เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

ประกาศ
แตงตั้งสมาชิกสมัชชาแหงชาติ

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
แตงตั้งสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ตามมาตรา ๒๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดังตอไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นายกนก โตสุรัตน
นายกนก วิศวะกุล
นางสาวกนกกาญจน อนุแกนทราย
นางสาวกนกภักดิ์ สวัสดิวงศ
นายกมล เลิศประเสริฐเวช
นายกมล วรรธนคณิณ
นายกมลชัย รัตนสกาววงศ
พันโทหญิง กมลพรรณ ชีวพันธุศรี
นายกมลาสน วงษนารี
นายกรกิจ วุฒิสมบูรณ
นางกรรณิกา ดํารงวงศ
นางกรรณิกา เอี้ยวตระกูล
นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

นายกรัณย สุทธารมณ
นายกริช เกียรติสุรนนท
นายกรีฑา แซตัน
นางกรุณาภรณ เพิ่มทองอินทร
นายกฤต ไกรจิตติ
นางกฤตติกา แสนโภชน
นายกฤษฎา สืบพงษ
นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล
นายกฤษฎา อุทยานิน
นายกฤษณ เชาวบวร
นายกฤษณะ เอี่ยมวงศนที
นายกลานรงค จันทิก
นายกวี ศิริโภคาภิรมย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายกษม ชนะวงศ
นายกองเกียรติ อัครประเสริฐกุล
นายกองสิน แรงดี
นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร
พลตรี กันตพัฒน วิเศษสินธุ
นายกัมพล กลั่นเนียม
นางสาวกาญจนา กาญจนสินิทธ
นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน
พระกานตชนะ ภูริศรี
นายการุณ ใสงาม
นายกําเนิด อภิบาลศรี
นายกําพล ขอยุน
นายกําพล ขันคํากาศ
นางกิ่งแกว สงฆประชา
นายกิจจา จันทสิโร
นายกิตติ กิตติโชควัฒนา
นายกิตติ กิตติวัฒนากูล
นายกิตติ ตีรเศรษฐ
นายกิตติบดี ใยพูล
นายกิตติพงศ ธรรมโสภารัตน
นายกิตติพงษ กิตยารักษ
นายกิตติพงษ ขันตี
นายกิตติรัตน ณ ระนอง
นายกิตติศักดิ์ เส็นขาว
นายกิติศักดิ์ กูดือราแม
นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
นายกิมฮอ เหลืองประภัสร

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
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.

นายกีรติ พรหมนรา
นางกีระณา สุมาวงศ
นางสาวกุลชญา คงเมือง
นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน
นายกูเนาะ ยาแบโด
พลตํารวจตรี เกริก กัลยาณมิตร
นายเกริก วณิกกุล
นายเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม
นายเกริกชัย ธรรมลักขณา
นายเกรียงไกร โพธานันท
นายเกรียงไกร สุวรรณใจ
นายเกรียงเดช สุทธภักติ
พลตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ แกววิรุฬ
นายเกรียงศักดิ์ โชติจรุงเกียรติ์
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร
นางสาวเกศกานดา จตุรงคโชค
นายเกษม บุญรมย
นายเกษม สวางไสว
นายเกษมศักดิ์ ปริปุญโญ
นายเกษมสันต วิลาวรรณ
นางเกษรี ณรงคเดช
พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกข
นายเกียรติชัย พงษพาณิชย
นายเกียรติศักดิ์ แกวกุมภีร
นายเกียรติศักดิ์ พันธวงศ
นายเกื้อ แกวเกต
นายแกว บัวเทศ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.

พลอากาศตรี แกว สงขาว
นายแกว สังขชู
นายโกมล จันทวงษ
นายโกมล พานิชพันธ
นายโกมุท ฑีฆธนานนท
นายโกวิท เชื่อมกลาง
นายโกวิท วงศสุรวัฒน
นายโกวิทย กังสนันท
นายโกศล แจวเจริญ
นายโกสินทร ไพศาลศิลป
นายไกร ตราบดี
นายไกร ตั้งสงา
นายไกรรัช เงยวิจิตร
นายไกรฤกษ ปานอ่ํา
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
นายไกรวิชญ แอดแฮด
นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล
นายไกรวุฒิ โปทาหนัก
นายไกรศักดิ์ เลนุกูล
นายไกรสร ศรีไตรรัตน
นายไกรสีห กรรณสูต
นายขจรศักดิ์ นันทปญญา
นายขจรศักดิ์ อินทพงษ
นางขนิษฐา ศริพันธ
นายขรรค ประจวบเหมาะ
นายขวัญ จะปะกียา
นางขวัญดี ศรีไพโรจน

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
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.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายเขตไท ลังการพินธุ
นายเข็มชัย ชุติวงศ
นายเขื่อน สุจริตธุระการ
นายคงศักดิ์ ลิ่วมโนมนต
นายคชาชาญ มงคลเจริญ
นายคณพล ปนแกว
นายคณาธิป คําพาย
นายคณิต ธัญญะภูมิ
นายคณิศร ทับทิม
นายคนองพล เพ็ชรรื่น
นายคมกริช ศรีคําดี
พลเอก คมกฤช ศรียะพันธ
รอยตํารวจโท คมพัชญ ทักษิณ
นายคมสัน คงทน
นายคมสัน พุทธโอวาท
นายคมสัน โพธิ์คง
รอยตรี คัมภีร แกวเจริญ
นายคําภีร ประเสริฐ
นายคิ่มยงค รัตนบรรณกิจ
นายคุรุจิต นาครทรรพ
พลตํารวจโท จงรัก จุฑานนท
นายจงรักษ สุพลจิตร
นายจตุพงษ ออนปุย
นายจรวย มาแกว
นางจรวยพร ธรณินทร
นายจรัญ พันธหนอง
นายจรัญ ภักดีธนากุล

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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.

นายจรัญ สมภูมิ
นายจรัล เล็งวิทยา
นายจรัส กาญจนขจิต
นายจรัส โยธา
นายจรัส วีสุวรรณ
นายจรัส สุทธิกุลบุตร
นายจรัส สุวรรณมาลา
นางจริญลักษณ อายุวัฒน
นางจริยา เจียมวิจิตร
นางจริยา หาสิตพานิชกุล
นางสาวจรีธร แหวนทอง
นายจรูญ กุมพล
นายจรูญ ขอสันติกุล
นายจรูญ คํานวนตา
นายจรูญ ถาวรจักร
ดาบตํารวจ จรูญ ผองอําไพ
นายจเร พันธุเปรื่อง
นายจอมจิน จันทรสกุล
พลตํารวจตรี จักร จักษุรักษ
นายจักรกริช วงษละคร
นายจักรกฤช ศีลาเจริญ
นายจักรกฤษณ ลิ่มศิลา
นายจักรพงษ กลิ่นวงษ
นายจักรพงษ ใจเกงดี
นายจักรพันธ ไชยสุวรรณ
นายจักรพันธุ วงษบูรณาวาทย
นายจักรมนต โพธิเมธานนท

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
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.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายจักรวาล ตั้งประกอบ
นายจักริน นันทโพธิเดช
นายจักษวัชร ศิรัฐพิมล
นางจันทนา อินทฉิม
นางสาวจันทรรัตน ดํารงรัตน
นางสาวจันทิมา แจวสกุล
นายจาดุร อภิชาตบุตร
นายจาตุรนต วรรณนวล
นายจารึก ปริญญาพล
นางจารุนันท อึ๊งภากรณ
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายจําเจน จิตรธร
นายจํานง สองแสง
นายจํานง แสงมหาชัย
นายจํารัส จันทรศรี
นายจํารัส ดวงสุวรรณ
นายจํารัส ผลาหาญ
นางจํารัส อิทธิกุล
นายจําเริญ พรหมมาศ
นายจําลอง บัวสาย
พลเอก จําลอง บุญกระพือ
นายจําลอง แสงจันทร
นายจิณณเกษม เชือ้ อินทร
นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
นายจิตติ วัฒโย
นายจิตติพจน วิริยะโรจน
พลตรีหญิง จิตถนอม สุวรรณเตมีย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายจิตร เต็มเจริญสุข
นางจิตรี จิวะสันติการ
นายจินต วิภาตะกลัศ
นางจินตนา ไชยเดือน
นางจินตหรา เตชะทักขิญพันธุ
นางจิประพา อาธิตั้ง
นายจิร ชัยศิริ
นางจิรดา สงฆประชา
นายจิรเดช ซามาเละ
นายจิรพงค นารินทร
นายจิรพล สินธุนาวา
นางสาวจิรวรรณ ภักดีบุตร
นายจิรวุฒิ อนุสรณนรการ
นางจิระพันธุ พิมพพันธุ
นายจิระวุฒิ แกวเขียว
นางสาวจิราภรณ พงษมนตรี
นางจิราภา วิทยาภิรักษ
นายจีรเดช อูสวัสดิ์
นายจีรพงษ แข็งแรง
นายจีระศักดิ์ ทอทิพย
นายจุฑา กุลบุศย
นายจุตินันท ภิรมยภักดี
นายจุมพฎ เจตนจันทร
นายจุมพล งามมีศรี
พลอากาศตรี จุลจรูญ แสงงําพาล
นายจุฬาเกษม ชินะผา
นางสาวจุฬาลักษณ โกยศิริพงศ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

๒๑๖. นายเจตน ธนวัฒน
๒๑๗. นายเจตน มีญาณเยี่ยม
๒๑๘. นายเจนพล ทองยืน
๒๑๙. นายเจนภพ แสนสุข
๒๒๐. นายเจริญ คัมภีรภาพ
๒๒๑. นายเจริญ ทับคง
๒๒๒. นายเจริญ ธรรมเสนานุภาพ
๒๒๓. นายเจริญ ปยารมย
๒๒๔. นายเจริญ โมราศิลป
๒๒๕. นางเจริญศรี โสระมัด
๒๒๖. นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
๒๒๗. นายเจษฎ โทณะวณิก
๒๒๘. นายเจิมศักดิ์ ปนทอง
๒๒๙. นายเจียม เคหะธูป
๒๓๐. นายฉมวย อ่ําเพชร
๒๓๑. จาสิบเอก ฉลอง ภูวิลัย
๒๓๒. นายฉลาม หงษาชาติ
๒๓๓. นางฉวีรัตน เกษตรสุนทร
๒๓๔. นางฉวีวงษ คัมภีรพันธุ
๒๓๕. นายฉัตรชัย ตรีอรรถบูรณ
๒๓๖. พลตํารวจตรี ฉัตรชัย ธนะภูมิ
๒๓๗. นายฉัตรชัย ศุกระกาญจน
๒๓๘. นายฉาย ขวัญเตา
๒๓๙. นายเฉลย ภูมิพันธุ
๒๔๐. นายเฉลย สุขหิรันต
๒๔๑. นายเฉลิม มัติโก
๒๔๒. พลตํารวจตรี เฉลิม สารวนางกูร

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔๓. นายเฉลิมเกียรติ คลายสุวรรณ
๒๔๔. นายเฉลิมชนม พาครุฑ
๒๔๕. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
๒๔๖. นายเฉลิมชัย บุญรอด
๒๔๗. นายเฉลิมพนธ เดชรัตน
๒๔๘. นายเฉลิมพล ศรีหงษ
๒๔๙. นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ
๒๕๐. นายเฉลียว นครจันทร
๒๕๑. นายเฉลียว สุวรรณประภา
๒๕๒. นายไฉน เรืองพยุงศักดิ์
๒๕๓. นายช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง
๒๕๔. นายชนะ ขาวประภา
๒๕๕. นายชนะ เฟองมณี
๒๕๖. นายชนะพล สิงหศุข
๒๕๗. นางชนากานต ยืนยง
๒๕๘. นายชนินทร บัวประเสริฐ
๒๕๙. นายชยพล บริบูรณ
๒๖๐. นายชรินทร สันประเสริฐ
๒๖๑. นายชลชัย สุโพธิ์
๒๖๒. นายชลธิศ สินรัชตานันท
๒๖๓. นายชลอ คชรัตน
๒๖๔. นายชลอ วองวัฒนาภิกุล
๒๖๕. นางชลัยพร อมรวัฒนา
๒๖๖. นายชลิต ดํารงศักดิ์
๒๖๗. พลเรือเอก ชลินทร สาครสินธุ
๒๖๘. นางชวนชม สกนธวัฒน
๒๖๙. นายชวลิต กฤตยกุลเจริญ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

๒๗๐. นายชวลิต โกสุมาพันธุ
๒๗๑. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
๒๗๒. นายชวลิต หงษภักดี
๒๗๓. นายชวลิต หมื่นนุช
๒๗๔. นายชวาล ทัฬหิกรณ
๒๗๕. นายชอบเจริญ คชพันธ
๒๗๖. นายชัชวาล เอมภพ
๒๗๗. นายชัชวาลย เกตุเรืองโรจน
๒๗๘. นายชัยเกษม นิติสิริ
๒๗๙. นายชัยนรินทร จันทวงษโส
๒๘๐. นายชัยนรุธ ตันเฮียง
๒๘๑. นายชัยนันต สันติวาสะ
๒๘๒. นายชัยพร ทองประเสริฐ
๒๘๓. นายชัยพล ไชยคํามิ่ง
๒๘๔. นายชัยพัฒน สหัสกุล
๒๘๕. นายชัยยง เอือ้ วิริยานุกูล
๒๘๖. นายชัยยันต เทพเกษตรกุล
๒๘๗. นายชัยยินดิ์ สุมทุม
๒๘๘. นายชัยยุทธ เกียรติภิญโญ
๒๘๙. นายชัยฤทธิ์ พรหมสุวรรณ
๒๙๐. นายชัยวัฒน วงศอารียสันติ
๒๙๑. นายชัยวัฒน วิทิตธรรมวงศ
๒๙๒. นายชัยวัฒน สถาอานันท
๒๙๓. นายชัยวัตร ชินรัตน
๒๙๔. นายชัยวัธ มะระพฤกษวรรณ
๒๙๕. นายชัยวิชิต สัตยเจริญ
๒๙๖. นายชัยวิทย กาญจนวิเศษศรี

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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.

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายชัยศักดิ์ เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา
นายชัยสิทธิ์ ไชยยงค
นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ
นายชาญ นาธงไชย
นายชาญชัย ฉายบุ
นายชาญชัย ยมดิษฐ
นายชาญชัย ศิลปอวยชัย
นายชาญณรงค พรรุงโรจน
นายชาญยุทธ โคตะนนท
นายชาญวุฒิ พัชรธรรม
นายชาตรี ชวยประสิทธิ์
นายชาตรี เรืองเดชณรงค
นายชาติชาย กรจับ
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ
พลโท ชาติชาย บุญวัฒนะกุล
นายชาติชาย ปนมงคล
ดาบตํารวจ ชาติชาย วงศเฉลียว
นายชาติชาย แสงสุข
นายชานุวัฒน วรามิตร
นายชาลี กางอิ่ม
นายชาลี เมืองนก
นายชาลี ลอยสูง
นายชํานาญ พรมชาติ
นายชํานาญ ไพรวิจิตร
นายชํานาญ ภูวิลัย
นายชํานาญ ศรีสะอาด
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ

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.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายชิดชัย ไขไพรวัน
นายชิต นิลพานิช
นายชิต บรรลือศิลป
นายชิตพันธ วงษไทย
นายชินทองเพิ่ม ชุติวงศสกุล
นายชิรวัฒน นิจเนตร
นายชิษณุพงศ ยานเดิม
นางชื่นจิตต เจริญงาม
นางชื่นชม สงาราศรี กรีเซน
นายชุมชัย แกวแดง
นายชุมพล ทองคํา
นายชุมพล สมใจ
นางสาวชุลีพร โชติสุต
นายชูเกียรติ ใจเพชร
นายชูชัย ศุภวงศ
นายชูชาติ ชัยศึก
นายชูชาติ ตันอังสนากุล
นายชูชาติ ศรีแสง
นายชูวิทย ลิขิตยิ่งวรา
นางชูศรี สมสมัย
นายชูศักดิ์ คงปาน
นายชูศักดิ์ วสันต
นายชูศักดิ์ เอกเพชร
นายเชษฐพงศ ชัยคณารักษกูล
นายเชาวน สายเชื้อ
นายเชาวพงศ ฐิติสวัสดิ์
นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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.

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายเชิด กะรัตน
นายเชิดชัย โชครัตนชัย
นายเชิดชาย ดวงภมร
นายเชิดพงษ นามวงษ
นายเชิดพงษ ศุภวาระอัจฉริย
นายเชิดวิทย ฤทธิประศาสน
นายเชี้ยง กันงาม
นายเชียรชวง กัลยาณมิตร
นายเชื้อ ฮั่นจินดา
นายโชคชัย ดานรุงโรจน
นายโชคชัย พนมขวัญ
นายโชคชัย อักษรนันท
นายโชติ เธียรสุคนธ
นายโชติ นรามณฑล
นายโชติรัส ชวนิชย
นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ
นายไชยยศ บุญญากิจ
นายไชยยศ เหมะรัชตะ
นายไชยา กุฎาคาร
นายไชยา ยิ้มวิไล
นางสาวญาสุมินทร จางรัตนกุล
นายฐปกรณ โสธนะ
นายฐานิศร กมลรัตนา
พันจาเอก ณฐกร แกวดี
นายณตวรรษ อินทะวงษ
พลอากาศเอก ณพฤษภ มัณฑะจิตร
นางสาวณภัทร บริสุทธิ์

๓๗๘.
๓๗๙.
๓๘๐.
๓๘๑.
๓๘๒.
๓๘๓.
๓๘๔.
๓๘๕.
๓๘๖.
๓๘๗.
๓๘๘.
๓๘๙.
๓๙๐.
๓๙๑.
๓๙๒.
๓๙๓.
๓๙๔.
๓๙๕.
๓๙๖.
๓๙๗.
๓๙๘.
๓๙๙.
๔๐๐.
๔๐๑.
๔๐๒.
๔๐๓.
๔๐๔.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางณภาภัช ภิญญสาสน
นายณรงค ขาวนวล
พลเรือโท ณรงค ชโลธร
นายณรงค ชวสินธุ
นายณรงค ชัยแกว
นายณรงค ตนานุวัฒน
นายณรงค พงษภาพ
นายณรงค พุทธิชีวิน
นายณรงค สังขะโห
นายณรงค อยูถนอม
นายณัฏฐ ผาระนัด
นายณัฏฐชัย อักษรดิษฐ
นางสาวณัฏฐิมา พรธาดาวิทย
นายณัฐพงศ โปษกะบุตร
นายณัฐพงศ สุขล้ําคณา
นายณัฐพล ศรีวิเชียรชัย
นายณัฐพัชร อินทุภูติ
นายณัฐวัฒน เศรษฐพัฒนชัย
นายณัฐวุฒิ กลางณรงค
นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน
นายดนัย มณีพราย
นายดลหลอ เหมพิทักษ
นายดวงแกว สะอาดลวน
นางดวงสมร พันธุเสน
นางดวงสุดา เตโชติรส
นางดารัตน วิภาตะกลัศ
นายดําเนิน สอนไชยา

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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.

นายดํารง เหรียญประยูร
นายดํารงค ขจรมาศบุษป
นายดํารงค เฉยปญญา
นายดําริ วัฒนสิงหะ
นายดําริ สุโขธนัง
นายดิเรก กอนกลีบ
นายดิเรก พันธุภักดี
นายเด็จ ทรงทรัพยกุล
นายเดชา คชเลิศ
นายเดชา ทองสุวรรณ
พลเรือเอก เดชา อยูพรต
นายเดโช สวนานนท
พันโท ตอพงษ กุลครรชิต
นายตอพงษ อ่ําพันธุ
นายตุลย ศิริกุลพิพัฒน
นายตุลย สิทธิสมวงศ
นายไตรเทพ งามกมล
นายถนอม อินกัน
นายถวัลย ตันธีระพงศ
นายถวัลย มหิมา
นายถวัลยศักดิ์ สุขะวรรณ
นายถิรวัฒน ลี้ภัยสมบูรณ
นายทนง สมราง
พลเอก ทนงศักดิ์ ตุวินันทน
นายทนงศักดิ์ หิรัญรักษ
นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ
นายทรงชัย มุงประสิทธิชัย

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๒.
๔๓๓.
๔๓๔.
๔๓๕.
๔๓๖.
๔๓๗.
๔๓๘.
๔๓๙.
๔๔๐.
๔๔๑.
๔๔๒.
๔๔๓.
๔๔๔.
๔๔๕.
๔๔๖.
๔๔๗.
๔๔๘.
๔๔๙.
๔๕๐.
๔๕๑.
๔๕๒.
๔๕๓.
๔๕๔.
๔๕๕.
๔๕๖.
๔๕๗.
๔๕๘.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายทรงธิศักดิ์ ทิพยคํา
นายทรงฤทธิ์ คุมรักษ
นายทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
นายทวนทอง ทองออน
นายทวี กิ่งคําวงค
นายทวี ขวัญศรีสุทธิ์
นายทวี เตชะธีราวัฒน
นายทวี พวงทะวาย
นายทวี ภูมิสิงหราช
นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
นายทวีเกียรติ ประเสริฐเจริญสุข
นายทวีทรัพย สิริชีวิน
นายทวีป กรณียกิจ
นายทวีป จูมั่น
นายทวีศักดิ์ ทุงสง
นายทวีศักดิ์ ฟุงเกียรติเจริญ
นายทวีศักดิ์ รอดโรคา
นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล
นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
นายทศพร คุมตะโก
นายทศพร เรืองกฤษณ
นายทศพล เชี่ยวชาญประพันธ
นายทศพล สมพงษ
นายทองแทน เลิศลัทธภรณ
นายทองลวน เปลี่ยนพันธ
นายทองสุก กรัณยพัฒนพงศ
นายทองหลอ วงษอินทร

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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.

นายทักษดนย เรณูมาศ
นายทักษิณ เหล็กเพชร
นางสาวทัศนา บุญทอง
นางสาวทัศนีย ธรรมสิทธิ์
นางทิชา ณ นคร
นายทินกร มีหิรัญ
นางทิพยรัตน นพลดารมย
นายทิวา รุงแกว
นายทิวา ศุภจรรยา
นายเทพชัย ปานแมน
นายเทพประทาน แพงไพรี
นายเทพมนูญ แกลวกสิกรรม
นายเทวะ เวชพันธุ
นายเทวัญ ลีลาปฐมชัย
นายเทิดศักดิ์ คงโต
นายเทิดศักดิ์ แจมจิตร
นายเทียนชัย จุธากรณ
นายเทียนชัย หรรรุงโรจน
นายธงชัย จารุพพัฒน
นายธงชัย ชิวปรีชา
นายธงชัย นิยโมสถ
นายธงชัย พรรณสวัสดิ์
นายธงชัย ลาวรรณ
นายธงชัย ลิม้ ตระกูล
นายธงชัย ศรีเดช
นายธงชัย สันติวงษ
นายธงทอง จันทรางศุ

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๖.
๔๘๗.
๔๘๘.
๔๘๙.
๔๙๐.
๔๙๑.
๔๙๒.
๔๙๓.
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.
๔๙๗.
๔๙๘.
๔๙๙.
๕๐๐.
๕๐๑.
๕๐๒.
๕๐๓.
๕๐๔.
๕๐๕.
๕๐๖.
๕๐๗.
๕๐๘.
๕๐๙.
๕๑๐.
๕๑๑.
๕๑๒.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายธนกร บุญแผผล
นายธนพล สายบัว
นายธนพัฒน ชุมจิตต
นายธนพัฒน แวนนันท
นายธนพิชญ มูลพฤกษ
นายธนพิพัฒน วิธูชุลีโชติ
นายธนภณ กิจกาญจน
นายธนภัทร ณ ระนอง
นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
นายธนะสรรค พิมสาร
นายธนัน อนุมานราชธน
นายธนา จิรธนานันท
นายธนากร ศิริสุวรรณ
พลตรี ธนายุทธ สายสมบัติ
นายธนารักษ พงษเภตรา
นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ
นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ
นายธนาวุฒิ ภักตรนิกร
นายธนิต คําอุน
นายธนู กุลชล
นายธนูศิลป เสนะไพรวรรณ
นายธเนศ รักแตงาน
นายธรณินทร แวดอเลาะ
พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร
นายธรรมรงค มุสิกลัด
นายธรรมรักษ การพิศิษฎ
นายธวัช กงเติม

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕๑๓. นายธวัช บวรวนิชยกูร
๕๑๔. นายธวัช ศรีสวาง
๕๑๕. นายธวัช เสถียรนาม
๕๑๖. นายธวัช แสงแดง
๕๑๗. นายธวัชชัย ถนอมลิขิต
๕๑๘. นายธวัชชัย ปยนนทยา
๕๑๙. นายธวัชชัย ผลเจริญ
๕๒๐. นายธวัชชัย พีรพัฒนดิษฐ
๕๒๑. นายธวัชชัย ศรีจํานงค
๕๒๒. นายธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์
๕๒๓. นายธัชชนันท อิศรเดช
๕๒๔. นางธัญจิรา พละผล
๕๒๕. พลตรี ธัญญรัตน ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
๕๒๖. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร
๕๒๗. นายธานี แตงจีน
๕๒๘. นายธานี ปลูกเจริญ
๕๒๙. นางสาวธารทิพย มั่นศรี
๕๓๐. นางธาริษา วัฒนเกส
๕๓๑. นายธํารง คุโณปการ
๕๓๒. นายธํารงค ทรงบัณฑิตย
๕๓๓. นายธํารงค นวมศิริ
๕๓๔. นายธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร
๕๓๕. นายธิติพันธุ เชื้อบุญชัย
๕๓๖. นางธิติรัตน ปานมวง
๕๓๗. นายธิติวัฒน ทองใหม
๕๓๘. นายธีรเดช ปนนะ
๕๓๙. นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท

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

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
วาที่รอยตรี ธีรพล สังขภริ มย
นายธีรยศถ ทองศรี
นายธีรยุทธ หลอเลิศรัตน
นายธีรยุทธ จิตตโยธิน
นายธีรวัฒน รมไทรทอง
นายธีรศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
นายธีรศักดิ์ ฤกษสมบูรณ
นายธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
นายธีระ วงษเจริญ
นายธีระพัทธ ธนาศิริชินภัทธ
จาสิบตํารวจ ธีระยุทธ ตองสู
นายธีวรา วิตนากร
นายเธียรชัย ณ นคร
นายนคร ถานะวุฒิพงศ
นายนคร ศิลปอาชา
นายนคร สุทธิประวัติ
นายนคร สุวานิช
นายนครินทร เมฆไตรรัตน
นางนงนุช คําคง
นายนที สิทธิประศาสน
นายนนท แสงจันทร
นายนนทกฤช กลมกลอม
นายนนทปวิธ ปรัชชามูล
นายนพชัย วีระมาน
นายนพดล แกวสุพัฒน
นายนพดล ชํานาญคา
รอยโท นพดล พันธุกระวี

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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.
๕๙๓.

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายนพดล วงษฤทธิ์
นายนพพร เทพสิทธา
นายนพพร ศักดาพร
นางสาวนพรัตน เหมือนดวง
นายนพรุจ เจริญสุข
นางนภาภรณ จินดาวรานนท
นางสาวนภิสา ไวฑูรเกียรติ
นายนรนิติ เศรษฐบุตร
พลโท นรเศรษฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายนรา โสติสงฆ
นายนราธิป ศรีราม
พันเอก นรินทร พรรณรายน
นายนรินทร เสือชื่น
นายนริส สิงหวังชา
นายนันทวัฒ ไกรเสม
นายนันทศักดิ์ ทิศาวิภาต
นางนันทิกร แผวพลสง
นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
นายนาวี ผาจันทร
นายนาวีกร บุญตาระวะ
นายนํายุทธ สงคธนาพิทักษ
นายนิคม ฝายบุตร
นายนิคม สิงหดง
นายนิคม อูออ น
นายนิตย วังวิวัฒน
นายนิธิ มหานนท
นายนิธิศ มงคลพัฒนกุล

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.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายนิพนธ กฤชสินชัย
นายนิพนธ พิทักษานุรัตน
นายนิพนธ วงษตระหงาน
นายนิพนธ สุวรรณนาวา
นายนิพล แดงลาศ
นายนิพัทธ จิตรประสงค
นางนิพา นันตา
นายนิมิต วุฒิอินทร
นายนิมิตร ชัยจีระธิกุล
นายนิมิตร โตวสัจจา
นายนิมิตร สัมพันธารักษ
นายนิยม บุญทองคง
นายนิยม ผิวดี
นายนิยม ภานุมาสวิวัฒน
นายนิยม สาระวิถี
นางนิรัตน คงวราคม
นายนิรันดร วัฒนศาสตรสาธร
นายนิรันดร อาจวิชัย
นายนิรุตย วิชาชาติ
นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน
นายนิวัฒน พนชั่ว
นายนิวัต กลิ่นงาม
นายนิวัตน สวัสดิ์แกว
นายนิวัธน เสตะสวัสดิ์พงษ
นายนิเวศน แกวหลา
นางนิศากร โฆษิตรัตน
นายนุกูล บวรสิรินุกุล

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
๖๒๑.
๖๒๒.
๖๒๓.
๖๒๔.
๖๒๕.
๖๒๖.
๖๒๗.
๖๒๘.
๖๒๙.
๖๓๐.
๖๓๑.
๖๓๒.
๖๓๓.
๖๓๔.
๖๓๕.
๖๓๖.
๖๓๗.
๖๓๘.
๖๓๙.
๖๔๐.
๖๔๑.
๖๔๒.
๖๔๓.
๖๔๔.
๖๔๕.
๖๔๖.
๖๔๗.

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายนุกูล พรสมบูรณศิริ
นางนุชทิพย บรรจงศิลป
นายนุรักษ มาประณีต
นายนุสิทธิ์ ตันติบูล
นางสาวเนตรนฤมล ศิริมณฑล
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท
พลตํารวจโท บรรจง ตันศยานนท
นายบรรจง นิสภวาณิชย
นายบรรจง บุญชื่น
นายบรรจง บุญรัตน
นายบรรจง ยุคะลัง
นายบรรเจิด สิงคะเนติ
นายบรรเจิด อภินิเวศ
นายบรรดล เมืองโคตร
นายบรรทม ไตรวิทยายนต
นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ
นายบรรลุ ผานสําแดง
นายบรรเลง แกนยะกูล
นายบรรหาญ จงเจริญประเสริฐ
นายบรรหาร ชัยวัฒน
นางบังอร เบ็ญจาธิกุล
นายบัญชา แสงหิรัญ
นายบัณฑิต ฟุงธรรมสาร
นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล
นายบันเทิง เครือวงค
นายบัวพันธ บุญอาจ
นายบํารุง วรรณชาติ

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.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายบํารุง วสันตกรณ
พลตํารวจตรี บํารุง สุขพานิช
นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป
นายบุญชวย เกิดสุคนธ
นายบุญชวย ดีเสมอ
นางบุญชวย บุตรอากาศ
นายบุญชวย มณีสีขํา
นายบุญชัย โชควัฒนา
นายบุญชู จารุจิตร
นายบุญชู พุมเจริญ
นายบุญทอง เตียรประเสริฐ
วาที่รอยตรี บุญเทง ตันใจเพชร
นายบุญเที่ยง นักเสียง
นายบุญธรรม แซตั้ง
นายบุญธรรม ไทยพิทักษ
พันตํารวจโท บุญธรรม สมบูรณ
นายบุญปน ละนอย
นายบุญมา เตชะวณิช
นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
นายบุญยัง หมั่นดี
นางสาวบุญยืน ศิริธรรม
นายบุญรอด ตันประเสริฐ
นายบุญรอต ยอดมีกลิ่น
นายบุญลือ เพชรบดี
นายบุญเลิศ จันทรเจริญ
นายบุญเลิศ ทองสุข
นายบุญศรี จันทรชัย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
๖๗๕.
๖๗๖.
๖๗๗.
๖๗๘.
๖๗๙.
๖๘๐.
๖๘๑.
๖๘๒.
๖๘๓.
๖๘๔.
๖๘๕.
๖๘๖.
๖๘๗.
๖๘๘.
๖๘๙.
๖๙๐.
๖๙๑.
๖๙๒.
๖๙๓.
๖๙๔.
๖๙๕.
๖๙๖.
๖๙๗.
๖๙๘.
๖๙๙.
๗๐๐.
๗๐๑.

นายบุญสง กุลบุปผา
นายบุญสง นิลแกว
นายบุญสง ลาวเนือง
พันเอก บุญสง อักษรศรี
นายบุญสนอง เภาคํา
นางบุญสม นุชนิยม
นายบุญสม พิมพหนู
นายบุญเสริม นันทชัย
นายบุรี ศรีวิพัฒน
นางสาวบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
นายบูรณ ฐาปนดุลย
นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ
นางเบญจา มังคละพฤกษ
นายปกรณ ปรียากร
นายปกรณ แพพวง
นายปฏิวัติ วสิกชาติ
นายปฏิเวทย ยาวงษ
นายปฐม มณีโรจน
นายปฐมพงศ ศุภเลิศ
นายปณิธาน ณ นคร
นายปณิธิ ตั้งผาติ
นายปธาน สุวรรณมงคล
หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล
นางสาวปนัดดา ทรัพยสมาน
นายปรมัตถ โพดาพล
นายประกอบ เมืองทัง
นางประกายรัตน ตนธีวงศ

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

๗๐๒. พลเอก ประกาศ พันธุบรรยงก
๗๐๓. นายประกิต ศีลพิพัฒน
๗๐๔. นายประคอง คูหาแกว
๗๐๕. นายประจวบ สีแตงสุก
๗๐๖. นายประจักษ พุมวิเศษ
๗๐๗. นายประชัน คะเนวัน
๗๐๘. นายประชัน รักพงษ
๗๐๙. นายประชา แจงเจริญ
๗๑๐. นายประชุม เสือใจ
๗๑๑. นายประณต นันทิยะกุล
๗๑๒. นายประดัง ปรีชญางกูร
๗๑๓. นายประดิษฐ เจริญไทยทวี
๗๑๔. นายประดิษฐ ดุมลักษณ
๗๑๕. นายประดิษฐ เถกิงรังสฤษดิ์
๗๑๖. นางประดิษฐ ธรรมดวงศรี
๗๑๗. นายประดิษฐ ปตตายะโก
๗๑๘. นายประดิษฐ สุมลฑา
๗๑๙. นายประดิษฐ เหลืองอราม
๗๒๐. นายประดิษฐ เอี้ยวซิโป
๗๒๑. นายประดิษฐ สุโชคชัยกุล
๗๒๒. นายประทีป สุนทรารชุน
๗๒๓. นายประทุม รอดเที่ยง
๗๒๔. นายประเทือง โยธิน
๗๒๕. นายประพนธ วิศิษฏจินดา
๗๒๖. นายประพันธ เทียนวิหาร
๗๒๗. นายประพันธ นัยโกวิท
๗๒๘. นายประภัศร ศรีสัตยากุล

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
๗๒๙.
๗๓๐.
๗๓๑.
๗๓๒.
๗๓๓.
๗๓๔.
๗๓๕.
๗๓๖.
๗๓๗.
๗๓๘.
๗๓๙.
๗๔๐.
๗๔๑.
๗๔๒.
๗๔๓.
๗๔๔.
๗๔๕.
๗๔๖.
๗๔๗.
๗๔๘.
๗๔๙.
๗๕๐.
๗๕๑.
๗๕๒.
๗๕๓.
๗๕๔.
๗๕๕.

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภา วงศแพทย
นายประภาส นิยมทอง
นายประภาส ปนวิเศษ
นายประภาส เอื้อนนทัช
นายประมวล นาราอัสนีกร
นายประมวล พิมพเสน
นายประยุทธ คงเฉลิมวัฒน
นายประยุทธ หงษทอง
นายประยูร ชนะงาม
นายประยูร ศรีประสาธน
นายประยูร สงคประเสริฐ
นายประยูรเดช คณานุรักษ
นายประโยชน บุญสินสุข
พลเรือเอก ประวิตร ศรีสุขวัฒนา
นายประวิทย คงมา
นายประวิทย คลองวัฒนกิจ
นายประวิทย ชาญกิจ
นายประวิทย ภูมิระวิ
นายประวิทย อัครชิโนเรศ
นายประวุฒิ พิพิธสุขสันต
นายประเวส พิพิธสุขสันต
นายประสงค พิทูรกิจจา
นายประสงค วินัยแพทย
นายประสพสุข บุญเดช
นายประสาท บุตรดา
นายประสาท เสาวคนธ
นายประสาทศิลป บุญทาว

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.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายประสาน สุขใส
นายประสาน หวังรัตนปราณี
นายประสิทธิ์ กิจบุญเลิศ
นายประสิทธิ์ คณาฤทธิ์
นายประสิทธิ์ จันทกลาง
นายประสิทธิ์ จิตรนุม
นายประสิทธิ์ ทวีมหาคุณ
พลอากาศตรี ประสิทธิ์ นิยมแกว
นายประสิทธิ์ มีชาง
นายประสิทธิ์ รสคําหอม
นายประสิทธิ์ ลอมวงษ
นายประสิทธิ์ชัย แสงสวาง
นายประเสริฐ กายทวน
นายประเสริฐ คณานุรักษ
นายประเสริฐ งานวงศพาณิชย
นายประเสริฐ ชิตพงศ
นายประเสริฐ ไชยมงคล
นายประเสริฐ ตัณศิริ
นายประเสริฐ ธงภักดิ์
นายประเสริฐ บุญศรี
นายประเสริฐ ประวัติรุงเรือง
นายประเสริฐ มิตรเจริญรัตน
นายประเสริฐ โสตถิพัฒนพงศ
นายประเสริฐ อิศวพรชัย
นายประหยัด จตุพรพิทักษกุล
นายประหยัด แสงหิรัญ
นายปรัชชารัตน แสงจันทร

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
๗๘๓.
๗๘๔.
๗๘๕.
๗๘๖.
๗๘๗.
๗๘๘.
๗๘๙.
๗๙๐.
๗๙๑.
๗๙๒.
๗๙๓.
๗๙๔.
๗๙๕.
๗๙๖.
๗๙๗.
๗๙๘.
๗๙๙.
๘๐๐
๘๐๑.
๘๐๒.
๘๐๓.
๘๐๔.
๘๐๕.
๘๐๖.
๘๐๗.
๘๐๘.
๘๐๙.

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายปรัชญา เวสารัชช
นางปราณี บํารุงพงศ
นางปราณี สังขะตะวรรธน
นางปราณี สุกิจปาณีนิจ
นายปราโมทย แกววิเชียร
นายปราโมทย โชติมงคล
นายปราโมทย ประจนปจจนึก
นายปราโมทย ลอทอง
นายปรารม เอียดทอง
นางสาวปราศรัย ประวัติรุงเรือง
นางปริญญ กองจันทึก
นายปริญญา บุญปทุมพงศ
นายปริญญา โพธิ
นายปริญญา ศิริสารการ
นายปริญญา อุดมทรัพย
นายปริเทพ ปองทอง
นายปรีชา กมลบุตร
นายปรีชา ขําเพชร
นายปรีชา จรุงกิจอนันต
นายปรีชา จอยนุแสง
นายปรีชา จันทรเทพ
นายปรีชา จํารัสศรี
นายปรีชา โชคศิริเมฆากุล
นายปรีชา เถาทอง
นายปรีชา ธรรมวินทร
นายปรีชา บัณฑิต
นายปรีชา บุญโรจนพงศ

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.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายปรีชา บุตรศรี
นายปรีชา พันมาก
นายปรีชา พัวนุกุลนนท
นายปรีชา วุฒิการณ
นายปรีชา หงษไกรเลิศ
นายปรีชา ออประเสริฐ
นายปรีชา อุยตระกูล
นางปรีดา คงแปน
นายปรีดิ์ บุรณศิริ
นายปรีติ เหตระกูล
นางปรียานุช ถาวร
นางปรียานุช พรหมภาสิต
นายปญญา การพานิช
นางสาวปญเนตร สังขสุวรรณกุล
นายปานชัย บวรรัตนปราณ
พลตํารวจโท ปานศิริ ประภาวัต
นางปาริฉัตร ลาภจิตร
นางปาริชา มารี เคน
นายปยพงศ นาชัยฤทธิ์
นางปยะมาน เตชะไพบูลย
นายปุญญพัฒน กลัดเจริญ
นายเปรมกมล ทินกร ณ อยุธยา
นางเปรมฤดี ชามพูนท
นางเปรมวดี อยูหุน
นายเปรื่อง กิจรัตนกร
นายเปรื่อง ประชาชาติ
นายเปยมโกมล โสภณคุณพินิจ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
๘๓๗.
๘๓๘.
๘๓๙.
๘๔๐.
๘๔๑.
๘๔๒.
๘๔๓.
๘๔๔.
๘๔๕.
๘๔๖.
๘๔๗.
๘๔๘.
๘๔๙.
๘๕๐.
๘๕๑.
๘๕๒.
๘๕๓.
๘๕๔.
๘๕๕.
๘๕๖.
๘๕๗.
๘๕๘.
๘๕๙.
๘๖๐.
๘๖๑.
๘๖๒.
๘๖๓.

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายโปรย สมบัติ
นายผดุงศักดิ์ พอบุตรดี
นางผองพรรณ จงยศยิ่ง
นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
นายผาย สรอยสะกลาง
นายผิน เจนวัฒนวิทย
นางสาวผุสดี คีตวรนาฎ
วาที่พันตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร
นายพงศเทพ วงศวัชรไพบูลย
นายพงศโพยม วาศภูติ
นายพงศศักดิ์ ชุติเชาวนกุล
นางพงษทิพย เทศะภู
นายพงษธิราช โภคบุตร
นายพงษพัฒน รักอารมณ
นายพงษพิสิฏฐ วิเศษกุล
นายพงษฤทธิ์ มีศรี
พลตรี พงษศักดิ์ วงษสวรรค
นายพงษศักดิ์ อัสสกุล
นายพนม ทองหนูแดง
นายพนม พงษไพบูลย
นายพนม ศรีกําเหนิด
นางสาวพนมวรรณ อยูดี
นางพนิดา ตั้งกิจจารักษ
นายพยงค พรศิริรัตน
นายพยนต ศรีสุภานนท
นางสาวพรจันทร สุวรรณชาต
นายพรชัย ไชยพงษ

๘๖๔.
๘๖๕.
๘๖๖.
๘๖๗.
๘๖๘.
๘๖๙.
๘๗๐.
๘๗๑.
๘๗๒.
๘๗๓.
๘๗๔.
๘๗๕.
๘๗๖.
๘๗๗.
๘๗๘.
๘๗๙.
๘๘๐.
๘๘๑.
๘๘๒.
๘๘๓.
๘๘๔.
๘๘๕.
๘๘๖.
๘๘๗.
๘๘๘.
๘๘๙.
๘๙๐.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ
นายพรชัย มงคลวนิช
นายพรชัย รัตนโชติชัยฤทธิ์
รอยเอก พรชัย รัศมีแพทย
นายพรชัย สุนทรพันธุ
นางสาวพรทิพย ดีสมโชค
นางสาวพรทิพย ทองดี
นายพรเทพ ธัญญพงศชัย
นางสาวพรปวีณ ศรีสุริยประภา
นายพรพจน ศิริป
นางสาวพรรณราย ขันธกิจ
นางพรรณราย แสงวิเชียร
นายพรรษา พฤฒยางกูร
นายพรเลิศ สุทธิรักษ
นายพรศักดิ์ เกลี้ยงชวย
นายพรศักดิ์ แกวถาวร
นายพรศิลป พัชรินทรตนะกุล
นางพรหมจารี รัตนเศรษฐ
นายพรายพล คุมทรัพย
นายพลวัต ชยานุวัชร
นางพวงแกว กิจธรรม
นางพวงเดือน ยนตรรักษ
นางสาวพวงเพชร สารคุณ
นายพสิษฐ ปนแปลก
นายพหล ขําทอง
นายพอพันธุ สนเจริญ
นางสาวพัชชลัยย กังวานธนวัต

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
๘๙๑.
๘๙๒.
๘๙๓.
๘๙๔.
๘๙๕.
๘๙๖.
๘๙๗.
๘๙๘.
๘๙๙.
๙๐๐.
๙๐๑.
๙๐๒.
๙๐๓.
๙๐๔.
๙๐๕.
๙๐๖.
๙๐๗.
๙๐๘.
๙๐๙.
๙๑๐.
๙๑๑.
๙๑๒.
๙๑๓.
๙๑๔.
๙๑๕.
๙๑๖.
๙๑๗.

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชนี ธนาพรสิน
นางพัชรา พูลโภคผล
นางพัชรินทร วิทยาเอนกนันท
นางพัชรี สวนแกว
รอยโท พัชโรดม อุนสุวรรณ
นายพัฒนา พรมเผา
นายพัฒเศรษฐ ศันสนะพิทยากร
นางพัณณชิตา เสมอเหมือน
นางสาวพัณณิน กิติพราภรณ
นายพันคํา กิตติธรกุล
นายพัสกร ใยนอย
นายพานิช อังคภาณุกุล
นายพิชัย เชี่ยวชาญปฏิบัติ
นายพิชัย ละแมนชัย
นายพิชัย อุตมาภินันท
นายพิชัยศักดิ์ หรยางกูร
นายพิชิต ชางดี
พันเอก พิเชษฐ คงศรี
นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ
นายพิฑูร ตรีวจิ ิตรเกษม
นายพิทักษ กอเกียรติพิทักษ
นายพิทักษ สาคร
นางพิทักษ อาจคุมวงศ
นายพิทูร พุมหิรัญ
นางพินทิพย ลีลาภรณ
นายพินัย ณ นคร
นายพินัย อนันตพงศ

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.
๙๔๔.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายพินิจ กุลละวณิชย
นายพินิจ ณรงคแสง
นายพินิจ มายะการ
นายพินิจ สุเสารัจ
นายพิบูลย สุกิจปาณีนิจ
นายพิพัฒน วงศาโรจน
นายพิภูมิพงศ บัวออน
นายพิมล สัตตบุศย
นางสาวพิไลวรรณ บุญลน
พลเอก พิศณุ อุไรเลิศ
นายพิศาล เจริญศักดิ์
พลโท พิศาล เทพสิทธา
นายพิศิษฐ วรรณศรี
นายพิเศษ เสตเสถียร
นายพิษณุ สันติเมธี
สิบเอก พิษณุศักดิ์ บุตะราช
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
พลเรือตรี พิสิษฐ กลิ่นเฟอง
นายพีรเดช อนันตนาถรัตน
นายพีรพล สระแกว
นายพีรศักดิ์ วองวชิราพาณิชย
พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล
พลตรี พีรสันต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
นายพีระ ตั้งชูทวีทรัพย
พันตํารวจโท พีระ วิชากรกุล
นายพีระพล เชาวนศิริ
นายพุทธสิทธิ์ จันฤาไชย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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.

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายพูลทรัพย ปยะอนันต
นางเพ็ญพรรณ ชัยชาญ
นางเพ็ญพิสุทธิ์ ฤกษธนะขจร
นางสาวเพ็ญศรี ตรีทัพ
นางเพ็ญศรี ลูกแกว
นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอราม
นางเพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร
นายเพนิม ทองเสน
นายเพรียวพงศ เจริญวิริยภาพ
นายโพธิ์ไทย คมวัชรพงศ
นายไพจิตร กุลตั้งวัฒนา
นายไพชยนต เอือ้ ทวีกุล
นายไพฑูรย พรหมนอย
นายไพฑูรย สิงหไขมุกข
นายไพทูรย ทวาศรี
นายไพบูลย นิติตะวัน
นายไพบูลย มากจันทร
นายไพบูลย วราหะไพฑูรย
นายไพบูลย สมรัตน
วาที่รอยตรี ไพบูลย เสร็จกิจ
นางสาวไพรวัลย ราชเสนา
นายไพรัตน จิตนภากาญจน
นายไพรัตน สกลพันธุ
นายไพโรจน กระจางพันธ
นายไพโรจน ดวงวิเศษ
นายไพโรจน พรหมสาสน
นายไพโรจน วรกิจธํารงคชัย

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.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายไพโรจน สุวรรณจันทรดี
นายไพโรจน เอื้อประเสริฐ
นายไพโรจน เฮงสกุล
นายไพศาล ปราการรัตน
นายไพศาล มังกรไชยา
นายไพศาล สรรสรวิสุทธิ์
นายไพศาล หลีเส็น
นายไพศาล เอี่ยวเจริญ
นายไพศิษฐ พิพัฒนกุล
นายฟุง ฉั่ววิเชียร
นายฟุง สุขเสรีทรัพย
นางภรณี ลีนุตพงษ
นายภัคพล หูมดา
นายภัควัฒน จรรยาสุทธิวงศ
นางภัทธมน เพ็งสม
นายภัทรธีระ ประทุมเม
นางสาวภัทราพร สังขพวงทอง
นายภาณุ อุทัยรัตน
นางสาวภาวินีย มีผดุง
นายภาสุร ตรงจิตตเกษม
พลเอก ภิญโญ แกวปลั่ง
นายภิญโญ คชศิลา
นายภิรมย จั่นถาวร
นายภิรมย ศรีจันทร
นายภิรมย อั๋นประเสริฐ
นายภุชงค รุงโรจน
นายภูเบศร สมุทรจักร

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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.

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายภูมิมินทร อินทรสุข
พลตํารวจตรี ภูมิรา วัฒนปาณี
นายภูวดล อนเอี่ยม
นายภูวนัย มะดอลอ
นายมงคล เกตุสุวรรณ
นายมงคล เกษกุล
นายมงคล เกียรติสมชาย
นายมงคล คําสุยะ
นายมงคล ตันสุวรรณ
นายมงคล แพงงา
นายมงคล ภาธรธุวานนท
นายมงคล รัตนะ
นายมงคล ศรีคําแหง
นายมงคล อยางรัตนโชติ
นาวาอากาศโท มณฑล ศรีสวรรค
นายมณฑล สงวนเสริมศรี
นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ
นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน
นายมณัส ศุภชีวะกุล
นางมณีรัตน ผลิพัฒน
นายมติ ตั้งพานิช
นายมนตรี จุฬาวัฒนทล
นายมนตรี พูลสวัสดิ์
นายมนตรี เพชรขุม
นายมนตรี มามะ
นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา
นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด

๑๐๒๖.
๑๐๒๗.
๑๐๒๘.
๑๐๒๙.
๑๐๓๐.
๑๐๓๑.
๑๐๓๒.
๑๐๓๓.
๑๐๓๔.
๑๐๓๕.
๑๐๓๖.
๑๐๓๗.
๑๐๓๘.
๑๐๓๙.
๑๐๔๐.
๑๐๔๑.
๑๐๔๒.
๑๐๔๓.
๑๐๔๔.
๑๐๔๕.
๑๐๔๖.
๑๐๔๗.
๑๐๔๘.
๑๐๔๙.
๑๐๕๐.
๑๐๕๑.
๑๐๕๒.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายมนตรี สิงหจันทร
นายมนเทียร แตปูซู
นายมนัส ณ มงคล
นายมนัส ตั๊นงาม
นายมนัส รัศมิทัต
นายมนัส สังคง
นายมนัส สุขวาณิชวิชัย
นายมนัส หวยหงษทอง
นายมนู พุกประเสริฐ
นายมนูญ จันทรสมบูรณ
นายมนูญ นาจาน
นายมนูญ สากระจาย
พันจาอากาศเอก มนูญ สุริเย
นางมนูญศรี โชติเทวัญ
นางสาวมยุรี ศรีวิพัฒน
นายมะกาตา มะ
นายมะหามะ มะเด็ง
นายมังกร ทองสุขดี
นางมัลลิกา คณานุรักษ
นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล
นายมาณพ ภาษิตวิไลธรรม
นายมานพ พราหมณโชติ
นายมานพ สะโรจน
นายมานิจ สุขสมจิตร
นายมานิต วงษสุรียรัตน
นายมานิตย แจงเปยม
นางมานิตย ทองคํา

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
๑๐๕๓.
๑๐๕๔.
๑๐๕๕.
๑๐๕๖.
๑๐๕๗.
๑๐๕๘.
๑๐๕๙.
๑๐๖๐.
๑๐๖๑.
๑๐๖๒.
๑๐๖๓.
๑๐๖๔.
๑๐๖๕.
๑๐๖๖.
๑๐๖๗.
๑๐๖๘.
๑๐๖๙.
๑๐๗๐.
๑๐๗๑.
๑๐๗๒.
๑๐๗๓.
๑๐๗๔.
๑๐๗๕.
๑๐๗๖.
๑๐๗๗.
๑๐๗๘.
๑๐๗๙.

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายมานิตย เนียมมั่นคง
นางมารศรี พูลเกษม
นาวาอากาศเอก มารุต เกษร
นายมาลัย ลมออน
นางมาลัย ลิปสุนทร
นางมาลี พฤกษพงศาวลี
นางมาลี สุวรรณอัตถ
นายมิตรชัย โคตรสมบัติ
พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ
นายเมฆินทร เมธาวิกูล
นายเมตตา บันเทิงสุข
นายเมธา แชมสะอาด
นายโมไนย ไกรฤกษ
นายยง อารีเจริญเลิศ
นายยงยศ แกวเขียว
พลตํารวจตรี ยงยุทธ เจริญวานิช
นายยงยุทธ พิสมัย
นายยงยุทธ เพ็ชรสุวรรณ
พันตํารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
วาที่รอยตรี ยงสิน ยุวธานนท
นายยรรยง เกียรติชัยประสพ
นายยรรยง พวงราช
นายยศ นาคะเกศ
นายยศศักดิ์ คงมาก
นายยศสิริ ศรียะราช
นายยอดชาย ชุติกาโม
พลเอก ยอดชาย เทพยสุวรรณ

๑๐๘๐.
๑๐๘๑.
๑๐๘๒.
๑๐๘๓.
๑๐๘๔.
๑๐๘๕.
๑๐๘๖.
๑๐๘๗.
๑๐๘๘.
๑๐๘๙.
๑๐๙๐.
๑๐๙๑.
๑๐๙๒.
๑๐๙๓.
๑๐๙๔.
๑๐๙๕.
๑๐๙๖.
๑๐๙๗.
๑๐๙๘.
๑๐๙๙.
๑๑๐๐.
๑๑๐๑.
๑๑๐๒.
๑๑๐๓.
๑๑๐๔.
๑๑๐๕.
๑๑๐๖.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ
นายยะยา มิบาโง
นายยาย แซะอาหลี
นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา
นายยุทธชัย ครองสิน
นายยุทธนา กาญจนวงศชัย
นายยุทธนา พูนทอง
นายยุทธนา ยุพฤทธิ์
นายยุทธนา สุธามหาปกรณ
พลอากาศเอก ยุทธพงศ กิตติขจร
นายยุทธพร อิสรชัย
นางยุบล เบ็ญจรงคกิจ
นางยุภาพร ยุภาศ
นางเย็นจิตต บุษปะบุตร
นายเย็นใจ เลาหวณิช
นายโยธิน ทัดแกว
นางสาวรชยา แสงฉาย
นายรณชิต ทุมโมง
นายรณรงค กิติรักษ
นายรวบ เปรมประสิทธิ์
นางรสสุคนธ ภูริเดช
นายระวัย ภูผะกา
นายรังสรรค ประเสริฐศรี
นางรัชฎา ภิรมยรัตน
นางรัชฎาพร ออทอง
นางรัชดา ขอประเสริฐ
นางสาวรัชนี ยิ่งฉายรักษ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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.

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชนี เสนฤทธิ์
นางสาวรัชนีพร คํามีหลา
นางรัชนีพร พุคยาภรณ พุกกะมาน
นายรัชวุฒิ กฤตสิน
นายรัฐ ชูกลิ่น
นางรัตนา รักการ
นางรัตนา สมบูรณวิทย
นางรัศมี วิศทเวทย
นายราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชตภาคย
นางราตรี สิงหทอง
นางราตรีสวัสดิ์ อุนทะยา
นายราวี หาสุนโม
นางริยา เด็ดขาด
นางรุงรัตน ประภาศิริกุล
นายรุงโรจน สีเหลืองสวัสดิ์
นางสาวรุงฤดี วุฒิพรวรพันธุ
นางสาวรุงสิรินทร ทั่วประโคน
นายรุจาธิตย สุชาโต
นางรุจิรา เตชางกูร
นายรุสลัน อารง
นางรูบีนา สุวรรณพงษ
นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข
นายเรวัตร อิศราภรณ
นายเรียงศักดิ์ แขงขัน
นายเรืองชัย จงสงวน
นายเรืองเดช วงศหลา
นายเรืองนนท เรืองวุฒิ

๑๑๓๔.
๑๑๓๕.
๑๑๓๖.
๑๑๓๗.
๑๑๓๘.
๑๑๓๙.
๑๑๔๐.
๑๑๔๑.
๑๑๔๒.
๑๑๔๓.
๑๑๔๔.
๑๑๔๕.
๑๑๔๖.
๑๑๔๗.
๑๑๔๘.
๑๑๔๙.
๑๑๕๐.
๑๑๕๑.
๑๑๕๒.
๑๑๕๓.
๑๑๕๔.
๑๑๕๕.
๑๑๕๖.
๑๑๕๗.
๑๑๕๘.
๑๑๕๙.
๑๑๖๐.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายเรืองนาม ใจกวาง
นายเรืองโรจน จอมสืบ
นายเรืองศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย
นายฤชัย เทืองนอย
นายฤทธิรงค สุนอ ยพรม
นายฤทัย หงสสิริ
นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย
นายลายทองเหรียญ มีพันธุ
นางลาลีวรรณ กาญจนจารี
นายลิขิต เทพนิมิตร
นายลิขิต เทอดสถีรศักดิ์
นายลิขิต ธานีรัตน
นายลิขิต เพชรสวาง
นายลือชา โพธิ์อบ
นายลุย มิ่งขวัญ
นายเล็ก แสงมีอานุภาพ
นายเลิศ คงเย็น
พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช
นายวงคต ยอดเยี่ยม
นายวงศชัย ภูมิระวิ
นายวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย
นางวชิรญา บัวศรี
นายวชิระ พลตื้อ
นางสาววนิดา ทองศิริ
นายวรชาติ อัศวนภานนท
นายวรท ศรีไพโรจน
นายวรภัทร โตธนะเกษม

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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.

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายวรภัทร ภัททิยกุล
นายวรยุทธ ชวยณรงค
นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน
นางสาววรรณี เชียงแขก
นายวรรธรุฬห หนูฤทธิ์
นายวรรษรัตน วิศิษฎสุวรรณ
นายวรวิทย เชื้อเพ็ชร
นายวรวิทย ศุภโชคชัย
นายวรวุฒิ ตนศึกษา
นายวรศักดิ์ วงศวรกุล
นายวรัญชิต ชวลิตสกุลชัย
นายวรัตน แสงเจริญ
นายวรากรณ สามโกเศศ
นายวรายุทธ ธนโชคสวาง
นายวรารักษ ชั้นสามารถ
นายวราวุฒิ มุกดาประเสริฐ
นายวรุต ชคทิศ
นายวโรทัย ภิญญสาสน
นางวลัยพร พรพงศ
นายวสันต เทพนคร
พลตํารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร
นายวสุวัฒน ศิริกุล
นายวัชรพงษ จิโสะ
นายวัชรพงษ ทดคุย
นายวัชระ ตีรสวัสดิชัย
นางวัชรา พืชพันธไพศาล
นายวัชรา หงสประภัศร

๑๑๘๘.
๑๑๘๙.
๑๑๙๐.
๑๑๙๑.
๑๑๙๒.
๑๑๙๓.
๑๑๙๔.
๑๑๙๕.
๑๑๙๖.
๑๑๙๗.
๑๑๙๘.
๑๑๙๙.
๑๒๐๐.
๑๒๐๑.
๑๒๐๒.
๑๒๐๓.
๑๒๐๔.
๑๒๐๕.
๑๒๐๖.
๑๒๐๗.
๑๒๐๘.
๑๒๐๙.
๑๒๑๐.
๑๒๑๑.
๑๒๑๒.
๑๒๑๓.
๑๒๑๔.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายวัชรินทร เอกประเสริฐ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนะ เอี่ยมบํารุง
นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ
นายวัฒนา เรืองปญญวัฒนา
นางวัฒนา เล็กพูลเกิด
นายวัน เดชพิชัย
นายวันชัย บุญรอด
นายวันชัย สุระกุล
นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม
นายวัลลภ พลอยทับทิม
นายวัลลภ ศรีทอง
นายวัศพล เลิศธันยนันท
พลตํารวจตรี วัสพล จัยสิน
นางวารี ศุภวาระอัจฉริย
นางสาววาสนา รัตนานันท
นายวาสุกรี กลาไพรี
นายวิจักขณ นาควัชระ
พลตรี วิจารณ สุตสุนทร
นายวิจิตร ธนัญชยะกุล
รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ
นายวิชชุกร นาคธน
นายวิชม ทองสงค
นายวิชัย คูประสิทธิ์
นายวิชัย จันทรวิเศษ
นายวิชัย เชษฐบดี
นายวิชยั ทวีปวรเดช

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หนา ๒๔
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๑๒๑๕. นายวิชัย เทียนนอย
๑๒๑๖. นายวิชัย บุญสวัสดิ์
๑๒๑๗. นายวิชัย รูปขําดี
๑๒๑๘. นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์
๑๒๑๙. นายวิชัย ศรีขวัญ
๑๒๒๐. นายวิชัย แหลมวิไล
๑๒๒๑. นายวิชา มหาคุณ
๑๒๒๒. นายวิชาญ วานิช
๑๒๒๓. นายวิชิต ปยกุละวัฒน
๑๒๒๔. นายวิชิต พันธเพียร
๑๒๒๕. นายวิชิต รอดคลองตัน
๑๒๒๖. นายวิเชษฐ เทพเฉลิม
๑๒๒๗. นายวิเชียร จารุจิตร
๑๒๒๘. นายวิเชียร จํานงค
๑๒๒๙. นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน
๑๒๓๐. นายวิเชียร เจนสวัสดิชัย
๑๒๓๑. รอยตํารวจเอก วิเชียร ตันศิริคงคล
๑๒๓๒. นายวิเชียร ทรัพยเจริญ
๑๒๓๓. นายวิเชียร เธียรชัยพงษ
๑๒๓๔. นายวิเชียร ปนทิม
๑๒๓๕. นายวิเชียร วงษวรรณรัตน
๑๒๓๖. นายวิเชียร วงสิงห
๑๒๓๗. นายวิเชียร สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง
๑๒๓๘. นายวิเชียร ออนประเสริฐ
๑๒๓๙. นายวิฑิต เหลาธรรมทัศน
๑๒๔๐. นายวิฑูรย เพิ่มพงศาเจริญ
๑๒๔๑. นายวิถี สุพิทักษ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

๑๒๔๒. นายวิทธยา บริบูรณทรัพย
๑๒๔๓. นายวิทยา กุลสมบูรณ
๑๒๔๔. นายวิทยา คชเขื่อน
๑๒๔๕. นายวิทยา งานทวี
๑๒๔๖. นายวิทยา ฉายสุวรรณ
๑๒๔๗. นายวิทยา ผิวผอง
๑๒๔๘. นายวิทยา พรรณสมัย
๑๒๔๙. นายวิทยา ศิริชาติวาป
๑๒๕๐. นายวิทวัส บุญญสถิตย
๑๒๕๑. นายวิทิต อรรถเวชกุล
๑๒๕๒. พลเรือตรี วิทุร แสงสิงแกว
๑๒๕๓. นายวิทูร กรุณา
๑๒๕๔. นายวิทูร ชาติปฏิมาพงษ
๑๒๕๕. นายวินัย จันทพันธ
๑๒๕๖. นายวินัย สุเยาว
๑๒๕๗. นายวินัย อาจคงหาญ
๑๒๕๘. นายวินิจ โชติสวาง
๑๒๕๙. นายวิบูลย ชลานันต
๑๒๖๐. นางวิภา วิภาสวัชรโยธิน
๑๒๖๑. นายวิมล สงเสริมสกุล
๑๒๖๒. นายวิมล สุขประเสริฐ
๑๒๖๓. นางวิมลศิริ ชํานาญเวช
๑๒๖๔. นายวิระ มาวิจักขณ
๑๒๖๕. นายวิระศักดิ์ ฮาดดา
๑๒๖๖. สิบเอก วิรัช ทองเพชร
๑๒๖๗. นายวิรัช สําราญราษฎร
๑๒๖๘. นายวิรัตน ทองแปน

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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๑๒๖๙. นายวิรัตน เอี่ยมเอื้อยุทธ
๑๒๗๐. นายวิรัติ พาณิชยพงษ
๑๒๗๑. นายวิโรจน ณ บางชาง
๑๒๗๒. นายวิโรจน นอยสําเนียง
๑๒๗๓. นายวิโรจน ประวัติเมือง
๑๒๗๔. นายวิโรจน มาวิจักขณ
๑๒๗๕. นายวิโรจน ยิ้มเจริญ
๑๒๗๖. นายวิโรจน ศรีสังข
๑๒๗๗. นางวิลาวัณย จึงประเสริฐ
๑๒๗๘. นางวิลาวัณย ตวนเพ็ง
๑๒๗๙. นายวิลาศ ใจหาญ
๑๒๘๐. นายวิลาศ โลหิตกุล
๑๒๘๑. นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต
๑๒๘๒. เรืออากาศเอก วิวรรธน เพิม่ พูน
๑๒๘๓. นายวิวัฒน พัฒนสิน
๑๒๘๔. นายวิวัฒน อนิวรรตกูล
๑๒๘๕. นายวิวัฒนชัย อัตถากร
๑๒๘๖. นายวิศัลย โฆษิตานนท
๑๒๘๗. นายวิเศษ ศรีเนตร
๑๒๘๘. นายวิษณุ สรรคพฤกษสิน
๑๒๘๙. นายวิษณุกรณ บุญมี
๑๒๙๐. นายวิสิฏฐ กิจปรีชา
๑๒๙๑. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ
๑๒๙๒. นายวิสุทธิ์ ใจยินดี
๑๒๙๓. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
๑๒๙๔. นายวิสุทธิ์ สงวัฒนา
๑๒๙๕. นายวิสุทธิ์ สิงหขจรวรกุล

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

๑๒๙๖. นางวีณา เชิดบุญชาติ
๑๒๙๗. นายวีนัส มานมุงศิลป
๑๒๙๘. นายวีรชัย พลาศรัย
๑๒๙๙. นายวีรทัศน ศรีเมือง
๑๓๐๐. นายวีรยุทธ ศรีจันทรา
๑๓๐๑. นายวีรวุธ มาฆะศิรานนท
๑๓๐๒. นายวีระ เพ็ชรประดับ
๑๓๐๓. นายวีระ ลิมปะพันธุ
๑๓๐๔. พลเรือโท วีระจิตต ชูจินดา
๑๓๐๕. นายวีระชัย ณ นคร
๑๓๐๖. รอยเอก วีระเชษฐ ขันเงิน
๑๓๐๗. นายวีระพล คงมั่น
๑๓๐๘. นายวีระยุทธ ทนทาน
๑๓๐๙. นายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก
๑๓๑๐. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
๑๓๑๑. นายวีระวิทย พงศมาศ
๑๓๑๒. นายวีระศักดิ์ แกววิเชียร
๑๓๑๓. นายวีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน
๑๓๑๔. นายวีระศักดิ์ สงเสริมสกุล
๑๓๑๕. นางวีรา พาสพัฒนพาณิชย
๑๓๑๖. นายวีริศ กวยะปาณิก
๑๓๑๗. นายวุฒิชัย จันทเสวต
๑๓๑๘. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
๑๓๑๙. นายวุฒิเทพ อินทปญญา
๑๓๒๐. นายวุฒิพงศ วิบูลยวงศ
๑๓๒๑. นายวุฒิพงษ เวชยานนท
๑๓๒๒. นายวุฒิสาร ตันไชย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
๑๓๒๓. นายแวอูมาร แวดอเลาะ
๑๓๒๔. นางศดานันท เนตรทิพย
๑๓๒๕. นายศรัณย ประสานพรรณ
๑๓๒๖. รอยเอก ศรัณย อินทกุล
๑๓๒๗. นายศรัทธา ศิริตันติกร
๑๓๒๘. นายศรายุทธ ทิออน
๑๓๒๙. นายศราวุธ ศรีพยัคฆ
๑๓๓๐. นายศราวุธ สันตินันตรักษ
๑๓๓๑. นายศรีราชา เจริญพานิช
๑๓๓๒. นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
๑๓๓๓. นายศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี
๑๓๓๔. นางศรีสุวรรณ พยอมยงค
๑๓๓๕. นายศรุต จุยมณี
๑๓๓๖. นายศรุติ สกุลรัตน
๑๓๓๗. นายศักฎา วัฑฒกานนท
๑๓๓๘. นายศักดา ศิริพันธุ
๑๓๓๙. นายศักดิ์ชัย อนุมานศิริกุล
๑๓๔๐. นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล
๑๓๔๑. นายศักดิ์ณรงค มงคล
๑๓๔๒. นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ
๑๓๔๓. นายศักดิ์นรินทร เขื่อนอน
๑๓๔๔. นายศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์
๑๓๔๕. นายศักรินทร ภูมิรัตน
๑๓๔๖. นายศานติ วิริยะวิทย
๑๓๔๗. นายศานนท ฉายเรืองโชติ
๑๓๔๘. นายศาสตรา โตออน
๑๓๔๙. นายศิระ พยุงพันธุ

หนา ๒๖
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๑๓๕๐. นายศิริ บัวเกตุ
๑๓๕๑. นางศิริกัญญา นามพิชญ
๑๓๕๒. นายศิริชัย ปติเจริญ
๑๓๕๓. นายศิริชัยย ชัยชนะวงศ
๑๓๕๔. นายศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ
๑๓๕๕. นายศิริพงศ หังสพฤกษ
๑๓๕๖. นางสาวศิริพร จุลพล
๑๓๕๗. นางศิริพร สะโครบาเน็ค
๑๓๕๘. นางสาวศิริพักษ มีศิริ
๑๓๕๙. นางศิริลักษ ศรีสวาง
๑๓๖๐. นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร
๑๓๖๑. นายศิโรจน ผลพันธิน
๑๓๖๒. นายศิวพจน คูวิจิตรสุวรรณ
๑๓๖๓. พลอากาศโท ศิวศิษฏ เวชพันธุ
๑๓๖๔. นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ
๑๓๖๕. นายศิวะ แสงมณี
๑๓๖๖. นายศิวะนันท ณ นคร
๑๓๖๗. นายศิวะศิษย สิงหอาจ
๑๓๖๘. นายศุภกิจ นันทะวรการ
๑๓๖๙. นายศุภชัย บานพับทอง
๑๓๗๐. นางศุภมาส นอยจันทร
๑๓๗๑. นายศุภวัฒน เทียนถาวร
๑๓๗๒. นายศุภสิทธิ์ ภูพงษพานิช
๑๓๗๓. นายศุภัคชัย เอมออน
๑๓๗๔. นายศุภาวุฒิ นิลอรุณ
๑๓๗๕. นายศุรอัฐ ณรงคฤทธิ์
๑๓๗๖. นายเศรษฐิศิษฏ วันนาพอ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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๑๓๗๗. นายเศวต ทินกูล
๑๓๗๘. นางสาวเศาวนิต เศาณานนท
๑๓๗๙. นายสกนธ สินไชย
๑๓๘๐. นางสกุณา เริงเสรีย
๑๓๘๑. นายสงกรานต บุญหลอ
๑๓๘๒. นายสงขลา วิชัยขัทคะ
๑๓๘๓. นายสงคราม ชื่นภิบาล
๑๓๘๔. นายสงคราม เหลืองทองคํา
๑๓๘๕. นายสงบ ชัดไธสง
๑๓๘๖. นายสงวน ใจเถิง
๑๓๘๗. รอยตรี สงวน ธงยี่สิบสอง
๑๓๘๘. นายสงวนชัย ตันเวทยานนท
๑๓๘๙. นายสงวนศักดิ์ อัครวรินทรชัย
๑๓๙๐. สิบเอก สงัด สุขสมทิพย
๑๓๙๑. นายสงา ไชยวุฒิ
๑๓๙๒. นายสงา วังทอง
๑๓๙๓. นายสด แดงเอียด
๑๓๙๔. นางสดศรี สัตยธรรม
๑๓๙๕. นายสถาพร รอเสนา
๑๓๙๖. นายสถิตย กุมาร
๑๓๙๗. นายสถิตย มุงทอง
๑๓๙๘. นางสาวสนธยา ใหมเอี่ยม
๑๓๙๙. นายสนธิ เตชานันท
๑๔๐๐. นายสนอง เชยกลิ่น
๑๔๐๑. นายสนอง มานิตย
๑๔๐๒. นายสนั่น แกวใหม
๑๔๐๓. นายสนั่น บุญคะสีทา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

๑๔๐๔. นายสนั่น ใบกาเด็น
๑๔๐๕. นายสนั่น เมธานิติกร
๑๔๐๖. นายสนั่น วิไลประสงค
๑๔๐๗. นายสนั่น อินทรประเสริฐ
๑๔๐๘. นายสนาน บุญงอก
๑๔๐๙. นายสนิท วรกิจ
๑๔๑๐. นายสนิท อักษรแกว
๑๔๑๑. นายสบเกษม แหงมงาม
๑๔๑๒. นายสม สุขสบาย
๑๔๑๓. นายสมเกียรติ พันธุอนุกูล
๑๔๑๔. นายสมเกียรติ พื้นแสน
๑๔๑๕. นายสมเกียรติ ภูธรรมศิริ
๑๔๑๖. นายสมเกียรติ รอดเจริญ
๑๔๑๗. นายสมเกียรติ สายธนู
๑๔๑๘. นายสมเกียรติ โสภณพงศพิพัฒน
๑๔๑๙. นายสมควร อมรสงเจริญ
๑๔๒๐. นายสมคิด คุม ครอง
๑๔๒๑. นายสมคิด ธรรมฤกษฤทธิ์
๑๔๒๒. นายสมคิด เลิศไพฑูรย
๑๔๒๓. นางสาวสมคิด อุนแกว
๑๔๒๔. นางสาวสมจิตร ศิริเสนา
๑๔๒๕. นายสมเจตน พันธุโฆษิต
๑๔๒๖. นายสมเจตน ภูศรี
๑๔๒๗. นายสมใจ ดวงทอง
๑๔๒๘. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
๑๔๒๙. นายสมชัย ฤชุพันธุ
๑๔๓๐. นายสมชัย เลิศแสงธรรม
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หนา ๒๘
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๑๔๓๑. นายสมชัย วองอรุณ
๑๔๓๒. นายสมชัย วัฒนธรรม
๑๔๓๓. นายสมชาติ อุบลชาติ
๑๔๓๔. นายสมชาย แกวนิล
๑๔๓๕. นายสมชาย จุลพิภพ
๑๔๓๖. นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์
๑๔๓๗. นายสมชาย นิติกาญจนา
๑๔๓๘. นายสมชาย นิยมคา
๑๔๓๙. นายสมชาย ประภาโส
๑๔๔๐. นายสมชาย มีเสน
๑๔๔๑. นายสมชาย วงศเกษม
๑๔๔๒. นายสมชาย วิริยะยุทธกร
๑๔๔๓. นายสมชาย สหนันทพร
๑๔๔๔. นายสมชาย สามเกษร
๑๔๔๕. นายสมชาย สุทธิรักษาวงศ
๑๔๔๖. นายสมชาย เสียงหลาย
๑๔๔๗. นายสมชาย เอี้ยวเจริญ
๑๔๔๘. นายสมโชค ราศรี
๑๔๔๙. นายสมโชติ มีชนะ
๑๔๕๐. นายสมเดช คงเดช
๑๔๕๑. นางสมทรง พันธเจริญวรกุล
๑๔๕๒. วาที่รอยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล
๑๔๕๓. รอยตรี สมนึก ชูวิเชียร
๑๔๕๔. นายสมนึก ทักษิณา
๑๔๕๕. นายสมนึก นาคะศักดิ์เสวี
๑๔๕๖. นายสมนึก บุญสนอง
๑๔๕๗. นายสมบัติ กิ่งกาญจนวงศ
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๑๔๕๘. นายสมบัติ เกียรติสุรนนท
๑๔๕๙. นายสมบัติ แจมจันทรเกษม
๑๔๖๐. นายสมบัติ ธรธรรม
๑๔๖๑. นายสมบัติ วอทอง
๑๔๖๒. นายสมบัติ ศรีชัยนนท
๑๔๖๓. นายสมบูรณ งามลักษณ
๑๔๖๔. นายสมบูรณ เมฆวัน
๑๔๖๕. นายสมบูรณ ยืนยงสุวรรณ
๑๔๖๖. นายสมบูรณ รอบเมือง
๑๔๖๗. นายสมบูรณ สุขสําราญ
๑๔๖๘. นายสมบูรณ เหลามาลา
๑๔๖๙. นายสมบูรณ อินทรสมบัติ
๑๔๗๐. นายสมปอง บูรณะโรจน
๑๔๗๑. นายสมปอง ภูมุสิก
๑๔๗๒. นางสมผล รัตนโกศล
๑๔๗๓. นายสมพงษ ฉัตรอัศวพิทักษ
๑๔๗๔. นายสมพงษ ชาตะวิถี
๑๔๗๕. นายสมพงษ พรผล
๑๔๗๖. นายสมพงษ พัดปุย
๑๔๗๗. นายสมพงษ สมบัติกําไร
๑๔๗๘. นายสมพงษ สิงหสมบุญ
๑๔๗๙. พลเอก สมพงษ ใหมวิจิตร
๑๔๘๐. นายสมพงษ อินทรสุวรรณ
๑๔๘๑. นายสมพร แกวเพชร
๑๔๘๒. นายสมพร จองคํา
๑๔๘๓. นายสมพร ใชบางยาง
๑๔๘๔. นายสมพร เทพสิทธา
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นายสมพร วะเท
นายสมพร สีเขม
นายสมพล ชื่นธีระวงศ
นายสมพล พิธิยากูล
นายสมพล วณิคพันธุ
นายสมภพ บัณฑรวิพากษ
นายสมภพ ระงับทุกข
นายสมโภชน โตรักษา
พลเอก สมโภชน สุนทรมณี
นายสมยศ จินศิริวานิชย
นายสมยศ ภิราญคํา
นายสมยศ สมวิวัฒนชัย
นายสมยศ แสงสุวรรณ
นายสมฤทธิ์ ศรีสุพรรณ
นายสมวุฒิ ศรีอําไพ
นายสมศักดิ์ คําทองคง
นายสมศักดิ์ จิตติมิต
นายสมศักดิ์ ชูโต
นายสมศักดิ์ ถนัดชาง
นายสมศักดิ์ ทองงอก
นายสมศักดิ์ นาคเกิด
นายสมศักดิ์ พรผุดผอง
นายสมศักดิ์ วัฒนชีวโนปกรณ
นายสมศักดิ์ ศรีนวล
นายสมศักดิ์ สามัคคีธรรม
นายสมศักดิ์ สุขะนินทร
นายสมศักดิ์ อัครวราวงศ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

๑๕๑๒. นายสมศักดิ์ อิ่มนาง
๑๕๑๓. นายสมสิทธิ์ ศรีนาชู
๑๕๑๔. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา
๑๕๑๕. นางสาวสมหมาย ศรีมงคล
๑๕๑๖. นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน
๑๕๑๗. รอยตรี สมหวัง ศรีชัย
๑๕๑๘. นายสมัย ณ หนองคาย
๑๕๑๙. นายสมัย เปลี่ยนเอก
๑๕๒๐. นายสมาน นะราวงษ
๑๕๒๑. นายสมาน ผูกพันธุ
๑๕๒๒. นายสมาน พันธุศิริ
๑๕๒๓. นายสมาน สมศรี
๑๕๒๔. นายสยาม ยิม้ บัว
๑๕๒๕. นายสยาม เลิศเจริญศิลป
๑๕๒๖. นายสรพงษ โกสุวินทร
๑๕๒๗. นายสรรพกิจ ปรีชาชนะชัย
๑๕๒๘. นายสรรเสริญ สุนทรมัฏฐ
๑๕๒๙. นายสรวุฒิ จงสกุล
๑๕๓๐. นายสรายุทธ พิจอมบุตร
๑๕๓๑. นายสรายุทธ เสงี่ยม
๑๕๓๒. นายสราวุธ เบญจกุล
๑๕๓๓. นายสวงค วงษปราชญ
๑๕๓๔. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต
๑๕๓๕. นายสวัสดิ์ โชติพานิช
๑๕๓๖. นายสวัสดิ์ นิเทศวรวิทย
๑๕๓๗. นายสวัสดิ์ ปยะกาญจน
๑๕๓๘. พลตรี สวัสดิ์ ศรลัมพ
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๑๕๓๙. นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย
๑๕๔๐. วาที่รอยตรี สวางกิจ คําบุรี
๑๕๔๑. นายสวิง ตันอุด
๑๕๔๒. นายสหัส หาญสินธุ
๑๕๔๓. นายสอาด ปยวรรณ
๑๕๔๔. นายสอาด สุขสุแดน
๑๕๔๕. นางสอิ้ง จั่นเพ็ชร
๑๕๔๖. นายสะอาด บัวคํา
๑๕๔๗. นายสักเสริญ รัตนชัย
๑๕๔๘. นายสังคม ไกแกว
๑๕๔๙. นายสังคม จักรสาร
๑๕๕๐. นายสังคม ทองมี
๑๕๕๑. นายสังคม บํารุงราษฎร
๑๕๕๒. นายสัญญา พรหมสูตร
๑๕๕๓. นายสัญญา เลหสิงห
๑๕๕๔. นายสัญญา สังขแกว
๑๕๕๕. นายสันติ บางออ
๑๕๕๖. นายสันติพงษ มูลฟอง
๑๕๕๗. นายสันติภาพ เชื้อบุญมี
๑๕๕๘. นายสันทัด จัตุชัย
๑๕๕๙. นายสัมผัส สาธุการ
๑๕๖๐. นายสัมพันธ ชาญณรงค
๑๕๖๑. นายสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
๑๕๖๒. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
๑๕๖๓. นายสากล จริยวิทยานนท
๑๕๖๔. นายสาคร เมืองจันทร
๑๕๖๕. นายสาธิต ปรัชญาอริยะกุล
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๑๕๖๖. นายสานนท ฉายเรืองโชติ
๑๕๖๗. นายสานนท พิริยอมร
๑๕๖๘. นายสานิตย เพชรกาฬ
๑๕๖๙. นายสามขวัญ พนมขวัญ
๑๕๗๐. นายสามารถ พึ่งพิพัฒน
๑๕๗๑. นางสาวสายใจ เลิศวิริยะประภา
๑๕๗๒. นางสายหยุด ทองคํา
๑๕๗๓. นายสายัณห วสุธาสวัสดิ์
๑๕๗๔. นายสายันต จันทะคราม
๑๕๗๕. นายสาโรจ ประเสริฐ
๑๕๗๖. นายสาลี่ นิรามัย
๑๕๗๗. นางสาลี่ เวียงสมุทร
๑๕๗๘. นายสํารวย ฉิมฉวี
๑๕๗๙. นายสํารวย แสงอินทร
๑๕๘๐. นายสํารอง นิลไชย
๑๕๘๑. นายสํารอง ปนสุยะ
๑๕๘๒. นายสําราญ นุนพันธ
๑๕๘๓. นายสําราญ อิบรอฮีม
๑๕๘๔. นายสําเริง คนฑา
๑๕๘๕. นายสําเริง เชือ้ ชวลิต
๑๕๘๖. รอยตํารวจตรี สําเริง นอยพร
๑๕๘๗. นายสําเริง วันทอง
๑๕๘๘. นายสําเรียง เมฆเกรียงไกร
๑๕๘๙. นางสาวสําอางค หลิมปชาติ
๑๕๙๐. นายสิงหโต เดชะอังกูร
๑๕๙๑. รอยตรี สิงหโต พิเชฐวงศ
๑๕๙๒. พลเอก สิงหา เสาวภาพ
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๑๕๙๓.
๑๕๙๔.
๑๕๙๕.
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๑๖๐๒.
๑๖๐๓.
๑๖๐๔.
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๑๖๑๗.
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๑๖๑๙.
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นายสิทธิกร ศักดิ์แสง
นายสิทธิชัย ศิริสัมพันธ
นายสิทธิชัย หาญสมบัติ
รอยตรี สิทธิโชค รอตครุฑา
นายสิทธิโชค ศรีเจริญ
นายสิทธิพล วงษดนตรี
นายสิทธิพล สิทธิมารพ
นายสิทธิรัตน ถ้ําสุวรรณ
นายสิทธิศักดิ์ วงคออน
พันเอก สิน สีโสม
นายสินชัย นาคิน
ดาบตํารวจ สิรวิชญ พิมพกลาง
นางสิริกาญจน สุวรรณรัตน
นางสิริพร บุญญานันต
นายสีนวล นอยพันธุ
นายสืบเกียรติ ตั้งวิบูลยผล
นายสุกรี หลังปูเตะ
นายสุขวุฒิ สิงหจันทร
นายสุขสมัย สุทธิบดี
ดาบตํารวจ สุขสัณห ภิชยั
นางสุคนธ สุขอนุเคราะห
นายสุคนธ สุพลดี
นางสุจิตรา วิทยาการยุทธกุล
นางสาวสุจินดา โชติพานิช
นายสุจินดา ยงสุนทร
นายสุจินต ตันตระการสกุล
นายสุชน ทิวากร
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นางสุชาดา นันทะพานิชสกุล
นางสุชาดา ยุวบูรณ
นางสาวสุชาดา รัตนพิบูลย
พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตรเสนี
นายสุชาติ จันทรานาคราช
นายสุชาติ จําปาขาว
นายสุชาติ เถาทอง
นายสุชาติ นามบุศย
นายสุชาติ มีสมบัติ
นายสุชาติ เวโรจน
นายสุชาติ สหัสโชติ
นายสุชาติ สูงเรือง
นายสุชิน รอดกําเหนิด
นายสุชีพ พัฒนทอง
นางสุชีราภรณ ธุวานนท
นายสุเชาวน มีหนองหวา
นายสุดเจริญ สมชม
นางสุดา ชูกลิ่น
นางสุดา สุวรรณาภิรมย
นายสุทธยา จรรยงค
นายสุทธิกร เจียรไพฑูรย
นายสุทธิเดช จันทวิชานุวงษ
นายสุทธิทธิ์ วัณณสุทธางกูร
นางสุทธินี เมธีประภา
นายสุทธิพงษ คูณทอง
นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ
นายสุทนัย เสนารักษ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
๑๖๔๗.
๑๖๔๘.
๑๖๔๙.
๑๖๕๐.
๑๖๕๑.
๑๖๕๒.
๑๖๕๓.
๑๖๕๔.
๑๖๕๕.
๑๖๕๖.
๑๖๕๗.
๑๖๕๘.
๑๖๕๙.
๑๖๖๐.
๑๖๖๑.
๑๖๖๒.
๑๖๖๓.
๑๖๖๔.
๑๖๖๕.
๑๖๖๖.
๑๖๖๗.
๑๖๖๘.
๑๖๖๙.
๑๖๗๐.
๑๖๗๑.
๑๖๗๒.
๑๖๗๓.

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุทัศน ปลื้มปญญา
นายสุทิน ภาศิวะมาศ
นายสุเทพ ชูชัยยะ
นายสุเทพ รอดแปน
นายสุเทพ สุริยาอมฤทธิ์
นายสุเทพ อติวรรณกุล
นายสุธน ออนศรี
นายสุธิวงศ พงศไพบูลย
นายสุธี มากบุญ
นายสุธี แรงกุศล
นายสุธี เลี่ยนอุดม
นายสุนทร กองประดิษฐ
นายสุนทร จันทรรังสี
นายสุนทร วิเลิศสัก
นายสุนทร ศศิธร
นายสุนันท กีรติวัฒนพิศาล
นางสาวสุนันท จํารูญพานิชยกุล
นายสุนันท พงษพิละ
นายสุพจน แข็งแรง
นายสุพจน ไขมุกด
นายสุพจน ฉิมทวม
พลตํารวจโท สุพจน ณ บางชาง
นายสุพจน เลาวัณยศิริ
นายสุพจน สวัสดิ์พุทรา
นายสุพจน สุอริยพงษ
นายสุพร สุภสร
นายสุพล วุฒิเสน

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.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายสุพัฒน ธนะพิงคพงษ
นางสุพัฒนา อาทรไผท
นายสุพัตร สุนันทคันธรส
นางสุพิณ โภคสวัสดิ์
นายสุภร ตันเฮง
นายสุภาพ เฉลิมธํารงค
นายสุภาพ ดําอําไพ
นางสาวสุภาวดี สดทรงศิลป
นางสาวสุภี สุขเกษม
นายสุมน สุรฑิณฑ
นายสุมิตร สุกุลธนาศร
นายสุเมธ รักปรางค
นายสุรเกียรติ เพชรประดับ
นายสุรชัย กอบแกว
นายสุรชัย การะเกตุ
นายสุรชัย มัจฉาชีพ
นายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย
นายสุรชัย ศรีธนปญญา
นายสุรเชษฐ สุรโรจนประจักษ
นายสุรเดช เคราะหดี
นายสุรพงษ มาศะวิสุทธิ์
นายสุรพงษ สุวรรณหิตาธร
นายสุรพจน เพชรกรรพุม
นายสุรพล กาญจนะจิตรา
นายสุรพล นาคนคร
นายสุรพล พงษทัดศิริกุล
นายสุรพล ลิขิตปญญาวัฒน

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗๐๑. นายสุรพล วิรุฬหรักษ
๑๗๐๒. นายสุรพล สรางสมวงษ
๑๗๐๓. นายสุรพล สุยะพรหม
๑๗๐๔. นายสุรพล อังศิริจินดา
๑๗๐๕. นายสุรวุธ กิจกุศล
๑๗๐๖. นายสุรศักดิ์ กิ่งแสง
๑๗๐๗. นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ
๑๗๐๘. นายสุรศักดิ์ ศิลาอาศน
๑๗๐๙. นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ
๑๗๑๐. นายสุรสีห ศรีอินทรสุทธิ์
๑๗๑๑. นายสุรักษ ธรรมเชื้อ
๑๗๑๒. นายสุรัตน จันทรวันเพ็ญ
๑๗๑๓. นายสุรินทร จิรวิศิษฎ
๑๗๑๔. นายสุรินทร ชัยวีระไทย
๑๗๑๕. นายสุรินทร นาควิเชียร
๑๗๑๖. นายสุรินทร นิลดํา
๑๗๑๗. นายสุรินทร อินจง
๑๗๑๘. นายสุริยา ชูสีสุข
๑๗๑๙. นายสุริยา มาเกิด
๑๗๒๐. นายสุริวงค แหวเพ็ชร
๑๗๒๑. นางสาวสุรีพร นวมพรอมพันธุ
๑๗๒๒. นายสุวรรณ คธาวุธ
๑๗๒๓. นายสุวรรณ เปรมปรีดิ์
๑๗๒๔. นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ
๑๗๒๕. นางสุวรรณี โชติสิรินันท
๑๗๒๖. นายสุวัช สิงหพันธุ
๑๗๒๗. นายสุวัฒน กลั่นเลี้ยง

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

๑๗๒๘. นายสุวัฒน ตันติพัฒน
๑๗๒๙. นายสุวัฒน นิลดํา
๑๗๓๐. นายสุวัฒน พื้นทะเล
๑๗๓๑. นายสุวัฒน มะณู
๑๗๓๒. นายสุวัฒน วัฒนศิริ
๑๗๓๓. นายสุวิช รัตนะรัต
๑๗๓๔. นายสุวิทย เฑียรทอง
๑๗๓๕. นายสุวิทย พิพัฒนวิไลกุล
๑๗๓๖. นายสุวิทย รัตนปญญา
๑๗๓๗. นายสุวิทย สังขแกว
๑๗๓๘. นายสุวิทย สั่งสมธนะ
๑๗๓๙. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช
๑๗๔๐. นายเสกสิทธิ์ หลิมเจริญ
๑๗๔๑. นายเสงี่ยม บุษบาบาน
๑๗๔๒. นายเสด็จ เขียวแดง
๑๗๔๓. นายเสถียร คําศิริ
๑๗๔๔. นายเสถียร พฤฒิพรธานี
๑๗๔๕. นายเสถียร เมนบางผึ้ง
๑๗๔๖. นายเสถียร เสือขวัญ
๑๗๔๗. นายเสนอ บุญประสาท
๑๗๔๘. นายเสรินทร แกวพิจิตร
๑๗๔๙. นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ
๑๗๕๐. นายเสริมศักดิ์ วงษเจริญสุข
๑๗๕๑. นายเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
๑๗๕๒. นายเสรี ขวัญเมือง
๑๗๕๓. นายเสรี คุณยศยิ่ง
๑๗๕๔. นายเสรี นิมะยุ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
๑๗๕๕. นายเสรี ภูติภัทร
๑๗๕๖. นายเสรี มาตเจือ
๑๗๕๗. นายเสรี ยุทธนาศาสตร
๑๗๕๘. นายเสรี สุวรรณภานนท
๑๗๕๙. นางเสาวลักษณ นวลคํา
๑๗๖๐. นางสาวเสาวลักษณ อิ่มเอิบ
๑๗๖๑. นายแสงชัย โชติชวงชัชวาล
๑๗๖๒. นายแสวง เครือวิวัฒนกุล
๑๗๖๓. นายแสวง อะทะไชย
๑๗๖๔. นายโสภณ ดํานุย
๑๗๖๕. นายโสภณ ศรีมาเหล็ก
๑๗๖๖. นายโสภณ สุขเสวี
๑๗๖๗. นายโสภณ องคการณ
๑๗๖๘. นายไสว บุญมา
๑๗๖๙. นายไสวรินทร ศรีชํานิ
๑๗๗๐. นายหนูจร พุดผา
๑๗๗๑. นายหนูสิน ลาภามาตย
๑๗๗๒. นายหลักชัย กิตติพล
๑๗๗๓. นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
๑๗๗๔. นายหาญ เชี่ยวชาญ
๑๗๗๕. นายเหลา สูญราช
๑๗๗๖. นางไหมสาเหราะ ซากีรี
๑๗๗๗. นายองอาจ หลมเพชร
๑๗๗๘. นายอณาวุฒิ ชูทรัพย
๑๗๗๙. นายอณุจิตร ศรีจันทะ
๑๗๘๐. นายอโณทัย ไพฑูรย
๑๗๘๑. นายอโณทัย แสนตรี

หนา ๓๔
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๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

๑๗๘๒. นายอดิศร เรือนคํา
๑๗๘๓. นายอดิศักดิ์ จันทไทย
๑๗๘๔. นายอดิศักดิ์ แสนศรี
๑๗๘๕. นายอดิศักดิ์ อัสมิมานะ
๑๗๘๖. รอยเอก อดุล เปลงขํา
๑๗๘๗. นายอดุลย วิริยเวชกุล
๑๗๘๘. วาที่รอยตรี อดุลย วิวฒ
ั นปฐพี
๑๗๘๙. นายอดุลย สุนประสพ
๑๗๙๐. นายอธิคม สุพรรณพงศ
๑๗๙๑. นายอธิพงษ วงศจันทร
๑๗๙๒. นายอธิวัฒน บัวสงา
๑๗๙๓. นายอนันต คงศรี
๑๗๙๔. นายอนันต จิตรจํานงค
๑๗๙๕. นายอนันต ดือเระ
๑๗๙๖. นายอนันต ศรีพันธุ
๑๗๙๗. นายอนัส ใหญสมพงษ
๑๗๙๘. นายอนุชา โมกขะเวส
๑๗๙๙. นายอนุชติ กาญจนานุชิต
๑๘๐๐. นายอนุชิต งามขจรวิวัฒน
๑๘๐๑. นายอนุเทพ ฟองสมุทร
๑๘๐๒. นายอนุพงษ ปนวิเศษ
๑๘๐๓. นายอนุพงษ วิทยานันท
๑๘๐๔. นายอนุพร อรุณรัตน
๑๘๐๕. นายอนุรักษ นิยมเวช
๑๘๐๖. นายอนุรักษ รชนิรมณ
๑๘๐๗. นายอนุรุธ วองวานิช
๑๘๐๘. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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๑๘๐๙. นายอนุศาสน สุวรรณมงคล
๑๘๑๐. นายอนุศิษฎ ภูวเศรษฐ
๑๘๑๑. นายอนุศิษฏ ยาจันทรทา
๑๘๑๒. นายอนุสนธิ์ คุมคง
๑๘๑๓. นายอนุสรณ ธรรมใจ
๑๘๑๔. นายอนุสรณ ลักษณลมาย
๑๘๑๕. นางอโนทัย พรประภา
๑๘๑๖. นายอภัย อัศวานันท
๑๘๑๗. นายอภิชัย เก็บไว
๑๘๑๘. นายอภิชัย ใจสุยะ
๑๘๑๙. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ
๑๘๒๐. พลเอก อภิชยั ไวรักษสัตว
๑๘๒๑. นายอภิชัย สุทําแปง
๑๘๒๒. นายอภิชาต วิสุทธิ์เสรีวงศ
๑๘๒๓. พลอากาศตรี อภิชาติ โกยสุขโข
๑๘๒๔. นายอภิชาติ ดําดี
๑๘๒๕. นายอภิชาติ เทพวุฒิสถาพร
๑๘๒๖. นายอภิชาติ พงษศรีหดุลชัย
๑๘๒๗. นายอภิชาติ แสงอัมพร
๑๘๒๘. นายอภิชิต วิโนทัย
๑๘๒๙. นายอภินันท กี่สงา
๑๘๓๐. นายอภินันท โปษยานนท
๑๘๓๑. นายอภินันทร ศุภสุวรรณ
๑๘๓๒. นางสาวอภิรดี พรเลิศ
๑๘๓๓. นายอภิรักษ โกษะโยธิน
๑๘๓๔. นายอภิรักษ เทพยปฏิพัธน
๑๘๓๕. นายอภิรัตน โกสุมา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

๑๘๓๖. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ
๑๘๓๗. นายอภิสิทธิ์ วิรุณ
๑๘๓๘. นายอมร วาณิชวิวัฒน
๑๘๓๙. นายอมรทัต นิรัติศยกุล
๑๘๔๐. นางอมรรัตน เสนีวงศ ณ อยุธยา
๑๘๔๑. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
๑๘๔๒. นางอมรา พงศาพิชญ
๑๘๔๓. นางอรดี รุงเรืองโรจน
๑๘๔๔. นางอรพรรณ ศรีเสาวลักษณ
๑๘๔๕. นางอรพิน ผลสุวรรณ สบายรูป
๑๘๔๖. นางสาวอรพินท สพโชคชัย
๑๘๔๗. นายอรรคเดช ตาปราบ
๑๘๔๘. นายอรรครัตน รัตนจันทร
๑๘๔๙. นายอรรฆพงศ อินทรักษ
๑๘๕๐. นายอรรณพ ลิขิตจิตถะ
๑๘๕๑. นายอรรถพล บุญเล็ก
๑๘๕๒. นางอรอนงค สุวัณณาคาร
๑๘๕๓. นายอรัญ ธรรมโน
๑๘๕๔. นายอราม อามระดิษ
๑๘๕๕. นายอรุณ งามดี
๑๘๕๖. นายอรุณ บุญชม
๑๘๕๗. นายอรุณ รักธรรม
๑๘๕๘. นายอรุณ อวมอารี
๑๘๕๙. นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์
๑๘๖๐. นายอวยชัย วรดิลก
๑๘๖๑. นางอองจิต เมธยะประภาส
๑๘๖๒. นายออมสิน ชีวะพฤกษ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘๖๓. นายอัครณัฏฐ หาญจังสิทธิ์
๑๘๖๔. พลเอก อัครเดช มวงออน
๑๘๖๕. นายอัครพงศ พยัคฆันตร
๑๘๖๖. นายอัครวิทย สุมาวงศ
๑๘๖๗. นางอังคณา นีละไพจิตร
๑๘๖๘. นางอัจฉรา ภาณุรัตน
๑๘๖๙. นางอัจฉริยา วิริยาภิรมย
๑๘๗๐. พันจาเอก อัชฌา เหลืองอาทิจ
๑๘๗๑. นายอัชดา เกษรศุกร
๑๘๗๒. นายอัชพร จารุจินดา
๑๘๗๓. นางสาวอัญชลี ไพรีรัก
๑๘๗๔. พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
๑๘๗๕. นางสาวอัน สุขนาม
๑๘๗๖. นายอับดุลเลาะ หมัดอะด้ํา
๑๘๗๗. นายอับดุลวาฮับ โตะนากายอ
๑๘๗๘. นายอัมพร ทองเนื้อขาว
๑๘๗๙. นายอัมพล โพธิ์ศรี
๑๘๘๐. พลตํารวจโท อัศวิน ขวัญเมือง
๑๘๘๑. นายอัศวิน สุขกฤต
๑๘๘๒. นายอัษฎางค แสวงการ
๑๘๘๓. นายอาคม ผดุงศิลป
๑๘๘๔. นายอาคม สมพามา
๑๘๘๕. นายอาคม อุทโท
๑๘๘๖. นายอาซิส เบ็ญหาวัน
๑๘๘๗. นายอาทร ทอทอง
๑๘๘๘. นายอาทร แสงโสมวงศ
๑๘๘๙. นายอาทิตย โพนทอง

๑๘๙๐.
๑๘๙๑.
๑๘๙๒.
๑๘๙๓.
๑๘๙๔.
๑๘๙๕.
๑๘๙๖.
๑๘๙๗.
๑๘๙๘.
๑๘๙๙.
๑๙๐๐.
๑๙๐๑.
๑๙๐๒.
๑๙๐๓.
๑๙๐๔.
๑๙๐๕.
๑๙๐๖.
๑๙๐๗.
๑๙๐๘.
๑๙๐๙.
๑๙๑๐.
๑๙๑๑.
๑๙๑๒.
๑๙๑๓.
๑๙๑๔.
๑๙๑๕.
๑๙๑๖.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายอาทิตย ฟงเพราะ
นายอาทิตย มติธรรม
นายอาทิตย มีปากดี
พลเอก อาทิตย ศิริธร
นายอาทิตย อุไรรัตน
นายอานนท บัวคลี่
นายอานนท พรหมนารท
นางสาวอาภร วงษสังข
นางอาภรณ เพ็ญตระการ
นางอาภัสรา เทพจํานงค
นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ
หมอมหลวงอาภาวดี เทวกุล
นางอารีย วชิรวราการ
นางอารีย อิ้งจะนิล
นางอารีรัตน ไทรดวง
นายอาหะหมัด ขามเทศทอง
นายอํานวย กลิ่นอยู
นายอํานวย พลมณี
นายอํานวย สังขชวย
พลตํารวจตรี อํานวย สุขเจริญ
นายอํานาจ ธนะโสภณ
นายอํานาจ นันทหาร
นายอํานาจ ผการัตน
นายอํานาจ ศรีโชติ
นางอําพร เผนจันทึก
นายอําพล สิงหโกวินท
นายอําไพ กองมณี

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
๑๙๑๗.
๑๙๑๘.
๑๙๑๙.
๑๙๒๐.
๑๙๒๑.
๑๙๒๒.
๑๙๒๓.
๑๙๒๔.
๑๙๒๕.
๑๙๒๖.
๑๙๒๗.
๑๙๒๘.
๑๙๒๙.
๑๙๓๐.
๑๙๓๑.
๑๙๓๒.
๑๙๓๓.
๑๙๓๔.
๑๙๓๕.
๑๙๓๖.
๑๙๓๗.
๑๙๓๘.
๑๙๓๙.
๑๙๔๐.
๑๙๔๑.
๑๙๔๒.
๑๙๔๓.

หนา ๓๗
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นางอําไพวรรณ ตรีสกุล
นางสาวอําภาพร พวงมาลา
นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ
นายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ
นายอิทธิศักดิ์ ศิริยกุล
นายอิ่นคํา ฟองสมุทร
นายอินตา มาผาบ
นายอินทร จันทรเจริญ
นายอิสมาแอน ชางเรือ
นายอิสระ ทองคํา
นายอิสระ สุวรรณบล
นายอิสสระ นิติทัณฑประภาศ
นายอุณหิศ กาญจนกุญชร
นายอุดม ขวัญเซง
นายอุดม ชัยเจริญ
นายอุดม รัฐอมฤต
นายอุดม วราหะ
นายอุดม สมพร
นายอุดม แสนสีลา
นายอุดม อิ่มอรชร
นายอุดมการณ หลักคํา
นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิตร
นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ
นายอุดร ทองคํา
นายอุดร วีระพันธุ
นายอุทัย จันทิมา
นายอุทัย ศรีเทพ

๑๙๔๔.
๑๙๔๕.
๑๙๔๖.
๑๙๔๗.
๑๙๔๘.
๑๙๔๙.
๑๙๕๐.
๑๙๕๑.
๑๙๕๒.
๑๙๕๓.
๑๙๕๔.
๑๙๕๕.
๑๙๕๖.
๑๙๕๗.
๑๙๕๘.
๑๙๕๙.
๑๙๖๐.
๑๙๖๑.
๑๙๖๒.
๑๙๖๓.
๑๙๖๔.
๑๙๖๕.
๑๙๖๖.
๑๙๖๗.
๑๙๖๘.
๑๙๖๙.
๑๙๗๐.

๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวอุทัยวรรณ ดํารงกิจการวงศ
นายอุทิตย ทาระขจัด
นายอุทิศ ชูชวย
นางอุบล หลิมสกุล
นายอุปถัมภ ไชยมงคล
นายอุปถัมภ สายแสงจันทร
นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม
นางสาวอุไรวรรณ วุฒิเกษ
พลตรีหญิง อุษณีย เกษมสันต
นายเอ ถนอมมิตรวัฒนา
นายเอก ดวงแกว
นายเอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
นายเอกฉันท ทองพิริยกุล
นายเอกชัย กิติเรียงลาภ
นายเอกชัย สุพานิชวรภาชน
นายเอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล
นายเอกพงษ แสนรัมย
นายเอกพร โฆษะครรชิต
นายเอกพันธ ทนันไชย
นายเอกภาสน เตพละกุล
นายเอกวิทย สายแกวเทศ
พันโท เอกสิทธิ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
นายเอนก เกษมสุข
นายเอนก เทพสุภรณกุล
พลตํารวจตรี เอนก สัมพลัง
นายเอนก สีเขียวสด

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

๑๙๗๑. นางเอมอร ศุภรักษจินดา
๑๙๗๗. นายโอภาส หนูชิต
๑๙๗๒. นายโอกาส เตพละกุล
๑๙๗๘. นายโอรส วงษสิทธิ์
๑๙๗๓. นายโอภาส เขียววิชัย
๑๙๗๙. นายโอวาท อุกฤษณ
๑๙๗๔. นายโอภาส เพชรมุณี
๑๙๘๐. นายโอสถ ทองมี
๑๙๗๕. พลโท โอภาส รัตนบุรี
๑๙๘๑. นายโอฬาร สุขเกษม
๑๙๗๖. นายโอภาส สุมนารถ
๑๙๘๒. นายไอศูรย ภาษยะวรรณ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ

