เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข

หน้า ๑
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๕๕
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริย าภรณ์อัน เป็น ที่เชิด ชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่ องราชอิ ส ริย าภรณ์ อั น มี เ กี ย รติย ศยิ่ ง มงกุฎ ไทยในโอกาสพระราชพิ ธี เฉลิ ม พระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๑๓,๙๕๑ ราย ดังรายพระนามและรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข

หน้า ๒
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

รายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๕๕
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

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
๒๗ นายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ
พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
๒๘ นายกมล สุขสมบูรณ์
หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล
๒๙ พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร
เรืออากาศโท หม่อมเจ้าภูริพันธ์ ยุคล
๓๐ นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์
หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์
๓๑ นายวรวิทย์ จําปีรัตน์
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
๓๒ นายอาวุธ วรรณวงศ์
นายประเสริฐ บุญชัยสุข
๓๓ พลเอก กลชัย พรรณเชษฐ์
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
๓๔ พลเอก กันตภณ ปทุมลังการ์
๓๕ พลเอก โฆษิต สมุทรผ่อง
พลตํารวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
๓๖ พลเอก จักรรัตน์ ธาราพิทักษ์
นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี
๓๗ พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
พลตํารวจโท พิทักษ์ จารุสมบัติ
๓๘ พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
๓๙ พลเอก ชูเกียรติ เธียรสุนทร
นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
๔๐ พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย
นายสมัคร เชาวภานันท์
๔๑ พลเอก เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
นายสุเมธ ศรีพงษ์
๔๒ พลเอก ดนัย มีชูเวท
๔๓ พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน
พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
๔๔ พลเอก ธราธร ศรียะพันธ์
นายสุทธิพล ทวีชัยการ
นายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว
๔๕ พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
นายธวัชไชย สนธิวนิช
๔๖ พลเอก นภดล การุณยะวนิช
นายพินิจ มั่นสัมฤทธิ์
๔๗ พลเอก นิพนธ์ ปานมงคล
นายเมธี ชัยสิทธิ์
๔๘ พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์
นายวชิระ ชอบแต่ง
๔๙ พลเอก ประภัสสร์ เศวตภาณุ
นายวิชัย พจนโพธา
๕๐ พลเอก ประวุฒิ ชาญวิทย์
นายอนนท์ อดิเรกสมบัติ
๕๑ พลเอก ประสาท เหล่าถาวร
นายอาทร คุระวรรณ
๕๒ พลเอก โปฎก บุนนาค

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

หน้า ๓
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พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
พลเอก ยุวนัฎ สุริยกุล ณ อยุธยา
พลเอก วรรณทิพย์ ว่องไว
พลเอก วุทธิ์ วิมุกตะลพ
พลเอก สนธยา ทรัพย์สกุล
พลเอก สมัยโชค สุทธิวาทนฤพุฒิ
พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
พลเอก สาธิต สุวรรณประกร
พลเอก สิทธิพร ทับเที่ยง
พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง
พลเอก อมรเทพ โรจนสโรช
พลเอก อรรถพจน์ คล่องตรวจโรค
พลเอก เอกนันท์ รัตนโสภา
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
พลเรือเอก คมสรร บุษปะเวศ
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง
พลเรือเอก ไตรภพ พิชัยกุล
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
พลเรือเอก ธนุส สุญาณเศรษฐกร
พลเรือเอก สุรชัย สังขพงศ์
พลเรือเอก สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์
พลเรือเอก โสภณ บุญชม
พลเรือเอก อภิชาย ฟุ้งลัดดา
พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์
พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร
พลอากาศเอก ธวัช สงวนทรัพย์
พลอากาศเอก ธัชชัย ถนัดใช้ปืน

๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
พลอากาศเอก ไพบูลย์ สิงหามาตย์
พลอากาศเอก ยุทธพร ภู่ไพบูลย์
พลอากาศเอก ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ
พลอากาศเอก วีรนันท์ หาญสวธา
พลอากาศเอก วุฒิชัย คชาชีวะ
พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
พลอากาศเอก สุทธิพล ศรีกังวาล
พลอากาศเอก อมร แสงสุพรรณ
พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์
พลโท ชายศักดิ์ โสมกุล
พลเรือโท เจษฎางค์ ทรงโฉม
พลเรือโท ธนภัทร แสงฉายา
พลเรือโท นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์
พลเรือโท ผจงศักดิ์ แสงแก้ว
พลเรือโท ผจญ รามโกมุท
พลเรือโท มนต์รักษ์ นิลกลัด
พลเรือโท สมชัย มนัสรังษี
พลอากาศโท จุลจรูญ แสงงําพาล
พลอากาศโท สมศักดิ์ นะวิโรจน์
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง
นายนพปฎล คุณวิบูลย์
นายบรรสาน บุนนาค
นายพฤทธิพงศ์ กุลทนันทน์
นายเสกสรร นาควงศ์
นายจักรี สุจริตธรรม
นายชวลิต ชูขจร
นายธวัชชัย สําโรงวัฒนา
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
นายวันชัย ภาคลักษณ์
นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
นายชวน ศิรินันท์พร
นายถาวร พรหมมีชัย
นายธีระ มินทราศักดิ์
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
นายปรีชา เรืองจันทร์
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี
นายวันชัย สุทิน
นายวินัย บัวประดิษฐ์
นายเสนีย์ จิตตเกษม
นายชาติชาย สุทธิกลม
นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ
นายกรีฑา ธรรมคําภีร์
นายจตุพล ศรีสมบูรณ์
นายจิระพันธ์ กรึงไกร
นายจีรเดช มโนสร้อย
นายชิดชนก เหลือสินทรัพย์
นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
นายนิสันต์ สัตยาศัย
นายบวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
นายประมวญ เทพชัยศรี
นายประยงค์ เนตยารักษ์
นายพิเชฐ สัมปทานุกุล
นายพีระ บูรณะกิจเจริญ
นายไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
นายมงคล เตชะกําพุ
นายวสันต์ สุเมธกุล
นายวีระพล จันทร์ดียิ่ง
นายวุฒิชัย ธนาพงศธร
นายศกรณ์ มงคลสุข
นายศุภกร โรจนนินทร์
นายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

หน้า ๔
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๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
นายสมชาย ทองเต็ม
นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
นายสุพัฒน์ อรรถธรรม
นายสุรพล นิติไกรพจน์
นายหเทิญ ถิ่นธารา
นายชนินทร์ กลิ่นจงกล
นายชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
นายชัยฤกษ์ ลิมปวัฒนศิริ
นายชูศักดิ์ หงส์ลดารมภ์
นายนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย
นายประดิษฐ์ วินิจจะกูล
นายไพโรจน์ วราชิต
นายไมตรี อนันต์โกศล
นายรณไตร เรืองวีรยุทธ
นายวัฒนชัย สุแสงรัตน์
นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
นายโสภณ เมฆธน
นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์
พลตํารวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
พลตํารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
พลตํารวจเอก รชต เย็นทรวง
พลตํารวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ
พลตํารวจโท สมคิด บุญถนอม
นายกุลวัฒน์ นพคุณ
นายจําเนียร ชูคลี่
นายชยันต์ ศุกระศร
นายชัยพร เกริกกุลธร
นายเชษฐวิทย์ ตันติพันธุ์วดี
นายฐานิศร พูลแย้ม
นายณรงค์ อังคสิงห์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒

นายถวัลย์ สุวรรณคุณาภรณ์
นายธัญญนิตย์ เศรษฐบุตร
นายบุญสืบ ศิริ
นายผูกพันธ์ พฤกษะศรี
นายภักค์พงศ์ สุนทรโชติภัทร์
นายมนูญ วสันต์
นายวิชัย พรดุษฎีกุล
นายวินัย พิทักษ์สิทธิ์
นายวิรัช เนติธรรมาภิมุข
นายวีระศักดิ์ จีวะรัตน์
นายสมคิด แย้มสุดา
นายสมชาติ ห่านวิไล
นายสมชาย พงษ์บูรณกิจ
นายสมมิตร สุทธิเชื้อชาติ
นายสมศักดิ์ ดาราพาณิชย์
นายสิงห์ชัย ทิพย์สมบูรณ์
นายสุเทพ ตันติรัศมี
นายสุรชัย วรเนติโพธิ์
นายสุรพงษ์ ทรงประโคน
นายสุรินทร์ วัตตธรรม
นายอนุรักษ์ สวัสดิ์บุรี
นายสมพล วณิคพันธุ์
นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย
นายสมชิต สตภูมินทร์
นายเชาวนะ ไตรมาศ
นายกฤษฎิ์พงศ์ ผดุงพัฒโนดม
นายกิตติพัชธ์ วราอุบล
นายขรรค์ชัย สุนทร
นายจงศักดิ์ ผดุงทรัพย์
นายจิตรกร พัฒนาศิริ
นายจุมพล ภิญโญสินวัฒน์
นายเฉลิมพล ชอบธรรม

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายชวลิต ช่างสลัก
นายชัยชนะ กิจทวีปวัฒนา
นายชัยยันต์ ขวัญสุวรรณ
นายชัยวัฒน์ วิสานนท์
นายชาญศักดิ์ เชิดสงวน
นายฐานิต ศิริจันทร์สว่าง
นายณัฐพร สายสุวรรณ
นายทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
นายทวีศักดิ์ จิวะวิทูรกิจ
นายธวัชชัย นิธิพิเชฐ
นายธานี สิงหนาท
นายธีรพล จันทวงศ์
นายนเรศ กลิ่นสุคนธ์
นายนิรัตน์ ฟูกาญจนานนท์
นายนิรันดร์ อนรรฆมณีกุล
นายประโลม คเชนทร์
นายประวิทย์ อิทธิชัยวัฒนา
นายประสงค์ กระจ่างวุฒิชัย
นายประเสริฐ อยู่เจริญดี
นายพงศธร เหมทานนท์
นายพงษ์ศักดิ์ ตระกูลศิลป์
นายพฤตินัย ทัศนัยพิทักษ์กุล
นายพฤทธิ์ นิมิตสุรชาติ
นายพสุ แก้วตระกูลพงษ์
นายพิศิษฐ์ วิริยะพาณิชย์
นายพิสัณห์ ชมภูพล
นายพิสุทธิ์ สุวบุญประภัทร์
นายไพโรจน์ โปเล็ม
นายภานุ รังสีสหัส
นายมงคล พันธ์ฟัก
นายมีชัย เตชาชาญ
นายมุนินทร์ สมทอง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖

นายเมธี เมฆประยูร
นายเลิศชาย จิวะชาติ
นายวรสิทธิ์ อภิชาติโชติ
นายวราคมน์ เลี้ยงพันธุ์
นายวศิน กุรุพินท์พาณิชย์
นายวัชรชัย แสงอุไร
นายวิชัย ชํานาญการค้า
นายวิชิต วิจิตรสกุลศักดิ์
นายวิทยา บุญชัยวัฒนา
นายวิเทพ อริยสัจจากร
นายวิรัตน์ เกษมทรัพย์
นายวิรัตน์ อนันต์พิพัฒน์
นายวีระชัย เมธารัตนารักษ์
นายศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์
นายสบเกียรติ วัฒนถาวร
นายสม กุมศัสตรา
นายสมชาย กิจนพศรี
นายสมชาย พวงภู่
นายสมชาย อักษรารัตนานนท์
นายสมนึก เมืองคําสกุล
นายสมพงศ์ เผือกประดิษฐ
นายสรรพวิทย์ ตูวิเชียร
นายสายโชค ศรีทอง
นายสาโรช ทาสวัสดิ์
นายสิทธิชัย จิรวิวัฒน์วนิช
นายสิทธิชัย ลีลาโสภิต
นายสุจิน ซื่อสุวรรณ
นายสุชาติ ชาติปัญญาวุฒิ
นายสุพจน์ ตันไชย
นายสุพัฒน์ ลอยชูศักดิ์
นายสุรพล คงลาภ
นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ศิริกุล

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสุริยา พวงจันทน์แดง
นายสุวิทย์ ทวีชุมพล
นายอนันต์ ธรรมราช
นายอนุรักษ์ บุญนิธี
นายอมร ศิลปวิวัฒน์
นายอรุณ ขาวแสง
นายอํานาจ เย็นยิ่ง
นายอิทธิ มุสิกะพงษ์
นายอุเทน วิภาณุรัตน์
นายเอกวิโรจน์ มณีธนวรรณ
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
นายเชิดชัย โชครัตนชัย
นายธง รุญเจริญ
นายนันทสาร สีสลับ
นายนิธิ เอียวศรีวงศ์
นายนิพนธ์ ทรายเพชร
นายบุญชู นาถวงษ์
นายปกรณ์ อดุลพันธุ์
หม่อมหลวงประทีป จรูญโรจน์
นายปรีดา ทัศนประดิษฐ์
พลเอก พิชิต ยูวะนิยม
นายวิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายสงบ ลักษณะ
นายสมบัติ นพรัก
นายสุนทร มณีสวัสดิ์
นายสุวรรณ นาคพนม
นายโสรีช์ โพธิแก้ว
นายโอภาส เขียววิชัย
นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
นางเพ็ญจา อ่อนชิต
นางเบญจา หลุยเจริญ
นางนงนุช เพ็ชรรัตน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐

นางสาววิภาวรรณ นิพัทธกุศล
นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
นางวัชรี วิมุกตายน
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ
นางสุรีย์ประภา ตรัยเวช
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
นางจุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ
นางนวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
นางปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
นางมาลินี เหล่าไพบูลย์
นางรวงผึ้ง สุทเธนทร์
นางวรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์
นางสาววิมล ตันติไชยากุล
นางศิราพร ณ ถลาง
นางศิริลักษณ์ โรจนกิจอํานวย
นางสิริวรรณ ศรีพหล
นางสาวสุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์
นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
นางอมรรัตน์ พงศ์ดารา
นางอรัญญา มโนสร้อย
นางอรุณี เจตศรีสุภาพ
นางชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์
นางนภา จิระคุณ
นางสาวนิพรรณพร วรมงคล
นางบุญรัตน์ วราชิต
นางปนัดดา ซิลวา
นางปาริชาติ สรเทศน์
นางเยาวภา พงษ์สุวรรณ

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวลักษณา ลือประเสริฐ
นางวราภรณ์ แสงทวีสิน
นางศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
นางศุภลักษณ์ รายยวา
นางสุรางค์ เดชศิริเลิศ
นางอัญชลี เครือตราชู
นางสาวอุไรวรรณ โชติเกียรติ
นางสาววัชราภรณ์ ตั้งสถาพรพันธ์
นางอรทัย สุวรรณเนตร์
นางกรกันยา สุวรรณพานิช
นางไข่มุกด์ ปอพานิชกรณ์
นางสาวจรีรัตน์ โรจนาจิณ
นางจันทนา ตันไชย
นางสาวจิตฤดี วีระเวสส์
นางสาวธิติยา เอกธํารงค์กุล
นางบุษยา รอดยินดี
นางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช
นางพนารัตน์ คิดจิตต์
นางสาวมาลี เตชะจันตะ
นางสาวยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว
นางสาวรัตนา กิตติพิบูลย์
นางรุ่งระวีพร กิตติธนนิรมัย
นางวราภรณ์ สุระพัฒน์พิชยั
นางสาวศรีรัตน์ ธนธีรโชติ
นางสาวศิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล
นางศิริพร เครือภู่
นางสกุลรัตน์ อยู่เปนสุข
นางสาวสุจิตรา โพทะยะ
นางอภิญญา จันทรเศรษฐ
นางอรทัศน์ อุดมโชค
นางอลิศรา มานะจิตต์
นางสาวอินทิรา ฉิวรัมย์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นางอุบลรัตน์ ศรีนวล
นางสาวเดือนเต็ม อมรพันธ์
นางเพียงใจ วิศรุตรัตน
นางปภัสวดี วีรกิตติ
นางสาวปราณี กุลละวณิชย์
นางพรทิพย์ พิมลสินธุ์
นางศรีวิชชา รักจํารูญ

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖

มหาวชิรมงกุฎ
๒๕
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
๒๖
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
๒๗
หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
๒๘
นายซูการ์โน มะทา
นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ
๒๙
นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์
๓๐
นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์
๓๑
นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
๓๒
นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์
๓๓
๓๔
นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์
๓๕
นายสมชัย อัศวชัยโสภณ
๓๖
นายอันวาร์ สาและ
๓๗
นายการุณ โหสกุล
ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช
๓๘
นายศุภชัย ศรีหล้า
๓๙
นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร
๔๐
นายตวง อันทะไชย
๔๑
นายบรรชา พงศ์อายุกูล
๔๒
๔๓
นายบุญส่ง โควาวิสารัช
๔๔
นายมงคล ศรีคําแหง
๔๕
นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
๔๖
นายวิทวัส บุญญสถิตย์
๔๗
นายสมชาติ พรรณพัฒน์
นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์
๔๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นางเสาวนิต คูประเสริฐ
นางอรวรรณ ชยางกูร
นางนัยนา วิฑิตวิริยกุล
นางพนิดา เทพกาญจนา
นางศศิภาพรรณ คมสัตย์ธรรม
นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
นายธนกฤต กิตติวัฒน์
นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ
นายภาณุมาศ เลี่ยมสกุล
นายวิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์
นายสรศักดิ์ มไหศิริโยดม
นายปริญญา ศิริสารการ
นายฐากูร ดิษฐอํานาจ
นายดิสทัต โหตระกิตย์
นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
นายบุรินทร์ รุ่งมณี
นายปรเมธี วิมลศิริ
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
นายไพโรจน์ โพธิวงศ์
นายวิชญะ ตาปสนันทน์
นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์
นายสุรพล แสงหัตถวัฒนา
นายอนุสรณ์ สุขแสงทอง
นายอาชวิน วิชัยดิษฐ
นายอํานวย โชติสกุล
พันโท เอนก ยมจินดา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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พลเอก กิจพันธ์ ธัญชวนิช
พลเอก กิตติ ปทุมมาศ
พลเอก จิรเดช สิทธิประณีต
พลเอก ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์
พลเอก พหล จันทรประภา
พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์
พลเอก รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์
พลเอก วิวัฒน์ ศุภดิษฐ์
พลเอก สุรพล ธาตุโลหะ
พลเอก อรุณ สมตน
พลเอก อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ์
พลเอก อุกฤษฏ์ ณรงค์วิทย์
พลเอก อุทิศ สุนทร
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
พลอากาศเอก อารยะ งามประมวญ
พลโท กฤษฎา ดวงอุไร
พลโท กฤษฎา เริ่มรุจน์
พลโท กฤษดา นรภูมิพิภัชน์
พลโท กิติกร ธรรมนิยาย
พลโท กุลิส วัฒนา
พลโท เกรียง สะอาดรักษ์
พลโท เกรียงไกร บุรินทร์วัฒนา
พลโท ไกรฤกษ์ แก้วแสน
พลโท ขจรพล ทองอารีย์
พลโท คณิต แจ่มจันทรา
พลโท คณิต สารพานิช
พลโท คณิศ ทศวัฒน์
พลโท จรัญ พันธุนนท์
พลโท จิตตสักก์ เจริญสมบัติ
พลโท จิตนาถ เปี่ยมระลึก
พลโท จิรศักดิ์ บุตรเนียร
พลโท จิระ โกมุทพงศ์
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พลโท
พลโท

จิระชัย เกียรติประจักษ์
ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ชนต์กันต์ ศรแก้ว
ชนินทร์ จันทรโชติ
ชยันต์ หวยสูงเนิน
ชลิต วสยางกูร
ชวลิต ศรีศิลปนันทน์
ชัชวาล มั่นศุข
ชัชวาลย์ จรูญรัชฎ์
ชัยชาญ ช้างมงคล
ชาตอุดม ติตถะสิริ
ชํานาญ สุวรรณฉวี
ชินเสณ ทองโกมล
ชุมพล กากแก้ว
เชิดชัย จันทร์เทศ
โชค เพิกโสภณ
ณกรณ์ ภู่สวาสดิ์
ณรงค์ ตุวยานนท์
ณรงค์ศักดิ์ ไกรกุลพงษ์
ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง
ณัศพล กันตะปีติ
ดิฏฐพร ศศะสมิต
ดิตถ์ สิงหเสนี
เดชา เหมกระศรี
เด่นดวง ทิมวัฒนา
ถเกิงกานต์ ศรีอําไพ
ทวีป กิ่งเกล้า
ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน
ธนา รําพึงกิจ
ธฤทธิ์ สุนทร
ธวัชชัย นุ่มนิ่ม
ธิชาวุฒิ สาตรพันธุ์
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๑๑๓
๑๑๔
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๑๑๖
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หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

ธีรชัย นาควานิช
นพดล โชติศิริ
นพดล เพ็ญกิตติ
นาวิน ดําริกาญจน์
นุโรจน์ รอดโพธิ์ทอง
บัญชา ถนอมทอง
บุญชู ตันติคุณพันธ์
บุญลือ วงษ์ท้าว
บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ์
ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์
ประตินันท์ สายหัสดี
ประพันธ์ พุทธานุ
ปริญญา ทวีชัยการ
ปรีชา จันทร์โอชา
ปัญญาวุฒิ พยัคฆนิธิ
ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
ปานศิริ มีผล
ปี โสภัณณา
พิชาติ เขม้นจันทร์
พิชิต พินิตตานนท์
พิทยา กระจ่างวงษ์
พิทยา สิงหโกวินท์
พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์
พิสุทธิ์ เปาอินทร์
พีระพงษ์ ลบเมฆ
ไพบูลย์ คุ้มฉายา
ไพรัช ขยันสํารวจ
ไพรัช โพธิ์อุบล
ภาณุวัฒน์ ศาตะมาน
มาโนช บุญคลัง
ยุทธนา กล้าการยุทธ
ลูกเพ็ชร์ เสียงก้อง
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ฦๅชา มั่นศุข
วงศ์เทพ สืบวงศ์คล้าย
วิชิต ศรีประเสริฐ
วิเชียร แนบเนียน
วินัย เสมสวัสดิ์
วิภาต วิภาตะศิลปิน
วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ
วีรฉัตร ครองวรฉัตร
วีระพงศ์ คงเกษม
วีระศักดิ์ ล้อมวงษ์
วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
ศิรพงศ์ ศโรภาส
ศุขเกษม องคะศิลป์
ศุภกร มหารักขกะ
ศุภวุฒิ อุตมะ
สกล ชื่นตระกูล
สกุณชัย ศิริเรือง
สมพงศ์ มุกดาสกุล
สมมารถ ปรุงสุวรรณ์
สมร ศรีทันดร
สรวุธ จันทถิระ
สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง
สวัสดิ์ กระต่ายทอง
สานิต เทพวัลย์
สาโรจน์ สันติวรวุฒิ
สินธุ์ชยั สมานทรัพย์
สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์
สีหนาท วงศาโรจน์
สุชาต อดุลย์บุตร
สุชาติ หนองบัว
หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร
สุพล ไชยพิณ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

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

พลอากาศโท ชูชาติ วุฒิศาสตร์กุล
พลอากาศโท ชูธัช แย้มมณฑา
พลอากาศโท ชูพันธ์ ชาญสมร
พลอากาศโท ณัฐวัฒน์ ศิริมณีกรานต์
พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์
พลอากาศโท ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด
พลอากาศโท ทวิเดนศ อังศุสิงห์
พลอากาศโท ธรรมนิตย์ สิงห์คะสะ
พลอากาศโท นิคม วงษ์ดรุณีย์
พลอากาศโท ปฏิพันธ์ วะนะสุข
พลอากาศโท ประโยชน์ ฤทธาคนี
พลอากาศโท ปราบพล ประสพศิลป์
พลอากาศโท เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
พลอากาศโท พัลลภ โพธิอาศน์
พลอากาศโท มานิตย์ ศัตรูลี้
พลอากาศโท ฤกษ์ฤทธิ์ พวงทอง
พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร
พลอากาศโท วัธน มณีนัย
พลอากาศโท วันชัย ศิริสนธิ
พลอากาศโท ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
พลอากาศโท สมพงษ์ สาริยันต์
พลอากาศโท สุเทพ พันธุ์กาหลง
พลอากาศโท สุรพันธ์ ประพฤติ
พลอากาศโท สุวิทย์ จุลละศร
พลอากาศโท องศ์ สินธนัง
พลอากาศโท อดิศักดิ์ เจิมวรรธนะ
พลอากาศโท อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ
พลอากาศโท อนิรุท กิตติรัต
พลอากาศโท เอกราช ช่วงอรุณ
พลตรี ณพล คชแก้ว
พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์
พลตรี นฤดล ประภาวัต

พลโท สุภัช วิชิตการ
พลโท สุรจิตต์ วิจารณ์
พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
พลโท สุรนาท สุวรรณนาคร
พลโท สุรพงษ์ พูลทรัพย์
พลโท สุรศักดิ์ สาตราวาหะ
พลโท สุรสิทธิ์ ถาวร
พลโท สุรินทร์ กลิ่นชะเอม
พลโท เสน่ห์ ทองคําใส
พลโท เสรี พหลเวชช์
พลโท อดิเรก วงษ์บัณฑิต
พลโท อธิคม สุขสมสถาน
พลโท อนุวัฒน์ จักร์แสน
พลโท อิทธิพล ทองดี
พลโท อุทัย ปานเสน่ห์
พลเรือโท กิตติธัช วิโรจน์วงศ์
พลเรือโท ไกรวุธ วัฒนธรรม
พลเรือโท ชุมพล เทียมชัย
พลเรือโท ตติย บุนนาค
พลเรือโท ทวีศักดิ์ มั่นชวนนท์
พลเรือโท ทศพร กาญจนวิสุทธิ์
พลเรือโท นาวิน ธนเนตร
พลเรือโท ปราโมทย์ สังฆคุณ
พลเรือโท พลเดช เจริญพูล
พลเรือโท พัลลภ ตมิศานนท์
พลเรือโท สุรพงษ์ อัยสานนท์
พลเรือโท สุริยะ พรสุริยะ
พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง
พลอากาศโท ชนนนาถ เทพลิบ
พลอากาศโท หม่อมหลวงชนากร วรวรรณ
พลอากาศโท ชลิตเดช สุดมะโนกุล
พลอากาศโท ชุมพร จันทวานิช
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พลตรี เบ็ญจรงค์ เจริญพร
พลตรี พิชิต บุญญาธิการ
พลตรี พิพัฒน์ เหรียญบุบผา
พลตรี มาโนชญ์ จันทรศร
พลตรี วีระยุทธ เพชรบัวศักดิ์
พลตรี วุฒิชัย สิตภาหุล
พลตรี สถาพร สีมาสุรรักษ์
พลเรือตรี จําลอง วังส์ดา่ น
พลเรือตรี ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์
พลเรือตรี ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
พลเรือตรี นคร โกศลสุรเสนีย์
พลเรือตรี นริส ประทุมสุวรรณ
พลเรือตรี นิวัตน์ พุกะทรัพย์
พลเรือตรี หม่อมหลวงบวรลักษณ์ กมลาศน์
พลเรือตรี บุรินทร์ คุณกิตติ
พลเรือตรี ประดิษฐ์ ศิริคุปต์
พลเรือตรี เผดิมพงศ์ รุมาคม
พลเรือตรี พิทักษ์ พิบูลทิพย์
พลเรือตรี รังสรรค์ พรามเจริญ
พลเรือตรี เรืองทิพย์ เทียนทอง
พลเรือตรี วีระพันธ์ สุขก้อน
พลเรือตรี สมศักดิ์ พยัคคง
พลเรือตรี สุทธิชยั ชีพชล
พลเรือตรี สุรพงษ์ สุขุมาสวิน
พลเรือตรี เอนก ตันติวรสิทธิ์
พลอากาศตรี เจษฎา วิจารณ์
พลอากาศตรี วิบูลย์ ทีฆกมล
พลอากาศตรี อุดมศักดิ์ สันติกุล
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
นายนิพิฐ อริยวงศ์
นายประภาศ คงเอียด
นายสมชาย พูลสวัสดิ์

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 ๒๕๕๕
นายกําธร สิทธิโชติ
นายเจษฎา ชวาลภาคย์
นายณรงค์ ศศิธร
นายธวัชชัย คูภิรมย์
นายนนทศิริ บุรณศิริ
นายนโรตม์ ศังขมณี
นายพรชัย ด่านวิวัฒน์
นายพีรศักย จันทวรินทร์
นายภาสกร ศิริยะพันธุ์
นายรัชนันท์ ธนานันท์
นายศุภร พลมณี
นายสุรศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์
นายอภิชาติ เพ็ชรรัตน์
นายอิทธิพร บุญประคอง
นายอุดมศักดิ์ ศรีธัญโกศ
นายบัณฑิต หาญธงชัย
นายสกุล โสรัจจ์
นายสมศักดิ์ กลับหอม
นายปรีชา สรวิสูตร
ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์
นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต
นายจุมพล สงวนสิน
นายชัยฤทธิ์ ดํารงเกียรติ
นายบุญสนอง สุชาติพงศ์
นายวิจักร อากัปกริยา
นายอภิชัย จึงประภา
นายอยุทธ์ หรินทรานนท์
นายโอฬาร พิทักษ์
นายจุฬา สุขมานพ
นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ
นายชูศักดิ์ เกวี
นายนิติธร เพชรคูหา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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
๓๓๕
๓๓๖

นายประณต สุริยะ
เรือตรี ปรีชา เพ็ชรวงศ์
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค
นายสมชาย เดชภิรัตนมงคล
นายสมบัติ เจริญพัฒน์
นายสัมพันธ์ พงศ์ไทย
นายเหม โง้วศิริ
นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล
นายสุวิทย์ รัตนมณี
นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์
นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน์
นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค
นายสมชาย พุ่มอิ่ม
นายสุพรรณ แสงทอง
นายอธิปัตย์ บํารุง
นายกุมพล บัวสวรรค์
นายชุมพล ศิริวรรณบุศย์
นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์
นายสมชาติ สร้อยทอง
ร้อยเอก สุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล
นายเสกสันต์ บุญสุวรรณ
นายกฤติพงษ์ คงแข็ง
นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์
นายเจริญ ช่วงชิต
นายชวลิต พิมพ์จันทร์
นายชัยวุฒิ กฤตโยภาส
นายชูชาติ กีฬาแปง
นายเชวงศักดิ์ ปลอดโคกสูง
ว่าที่ร้อยตรี ฐิตวัฒน เชาวลิต
นายเดชรัฐ สิมศิริ

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายธวัชชัย พรหมเพ็ญ
นายธานินทร์ สุภาแสน
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
นายนคร คัมภีระ
นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์
นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์
นายประทีป กีรติเรขา
นายประมุข ลมุล
นายประวัติ ถีถะแก้ว
นายประวัติ รัฐิรมย์
นายปรีชา ศรีสว่าง
นายปิติธรรม ฐิติมนตรี
นายพิศาล ทองเลิศ
นายไพโรจน์ รุ่งจินตนาการ
นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
นายมงคล อินทสุวรรณ์
นายมณฑล สุดประเสริฐ
นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
นายวิทยา เทือกสุบรรณ
นายวิทยา พานิชพงศ์
นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน
นายสง่า ศุภโชคพาณิชย์
นายสมศักดิ์ จังตระกุล
นายสุกิจ วัฒนวงศ์
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
นายเสริม ไชยณรงค์
นายโสภณ พุทธะสุภะ
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
นายอภินันท์ จันทรังษี
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
นายอัสนี ทองนิรมล
นายโอฬาร ตั้งตราตระกูล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐

นายกนก กรุณามิตร
นายเกษม มูลจันทร์
พันตํารวจเอก ญาณพล ยั่งยืน
นายฐานิส ศรียะพันธ์
นายยุทธนันท์ ยิ้มพูลทรัพย์
นายวสันต์ สิงคเสลิต
นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
นายสรรเสริญ ปาลวัฒน์วิไชย
นายสรสิทธิ์ จงเจริญ
นายอรรถ อรรถานนท์
นายอําพล วงศ์ศิริ
นายปกรณ์ อมรชีวิน
นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
นายอาทิตย์ อิสโม
นายการุณ สุทธิภูล
นายนิยม กลิ่นบุบผา
นายบวรเวท รุ่งรุจี
นายสถาพร นิยมทอง
นายกมล เผ่าสวัสดิ์
นายกมล ศิริบรรณ
นายกมลพร แก้วพรสวรรค์
นายกฤตธัช โยมญาติ
นายกฤษฎา อินทรสถิตย์
นายกฤษณะ เนียมมณี
นายกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
นายกําจัด คงหนู
นายกิจ เกียรติสมกิจ
นายกิตติชัย เหลืองทวีบุญ
นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์
นายกิติศักดิ์ หงษ์วิไล
นายกุณฑล ราชนิล

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายเกษตร์ ศิริสันติสัมฤทธิ์
นายเกียรติไกร อายุวัฒน์
นายเกียรติคุณ กังวาลวงศ์ไพศาล
นายเกียรติยุทธ กวีญาณ
นายโกวิท ไชยศิวามงคล
นายโกวิท เพลินจิตต์
นายคณิต เฉลยจรรยา
นายคณิศักดิ์ อรวีระกุล
นายคนึง ย้อยเสริฐสุด
นายจรัญ พรมเสน
นายจักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
นายจันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
นายจํานงค์ ยอดขํา
นายจําโนทย์ ปล้องอุดม
นายจํารูญ พรมสุวรรณ
นายจํารูญ เรืองขจร
นายจําเริญ รัตนบุรี
นายจิตตินัดด์ หะวานนท์
นายจิระพัฒน์ พิตรปรีชา
นายเฉลิมศักดิ์ เปรื่องปรีชาศักดิ์
นายชณัฐ พรหมศรี
นายชยันต์ พิเชียรสุนทร
นายชลเวช ชวศิริ
นายชวลิต จันทร์ศรี
นายชัยพร วงศ์พิศาล
นายชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
นายชัยศิลป์ ชินพรเจริญพงศ์
นายชาญ นพรัตน์
นายชุติชัย มาแจ้ง
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ
นายชุมศักดิ์ เกตุเพ็ชร
นายชูเกียรติ วิเศษเสนา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔

นายชูชาติ กาญจนธนชัย
นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
นายไชยยงค์ นวลยง
นายไชยันต์ ไชยพร
นายณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
นายดนุพล ตันนโยภาส
นายดําเนิน กาละดี
นายดํารัส ตรีสุโกศล
นายดิลก พจน์พงษ์
นายดุสิต เวชกิจ
นายโดม สิทธิเวทย์
นายถนัด ขวัญนิมิตร
นายถวิล หิรัญศรี
นายทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
นายทวี อุปสุขิน
นายทวีพล แพเรือง
นายทินกร วงศ์ปการันย์
นายเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายธนากร งามชมภู
นายธนาคม สุนทรชัยนาคแสง
นายธวัช กงเติม
นายธวัช ชลารักษ์
นายธวัชชัย พิกุลแก้ว
นายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
นายธีรวุฒิ พิทักษ์ชน
นายธีระ พิรัชวิสุทธิ์
นายธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
นายนพรัตน์ พิมจุฬา
นายนรินทร์ วรวุฒิ
นายนรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
นายนริศ สุวรรณางกูร

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายน้อม สังข์ทอง
นายนิธิเดชน์ เชิดพุทธ
นายนิวัตต์ น้อยมณี
นายนิเวศน์ อุดมรัตน์
นายนิแวเต๊ะ หะยีวามิง
นายบรรพต พรประเสริฐ
นายบรรลุ อารมณ์สวะ
นายบัวเรียน อโรคยนันท์
นายบุญช่วย ศรีเกษ
นายบุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ
นายบุญชู อังสวัสดิ์
นายบุญญา เพียรสวรรค์
นายบุญทัน เชษฐสุราษฎร์
นายบุญมี ศิริ
นายบุญส่ง จําปาโพธิ์
นายบุญสนอง รัตนสุนทรากุล
นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร
นายประชอบ หลีนุกูล
นายประพนธ์ จ่ายเจริญ
นายประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม
นายประภาส จงสถิตย์วัฒนา
นายประยุทธ นาวายนต์
นายประเวช มณีกุต
นายประศาสตร์ บุญสนอง
นายประสิทธิ์ กระทู้
นายประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข
นายประสิทธิ์ เฉลิมพลโยธิน
นายประสิทธิ์ ชุติชูเดช
นายประเสริฐ อัสสันตชัย
นายปราโมทย์ วาดเขียน
นายปริญญา ผาคํา
นายปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘

นายปรีชา จ้อยนุแสง
นายปรีชา ภาวโน
นายปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
นายปรีชา ไวยโภคา
นายปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
นายปัญญา แก้วกียูร
นายปัญญา แก้วเหล็ก
นายปัญญา สังข์ภิรมย์
นายปานเทพ รัตนากร
นายพงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
นายพงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ
ว่าที่ร้อยตรี พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ
นายพฒศ์ศิวพิศ โนรี
นายพรชัย ชุนหจินดา
นายพรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ
นายพรศิลป์ ผลพันธิน
นายพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
นายพัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ
นายพิชาติ อุปรานุเคราะห์
นายพิชิต ลํายอง
นายพิชิตพล สุทธิสานนท์
นายพิทยา รักพรม
นายพิธาน พื้นทอง
นายพิพัฒน์ เชี่ยววิทย์
นายพิมล วิเศษสังข์
นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์
นายพิสูจน์ แสงศรี
นายพีรพงษ์ พงศ์ศาสตร์
นายพีระ รัตนวิจิตร
นายพีระ รัศมีสว่าง
นายพูลศักดิ์ เพียรสุสม
นายเพียรศักดิ์ ภักดี

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายไพชยนต์ จันทเขต
นายไพโชค ปัญจะ
นายไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ว่าที่ร้อยตรี ไพบูลย์ สอนจรูญ
นายไพรบูลย์ พันธรักษ์พงษ์
นายไพรัช แสงทอง
นายไพโรจน์ เชาว์ตระกูล
นายไพศาล กิตติศุภกร
นายไพศาล คงคาฉุยฉาย
นายภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
นายภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์
นายภูมิยศ ศรีอุบล
นายมงคล คุณากร
นายมนตรี โสคติยานุรักษ์
นายมนัส แซ่ด่าน
นายมนัส สุขสวัสดิ์
นายมานพ จันทร์สูงเนิน
นายมานพ สุพรรณธริกา
นายมานะ คราพันธุ์
นายมานะ สินธุวงษานนท์
นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ
นายยงยุทธ ท่าช้าง
นายยงยุทธ สายคง
นายยศ ธีระเดชพงศ์
นายยืนยง ราชวงษ์
นายยุทธนา ธรรมเจริญ
นายยุทธนา ศิริวัธนนุกูล
นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์
นายยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี
นายโยธิน แสวงดี
นายรัตนะ บัวสนธ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒

นายรามลักษณ์ อนุสุริยา
นายรุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
นายรุจ ศิริสัญลักษณ์
นายเรวัต ไพรัตนากร
นายโรจนะ กฤษเจริญ
นายลิขิต พลเหลา
นายลือชัย ศรีเงินยวง
นายเล็ก อุณาพรหม
นายวงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
นายวณิชย์ อ่วมศรี
นายวนิช สุธารัตน์
นายวรพจน์ ลังกาพินธ์
นายวรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
นายวราวุธ เสือดี
นายวสันต์ นาวเหนียว
นายวสันต์ อุทัยเฉลิม
นายวัชรพงศ์ สุขรักษา
นายวัชระ เพชรคุปต์
นายวัชรินทร์ จําปี
นาวาโท วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา ไกรนุกูล
นายวันชัย คงเพ็ชร์
นายวันชัย บุพพันเหรัญ
นายวันชัย พงษา
นายวันชัย ริ้วรุจา
นายวิกรณ์ รักษ์ปวงชน
นายวิชัย ศรีคํา
นายวิชัย เอกพลากร
นายวิชา หมั่นทําการ
นายวิเชียร เจริญครบุรี
นายวิฑูรย์ นาสารีย์
นายวิทยา จันทร์ศิลา

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวิทยา ทิพย์สุวรรณพร
นายวิทยา ศักดา
นายวินัย ดิสสงค์
นายวินัย ทองรัตน์
นายวินัย ธรรมภักดี
นายวินัย วนานุกูล
นายวินัย ศรีเจริญ
นายวินัย ศรีอําพร
นายวิพล นาคพันธ์
นายวิรัช วิรัชนิภาวรรณ
นายวิริยะ กองรัตน์
นายวิโรจน์ โชติพิพฒ
ั น์วรกุล
นายวิวัฒน์ เพชรศรี
นายวิศิฏฐ์ ดุลยพัชร์
นายวิสุทธิ์ ช่อวิเชียร
นายวีระ สุเมธาพันธุ์
นายวีระชัย แก่นทรัพย์
นายวีระศักดิ์ ชมภูคํา
นายวุฒิชัย พาราสุข
นายศราวุฒิ สุขประเสริฐ
นายศริศักดิ์ สุนทรไชย
นายศลใจ วิบูลกิจ
นายศักดิ์ชัย บรรณสาร
นายศีลธรรม โพนะทา
นายสงวน ศรีสุข
นายสงัด ประดิษฐสุวรรณ์
นายสนั่น ศุภธีรสกุล
นายสมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์
นายสมเกียรติ บุญรอด
นายสมคิด พรมจุ้ย
นายสมชัย รัตนธรรมพันธ์
นายสมชาย กล้าหาญ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖

นายสมชาย จิตรเนื่อง
นายสมชาย พุ่มพิมล
นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์
นายสมชาย สันติวัฒนกุล
นายสมชาย แสงสุวรรณ
นายสมชาย หิรัญกิตติ
นายสมเดช กนกเมธากุล
นายสมบัติ พันธวิศิษฏ์
นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง
นายสมโมท สหกโร
นายสมยศ จุณณะปิยะ
นายสมยศ เชื้อไทย
นายสมยศ พลับเที่ยง
นายสมยศ ศิริบรรณ
นายสมวุฒิ ศรีอําไพ
นายสมศักดิ์ ครองยุติ
นายสมศักดิ์ เชียร์ศิริกุล
นายสมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
นายสมศักดิ์ ศรีรักษา
นายสมสุข สว่างคํา
นายสมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ
นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์
นายสรนิต ศิลธรรม
นายสรายุทธ สุภาพรรณชาติ
นายสวาท เกษณา
นายสังคม เตชะวงค์เสถียร
นายสัจจา ศรีเจริญ
นายสัญญา สุดล้ําเลิศ
นายสันติ ถิรพัฒน์
นายสายัณห์ ผาน้อย
นายสายันต์ ไพรชาญจิตร์
นายสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสํารวม จงเจริญ
นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง
นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์
นายสุชาติ คูณทวีเทพ
นายสุชาติ ธาราวาสน์
นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์
นายสุเทพ บุญเติม
นายสุธีระ ประเสริฐสรรพ์
นายสุนทร เชยชื่น
นายสุนทรา พันธ์มีเกียรติ
นายสุพจน์ กนกการ
นายสุพจน์ เจียมใจ
นายสุพจน์ ชววิวรรธน์
นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี
นายสุพรรณ กุลพาณิชย์
นายสุพักตร์ พิบูลย์
นายสุเมธ ธีรรัตน์กุล
นายสุเมธี จันทร์หอม
นายสุรพล ชูพร้อม
นายสุรพล น้อยแสง
นายสุรพล วิเศษสรรค์
นายสุรพล เวียงนนท์
นายสุรพล สุขประเสริฐ
นายสุรศักดิ์ ศรีสุลัย
นายสุรเสน ทั่งทอง
นายสุรัตน์ ดวงชาทม
นายสุรัตน์ นันตะสุคนธ์
นายสุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ
นายสุริยนต์ วะสมบัติ
นายสุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า
นายสุวิชัย โรจนเสถียร

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖

นายสุวิทย์ มูลคํา
นายสุวิทย์ วรรณศรี
นายสุวิพล สิทธิชีวภาค
นายเสริมปัญญา เทียมวัน
นายเสริมศักดิ์ ดิษฐปาน
นายเสวก วงษ์เจริญผล
นายหรรษา ปุณณะพยัคฆ์
นายหัสนัย ยามช่วง
นายอนันต์ ระงับทุกข์
นายอนุชาติ พวงสําลี
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
นายอภิชาต พุทธเจริญ
นายอรรถชัย จินตะเวช
นายอรัญ วิเศษสุข
นายอานันท์ กาญจนพันธุ์
นายอุดม รัฐอมฤต
นายอุดมศักดิ์ วงศ์พันธุ์
นายเอนก คํายัง
นายจิรัตน์ ตั้งฐิตวงศ์
นายชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ
นายชาญชัย บรรพตปราการ
นายณรงค์ ลือขจร
นายเด่นชัย ศรกิจ
นายธนะรัตน์ ลยางกูร
ร้อยเอก ธานินทร์ สนธิรักษ์
นายนเรศ วิไลสกุลยง
นายนิรันดร์ ชัยศรีสุขอําพร
นาวาอากาศตรี บุญเรือง
ไตรเรืองวรวัฒน์
๗๑๗ นายประกาย ตปนียากร
๗๑๘ นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร
๗๑๙ นายประภาส ลี้สุทธิพรชัย

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายประภาส อุครานันท์
นายพงศธร วิทยพิบูลย์
นายพิชิตพงษ์ อริยะวงศ์
นายพิภพ เจนสุทธิเวชกุล
นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
นายภูพิงค์ เอกะวิภาต
นายยอร์น จิระนคร
นายวสันต์ ศรีสุรินทร์
นายวิเชษฐ์ ปิติเกื้อกูล
นายวิทยา ยินดีเดช
นายวิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
นายวิรัช ลักคนสุวรรณ์
นายวีระ สถิรอังกูร
นายวุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์
นายศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล
นายศักดิ์สวัสดิ์ จันทรศักดิ์
นายศิริชัย ภัทรนุธาพร
นายสมควร หาญพัฒนชัยกูร
นายสมชัย นิจพานิช
นายสมพล นามวงษา
นายสรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์
นายสิทธิโชค รัตนสุวรรณ
นายสินชัย ต่อวัฒนกิจกุล
นายสุธิต คุณประดิษฐ์
นายสุรพงษ์ ตุลาพันธุ์
นายสุรสิทธิ์ วัชระสุขโพธิ์
นายสุระ วิเศษศักดิ์
นายสุริยา รัตนปริญญา
นายอนันต์ เสรฐภักดี
นายอภิชาติ ดํารงไชย
นายอัษฎางค์ รวยอาจิณ
นายชุมพล ชีวะประภานันท์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

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
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕

พลตํารวจโท สุรพงษ์ เขมะสิงคิ
พลตํารวจตรี สุรพล ทวนทอง
พลตํารวจโท สุวิระ ทรงเมตตา
พลตํารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์
พลตํารวจตรี อรรถชัย เกิดมงคล
พลตํารวจโท อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์
พลตํารวจโท เอกพันธ์ ศรีศักดิ์สกุล
พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
นายกฤษณะ สุขสงวน
นายกิจจา ปราณีนุช
นายเกียรติ จึงตระกูล
นายเกียรติศักดิ์ ไตรแสงรุจิระ
นายไกรสร เลี้ยงสมบูรณ์
นายคําผอง นภาภาค
นายจรัสพงศ์ ขจัดสารพัดภัย
นายจักรวาล แสงแข
นายจํารณศิลป์ วงศ์อินทร์
นายเจษฎา พูนสุขโข
นายเจษฎินทร์ สมจิตร์
นายชัยวัฒน์ สุวรรณยอด
ว่าที่ร้อยตรี ชาญณรงค์ เนื้อนุ่ม
นายชุมพล ทองเพ็ง
นายฐนัตเดช ค้ําชู
นายณรงค์ ศรีระสันต์
นายต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์
นายเถลิงศักดิ์ แสบงบาล
นายทยทัตต์ แสงอารยะกุล
นายทรงกลด วารายานนท์
นาวาโท ทศพร สายพันธ์
นายธนัท อุไรฤกษ์กุล
นาวาเอก ธนา จินตณวิชญ์
นายธนิศร์ กฤษณะบํารุง

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
นายพงษ์เทพ จารุอําพรพรรณ
นายพสุ โลหารชุน
นายมาณพ ชิวธนาสุนทร
นายศุภชัย ศิริวัฒนเจริญชัย
นายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์
นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร
พลอากาศตรี วีระ สุรเศรณีวงศ์
พลอากาศโท อุทัย เศรษฐวงศ์
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
นายลลิต ถนอมสิงห์
พลตํารวจตรี เกษียร วรศิริ
พลตํารวจโท คํารบ ปัญญาแก้ว
พลตํารวจตรี ชยุต ธนทวีรัชต์
พลตํารวจตรี ชัยณรงค์ วงษ์สุนทร
พลตํารวจตรี ธารา ปุณศรี
พลตํารวจตรี ธารินทร์ จันทราทิพย์
พลตํารวจโท ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา
พลตํารวจโท นเรศ นันทโชติ
พลตํารวจตรี นิวัฒน์ รัตนาธรรมวัฒน์
พลตํารวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ
พลตํารวจโท พจน์ ไทยกล้า
พลตํารวจตรี พรหมธร ภาคอัต
พลตํารวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
พลตํารวจโท พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์
พลตํารวจตรี ไมตรี ศรีวัชรานนท์
พลตํารวจโท รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
พลตํารวจตรี สมบูรณ์ ฮวบบางยาง
พลตํารวจตรี สรรพวุฒิ พิพัฒพันธุ์
พลตํารวจโท สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง
พลตํารวจตรี สัจจะ คชหิรัญ
พลตํารวจตรี สุดใจ ญาณรัตน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗

นายธานินทร์ ยะคะเสม
นายธีรพงษ์ ลิมปนันท์
นายธีระวิทย์ รัตนโบรานันท์
นายนพรัตน์ กําจัดภัย
นายนพอนันต์ อิทธิวัฒน์ปิติ
นายนรชัย วรนุช
นายนรินทร์ นันทิพานิชย์
นายนริศ ชํานาญชานันท์
นายนิธิรุจน์ พุทธิจิระพัชร์
นายนิพนธ์ ทิพยไกรศร
นายนิรันด์ ยั่งยืน
นายบัญชาญ โกศลเวช
นายประเวศ ศิริศักดิ์วัฒนา
นายปราโมช โศภิษฐนภา
นายปัญญา บูรพา
นายพงศ์สันต์ ลิมปิยะกุล
นายพัฒน์ นทกุล
นายพิสิทธิ์พล ภูมิศิริสวัสดิ์
นายไพฑูรย์ ภู่กาญจนพร้อย
นายไพบูลย์ อาชวานันทกุล
นายมานพ สุวรรณเวก
นายมานะ งามวัชรสกุล
นายมาร์วิน แย้มเกตุ
นายยงยุทธ สงเคราะห์ธรรม
นายรมย์ศักย์ ธรรมชัยเดชา
นายเลิศพงศ์ กลัดอ่ํา
นายวรวุฒิ วัฒนอุตถานนท์
นายวัชชิระ พรหมเทศ
นายวันชัย หิตะวัฒนกุล
นายวิชัย นาคหรั่ง
ร้อยเอก วิทย์ ชะนะภัย
นายวิโรจน์ ศรีดุษฎี

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวีรพล โมระกรานต์
นายวุฒิชัย เศาจกุล
นายเวก อ้นรัตน์
นายศรีปาล ศรีเปารยะ
นายสนธยา เครือเวทย์
นายสมเกียรติ อนุตราภิบาล
นายสมชาติ กมลเทพไพฑูรย์
นายสมชาย ศักดิ์สุนทร
นายสมพงษ์ อุดมวัฒนานันท์
นายสมพร อัศวแก้วมงคล
นายสมยศ เสรีอภินันท์
นายสมศักดิ์ ทองพนัง
นายสายัน จันทะรัง
นายสุชาติ ก่อพานิชกุล
นายสุธา เกียรติขจรฤทธิ์
นายสุริยา สิทธิกรณ์
นายสุวรรชัย สิริจรรยาพงศ์
นายอนุกูล สวนสุข
นายอนุสรณ์ ปิตกาญจนกุล
นายอภิชนษ์ รากบัว
ว่าที่ร้อยตรี อมร โฉมงาม
นายอิศเรศ ทิพย์ชูวงศ์
นายอุกฤษ จันทรวิสุทธิ์
นายอุดมเกียรติ์ พูลสวัสดิ์
นายพิทักษ์ บูรณากาญจน์
นายวรวิทย์ สุขบุญ
นายโสภณธีณ์ ตะติโชติพันธุ์
พลตํารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
นายกมล กระสานติ์กุล
นายกฤษณพล ณ ถลาง
นายกฤษดา ภูวรักษ์
นายกลอน รักษา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑

นายกิตติกร กิตติพานประยูร
นายกิตติพงษ์ กลิ่นขจร
นายกิตติศักดิ์ สนธิเณร
นายกีรติ กีรติยุติ
นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์
นายเกรียงไกร จรรยามั่น
นายเกรียงศักดิ์ ผ่องโสภณ
นายจรัล เตชะวิจิตรา
นายจักรวาล ทนกล้า
นายจารุ จริยาวุฒิกุล
นายจิรวัฒน์ กล้าการรบ
นายจุมพล เชาวลิต
นายจุฬา อินอิว
นายเจดีย์ เอี่ยมศรีปลั่ง
นายเจริญชัย ตรีวัฒนาวงศ์
นายเจริญชัย อัศวพิริยอนันต์
นายชกูล โตอ่อน
นายชวพันธุ์ สิทธิวัจน์
นายชัยรัตน์ ปิยะพลากร
นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล
นายชาญชัย กุประดิษญ์
นายชาญชัย ศรีแสงทรัพย์
นายชาญพงศ์สัณห์ จันทร์ดอก
นายชํานาญ สายสีทอง
นายชูชัย สุทธิสว่างวงศ์
นายชูชาติ เทพวีระ
นายเชาวน์ ถวัลย์ธัญญา
นายฐิตชัย มุ่งสันติ
นายณรงค์ ซึงถาวร
นายณัฐกิตติ์ มฤคินทร์
นายณัฐพล จุลละเกศ
นายดล บุนนาค

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์
นายถาวร เศษมะพล
นายทรงพล อยู่สําราญ
นายทรงฤทธิ์ โพธิ์ศรี
นายทวีศักดิ์ ไกรยา
นายทวีศักดิ์ ทัศนชัยสิทธิ์
นายทานนท์ สันติพิทักษ์
นายเทอดชัย ธนะพงศ์พร
นายธเนศ ตันวิรัช
นายธีรวิชช์ ควรเสรี
นายธีรศักดิ์ คงเทพ
นายธีระชัย กระแสทรง
นายนพรัตน์ บุญจร
นายนพรัตน์ รุพันธ์
นายนรนาถ เผื่อนโภคา
นายนิพันธ์ อักษรกาญจน์
นายบรรเลง แก่นยะกูล
นายบัว แก้วจิตร
นายบุญช่วย มณีสีขํา
นายบุญชัย ภูรีเสถียร
นายปกรณ์ ประเสริฐศักดิ์
นายปณัฐ สมบูรณสิน
นายปรเมศร บัณฑราภิวัฒน์
นายประทักษ์ชัย ธนฉายสวัสดิ์
นายประภาส สุขศิริ
นายปริญญา ปานเพชร
นายปริญญา สิตะโปสะ
นายปรีชา พรหมเพชร
นายปิยพงศ์ คงวัฒนานนท์
นายพรชัย หวังประเสริฐกุล
นายพรณรงค์ ศรีตระกูล
นายพลพัฒน์ ศรศักดา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕

นายพัฐวิศ สังข์วงษา
นายพิชิต รงคพิชญ์
นายพิทักษ์ เริ่มก่อกุล
นายพิสิทธิ์ ฉายะไพสิฐพร
นายเพชร ทองเยิ้น
นายไพฑูรย์ อุ้ยมาก
นายไพโรจน์ อุชชิน
นายมนต์ชัย สิรินิจศรีวงศ์
นายมหาชัย ศรีทองกลาง
นายมานะ ไชยันโต
นายมารุต เป้าประยูร
นายยอดชาย ชอบทางศิลป์
นายรักกิจ วิริยะประเสริฐ
นายเริงชัย ลิ้มภักดี
นายวรกฤต วรรณรัตน์
นายวรัญญู แสงศิริ
นายวสันต์ ศรีอันประเสริฐ
นายวัชรินทร์ ฤชุโรจน์
นายวัฒนา อรรถารส
นายวิชล วิมุตติสุข
นายวิชา ใจจันทร์เดือน
นายวิเชษฐ อุ่นอํานวยสุข
นายวิญญู พิชัย
นายวิฑูรย์ ชุนชาติประเสริฐ
นายวิทยา จันทร์ชื่น
นายวิทยา ชัยศาสตร์ศิลป์
นายวิทยา วิมลสุรนาถ
นายวิรัตน์ ชํานาญการ
นายวิสูตร มานะพิทักษ์
นายวีระเวช ลีฬหะบํารุง
นายวุฒิพงษ์ แจ่มกระจาย
นายศรัณย์ ดุลยมาศ

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายศักดา วัตตธรรม
นายศิระ โกสิยารักษ์
นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์
นายสมเกียรติ ฑีฆาอุตมากร
นายสมคิด บุญวัฒน์
นายสมชัย สงวนนภาพร
นายสมชาย จันทร์นาค
นายสมชาย จันทร์รองศรี
นายสมชาย ทองสีมัน
นายสมโชค มีมะแม
นายสมยศ กอไพศาล
นายสมศักดิ์ ทิมพิทักษ์
นายสราวุธ ยงใจยุทธ
นายสวัสดิ์ คงใหม่
นายสัญญา จีระออน
นายสันทัศน์ นิภาวงศ์
นายสิงห์พิทักษ์ ละมูลมอญ
นายสุกิจ เกศณรายณ์
นายสุทธิศักดิ์ สุขบุญพันธ์
นายสุทัต บินรามัน
นายสุธรรม จุลิรัชนีกร
นายสุนทร คงศรีชาย
นายสุนทร ศันติวิชยะ
นายสุภชัย ศิริบูรณ์
นายสุรพร ชลสาคร
นายสุรพันธ์ เจริญกิตติ
นายสุรศักดิ์ วิศิษฎ์สมบัติ
นายสุรศักดิ์ โสมคล้าย
นายสุรัชฎ์ เตชัสวงศ์
นายสุริยะ รุ่งรัตนวณิชย์
นายสุวิช ปนุตติกร
นายสุวิชา สุขเกษมหทัย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙

นายเสนีย์ ไชยวุฒิ
นายอดิศร บุปผเวส
นายอธิคม จําปา
นายอนนท์ เศรษฐชวาลวงษ์
นายอนันต์ บุญแย้ม
นายอนันต์ พร้อมพูล
นายอนุชา ทองวงศ์สกุล
นายอรรถกร สมบัติชัย
นายอิทธิพล โสขุมา
นายอุดม แสนบุญศิริ
นายธนิก ยูถะสุนทร์
นายบรรจง สุขดี
หม่อมราชวงศ์เปรมศิริ เกษมสันต์
นายวันชัย ถนอมศักดิ์
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
พลตรี กิติศักดิ์ มารมย์
นายธวัชชัย พินปรุ
นายนํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
นายนิสิต ตั้งตระการพงษ์
นายประสาท สืบค้า
นายพัฒพงศ์ พยัคฆันตร
นายไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์
นายภิญโญ สุวรรณคีรี
นายมังกร หริรักษ์
นายวารินทร์ บุษบรรณ
นายวิจิตร ณ ระนอง
นายวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
นายสมชาย เบญจรงคกุล
นายอดิศักดิ์ ทองบุญ
นายอิสระ สุวรรณบล
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
นางสุกุมล คุณปลื้ม

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางฐิติมา ฉายแสง
นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา
นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
นางผุสดี ตามไท
นางนฤมล ศิริวัฒน์
นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน
นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์
นางนฤมล ธรรมครองอาตม์
นางเพ็ญศรี วงศ์เสรี
นางรดาวรรณ วานิช
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
นางสาวพรนิภา เพชรยิ่งวรพงศ์
นางรวมพร วุฒิสิงห์ชัย
นางรัตนา อุบลสิงห์
นางวนิดา สักการโกศล
นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย
นางอรวรรณ ขุมทรัพย์
พลตรีหญิง นุชา เนียมประดิษฐ์
พลเรือตรีหญิง พูนทรัพย์ ดํารงค์เผ่า
นางกรศิริ พิณรัตน์
นางจินดา สังข์ศรีอินทร์
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
นางสาวชูจิตต์ ธนภัณฑ์ภาดา
นางสาวนวลน้อย อุณหโชค
นางสาวปนัดดา พ่วงรับ
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
นางสาวเยาวเรศ นพเกษร
นางสาววรรณี ภูวพานิช
นางสาววัลย์ลดา แช่มช้อย
นางศรีสมัย ผ่องสว่าง
นางขันธ์ทอง อูนากูล
นางจิราภรณ์ สุทธิสานนท์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางจุไรรัตน์ สมสุข
นางพวงไข่มุกด์ เพิ่มสินทวี
นางยุพา เฮงจํารัส
นางรชาดา เครือทิวา
นางวัลภา ชาตะวิถี
นางวิภาวรรณ ปัญจรัตน์
นางสุดยอด ชมสะห้าย
นางสุพิทย์ วีระใจ
นางสุมาลี เพชรศิริ
นางแสงจันทร์ วรสุมันต์
นางญาณี เลิศไกร
นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์
นางจิราวรรณ แย้มประยูร
นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
นางสาวพรรณพิไล เสกสิทธิ์
นางวิมลพร ธิติศักดิ์
นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
นางสาวสมศรี ฮั่นตระกูล
นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี
นางบุญราศรี ทองเป็นใหญ่
นางกุลณี อิศดิศัย
นางนิศา ศรีสุวรนันท์
นางสาวเบ็ญจวรรณ อุกฤษ
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
นางผุสดี กําปั่นทอง
นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร
นางพิรมล เจริญเผ่า
นางมาลี โชคล้ําเลิศ
นางสาวศิรินารถ ใจมั่น
นางอัญชลี พรหมนารท
นางสาวจิตรา พรหมชุติมา
นางนฤมล ปาลวัฒน์

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
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางปราณี น้อยสอน
นางปริมพร อ่ําพันธุ์
นางพรพิรุณ สุพิชญ์
นางราตรี ทองเทศ
นางวิภาพร ชมภู
นางสมพร มนัสตรง
นางอัจฉราภรณ์ บุญญรังสี
นางอัมพวัน คุณาพธรรม
นางฉลอง อติกนิษฐ
นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย
นางศิวาพร ชื่นจิตต์ศิริ
นางอังคนึง เล็บนาค
นางผจงสิน วรรณโกวิท
นางอํามร เชาวลิต
นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ
นางสาวกตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
นางสาวกนกรัตน์ ศิริพานิชกร
นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา
นางกรรณิการ์ ทองรักษ์
นางกรุณา นนทรักส์
นางกฤตติกา แสนโภชน์
นางสาวกัญญา กําศิริพิมาน
นางกัญญา ธัญมันตา
นางสาวกัลยพงษ์ จตุรพาณิชย์
นางกัลยา หอยทอง
นางกัลยาณี คุปตานนท์
นางกาญจนา สุคนธมณี
นางกิติรัตน์ อังกานนท์
นางกุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช
นางกุลยา วิวิตเสวี
นางเกษร ทองแสน
นางสาวเกสรา ศรีพิชญาการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗

นางคนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล
นางจงกลณี เกิดพิบูลย์
นางสาวจงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
นางสาวจงจิตร์ หิรัญลาภ
นางจรีธร แหวนทอง
นางจันทนา ทองประยูร
นางจันทนา ไอยรากาญจนกุล
นางจันทนี เพชรานนท์
นางสาวจันทร์พร นวลแพ่ง
นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์
นางจารุนันท์ เชาวน์ดี
นางจารุศรี แสวงนาม
นางจิตตราณี ประสงค์เจริญ
นางจิตรา ใจทัศน์กุล
นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์
นางสาวจินตนา ศิริชุมพันธ์
นางสาวจิรภรณ์ อังวิทยาธร
นางจิราภรณ์ กาลนิล
นางจิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์
นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์
นางจีระสุข จงกลวัฒนา
นางจุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
นางจุรีย์ สร้อยเพชร
นางแจ่มใส สุวรรณศักดิ์ศรี
นางเฉลียว ศาลากิจ
นางสาวชนาทิพย์ เกสะวัฒนะ
นางสาวชนิดา พิทักษ์สฤษดิ์
นางชโลบล วงศ์สวัสดิ์
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
นางชวนี ทองโรจน์
นางชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
นางสาวชวลี พึ่งแสงสี

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางช่อทิพย์ ตระกูลสว่างภพ
นางชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี
นางโซเฟีย นามศิริเลิศ
นางดวงพร คันธโชติ
นางดวงพร คํานูณวัฒน์
นางสาวดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
นางสาวดาราวรรณ ต๊ะปินตา
นางดุจใจ ชัยวานิชศิริ
นางเดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์
นางสาวถนอมจิตต์ เสนมา
นางสาวทองจันทร์ ศรีคําแท้
นางทักษิณา คุณารักษ์
นางทิพย์รัตน์ ภัทรเธียรกวิน
นางทิพาพร ขวัญแก้ว
นางทิพาพร ลิมปเสนีย์
นางธนัตถา ศรีกะชา
นางธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร
นางนงเยาว์ ธนเศรษฐ์
นางนฤมล โกมลมิศร์
นางนฤมล ลี้ปิยะชาติ
นางนฤมล อินทวี
นางนลินี เสาวภาคย์
นางนวรัตน์ สุวรรณผ่อง
นางนวลทิพย์ เพิ่มเกษร
นางนัดดา ธรรมวงศ์ผล
นางนันท์ ศรีสุวรรณ
นางนันทกาญจน์ มุรศิต
นางนันทพร กระจ่างตา
นางนารี คูหาเรืองรอง
นางนิตย์ ทัศนิยม
นางสาวนิตยา แซ่ซิ้ม

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑

นางนิตยา นันทการณ์
นางสาวนิภาพรรณ กังสกุลนิติ
นางนิภาภรณ์ นิธิพานิช
นางนุชรีย์ ศิริ
นางเนาวรัตน์ เจริญค้า
นางสาวบุญเฉลา สุริยวรรณ
นางบุญเพ็ง แก้วดี
นางบุปผา มณีพรหม
นางเบญจมาส วงศ์สัตยนนท์
นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์
นางเบญญาภา คงรอด
นางปทุมวดี ศรีสว่าง
นางประทิน พําขุนทด
นางสาวปราณี ชาญณรงค์
นางปัทมา เอกโพธิ์
นางสาวปัทมาพร เย็นบํารุง
นางปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์
นางปิยะนุช สุจิต
นางผานิตย์ มีสุนทร
นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์
นางสาวพรทิพย์ ไชยโส
นางสาวพรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
นางสาวพรทิพย์ นิมิตพงษ์
นางพรทิพย์ เพ็ชรมิตร
นางสาวพรพิมล กองทิพย์
นางสาวพรรธนมณฑน์ อุชชิน
นางพรศรี ปฏิมานุเกษม
นางสาวพัชราภรณ์ พันธุรัตน์ธาดา
นางพัฒนี จันทรโรทัย
นางพาชิตชนัต ศิริพานิช
นางพิกุล วณิชาภิชาติ
นางพิมพ์พรรณ แย้มศรี

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวพุดซา นุสติ
นางเพชรัตน์ รัศมีสว่าง
นางเพ็ญแข ศิริวรรณ
นางเพ็ญศรี โควสุวรรณ
นางแพรวพรรณ บรรจงศิริทัศน์
นางสาวภาวนา พัฒนศรี
นางสาวภาวพันธ์ ภัทรโกศล
นางสาวมณนิภา ชุติบุตร
นางสาวมณี ตันติรุ่งกิจ
นางสาวมยุนา ศรีสุภนันต์
นางสาวมยุรี เหมือนพันธุ์
นางมัณฑนี กุฎาคาร
นางมารศรี เอื้ออรุณ
นางสาวมาริสา ไกรฤกษ์
นางยุพดี กาญจนะ
นางสาวยุพิน เพียรมงคล
นางสาวยุวดี เกตสัมพันธ์
นางสาวรวี เถียรไพศาล
นางสาวรัตนทิพย์ เอื้อชัยสิทธิ์
นางรัตนา สนั่นเมือง
นางราตรี เพรียวพานิช
นางราตรี รุ่งทวีชัย
นางรุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
นางสาวลัดดาวรรณ ณ ระนอง
นางสาวลําปาง แม่นมาตย์
นางลําเพาสิริ ศิริรักษ์
นางลิลลี่ กาวีต๊ะ
นางสาววรนารถ แสงมณี
นางวรรณภา อิชิดะ
นางวรรณะ มหากิตติคุณ
นางวรรณี จันทร์สว่าง
นางวรรณี ชัยจรูญคณารักษ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕

นางวรรณี เดียวอิศเรศ
นางวราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
นางวลุลี โพธิรังสิยากร
นางสาววัชรี กาญจน์กีรติ
นางวัชรี วัชรสินธุ์
นางวันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ
นางวารุณี ฟองแก้ว
นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
นางสาววิจิตรา วิพิศมากูล
นางสาววิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์
นางวิยะดา สีหบุตร
นางวิรัตน์ ขวัญยืน
นางวิไล หนุนภักดี
นางสาววีณา อัครธรรม
นางวุฒิศิริ วีรสาร
นางศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
นางสาวศรีสุวรรณา คิ้มแหน
นางสาวศรุดา ปัญญาโรจน์รุ่ง
นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา
นางศศิพัฒน์ ไกรว่อง
นางศศิภา เอี่ยวเจริญ
นางศิริพร อยู่ประเสริฐ
นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล
นางศิริมา เพ็ชรดาชัย
นางศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน
นางสาวศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์
นางศิริวรรณ วนานุกูล
นางศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์
นางสาวศิริอร สินธุ
นางสาวศิวิลัย สิริมังครารัตน์
นางสาวศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ
นางศุภลักษณ์ ศรีจารนัย

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสดุดี วรรณพัฒน์
นางสมจิต ปานสมุทร์
นางสมถวิล คัมมกสิกิจ
นางสาวสมประสงค์ ชัยโฉม
นางสมหวัง ซื่อสัตย์
นางสาวสายชนม์ สัจจานิตย์
นางสาวสาลี เฉลิมวรรณพงศ์
นางสําเร็จ วรรณพิรุณ
นางสิร์รานี วสุภัทร
นางสิริพร หิรัญแพทย์
นางสิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล
นางสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
นางสุขุมาล เล็กสวัสดิ์
นางสุจีรา ช้างอยู่
นางสุชีลา เตชะวงค์เสถียร
นางสุณีรัตน์ แถมพยัคฆ์
นางสุดสบาย จุลกทัพพะ
นางสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
นางสุธิศา ล่ามช้าง
นางสาวสุนันทา กิ่งไพบูลย์
นางสาวสุนันทา แสงทอง
นางสุปรารถนา ยุกตะนันทน์
นางสุปาณี พัฒราช
นางสุพร ตรีพงษ์กรุณา
นางสาวสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์
นางสุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ
นางสุพิชชา จันทรโยธา
นางสุภกร พงศบางโพธิ์
นางสาวสุภาณี จันทร์คําอ้าย
นางสุภาพ เกียรติทับทิว
นางสุภาพ บุญหลง
นางสุภาพร พลเหลา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙

นางสุภาพรรณ น้อยอําแพง
นางสุภาภรณ์ จิรักษา
นางสุภาวดี ลิขิตมาศกุล
นางสาวสุมาลี อุณหวณิชย์
นางสุรีย์ บุญญานุพงศ์
นางสาวสุวรรณี เดชวรชัย
นางสุวรี ศิวะแพทย์
นางสาวสุวาณี สุรเสียงสังข์
นางสาวสุวิมล ติรกานันท์
นางเสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์
นางสาวแสงรุนีย์ มีพร
นางอนงค์ เชาวนะกิจ
นางอนงลักษณ์ สว่างคํา
นางสาวอนิสา นนทบงกช
นางอภิญญา หิรัญวงษ์
นางอมรรัตน์ จันวัน
นางอมรศรี ชุณหรัศมิ์
นางอรทัย ชวาลภาฤทธิ์
นางอรนุช พรินทร์
นางอรวรรณ ประเสริฐศรี
นางอรวรรณ เลาห์เรณู
นางสาวอลิสา วานิชดี
นางสาวอังคณา วสุวรวงศ์
นางอังคณา เหลืองนทีเทพ
หม่อมหลวงอัจจิมา เกิดผล
นางอัชราภรณ์ โค้วคชาภรณ์
นางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล
นางอัปสร สุรโชติ
นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์
นางสาวอารินี ชัชวาลชลธีระ
นางสาวอารีย์ ทองภักดี
นางอารีย์ พักตรจันทร์

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางอารีย์พร อรรถวุฒิกลุ
นางอําไพรัตน์ อักษรพรหม
นางอิศราพร เพ็ชรมี
นางอุทัยวรรณ โกวิทวที
นางสาวอุทัยวรรณ จรุงวิภู
นางอุบลรัตน์ สันตวัตร
นางอุไรวรรณ อินทร์ม่วง
นางฮัสนะ เจะอุบง
นางกรรณิการ์ นิวัตยะกุล
นางจันทนา อึ้งชูศักดิ์
นางสาวจุฑาทิพย์ มีผดุง
นางสาวนงนิตย์ จงจิระศิริ
นางนัทธมน ยิ้มแย้ม
นางบุญเอื้อ ยงวานิชากร
นางสาวเบญจพร ปัญญายง
นางพัชรินทร์ จันทร์จํารัสแสง
นางภารณี ชวาลวุฒิ
นางรวีวรรณ สร้อยระย้า
นางสาวรัตนา คุณติรานนท์
นางสาวลีลานุช สุเทพารักษ์
นางวรรณา อังคสุวรรณ
นางวารุณี จินารัตน์
นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์
นางวิระวรรณ ถิ่นยืนยง
นางศรีประพา เนตรนิยม
นางสุนีย์ เจริญวัฒน์
นางสุพรรณี ประดิษฐ์สถาวงษ์
นางอุทุมพร พรหมวาศ
นางสมทรง รุ่งเรืองศิลป์
นางสาวจีรวรรณ นิลอุบล
นางสาวชนกพร จังฮ้อ
นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓

นางทัศนาภรณ์ ภู่กาญจนพร้อย
นางทิพาพร ชูทอง
นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต
นางสาวนันทวรรณ ธนาวณิช
นางสาวปรางรัตน์ แขกเพ็ง
นางปิยธิดา เจิมหรรษา
นางสาวพรพรรณ ธัมมนันท์กุล
นางมาณวี ทองพรเจริญ
นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย์
นางวรรณา สระวาสี
นางวันเพ็ญ ยิ่งยงวัฒนากุล
นางวิชญา หาญนัทธี
นางสาวแววตา ธวัชไพบูลย์
นางศิรินาถ ฉัตรชุติมากร
นางอรทัย หวังวิวัฒนา
นางสาวอรุณวรรณ แก้วจินดา
นางอารยา ขําวัฒนพันธุ์
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มสุธี
นางสาวทิพย์วรินท์ จรัสจีรกุล
นางสาวมารศรี สมบุศย์รุ่งเรือง
นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์
นางนิภาพร ศรีสุวรรณ
นางรัตนา ศรีสิยวรรณ
นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์
นางวรารัตน์ อติแพทย์
นางวิอร สวัสดิ์แก้ว
นางสาวศศิธร ศรีสุจริต
นางกมลา เทพวงค์
นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม
นางสาวจิราพร คกาทอง
นางชิดชนก วังศานุตร
นางณัชชา พาณิชวราห์

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางณัฐสิรี นิตยะประภา
นางดวงใจ สิงหนาท
นางดวงนภา อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว
นางทรรศนีย์ ลีลาพร
นางธัญวรัตน์ วีรเดชกําแหง
นางสาวนงเยาว์ ลิ่วศรีวิไล
นางนฤมล พงษ์สุวรรณ
นางนิภา ชัยเจริญ
นางนุชนารถ เกษตรสาระ
นางสาวเบญญภัทร ศิริบุญชู
นางสาวปริญญา แสงทอง
นางปิ่นวลี สุจริตกุล
นางพรชนก ณ ถลาง
นางสาวพรพิมล โศจิรัตน์
นางสาวแพรวพรรณ วรรณเลิศ
นางภัทรา พุทธสถิตย์
นางสาวมยุรี ชีพพานิชไพศาล
นางมาริสา รัฐปัตย์
นางมาลี สิรินิจศรีวงศ์
นางเมตตา ท้าวสกุล
นางสาวรวิภัทร โชคเจริญเลิศ
นางรัชนี ฉัตรอุทัย
นางสาวรุ่งระวี โสขุมา
นางวรานุช ภูวรักษ์
นางวราพร รีพัฒนาวิจิตรกุล
นางวันเพ็ญ กีรติกฤติยานนท์
นางสาววาสนา บุญทรงสันติกุล
นางสาวศรินยา เหลืองวรารัตน์
นางสาวศิริพร ปาริยะวุทธิ์
นางสริวิมล ก้องลัดดา
นางสิรินทร ไพราม ศุภสิทธิ์
นางสาวสิริรําไพ พวงเสรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕

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

หน้า ๓๑
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

นางสุพัตรา สืบสม อนันตพงศ์
๑๔๖๖ นางพิมภินันท์ ธีรวิชชา
นางอนงค์รัตน์ คงลาภ
๑๔๖๗ นางมยุรี ตติยกวี
นางอมร กีรติชัยวัตร
๑๔๖๘ นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์
นางอรนิตย์ พฤกษฎาจันทร์
๑๔๖๙ นางสุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
นางอัญชลี อริยะนันทกะ
๑๔๗๐ นางสุวรรณา ตองอ่อน
นางสาวอุษณีย์ วิลาศชัยยันต์
๑๔๗๑ นางอัญชลี จันทกุลจิตร
นางสาวนลิน ปึงพิพัฒน์ตระกูล
๑๔๗๒ นางสาวนววรรณ พันธุเมธา
นางสุกัญญา แก้วมณี
๑๔๗๓ นางสาวปรางศรี พณิชยกุล
นางอัมพวัน ยุวกาญจน์
๑๔๗๔ นางนพมาศ ไวยรัชพานิช
นางบุญปลูก เนินกลาง
๑๔๗๕ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
๑๔๗๖ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
๒๐
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
นายประดิษฐ สินธวณรงค์
๒๑
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์
๒๒
นายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์
๒๓
นายวัลลภ สุวรรณดี
๒๔
นายนวรัตน์ อยู่บํารุง
๒๕
นายจักรกฤษณ์ ทองศรี
๒๖
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
๒๗
นายนพดล มาตรศรี
๒๘
นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
๒๙
๓๐
นายวัชระ เพชรทอง
นายสมโภช สายเทพ
๓๑
นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
๓๒
นายองอาจ วงษ์ประยูร
๓๓
นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ
๓๔
นายประสาร มฤคพิทักษ์
๓๕
นายไพบูลย์ นิติตะวัน
๓๖
นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
๓๗
นายโอกาส เตพละกุล
๓๘

นายยุทธพล อังกินันทน์
นายฉัตรชัย ศุภการ
นายชัชชัย ยอดมาลัย
นายชัยนะ อักษรพันธ์
นายชํานาญ ปริบาล
นายนิทัศน์ จูยืนยง
นายประยูร ปรีดา
นายยงยุทธ เชี่ยวชาญกิจ
นายวิชชา เหลือล้ํา
นายวิโรจน์ ปรีชาพันธ์
นายสุขสันต์ บุญจิต
นายสุทธิพงศ์ เชาวนาดิศัย
นายกอบศักดิ์ จินตกานนท์
นายกัมพุช วุฒิวงศ์
นายเกษม เจริญพันทวีสิน
นายจรัสโรจน์ บถดําริห์
นายจิรายุ นันท์ธราธร
นายจิโรภาส พูลสุวรรณ
นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

นายชนะชาติ พลพงศ์
นายชาญกิจ สันติเกษม
นายไชยณรงค์ ตันสุภาพ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
นายเทอดพันธ์ หงษ์สกุล
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
นายนพปฎล เมฆเมฆา
นายบุญสิน กังวลสุข
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
นายปัญญา ทองประเสริฐ
นายพงษ์เทพ โพธิรังสิยากร
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
นายพิชิต สุวรรณกิจบริหาร
นายพิไชย โอบายะวาทย์
นายพิรุฬ เพียรล้ําเลิศ
นายพิศิษฐ์ ทูลสงวนศรี
นายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ
นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์
นายภักดี จุฑานนท์
นายมนู ทองเขาอ่อน
นายวรรณชัย บุญบํารุง
นายวิโรจน์ นรารักษ์
นายศรัณย์ พรไพศาลดี
นายสนั่น สุทธินุ่น
นายสมบุญ ชาญปริยวาทีวงศ์
นายสมาน ลือสุทธิวิบูลย์
นายสุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์
นายสุธี อิ่มอโนทัย
นายสุรชัย คุ้มสิน
นายอภิชาต อบอุ่นสกุล
นายอิทธิศักดิ์ อินทรชุบ
นายอิสระ ศิริวรภา

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
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

ดิสกุล สงวนตระกูล
ปฤษฎางค์ ศรลัมพ์
ภิญโญ เข็มเพชร
สกาวฤกษ์ ทองเปราะ
สัญชัย จูมั่น
อดุลย์ ศิริวัฒน์
กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
กฤตัชญ์ สรวมศิริ
กฤศมน นาคสุวรรณ์
กฤษฏิ์ ยิ้มสู้
กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง
กฤษณ์ กาญจนฤกษ์
กสิณกฤษฏิ์ พงษ์เขียว
ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์
ก้องไทย ทะสดวก
กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ
กิตติศักดิ์ บุญสุข
เกริกเกียรติ กิตติขจร
เกรียงไกร พราหมณีย์
เกรียงศักดิ์ ธันวานนท์
เกษม จิโนมูล
เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
โกศล เนียมถนอม
จงธนภัทร์ แสงแจ่มจันทร์
จักรกริช จันเทร์มะ
จารุเกียรติ ชัยวงษ์
จีรศักดิ์ ขวัญช่วย
จุมพล เฉลยถ้อย
จุมพล บุตรโปร่งจิต
ฉลวย แย้มโพธิ์ใช้
ฉลอง โรหิตาคนี
ฉัตรพงศ์ พรหมพันธกรณ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

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

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

ฉัตรรัตน์ สุขเกษตร
เฉลิมพล ธรรมสุนทร
ชนาธิป บุนนาค
ชวลิต ภาษยะวรรณ์
ชัยชนะ นาคเกิด
ชัยเดช งามปลั่ง
ชัยยุทธ บุญมีพรพิทักษ์
ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน
ชัยวัฒน์ ธนารุณ
ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์
ชัยวิทย์ ชยาภินันท์
ชัยวิน ผูกพันธุ์
ชาตชาย วัฒน์ธนนันท์
ชาติชาย แจ้งสี
ชาติชาย พลสวัสดิ์
ชาติชาย อ่อนน่วม
ชาติชายพัฏฐ์ สุคนธสิงห์
ชุติกรณ์ สีตบุตร
โชติวฒ
ั น์ ภูมิภัทรสวัสดิ์
โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ
ไชยนาจ ญาติฉิมพลี
ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์
ฐิติภูมิ เอื้ออํานวย
ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์
ณพล รังสรรค์สวัสดิ์
ณรัตน์ ศรีรัตน์
ณัฏฐ์พัฒน์ พริ้งรักษา
ณัฏฐ์วรัชญ์ บุญเครือชู
ณัฏฐสกล พงษ์ศักดิ์
ดนัยพัฒน์ เกษมนิรันดร์
ดาราพงศ์ ลังกาฟ้า
เดชา เดชะชาติ

๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
พลตรี
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พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี

ต่อศักดิ์ สุมะโน
เถกิงเดช คุ้มประยูร
เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ
ทรงพล ทองจีน
ทวี พฤกษาไพรบูลย์
ทศพร ศิลปาจารย์
ทศพร หอมเจริญ
ทิวะพร ชะนะพะเนาว์
ธนา ศรีเพ็ญ
ธนากร ทองศุข
ธรรมนูญ ทรัพย์สํารวม
ธรรมนูญ นวลยง
ธรรมศักดิ์ สุขวัฒนา
ธัชพล ไม้รอด
ธํารงค์ ถาวร
ธีรเดช ชัยพัฒน์
นครา สุขประเสริฐ
นพดล ดีอ่วม
นพพงษ์ กิจรัตนา
นพวงศ์ สุรวิชัย
นภนต์ สร้างสมวงษ์
นรเศรษฐ ขรรทมาศ
นเรนทร์ สิริภูบาล
นันทพล จํารัสโรมรัน
นาวิน สุมะโน
นิพนธ์ บุญอยู่
นิรันดร สมุทรสาคร
นิวัติ ศรีเพ็ญ
บวรรัตน์ ไมตรีประศาสน์
บัญชา ทองวิลัย
บุญญฤทธิ์ วิสมล
บุญเติม แสงดิษฐ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

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

บุญธรรม โอริส
บุญรัตน์ ภัทรากุลพิเชฐ
บุญเลิศ ทัดรอง
เบ็ญจพล ยุกตะทัต
ปชัญญ์ ตุลยานนท์
ปณต แสงเทียน
ประกอบ ศรีพรมมา
ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล
ประพัฒน์ เอกโพธิ์
ประยุทธ สีดอกพุด
ประสงค์ ล้อมทอง
ปราการ ชลยุทธ
ปราลพ ศรีม่วงพันธ์
ปรีชา เทียมฉัตร์
ปรีชา สังข์แก้ว
พรธเนศร์ สุนทรเกส
พฤษภะ สุวรรณทัต
พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ
พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา
พิชาพร ธนะภูมิ
พิทักษ์ วีรุตมเสน
พิริยธรณ์ ภัทรชาติโยธิน
พิริยะ การะเจดีย์
เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง
ภัทรกฤต สําอางศรี
ภัทรพล รักษนคร
ภาณุ โรจนวสุ
ภาณุพล บรรณกิจโศภน
ภิภพ จิตต์แจ้งกุล
มณฑล ปราการสมุทร
มานพ พงศ์ไพศาล
ยรรยง หงษ์จุ้ย

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
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

ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา
ราชรักษ์ เรียนพืชน์
เรืองสิทธิ์ วิทยาภัค
วรรธนะ โพธิ์ทอง
วรวุฒิ เศวตรพนิต
วัฒนชัย ประสานเกษม
วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช
วิทยา จินตนานุรัตน์
วิทยา นิลฉวี
วิทยา วชิรกุล
วิบูล ขยันกิจ
วิริยะ มานะ
วิวรรธน์ ปฐมภาคย์
วิวรรธน์ สุชาติ
วีระกูล ทีฆทรัพย์
วีระชัย จิตต์คันธา
วีระพงศ์ วีสเพ็ญ
วีระศักดิ์ สมบัติมี
วุฒิ แสงจักร
วุฒิสถิต พ่วงเงิน
เวชศักกิ์ ดวงอุไร
ศักดิ์ชัย สุภาพร
ศักดิ์ณรงค์ เอียงพยุง
ศัลยพงศ์ เปลี่ยนมณี
ศิริชัย เทศนา
ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี
ศุภรงค์ ระลึกมูล
สถาพร มหารักษิต
สนอง คงยั่งยืน
สมชาย ชัยวณิชยา
สมชาย ภุมรินทร์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒

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

สมชาย ฤกษ์พิชัย
สมชาย วงษ์ประกอบ
สมนึก ขุนทอง
สมนึก เอนกวัฒน์
สมศักดิ์ ฟักประไพ
สมศักดิ์ รุ่งสิตา
สสิน ทองภักดี
สัณห์ชัย จารุวรรณ์
สัมพันธ์ ปานสีดา
สายัณห์ สวัสดิ์ศรี
สิทธิ ปิยะสนธิ
สิทธิกร จุลเสน
สิทธิชยั เลี่ยมสุวรรณ
สิทธิพร ศรีสุขโข
สิทธิพล ชินสําราญ
สิทธิพล นิ่มนวล
สิรศิ ักดิ์ วรเจริญ
สุทธิชยั วงษ์บุบผา
สุทธิศักดิ์ สลักคํา
สุทัศน์ จารุมณี
สุทัศน์ จิตต์โสภา
สุทัศน์ ศรีหิรัญ
สุเทพ ปริยเอกสุต
สุพัฒน์ ภูตินาถ
สุรชาติ จิตต์แจ้ง
สุรชาติ เหลือพร้อม
สุรเดช เฟื่องเจริญ
สุรศักดิ์ ทิมมาศ
สุรศักดิ์ ประชุมญาติ
สุริยันต์ ผาธรรม
สุวิชา หอมจันทร์
สู่ชัย บุญรัตน์

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
พลตรี เสมอภาค สง่าเมือง
พลตรี เสริมบัติ ร่มเย็น
พลตรี อนิรุจน์ มัสโอดี
พลตรี อนุกร เดชะปัญญา
พลตรี อนุชา รักเรือง
พลตรี อนุตร ธรศรี
พลตรี อภิชาติ อุ่นอ่อน
พลตรี อรุณ สนิท
พลตรี อัคคเดช สุวรรณภูมิ
พลตรี อังกูร ทองประดับ
พลตรี อาชาไนย ศรีสุข
พลตรี อุกฤษณ์ อากาศวิภาต
พลตรี เอกศักดิ์ สังข์ศิริ
พลตรี เอื้อบูรณ์ ปานกุล
พลตรี โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
พลเรือตรี คณิน ชุมวรฐายี
พลเรือตรี คณีพล สงเจริญ
พลเรือตรี ชัชชัย โพธิพรรค
พลเรือตรี ชัยปชา งามเอก
พลเรือตรี ชาติชาย ยุวรัตน์
พลเรือตรี ชาติชาย ศรีวรขาน
พลเรือตรี ทายาท ธีรานุตร์
พลเรือตรี ทิวา ดาราเมือง
พลเรือตรี ธนกฤต วงษ์ชัยสมร
พลเรือตรี ธวัช รุ่งสันเที๊ยะ
พลเรือตรี หม่อมหลวงธารทอง ทองแถม
พลเรือตรี บุญชิต พูลพิทกั ษ์
พลเรือตรี ประจวบ อ่อนตามธรรม
พลเรือตรี ประพจน์ สีลาเขต
พลเรือตรี ประโพธ เกาสายพันธ์
พลเรือตรี ประยุธ ภู่เทียน
พลเรือตรี ปรีชา พงศ์สุวรรณ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖

พลเรือตรี ปรีชาญ จามเจริญ
พลเรือตรี เผดิม เนินฉาย
พลเรือตรี พฤหัส รัชฎา
พลเรือตรี พิบูลย์ กุลพงษ์
พลเรือตรี พิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ
พลเรือตรี ไพโรจน์ พันธุ์สวัสดิ์
พลเรือตรี มนต์ชัย กาทอง
พลเรือตรี มนตรี สุวรรณชัย
พลเรือตรี มิ่ง อิ่มวิทยา
พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์
พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง
พลเรือตรี วัชรา พวงไสว
พลเรือตรี วันชัย ท้วมเสม
พลเรือตรี วีนัส แจ้งสี
พลเรือตรี สมคิด ทิมสาด
พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง
พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย
พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ
พลเรือตรี สมหมาย วงษ์จันทร์
พลเรือตรี สําราญ โชติทัตต์
พลเรือตรี สิริบุญ สุคนธมาน
พลเรือตรี สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์
พลเรือตรี สุพจน์ คลังวิจิตร
พลเรือตรี สุพรรณ เหมมาลา
พลเรือตรี สุวัตถิ ชิตเดชะ
พลเรือตรี สุวิทย์ ดีวงษ์
พลเรือตรี อรัญ นําผล
พลเรือตรี อานนท์ ดาระสวัสดิ์
พลเรือตรี อารักษ์ แก้วเอี่ยม
พลเรือตรี อํานวย ประพันธ์ศิริ
พลเรือตรี อําพล เที่ยงสกุล
พลอากาศตรี กอบชัย คงปรีชา

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
พลอากาศตรี เกษม หาญชนะ
พลอากาศตรี ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์
พลอากาศตรี ชนิด สุขวรรณ์
พลอากาศตรี ชวดล สันตยานนท์
พลอากาศตรี ชวรัตน์ มารุ่งเรือง
พลอากาศตรี ชาญไชยวุทธิ์ วิมุกตะลพ
พลอากาศตรี ชาญยุทธ บุญญานุสนธิ์
พลอากาศตรี ชิณดิษฐ์ ปิ่นสุวรรณ
พลอากาศตรี ชูชัย ดุลยโกเมศ
พลอากาศตรี ณธน สิตภาหุล
พลอากาศตรี ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
พลอากาศตรี เดชิศร์ เจริญวงศ์
พลอากาศตรี ถาวร สุโฆษิต
พลอากาศตรี ถาวรวัฒน์ จันทนาคม
พลอากาศตรี ทศณพ คชาชีวะ
พลอากาศตรี ธงชัย วิโรจนาภา
พลอากาศตรี ธนูชัย ฤกษ์เย็น
พลอากาศตรี ธวัชชัย ฝ่ายทอง
พลอากาศตรี ธานินทร์ กิจสาลี
พลอากาศตรี ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว
พลอากาศตรี ธีรวุฒิ บุญเลิศ
พลอากาศตรี นิกร ชํานาญกุล
พลอากาศตรี นิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์
พลอากาศตรี บัณฑิต แสงสุก
พลอากาศตรี เบญจรงค์ แจ่มถาวร
พลอากาศตรี ปรเมศร์ เกษโกวิท
พลอากาศตรี ปรีชา จุลกะ
พลอากาศตรี ปรีชา แถมรัตน์
พลอากาศตรี พงษ์เดช พงษ์สุวรรณ
พลอากาศตรี พัฒน์พงศ์ แจ้งยุบล
พลอากาศตรี พิชิต พลประจักษ์
พลอากาศตรี ไพโรจน์ เคียงประดู่

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศตรี มานะ ประสพศรี
พลอากาศตรี ยรรยง คุณโฑถม
พลอากาศตรี รณฤทธิ์ สัชฌุกร
พลอากาศตรี รังสรรค์ พึ่งจิตต์ตน
พลอากาศตรี รุ่งโรจน์ กองมณี
พลอากาศตรี เรืองพจน์ เรืองพระยา
พลอากาศตรี วรวิทย์ ขุนคงมี
พลอากาศตรี วัลลภ จันทร์ประเสริฐ
พลอากาศตรี วิเชียร ธรรมาธร
พลอากาศตรี วิฑูรย์ ชื่นเชาว์กิจ
พลอากาศตรี วินัย จันทร์เปล่ง
พลอากาศตรี สกันต์ สอนหลักทรัพย์
พลอากาศตรี สมเดช ทุ่งทอง
พลอากาศตรี สมประสงค์ เกตุถล
พลอากาศตรี สมพร บุญเกิด
พลอากาศตรี สมยศ เติมทองไชย
พลอากาศตรี สมศักดิ์ อ่อนเปรี้ยว
พลอากาศตรี สัณห์ ลาภานันต์
พลอากาศตรี สุชิน บุญมา
พลอากาศตรี สุรจิต สุวรรณทัต
พลอากาศตรี สุรพันธ์ สุวรรณทัต
พลอากาศตรี สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
พลอากาศตรี สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย
พลอากาศตรี อนุพงศ์ จันทร์ใย
พลอากาศตรี อนุวัตร์ เล็กสวัสดิ์
พลอากาศตรี อภิชัย ระเบียบ
พลอากาศตรี อรณพ เมนะรุจิ
พลอากาศตรี อําพล อิ่มบัว
พลอากาศตรี เอกสรรค ค้อคงคา
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ
นายกุลิศ สมบัติศิริ
นายเกียรติชัย กิตติพรไพบูลย์

๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายเกื้อกูล ตันวัฒนะ
นายจาตุรงค์ สุวรรณน้อย
นายจิรพล พงษ์ธนะเศรษฐ
นายจิระ พันธ์คีรี
นายชนะชัย ประยูรสิน
นายชวลิต ชื่นจิตต์ศิริ
นายชัยยุทธ คําคุณ
นายชาญวิทย์ นาคบุรี
นายชูชัย อุดมโภชน์
นายชูชีพ จิตร์อําไพ
นายชูพงศ์ เก่งตรง
นายเชาวลิต เพชรจํานงค์
นายณรงค์ แก้วเศวตพันธุ์
นายทวีศักดิ์ ยิ้มตระกูล
นายธรรมกรณ์ ปังวิภาส
นายนรวัฒน์ โชติกุล
นายนิตย์ ลิมปิทีป
นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ
ว่าที่ร้อยตรี ประจักษ์ สมพรชัยกิจ
นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์
นายพณพงษ์ บุญเอนก
นายพรชัย ฐีระเวช
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
นายไพบูลย์ ศุภวาทิน
นายไพศาล ชื่นจิตร
นายภักดี ศิวะพรชัย
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
นายมนต์ดนัย ดวงเด่น
นายลวรณ แสงสนิท
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
นายวิชิต วัชรานุกูร
นายวิรัตน์ ปัญญาธีระ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔

นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม
นายสันติ เกตุปราณีต
นายสาธิต ภู่หอมเจริญ
นายสิทธิชัย วัชรพินธุ์
นายสุธี จึงมีผลบุญ
นายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์
นายสุรพล เหล่าวิทวัส
นายสุวเมธ ร่มสุข
นายสุวัฒก์ ทังสุภูติ
นายไสว อินเงิน
นายคมกริช วรคามิน
นายณัช ภิญโญวัฒนชีพ
นายทรงศัก สายเชื้อ
นายทศพร มูลศาสตรสาทร
นายทอมวิชย์ ชาญสรรค์
นายธงชัย ชาสวัสดิ์
นายธนวิทย์ สิงหเสนี
นายธัชชยุติ ภักดี
นายรัศมี จิตต์ธรรม
นายวิจักขณ์ ชิตรัตน์
นายวุตติ วุตติสันต์
นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ
นายเสข วรรณเมธี
นายนเร เหล่าวิชยา
นายกิตติศักดิ์ ยุติธรรม
นายคมกริช คุณะดิลก
นายชูเกียรติ บุญวัฒนา
ว่าที่ร้อยตรี ธีระชัย วงษ์วิโรจน์
นายนิคม พุทธวิโร
นายปริญญา นิจถาวร

หน้า ๓๘
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๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายปลื้ม ดวงสุวรรณ
นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์
นายมงคล จันทร์บํารุง
นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
นายศตวรรษ สถิตย์เพียรศิริ
นายสมคิด สมศรี
นายสมศักดิ์ พรสัจจะ
นายสาธิต อภัยโรจน์
นายสุนทร นนทเกษ
นายสุเมษ สายสูง
นายอุดม คําอุดม
นายโอภาส พิมลวิชยากิจ
นายกิจจา ตรีเนตร
นายกู้เกียรติ สร้อยทอง
นายเกรียงไกร จําเริญมา
นายโกสิทธิ์ อ่องวุฒิวัฒน์
นายขันธ์เทพ เตชธีรพันธ์
นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์
ว่าที่ร้อยตรี จักรภัทร ผ่องโอภาส
นายชนะไชย วัฒนา
นายชวพันธุ์ อันตรเสน
นายชวลิต หุ่นแก้ว
นายเชิดชัย พรหมแก้ว
นายณรงค์ ไวนิทรา
นายดิเรก ตนพยอม
นายดิเรก นุชชม
นายทวี จินดามัยกุล
นายทวีป บุญวานิช
นายทวีศักดิ์ ชาญประเสริฐพร
นายธงชัย ธรรมเสฐียร
นายธนบดี รอดสม
นายธนัญ โกศัลวัฒน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘

นายธนาพันธุ์ พูลทัศฐาน
นายธรรมศิริ ไชยรัตน์
นายธวัช กีรติทวีสุข
นายธันวิทย์ เทวอักษร
นายธีระ อิสระกุล
นายนพพร ชัยพิชิต
นายประทีป มีศิลป์
นายประพฤทธิ์ ลอยผา
นายประพันธ์ จันทรสวัสดิ์
นายประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ
นายปริญญา กมลสินธุ์
นายปริญญา สัคคะนายก
นายปรีชา กิ้มเฉี้ยง
นายพงศ์ชัย อุ่นเรือน
นายพรชัย แสงอังศุมาลี
นายพิชัย รัตนานคร
นายพิทยากร ลิ่มทอง
นายพิศาล พงศาพิชณ์
นายพุธชพล สุวรรณชัย
นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย
ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์
นายภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา
นายมนตรี ณ รังษี
นายยรรยงค์ แสนสิงห์
นายรณชัย จ๋วงพานิช
นายวงศ์ปฐม กมลรัตน์
นายวสันต์ บุญห่อ
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิทยา หวังเจริญพร
นายวินัย พงษ์จินดา
นายวิมล จิระธนะวัฒน์
นายวิรัตน์ นาคเรือง

หน้า ๓๙
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๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวิรัตน์ เพียรวิทยา
นายวิโรจน์ วนาสิทธชัยวัฒน์
นายวิโรจน์ แสงบางกา
นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ
นายศักชาย อินโอชานนท์
นายศีลธรรม วราอัศวปติ
นายศุภชัย รุ่งศรี
นายสมเกียรติ ตั้งจตุพร
นายสมหวัง พิมลบุตร
นายสว่าง อังกุโร
นายสวาท สุทธิอาคาร
นายสังคม ประเสริฐเตชาโต
นายสันติ อัจยุตโภคิน
นายสามารถ ลักขณา
นายสุชีพ หนูดํา
นายสุทธิชัย ยุทธเกษมสันต์
นายสุเทพ สมเจริญ
นายสุรศักดิ์ สุขเหลือ
นายเสกสรรค์ สุวรรณมาโจ
นายโสภณ ธรรมรักษา
นายเหมวงศ์ ประกอบบุญศิลป์
นายอนันต์ ลิลา
นายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์
นายอาณัติ วัฒนสิทธิ์
นายอุดร เสนากัสป์
นายอุทัย จันทรสกุล
นายโอภาส จันทสุข
นายกนก ศิริพานิชกร
นายกมล บูรณพงศ์
นายกฤชเทพ สิมลี
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์
นายโกมินทร์ โรจน์พานิช

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒

นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล
นายจงรักษ์ กึกก้อง
นายจรุณ มีสมบูรณ์
เรือเอก เจนรบ กําแหงฤทธิรงค์
นายชยธันว์ พรหมศร
นายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ
นายชาติชาย ช่วงชิง
นายทิวากร ชนยุทธ
นายธวัชชัย พิมสาร
นายธิติ เศรษฐมานพ
นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์
นายบัณฑูรย์ ยุววัฒน์
นายบุญมั่น สุขตลอดชีพ
นายปฐม เฉลยวาเรศ
นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์
นายพงศธร รุมรัตนะ
นายพิพัฒน์ ทองขาว
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
นายไพรัช บารมี
นายมนตรี เดชาสกุลสม
นายยศ เลาหศิลป์สมจิตร์
นายวัชระ ศรีหิรัญ
นายวันชัย สุทธิสมภพ
นายวิเชียร มหาธํารงชัย
นายวิศว์ รัตนโชติ
นายวิศาล วัชรานนท์
นายสนิท พรหมวงษ์
นายสมชาย พิพุธวัฒน์
นายสมชาย ลิ้มเทียมเจริญ
นายสมชาย สุทธิกุล

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสมเดช จิตติวัฒนพงศ์
นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
นายสราวุธ ทรงศิวิไล
นายสุธรรม ชมชื่น
นายสุรชัย ศรีเลณวัติ
นายสุรศักดิ์ ปิตุจาตุรนต์
นายอดุลย์ เชาว์วาทิน
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
นายจตุพร มังคลารัตน์
นายชลอศักดิ์ มากชู
นายชัชวาลย์ พิศดําขํา
นายชุมพล เจียมวิไล
นายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์
นายไชยผดุง พรหมสวัสดิ์
นายทรงศักดิ์ วิทยอุดม
นายธงชัย ภู่วชิรานนท์
นายธงชัย ศิริพัฒนานุกูลชัย
นายธวัช ปทุมพงษ์
นายธัญญา เนติธรรมกุล
นายธิติ กนกทวีฐากร
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายนพดล ธิยะใจ
นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์
นายประมุข ทิชากร
นายปราณีต ร้อยบาง
นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
นายพิทักษ์ รัตนจารุรักษ์
นายฟูยศ โชติคณาทิศ
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
นายภิชาติ วรรธนะประทีป
นายรังสิต เสวตานนท์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
นายวรพล จันทร์งาม
นายวิวัฒน์ โสเจยยะ
นายวีระ มานะตระกูล
นายวีระพล สุทธิพรพลางกูร
นายศานิตย์ ลีนะธรรม
นายสมชัย มาเสถียร
นายสมนึก สุขช่วย
นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
นายสมหมาย กิตยากุล
นายสมาน มานะกิจ
นายสุรสิงห์ วรกุลสวัสดิ์
นายอดิสัย จารุรัตน์
นายอนันต์ โตวิริยะเวช
นายอุทัย แจวจันทึก
นายธงชัย ทวีศานต์
นายปานชัย สุทธางกูร
นายสงกรานต์ อักษร
นายอุดม ภิญโญ
นายขจรชัย ผดุงศุภไลย
นายชัยวุฒิ สุทธิเรืองวงศ์
นายธรณินทร์ วีระวัฒน์
นายนที ทับมณี
นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี
นายศุภฤกษ์ สิตะหิรัญ
นายขจิต สุขุม
นายจรัส กิตติสมบูรณ์สุข
นายชัยณรงค์ โชไชย
นายทศพล ทังสุบุตร
นายวิชัย โภชนกิจ
นายสุภัฒ สงวนดีกุล
นายอดุลย์ ยุววิทยาพานิชย์

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายกลั่น สกุลประดิษฐ์
นายกิตตินันท์ ลีลาวัฒนเกียรติ
นายกิตติพงษ์ ศิริสานนท์
นายเกรียงศักดิ์ เชาวน์ประยูร
นายไกร บุญบันดาล
นายคเณศ ดาโรจน์
เรือโท ครรชิต บุญสิทธิ์
นายครรลอง ยุทธชัย
นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ
นายจรูญ พราหมหันต์
นายจักรี ชื่นอุระ
นายจํานัล เหมือนดํา
นายจําเริญ สวนทอง
นายจิรภัทร์ อินทร์โต
นายเจด็จ วีระนาคินทร์
นายเจต รุจิวรรณ
นายเจน รัตนพิเชฎฐชัย
นายฉลองศักดิ์ อักษรดี
นายชนะ แพ่งพิบูลย์
นายชวลิต เมฆจําเริญ
นายชัชวาล โชคสวัสดิ์
นายชัยยงค์ ฮมภิรมย์
นายชัยยุทธ โยธามาตย์
นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์
นายชัยวัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์
นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์
นายชุมพล ชิตวิเศษ
นายชุมพล ศันสยะวิชัย
นายเชิดชัย แจ่มจํารัส
นายเชิดชาย พิบูลย์วุฒิกุล
นายเดชา มหาวิจิตร
นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐

นายทวนทอง เปียจําปา
นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน
นายทศพร พิสิษฐ์กุล
นายทองสุข พระบาง
นายทํานอง ศรีเมือง
นายธงชัย กิติคุณานนท์
นายธวัช สุระบาล
นายธวัชชัย ดิษยนันทน์
นายธวัชชัย สว่างวงศ์
นายธัชพงศ์ แผ่ความดี
นายธีรศักดิ์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์
นายนพมาศ พูลศิริ
นายนลิน ตั้งประสิทธิ์
นายนิพนธ์ เลิศศรีสุวัฒนา
นายนิพนธ์ อินทรสกุล
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
นายนิรุต โชติกะ
นายนิวัฒน์ ศรีบุญนาค
นายนิวัติ ผิวคํา
นายแนบ สินทอง
นายบัณฑิต ขานทะราชา
นายบัณฑิต สงวนพวก
นายบัณณธร ทองหล่อ
นายบุญควง พานิชศิลป์
นายบุญณรงค์ กวีพันธ์
นายบุญไทย กาฬศิริ
นายบุญฤทธิ์ งานสม
นายปฐม วิมลธร
นายปฐม สาธิตานนท์
นายประพนธ์ เอี่ยมสุนทร
นายประมณฑ์ สุจริต
นายประสาน กาญจนพิบูลย์

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายประสิทธิ์ ภูชัชวนิชกุล
นายประเสริฐ จันทร์แยง
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
นายปรัชญา ศรีภา
นายปรีชา แก้วกอ
นายปรีชา ดําเกิงเกียรติ
นายปรีชา มีสมศักดิ์
นายปรีดา พัตรสันดร
นายเผด็จ แนบเนียน
นายพงศธร ถาวรวงศ์
นายพชร แก้วกาหลง
นายพิชิต ชื่นจิตร์
นายพิพัฒน์ ศังขะฤกษ์
นายพิภพ ดําทองสุข
นายเพทาย จารัตน์
นายไพศาล บุญล้อม
นายไพศาล วิมลรัตน์
นายไพศาล สําราญทรัพย์
นายมนูญ สอนเกิด
นายมเหศวร ภักดีคง
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
นายเมธาวัฒน์ ศรีวงศ์
นายเมธี กาญจนะพังคะ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์
นายยงศักดิ์ นันตติกูล
นายย่าน ปราบกรี
นายยินชัย อานันทนสกุล
นายยุติศักดิ์ เอกอัคร
นายยุทธนา พันธ์ศรีวิลาส
นายรังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ
นายล้ํา เลิศศรีมงคล
นายวชิระ อัลภาชน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔

นายวราวุธ ปิ่นเงิน
นายวิชชา จิรภิญญากุล
นายวิชัย ขจรปรีดานนท์
นายวิชัย นิมิตรมงคล
นายวิชัย วิพัฒน์เกษมสุข
นายวิเชียร พงษ์พานิช
นายวิทยา จันทร์ฉลอง
นายวินัย คงเจริญ
นายวินัย จงวัฒนบัณฑิตย์
นายวินัย ฉายทองคํา
นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์
นายวินิตย์ ปิยะเมธาง
นายวิรัตน์ ทํานุราศรี
นายวิรัตน์ มณีพฤกษ์
ว่าที่พันตรี วีรยุทธ ไวยภาษ
นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี
นายวีรวุฒิ ประวัติ
นายวีระ จันทรทิพรักษ์
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
นายวุฒิสิทธิ์ จันทสูตร
นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
นายศักดิ์ระพี สายบัว
นายศิริพงศ์ ประทุมรัตน์
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
นายศุภวริศ เพชรกาฬ
นายสนิท ขาวสอาด
นายสมเกียรติ กาญจนหงษ์
นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์
นายสมชาย เปียถนอม
นายสมชาย อนะวัชกุล
นายสมบัติ ไชยกันยา
นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสมพงษ์ ศักดิ์สัจจา
นายสมโภชน์ สิทธิเวช
นายสมศักดิ์ ลาภอดิศร
นายสมศักดิ์ สิทธิวรการ
นายสมหวัง รุ่งตระกูลชัย
นายสมาน จงอ้อมกลาง
นายสรกฤษณ์ เมืองสนธิ์
นายสันชัย จันทร์นวล
นายสันต์ชัย แก้วหมาย
นายสันธนะ บัวชาติ
นายสานิต เขมวัฒนา
นายสิทธิชัย กิตติกูล
นายสิทธิชัย ศักดา
นายสิทธิศักดิ์ พรประสิทธิ์สุข
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์
นายสุขสันติ์ บุณยากร
นายสุจิต จงประเสริฐ
นายสุทิน มณีพรหม
นายสุธน ซื่อประเสริฐ
นายสุนทร สุพรรณชนะบุรี
นายสุพจน์ กิจธัญญปรีดา
นายสุพจน์ สุวรรณโชติ
นายสุภา ตัณฑะจินะ
นายสุรชัย อุทัยรัตน์
นายสุรพงษ์ แก้วปาน
นายสุรพร พร้อมมูล
นายสุรพล ชูจันทร์
นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายสุวิชา ดามพวรรณ
นายแสวง บุญรักศิลป์
นายไสว ตรังคประสิทธิ์
นายอโณทัย ธรรมกุล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
นายอภิชัจ ฉายงาม
นายอภิรักษ์ ศักดิ์สนิท
นายอรรถนนท์ โบสุวรรณ
นายอวยชัย อินทร์นาค
นายอาคม วงศ์สว่าง
นายอานนท์ ศรีรัตน์
นายอิศเรศ ฐิติมานะกุล
นายอุดม อนันตชินะ
นายกฤช กระแสร์ทิพย์
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
นายเกียรติศักดิ์ เวชวงศ์วาน
นายคงกริช พรคงธวัช
นายฉัตร์ชัย ยอดอุดม
นายฉัตรชัย เสรีนนท์ชัย
นายชัยโรจน์ สินธุพุฒิพงศ์
นายชาตพล อาภาสัตย์
นายโชคชัย ณัฎฐวรรธนะ
นายณรงค์ศักดิ์ สมพัศ
นายแดนไทย เจริญ
พันตํารวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
นายทวีรัตน์ นาคเนียม
นายทศพร วงษ์มงคล
นายธนวีร์ ประวัติ
นายธนสิทธิ์ พานิชวงษ์
นายธนัช หริการบัญชร
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์
นายปกรณ์ ปฏิพิมพาคม
นายปกรณ์ เพ็ญจันทร์
นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ
นายประทีป กันภัยเพื่อน
นายประมูล ประเสริฐสุข

๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
พันตํารวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข
นายประสาร มหาลี้ตระกูล
นายปรีชา วงศ์อนันต์นนท์
นายพิรุณ หน่อแก้ว
นายพิสนธ์ ฉ่ําเฉลิม
นายไพศาล สุวรรณรักษา
นายภักดี ตั้งธรรม
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
นายลิขิต ลีลาชุติพงศ์
นายวิชิต ภิรมยาภรณ์
นายวิเชษฐ์ พุทธวิริยากร
นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล
นายศักดิ์ชัย ค้ําชู
นายสมจิต สัจสัญญาวุฒิ
นายสมชาย วิมานศักดิ์
นายสมนึก พงษ์เพชร
นายสมนึก สุขแสงธรรม
นายสมโภชน์ ดาระดาษ
นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
นายสหัส เพ็ชร์แย้ม
นายสุชิน ดํากระเด็น
นายสุรพล แก้วภราดัย
พันเอก สุรศักดิ์ ณ ลําปาง
นายสุรัตน์ ลิ้มลาวัลย์
นายสุวิจักขณ์ ศรีเบ็ญรัตน์
นายอภิชาต จารุศิริ
นายอารีย์ เฉลยสุข
นายอุดม คุ่ยณรา
นายอุดม รัตนโภคิน
นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ์
นายโชคชัย ศรีทอง
นายทองหล่อ ต้อยปาน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒

นายธนิช นุ่มน้อย
นายธนูชัย ดีเทศน์
นายนรา รัตนรุจ
นายนิกร นําภานนท์
นายบุญฤทธิ์ แสนพาน
นายประจวบ ช่วยจันทร์
นายเพทาย คมขํา
นายวินัย ลู่วิโรจน์
นายวีรศักดิ์ ลดาคม
นายวีระศิลป์ คุณูปถัมภ์
นายสฤษดิเดช ขําปัญญา
นายสุวิทย์ สุมาลา
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์
นายอําพล ธรรมปาโล
นายเกษม มีเสน
นายปรีชา เทพแก้ว
นายภคพล พฤฒปภพ
นายมานัส ทารัตน์ใจ
นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์
นายกฤษฎา ธาราสุข
นายวิเชียร วงษ์สมาน
นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
นายกนก สมะวรรธนะ
นายกรกฎ ศิริมัย
นายกิจบดี ก้องเบญจภุช
นายกิตติ อัมระนันทน์
นายกิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร
นายกิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ
นายกีรติ เจริญชลวานิช
นายเกรียงไกร ซิ้มเจริญ
นายเกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
นายเกษม สุวรรณจักร์

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายจรัญ บุญกาญจน์
นายจรูญ จักร์มุณี
นายจักรกฤษ แย้มสรวล
นายจิติ หนูแก้ว
นายเจริญ นาคะสรรค์
นายเจริญ สิงห์ลอ
นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
นายฉัตรชัย บัวกันต์
นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
นายชวนันท์ ชาญศิลป์
นายชัยยุทธ ชินณะราศรี
นายชัยยุทธ สุขศรี
นายชาญชัย โห้สงวน
นายชาญณรงค์ เกษมกิจวัฒนา
นายชุษณา สวนกระต่าย
นายชูเกียรติ เต็งไตรสรณ์
นายเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
นายเชาวลิต ถาวรสิน
นายโชติ จินตแสวง
นายฐิตินันท์ สารเนตร
นายณรงค์ อภิธนัง
นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
นายณรงค์ฤทธิ์ โสภา
นายณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์
นายดีรพัฒน์ บุญจนาวิโรจน์
นายเดชพล ปรีชากุล
นายเดชา พูลวงศ์
นายเดชา ลลิตอนันต์พงศ์
นายเดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย
นายไตรรัตน์ จารุทัศน์
นายถนอม สหะวรกุลศักดิ์
นายทนงศักดิ์ วันชัย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖

นายทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
นายทรงชัย วีระทวีมาศ
นายทรงวุฒิ ผสมทรัพย์
นายทวนทัน กิจไพศาลสกุล
นายทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
นายทวีพล จูฑะพล
นายทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
นายทวีศักดิ์ ทิพย์รอด
นายทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
นายทศพล ปิ่นแก้ว
นายเทพอักษร เพ็งพันธ์
นายธงชัย เครือหงษ์
นายธงชัย สุขเศวต
นายธงไชย ศรีนพคุณ
นายธเนศ วงศ์ยานนาวา
นายธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์
นายธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
นายธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
นายธวัชชัย อัครวิพุธ
นายธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
นายธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
นายธีรวัฒน์ ประกอบผล
นายธีรศักดิ์ ฤกษ์สมบูรณ์
นายธีระพล ศรีชนะ
ว่าที่ร้อยตรี นคเรศ รังควัต
นายนพ ศักดิเศรษฐ์
นายนพพร โชติกกําธร
นายนิคอเละ ระเด่นอาหมัด
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
นายนิรุต ถึงนาค
นายนุกูล ชูทอง
นายเนติ วระนุช

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายเนรมิตร สุขมณี
ว่าที่ร้อยตรี บรรจง มูลตรีแก้ว
นายบัญชา พูลโภคา
นายบัญญัติ สมสุพรรณ
นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
นายบุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ
นายบุญเริ่ม บุญนิธิ
นายประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์
นายประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์
นายประดนเดช นีละคุปต์
นายประเทือง ธนิยผล
นายประสงค์ โสมรัตนานนท์
นายประสิทธิ์ จงวิชิต
นายประสิทธิ์ สุไลมาน
นายประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
นายประเสริฐ บุญเรือง
นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
นายประเสริฐ ภวสันต์
นายประเสริฐ สุนทรเนตร
นายปรีชา ไชยโย
นายปรีชา อินนุรักษ์
นายปรีณัน จิตะสมบัติ
นายปิติเขต สู้รักษา
นายปิ่น จันจุฬา
นายผจญ คําชูสังข์
นายผึ่งผาย พรรณวดี
นายเผด็จ โพธิ์อ้น
นายพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
นายพรชัย จงจิตรไพศาล
นายพรชัย โอเจริญรัตน์
นายพัญญู พันธ์บูรณะ
นายพันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐

นายพิชัย นามประกาย
นายพิธันดร นิตยสุทธิ์
นายพินันทร์ คงคาเพชร
นายพิศณุ พูนเพชรพันธุ์
นายพิษณุ วงศ์พรชัย
นายโพชฌงค์ หร่องบุตรศรี
นายไพโรจน์ พอใจ
นายภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์
นายมงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
นายมนสิช สิทธิสมบูรณ์
นายมนัส ประสงค์
นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
นายไมตรี จันทรา
นายยงยุทธ ข้ามสี่
นายยงยุทธ พรมบุตร
นายรณชัย วิริยะทวีกุล
นายรวิศ เรืองตระกูล
นายรวี หาญเผชิญ
นายรังสรรค์ อักษรชาติ
นายรัชทิน จันทร์เจริญ
นายรุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
นายลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
นายเลิศรัก ศรีกิจการ
นายวรพจน์ กรีสุระเดช
นายวรวิทย์ กิตติคุณศิริ
นายวรวุฒิ เทพทอง
นายวรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
นายวรสิทธิ์ มุทธเมธา
นายวรา วราวิทย์
นายวราวุฒิ เถาลัดดา
นายวัฒนพงศ์ เสมา
นายวัฒนา สุกัณศีล

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวันชัย วรรักษ์
นายวัลลภ รัฐฉัตรานนท์
นายวิจิตร บรรลุนารา
นายวิชัย อุตสาหจิต
นายวิชิต จับแก้ว
นายวิชิต เรืองแป้น
นายวิทยา วิภาวิวัฒน์
นายวินัย รัตนสุวรรณ
นายวิรัช กระแสร์ฉัตร์
นายวิรัช เกียรติศรีสกุล
นายวิรัช เจริญเชื้อ
นายวิรัตน์ นิวัฒนนันท์
นายวิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
นายวิโรจน์ บํารุง
นายวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง
นายไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
นายศศิชัย กังสดาลอําไพ
นายศักดา ธนิตกุล
นายศักดา ภัทรภิญโญกุล
นายศักดาเดช ทาซ้าย
นายศักดิ์ชัย คีรีศรี
ร้อยเอก ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
นายศิโรช จิตต์สุรงค์
นายศิลป์ชัย ศรีธัญญา
นายศุภกร ภู่เกิด
นายศุภชัย ไพบูลย์
นายศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
นายศุภนิมิต ทีมชุณหเถียร
นายสกนธ์ ชุมทัพ
นายสงบ อินทรมณี
นายสงวน ลือเกียรติบัณฑิต

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔

นายสถาพร ชาตาคม
นายสนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
นายสนอง เอกสิทธิ์
นายสบง ศรีวรรณบูรณ์
นายสมเกียรติ สรรพวีรวงศ์
นายสมเจตน์ ม่วงเกษม
นายสมชัย ค้าไกล
นายสมชาย กฤตพลวิวัฒน์
นายสมชาย แคฝอย
นายสมชาย ธนวัฒนาเจริญ
นายสมชาย ลีลากุศลวงศ์
นายสมชาย สุวรรณประดิษฐ์
นายสมชาย เสร็จกิจ
นายสมชาย อุรพีพล
นายสมเดช มุงเมือง
นายสมนึก บุญเกิด
นายสมนึก ผดุงจันทน์
นายสมบัติ เครือทอง
นายสมพร วัธนเวคิน
นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
นายสมภพ ประธานธุรารักษ์
นายสมยศ ศรีประสม
นายสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์
นายสมศักดิ์ วรมงคลชัย
นายสมสิน วางขุนทด
นายสมิต อินทร์ศิริพงษ์
นายสรรเสริญ จําปาทอง
นายสราวุธ อนันตชาติ
นายสันติ ชินานุวัติวงศ์
นายสันติ บุญภิรมย์
นายสายัณห์ สันทัด
นายสาโรจน์ ลิ้มประเสริฐ

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสินชัย กมลภิวงศ์
นายสิรภพ บัววัฒน์
นายสุกฤษ ตันตราวงศ์
นายสุขุมวัฒณ์ พีระพันธุ์
นายสุชาติ ชัยวรกุล
นายสุชาติ ศิริใจชิงกุล
นายสุธา ขาวเธียร
นายสุพรชัย มั่งมีสิทธิ์
นายสุพล ลิมวัฒนานนท์
นายสุพัชญ์ สีนะวัฒน์
นายสุพิชญ์พงศ์ ภูหวล
นายสุรชัย แซ่จึง
นายสุรชัย ทรรพวสุ
นายสุรศักดิ์ กังขาว
นายสุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
นายสุรัตน์ จั่นแย้ม
นายสุวัฏ สอนจันทร์
นายสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
นายสุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน
นายเสนอ คุณประเสริฐ
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
นายอดิศักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์
นายอดิศักดิ์ สังข์เพ็ชร
นายอนวัช สังข์เพ็ชร
นายอนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ
นายอนุเทพ รังสีพิพัฒน์
นายอนุวัตร แจ้งชัด
นายอนุสรณ์ ชินสุวรรณ
นายอภิชาติ อัศวมงคลกุล
เรือเอก อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
นายอรรถพร ฤทธิเกิด

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘

นายอรรถสิทธิ์ หล่าสกุล
นายอร่าม อรรถเจดีย์
นายอริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์
นายอัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
นายอาหวัง ล่านุ้ย
นายอํานวย เถาตระกูล
นายอํานวย อุตตระพยอม
นายอํานาจ สุนทรธรรม
นายอิสสระ ซื่อสัตย์
นายเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์
นายกมล เลาหกุล
นายกรณ์พงศ์ วิเชียรประไพ
นายกฤษฎา ถมยาบัตร
นายกฤษฎิ์ องค์พลานุพัฒน์
นายกฤษณ์ ปาลสุทธิ์
นายกังวาล วงศ์รัศมีเดือน
นายกัมปนาท โกวิทางกูร
นายกิจชัย ภัทรกุลพงษ์
นายกิตติ รัตนสมบัติ
นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร
นายกิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา
นายกิตติพงศ์ อุบลสะอาด
นายกิตติศักดิ์ จันทร์กุศล
นายกิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล
นายเกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา
นายเกษม กัลยาสิริ
นายเกษม ภัทรฤทธิกุล
นายโกเมนทร์ ทิวทอง
นายโกษา สุดหอม
นายครรชิต เจิมจิตรผ่อง

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายครรชิต เพชราภิรัชต์
นายคะนอง ถนอมสัตย์
นายโคสิต อบสุวรรณ
นายจรัญ บุญฤทธิการ
นายจรัส สิงห์แก้ว
นายจรัสพงษ์ สุขกรี
นายจโรจน์ คืนตัก
นายจํารัส นิมิตรพรชัย
นายจิตติ ตีระวณิชย์
นายจิรพจน์ วงศ์สัจจาธิติ
นายจิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์
นายจิรวัฒน์ มูลศาสตร์
นายจิระ วิภาสวงศ์
นายจิระพันธ์ สุขขี
นายจีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย
นายจุมพล พบสุข
นายฉัตรชัย ขติฌานัง
นายฉัตรชัย ประทุมทิพย์
นายเฉลิมชัย บุญประสิทธิ์
นายเฉลิมไทย เอกศิลป์
นายเฉลิมพงศ์ วิเศษศรีพงษ์
นายเฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์
นายชนากร ศีรษะภูมิ
นายชนินทร์ จารุวัฒนมงคล
นายชลินทร์ สุวรรณทิพย์
นายชวณิชย์ ศรีสุขวัฒนา
นายชวลิต สังข์ประสิทธิ์
นายชัช จันทร์งาม
นายชัชวาล ลีลาเจริญพร
นายชัยนันท์ บุญศิริวัฒนกุล
นายชัยวัฒน์ ธีรธรรมากร
นายชาญ เชิดชูเหล่า

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒

นายชาญวิทย์ ศุภประสิทธิ์
นายชาติชัย มหาเจริญสิริ
นายชาลี สโมสร
นายชํานาญ สมรมิตร
นายชุมนุม วิทยานันท์
นายชุมพจน์ วรธรากุล
นายชูเกียรติ พุทธานันทเดช
นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล
นายชูชัย รัตนศรีทอง
นายชูศกั ดิ์ วรงค์ชยกุล
นายชูสิน สีลพัทธ์กุล
นายเชิดชัย ลิมปิวัฒนา
นายเชิดชาติ วิทูราภรณ์
นายเชี่ยวชาญ สระคูพันธ์
นายโชคชัย มานะดี
นายโชคชัย มานะธุระ
นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี
นายฐิติกร ตรีเจริญ
นายณรงค์ เนตรสาริกา
นายณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์
นายณรงค์ศักดิ์ วชิรานันตวัฒน์
นายณัฐชัย นิธิอภิญญาสกุล
นายณัฐพล สว่างสุนทรเวศย์
นายดนวัต ชุณหวาณิชย์
นายดนัย เจียรกูล
นายดํารง จารุวังสันติ
นายดํารงเกียรติ เกรียงพิชิตชัย
นายดํารงเกียรติ ตั้งเจริญ
นายดําริห์ พุทธิพงษ์
นายดิเรก ภาคกุล
นายดุลวิทย์ ตปนียากร
นายดุสิต ภัทรพงศ์พันธ์

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายเดชา ธรรมธาดาวิวัฒน์
นายตะวัน พลสระคู
นายทนง วีระแสงพงษ์
นายทวีชัย อย่างเจริญ
นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์
นายทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์
นายทวีศิลป์ ไชยบุตร
นายทศนาถ อําพนนวรัตน์
นายทศพร ศิริโสภิตกุล
นายทองพูน แตงตาด
นายทินกร จงกิตตินฤกร
นายทินกร บินหะยีอารง
นายเทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์
นายธงชัย ทวีวรรณบูลย์
นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
นายธงชัย วัลลภวรกิจ
เรือเอก ธนรัตน์ ชุนงาม
นายธนศักดิ์ จันทร์สนิทศรี
นายธเนศ แก้วกระจ่าง
นายธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ
นายธรรมนูญ สุขุมานันท์
นายธวัช คงคาลัย
นายธวัติ บุญไทย
นายธันย์ธราวัชร ดิฐผุสสดี
นายธํารง ตรรกวาทการ
นายธีรชัย เอื้ออารยาภรณ์
นายธีรศักดิ์ เดชธราดล
นายธีระ ศิริบุรานนท์
นายธีระพงษ์ แก้วภมร
นายธีรินทร์ รัตนพิชญชัย
นายเธียรไชย พึ่งรัศมี
นายนพดล ตั้งนพวรรณ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖

นายนพดล ศิริทิพย์
นายนพดล เสรีรัตน์
นายนรชาติ รัตนชาตะ
นายนฤมิตร เกียรติกําจร
นายนิมิตร เตชะวัชรีกุล
นายนิวัฒน์ ตั้งกิจเกียรติกุล
นายนิวัติ บัณฑิตพรรณ
นายบรรจบ อุบลแสน
นายบรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล
นายบรรพจน์ สุวรรณชาติ
นายบัน ยีรัมย์
นายบุญชัย ตระกูลขจรศักดิ์
นายบุญชัย ธนบัตรชัย
นายบุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง
นายปกรชัย ดีเป็นธรรม
นายประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
นายประพนธ์ เครือเจริญ
นายประพันธ์ สุนทรปกาสิต
นายประพุทธ ลีลาพฤทธิ์
นายประมินทร์ อนุกูลประเสริฐ
นายประยงค์ พวงนิล
นายประยุทธ แสงสุรินทร์
นายประยุทธ หมื่นหน้า
นายประยูร โกวิทย์
นายประยูร วงศ์สกุลวิวัฒน์
นายประโยชน์ ปรัชญาอาภรณ์
นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายประวิทย์ เสรีขจรจารุ
นายประวิทย์ หาเรือนศรี
นายประสบสุข พุฒาพิทักษ์
นายประสาท ตราดธารทิพย์
นายประสาท ลิ่มดุลย์

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายประสิทธิ์ แซ่ห่อ
นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
นายประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์
นายประเสริฐ ตั้งจิตธรรม
นายปราโมทย์ เกรียงตันติวงศ์
นายปริญญา สันติชาติงาม
นายปรีชา วงศ์ศิลารัตน์
นายปองชัย ศิริศรีจันทร์
นายปิติ ทั้งไพศาล
นายปิยพงศ์ รัตนอาภา
นายปิยะ ศิริลักษณ์
นายผดุง ลิ่มเฮง
นายผดุชชัย เคียนทอง
นายพงศ์ปณต คงชาตรี
นายพงศ์พิชญ์ วงศ์มณี
นายพงษ์เธียร พันธ์พิพัฒไพบูลย์
นายพนัส วงษ์เกลียวเรียน
นายพรเจริญ เจียมบุญศรี
นายพรชัย พงศ์ประภากร
นายพรณรงค์ รุ่งทอง
นายพรณรงค์ ศรีม่วง
นายพรเทพ โชติชัยสุวัฒน
นายพรเอก อภิพันธุ์
นายพัฒนพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์
นายพัฒนา ตันสกุล
นายพัฒนา เบ้าสาทร
นายพัลลภ ลิ่วนําวงศ์ลาภ
นายพายัพ วะชังเงิน
นายพิชิต นริพทะพันธุ์
นายพิภพ สิริเพาประดิษฐ์
นายพิศักดิ์ องค์ศิริมงคล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐

นายพิศิษฐ์ สมผดุง
นายพิษณุ บริบาลบรรพตเขตต์
นายพิษณุ รักสกุลกานต์
นายพิสฤษฏ์ พิทักษ์
นายพิสิฐ พรหมคํา
นายพิสิฐ ยงยุทธ์
นายพิสิฐ อินทรวงษ์โชติ
นายพีระ ธาตุพิกุลทอง
นายพีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ
นายพูนชัย อติยศพงศ์
นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
นายไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
นายไพโรจน์ พัวพงศกร
นายไพโรจน์ พัวพันธุ์
นายไพโรจน์ รัตนะเจริญธรรม
นายไพศาล จันทร์หนองสรวง
นายไพศาล ธัญญาวินิชกุล
นายไพศาล ปวงนิยม
นายไพศาล แสงสอาด
นายภัทรศุภเชฏฐ์ กิตติพิริยะกุล
นายภาณุ อุดมผล
นายภิญโญ เจียรนัยกุลวานิช
นายภูริปกรณ์ ภักดีรัตน์
นายมนตรี บุญญเลสนิรันตร์
นายมนตรี ภูริปัญญวานิช
นายมนตรี เวียงเพิ่ม
นายมนะชัย อิงสุรารักษ์
นายมุนี เหมือนชาติ
นายยอดชาย ปลอดอ่อน
นายยุทธนา พูนพานิช
นายรอซาลี ปัตยะบุตร
นายรักษ์ รักษ์ตระกูล

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายราเชนทร์ พิเชฐพันธุ์
นายราเชษฎ เชิงพนม
นายเรืองศักดิ์ ใครบุตร
นายละเอียด นาคใหม่
นายล่ําซํา ลักขณาภิชนชัช
นายวชิร รุจิโมระ
นายวชิระ บถพิบูลย์
นายวรพงษ์ สําราญทิวาวัลย์
นายวรพันธ์ ลิ้มสินธะโรภาส
นายวรรณกร เล่าสุอังกูร
นายวรวิทย์ เจริญพร
นายวรวิทย์ ทวิทยานนท์
นายวรา เศลวัตนะกุล
นายวสันต์ ด่านสว่าง
นายวสันต์ สายเสวีกุล
นายวัชรพงษ์ ชอบสุข
นายวัชรพันธ์ ศรีสวัสดิ์
นายวัชระ พุทธิวิศิษฏ์
นายวัชระ รักวาทิน
นายวัชรินทร์ ล่องวาณิชย์
นายวัฒนา เทียมปฐม
นายวัฒนา พารีศรี
นายวัลลภ อดุลย์เกษม
นายวิจารณ์ ศรีประสิทธิ์
นายวิชญ์ สิริโรจน์พร
นายวิชัย ธนาโสภณ
นายวิชัย ผลิตนนท์เกียรติ
นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร
นายวิชัย วิเชียรวัฒนชัย
นายวิชัย อัศวภาคย์
นายวิเชาว์ กอจรัญจิตต์
นายวิญญู วินัยวัฒน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔

นายวินัย ธรรมสากัจฉา
นายวิบูลย์ศักดิ์ วุฒิธนโชติ
นายวิพิน กาญจนการุณ
นายวิรัช กลิ่นบัวแย้ม
นายวิรัช พันธ์พานิช
นายวิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ
นายวิโรจน์ กอบางยาง
นายวิโรจน์ วงษ์สุริยะเดช
นายวิโรจน์ วิโรจนวัธน์
นายวิวัฒน์ ธาราสมบัติ
นายวิวัฒน์ ปองเสงี่ยม
นายวิศวิน โภวาที
นายวิษณุกร อ่อนประสงค์
นายวิสัน เทียนรุ่งโรจน์
นายวิสุทธิ์ เกียรติวงศ์
นายวีรชัย ทีหลวง
นายวีระ สุเจตน์จิตต์
นายวีระพันธุ์ อนันตพงศ์
นายวีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล
นายวุฒิ ดุลยไชย
นายวุฒินันท์ ตปนียากร
นายเวตร หงนิพนธ์
นายศักดิ์ชัย นิลวัชรารัง
นายศิริชัย โอฤทธิ์
นายศุภกิจ เอียตระกูลไพบูลย์
นายสกล ด่านภักดี
นายสงกรานต์ ไหมชุม
นายสงวน ก่อธรรมนิเวศน์
นายสงวนศักดิ์ วิเศษศุกล
นายสถาพร จันทร
นายสมเกียรติ ทยานิธิกุล
นายสมเกียรติ ลีมะสวัสดิ์

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสมเกียรติ สอดโคกสูง
นายสมคิด เพ็ญพัธนกุล
นายสมคิด วิระเทพสุภรณ์
นายสมคิด สุริยเลิศ
นายสมชัย วงศ์ทางประเสริฐ
นายสมชัย อัศวสุดสาคร
นายสมชาย เจนลาภวัฒนกุล
นายสมชาย พรหมจักร
นายสมชาย ลาภเจริญ
นายสมชาย วิทยกุล
นายสมชาย ศรีสมบัณฑิต
นายสมชาย ศักดิ์เรืองงาม
นายสมชาย สัตยฐิติกุล
นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา
นายสมนึก สมบัติวัฒนางกูร
นายสมนึก หลิมศิโรรัตน์
นายสมบัติ ศรีสุวรรณภรณ์
นายสมบัติ ศักดิ์สง่าวงษ์
นายสมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล
นายสมบูรณ์ พันธ์วงค์
นายสมบูรณ์ เพ็ชรเจริญ
นายสมบูรณ์ โหตระวารีกาญจน
นายสมปรารถน์ หมั่นจิต
นายสมพงษ์ เชิดชูพงศ์ล้ํา
นายสมพงษ์ หาญณรงค์ชัย
นายสมพร อุทิศสัมพันธ์กุล
นายสมภพ แสงกิตติไพบูลย์
นายสมรัฐ ศรีตระกูล
นายสมศักดิ์ คงวิวัฒนากุล
นายสมศักดิ์ วราอัศวปติ
นายสมศักดิ์ สินเสถียรพร
นายสมศักดิ์ โอภาสตระกูล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘

นายสมหมาย ชินวรากร
นายสมหมาย โรจนานุกูลพงศ์
นายสมาน ฟอนฟัก
นายสรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์
นายสรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์
นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา
นายสวรรค์ กาญจนะ
นายสวรรค์ ขวัญใจพานิช
นายส่อแหล๊ะ หมัดยูโส๊ะ
นายสัญญา สมใจ
นายสันติ วิริยางกูร
นายสันติ ศรีนิล
นายสายัณห์ เรืองกิตติกุล
นายสาโรช เมฆาวุฒิกุล
นายสําเร็จ โพดาพล
นายสําเริง ไตรติลานันท์
นายสุชัย ทํามาหากิน
นายสุชัย อนันตวณิชกิจ
นายสุชาติ ภิญโญชีพ
นายสุชาติ ศุภธราธาร
นายสุโชติ สุคัมภีรานนท์
นายสุทธิทธิ์ วัณณสุทธางกูร
นายสุทนต์ ทั่งศิริ
นายสุทัศน์ ศรีวิไล
นายสุธน ชินวุฒิ
นายสุธน ยุวศิรินันท์
นายสุธรรม ลิมป์ธนกุลชัย
นายสุธี พิสิฐพยัต
นายสุนทร ไกรสุวรรณ
นายสุพล เจริญวิกกัย
นายสุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา
นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
นายสุภาพ สําราญวงษ์
นายสุมิตร ธรรมาภิมุข
นายสุเมธ ฉายศิริกุล
นายสุเมธ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
นายสุรกิจ ยศพล
นายสุรชัย ปิยวรวงศ์
นายสุรทิน มาลีหวล
นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง
นายสุรพล อริยเดช
นายสุรพันธ์ วิชิตนาค
นายสุรัตน์ โรจน์แสงเรือง
นายสุริยะ สุพงษ์
นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกจิ
นายสุวิทย์ คงชูช่วย
นายเสรี นพรัตน์
นายแสงชัย ธีรปกรณ์
นายโสภณ มุธุสิทธิ
นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์
นายอดิเรก ตรียสรศัย
นายอดิศร วัฒนวงษ์สิงห์
นายอดุลย์ โบจรัส
นายอนวัชช์ รักษ์วรรณวงศ์
นายอนันต์ กนกศิลป์
นายอนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
นายอนุกูล เอกกุล
นายอนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์
นายอนุวัตร แก้วเชียงหวาง
นายอภิชัย ลิมานนท์
นายอภิชาติ รุ่งเมฆารัตน์
นายอภิชาติ ล้อไพบูลย์ทรัพย์
นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒

นายอภิรัต กตัญญุตานนท์
นายอรรถโกวิท สงวนสัตย์
นายอรรถพล บัวเอี่ยม
นายอรุณ ประเสริฐสุข
นายอหมัดมูซูลัม เปาะจิ
นายอังกูร ภัทรากร
นายอํานวย พฤกษ์ภาคภูมิ
นายอําพร เอี่ยมศรี
นายอิทธิพล จรัสโอฬาร
นายอิสระ กิจเกื้อกูล
นายอุดม โบจรัส
นายอุดม ภู่วโรดม
นายอุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์
นายอุปทิน รุ่งอุทัยศิริ
นายเอกชัย โควาวิสารัช
นายเอกชัย มุกดาพิทักษ์
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
นายกิตติพัฒน์ ปณิฐาภรณ์
นายชัยสิทธิ์ วรคําแหง
นายชาติ หงส์เทียมจันทร์
นายณพงศ์ คงศักดิ์ตระกูล
นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ
นายบัณฑิต ธงศรีเจริญ
นายประสงค์ นรจิตร์
นายภิญโญ แสงพงศ์ชวาล
นายเรืองศักดิ์ โฆษะครรชิต
นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร
นายวันชัย มณีโชติ
นายวิญญู เล้าพูนพิทยะ
นายสําเริง สมบูรณ์ผล
นายสุรัตน์ พุฒิทานันท์
นายสุราษฎร์ ฉิมพลีศิริ

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายอนันต์ อัศวโสภณกุล
นายอุดม มะโนเครื่อง
นาวาอากาศเอก ชนินทร ศรีสวัสดิ์
นาวาอากาศเอก ชูเกียรติ์ วิไลพันธุ์
นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ
นายวสันต์ กู้เกียรติกูล
พันเอก สมนึก สีสังข์
นายกนก แสนประเสริฐ
นายยงยุทธ จันทร์ตรี
นายอวยพร จินาโต
นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์
นายปวัตร์ นวะมะรัตน
นายสมบูรณ์ วงค์กาด
นายสิงหพงศ์ รัชนิพนธ์
นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์
นายครรชิต พุทธโกษา
พลตํารวจตรี กรเอก เพชรไชยเวส
พลตํารวจตรี กฤษฎิ์ เปียแก้ว
พลตํารวจตรี ขจรศักดิ์ อ.โพธิ์ทอง
พลตํารวจตรี จํานงค์ รัตนกุล
พลตํารวจตรี จํารูญ รื่นรมย์
พลตํารวจตรี จิตติ รอดบางยาง
พลตํารวจตรี เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์
พลตํารวจตรี ฉลอง ภาคย์ภิญโญ
พลตํารวจตรี ชนินทร์ สุดโนรีกูล
พลตํารวจตรี ชยุต รัตนอุบล
พลตํารวจตรี ชาญ วิมลศรี
พลตํารวจตรี ชินภัทร สารสิน
พลตํารวจตรี ชูชัย ขุนคลังมีวน
พลตํารวจตรี ชูรัตน์ ปานเหง้า
พลตํารวจตรี เชิดชาย เสขะนันทน์
พลตํารวจตรี ณรงค์ชัย วงษ์สามี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖

พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจโท
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี

หน้า ๕๖
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ณรงค์ศักดิ์ ขันธวิจารณ์
ณัฐธร เพราะสุนทร
ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ดุสิต สังขะเมฆะ
เถกิงพงษ์ วังแก้ว
ทรงพันธ์ เพชรจันทร
ทวีพร ชูรินทร์
ธน ยุติธรรมดํารง
ธนังค์ บุรานนท์
นภดล เผือกโสมณ
นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์
นุชิต ศรีสมพงษ์
บุญจันทร์ นวลสาย
ประยูร คําสุข
ประหยัชว์ บุญศรี
ปรีชา ธิมามนตรี
ปวีณ พงศ์สิรินทร์
ปิยะ อุทาโย
ผาดสนอง บุณยเกียรติ
พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์
พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี
พจน์ วิญญาวงค์
พชร บุญญสิทธิ์
พรชัย ตรีสุผล
พรชัย ตั้งสําเริงวงศ์
พรชัย พักตร์ผ่องศรี
พลบูรณ์ ชํานาญกูล
พลศักดิ์ บรรจงศิริ
พัลลภ สุวรรณบัตร
พิชิตชัย ศรียานนท์
พินิต มณีรัตน์
พีรชาติ รื่นเริง

๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
พลตํารวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล
พลตํารวจตรี ไพบูลย์ คงกิตติโสภี
พลตํารวจตรี ภวัต พรหมมะกฤต
พลตํารวจตรี ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา
พลตํารวจตรี ภาคภูมิ สัจจพันธุ์
พลตํารวจตรี มณฑล เงินวัฒนะ
พลตํารวจตรี มณฑลทัฬห์ บุนนาค
พลตํารวจตรี มนธน ทิพย์จันทร์
พลตํารวจตรี มโนช ตันตระเธียร
พลตํารวจตรี ยงยุทธ เชยเดช
พลตํารวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร
พลตํารวจตรี รังสรรค์ คชไกร
พลตํารวจตรี รัษฎากร ยิ่งยง
พลตํารวจตรี วชิระศักดิ์ พุ่มทอง
พลตํารวจตรี วรวิทย์ ลิปิพันธ์
พลตํารวจตรี วัชรพงษ์ ศิวเวชช
พลตํารวจตรี วารินทร์ วชิรปัญญานุกูล
พลตํารวจตรี วิชัย เจริญผ่อง
พลตํารวจตรี วิฑูรย์ สัตยเทวา
พลตํารวจตรี วิทูร ธรรมรักษา
พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ โสมินทุ
พลตํารวจตรี วิสาร์ท สมปราชญ์
พลตํารวจตรี วิสูตร เกษมณี
พลตํารวจตรี วีระ บุตรโพธิ์
พลตํารวจตรี วีระชัย วิสุทธิอุทัยกุล
พลตํารวจตรี วีระพล สกุลมีฤทธิ์
พลตํารวจตรี วีระศักดิ์ มีนะวาณิชย์
พลตํารวจตรี ศตวรรษ หิรัญบูรณะ
พลตํารวจตรี ศักดิ์สมหมาย พุทธกูล
พลตํารวจตรี สมเกียรติ แสงสินศร
พลตํารวจตรี สมชาย อ่วมถนอม
พลตํารวจตรี สมบัติ บัวเรือง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐

หน้า ๕๗
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พลตํารวจตรี สมบูรณ์ ตันตระกูล
พลตํารวจตรี สมพงษ์ น้าเจริญ
พลตํารวจตรี สมยศ พรหมนิ่ม
พลตํารวจตรี สมหมาย กาญจนาภา
พลตํารวจตรี สมิทธิ มุกดาสนิท
พลตํารวจตรี สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์
พลตํารวจตรี สุธีร์ เนรกัณฐี
พลตํารวจตรี สุภธัช คําดี
พลตํารวจตรี สุรเชษฐ์ โทปุญญานนท์
พลตํารวจตรี สุรศักดิ์ จึงสง่า
พลตํารวจตรี สุริยา ไชยโยธา
พลตํารวจตรี สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
พลตํารวจตรี สุวิชญ์พล อิม่ ใจรัชต์
พลตํารวจตรี เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์
พลตํารวจตรี เสรี สามดาว
พลตํารวจตรี องอาจ ผิวเรืองนนท์
พลตํารวจตรี อนันต์ มีเคราะห์ดี
พลตํารวจตรี อรรถสิทธิ์ จิตรพันธุ์
พลตํารวจตรี อุดม สุวรรณเวชทิพย์
นายวี่คุณ นิธิมุทรากุล
นายกฤษฎา กสานติกุล
นายกิตติพงศ์ ตีรณัตถพงศ์
นายคุณากร วะระทรัพย์
นายจรินทร์ ตันชัชวาล
นายจอมพงษ์ ภู่พัฒนากุล
นายจิระเดช ทัพพจิรเดช
นายเจษฎา เขียวชัย
พันตํารวจโท ชน อินพิทักษ์
นายชาตรี ฮ้อยก่ํา
นายชํานาญ ศรีแฉล้ม
นายชูเกียรติ กลมเกลา
นายญาณเดช ผาสุกจิตธรรม

๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
ร้อยตํารวจเอก ณรงค์ อัศววัฒฑกี
ว่าที่พันตํารวจตรี ณรงค์ฤทธิ์ เสมอเหมือน
นายดํารงค์ สอนพันละ
นายดุสิต กฤษณังกูร
นายดุสิต เพิ่มเจริญ
นายเดชชัย จันทร์ชุม
นายทนง ตะภา
เรือเอก ธนิต เรืองรอง
นายธนินท์ นพรัตน์
นายธีระพงศ์ ศานติมารค
นายนพดล เพียรพิทักษ์
นายนราธิป ธารากรสันติ
นายนรินทร์ รัตนพันธุ์
นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์
นายนิรันดร์ นันตาลิต
นายบัณฑิต สิรยานนท์
นายบุญโชค คงสถาพรชัย
ร้อยตํารวจเอก บุญทบ ล้านทอง
นายปโยธร ปงใจ
นายประกอบ สิทธิวรรณรักษ์
นายประกิต กิตอํานวยพงษ์
นายประพาส หนูเจริญ
นายประเวส สิงห์ภูกัน
นายประเสริฐ เอมรื่น
นายประเสิรฐ จรัญรัตนศรี
นายปรัชญา ทัพทอง
นายปรีชากูล คูณทรัพย์
นายปัญณวัจณ์ วสุพลเศรษฐ์
นายพงศ์พฤกษ์ ภู่พฤกษา
นายพงศ์ศิษฎ์ สังคหะพงศ์
นายพนมทวน พงษ์พันธ์
นายพรชัย กําริสุ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๗๐๓
๑๗๐๔
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

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

ร้อยตํารวจเอก พรรษวุฒ สุวานิช
นายพลทัต สุราฤทธิ์
เรือโท พลัฎฐ์ ทัพพ์พัฒนะ
ร้อยตํารวจเอก พิพัฒน์ พหุลรัตน์พิทักษ์
ร้อยตํารวจเอก พิริยะ ณ บางช้าง
นายพิสิฐพงศ์ ชัยยะ
นายเพิ่มศักดิ์ อัชฌาเจริญสถิต
นายไพฑูรย์ ปินะถา
นายภาณุ เวียงสงค์
นายมนตรี นามขาน
นายมนูธรรม เหล่าสกุล
ว่าที่ร้อยตรี มานพ วรรัตนพิศุทธิ์
นายยศวัจน์ ผาติธีรวิทย์
นายรชต พนมวัน
นายรังสฤษฎ์ จารุจิตร
นายรัฐกฤษ พูนชัย
นายเรวัตร สุขศิริ
นายฤทธิชัย แสงสร
นายวรชัย ไชยวงศ์
นายวิเชตร แสนคํา
นายวิเชียร ชูสุวรรณ์
นายวิพุธ บุญประสาท
พันตํารวจตรี วิสุทธ์พน ฤทธิ์เนติธรรม
นายวีระศักดิ์ มณีเนตร
นายศานติ วจะรักษ์เลิศ
เรืออากาศโท สงวน สวัสดิ์วงศ์
นายสถาพร ฉายสูงเนิน
นายสมชาย ธรรมสุวินัย
นายสมพงษ์ ตั้งศิริ
นายสมภพ ทิมฤกษ์
นายสมศักดิ์ ศิริชัยสุทธิกร
นายสรรเสริญ ไชยบาง

๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสราวุธ ปิตุเตชะ
นายสามารถ เพ็ชรเกลี้ยง
นายสุทธิ สุขยิ่ง
นายสุเทพ กัณห์อุไร
นายสุพจน์ สุขวิบูลย์
นายสุรศักดิ์ บุดดา
นายสุวิทย์ เทพรินทร์
นายอธิวัฒน์ ชิตอรุณ
นายอนันต์ ทองแตง
นายอนุชาติ สุรสินธุ์
นายอนุสรณ์ วงศ์ใหญ่
นายอภิชาต ถาใจ
นายอภินันท์ เอกอนุพนธ์
ว่าที่ร้อยตรี อภิสัคค์ พรหมสวาสดิ์
นายอาคม นวพิพัฒน์
นายอารมณ์ ประเสริฐศิลป์
นายอํานวย ยกสมบัติ
นายอํานาจ เนตยสุภา
ร้อยตํารวจเอก อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายสมชาติ ธรรมศิริ
นายนัฑ ผาสุข
นายวิบูลย์ เอี่ยมกระสินธุ์
นายธวัชชัย ศิริสธนพันธ์
นายนิยม ชนะชัย
นายบุญแสง ชีระภากร
นายประจวบ สวัสดิประสงค์
นายพิเชฐ พุ่มพันธ์
นายมนต์ชัย วสุวัต
นายวิเชียร อัชฌประเสริฐ
นายสมบุญ หาญเลิศฤทธิ์
นายสมพล กาญจนโสภณ
นายสรยุทธ เวทีวิสัย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๗๖๗
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

นายอุทิศ บัวศรี
นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์
นายกฤษฎาพัฒน์ ศิรจตุพัฒน์
นายกุฎาคาร คําจันทร์ลา
นายเกรียงไกร วัชรพันธุ์
นายคณธัช รัตติกาลชลากร
นายคทาวุธ ตั้งมานะกิจ
นายจงมาด อักษรเสนาะ
นายจตุรงค์ บุรมัธนานนท์
นายจิรชาติ ศรีเพ็ง
นายเจตสิริ อังศุพาณิชย์
นายฉัตรชัย รุจิตานนท์
นายฉันชาย โรจนสโรช
นายชนะกิจ ศิริสาธิตกิจ
นายชยันต์ เต็มเปี่ยม
นายชลอ ยศสมบัติ
นายชัชวาลย์ ไชยนาแพง
นายชัยรัตน์ สิทธิวิรัชธรรม
นายชูตระกูล ศรีศักดา
นายโชคชัย รัตกิจนากร
นายณัฏฐะวุฒิ ภัทราคม
นายณัฐกฤต สุคนธ์
นายเตชัช ฉินังกูร
นายถานันทร์ จันทร์ธาดารัตน์
นายธนากร ปุสยะไพบูลย์
นายธรรมศาสตร์ ระดมกิจ
นายธวัช หนูคํา
นายธวัชชัย สุนทรีเกษม
นายธีรพล พรแก้ว
นายธีรวัฒน์ ปราบไกรสีห์
นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข
นายนคร มิ่งมงคล

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๙
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายนพดล ไกษร
นายนรวัฒน์ สวยงาม
นายนรา เมธาธราธิป
นายนราธิป แจ่มโภคา
นายนรินทร์ ทองชัย
นายนริศ มีสมบูรณ์
นายนฤพาน สุรําไพ
นายนิติธร วงศ์ยืน
นายนีติพัทธ์ สมศรี
นายบุญธรรม ตุกชูแสง
นายบุญยืน สุภาคํา
นายประดินท์ อําพรสุต
นายประทีป ชูคลี่
นายประทีป ทับอัตตานนท์
นายประพจน์ ศรีเทศ
นายประยุทธ ศิริล้น
นายประวีณ จันทรบูรณ์
นายประสงค์ บุญวิจิตร์
นายประหยัด แดงบรรจง
นายปรารภ เทพรักษ์
นายปัญญา มั่นคง
นายพงศธร นิ่มมานพ
นายพรเทพ โรจนวิภาต
นายพลวัฒน์ อมราสิงห์
นายพิชยนต์ นิพาสพงษ์
นายพิชิต ลิ้มวานิชย์
นายพิทยา เพ็ญประชุม
นายพิษณุ ทิพย์รอด
นายพิสิฐ ธรรมกุล
นายภาณุ อุทโยภาศ
นายภาสวร ตรงจิตซื่อสกุล
นายภิญโญ โมกขมรรคกุล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๘๓๑
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

นายภิทเวทย์ ดลอารมย์
นายมณเฑียร ตีรอรุณศิริ
นายมนตรี รัตนทวีโสภณ
นายมาศกร สุหร่าย
นายยงทวี กะวิกุล
นายยศวัฒน์ กะระโสภณ
นายรณชัย ชูสุวรรณประทีป
นายรุ่งโรจน์ ไวปัญญา
นายวรุณ ชํานาญศรีเพ็ชร
นายวัชระ เอี่ยมอธิคม
นายวัฒนา เอี่ยมอธิคม
นายวิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์
นายวิทยา ทาระ
นายวิทยา เอี่ยมกล่ํา
นายวิทวัส ทีปประพันธ์ณี
นายวินัย พวงดอกไม้
นายวิเนตร มาดี
นายวิโรจน์ เชาวนุรัตน์
นายวิศุทธิ์เกียรติ จาดภักดี
นายวิสิษฐ์ พุ่มกําพล
นายวีระ พรหมอยู่
นายวีระพงษ์ ทองอ่อน
นายวีระพงษ์ ไพศาลธนวัฒน์
นายเวชสิทธิ์ อนุชิตวงศ์
นายศักดา ไพรสันต์
นายศุภโชค ก่อเกื้อ
นายเศวต จันทวงศ์
นายสมพร ฮี้เกษม
นายสมโภช อ่องจันทร์
นายสมาน ศิรเิ จริญสุข
นายสรรเสริญ มังกรแก้ว
นายสําเริง สินธูระหัฐ

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๓
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสิทธิโชค ตันติสุขสันต์
นายสิทธิพร ธีระโกศล
นายสุจิต ปัญญาพฤกษ์
นายสุจินต์ หลีสกุล
นายสุชาติ พันชี
นายสุทรรศน์ น้อยแก้ว
นายสุพฒ
ั น์ หน่อแหวน
นายสุรวุฒิ ประสิทธิชัย
นายสุรัฐพล ฤทธิ์รักษา
นายสุวัจน์ ฉนานุกูล
นายสุวัฒชัย สิงห์คํา
นายสุวิทย์ พีรแสงทอง
นายองอาจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายอนันต์ คงชื่น
นายอนันต์ ปัทมาคม
นายอนันต์ อุดมปัญญาวิทย์
นายอนิรุจ ใจเที่ยง
นายอนุพงษ์ โพร้งประภา
นายอนุรักษ์ เปลวเฟื่อง
นายอนุวัฒน์ พนาโยธากุล
นายอภิชาติ ไตรทิพยานนท์
นายอภิสิทธิ์ ศิลาวิลาศภักดี
นายอรรคเดช ชัยจันทร์
นายอานันท์ หมาดเท่ง
นายอํานาจ เพียรไทย
นายอําพล ใจแผ้ว
นายอิศเรศร์ ปรางทอง
นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์
นายฮาเบ๊ะ ดามาอู
นายอนันต์ เฉลิมชัย
นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์
นายอติโชค ผลดี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๘๙๕
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

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายอนุวงศ์ ซาบุตร
นายโกวิท ยงวานิชจิต
นายจิระศักดิ์ จิวาลักษณ์
นายจีรศักดิ์ บุญโชคช่วย
นายเฉลิมพล ชาญศิลป์
นายชัยยศ เด่นอริยะกูล
นายทรงชัย พยอมแย้ม
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์
นายธัชชัย ลิ้มพิบูลย์
นายบัณฑิต สิทธินามสุวรรณ
นายประพัฒน์ ธีระพงศ์ธร
นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์
นายประวิทย์ สัมพันธ์สันติกูล
นายพรเทพ อัครวรกุลชัย
นายยลชัย จงจิระศิริ
นายระบิล ปานแม้น
นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์
นายสิทธิเดช นิลเจริญ
นายสุกจิ ศรีทิพยวรรณ
นายสุรวุฒิ ลีฬหะการ
นายเสือชนะ สุดเจริญ
นายอนนท์วุฒิ รัตนมาลี
นายอรุณ พ่วงสมบัติ
นายกอปร กฤตยากีรณ
นายจักรพรรดิ วะทา
นายจุมพฏ ธิติเวสส
นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน
พันตํารวจเอก บริบูรณ์ วาราชนนท์
นายประเสริฐ ตันสกุล
นายเลื่อน กฤษณกรี
นายอุทัย เดชตานนท์
นายอนุสรณ์ อมรฉัตร

๑๙๒๗
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางนลินี ทวีสิน
นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
นางสาวพัชรี โพธสุธน
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
นางอานิก อัมระนันทน์
นางสาวศรีสกุล มั่นศิลป์
นางภรณี ลีนุตพงษ์
นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
นางนัทธมน อิ่มสะอาด
นางวาสนา จันทราภรณ์
นางกาญจนา กิ้มนวล
นางกุณฑลี วิทยวิศิษฏ์
นางคมขํา ฉัตราคม
นางสาวจรรยา อยู่โปร่ง
นางสาวจารุวรรณ ลือไชยคาม
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์
นางฐิติมา ศิริวิโรจน์
นางดรรชนีพร ขําคมกุล
นางนพมาศ สุขเกษม
นางประภาศรี บุญวิเศษ
นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ
นางปรารถนา สุทิน
นางสาวผจงจิตต์ รัตโนทยานนท์
นางสาวพจนา เอื้องไพบูลย์
นางสาวพวงทอง ฤาชุตา
นางสาวพัฒนา จันทรังษี
นางสาวมธุรส เกษสมบูรณ์
นางมานิดา ภู่เจริญ
นางเยาวมาลย์ พัชรภิญโญพงศ์
นางรัชนี นําพูลสุขสันติ์
นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๙๕๙
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

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรุ่งรัศมี เมฆสกุล
นางวรรณา วุฒิอาภรณ์
นางวิมลวัณณ รอดเรืองเดช
นางวีรวรรณ ลือสุทธิวิบูลย์
นางสาวศิริพร กิตติจันทร์รัตนา
นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ
นางโสภา วสิกชาติ
นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ์
นางอรอุไร เงินรูปงาม
นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์
นางอัจฉรา ภูริคุปต์
นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์
พลตรีหญิง กรรณิกา เลิศปรีชา
พลตรีหญิง จุไรวรรณ สาริกานนท์
พลตรีหญิง นิ่มนวล ศักดิ์ศิริศิลป์
พลตรีหญิง พรรณบุปผา ชูวิเชียร
พลตรีหญิง ลลิดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พลตรีหญิง วิจิตรา สนธิประสาท
พลตรีหญิง สลิลลา วีระรัตน์
พลตรีหญิง สุดจิต เล็กสกุล
พลตรีหญิง สุปาณี มีศิริ
พลตรีหญิง สุวาณี ศรีวิไลทนต์
พลเรือตรีหญิง จารุวรรณ ธนเนตร
พลเรือตรีหญิง ธีรานิตย์ เรืองสวัสดิ์
พลเรือตรีหญิง พิมพ์ใจ ไชยเมืองราช
พลเรือตรีหญิง อมรพรรณ แก้ววาตะ
พลเรือตรีหญิง อรสา ดุรงค์เดช
พลเรือตรีหญิง อารียา เบี้ยวไข่มุข
พลเรือตรีหญิง อารุณี ทัตติยพงศ์
พลอากาศตรีหญิง กรรณิกา กออนันตกูล
พลอากาศตรีหญิง เจิมใจ อํามฤต

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 ๒๕๕๕
พลอากาศตรีหญิง ปทุมพร เหมโสรัจ
พลอากาศตรีหญิง ปาริชาต นกน้อย
พลอากาศตรีหญิง เมตตา คันธา
นางสาวกรองแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา
นางกฤติกา ปั้นประเสริฐ
นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล
นางสาวจุรีย์ วิสุทธิ
นางชลิดา พันธ์กระวี
นางสาวณัฐมนต์ จินานุกูลวงศ์
นางสาวธนิสร ชูโชติ
นางสาวนภาทิพย์ ปัญจศิริ
นางนฤมล โยธารักษ์
นางนิตยา สีดาฟอง
นางนิตยา หินทอง
นางนิธิวดี ชัชพงศ์
นางนุจรีย์ เด่นอริยะกูล
นางสาวเบญจมาศ โชคคณาพิทักษ์
นางสาวประไพพิศ ศรีเดชะรินทร์กุล
หม่อมหลวงปรางทอง นิลกําแหง
นางสาวปราณี สันติภาพ
นางปรานี นันทิทรรภ
นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ์
นางพนิดา ณ นคร
นางสาวพรพิมล สัตยาภินันท์
นางภวรัญชน์ ตันมีศิลป์
นางสาวรัตนา เลิศเจริญพร
นางรัตนา เลิศภิรมย์ลักษณ์
นางวรรณภา พลอยประดิษฐ์
นางสาววิมล ชาตะมีนา
นางสาววิมลรัตน์ เลิศสินไพศาล
นางสาววิริยา พูนคํา
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
นางวีรวรรณ เวศอุไร
นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์
นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์
นางสาวศิรสา กันต์พิทยา
นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม
นางศิวพร วุฒิมานานนท์
นางสาวศุภรําไพ หาญทวีพานิชย์
นางสาวสาธินี ป้อมลอย
นางสาวสิรินันท์ ทัศสุวรรณ
นางสาวสุขจิต บุญรําลึกถนอม
นางสาวสุดา หรรษนันท์
นางสุนี จิตต์ประจง
นางสาวสุภา สิทธิมงคล
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล
นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท์
นางเสาวณี ภูวนานนท์
นางสาวอรวรรณ หันแม้นเทพอมร
นางอรุณศรี ชัยชนะศิริวิทยา
นางสาวอรุณี วรปัญญา
นางอังคนา ประยูรสิน
นางสาวอัมพวัน ฉันทาภิรมย์สุข
นางอุไรวรรณ อภัยพงษ์
นางนันทนา ศิวะเกื้อ
นางวัชรา มณีปกรณ์
นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา
นางสาวสุภาณี เลิศฤทธิ์
นางมยุรี ทองสงฆ์
นางสาวดาวนภา รามนัฏ
นางนันทกา วัฒนาประยูร
นางพรสม เปาปราโมทย์
นางสาวไพลิน เอื้อสมสกุล

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 ๒๕๕๕
นางภรภัทร เพ่งไพฑูรย์
นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์
นางสุกัญญา เวชศิลป์
นางสุดาวดี เตชานันท์
นางเสาวนีย์ โขมพัตร
นางอุษา หงส์กาญจนกุล
นางกัลยา เก่งวิกย์กรรม
นางสาวจารุณี สาตรา
นางสาวจิราพร เกษรจันทร์
นางชนิตา มานู
นางทิพวรรณ เคาวางกูร
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
นางปริศนา หาญวิริยะพันธุ์
นางพรทิพย์ อุ้ยตา
นางพรเพ็ญ พัฒนโสภณ
นางรพีพรรณ เอื้อเวชนิชกุล
นางสาวระวีวรรณ ยิ่งวรรณศิริ
นางสาวรานี นิติธรรม
นางเริงจิตร พรหมสถิต
นางละเอียด วงศ์สุข
นางลักขณา วรวุฒิวัฒน์
นางวัชรี สินสุวงศ์วัฒน์
นางวันทนา ตั้งเปรมศรี
นางวัลวิศาข์ สุวรรณวัฒนะ
นางวิมลรัตน์ สุภาคม
นางสาวสมศรี งามวงศ์ชน
นางสุจิรา ปาจริยานนท์
นางสุภาพร วงษ์วีระขันธ์
นางสุมน โพธิ์จันทร์
นางสุวรรณา ยุวนานนท์
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
นางสาวอรพันธ์ ภาสวรกุล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

นางสาวอรพิน วัฒเนสก์
นางอรุณี ยูวะนิยม
นางสาวอัญชลี สงวนพงศ์
นางอารีย์ อินทรสมบัติ
นางกานดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นางพนอม พวงสมบัติ
นางสาวกฤษณา เชยพันธุ์
นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
นางจินตวดี พิทยเมธากูล
นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์
นางสาวสุชญา อัมราลิขิต
นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ
นางอําไพภัทรา ศิริลักษณ์
นางนวลนภา ธนศักดิ์
นางวัชรี วีระพันธุ์
นางสาวชนานัญ บัวเขียว
นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
นางสาวพัชรีพร หาญสกุล
นางอุษา ผ่องลักษณา
นางสาวกาญจนา เทพารักษ์
นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์
นางนันทนา ทัศนวิจิตรวงศ์
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ
นางวริชนันท์ ต่อวงศ์ไพชยนต์
นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี
นางศิรินาถ เซ็นนันท์
นางกนกนาฎ วีระเดช
นางกรลักษณ์ สาลีผลิน
นางสาวกฤษณา สุพรรณพงษ์

หน้า ๖๔
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 ๒๕๕๕
นางกลิ่นผกา รอดอัมพร
นางกัลยา บุญญามณี
นางกาญจนา สายเสนา
นางจามรี ช้างอินทร์
นางจารุ รัตนชุม
นางสาวจิราพร ปรีชาวิทย์
นางนีลวรรณ มิลินทางกูร
นางบังอร พุกสุข
นางบัวหลวง พุกเพ็ชร์
นางประจิตร์ เจริญศักดิ์ขจร
นางสาวปรียา โสภณา
นางพรพิรุณ เปลี่ยนเดชา
นางพัฒนาวดี จันทร์นวล
นางสาวพิมพ์พรรณ พัฒนประสิทธิ์
นางพูนสุข ชัยกาญจนกิจ
นางมณฑา รักษพันธุ์
นางมนฤดี เวชภูติ
นางสาวมารศรี เพ็ชร์ขาวเขียว
นางรัชภร ชัยกรเริงเดช
นางละเอียด อินทรตัง
นางลักขณา ปัสนานนท์
นางลาวัลย์ เจริญผล
นางวรรณพร มุมกระโทก
นางสาววลัยภรณ์ วชิรเขื่อนขันธ์
นางสมพงษ์ ตุ้นทัพไทย
นางสายพิณ จตุรพรชัย
นางสุขวัฒน์ พละวัฒน์
นางสุชารี บุญศักดิ์
นางสุดา ชัยรัต
นางสาวสุนิดา วิทยบํารุง
นางสาวสุภาพร อมรฤทธิ์
นางสุรวี วงศ์ใฝ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุรีรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ
นางแสงอรุณ วัฒนวงศ์
นางอรญา ศรีสมุทร
นางสาวอรนุช หนูแดง
นางอัจฉรา เทพไตรรัตน์
นางสาวอาภรณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นางอารีย์ ตรีรัตนเวช
นางอําพรรณ สีวิจี๋
นางอุทัย เปรมปรี
นางกัลยาณี จันมา
นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์
นางสาวเกษมา นิมะพันธ์
นางชฎาพร รักษาทรัพย์
นางฑิฆัมพร วิเชียรเชื้อ
นางทิวาภา รักสัตย์
นางบุษบา ศักรางกูร
หม่อมหลวงผกาพรรณ สันติกุญชร
นางพรทิพย์ โชคสมัย
นางพรรณี อติโพธิ
นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย
นางรจนา บุญญะฐี
นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์
นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์
นางสาววรรณา ม่วงสุข
นางวิมัย ศรีจันทรา
นางศศิวิมล ธนศานติ
นางสุภาวดี พวงสมบัติ
นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์
นางอารีรัตน์ เทียมทอง
นางสาวอําพา วาณิชชัชวาลย์
นางสาวกาญจนา กานต์วิโรจน์
นางจุฑารัตน์ จันทร์วิกูล

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 ๒๕๕๕
นางดุษฎี อัมรานุรักษ์
นางเตือนใจ พงษ์สุวรรณ
นางนพอนงค์ สุขสืบพงศ์
นางนิตยา ศรลัมพ์
นางสาวบุญจันทร์ ไทยทองสุข
นางพนิดา ธนาภรณ์
นางมลิวัลย์ วรรณอาภา
นางศรีสุดา สิงห์ไพร
นางสมพร ทองชื่นจิตต์
นางอบทิพย์ พุกกะวรรณะ
นางอภิรัตน์ เมฆากุล
นางนงลักษณ์ เพ็งดิษฐ์
นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ
นางสาวเสาวนิตย์ ยโสธร
นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล
นางจินตนา ลีกิจวัฒนะ
นางดรุณี วัชราเรืองวิทย์
นางนิตยา พัฒนรัชต์
นางประไพพิศ สุปรารภ
นางวิจิตรา อนุวงศ์นุเคราะห์
นางสาวศิริรัตน์ พีรมนตรี
นางสันทนา อมรไชย
นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล
นางกนกวรรณ บุญปลูก
นางสาวกมลรัฐ อินทรทัศน์
นางกมลวรรณ แจ้งชัด
นางกรรณิการ์ ปานนุช
นางสาวกรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์
นางกฤษณา บุตรปาละ
นางกัญชลา อิงคะวณิช
นางกัลยา แก้วประเสริฐ
นางกัลยาลักษณ์ พิลาภ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

นางกาญจนา โชติเลอศักดิ์
นางกาญจนา สาลีติ๊ด
นางกุลชลี บุญทา
นางกุลยา โอตากะ
นางสาวเกศศิณี ตระกูลทิวากร
นางเกษร โพธิ์ศรี
นางคัชนีย์ โพคาวัฒนะ
นางสาวจงกลณี เศรษฐกร
นางสาวจงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
นางสาวจรัสพรรณ จารุดุล
นางสาวจันตรี สินศุภฤกษ์
นางจามะรี เชียงทอง
นางจารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
นางจารุมาศ เมฆสัมพันธ์
นางจารุรินทร์ ปิตานุพงศ์
นางจิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
นางจิตรา เพียรล้ําเลิศ
นางจิตรา รู้กิจการพานิช
นางสาวจิราวรรณ ฉายสุวรรณ
นางจิราวรรณ แท่นวัฒนกุล
นางจุฑามาศ สุขเกษม
นางสาวจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
นางจุรีรัตน์ บัวแก้ว
นางสาวฉวีวรรณ บุญสุยา
นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
นางสาวฉัตรศรี เดชะปัญญา
นางชนัดดา เหมือนแก้ว
นางชลิดา อภินิเวศ
นางชุลีพร ศิลวัตร
นางดรุณี ชยุตสาหกิจ
นางดวงใจ โอชัยกุล
นางสาวดวงตา สราญรมย์

หน้า ๖๖
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 ๒๕๕๕
นางดวงฤดี ลาศุขะ
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์
นางดุษฎี มัชฌิมาภิโร
นางตวงแสง ณ นคร
นางถนอมศรี อินทนนท์
นางทรรศนีย์ คีรีศรี
นางสาวทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นางทศพร กมลภิวงศ์
นางสาวทัศนาพร กันพรหม
นางทัศนีย์ ดิฐกมล
นางสาวทัศนีย์พรรณ อุดมเวช
นางทินประภา จีระพันธุ
นางสาวทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์
นางสาวธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์
นางนงนุช ศิริโรจน์
นางนงนุช อังยุรีกุล
นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
นางนพรัตน์ อาสน์สถิตย์
นางสาวนภาภรณ์ พลนิกรกิจ
นางนฤมล เจริญศิริพรกุล
นางสาวนฤมล มารคแมน
นางนันทนา อรุณฤกษ์
นางนันทา โรจนอุดมศาสตร์
นางนัยนา วงศ์จรรยา
นางนิตยา เจริญศิริ
นางนิตยา ไพรสันต์
นางสาวนิตา วิวัฒนทีปะ
นางสาวนิรินธน์ ถ้ําแก้ว
นางนิสา เมลานนท์
นางสาวนุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์
นางเนสินี ไชยเอีย
นางบุษบา ยศราช

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

นางสาวเบญจมาศ จันทร์ฉวี
นางเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์
นางประชิต ติ้วสกุล
นางประทีป ยอดเกตุ
นางประไพพรรณ สิทธิกูล
นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์
นางประภัสสร ปรีเอี่ยม
นางปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์
นางผิวพรรณ มาลีวงษ์
นางพรจิต สมบัติพานิช
นางพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
นางพรรณชลัท สุริโยธิน
นางพรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล
นางพรรณระพี อํานวยสิทธิ์
นางสาวพรรณี บัญชรหัตถกิจ
นางพรรวินท์ เยาว์วิวัฒน์
นางสาวพรศิริ หมื่นไชยศรี
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล
นางพอตา บุตรสุทธิวงศ์
นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล
นางสาวพัชรี ศรีสังข์
นางพัฒนา เจียรวิริยะพันธ์
นางพัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์
นางพันทิพา อินทรวิชัย
นางพิมพ์ใจ ใจเย็น
นางพิมล วงศ์ศิริเดช
นางพูลฉัตร วิชัยดิษฐ
นางเพ็ญพรรณ วัฒนไกร
นางสาวมณีรัตน์ ภาคธูป
นางสาวมธุรส สว่างบํารุง
นางสาวมานี รักษาเกียรติศักดิ์
นางมาริสา โกเศยะโยธิน

หน้า ๖๗
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 ๒๕๕๕
นางสาวมาลิณี จุโฑปะมา
นางยุพา ปานแก้ว
นางยุพาพร ปรีชากุล
นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์
นางรัชนี พนเจริญสวัสดิ์
นางรัตนวรรณ มกรพันธุ์
นางสาวรัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย
นางรัตนา รุจิรวนิช
นางรัตนา ลีลาวัฒนา
นางรัตนา แสงสว่าง
นางราตรี พันธุมจินดา
นางเรไร ไพรวรรณ์
นางฤดี ธีระวนิช
นางสาวลักขณา ไทยเครือ
นางสาวลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม
นางสาวเลิศลักษณ์ กาญจนวัฒนา
นางวงศา เลาหศิริวงศ์
นางวนิดา สัจพันโรจน์
นางวรรณวิไล ตนะวัฒนา
นางสาววราภรณ์ ชัยวัฒน์
นางวราภรณ์ พาราสุข
นางวราภรณ์ อัครปทุมวงศ์
นางวรารัตน์ เขียวไพรี
นางวสี ตุลวรรธนะ
นางสาววัชรพร นิ่มนวล
นางวัชรีวรรณ ทองสะอาด
นางวัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย
นางวัลลภา เออร์วายน์
นางสาววาณี ชนเห็นชอบ
นางวาณีรัตน์ กาฬสีห์
นางวารุณี ธนะแพสย์
นางวิภา ตังคนานนท์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

นางสาววิภาวี เสาหิน
นางศรีวิภา ชาญกูล
นางสาวศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
นางศศิวิมล มีอําพล
นางศิรนันท์ บํารุงกุล
นางศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร
นางสาวศิริพรรณ ทวีสุข
นางศิริวิภา ปิยะมงคล
นางศีลศิริ สง่าจิตร
นางศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
นางสาวสจีวรรณ ทรรพวสุ
นางสาวสนอง โลหิตวิเศษ
นางสมบัติ คชสิทธิ์
นางสมพร โตนวล
นางสมร วิเศษมณี
นางสาวสร้อยสุดา ณ ระนอง
นางสาวสรา อาภรณ์
นางสายวรีย์ รพีพัทธ์
นางสิรพิ ัชร์ เจษฎาวิโรจน์
นางสาวสิริภา ช้างศิริกุลชัย
นางสาวสุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ
นางสุจิตรา สุคนธทรัพย์
นางสุชาดา จันทร์พรหมมา
นางสุชาดา บวรกิติวงศ์
นางสุณิสา อิ่มเอิบ
นางสุดใจ เกตุเดชา
นางสุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ
นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
นางสุธีกานต์ โสตถิกุล
นางสุธีรา สุริยวงศ์
นางสุนันทา ไชยศิริ
นางสุนี โชติดิลก

หน้า ๖๘
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 ๒๕๕๕
นางสาวสุพัตรา ศิริโชติยะกุล
นางสุพานี ธนาคุณ
นางสุพินดา คูณมี
นางสาวสุภาพร สุวิวัฒน์
นางสุภาวดี ธีรธรรมากร
นางสุมาลี ศรีสม
นางสาวสุรัสสา สุวพันธ์
นางสาวสุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ
นางสุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์
นางสาวสุวันนา ทับแถม
นางสุวัสสา พงษ์อําไพ
นางสาวสุวิมล อัศวพิศิษฐ
นางเสาวภา โชติเกษมศรี
นางเสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์
นางโสระยา ร่วมรังษี
นางไสว ภักดิ์ศรีแพง
นางสาวอภิญญา ดวงจันทร์
นางสาวอภิรดา สุทธิสานนท์
นางอรพัช บวรรักษา
นางสาวอัจฉรา เพ็งหนู
นางอัจฉรา มหายศนันท์
นางอัจฉรา วัฒนาณรงค์
นางสาวอัญชลี ชูโรจน์
นางอัญชลี วงศ์วัฒนา
นางสาวอัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์
นางอารี ฤทธิบูรณ์
นางอุบล ทัศนโกวิท
นางอุไรวรรณ อินทยารัตน์
นางอุษณีย์ คําประกอบ
นางอุษาพร เสวกวิ
นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

นางกรพินธุ์ แก้วกระจ่าง
นางกรองมาลย์ แก้วสนิท
นางสาวกรุณา สมพงษ์
นางกัลยา เข็มเป้า
นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
นางกาญจนา ศรีพัด
นางกาญจนี หวังถิรอํานวย
นางกิตติวรรณ เทียมแก้ว
นางสาวขวัญใจ วงศกิตติรักษ์
นางขวัญหทัย รัตนาเอนกชัย
นางเครือวัลย์ เปี่ยมบริบูรณ์
นางจรรยา จิตต์ประทุม
นางสาวจริยา แสงสัจจา
นางจริยาพร ทองภักดี
นางจรีภรณ์ วิชยศาสตร์
นางจันทนา ปานปรีชา
นางจันทนา วงศ์สิทธิกร
นางจันทร์จุรี คงมีสุข คาเนโกะ
นางจันทรา งานวิวัฒน์ถาวร
นางจิราพร พลายโถ
นางสาวจุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์
นางสาวจุไร โชติชนาทวีวงศ์
นางสาวจุไร วงศ์สวัสดิ์
นางฉวีวรรณ ทิมา
นางสาวฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ์
นางสาวชฎาภรณ์ จิรรัตนโสภา
นางชมไฉไล สินธุสาร
นางชลธิชา พุทธวงษ์นันทน์
นางชุติมา พัฒนาพิศาลศักดิ์
นางชูรัตนา ปลื้มจิตรชม
นางสาวเชาวรัตน์ มั่นพรหม
นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์

หน้า ๖๙
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 ๒๕๕๕
นางณัฐธิดา สวนคร้ามดี
นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์
นางดรุณี งามภูพันธ์
นางสาวดลกร พูลสวัสดิ์
นางดวงพร เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
นางดาวเรือง มงคลศิริ
นางดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์
นางตําแหน่ง สินสวาท
นางทวีพร กาญจนากาศ
นางทวีสุข ณ ระนอง
นางสาวทับทิม ชาติวัฒนธรรม
นางสาวธนพร ปัญญาธร
นางธารารัตน์ สัจจา
นางธิตินันท์ เลิศพงศ์อดิศร
นางธีรดา สุธีรวุฒิ
นางธีรนุช สมทรัพย์
นางนงเยาว์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
นางสาวนพมาศ ธนะไชย
นางนพรัตน์ ผลิตากุล
นางนภาพร ธีระตันติกานนท์
นางนภาพร รักผกา
นางนริศรา งามขจรวิวัฒน์
นางนวพร อนันตสินกุล
นางนวลจันทร์ พูลสมบัติ
นางนวลน้อย ธรรมกิตติคุณ
นางสาวนันทพร ใจยงค์
นางนันทิยา รัมณีย์รัตนากุล
นางน้ําทิพย์ คุณะวิภากร
นางนิตยา เปรมศรี
นางสาวโนรีด้า แวยูโซ๊ะ
นางสาวบานเย็น ศิริสกุลเวโรจน์
นางบุษบง เจาฑานนท์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

นางปทุมพิศ วิมลวัตรเวที
นางประภาศรี วลัญช์เสถียร
นางปริญญา ผกานนท์
นางปัทมา ตติยานุพันธ์วงศ์
นางสาวปัทมา ศิริเวช
นางปานทิพย์ เจียรวัฒนกนก
นางปูรณินทุ์ ศิริอนันต์
นางผ่องพรรณ สุเมธวานิชย์
นางพนิดา ศรีสันต์
นางพรพรรณ์ วรรณฤทธิ์
นางสาวพรพิมล มาศสกุลพรรณ
นางสาวพรรณทิพย์ ตียพันธ์
นางพรวิไล อักษร
นางพรอุษา วิริยโกศล
นางพวงทิพย์ ทัศนเอี่ยม
นางสาวพัชสรัญ เขียวบริบูรณ์
นางสาวพิกุล จิรรัตนโสภา
นางพิกุล เสียงประเสริฐ
นางพินิดา จิวะไพศาลพงศ์
นางพิมลจันทร์ สัตยาวุฒิพงศ์
นางสาวเพชรวรรณ พึ่งรัศมี
นางเพ็ญพร วุฒิจํานงค์
นางเพ็ญศรี มโนวชิรสรรค์
นางเพลินพิศ จันทรศักดิ์
นางเพียงใจ คูประดินันท์
นางสาวไพรัช บุญจรัส
นางไพรัตน์ แสงดิษฐ
นางไพเราะ เพชราภิรัชต์
นางภัตติมา บุรพลกุล
นางสาวภัททิรา ทางรัตนสุบรรณ
นางภัทรา นวลคํา
นางสาวภาพร วิทิตภัทรภาคย์

หน้า ๗๐
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 ๒๕๕๕
นางสาวภารณี สหัชเจษฎากุล
นางสาวภาวิณี เสรีประภากิจ
นางมกราพันธุ์ จูฑะรสก
นางมยุรี กล้าณรงค์
นางมยุรี ธนะทิพานนท์
นางมยุรี วรรณไกรโรจน์
นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ
นางมัณฑนา ฉวรรณกุล
นางมั่นจิต ประสิทธิ์หิรัญ
นางสาวมาลี วันทนาศิริ
นางมาลี สิริสุนทรานนท์
นางมุจรินทร์ ติลกเลิศ
นางสาวยุพา วิภาสวัชรโยธิน
นางสาวยุวดี โอฬารธนาเศรษฐ์
นางเย็นจิต คุรุภากรณ์
นางเยาวมาลย์ เสือแสงทอง
นางรตนพรรษ โชติวนิช
นางรพินท์ อบสุวรรณ
นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ
นางสาวรัชนี ฉลองเกื้อกูล
นางรัชนีกร ชมสวน
นางรัตนา ยอดอานนท์
นางสาวรุ่งนภา สิทธิรังสรรค์
นางสาวลักษมี ฮะอุรา
นางลีนา ตังกนะภัคย์
นางวรรณศรี แก้วปินตา
นางวรรณา บุรี
นางสาววรรณา วิริยะทวีกุล
นางวรางคณา เศรษฐ์ชัยยันต์
นางสาววราภรณ์ โสฬสพรหม
นางสาววรารัตน์ ว่องอภิวัฒน์กุล
นางวัชรี มาลาศรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร
นางสาววันทนา ศรีทับทิม
นางวันทนา สุวรรณโณ
นางวันเพ็ญ ดวงมาลา
นางวันเพ็ญ แสงเพ็ชรส่อง
นางวัลภา ปรางค์ธวัช
นางวาณี โพธิ์นคร
นางวาริน จงเจริญกมล
นางวิจิตรา เชาว์พานนท์
นางสาววิชชุดา เนตตกุล
นางสาววิทิตา จินตนาวัน
นางวิบูลย์รัตน์ ชัยสิทธิ์
นางสาววิภา อุทยานินทร์
นางสาววิไล เสรีสิทธิพิทักษ์
นางวิไลพรรณ ชวพงศ์
นางศรีนวล กรกชกร
นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ
นางศันสนีย์ นิจพานิช
นางศิริพร รองหานาม
นางศิริวันต์ ยิ้มเลี้ยง
นางศุภนิจ ชาญวานิชพร
นางศุภรดา รอดอาตม์
นางสดใส คุ้มทรัพย์อนันต์
นางสมพิศ จําปาเงิน
นางสลิลลา รุจนวงศ์
นางสอางค์ ด่านสว่าง
นางสายจินต์ อิสีประดิฐ
นางสาลิกา วรหาญ
นางสาวสุทิน ครองอภิรดี
นางสินีนาถ แย้มละออ
นางสุขจิตตรา วนาภิรักษ์
นางสุขศรี อึ้งบริบูรณ์ไพศาล

หน้า ๗๑
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 ๒๕๕๕
นางสาวสุจิตตรา แววทอง
นางสุนทราภรณ์ ฐิตสมานนท์
นางสาวสุนีย์ ตั้งสินมั่นคง
นางสุพร พละเสวีนันท์
นางสุภา ตันติวิสุทธิ์
นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร
นางสาวสุภาวดี คูหาทอง
นางสาวสุภาวดี เจียรกุล
นางสุมาลี วนาทรัพย์ดํารง
นางสุมาลี อรุณรัตนดิลก
นางสุรีรัตน์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
นางสุรีรัตน์ เทียนศิริวงศากุล
นางสาวสุวรรณ ด่านวรพงศ์
นางสุวรรณา ธรรมสุภาพงศ์
นางสาวสุวรรณี เจริญพิชิตนันท์
นางสุวรรณี รัตนสุวรรณ
นางสุวรรณี เรืองเดช
นางเสาวลักษณ์ ศิลาลาย
นางโสภิดา ตั้งวรางกูร
นางสาวอรทัย สิริเสรีภาพ
นางอรวรรณ ยืนยง
นางสาวอรอนงค์ พูลสวัสดิ์
นางอรุณรัตน์ เตชาทวีวรรณ
นางสาวอรุณี อาภรณ์พัฒนา
นางสาวอัคริยา สมรรคบุตร
นางอังคณา ศรีนามวงศ์
นางอังคณา หิรัญสาลี
นางอัจจิมา เหลืองดิลก
นางอัจฉรา ทองดีแท้
นางอัจฉรา ฟองคํา
นางอัญชลี สันติมโนชัย
นางอัมพร รัตนปริญญา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางอาภาศรี ลุสวัสดิ์
นางอารีย์ ดวงดี
นางอุดมลักษณ์ มณีวงศ์
นางสาวอุษนีย์ อังศุวัฒนากุล
นางสาวเอื้อมพา กาญจนรังสิชัย
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
นางบุญเจือ วงษ์เกษม
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุวัฒน์
นางเพิ่มพร บุญสว่าง
นางศรีอุทัย เมาระพงษ์
นางสมหญิง คุณานพรัตน์
นางสาวสุมาลี อิศรานุรักษ์
นางสมศรี จินะวงษ์
นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ
พลตํารวจตรีหญิง ณัฏฐรี เจริญสม
พลตํารวจตรีหญิง ยุพิน เนียมแสง
ร้อยตํารวจเอกหญิง สุวนีย์ แสวงผล
นางเกษณี อมราภรณ์ ฤชุโรจน์
นางสาวจิรวรรณ จันทร์สว่าง
นางชลินดา ปานะบุตร
นางสาวทองมาก ใจแสน
นางสาวนฤมล วิเชียรแสน
นางนิรมล ธํารงราชนิติ
นางไพพิศ จันทรสอน
นางสาวรสริน หงษ์วิบูลผล
นางสาวเรณู อาจรยวัตรกุล
นางวรรษา ไชยมณี
นางวิภารัตน์ กิจพิทักษ์
นางสาววิมลพรรณ พุฒิวัฒนสถาพร
นางสาววิรมณ ยืนนาน
นางศุภรัตน์ สุวรรณยอด
นางสมบัติ ประจวบลาภ

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 ๒๕๕๕
นางอรเรณู ปิตุเตชะ
นางสาวเกศมณี กิจวรรณี
นางสาวจิราภรณ์ พิริยะกิจไพบูลย์
นางภวันพัฒน์ อนันต์กุลภัทร์
นางรัชนี แต้สมบัติ
นางสาววิไล คํามั่นคง
นางสุกัญญา ปรีชา
นางพรรษมน ไทยวัฒนานุกูล
นางสาวศิรวศา เทศถมทรัพย์
นางสาวสุนทร รักเมือง
นางสุภาวดี ขีดขิน
นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
นางวัชรี สินธวานุวัฒน์
นางสาวสุจินต์ ประเสริฐกิจ
นางสาวชฎารัตน์ อนรรฆอร
นางสาวมาลัย สุจิภิญโญ
นางสาววิไล ตรีทศกุล
นางสาวกมลลักษณ์ มณีเตชธรรมโชติ
นางกฤตยานาท ขันทอง
นางแก้วน้อย อนุชิตวงศ์
นางคัคนัมพร พูลสวัสดิ์
นางคันธ์ฉาย ลิบน้อย
นางชมพูนุท สาตรวาหา
นางสาวดวงพร ต่อพงศกร
นางสาวดวงพร ภู่เกิด
นางธนพรรณ พุ่มกําพล
นางสาวนภาวรรณ ขุนอักษร
นางสาวนฤมล ศิริวาณิชย์
นางสาวนิรมล แก้วเกิด
นางบุศรา เกิดวิชัย พฤกษมาศ
นางสาวปทิตตา สิริภาพโสภณ
นางพจนันท์ เดชาวุธ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชรี ปรีชะนิด
นางเพ็ญศรี สุริยะโชติ
นางสาวภารดี เพ็ญเจริญ
นางสาวภูษิตา หล้าหลี
นางมาลี ศิรามาศ
นางราณี สุวรรณบุบผา
นางรุ่งทิพย์ ไชยนาแพง
นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย
นางวจิราพร วัตตธรรม
นางวนิตดา พิชิตมงคล ทองช่วย
นางสาววาสินี พรรคทองสุข
นางวิไล อรุณเรืองศิริเลิศ
นางสาวศันสนีย์ แซ่ภู่
นางสาวศิริมา ชุมพาลี
นางสาวศิริรัตน์ สีนวล
นางสาวศิริรัตน์ สุชภูติ
นางสายธาร พานแก้ว มักผล
นางสุชีพร บุญทวีโชค
นางสาวสุธิรา วิสารทพงศ์
นางสาวสุภาพร เนตรเขียน
นางสาวเสมอแข เสนเนียม
นางอารีย์ กิติสุธาธรรม
นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์
นางสาวอารีรัตน์ กิตติวินิชนันท์
นางสาวอุทุมพร เผ่าสุวรรณ
นางอุไรวรรณ ประชุมจิตร ไชยพรรค
นางจรัสโฉม วีระพรวณิชย์กุล

๑ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
๒ นายกมล บันไดเพชร
๓ นายกฤษ ศรีฟ้า

๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา
นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์
นางสาวชุติมา อ่อนละม้าย
นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์
นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน
นางสาวดวงพร ศิริเทพมนตรี
นางสาวมาเรียม บุญมา
นางสาวระเบียบ กูบกระบี่
นางวัชราภรณ์ กวยะปาณิก
นางสาววิภาวี พงศ์พิริยะวนิช
นางวิลัดดา แสงมณี
นางสาวศรินพร ลีมหารุ่งเรือง
นางสาวสมจิตร งามเจริญ
นางสาวสมพร โมบัณฑิตย์
นางสายพิณ กิจจา
เรืออากาศเอกหญิง สิริสรรพางค์ ยอดอาวุธ
นางสาวสุดาวัลย์ สถาวรจันทร์
นางสาวสุรีย์ วัชนะประพันธ์
นางสาวแสนสุข สตงคุณห์
นางทีปสุรางค์ ภักดีธนากุล
นางธัญญา สุรัสวดี
นางพัชรา เกศวพิทักษ์
นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เหลืองประเสริฐ
นางสุพัตรา เรืองสุวรรณ
นางสุรางคณา วายุภาพ
นางอนัญญา โพธิศิริ
นางอุบล วิชัยดิษฐ

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
๔ นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง
๕ นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
๖ นายนิรุตติ คุณวัฒน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์
พันตํารวจเอก สวัสดิ์ จําปาศรี
นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล
นายพีระพงศ์ สาคริก
นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
นายก่อแก้ว พิกุลทอง
นายกานต์ กัลป์ตินันท์
นายกุลเดช พัวพัฒนกุล
นายกูอาเซ็ม กูจินามิง
นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล
นายโกศล ปัทมะ
นายคุณากร ปรีชาชนะชัย
นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร
นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร
นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์
นายชื่นชอบ คงอุดม
นายชูกัน กุลวงษา
นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน
นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
นายดิสทัต คําประกอบ
นายทายาท เกียรติชูศักดิ์
นายธนิก มาสีพิทักษ์
นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
นายธวัชชัย สุทธิบงกช
นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
นายนพพล เหลืองทองนารา
นายนิติรัฐ สุนทรวร
นายบุญแก้ว สมวงศ์
นายบุญชู นิลถนอม

หน้า ๗๔
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๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
จ่าสิบตํารวจ ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ
นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
นายโปรดปราน โต๊ะราหนี
นายไผ่ ลิกค์
นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
นายพัฒนา สัพโส
นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา
นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล
นายพิชิต ชื่นบาน
นายพิสิษฐ์ สันตพันธุ์
นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ
นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร
นายมนู พุกประเสริฐ
นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์
นายยุพราช บัวอินทร์
นายรณเทพ อนุวัฒน์
นายรุ่งโรจน์ ทองศรี
นายวรชัย เหมะ
นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์
นายวันชัย บุษบา
นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
นายศรีเรศ โกฎิคําลือ
นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
นายสมคิด เชื้อคง
นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์
นายสมศักดิ์ ใจแคล้ว
นายสรชัด สุจิตต์
นายสหรัฐ กุลศรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์
พันตํารวจเอก สามารถ ม่วงศิริ
พันโท สินธพ แก้วพิจิตร
นายสุชาติ ชมกลิ่น
นายสุชาติ ภิญโญ
นายสุชีน เอ่งฉ้วน
นายสุรชาติ เทียนทอง
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ
นายหนูแดง วรรณกางซ้าย
นายเหวง โตจิราการ
นายองอาจ วชิรพงศ์
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร
นายอนุมัติ ซูสารอ
นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
นายอภิรัต ศิรินาวิน
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
นายอรรถพล วงษ์ประยูร
พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
นายพงษ์ศักดิ์ เรือนเงิน
นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์
นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
นายธานี อ่อนละเอียด
นายธีระ สุวรรณกุล
นายปรเทพ สุจริตกุล
นายประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์
นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ
นายวัชระ ตันตรานนท์
นายวันชัย สอนศิริ

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
พันเอก นที ศุกลรัตน์
นายปรีชา ฮุ้นสกุล
นายรังสรรค์ ร่วมวงศ์
นายจําเนียร จวงตระกูล
นายวุฒกิ ร อินทรภูวศักดิ์
นายคม บูรณวรศิลป์
นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์
นายจิรศักดิ์ สีใจเจริญ
นายฉลองชัย สถิตย์สัมพันธ์
นายเชวงศิลป์ สุวรรณจินดา
นายดนัย ศรีโมรา
นายตรีภพ คริสต์รักษา
นายนพรัตน์ สร้อยแสวง
นายนอบ มากบุญ
นายบุญชู จันทร์วงศ์
นายพัฒนา คูศรีพิทักษ์
นายพีระพันธ์ วัฒนศิริ
นายวัชรพงษ์ เลิศวุฒิ
นายวิรัช ร่วมพงษ์พัฒนะ
นายสุทธิวัฒน์ มาศพันธ์
นายสุรเดช สุขถาวร
นายสุรินทร์ ทองมา
นายหัสฎี ศรีวิเชียร
นายอิทธิพล ทัศนา
นายธเนศ สังฆสุบรรณ์
นายธีระศักดิ์ วิจิตรอินทรามาศ
นายวรภัทร วงศ์ปราโมทย์
นายสมผุส กาญจโนมัย
นายอิสระ เสียงเพราะดี
นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
นายเกชา มานชู

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

หน้า ๗๖
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นายเกียรติศักดิ์ เบญจนิรัติศัย
นายจรูญ ไชยศร
นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา
นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์
นายชูวิทย์ มิตรชอบ
นายทศพร สุวรรณาภิรมย์
นายธาดา เดชวุฒิกุล
พันตํารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
นายนพพร ประภาอาภรณ์
นายนิคม กล่าวสุนทร
นายบัญชา อาภาศิลป์
นายพนิต สิงห์สาย
นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ
นายมานะ บุญยะโภคา
นายเยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์
นายเริงณรงค์ ณียวัฒน์
นายวิชิตร์ แสงทองล้วน
นายวิเชียร นุ่นรอด
นายวิโชติ ประเสริฐภักดี
นายวีระ เรืองสมบัติ
นายวีระชัย ชมสาคร
นายวีระศักดิ์ เชิงเชาว์
นายสมชัย รอดเรือง
นายสมบัติ คัตตพันธ์
นายสมโภชน์ วิสุทธิแพทย์
นายสมศักดิ์ นีรวาสี
นายสํารวย ประพฤติธรรม
นายสิงห์ สัมมาชีพ
นายสิทธา วรไพจิตร
นายสุขเกษม วงศ์สุบรรณ
นายสุนทร อนันตวิรุฬห์
นายสุพจน์ สําราญจิตต์

๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสุพรรณ อัชรพรพรรณ
ร้อยตรี สุวัฒน์ ฤาชัย
นายอนันต์ แก้วกําเนิด
พลโท จักรภพ ภูริเดช
พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร
พลตรี ทศพล คําสุพรหม
พลตรี ปัญจะ ธรรมศรี
พลตรี พงศ์อานันท์ รมยะนันทน์
พลตรี พิชัย เข็มทอง
พลตรี พิษณุวัฒน์ วงษ์เพชร
พลตรี เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์
พลตรี วิรัช ตระการวิจิตร
พลตรี สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
พลตรี สุวิทย์ จิรชนานนท์
พลอากาศตรี นวรัตน์ มังคลา
พลอากาศตรี ภูริทัต จันทร์แก้ว
พลอากาศตรี สุรพล ผดุงชีวิต
พันเอก กนก ภู่ม่วง
พันเอก กนธีร์ สังขวาสี
พันเอก กฤช ปี่ทอง
พันเอก กฤษฎา เจตะสานนท์
พันเอก กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป
พันเอก กฤษณ์ บัณฑิต
พันเอก กฤษณ์ ลัยวิรัตน์
พันเอก กฤษดา เร้าเสถียร
พันเอก กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช
พันเอก กสิณ จ้อยประดิษฐ์
พันเอก กังวาน สุจินต์
พันเอก กานต์ วิรยศิริ
พันเอก กําชัย วงศ์ศรี
พันเอก กิตติธัช จงสมนึก
พันเอก กุลธวัช ไว้ใจ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

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

หน้า ๗๗
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กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
กุศล สิงห์สาย
เกรียงไกร แข็งแรง
เกรียงไกร ปราสาทสุวรรณ
เกียรติศักดิ์ แก้วอ้น
เกียรติศักดิ์ ดวงแดง
ไกรฤกษ์ ก้องเกียรติกูล
ขจรศักดิ์ แนวพนิช
เขมชาติ ปัตตะนุ
คงเอก ขยันกิจ
คเชนทร์ นําศิริกุล
คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ
คณาพร มีสุวรรณ
คนึง บุญมณี
คมณัฐ ป้อมสุข
คมศร เกตุทิพย์
คัมภีร์ พงษ์วิชัย
จตุพร กลัมพสุต
จรูญ บุญธรรม
จะนะ ปรีชา
จักรพงษ์ ขันมั่น
จิรฐิต ธีรกุล
จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
จิรัฏฐ์ สุตาสุข
จีระศักดิ์ แสงทองศรี
จุลสีห์ บูรณะสัมฤทธิ์
เจษฎา เปรมนิรันดร
ฉัตร นิยมแก้ว
เฉลิมพงษ์ พันธุระ
ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์
ชยภัทร สันธนากร
ชยันต์ เดชศร

๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
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

ชยุต จิตต์จิรากร
ชอบ รุ่งศรีทอง
ชัยยศ ลิลิตวงษ์
ชัยยุทธ สุขเข
ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ
ชัยวัฒน์ พรมทอง
ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล
ชาครีย์ ภัทรพงศ์กุล
ชาญชัย นพทิพย์
ชาญชัย พฤกษ์ไพศาล
ชาตรี กาญจนประโชติ
ชิดชนก นุชฉายา
ชิติพัทธ์ บุญช่วย
ชูเกียรติ ช่วยเพชร
เชย์ฐิไชย วงษ์ถนอม
ไชย หว่างสิงห์
ฐกร เนียมรินทร์
ฐปนรรฆ์ พลเมืองดี
ฐพัชร์ ป้อมบุบผา
ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ
ณรงค์ฤทธิ์ วิจิตร
ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์
ณรัช สิงห์ปภาภรณ์
ณัฏฐ์สิทธิ์ แสงบัวแก้ว
ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส
ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
ณัติภพ คล้ายสุบรรณ
ณุสรณ์ พิชัยรณรงค์สงคราม
ดําริห์ สุขพันธุ์
ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์
ถวิล คุ้มทองคํา
ถิรเดช ทรัพย์เขื่อนขันธ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔

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

หน้า ๗๘
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ทรงเกียรติ ผดุงกิจ
ทรงชัย คงประชา
ทรงวิทย์ หนุนภักดี
ทรงศักดิ์ ณ เชียงใหม่
ทวี เกิดสมบูรณ์
ทวีศักดิ์ ไชยโย
ทวีศักดิ์ วินิจสร
เทพชาตรี ฝั่งสระ
เทวมิตร พลภักดี
เทอดไทย ทัพธานี
ธนพล เป๋อรุณ
ธนา จารุวัต
ธนาอัศม์ จงใจรักษ์โกเศส
ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
ธรณัส อาจิตปุญโญ
ธราธร บัวทรัพย์
ธวัช ศรีสว่าง
ธวัชชัย ชุณหศิริรักษ์
ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์
ธวัชชัย รักอาชีพ
ธัญญะ โรจน์พานิช
ธาดา กะราลัย
ธาวิน อัครเมธายุทธ
ธํารงค์พันธุ์ อ่อนอนงค์
ธิติ ติณสูลานนท์
ธีรชัย แสนสะสม
ธีรสาสน์ แสงแก้ว
ธีระรัตน์ นาคนนท์
นพดล ชั้นประดับ
นพนันต์ ชั้นประดับ
นพรัตน์ รัตนพงศ์
นภดล ขันตยาภรณ์

๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
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๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
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พันเอก
พันเอก
พันเอก

นภดล จันทร์จารุ
นภดล ศรีตระกูล
นภนนท์ แก้วกําพล
นรินทร์ พรรณรายน์
นริศ ขาวเกตุ
นเรศ โกรา
นักรบ วีรเดชะ
นันทภพ วรมิศร์
นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์
นาวิน วัฒนมงคล
นําพล คงพันธ์
นุชิต ศรีบุญส่ง
บรรจงศักดิ์ พึ่งเพียร
บรรเจิด รามโกมุท
บัญชา กลับประดิษฐ
บัญชา นพภาลี
บัญชา สินเจริญ
บัณฑิต สุวัฑฒน
บุญรอด ศรีสมบัติ
บุญส่ง มหาวิเศษศิลป์
ปฏิกรณ์ สมาณาธิกรณ์
ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ
ปฐมนคร สร้างเอี่ยม
ประจักษ์ ยิ้มภักดี
ประดิยุทธ์ ศุขจิตต์
ประทีป ถวิลทรัพย์
ประพาศ เรืองฤทธิ์
ประมวล มธุรส
ประวัติ พุกจีน
ประสิทธิ์ชัย ขัตติยะ
ประเสริฐ แสงสูงเนิน
ปราการ ปทะวานิช

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
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๓๔๕
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พันเอก
พันเอก
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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
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ปราเมศวร์ เจริญไทย
ปรีชา ชุ่มประดิษฐ์
ปรีดา ศรีนนท์
ปัญญา กาญจนวณิชย์
ปิยพันธุ์ ชีรานนท์
ผณินทร ปัทมโรจน์
พงษ์พันธุ์ โพธิ์พงษ์
พจน์ เฟื่องฟู
พนม ใจทหาร
พรเทพ บุราณเศรษฐ
หม่อมหลวงพรมพร กฤดากร
พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
พฤทธิ์พันธุ์ พันธุโพ
พลพิพัฒน์ อินทสุวรรณ
พลฤทธิ์ ปุณยฤทธิเสนีย์
พัลลภ เฟื่องฟู
พัลลภ รัตนอุดม
พิชัย กิ่งแก้ว
พิชัย บุญยงสรรค์ชัย
พิชิต บุตรวงศ์
พิชิตพล แจ่มจํารัส
พินิจ แจ้งแสงทอง
พิริช ชูแกล้ว
พีรวัชฌ์ แสงทอง
พีรวัฒน์ ชุณหะนันทน์
พุฒิพัชร รุ่งเรือง
เพชรงค์ สิทธิด่าง
ไพริน รินราช
ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น
ภิญโญ เวชสวรรค์
ภูมิจิตช์ ภูธรใจ
ภูวดล พลนาค

๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
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พันเอก
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พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

มงคล รัตนจันทร์
มณฑล บุญไทย
มนัส แถบทอง
ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา
ยศ บุณยประคอง
ยุทธชัย เทียรทอง
ยุทธนา สนั่นนาม
โยธิน จันทมาลา
รชต โล่ห์จินดา
รณรงค์ ฤทธิฦๅชัย
รักเกียรติ ชุมศารทูล
รังษี ธีระศิลป์
รังสรรค์ ตันติเวชกุล
รังสรรค์ มณีโชติ
ราเชนทร์ จั่นทอง
วรพงษ์ ชูโต
วรยุทธ ด้วงกลัด
วรวุฒิ สมิติษเฐียร
วรเศรษฐ์ เจริญพล
วัชระ พิทยานรเศรษฐ
วันชาติ ผลไพบูลย์
วิชัย ธารีฉัตร
วิชาญ สุขสง
วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์
วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์
วิเชียร แข็งขัน
วิทยา วรรคาวิสันต์
วินัฐ อินทรสุวรรณ
วิพุธ แสงเงินอ่อน
วิภูษณะ คล้ายมณี
วิรวัฒน์ ฉัตรทอง
วิรัช บูรณรัช

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
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พันเอก วิโรจน์ พงษ์สะอาด
พันเอก วิวัฒน์ อุตสาห์ปัน
พันเอก วิสุทธิ์ บุญสุริยกานต์
พันเอก วีรยุทธ วุฒิศิลป์
พันเอก วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ
พันเอก วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
พันเอก ศรัณย์ เพชรานนท์
พันเอก ศรัณยพงศ์ พราหมณ์เสน่ห์
พันเอก ศรายุทธ พันธุ์วัฒนา
พันเอก ศรีสังข์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
พันเอก ศักดา ดีเดชา
พันเอก ศักดิ์ชัย ขําแป้ง
พันเอก ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม
พันเอก ศักดิ์เสมา พงศ์กลัด
พันเอก ศิพันท์ ภาณววัฒน์
พันเอก ศุภกฤษฏิ์ กฤษณีไพบูลย์
พันเอก ศุภกิตติ ขัมพานนท์
พันเอก ศุภชัย พรหมรุ่งเรือง
พันเอก ศุภธัช นรินทรภักดี
พันเอก ศุภฤกษ์ ชัยชนะ
พันเอก ศุภสิทธิ์ ชิตท้วม
พันเอก เศรษฐ์สรรค์ ศิริโสภณ
พันเอก สงบ นาคถนอม
พันเอก สนธิเดช มุขศรี
พันเอก สมเกียรติ สัมพันธ์
พันเอก สมคิด ทับทิม
พันเอก สมเจตน์ ฤกษ์ดี
พันเอก สมชัย ใช้พานิช
พันเอก สมชัย มาลินันท์
พันเอก สมชาติ ศิลป์เจริญ
พันเอก สมบูรณ์ ดีรอด
พันเอก สมปอง วรรณโคตร

๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
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๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
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พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

สมพล ฤกษ์ดี
สมพักตร์ ฮามคําฮัก
สมโภชน์ วังแก้ว
สมยศ ริ้วพิทักษ์
สมาน คมกฤษ
สรรเพชญ พิเนตรบูรณะ
สราวุธ สายมงคล
สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล
สัจจะ สุนทรธีมากร
สันต์ จิตรประสงค์
สัมพันธ์ เงาศรี
สัมพันธ์ พิชยทายา
สัมพันธ์ รงศ์จําเริญ
สามทัพ สัณหจันทร์
สําราญ ไชยริปู
สิงหา สุทธิสมณ์
สิทธิ ตระกูลวงศ์
สุจิน ห้วยเรไร
สุชาติ ทับทิมแดง
สุดยอด พรมแก้ว
สุทธจิต ลีลานนท์
สุทธิชัย วรรณวิสุทธิ์
สุทธิพงษ์ พรหมสวัสดิ์
สุเทพ กุลกิจพิวัฒน์
สุธี สีหะวัฒนกุล
สุนทร ธารานิท
สุนิมิตร รัตนานนท์
สุบรรณ ดวงดี
สุพจน์ บูรณจารี
สุพจน์ เพชรรุ่ง
สุพจน์ มาลานิยม
สุพล มีกุล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
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๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
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พันเอก
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สุภโชค ธวัชพีระชัย
สุรคล ท้วมเสม
สุรชาติ อาภา
สุรยุทธ พุกจินดา
สุรศักดิ์ จินดาประสาน
สุรศักดิ์ ปัญญาไว
สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์
สุวภัทร ยี่โถขาว
สุวัฒณา เย็นใจ
เสรี สุคณธมาลัย
โสภณ หอยสังข์
โสฬส สิรยากร
หัสฎี วงศ์อิศเรศ
องอาจ แสงเสถียร
อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล
อดุลย์ ยังฉิม
อดุลย์ อินทรไข่
อนุชา ยันตรปกรณ์
อนุชา สังฆสุวรรณ
อนุสรรค์ คุ้มอักษร
อภิชัย บุญช่วยเหลือ
อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์
อรรถเศรษฐ์ นิวาตานนท์
ออกรบ อมรัชกุล
อารี ศรีสวน
อํานวย จุลโนนยาง
อํานาจ จํานงค์ทรง
อํานาจ นาคศรี
อํานาจ พุกศรีสุข
อิธคม วงศ์กล่อม
อุดมวิทย์ อโนวัลย์
อุทัย ทินกร ณ อยุธยา
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
พันเอก เอกกมล สินหนัง
พันเอก เอกชัย หาญพูนวิทยา
พันเอก เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร
พันเอก เอกราช อะมะวัลย์
พันเอก เอนก กล่อมจิตร
พันเอก เอนก ยอดโสภา
นาวาเอก กฤษฎา รัตนสุภา
นาวาเอก กวี ประยงค์แย้ม
นาวาเอก กําจร เจริญเกียรติ
นาวาเอก กิตติพงษ์ แดงมาศ
นาวาเอก เกริกไชย วจนาภรณ์
นาวาเอก เกรียง ชุณหชาติ
นาวาเอก ขวัญชัย อินกว่าง
นาวาเอก คมสัน กลิ่นสุคนธ์
นาวาเอก คมสัน เปรมกมล
นาวาเอก จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์
นาวาเอก จิรพล ว่องวิทย์
นาวาเอก จิรัฏฐ์ พุ่มสถิตย์กุล
นาวาเอก จีราวัฒน์ ธีรนัฐพงศ์
นาวาเอก เจน จําปาทอง
นาวาเอก ฉัตรชัย เชาวน์สินธุ์
นาวาเอก ชยุต นาเวศภูติกร
นาวาเอก ชวิน เวียงวิเศษ
นาวาเอก ชัยฤทธิ์ เกิดผล
นาวาเอก ชัยวัฒน์ เทพเสนา
นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์
นาวาเอก ณัฐชัย วรรณบูรณ
นาวาเอก ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์
นาวาเอก ดนัย สุวรรณหงษ์
นาวาเอก เทวินทร์ ศิลปชัย
นาวาเอก ธงชัย คุ้มกัน
นาวาเอก ธราพล นนทวาทิต
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ธานินทร์ มั่งสวัสดิ์
ธํารงค์ เทียมเมฆ
นพดล ฐิตวัฒนะสกุล
นโรดม รัตนะผล
นิตินาท ปิณฑะสิริ
นิวัธ ฮะเจริญ
นิสิต ทองใบใหญ่
บัณฑิต วงษ์ทองดี
บัณฑิต หาเรือนผล
ปฐมพจน์ แก่นจันทร์
ประสาทพร สาทรสวัสดิ์
ปรัชญา เกิดกรุง
พิเศษ ขันแข็ง
พิสิฐ ฤกษ์งาม
ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์
ภาณุวัชร ศรีโปดก
ภานุ รัตนนันทวาที
มานะ โพธิ์ใจ
ยอดธง อาทมาท
รชต แหล่งสิน
วโรดม สุวารี
วัชรพงษ์ ศศิธร
วิจิตร ตันประภา
วิชา สุทธิวานิช
วิสาร บุญภิรมย์
วิสิทธิ์ กุลสมบูรณ์สินธ์
สกล สิริปทุมรัตน์
สบสุข ลีละบุตร
สมเกียรติ ผลประยูร
สมบูรณ์ โรงสะอาด
สรายุทธิ์ ทับเทศ
สุทธิศักดิ์ บุตรนาค
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นาวาเอก สุทัศน์ อิ่มอุไร
นาวาเอก สุรชัย เจริญรบ
นาวาเอก สุรพันธ์ ตันติเวชกุล
นาวาเอก สุรัชฎ์ ศิริวรรณนาวี
นาวาเอก อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา
นาวาเอก อภิรักษ์ กลิ่นหม่น
นาวาเอก เอกธนา รัตนสุวรรณ
นาวาอากาศเอก กอบ พืชผา
นาวาอากาศเอก กัณฐ์ธวัฒน์ วรสวาสดิ์
นาวาอากาศเอก กิตติศักดิ์ วิจิตร
นาวาอากาศเอก เกรียงไกร โสธรชัย
นาวาอากาศเอก โกเมท ตรีนก
นาวาอากาศเอก ไกรสิงห์ แก่นการ
นาวาอากาศเอก ขวัญกล้า นกเอี้ยงทอง
นาวาอากาศเอก ขวัญบุญ จุลเปมะ
นาวาอากาศเอก จํารัส บุญชูช่วย
นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย มุขพรหม
นาวาอากาศเอก เฉลิมพร บุญสิริ
นาวาอากาศเอก เฉลิมวงษ์ กีรานนท์
นาวาอากาศเอก ชวาลา ราชวงศ์
นาวาอากาศเอก ชัยยุทธ กุลพฤกษ์
นาวาอากาศเอก ชากร ตะวันแจ้ง
นาวาอากาศเอก ชูฤทธิ์ เกริกสกุล
นาวาอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ ศุขมา
นาวาอากาศเอก ดํารงค์ ภาณุทัต
นาวาอากาศเอก เดชอุดม คงศรี
นาวาอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ์
นาวาอากาศเอก ทองเติม ชื่นแสงเนตร
นาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์
นาวาอากาศเอก ธรณินทร์ ตัณฑเสน
นาวาอากาศเอก นคร ดวงดี
นาวาอากาศเอก นภดล อุดมชัยรัตน์
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นาวาอากาศเอก ประยูร ธรรมาธิวัฒน์
นาวาอากาศเอก ปริญญา จันทริก
นาวาอากาศเอก พรพิบูล สุวรรณ
นาวาอากาศเอก พัสกร เกิดสุข
นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ ม่วงมิ่งสุข
นาวาอากาศเอก ภักดี รักญาติ
นาวาอากาศเอก ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี
นาวาอากาศเอก ภานุเทพ ชาติจันทึก
นาวาอากาศเอก ภาสกร เกราะกายสิทธิ์
นาวาอากาศเอก ภูวดล สอนดวงใจ
นาวาอากาศเอก มนู บุญมี
นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
นาวาอากาศเอก มนูญ รู้กิจนา
นาวาอากาศเอก แมน ศีตะจิตต์
นาวาอากาศเอก รังสรรค์ ใจสุภาพ
นาวาอากาศเอก รัชชาพงษ์ สมนาม
นาวาอากาศเอก เลอสรวง รอดเดช
นาวาอากาศเอก วารินทร์ เจริญรัตน์
นาวาอากาศเอก วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ
นาวาอากาศเอก วินัย เกิดสมบูรณ์
นาวาอากาศเอก วินัย โกศล
นาวาอากาศเอก วิบูลย์ เรืองชัยนิคม
นาวาอากาศเอก วิศรุต สุวรรณเนตร
นาวาอากาศเอก วีรวุธ ภู่เย็น
นาวาอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์
นาวาอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน
นาวาอากาศเอก ศุภณัฏฐ หนูรอด
นาวาอากาศเอก สถาพร เกษมุติ
นาวาอากาศเอก สรสัณฑ์ โลกุตรภูมิ
นาวาอากาศเอก สามารถ บัวราช
นาวาอากาศเอก สําเริง พูลเพิ่ม
นาวาอากาศเอก สุนัย พุ่มกาหลง
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นาวาอากาศเอก สุรสิทธิ์ แก้วใจ
นาวาอากาศเอก สุวรรณ ขําทอง
นาวาอากาศเอก อนุชา จินตนาวงศ์
นาวาอากาศเอก อัครพล กลิ่นอุบล
นาวาอากาศเอก อํานวย สมวงศ์
นาวาอากาศเอก อิศรา บุญแสง
นาวาอากาศเอก เอนก ไสวเสวี
นายกฤษฎา อินทรนุตปิ่นบุญ
นายกฤษฎี สุวรรณถาวรกุล
นายกลยุทธ ยอดอุดม
นายกําพล วิทยาอนุมาส
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
นายกู้ศักดิ์ จันทราช
นายเกรียงไกร บุญบุตตะ
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
นายเกรียงไกร ลิมปอารยะกุล
นายไกรพจน์ อินทรศร
นายคนิต พรรณสมัย
นายคํารณ เหลืองวิชชเจริญ
นายจิรพันธ์ สินธุนาวา
นายจีรเดช ภานุรัตนะ
นายเจษฎา โพธิจินดา
นายชูชาติ ธีระชีพ
นายชูสิน ขวัญสังข์
นายดํารง สิกเสน
นายตระกูล ล้อวชิระวัฏฏ์
นายทองดี โพสถาพร
นายธวัชชัย ศิริพงศ์ตระกูล
นายธีรลักษ์ แสงสนิท
นายนคร ชิตเดชะ
นายนพรัตน์ มีมะแม
นายนภดล เทศประสิทธิ์
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นายนําชัย อังแสงธรรม
นายนิมิตย์ เลิศสมพร
นายบุญเที่ยง ชูเกียรติ
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายประสงค์ พึ่งสระน้อย
นายประสิทธิ์ สุยะนันท์
นายประเสริฐพร พฤฒิจิระวงศ์
นายปรีดา ตรรกวาทการ
นายปัญญา แก้วมูลเนียม
นายปิ่นสาย สุรัสวดี
นายปิยกร อภิบาลศรี
นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์
นายพีรพัชร ครุฑโภไคย
นายพีระ กรีมี
นายไพศาล เตชะสมิต
นายไพสิฐ สุดจรัสธรรม
นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล
นายมัธนะ ปรีชาชัชวาลย์
นายเมธา ภมรานนท์
นายรชต เลิศทรัพย์สุรีย์
นายรังสรรค์ ชัยสุข
นายเรวัตร เอี่ยมวสันต์
นายเรืองศักดิ์ พิธานพร
นายวนา พรนราดล
นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ
นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย
นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์
นายวิทูรย์ เหลืองวิลัย
นายวิบูลย์ ศรีณรงค์สถิตย์
นายวิรัตน์ ลอยจิรากุล
นายวุฒิชัย แสงเงิน
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายเวไนย รัตตัญญู
นายศรชัย สร้อยหงษ์พราย
นายศักดิ์ ยศธแสนย์
นายศิริพันธ์ เกียรติไกรกุล
นายสนาม ประยงค์
นายสมชาย รุ้งทาบอัมพร
นายสมบัติ พัฒนมาศ
นายสมพร เฟื่องฟุ้ง
นายสมโภชน์ ชิตวัฒนานนท์
นายสมศักดิ์ วิทูรพงศ์
นายสมศักดิ์ สมบัติชัยศักดิ์
นายสมศักดิ์ เส็งพานิช
นายสหชัย งามไพโรจน์พิบูลย์
นายสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์
นายสายัณห์ สุขเจริญ
นายสิทธิชัย เตี๋ยอํานวยชัย
นายสินมหัต เกียรติจานนท์
นายสุกฤษฎิ์ โชติโก
นายสุนทร พวงจําปา
นายสุภวุฒิ รังษีภโนดร
ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์
นายสุรศักดิ์ พิชิตผจงกิจ
นายสุลิต เปี่ยมวิไล
นายเสริม เค้าสงวนศิลป์
นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
นายอนันต์ คล้ายวงษ์
นายอนุชาติ ประยูรทอง
นายอภิชาติ โลกานุวัตรเสถียร
นายอรรถพล อรรถวรเดช
นายอาณัติ ชวนะเกรียงไกร
นายอํานวย อินทร์ประดิษฐ์
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒

นายเอกราช เขื่อนขันธ์สถิตย์
นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ
นายไกรรวี ศิริกุล
นายจักรกฤษณ์ กาญจนศูนย์
นายดุสิต เมนะพันธุ์
นายทศพร อรชุนะกะ
นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร
นายนิยม วัฒน์ธรรมาวุธ
นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์
นายมุนินท ปานิสวัสดิ์
นายวรายุทธ ไชยะกุล
นายวศิน เรืองประทีปแสง
นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์
นายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ
นายเกษม ทองสมุทร
นายคตศิลป์ อกอุ่น
นายจารึก ปิ่นประภา
นายจารึก วาสนสมพงษ์
นายชวลิต จิรายุกุล
นายชาญยุทธ หาญคําภา
นายธนา กิติศรีวรพันธุ์
นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์
นายบัวยัญ สุวรรณมณี
นายบุญชัย ทันสมัย
นายประโยชน์ เทียนศาสตร์
นายปัญญา หาญลํายวง
นายมนตรี บุณยพรหม
นายมนู อนันตชัยศิริ
นายวันชัย นาคเทวัญ
นายสมเจตน์ ทองดี
นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง
นายสุทธิ ศิลมัย

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสุธรรม เดชดี
นายสุเมธ มุกดาพิทักษ์
ว่าที่ร้อยตรี สุรินทร์ เนตรประชา
นายสุวิช กิจวรรณ
นายกฤษณพร กองเพียร
นายไกวัล เดือนจํารูญ
นายจเร ธรรมบํารุง
นายเจะสมาแอ เจะสามะ
นายชนันท์ มั่งคั่ง
นายชยันต์ เนตรประไพ
นายชูรินทร์ ขวัญทอง
นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ
นายณรงค์สวัสดิ์ ศุภกิจ
นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง
นายเทวฤทธิ์ ชาตรีนันท์
นายธํารง ธวัชวะชุม
นายนริศ จงจินตรักษา
นายปฐม เพิ่มพานิช
นายพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์
นายมานิตย์ สาแม
นายวิสิทธิ์ สนามชวด
นายวีรวัฒน์ แก้วรัตนศรี
นายสณฑ์ทรรศน์ ป้อมเย็น
นายสมคิด เตชะพะโลกุล
นายสมชัย ชีพสุมล
นายสมเดช สุรวัตร
ร้อยเอก สมหมาย ยกสกูล
นายอุทิศ บุญช่วย
นายกฤตพล ยังวนิชเศรษฐ
นายกฤษฎา นิคมรัตน์
นายกอบเกียรติ ไพศาลเจริญ
นายกะวิ สารณาคมน์กุล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖

นายการุณ คงทิพย์
นายกําจัด ราชคํา
นายกิตติ ลิ่มสุวรรณ
นายเกรียงไกร สหัสสานนท์
นายเกษตร สุวรรณเพชร
นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล
นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์
นายขจรศักดิ์ ปานเพชร
นายจตุรงค์ จริยะนรวิชช์
นายจอมพร เจริญวัฒน์
นายจิตจรูญ ตันติวาลา
นายจิรพงค์ กริตประนาม
นายจิรพงศ์ นุตะศะริน
นายเจริญ อุดมการ
นายฉัตรชัย ก้านกาบทอง
นายชวเลิศ นวลโคกสูง
นายชัยฤทธิ์ บัวทอง
นายชัยวัธน์ วิทูระกูล
นายชัยสิทธิ์ ปริตรวดี
นายชาญชัย นิมิตรมงคล
นายชาญชัย สุภาพพันธุ์
นายชาญชัย อติวรรณาพัฒน์
นายชํานาญ กสิบาล
นายชุติพงค์ ว่องส่งสาร
นายชูศักดิ์ สมมาตร
นายเชวง ดิลกอุดมชัย
นายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์
นายไชยงค์ จงอาสาชาติ
นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว
นายฐาปนา วาทิน
นายณฐนน เข็มเงิน
นายณรงค์ เกษสุวรรณ

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายณรงค์ วุฒิวรรณ
นายณัฐพงษ์ รวยสําราญ
นายณัฐพล นันทนาวัฒน์
นายดํารง พรหมศร
นายดํารง อินศร
นายตรีบูรณ์ ธนูเทพ
นายถาวร มีชัย
นายทรงกลด ซื่อสัตตบงกช
นายทรงชัย ชุ่มภิรมย์
นายทรงชัย อิ่มพงษ์
นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ
นายทรงศักดิ์ โรจน์วิทยา
นายทรงศักดิ์ สุรัฐติกุล
นายทรงศีล จันทร์อาภาท
นายทวี วิพุทธานุมาศ
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
นายทองเปลว กองจันทร์
นายทิวา แซมเพชร
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
นายธงชัย ตั้งเปรมศรี
นายธนิต จันทร์ประทีป
นายธนู โพธิ์เอี้ยง
นายธเนศ ถวิลหวัง
นายธวัชชัย ประยูรสิน
นายธีรชาติ สังคหะ
นายธีรวุฒิ ถาวรพัฒนพงศ์
นายธีระ เกิดวงศ์หงส์
นายธีระ รัตนพันธุ์
นายธีระ อนันต์วรปัญญา
นายนพดล ชัยกิจ
นายนรรัตน์ อาศนสถิตย์
ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ แขมพิมาย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายนรินทร์ มนะเกษตรธาร
ว่าที่ร้อยตรี นวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี
นายน้อมชัย คลี่ฉายา
นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์
นายนันทวัฒน์ แก้วอําดี
นายนําชัย พรหมมีชัย
นายนิทัศน์ หรรษาพันธุ์
นายนิธิศ แสงอรุณ
นายนิยม แดงสวัสดิ์
นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์
นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ
นายบํารุง สังข์สว่าง
นายบุญเจือ สมทิพย์
นายบุญชอบ หอมเกษร
นายบุญชัย เชษฐสุรกุล
นายบุญชัย ทองวิเศษสุข
นายบุญต่อ ไชยพานิช
นายบุญส่ง หุตังคบดี
นายบุญเสริม ไกรสินธุ์
นายปฏิพัทธ์ อภิธนกุล
นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
นายประพันธ์ อรรจนกุล
นายประพาส บุญสุข
นายประมวลพงษ์ สินธุเสน
นายประยวน พันธ์สวัสดิ์
นายประยูร สมฤทธิ์
นายประโยชน์ บุญประเสริฐ
นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง
นายประสงค์ ประไพตระกูล
นายประสิทธิ์ มุสิกะเจริญ
นายประเสริฐ นพคุณขจร

๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายประเสริฐ อังสุรัตน์
นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี
นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
นายปรีชา โพธิ์ปาน
นายปาจรีย์ นินนานนท์
นายปิยะรัฐ จ่าเมือง
นายผลิตเดช คงกําเหนิด
นายผานิต งานกรณาธิการ
นายฝ่า ลื้อบาย
นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์
นายพงษ์พิเชษฐ เก้าเอี้ยน
นายพนม พรมมี
นายพนม มีศิริพันธุ์
นายพรชัย รัตนพงษ์
นายพรชัย วนิชนพรัตน์
นายพรศักดิ์ ดวงพุดตาน
นายพลชัย กลิ่นขจร
นายพัชระบูรณ์ สมนึก
นายพัลลภ เงินทอง
นายพิพล สุขสายไทยชะนะ
นายพิพัฒน์ ปิยวงศ์สิริ
นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ
นายพีรพงศ์ ลายพัฒน์
นายพีรพนธ์ กิจโกศล
นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์
นายเพทาย สุวรรณวิโก
นายไพบูลย์ ทินมณี
นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ
นายไพโรจน์ อินทรศรี
นายไพศาล เรืองอุดมสกุล
นายไพศาล โรจนสราญรมย์
นายไพสิฐ เกตุสถิตย์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔

นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม
นายมงคล จอมพันธ์
นายมงคล ตันสุขเกษม
นายมานะ บุญระมี
นายมารุต ทรัพย์สุขสําราญ
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
นายรังสรรค์ สิรยายน
นายราชันย์ ภุมมะภูติ
นายลือชัย อารยะรังสฤษฏ์
นายเลิศพงศ์ ต. ไชยสุวรรณ
นายเลิศพัฒน์ ใจรู้รอบ
นายวรพงษ์ กลางประพันธ์
นายวรพจน์ รักษ์สังข์
นายวรพันธ์ สุภิรัตน์
นายวัชรินทร์ ภู่แพร
นายวัฒนชัย สุภา
นายวัฒนา ณ นคร
นายวิจิตร กมลวารินทร์
นายวิจิตร รินทระ
นายวิชัย เปี่ยมลาภโชติกุล
นายวิชัย สุภาโสด
นายวิชัย หาญพาณิชย์พันธ์
นายวิชาญ เที่ยงธรรม
นายวิชาญ สมศรี
นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์
นายวิเชียร บํารุงศรี
นายวิทยา ขยันยิ่ง
นายวิทยา พงษ์ทอง
นายวินัย บุญเลิศเจริญศักดิ์
นายวินัย อักษรพันธ์
นายวิรัชต์ สุกิจมงคลกุล
นายวิริยะ แก้วทอง

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์
นายวิลาศ วิชญะเดชา
นายวิสูตร ศศิวิมล
นายวีรชัย กาญจนาลัย
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร
นายวุฒิ นิพนธ์กิจ
นายไวพจน์ หิมารัตน์
นายศรจิตร ศรีณรงค์
นายศรีรัตน์ สอดศุข
นายศักดิ์ชาย แก้วศรีนวล
นายศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล
นายศานิต แสวานี
นายศุขพนธ์ รัศมี
นายศุภนารถ เกตุเจริญ
นายศุภมิตร ลิมปิชัย
นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์
นายสงกรานต์ ภักดีคง
นายสง่า ไฝเจริญมงคล
นายสถาพร กาญจนพันธุ์
นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี
นายสมจิตต์ ศิขรินมาศ
นายสมชัย จงวชิระชัย
นายสมชัย ส่งเสริมสกุล
นายสมชาย บริพันธุ์
นายสมชาย พรรณรัตน์
นายสมชาย สีสม
นายสมชิน วิจิตรสุข
นายสมบูรณ์ ประภาพรรณพงศ์
นายสมพงษ์ ไกรพจน์
นายสมพงษ์ นิ่มเชื้อ
นายสมพร ดํานุ้ย
นายสมพร ผาตินาวิน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมศักดิ์ เกตุจํานงค์
นายสมศักดิ์ วรรณะ
ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์
นายสังวรณ์ ยี่รัญศิริ
นายสัญญา เกษเดช
นายสันติ ถิ่นนคร
นายสัมพันธ์ บุญจอง
นายสัมพันธ์ พลภักดิ์
นายสําเริง แสงภู่วงค์
นายสิรวิ ิชญ กลิ่นภักดี
นายสุขพล อินตาพรหม
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
นายสุเทพ ยิ้มละมุล
นายสุนทร ทิพย์ศร
ว่าที่ร้อยตรี สุนทร เพชรประดิษฐ์
นายสุพจน์ อมรวณิชสาร
นายสุพล จิตราพงษ์
หม่อมหลวงสุรชัย สุประดิษฐ
นายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร์
นายสุรเดช ปัจฉิมกุล
นายสุรพล ใจดี
นายสุรพล ยินอัศวพรรณ
นายสุรพล สว่างเนตร
นายสุรพล อจละนันท์
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล
นายสุระพงษ์ รัตนโกศล
ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์ เกิดมะลิ
นายเสน่ห์ แก้วบุญเรือง
นายเสรี นะเวรัมย์
นายเสรีย์ แป้นคง
นายอนุกูล สุจินัย

๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายอนุชา ศานติวิจัย
นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ
นายอภิชาติ ธาราเวชรักษ์
นายอภิสิทธิ์ สิงห์กฤตยา
นายอมร อินทราเวช
นายอมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์
นายอวยชัย ชัยยุทโธ
นายอัคนีวุธ กลับน่วม
นายอัจฉกร อินทร์ภิรมย์
นายอัชวัน โกมลเสวิน
นายอานันท์ เลิศรัตน์
นายอารักษ์ จันทุมา
นายอํานวย เหมาะเจริญ
นายอํานาจ ธรรมวิชญ์
นายอําพล กําลังงาม
นายอําพันธุ์ เวฬุตันติ
นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล
นายเอกจิต ไตรภาควาสิน
นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์
นายโอภาส นวลวิไลลักษณ์
นายโอภาส พรรณเสมา
นายโกสินทร์ เจติยานนท์
นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว
นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง
นายฉัตรชัย บุญญะฐี
นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม
นายชาญชัย เทียนบุญ
นายณัฏฐพัชร์ อิสราลักษณ์
นายณัฐวัชต์ สันติกูล
นายดนัย โคตรอาษา
นายเทอดไทย วิวิธวร
นายธงชัย พงษ์วิชัย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒

นายธงไชย สมนิมิตร
นายธวัชชัย พรหมวิชัย
นายธานินทร์ ริรัตนพงษ์
นายธานี สืบฤกษ์
นายธีระพงษ์ รติธรรมกุล
นายธีระพันธ์ โฉมยงค์
นายบัญชา สุทัยบํารุง
นายบุญเกื้อ จั่นบรรจง
นายบุญชัย สุวิพล
นายบุญทอง อุ่นขจรวงศ์
นายบุรินทร์ เนาว์พงษ์ไทย
นายปกรณ์ ประเสริฐวงษ์
นายประวิท ตริวิวัฒน์กุล
นายปรีชา สาธร
นายผดุงศักดิ์ สุรจิกําจรวัฒนะ
นายพรศักดิ์ ไทยเจียมอารีย์
นายพิชัย แสงไฟ
นายพิสิษฐ์ สมนวล
นายพูลศักดิ์ สาระคร
นายไพศาล วรพัทโรภาส
นายภิญโญ อภิญญาลาวัณย์
นายมานพ เง่ายุธากร
นายมานพ สุทธิพงษ์
นายยงยุทธ นาคแดง
นายยงยุทธ มโนชญากร
นายยรรยง กาสินพิลา
นายยิ่งยง บุญสุริยพันธ์
นายรัตนะ เวชวิทยาขลัง
นายเริงศักดิ์ ทองสม
นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์
นายวรรณชัย มหาวีระ
นายวรวิทย์ สัจจาลักษณ์

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวรวุฒิ มาอินทร์
นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง
นายวัลลภ ปรัชญาสันติ
นายวิชัย ภู่สกุลขจร
นายไวพจน์ มณีกร
นายศิริวุฒิ วัฒนนิรันตร์
นาวาตรี สมนึก สุขวณิช
นายสมภพ ปัญญาไวย์
นายสฤษฏ์พงศ์ บริบูรณ์สุข
นายสัญญลักษณ์ ใครบุตร
นายสาธิต พงษ์พรต
นายสานิตย์ นพนิช
นายสําเริง คําสุภาพ
นายสุขิน รัตนเสถียร
นายสุทัศน์ ธนวิจิตรพันธ์
นายสุเทพ เข็มทอง
นายสุระพล มณีวงศ์
นายหาร พุฒประเสริฐ
นายอดิศักดิ์ ศักดิฤทธิ์
นายอาณัติ ประทานทรัพย์
นายอํานาจ แฟงเอม
นายอุดม แก้วนิล
นายกมลไชย คชชา
นายกอบชัย ปภพธนานนท์
นายกิจจา เจนการยิง
นายไกวัล ไทยปาล
นายขจรศักดิ์ ละอองเทพ
นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์
นายจิระศักดิ์ ชูความดี
นายเจษ จิรเจษฎา
นายชมภู มหันตะกาศรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
นายชูพันธ์ บุณยเนตร
นายเชิญชัย สุขธรานนท์
นายเชิดชัย ยศไกร
นายเชิดพงษ์ บุณยเนตร
นายณกรณ์ โพธิสุนทร
นายณัฐนันท์ พงษ์ภูริพัฒน์
นายดําเนิน ซุ่นอื้อ
นายต่อศักดิ์ ประสมทรัพย์
นายถวัลย์ สุขโข
นายถาวรศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ
นายทรงธรรม สุขสว่าง
นายทศพร วัชรางกูร
นายธรรมนูญ อัครพินท์
นายธิติ วิสารัตน์
นายธีระพร วีนะสนธิ
นายนิกร เกลี้ยงพิบูลย์
นายนิรุติ คูณผล
นายบํารุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช
นายบูรฉัตร บัวสุวรรณ
นายปฏิสันถาร โรจนกุล
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี
นายเปรมชัย สุวพงษ์
นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม
นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์
นายพิชญะ ยั่งยืน
นายไพฑูรย์ ตนพยอม
นายไพศาล ลักขณานุรักษ์
นายมนภัทร วังศานุวัตร
นายมนู อานันทสฤษฎ์
นายยงยุทธ ชํานาญรบ
นายยรรยง เลขาวิจิตร

หน้า ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายรังสรรค์ วงษ์ประยูร
นายรัตนะ ไทยงาม
นายวรกิจ สุนทรบุระ
นายวัฒนา ตันเสถียร
นายวันชัย วิรานันท์
นายวิชัย ตะวัน
นายวิทยา ฉินชิยานนท์
นายวิทยา นวปราโมทย์
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์
นายวิรัช จตุพนาพร
นายวีระ ทองประไพ
นายไวยพจน์ วรกนก
นายศักดา ธรรมวิทวัส
นายศุภชัย ดลประสิทธิ์
นายสมเกียรติ กลั่นกลิ่น
นายสมบัติ ภู่วชิรานนท์
นายสมพงษ์ กรทอง
นายสมศักดิ์ ดอกไม้
นายสมศักดิ์ ไพรวรรณ์
นายสมศักดิ์ อภิลักขิตกุล
นายสวัสดิ์ กิจจามัย
นายสากล ฐินะกุล
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
นายสามารถ ขุนศรีหวาน
นายสุชาติ กัลยาวงศา
นายสุพจน์ เพริดพริ้ง
นายสุภัทร สารรัตน์
นายสุรชัย พิบูลย์อนันต์
นายสุรเด่น สัญญอาจ
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์
นายสุรพันธุ์ จันทรประภา
นายโสภณ ทองดี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐

นายอดิศร นุชดํารงค์
นายอดิศักดิ์ อุ่นปิติพงษา
นายอดุล นิยมรัฐ
นายอนันต์ พรหมดนตรี
นายอนันต์ พลาลพ
นายอนันต์ สอนง่าย
นายอยู่ เสนาธรรม
นายอร่าม ศรีปรางค์
นายอาคม ยุทธนา
นายอาณัติ นทีทอง
นายอํานาจ ทองเบ็ญญ์
นายอิสระ พรหมเดชบุญ
นายอุดม โชคสุชาติ
นายเอกชัย เอกทัฬห์
นายเอกสิทธิ์ ฉายศิริพันธ์
นายคงณัฐ เล็กเจริญ
นายจรูญ เสียงสนั่น
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์
นายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน์
นายนิรัตน์ รวดเรียว
นายไพโรจน์ บุญลือ
นายสุริยัน จันทร์นคร
นายสุวิทย์ ใจอารีย์
นายอาจิน จิรชีพพัฒนา
นายกมล กรุณามิตร
นายทวารัฐ สูตะบุตร
นายธนัท ศรีวิชัย
นายมนัสวี ฮะกีมี
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร
นายวินัย กัลยาศิริ
นายสมชาย สถากุลเจริญ
นายสุรพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ
นายกิตติกร สอนอาจ
นายคณิต วาสิกานนท์
นายชาตรี อรรจนานันท์
นายชูวงศ์ กาญจนมยูร
นายทวีศักดิ์ จั่นแจ่ม
นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ
นายปัญญา เพชรคงทอง
นายปิติ วัฒนรัตน์
นายพรสันต์ ศรียาภัย
ว่าที่ร้อยตรี พอเหมาะ ชูเวทย์
นายพิทยา บุญยิ่ง
นายพิสิฐ จันทนพันธ์
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์
นายไพรัช เกียรติโชคชัยกุล
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์
นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์
นายวรพจน์ ว่องประเสริฐผล
นายวรวุฒิ โปษกานนท์
นายวิทยากร มณีเนตร
นายวิวัฒน์ กาญจนวัฒนา
นายวีรศักดิ์ เรืองสมานวงศ์
นายวุฒิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
นายศักดิ์ชัย หัสมินทร์
นายสถาพร กังคะพิลาศ
นายสมบูรณ์ เฉยเจริญ
นายสมพร วิริยานุภาพพงศ์
นายสมภพ ชินเพียร
นายสมภพ ธีรอําพน
นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์
นายสํารวย แดงด้วง
นายสุพจน์ แสงชัย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔

นายสุพัตร สถิรวิสาลกิจ
นายสุรัชธาดา พิชญาภรณ์
นายโสรัจ สุวรรณพฤกษ์
นายอรุณ ไม้ทิพย์
นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ
พันจ่าเอก อุบล ฉ่ําวิเศษ
นายเอกศักดิ์ อารยนันท์
นายกมล ประเสริฐกุล
นายกรภัทร์ เริ่มสุกรี
นายกรศิริ มิ่งไชย
นายกฤช ร่างน้อย
นายกฤษฎา เกียรติวราวุธ
นายกฤษณ์ ธนาวณิช
นายกอบชัย บุญอรณะ
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
นายกานต์ ศรีบุญลือ
นายกิตติ หอวรรณภากร
นายกิตติพันธ์ เพชรชู
นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ
นายกิตติภพ มั่นศักดิ์
นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข
นายกิติภพ ตราชูวณิช
นายกู้เกียรติ ขําหาญ
นายเกรียงศักดิ์ ชูชาติพงษ์
นายเกรียงศักดิ์ วงศ์จันทรมณี
นายเกษม ฉิมจิ๋ว
นายเกียรติ ทัศนราพันธ์
นายเกียรติศักดิ์ ป้อมทองคํา
นายโกมล บัวทอง
นายโกสินทร์ ธาราศักดิ์
นายไกรสิน ศิลปาจารย์
นายขจร ศรีชวโนทัย

หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
นายขจัด สุวรรณสังข์
นายขจิตต์ บํารุงปรีชา
นายขวัญชัย เทิดทูนการค้า
นายคงศักดิ์ คงแขม
นายคงสิน แสงสัตยา
นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา
นายคนองพล เพ็ชรรื่น
นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล
นายจรัญ ฟูเต็มวงศ์
นายจรัญ เส้งกิ่ง
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
นายจริน ลักษณ์อารีย์
นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช
นายจักรไตร สันตินันตรักษ์
นายจารึก เหล่าประเสริฐ
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
นายจําลอง สโมทัย
นายจิรยุทธ อินทวารี
นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์
นายจีรศักดิ์ ผลสุข
นายเจริญ โหลสกุล
นายเจษฎา ครรชิตานุรักษ์
นายเจษฎา จิตรัตน์
นายฉลาด ทํานุพรพันธ์
นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ
นายเฉลิม ราชอาสา
นายชม จรโคกกรวด
นายชลธี ยังตรง
นายชลวิทย์ เทพาศักดิ์
นายชลาวัฒน์ สุขแสงรักษ์เจริญ
นายชโลทร เอี่ยมสําอาง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘

นายชวน์พัฒน์ คําหอม
นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
นายชัชพล ศรีชูเปี่ยม
นายชัดทวัน ชนะชัย
นายชัยชนะ จียะมาภา
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
นายชัยพร พัฒนรักษ์
นายชัยพร สมประมัย
นายชัยมงคล อรรถพลไพศาล
นายชัยยา ขําสะอาด
นายชัยรัตน์ ประเสริฐศรี
นายชัยโรจน์ ชาญโพธิ์
นายชัยวรัญ ศิริพิชญ์ตระกูล
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
นายชัยวัฒน์ นวีภาพ
นายชัยวัฒน์ บูรพาวิจิตรนนท์
นายชาคร ไอยศูรย์
นายชาตรี สุบรรณภาส
นายชาติชาย รัตนภานพ
นายชาธิป รุจนเสรี
นายชํานาญ นฤภัย
นายชิตชัย อินทรพาณิชย์
นายชิษณุพงศ์ บูรณา
นายชุมพร อินตะเทพ
นายชุมพล ทรัพย์ประสพ
นายชุมสาย เทพลิบ
นายชูเกียรติ บัญชางาน
นายชูชาติ พงษ์ประเสริฐ
นายชูชีพ ยินดีฉัตร
นายชูศักดิ์ เด่นยุกต์
นายชูศักดิ์ ศรีอนุชิต
นายเชวงศักดิ์ ใจคํา

หน้า ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น
นายเชาวลิต อาสนสุวรรณ์
นายเชิดศักดิ์ อมรรัตนกุล
นายโชตินรินทร์ เกิดสม
นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี
นายไชยชนะ สุทธิวรชัย
นายไชยยศ กองทอง
นายณรงค์ ก้อนสมบัติ
นายณรงค์ ชูเพชร
นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
นายณรงค์ ศรีธรรมา
นายณรงค์ สืบตระกูล
นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ
นายณัฐ ชาติวัฒนศิริ
นายดนัย เจียมวิเศษสุข
นายดนัย สุนันทารอด
นายดํารงค์ วีระเศรษฐกุล
นายดํารงค์พล ศิลปี
นายดุสิต เศษสันต์
นายเดชา จิยะจันทน์
นายเด็ดดวง อนุกูล
นายไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์
นายถนอมศักดิ์ สําราญปภัสสร
นายถวัลย์ โพธิ์ประสาท
นายถาวร ลีลาพันธุ์
นายทรงเกียรติ เสียงเจริญ
นายทรงวุฒิ สายแก้ว
นายทรงศักดิ์ อัคพราหมณ์
นายทวี ดํารงเลิศบวร
นายทวีนาท แก้วนิมิตร
นายทวีศักดิ์ นิติอาภรณ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒

นายทศพร เกิดสมบุญ
นายทุมเมฆ คําแสน
นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
นายเทวัญ หุตะเสวี
นายธงชัย ทุ่งโพธิแดง
นายธนพล รอดภัย
นายธนยศ แสนสุขใส
นายธนศักดิ์ ศุภศิริพงษ์ชัย
นายธนิต ชูชาติพงษ์
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
ว่าที่ร้อยตรี ธนู ธาดาพงษ์
นายธนู บุญเลิศ
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่
นายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ
นายธวัช พรหมอยู่
นายธวัชชัย เกตุพันธุ์
นายธวัชชัย แท้เที่ยง
นายธวัชชัย แปรงศรี
นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ
นายธวัชชัย ศรีทอง
นายธาดา กิจชัย
ว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์ ริ้วธงชัย
นายธานินทร์ วิชิตะกุล
นายธํารงศักดิ์ โพธิสูง
นายธํารงศักดิ์ มานะกุล
นายธีรชัย ทศรฐ
นายธีรพล ประเสริฐกุล
นายธีรพล สกุลรักษ์
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์
นายธีระ บุญเปี่ยม
นายธีระชัย ธีระโรจนพงษ์

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายธีระชัย สีตลารมณ์
นายธีระพงศ์ เศลารักษ์
นายนพ บุญล้อม
นายนภดล จารุพงศ์
นายนรชัย ภาควรรธนะ
นายนรภัทร ปลอดทอง
นายนรินทร์ บําเรอพงศ์
นายนรินทร์ วรรณมหินทร์
นายนาวีกร บุญตาระวะ
นายนิคม ปัญจวัฒน์
นายนิคม วรรณประเวศ
นายนิคม สุระเกตุ
นายนิมิตร ปัทมาคม
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
นายนิรัตน์ ภิญโญยิ่ง
นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์
นายนิวัตร์ ประเสริฐพันธ์
นายนิวัตร ชูสมุทร
นายนิวัติ น้อยผาง
นายแนบ ชามทอง
นายบรรจง กนะกาศัย
นายบัญชา วัฒนวงศ์
นายบัณฑิต นันทนาพรชัย
นายบํารุง สุวรรณโชติ
นายบําเหน็จ วิริยะสุนทร
นายบุญเจือ สงเนียม
นายบุญช่วย ผูกสี
นายบุญโชค ขุนเพชร
นายบุญเติม รองเลื่อน
นายบุญแถม ทองตัน
นายบุญเพ็ง ธานี
นายบุญรัช ไกรดิษฐ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖

นายบุญเลิศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นายปณิธาน สุนารัตน์
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง
นายประกาศ ทองนะ
นายประจญ ปรัชญ์สกุล
นายประจวบ อาจารพงษ์
นายประจักษ์ จอมทรักษ์
นายประจินต์ ธารศิริสิน
นายประดิษฐ์ นาคพันธ์
นายประดิษฐ หลวงจอก
นายประโดม รัชเวทย์
นายประทิม โกษาแสง
นายประพันธ์ จันทร์ชุ่ม
นายประพันธ์ ทองคําเปลว
นายประภาส วันเดีย
นายประมวล มุ่งมาตร
นายประวัติ ใจตรง
นายประเวศ ไทยประยูร
นายประสงค์ ตั้งปฐมวงศ์
นายประสงค์ แผ่สุวรรณ
นายประสงค์ รัตนวารีกุล
นายประสิทธิ์ เปรมจิตร์
นายประเสริฐ ธนเศรษฐกร
นายประเสริฐ อิ่มจิตร
นายปราโมทย์ ธัญญพืช
นายปรีชา กลั้งทองด้วง
นายปรีชา กิตติสัตยกุล
นายปรีชา ชนะกิจกําจร
นายปรีชา เปล่งผิว
นายปรีชา พรพิสิฏฐ์โชค
นายปัญญา พลนิกร
นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายปานทอง สระคูพันธ์
นายปิติพัฒน์ อารีโชติอนันต์
นายปิยะ วงศ์ลือชา
นายเปรมศักดิ์ กีรานนท์
นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์
นายผล ดําธรรม
นายพงศ์ชาย จําเนียรไวย
นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์
ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร
นายพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร
นายพงษ์ยุทธ ศิริคํา
นายพงษ์ศักดิ์ ชนะสิทธิ์
นายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ
นายพยงค์ ยาเภา
นายพรชัย สังวรเจต
นายพรเทพ ผ่องศรี
นายพรพจน์ บัณฑิตยารักษ์
นายพรเลิศ โชคชัย
นายพรศักดิ์ เลียงสมบัติ
นายพรหมกฤต ม่วงมงคล
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
นายพันธุ์พนา ศิระวงษ์
นายพันธุ์ศักดิ์ ชื่นใจ
นายพิจิตร บุญทัน
นายพิชัย ธิตินวทรัพย์
นายพิชัย แพเกาะ
นายพิชัย เสริมสุวรรณ
นายพิชิต บุญรอด
นายพิชิต พันธุ์พิทยแพทย์
นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐

นายพิทักษ์ บุญชูกุศล
นายพินัย คงคาเขตร
นายพิพัฒน์ คันธา
นายพิพัฒน์ ลีลาวรพร
นายพิพัฒน์ ศรีเพ็ชรพันธุ์
นายพิภัช ประจันเขตต์
นายพิริยะ พลวัน
นายพิศาล อาแว
นายพีรพงศ์ ศิริวัฒน์
นายพีรพงษ์ เชียงบุตร
นายพีระ จังพานิช
นายพีระพงษ์ มีขันทอง
นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล
นายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ
นายพูลสุข เพียรพิทักษ์
นายไพฑูรย์ เที่ยงสมพงษ์
นายไพฑูรย์ นนทศุข
นายไพทูรย์ มานะดี
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
นายไพบูลย์ ตั้งมีลาภ
นายไพบูลย์ โรจนะวิชานนท์
นายไพรัช ทัศคร
นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม
นายไพรัตน์ น้อยหมอ
นายไพศาล สุขปัญญา
นายไพศาล เหลืองวิชชเจริญ
นายฟูศักดิ์ เดชกล้า
นายภวัต ใจห้าว
นายภัทรพล โชติกโสภณ
นายภาณุมาศ สันติจิตโต
นายภิญโญ หิตโกเมท
นายภูภัฎ ยกทวน

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช
นายภูสิต สมจิตต์
นายมงคล ปัตลา
นายมนต์ชัย พินประเสริฐ
นายมนตรี เกิดจิ๋ว
นายมนตรี ศักดิ์เมือง
นายมนัส ขันใส
นายมนัสชัย โชติแสน
นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์
นายมังกร ปทุมพร
นายมาโนชญ์ มนูศิลป์
นายมารุต วัฒนกรุณา
นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
นายเมืองคร สิริสาร
นายยรรยง พลสันติกุล
นายยอดยิ่ง ตันรัตนะ
นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์
นายยุทธนา สายสิงห์ทอง
นายรณชิต สิงหเสมานนท์
นายรณรงค์ นครจินดา
นายรักพงษ์ บุลศิริ
นายรังสรรค์ รัตนสิงห์
นายรัฐฐะ สิริธรังศรี
นายเรวัต สิงห์เรือง
นายเรืองฤทธิ์ กรมเกลี้ยง
นายเรืองศักดิ์ วรหาญ
นายเรืองศักดิ์ สัตถาผล
นายโรจน์พงษ์ แก่นจันทน์
นายเลอพงษ์ สุวานิช
ว่าที่ร้อยตรี เลิศพงศ์ ธนมั่นเศรษฐ์
นายวงศกร นุ่นชูคันธ์
นายวรกิจ ภิญโญ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔

นายวรกิตติ ศรีทิพากร
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์
นายวรพจน์ โชติช่วง
นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา
นายวรวรรณ กลิ่นแก้ว
นายวรสิฏฐ์ หล้ามงคล
นายวรากร สิทธิมาลิก
นายวรานนท์ ยิ้มมงคล
ร้อยโท วสันต์ สุขสมบูรณ์
นายวัชรินทร์ ปัญญาประเสริฐ
นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ
นายวันชัย คงเกษม
นายวันชัย จันทร์พร
นายวันชาติ สีหะเนิน
นายวัยวุฒิ อาศรัยผล
นายวาทกานต์ ช่อแก้ว
ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่
นายวิจิตร จําปาสกุล
นายวิจิตร สารานพกุล
นายวิจิตร อิสสระ
นายวิชยุต ปานทอง
นายวิชัย คัมภีรปรีชา
นายวิชัย จิรฉัตรมงคล
นายวิชัย บุญประคอง
นายวิชัย ปาละศักดิ์
นายวิชา นิมบุญจาช
นายวิชา สว่างขจร
นายวิชาญ เศรษฐพงศ์
นายวิชิต อรุณมานะกุล
นายวิเชียร จันทร์กระจ่าง
นายวิเชียร สวนรัตน์

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวิญญู หมั่นการ
นายวิทยา ใจแก้ว
นายวิทยา สิงหราช
นายวิทยา อัฐนาค
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
นายวิพงศ์ ดาวรัตนหงษ์
นายวิรัช ตั่นสกุล
นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์
นายวิรุจ วิชัยบุญ
นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก
นายวิโรจน์ ศรีสวัสดิ์
นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล
นายวิเศษ สบายจิตร
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
นายวิสิฏฐ์ การพานิช
นายวิสุทธิ์ เรืองสุขวรรณา
นายวิสุทธิ์ วงศ์วุฑฒิ
นายวีรณรงค์ อังคารชุน
นายวีรพันธ์ สิมาธรรมชัย
นายวีรวัฒน์ วุฒิสาร
นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์
นายวีระชาติ ผ่องโชติ
นายวีระชาติ วัฒนะศิริขจร
นายวีระวัฒน์ ชื่อเพราะ
นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
นายวุฒิชัย ศรีสุริยกานนท์
นายเวโรจน์ สายทองแท้
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล
นายศักดา วิทยาศิริกุล
นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ
นายศักดิ์ชัย รุ่งโรจน์วณิชย์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
นายศิริชัย มานะชัย
นายศิริชัย เสรีนนท์ชัย
นายศิลป์ชัย รามณีย์
นายศุภกร มูลสุวรรณ
นายศุภชัย วินิจโกศล
นายศุภชัย ศิริลักษณ์
นายโศภนมิตร์ บุนนาค
นายส่ง วาทีรชตะ
นายสงกรานต์ ไมยวงษ์
นายสงวน โกษารักษ์
นายสถาพร ภูมิรัตน
นายสนั่น พงษ์อักษร
นายสมเกียรติ จันหนู
นายสมเกียรติ อ้นทอง
นายสมคิด โพธิ์สง่า
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล
นายสมเดช มานิตย์
นายสมทรัพย์ ทองแท้
นายสมนึก พรหมเขียว
นายสมบูรณ์ จันทร์ศศิธร
นายสมปอง สังข์บัวสี
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร
นายสมพร พรหมพันธุ์
นายสมเพชร สร้อยสระคู
นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ
นายสมโภช โชติชูช่วง
นายสมยศ มะลิลา
นายสมยศ รอดแช่ม
นายสมรบ ปิติกะวงษ์
ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ เกษมวัฒนา

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสมศักดิ์ งามวงศ์วาน
นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ
นายสมศักดิ์ นิสัยสม
นายสมศักดิ์ บุญทํานุก
นายสมหมาย สุขสาธุ
นายสมหวัง บุญระยอง
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
ว่าที่ร้อยตรี สมัย คําชมภู
นายสมัย ไชยรักษ์
นายสยาม ศิริมงคล
นายสรสีห์ วิเชียรเจริญ
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
นายสลัด แก้วสุข
นายสวัสดิ์ จันทา
นายสวัสดิ์ สุขศรี
นายสัญชัย ขจรเวหาศน์
นายสัญชาน สกาญจนชัย
นายสัญญา อังคตรีรัตน์
นายสันติ เซ็นเชาวนิช
นายสันติ นฤมิตร
นายสันติ ผินเจริญ
นายสัมพันธ์ ทวนเงิน
นายสาคร ธิวรรณลักษณ์
นายสาธิต ทองศรี
นายสานิตย์ เกริกสกุล
นายสามารถ สวัสดิ์พพิ ัฒน์
นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์
นายสาโรจน์ นรชัย
นายสําราญ สุขสุวรรณ
นายสําเริง ไชยเสน
นายสิงห์ บุญเลิศ
นายสิงห์ สุขวัจน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒

นายสิญจน์ เวชไพจิตร
นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร
นายสิทธิชัย เผ่าพันธุ์
นายสิธิชัย จินดาหลวง
นายสินชัย นาคิน
นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
นายสุคนธ์ ค่ายหนองสวง
นายสุชน ภัยธิราช
นายสุชัย ตั้งชูพงศ์
นายสุชาติ โคตรทุม
นายสุชาติ ทีคะสุข
นายสุชิน สุธาชีวะ
นายสุโชติ ชะนะพันธ์
นายสุทธา ธรรมอํานวยสุข
นายสุธี บุญถือ
นายสุธี ปิ่นไพสิฐ
นายสุธี ไวปัญญา
นายสุธี สุทัสน์มาลี
นายสุนทร เสริมสุข
นายสุพจน์ ชนะกิจ
นายสุเมธ เนาว์ประดิษฐ์
นายสุรเจตน์ ผดุงวิทย์
นายสุรชัย ธัชกวิน
นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์
นายสุรชาติ แก้วศิลา
นายสุรพงษ์ ไชยนิตย์
นายสุรพล ชัยเพิ่มกุล
นายสุรพล สิทธิมงคล
นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ จิตอารีรัตน์
นายสุรศักดิ์ แดนพันธ์
นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๓
๑๗๐๔
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสุวรรณ ดรุณวรคุณ
นายสุวัฒน์ เกิดผล
นายสุวิช ภู่มาลี
นายสุวิทย์ วิเชียรดี
นายสุวิทย์ สมสุข
นายเสถียร เจริญเหรียญ
นายเสถียร พลจันทร์
นายเสน่ห์ ธรรมจง
นายเสริมศาสน์ จันทสิงห์
นายโส เหมกุล
นายโสภณ ห่วงญาติ
นายไสว ประภาศรี
นายองอาจ สังคหัตถากร
นายอดิเทพ กมลเวชช์
นายอดุลย์ ฮวกนิล
นายอธิปัตย์ พ่วงลาภ
นายอนวัช สุวรรณเดช
นายอนิรุจ อารีย์
นายอนุชัย บูรณประเสริฐกุล
นายอนุรัฐ ไทยตรง
นายอนุสรณ์ บุญกวิน
นายอภิชัย ศิริพาณิชย์
ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง
นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ
นายอมร วงศ์วรรณ
นายอมร วีระพันธุ์
นายอยุธ บางหลวง
นายอรรถวิทย์ ศิลาคุปต์
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
นายอัครสิงห์ วิบูลยเสข
นายอัศวิน หนูจ้อย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖

หน้า ๑๐๑
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นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์
นายอํานวย จันทรัฐ
นายอํานาจ อิ่มใจ
นายอําพล อังคภากรณ์กุล
นายอิทธิวุฒิ ฐิติวร
นายอินทรพล สุทธิวิริยะ
นายอุทัย ครุฑธกะ
นายเอกชัย แก้วไฉยา
นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล
นายเอกชัย นิ่มนิรมานมงคล
นายเอกวิทย์ อํานวย
นายเอนก สุขนรินทร์
พันตํารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร
พันตํารวจโท กฤษณะ สินไชย
นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
นายคณิต ปีติยา
นายคัมภีร์ อนุรักษ์
นายจักรกฤษณ์ ชวนะเวช
นายชลัยสิน โพธิเจริญ
นายชัยวิทย์ เตียวสุวรรณ์
พันตํารวจโท ชินโชติ แดงสุริศรี
นายตระกูล สุตีคา
นายต่อศักดิ์ สวนใจ
พันตํารวจโท ถวัล มั่งคั่ง
นายทวี ดวงธัมมา
นายธนากร ศรีคูหา
พันตํารวจโท ธรณินทร์ คลังทอง
นายนักรบ นาคพรหม
นายนิธิต ภูริคุปต์
นายบัญญัติ อักษรครบุรี
นายบัณฑิต ว่องธวัชชัย
นายบุญธรรม ทองขลิบ

๑๗๖๗
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายบุญเลิศ แก้วจันทร์
นายประยุทธ พินทุนันท์
นายประวัติ แซมมณี
นายประสิทธิ์ ยิ่งกําแหง
นายปิ่น ลิ้มมีโชคชัย
นายพงศ์พันธ์ พัฒนภักดี
พันตํารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว
นายพงษ์มิตร ประเสริฐสกุล
พันตํารวจโท พเยาว์ ทองเสน
นายพิพัฒน์ สําเภาน้อย
นายไพฑูรย์ ใยสวัสดิ์
นายไพฑูรย์ อําพันธ์
นายไพรัช บํารุงธรรม
พันตํารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
นายภราดร ขุนทองจันทร์
นายมณฑล ศรีกระจิบ
พันตํารวจโท มนตรี บุณยโยธิน
พันตรี รัฐกฤษณ์ ใจจริง
นายวานิช คล้ายสงคราม
นายวิชัย ไชยมงคล
นายวินัย มณฑาพงษ์
นายสมนึก บุญกล่อม
พันตํารวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์
นายสมศักดิ์ หรรษคุณาชัย
พันโท สิทธิพร เจริญพุฒ
ว่าที่ร้อยตรี สุคิด ลั่นซ้าย
นายสุธรรม วงศ์ขจร
พันตํารวจโท สุพจน์ นาคเงินทอง
นายสุรชัย เกตุจินากูล
นายสุรพล ภัทรปกรณ์
นายเสนีย์ หัชยกุล
นายอนันต์ แดงบางดํา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๗๙๙
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

หน้า ๑๐๒
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นายอนันต์ ห่อทองคํา
พันตํารวจโท อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ
นายอาคม เหมือนแย้ม
พันตํารวจโท อุดมวิทย์ เนียมอินทร์
นายอุดร ห่อทองคํา
นายกอบ เสือพยัคฆ์
นายกุลพิชาญ ตันติสุวิชวงษ์
นายเกียรติศักดิ์ บุญสนอง
นายโกวิท สัจจวิเศษ
นายคมธัช ลิขนสุทธิ์
นายฉัตรพร ลําเลียงพล
นายชนัชฌ์ จันทรเจริญ
นายชาญชัย ช่างสาร
นายชาญชัย วิถีเทพ
นายดํารงค์ เปรมสวัสดิ์
นายดํารงศักดิ์ ประจงพันธุ์
นายดิเรก ทะจันทร์
นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
นายทํานุก สัมมาวิริยา
นายธเนศ สนิทวาที
นายธวัช เบญจาทิกุล
นายนพพร เกษมสุข
นายบรรเจิด เตียวกุล
นายประทีป ทรงลํายอง
นายประเวศน์ จันทร์หล้า
นายผ่อน สวิง
นายพจนารถ อรุณสิริศักดิ์
นายพนัส กรีสุระเดช
นายพิพัฒน์ นพทีปกังวาล
นายพิสิฐ พงศ์พัฒนกิจโชติ
นายไพฑูรย์ มีมงคล

๑๘๓๑
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายไพศาล สัจจะวศิน
นายมานิตย์ พิสิฐบุตร
นายยุทธนา สุระสมบัติพัฒนา
นายราชัน สุนทรศารทูล
นายรําพึง ธรรมเจริญ
นายวันชัย ดํารงสุกิจ
นายวิฑูร สุขะวัธนกุล
นายวิรัช อมรวินิต
นายศรวัสย์ มณีโลกย์
นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์
นายศักดิ์สิทธิ์ สละชีพ
นายสมชาย เทียมสนิท
นายสมบัติ นิเวศรัตน์
นายสมยศ ศรีกาฬสินธุ์
นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล
นายสวรรค์ กุลชนก
นายสัญณรงค์ วรรณนิตย์
นายสันติพงศ์ สนธิ
นายสุพจน์ บุญเจริญ
นายสุมิตร ศรีเกษตรสรากุล
นายอภิชาติ ตั้งประเสริฐ
นายอภิญญา สุจริตตานันท์
นายอํานวย ภู่ระหงษ์
นายอิทธิพร เหล่าวานิช
นายอุดม บัวทอง
นายอุปกฤตย์ หนูเพชร
นายกฤษฎา คงคะจันทร์
นายโกวิท ผกามาศ
นายดิษฐ์ โพธิยารมย์
นายธเนศ อดุลยกิจ
นายนิติ แสงวัณณ์
นายวิรัตน์ วิโรจนุปถัมภ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๘๖๓
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

นายวีระชัย วีระสุขสวัสดิ์
นายศิริชัย หวังเจริญตระกูล
นายสมชาติ นงนุช
นายสุวิทย์ ชัยมงคล
นายอนันต์ นาวิไล
นายเอิบเปรม วัชรางกูร
นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์
นายคณิต ถิรวณิชย์
นายจรวย ธงไชย
นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล
นายวัฒน์ วัฒนพงศ์
นายสุทัศน์ อู่ศิริจันทร์
นายอนันต์ อ่อนนวล
นายกนก จันทร์ทอง
นายกนก รัตนะกนกชัย
นายกมล โตอ่อน
นายกมล ยิ้มกล่ํา
นายกมล สายรวิวรรณ
นายกมล สุนทรพงษ์ภัทร
นายกมลศักดิ์ วงศ์อุทุมพร
นายกร ศรเลิศล้ําวาณิช
นายกรรณชัย กัลยาศิริ
นายกระจ่าง ธรรมวีระพงษ์
นายกฤษฎา สุชีวะ
นายกฤษณ์ ศรีสุภะ
นายกฤษณะ พานิชอัตรา
นายกลชาญ อนันตสมบูรณ์
นายกสานต์ แสงสกุล
นายก้องเกียรติ ก่อแก้ว
นายก้องเกียรติ ว่องวิไลรัตน์
นายกอบกุล พิมพ์ขนิษฐ์
นายกอบชัย โบราณมูล

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๕
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายกอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์
นายกัณวริช พลูปราชญ์
นายกาญจน์ ยิ่งสมบัติ
นายกาญจนสิทธิ์ กุลวงศ์
นายการุญ เลี่ยวศรีสุข
นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
นายกําธร ชนรักษ์ธรรม
นายกําธร ทาเวียง
นายกําแหง ศิริวงษ์
นายกิต บุญเอก
นายกิตฒิกาญจน์ เกษมสุขจรัสแสง
นายกิตติ ต.รุ่งเรือง
นายกิตติ ปล้องมาก
นายกิตติชัย บุญมา
นายกิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
นายกิตติพงษ์ หาตรงจิตต์
นายกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
นายกิตติภัต เจริญขวัญ
นายกิติศักดิ์ อิ่มวณิช
นายกุมุท นิติสิริ
นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง
นายกุหลาบ โชคบุญมี
นายเก่ง ตลาดธานี
นายเกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร
นายเกรียงไกร ชัยเมืองมา
นายเกรียงไกร เตชกานนท์
นายเกรียงไกร อันทะศรี
นายเกรียงไกร อุรุโสภณ
นายเกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์
นายเกรียงศักดิ์ ขันติพงษ์
นายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๙๒๗
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

นายเกษม สดงาม
นายเกษียร มีแต้ม
นายเกียรติศักดิ์ พลประสิทธิ์
นายเกียรติศักดิ์ พันธ์ลําเจียก
นายแก้ว เจริญสุข
นายแก้ว สมท่า
นายโกวิท ดนตรีเสนาะ
นายโกวิท รัตนคํา
นายโกวิท ศรีด่าน
นายโกศล นรินทร์
นายโกสีย์ นามแก้ว
นายไกรฤกษ์ กันหาฤกษ์
นายไกรสร จันทสิงห์
นายไกรสีห์ ชัยพรหม
นายขกิจ ศรีแสง
นายขจร ลักษณ์ชยปกรณ์
นายขจร ศรีปัญญา
นายขจร อินวงษ์
นายขจรยศ อยู่ดี
นายขจรศักดิ์ ศรีโกมลวิลาศ
นายขรรค์ชัย จันทศิลา
นายขวัญ ตันศิริ
นายขวัญชัย ยุบลชิต
นายเขมชาติ วิริยาภิรมย์
นายเข็มชาติ เกษตรสิงห์
นายคงสัญญ์ พินิจอุดม
นายคณิตพงษ์ ปราบพาล
นายคณิศร พรหมคุณาธร
นายคมกฤช จํานงธรรม
นายคมกฤช จําปาสุต
นายคมกฤษณ์ ศิริวงษ์
นายคมสัน กลั่นบุศย์

หน้า ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๙
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายคมสัน จิระภัทรศิลป
นายคล้าย สุนทรวัฒน์
นายคัมภีร์ สุดสาร
นายคําทรัพย์ ลอยทอง
นายคํานวน บุตะวงษ์
นายคํานวนวิชญ์ สงวนพันธุ์
นายคํานึง บุญทอง
นายคํารณ กระแสร์
นายคํารณ พิทักษ์
นายแคะเว่น ศรีสมบัติ
นายโฆษิต เสตะจิต
นายโฆสิต แจ้งสกุล
นายจงกล เขื่อนยัง
นายจงรัก พลาศัย
นายจงรักษ์ พุฒพิมพ์
นายจบ แก้วพิบูลย์
นายจรัญ นาคเอี่ยม
นายจรัญ บุรีภักดี
นายจรัญ สุทธิ
นายจรัญ แสงพุ่ม
นายจรันต์ จิตอร่าม
นายจรัล สายจันทร์
ร้อยตรี จรัส ศรีประพันธ์
นายจรินทร์ จุลวานิช
นายจรินทร์ ทะนะแสง
นายจรินทร์ ปภังกรกิจ
นายจริยะ วิโรจน์
นายจรุงแสง ลักษณบุญส่ง
นายจรุญ บุญรักษา
นายจรูญ เจริญรักษ์
นายจรูญ ตันสูงเนิน
นายจรูญ พานิชย์ผลินไชย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายจเร สัตยารักษ์
นายจเร หิรัญสูตร์
นายจเรศักดิ์ อุ่นไพร
นายจะเด็ด กลิ่นบุนนาค
นายจะเด็ด บุญชู
นายจะเรย์ โม้ทอง
นายจักรกริช บุญเดช
นายจักรกฤช ศรีธนกฤช
นายจักรชัย หิรัณยะวสิต
นายจักรพงษ์ ญาณวีรศักดิ์
นายจักราวุธ คําทวี
นายจักรี จิตเที่ยง
นายจารึก โกษาพงศ์
นายจารึก ทรัพย์แก้ว
นายจารึก พญาพนัง
นายจํานงค์ กาหลง
นายจํานงค์ จันทร์ประสิทธิ์
นายจํานงค์ เบี้ยกลาง
นายจํานงค์ สุภาศาสตร์
นายจําเนียร คชประเสริฐ
นายจําเนียร ยศราช
นายจํารอง กองสังข์
นายจํารัส สุทธิพันธุ์
นายจําเริญ พิมพ์โพธิ์กลาง
นายจําเริญสุข พึ่งพินิจ
นายจําลอง ประดับสุข
นายจําลอง มหานิยม
นายจําลอง ลือชา
นายจิตชัย แสงฤทธิ์
นายจิตรเสน จุติมา
นายจินดา อนุพันธ์
นายจิรพล สินธุนาวา

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายจิรศักดิ์ ตั้งกิจวนิชกุล
นายจิรศักดิ์ ทรัพย์ล้อม
นายจิระพร แต้สมบัติ
นายจิระพันธ์ ห้วยแสน
นายจิระศักดิ์ พิริยะกุล
นายจีรวัฒน์ จันทร์เทศ
นายจีรศักดิ์ ด้วงพรหมโพธิ์
นายจุมพล แจ่มศรี
นายจุมพล มิตรชัย
นายจุรินทร์ แสวงทรัพย์
นายเจตนา แดงอินทวัฒน์
นายเจตร์ สําราญสุข
นายเจริญ กาญจนะ
นายเจริญ จําลองพิมพ์
นายเจริญ ธนาเจริญศรี
นายเจริญ นิลมาท
นายเจริญ บางแสน
นายเจริญ อินทรารักษ์
นายเจริญศักดิ์ หาญภักดีสกุล
นายเจษฎา นาคะบุตร
นายเจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์
นายเจียมศักดิ์ พานิชชัยกุล
นายฉลวย ชาวนาวิก
นายฉลอง สุภา
นายฉลอง อําพันเรือง
นายฉลาด ขันตี
นายฉลาด ศิริรักษ์
นายฉอ้อน ผิวผ่อง
นายฉัฐพงษ์ เชียงบาล
นายฉัตร ภิมุขมาตยา
นายฉัตรชัย ต๊ะปินตา
นายฉัตรไชย โสภาพ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายเฉลย แตงเที่ยง
นายเฉลย ภูมิพันธุ์
นายเฉลิม ชุมภูนท์
นายเฉลิม นิลแก้ว
นายเฉลิม ศรีรัตนโยธิน
นายเฉลิมชนม์ สถิระพจน์
นายเฉลิมชัย สารภาพ
นายเฉลิมพงษ์ เกิดขุมทอง
นายเฉลียว จูพันทะ
นายแฉล้ม ธนาทิพยกุล
นายชนะชัย ศิริเพิ่มพูลธรรม
นายชนินทร์ ก้องแดนไพร
นายชลอ ศรีคง
นายชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์
นายชลี แต่รุ่งเรือง
นายช่วงชัย พีระพัฒน์
นายชวน เฉลิมโฉม
นายชวลิต โอฬาพิริยกุล
นายชวลิต ฮงประยูร
นายชะยันต์ อินเล็ก
นายชัชชัย ทองไทย
นายชัชพล ชังชู
นายชัชพล เหล่ามีสุข
นายชัชวัฒน์ มูลเจริญพร
นายชัยชาญ สุวรรณอําภา
นายชัยณรงค์ ชัยอภิวัฒน์
นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
นายชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย
นายชัยธวัช นาคดี
นายชัยบูรณ์ อินผล
นายชัยพร ธีระพันธุ์พิเชฎฐ์
นายชัยพร หาพุทธา

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายชัยภัทร ภัทรสิทธิศร
นายชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
นายชัยยุทธ ศรีโยธา
นายชัยรัตน์ พลภูมรา
นายชัยรัตน์ รัตนบํารุง
นายชัยโรจน์ เจนธํารง
นายชัยฤทธิ์ ปภารัส
นายชัยฤทธิ์ สาลี
นายชัยวัฒน์ สกุณา
นายชัยวัฒน์ อุตะมะ
นายชัยศักดิ์ ชั่งใจ
นายชัยศักดิ์ ไชยศรี
หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร
นายชาญ ชุ่มบุญชู
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายชาญ นันตะเงิน
นายชาญชัย หมื่นศรีจูม
นายชาญณรงค์ วงศ์จําปา
นายชาญวิทย์ พรนภดล
นายชาญวิทย์ แสงงาม
นายชาตรี ม่วงสว่าง
นายชาติชาย เกตุพรหม
นายชานนท์ นนทคุปต์
นายชาวสวน กาญจโนมัย
นายชํานาญ ธรรมไชย
นายชํานาญ นาอุดม
นายชํานาญ โพธิคลัง
นายชํานิ วิวัฒน์ยุวะถาวร
นายชิต เพชรพิเชฐเชียร
นายชิต เหล่าวัฒนา
นายชุมพงศ์ วิทยผดุง
นายชุมพล จันทรสม

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายชุมพล เทืองน้อย
นายชุมพล พรหมเรือง
นายชุมพล เยาวละออง
นายชูชัย ต.ศิริวัฒนา
นายชูชัย ปิ่นทะวงศ์
นายชูชาติ แก้วนอก
นายชูชาติ ชอบชื่นชม
นายชูชาติ แต่งสกุล
นายชูชาติ บุญสม
นายชูชาติ ปันทา
นายชูชาติ ผลบัณฑิต
นายชูชาติ สําราญอยู่ดี
นายชูชาติ หมั่นสระเกษ
นายชูชาติ อ่ําพันธ์
นายชูชาติ อุทะโก
นายชูชีพ ยิ้มแย้ม
นายชูวิทย์ ดาบสมเด็จ
นายชูศักดิ์ คงคานนท์
นายชูศักดิ์ จอมพุก
นายชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์
นายชูศักดิ์ ฤทธิไพโรจน์
นายชูศักดิ์ สิริวณิชชัย
นายเชน บุญเผือก
นายเชษฐ เพชรานนท์
นายเชาวลิต คงแก้ว
นายเชิดพันธ์ มูรธานันท
นายเชี่ยวชาญ ลุนจักร
นายเชื้อ อุทธตรี
นายแช่ม พรหมราช
นายโชคชัย ชัยรัตนศักดา
นายโชคชัย พูลศรี
นายโชคชัย สิริภาพ

หน้า ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายโชคชัย เหลืองธุวปราณีต
นายโชคดี ชเลิศเพ็ชร์
นายโชคอํานวย อิ่มสะอาด
นายโชติ ธานีรัตน์
นายโชติ นพรัตน์
นายโชติช่วง ออทอจักร์
นายโชติเดช ชวัติชัย
นายไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
นายไชยรัตน์ ประดิษฐ์พัฒนชาญ
นายฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์
นายฑรรธร ไชยศิริ
นายณฐนนท์ ตราชู
นายณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
นายณรงค์ กิจสนาโยธิน
นายณรงค์ ขันตีแก้ว
นายณรงค์ คําธรรม
นายณรงค์ คุ้มภัยเพื่อน
นายณรงค์ เจริญผล
นายณรงค์ ทองขาว
นายณรงค์ โภคสวัสดิ์
นายณรงค์ สินธุปัน
นายณรงค์ อินทร์จันทร์
นายณรงค์ อิ๋วบํารุง
นายณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์
นายณรงค์ฤทธิ์ แสงจันทร์
นายณัฐพงศ์ ศรีแสนยงค์
นายณัฐพงษ์ นวลมาก
นายณัฐวุฒิ ศีลาเจริญ
นายดนัย ยอดสุวรรณ
นายดนุพล อ้นพวงรัตน์
นายดอกรัก มารอด
นายดําเนิน วชิโรดม

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายดํารงค์ พลโภชน์
นายดํารงค์ ภุมมา
นายดํารงค์ สินไชย
นายดํารัส สีหะวีรชาติ
นายดิเรก ม่วงจีบ
นายดิลก ภิยโยทัย
นายดุสิต วณีสอน
นายดุสิต ศรีกุลวงษ์
นายดุสิต เหมะธุลิน
นายเดช ขาวพิมพ์
นายเดช นีลวัฒนานนท์
นายเดชา จั่นบุญมี
นายเดชา จารุชาต
นายเดชา โชคโสภณกูล
นายเดชา ทรงกําพล
นายเดชา พรเจริญนพ
นายเดชา สิทธิบุญมา
นายเดโช จักราพาณิชกุล
นายเด่น วาสิกศิริ
นายตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
นายตรีพัฒน์ เงินบํารุง
นายต่อพงษ์ ทองงาม
นายตุลา จันทร์วัฒนเดชากุล
นายถนอม คํายิ่ง
นายถนัด สังวาลย์
นายถวัลย์ แก่นชา
นายถวัลย์ คูณไทยสงค์
ว่าที่ร้อยโท ถวัลย์ บุรมรา
นายถวัลย์ เบญจวัง
นายถวัลย์ เร่งรีบ
นายถวิล คนฉลาด
นายถวิล ปาปวน

หน้า ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายถาวร โกอุดมวิทย์
นายถาวร มณีนิล
นายถาวร วริลุน
นายถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
นายถิรพัฒน์ เปรมศิรินิรันดร์
นายทนง อัครธีรานนท์
นายทนงศักดิ์ มณีวรรณ
นายทนงศักดิ์ มาลีหอม
นายทรงชัย ศิริวิมลกุล
นายทรงเดช สิทธิประเสริฐ
นายทรงพล กาญจนชูชัย
ว่าที่พันตรี ทรงพล เรืองศิริเดช
นายทรงพล ลิโมภาสิทธิ์
นายทรงวิทย์ ชูวงศ์
นายทรงศักดิ์ นิธิปรีชา
นายทรงศักดิ์ ปั้นโฉม
ว่าที่ร้อยตรี ทรงศักดิ์ สนธิทรัพย์
นายทรงศักดิ์ สายชล
นายทรงสันต์ ศรีสว่าง
นายทวนทอง จุฑาเกตุ
นายทวี กลิ่นเนียม
นายทวี ชาญชัยรุจิรา
นายทวี เชื้อสุวรรณทวี
นายทวี ทองปลูก
นายทวี พรมพิทักษ์
นายทวี ยศพิทักษ์
นายทวีชาติ ประดับมุขศิริ
นายทวีเดช จิ๋วบาง
นายทวีป งามสม
นายทวีพร วรวงษ์
นายทวีโภค ธรรมชูโชติ
นายทวีศักดิ์ ไชยมาโย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายทศพร ขวัญสุวรรณ
นายทศพล อารีนิจ
นายทองจุล ขันขาว
นายทองใบ ทองนาค
นายทองใบ อู่เงิน
นายทองปาน พานิช
นายทองพูน มะวังนุทูล
นายทองม้วน แก้วอาษา
นายทองยวน มั่นจิต
นายทองศูนย์ ทองวุฒิ
นายทองสุข บุญแสง
นายทองสุข ศิริวงศ์
นายทองสูญ รัสอาภร
นายทองสูนย์ จันทะคาม
นายทะเล เจริญผล
นายทินกร ทินทยานนท์
นายเทพพิชิต ศรีวิพันธุ์
นายเทพสถิตย์ จัตุรัตน์
นายเทวินทร์ โตเต็ม
นายเทอดศักดิ์ เผื่อนผึ้ง
นายเทอดศักดิ์ สถาปิตานนท์
นายไทยปัญญา จันปุ่ม
นายธงชัย กลิ่นอุบล
นายธงชัย กุลานุรักษ์
นายธงชัย ชอบชาติไทย
นายธงชัย สุทธินนท์
นายธงไชย ดีทองหลาง
นายธงศักดิ์ พิทักษ์
นายธนกร เกิดทรัพย์
นายธนกร เกื้อกูล
นายธนพัฒน์ คงสุคนธ์
นายธนรัตน์ ทองพึง

หน้า ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายธนวิชย์ จันมณี
นายธนศักย์ ชอบสูงเนิน
นายธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
นายธนา เหมวงษา
นายธนาคาร ทองกุล
นายธนาภัทร ปาลกะ
นายธนิก เลิศชาญฤทธ์
นายธนิต จินากุล
นายธนิต เฉลิมยานนท์
นายธนูศิลป์ โคตรมงคล
นายธเนศ พงศ์จรรยากุล
นายธเนศ พลเชียงขวาง
นายธเนศ รังษีขจี
นายธเนศร ทิพยรักษ์
นายธรรมนอง ถามา
นายธรรมนูญ พันแสง
นายธรรมนูญ หนูจักร
นายธรรมเนียม ใส้พงษ์
นายธรรมรัตน์ อารีย์
นายธรรมโรจน์ แก้วประดิษฐ์
นายธราธร นาคเสน
นายธฤติ ประสานสอน
นายธวัช เกิดชื่น
นายธวัช จิตรชวาล
นายธวัช ตันติสารศาสน์
นายธวัช ยิ้มหัว
นายธวัช ศรีสว่าง
นายธวัชชัย ข่ายแก้ว
นายธวัชชัย จันทร์ผ่อง
นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ
นายธวัชชัย บุญเฉิด
นายธวัชชัย สุวรรณพานิช

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายธวัชชัย อุตรมาตย์
นายธวัชไชย ปานดํารงค์
นายธวัชไชย แสงจักร์
นายธโสธร ตู้ทองคํา
นายธัญยธรณ์ เมฆอัมพรพงศ์
นายธัญวัฒน์ โพธิศิริ
นายธานี คงเพ็ชร์
นายธานี หุ่นสุวรรณ
นายธํารงค์ แจงเชื้อ
นายธํารงศิลป โพธิสูง
นายธิติ อิ่มเอิบสิน
นายธีรเกียรติ กรณ์ทอง
นายธีรชัย ภู่ไพบูลย์
นายธีรชาต เหลียวพัฒนพงศ์
นายธีรเดช สุขโข
นายธีรพจน์ เครือพานิช
นายธีรวัชร ภูมี
นายธีรวัฒน์ ทองสุข
นายธีรวุฒิ รวิยะวงศ์
นายธีระ ทองประกอบ
นายธีระ บุญทรงสันติกุล
นายธีระ เสียงล้ํา
นายธีระชิต เก้ากิตติ์
นายธีระภัทร ประสมสุข
นายธีระวัฒน์ วิธยา
นายธีระศักดิ์ ฤทธิ์เจริญ
นายเธียร เธียรถาวร
นายนคร ทับทิมงาม
นายนพดล แดงสง่า
นายนพพร เหรียญทอง
นายนพรัตน์ พุ่มเงิน
นายนพรัตน์ สุวรรณใจ

หน้า ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
พันตํารวจโท นภดล ทองนพเนื้อ
นายนรงค์ ฉิมพาลี
นายนรายณ์ นาคปนทอง
นายนรินทร์ ทองวิทยา
นายนรินทร์ ปาระมี
นายนรินทร์ ศรีดอกไม้
นายนเรศ บุญมี
นายนเรศ วโรภาสตระกูล
นายนัฐพงษ์ พันธ์บท
นายนันทวัฒน์ ผ่องจิต
นายนันทะ บุตรน้อย
นายนาวิน โพธิ์ยั่งยืน
นายนิกร ประสงค์เจริญ
นายนิกร แสนวิไล
นายนิคม จันทร์เปล่ง
นายนิคม เจรจา
นายนิคม ชัยวงค์
นายนิคม ต้านกลางดอน
นายนิคม ทูลภิรมย์
นายนิคม นาวีกิจ
นายนิคม บุญโญรส
นายนิคม ยอดมณี
นายนิคม ยิ้มตะคุ
นายนิคม วิรุฬบุตร
นายนิคม สมคํา
นายนิคม สาคร
นายนิคม สุวรรณปา
นายนิคม ฮั่นเจริญ
นายนิติพล ภูตะโชติ
นายนิธิธัช กิตติวิสาร
นายนิพนธ์ แจ้งเอี่ยม
นายนิพนธ์ ไชยเพ็ชร์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายนิพนธ์ รัตนศักดิ์ดา
นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
นายนิพนธ์ เลิศสุวรรณ์
นายนิพันธ์ งอกงาม
นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด
นายนิยม บุญญานาม
นายนิยม พัศดร
นายนิยม วงศ์พงษ์คํา
นายนิรัญ สิงห์พันธ์
นายนิรัตน์ เมืองจีน
นายนิรัตน์ รัตนสําเนียง
นายนิรันดร์ ชูพินิจ
สิบเอก นิวัฒิ สุขรัตน์
นายนิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
นายนิวัติ รุกขพันธุ์
นายนิวิสน์ สืบศรี
นายนิเวศน์ ชายสวัสดิ์
นายนิสิต กิตติพงษ์พัฒนา
นายนีรนันท์ โสภาคะยัง
นายนุกูล กรยืนยงค์
นายนุสนธิ์ ตะเวทีกุล
นายเนติ สุขสมบูรณ์
นายเนาวรัตน์ มุขขันธ์
นายเนาวรัตน์ สังคมกําแหง
นายบรรจง ตางาม
นายบรรจง โตสงวน
นายบรรจง ปานช่วย
นายบรรจง พฤกษะศรี
นายบรรจง เลียงกลกิจ
นายบรรจบ แก้วขวัญ
นายบรรจบ เอี่ยมสะอาด
นายบรรเจิด แก่นอาสา

หน้า ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายบรรดาศักดิ์ สีลา
นายบรรยงค์ คุรุกิจกําจร
นายบรรยงค์ สมฤทธิ์
นายบรรลือ กรมาทิตย์สุข
นายบรรลุ แหล่งสนาม
นายบรรเลง นาสมผล
นายบัญชา เกษมสุข
นายบัญชา ชื่นชูจิตต์
นายบัญชา ทองสมจิตต์
นายบัญญัติ คุ้มภัย
นายบัณฑิต ปั้นพงษ์
นายบัณฑิต เรืองศรี
นายบัณฑิต สนสมบัติ
นายบาสอด บุญนํา
นายบํารุง โตรัตน์
นายบํารุง ธูปเหลือง
นายบํารุง เสน่หา
นายบํารุง อร่ามเรือง
นายบําเรอ จรเกตุ
นายบุญกล้า รณรัตน์
นายบุญเกิด คณิตถการ
นายบุญเกื้อ หลิมสกุล
นายบุญจัน อินสุธา
นายบุญชนะ ทาโยธี
นายบุญชนะ ศรีริทารา
นายบุญช่วย ขอชมกลาง
นายบุญช่วย ทัดอู๋
นายบุญชอบ เอี่ยมละออ
นายบุญชัย เตชะอํานาจ
นายบุญชัย นนทภา
นายบุญชู กระดิ่งสาย
นายบุญเชิด นาคไพจิตร

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายบุญโชค พลดาหาญ
นายบุญถึง วงศ์หอม
นายบุญทรัพย์ วิชญางกูร
นายบุญทัน เขตคาม
นายบุญธรรม ศิริสารสุนทร
นายบุญธรรม อุ้ยดํา
นายบุญเปรียบ เพียมะลัง
นายบุญพันธ์ สุภรัมย์
นายบุญมา จันทรา
นายบุญมี หมั่นอภัย
นายบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร
นายบุญเยี่ยม คําเส็ง
นายบุญรอด บุญเหลือ
นายบุญรอด ประเสริฐ
นายบุญเรือน สระสําราญ
นายบุญฤทธิ์ ส่งศรี
นายบุญเลิศ คําภีระ
นายบุญเลิศ ปลื้มใจ
นายบุญเลิศ รัตนปทุมวงศ์
นายบุญเลิศ ราชเดิม
นายบุญเลิศ หลักคํา
นายบุญส่ง แป้นน้อย
นายบุญส่ง วัฒนกิจ
นายบุญสม พิมพ์หนู
นายบุญสม ยาอินทร์
นายบุญสม สุขเกษ
นายบุญสมบัติ ปั้นนพศรี
นายบุญสิทธิ์ บัวบาน
นายบุญเหลือ ทิพย์สุวรรณ
นายบุญเหลือ หวะสุวรรณ
นายบุณยฤทธิ์ ชื่นสุชน
นายเบญจทูล ปิ่นสุข

หน้า ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายปกรณ์ คังคะมะโน
นายปกรณ์ รักศิลป์
นายปกรณ์ สุวานิช
นายปกาศิต ไชยศรีหา
นายปกิต ใจกว้าง
นายปชา ศุภนคร
นายปณิธาน ณ นคร
นายปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ
นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์
นายปรเมสฐ์ บุญศรี
นายประกอบ เกิดนิล
นายประกอบ เนือนสกุล
นายประกอบ บดสันเทียะ
นายประกิต ศรีกูลกิจ
นายประคองศิลป์ เมืองซ้าย
นายประจบ จันทร์เกตุ
นายประจบ ประกอบธัญญะศิริ
นายประจวบ สงแสง
นายประจักร์ ธงศรี
นายประจักษ์ ศรีประเสริฐ
นายประชา บุญคง
นายประชา พิพิธนัมพร
นายประชาวัตน์ รองหานาม
นายประชุม ผงผ่าน
นายประชุม พุ่มเพ็ชร์
นายประดิษฐ์ ก้างออนตา
นายประดิษฐ์ ไทยอุดม
นายประดิษฐ ศิลาบุตร
นายประดุจ สระศรีรัตน์
นายประเดิม จันทร์สร้าง
นายประถม สายรัตน์
นายประทีป พวงลัดดา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายประทีป มุสิแก้ว
นายประทีป สว่างวัฒนเศรษฐ์
นายประทีป สุขประเสริฐ
นายประทีป แสนแก้วทอง
นายประเทือง วงษ์ทองดี
นายประเทือง แสงงาม
นายประธาน ทานกระโทก
นายประนอม บุตรแขก
นายประพนธ์ พิมพ์ทนต์
นายประพฤติ จงไมตรีพร
นายประพัทธ์ สัจจาพิทักษ์
นายประพันธ์ ทักษิโณ
นายประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
นายประพันธ์ เสนาใหญ่
นายประพันธ์ แสงสว่าง
นายประพันธ์ โอสถาพันธุ์
นายประพาฬ โพธิ์พุทธ
นายประภาส คีรีรักษ์
นายประมวล ช้อนทอง
นายประมวล พิมพ์ภา
นายประมาณ จุ้ยประเสริฐ
นายประโมทย์ พวงสุวรรณ
นายประยงค์ สวัสดีพุทรา
นายประยาน สิมมา
นายประยุทธ คมอาวุธ
นายประยุทธ เมืองโคตร
นายประยูร แจ่มจํารัส
นายประยูร พัฒนกิจ
นายประยูร เวชมะโน
นายประยูร สุตา
นายประโยชน์ เจริญยุทธ
นายประวิตร เจนวรรธนะกุล

หน้า ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายประวิทย์ เฉยเจริญ
นายประวิทย์ นิลพฤกษ์
นายประเวศ พรอนุวงศ์
นายประเวศ อินทองปาน
นายประศาสน์ ประเทืองทิน
นายประเศียร วันล้วน
นายประสงค์ กลัดแก้ว
นายประสงค์ เดือนหงาย
นายประสงค์ ตันมหาสมุทร
นายประสงค์ นวลอุทัย
นายประสงค์ พรจินดารักษ์
นายประสงค์ สงวนธรรม
จ่าสิบเอก ประสงค์ สังข์ดิษฐ์
นายประสาท ดํารงไทย
นายประสาน จันทร์พุฒ
นายประสาร ธาราพรรค์
นายประสาร เศวตสุพร
นายประสิทธิ์ คันซอทอง
นายประสิทธิ์ จินากุล
นายประสิทธิ์ ด่านกระโทก
นายประสิทธิ์ ดีทรง
นายประสิทธิ์ ถือธรรม
นายประสิทธิ์ ไทยด้วง
นายประสิทธิ์ นวลศรี
นายประสิทธิ์ นาคมูล
นายประสิทธิ์ โนรี
นายประสิทธิ์ บัญญัติ
นายประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
นายประสิทธิ์ ผลบุญ
นายประสิทธิ์ ผิวเพชร
นายประสิทธิ์ พรามไทย
นายประสิทธิ์ ม่วงนิล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายประสิทธิ์ วงศ์สร้างสรรค์
นายประสิทธิ์ วารินทร์
นายประสิทธิ์ ศรีทอง
นายประสิทธิ์ สนิท
นายประสิทธิ์ สังขมณี
นายประสิทธิ์ สุขขุม
นายประสิทธิ์ สุริยะ
นายประเสริฐ กอบสุข
นายประเสริฐ คงมี
นายประเสริฐ บํารุงวงค์
นายประเสริฐ ประเสริฐผล
นายประเสริฐ สมอุดร
นายประเสริฐ สิทธิธูรณ์
นายประเสริฐ อัครมงคลพร
นายประเสริฐ อัยกร
นายประเสริฐ อินทร์รักษ์
นายประหยัด อุทัย
นายปราโมทย์ ครองยุทธ
นายปราโมทย์ เงินทอง
นายปราโมทย์ จินตประสาท
นายปราโมทย์ ถาวรานุรักษ์
นายปราโมทย์ ทับทิมเกิด
นายปราโมทย์ รักทอง
นายปราโมทย์ วัฒโนภาส
นายปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์
นายปรารถนา สถิตย์วิภาวี
นายปรารภ ลีลาศเจริญ
นายปริญญา ชมภูจักร
นายปริญญา ธีรมงคล
นายปริญญา ศุภฤกษ์ชัยศร
นายปริญญา สุพรรณรัตน์
นายปรีชา กาญจนสมบัติ

หน้า ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายปรีชา จันทร์สวัสดิ์
นายปรีชา เจริญศิริ
นายปรีชา โชคสมบัติ
นายปรีชา ซองวงษ์หล้า
นายปรีชา ทวีชาติ
นายปรีชา ปรีชาศิลป์
นายปรีชา พูลสมบัติ
นายปรีชา ระศร
นายปรีชา วิเทศวิทยานุศาสตร์
นายปรีชา สาโมทย์
นายปรีชา เสียงประเสริฐ
นายปรีชา หนูน้อย
นายปรีชา อยู่ภักดี
นายปรีดี นวลประดิษฐ์
นายปัญญา จิตรีมิตร
นายปัญญา ปรียารัตนโชติ
นายปัญญา พันธุมัย
นายปัญญา วารปรีดี
นายปัญญา แสงประกาย
นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ
นายปิติ กันตังกุล
นายปิติ ตั้งชูทวีทรัพย์
นายปิติ สุคนธสุขกุล
นายปิยพงษ์ สิทธิคง
นายปิยพันธ์ คูหาเรืองรอง
นายปิยะ กิจถาวร
นายปิยะ ชนะศักดิ์
นายปิยะ ศิริพันธุ์
นายปิยะ สมานคติวฒ
ั น์
นายปิยะ เสงี่ยมศักดิ์
นายเปรียญ ไพศาลธรรม
นายผดุง สุริยะ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายผดุง หาญลําพัง
นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
นายผาสุข กุณฑโร
นายเผด็จ กีรติบรรหาร
นายเผด็จ ธรรมรักษ์
นายเผดียง เสียงสกุล
นายพงธเศรษฐ์ บุญรัตน์
นายพงศกร สุทธิธรรม
นายพงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์
นายพงศ์เทพ รัตนสุภา
นายพงศ์พันธุ์ เป็งวงศ์
นายพงศ์พันธุ์ พุทธิวิริยากร
นายพงษ์พันธ์ ธราพร
นายพงษ์ศักดิ์ ทิสานนท์
นายพงษ์ศักดิ์ เล็กบุญญาสิน
นายพงษ์ศักดิ์ วิสูตรกาญจนชัย
นายพงษ์สยาม คีมทอง
นายพนม จงอยู่วัฒนา
นายพนม แพนแก้ว
นายพนม วัจนสุนทร
นายพนม ศิริบุญโญ
นายพนมชัย ไชยมาตย์
นายพนิช ชอบตรง
นายพนิต เชิดชูพงษ์
นายพยุง กฤษณานุวัตร์
นายพรชัย จันศิษย์ยานนท์
นายพรชัย ชิณโสม
นายพรชัย บุณยรัตน์
นายพรชัย พันธุ์ธาดาพร
นายพรชัย ศรีสุวรรณ
นายพรพจน์ สุขเกษม
นายพรรษา ฉายกล้า

หน้า ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายพรศักดิ์ ดิสนีเวทย์
นายพรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
นายพร้อมพันธ์ กุลทวี
นายพล ชูมาปาน
นายพลกฤษณ์ แสงวณิช
นายพลชิน ปัฐพี
นายพลธรรม ไชยฤทธิ์
นายพลพันธ์ บุญมาก
นายพลศักดิ์ ทองพัฒน์
ว่าที่ร้อยเอก พละ จรูญพงษ์
นายพสิษฐ์ชัย ยอดจันทร์
นายพะโยม เกษรสิทธิ์
นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์
นายพัฒนพงศ์ ระเจริญ
นายพัฒนะ เรือนใจดี
นายพัฒนา ศรีพลากิจ
นายพันธ์ศักดิ์ ผูกพันธุ์
นายพันธุ์ลพ หัตถโกศล
นายพันศักดิ์ พวงพันธ์
นายพัลลภ แย้มสง่า
นายพายัพ พงษ์เจริญ
นายพายัพ อุณหพงศา
นายพายูร เนตรช่วงโชติ
นายพิจิตร พิศสุวรรณ
นายพิชญ์พล พลพิพัฒน์พงศ์
นายพิชเยนทร์ โรหิตเสถียร
นายพิชัย เกาะมั่น
นายพิชัย นิมิตรัตนากร
นายพิชัย ภูทอง
นายพิชัย ศรีนุต
นายพิชัย สมเชื้อ
นายพิชัย อารีย์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายพิชิต ฤทธิไชย
นายพิชิต อินทร์มี
นายพิเชฏฐ์ ศรีมูลผา
นายพิเชฐ คุณากรนุรักษ์
นายพิเชษฐ์ ขุนอักษร
นายพิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น
นายพิเชษฐ์ ละหุ่งเพ็ชร
นายพิฑูรย์ อินทร์อยู่
นายพิทยา ภาภิรมย์
นายพิทยา สายนําทาน
นายพิทยา หลิวเสรี
นายพิทักษ์ จันทร์เจริญ
นายพิทักษ์ นิลราช
นายพิทักษ์ พรหมหลง
นายพิทักษ์ เพิ่มศิลป์
นายพิทักษ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
นายพินิจ จําปาหอม
นายพินิจศักดิ์ ชมสุทธา
นายพิพัฒน์ บุญเคลิ้ม
นายพิพัฒน์ พงษ์พูล
นายพิภพ ศรประดิษฐ์
นายพิเภก นิลไพรัช
นายพิรัฐ มีสวัสดิ์
นายพิศลย์ เสนาวงษ์
นายพิศาล แน่นสันเทียะ
นายพิษณุ เจียวคุณ
นายพิษณุ มีชํานาญ
นายพิสิษฐ์ เดชวงศ์ญา
นายพิสิษฐ์ พานนนท์
นายพิสิษฐ์ สืบนุการวัฒนา
นายพิสุทธิ์ พิศโฉม
นายพีรพล นรเศรษฐสุรภี

หน้า ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายพีระ ขําวารี
นายพีระ มาลีหอม
นายพีระ ศิริพรโณ
นายพีระพงศ์ คํามา
นายพีระพงศ์ พิมทา
นายพีระพงษ์ ไปแดน
นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์
นายพีระพล เกตุกราย
นายพีระยศ แสนโภชน์
นายพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
นายพูนพัฒน์ หลักคํา
นายพูนสุข แก้วศรีพจน์
นายพูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์
นายพูลลาภ ชีพสุนทร
นายเพทาย อมัตวะตะ
นายเพิ่มพูน ชัยศิริ
นายเพิ่มศักดิ์ เจียมบุญศรี
นายเพิ่มศักดิ์ เรือนสังข์
นายโพธิ์คํา ป้องปาน
นายโพยม จันทร์น้อย
นายไพฑูรย์ ไกรแจ่ม
นายไพฑูรย์ ไชยสมนึก
นายไพฑูรย์ ปิยะปกรณ์
นายไพฑูรย์ พวงยอด
นายไพฑูรย์ พิชัย
นายไพฑูรย์ ลอยแก้ว
นายไพฑูรย์ ศักดิ์แก้ว
นายไพฑูรย์ ศิริสนธิ
นายไพทูรย์ ชีกว้าง
นายไพบูลย์ คํานนท์
นายไพบูลย์ ดาวสดใส
นายไพบูลย์ นาคมหาชลาสินธุ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายไพบูลย์ นามเชียงใต้
นายไพบูลย์ ศุขมณี
นายไพบูลย์ อ้อนคําภา
นายไพบูลย์ อินนาจิตร
นายไพรัช ทาบสีแพร
นายไพรัช วัชรพันธุ์
นายไพรัตน์ รัตนวงศา
นายไพโรจน์ เจริญสุข
นายไพโรจน์ ชาญพนา
นายไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ
นายไพโรจน์ อุลิต
นายไพศักดิ์ ดีประเสริฐ
นายไพศาล เทียนไทย
นายไพศาล เนตรสุรา
นายไพศาล บุญรอด
นายไพศาล สันติธรรมนนท์
นายไพศาล อินทรสิทธิ์
นายไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร
นายภมร โยธาภักดิ์
นายภัทรวิทย์ รักษ์กุล
นายภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
นายภาวิน พัวพรพงษ์
นายภาสกร ยารังษี
นายภิญโญ รัศมาวี
นายภิรมย์ อ่อนเส็ง
นายภิวัฒน์ สอนสุวิทย์
นายภุชงค์ ชํานาญกิจ
นายภูดิส ลักษณะเจริญ
นายภูมิชัย พลศักดิ์
นายภูมนิ ทร์ วิมลศิลป์
นายภูวพัสส์ เอกตาแสง
นายภูสินเธาว์ นนทเกษม

หน้า ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายมงคล แก้วเขียว
นายมงคล จันทนะ
นายมงคล แผ่นคํา
นายมงคล พูนเพิ่มสุขสมบัติ
นายมงคล รักขวัญ
นายมงคล สิทธิหาโคตร
นายมงคลชัย สมอุดร
นายมงคลศิลป์ ทิวะสิงห์
นายมณฑล จําเริญพฤกษ์
นายมณฑล ไตรรัตน์สิงหกุล
นายมณเฑียร พรหมประพันธ์
นายมณเทียร ขจรจิตร์
นายมนต์ไชย อินทรา
นายมนตรี กวีนัฏธยานนท์
นายมนตรี ตรังวัชรกุล
นายมนตรี ธิแก้ว
นายมนตรี เวียงยา
นายมนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายมนันต์ สิริภานุวัฒน์
นายมนัส แก้วด้วง
นายมนัส จันทร์สอาด
ว่าที่ร้อยตรี มนัส พลายชุ่ม
นายมนัส รัตนเนตร
นายมนัส สมรภูมิ
นายมนัส หล่อสุพรรณพร
นายมนูญ ไชยทองศรี
นายมนูญ เมฆอรุณกมล
นายมนูญ ร่มแก้ว
นายมนูญ ศรีโท
นายมนูญ สายสีนพคุณ
นายมังกร บุญประกอบ
นายมังกร พลไชยขา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายมาณพ บุญประเสริฐ
นายมานพ จิตต์ภูษา
นายมานพ ชีวีวัฒน์
นายมานพ ทองแดง
นายมานพ พูลทรัพย์
นายมานพ วงษ์สอาด
นายมานะ สามัคคี
นายมานะ อมรกิจบํารุง
นายมานัส พานทอง
นายมานิต เกษตรสมบูรณ์
นายมานิตย์ สนั่นเอื้อ
นายมิตร แสงสว่าง
นายเมธี กลิ่นสกุล
นายเมธี ปิยะคุณ
นายเมธี วณิชชานนท์
นายเมิน มีสุข
นายไมตรี หาญใจ
นายยก ช่วยอินทร์
นายยงยุทธ ลุงคะ
นายยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์
นายยรรยง ทุมแสน
นายยรรยง สีหไตร
นายยศพล เรืองศรี
นายยอดยิ่ง อังกูรขจร
นายยิ่งยง เทาประเสริฐ
นายยุทธ ปัทมโกมล
นายยุทธนา จันทร์สว่าง
นายยุทธนา เพชรโพธิ์ศรี
นายยุทธนา เรืองไพศาล
นายยุทธนา หริรักษาพิทักษ์
นายยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ
นายยุศกล อุไรมาลย์

หน้า ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายโยธิน นิยมทอง
นายโยธิน พรหมบุตร
นายรณชัย สังข์ศรี
นายระพิน โควินทะสุด
นายระพิน สุวรรณมุข
นายระพินทร์ สุวรรณธัช
นายระหัตร โรจนประดิษฐ์
นายรักทรัพย์ แสนสําแดง
นายรังศรี หงศาลา
นายรังสรรค์ พะกะยะ
นายรังสรรค์ สําราญรื่น
นายรัชต์ธานี ชัชวาลย์ปรีชา
นายรัฐกร วิไลชนม์
นายรัฐเศรษฐ จันทร์พานิชเจริญ
นายรัตน์ เกื้อแก้ว
นายรุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์
นายรุ่งเรือง กาลศิริศิลป์
นายรุธิร์ พนมยงค์
นายเรณู ช้างทอง
นายเรวัตร ทองอร่าม
นายเรวัตร ธรรมาอภิรมย์
นายเริงศักดิ์ กตเวทิน
นายเรืองชัย บุญศักดิ์
นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
นายเรืองศักดิ์ ทรงสถาพร
นายเรืองศักดิ์ ประภาศรี
นายโรจน์ คุณเอนก
นายโรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์
นายฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ
นายละออง ปกป้อง
นายเล็ก ประภาสัจจะเวทย์
นายเลอพงษ์ อุทธา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายวงษ์ สุขุประการ
นายวชิรพงษ์ จุทาเทศ
นายวชิรา ปิตะพรหม
นายวรกิจ ประเสริฐสรรค์
นายวรณพ วิยกาญจน์
นายวรพจน์ ตันติศิริวัฒน์
นายวรพจน์ ปินะกะโพ
นายวรพล พนมพรสุวรรณ
นายวรพัฒน์ บุตรวิชา
นายวรพันธุ์ พลเดช
นายวรภัทร ลัคนทินวงศ์
นายวรรณชิต วงษาเนาว์
นายวรรณศักดิ์ บุณยรัตผลิน
นายวรวิชย์ วินิจเขตคํานวณ
นายวรวิทย์ จตุรพาณิชย์
นายวรวิทย์ วณิชาภิชาติ
นายวรวุฒิ วรศิริ
นายวรวุธ สุธีวีระขจร
นายวรศิลป์ สุริยะ
นายวรเศรษฐ์ เนติไชยพงศ์
นายวรสันต์ พีรพันธุ์
นายวราห์ เทพาหุดี
นายวริทธิ์ธร ศรีสุระ
นายวศิน ธนภิรมณ์
นายวสันต์ กันอ่ํา
นายวสันต์ บุญลิขิต
นายวสันต์ รัชชวงษ์
นายวอน ตุลยสุข
นายวอยารี หะยีมะเย็ง
นายวัชระ เจริญพะกุไพศาล
นายวัชระ ทองธีระ
นายวัชระ เพิ่มชาติ

หน้า ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวัชระ รัตนวัน
นายวัชระพันธ์ ใจรักษ์
นายวัชรินทร์ ทวีฤทธิ์
นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์
นายวัชรินทร์ ศิริพานิช
นายวัฒนา ปรีชาทรัพย์
นายวัฒนา พงษ์ศักดิ์ศิลป์
นายวัฒนา มนต์วิเศษ
นายวันชัย ครองญาติ
นายวันชัย ธงชัย
นายวันชัย ปรากริม
นายวันชัย พบพืช
นายวันชัย ไพจิตโรจนา
นายวันชัย มั่นคง
นายวันชัย วัฒโนทัยวิทย์
นายวันชัย แหลมหลักสกุล
นายวันชัย อุ่นสุข
นายวันไสว ฝาระมี
นายวัลลพ ไกรกุล
นายวัลลภ ธรรมรักษ์
นายวัลลภ ปงคํา
นายวัลลภ อัญชลิสังกาศ
ว่าที่พันตรี วาฑิต พิมพะนิตย์
นายวาสนา ทองหนา
นายวาสนา เลื่อมเงิน
นายวาสิทธิ์ พวงสวัสดิ์
นายวิจิตร บุตรี
นายวิจิตร พรงาม
นายวิชชา ปฏิปักษ์จํานน
นายวิชัย กาญจนสุวรรณ
นายวิชัย จิตสว่าง
นายวิชัย ชีพนุรัตน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายวิชัย พวงบานเย็น
นายวิชัย พันธุ์ศักดิ์ศิริ
นายวิชัย พุ่มพฤกษ์
นายวิชัย ระย้า
นายวิชัย รักวงษ์วาน
นายวิชัย ริ้วเหลือง
นายวิชัย วรรณพุฒ
นายวิชัย อินโอภาส
นายวิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล
นายวิชาญ อธิกพันธุ์
นายวิชิต จันทคณางกูร
นายวิเชียร ชํานิ
นายวิเชียร เชื่อมชิต
นายวิเชียร เนาะคํา
นายวิเชียร บรรลือ
นายวิเชียร บัวเรือง
นายวิเชียร ปลื้มกมล
นายวิเชียร ภูมิค้า
นายวิเชียร วงษ์ท้าว
นายวิเชียร สมผล
นายวิเชียร สองห้อง
นายวิญญู ปัสสาโก
นายวิฑูรย์ กฤษดี
นายวิฑูรย์ พระเดชพงษ์
นายวิดล สําราญพงษ์
นายวิทยา ทองอยู่
นายวิทยา พิสุทธิทรัพย์
นายวิทยา วราสวัสดิ์
นายวิทยา วัฒนบุตร
นายวิทยา ศรีจันทร์หล้า
นายวิทยา เหง้าเกษ
นายวินัย ชามทอง

หน้า ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล
นายวินัย ตียาสุนทรานนท์
นายวินัย ทองแย้ม
นายวินัย ทองอยู่ยืด
นายวินัย นันทสันติ
นายวินัย นาคเพชรพูล
นายวินัย บุญเกื้อสง
นายวินัย บุญเทียม
นายวินัย ปาริจฉัตต์
นายวินัย สามเมือง
นายวินัย สิงห์ทอง
นายวินัส พิณโท
นายวินิจ สุริยะ
นายวิบูลย์ศักดิ์ ทองประเสริฐ
นายวิม เกตุตระกูล
นายวิมล ปัญญามณีศร
นายวิมล พรมจันทร์
นายวิมล ศรีภิลา
นายวิยุทธ์ จํารัสพันธุ์
นายวิรัช เฟื่องศิลา
นายวิรัช เสนสม
นายวิรัตน์ จิตรโก
นายวิรัตน์ ดวงมาลา
นายวิริยา พูลสวัสดิ์
นายวิโรจน์ บุญเรือง
พันโท วิโรจน์ ผดุงสุนทรารักษ์
นายวิโรจน์ ภัทรจินดา
นายวิโรจน์ ยูรวงศ์
นายวิโรจน์ ศรีวสุธากุล
นายวิโรจน์ สุกใส
นายวิโรจน์ เหลืองสุรีย์
นายวิโรจน์ อิ่มเอิบ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

หน้า ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิลาศ พุ่มพิมล
นายวิวัฒน์ นิติวรนันท์
พันจ่าอากาศเอก วิวัฒน์ พาณิชย์
นายวิวัฒน์ หวังเจริญ
นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ
นายวิวัธน์ ยังดี
นายวิศรุต ศรีรัตนะ
นายวิเศษ ชาญประโคน
นายวิษณุ เพชรภา
นายวิษณุ วิเศียรศาสตร์
นายวิษณุ สุขเจริญ
นายวิสันต์ อ่อนมิตร
นายวิสิฐ เขมะภาตะพันธ์
นายวิสุทธิ์ จันทิรา
นายวิสุทธิ์ ชินนาพันธ์
นายวิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ
นายวิสุทธิ์ รัตนไพบูลย์
นายวิสุทธิ์ หอมมณี
นายวิสูตร คลี่แก้ว
นายวิสูตร ชาวไทย
นายวิสูตร พรหมานนท์
นายวีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
นายวีรพันธ์ แสงขาว
นายวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
นายวีรวิทย์ พงษ์นาค
นายวีรศักดิ์ วรรณรัตน์
นายวีระ ทะคะทิน
นายวีระ พงศ์นภารักษ์
นายวีระ พลอยครบุรี
นายวีระ เมืองช้าง
นายวีระ สังข์เฉย
นายวีระ เสนน้อย

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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวีระชัย วงศ์ฉลาด
นายวีระเดช เหลืองหิรัญ
นายวีระพงษ์ คุณมณี
นายวีระพงษ์ เตจ๊ะมา
นายวีระพงษ์ แสง-ชูโต
นายวีระพล ดัดขุนทด
นายวีระพล ยิ่งเจริญ
นายวีระยุทธ ธนทวี
นายวีระยุทธนา สุทธิจันทร์
นายวีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย
นายวีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
นายวีระศักดิ์ ไชยวงศ์
นายวีระศักดิ์ ตันธิกุล
นายวีระศักดิ์ สาระผล
นายวุฒิชัย ดีหมื่นไวย์
นายวุฒิชัย เรืองบุญ
นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมพันธ์
นายวุฒิศักดิ์ สุราวุธ
นายเวคิน ปิยรัตน์
นายเวชยันต์ ทองแสง
นายเวียง ค้ําชู
นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม
นายศรัณย์ ชูเกียรติ
นายศรัทธา โพธิ์แก้ว
นายศรีชัย ครุสันธิ์
นายศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ
นายศรีสกุล แผ่นสําริด
นายศักดา ขาวเกลี้ยง
นายศักดิ์ชัย เชื้อเย็น
นายศักย์ศรณ์ ลุนอินทร์
นายศิริ โกมุท
นายศิริ ฟักทอง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายศิริชัย ไตรยราช
นายศิริวัฒน์ หงษ์ทอง
นายศิลา ปุยสุวรรณ
นายศุภขจร กิจควร
นายศุภชัย เจนจินดามัย
นายศุภชัย เดชานุวัติ
นายศุภชัย ตันศิริ
นายศุภชัย นาทะพันธ์
นายศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
นายศุภชัย แสวงสุทธิ์
นายศุภชาติ ถนอมมิตร
นายศุภดล ประสงค์สุข
นายศุภนันท์ รอดมีบุญ
นายศุภนิตย์ วงษาลังการ
นายศุภรัตน์ กันหา
นายศุภฤกษ์ คงบุญศรีสุข
นายศุภศักดิ์ คุณวุฒิ
นายศุภสุพจน์ นักบุญ
นายศุภัช ศุภชลาศัย
นายเศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์
นายเศรษฐสาร ฉายแก้ว
นายเศวต กองแก้ว
นายสกล เกิดผล
นายสกล พรมชา
นายส่ง ค้าไม้
นายสงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล
นายสงัด ธนะสาร
นายสงัด ภูบาล
นายสง่า ศรีสุวรรณดี
นายสถาพร ดวงเขตต์
นายสถาพร ปราณี
นายสถาพร ส่งเสริม

หน้า ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสถิต ฉัตรทอง
นายสถิต ตรีบุรุษ
นายสถิตย์ จงสมจิตต์
นายสถิตย์ ไชยแสนท้าว
นายสถิตย์ ทองเหลา
นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช
นายสนธยา รักษากิจ
นายสนอง เก่าเจริญ
นายสนอง ทองปาน
นายสนอง โปซิว
นายสนั่น โยมญาติ
นายสนั่น สิงห์จันทร์
นายสนิท กาญจนประดิษฐ์
นายสนิท เตือนขุนทด
นายสนิท ทองนาค
นายสนิท พิพิธสมบัติ
นายสนิท ศรีสวัสดิ์
นายสม บุญดา
นายสมเกียรติ กระจ่างพันธ์
นายสมเกียรติ เชวงกิจวณิช
นายสมเกียรติ นวกิจกุล
นายสมเกียรติ บุญณสะ
นายสมเกียรติ ประสานพานิช
นายสมเกียรติ พรหมจารีย์
นายสมเกียรติ มีสิทธิ์
นายสมเกียรติ สุขนันตพงศ์
นายสมเกียรติ อมรศักดิ์
นายสมควร คีรีนิล
นายสมควร เพชรเหมือน
นายสมควร โพธิ์ทอง
นายสมคิด บุญประดิษฐ์
นายสมคิด บุตรทองแก้ว

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายสมคิด พึ่งสุข
นายสมคิด เพียสุพรรณ
นายสมคิด วัสแสง
นายสมคิด สง่า
นายสมคิด แสนเสริม
นายสมคิด อยู่ชัง
นายสมจริง อินทรักเดช
นายสมจิต แก้วแสงขวัญ
นายสมจิต คงรักษา
นายสมใจ ม่วงศรีทอง
นายสมชัย ชีวะวิโรจน์
นายสมชัย มานะวะ
นายสมชาติ จิริวิภากร
นายสมชาติ โชคชัยธรรม
นายสมชาติ รชตวิฑูร
นายสมชาติ แสวงผล
นายสมชาติ อู่อ้น
นายสมชาย คงสว่าง
นายสมชาย ชํานาญเสือ
นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์
นายสมชาย ปิ่นละออ
นายสมชาย พวงสมบัติ
นายสมชาย รักยุติธรรมกุล
นายสมชาย วงศ์สวัสดิสกุล
นายสมชาย วิจิตร
นายสมชาย ศรีอรุณเอี่ยม
นายสมชาย สระบัว
นายสมชาย สายจันทร์อัด
นายสมชาย สุนทรโลหะนะกูล
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส
นายสมเดช บุญมาก
นายสมเดช ปิ่นสูรย์

หน้า ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสมเดช พันธุ์ศิริ
นายสมเดช พุ่มชา
นายสมทรง วงษ์กราน
นายสมนึก เกตุไทย
นายสมนึก คงเจริญ
นายสมนึก จารุดิลกกุล
นายสมนึก จิตตภานันท์
นายสมนึก ชูศิลป์
นายสมนึก นิพนธ์ทิวากาล
นายสมนึก พรหมหิตาธร
นายสมนึก มั่นปาน
นายสมนึก เสาสีอ่อน
นายสมบัติ แก้วปกาศิต
นายสมบัติ ธนะวันต์
นายสมบัติ พาศรี
นายสมบัติ วิชัย
นายสมบัติ แสงพราว
นายสมบัติ แสนศรี
นายสมบัติ อ่ําสาริกา
นายสมบูรณ์ แก้วสุรินทร์
นายสมบูรณ์ ดําริห์
นายสมบูรณ์ ธนากรรฐ์
นายสมบูรณ์ เนียมกล่ํา
นายสมบูรณ์ ภูลายยาว
นายสมบูรณ์ เมืองอินทร์
นายสมบูรณ์ อ้อยแดง
นายสมประสงค์ จิราวัสน์
นายสมปอง แก้วชะฎา
นายสมปอง ฆังฆะ
นายสมปอง นิตสุวรรณ
นายสมปอง มากฤทธิ์
นายสมพงศ์ ค่ายคํา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายสมพงษ์ ต่อสติ
นายสมพงษ์ ถาวรวิสุทธิกุล
นายสมพงษ์ เทศนา
นายสมพงษ์ มูลแก้ว
นายสมพจน์ เจริญวานิช
นายสมพจน์ นพเก้า
นายสมพร ฉั่วสกุล
นายสมพร เฉลิมสุข
นายสมพร ศรีอนันต์
นายสมภพ เพชรรัตน์
ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ คงบุญโสด
นายสมโภชน์ นิลประภา
นายสมมาตร มานะกล้า
นายสมยศ จุลปานนท์
นายสมยศ ชนะดวงใจ
นายสมยศ โชติเกษมศรี
นายสมยศ ศรีจันทร์
นายสมยศ แสงจันทร์
นายสมยศ แสงจันทร์
นายสมรรถชัย ศิริกุล
นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส
นายสมศักดิ์ โคกทอง
นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
นายสมศักดิ์ ตรีสัตย์
นายสมศักดิ์ นามลิวัน
นายสมศักดิ์ นิยมศิลป์
นายสมศักดิ์ บัวงาม
นายสมศักดิ์ ผลากิจ
นายสมศักดิ์ พรหมหิตาทร
นายสมศักดิ์ พิเศษสุทธิกุล
นายสมศักดิ์ พุ่มมาก
นายสมศักดิ์ รักษ์พงศ์

หน้า ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสมศักดิ์ วชิรพันธุ์
นายสมศักดิ์ ศรีประสิทธิ์
นายสมศักดิ์ สอนสนาม
นายสมศักดิ์ โสนะโชติ
นายสมศักดิ์ เหลาทุม
นายสมศักดิ์ ไหลเวชพิทยา
นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ
นายสมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายสมสิทธิ์ โพธิ์งาม
นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม
นายสมหมาย ตรีวิเชียร
นายสมหมาย ปราบสุธา
นายสมหมาย มงคลบุตร
นายสมหมาย วีระชิงชัย
นายสมหวัง ขันตยานุวงศ์
นายสมหวัง บุญสิทธิ์
นายสมหวัง ลําพาย
นายสมัคร ดาวสุวรรณ
นายสมัย เตชะศรี
นายสมาน ชัยพร
นายสมาน ยิ่งนอก
นายสมานมิตร อยู่สุขสวัสดิ์
นายสยาม ชูถิ่น
นายสยาม อรุณศรีมรกต
นายสรรเสริญ เนินพลับ
นายสรวิชญ์ จิตรใจ
นายสรสัณห์ รังสิยานนท์
นายสรสิทธิ์ กลมกล่อม
นายสรายุทธ์ ไชยพันธ์
นายสรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์
นายสราวุฒิ แก้วพิพัฒน์
นายสราวุธ จริตงาม

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายสราวุธ สุดหนองบัว
นายสละ วิเลปนะ
นายสวงค์ ร่มเงิน
นายสวงษ์ ไชยยา
นายสวัสดิ์ ตุ้ยแม้น
นายสวัสดิ์ มณีนิล
นายสวัสดิ์ หอมโพธิ์
นายสวิส แก้วบางพูด
นายสหัสส์ สุขไทย
นายสอาด จันต๊ะคาด
นายสะอาด วงศ์กาฬสินธุ์
นายสัจจา อ่อนแก้ว
นายสันติ พงศ์ภัทรวัต
นายสันติ ศรีประเสริฐ
นายสัมพันธ์ มณี
นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์
นายสัมมา รธนิธย์
นายสัมฤทธิ์ กัณทะพงศ์
นายสัมฤทธิ์ คําจันทร์
นายสัมฤทธิ์ ศักดิ์ตระกูลกล้า
นายสาคร โคตรภูเวียง
นายสาคร รักบํารุง
นายสาคร หาวิธี
นายสาทิศ ชูแสง
นายสาธิต อินทจักร์
นายสานิตย์ โภคาพันธ์
นายสามารถ ภคกษมา
นายสามารถ วิเศษสิงห์
นายสามารถ ศรีนวล
นายสามารถ ศาสตร์สูงเนิน
นายสามารถ แสนสุข
นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม

หน้า ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสายัณห์ ตากมัจฉา
นายสายันต์ จงปราณี
นายสายันต์ พาดี
นายสายันต์ ศรีสอนใจ
นายสายันต์ ศิริมนตรี
นายสาโรช เนติธรรมกุล
นายสํานวน ต้นสวรรค์
นายสําเนาว์ ธนะสมบัติ
นายสําเนียง ปรีชา
นายสํารวย น่าบัณฑิต
นายสําราญ เผือกคง
นายสําเริง กาฬรัตน์
นายสําเริง กุจิรพันธ์
นายสําอางค์ เนียมรักษา
นายสิงห์โต แก้วกัลยา
นายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์
นายสิทธิชัย ทรัพย์เมฆ
นายสิทธิชัย วนจันทรรักษ์
นายสิทธิชัย ศรีวะอุไร
นายสิทธิโชค ประสพสุข
นายสิทธิพร จาตุวรรณ์
นายสิทธิพร ใหญ่ธนายศ
นายสิทธิศักดิ์ สุคนธวงศ์
นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์
นายสินาด นวลสนิท
นายสิปปภาส พรสุขสว่าง
นายสืบพงษ์ ทองนาค
นายสืบสาย พุกกะเวส
นายสุกิจ สิมลี
นายสุกิจ เหล็กเพชร
นายสุคนธ์ คงช่วยสถิตย์
นายสุจินต์ บุรีรัตน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายสุจินต์ เรืองแป้น
นายสุชน ภู่ไชยเจริญ
นายสุชล วิเชียรฉาย
นายสุชา ราชฉวาง
นายสุชาติ แก้วมณี
นายสุชาติ เจริญกุล
นายสุชาติ ชนะวงศ์
นายสุชาติ ตัณฑิกุล
นายสุชาติ ปิยะกาญจน์
นายสุชาติ พงษ์สมบูรณ์
นายสุชาติ ยังเหลือ
นายสุชาติ ลิ่มกตัญญู
นายสุชาติ ลี้ตระกูล
ว่าที่ร้อยตรี สุชิน กุลเกตุ
นายสุชีพ จองเดิม
นายสุดใจ ประมูลชัย
นายสุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ
นายสุทธิชัย ยังสุข
นายสุทธิพร กระจาดทอง
นายสุทธิรัตน์ สุวรรณจรัส
นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
นายสุทธี เอี่ยวศิริ
นายสุทัศน์ คล้ายชม
นายสุทัศน์ ใจคําปัน
นายสุทัศน์ วิชัยโย
นายสุทัศน์ ศรศักดิ์
นายสุทัศน์ สมุทรศรี
นายสุทิน แก้วทองอ่อน
นายสุทิน ชุ่มจิตร์
นายสุทิน หมวดชนะ
นายสุทิน อวสานะพันธุ์
นายสุเทพ ดาราฉาย

หน้า ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสุเทพ ทักษิณาเจนกิจ
นายสุเทพ วงศ์ผุดผาด
นายสุเทพ วานิชสําราญ
นายสุเทพ อากรชี
นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
นายสุธรี ์ บัวพิมพ์
นายสุนทร กฐินหอม
นายสุนทร แก้วเกตุ
นายสุนทร ฉมารัตน์
นายสุนทร ยาละ
นายสุนทร สุทองหล่อ
นายสุนันท์ ธรรมปาโล
นายสุนันท์ พรมดี
นายสุนันท์ เพชรมณี
นายสุนันท์ ย้อยนวล
นายสุนันท์ สายกระสุน
นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ
นายสุพงษ์ มาคะผล
นายสุพงษ์ เมธานันท์
นายสุพจน์ โกวิทยา
นายสุพจน์ บุรพกุศลศรี
นายสุพจน์ เบญจามฤต
นายสุพจน์ พงศ์ประสบชัย
นายสุพจน์ เมฆสวัสดิ์
นายสุพจน์ วิลาวัลย์
นายสุพจน์ สงวนสุข
นายสุพจน์ อินทนาม
นายสุพร ศุภลักษณ์นารี
นายสุพรรณ เรียมริมมะดัน
นายสุพัฒน์ จํารัสศรี
นายสุพัฒน์ โพธิสาร
นายสุพิศ พูลเขาล้าน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายสุเพชร จิรขจรกุล
นายสุภกิจ ศรีเสน
นายสุภนิติ์ นิวาตวงศ์
นายสุภรัตน์ ภัทรโกศล
นายสุภฤกษ์ สิทธิปรุ
นายสุภาพ สายทองอินทร์
นายสุภาพ สุขเกษม
นายสุมิตร เสนสม
นายสุเมธี บุญไธสง
นายสุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์
นายสุรชัย คําแดง
นายสุรชัย ตั้งสุวรรณเจริญ
นายสุรชาติ คอทอง
นายสุรชาติ พ่วงพุ่ม
นายสุรดี เขียวหวาน
นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ
นายสุรเดช ถาวรพิทักษ์
นายสุรเดช พรหมโชติ
นายสุรเดช อินทรสันติ
นายสุรพงษ์ ญาณสาร
นายสุรพล การบุญ
นายสุรพล กุลตังวัฒนา
นายสุรพล ขอสุข
นายสุรพล เจริญผล
นายสุรพล ชาลีกุล
นายสุรพล นธการกิจกุล
นายสุรพล เนตรสมบูรณ์
นายสุรพล เรืองรอง
นายสุรพล ศรีแก้ว
นายสุรพล สมานพันธุ์
นายสุรพล อาจสูงเนิน
นายสุรพันธ์ ตันศรีวงษ์

หน้า ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสุรพันธ์ น้ําเงิน
นายสุรพันธ์ ยิ้มมั่น
นายสุรพันธ์ ลิ้มมณี
นายสุรเมธ ตะวันธรงค์
นายสุรวิตร์ วงศ์ลือเกียรติ
นายสุรศักดิ์ ครองสกุล
นายสุรศักดิ์ ปลาบู่ทอง
นายสุรศักดิ์ ยกถาวร
นายสุรศักดิ์ สุจริตจิตร
นายสุรศักดิ์ หนองโยธา
นายสุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ
นายสุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
นายสุระ ประทุมศิริ
นายสุระชัย อักษร
นายสุรัต อัตนวานิช
นายสุราช ขุมเงิน
นายสุราษฎร์ พรมจันทร์
นายสุรินทร์ พรมบุตร
นายสุรินทร์ ภูริปัญญานนท์
นายสุวรรณ เกษมทะเล
นายสุวรรณ จําปาเงิน
นายสุวรรณ นิสดล
นายสุวรรณ วันแก้ว
นายสุวรรณ อนุรัตน์
นายสุวัจน์ ธัญรส
นายสุวัจน์ บุญญานุสนธิ์
นายสุวัฒน์ กัติยบุตร
นายสุวัฒน์ ซิวเชียง
นายสุวัฒน์ ไทยนะ
นายสุวัฒน์ บุญจันทร์
นายสุวัฒน์ ไพโรจน์กัลยา
นายสุวัฒน์ วรรณกูล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายสุวิชา วิเศษสุนทร
นายสุวิทย์ จักษุจินดา
นายสุวิทย์ เจิมสวัสดิพงษ์
นายสุวิทย์ แจ่มจบ
นายสุวิทย์ ชัยทอง
นายสุวิทย์ ปุณณชัยยะ
นายสุวิทย์ มิ่งโอโล
นายสุเวทย์ อวยจินดา
นายสุสง่า ศักดิ์ศาสตร์
นายเสงี่ยม เมฆนาคา
นายเสถียร คําภา
นายเสถียร คําศิริ
นายเสถียร ธัญญศรีรัตน์
นายเสถียร เพ็ญภักดี
นายเสน่ห์ มีมา
นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์
นายเสน่ห์ วิริยะเจริญธรรม
นายเสนาะ มณีเพชร
นายเสนีย์ เชยชุ่ม
นายเสริม ไพรัตน์
นายเสรี ธนะวัฒโก
นายเสรี พรมตวง
นายเสรี ภาคศิริพันธุ์
นายเสรี รอดขาว
นายเสรี วิเศษสังข์
นายเสรี อิ้ววังโส
นายแสงไทย มีสุนทร
นายแสดง ฉันทวิชานนท์
นายแสวง ดีแท้
นายแสวง โปธาเศษ
นายแสวง อินทวงศ์
นายโสภณ พิมพ์โคตร

หน้า ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายโสภณ รัตนา
นายโสภณ สุขเสวี
นายโสภณ โสมดี
นายโสภณวิชญ์ อินทร์ประยงค์
นายโสรัจ ใหม่น้อย
นายไสว จันทรา
นายไสว เสี่ยงบุญ
นายหวังหะมะ บือนา
นายใหญ่ เสริมเจริญกิจ
นายองอาจ ตรีปัญญา
นายองอาจ เพชรภักดี
นายองอาจ วิกรมธีรานันท์
นายอดล สุวรรณโณ
นายอดิศักดิ์ อภิรักษากุล
นายอดุล หมู่มาก
นายอดุลชัย โคตะวีระ
นายอดุลย์ ดอกสันเทียะ
นายอดุลย์ แปงการิยา
นายอดุลย์ มะมิง
นายอดุลย์ ราชํา
นายอดุลย์ เวชวงษ์
นายอธิพงษ์ ประหุน
นายอนนท์ กิติมศักดิ์
นายอนันต์ จันทรภาโส
นายอนันต์ บุญแต่ง
นายอนันต์ บุญวาส
นายอนันต์ ปัญญาคําเลิศ
นายอนันต์ พรหมสุวรรณ
นายอนันต์ มุกดาเวช
นายอนันต์ มุ่งวัฒนา
นายอนันต์ เวทการ
นายอนันต์ หนูพัฒน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

หน้า ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายอนันต์ หาญณรงค์
นายอนันต์ หิรัญสาลี
นายอนันต์ เอี่ยมชื่น
นายอนิรุทธิ์ ทองสม
เรืออากาศเอก อนิรุธ ภัทรากาญจน์
นายอนิรุธ สหุนาฬุ
นายอนุชา พงษ์เกษม
นายอนุชา พัวไพโรจน์
นายอนุชาติ หิรัญหลาย
นายอนุชิต พลับรู้การ
นายอนุพงษ์ พันธุ์วาณิช
นายอนุวัฒน์ สมบูรณ์นาวากุล
นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม
นายอนุศักดิ์ ห้องเสงี่ยม
นายอนุสรณ์ นาคะนิเวศน์
นายอภิชัย บวรกิติวงศ์
นายอภิชาต แก่นน้อย
นายอภินันท์ ธนชยานนท์
นายอภินันท์ นาเลาห์
นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง
นายอภิสิทธิ์ สุทธิศักดิ์
นายอมร จันทร์ตา
นายอมร ไชยคําหาญ
นายอมร ดอนตระกูล
นายอมร นิยมค้า
นายอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์
นายอมรศักดิ์ คุ้มสว่าง
นายอรรณพ อุนจะนํา
นายอรรถกร เก่งพล
นายอร่าม คุ้มกลาง
นายอร่าม อาจฤทธิ์
นายอรุณ สุขเกษม

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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายอลงกด แทนออมทอง
นายอลงกร อมรศิลป์
นายอวยชัย จีระชน
นายอวยชัย โชคบุณยสิทธิ์
นายอัครเดช จอมอินตา
นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
นายอัธยาศัย โฮมวงศ์
นายอัมพร สังข์พระกร
นายอัศวิน สุขกฤต
นายอากาศ กองพิธี
นายอากาศ จันตระกูล
นายอาคม สมบัติแก้ว
นายอาคม หาญสงคราม
นายอาคม อุบาลี
นายอาทร ทองสวัสดิ์
นายอาทิตย์ โก้สกุล
นายอาทิตย์ ภูมีพัฒน์
นายอานนท์ วิทยานนท์
นายอานันทน์ แสงศิลา
นายอานันทวุฒิ มาลาสง่าวงษ์
นายอานุภาพ พิมพ์เขต
นายอารมณ์ อินทร์จันทร์
นายอารยะ วิทยาวิโรจน์
นายอํานวย จันทร์แก้ว
นายอํานวย พลชัย
นายอํานวย สิทธิมงคล
นายอํานาจ ทองผาสุข
นายอํานาจ พัวพลเทพ
นายอํานาจ ศรีศิลา
นายอํานาจ ศิลวัตร
นายอํานาจ สุขศรี
นายอําพล วงศ์กลม

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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

นายอําไพ บุญสร้าง
ว่าที่ร้อยตรี อิทธิ คําเพราะ
ว่าที่พันตรี อิทธิพร ศิริสวัสดิ์
นายอินสน แสนใจบาล
นายอิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต
นายอุดม คุณชมภู
นายอุดม ตรีพงษ์
นายอุดม ทิพเนตร
นายอุดม พระเพ็ชร
นายอุดม วิเขตกิจ
นายอุดม ศิวโมกษธรรม
นายอุดม สมณาศักดิ์
นายอุดมศักดิ์ คันธาเศรษฐ
นายอุดมศักดิ์ พิบูลย์รุ่งเรือง
นายอุดร ยืนยง
นายอุดร เห็นชอบดี
นายอุทัย น้อมระวี
นายอุทัย แนบถนอม
นายอุทัย ลือสกุล
นายอุทิศ ผลิวรรธนะ
นายอุทิศ วัฒนกุล
นายอุเทน สิงห์เมืองพล
นายอุธานี กลางประพันธ์
นายอุบล นาคแก้ว
นายอุบล เรืองหิรัญ
นายอุบลศักดิ์ จันทร์เกษ
นายอุปถัมภ์ พุดหน่อย
นายอุปถัมภ์ วิเศษศรี
นายอุรพงศ์ คันธวัลย์
นายอุสมาน ดือราแม
นายเอกชัย บุญมีพิพิธ
นายเอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

หน้า ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายเอกวิทย์ จําปาพันธุ์
นายเอนก ท่าม่วง
นายเอี่ยม สมบูรณ์
นายเอื้อน รอดบน
นายโอภาศ อินทรวงษ์
นายโอภาส พิมพา
นายโอภาส สายคําพันธ์
นายกฤษณพงศ์ มโนธรรม
นายกวิน ก้านแก้ว
นายกสิน ศุภปฐม
นายกาญจน์ จิรธนา
นายกําธร ลีลามะลิ
นายกิตติ อินทราสุขพร
นายกิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์
นายกิติศักดิ์ ไกรเกียรติ
นายเกษม เสรีพรเจริญกุล
นายโกเมศ วิชชาวุธ
นายโกวิท กองคํา
นายขจรศิลป์ ผ่องสวัสดิ์กุล
นายขันติ สุนทรพฤกษ์
นายคํานวร จิตรมณีวรรณ
นายจรุง บุญกาญจน์
นายจรูญ ชาสวัสดิ์
นายจรูญ ลี้ตระกูลนําชัย
นายจํารูญ ลิขิตวัฒนาสกุล
นายจิตติ นิสยันต์
นายจิระพัฒน์ เกตุแก้ว
นายจุมพล ตันติวงษากิจ
นายจุมพล ฟูเจริญ
นายเจนฤทธิ์ วิตตะ
นายเจนศักดิ์ พนิตอังกูร
นายฉัตรชัย กองแก้ว

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖

นายฉัทฐกร ธัญเกียรติ
นายเฉลิมพร ชินาธิวร
นายชยุตม์ กําพลนุรักษ์
นายชรัช พรอํานวยลาภ
นายชวมัย สืบนุการณ์
นายชัชวาล นฤพนธ์จิรกุล
นายชัชวาลย์ แก้วคุณ
นายชัยวัฒน์ งามปิยะสกุล
นายชัยวัฒน์ ทองสันติสุข
นายชัยวัฒน์ ทองไหม
นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
นายชาญชัย ปวงนิยม
นายชาพล รัตนพันธุ์
นายชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์
นายชูศักดิ์ เรืองจุติโพธิ์พาน
นายเชิดศักดิ์ มาศมหิศักดิ์
นายโชคชัย ทั่งไพบูลย์
นายโชคชัย ล้อพิริยะธรรม
นายโชคชัย สาครพานิช
นายณรงค์ ทองหาญ
นายณรงค์ วณิชย์นิรมล
นายณรงค์ชัย เชื่อมประไพ
นายณรงค์วิทย์ ตริสกุล
นายณัฏฐ์ บุญนิธิ
นายณัฐ พนินทร์
นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
นายดนัย ภัทรเธียรสกุล
นายดิลก ลาภานันต์
นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์
นายเดชา แซ่หลี
นายเดชา หนุนพระเดช
นายถาวร พลเดช

หน้า ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายทนงศักดิ์ หอมทรัพย์
นายทนุ ทิมโพธิ์
นายทรงเดช สอนสุภาพ
นายทวีศักดิ์ จงวิริยานุรักษ์
นายทองหล่อ เปลี่ยนพันธ์
นายทินกร เนื่องผาสุข
นายธงชัย วชิรพินพง
นายธงชัย สาระกูล
นายธนกฤต มณีรัตน์
นายธนา บํารุงเชาว์เกษม
นายธนิต โคตมะ
นายธเนศ มนูญศิลป์
นายธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ
นายธวัชชัย เทียมกลาง
นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา
นายธานินทร์ ไชยานุกูล
นายธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล
นายธานี ใบแก้ว
นายธารา ชินะกาญจน์
นายธิติวัฒน์ สุรพันธุ์
นายธีรบูลย์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
นายธีรพล สุขมาก
นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์วงษ์
นายธีรศักดิ์ มงคล
นายธีระชัย ลีลาเมธากุล
นายธีระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ
นายนคร ทิพย์สุนทรศักดิ์
นายนพดนธ์ พงศ์รุจิกร
นายนพดล ไพบูลย์สิน
นายนพรัตน์ วิบุลสันติ
นายนรินทร์ เอมกลิ่น
นายนฤพนธ์ วุฒิเดชกําจร

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐

หน้า ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายนัยรัตน์ ลัทธิธนธรรม
นายนิทัศน์ วิไลวรรณ
นายนิรันดร มณีกานนท์
นายนิสิต คงเกริกเกียรติ
นายบัญชา ค้าของ
นายบุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ
นายบุญนัฎ เลาหะทองทิพย์
นายบูรณินทร์ ชีวสกุลยง
นายประกอบกิจ วีระไวทยะ
นายประกิจ เล็กวรกุล
นายประดิษฐ์ เจริญงาน
นายประดิษฐ ธนาเดชากุล
นายประติรพ ปุณโณทก
นายประทิน ฮึงวัฒนากุล
นายประทีป จันทร์สิงห์
นายประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์
นายประนอมสม แสนหอม
นายประพนธ์ อางตระกูล
นายประพัฒน์ ธรรมศร
นายประพันธ์ ชนม์ยืน
นายประภัสร์ ศุขศรีไพศาล
นายประวิทย์พงษ์ เกียรติกังวาฬไกล
นายประวีณ ทับแสง
นายประสพโชค แกมทับทิม
นายประสาน ชัยวิรัตนะ
นายประสิทธิ์ คงนิสัย
นายประเสริฐ ศรีสารคาม
นายประเสริฐ เอี่ยมปรีชากุล
นายปราการ ถมยางกูร
นายปริญญา คุ้มตระกูล
นายปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม
นายปรีชา เปรมปรี

๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายปัญจพล แก้วอุบล
นายปัญญา ขวัญวงศ์
นายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์
นายปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์
นายปิ่นอภัย บุญศรีโรจน์
นายผดุงชาติ สีหมอก
นายพงษ์พันธ์ ปอแก้ว
นายพงษ์ศักดิ์ อนุจารี
นายพงษ์สรร สุวรรณ
นายพณพัฒณ์ โตเจริญวาณิช
นายพรชัย ลิ้มกมลทิพย์
นายพรชัย อนันต์ภัทรชัย
นายพรไพโรจน์ มิตรปราสาท
นายพรสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์
นายพสิษฐ์ วุฒิกรวิภาค
นายพันธ์นพ ควรดํารงธรรม
นายพินิจ ศรีสุวรรณภรณ์
นายพิพัฒ เคลือบวัง
นายพีรพงศ์ นิลพัฒน์
นายพีรพล เจริญวิบูลย์พันธุ์
นายพีระพงษ์ โอภาสเสถียร
นายไพรัชย์ ชูสิน
นายไพรัตน์ สระโสม
นายไพโรจน์ เกตุรัตนกุล
นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช
นายไพศาล ปริยปราณี
นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
นายภาสกร บัวขาว
นายภิเษก ยิ้มแย้ม
นายภูวเดช สุระโคตร
นายมงคล ภัทรทิวานนท์
นายมงคล สุทธิอาคาร

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔

นายมณเฑียร นรเศรษฐ์สิงห์
นายมนตรี สนธิพันธ์
นายมรุต พนธารา
นายมานะ จันทรชาติ
นายมานิต ประกอบกิจ
นายเมธา ทรงธรรมวัฒน์
นายเมธา พิพัฒน์พงษ์เลิศ
นายยงยุทธ โล่ศุภกาญจน์
นายยศกร เนตรแสงทิพย์
นายยุทธนา ประนุช
นายรังสรรค์ บุตรชา
ร้อยตํารวจเอก รุ่งเรือง กิจผาติ
นายเรวัต ฟองจามร
นายเล็ก พัฒนาการจิต
นายเลขา ด่านวิริยะกุล
นายเลิศวุฒิ บัวเลิศ
นายวรชัย จึงตระกูล
นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก
นายวรพงษ์ ทองดี
นายวรวัฒน์ ไชยชาญ
นายวรวุฒิ โอฬารวณิช
นายวัชรินทร์ สุนทรลิ้มศิริ
นายวัฒนา พุฒินาถ
นายวัฒนา วงศ์เทพเตียน
นายวันชัย จารุสมบัติ
นายวันชัย ฉวีกุลรัตน์
นายวันชัย วงศ์สุวรรณ
นายวันชัย อัตถากร
นายวิจิตต์ สีมา
นายวิชาญ จงประสาธน์สุข
นายวิเชียร ลิ้มเจริญสุข
นายวิทยา ประทินทอง

หน้า ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวิทยา ผดุงชัยโชติ
นายวินัย บรรจงการ
นายวิรัตน์ ลือวิเศษไพบูลย์
นายวิโรจน์ คงสวัสดิ์
นายวิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์
นายวิวัติ สุขลิ้ม
นายวิษณุ เชื้อพันธุ์
นายวิสุทธิพงษ์ พรหมโคตร์
นายวีรชัย เดชอมรธัญ
นายวีรพงศ์ เลาหเพ็ญแสง
นายวีระชัย จันทร์ดียิ่ง
นายวีระวิทย์ สฤษดิพันธุ์
นายวุฒิชัย ว่องวานิช
นายวุฒิศักดิ์ วิบูลย์ศิริกุล
นายเวสารัช เวสสโกวิท
นายศรีปราชญ์ บุญนํามา
นายศรีโรจน์ ชัยพฤกษ์
นายศิริชัย ชละเอม
นายศิริศักดิ์ นันทะ
นายศิโรตม์ สินธุนันท์สกุล
นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์
นายศุภชัย ยอดเยี่ยม
นายสง่าพงษ์ วรินทรเวช
นายสธน บุญลิขิต
นายสมคิด อุ่นเสมาธรรม
นายสมจิตต์ ใจวิถี
นายสมชัย รองวิริยะพานิช
นายสมชัย อรุณรุวิวัฒน์
นายสมชาย เกาะคู
นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ
นายสมชาย ไวทิตานันท์
นายสมชาย ศุภผล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘

หน้า ๑๓๔
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นายสมบัติ โรจนดําเกิงโชค
นายสมบัติ สธนเสาวภาคย์
นายสมบูรณ์ คุโรปกรณ์พงษ์
นายสมพงษ์ ชลคีรี
นายสมฤกษ์ จึงสมาน
นายสมศักดิ์ นันทศรี
นายสมศักดิ์ ปริชาตสมบัติ
นายสมศักดิ์ ราหุล
นายสมศักดิ์ โสฬสลิขิต
นายสมศักดิ์ เหรียญทอง
นายสมหมาย พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายสราวุธ โกวิทพัฒนา
นายสวัสดิ์ เจียมจิต
นายสาธิต ทิมขํา
นายสาธิต รัตนศรีทอง
นายสาธิต สันตดุสิต
นายสานนท์ สังข์ภาพันธ์
นายสามารถ ประสิทธิชัยฤทธิ์
นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ
นายสาโรจน์ ภู่พัฒน์
นายสุจินต์ คุณรักษา
นายสุดชาย เลยวานิชย์เจริญ
นายสุทัศน์ วรรโณ
นายสุทีป บุษยามานนท์
นายสุเทพ สุทัศนทรวง
นายสุประสิทธิ์ จรูญวัฒนเลาหะ
นายสุพงษ์ กลั่นเจริญ
นายสุพจน์ มังกร
นายสุเมธ กอรี
นายสุเมธ มณฑารักษ์
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
นายสุรนิตย์ ศรีมงคล

๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสุรพงศ์ ขวัญพงศ์
นายสุรพล ฉากครบุรี
นายสุรพล ชัยชูสอน
นายสุรพล หุตังคบดี
นายสุรพล อริยปิติพันธ์
นายสุรพล อริยานุกิจจา
นายสุรพล อัศวพลไพศาล
นายสุรศักดิ์ แสงทักษิณ
นายสุริยน จูรัตนากร
นายสุริยะ ปิยผดุงกิจ
นายสุริยะ วิริยะประสิทธิ์
นายสุวิช ยานะวิมุติ
นายสุวิทย์ การัณย์สุข
นายสุวิทย์ ทวนชีพ
นายเสกสรรข์ วิญญา
นายโสภณ อรุณแสง
นายหรรษา แต้ศิริ
นายอดุล บินยูโซะ
นายอดุลย์ เร็งมา
นายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่
นายอนันต์ มุ่งเจริญสันติกุล
นายอนันตโชค เพชรเกษม
นายอนุชา ตั้งทางธรรม
นายอนุชา อาภาสวัสดิ์
นายอนุเทพ ขวัญเลิศมงคล
นายอนุรักษ์ สารภาพ
นายอภิชัย ไพยารมณ์
นายอภิรักษ์ ยุคันตวรานันท์
นายอภิวัฒน์ บัณฑิตย์ชาติ
นายอภิวัฒน์ ม่วงสนิท
นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์
นายอมรินทร์ นันทวิทยาภรณ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒

นายอรรถพล ชีพสัตยากร
นายอวยชัย สุขแก้ว
นายอํานวย พุ่มพุทรา
นายอิศรา จรูญธรรม
นาวาโท อุดม เกียรติวิชญ์
นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล
นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา
นายเอลวิล เพชรปลูก
นายโอภาส เพ็ญพงษ์
นายโอฬาร ยิ่งเสรี
นายโอฬาร วิวัฒนาช่าง
นายเกษม กันทะตั๋น
นายเกียรติชัย ตุลาธรรมกุล
นายไกรรัฐ พัฒนเพ็ญ
นายชาญณรงค์ บุญชุม
นายชูศักดิ์ วงศ์วัชรกาญจน์
นายเชี่ยว กิติวิริยกุล
นายไชยยงค์ พึ่งเกียรติไพโรจน์
นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์
นายดิเรก วุฒิโชค
นายเดชา จาตุธนานันท์
นายทิณกร ผ่องลักษณา
นายนรวีร์ สุวัฑฒนา
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
นายบรรพต เตกะจรินทร์
นายบัณฑิต สุนทรมนูกิจ
นายประกอบ จันทร์มา
นายปราโมทย์ ภูพานทอง
นายพิทยา เลิศมหาฤทธิ์
นายพิศ ลีภัทรพงศ์พันธ์
นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
นายระพินทร์ วโรภาษ

หน้า ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
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๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
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๓๙๗๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวิจารณ์ โภชนกุล
นายวิชัย วุฒานุรักษ์
นายวิโรจน์ ศิริไทย
นายวิศิษฐ์ สันติพลวุฒิ
นายวิษณุ ทับเที่ยง
นายวุฒิชัย ตางาม
นายศุภชัย พงษ์ศิริวรรณ์
นายสมใจ ชุมสุวรรณ์
นายสมมาตย์ ตั้งสกุล
นายสมยศ ศริดารา
นายสามารถ สุขเกษม
นายสุธน โพธิ์เอี่ยม
นายสุธน อยู่เกตุ
นายสุรเดช วุฒิชาติ
นายเอกราช สุขมี
นายชูชาติ จันทรินทร์
นายนําพล แฉ่งพานิช
หม่อมราชวงศ์เศรษฐวัฒน์ จักรพันธุ์
นายอรรคฤทธิ์ ทรัพย์ยิ่ง
นายเอสนะ ชินชํานาญ
พันตํารวจเอก เฉลิมเกียรติณรงค์ วงศ์ธนู
นายวิวัฒน์ เชาวน์วาณิชย์
พันเอก เสกศิลป์ แสงศร
นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม
นายเฉลิมชัย ลิ้มสกุล
นายชรินทร์ รวมนรินทร์
นายชัยพจน์ คชโคตร
นายชูเกียรติ ชมแก้ว
นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด
นายเดช กองแก้ว
นายถมยา ศรีประสม
นายธนูศร ตาสระคู

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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หน้า ๑๓๖
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นายธัญเทพ หมื่นยุทธ
นายธีรชิต บวรนันทิวัฒน์
นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
นายบัณฑิต ชนะกาญจน์
นายบุญค้ํา ดวงจันทร์
นายประยงค์ ศรไชย
นายประสงค์ จักรคํา
นายวิรอด ไชยพรรณา
นายสมชาย สุรชาตรี
นายสมบูรณ์ ดีเสมอ
นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล
นายสิทธิกร อ้วนศิริ
นายสุคนธ์ เศรษฐ์วิชัย
นายเสถียร ดํารงคดีราษฎร์
นายอินทพร จั่นเอี่ยม
นายอุบลพันธ์ ขันผนึก
พันตํารวจเอก กฤศ โบสุวรรณ
พันตํารวจเอก กฤษณะ ทรัพย์เดช
พลตํารวจตรี กษพล กองเกียรติกุล
พันตํารวจเอก กอบการ แสงกระจ่าง
พันตํารวจเอก กิตติ สะเภาทอง
พันตํารวจเอก เกรียงเดช จันทรวงศ์
พันตํารวจเอก เกษมศักดิ์ หะซะนี
พันตํารวจเอก จรัณฐค์ วรพัฒนานันน์
พันตํารวจเอก จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
พันตํารวจเอก เจริญ ศรีศศลักษณ์
พันตํารวจเอก เจษฎา ใยสุ่น
พันตํารวจเอก ฉัฐวัชร เทวาหุดี
พันตํารวจเอก ฉัตรไชย เรียนเมฆ
พลตํารวจตรี ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ
พลตํารวจตรี ชลิต แก้วยะรัตน์
พันตํารวจเอก ชวลิต บุญประดิษฐ์
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
พลตํารวจตรี ชอบ คิสาลัง
พลตํารวจตรี ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์
พันตํารวจเอก ชัยณรงค์ ลิมปิทีป
พันตํารวจเอก ชัยธวัช ศิริ
พันตํารวจเอก ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์
พลตํารวจตรี ชัยวรินทร์ เพ็ญสุภา
พันตํารวจเอก ชุมพล ฉันทะจํารัสศิลป์
พลตํารวจตรี ไชยยา รุจจนเวท
พันตํารวจเอก ฐากูร นัทธีศรี
พันตํารวจเอก ฐิติพันธ์ อมรสุคนธ์
พันตํารวจเอก ณรงค์ อิ่มลิ้มทาน
พันตํารวจเอก ไตรศูล เนียมทรัพย์
พันตํารวจเอก ถวาย บูรณรักษ์
พลตํารวจตรี ทนัย อภิชาติเสนีย์
พันตํารวจเอก ทศพร บรรจงเขียน
พันตํารวจเอก ธนชาติ รอดคลองตัน
พันตํารวจเอก ธนันทร์กิตติ์ บุณยสิงห์
พลตํารวจตรี ธนา ชูวงศ์
พลตํารวจตรี ธนายุตม์ วุฒิจรัสธํารงค์
พันตํารวจเอก ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข
พันตํารวจเอก ธํารงค์ แสงวัฒนกุล
พันตํารวจเอก ธิติ แสงสว่าง
พลตํารวจตรี ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ
พันตํารวจเอก นิรันดร์ ดีมี
พันตํารวจเอก บัญชา ปั้นประดับ
พันตํารวจเอก บันลือ ชูเวทย์
พันตํารวจเอก บุญทวี โตรักษา
พลตํารวจตรี ประจวบ วงศ์สุข
พันตํารวจเอก ปริญญา วิศิษฐฎากุล
พลตํารวจตรี ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์
พันตํารวจเอก ผดุง จงสูงเนิน
พลตํารวจตรี พรชัย ขันตี
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พันตํารวจเอก พัฒนินท์ นพจินดา
พลตํารวจตรี พิสิฐ ตันประเสริฐ
พันตํารวจเอก ไพบูลย์ อุดมสินค้า
พันตํารวจเอก ไพโรจน์ มังคลา
พันตํารวจเอก ภควุฒิ โสมาบุตร
พันตํารวจเอก ภคิน นาครินทร์
พันตํารวจเอก ภีมเสน ขจรประศาสน์
พันตํารวจเอก มานิตย์ จันทรคณา
พลตํารวจตรี รณศิลป์ ภู่สาระ
พันตํารวจเอก รวีวรรธน์ เทียนสุวรรณ
พันตํารวจเอก รัชพล หาญชนะ
พันตํารวจเอก วรพัฒน์ สุโกศล
พันตํารวจเอก วรรณวุฒิ ชาญนุกูล
พลตํารวจตรี วันชัย สุวรรณศิริเขต
พันตํารวจเอก วิชัย นาคพงษ์
พันตํารวจเอก วีระวุฒิ เนียมน้อย
พันตํารวจเอก วุฑฒิ ศรีรัตนวุฑฒิ
พันตํารวจเอก ศักดิ์ชัย อายุโย
พันตํารวจเอก ศักดิภัท เชาวน์ลักษณ์สกุล
พันตํารวจเอก สมเกียรติ เกิดจงรักษ์
พันตํารวจเอก สมเกียรติ เนื้อทอง
พันตํารวจเอก สมชาย พึ่งแย้ม
พันตํารวจเอก สมเดช วุฒิเสถียร
พันตํารวจเอก สมนึก บุรมิ
พลตํารวจตรี สมรัตน์ โกษากุล
พันตํารวจเอก สรไกร พูลเพิ่ม
พันตํารวจเอก สาธิต เกตานนท์
พันตํารวจเอก สิทธิโชค ทองศรี
พันตํารวจเอก สุจินต์ มีกะจิตต์
พันตํารวจเอก สุรพงษ์ ชัยจันทร์
พันตํารวจเอก สุรศักดิ์ ขุนณรงค์
พันตํารวจเอก สุรินทร์ ทับพันบุบผา
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
พันตํารวจเอก สุริยะ ประภายสาธก
พันตํารวจเอก อนุสรณ์ งามชื่น
พันตํารวจเอก อภิชาติ พุ่มแก้ว
พลตํารวจตรี อภิชาติ ศิริสิทธิ์
พันตํารวจเอก อภิรัฐ สังข์ขาว
พันตํารวจเอก อรรคชัย ศังขวณิช
พันตํารวจเอก อําพล บัวรับพร
พันตํารวจเอก อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
พลตํารวจตรี อิทธิศักดิ์ กรินชัย
พลตํารวจตรี เอิบ คงกล่ํา
นายกฤษณ์ ภู่ประดิยุทธกุล
นายธนบัตร สังวรณ์
นายธวัชชัย เพ็งสมบัติ
นายนพดล กิตติวชิระ
นายนพพล กฤษณะเศรณี
นายนิธินันท์ สุขวงศ์
นายเนาวรัตน์ ยงยุทธวิชัย
นายประจวบ แย้มเพ็ง
นายประทีป ทองพูนกิจ
นายประทีป ศรีสิงห์
นายปรีชา ดวงศศิธร
นายพัลลภ ยิ้มฉลวย
นายพิศิษฎ์ มหารัศมี
นายเพิ่มศักดิ์ บํารุง
นายรัตนชัย อนุตรพงษ์สกุล
นายวาที เพ็ชรวงษ์
นายวิจิตร ศรีมะเรือง
นายวิทูร สุรวัฒนานันท์
นายศุภชัย เศวตกิตติกุล
นายสมบัติ ฤทธิเดช
นายสมพิศ ดาวเรือง
นายสาธร พูลสวัสดิ์
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นายสิริพงษ์ ศรีวิศาล
นายสุเมธ ศิลปนะรุจิ
นายสุรพล ตวงหิรัญวิมล
นายอรรถพันธ์ ตั้งมโนวุฒิกุล
นายคณิต จันทายนะ
นายจิรศักดิ์ วรรณธนกานต์
นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์
นายชูชาติ ชัยพจน์พานิช
นายชูชาติ สีลพัทธ์กุล
นายเชาว์วัฒน์ พุ่มพิน
นายทศพร โทวระ
นายธนัญชัย จิวระโมไนย์กุล
นายธีระศักดิ์ วิริยะกมลพันธ์
นายประคอง ฤทธิ์สวัสดิ์
นายปรีชา ก้อนทอง
นายปรีชา เพ็ชรตุ่น
นายปรีชา อิ่มสุวรรณ
นายพรชัย จํารูญพานิชย์กุล
นายไพโรจน์ พูลบัว
ว่าที่ร้อยโท รักชัย จันทรเมฆินทร์
นายวินัย กลับประสิทธิ์
นายวีระ สุนทรสัจ
นายศุภชัย วีระเลิศฤทธิชัย
นายสนิท ชาวไทย
นายสมพล สมเกียรติกุล
นายสุรพงศ์ ศิรินทราเวช
นายเสริมพันธ์ นิลละออง
นายอณุ พิณพาทย์
นายอดิศร พัววรานุเคราะห์
นายอุทัย ทองคุ้ม
นายคณพล ตุ้ยสุวรรณ
นายธีรวัฒน์ วงศาสุวรรณ

๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
นายณัฐกร อ่วมบํารุง
นายพีระพจน์ รัตนมาลี
นายกวีพร จันทน์ขาว
พันตํารวจตรี ชัชนพ ผดุงกาญจน์
นายชาญชัย พลศรี
นายโชติ มหาชัยฤทธิพร
นายณภัทร เตโช
นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์
นายทวีป แดงวิสุทธิ์
นายธนทร ไพเราะ
นายประวิตร บุตรศรี
นายปรีดา บุญฉิม
นายพงษ์สุรีย์ คารวานนท์
นายพล ศรัทโธ
นายพีร์ ฉัตรกันภัย
นายไพโรจน์ พรหมลัทธิ์
นายภิรมย์ สมร่าง
นายมงคล ศิริจันทร์รัตนา
นายมงคล สาริสุต
นายโยธิน กาญจนศิลป์
นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์
นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ํา
นายศุภชัย ไชยหงษ์
นายสมปราชญ์ พลับแดง
นายสาโรจน์ พึงรําพรรณ
นายสุชาติ กรวยกิตานนท์
นายสุทธินันท์ สาริมาน
นายสุธรรม คุ้มทรัพย์
นายสุรพงษ์ อินทรถาวร
นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร
นายอนันต์ เพชรใหม่

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘

หน้า ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันตํารวจเอก อิทธิพล กิจสุวรรณ
นายชวลิต ศรีโฉมงาม
นายนนท์นิพัทธ์ โพธิ์เดชธํารง
นายบุญเสริม นาคสาร
นายสําราญ นาบุตร
นายกมล กอบกัยกิจ
นายกฤษฎา วงศ์พรหมเมศร์
นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์
นายกษิดิศ สุพรรณเภสัช
นายกอเดช เส็มหล่อ
นายกิตติศักดิ์ แสงเภา
นายกิตติศักดิ์ อเนกธีรกุล
นายกิติภูมิ บุญมี
นายเกื้อกูล ธรรมเนียม
นายไกรวิช จามรมาน
นายไกรสร อ่อนคํา
นายจิรพจน์ ไทยเล็ก
นายจิรศักดิ์ ศิริรักษ์
นายจีรวุฒิ มหาจินดามณีกุล
นายจุฑา เที่ยงธรรม
นายเฉลิมเดช เพิ่มความเจริญ
นายชกาจ วรรณไพบูลย์
นายชวลิต คณานิตย์
นายชัช โชชัย
นายชัชวาลย์ วิบุลสันติ
นายชัยณรงค์ มงคลสวัสดิ์
นายชัยรัตน์ ศักดิ์โกศล
นายชัยรัตน์ อร่ามทอง
นายชาญ ปินฑะสิริ
นายชาญชัย ศิริพร
นายชาญณรงค์ ชื่นฤทัย
นายชาติชาย ปทุมมาศ

๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายชิน ทรงสมบัติชัย
นายชุมพล ชีวินไกรสร
นายชุมพล บุษราตระกูล
นายเชิดพันธุ์ อุปนิสากร
นายไชยวุฒิ หวังอาษา
นายณภัทร จริยาธรรมเจริญ
นายณรงค์ฤทธิ์ โหรสกุล
นายณรงค์ศักดิ์ จันทรสูตร
นายณัฏฐ์ เสถียร
นายณัฐวัฒน์ วงษ์อนันทกิต
นายณัฐวุฒิ มังกรกิ่ง
นายณัฐสิทธิ์ ม่วงวิโรจน์
นายณัษฐพงษ์ พรหมมินทร์
นายดํารง เรืองขจร
นายดํารงค์ บํารุงศิลป์
นายดํารงค์ ยาน้ําทอง
นายดิษพล รัตนโสภณ
นายเด่น จันทร
นายต่อพงษ์ พ่วงมหา
นายทรงกลด มั่นสิงห์
นายทรงพล ขาวผ่อง
นายทรงวิทย์ ทรงกําพล
นายทวี บุญยิ่ง
นายทวีป วัฒนะศรี
นายทวีศักดิ์ ชัยธันยาภัทร์
นายทวีศักดิ์ ภักดีโต
นายทวีศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์
นายทองพูน ตันอมาตยรัตน์
นายทัดชัย บัวสอน
นายทาย พันธุ์ธิติรักษ์
นายเทพรักษ์ ชํานาญกิจ
นายเทอดพงศ์ จามน้อยพรหม

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒

นายเทอดศักดิ์ อินทรปรีชา
นายธงไชย จิรเดชพิทักษ์
นายธนกร ทองสุก
นายธนชัย ปัญจมณี
นายธนฤทธิ์ โทวรรธนะ
นายธนเศรษฐ์ รุจิรโชติบัณฑิต
นายธนัชพันธ์ วิสิทธวงศ์
นายธนากร ภัทรากร
นายธเนตร อินทปัตย์
นายธวัช สถิรเศรษฐ์
นายธานินทร์ อินทร์น้อย
นายธิติพันธุ์ วงษ์พิทักษ์โรจน์
นายธีรรัฐ ไชยวุฒิ
นายธีระเดช กิ่งแก้วจิรกุล
นายธีระพล มิตรประยูร
นายธีระยุทธ จินา
นายธีรารัตน์ สัมมา
นายนพกร กล่ําทวี
นายนพดล มณีนาค
นายนพรัตน์ สุวรรณกูล
นายนรากร กันทะคํา
นายนริศ วงศ์ตระกูล
นายนวชาติ ยมะสมิต
นายนําโชค สุขสายชล
นายนิพนธ์ รัตนวาร
นายนิวัฒน์ ปิ่นสุวรรณ
นายนิวัฒน์ สมพงษ์
นายบรรดน สมพาน
นายบัญชา สุวรรณน้อย
นายบุญจวน พานิช
นายประกอบ ละการชั่ว
นายประชานาถ ทาบรรหาร

หน้า ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายประทวน ปราบพาล
นายประภาส บุญโยม
นายประยูร กิ่งไทร
นายประสงค์ ค้าทวี
นายประสงค์ มหาลี้ตระกูล
นายประสาน มุสิกศิริ
นายประสิทธิ์ หลัดกอง
นายประเสริฐ ช่อดอก
นายประเสริฐ ผดุงเกียรติวัฒนา
นายปรินทร อ่อนน้อม
นายป้อมเพชร ไชยญาติ
นายปัญจ กล้าแข็ง
นายปิยะวัฒน์ วัฒนแสงประเสริฐ
นายผดุงศักดิ์ เทศดี
นายพรชัย แสงชัยสุคนธ์กิจ
นายพรศักดิ์ เชาวลิต
นายพลวัฒน์ อักษรสุวรรณ
นายพิชัย พงษ์พาณิชย์
นายพิเชษฐ โตประสิทธิ์
นายพิทักษ์ ท้วมใจดี
นายพินิจ บุญประเสริฐ
นายพินิต สุขสุวรรณ
นายเพิ่มศักดิ์ สุริยวนากุล
นายไพฑูรย์ ตุกชูแสง
นายไพบูลย์ จันทร์วรเชษฐ์
นายไพบูลย์ อินทร์รักษา
นายไพโรจน์ ตู้ทอง
นายไพโรจน์ ธนกิจโกเศรษฐ์
นายไพโรจน์ ไพมณี
นายไพศาล ไพบูลย์วัฒนกิจ
นายภักชัยฤทธิ์ นวลมีชื่อ
นายภัทรพล เอกทันต์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์
นายภูวไนย พุฒแก้ว
นายภูสิต กองทรัพย์เจริญ
นายมงคล อิ่มเจริญ
นายมงโคตร เมาลี
นายมณฑล ชัยมงคล
นายมนตรี กิติพงศ์ไพโรจน์
นายมนตรี นักเป่า
นายมนพ ยิ่งยมสาร
นายมนัส รัตนไตรศรี
นายมาโนช คํากายปรง
นายเมฆินทร์ วงศ์พระลับ
นายยอดชาย อภัยสันติพงษ์
นายยุทธ ศิริบุญรักษา
นายยุทธพงศ์ ภูรีเสถียร
นายยุทธเสน ทองเสน
นายรณรงค์ คําทอน
นายรติปกรณ์ จงอุตส่าห์
นายรพี แพ่งสภา
นายรพีพงศ์ ช่วยประทิว
นายรังสรรค์ พิบูลย์กิจสกุล
นายรัตนโชติ แสนภักดี
นายรุ่งโรจน์ ดีพร้อม
นายรุ่งโรจน์ สมบูรณ์สุข
นายรุ่งวิทย์ วิภาดาพรพงษ์
นายเรวัต เฉลียวศิลป์
นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย
นายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล
นายฤกษ์ชัย เพชรมุนี
นายเลื่องศักดิ์ คงเดช
นายวชิระ โฆษิตวัฒนะกุล
นายวนนท์ บุญรักษ์

หน้า ๑๔๑
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 ๒๕๕๕
นายวรชาติ เกลี้ยงแก้ว
นายวรเมศฐ์ เกียรติฤทธินันท์
นายวรวรรณ อัครวิทย์
นายวรา ริ้วทอง
นายวสันต์ ขาวสง่า
นายวัชรพล หมายสวัสดิ์
นายวัชระ จิรัฐิติเจริญ
นายวัฒนา ชินรัตน์
นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร
นายวัฒนา ภูชงค์
นายวันเดิม สู่ทรัพย์
นายวัลลภ แก้วลอยมา
นายวิจิตร มุละดา
นายวิชา เหล่าเทิดพงษ์
นายวิชาญ ชํานาญกุล
นายวินัย เลิศประเสริฐ
นายวินัย หนูโท
นายวิรัตน์ เล้าประดิษฐ
นายวิริยะ แดงบรรจง
นายวิโรจน์ บัวมี
นายวิวัฒน์ เกิดมณี
นายวิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
นายวิศรุต สิทธิสุข
นายวิสุทธิ์ แก้วเขียว
นายวีรวัฒน์ เพ็ชรสม
นายวีระ สากุล
นายวีระชัย วณิชชากร
นายวีระพงษ์ เสวกวงศ์
นายวุฒิพงศ์ วงษ์ศรีแก้ว
นายศจินทร์ อิงคภาคย์
นายศรีรัตน์ คงเพชร
นายศักดา เรืองจันทร์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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
๔๓๙๐

นายศักดา เวียงแก้ว
นายศักดิพัฒน์ โลหะขจรพันธ์
นายศิริพันธุ์ ชมภูวัฒนา
นายศุภวัฒน์ คูพาณิชย์
นายเศวต อิทธิภูวดล
นายสกล ออพิพัฒน์
นายสนธยา จรเอียด
นายสมเกียรติ เส็งประเสริฐ
นายสมชัย คชวรรณ์
นายสมชัย เสถียรกิจการชัย
นายสมชาย ขานสระน้อย
นายสมชาย นพสรอมรกิจ
นายสมนึก ยอดกัลยารัตน์
นายสมนึก สอทา
นายสมบูรณ์ กวีดํารงพัฒนา
นายสมบูรณ์ ดวงดารา
นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท
นายสมพงษ์ จันทร์ประเสริฐ
นายสมพร เกิดทรัพย์
นายสมพล อรุณรัตนมุขย์
นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล
นายสมศักดิ์ พนมชัยชยวัฒน์
นายสมหวัง ธนถาวรลาภ
นายสมิต ประสมทอง
นายสรายุทธ วราโห
นายสรายุทธ อุดมพร
นายสริโยธิน พูนมั่น
นายสัณห์วิชญ์ โกสุม
นายสันติ เกิดผล
นายสันติ เจียรละมุน
นายสันติสุข ทิพย์สุข
นายสิทธิชัย ไชยเจริญ

หน้า ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๔๒๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสิทธิเดช สิงห์บุระอุดม
นายสินาด ตะนังสูงเนิน
นายสิริชัย สุวรรณรัตน์
นายสุกิจ เชี่ยวชาญศิลป์
นายสุชาติ สุทธิปัญญา
นายสุดใจ อ่อนคง
นายสุทธิศักดิ์ สิริเจริญสุข
นายสุธี สระบัว
นายสุนาวิน สุรียพรรณ
นายสุเนติ คงเทพ
นายสุประดิษฐ์ จีนเสวก
นายสุพจน์ หนูเกลี้ยง
นายสุภ อมรศักดิ์
นายสุภาพ เมฆะวนิชย์กุล
นายสุภาษิต กาฬหว้า
นายสุรเกียรติ กุลดํารงค์
นายสุรชัย สุรัตนโสภณ
นายสุรเดช ยิ้มเกิด
นายสุรพล เจริญผล
นายสุรภักดิ์ ไพศาลกิจ
นายสุรศักดิ์ สีตะวัน
นายสุระสิทธ์ พันธ์อุดม
นายสุวนัย ตุลยภักดิ์
นายสุวิทย์ เหล่าพัฒนา
นายเสกสรรค์ ศิลปวิสุทธิ์
นายเสน ปานเลิศ
นายเสริมพงศ์ ไชยปุรณะ
นายเสริมสิทธิ์ สิริเจริญสุข
นายเสวียง แก้วทอง
นายโสต สุตานันท์
นายโสภณ ทับแห
นายอดิศักดิ์ กิจสดใส

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๔๔๕๔

นายอดุลย์ คูนาเอก
นายอดุลย์ศักดิ์ โชติชูช่วง
นายอนันต์ เงินเลิศวัฒนะชัย
นายอนันต์ ปักษี
นายอนันต์ ยอดเพชร
นายอภัยรัตน์ ศรีราม
นายอภิชัย ปานทองมาก
นายอภิชัย วิเศษพานิชกิจ
นายอภิชาต บัวเล็ก
นายอมร มนต์แก้วกาญจน์
นายอมร แสงไชย
นายอรรถพร เพชรแก้ว
นายอวิน บุณยประสพ
นายอัครนันท์ จํานงประโคน
นายอัครพันธ์ สัปปพันธ์
นายอัษฎาวุธ สรหงษ์
นายอาทิตย์ สอนไทย
นายอํานาจ นิยากร
นายอําพล บุญประภากร
นายอําพล สุธาพันธ์
นายอุดม ปะญาติ
นายเอกพล ชุติมาธิกุล
นายเอกรินทร์ รุ่งรัตน์
นายนิพนธ์ เพ็ญจันทร์
นายสรัล สินุธก
นายอาจินต์ ฉัตรแก้ว
นายเกรียงไกร แก้วกาญจน์
นายภัคพล โลหะกุลวิช
นายราชัย ชัยสุวิรัตน์
นายวศิน อินทะโชติ
นายวิรัช วงษ์ทวีพิทักษ์
นายศิโรจน์ ห่อสมบัติ

หน้า ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๔๘๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสมสิน เชิญทอง
นายสุรัตน์ สกุลไทย
นายสุวิช จารุการ
นายเสรี สําราญรมย์
นายอลงกต ไผ่พูล
นายกมลศักย์ ด่านพิทักษ์
นายกรพัส หาญกิจ
นายกฤษดา มีอิศระ
นายกังวาฬ ดีสุวรรณ
นายกิตติ เกล็ดมณี
นายไกรสร พลศิริ
นายครรชิต คุณาพัทธ์
นายจุลนพ นุชนารถ
นายชัยยะ พวงแก้ว
นายชัยยันต์ ปุศยเวช
นายณรงค์ จิรสรรพคุณากร
นายดรุณพันธ์ ลิมศิริ
นายเดชา กมุทะรัตน์
นายธวัชชัย อรรถนิตย์
นายธานินทร์ ตัณฑะผลิน
นายธีรชัย อนันตอัณณพ
นายธีระชัย เกษศิระ
นายนคร สุขสงวน
นายนําชัย ทิพชาติโยธิน
นายนิพนธ์ บุญจรัส
นายนิรันดร์ ภูวธนารักษ์
นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ
นายบรรชา มุสิกานนท์
นายบวรพัฒน์ บุญธนทัต
นายบัญญัติ ภิญโญ
นายบุญส่ง วงศ์เหลืองอ่อน
นายบุญส่ง ไวปรีชา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๔๕๑๘

นายประมวล พรหมพ้วย
นายประสาท อร่ามเมือง
นายประเสริฐ พวงพันธ์บุตร
นายปราโมทย์ รัตนประทีปทอง
นายพิชิต เอื้ออํานวย
นายพิทักษ์ สงวนวงษ์
นายพิสิฐ บูรณวโรดมกุล
นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์
นายมนัส นิ่มนวล
นายมนัส ประจวบจินดา
นายมนัส ปสาทรัตน์
นายมนูญ วาทิสุนทร
นายมานะ มั่งมีทรัพย์
นายมานัส ตุนานนท์
นายยงยุทธ จงเสถียร
นางสาววรรณี โตความรู้
นายวสันต์ เจือวัฒนศิริกุล
นายวันชัย จันทราพิทักษ์
นายวิจิตร์ ทูลสงวนศรี
นายวิชัย ชวาลไพบูลย์
นายวิชัย สมบูรณ์
นายวิโรจน์ ระเบียบธรรม
นายวิวัฒน์ ประเสริฐกรรณ์
นายวิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์
นายศักดิ์ชัย ลิ้มนิรันดร์กุล
นายศักดิ์ชัย สมบูรณ์วินิจ
นายศิริชัย เนตรอําไพ
นายสกนธ์ อิงคเศรษฐ์
นายสมนึก คงจําปี
นายสมบัติ ยศสมศักดิ์
นายสมพงศ์ พรหมเจริญ
นายสมพงษ์ เวียงแก้ว

หน้า ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๕๕๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสมโภชน์ พงษ์เสมา
นายสมศักดิ์ กลิ่นกลั่น
นายสมศักดิ์ เชื้อทหาร
นายสมานศักดิ์ สุวรรณธาตรี
นายสวัสดิ์ กมลวานนท์
นายสิทธิชัย ท้วมสกนธ์
นายสุชาติ สีบุญเรือง
นายสุทิน วิกัยกิจ
นายสุเทพ ณ ถลาง
นายสุธีร์ วรรัตน์
นายสุรชัย ธัญญวิบูลย์
นายสุรเทพ ยุคุณธร
นายสุรพงษ์ วงษ์ยะรา
นายสุรพล อนวัชพงศ์พันธ์
นายสุรสิทธิ์ เชิดโชติเพ็ชร
นายสุริยะ วิไลนิรันดร์
นายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม
นายสุวิทย์ สุวรรณ์ศิลป์
นายสุวิทย์ แสงเสน่ห์
นายโสภณ เสรีรักษ์
นายอภิชัย มหารุ่งเรืองรัตน์
นายอํานาจ ช่างเรียน
นายเอกอนันต์ อุตรภิชาติ
นายเอิ้ม ช่อมณี
นายกงกฤช หิรัญกิจ
นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์
นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล
นายณรงค์ โชควัฒนา
นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ
นายประมนต์ สุธีวงศ์
นายปรีชา คชสิทธิ์
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๔๕๘๒

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายวิชิต กุลสินนิธิพงศ์
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
นายสิทธิศักดิ์ ไม้สนธิ์
นายสุธา วิจักขณ์สุรการย์
นายสุวิทย์ อินทุรัตน์
นายทรงศักดิ์ จันทร์รัตนปรีดา
นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ
นางนฤมล รัตนาภิบาล
นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
นางเทียบจุฑา ขาวขํา
นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์
นางนาที รัชกิจประการ
นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
นางสาวบุณย์ธิดา สมชัย
นางปิยะดา มุ่งเจริญพร
นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
นางพัชรินทร์ มั่นปาน
นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ
นางมนพร เจริญศรี
นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง
นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์
นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
นางสมหญิง บัวบุตร
นางโสภา กาญจนะ
นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์
นางเอมอร สินธุไพร
หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช

หน้า ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๔๕๘๓ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
๔๕๘๔ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
๔๕๘๕ นางสาวสุนันท์ สิงห์สมบุญ
๔๕๘๖ นางสาวบุบผา อัครพิมาน
๔๕๘๗ นางสาวสุภาพ ชอบดอน
๔๕๘๘ นางสาวสุมณี ชัยยะศิริสุวรรณ
๔๕๘๙ นางพรทิพย์ หิรัญบูรณะ
๔๕๙๐ นางสาวกรุณา จุฑานนท์
๔๕๙๑ นางสาวจารุนันท์ สุทธิประภา
๔๕๙๒ นางสาวจินตนา ศุขทัศน์
๔๕๙๓ นางจิรวรรณ ลาภกิจ
๔๕๙๔ นางจุฑารัตน์ ชมภูพันธุ์
๔๕๙๕ นางชนัดดา แฮร์รีส
๔๕๙๖ นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข
๔๕๙๗ นางสาวชวนชม กิจพันธ์
๔๕๙๘ นางชัชชญา ทองอยู่
๔๕๙๙ นางชุติมา สวัสดี
๔๖๐๐ นางดวงฤดี รัตนโอฬาร
๔๖๐๑ นางสาวดวงฤทัย เหนี่ยงแจ่ม
๔๖๐๒นางสาวดาวกระจาย ตูเทศานันท์
๔๖๐๓ นางสาวธัญรส สงวนหงษ์
๔๖๐๔ นางนภาพร กิตติธร
๔๖๐๕ นางนิลเนตร ศรีขุนทอง
๔๖๐๖ นางสาวนิศารัตน์ นราสมโภชกิจ
๔๖๐๗ นางนุชดา ตังคณานุกูลชัย
๔๖๐๘ นางปิยนุช วุฒิสอน
๔๖๐๙ นางปุณยวีร์ ทองศิริเศรษฐ์
๔๖๑๐ นางพรรณ์วิลัย วัฒนโยธิน
๔๖๑๑ นางพรรณิภา อาษาภา
๔๖๑๒ นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
๔๖๑๓ นางพัชรินทร์ ศรีนพนิคม
๔๖๑๔ นางพิชญา เมืองเนาว์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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 ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพูนสุข ญาณะจารี
นางเยาวลักษณ์ จําปีรัตน์
นางสาวรพีพร มณีพงษ์
นางระวิวรรณ ชัยกะเสวี
นางรัชนี งามพัฒนพงศ์ชัย
นางสาวฤดีวรรณ เกตุลักษณ์
นางวรรณวิมล สินุธก
นางวัชรี จงเจริญประเสริฐ
นางวิยดา โชติรัตนะศิริ
นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย
นางศรีสมร กสิศิลป์
นางสาวสงวนพร เทียนเพ็ง
นางสมพร วรเศรษฐมงคล
นางสุรัชณา ฤกษ์ชนะ
นางเสาวลักษณ์ แหละบัง
นางอรุณี แดงพันธ์
นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ
นางอ่อนศรี ศรีอัมพร
นางอัจฉรา อุณหเลขกะ
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์
พลตรีหญิง กาญจนา วิชิต
พลอากาศตรีหญิง หม่อมหลวงพิมทอง
นันวัน
พันเอกหญิง กรองทอง ศรีสุวรรณ
พันเอกหญิง กอบกุญ มีมุข
พันเอกหญิง กัลยาณี กัลยาณกุล
พันเอกหญิง เกสรา วิงประวัติ
พันเอกหญิง จิตปอง เจียนสูงเนิน
พันเอกหญิง จุฬารัตน์ ชูจิตารมย์
พันเอกหญิง ฉวีวรรณ ชมไพศาล
พันเอกหญิง ชุติมา กัลยาณมิตร

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 ๒๕๕๕
พันเอกหญิง ธนวดี ประภารักษ์
พันเอกหญิง ธนันดา แสงชนะศึก
พันเอกหญิง บังอรรัตน์ กัลยาณมิตร
พันเอกหญิง บุษบง นุตสถิตย์
พันเอกหญิง เบญญาภรณ์ สมบัติเปี่ยม
พันเอกหญิง ประภากร สุขสมสถาน
พันเอกหญิง ปั้นแก้ว โชติกะพุกกณะ
พันเอกหญิง ปิยวรรณ มหายศนันทน์
พันเอกหญิง ปิยะรัตน์ อรุณากูร
พันเอกหญิง พรรณประภา เกษมคุณ
พันเอกหญิง พัชรกานต์ ศิรศรัณย์
พันเอกหญิง พัฒนัญญา เลขวัต
พันเอกหญิง ภรณี ชเยมะ
พันเอกหญิง มิลินทร สุนทรพฤกษ์
พันเอกหญิง รจเรข ศุขกลิ่น
พันเอกหญิง รัชเกล้า กองแก้ว
พันเอกหญิง รัตนา สิงห์โต
พันเอกหญิง วรรณ วิรุฬห์เพชร
พันเอกหญิง วันทนีย์ นักรบ
พันเอกหญิง วิลาสินี ลีลาพฤทธิ์
พันเอกหญิง ศิริพักตร์ วีระภุชงค์
พันเอกหญิง ศุภมาศ วิโรจน์ศิริ
พันเอกหญิง สยมพร โกมลภิส
พันเอกหญิง สัญญา อิ่มน้อย
พันเอกหญิง สาวิตรี พรรณจิตต์
พันเอกหญิง สุจินตนา ชูประทุม
พันเอกหญิง สุชาดา สวัสดี
พันเอกหญิง องค์อร สิชฌนุกฤษฎ์
พันเอกหญิง อดุลยศิริ สุวรรณตรา
พันเอกหญิง อัญรัช สาริกัลยะ
พันเอกหญิง อารียา เทพชาตรี
พันเอกหญิง อิษฎา ศิริมนตรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

หน้า ๑๔๗
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พันเอกหญิง อุบลรัตน์ พึ่งผล
พันเอกหญิง เอมอร รัศมี
นาวาเอกหญิง กรองทิพย์ ศิริไล
นาวาเอกหญิง กาญจนา ทรงวรวิทย์
นาวาเอกหญิง แจ่มใส นาคมี
นาวาเอกหญิง ชนิดา เดชขํา
นาวาเอกหญิง ทิพวรรณ จิเนราวัต
นาวาเอกหญิง นาฏยา สังข์นิ่ม
นาวาเอกหญิง ประพีร์ นาคทับที
นาวาเอกหญิง วรรณาภา พรหมภิบาล
นาวาเอกหญิง วัจนา มณีโชติรัตน์
นาวาเอกหญิง ศิริพร เผือกพิพัฒน์
นาวาเอกหญิง ศิริลักษณ์ ชูธงชัย
นาวาเอกหญิง สายชล กองอ่อน
นาวาเอกหญิง สุพรรณพิมพ์ ศรีสุวรรณ
นาวาเอกหญิง อัมพุชินี
อิศรางกูร ณ อยุธยา
นาวาเอกหญิง อาริยา ธัญญสิริ
นาวาเอกหญิง อําไพพรรณ อิ่มบัว
นาวาอากาศเอกหญิง กุลชญา เงินกลม
นาวาอากาศเอกหญิง จันทิรา คงศักดิ์
นาวาอากาศเอกหญิง จิราภา ทองสุโชติ
นาวาอากาศเอกหญิง ชนิดา พัววิไล
นาวาอากาศเอกหญิง ชยศรี อิ่มเอิบธรรม
นาวาอากาศเอกหญิง เชาวนา สุนทรวิภาต
นาวาอากาศเอกหญิง ดุจหทัย หาญสวธา
นาวาอากาศเอกหญิง นวรัตน์ ทองสลวย
นาวาอากาศเอกหญิง ปทุมทิพย์
พรหมวิชิต
นาวาอากาศเอกหญิง ประพิมพร
เฉลิมอากาศ
นาวาอากาศเอกหญิง ไพลิน สุประดิษฐ์

๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นาวาอากาศเอกหญิง ภัทรา อนุรักษ์
นาวาอากาศเอกหญิง รัชฎา รอดสําคัญ
นาวาอากาศเอกหญิง ลิลลี่ ลือเสียงดัง
นาวาอากาศเอกหญิง วิรงรอง มานิตยกุล
นาวาอากาศเอกหญิง สุชาดา แสงเกร็ด
นาวาอากาศเอกหญิง เสาวภา สุปการ
นาวาอากาศเอกหญิง โสภา คงสวัสดิ์
นาวาอากาศเอกหญิง อรอนงค์
กาญจนหิรัญ
นาวาอากาศเอกหญิง อิงอร เนตรานนท์
นาวาอากาศเอกหญิง อุไรวรรณ ขจรบุญ
นางสาวกชพร คนึงคิด
นางกัญญา วราหกิจ
นางสาวกัญญา สุวรรณเสม
นางกาญจนา รัฐปาโล
นางกุลทิพย์ มุขศรี
นางจันทรวรรณ เนาวรัตนพันธ์
นางจําเนียร ชูเกียรติ
นางจิตจํารูญ วรรณกุล
นางจินตนา รักสุจริตวงศ์
นางสาวจิราพร งามวิทย์โรจน์
นางสาวจิราภรณ์ สุขแก้ว
นางสาวฉราพรรณ เศรษฐี
นางสาวชมพูนุท เมฆพะโยม
นางชัชวรรณ สิริจํารัสสกุล
นางฐิติยา จิยะพงศ์
นางณิชชรีย์ ชินสุวรรณ
นางสาวดารุณี ธนาพรสังสุทธิ์
นางถาวรวรรณ วรานนท์
นางทวีติยาภรณ์ ดวงจินดา
นางทัศนีย์ ชัยพัฒน์
นางสาวทิพากร นาคะผิว

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
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

นางสาวทิพาภรณ์ เพ่งภูมิพณิช
นางทิวาณีย์ โอฬารสกุล
นางสาวธนิษฐ์นันท์ วังอรรครัชต์
นางสาวธีรยา พานิชกิจ
นางนงเยาว์ สถิรพัฒนกุล
นางนพรัตน์ กฤษณายุทธ
นางสาวนพรัตน์ ถวัลย์วุฒิ
นางสาวนวพร ศรียุกต์
นางนารีลักษณ์ สุทธิรัตน์
นางสาวนิตตยา ตั้งตรีจักร
นางสาวนิรมล ประเสริฐบุญ
นางสาวนุจรี พนินทร์
นางบุญศรี วัชโรภาส
นางสาวบุษรัตน์ ไวทยะโกมล
นางปณิศา พงษ์พิทักษ์
นางปรมา วานิชถาวร
นางประนอม บุณยะสุต
นางปราณี ชมชื่น
นางปราณี เนตวงษ์
นางสาวปองศรี ปองประพฤทธิ์
นางเปรมดุษฎี สุขสดเขียว
นางพรทิพย์ เคาวสุต
นางพรทิพย์พา บรรณโศภิษฐ์
นางสาวพรพิศ เจนเจษฏ์พงษ์
นางพรรณราย มั่นคงหัตถ์
นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์
นางพรสุข วรรณธรรม
นางสาวพิกุล มโนภิญโญภิญญะ
นางพิมพ์พรรณ กะลัมพะนันทน์
นางสาวพิศมัย อัศวกิจวิรี
นางสาวพิศโสภา วัฒนะ
นางแพตริเซีย มงคลวนิช

หน้า ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวไพรัตน์ ถินทัศน์
นางภัทรพร วรทรัพย์
นางภาวิณี เครือสุวรรณ
นางมัลลิกา อัพภาสกิจ
นางยุพดี สินไชย
นางสาวยุพยงค์ บุญอํานวยกิจ
นางสาวยุพาภรณ์ ภาคพาไชย
นางสาวเยาวดี สิทธิคุณ
นางสาวรวีวัลย์ แสงจันทร์
นางสาวรัชนี กรบุญรักษา
นางสาวรัชนี วงศานุพัทธ์
นางรัตนา โอสุวรรณรัตน์
นางริญรัศม์ ไพบูลย์ศิริ
นางลัดดาวัลย์ สุนทรจิตต์เจริญ
นางลาวัลย์ งานฉมัง
นางสาววรชยา ลัทธยาพร
นางวรรณนิภา ฉัตรแก้วชัย
นางสาววรรณา ยินดียั่งยืน
นางสาววรรณี พจน์พรวัฒนา
นางสาววรรธนภรณ์ ทุนอินทร์
นางวรวัลคุ์ โลตุฤทธิ์
นางสาววราทิพย์ อากาหยี่
นางสาววราภรณ์ วงษ์นิติรัตน์
นางวรินทิพย์ มหิศนันท์
นางวลัยพร เค้าสงวนศิลป์
นางวันทณีย์ วัฒนวิสุทธิ์
นางวันทนา อมรรักษ์
นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล
นางวัลนา เครือยิหวา
นางวัลลภา นิลนพคุณ
นางวารุณี อยู่สุข
นางสาววาสนา สมมุติ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
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

หน้า ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิมล มาลีเวช
นางวิยะดา อินทรวิมลเมธา
นางสาววิไลพร เอื้ออวยพร
นางสาววิไลวรรณ หฤทัยวิจิตรโชค
นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์
นางศรินทิพย์ รังษีวงศ์
นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
นางสาวศิริพรรณ งามศิริ
นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล
นางสาวศิริภรณ์ มณีรัตนฉัตรชัย
นางสาวศิริรัตน์ เหรียญวัฒนะ
นางศิริลักษณ์ กาญจนโยธิน
นางศุภลักษณ์ ศรีวรศาสตร์
นางศุลีพร รองเงิน
นางศุลีมาศ รณฤทธิวิชัย
นางสาวสมจิต เลิศไพฑูรย์
นางสาวสมจิตร ศรีเสถียร
นางสาวสมใจ หาญเรืองเกียรติ
นางสาวสมทรง วงศ์วิไล
นางสมลักษณ์ อโศกวัฒนะ
นางสมศรี กิจศิริเจริญชัย
นางสมศรี จารุมงคล
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ
นางสาวสายฝน มีเดช
นางสาวสีคํา เจนหัตถการกิจ
นางสุกัญญา มังคุด
นางสาวสุกานดา สาระวงศ์
นางสุณี เอกสมทราเมษฐ์
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
นางสาวสุนทรี สุนทรนิล
นางสาวสุนันท์ กิติอังสุมาลี

๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสุนันทา เนตรพุกกณะ
นางสุพัตรา พิสฐศาสน์
นางสุเพ็ญศรี วิเศษพาณิชย์
นางสุภมาส ประภัสชัย
นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์
นางสุมณฑา เอี่ยมอํานวย
นางสุมล งามเนตร
นางสาวสุมาลี มาลสุขุม
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
นางสาวสุมิตรา เสริบุตร
นางสาวสุรัตน์ ชนวิทยาสิทธิกุล
นางสุลีพร อนธนารักษ์
นางสุวรรณี ใจผาสุข
นางสาวสุวรรณี ศรีรัศมี
นางสุวรรณี แสงสุวรรณโต
นางสาวเสาวลักษณ์ เหมพรหมราช
นางสาวแสงทอง แม้นสกุล
นางโสภา กิจการยืนยง
นางโสภา กิจจาทร
นางอรวรรณ นันทสุรศักดิ์
นางอรุณี เสถียรพจน์
นางอัญชลี ชลังสุทธิ์
นางสาวอุมาพร สุขพูลผล
นางอุษา วงศ์ปัญญาภรณ์
นางกาญจนา ภัทรโชค
นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ
นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์
นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์
นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์
นางพาสนา พุทธิกําพล
นางสาวรมณี คณานุรักษ์
นางสาววนิดา คุตตวัส

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
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

หน้า ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยชูสอน
นางสาวชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล
นางธิดา จงก้องเกียรติ
นางนิรมล เปลี่ยนจรูญ
นางพนมไพร ไชยยงค์
นางพัชณีย์ ยงยอด
นางสาววรรณสิริ โมรากุล
นางวัลลภา จารุธีรชน
นางสมรักษ์ นิธิฤทธิไกร
นางสาวอนงรักษ์ เทียมตะวัน
นางกรพินธุ์ วงศ์เจริญ
นางจุฬาลักษณ์ อุยยะพัฒน์
นางฉวีวรรณ บุญศิริ
นางชนิดา จิตต์สุทธิผล
นางสาวชวนชม จันทะวงษ์
นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ
นางสาวนิภาพร พรหมศิริ
นางปิยะพร เฉลิมช่วง
นางพัชรี อาระยะกุล
นางพัฒนาพร ณ ถลาง
นางพูนศรี รักร่วม
นางมณฑา พ่วงเจริญ
นางมธุรส ชีช้าง
นางเยาวภา สุริยวงศ์
นางรัชดา เขื่อนสุวรรณ
นางวชิรา ทองตัน
นางวนาลี พิบูลย์ผล
นางวรรณภา นุกูลอุดมพานิชย์
นางสาววันเพ็ญ ประศาสน์เศรษฐ
นางวัลภา เดชากิจไพศาล
นางวิลาวัณย์ เจียมศรีสกุล

๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางวิไล นันตา
นางศรีวัลลา สุขโชติ
นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
นางศิริดา ทรงธรรมเสนีย์
นางสาวศิริอร วงศ์เพชร
นางศิวาภรณ์ ภู่สุวรรณ
นางสมจิต ตันติวณิชชานนท์
นางสมทรง เจริญพันธ์
นางสมยศวดี ชคัตตรัย
นางสาวสรียา สุกจั่น
นางสุจิตรา พินดวง
นางสาวสุนันทนา จันทนยิ่งยง
นางสุภัชชา สุทธิพล
นางสาวสุลาวัณย์ ทัศนานุตริยะ
นางสุวรรณา ปิ่นแก้ว
นางสุวรีย์ ใจหาญ
นางอัญชลีย์ ชูตระกูล
นางอาตีก๊ะ จรัลศาส์น
นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร์
นางสาวอุไร เล็กน้อย
นางสาวกรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข
นางกุลวรา แสงรุ่งเรือง
นางเกษริน ภักดีพิพัฒน์
นางเกื้อกูล กาญจนลาภ
นางขวัญกัลยา ปทุมมิน
นางจอมใจ สัตยชิติ
นางสาวจันทกานต์ อรณนันท์
นางจินดา ซ้ายเกลี้ยง
นางสาวจินตนา นักระนาด
นางสาวจิราภรณ์ ศรีอดุลย์พันธุ์
นางสาวเจริญพร สายทอง
นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
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

นางสาวชวลี เฌอกิจ
นางสาวช่อทิพย์ พานารถ
นางชุติมา รัตนสกล
นางชุติมา รัตนเสถียร
นางสาวณัฐชานันท์ สรวลเสน่ห์
นางณัฐญา เอี้ยวสกุล
นางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ
นางดาริษา อร่ามเรือง
นางดุษณี ดานาพงศ์
นางตุลญา จงสกุล
นางทิพวรรณ ตังตระกูล
นางสาวนงนุช ดีแท้
นางสาวนฤมล นุตยะสกุล
นางสาวนฤมล สงวนวงศ์
นางนวลมณี พงศ์ธนา
นางนันทนา แฮวอู
นางนันทวรรณ สโรบล
นางนิตยา ทักษิญ
นางนิรชา วงษ์จินดา
นางสาวนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร
นางสาวนุชนาฏ ณ ระนอง
นางบุบผา ภู่ละออ
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
นางปณิตา สาธุธรรม
นางประทิน สีสา
นางประภัสสรา พิมพ์พันธุ์
นางปิยนุช ทาบทอง
นางปียรัตน์ ประมุขชัย
นางพจนารถ เกษประคอง
นางพยอม สลิลปราโมทย์
นางพรทิพย์ ไทรฟัก
นางพรรณศรี เชิดชูพันธ์เสรี

หน้า ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางพัทธนันท์ พันธุ
นางพิมพ์พรรณ กสิกรรม
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ศิวสฤษดิ์
นางพิมพาพร พลเสน
นางเพ็ญศรี หมื่นสังข์
นางภาวนา ลิกขนานนท์
นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา
นางมัลลิกา เขียวหวาน
นางมัลลิกา แสงเพชร
นางสาวมานิตา คงชื่นสิน
นางมุกดา อุตรพงศ์
นางยูลิต ธนะพานิช
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช
นางเยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย
นางรติวรรณ วีระพงศ์
นางรัชนีพร พึงประสพ
นางรัตนา นชะพงษ์
นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมศรัทธา
นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง
นางสาวเรวดี มิตรศิริสวัสดิ์
นางเรวดี วิชิตยุทธภูมิ
นางละเอียด สินธุเสน
นางสาวลัดดา วิริยางกูร
นางวรนุช กิจสุขจิต
นางสาววราทิพย์ สมบุญญฤทธิ
นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์
นางสาววราภรณ์ แสงทอง
นางวรารัตน์ ฤาชา
นางวัชรีพร โอฬารกนก
นางสาววัฒนา พลาลพ
นางวัสวิภาอร มาศศรีรัตน์
นางสาววิภา ตั้งนิพนธ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม
นางศรีนิท ทวีทุน
นางศรีสมร พิทักษ์
นางศรีสมัย โชติวนิช
นางสาวศศิรินทร์ ดอกไม้เทศ
นางศิวพร ภมรประวัติ
นางศุภลักษณ์ กลับน่วม
นางสมพร ทองทั่ว
นางสมพร ธิราวิทย์
นางสาวสําเภา จันตะศิลป์
นางสุกัญญา อธิปอนันต์
นางสาวสุนันท์ สายโชติ
นางสุภา บริกัปปกุล
นางสาวสุภาพร บงสุนันท์
นางสุภาพันธ์ บุญเจริญ
นางสุรีย์ ศรีวันทนียกุล
นางสุวณี วัชราเกียรติ
นางสุวภี ภัทรวิมล
นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์
นางเสริมศิริ คงแสงดาว
นางสาวแสงมณี ชิงดวง
นางสาวแสนสุข รัตนผล
นางอมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์
นางสาวอมรา ไตรศิริ
นางอมรา หาญจวณิช
นางสาวอรวรรณ คงพันธุ์
นางสาวอรสา จุลสุคนธ์
นางอรุณี ก้อนซิ้ว
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
นางสาวอังคณา บรูมินเหนทร์
นางอังคณา มหคุณากร
นางอัจฉรา นันทกิจ

หน้า ๑๕๒
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางอัจฉรา บุญส่งสวัสดิ์
นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี
นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์
นางสาวกมลวรรณ กุหลาบวงษ์
นางฉายศิริ ประดิษพงษ์
นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง
นางสาวณัฏฐาษร มีรักดี
นางสาวดวงพร อัจฉริยวิวิธ
นางรัชนีวรรณ กันทะตั๋น
นางเรวดี มุทาไร
นางวชิรา มังคลารัตน์
นางสาววันเพ็ญ โตสุวรรณ
นางศิริพร เทียนดํา
นางส่งศรี สุดโต
นางสาวสายสุนีย์ เกตุแก้ว
นางสุนิสา มุกดาสนิท
นางอภิรดี กลัดพ่วง
นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
นางกรภัทร์ ดํารงค์ไทย
นางตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง
นางเตือนใจ นุชดํารงค์
นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์
นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์
นางมาลี หุตะเจริญ
นางมิตราวรุณ แก้วชะฎา
นางสาวเยาวนีย์ สุทธิพงศ์
นางรัชวดี ศรีประพัทธ์
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วพิพัฒน์
นางโศภิษฐ์ ภิรมย์เลิศ
นางสถาพร พึ่งพระเกียรติ
นางสิริกุล บรรพพงศ์
นางสาวสุมาลี ชัยพรรถพานิช
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หน้า ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุวรรณา ไหลไพบูลย์
นางอรพรรณ พยัคฆาภรณ์
นางสาวอรอนงค์ ชัยชนะสุวัฒน์
นางอํานวยพร ชลดํารงค์กุล
นางกาญจนา ฐิตสาโร
นางสาวจริยา จันทร์เฉลิม
นางสาวเฉลิมขวัญ เจียมประชานรากร
นางสาวเต็มดวง นิมิตรพันธ์
นางทิพย์จิรา อริยะสินถาวร
นางสาวประเทือง ดีดพิณ
นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์
นางพันทิพา วิเชียรเกื้อ
นางลักขณา ยุวประกร
นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์
นางสาวลัดดา แจ้งเกษมสุข
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
นางสมศรี วศินธรรม
นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ
นางจิตติมา อรรถอารุณ
นางทิพวดี ธนาพงษ์ภิชาติ
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล
นางสาวพร้อมพรรณ อริยฉัตรกุล
นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์
นางสาวเพ็ญแข สิทธิพงศ์
นางศิรินทร วงษ์เสาวศุภ
นางสาวกฤษณา บุตรเนียร
นางกัลยาณี ศิริกุล
นางสาวกาญจนา นิยมไทย
นางกิตติมา วีระชาติกลุ
นางจิตรา คูภิรมย์
นางจุรินทร์ ประสารวรรณ์
นางสาวชุลีพร เจริญค้ารุ่งเรือง
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวเชาวนี หออัมพวันวงศ์
นางนที ชวนสนิท
นางสาวนภาพร พุฒิกิจภิญโญ
นางน้อยทิพย์ คําสวัสดิ์
นางสาวนารีรัตน์ จงสัจจา
นางสาวนิดา วิวรรธโนภาส
นางประนอมศรี โสมขันเงิน
นางสาวปราณี เสือรักษ์
นางปิยอร วังภคพัฒนวงศ์
นางพรทิพย์ ธรรมเที่ยง
นางพัจนา ปัญจมรัศม
นางสาวพัตถาภรณ์ ไชยานุพงศ์
นางสาวพิกุล จารุพงษ์
นางพิมล ปงกองแก้ว
นางรื่นฤดี ริมชลา
นางสาวเรือนแก้ว เนตรมุกดา
นางสาววรวีร์ ภู่สวัสดิ์รัตนา
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจํารัส
นางสาววิมล จารุสถิติ
นางสมธนา มงคลชาติ
นางสิริกร หัชยกุล
นางสุชนา ชูเชิด
นางสาวสุนทรา ติละกูล
นางสุนิษา สมิตะสิริ
นางสุรีย์พร สหวัฒน์
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม
นางสาวอัญชลี ทิพย์โยธา
นางอุบล มลิลา
นางอุษณี ศิริเรือง
นางกรรณิการ์ ม่วงเขียว
นางสาวกัญญณัช กาญจนะ
นางกาญจนา ทวีวัฒน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๕๑๒๒
๕๑๒๓
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

นางกุลธารินท์ โรจนสุรสีห์
นางสาวขนิษฐา ฤทธิศาสตร์
นางคมคาย อุดรพิมพ์
นางจตุพร มณีเนตร
นางจตุพร ศรีแก้ว
นางจรัส ใยเยื่อ
นางสาวจริยา ศิริพันธ์
นางสาวจริยา ศิริอนันตภัทร์
นางจรีรัตน์ ประทุมพิทักษ์
นางจันทร์จิรา สนธิศิริ
นางจันทรา กฤตลักษณ์
นางจินตนา เจริญชีวะกุล
นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์
นางจุไรลักณ์ พรสุวรรณวงศ์
นางฉัตรทอง ศิริอนันต์
นางเฉลิมศรี ชูวิสิฐกุล
นางชุติมา มุ้งทอง
นางฐิติรัตน์ เพ็ชรพล
นางณิทฐา แสวงทอง
นางดวงกมล ทองศรี
นางสาวดวงพร บุญครบ
นางตระการตา พิสุทธิ์ไพศาล
นางทัศมาพร วงศาโรจน์
นางทิพมาน สนธิเพิ่มพูน
นางธนาพร ชูเรือง
นางธนิตา กุลสุวรรณ
นางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน
นางธีรนันท์ รัตนมาลี
นางนงนุช คงน้อย
นางนพสร จิตดํารง
นางนภัสชนน์ นิธิวรรณกุล
นางนลินี สุวรรณโชติ
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวนวรัตน์ ศรีทองดีประพันธ์
นางนวลละออ รัตนพันธ์ศรี
นางนัทธีวรรณ สัตตะพันธ์คีรี
นางนันทาวดี ยี่สุ่น
นางนัยนา นุกูล
นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์
นางนิพัธธา มณีวรรณ
นางนิสา แก้วท่าไม้
นางบําเพ็ญ บุญชูดวง
นางบุญชุบ คงทรัพย์
นางบุญญสรณ์ บุญโสม
นางบุญทิวา วรรณประเวศ
นางบุญล้อม คําภักดี
นางสาวบุหงา ภักดี
นางเบญจวรรณ ศิริกุล
นางปทุมทอง อินทะกนก
นางปภาวดี ธรรมสนอง
นางสาวประทุม เผือกน่วม
นางประไพ พลรักษ์เขตต์
นางประมวล เตียวแช
นางประมวล มอญชื่น
นางประสาน นุ่มเนียม
นางปริษา พิกุลขาว
นางปัทมา พุ่มกําพล
นางสาวปิยวรรณ ตันติมาภรณ์
นางสาวผะจง ศรีโกมุท
นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์
นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์
นางพรรณพิศ รัตนตรัยวงศ์
นางสาวพรศรี เคนถาวร
นางพรสุข วัฒนาศิริ
นางพวงผกา อุ่นแก้ว

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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นางพัชราภรณ์ อโนมะศิริ
นางพัชรินทร์ ต๋าแปง
นางพัชรี ทองนิรมล
นางพัชรี ศิริเจริญ
นางพิมพ์พร ปัทมธานินท์
นางพิมลพร เพียรเสถียรกุล
นางพิไลลักษณ์ ตันติยวรงค์
นางพิสมัย ชมเชย
นางเพียงใจ วรเลิศ
นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง
นางภัชธนิตา สดุดี
นางภัทรปภา ธนกุลชูวงศ์
นางภัทรภร จันทรเกษมพร
นางภาระวี สุขาบูรณ์
นางภาวินี ไตรศิวะกุล
นางมัชชาร์ โพธิกนิษฐ
นางมัณฑนา แสงศิวะฤทธิ์
นางมัณทนา กําลังเกื้อ
นางเมตตา กลิ่นเมฆ
นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว
นางรัชนี สุขเกษม
นางราตรี เข็มมงคล
นางละมัย วิเชียรดี
นางสาววรพันธุ์ รุ่งกรุด
นางสาววรรณภา วรรณศรี
นางวราภรณ์ รุ่งรัศมี
นางวราภรณ์ สังสง
นางสาววัชรี จิตต์วรจินดา
นางวัฒนา ไผ่สุรัตน์
นางวันดี สรรค์ศุภศิริกุล
นางสาววันเพ็ญ จิตต์รักษ์
นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน์

หน้า ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๑๘
๕๒๑๙
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางวาสนา จันทรอุไร
นางวิรัลพัชร พูนพิพัฒน์
นางสาวศรีสุดา ประเคนรี
นางสาวศศิธร รุณดี
นางสาวศศิธร อินทกุล
นางสาวศัณสณีย์ ศิลป์เบ็ญจพร
นางสาวศันสนีย์ ทาสม
นางศิริ กําปั่นทอง
นางศิวลี ปาละศักดิ์
นางสกุลพร หศิภาพร
นางสาวสมใจ เดชภิรัตนมงคล
นางสมนึก ป้องมิตรอมรา
นางสาวสว่างศรี สว่างไพร
นางสักการะ วงศ์ลําดวน
นางสายหยุด กฤษดานิรมิตร
นางสิริ เสียงเจริญ
นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา
นางสาวสุชาดา บูชาสุข
นางสุชาวดี โลกะกะลิน
นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี
นางสาวสุณี สุทธิวานิช
นางสาวสุธี อารีย์พงศ์
นางสุนทรี ใจสุทธิ์
นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค
นางสาวสุนันทา ภู่สุวรรณ์
นางสุนารี ขัตตะนัน
นางสุนีย์ บัวใหญ่
นางสุนีย์ พรหมนารถ
นางสุพัตรา แสงทอง
นางสุพิตรา สิงหะพล
นางสุไพ แก้วสุวรรณ
นางสุภมาส ศรมณี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๕๒๕๐
๕๒๕๑
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

นางสุภาพร โรจน์สุวณิชกร
นางสุมาลี จุลเพชร
นางสุริพร ขจรวีระธรรม
นางสุรีนา พลนิกร
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา
นางสุวารี เหล่าอรรคะ
นางสาวเสาวณิต กิมเสวตร์
นางแสงเดือน รองทอง
นางหทัยทิพย์ ยุเหล็ก
นางอรจิตร ทองปัน
นางอรไท ศักดิ์พันธ์พนม
นางอรัญญา บุตรไชย
นางอังศิธร พ่วงแพ
นางสาวอัจฉรา วงษ์เอก
นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์
นางอัญชลี ริ้วธงชัย
นางอัปสร เวศพันธ์
นางอาภรณ์ ปิ่นแก้ว
นางอุทุมพร ธนานันต์
นางอุบล หอมนาน
นางสาวกนกพรรณ กัลยาณสุต
นางสาวจริยา สินพัฒนานนท์
นางจารุณี สุวรรณเตมีย์
นางจิรภา สินธุนาวา
นางชุรีวรรณ จินตกวีวัฒน์
นางธีรวัลย์ นรภูมิพิภัชน์
นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์
นางสาวบุษบา เกตุอุดม
นางสาวปภาดา มีชูเสพย์
นางปรีดา ดีโยธา
นางเปรมจิตต์ สาโท
นางผ่องพรรณ กาญจนวัฒนา

หน้า ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๘๒
๕๒๘๓
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
พันตํารวจโทหญิง พรทิพย์ ล.วีระพรรค
นางพัชรี อินทรแย้ม
นางพิมพ์ประไพ วิบูลย์
นางภัทราภรณ์ เชาวลิต
นางมัณฑะนา สุทธิวรชัย
นางสาวยุวนิตย์ ประภารธนาธร
นางรัตนา รัตนพัฒนากุล
นางลัดดาวัลย์ ภูมิวาณิช
นางวรรณดี บัวภา
นางสาววิมล ฉวีวงศ์พงษ์เดช
นางวิมลวรรณ ธราสุวรรณ
นางศรีปริญญา ธูปกระจ่าง
นางสาวศันสนีย์ วงศ์คุณันดร
นางสาวสมใจ สุทธิธนกูล
นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง
นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร
นางสาวอภิญญา นาคสวัสดิ์
นางอัญชลี พัฒนสาร
นางสาวอุไรวรรณ จันทวงศ์
นางอุไรวรรณ สถานานนท์
นางสาวจงดี มีแต้ม
นางสาวจันทร์เพ็ญ ฐิตวัฒนกุล
นางจุฑาทิพย์ แผ่นเงิน
นางสาวทัศนีย์ แก้วผลึก
นางสาวทัศนีย์ จิตต์ทองกุล
นางทิพย์วลั ย์ อู่วิเชียร
นางธิดา ไวเวหา
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์
นางนฤมล คงไพบูลย์
นางนิจนภา ทองทรัพย์
นางนิสา นพทีปกังวาล
นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนชอบ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๕๓๑๔
๕๓๑๕
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

หน้า ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเนาวลักษณ์ กาญจนานันท์
นางสาวบริพันธ์ ไชยวงศ์แก้ว
นางสาวปภาศิริ สุดชาดํา
นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว
นางพจนันท์ ทองวัฒน์
นางพรทิพย์ พิทยานันทกิจ
นางสาวพรเพ็ญ คิ้วสุวรรณศรี
นางพัชรนันท์ พันธุ์พิริยะ
นางพัทธิยา ตันติวนิช
นางเพชรรัตน์ สินอวย
นางเพ็ชรา ถาวระ
นางสาวเพ็ญประภา วงศ์วานรุ่งเรือง
นางเพียงภาพ วิทยชํานาญกุล
นางสาวภคมน ศิลานุภาพ
นางมณี สุขสมัย
นางสาวยุพยง ทองประสม
นางรติวัณณ สุนทรา
นางรัตนาวดี ศิริภูล
นางสาวลักษณันท์ หงษ์วิชัยวิทย์
นางลาวัลย์ ดาราพัฒนภัค
นางวรรณพร ชูอํานาจ
นางวลัยพร เหล่าวานิช
นางวันทนีย์ บุญเสมอ
นางสาววิภาพร มีแสง
นางวิไลวรรณ ใจซื่อ
นางศรีวิไล สวนกูล
นางศรีสุดา อุบล
นางศศิธร ศรีดํา
นางสาวสมพิศ พันธุเจริญศรี
นางสาวสมมารถ เจียมนิยม
นางสรวงสุรัตน์ มรรคา
นางสิริกร เรืองทิพย์

๕๓๔๖
๕๓๔๗
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสุจรรยา ศิริไชย
นางสาวสุนันท์ ใยเผือก
นางสาวสุภาภรณ์ ตั้งศิริสกุล
นางสุมาลี ชนะชาญมงคล
นางสาวหรรษา โอเจริญ
นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์
นางอํานวย คมแก้ว
นางอุษา เหม่งเวหา
นางสาวกัลยา ธาตุเหล็ก
นางกุลยา เรือนทองดี
นางเกศินี สวัสดี
นางขนิษฐา คําจันทร์แก้ว
นางขันทอง สุทธนะ
นางจิตรปรีดี พร้อมศรีทอง
นางทิพย์วรรณา ชุ่มเพ็งพันธุ์
นางนันทนา ตันติเวสส
นางสาวนัยนา แย้มสาขา
นางประพิศ พงศ์มาศ
นางพรพิมล คงตระกูล
นางพวงคํา ทองทั่ว
นางพันธุ์อร จงประสิทธิ์
นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร
นางสาวพิไล จิรไกรศิริ
นางสาวภัคสุจิ์ภรณ์ จิปิภพ
นางวาสนา แสงงาม
นางศรีจันทรา ทิพโกมุท
นางศศิธร สุวรรณมณี
นางสมบัติ กุลางกูร
นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์
นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์
นางสาวอมรรัตน์ ลีเพ็ญ
นางอัญชนา วิริยะประสิทธิ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๕๓๗๘
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

นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์
นางอุษณีย์ ธุวโชติ
นางชลัย ศรีสุข
นางภารณี วิภาตะศิลปิน
นางรวิวรรณ อาจสําอาง
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา
นางวรรณภา ตันยืนยงค์
นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย
นางศรีสุดา หร่มระฤก
นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
นางสาวสมจิตต์ บวรวัฒนาโสภณ
นางกนกพร คุปตานนท์
นางสาวกนกพรรณ วงษ์คํา
นางกนกวรรณ ชมแสงจันทร์
นางสาวกนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์
นางกมลทิพย์ จันทรัตน์
นางกรณ์กาญจน์ ภมรประวัติ
นางกรรณขจร ศิลาเกษ
นางกรรณิการ์ จุลจาจันทร์
นางกรรณิการ์ ธีรเวชเจริญชัย
นางกรรณิการ์ บุญมี
นางกรองแก้ว ชัยมณี
นางสาวกรองทอง ต้นพรหม
นางกฤษณา ดํารงค์กิจ
นางสาวกฤษณา ยอดมงคล
นางกษมาภรณ์ ภูมี
นางสาวกอบกุล จามรนาค
นางกอบแก้ว สาชนะ
นางกัญญรัตน์ จันทรมณี
นางกัญญา แซมเพชร
นางกัญญา ทวีเศรษฐ
นางกัณณิกา สุวรรณวิวัฒน์

หน้า ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๑๐
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางกันทิมา สุวรรณพงศ์
นางกันยรัตน์ โหละสุต
นางกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
นางกัลยา ครองราษฎร์
นางสาวกัลยา คันธชา
นางกัลยา เจือจันทร์
นางกัลยา ทองพรหม
นางกัลยา ทับเที่ยง
นางกัลยา ทิพย์วิชัย
นางกัลยา วังกรานต์
นางกัลยา ศรีพุทธชาติ
นางกัลยา แสงเรือง
นางกัลยา หงษาวงศ์
นางกัลยาณี คูพูลทรัพย์
นางกัลยาณี ชยันตรดิลก
นางสาวกัลยาณี ท้าวนิล
นางสาวกัลยาณี ศุภกา
นางกัลยาณี แสวงผล
นางกาญจนา เกตุศิริ
นางกาญจนา ชุมศรี
นางกาญจนา ดอกสันเทียะ
นางกาญจนา ดาราศักดิ์
นางกาญจนา ถิระโคตร
นางกาญจนา ทองคํา
นางกาญจนา บุญวัฒนะกุล
นางกาญจนา พัฒธนานุรักษ์
นางกาญจนี ชาติชาคร
นางกาญจนี ปิตรัมย์
นางสาวกานดา ลมุลพจน์
นางการะเกด สัตยาวุธ
นางสาวกิ่งกาญจน์ หยีเรืองโรจน์
นางกิ่งแก้ว ตรีประทีป

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๕๔๔๒
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

นางกิ่งแก้ว นาสมโภชน์
นางกิตติมา สังข์เกษม
นางกุลธิดา รัตนโกศล
นางกุสุม พิกุลทอง
นางสาวกุสุมา โกเศยะโยธิน
นางกุสุมา ไฟนสตีน
นางกุหลาบ มาลัยเลิศ
นางเกวลี ฉัตรดรงค์
นางเกศสิริ ประสมศรี
นางเกษณี วงษ์เกิด
นางเกษมศรี ฉิมฉลาด
นางสาวเกษร ผิวผ่อง
นางเกษร เภอบางเข็ม
นางเกษร ศรีมณี
นางสาวเกื้อกูล รักบ้านเกิด
นางแก้วตา ขาวเหลือง
นางขจีวรรณ จิตรสถาพร
นางขนิษฐา ทรรทุรานนท์
นางขนิษฐา ประทุมรัตน์
นางสาวขนิษฐา พูนผลกุล
นางขนิษฐา เย็นใจ
นางขรณี ผ่องฤกษ์
นางสาวขวัญจิต ภิญโญชีพ
นางขวัญใจ รอดภัย
นางสาวขําคม พรประสิทธิ์
นางสาวคนธรส พลนิกร
นางคนึงนิจ เพชรสุข
นางสาวคนึงนิจ เสรีวงษ์
นางสาวคันธรส แสนวงศ์
นางคําทอง มหวงศ์วิริยะ
นางคําพรรณ พงศ์ชู
นางคํามาย ธุระพันธ์

หน้า ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๗๔
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางคีรีบูน จงวุฒิเวศย์
นางเครือวัลย์ ขาวสะอาด
นางแคทลียา ปัทมพรหม
นาวาตรีหญิง งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ
นางจงกลณี ศรีสําราญ
นางสาวจตุพร คีมนารักษ์
นางจรรยา บริบูรณ์
นางจรรยาพร ซังพุก
นางจรัสศรี บัวบาน
นางจรัสศรี บุญยัง
นางจรัสศรี ยงวนิช
นางสาวจรัสศรี รักษาเจริญ
นางสาวจริน ธงไชย
นางจรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์
นางจริยา ลักษณะงาม
นางจริยาภรณ์ บุรพันธ์
นางจริยาวรรณ พานิล
นางจรี ไชยชาญ
นางสาวจรุงจิต คุรุวิทย์
นางจรุงใจ เจียมศรีพงษ์
นางจอมขวัญ ประยูรเวชช์
นางสาวจันทนา เมฆสีประหลาด
นางสาวจันทนา เวสพันธ์
นางสาวจันทนา สุวรรณมาลี
นางสาวจันทนา อัศววิมลนันท์
นางสาวจันทร์ฉาย แซ่ตั้ง
นางจันทร์ตา กองสมบัติ
นางจันทร์เพ็ญ คล้ายแจ่ม
นางสาวจันทร์เพ็ญ ตันเจริญ
นางจันทร์เพ็ญ เสร็จกิจ
นางสาวจันทร์เพ็ญ หาญจิตต์เกษม
นางสาวจันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๕๕๐๖
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

นางจันทิมา ติละกุล
นางจารีต สิริทิพา
นางสาวจารุณี เซี่ยงเห็น
นางสาวจารุภา วิโยชน์
นางจารุวรรณ กรองสันเทียะ
นางจารุวรรณ กลางการ
นางจารุวรรณ ขําเพชร
นางจารุวรรณ สิทธิมงคล
นางจํานงค์ วิปุละ
นางจําเนียร เพ็ญโชติรส
นางจิดานันท์ สําราญใจ
นางจิดาภา สกุลภูริภัทร์
นางจิตรลดา เมรสนัด
นางจิตรา ใจแก้ว
นางจิตราภรณ์ เชิดชูพงษ์
นางสาวจิตราภา กุณฑลบุตร
นางจิตรีบุล พุ่มศิริ
นางจินดา เกษวงศ์รอต
นางจินดา วรปัสสุ
นางจินดารัชต์ ทวีสินธนานนท์
นางสาวจินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
นางจินตนา กนกปราน
นางสาวจินตนา คชะเทศ
นางจินตนา คําดี
นางจินตนา จิตตะสนธิ
นางจินตนา นาคะสุวรรณ
นางจินตนา พัวไพโรจน์
นางสาวจินตนา พุทธเมตะ
นางจินตนา พูลขวัญ
นางสาวจินตนา รายณะสุข
นางจินตนา เวชมี
นางจินตนา สินธุพันธ์ประทุม

หน้า ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๓๘
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางจิรประภา อัครบวร
นางจิรพันธ์ ไตรทิพจรัส
นางจิรภา จามพฤกษ์
นางสาวจิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
นางจิราพร รามสูต
นางจิราภรณ์ มาตังคะ
นางสาวจิราภา กันจิตวัฒนา
นางจิรภา ปรียารัตนโชติ
นางสาวจีรพันธ์ พิทักษ์
นางจีรพันธุ์ คําโสภา
นางสาวจีรันดา สันติประภพ
นางสาวจีราพร พงศาสนองกุล
นางจีรายุ ทองเกิด
นางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม
นางจุฑามาศ จันทรมิตรี
นางจุฑามาศ ราชคม
นางจุฑามาศ สรวิสูตร
นางสาวจุฑามาส ชุ่มเมืองปัก
นางสาวจุฑาวรรณ นิยมพานิช
นางจุติมา โฉมงาม
นางจุรี ทัพวงษ์
นางจุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์
นางสาวจุไรรัตน์ เติมปัญญา
นางจุไรรัตน์ เล็กเจริญ
นางจุฬาลักษณ์ แสงเสนาะ
นางจุฬีมาศ ไวยานิกรณ์
นางเจริญศรี เรืองเจริญ
นางเจษฎา อินทรัตน์
นางสาวเจิดจรรย์ ศิริวงศ์
นางเจิมสิริ ศิริวงศ์พากร
นางแจ่มจันทร์ พินธุกรณ์
นางสาวฉลองพร แก้ววชิราภรณ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๕๕๗๐
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

นางฉวีวรรณ ขาวผ่อง
นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติ
นางสาวฉวีวรรณ รักชอบ
นางฉวีวรรณ ศิริสานต์
นางฉวีวรรณ สุวรรณวิหค
นางสาวฉัตรสุดา ตานินทร์
นางฉันทนา อ่ําพันธ์
นางเฉลิมศรี ไชยภา
นางสาวชฎา ณรงค์ฤทธิ์
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นางชนันทิตา ฉัตรทอง
นางชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์
นางชนิดา ดียิ่ง
นางสาวชนิดาพร สุจริตวรางกูร
นางชบาไพร โพธิ์สุยะ
นางสาวชมพูนุท นุตาคม
นางชมภู เกษมศุข
นางชลทิชา ชูสกุล
นางชลิลลา บุษบงก์
นางช่อแก้ว กิตติคุณวัจนะ
นางชอ้อน แก้ววิมล
นางชะอ้อน บัวเกตุ
นางชิดชนก ลีธนะกุล
นางชื่นจิตต์ น้อยขาว
นางสาวชื่นจิตร ขจรพันธุ์
นางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์
นางชื่นฤทัย พรภัทรกุล
นางชื่นสุข สุชัยชิต
นางชุติมา ม่วงปรางนา
นางชุติมา สุบุตรดี
นางสาวชุลีรัตน์ ชิตชูตระกูล
นางชูจิตร วิสุทธิ์สิริ

หน้า ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางชูพิมพ์ วรรณพักตร์
นางเชาวน์ประภา เชื้อสาธุชน
นางโชษิตา มณีใส
นางสาวญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์
นางญาตา กล้าณรงค์
นางสาวฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ
นางฐิติมา เสนาจักร์
นางฐิติวดี ชัยวัฒน์
นางณนุดา ศรีสุทธิพรสกุล
นางณัฎฐภรณ์ เศรษฐาเมธรัตน์
นางณัฏฐ์ชนันท์ สุญาณวนิชกุล
นางณัฏฐ์นรี มณีวรรณ์
นางณัฐกัญญาธ์ กานต์การันยกุล
นางสาวณัฐชลัยย์ ตรรกวิทูรศักดิ์
นางณัฐพร มังคละคีรี
นางสาวณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
นางณิชารัตน์ ศิริพรรณ
นางสาวดนยา วงศ์ธนะชัย
นางดรรชนี พูถาวรวงศ์
นางสาวดรุณี บุณยอุดมศาสตร์
นางดรุณี ลายสังข์
นางสาวดรุณี สมบัติภิญโญ
นางดลนภา บูรณะธัญญ์
นางดลฤดี คําพาที
นางสาวดวงกมล ชาติประเสริฐ
นางดวงแข สุขโข
นางดวงจันทร์ พรพลทอง
นางสาวดวงดาว ฉันทศาสตร์
นางดวงตา เรืองบุรพ
นางดวงพร จิรวิบูลย์
นางสาวดวงพร นิยมจันทร์
นางดวงรัตน์ ปัญญาโกษา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๕๖๖๕

นางสาวดวงฤดี ศุภติมัสโร
นางดารณี ศักดิ์ศิริผล
นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา
นางดารารัศมี พิทักษ์สงคราม
นางดารุณี บัวดี
นางสาวดุจเดือน พันธุมนาวิน
นางสาวดุษฎี ณ สงขลา
นางดุษฎี ธรมธัช
นางดุษฎี อายุวัฒน์
นางเดือนเพ็ญ เนียรประดิษฐ์
นางสาวตรีศิลป์ บุญขจร
นางสาวเตือนใจ เกียวซี
นางเตือนใจ รักษาพงศ์
นางเตือนใจ วิรัชกุล
นางสาวเตือนใจ หลิมตระกูล
นางเตือนตา ห้วยหงษ์ทอง
นางถนอม กลิ่นขจร
นางถาดทอง ปานศุภวัชร
นางทรงศรี ชัยลือชา
นางทรงศรี อัคพิน
นางสาวทวิมา ศิริรัศมี
นางสาวทวีวรรณ ไชยอุดม
นางทศชพรรณ แก่นมณี
นางทศพร อินท์ศร
นางทองคูณ อินทร์พยุง
นางทองเพียร อินทนิล
นางสาวทองสาย สุดใจ
นางทัชณิดา ดุจจานุทัศน์
นางทับทิม ศรีจันทร์งาม
นางสาวทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
นางทัศนา วิกยานนท์
นางสาวทัศนีย์ กระต่ายอินทร์

หน้า ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๖๙๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางทัศนีย์ กิติพงศ์พิทยา
นางสาวทัศนีย์ ตรีธาร
นางสาวทัศนีย์ ทองไชย
นางทัศนีย์ ทองอ่อน
นางทัศนีย์ ทิพย์ปิ่นวงศ์
นางทัศนีย์ บุญเลิศ
นางทัศนีย์ เรือนทอง
นางทัศนีย์ สุวรรณศุภ
นางทัศนีย์ เสมาทอง
นางทัศนีย์ อินทศร
นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมผ่อง
นางทิพย์รัตน์ อรรถนาถ
นางทิพย์วรรณ์ จันทน์สุคนธ์
นางทิพยวรรณ วงศ์ทองศรี
นางทิพย์วภิ า เทศวิศาล
นางทิพวรรณ ชื่นอุระ
นางทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์
นางทิพวรรณ รัตนวงศ์
นางสาวทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
นางทิพวรรณ ศิลตระกูล
นางทิพวรรณ สมสกุล
นางทิพวัลย์ ศิริ
นางทิพาพร พรมประไพ
นางสาวทิพาภรณ์ ศรีธัญรัตน์
นางทิวารัตน์ ใหม่จันทร์
นางเทพินทร์ วรานุภาพกุล
นางสาวเทียมแข เนียมบุบผา
นางเทียมจันทร์ อินละคร
นางธนพร อิ้มพัฒน์
นางสาวธนรัตน์ สอนสา
นางสาวธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์
นางธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๕๗๒๙

นางธรวรรณ นาแหลม
นางธวัลรัตน์ อโศกบุญรัตน์
นางธัชชนก พละศักดิ์
นางธัญญา นิธินันทน์
นางธัญพร นิกาจิ
นางธัญภัค สังฆมานนท์
นางธันยาภรณ์ ปีนะภา
นางธานี มานะกล้า
นางธารทิพย์ ถาวรชัยสิทธิ์
นางสาวธิดา มีแต้ม
นางสาวธิดารัตน์ น้อยรักษา
นางนงนิตย์ มรกต
นางนงนุช จงรุจิรัตนกุล
นางนงเยาว์ รักศีล
นางสาวนงเยาว์ อักษร
นางนงรัตน์ โสมขันเงิน
นางนงลักษณ์ คณิตทรัพย์
นางนงลักษณ์ จันทร์แสนโรจน์
นางนงลักษณ์ แตงไทย
นางนงลักษณ์ รัตนไพบูลย์
นางนงลักษณ์ วงศ์ฉลาด
นางนพภา เฉลิมรูป
นางนพวรรณ ฉันทานุสิทธิ์
นางสาวนพวรรณ เปียซื่อ
นางนพิชญาพร นนทเกษม
นางนภา หลิมรัตน์
นางนภาพร กลางคาร
นางนภาพร ประทุมยศ
นางนภาพร วัชรจํารูญ
นางนภาพรรณ กูโน
นางนภาภรณ์ ครุธามาศ
นางสาวนภาภรณ์ สันพนวัฒน์

หน้า ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๗๖๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวนภารัตน์ สุทธิวารี
นางสาวนภาวรรณ เศรษฐธรรม
นางนภาศรี สีหาบุตร
นางสาวนฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
นางนฤมล ลีลายุวัฒน์
นางนฤมล สกุลคู
นางนลิน เรืองบุตร
นางสาวนลินรัตน์ จารุรัตน์คีรี
นางนลินี วิริยะวัฒนะ
นางนลินี โสพัศสถิตย์
นางสาวนวณัฐ โอศิริ
นางนวลจันทร์ สิมะสุวรรณรงค์
นางนวลรักษ์ ชอบชื่น
นางนวลวรรณ สุนทรภิษัช
นางน้อย จันทร์อําไพ
นางสาวน้อย สุวรรณมณี
นางนัฑนา ดวงศรี
นางสาวนัททนี เนียมทรัพย์
นางนันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
นางนันท์นภัส โตอดิเทพย์
นางนันทนา มั่นเกษวิทย์
นางนันทนา เสนีย์ศรีสันติ
นางนันทพร นภาพงศ์สุริยา
นางสาวนันทพร อนุสรณ์เสงี่ยม
นางนันทวดี นิลกระจ่าง
นางนันทวัน ประชุม
นางสาวนันทิยา ชุนณวงษ์
นางนัยนา ตรีเนตรสัมพันธ์
นางสาวนัยนา ตันติวิสุทธิ์
นางนาตยา ทับพันธ์
นางนาถฤดี เด่นดวง
นางนาถวรา นาคบุตรศรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๕๗๙๒
๕๗๙๓

นางนารี จิตรรักษา
นางนารี สุทธิศาสตร์
นางนิชชา โพธิ์กลิ่น
นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์
นางนิตยา คงพันธุ์
นางนิตยา ทัศนะ
นางนิตยา เพ็งรักษ์
นางนิตยา รัตนโสม
นางนิตยา ศรีทอง
นางสาวนิตยา สุขเสรีทรัพย์
นางนิตยา สุทธิศรีศิลป
นางสาวนิทรา วรรณะ
นางนิทราภรณ์ เกตุเดชา
นางสาวนิธิมา เคารพาพงศ์
หม่อมหลวงนิพาดา เทวกุล
นางนิภา ทองศรี
นางสาวนิภา วรรณารักษ์
นางสาวนิภาพร จันทร์แจ้ง
นางสาวนิภาพร สุขเกษม
นางนิยมรัตน์ จินดาขันธ์
นางนิยะดา ห่อนาค
นางนิรมล ตังควานิช
นางนิรมิต คุณานุวัฒน์
นางนิรัติศัย ตุลวรรธนะ
นางสาวนิราญ จันทรขันตี
นางนิลวรรณ ตันติวรวิทย์
นางสาวนิลวรรณ วิจักขณ์ศิลป์
นางนีรชา สารชวนะกิจ
นางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย์
นางนุจรี ไชยมงคล
นางนุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส
นางนุชรินทร์ ศศิพิบูลย์

หน้า ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางนุชสโรช เพ็ชญไพศิษฎ์
นางนุศราพร เกษสมบูรณ์
นางเนาวรัตน์ คําชุม
นางเนาวรัตน์ ลาทิ
นางแน่งน้อย แก้วรัตนศรี
นางบงกช สุกุมลจันทร์
นางสาวบงกชรัตน์ เตชะไตรศักดิ์
นางบังอร ทองประเสริฐ
นางบังอร พัฒนสวัสดิ์
นางบังอร มาเนียม
นางบังอร ยอดจันทร์
นางบังอร สงวนหมู่
นางบัวเพชร เมืองมา
นางบุญชู คุรุกิจกําจร
นางบุญนาค กิติสิทธิชัย
นางสาวบุญมี สุขสว่าง
นางบุญลักษณ์ เอี่ยมสําอางค์
นางสาวบุญสม เตียนพลกรัง
นางบุญเหลือ เคนวิเศษ
นางบุรพร กําบุญ
นางบุศรา กาญจนบัตร
นางบุษบัน ศิริสวัสดิบุตร
นางบุษบา คําสอง
นางเบญจภรณ์ ประภักดี
นางสาวเบญจมาศ แก้วนุช
นางเบญจลักษณ์ เดชครุธ
นางเบญจวรรณ ปานทั่งทอง
นางสาวเบญจวรรณ วงศ์วิเศษ
นางเบญจา ขวาไทย
นางเบญจางค์ ขําเดช
นางสาวปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์
นางปทุมพร เมืองพระ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗

หน้า ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปภิญารัศม์ ศิระพลานนท์
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์
นางประทีป จันทร์หมื่นไวย
นางสาวประทุม จิวัธยากูล
นางประทุมทิพย์ ไขแสง
นางประทุมทิพย์ ศรีเมือง
นางประเทือง ดวงประทีป
นางประเทือง อักษรคิด
นางประเทืองทิพย์ โรจนวิภาต
นางประนอม ไชยวิชิต
นางประนอม ร่มโพธิ์ทอง
นางประนอม สุวรรณประสิทธิ์
นางประนอม อุตกฤษฎ์
นางประพีร์ ศรีจันทร์
นางสาวประไพ ตระการวชิรหัตถ์
นางประไพ บวรฤทธิเดช
นางสาวประไพ มักประเสริฐ
นางสาวประไพศรี ศิริวงศ์
นางประภัสสร สุขพฤกษ์
นางสาวประภา กีรเกียรติ
นางประภา เงินศรี
นางสาวประภา ทันตศุภารักษ์
นางประภา ธีระกาญจน์
นางประภา เหล่าสมบูรณ์
นางประภากร จันทรมิตรี
นางประภาณี เอกาพันธ์
นางสาวประภาพร ภูริปัญญาคุณ
นางประภาพรรณ คุ้มภัย
นางประภาพรรณ จันตะกูล
นางประภาพรรณ เบญจรัตนาภรณ์
นางประภาศรี เทพรักษา
นางประภาศรี ยะมะหิง

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
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวประมวลพร พันธุ์รัตน์
นางประยูร ศรีผา
นางประสิน จันทร์วิทัน
นางปรัญรัชต์ บุญธีรพูนรัชต์
นางสาวปรัศญา ผสมจันทร์
นางปราณี พละวุฑฒิโฒทัย
นางปราณี ลิ่มทอง
นางปราณี วิเวก
นางสาวปราณี ศรีจันที
นางปราณี ศิริโอภาสวงศ์
นางปราณี สุรสิทธิ์
นางปราณีต ขอดคํา
นางปราณีต จิระสุทัศน์
นางปราณีต ไทยเนียม
นางสาวปราณีต โอปณะโสภิต
นางปรานอม แก้วอาภรณ์
นางสาวปรานี พรรณวิเชียร
นางสาวปรารถนา อยู่จุ้ย
นางสาวปริญญา ฤทธิ์เจริญ
นางปริยลักษณ์ ฉิมมานิตย์
นางปริศนา นุชนารถ
นางปรีดา อ้วนล่ํา
นางปรีมา มัลลิกะมาส
นางปรียา ทิพย์แสง
นางปรียา บุญญสิริ
นางสาวปรียาฉัตร อุตตมะโยธิน
นางปรุงศิลป์ ศรีจันทวงศ์
นางปลื้มฤดี ภู่โสภา
นางปวีณรัช บุญรักษา
นางสาวปัญจมาพร พิพัฒน์วงศ์
นางปัญญาพร สว่างพร้อม
นางปานทิพย์ พิมพ์เกาะ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑

นางสาวปิยนุช คืนคงดี
นางสาวปิยนุช บุญเพิ่ม
นางสาวปิยมาศ สําเร็จกาญจนกิจ
นางปิยะนุช ชูโต
นางปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์
นางปีกทิพย์ ตีระแพทย์
นางปุณณภา รัตนอุทัย
นางสาวเปรมกมล ศรีธรรมา
นางเปรมจิต สวนนันท์
นางเปรมใจ เอื้ออังกูร
นางเปรมพร นวลนิ่ม
นางสาวเปรมวดี จันทรพินิจ
นางสาวผกากรอง พุทธดิลก
นางสาวผกามาศ จณารักษา
นางสาวผจงศิลป์ เพิงมาก
นางผสม จันทร์เทพย์
นางผ่องเพ็ญ อินทร์มี
นางผ่องศรี อู่นาค
นางสาวผัสพร พฤฒิพานิช
นางผาณิต มีนาสิทธิโชค
นางผานิต เพียรมาก
นางผิวพรรณ ลัภนะกุล
นางสาวผุสสดี เสมอเหมือน
นางเผ่าทิพย์ บุญญศาสตร์พันธุ์
นางพจนา โมกขพันธ์
นางพจนี ศิริอักษรสาสน์
นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
นางพจนีย์ ผานาค
นางพจมาน คงเกษม
นางพนมพร เกษณียบุตร
นางพนมพร จินดาสมุทร์
นางสาวพนมพร บรรหาร

หน้า ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางพนอ อัศวรุจานนท์
นางสาวพรทิพย์ ทองนพคุณ
นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา
นางพรทิพย์ เนตรธานนท์
นางพรทิพย์ บุญพวง
นางพรทิพย์ พูลสมบัติ
นางพรทิพย์ มนัสวรนาถ
นางพรทิพย์ รักชาติ
นางพรทิพย์ วรกุล
นางพรทิพย์ สาตรอด
นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์
นางพรพรรณ กรชนะ
นางสาวพรพรรณ ศรีทอง
นางพรพิมล คีรีรัตน์
นางสาวพรพิมล จันทร์พลับ
นางพรพิมล ชิ้นประสิทธิ์
นางพรรณงาม แจ่มนิยม
นางสาวพรรณทิพา ทิพยโสตถิ
นางพรรณทิพา ธนากรโยธิน
นางพรรณนิภา พุ่มนิคม
นางพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์
นางพรรณวดี ม่วงมี
นางพรรณี กู้เกียรติกูล
นางสาวพรรณี แท่นทอง
นางพรรณี หนุนอนันต์
นางพรศรี ฉัตรธนะกุล
นางพรสรัญ ลักษณพรหม
นางพรสวรรค์ ปู่วัด
นางสาวพรอนงค์ อร่ามวิทย์
นางพวงทอง ดวงคํา
นางพวงทอง ภูสดศรี
นางพวงทอง อ่อนจํารัส

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕

นางพวงทิพย์ ศรีไพรวรรณ
นางพวงพรรณ ขันติธรรมากร
นางพวงเพชร รื่นพืชน์
นางสาวพวงเล็ก ศิริทวี
นางพอดู ศรีเดช
นางพะเยาว์ พิกุลสวัสดิ์
นางสาวพัชณี เครือวัลย์
นางพัชนี เริงเกษตรกิจ
นางพัชรา ผลหมู่
นางพัชราภรณ์ คล้อยตาม
นางพัชราภรณ์ เนียมมณี
นางพัชรินทร์ กองศรีมา
นางพัชรินทร์ สันตินิยม
นางสาวพัชรินทร์ สินไชย
นางสาวพัชรี ลินิฐฎา
นางสาวพัชสิรี ชมภูคํา
นางพัทนัย แก้วแพง
นางสาวพันทิพา ศรีพื้นผล
นางสาวพันธ์ทอง เจริญพันธุวงศ์
นางสาวพานทิพย์ อัมพันธ์จันทร์
นางสาวพิกุลทอง โม้สา
นางพิจิตร เชาวนปรีชา
นางพิณัฏฐา ศรีสิทธิยานนท์
นางพิทยาภรณ์ มานะจุติ
นางพินอร เงินบํารุง
นางพินิจ วงศ์เกษม
นางพิมพ์เดือน เชาวน์ลักษณ์
นางพิมพ์นภา รัตนสิงห์
นางสาวพิมพ์นิภา วังชากร
นางสาวพิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์
นางพิมร นพทศพร
นางพิมลทิพ สารีบุตร

หน้า ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวพิมลพรรณ วุฒวัณณะ
นางพิมลรัตน์ สภานุชาติ
นางพิศมัย ถีถะแก้ว
นางพิสมัย พูลเจริญ
นางพิสมัย สนั่นเมือง
นางพิสมัย สิงห์อุสาหะ
นางพิสมัย สุขศิริ
นางพิสมัย สุวรรณรักษ์
นางพิสสวรรณ เจียมสมบัติ
นางสาวพิสิษฐ์ชา ศรีเนตร์
นางพึ่งพร เนียมทรัพย์
นางสาวพูนศิริ อรุณเนตร
นางสาวเพชรา ชีพธรรม
นางเพ็ชรี หมื่นเจริญสุข
นางเพ็ญแข เกตุมาน
นางสาวเพ็ญจรัส สิงห์ทอง
นางเพ็ญจันทร์ อุ่นเสรี
นางสาวเพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง
นางเพ็ญพิมล ซื่อสัตย์
นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
นางเพ็ญลักษณ์ ภูอ่าง
นางเพ็ญศรี ดีสุวรรณ
นางเพ็ญศรี วงศ์วิรัตน์
นางเพ็ญศิริ สิมารักษ์
นางเพ็ญสวัสดิ์ มายะเวส
นางเพ็ญสิริ จีระเดชากุล
นางเพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์
นางเพลินตา จันทร์เนตร์
นางเพิ่มสุข สรรพสิทธิ์ดํารง
นางสาวเพียงใจ แก้วก่า
นางไพฑูรย์ ทองสาร
นางไพบูลย์ สิงห์จันทร์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙

นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
นางไพรวัลย์ วงศ์ดี
นางไพรวัลย์ วิสุทธ์อาภรณ์
นางไพรวัลย์ หารสุโพธิ์
นางสาวไพรัลยา สวัสดิ์พานิช
นางไพรินทร์ รุยแก้ว
นางไพเราะ นราศรี
นางไพเราะ วัฒนสิทธิ์
นางไพเราะ ศรีแจ้
นางไพศรี ชินารักษ์
นางภณรัตน์ คชสิทธิ์
นางสาวภณิดา ฉิมนุพาน
นางภนารี บุษราคัมตระกูล
นางสาวภวิดา ปานะนนท์
นางสาวภัคพร บุญเคล้า
นางสาวภัทณิดา พันธุมเสน
นางภัทรพร สกุลบุญมา
นางภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์
นางภัทรา เหล่าไพโรจน์
นางสาวภัทราภรณ์ ทุ่งปันคํา
นางสาวภาณี สินะวิวัฒน์
นางภาราดา วงษ์สมบัติ
นางภาวนี ธํารงเลิศฤทธิ์
นางภาวิณี ภูพิชญ์พงษ์
นางภิรมย์ พ่อค้า
นางสาวภูดิส เกิดประสงค์
นางภูษณิศา บรรเลงเสนาะ
นางสาวมณฑนา วัฒนถนอม
นางมณฑา กิมทอง
นางสาวมณฑา ลิ้มทองกุล
นางมณฑาทิพย์ ไต่เป็นสุข
นางสาวมณี อาภานันทิกุล

หน้า ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวมณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร
นางมนิต ธรรมวิจารณ์
นางสาวมยุรี ชัยสวัสดิ์
นางมยุรี ยะโสธร
นางมยุรี รุจิรวณิชกูล
นางสาวมยุรี ศุภวิบูลย์
นางมะลิ หุ่นหล่อ
นางสาวมัณฑนา หอมวิเศษ
นางมัทรี ชูทรัพย์
นางสาวมัลลิกา ศรีเพ็ญ
นางมานี รักเรือง
นางมารศรี ติณะรัตน์
นางมาลัย ปลาทอง
นางมาลัยวรรณ จันทร
นางมาลิน มุกดา
นางมาลินี เกิดกุญชร
นางมาลินี อมรศักดิ์
นางสาวมาลี วิชัยยุทธ์
นางมาลี สุขแสน
นางมาลี อมตานนท์
นางสาวมาลีรัตน์ สมบัติ
นางมาสินี ไพบูลย์
นางสาวมิ่งขวัญ วิภูษณะ
นางมิ่งขวัญ ศิริโชติ
นางสาวเมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี
นางไมตรี เยาวหลี
นางไมตรี โหมดเครือ
นางสาวยานี ตรองพาณิชย์
นางยี่สุ่น ปั่นตระกูล
นางยุบล อันล้ําเลิศ
นางยุพดี จันทรา
นางสาวยุพนันท์ แย้มสิน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓

นางยุพา กุลศรี
นางยุพา ทัดมาลี
นางยุพา บุญอํานวยสุข
นางยุพา ฟักสุวรรณ์
นางยุพา มีพจนา
นางสาวยุพา วงษ์อุบล
นางสาวยุพาพรรณ สถาวรสมิต
นางยุพาวดี สมบูรณกุล
นางสาวยุรพร ศุทธรัตน์
นางยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย
นางยุวดี ถนัดค้า
นางสาวยุวดี ศรีคิรินทร์
นางยุวนา เสนาวงศ์
นางเยาวดี ขอบเขต
นางสาวเยาวภา ลีละบุตร
นางเยาวลักษณ์ บุรินทราธิกุล
นางเยาวลักษณ์ โพธิดารา
นางสาวเยาวลักษณ์ สมคะเน
นางเยี่ยมศิริ มณีพิศมัย
นางโยทะกา แก้วปลั่ง
นางรจนา แก่นอําพรพันธ์
นางรติกานต์ ปราบพาล
นางรพีพรรณ เทียมเดช
นางรมณี สงวนดีกุล
นางรวีวรรณ งามสันติกุล
นางรสลิน สถาปัตยานนท์
นางรสสุคนธ์ พึ่งสุข
นางระพีพันธุ์ อติกนิษฐ
นางสาวระวีวรรณ พ่วงวิจิตร
นางระวีวรรณ โพธิ์มั่น
นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ
นางรังรอง เจียมวิจักษณ์

หน้า ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวรังสินี โสธรวิทย์
นางรัจนา ชินพิทักษ์
นางรัชฎา ศีตะโกเศศ
นางรัชตพรรณ ดิฐกมล
นางรัชนี จงรุจา
นางรัชนี นพรัตน์เขต
นางรัชนี ปัญญากรณ์
นางรัชนี ระวังดี
นางรัชนี แสงชมภู
นางสาวรัชนีภรณ์ เบญจกุล
นางรัญจวน เรืองศรี
นางสาวรัตติมา จีนาพงษา
นางสาวรัตน์ศิริ ทาโต
นางสาวรัตนา เชื้อรื่น
นางสาวรัตนา บัวภาคํา
นางรัตนา ภัทรนนท์
นางรัตนา สมัครนิล
นางรัตนา สัมพันธชิต
นางรัตนา เอื้อมสุวรรณ
นางรัตนาภรณ์ คล่องแคล่ว
นางรัตนาภรณ์ คืนดี
นางรัตนาภรณ์ คุณเอนก
นางรัตนาภรณ์ แปงทอง
นางรัตนาภรณ์ สุดวิลัย
นางรัตนาภรณ์ อากาศวิภาต
นางรัตนาวรรณ เจริญกิตติวงศ์
นางสาวรัตนี ขันธ์เจริญ
นางสาวรัศมี ศุภศรี
นางสาวรัสรินทร์ ศุภิศราวุฒิวงศ์
นางราตรี เจริญพะกุไพศาล
นางราตรี ชัยมูล
นางราตรี บุญชม

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗

นางรามฤดี ศรีสวัสดิ์
นางสาวรําพรรณ ภัทรนิตย์
นางรําพึง มงคล
นางรําไพวรรณ รุจิพจน์
นางสาวรื่นฤดี บุญประดับ
นางรุ้งตะวัน ใบกุหลาบ
นางรุ่งทิพย์ พุ่มดนตรี
นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน
นางสาวรุ่งทิพา ราชพรหมมินทร์
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน
นางรุ่งนภา จันทรภิรมย์
นางรุ่งระวี ลีละผลิน
นางรุจิรา เลขกลาง
นางรุจิรา อุปวานิช
นางรุจิวรรณ พานิชชัยกุล
นางรุจี บัวพันธุ์
นางเรขา ทองเกียว
นางสาวเรณู คันธวงศ์
นางเรณู มณีพิทักษ์
นางเรณู วงษ์ชุ่ม
นางเรณู อุกฤษโชค
นางเรียงไร แช่มชัย
นางเรียมศิริ สําเภา
นางฤดี พูนเกษม
นางฤดี มาสุจันท์
นางลดาวัลย์ ณ นคร
นางลอดหล้าดาวดี บุญฤทธิ์มนตรี
นางละม่อม บัวตูม
นางละมัย ยนต์ดัน
นางละเมียด ประกอบบุญ
นางละเมียด สันทัด
นางละไม บุญเจริญ

หน้า ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางละออ รอดมณี
นางละออ ศรีศิลา
นางสาวละออ หอมทวี
นางละออ อินทผล
นางละออง วราสินธุ์
นางละเอียด อรเอี่ยม
นางลักขณา พร้าโมต
นางลักขณา เหล่าไพบูลย์
นางลักษณา ธรรมลังกา
นางลัดดา สุวรรณศิลป์
นางลัดดาวัลย์ ไพโรจน์
นางลั่นทม ภักดี
นางลัลนา อัศวรุ่งนิรันดร์
นางสาวลัสดา กองคํา
นางลาวัณ ป้อมสุข
นางลําดวน ทองพรหม
นางลํายอง อุตตะพันธุ์
นางสาวลําใย เลิศชยันตี
นางลีนา ลิ่มอภิชาต
นางเลิศลักษณ์ ลําดับชั้น
นางวงเดือน พลเอกพันธุ์
นางวงหทัย ตันชีวะวงศ์
นางสาววดาภรณ์ พูลผลอํานวย
นางวนิดา แก่นอากาศ
นางสาววนิดา จีระจิตสัมพันธ์
นางวนิดา ชูเหลือ
นางสาววนิดา ไตรพาณิชย์กุล
นางวนิดา ธรรมาภิสมัย
นางวนิดา ประสมสุข
นางวนิดา ปอน้อย
นางสาววนิดา มณีวรรณ
นางวนิตภา สุรเมธสกุล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑

นางสาววรณิช สุวรรณฉิม
นางวรนุช จินาวัลย์
นางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี
นางสาววรรณดี เชื้อชาติ
นางวรรณประภา ภู่พัฒนะกูล
นางวรรณพร ชูสกุลพัฒนา
นางวรรณภา ธูปพนม
นางวรรณภา พรหมถาวร
นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
นางวรรณา บุญเลิศ
นางสาววรรณา พันธนะอังกูร
นางวรรณา โมทนะเทศ
นางสาววรรณา แสงอันประเสริฐ
นางวรรณิภาพร ตรงประสิทธิ์
นางวรวรรณ เลาห์รอดพันธ์
นางสาววรวรรณ เหนือคลอง
นางวรัญญา ปัญญามี
นางวราพร อาจธะขันธ์
นางวราภรณ์ เตียวพิพิธพร
นางวราภรณ์ ธนะคําดี
นางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์
นางวลัยรัตนา เสรีอรุโณ
นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณ์ชัย
นางสาววลีวรรณ ศรเตชะวิวัฒน์
นางสาววัจนา ทรายแก้ว
นางวัชราภรณ์ ลวดลาย
นางวัชรินทร์ ผดุงพจน์
นางวัชรี เงินหล่อ
นางวัชรี ยาทา
นางสาววัชรีย์ สัจจรจนา
นางวัฒนา บุญเอก

หน้า ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาววัฒนา วังทะพันธ์
นางวัทนี จันทร์โอกุล
นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์
นางวันดี ปรมาธิกุล
นางวันดี อุทธิเสน
นางสาววันทนา สุวรรณอัตถ์
นางวันทนา แสงจรัสพงค์
นางวันทนีย์ ทิพานันท์
นางวันเพ็ญ จันทร์เจริญ
นางสาววันเพ็ญ ทองย้อย
นางวันเพ็ญ นามวงศ์
นางวันเพ็ญ พรหมราช
นางวันเพ็ญ รุจิเมธางกูร
นางสาววันเพ็ญ อํานาจ
นางวัลภา บินสมประสงค์
นางวาริพิณ มงคลสมัย
นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ
นางวารุณี ชื่นอารมณ์
นางสาววารุณี บําเพ็ญวราภรณ์
นางวารุณี ประสพเนตร
นางวารุณี ประสานวงศ์
นางสาววารุณี พันธุ์เพียร
นางสาววารุณี โอสถารมย์
นางวาสนา กรัณยพัฒนพงศ์
นางวิจิตรา แดงปรก
นางวิจิตรา ลีละศุภกุล
นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์
นางสาววิชญารัตน์ พรหมจรรย์
นางสาววิชุดา จินดา
นางสาววิธาดา สินประจักษ์ผล
นางวิบูลผล พร้อมมูล
นางวิภาทิพย์ อรรถไชยพัฒน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕

นางวิภาพร สุวรรณอําไพ
นางวิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
นางวิภาวดี ศิษย์ครองวงษ์
นางสาววิภาวรรณ ลีลาสําราญ
นางวิมล ขวัญเกื้อ
นางสาววิมล เศวตกนิษฐ์
นางวิมลพรรณ พนมเริงศักดิ์
นางวิมลมาลย์ รินไธสง
นางวิมลวรรณ เหียงแก้ว
นางวิลาวัณย์ บุตรโต
นางวิลาวัณย์ ประแดงปุย
นางวิลาวัณย์ แสงงาม
นางวิลาวัลย์ ปานทอง
นางสาววิลาสินี พลพวก
นางสาววิลาสินี เหล่าพงศ์พิชญ์
นางสาววิไล แก้วงามอรุณ
นางวิไล เจียมไชยศรี
นางวิไล นงค์จิตร์
นางวิไล วัชรพิชัย
นางวิไลพร ชะมะผลิน
นางวิไลภรณ์ ลือชารัศมี
นางสาววิไลรัตน์ สุรบุตร
นางวิไลวรรณ คงกิจ
นางวิวัฒนา กองวิชา
นางวีณา วัฒนวิจารณ์
นางสาววีณา ศิริสุข
นางสาววีรนุช รอบสันติสุข
นางวีรนุช สรารัตนกุล
นางสาววีรวรรณ เล็กสกุลไชย
นางแววตา สุขนันตพงศ์
นางไวลา พิสมยรมย์
นางศรินทิพย์ รักษาสัตย์

หน้า ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวศรีแก้ว ศรีหริ่ง
นางศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
นางศรีทัย สุขยศศรี
นางศรีประไพ วัฒนะรัตน์
นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง
นางสาวศรีไพร จันทร์เขียว
นางศรีมาลา วิชัย
นางศรีวรรณ ฤกษ์ภูริทัต
นางสาวศรีวัฒนา พงศ์วรินทร์
นางศรีวัลย์รัตน์ บุญญาสัย
นางศรีวิไล กรัณย์เมธากุล
นางศรีวิไล บุญก่อสร้าง
นางศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
นางศรีสมร วนกรกุล
นางศรีสุดา ไกรวพันธุ์
นางสาวศรีอุบล กัมมาระบุตร
นางสาวศศิกานต์ นิมมานรัชต์
นางศศิธร จิ่มอาสา
นางสาวศศิธร พุมดวง
นางสาวศศินันท์ บุญประสิทธิ์
นางศศิปรีดา ศิริปาลกะ
นางศศิยาพัชญ์ อิ่มสวาสดิ์
นางศิราณี อินทรหนองไผ่
นางศิริกุล คล่องคํานวณการ
นางศิริกุล รัตนธรรมพันธ์
นางสาวศิริกุล ว่องวิจิตรศิลป์
นางศิริณา เหลี่ยมวิรัช
นางศิริธร ศิริอมรพรรณ
นางศิรินันท์ วิเศษสินธุ์
นางศิริพร โงกสูงเนิน
นางสาวศิริพร แย้มนิล
นางสาวศิริพร รุ่งโรจน์ชยั พร

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙

นางสาวศิริพร สุริยสาร
นางศิริพร หงส์พันธุ์
นางสาวศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์
นางศิริพันธ์ คําวะลี
นางสาวศิริมา ปัญญาเมธีกุล
นางศิริมาลย์ นมัสโก
นางสาวศิริยุภา พูลสุวรรณ
นางสาวศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์
นางศิริลักษณ์ ขอเจริญ
นางศิริลักษณ์ ทองมาลัย
นางศิริลักษณ์ เทพศุภร
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม
นางศิริวรรณ เจริญสุข
นางสาวศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล
นางศิวาภรณ์ นาคะชัย
นางศุทธินี ปิ่นประเสริฐ
นางศุภณา พรรณรายน์
นางศุภมาส ตะวันนา
นางศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี
นางศุภวรรณ คงสตรี
นางศุภวรรณ ทรัพย์มาก
นางสาวศุภวรรณ ไพบูลย์
นางสาวศุภวรรณ หรรษภิญโญ
นางศุภศรี อนุจันทร์
นางสกลรัตนา ธารานุกูล
นางสกุลริยา อบรมทรัพย์
นางสาวสดศรี ตันสุธัญลักษณ์
นางสถิตมาส บุญเสมอ
นางสถิตย์พร พูลสวัสดิ์
นางสถิตยา แก้วทอง
นางสนธยา ศรีโสภา
นางสนอง หอทอง

หน้า ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสนานจิตต์ ศิริทรัพย์
นางสมจิต มังคละไชยา
นางสมจิต ศรีทองดี
นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์
นางสมใจ เที่ยงธรรม
นางสาวสมใจ บุญอุรพีภิญโญ
นางสาวสมใจ โพธิธรรม
นางสมใจ ศิลาวราเวทย์
นางสมใจ สุขเจริญ
นางสมชนก ภาสกรจรัส
นางสมถวิล บุญไชย
นางสมถวิล ศรีสุมาตย์
นางสมนึก รอดทิม
นางสมบัติ ชอบผล
นางสมบูรณ์ ตันยะ
นางสมบูรณ์ บุศยศิริ
นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์
นางสมปอง ธรรมศิริรักษ์
นางสาวสมพร ไชยมงคล
นางสาวสมพร รุ่นประพันธ์
นางสมพร วรรณจักร
นางสมพร วิริยะจรรยา
นางสมพร ศานติวินิจฉัย
นางสาวสมพิศ ขัตติยพิกุล
นางสมพิศ เจือเพชร
นางสมพิศ ทองนวล
นางสมพิศ ทองสุก
นางสาวสมพิศ วงษ์แหยม
นางสมพิษณุ์ ขอบเขต
นางสมรัตน์ ฤทธิประภาส
นางสมศรี คงสมบูรณ์
นางสมศรี บุญอนันต์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓

นางสมศรี เมตตาทั่ว
นางสมศิลป์ สูงภิไลย์
นางสมสมัย สุธีรศานต์
นางสมสุข แสงปราบ
นางสาวสมหวัง นวลศรี
นางสมหวัง แสงสุนานนท์
นางสมุทรทอง มิ่งโอโล
นางสรณีย์ เตชะเสน
นางสรรใจ วงศ์ธนะบูรณ์
นางสาวสรวงกร พุทธอุทัย
นางสาวสัจจาภรณ์ นิลพันธุ์
นางสันทนา พูลพัฒน์
นางสันธนี เล็กเนตรทิพย์
นางสาคร ขันธจันทร์
นางสาคร ศิระวิศิษฏ์พร
นางสายใจ บุญสุข
นางสาวสายใจ อยู่คง
นางสายทอง คําควร
นางสาวสายทอง สวงโท
นางสายพิณ ธรรมบํารุง
นางสายลม ฉุนฉ่ํา
นางสายสมร แคฝอย
นางสายสวาสดิ์ วิไลกุล
นางสายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์
นางสายสุรี อรรถเศรณีวงศ์
นางสายหยุด วังกานนท์
นางสายอรุณ สุขรัตน์
นางสาวสายัณห์ บุญชู
นางสารภี จินตศิริ
นางสารภี รัตนพงศ์
นางสารภี อากาศฤกษ์
นางสาริมา สุนทรารชุน

หน้า ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
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๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาลี ชัยจิต
นางสาวิตรี วทัญญูไพศาล
นางสําราญ ฝ่ายไทย
นางสิริกานต์ วิทนาลัย
นางสาวสิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ
นางสิริพร ฉัตรทิพากร
นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
นางสิริวัลย์ อินทร์ใจเอื้อ
นางสาวสิริอร วงษ์รัตนะ
นางสิรีจิต บุญพุฒ
นางสาวสุกัญญา กาญจนรังสิชัย
นางสุกัญญา งามบรรจง
นางสาวสุกัญญา จิตตวีระ
นางสุกัญญา พานิชเจริญนาม
นางสาวสุกัญญา ภู่มณี
นางสุกัญญา ศรีจํานง
นางสุกัญญา ศรีแสงอ่อน
นางสุกัญญา สวัสดิเวทิน
นางสุกัญญา หงษาวงศ์
นางสุกันย์ นางาม
นางสาวสุขุมาล จักขุทิพย์
นางสุจารีย์ จันทร์อยู่
นางสุจิต ศิรอมรพรรณ
นางสุจิตรา เตชะกัญญา
นางสุจิตรา พุทธหอม
นางสาวสุจิตรา รอดสมบุญ
นางสุจิตรา สุขวัจน์
นางสาวสุจิตรา อารีราษฎร์
นางสุจิรา ทองมา
นางสาวสุชาดา คล้ายอมร
นางสุชาดา จิตรเมตตาชน
นางสุชาดา บุญเลิศนิรันดร์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗

หน้า ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุชาดา ผดุงวิเชียร
นางสุชาดา สุทธาพันธ์
นางสุชาดา สุธรรมรักษ์
นางสุชาดา เสตวรรณา
นางสุชาดา อินทวิวัฒน์
นางสุชีลา จิวาลักษณ์
นางสุเชาวนี อิทธิวิทย์
นางสุณี คุณากรสวัสดิ์
นางสาวสุณี ศิริวิชยกุล
นางสุดใจ ธนไพศาล
นางสุดา แผ่นคํา
นางสุดารัตน์ โคตรชาลี
นางสาวสุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
นางสุดารัตน์ เสรีชัยกุล
นางสุดารัตน์ อารยวัฒน์
ร้อยโทหญิง สุดาวรรณ เครือพานิช
นางสาวสุดาวรรณ สินธุประมา
นางสาวสุทธาสินี ปุญญโชติ
นางสุทธิพร สุภาวิวัง
นางสาวสุทธิลักษณ์ มณีศรี
นางสุธรรม จินะกัน
นางสุธัญญา พรหมสมบูรณ์
นางสุธาริน สถาปิตานนท์
นางสาวสุธาสินี ผลวัฒนะ
นางสาวสุธิรา ตรีโชติ
นางสุธิรา ยิ่งยืน
นางสุธี ยะหอม
นางสุนทรี แก้วสอน
นางสุนทรี จันทร์กระจ่าง
นางสุนทรี เชาวลิตวงศ์
นางสาวสุนทรี พัทนะขจร
นางสุนทรี สุวรรณสิชณน์

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
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสุนันตา คะปูคํา
นางสุนันท์ ชัยนะกุล
นางสุนันท์ เทียนซ้อน
นางสาวสุนันท์ โรจนกิจ
นางสุนันทา กมล
นางสุนันทา เตชะมา
นางสาวสุนันทา ทองขอน
นางสุนันทา แม้นเมฆ
นางสุนิช บัวทอง
นางสุนิสา สิริวิพัธน์
นางสุนี เทียนพึ่งเวียน
นางสุนีย์ ใจเหล็ก
นางสุนีย์ วัฒนวิบูลย์
นางสาวสุนีย์ วิบูลย์ลักษณากุล
นางสุนีย์ แสงดาว
นางสุนีรัตน์ บัวแดง
นางสุปราณี นาคราช
นางสุปราณี สิงห์โตทอง
นางสาวสุปรีญา อรุโณรัตน์
นางสุปัญญา พลายทวี
นางสุพร เจียร์สุคนธ์
นางสาวสุพรรณ วงศ์จันทรา
นางสุพรรณี จันทน์คราญ
นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต
นางสุพรรณี เนียมคํา
นางสุพรรณี ผาสุวรรณ
นางสาวสุพัตรา ทวีกุลทรัพย์
นางสุพัตรา วิจิตรโสภา
นางสุพัตรา สมนักพงษ์
นางสุพิศ ฤาชาฤทธิ์
นางสุพิศ สังข์คง
นางสาวสุภรณ์ สุขสงวน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
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
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑

นางสาวสุภัทรา โกไศยกานนท์
นางสุภัทรา สัจจา
นางสุภา ชูช่วย
นางสุภาพ ดวงไสว
นางสุภาพ โม้ทอง
นางสุภาพ สุวรรณเวโช
นางสาวสุภาพ อารีศิริ
นางสาวสุภาพ อารีเอื้อ
นางสุภาพ อิ่มใจ
นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล
นางสุภาพร ประจันนวล
นางสุภาพร เลิศวิสุทธิ์
นางสุภาภรณ์ แสงจันทร์
นางสุภาวดี ศิยะพงษ์
นางสุภิญญา พงษ์สังข์
นางสุภิตรา ตุยาสัย
นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ
นางสุมน พรหมเทพ
นางสาวสุมล นาคบรรพ์
นางสุมล หวลหอม
นางสาวสุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด
นางสาวสุมาลี เกษรวนิชวัฒนา
นางสุมาลี งามสมบัติ
นางสุมาลี ฉิ่งกิตติ
นางสุมาลี ทิมเจริญ
นางสาวสุมาลี แนวพนา
นางสุมาลี เพ็งชัย
นางสุมาลี ภู่นพคุณ
นางสาวสุมาลี สวยสอาด
นางสุมาลี สันทัสนะโชค
นางสุมาลี อ่อนมิตร
นางสาวสุมิตรา หมู่พยัคฆ์

หน้า ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวสุมิตา หนูมณี
นางสุรณี กัลยารัตนกุล
นางสุรนันท์ ฉัตรอุทัย
นางสุระพิน ตะบูนพงศ์
นางสุรางค์ โชคเหมาะ
นางสุรางค์ พิมลศิริ
นางสุรางค์รักษ์ เทียนไชย
นางสุรางค์ศรี พรรณพราว
นางสาวสุรารักษ์ ลือนภา
นางสาวสุรินทร์ ศุภศรี
นางสุรีพร ชุลีกรพันธุ์
นางสุรีพร บํารุงกิจ
นางสาวสุรีย์รัตน์ โง้ววัฒนา
นางสุวดี สุขอนันต์
นางสุวนิตย์ ดวงจันทร์ทิพย์
นางสุวนิตย์ ทิพย์พิริยพงศ์
นางสาวสุวพี พรหมมีเนตร
นางสุวภัทร จานทอง
นางสุวภา ชัยศิริ
นางสาวสุวรรณา เจริญรัตน์
นางสาวสุวรรณา ยิ่งยืนยง
นางสุวรรณี เฉวียงหงษ์
นางสุวรรณี ธนารุณ
นางสาวสุวรา วัฒนพิทยกุล
นางสาวสุวลี ศักดาศรี
นางสาวสุวัฒณี คุปติวุฒิ
นางสุวัณณา ทัดเทียม
นางสุวินิต อุบลเลิศ
นางสุวิมล สมไชย
นางสุวิมล หงส์ทอง
นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข
นางสาวเสริมศรี สุทธิสงค์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕

นางเสริมสุข กองศรี
นางเสาวคนธ์ เชื้อจารย์ชิน
นางเสาวณี จุลิรัชนีกร
นางเสาวณี ถาวรเศรษฐ์
นางเสาวณีย์ คําจันทร์
นางสาวเสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
นางเสาวนีย์ ทิมละม่อม
นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์
นางสาวเสาวนีย์ เพชรบุตร
นางเสาวภาคย์ จิรบวร
นางเสาวลักษณ์ รอดผล
นางสาวเสาวลักษณ์ ริรัตนพงษ์
นางเสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ
นางเสาวลักษณ์ สุขวิรัช
นางเสี่ยงเทียน กรนุ่ม
นางสาวแสงจันทร์ ดลพร
นางแสงเดือน ประสงค์ดี
นางแสงนภา วัชรากร
นางแสงวรรณ เมธาวิทยกูล
นางแสงสุรีย์ ดวงคําน้อย
นางแสงอรุณ สุ่นปาน
นางโสพร เสณีตันติกุล
นางโสภา พู่วณิชย์
นางโสภา ละสอน
นางโสภา เอื้อเฟื้อ
นางสาวโสภิต แจ้งอรุณ
นางโสรยา แสงสร้อย
นางหอมจันทร์ บุษบา
นางสาวหิริหัทยา เพชรมั่ง
นางอนงค์ ไชยศิริ
นางอนงค์ ทิวะสิงห์
นางสาวอนงค์ เพชรจอม

หน้า ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางอนงค์ มาลีลัย
นางอนงค์ รุ่งแจ้ง
นางอนงค์ แววศักดิ์
นางอนงค์ สียา
นางอนงค์ เสริมสุข
นางอนงค์ภัทร์ สังข์น้อย
นางอนัญญาพร กิ่งบู่
นางอนามัย เทศกะทึก
นางอนุรีย์ สุวธรรมานนท์
นางอภิญญา เผือกสวัสดิ์
นางอภิญญา สุมนะไพศาล
นางอภิญญา แสงศรี
นางอภินภัส รุจิวัตร์
นางอภิษฎา วิเชียร
นางอภิสมัย สุขสนิท
นางสาวอมรรัตน์ ประสานศัพท์
นางสาวอมรรัตน์ มุขประเสริฐ
นางอมรรัตน์ วิมาลัย
นางอมรรัตน์ วิลัยลักษณ์
นางอมรรัตน์ อัครบัณฑิต
นางอมรา โชติชะวงศ์
นางอรชร ยาศิริ
นางอรชร ศรีสวัสดิ์เล็ก
นางอรณิช วรรณนุช
นางอรทัย พิบูลโภคานันท์
นางอรทัย สัตยสัณห์สกุล
นางอรพรรณ รอบรู้
นางอรพรรณ วรรณกุล
นางอรพิน ละอองอินทร์
นางอรพิน สุขหล้า
นางอรพินท์ อมรเมธ
นางอรพินทร์ ทวีทรัพย์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙

นางสาวอรพิม สันทอง
นางอรพิศ มัธยมนันทน์
นางอรวรรณ จันทวงศ์
นางอรวรรณ ฉายศรี
นางอรวรรณ ชลวาสิน
นางอรวรรณ บุตรประเสริฐ
นางสาวอรวรรณ เล็กสกุลไชย
นางสาวอรวรรณ ศิริโชติ
นางอรศรี พานิชชาติ
นางสาวอรสา จงเกื้อตระกูล
นางอรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา
นางอรอนงค์ กุละพัฒน์
นางอรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ
นางอรอนงค์ วัชเรนทร์วงศ์
นางสาวอรอินทร์ พงษ์สุวรรณ
นางสาวอรอุมา เขียวหวาน
นางสาวอรัญญา พลพรพิสิฐ
นางอรินรัตน์ ว่าวกําเหนิด
นางอรุณพร อมรเดชากุล
นางอรุณศรี นูวบุตร
นางสาวอรุณศรี แสงแก้ว
นางอรุณศรี หารไชย
นางอรุณี โกกะอินทร์
นางสาวอรุณี ด่านรัชตกุล
นางสาวอรุณี เร้าอรุณ
นางสาวอลิสา วังใน
นางสาวอ้อทิพย์ พูนนาก
นางอักษร ธัญญะวานิช
นางสาวอังสนา สุกจั่น
นางอัจฉรา ผ่องอุดม
นางอัจฉรา มนูศิลป์
นางอัจฉรา วงศ์ชนะ

หน้า ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางอัจฉรา สว่างศรี
นางอัจฉรา สังข์สุวรรณ
นางสาวอัจฉรา สุวรรณ
นางอัจฉรา อร่ามรัตน์
นางสาวอัจฉราพรรณ คอวนิช
นางอัจฉรี ขจรไชยกูล
นางอัจชญา สิงคาลวานิช
นางอัญชลี กลางบุรัมย์
นางอัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
นางอัญชลี พงศ์ชัยเดชา
นางอัญชลี เพิ่มสุวรรณ
นางอัญชลี อยู่พรหม
นางสาวอัญชลีรัตน์ บุญชินวุฒิกุล
นางสาวอัญญารัตน์ ณ พัทลุง
นางอัปษร ปานประเสริฐ
นางสาวอัมพร กุลเวชกิจ
นางอัมพร โตทินา
นางอัมพร นาคมี
นางสาวอัมพร พงษ์กงั สนานันท์
นางอัมพร พสุธาดล
นางสาวอัมพร ม้าคนอง
นางอัมพร ศรประสิทธิ์
นางสาวอัมพวัน อัมพรสินธุ์
นางอัมรา หมั่นกิจ
นางอัสนา สําเภาเงิน
นางสาวอาภรณ์ บางเจริญพรพงค์
นางสาวอาภรณ์ ปรีดาสุวรรณ
นางอาภรณ์ ลาภเจริญพร
นางอาภรณ์ ศรีสุวรรณดี
นางอาภรณ์ เหล่าดี
นางสาวอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข
นางอาภา ตังกบดี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓

นางสาวอาภากร บุญสม
นางอาภากร มินวงษ์
นางสาวอาภาพร เผ่าวัฒนา
นางอาภาพร พงษ์มาลา
นางอารมย์ บุญญา
นางอารยา แจ่มจันทร์
นางอารยา ชูสัตยานนท์
นางอารยา ทองปรีชา
นางอารยา วิทย์สุภาเลิศ
นางอารยา เวทย์วรพรรณ
นางสาวอารี ดวงแก้ว
นางอารี ปิงกาวี
นางอารี เหล่าสีนาท
นางอารีย์ แก้วเพ็ชร
นางสาวอารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย
นางอารีย์ ชินสุวรรณ
นางสาวอารีย์ ธงชัยภูมิ
นางอารีย์ สุทธิรักษ์
นางอารียา แก้วตีนแท่น
นางอารีรัตน์ สุขเกษม
นางสาวอารีศิริ สรรพศิริ
นางอาวรณ์ กองสมบัติ
นางอาวรณ์ สิทธิวงศ์
นางอํานวยพร แซ่โง้ว
นางอําพร เอกวุฒิวงศา
นางสาวอําพวรรณ ทิวไผ่งาม
นางอําไพ ทองคําปั้น
นางอําไพ ศาสตระรุจิ
นางอําไพรัตน์ สุทธินนท์
นางอินทปัทม์ บรรจงอักษร
นางอินทราณี การัตน์
นางอินทุรัตน์ วีรเดชะ

หน้า ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวอิ่มใจ ศีรษะภูมิ
นางอิ่มใจ แสนบุดดา
นางอิสรีย์ ประภาสสันติกุล
นางสาวอุทัย เกตุพูลทอง
นางอุทัยวรรณ จิวะธานนท์
นางสาวอุทัยวรรณ ชัยมงคล
นางอุทัยศรี ศรีพันธุ์
นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย
นางอุบล จ๋วงพานิช
นางอุบล ร่อนรา
นางสาวอุบล รักการงาน
นางอุบล สัณฐิติ
นางอุบล อํานวย
นางอุบล อินทร์ปั้น
นางอุบลรัตน์ ทวยเจริญ
นางสาวอุบลรัตน์ ภู่ประสพพร
นางอุบลวรรณ วิสัยจร
นางอุมาพร ภาวสิทธิ์
นางอุมาพร ลัฐิกาวิบูลย์
นางอุมาพร อุประ
นางอุราภรณ์ ติยะวรรณ
นางอุไร ชวนวัน
นางสาวอุไรลักษณ์ ยศพล
นางอุไรวรรณ บุญมาดี
นางสาวอุไรวรรณ ปิติมณียากุล
นางอุไรวรรณ ภัททิยธนี
นางอุไรวรรณ วิเศษสรรค์
นางอุษณีย์ ภาคพูล
นางอุษณีย์ ร่วมกระโทก
นางอุษณีย์ ศรีสว่าง
นางอุษณีย์ อินทสร
นางสาวอุษา ชูชาติ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗

นางอุษา ฮัมฟรี่
นางอุษาวดี เอกแสงศรี
นางเอมอร สุทธิพงศ์
นางเอื้อมพร พีรพันธุ์
นางแอนนา จุมพลเสถียร
นางกนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
นางกมลทิพย์ ภู่สว่าง
นางสาวกรรณิกา ชูเกียรติมั่น
นางกรรณิกา ตั้งสกุล
นางกรองแก้ว เศรษฐพันธุ์
นางกฤชมน โสฬส
นางกฤตยา ปจันทบุตร
นางสาวกฤษณา ทวีธนากร
นางสาวกฤษณา สนองคุณ
นางกอบกุล พิรัตน์
นางกันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล
นางสาวกัลยา ฉิมพลี
นางสาวกาญจนา กังสดาลวิรุฬห์
นางสาวกาญจนา สารพัฒน์
นางกาญจนา อุบลพงศ์
นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ
นางกุลยา เปียประดิษฐ์
นางกุสุมา เนรมิตตกพงศ์
นางเกษร กาญจนาธิวัฒน์
นางเกษรา ศิริสะอาด
นางโกศล เหล็กประเสริฐ
นางสาวขนกพร แก้วพิบูลย์
นางขวัญตา เพ่งวาณิชย์
นางคมเนตร เตียงพิทยากร
นางคัทรียา ยนตร์เปี่ยม
นางคุณภร ตั้งจุฑาชัย
นางเครือวัลย์ บุญโต

หน้า ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวงามตา อุดมพัฒน์
นางจณัญญา จันศิริมงคล
นางสาวจตุพร วงศ์ธนทรัพย์
นางจรัญญา จุฬารี
นางจันทนา พงษ์สมบูรณ์
นางสาวจันทร์ทิพย์ วิชัยวิทย์
นางสาวจันทรวรรณ วิวัฒนาพันธุ์
นางจันทิมา พรเชนศวรพงศ์
นางจาริณี สังข์แก้ว
นางจารุณี เล็กวรกุล
นางจารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์
นางสาวจารุพักตร์ กัญจนิตานนท์
นางจารุวรรณ สุขเกื้อ
นางสาวจิตติมา แกล้วทนง
นางจิตราภัฎร์ อิงคกุล
นางสาวจินตนา ตั้งอมรสถิตย์
นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร
นางจิรพร ภัทรนุธาพร
นางจิราพรรณ รัฐประเสริฐ
นางสาวจิราภรณ์ ดีพร้อมพงษ์
นางสาวจีรพร สร้อยสุวรรณ
นางจีรภรณ์ ศิริโสภาพงษ์
นางจีรวรรณ ตัณศุภผล
นางสาวจีระวัฒน์ กมลศิลป์
นางจุฑาพร เกษมภักดีพงษ์
นางจุฑามาศ โกสียะกุล
นางจุรี อุทัยชลานนท์
นางจุรีวัฒน์ คงทอง
นางจุฬาภรณ์ อุณหเลขกะ
นางจุฬามณี สุขพรหม
นางเจริญสุข นาโค
นางฉวีวรรณ นาคอุไร

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑

นางฉวีวรรณ ปัญจบุศย์
นางฉวีวรรณ เสถียรโชค
นางฉันทนา น้อยนันตา
นางเฉลียว ชูเอียด
นางชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ
นางชนิดา หอมหวล
นางชลิตา ไชยศิริ
นางสาวชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
นางชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
นางชุติมา เพชรรี่
นางชุติมา แสนทวีดํารงกุล
นางชูศรี อาวะกุล
นางเชาวรรณี เฉลิมแสน
นางฐาปนี ภาณุภาส
นางสาวฐิติพร สิริวชิรชัย
นางฐิติรัตน์ มูลพฤกษ์
นางณัชพร นกสกุล
นางสาวณัฏฐิรา ทองบัวศิริไล
นางณัฐธิดา ยุวนิชยากุล
นางสาวดรุณี ศรีวิไล
นางดวงพร ชัยฤทธินุกูล
นางดวงพร อรรถบวรพิศาล
นางทวีพร นครขวาง
นางสาวทัศนีย์ กิตอํานวยพงษ์
นางสาวทัศนีย์ โชคเจริญรัตน์
นางทัศนีย์ วชิรโกวิทย์
นางสาวทัศนีย์ ศิริพานิช
นางทิพสุดา อู่วุฒิพงษ์
นางสาวทิพากร มีใจเย็น
นางธนัชพร บุญเจริญ
นางธัญญ์วัณณ์ มงคลชัยภักดิ์
นางธัญญารัศมิ์ พูลสวัสดิ์

หน้า ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางธิดา ยุคันตวรานันท์
นางธิดา ศุภโรจน์
นางธิติมา เหล่าศิริรัตน์
นางสาวธีรนุช คงสวัสดิ์
นางนงค์เยาว์ ดาวเจริญ
นางสาวนงนิตย์ ช่วยเจริญ
นางสาวนงนุช สุวิทย์วงศ์
นางนงลักษณ์ เต็งประวัติ
นางสาวนงลักษณ์ ลิ่มโอภาสมณี
นางนงลักษณ์ สามคุ้มพิมพ์
นางนพมาศ จีราระรื่นศักดิ์
นางนภาพร สิงขรเขียว
นางนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์
นางนันทิยา สุรเชษฐ์
นางนิตยา เฉลิมกุล
นางสาวนิตยา แซ่เฮง
นางนิตยา ภัทรกรรม
นางนิตยา ศรีญาณลักษณ์
นางสาวนิตยา สุวพันธ์
นางนิรมล ณ ตะกั่วทุ่ง
นางนิรมล อัมพาผล
นางนิราวรรณ พัวพันวัฒนะ
นางนิโลบล ธีระศิลป์
นางนีรดา กอจิตตวนิจ
นางสาวนุชจรีย์ ธนูธรรม
นางโนรี รัตนภิภพ
นางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์
นางสาวบุญทิวา บุญญไกร
นางบุญธรรม จันทณี
นางบุญลักษณ์ คําอิ่ม
นางบุญสม ผาสุข
นางสาวบุบผา กิมฮง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕

นางสาวบุปผาวัลย์ ศรีล้ํา
นางบุษกร โกมลภมร
นางบุษบา ใจกล้า
นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี
นางสาวเบ็ญจา ไชยโย
นางเบญญา คุณรักษ์พงศ์
นางปฐมพร สุชาติวัฒนชัย
นางสาวประกายแก้ว ก๋าคํา
นางสาวประกายแก้ว ธนสุวรรณ
นางประชุมพร กวีกรณ์
นางประชุมสุข โคตรพันธ์
นางสาวประทุมมาศ หิรัญยะนันท์
นางปราณี นาวเหนียว
นางปริยะดา โชควิญญู
นางปริศนา วะสี
นางปรียานุช ตรงฤทธิชัยการ
นางปรียาภรณ์ โชคนําธัมนุกิจ
นางสาวปวรมน ศรีบุษรา
นางปัจฉิมา บัวยอม
นางปาณัสวีร์ ไตรรัตนาภิกุล
นางสาวปานใจ อินพุ่ม
นางปาริชาต วงศ์งาม
นางปาริชาติ หนุนพระเดช
นางปิยดา ณ ลําพูน
นางปิยะดา ประเสริฐสม
นางปิยะธิดา หาญสมบูรณ์
นางเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์
นางผ่อง อนันตริยเวช
นางผ่องศรี สุพรรณพายัพ
นางผุสดี ชูชีพ
นางพงศ์พร ครองญาติ
นางสาวพนอจิต สุรเสน

หน้า ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางพนิต กระจ่างภักตร์
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ
นางพรพรรณ เทอดสุทธิรณภูมิ
นางพรพรรณ ธารณามัย
นางสาวพรพรรณ โรจน์ตระกูล
นางสาวพรเพ็ญ ทุนเทพย์
นางสาวพรเพ็ญ อิงคะวณิช
นางพรรณณี วาทิสุนทร
นางพรรณทิพา มีธรรม
นางพรรณเพ็ญ เจริญวิลาศพงษ์
นางพรรณี โตวิริยะเวช
นางพรรณี เทียนทอง
นางพรรณี ศรีบุญซื่อ
นางสาวพรวิมล พุฒซ้อน
นางสาวพรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์
นางพวงแก้ว จินดา
นางสาวพวงทอง บุญชู
นางพัชนินทร์ อึ้งอําพร
นางพัชรินทร์ ชมเดช
นางพัชรินทร์ รัตนเกษตรสิน
นางพัชรี พิศาลสงคราม
นางสาวพิณศิริ เฮงมีสวัสดิ์
นางสาวพิมพ์ชนก แพสุวรรณ
นางพิมพ์นิภา ลิ่มสวัสดิ์
นางพิมพ์พิมล ประชาศิลป์ชัย
นางพิมลพันธ์ เจริญศรี
นางพิไลพร ซิ้มเจริญ
นางพูนศิรี ตันติกุลานันท์
นางพูลสุข ตติยยุทธ
นางเพชราภรณ์ คําเอี่ยมรัตน์
นางสาวเพ็ญจันทร์ ผาตินุวัติ
นางสาวเพ็ญฉวี ประสานพิมพ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙

นางสาวเพ็ญทิพย์ วัชรสินธุ
นางเพ็ญบุญ นะราศรี อุทุมภา
นางสาวเพ็ญศรี จึงธนาเจริญเลิศ
นางสาวเพ็ญศรี พันธ์ทรัพย์
นางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์พงศ์
นางเพียงใจ เที่ยงตัน
นางเพียรพันธ์ อัศวพิทยา
นางแพรวพรรณ บุษยมาลย์
นางไพรัช วีรการณ์
นางไพลิน ถิระวัฒน์
นางเฟื่องฟ้า นรพัลลภ
นางภัคพร กอบพึ่งตน
นางภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ
นางภัทรี เลาติเจริญ
นางภารดี ชาญสมร
นางสาวภาวนา เผือกผาสุข
นางสาวภาวินีย์ เผ่าภูไทย
นางสาวภิญโญ ศิริกุลเสถียร
นางสาวมงกุฎ สุวรรณราช
นางสาวมณฑา วิลาสินี
นางมณฑา ศิริกุลพิพัฒน์
นางมณี สุขประเสริฐ
นางสาวมณีรัตน์ ลิ้มพานิชย์
นางมณีรัตน์ หนุนภักดี
นางสาวมลิวัลย์ มูลมงคล
นางมัลลิกา สถิตนิรามัย
นางมารศรี ภูมิระวิ
นางมาลินี โตวนิชย์
นางมาลี จงธนากร
นางมาลี ปรีชาพลสิทธิ์
นางสาวมิรา โครานา
นางเมตตา ภิรมย์อยู่

หน้า ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
นางยินดี หวังวรลักษณ์
นางเย็นฤดี วิเศษวรกุล
นางสาวเยาวดี พรศิริกาญจน์
นางเยาวนาฏ ผลิตนนท์เกียรติ
นางสาวรจนา ขอนทอง
นางรจนา ขอนทอง
นางรวีวรรณ ศิริสมบูรณ์
นางรสสุคนธ์ หามนตรี
นางระเบียบ รอดพันธ์
นางสาวระวิวรรณ เติมศิริกุล
นางรัชนันทน์ ตติยนันทพร
นางสาวรัฐติยา คุณจักร
นางสาวรัตนา ชนะวงศ์
นางสาวรัตนา ตั้งชลทิพย์
นางสาวรัตนา วงษ์พิทักษ์โรจน์
นางรัตนา สุกุมลจันทร์
นางรัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน
นางรัศณี เจริญกุล
นางสาวราณี ฉายินทุ
นางราณี ตาเดอินทร์
นางรุ้งตะวัน หุตามัย
นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง
นางรุ่งทิวา พานิชสุโข
นางสาวรุ่งนภา ประสานทอง
นางสาวรุ่งนภา ยศตื้อ
นางรุ่งฟ้า จรรยาเพศ
นางรุ่งฟ้า วิทวัสการเวช
นางลดา สรณารักษ์
นางละม้าย ท่าทราย
นางละมูล บูรณศิริ
นางละออพรรณ สาและ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓

นางลักขณา อ่วมพรหม
นางลักษณา ศังขชาต
นางสาวลักษมี มะโนวงศ์
นางวงเดือน ฦาชา
นางวชิรา จันทขันธ์
นางสาววนิดา พีรพัฒนโภคิน
นางวนิดา รัมมนต์
นางวนิดา เสนเนียม
นางวรจิตร อังคสิทธิ์
นางสาววรนัตร พิรุณรักษ์
นางวรนารถ อิ่มเกียรติ
นางวรรณภรณ์ พัฒนิบูลย์
นางสาววรรณา หาญเชาว์วรกุล
นางสาววรรณี ชัยรัตนมโนกร
นางสาววรรณี ริมวิทยากร
นางวรัญญู ว่องวานิช
นางวัชรินทร์ ตรีทเศนทร์
นางวัชรีพร ควรดํารงธรรม
นางสาววัฒนา วุฒิวรรณ
นางวันดี ไชยทรัพย์
นางวันทนา มุทุกันต์
นางวันทนา สุริยวงศ์
นางสาววันทนีย์ วัฒนาสุรกิตต์
นางสาววันทนีย์ อิสระไพจิตร์
นางวันเพ็ญ อ่อนผิว
นางสาววาทินี ภูมิโชติช่วง
นางวารุจีย์ ชูจิตร
นางวารุณี ฉัตรไพฑูรย์
นางสาววารุณี เสนสุภา
นางสาววาสนา สวัสดีนฤนาท
นางวิจิตรา เล้าตระกูล
นางวิภากร ณ กาฬสินธุ์

หน้า ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางวิมล ทิพเวส
นางวิลาวรรณ ชมาฤกษ์
นางวิไลลักษณ์ วิริยะพันธุ์
นางสาววิไลวรรณ โพธิ์ศรีทอง
นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
นางวีณา อติโพธิ
นางสาววีนัส จันทร์เจริญพร
นางแวสะลาเมาะ สะนิ
นางศรัณยา ทระเทพ
นางศรัณยา ประสิทธิศิริกุล
นางสาวศรัณยา มรกตศรีวรรณ
นางศรีสมพร ทรวงแก้ว
นางศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์
นางศรีสุนทร วิริยะวิภาต
นางสาวศันสนีย์ ตันติ์จธัม
นางศิถิรัตน์ ลิ้มวิศิษฐ์
นางศิริขจร พุฒประเสริฐ
นางสาวศิริพร ยุทธวราภรณ์
นางศิริพร อนุกูลประเสริฐ
นางสาวศิริพันธุ์ ไพโรจน์รัตน์
นางศิริรัตน์ เชื้อสําราญ
นางศิริรัตน์ เตชะธวัช
นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ
นางศุภรดา มีเครือ
นางศุภลักษณ์ กลางชนีย์
นางศุภวรรณ มณีสะอาด
นางสาวสกุลรัตน์ จารุสันติกุล
นางสาวสดศรี เศรษฐสิโรตม์
นางสาวสมจิต ตั้งวงค์ไชย
นางสมจิต พันธุ์โภคา
นางสาวสมจิตร พิริยะประภากุล
นางสมถวิล จึงกระแพ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗

นางสมประสงค์ พิพัฒน์ฐากร
นางสมพร ธีรการุณวงศ์
นางสมพร ลอยความสุข
นางสมพร เลิศวิริยเสถียร
นางสมลักษณ์ สววิบูลย์
นางสาวสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์
นางสยุมพร จันทสร
นางสวัสดี ตันวิสุทธิ์
นางสหัทยา การภพ
นางสาวสานิตย์ พ่วงทรัพย์
นางสารี ตั้งไพบูลย์
นางสาโรช สิมะไพศาล
นางสาวสาวิตรี อภัยราช
นางสิริพร วงศ์ตรี
นางสิริมา โกวิทวณิชชา
นางสิริสิรี ลิ้มสันติธรรม
นางสาวสุกัญญา เจียระพงษ์
นางสาวสุกัญญา เนตะศาสตร์
นางสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์
นางสุจิตต์ สาลีพันธ์
นางสุจิตรา ปิ่นทอง
นางสาวสุจินดา พงษ์เมธา
นางสุจิรา เหลืองพิกุลทอง
นางสุชัญญา เบญจวัฒนานนท์
นางสุชาดา เดชะสุวรรณ
นางสุชาดา พุฒิกานนท์
นางสาวสุณี ผลดีเยี่ยม
นางสุดา คงทอง
นางสุดา วงศ์สวัสดิ์
นางสุดารัตน์ เรือนใหม่
นางสุนทรี อภิญญานนท์
นางสุนัน ทัศนเอี่ยม

หน้า ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสุนันท์ จันทรกูล
นางสุนันท์ ภู่รอด
นางสุนันท์ ศรีวิรัตน์
นางสุนันท์ แสวงทรัพย์
นางสุนีย์ คงสุข
นางสุปราณี พรหมดี
นางสาวสุพรรณี ศรีวิริยกุล
นางสุพิน พิมพ์เสน
นางสุภา สานติสุขรัตน์
นางสาวสุภาพ ธีรวิรุฬห์
นางสุภาพร สุทัศนทรวง
นางสุภาภรณ์ ศรีตาลอ่อน
นางสุภาวดี เตชรัตน์
นางสุมณฑา เตชะเลิศไพศาล
นางสุมนา ตันติไวทยพันธุ์
นางสุมล ธนเกียรติ์
นางสาวสุมาลี พรกิจประสาน
นางสุมาลี สุทธิธนกูล
นางสุเมธ ทิพยชาติ
นางสุรัตน์ พลบุตร
นางสุรีย์ กรองทอง
นางสาวสุวรรณา อัตตโชติ
นางสุวรรณี โกเมศ
นางสุวรัฐ จันทร์ผ่องแสง
นางสุวลี มิลินทางกูร
นางสุวิมล ขมิ้นทอง
นางสุวิวรรณ นกหนู
นางเสาวณีย์ ฤทธิชัย
นางเสาวนิตย์ กมลวิทย์
นางเสาวลักษณ์ ชนม์ยืน
นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมพงศา
นางแสงทอง แหงมงาม

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑

นางแสงอรุณ ภักดีวงศ์
นางโสภาภรณ์ จํานงค์พิพัฒน์
นางหทัยรัตน์ สามิบัติ
นางสาวอนงค์ สุทธิพงษ์
นางสาวอภิญญา กุณฑลลักษมี
นางอมรรัตน์ พรสมบูรณ์ศิริ
นางสาวอมรา ภิญโญ
นางสาวอรกัญญา ฉิมพาลี
นางสาวอรทัย หุ่นดี
นางอรทิพย์ กมลปลื้ม
นางอรพรรณ ปริญญาพล
นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
นางอรวรรณ สมทรัพย์
นางสาวอรศิริ เสรีรัตน์
นางอริสา อินทรเชียรศิริ
นางอรุณรัตน์ อินทสุวรรณ
นางอรุโณทัย มีแก้วกุญชร
นางสาวอวยพร กิตติเจริญรัตน์
นางอวยพร สุทธิสนธิ์
นางอังคณา ศรีสัมฤทธิ์
นางอังคนี จ.ผลิต
นางอัจฉรา จารุศรีพันธุ์
นางอัจฉรา เนตรศิริ
นางสาวอัญชนา วงศ์ภัทรดี
นางอัญชลี หน่อแก้ว
นางอัญชลี อร่ามเธียรธํารง
นางอัมพร เกตุทอง
นางอาภรณ์ นิยมพฤกษ์
นางอาภรณ์ หงษ์ยันตรชัย
นางสาวอาภา พัฒนาภรณ์
นางอาภารดี โคเวียง
นางอารีย์ ฉิมชนะ

หน้า ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางอารีย์ บุญช่วย
นางอําพัน ศุกระมงคล
นางอิสริยา ภิรมย์รัตน์
นางอุดมลักษณ์ เวชชพิทักษ์
นางอุบลวรรณ ถาวรวงษ์
นางสาวอุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
นางอุไร ศิลปกิจโกศล
นางอุไรวรรณ วงศ์พรประทีป
นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย
นางอุไรศรี สุภาวสิทธิ์
นางอุษณีย์ สังคมกําแหง
นางอุษา พุฒซ้อน
นางสาวอุสาห์ เพ็งภารา
นางเอมอร อินต๊ะสาร
นางสาวทัศนียา ลัธธนันท์
นางนงลักษณ์ โรจน์วีระ
นางสาวนพมาศ ช่วยนุกูล
นางปราณี นิ่มมะโน
นางปิยะพร รักษ์เจริญ
นางเพ็ญศรี ทองนพคุณ
นางสาวเยาวลักษณ์ นิสสภา
นางวีระวรรณ ปัณฑรสูตร
นางศิริพร นุรักษ์
นางศิวาพร วงศ์วิวัฒน์ไชย
นางสุนารี ดิลกานนท์
นางสาวสุพัชรี ตั้งประสาทสุข
นางสุภาษิณี สมบัติทวี
นางสุรีรัตน์ บรรจงอักษร
นางสุวรรณา จิตจงยิ่งเจริญ
นางอรุณา ทองถาวร
นางอาภาพร ตันตะราวงศา
นางกรรภิรมย์ กังสนันท์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕

หน้า ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางกิ่งกาญจน์ จงเจริญรัตน์
คุณหญิงจารุภา ศรีกังวาล
นางชญานุตม์ อินทุดม
นางสาวฐาปณีย์ ธรรมรัตน์นิมิต
นางสาวนวลถนอม รักถาวร
นางนันทนา ศิริบุญ
นางสาวประทุมรัตน์ พบสระบัว
นางพรชลี พุ่มแก้ว
นางพัสตราภรณ์ แดงเทศ
นางสาวเพ็ญศรี เสมเสริมสุข
คุณหญิงเยาวนาถ ไทยวัฒน์
คุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ
นางวันทนา รัตนะผล
นางสาววัสสา อิงคตานุวัฒน์
นางศิริลักษณ์ อารย์โพธิ์ทอง
คุณหญิงสร้อยระย้า เรืองวิเศษ
คุณหญิงสิมพลี มาลาเจริญ
นางสุขุมาลย์ เตียพิริยะกิจ
นางสาวสุดารัตน์ จินตวิโรจน์
นางอนงค์ สวรรค์วัฒนกุล
คุณหญิงอรุณวรรณ ศรีสมทรัพย์
คุณหญิงอัจฉรา กะราลัย
นางอาบทิพย์ ส่งกิตติสุนทร
คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต์
นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์
นางจุฑามาศ วีระพิเชฎฐ์
นางนัทธมน จินดาโชติ
นางสาวจรัมพร เทียนทอง
นางจีรพรรณ แย้มประภารัตน์
นางปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา
นางรีนา บัตรสมบูรณ์
นางสาวลักขณา บุญเกิด

๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
นางสาวศิริพร อินทรเชียรศิริ
พันตํารวจเอกหญิง ขวัญตา เจษฎานนท์
พันตํารวจเอกหญิง จิราพร ไชยจรัส
พลตํารวจตรีหญิง ณุตตมา ชวาลเวชกุล
พันตํารวจเอกหญิง นพวดี จีระเรืองรัตนา
พันตํารวจเอกหญิง นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์
พลตํารวจตรีหญิง ลัดดาวัลย์
ชัยแสงจันทร์
พลตํารวจตรีหญิง สุขสมร จันทรุกขา
พันตํารวจเอกหญิง สุนทรี เสถียรดี
พันตํารวจเอกหญิง สุวรรณี วุฒิณรงค์ตระ
พลตํารวจตรีหญิง อัญชนา ศรีทรงผล
นางสาวรงรอง คล้ายสุวรรณ
นางสาวช่อดารา สีวะรา
นางสาวชุติมา คงสกุล
นางพูลสุข ธนามี
นางสาวอัญชนา ศรีเปารยะ
นางสาวกมลวรรณ จุโลทัย
นางกรชศา พฤกษเศรษฐ
นางกรองแก้ว กลับกลายดี
นางกลิ่นผกา มังกรแก้ว
นางสาวกอบกุล สว่างพาณิชย์
นางสาวกาญจนา บุญเกษม
นางเกล็ดนที มโนสันติ์
นางคัทรียา มีเพ็ชร์
นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
นางสาวจินตนา ไพบูลย์สิน
นางสาวจุไรรัตน์ ทิพย์เสถียร
นางฉวีวรรณ ศรีสุวรรณกาฬ
นางสาวฉันทนา คําภา
นางสาวเฉลิมศรี ตันติเตชา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘

หน้า ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางช้องอนงค์ สีลพัทธ์กุล
นางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ
นางชัยศิริ ปราชญานุกุล
นางฐิดาพรรณ์ ไกรเลิศมานนท์
นางดุษฎี จรดล
นางทัศศิณา ประไพพันธ์
นางทิพยา ศรีวิโรจน์
นางธวัลรัตน์ จุลเจือ
นางธันยรัตน์ โชควิริยากร
นางนันทกา ตันสกุล
นางสาวน้ําผึ้ง พฤกษะศรี
นางสาวนุชนาถ จั่นขาว
นางปราณี เพ็ชรตุ่น
นางสาวปริญดา อัญชันภาติ
นางสาวปันทนา สวนประเสริฐ
นางปาณิสรา เพชรรัตน์
นางผาสุก สุดชูเกียรติ
นางพจนีย์ มโนดํารงธรรม
นางสาวพนิดา แขมทิพย์
นางสาวพรทิพย์ ภู่ประเสริฐ
นางสาวพรธิภา มณีบูรณ์
นางพวงเพชร ธันยโรจรังสี
นางสาวพศุตม์ณิชา จําปาเทศ
นางสาวพัชรพงา สโรบล
นางมณี วัชระกิจจา
นางยุพิน เทียนสว่าง
นางสาวเยาวลักษณ์ เลิศชนะพรชัย
นางสาวระพีพรรณ จรรยพงษ์
นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ
นางลัทธพรรณ วรากุลศิริศักดิ์
นางเลิศลักษณ์ หนหาญรบ
นางวนัสนันท์ ทองมีสี

๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาววิภา เอี่ยมวิลาวัณย์
นางสาววิมลรัตน์ อังคณานุวัฒน์
นางสาววิยดา โชคบวรไพศาล
นางวิลาวัณย์ สุบิน
นางสาววิวรรณ สิทธิไวทยาภรณ์
นางสาวศศิวรรณ ทรงบัณฑิตย์
นางสาวศิริพร เพชรจินดา
นางสาวศิวพร รอดเปีย
นางสาวศิวาภรณ์ โพดาพล
นางศุลีมาศ ชลายนเดชะ
นางสาวสมจินตนา สุทธชีวเทพ
นางสาวสายทอง ช่างสลัก
นางสายรุ้ง ศรีบุญรอด
นางสุจินดา ตรีสิทธิเดช
นางสุชาดา เภาศรี
นางสาวสุดารักษ์ ศิรินพวงศ์
นางสาวสุนันท์ วงศ์เมฆ
นางสุพร กลัดแพ
นางสาวสุภรณ์ ธรรมานุสาร
นางสุภาภรณ์ จิตรรักษ์
นางสาวสุวิมล เดชานุกูลกิจ
นางสาวอัจฉรา แก้วรัตนปัทมา
นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย์
นางสาวอัญชุลี เลิศเกรียงไกรสร
นางสาวอําไพ ยุกตเวทย์
นางอุดมศรี ทัศนสุวรรณ
นางสาวอุบลวัลย์ แก้วกระจ่าง
นางกิตติวรรณ สุคนธมาน
นางสาวจินดารักษ์ แสงกาญจนวนิช
นางสาวดวงดาว จอนสุข
นางสุพรรณี ชีวะไทย
นางสุภาวดี ตันตระกูล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒

หน้า ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ
นางประภา เลี้ยงพาณิชย์
นางพรเพ็ญ คมสัน
นางสาวภูริสุดา นิลวรรณ
นางสาวมณฑา ทองทวี
นางสาวมยุเรศ เศวตมาลย์
นางมุกดา คุปตอาภากุล
นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี
นางวริดา ตันบุญเอก
นางอนงค์ หุตานุกูล
นางกอบกาญจน์ ชื่นยินดี
นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
นางสุกัลยา นครามาลีรัตน์
นางฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์
นางนันท์นภัส ปัญญวานันท์
นางสาววนิดา ไชยชเนตรตี
นางสาวกชมน ทิพยรัตน์
นางสาวกนกวรรณ รามแก้ว
นางสาวกรฎี นาคชาติ
นางสาวกษมา ลอยเจิ่ง
นางสาวกัณณิกา เรืองนิติวิทย์
นางกัณหา เกสรี รักขิตกูล
นางสาวกันยา ติรเศรษฐเสมา
นางสาวกัลยา วงษ์สวัสดิ์
นางกาญจนา บุญจันทร์
นางกาญจนา ผาณิตมาส
นางสาวกานต์พิชชา บํารุงศักดิ์สันติ
นางสาวโกมลลดา ไกรสิงห์
นางจันทรพร นาคพันธุ์ ขมะวรรณ
นางจิตต์ลกั ษณ์ ไพศาลพานิช
นางสาวจิตปฏิมา เลิศอริยานันท์
นางสาวจินดาพร เมืองอ่ํา

๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวจิราวรรณ ไชยศิรินทร์
นางสาวจิราวัลย์ คชฤทธิ์
นางสาวจุฑาภรณ์ อาขารักษ์
นางสาวจุรี โอฬารพัฒนะชัย
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ธาดา
นางสาวฉายลักษณ์ ผิรังคะเปาระ
นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต
นางชลลดา กิจสนาโยธิน
นางช่อทิพย์ เครือเพ็ชร
นางโชติพรรณ โชติวงศ์สุโรจน์
นางสาวณัฎฐ์วรีย์ ศุภรัตน์
นางณัฏฐ์นิชา สิงห์บุระอุดม
นางณัฐวดี ตันอมาตยรัตน์
นางดรุณี สุรีฉัตรไชยยันต์
นางดวงเดือน หวังเจริญกุลชัย
นางสาวดาวน้อย รักนอบน้อม
นางสาวดุษดี พิชยภิญโญ
นางสาวตองอุทัย เจิมพัฒน์
นางตุลยา พันธุ์ขะวงศ์ ด่านพัฒนามงคล
นางถนอมขวัญ วัชรบุศราคํา
นางสาวถิรพชร อิ่มใจ
นางทัดดาว อิทธิวิกุล
นางสาวทัศนีย์ จรรยาชูกุล
นางทิวา ชีวินไกรสร
นางสาวทิวานันท์ วังศพ่าห์
นางสาวธนวรรณ เนียมกลาง
นางธมลวรรณ ทองบุญ
นางสาวนงนภา กรธีระภัทร์
นางสาวนิโลบล หิรัญรัศ
นางนีรชา ชูโต
นางสาวเนติรัตน์ อรรถวุฒิศิลป์
นางปรานอม ไชยจูกุล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖

หน้า ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางปรีชญา มหารัศมี
นางสาวปวีรยา จินดาวสุ
นางสาวปาริชาติ ปิ่นทอง
นางปิยพร พรหมเทศน์
นางสาวผาณิต เจียรพันธุ์
นางพงารัตน์ มาประณีต
นางพรชญา ภักดีโต
นางสาวพรทิพย์ มโนมัยวจี
นางพรพิมล เรืองกิจ
นางพัชรา ลิ้มอําไพ
นางพัชรินทร์ โชติวรานนท์
นางสาวพิชชาภา สาครมณีรัตน์
นางพิทยา บรรจงประพันธ์
นางพิมพ์เพ็ญ วงษ์อนันทกิต
นางสาวภัทรี เพ็ชรทองช่วย
นางภาวินี บุณยประสพ
นางมณฑาทิพย์ ตั้งวิชาชาญ
นางสาวมาดี ธรรมสัจจกูล
นางสาวเมลานี โล่ห์พัฒนานนท์
นางสาวรัชนี วิเศษชาติ
นางรัศม์คชา เทสะเวส
นางรัศมี เนตรภู่
นางราณี เหล่าพัฒนา
นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญพงศ์อนันต์
นางสาวรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต
นางสาวรุจิรา กิติภัทรภูมิกุล
นางฤมล ทาสวัสดิ์
นางล้อมเพชร ไวทยานุวัตติ
นางลัดดา นันทชารักษ์
นางวงศ์ศิริ เทียนฤทธิเดช
นางสาววชิราพรรณ ณ กาฬสินธุ์
นางวรรณา ชื่อต่อตระกูล

๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางวรวัลลภ์ จิรัฏฐิติกาล เพชรมุนี
นางสาววราภรณ์ คริศณุ
นางสาววราภรณ์ มณีชื่น
นางสาววรารัตน์ ปาณิกบุตร
นางวรีพร วัฒนชัยนันท์ โกไศยกานนท์
นางวลัย อยู่ประเสริฐ
นางวันทนา ถวัลย์ลาภา
นางสาววันวิสาข์ สิรันทวิเนติ
นางสาววาสนา การะเกด
นางวิภาวรรณ กิตสัมบันท์
นางวีนา ชินตาปัญญากุล
นางศราพร วงษ์พิทักษ์โรจน์
นางศศิรัศมิ์ ปราณีจิตต์
นางศิริ์กาญจน์ เที่ยงธรรม
นางศิรินา กลิ่นขจร
นางศิริพร พวงสําลี
นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว
นางสาวศุภมาศ คุ้มศรีวงษ์
นางสมจิตต์ โสดาพิศุทธิ์
นางสมหมาย อุสาหะกานนท์
นางสาวสายสนีย์ สายสุนทร
นางสาวสิริลักษณ์ นาควิเชียร
นางสิริโสภาคย์ กองทรัพย์เจริญ
นางสุจิตต์ มาติกานนท์
นางสุชาดา เมธาบุตร อดุลย์ธีรกิจ
นางสุธิดา คูหะสุวรรณ
นางสาวสุนันทา ธนสารสมบัติ
นางสุภกา ทั่งสุวรรณ
นางสาวสุภัทรา กรอุไร
นางสาวสุรพี ลาภธนาพงศ์
นางสุวรรณา พรอิชยานนท์
นางสาวสุวิมล ทรัพย์มูล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐

หน้า ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรุณรัตน์ บัณฑิตเสาวภาคย์
นางอรุณวดี ไวกาสี
นางอัจฉรา กอบกัยกิจ
นางสาวอัญชนา คุ้มกัน
นางอัญญรัตน์ รัตกิจนากร
นางอุรุชา สุขพรศิริ
นางณัฐนันท์ พงษ์มงคลสาม
นางณัฏฐา มูนจินดา
นางจินตนา เลิศอาภานนท์
นางธมน แสงสําราญ
นางสาวธันยนันท์ เจียมรัตนสกุล
นางนิตยา กิติสุภรณ์พันธ์
นางสาวเนาวรัตน์ พัฒนไพรสณฑ์
นางสาวบุญทิวา สิริธรังศรี
นางวิมลรัตน์ โสภณ
นางสาวศรีไพร รุ่งสว่าง
นางสมคิด จตุรภัทร
นางสิรินันท์ พงษ์ธรรม
นางเสาวลักษณ์ อังคะวานิช
นางอภิญญา นิติอาภรณ์
นางสาวกนกลักษณ์ บุญช่วย
นางสาวกนกแสง ศิลป์จารุ
นางสาวกมลลักษณ์ ทองอ่อน
นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์
นางกัณฐากรณ์ สุรเบญจวงศ์
นางกัลยา นาควัชระ
นางสาวกัลยา เลิศสกุลทิพย์
นางกัลยารัตน์ จันทราปัตย์
นางกาญจนา โพธิวิชยานนท์
นางกาญจนา ฤทธิ์เจริญ
นางสาวเกศวลี ชลิตังกูร
นางสาวไข่มุกข์ วรสุนทร

๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางคนึงนิจ ตราชูวณิช
นางจงกลนี วีระณรงค์
นางจงกลลักษณ์ อินทุลักษณ์
นางจรี อุดมทรัพย์
นางจันทิมา โกษะ
นางจารุวัฒน์ วันจรารัตน์
นางจินตนา วัฒนศรี
นางจินตนา ศิลป์เสวีกุล
นางจินตนา สาระบรรจง
นางจิราภรณ์ หิรัญเกื้อ
นางจุไรรัตน์ มโนหรทัต
นางเจริญศรี นิกรประเสริฐ
นางฉลวย ศาสตรานนท์
นางฉัตรมณี วิริยะผล
นางชนัญยา จาดชนบท
นางชนาธิป เพิ่มลาภ
นางชลิดา อมรวงษ์
นางสาวชวลี มณีฉาย
นางชานิมา จักรใจ
นางชุดาภรณ์ ศิริสนธิ
นางสาวชุ่มใจ สรรพ์พิบูลย์
นางชูไฉไล เศวตกิตติกุล
นางฐนิกาญจน์ ปกัมพล
นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์
นางฐิติพร สถาวรสมิต
นางณัฐชนัญ พันธุ์มงคล
นางณิภารัตน์ เลิศอริยกฤต
นางดารณี ลําพุทธา
นางทรงลักษณ์ เกียรติวุฒินนท์
นางทิพทยา สุวรรณภูมิ
นางธนีนาถ ตรีรัตน์วีรพงษ์
นางธัญย์รัตน์ ภัทธีญารวิน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔

นางสาวนงปวีณ์ ลิ่มทองนพคุณ
นางนพรัตน์ ศรีราตรี
นางนภาจันทร์ ไพศาลสุทธิ
นางสาวนภาภรณ์ สวัสดิมงคล
นางนวลตา กาญจนะวงศ์
นางนันทวัน จาตุรันต์วณิชย์
นางนิรมล ภู่สุรัตน์
นางสาวนุชจรีย์ จิรวัฒน์จรรยา
นางบังอร เข็มสุข
นางสาวบังอร นพรัตน์
นางประไพศรี พงษ์วารินศาสตร์
นางประภาศรี กสิวุฒิ
นางสาวปัญญภัสสร์ นพพันธ์
นางสาวผ่องศรี บัววัฒนะ
นางพัชรา จรอนันต์
นางสาวพัทธ์นรี ฟักสุบรรณ์
นางสาวพันธ์ภิรมย์ ใบหยก
นางพันธิพา พรหมถาวร
นางพิมพ์ศร เสริมพณิชกิจ
นางพิศมล วิจิตรสุข
นางไพรินทร์ ทาบสุวรรณ์
นางภคพร บุณยานุเคราะห์
นางมณฑา ไร่ทิม
นางมยุรา เชิดโชติเพ็ชร์
นางมานิดา พันธุ์วัฒนา
นางมาลี สุรนันท์ชนก
นางสาวใยนา ลามัน
นางรัชนี วรวิเชียรวงษ์
นางรัตนา อรุณแสงธรรม
นางรัตนาภรณ์ เดี่ยววณิชย์
นางสาวรัตนาภรณ์ รัตโนสถ
นางสาวราณี ปุณณะหิตานนท์

หน้า ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางรุ่งทิวา เทพวิทักษ์กิจ
นางลดาวัลย์ รุ่งเรืองผล
นางสาวลัดดา ขจีสวัสดิการ
นางสาววนิดา เทพสุธา
นางวลัยพร สมุลไพร
นางวิจิตรา คํายัง
นางศรีวิมล จึงเสถียรทรัพย์
นางศศิธร พูลทอง
นางสาวศันสนีย์ นาคะประทีป
นางศิริประกาย สุนทรมณฑล
นางสาวศิริวรรณ จันทร์หงษ์
นางศุภวัล นอกสภา
นางสญธยา อ้นมงคล
นางสาวสถาพร รังษีกิจโพธิ์
นางสไบทิพย์ เธียรวัฒนจินดา
นางสมพิศ เพชรานนท์
นางสมร พรหมพิทักษ์กุล
นางสวรส อยู่ยืน
นางสัญลักษณ์ ช่วยนุกูล
นางสาวสิริกานต์ พงษ์จันทร์
นางสิริรัตนา วิชญาธนสิริชัย
นางสิริวรรณ ฟองกษีร
นางสุจิตตรา ชาญไชย
นางสุจิตรา เต้พันธ์
นางสุจิตรา นิลกานุวงศ์
นางสุดจิต พลอยมุกดา
นางสาวสุนทรีย์ สุนทรมนูกิจ
นางสุภาณี นาควิเชียร
นางสาวสุภาพร อุ่นเมตตาจิต
นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์
นางสาวสุมณฑา พงษ์มาลา
นางสาวสุมิตรา ไกรพิทักษ์กุล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔

หน้า ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๗๖๓๕ นางประพิน อันวาเบค
นางสุรีพร กาญจนวาทศิลป์
๗๖๓๖ นางสาวสุชฎา จันทรวงศ์
นางสาวสุวรรณี ชัยจินดาสุต
นางสาวใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ
๗๖๓๗ พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นางอนุกูล วุฒิคําประพันธ์
๗๖๓๘ นางเกสรา ณ ระนอง
นางสาวอรชร เลาหนันทน์
๗๖๓๙ นางคู่ขวัญ บุญชัยสุข
นางสาวอังสนา ดวงแก้ว
๗๖๔๐ นางจินตนา จั่นตอง
นางสาวอังสุมา โพธิสป
๗๖๔๑ นางดวงฤดี พรไชยา
นางอัจจิมา ปราณีตเลขา
๗๖๔๒ นางนุชนารถ เวชชาชีวะ
นางอัจฉรา แหลมทอง
๗๖๔๓ นางวราภรณ์ พวงเกตุแก้ว
นางอัมรา เมฆไพบูลย์
๗๖๔๔ นางวิชุลดา ปุญญกริยากร
๗๖๔๕ นางสิริมาศ สิทธิหล่อ
นางสาวอาภาพิชญ์ วิสิฐวีรดิลก
นางอารีย์ ธรรมเกษตรศรี
๗๖๔๖ นางสุกัญญา ศิริยุทธ์วัฒนา
นางอินจิรา นิยมธูร
๗๖๔๗ นางสุนีย์ สอดส่อง
นางอุดมพร พัฒนโกวิท
๗๖๔๘ นาวาอากาศเอกหญิง สุวัฒนา
นางอุทิศ จัดประจง
ลิ้มแหลมทอง
นางสาวอุบลวรรณ บูรณศิรินทร์
๗๖๔๙ นางอรัญญา แสงสิงแก้ว
นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
๗๖๕๐ นางอัญชลี มีลาภ
นางสาวชินภัทร พุทธชาติ
๗๖๕๑ นางอุไรวรรณ สะสมทรัพย์
๗๖๕๒ นางสาวเยาวเรศ ชินวัตร

หน้า ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๕๕
ข้าราชการการเมือง

๑
๒
๓
๔

นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา
นายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์
นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์
๙

๑ นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา
๒ นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
๓ พันตรี วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ
๑
๒
๓
๔
๕

นายจักรพงษ์ แสงมณี
นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์
นายธนกฤต ชะเอมน้อย
นายพงษ์พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง
นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ์

๑ นายประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายอารี ไกรนรา
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๕ นายธรรมรัต หวั่งหลี
๖ นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ
๗ นายวรกร คําสิงห์นอก
๘ นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล
พันตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน์
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๔ นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ
๕ นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์
๖ นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๖ นายศักดา นพสิทธิ์
๗ นายสมหวัง อัสราษี
๘ นายเสถียร วิพรมหา
๙ นายอิทธิ์ณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช
๑๐ นางเรือนแก้ว ศรีหาคิม
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๒ นางสาวพจมาน นิลนาค

อดีตข้าราชการการเมือง
๑ นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์
๒ นายภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์
๓ นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๔ นายสุระ เตชะทัต
๕ นายอดุล วรรณศร
๖ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

หน้า ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ

ข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร
ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก
๑ นางทยา ทีปสุวรรณ
๑ นายวสันต์ มีวงษ์

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๒ นายศุภชัย ตันติคมน์
๓ นางบุศบง คงอุดม
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายยุทธพันธุ์ มีชัย
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายสมยศ วัฒนมงคล

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ
นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์
นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ
นายนภาพล จีระกุล
นายประพนธ์ เนตรรังสี

ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก
๖ นายประสิทธิ์ รักสลาม
๗ นายพีรพล กนกวลัย
๘ นายวิรัช อินช่วย
๙ นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล
๑๐ นายสุพิน คล้ายนก

๑ นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์
๒ นายพิรกร วีรกุลสุนทร
๓ นายสมชาย เวสารัชตระกูล

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๔ นายสาทร ม่วงศิริ
๕ นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
๖ นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี

๑
๒
๓
๔
๕

๑ นายณัฐ สําเร็จวาณิชย์

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์
๓ นางพิมพ์ชนา โหสกุล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑ นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล
๒ นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ
๓ นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล

หน้า ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๔ นายสารัช ม่วงศิริ
๕ นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี
๖ นางสาวอุไร อนันตสิน

สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
๑
๒

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

ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย
นายชูเกียรติ เล็กเพ็ชร
๓ นายมนัส บัวทอง
นายนิกร ชิมรส
๔ นายสมชาย ทรัพย์พจน์
๕ นายหฤทัย ปัทมานนท์
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๒๒ นายภาสวร พฤกษาชาน
นายกมล คําสุวรรณ
๒๓ นายยงวุฒิ ทองอยู่
นายกมล พงศ์ภูมิวานิช
๒๔ นายรุ่งเรือง พงศ์วรินทร์
นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล
๒๕ นายวรรณชัย วราศิริกุล
นายชัยรัตน์ สม้อ
๒๖ นายวรากรณ์ บุญมาเลิศ
นายชินเทพ กลิ่นสืบเชื้อ
๒๗ นายวิเชียร เย็นทรวง
นายณัฐกฤต เงินฉาย
๒๘ นายวินัย ไชยสาลี
นายทวี เอมชาวนา
๒๙ นายศรวัสย์ ไพศาลศรวัส
นายทวีพร อนุตรพงษ์สกุล
๓๐ นายศรัณย์ มูสิกะ
นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี
๓๑ นายสถาพร สูนย์สาทร
นายนพาพงษ์ นกต่อ
๓๒ นายสมเกียรติ กิตติมิ่งมงคล
นายบรรเจิด แสงจันทร์
นายบุญมา สัมพัตร
๓๓ นายสมชาย กรสิริพักตร์
นายบุญสืบ หุยะพันธุ์
๓๔ นายสมนึก มอญดะ
นายประจวบ เหมือนโพธิ์
๓๕ นายสมศักดิ์ บัวเพชร
นายประเมิน สวนสมุทร
๓๖ นายสรยุทธ เด่นดํารงกุล
นายประยูร สงแก้ว
๓๗ นายสุรชัย ชูสังข์
นายปรีชา ม่วงดี
๓๘ นายสุรินทร์ เกิดสําราญ
นายผาด นิสัยชล
๓๙ นายหัฐธนพล จิตตั้งธรรมกุล
นายพิชิตชัย แซ่จึง
๔๐ นายอดุลย์ โยธาสมุทร
นายพินิตย์ศักดิ์ นันทาพณิชย์กุล
๔๑ นายอภิคม อชินีทองคํา
๔๒ นายอรรณพ ขาวนุ่น
นายเพียว พรขจรกิจกุล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

๑
๒
๓

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

นายอาคม สุทธากร
นายเอก ชุณหชัชราชัย
นางฉัฐภรณ์ พลับศิริ
นางสาวดวงพร ยิ้มเจริญ
นางสาวดิษยา นวกุลชัย
นางนราพรรณ เด่นนะหลี
นางนิรมล โตจิรกุล
นางสาวปราณี ธรรมนิยม

หน้า ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕๑ นางปัญญวร อรุณเรืองศิริเลิศ
๕๒ นางยุพดี ศรีประสาน
๕๓ นางวิภาวัลย์ พรมขํา
๕๔ นางสาววิรงค์รอง น่วมดี
๕๕ นางสาวศุภาภรร ปังดํารงค์
๕๖ นางสาวสุดคนึง แก้วทอง
๕๗ นางสุดา สุวิชาโสภณ
๕๘ นางสาวสุนีย์รัตน์ ยั่งยืนอมรฤทธิ์
๕๙ นางสาวโอปอ ศิริเดช
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
นายชูศักดิ์ ปลอดจินดา
๔ นายศิริพงษ์ รัสมี
นายยุทธนา รุ่งโรจน์รัตนชัย
๕ นายสุวัชร จําปาขอม
นายวิเชียร มุขจีน
๖ นายอนิรุทธิ์ นุชมี
๗ นางบุญศรี รักษานนท์
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
ว่าที่ร้อยโท กษิดิ์เดช ศรีสนิทวงศ์
๑๘ นายธรรศ มีคุณ
นายจงรักษ์ เหล็งหนูดํา
๑๙ นายธวัช ศรีวัฒนะ
นายจตุรงค์ โตรืน่
๒๐ นายบวรกิตติ์ สันทัด
นายจรูญ อมาตยวินิจ
๒๑ นายบุญชู ชาญชัยยุทธสกุล
นายจาตุรงค์ พรพงศ์พันธุ์
๒๒ นายประดิษฐ ธรรมสิน
นายจําเริญ พุ่มเพ็ชร์
๒๓ นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล
นายจิรพันธ์ พูลพานิชย์
๒๔ นายปริญญา แสนสุข
นายเจริญ มณีดํา
๒๕ นายพงศ์ไพศาล มะลูลีม
นายฉลอง สุคนธทรัพย์
๒๖ นายพนา วุฒิเดช
พันจ่าอากาศเอก เฉลิม หันกระสัน
๒๗ นายพลศักดิ์ แดงบัว
นายชัยวัฒน์ วิวัฒน์หทัยกุล
๒๘ นายพัชกฤต เตียรธิติ
๒๙ นายมงคล ผลพานิชย์
นายโชคชัย อักษรศิริ
๓๐ นายมนตรี เปรมบุญ
นายดอกรัก จันทร์ทอง
๓๑ นายมานพ มารุ่งเรือง
นายธนกร อิภิรมย์
๓๒ นายมานะ ยิ้มใย
นายธนูชยานันท์ ปั้นบริสุทธิ์
๓๓ นายยชญ์ธนิน คูณธนานุวัฒน์
นายธเนศ แสงโชติ
๓๔ นายวรพรต ชะเอม
นายธรรมนูญ นุตรพิบูลมงคล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓

นายวิชาญ เรืองกลั่น
นายวีรยุทธ นิ่มเจริญ
นายศักดิ์ไชย จรไชย
นายสมเกียรติ บวรกิจธํารง
นายสมเกียรติ อยู่เผือก
นายสมปอง คล้ายวิจิตร
นายสมปอง บุญเจือ
นายสมศักดิ์ ดูเบ
นายสมาน หมัดนุรักษ์
นายสมานจิตต์ สิงหะไชย
นายสล้าง ชินะกานนท์
นายสหธรณ์ สังข์การ
นายสายชล สุขสมปอง
นายสิทธิชยั ไชยาริพันธ์
นายสินชัย เจริญวัลย์
นายสุชัย ตั้งจิตธนกุล
นายสุบิน พุกกระทุ่ม
นายสุพจน์ ช้างทอง
นายสุรชัย พึ่งธรรม
นายแสวง เข่งดี

หน้า ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕๕ นายหฤษฎ์ วรโชติรุ่งเรือง
๕๖ นายอนันต์ เลิศทวีวัฒนา
๕๗ นายอนุชาติ คงสมกัน
๕๘ นายอภิรมย์ นาราช
๕๙ นายอัครพล แสงจันทร์
๖๐ นายอากาศ วสิกชาติ
๖๑ นายอํานวย บัวทิพย์
๖๒ นายอํานาจ ปานเผือก
๖๓ นายอุดมวิทย์ สอนสมยุค
๖๔ นางกรรณิการ์ ศราทธทัต
๖๕ นางชฎาพร ดอกสันเทียะ
๖๖ นางสาวฐิติชญา วีระชาลี
๖๗ นางสาวดารณี โต๊ะสวัสดิสุข
๖๘ นางนันท์นภัส ธนโชคนัจนันทน์
๖๙ นางไพรัช ปิ่นกร
๗๐ นางภรภัทร โชติกะสุภา
๗๑ นางสาววณิชชา นาคศุภมิตร
๗๒ นางสว่าง หมัดสะและ
๗๓ นางสาวโสภา อมราศรัยศรี
๗๔ นางสาวหฤทัย ม่วงบุญศรี
๗๕ นางสาวอิศริยา สิทธิการิยะ
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
นายทีฆทัศน์ หุตังคบดี
๖ นายศักดิ์สิทธิ์ เตชะประเสริฐพร
นายประคอง เฮงสาโรชัย
๗ นายสิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย์
เรืออากาศตรี ประสิทธิ์ บุญคุ้ม
๘ นายสิทธิชยั ศิลปสังข์เลิศ
นายพรชัย พงศ์ทวีทรัพย์
๙ นายเอนก ตุ้มน้อย
๑๐ นางกมลพรรณ จันทร์อยู่
นายวัณรบ หิริกูล
๑๑ นางสาวนัจภัค กรเกษม
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
นายกมลชัย จารุบริสุทธิคุณ
๔ นายกิติภูมิ นีละไพจิตร์
นายกรชัย สีฟ้า
๕ นายกุศล จุลตามระ
นายกัปปิยะ กรกมลพฤกษ์
๖ นายโกศล ทองรับแก้ว

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายเขตโสภณ กลิ่นทรัพย์
นายจักรพงค์ แดงเสนาะ
นายจิติ ปิเลี่ยน
นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ
นายเฉลิมพล จินตนพันธุ์
นายเฉลิมพล นุชอุดม
นายชอบ เนตรขํา
นายเชวง เงินแพทย์
นายฐิติพล ไชยกวิน
นายณัฐกานต์ สุวรรณะโสภณ
นายดําเนินโชค จันทรเสน
นายดํารงค์ชัย คงมีศักดิ์
นายทรงชล สุดประเสริฐ
นายทวีโชค อ๊อกกังวาล
นายทองใบ แจ่มจํารัส
นายธนกร ดวงพัตรา
นายธนกร ธรรมวรัญจน์
นายธรรมนูญ แสงเดช
นายธราธพ ชาตรี
นายธวัช โตนิติ
นายธีรภัทร โชติบรรยง
นายธีรศักดิ์ สัญญโชติ
นายธีระวัฒน์ ฤกษ์จรัล
นายนที ทีประวิภาต
นายนัฐวัฒน์ บุญชัย
นายนิพนธ์ ต้องโพธิ์ทอง
นายนิมิตร รักชาติไทย
นายเนรมิตร วงษาไฮ
นายบัญชา ทับมาโนชย์
นายบัญญัติ พรหมทอง
นายบัณฑูร ศุกรโยธิน
นายบุญมี พิบูลย์คณารักษ์

หน้า ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายบุญเลิศ ฤกษ์ประกอบ
นายปพนชัย สุวรรณทศ
นายประกอบ จันทร์ทิพย์
นายประเชิญ พงษ์ชาญยุทธ์
นายประภาส รุจิโรจน์ธํารง
นายประรัชกรณ์ พงศ์บุญคุ้มลาภ
นายประเวช แสวงสุข
นายประสพสุข ศรีสะอาด
นายประสิทธิ์ ดินม่วง
นายประเสริฐ โพธิ์รอด
นายปราโมช วงษ์มะเซาะ
นายปานชัย แก้วอัมพรดี
นายปิยะ สุขสะอาด
นายเปรม ชัยสุตานนท์
นายเผ่าพงษ์ อึ้งทรงธรรม
นายพงศ์พทั ธ์ เปี่ยมสวัสดิ์
นายพรศักดิ์ วัฏฏวนิชย์กุล
นายพล กิจสุทธิ
นายพลกฤษณ์ ศุภรัตนชาติพันธุ์
นายพลาวุฒิ เลิศศิลาทอง
นายพิชัย ฉิมขันธ์
นายพิเชษฐ ปัทมินทร
นายพิทักษ์ เพชรคง
นายพิธิวฒ
ั น์ ภิญโญชีพ
นายโพสินทร์ มีนธนานันท์
นายไพฑูรย์ กระถินทอง
นายภูมิเทพ พรหมทอง
นายมนตรี นพขํา
นายมนูญ อินช่วย
นายมาโนชญ์ พฤฒิวโรดม
นายมุกดิ์หาญ สโมสร
นายเมธวิน มีสุวรรณ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

นายวิชัย นันท์ธนทรัพย์
นายวิเชียร ปัญญาภู
นายวิเชียร ปานสง่า
นายวินัย โภคทรัพย์
นายวินัย หมีปาน
นายวิโรจน์ ศาสตร์วฒ
ั นโรจน์
นายวีระชาติ ปานนพภา
นายวีระพงษ์ ศักดิ์เดชะมณี
นายวุฒชาติ นันตนะ
นายเวียงศักดิ์ มาทอง
นายศมิษฐา ฉันทวานิช
นายศิลาโรจน์ อมรอรรถวิทย์
นายสถิตย์ มีสันฐาน
นายสนั่น แสงสุกแสง
นายสมควร สีสังข์
นายสมพงษ์ โชติเสรีวิทย์
นายสมโภชน์ คุณาวุฒิ
นายสมศักดิ์ ชีนิมิต
นายสมศักดิ์ อาภาภรณ์นพรัตน์
นายสมหมาย ทองเนียม
นายสรวุฒิ ดิสสะมาน
นายสลาม นิยมรัฐ
นายสว่าง สว่างรุ่งโรจน์กิจ
นายสังคม มะลิจันทร์
นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร
นายสายหยุด ศรีสุกใส
นายสําเริง ช้อยชื่น
นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์
นายสิริเชษฐ์ วุฒิโชคณัฐรวี
นายสุกิจ สวัสดิ์แสงสน
นายสุชัย จงรุ่งเรืองโชค
นายสุทัศน์ ฉัตรจัตุรัส

หน้า ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสุนทร ทุย้ มาก
นายสุประวีณ์ น้อยสุขยิ่ง
นายหยกพร อิสระเสรีพงษ์
นายอนุกูล คงภักดี
นายอนุกูล เศวตมาลย์
นายอนุชา สาสังข์
นายอนุชาญ กวางทอง
นายอนุชิต เพลินพนา
นายอนุวัฒน์ ถืออยู่
นายอรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์
นายอัทรัณ มานุพีรพันธ์
นายอารี สุขโข
นายอิทธิชัย ไพสินสมบูรณ์
นายอุดร บุญยัง
นางกัญญาภัค มูสิกะ
นางสาวกานต์สิรี เมธากุลอธิวัชร์
นางสาวเกศกานดา อินช่วย
นางเกษรินทร์ อู่ศิริจันทร์
นางจริยา ทิพย์ภิมาลย์
นางชลลดา บุตรวิชา
นางทัศนีย์ เพ็งเกิด
นางสาวนพรัตน์ เล้านิรามัย
นางนภสร ภาคีชีพ
นางนัทธิกา คงเมือง
นางนุชรี ดาดื่น
นางสาวพิมพ์ผกา สําเร็จวาณิชย์
นางสาวพิสมัย เหมือนศิริ
นางภาภัค เทียมเมือง
นางเย็นจิตต์ พรมบ้านสังข์
นางเรณู ทองคําสุก
นางสาววรนุช จันทร์ปัญญา
นางวไล เย็นเป็นสุข

หน้า ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

นางวันทนา ชื่นคุ้ม
นางสาววิภาพรรณ วิทยานนท์
นางวิลัยวรรณ วงศ์ประดิษฐ์
นางศรินทิพย์ สิงห์อุสาหะ
นางศิริรัตน์ กลิ่นดี
นางสาวสุณี ทรงสอาด

๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวสุพิณ คล่องการพานิช
นางสาวสุภาพร จิรันดร
นางสุวดี รุ่งเรืองศรี
นางเสาวณิต ชยาสนา
นางแสงดาว รอดทอง
นางอําพร ไพเจริญ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองสภาผู้แทนราษฎร

๑ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายไพบูลย์ โคนทรงแสน
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นายธีรอัศญ์ สีหสินอิทธ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองวุฒิสภา

๑ นายนิยม ไวยรัชพานิช
๑ นายวิเชียร รุจิธํารงกุล
๑ นายพิสัณห์โชค รตารุณ

ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นายสมชัย สมัยสุต
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๒ นางสาวปวีรา โรจนพานิช
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นายศุภพิพัฒน์ เลิศภากรสิน
๓ นางสาวนราทิพย์ ไวยรัชพานิช

อดีตข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองวุฒิสภา
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๑ นางสาววราภรณ์ ปัฐยาวัต

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๑ นายเกษม นิมมลรัตน์
๒ นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง

ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก
๓ นายรังสรรค์ มณีรัตน์
๔ นายสมเพชร แต่งงาม

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข

หน้า ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑
๒
๓
๔

นายกฤษดา กวีญาณ
นายกวี ณ ลําปาง
นายชัยยงค์ ยงใจยุทธ
พันตํารวจโท แวว ผ่อนผัน

๑ นายชลิต งามเมฆฉาย
๒ นายสมชาย นันทิเกียรติกุล

ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก
๕ นาวาเอก อุทก ขุนทิพย์
๖ นางพิชญาภา เพชรพันธ์
๗ นางสายสุณีย์ คูหากาญจน์
๘ นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล
ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย
๓ นายสุเมต สุวรรณพรหม
๔ นางสาวกณวรรน์ เลาชัยวิวรรธน์

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายเจริญ รุจิราโสภณ
๔ นายพิเชษฐ์ อังจันทร์เพ็ญ
๒ นายนิพิฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๕ นายภูมิสรรค์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
๓ นายปกครอง ผาสุขยืด
๖ นายวรุธ สุวกร
๗ นางสาววริยา โกสุมภ์สวรรค์
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๗ นายสมเกียรติ เฮงวัชรไพบูลย์
๘ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์
๙ นายสุขุม ไชยภักดี
๑๐ นายสุรกิจ สังขวรรณ
๑๑ นายอรุณ เลิศวิไลย์
๑๒ นางเนตร์สิริ ธนนฐิติพฒ
ั น์

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายจิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล
นายชูศักดิ์ ทรัพย์รุ่งเรือง
นายฐิติพันธ์ โรจน์วรพร
เรือเอก ธํารงศักดิ์ สุตกุล
นายมิน เธียรวร
นายวิชัย มงคลชัยชวาล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๘ นายศุภชัย มุตตาหารัช
นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ
๙ นายสมชัย โกวิทเจริญกุล
ว่าที่ร้อยตรี ปริญญ์ เจริญพิทักษ์พร
นายพิทูร กอเทพวัลย์
๑๐ นายเสน่ห์ จารุวราภิรมย์
นายรชตะ ด่านกุล
๑๑ นางพจนา มาโนช
นายวรเศรษฐ์ อิสสระยั่งยืน
๑๒ นางสาวเพ็ญศรี พัทธ์ววิ ัฒนศิริ
นายวิเชียร วิไลงาม
๑๓ นางวรรณวิมล ศิริประวัติกุล
นายวิรัช พิมพะนิตย์
๑๔ นางสุจินดา เชิดชัย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข

หน้า ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๓๒ นายวินัย ตันติไพจิตร
๑ นายกมล อรชร
๓๓ นายวิรัตน์ อุดมสินวัฒนา
๒ นายกริชพล ลีลาชัย
๓๔ นายวีระศักดิ์ เจริญประเสริฐ
๓ นายกิติเมศวร์ กิติอัครพัฒน์
๓๕ นายศักดิ์ชัย เข็มทอง
๔ นายจําลอง ช่วยรอด
๓๖ นายศุภชัย จันท์แสนโรจน์
๕ นายเจน ปิยะทัต
๓๗ นายสงกรานต์ สิงห์อําพล
๖ นายชนาธิป ตามสมัย
๓๘ นายสมชาย เอื้ออารีรัชต์
๗ นายชัยเดช สิทธิสทุ ธิ์
๓๙ นายสาโรจน์ สามารถ
๘ นายชาตรี คุปตะวานิช
๙ นายณัฐพล เจริญวงค์
๔๐ นายสําเนียง ตันติวาสิน
๑๐ นายทัฬห์ จรัสธนกิจ
๔๑ นายสุชาติ จันทวนิชกุล
๑๑ นายทิวัตถ์ ผ่องแผ้ว
๔๒ นายสุทธิชยั ธรรมประมวล
๔๓ นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล
๑๒ นายเทิดศักดิ์ โลหะพิพัฒนกุล
๔๔ นายอนันต์ แสงวัณณ์
๑๓ ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงษ์ คํารอด
๔๕ นายอนันต์ ฮีสวัสดิ์
๑๔ นายธีระวุฒิ สัมมาทรัพย์
๔๖ นายอนุวัต บูรพชัยศรี
๑๕ นายนพ ชีวานันท์
๔๗ นายอนุวัตร์ ปรีดี
๑๖ นายประจญ ไทรเมือง
๔๘ นายอภิวัฒน์ บัวพันธ์
๑๗ นายประเสริฐ ลิมปนัดดา
๑๘ นายปรีชัย มาละวรรณโณ
๔๙ นายอภิสิทธิ์ สระปัญญา
๑๙ นายพงษ์เกียรติ ลีลายุทธการ
๕๐ นายอมร กิจเชวงกุล
๒๐ นายพงษ์ชัย จินดาสุข
๕๑ นายอริชัย วิภัติภูมิประเทศ
๕๒ นายอุเทน ชาติภิญโญ
๒๑ นายพนม มีประเสริฐ
๕๓ นางกรวิภา วิลลาส
๒๒ นายพิทักษ์ สงพงษ์
๕๔ นางดวงใจ ปรีชาชนะชัย
๒๓ นายพีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา
๕๕ นางสาวประกายดาว เขมะจันตรี
๒๔ นายฟรีดี เบญอิบรอน
๕๖ นางสาวปฬาวาญ พรหมคุณ
๒๕ นายภูมิพิชัย ธารดํารงค์
๕๗ นางสาวพิมพ์พร ชีวานันท์
๒๖ นายภูริพงศ์ พูลพร
๕๘ นางสาวเพ็ญภรณ์ เสียมภักดี
๒๗ นายเมธี สุคันธมาลย์
๒๘ นายราเมศ รัตนะเชวง
๕๙ นางสาวเมทินี มหาคุณาจีระกุล
๒๙ นายไรวินท์ เลขวรนันท์
๖๐ นางสาววันเพ็ญ วันทนาศิริ
๓๐ นายวราเชนทร์ โชติธรรม
๖๑ นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา
๓๑ นายวัฒณ์โณ โตแก้ว
๖๒ นางสาวสุนิตา ประวันเต
๖๓ นางสาวสุวนันท์ คงยิ่ง
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นายกฤต ธนิศราพงศ์
นายกําลาภ วิวัฒนมงคลกุล
นายกิตติพงศ์ เกียรติไชยากร
นายกีรติ กิจมานะวัฒน์
นายคงธวัช พงษ์ศักดิ์
นายจํารัส ปิสระน้อย
นายเจริญ โตวัน
นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์
นายชิน อัมพรรัตน์
นายชูเกียรติ์ จันทร์ทอง
นายณรงค์ ธํารงศรีสขุ
นายณรงค์ บุณยสงวน
นายณฤธร ถาคําฟู
นายณัฐ วิบุลศิลป์
นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
นายณัฐวุฒิ ม่วงศิริ
นายดนุพล ฉัพพรรณรังสี
นายทวีวฒ
ั น์ ธีระกุลสถิตย์
นายทัศน์ไชย ศันสนะพิทยากร
นายธนพล บุญวรุตม์
นายธนินท์รัฐ ทิพย์สุคนธ์
นายธเนส สุขวัฒน์
นายธวัชชัย ไทยเจียมอารีย์
นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
นายธีระพล มากจ้อย
นายบัญชา ยินดี
นายบัณฑิตย์ โรจน์รุ่งเรือง
นายบุญเลิศ อัสสวุฒิ
นายบุญศุภภะ ตัณฑัยย์
นายบุรินทร์ สุขพิศาล
นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ

หน้า ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๓๒ นายประกิจกล ศรีไพบูลย์
๓๓ นายประพันธ์ กรอบทอง
๓๔ นายประมา ศาสตระรุจิ
๓๕ นายปัณณวัฒน์ นาคมูล
๓๖ นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์
๓๗ นายพรชัย สินเสรีกุล
๓๘ นายพรหมมิน สีตบุตร
๓๙ นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์
๔๐ นายพัชฤทธิ์ ปิณฑะคุปต์
๔๑ นายพิศิษฐ์ อริยะอมรกุล
๔๒ นายพูลศักดิ์ ทวีกุล
๔๓ นายไพรัช ปิยะกิจ
๔๔ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์
๔๕ นายภาณุพงศ์ ศิริกุล
๔๖ นายภูมิพัฒน์ จิตรัตน์สรณ์
๔๗ นายมนตรี ปรีมาโนช
๔๘ นายมนัส ก้อนแก้ว
๔๙ นายมาโนช เสนพงศ์
๕๐ นายรณรงค์ สีมารัตนกุล
๕๑ นายรังสรรค์ สบายเมือง
๕๒ นายรัฐฉัตร ศิริพานิช
๕๓ นายวรธนกร พุกกะเวส
๕๔ นายวรพล ทังสมบัติ
๕๕ นายวรวุฑฒ์ บัวทองศรี
๕๖ นายวรวุฒิ นวโภคิน
๕๗ นายวรวุฒิ หงษ์สุธร
๕๘ ร้อยตํารวจโท วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์
๕๙ นายวิชเทพ ทรัพย์ทวีพร
๖๐ นายวิชัย ลาภไชยยง
๖๑ นายวิเชียร สุภัทรกุล
๖๒ นายวิเชียร อนุกูล
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นายวีรวิวฒ
ั น์ พ่วงพิศ
นายวีระ ขันธีวิทย์
นายวีระเทพ เบญจนากาศกุล
นายไวยวุฒิ รัชนิพนธ์
นายศิระ บุญรัตน์
นายสมเกียรติ เดชรักษาวัฒนา
นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ
นายสมชาย เอื้อพิพัฒนากูล
นายสมพงศ์ คูทรัพย์ทวี
ว่าที่ร้อยตรี สว่าง บุญคํา
นายสังคม องค์วิสุทธิ์
ว่าที่ร้อยตรี สิทธิพัฒน์ ภาสบุตร
นายสิริเชษฐ์ สมบัติศิรินันท
นายสุนทร วัฒนาพร
นายสุภสาสน์ เมาะราษี
นายสุรเชษฐ ธํารงลักษณ์
นายสุรพล คุณานันทกุล
นายสุรศักดิ์ เพชรสว่าง
นายสุรสิทธิ์ ทองจันทร์
นายสุรสิทธิ์ มัจฉาเดช
นายสุริยะ อรุณรุ่ง
นายสุวิทย์ ทองนวล
นายสุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์
นายเสถียร โพธิ์ชยั หล้า
นายแสงชิต มหาคุณาจีระกุล
นายหาญรบ ตุงคะเสน
นายอดิศร สุวรรณโคตร
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
นายอาคม ฑีฆประเสริฐกุล
นายอุดมศักดิ์ นวลนุช
นายโอภาส สุวรรณนามัย
นางสาวกรชนก ศรีสังข์

หน้า ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
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๑๑๗
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๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางกัลยา คุรุจิตโกศล
นางสาวจารุมาศ วีรกุลสุนทร
นางสาวชลาธร ชุมประเสริฐ
นางชัญญา ญาณะวงษา
นางสาวณัฐพิมล ชื่นดวง
นางดวงพร หงวนงามศรี
นางสาวถาวรีย์รดา ธัญสิรินนั ท์ธร
นางสาวทิพย์ชวี ัน วงศ์สุรไกร
นางสาวนภัสวรรณ พันธ์เจริญวรกุล
นางสาวนันท์นภัส อภิสรเมธาสิทธิ์
นางสาวนิชาภา ศิริวัฒน์
นางสาวเนติมา เอื้อธรรมาภิมุข
นางบุญพร ตัณฑัยย์
นางสาวปริศนา ศรีเจริญ
นางสาวปุณฐ์นัฐย์ดา อิสริยาพร
นางพจ เกียรติธร
นางสาวพนอม นพพวง
นางสาวพรรณิสา ศรีเจริญ
นางสาวพัชณีรัตน์ เพ็ญธนสุภา
นางไพจิตร จารุวัชรวรรณ
นางสาวภัสส์กุญช์ ปฐมเจริญสุขชัย
นางสาวภิญญลักษณ์ กีรติพัฒนนันท์
นางสาวยุพิน โพธสุธน
นางสาววรชนาธิป จันทนู
นางสาววรัชยา โกแสนตอ
นางวัลยา เชาวะวนิชย์
นางสาวสลิลา แนวพญา
นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์
นางสุภา สังขวรรณ
นางสุวรรณา หรรษจารุพันธ์
นางเสาวลักษม์ กิตติประภัสร์
นางสาวอัมพวัน แก้วนพมาศ
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หน้า ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
นายกร ศิรินาม
๓๒ นายจิระวุฒิ แก้วเขียว
นายกฤช สิทธิสวัสดิกุล
๓๓ นายจี๊ด ชัยชะนะ
นายกฤษณะ ทิวัตถ์สิริกุล
๓๔ นายจีรศักดิ์ สุนันต๊ะเครือ
นายกษิดิศ ภูธิศาบดี
๓๕ นายเจริญ สุพิชญางกูร
นายประสิทธิ์ ศรีไพบูลย์
๓๖ นายเจริญ แสงชัยทิพย์
นายกอบชัย ตันติวิวัฒนพัทธ์
๓๗ นายเจริญพงษ์ ศรประสิทธิ์
นายกานต์ เพชรบูรณ์
๓๘ นายเจษฎา พิทยาภรณ์
๓๙ นายเฉลิมยศ วงศ์เมฆ
นายกิจจาณัฎฐ์ หอรักษารัชต์
๔๐ นายเฉลิมศักดิ์ วณิชขจร
นายกิจติ ศิริประทุมมาศ
นายกิตติ ภู่สิทธิศักดิ์
๔๑ นายชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล
นายกิตติพงค์ เศวตกิติธรรม
๔๒ นายชวลิต ทวีจักษ์
นายกิตติภณ พงศ์สกุล
๔๓ นายชวลิต วชิรปิดานนท์
นายกุลภพ ศรีวงศ์ทอง
๔๔ นายชะโอด สวนเดช
นายเกตุชาติ เกศา
๔๕ นายชัยณรงค์ ผลสว่าง
ว่าที่ร้อยตรี เกษตร บุญเลิศวณิชย์
๔๖ นายชัยธวัฒน์ เทพชะนะกุล
นายเกียรติ ตั้งตรงศักดิ์
๔๗ นายชัยพันธ์ นินกง
นายเกียรติศักดิ์ รุ่งเกียรติรัตน์
๔๘ นายชัยภัฏ จันทร์วิไล
๔๙ นายชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์
นายเกียรติศักดิ์ วังประเสริฐกุล
นายเกื้อกูล ชาตกิตติคุณวงศ์
๕๐ นายชัยวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์
นายเกื้อพงษ์ ทรงทวีสิน
๕๑ นายชาตรี อุดมวิทย์
นายโกศล สุรโกมล
๕๒ นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์
นายไกร วิมลเฉลา
๕๓ นายชาติพงศ์ กุลรัตน์
นายคฑาวุธ วิเศษไชยศรี
๕๔ นายชาลา อนุสุริยา
นายคณพัฒน์ ตรีประพันธ์กิจ
๕๕ นายเชาว์ มีขวด
นายคมกฤษ งามพิเชษฐ์
๕๖ นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร
นายคมสรรค์ สุนนทราช
๕๗ นายโชคชัย พันธรักษ์
๕๘ นายฐนิตกิตติ์ เล็กศรีสกุล
นายครรชิต ทรรศนะวิเทศ
๕๙ นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร
นายจตุรงค์ กาญจนคช
นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์
๖๐ นายฐิติพันธิ์ อธิกุลภัทร์
นายจักรภพ เทพเสนา
๖๑ นายณธีพฒ
ั น์ น้ําเงินพัฒน์
นายจําลอง พรมสวัสดิ์
๖๒ นายณพ ณรงค์เดช

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

นายณพล ชยานนท์ภักดี
ร้อยตรี ณัฐกริช เปาอินทร์
นายณัฐพงศ์ ประศาสน์ศรีสุภาพ
นายณัฐวุฒิ ศุภกรแสงทอง
นายณัฐสม ตังเดชะหิรัญ
นายณิศิศร์ ฉันทวานิช
นายดนณัฐ พวงสุข
นายดนุพล ธนาพิพฒ
ั น์ชยั
ร้อยตํารวจโท ดวง อยู่บํารุง
นายดิฐพงศ์ ผู้พัฒน์
นายเดช เฉิดสุวรรณรักษ์
นายต่อพงศ์พนั ธ์ กิ่งจันทร์
นายทนงศักดิ์ ปิ่นถาวร
นายทรงพล เกียรติวินัยกุล
นายทรงศักดิ์ เฉลิมสวัสดิ์วงศ์
นายทรงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม
นายทวีศักดิ์ สุทนิ
นายทิพย์ ฤาชัยตระกูล
นายธนกฤต กิตติ์ปกรณ์
นายธนกฤต แก้วเจริญโรจน์
นายธนกฤต โรหิตเสถียร
นายธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ
นายธนากร ประยูรหงษ์
นายธนิก ชินปัญจะพล
นายธเนศ อังคสกุลเกียรติ
นายธรรศ ทรัพย์ทวีพร
นายธันย์ธํารง ทวีโรจน์ธนาพร
นายธิติ มหบุญพาชัย
นายธีรชัย เงาวิริยศิรพิ งศ์
นายธีรเดช สินธพเรืองชัย
นายธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์

หน้า ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายธีรสุต พุทธพงษ์ศริ ิพร
นายธีระพล เล้าศรี
นายธีระศักดิ์ แสนวรางกุล
นายนคเรศ อัมพรรัตน์
นายนนทรัฐ ขจีกุล
นายนพชัย ศรีสวุ นันท์
นายนพดล ไพรวัลย์
นายนพดล ศรีทอง
นายนพพร ไก่แก้ว
นายนรินทร์ ศรีวชิรดุสติ า
นายนริสสร แสงแก้ว
นายนฤนาถ แสงสว่าง
นายนําชัย กวีวิศาลตระกูล
นายนําพล สิทธิยศ
นายนิติ เนื่องจํานงค์
นายนิพนธ์ พลเสน
นายนิรันดร์ วณิชวรพงศ์
นายนิรุตต์ แววศรี
นายบดินทร์ วัชโรบล
นายบรรหาร บุษปวนิช
นายบุญชัย วังทองสุขศิริ
นายบุญเสริม ปัญญาสมพรรค์
นายบุรินทร์ อมรพิชิต
นายปณชัย แดงอร่าม
นายปณัฐพสุ สุมหชัยพัชร์
นายปถม แก้วยิ่งยงค์
นายปภพ อารยะศาสตร์
นายปภัทร์ ศรีนนท์
นายปรมินทร์ พัฒนจักร
นายประกิจ ณรงค์ตะณุพล
นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา
นายประดิษฐ์ บุญยิ่ง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

นายประสาร สินสวัสดิ์
นายประเสริฐ คงคาเจริญ
นายปราโมทย์ เพ็ชรฤทธิ์
นายปริญญา จินันทุยา
นายปรีชา จันทร์มูสิก
นายปรีชา แซ่ตั้ง
นายปรีชา ศรีประดู่
นายปิลันธน์ดิลก จิตรธรรม
นายเปรมมนัช วัชราภัย
นายพงค์ไชยวัฒน์ ช่วงชวาลัย
นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล
นายพงศ์พล เมฆะวรากุล
ดาบตํารวจ พงศ์พันธุ์ เอ่งฉ้วน
นายพงศ์พิชญ์ พิณสาย
นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ
นายพงษ์ศักดิ์ ผาแดงจงเจริญ
นายพงษ์อมร ศรีสวัสดิ์
นายพชร พิเชียรรังสรรค์
นายพลส เฉลิมแสน
นายพศินพจน์ นวลปานวรชาติ
นายพัฒน์ พิสิษฐเกษม
นายพันธพัฒน์ พัฒนะพัฒนา
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
นายพิริยพ์ ล ชินธรรมมิตร์
นายพีระ ลิ้มเจริญ
นายพีระพันธ์ สนิทนา
นายพูนศักดิ์ ศิริชัย
นายเพ็ชร ชินบุตร
นายไพทูรย์ ไพบูลย์
นายไพโรจน์ ไชยนา
นายไพสิฐ แก่นจันทร์
นายภานุชัย บุญธนฤทธิ์

หน้า ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายภานุพันธ์ ตรัยวัฒนา
นายภูมิ มูลศิลป์
นายภูมิภัค มะลิผล
นายภูรี วัฒนศัพท์
นายมงคล เสมอภาพ
นายมนต์พรหม ยูวะเวส
นายมนตรี ธนภรรคภวิน
นายมนัสกร สุวัฒนศิลป์
นายมนัสชัย เจนกิตติวัฒนา
นายมาโนช ชินธนทรัพย์
นายเมทนี บุรณศิริ
นายเมธา โลหะวณิชย์
นายเมธากรณ์ จรัสอาชา
นายไมตรี เนียะแก้ว
นายยศวีร์ อิ่มอโนทัย
นายยุทธนา ชูพันธ์
นายยุทธนา เลี่ยวสมบูรณ์
นายรัชกฤต รัชตะดํารงกิจ
นายรัชฎา เมธิสริยพงศ์
นายรัฐไกร เอกเพชร
นายรุ่งเดช หลิว
นายรุ่งฤทธิ์ มณีไทย
นายรุหาญ นิมมานรุจ
นายลือรัตน์ โคมสวัสดิชัย
นายเลิศศักดิ์ เลิศอริยานันท์
นายวชิรวิทย์ ไชยศิริโชติ
นายวรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ
นายวรพจน์ ตั้งพันธุ์เพียร
นายวรวุฒิ กาญจนกูล
นายวราวุธ ลิขิตสุวรรณ
นายวรุฒน์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
นายวศิน หนูเพชร

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒

นายวัชรพงษ์ อํานวยรักษ์กุล
นายวัชรพล บุษมงคล
นายวัฒนา จันทร์ศิลป์
นายวิเชียร โชติตนั ติมากร
นายวิเชียร นิมมลรัตน์
นายวิตต์ ก้องธรนินทร์
นายวิบูลย์ ลีรัตนขจร
นายวิมล ไชยรัตน์
นายวิมล ภาคมฤค
นายวิริยะ เตชะรุ่งโรจน์
นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
นายวิศรุต เจริญสาธิต
นายวิศิษฎ์ เตชะชัยพรพจน์
นายวิเศษ แสงกาญจนวนิช
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์
นายวีระพันธ์ จักรไพศาล
นายวุฒิกร อรินทมะพงษ์
นายวุฒิชัย ภู่ระหงษ์
นายศรีบุญ อนุตรโชติกุล
นายศักดา วังสถาพร
นายศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล
นายศิวาวิทย์ สําเร็จผล
นายศึกษิต เพชรอําไพ
นายสมใจหมาย อิ่มมณี
นายสมชาย กุละปาลานนท์
นายสมชาย ศรานุรักษ์
นายสมนึก จอมคําศรี
นายสมบัติ หริสมบัติ
นายสมบุญ ขุนทองไทย
นายสมบูรณ์ คุตตะศิริสุข
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
นายสมพงษ์ บุญวรุตม์

หน้า ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสมภาร พานิชตระกูลทอง
นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์
นายสรวิศ พรหมผดุงชีพ
นายสฤษดิ์ ไพรทอง
นายสัญญา จรัสวุฒิปรีดา
นายสามารถ ม้ายอุเทศ
นายสามารถ หวานหู
นายสิงหา ศรีเรือง
ว่าที่ร้อยตรี สิทธิโชค เต็มสวัสดิ์
นายสิริณรินทร์ วินิจฉายะจินดา
นายสืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์
นายสุชัย รุจิแสงวิทยา
นายสุดเขต พงษ์มณี
นายสุทธิพงษ์ วชิรพงศ์
นายสุทัศน์ สิวาภิรมย์รัตน์
นายสุธี สินธพสิริคณ
ุ
นายสุปกิจ คชเสนี
นายสุเมธ งามเจริญ
นายสุรกิจ ศรีเกษม
นายสุรเกียรติ เทียนทอง
นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วทิ ยา
นายสุรเชษฐ เกื้อวันชัย
นายสุรพล บุญญารัชทิพากร
ว่าที่ร้อยตรี สุรพล สินธุนาวา
นายสุรพันธ์ บุญจักรศิลป์
นายสุรพันธ์ สุจิตต์
นายสุรวุฒิ วูวงศ์
นายสุระชัย กนกะปิณฑะ
นายสุริยา พูลวรลักษณ์
นายเสริมศักดิ์ สัตตบงกช
นายแสงธรรม ชุนชฎาธาร
นายแสวง คูณธนากร

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

นายโสพัฒน์ อุตตะโมต
นายโสรัจ โรจนเบญจกุล
นายหล่อ บํารุงไทย
นายอธินน เกริกกฤตยา
นายอธิวัตน์ พูลสนาม
นายอนันต์ ศิลปี
นายอนุกูล ปั้นทอง
นายอนุรัตน์ ก้องธรนินทร์
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
นายอภิเกียรติ เจนพณิช
นายอภิชัย มาสันต์
นายอภิชาติ สมรพิทักษ์กุล
นายอมร มีมะโน
นายอรัญ พันธุมจินดา
นายอังคาร เขตคาม
นายอัษฎกร ธนวงศ์กุล
นายอาทิตย์ กลิ่นสุคนธ์
นายอานุภาพ ภรณ์พิริยะนิยม
นายอํานวย ศิริทองสุข
นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ
นายอินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน
นายอุดม ประชากริช
นายอุดมศิลป์ เลิศวรปรีชา
นายเอก กฤชวงศ์สนิท
นายเอก ศิริเชาวนิชการ
นายเอกชัย ชาน้อย
นายเอกพร สมศรี
นายเอกภพ โตมรศักดิ์
นางสาวกนกกาญจน์ แซ่จึง
นางสาวกนกภรณ์ ฝ้ายสีงาม
นางสาวกรกนก ไชยะเดชา
นางสาวกรณิศ ลานนท์

หน้า ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางกรรณิกา จันทร์ทอง
นางสาวกรุณา เอื้อวัฒนสกุล
นางสาวกฤติญาณัฏฐ์ เตชะสุขถาวร
นางกฤษณพร ฟุ้งเกียรติ
นางสาวกอบกุลรชา วงษ์สุนทร
นางสาวกอปรทิพย์ อัจฉริยโสภณ
นางสาวกัญญา ชูวงษ์
นางสาวกาญจนา ปาณะสิทธิ์
นางสาวกานต์ณัฐตา พวงบุบผา
นางสาวกุลธารินท์ บุญเกาะ
นางสาวขจรจันทน์ ค้าข้าว
นางสาวขจาริน แซ่จึง
นางสาวคัทลียา ระวังนาม
นางจริยา นักสอน
นางสาวจันทนา วงษ์ปาน
นางสาวจันทร์จิรา ภักดี
นางสาวจิดาภา กะวิเศษ
นางสาวจิตาภา อภิปุญญา
นางสาวจิตินันท์ วัฒนุชชา
นางสาวจินติยา จินารัตน์
นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์
นางสาวจุฑาพร กุมุทพงษ์พานิช
นางจุรีพร ศุภฤกษ์
นางสาวเจนนิสา คูวินิชกุล
นางสาวเจ๊ะโนรหม๊ะ โตะตาหยง
นางชญาดา พิศจํารูญ
นางสาวชนานุช เทียมสุวรรณ
นางสาวชลธร ศรีวงศ์ทอง
นางสาวชลัทสร นิลถนอม
นางสาวชลากร รัตนพันธ์
นางฐิติมา จันทน์แดง
นางสาวฑีญา เผ่าสวัสดิ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ 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

นางณิชาภา จิราธนันต์
นางดวงพร เทียนทอง
นางสาวตุลารัตน์ ยืนยงค์วิทยากุล
นางสาวทรรศนีย์ เพ็งสุวรรณ
นางสาวทัศนีย์ สุวรรณเมฆ
นางสาวทิชานันท์ อัตถาวงศ์
นางสาวนภาภร วงศ์นพรัตน์เลิศ
นางนราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล
นางสาวนฤมล อินทะโส
นางนันทพร สุริยกุล ณ อยุธยา
นางสาวบุญทริกา เอี่ยมคงศรี
นางบุปผา สวยงาม
นางบุษกร ตรงซื่อสัตย์
นางสาวบุษกร ศิวะวรรณพงศ์
นางสาวปคินันท์ อรรณนพพร
นางสาวปริตา ศรีสุรพล
นางสาวปริมกนกพัช วงศ์ทวีรัตน์
นางปริศนา ผลวานิชย์
นางปัณฑิตา ชินวงศ์
นางสาวผ่องภัสสร อุบลรัตนะ
นางสาวพจณีย์ มีผล
นางสาวพชรพรรณ หาญนอก
นางสาวพธูทิพย์ ใจสมุทร
นางพัชรพรรณ เกียรติก้องชูชัย
นางสาวพัชรี หงษาวงค์
นางพานิช แต้กิจพัฒนา
นางพิมพกานต์ คลาดสูงเนิน
นางสาวพิมพ์ใจ บูรพชัยศรี
นางสาวพิมพ์ฐดา ธนเสฏฐ์ทวี
นางสาวเพียงตะวัน เสริมธนวิศาล
นางสาวเพียงฤทัย เกตุพิชัย
นางสาวภัทราภรณ์ ธนะภูมิกุล

หน้า ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๒๕๕๕
นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญช่วย
นางสาวมุทิตา กิติเรียงลาภ
นางสาวเมย์ ศรีสุริยันโยธิน
นางยุวดี บํารุงบุตร
นางสาวโยษิตา สัตถาผล
นางสาวรจชรัตน์ ปทุมนิลรัตน์
นางสาวรดามน เปล่งปัญญารัตน์
นางสาวรวี รัตนา
นางรัชฎา ศรีโสดา
นางสาวรัชต์ ไชยสุข
นางสาวรุ่งทิพย์ ประเสริฐ
นางสาวรุ่งวิไล ปรีดาวิภาต
นางสาวลักษณาวรรณ ทองไซร้
นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ
นางสาววณิชชา อัศวมานะกุล
นางสาววรนุช ศรีสุข
นางวรรณประภา ไชยมงคล
นางสาววราภรณ์ ธารามรรค์
นางสาววริณี เดลวาล
นางสาววริศรา เกษมศรี
นางวันทนี มณีศิลาสันต์
นางสาววาราดา พงษ์สมบัติ
นางวารุณี ปัทมาลัย
นางวาสนา ไชยเสน
นางสาววิจิตร สองคําชุม
นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์
นางวิยดี สุตะวงศ์
นางวีรนุช ตันชูเกียรติ อยู่ยืน
นางวีรวรรณ สุภัทรกุล
นางศรีวรรณ บุญจักรศิลป์
นางสาวศรุตษา อัศวชัยโสภณ
นางสาวศันสนีย์ สนิทนวล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘

หน้า ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

นางสาวศิราธร ตันติศิรินทร์
๓๙๙ นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข
นางศิริกัญญา นามพิชญ์
๔๐๐ นางสาวสุรัสวดี พูนศิลป์
นางศิริพร เครือรัตน์
๔๐๑ นางสาวสุวรรณา เลาหเพียงศักดิ์
นางสาวศิศิรยา นพขํา
๔๐๒ นางสาวเสาวนีย์ เหลือวงศ์งาม
นางศุภวัลย์ ศุภศิริ
๔๐๓ นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร
๔๐๔ นางสาวใหม่ ติโลกะวิชัย
นางสมจิตร อัครพันธุ์
๔๐๕ นางสาวอนงค์นารถ รงควิลิต
นางสมพร นะที
๔๐๖ นางอภิชญา เกียรติก้องชูชัย
นางสาวสรัสสนันท์ อัศวชัยโสภณ
๔๐๗ นางอภิวันท์ รมณียางกูร
นางสวนีย์ ภูริภูมิ
๔๐๘ นางสาวอรพินทุ์ เกษเกษมสุข
นางสาวสวรส คุวันทรารัย
๔๐๙ นางสาวอรัญญา สกุลโกศล
นางสาวสินาภรณ์ สมัครการ
นางสาวสิรินทร์ อัครพันธุ์
๔๑๐ นางสาวอ้อมจิตร์ จันทร์สคราญ
นางสุกัญญา บูรณะสิน
๔๑๑ นางสาวอัจฉรา ภาคแก้ว
นางสุจินต์ ภู่ประเสริฐ
๔๑๒ นางสาวอัญญาพร อภิปุญญา
นางสาวสุนันทา เจียรธนะกานนท์
๔๑๓ นางสาวอิศรา อิทธิปาทชัย
นางสาวสุนิตา เปาอินทร์
๔๑๔ นางอิษฎา ปิงคลาศัย
๔๑๕ นางสาวอุมาพร แซ่พัว

ที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
๑ นายวีระชัย เตชะวิจิตร์

๑ นายณัฐวุฒิ์ มโนสุทธิ
๒ นายพัลลภ บัวสุวรรณ
๑ นายเฉลิม หาญพาณิชย์
๒ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเจริญ

ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก
๒ นางผาณิต พูนศิริวงศ์
๓ นางพนิดา ตั้งกิจจารักษ์
ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย
๑ นางชญช์ทิเนษต์ นิ่มสมบุญ
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๓ นายวรรณศักดิ์ ทรายแก้ว
๔ นางจันทรา ศานต์ตระกูล
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๓ นายสมัย ลี้สกุล
๔ นายสุภกิต เจียรวนนท์
๕ นายสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข

หน้า ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายเกรียงศักดิ์ วรมงคลชัย
๑๖ นายศักดิ์ชัย จงสุขธนามณี
๒ นายเจษฎา ศรีพงษ์
๑๗ นายสงคราม สกุลพราหมณ์
๓ นายณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ์
๑๘ นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
๔ นายธนกรณ์ พูนภิญโญศักดิ์
๑๙ นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์
๕ นายธนภน วัฒนกุล
๒๐ นายสมปอง จังทองศิริ
๖ นายประเทศ ศรีพงษ์
๒๑ นายสมพร ทิมแสง
๒๒ นายสมสุข ศรีสถิตย์วฒ
ั นา
๗ นายประมุข ไชยวรรณ
๒๓ นายสุขสันติ์ ตั้งสะสม
๘ นายประเสริฐ ชัยกาญจนาศักดิ์
๒๔ ร้อยตํารวจตรี อุดม พระอําพร
๙ นายไพบูลย์ มงคลศุภวาร
๒๕ นางสาวณัชชา จันทร์เจริญ
๑๐ นายไพรัช บุญประกอบวงศ์
๒๖ ร้อยตํารวจตรีหญิง ณัฐสภรณ์
๑๑ นายไพศาล ตอยิบ
๑๒ นายยงยุทธ ช่างฉาย
เทศบรรทัด
๑๓ นายวรการ วงษ์สุวรรณ์
๒๗ นางสาวพริมา ยนต์ตระกูล
๑๔ นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ
๒๘ นางภา พลางกูร
๑๕ นายวีระพันธ์ ชินวัตร
๒๙ นางสาวสุมนา สุวรรณศรี
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๑ หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี
๑๖ นายพลวัต ด่านผาสุกกุล
๒ นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
๑๗ นายพิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ
๓ นายเกรียงเพ็ชร ทองบริสุทธิ์
๑๘ นายเมธา วนดิลก
๑๙ นายแมน ปุโรทกานนท์
๔ นายชาติชาย โรจนาวิไลวุฒิ
๒๐ นายยศ บุญญสถิตย์
๕ นายโชติวฒ
ั น์ ลัทธะพานิชย์
๒๑ นายวรเดช วัชชพันธ์
๖ นายไชยรพี เลี้ยงบุญเลิศชัย
๒๒ นายวศิน เตยะธิติ
๗ นายฐิติยุต พิชญโยธิน
๒๓ นายสมเกียรติ ถาวรวิศิษฐพร
๘ นายธเนศ วิจิตเกษมกิจ
๒๔ นายสมชาย รังษีธนานนท์
๙ นายธัชสกล พรหมจมาศ
๑๐ นายธีรยุทธ ทุมมานนท์
๒๕ นายหะริณ โชคชัยชาญ
๑๑ นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง
๒๖ นายอนุรักษ์ เทียนทอง
๑๒ นายนท นิ่มสมบุญ
๒๗ นายอภิชัย นพสุวรรณวงศ์
๑๓ นายบุรินทร์ ตันวัฒนะพงษ์
๒๘ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์
๒๙ นางแก้วเก้า เผอิญโชค
๑๔ นายปรีชา ธรรมพิภพ
๓๐ นางสาวจรีภรณ์ บุญเปลื้อง
๑๕ นายพจฐณศล ธนิกกุล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
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

นางชุติปภา ทะสะภาค
นางสาวฐิติพร โรจนพฤกษ์
นางสาวณัฏฐณิชา พรรณพัฒน์
นางสาวปัณณิกา ยนต์ตระกูล

หน้า ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๓๕ นางสาวิตรี กสิณธร
๓๖ นางสาวอรทัยรัชต์ ภูมิวงศ์พทิ ักษ์
๓๗ นางสาวอลิสา เลิศเดชเดชา
๓๘ นางสาวอารีรัตน์ ใจอารีย์
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
นายกฤชนนท์ ห่อทองคํา
๒๘ นายประวิทย์ จุลวัฒนพงษ์
นายเกริกเกียรติ ชัยตระกูลทอง
๒๙ นายปรีชา ศาสตรวาหา
นายครรชิตพล ยศพรไพบูลย์
๓๐ นายเปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล
นายเจริญ วังอนานนท์
๓๑ นายพงศกร บัวพรหมมี
นายชวน คงเพชร
๓๒ นายพลีธรรม ตริยะเกษม
นายชัยพร เอี่ยมวสันต์
๓๓ นายพันธ์ศักดิ์ ศรีทอง
นายชัยภัทร คําวิชิตธนาภา
๓๔ นายพิชิต จันทราประภาวัฒน์
นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
๓๕ นายพิสิษฐ์ ศุภวิมลพันธุ์
นายชาญชัย ลิ้มแสงอุทัย
๓๖ นายพีระ จันทราประภาวัฒน์
นายชานนทร์ สุขขะสันติกูล
๓๗ นายภัทระ ลิมป์ศิระ
นายโชติรัตน์ โกมารทัต
๓๘ นายภีระ นันทชัย
นายณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน
๓๙ นายเมธา เลิศปรีชาภักดี
นายต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ
๔๐ นายยงยุทธ ธนอัญญาพร
นายถนัด ตันจงศิริกุล
๔๑ นายวราวัฏ เจริญพิทักษ์
นายทิวาพร ดุลย์ชูประภา
๔๒ นายวิฑูรย์ วงษ์สวัสดิ์
ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รตั น์
๔๓ นายวิโรจ ชฎาทอง
นายธนกฤต วัฒนเวช
๔๔ นายวีระวัฒน์ วัฒนกุล
นายธนวัฒน์ จิรคูณสมบัติ
๔๕ นายวีริศ เท็กกิ้ม
นายธนา อังคสกุลเกียรติ
๔๖ นายศรัณย์ ตันวัฒนะพงษ์
นายธัชชัย ศรีทอง
๔๗ นายศริน เรืองศร
๔๘ นายศักดา ครรไลลักษ์
นายธัญญพงศ์ อัครวัฒน์วานิช
๔๙ นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
๕๐ นายศุภฤกษ์ โรจน์วงศ์สุรยิ ะ
นายนทชาติ จินตกานนท์
๕๑ นายสมโภชน์ ทรงพิพฒ
ั น์
นายนราเศรษฐ์ ชนารัตน์ศรีกุล
๕๒ นายสมหวัง เตชะอินทราวงศ์
นายนรินทร์ สันติสากลวุฒิ
๕๓ นายสยามสิน วลิตวรางค์กูร
นายนิพนธ์ พันธเกียรติไพศาล
๕๔ นายสันติสุข โสภณสิริ
นายบุญธรรม ดีหมั่น

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

นายสุรภัทร อัศววิรุฬหการ
นายแสนยากร คงมีลาภ
นายไสว จิตเพียร
นายหาญยุทธ สรไกรกิติกูล
นายอดิศร์ สุทินศักดิ์
นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ
นายอธิศานต์ วายุภาพ
นายอัคริศ ดีมาก
นายเอกราช ซําศิริพงษ์
นายเอกศักดิ์ ซําศิริพงษ์
นางสาวกรณิศ ปล้องทอง
นางกรัณย์รัตน์ ชัยตระกูลทอง
นางสาวกัญกร มาลยานนท์
นางสาวเกศมณี แย้มกลีบบัว
นางสาวจันจิรา จันทร์โฉม
นางจิรวัส ประยูรยวง
นางจุฑาทิพย์ เลิศปรีชาภักดี
นางชนิตา สิริโชติคุณากร
นางสาวชวพร มั่นศิลป์
นางสาวโชติมา นิ่มอร่ามวงศ์
นางสาวฐิติรัตน์ หงส์เชิดชูสกุล
นางดวงกมล ทรงวุฒิวิชยั
นางทิชาชาติ เกิดวิธี
นางสาวทิพย์วรรณี อริยวุฒิพงษ์
นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง
นางสาวนุชพิชา ปึงธนานุกิจ
นางปวีณา ไชยยศ
นางสาวปาหนัน เทศบรรทัด

หน้า ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางสาวผาณิต ฉัตรภูมิ
นางสาวพลอยชนก กาบปัญโญ
นางสาวพิจิตรา อังคสกุลเกียรติ
นางสาวไพลิน จิตประเสริฐสุข
นางสาวภคปภา โกษานันตชัย
นางสาวภักดิ์กมล ศิริวัฒน์
นางสาวภัสธารีย์ ทรัพย์สณ
ั ฐิติกุล
นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร
นางสาววรัษยา พันธุศักดิ์
นางสาววรานุช หาญสืบสาย
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
นางสาววรีรัตน์ ศรีสถิตย์วฒ
ั นา
นางสาววิณพา รัตนากิตติ์
นางสาวศรุตยา ป้อมดงบัง
นางศิริพร โค้วคาสัย
นางสาวศิริลักษณ์ ไพรสงบ
นางสริตา จินตกานนท์
นางสาวสุจิรา อรุณพิพัฒน์
นางสุนทรีย์ ส่งเสริม
นางสาวหยาดฝน ลีสุขสาม
นางอรคนธ์ สว่างวโรรส
นางสาวอรทัย ฮงประยูร
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ
นางสาวอรุณโรจน์ เลี่ยมทอง
นางสาวอังคณา เดชอนันตชาติ
นางอัจฉรา แสวงการ
นางสาวอัญชลี สิงหนันต์
นางสาวอุไรรัตน์ สําเริงวงศ์

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก
๑ พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า
๒ พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
๓ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์

หน้า ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

เลขานุการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๑ นายกมล ศรีแสงจันทร์
๒ ร้อยโท เจษฎา ศิวรักษ์
๓ นายอดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๔ นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์
๕ นางสาวมธุรส งามสง่า
๖ นางสาวสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
๗ นางสาวโสภิดา วีรกุลเทวัญ

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

๑ นายจักรภพ นาคะรัต

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายเดชา จันทกิจ
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นางสาวเครือทิพย์ ธีรานุรักษ์

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

นายกําพล หาญทวีวงศา
นายจารุวัฒน์ กิตติวัฒนะโชค
นายชัยพิทักษ์ อึ๋งสินค้าตระกูล
ร้อยเอก ชาญ สุปินะ
นายชิน ชินเศรษฐวงศ์
นายทวี ปิยะพัฒนา
นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
นายธนัช ประกายบุษราคัม
นายธนา ไชยประสิทธิ์
นายธนิต โสรัตน์
นายนิวัตร ตันตยานุสรณ์
นายปณิธิ ตั้งผาติ
นายประทีป ตั้งมติธรรม
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล
นายพณิชชา ภัทรทวีวนิช
นายเพชร นางาม

ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย
๑๗ นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี
๑๘ นายภราดร นุชิตศิริภัทรา
๑๙ นายภาสุร ตรงจิตตเกษม
๒๐ นายมังกร ธนสารศิลป์
๒๑ นายวนิตย์ อาจสาลี
๒๒ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล
๒๓ นายวรพงษ์ ชอบชื่น
๒๔ นายวิถี สุพิทักษ์
๒๕ นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์
๒๖ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา
๒๗ นายศุภชัย วัฒนสโรช
๒๘ นายสกลวัธม์ ศิวัตราบุญยกานต์
๒๙ นายสไกร พิมพ์บึง
๓๐ นายสมประสงค์ บุญยะชัย
๓๑ นายสมพงศ์ นครศรี
๓๒ นายสมมาต ขุนเศษฐ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายสมยศ ภิราญคํา
นายสานิตย์ โชติธนธํารง
นายสุทธินนั ท์ จันทระ
นายสุธรรม เจริญพรวัฒนา
นายสุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
นายสุพจน์ พฤกษานานนท์
นายแสงชัย วสุนธรา
นายอคิระ ตีระรัตน์
นายอนันต์ เมืองมูลไชย
นายอภิสิทธิ์ จั้นอรัญ

หน้า ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางกัลยาณี ธรรมจารีย์
นางโชติกา สังแก้ว
นางดารณี วัธนเวคิน
นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง
นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง
นางสาวพนิตา สอนหลักทรัพย์
นางสาวภัทรภร สิงห์ครา
นางสาวเกศสุดา ธรรมสาร
นางสาวสิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ
นางสุวรรณา ศรีรัตนพันธ์

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
๑ นายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล
๑ นายประภัสร์ จงสงวน
๑ นายจิรเดช วรเพียรกุล
๒ นายดิฐ อัศวพลังพรหม

ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก
๒ นางสาวอินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ
ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย
๒ นายวิสา คัญทัพ
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๓ นายสถิรพร นาคสุข
๔ นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์

ตุลาการศาลปกครอง
ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก
๑ นายเทอดพงศ์ คงจันทร์

ที่ปรึกษา และเลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายณฐพร โตประยูร
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นางสาวนฐินันต์ ศรีลาศักดิ์

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข

หน้า ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้เชี่ยวชาญประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๑ นายไกรฤกษ์ จาฏามระ

๑ นายนันทพล ไข่มุกด์

ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก
๒ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ
๓ นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล
ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย
๒ นางสาวกิติมา แก้วนะรา
๓ นางกุณฑลา ศศะสมิต
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายกนก นิติมนตรี
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายอนุพร อรุณรัตน์

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์

กระทรวงกลาโหม
ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย
๑ ว่าที่พันเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์

คู่สมรสของบุคคลบางตําแหน่ง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก
นางกรรณิการ์ สายสอาด
๘ นางนันทวรรณ ประสพดี
นางกษมน กิตติอําพน
๙ นางสาวบุญญาดา นาคาธนาสิทธิ์
นาวาเอกหญิง ขนิษฐา บุษปะเวศ
๑๐ นางบุณย์พัชรี บุญทรงไพศาล
นางดวงมาลย์ หิรัณยัษฐิติ
๑๑ นางปอยใจระพี เตริยาภิรมย์
๑๒ นางพิไลวรรณ สุวรรณทัต
นางธารณี สุวรรณทัต
๑๓ นางมยุรี อิงคนินันท์
นางนวลฉัตร ทวีชัยการ
๑๔ นาวาเอกหญิง วิจิตรา ภู่เจริญยศ
นางนวลวรรณ แสนวิเศษ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๕ นางวิภา จันทรรวงทอง
๑๖ นางสิชา ขจรประศาสน์
๑๗ นางสิริสกุล ใสยเกื้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หน้า ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๘ นางสุรัตน์ พิทักษ์วัชระ
๑๙ นางอรนันท์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
๒๐ นางอรวรรณ นาครทรรพ
ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย
นายนนท์ บูรณสมภพ
๑๒ นางวาสนา นิติมนตรี
นางกัทลี สุริยวงศ์
๑๓ นางวิภา วีระพงศ์
นาวาอากาศโทหญิง ขนิษฐา มณีนัย
๑๔ นางเวียงจันทร์ วุฒิวงศ์
นางชนิกานต์ ลิ้มภักดี
๑๕ นางศรีประภา พริ้งพงษ์
นางนวลสมร ขมะสุนทร
๑๖ นางศิระประภา คมสัน
นางนันทนา สังขวิจิตร
๑๗ นางสุธาดา วิศาลาภรณ์
นางนุชจารี บุญญาธิการ
๑๘ นางสุธารา กมลรัตนกุล
นางปราณี มนัสศิริเพ็ญ
๑๙ นางสุปรียา จันทรสุรินทร์
นางพิมพ์ทิพย์ วรรธนะกุล
๒๐ นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
๒๑ นางสุรัตน์ มงคลเลิศลพ
นางไพฑูรย์ ปิ่นแก้ว
นางภาวนา ดนัยตั้งตระกูล
๒๒ นางอรสา ชาวสวนเจริญ
๒๓ นางอัมพร เพชรวรา
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
นางกอบแก้ว กิตติธเนศวร
๑๖ นางปิยดา สิทธิพันธุ์
นางจันทนี ฉายะศรีวงศ์
๑๗ นางพัชรินทร์ ธารณา
นางจันทเพ็ญ ปุณศรี
๑๘ นางเพ็ญวดี เพียรอนุกูล
นางจิตต์อนงค์ แก้วหลวง
๑๙ นางภัญชลี วายุนิจ
นางจิตรา ไกรวงศ์
๒๐ นางมนัญญา เบญจกุล
๒๑ นางมะลิวัลย์ พงษ์มณี
นางชลธิชา มาฉิม
๒๒ นางรัชนีกร สินธวณรงค์
นางชินตา ศิริกุล
๒๓ เรืออากาศเอกหญิง รําพรรณ
นางฐิติวรดา สุธรรมโกศล
คล้ายพันธ์
นางนพพร ชีวานันท์
๒๔ นางรุ่งนภา ตันยุวรรธนะ
นางนภัสลักษณ์ ปาน้อยนนท์
พันโทหญิง นันทวัน ธัญญสิริ
๒๕ นางวรรณวดี ชิตพงศ์
คุณหญิงนิตยา ม่วงมณี
๒๖ นางวิชชุดา สง่าเนตร
นางนูรอสีด๊ะ โตะตาหยง
๒๗ นางวิธู จรุงวัฒน์
นางปราณี คิดบรรจง
๒๘ นางสมผิว ราชสีห์
นางปัทมา ประภาวัต
๒๙ นางสลักจิต ชิวปรีชา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

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

๑
๒
๓
๔
๕
๖

หม่อมหลวงสารภี กิตติชัยเสรี
นางสุธารัตน์ วรสิงห์
นางสุพรรณี ผลอํานวย
นางสุภาวดี มนุญปิจุ

หน้า ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๓๔ นางไหม มนิสสาร
๓๕ นางอภิญญา ไทยภักดี
๓๖ นางอลิซเบธ พลาศรัย
๓๗ นางอัชฌา เสียงหลาย
๓๘ นางอุบลวรรณ ราชพลสิทธิ์
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
นายวิชัย โรจนสุนนั ท์
๑๙ นางประภา วัฒนการุณ
นายสมชาย เครือภู่
๒๐ นางปฤถา พรหมเลิศ
นายสิงหา มณีโชติ
๒๑ นางพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง
๒๒ นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์
นางกนกชน พัฒนถาบุตร
๒๓ นางมณทิรา อรุณธารี
นางขนิษฐา เจียมวิจักษณ์
๒๔ นางยศริน นินนาท
นางขวัญเรือน กริชชาญชัย
๒๕ นางยุพดี รวิวรรณพงษ์
นางจิตรา ฐาปนดุลย์
๒๖ นางรติยา พึ่งเกียรติไพโรจน์
นางทรารัตน์ สุเทพากุล
๒๗ นางรสนันท์ อัครวงษ์
นางธัญนันท์ ปั้นทอง
๒๘ นางวิมลรัตน์ กุลดิลก
นางธันยาดา ชูขจร
นางธิดารักษ์ สัจจพงษ์
๒๙ นางศริญญา กปิลกาญจน์
นางนวรัตน์ อารีรัตน์
๓๐ นางสมฤดี ศิริชัยเอกวัฒน์
๓๑ หม่อมหลวงสิริฉัตร พรหมประยูร
นางนวลนารถ ติณรัตน์
๓๒ ร้อยตํารวจโทหญิง สิริเพ็ญ ศุกลรัตน์
นางนวลอนงค์ เปล่งวิทยา
๓๓ นางเสาวนีย์ เกียรติก้อง
นางนศพร อภิรักษ์โยธิน
๓๔ นางอัมพาพรรณ แพสุวรรณ
นางนันทินี โชคระดา
๓๕ นางอุทัยรัตน์ วัชโรทัย
นางนาถนภา สหเมธาพัฒน์
๓๖ นางอุมาพร แก้วทอง
นางนิรัติศัย บุญเทียม
๓๗ นางอุษณา จิราพันธุ์
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
เรือเอก ชิดชนกสิทธิ์ วัฒนศิริธร
๗ นางกฤษยาณี รัตนชัยชาญ
นายบดินทร์ ตามไท
๘ นางกานต์ชุดา ฉันทประยูร
นายโยธิน เตชชาติวนิช
๙ นางกุลภา ขาวขํา
นายวิทยา วิชยารังสฤษดิ์
๑๐ นางจรี เสียงแจ้ว
๑๑ นางจินตนา โชติวงศ์
นายสิรินทร์ เบ็ญจศิริวรรณ
๑๒ นางจินตนา ทองสมบูรณ์
นางกนกพร คูวิจิตรสุวรรณ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นางจิราพัชร ลิ้มประยูรวงศ์
นางชลลดา วิริยะชัยวงศ์
นางช่อฟ้า มหาวินิจฉัยมนตรี
นางชัยพร ศรีศักดิ์
นางชุติมา กุลจิตติบวร
นางซูคีเราะห์ โต๊ะมีนา
นางณัฐชา โกมุทานนท์
นางดุษณี ภมรบุตร
นางธัญพร มุ่งเจริญพร
นางนงลักษณ์ คงบริรักษ์
นางนภาภรณ์ สุระมณี
นางนราวดี ศิริสมรรถการ
นางนริตา ไตรสรณกุล
นางนาตยา โภคกุลกานนท์
นางนูรีฮ๊ะ เด็งระกีนา
นางเนาวรัตน์ สิริยะเสถียร
นางสาวบงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
นางบุษบา อํามฤต
นางประภา ชมนัยนา
นางประสงค์สม สัตยาบัน
นางปราณี สุพรรณฝ่าย
นางปรีชญาภรณ์ เหมวิมล
นางปรียา สรรพนุเคราะห์
นางปิยะดา วงษ์ประยูร
นางพงษ์ผกา กริยาผล
นางพนิดา ศักดิเศรษฐ์
นางพรทิพย์ เจริญอํานวยสุข
นางเพ็ญโฉม พาราพันธกุล

๑ นายชุติ อูนากูล
๒ นายธีรวุฒิ อรุณวงศ์
๓ นายบุญทวี ยิ่งทวีลาภา

หน้า ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๔๑ นางภัทรียา เทียนถาวร
๔๒ นางภัสโรบล พูลสวัสดิ์
๔๓ นางภิญญ์สินี สุทันธนกิตติ์
๔๔ นางภุมรา จันทรสุรินทร์
๔๕ นางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์
๔๖ นางมนทกานติ โมกขะสมิต
๔๗ นางมาลินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา
๔๘ นางรัตติยา ศิลปวิวัฒน์
๔๙ นางสาวรัศมี ยาวิเศษ
๕๐ นางละไม พงศ์ถาวราเดช
๕๑ นางวรรษา รักศิลธรรม
๕๒ นางวิภาดา สีตบุตร
๕๓ นางวิยะดา จรณะสมบูรณ์
๕๔ นางสรินยา อภิรัตน์มนตรี
๕๕ นางสาธิดา โตวิวัฒน์
๕๖ นางสิริวรรณ ดิตถ์ชยังกูร
๕๗ นางสุทธิพร ประคุณศึกษาพันธ์
๕๘ นางสุธีรา บุญประคอง
๕๙ นางสุพัตรา บุณยะตุลานนท์
๖๐ นางสุวรี เดชกิจวิกรม
๖๑ นางโสภิศ อินทสโร
๖๒ นางหทัยทิพย์ จิตสัมฤทธิ์
๖๓ นางอนิศา ปุราภา
๖๔ นางอรพิน ตาปสนันทน์
๖๕ นางอังคณา บุญกูล
๖๖ นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย
๖๗ นางอุษณีย์ มะลิสุวรรณ
๖๘ นางอุษา ปางวิรุฬห์รักษ์
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๔ นายปมุข อัจฉริยะฉาย
๕ นายปรีชญา อิบราฮิม
๖ นายปานเทพ เย็นอุรา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายรองยุทธ สีหนาท
นายสุวัฒน์ อาจารวงศ์
นายหิรัญ เสริมศรี
นายอภิชัย อินทรียงค์
นางกมลทิพย์ ศรีสมุทร
นางกันยารัตน์ วรฉัตร
นางกัลยารัตน์ เทพอักษรณรงค์
นางกาญจน์ลดา มฤคพิทักษ์
นางกิ่งกาญจน์ เอี่ยมระหงษ์
นางกุลวนิดา เสรีสวัสดิ์
คุณหญิงกุสุมา แจ่มจํารัส
นางไกล้รุ่ง พลบุตร
นางไขศรี ไชยอนงค์
นางเครือวัลย์ ม่าเหร็ม
นางจงกล พุทธานุ
นางจฏิมา นครชัย
นางจันทนา รอดโพธิท์ อง
นางจันทนี ปัณฑะโชติ
นางจันทร์เพ็ญ ธัญญพานิชย์
นางจินตนา โปเล็ม
นางจิรวัฒน วิโรจน์วงศ์
นางจิราพร ศรีสุวรรณ
นางจีรนันท์ ธงสันติ
นางจุฑารัตน์ ดํารงเกียรติ
นางจุฑารัตน์ พงศ์อายุกูล
นางจุฬาลักษณ์ ค้าทันเจริญ
นางฉันทนา ศศิธร
นางชนิดา สุวรรณเพ็ญ
นางชนิตา ชัยประเสริฐ
นางชมพูนุช ธรรมนิยาย
นางชลณรัฐวรรณ สุทธิชาญบัญชา
นางชุติพันธุ์ ทองชื่น

หน้า ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางณัฐพิชา ณ อุบล
นางดวงแข โพธสุธน
นางดวงแข ลวณะมาลย์
นางดวงแข วันไชยธนวงศ์
นางดารณี สุวรรณสิงห์
นางดาราวรรณ มาเม่น
นางดาริณี มูลทองโร่ย
นางเดือนเด่น วิริยะโรจน์
นางทองมา บาลไธสง
นางทัดดาว เกิดลาภผล
นางทัศนีย์ ไกรสินธุ์
นางทัศนีย์ เภาเจริญ
นางทิชา ขําเกษม
นางทิพยสุดา สุวรรณะชฎ
นางทิพวรรณ ชาติวัฒนศิริ
นางทิพวรรณ สงบพันธ์
นางทิพวรรณ สิตานนท์
นางธนิดา เมืองคําสกุล
นางธริศรา เจริญวานิช
นางธัญชนก เคนวิเศษ
นางธิระนุช ชมภูพล
นางนงค์นุช ศรีมาเหล็ก
นางนพัชษ์กรณ์ หรูรุ่งโรจน์
นางนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์
นางนวลทวี วุฑฒิโชติ
นางนันทิยา โลหะวณิชย์
นางนิตยา บุญมา
นางนิภาภรณ์ ชื่นวาริน
นางสาวนุชจิรัตน์ ธีระกนก
นางเนตรนภา คงสถาพรกุล
นางบรรจง อินทรสถิตย์
นางบังอร โพธิ์คํา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

นางบุษบา วุธยากร
นางปนัดดา ถาวร
นางประชุมพร ช่างเรียน
นางปรียา วานิช
นางปาลิดา ประถมภัฎ
นางปิยะนาฎ ภัทรประสิทธิ์
นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา
นางพจนี คุ้มฉายา
นางพนมพร ฝ้ายสีงาม
นางพรทิพย์ ภู่วัฒนกุล
นางพรทิพย์ ยะสินธุ์
นางพรทิพย์ ลิมป์วรรณธะ
นางพรนิภา โบราณวัฒน์
นางพรเพ็ญ พรหมขุนทอง
นางพรรณราย ศรีธัญโกศ
นางพรวิไล สุขมานพ
นางพราวนภางค์ ทองสอง
นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐ
นางพัชราลักษณ์ มณีพฤกษ์
นางสาวพิมพ์นรี นิโรธรังสี
นางพิไลรัตน์ ธนานันท์
นางสาวเพชรอนงค์ ฤทธาคนี
นางเพชรารัตน์ เกี่ยวข้อง
นางเพ็ญพรรณ เสียมภักดี
นางเพ็ญลักษณ์ ณ นคร
นางไพรินทร์ จิรัฐิติเจริญ
นางไพลิน อภิรักษ์โยธิน
นางภคนันท์ รุ่งแสง
นางภคพร ตรีรัตน์ตระกูล
นางภทรวรรณ วัฒนมงคล
นางภัทรียา วินิจนัยภาค
นางภาวิกา เลียดประถม

หน้า ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นางภิรมย์รัตน์ ติธรรม
นางมณีรัตน์ ศรีสารคาม
นางมยุรา ศรีแฉล้ม
นางมยุรี เพ็งจันทร์
นางมัทนา จิตสุทธิภากร
นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย
นางยงจิต จันทร์พิทักษ์
นางยุพาพร ไชยสาส์น
นางยูมิ ชิราอิชิ
นางเยาวลักษณ์ แสงประดับ
นางรจนา พรรณพัฒน์
นางรสสุคนธ์ ขจีจิตต์
นางรัชดาวรรณ ร่ารื่น
นางรัชนี ผลประสิทธิ์
นางรัตติยา พิชัยกุล
นางรัตนประภา เข็มพล
นางสาวรัตนา เล็กเจริญรัตน์
นางรัตนา สุวรรณนาคร
นางรําเพย วรวรรณ ณ อยุธยา
นางรุ่งรวี โกมลหิรัญ
นางรุจิรา เจือสุคนธ์ทิพย์
นางลัดดา โชควัฒนา
นางวรรณฤดี ศรีคําแหง
นางวันทณี จุลใส
นางวันฤดี โรจนะภิรมย์
นางวาสนา บุญศรี
นางวิภา เทียมชัย
นางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ
นางวิไลวรรณ บุญเรือง
นางศรัทธาทิพย์ ลายสมิต
นางศรีสกุล โตมรศักดิ์
นางศันสนีย์ น้อยฉายา

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

นางสาวศิรกาญจน์ ธรรมมะ
นางศิรดา กีรติเรขา
นางศิริพร ไตรเรืองวรวัฒน์
นางศิริพรรณ ตันธนศรีกุล
นางศิริมา ชัยตระกูลทอง
นางสมใจ ฤทธาคนี
นางสรยา แสงเภา
นางสันธนี บุรณศิริ
นางสายฝน ฟูเจริญ
นางสาริศา ยืนนาน
นางสารีนาม หะยีดาโอะ
นางสาลินี นิตย์วิบูลย์
นางสําเนียง เจนกิจณรงค์
นางสุกัญญา เทียนกริม
นางสุดารัตน์ ตันอรรถนาวิน
นางสุดารัตน์ บูรพชัยศรี
นางสุดาวดี วิริยะพงษ์
นางสุภาวดี วงษ์เพชร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางกชกร กิจสาลี
นางกมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา
นางกานต์ธสุ ผ่องแผ้ว
นางกาลสุนา นิตินัยวินิจ
นางขนิษฐา พุ่มพิเชฏฐ์
นางจารุวรรณ นิลกลาง
นางจินตนา อนันต์สุขเสรี
นางญาณาทิป ศิริกานต์นนท์
นางญาณิกา เทียนทอง
นางดวงกมล สุชาติ
นางดาริกา อิ่มบัว
นางธัญพร ต่อปัญญาเรือง
นางนวลผจง อุดรพิมพ์

หน้า ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๕๓ นางสุมลรัตน์ สะสมทรัพย์
๑๕๔ นางสุรีพร สายนุ้ย
๑๕๕ นางสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์
๑๕๖ นางสุวรรณี คณาเสน
๑๕๗ นางสุวิมล มีปรีชา
๑๕๘ นางเสาวนีย์ มณฑีรรัตน์
๑๕๙ นางเสาวลักษณ์ ชีรวินิจ
๑๖๐ นางโสภา ลิ้นประเสริฐ
๑๖๑ นางอนงค์ โกสินทรเสนีย์
๑๖๒ นางอนงค์ ศรีประเสริฐ
๑๖๓ นางอนงค์ศรี สิมศิริ
๑๖๔ นางอมราพร ประสารวรรณ
๑๖๕ นางอรนันท์ ยุพฤทธิ์
๑๖๖ นางอรนุช ล้ําสุทธิ
๑๖๗ นางอาภรณ์ เจตนจันทร์
๑๖๘ นางอาภา ทิมจ้อย
๑๖๙ นางอารีรัตน์ รักญาติ
๑๗๐ นางเอมอร ซําศิริพงษ์
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๑๔ นางนุชชุลี เฟื่องเจริญ
๑๕ นางบายศรี บุลทวีนันท์
๑๖ นางบุญชู ราบุรี
๑๗ นางบุศรินทร์ ชีพชล
๑๘ นางบุษรินทร์ เนตรน้อย
๑๙ นางปภัสสรา พันธ์เพิ่มศิริ
๒๐ นางปราณี อินทิวร
๒๑ นางปรียพันธุ์ อินทรียงค์
๒๒ นางปิยะรัตน์ พัฒน์ดํารงจิตร
๒๓ นางพจนีย์ ณรงค์รักเดช
๒๔ นางเยาวนุช จํารัสโรมรัน
๒๕ นางรัตนา บุญสิทธิ์
๒๖ นางรุ่งอรุณ เตชานุบาล

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข

หน้า ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

นางเรวดี เลิศนิมิตกิจ
๓๒ นางสุกัญญา วิริยะผล
นางวรกันยา ณ ระนอง ไชยนันทน์
๓๓ นางสุทิศา สมนึก
นางวันเพ็ญ ประภากมล
๓๔ นางสุนันทา สุดใจใหม่
นางวิภาวี แสงเทียน
๓๕ นางอนงค์ หมั่นภักดี
นางสาคร ภูมิมาโนช
๓๖ นางอริสา ประสพศรี
๓๗ นางอุไรวรรณ ดวงสีดา
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นางณัทณิชชา ขามช่วง
๓ นางปานใจ ประดิษฐกุล
๒ นางดวงสุดา นิมมลรัตน์
๔ นางสิริพร เรืองวรบูรณ์

สํานักนายกรัฐมนตรี

๑
๒
๓
๔
๕

ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย
๑ เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
นายวราวุธ ยันต์เจริญ
๖ นางเนตรนภา ตังเดชะหิรัญ
นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์
๗ นางสาวปนัดดา ธีรารักษ์
นางสาวโชติรส จตุพรเสถียร
๘ นางสาวเรวดี ศรีชาย
นางสาวธนิดา วงศ์กาฬสินธุ์
๙ นางสาววรีรัตน์ ภู่ขาว
นางนิลุบล ศรีสวัสดิ์ชัย
๑๐ นางสาวสุทิษา ประทุมกุล
๑๑ นางสาวอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล

