เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
๑ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
๔ นางสุปราณี เศรษฐเจริญสุข
๒ นางสาวนัดดาเนตร ชื่นวณิช
๕ นางสาวอรุณี พูลแกว
๓ นางสาวสุขทวี ศรประเสริฐ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายนพพร บุรัสการ
นายปณิธิ อุทัยรัตน
นายวรมัน เฟองอารมย
นายวิชญ ผลผลาหาร
นางสาวกาญจนา พงษพานิช
นางกุลณี อิศดิศัย

กรมสงเสริมการสงออก
๗ นางจิตนิภา หวังเชิดชูวงศ
๘ นางปาจรีย สุโขบล
๙ นางวรรณี บัวประเสริฐ
๑๐ นางสาววัลยกุลภรณ สวนทวี
๑๑ นางสุกานดา วงศสวาง

กรมทรัพยสินทางปญญา
๑ วาที่รอยตรี วิชยา วังภคพัฒนวงศ
๔ นางสาววัชรา ชํานาญวงษ
๒ นายสมบูรณ เฉยเจริญ
๕ นางสาวสุมาลี ยะอัมพันธ
๓ นางสาวทิพวรรณ ไชยฉอุม
๖ นางอรสิรี หนูพรหม

กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑ นายกฤษฎา บุญราช
๙ นายชวงชัย เปาอินทร
๒ นายกอบเกียรติ กาญจนะ
๑๐ นายชวลิต ธูปตากอง
๓ นายกําธร ถาวรสถิตย
๑๑ นายชัยวัฒน ศิรินพุ งศ
๑๒ นายเชษฐา สังฆรักษ
๔ นายเกษม วัฒนธรรม
๑๓ นายไชยกิจ เหมพัฒน
๕ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
๑๔ นายทรงพล จําปาพันธุ
๖ นายคมกริช บุญวัฒนพงศ
๑๕ นายทรงฤทธิ์ พิมพโพธิ์
๗ นายคมชาญ บัวแยม
๑๖ นายทศพร พันธธง
๘ นายฉกรรจ ทิมทอง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายเทพชัย ศรีกุล
นายธนยศ แสนสุขใส
นายนที ชินนาค
นายบุญเวทย ศรีพวงใจ
นายประทีป กีรติเรขา
นายประสงค พวงเพชร
นายปราการ วรรณเกษม
นายพงษศักดิ์ ปรีชาวิทย
นายพศิน โกมลวิชญ
นายภาสวัฒก รอดคําดี
นายมงคล อดทน
นายยงยุทธ สุขโชติ
นายยรรยง วิไลพงษ
นายรณกร ถิรตานนท
นายรังสรรค คัมภิรานนท
นายฤหัส ไชยศักดิ์
นายวสันต ชํานาญจุย
นายวิชัย ไพศาลพัฒนสุข
นายวิชา สวางขจร
นายวีระวัฒน ชื่นวาริน
นายศรัณยู เสมา
นายศุภชัย ปญญาศิริ
นายสงา บัวระดก
นายสนิท บุญกอสกุล
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
จาสิบเอก สมทรง ตรากิจธรกุล

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสมนึก ไฝสัมฤทธิ์
นายสมบัติ ศรีไทย
นายสมพร คลายนก
นายสมศักดิ์ โยนกพันธ
นายสามารถ ลอยฟา
นายสิญจน เวชไพจิตร
นายสุนันท จันทสโร
นายสุรนิตย คําบุศย
นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ วชิราภิวัธน
นายสุวิทย บัวทองแกว
นายเสรี แจมเจริญสุขศรี
นายโสฬส อัสววิบูลย
นายอธิสันต ศรีเหนี่ยง
นายอนันต พิทยายน
นายอัสนีย เชาววาทิน
นางกนกกร ปราชญนคร
นางสาวกฤษณี มหาวิรุฬห
นางสาวกาหลง เพ็ญขันธ
นางจันทนา แสงนิล
นางจันทร ธรรมรักษ
นางจีรใจ เพชรกรรพุม
นางจุฬาลักษณ สอนสมบูรณ
นางเจษฎา กรองแกวอารยะ
นางนันทพร ชัยภูมิ
นางนําวรา จันทอาภากร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางปยาภรณ วงษวานิช
นางพรพรรณ โสเจยยะ
นางพัชนี งามใจ
นางมาลินี ลออพันธุสกุล
นางสาวยุวดี เที่ยวรอบ
นางลัดดาวัลย ขจรชัย
นายกุศล เกษประสิทธิ์
นายเกียรติศักดิ์ เรือนทองดี
นายโกสินทร ปาปวิรัช
นายคมสัน เณรชู
นายจําแลง กุลทวี
วาที่รอยโท จิระ วรภัย
นายจุรินทร สวัสดิภาพ
นายเจริญ บุณยาดิศัย
นายฉัตรชัย อนิวรรตเมธี
นายชนะชัย ใจชวย
นายชวลิต ทรัพยจุล
นายชาญชัย ศรีรัตนพงษ
นายชูศักดิ์ เดชะเทศ
นายเชาวลิต ครามผิว
นายเชิด จินะเปงกาศ
นายณรงคฤทธิ์ เมปริญญา
นายดนัย ปานนิตยกุล
นายดนัย เศวตะดุล
นายดิเรก กระจางลิขิต

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางวันดี พงษศรี
นางวันดี ฤทธิเดช
นางสุชาดา วัฒนา
นางสาวสุภารัตน เอกวานิช
นางอรอนงค อิ่มกูล

กรมการพัฒนาชุมชน
๒๐ นายตอศักดิ์ โกมลรัตน
๒๑ นายตะวัน อโณทัย
๒๒ นายทรงศักดิ์ บุณยเขมนันท
๒๓ นายทวีศักดิ์ นิติอาภรณ
๒๔ นายทวีศักดิ์ อุทัยดา
๒๕ นายทิวา มณีนวล
๒๖ นายธงชัย เจริญพานิชยกุล
๒๗ นายธงชัย บุตรนุชิต
๒๘ นายธนภัทร ศรีศักดิ์
๒๙ นายธรรมนูญ วุฒิลักษณ
๓๐ นายนิพนธ แกวดี
๓๑ นายนิพนธ โพธิ์ศิริ
๓๒ นายนิแม นิแมะ
๓๓ นายนิรันดร สุวรรณโณ
๓๔ นายแนบ สินทอง
๓๕ นายบรรจง ศิริบุรี
๓๖ นายบัญชา แสงเพ็ชร
๓๗ นายบันเทิง แกนแกว
๓๘ นายบุญธรรม นรินรัตน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ 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

นายบุญเลิศ สังขบัวศรี
นายบุญเวียง ณ ระนอง
นายบุญสง วัฒนไทย
นายบุญสง เวศยาสิรินทร
นายปฐม ยอดคํา
นายปโยธร พัทธรัตน
นายประชา มากทองมณี
นายประดิษฐ หลวงจอก
นายประทับ ทองภู
นายประทีป ผลเกตุ
นายประทีป อนันตบุรี
นายประนทต ปจฉิม
นายประสิทธิ์ ดาบเงิน
นายประสิทธิ์ อินทรแกว
นายปราโมช เจนธัญกรณ
นายปริญญา จารุคม
นายปริญญา ฉายศรี
นายปริญญา มงคลหลา
นายปรีชา เขาแกว
นายปรีชา จันทรรอด
นายปรีชา ทัศวงศ
วาที่พันตรี ปรีดา ปรคุณหนูพึ่ง
นายปวัน พรหมพิทักษ
นายปาณิดล นามวัฒน
นายพิชัย ณรงคทอง
นายพิชัย ธิตินวทรัพย

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายพิรยุทธ ทองเกต
นายพีรวัฒน เพชรทอง
นายพูลศักดิ์ ศรีใย
นายไพรศักดิ์ ใจตรง
นายไพศาล สุขปญญา
นายภิชา ผลเรือง
นายมนูญ เชื้ออินตะ
นายรองกี้ พลเอี่ยม
นายรักษพล วงษมวง
นายวสันต อินทรนอย
นายวัชรศักดิ์ หรุนทะเล
นายวัฒนะ นวลอนันต
นายวันชัย จริยา
นายวันชัย สืบประวัติ
นายวิชัย ชาติประเสริฐ
นายวิเชียร ตรีณาวงษ
นายวิทูล ชํานาญ
นายวิบูลยศักดิ์ วัฒนวิเชียร
นายวิวัฒน ตรีสุนทรรัตน
นายวิศัลย อินทามระ
นายวิศิษก บุญญาวิวัฒน
นายวิศิษฐ กองมณีรัตน
นายวิศิษฐศักดิ์ วัฒนรงคุปต
นายวิษณุ ไมตรีรักษ
นายวิสิทธิ์ สุภัทรประทีป
นายศิโมช ศรีจรัส

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
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

นายสถิตย พลศิลป
สิบเอก สมชัย สมนา
นายสมพงษ จันทรแทน
นายสมยศ วรรณพฤกษ
นายสมศักดิ์ หรั่งทรัพย
นายสมัย นันทบุรมย
นายสยาม รัตนบุษยาพร
นายสะอารี อีซอ
นายสันตศิริ สวัสดิมงคล
นายสันติ อิ่มวัฒนกุล
นายสันติสุข เทศประสิทธิ์
นายสาธิต สุธราพันธ
นายสิทธินันท ศรีรัตนานุกูล
นายสุชาติ นาระตะ
นายสุทธา สายวาณิชย
วาที่พันตรี สุทธินันท พรหมศิริ
นายสุทัศน ยาลังกาญจน
นายสุธรรม ทองเกลี้ยง
นายสุธีวัตร รุงเรืองพันธ
นายสุพจน ชาญเวช
นายสุพจน บรรเทิง
นายสุพัฒน ทองสุทธิ
นายสุรนาถ ขุนศรี
นายสุรินทร มลิวัลย
นายสุริยนต ยงยืน
นายสุริยศักดิ์ โภคะสุวรรณ

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสุริยะ สารพันธ
นายสุริยา กิติบุญญา
นายสุวิทย แกวเหล็ก
นายสุวิทย รักใหม
นายเสนห พรหมโคตร
วาที่รอยตรี โสภณ หมื่นสังข
นายไสว ธรรมกิจ
นายอนันต เตชะนันท
นายอนันต ศรีรักษาแกว
วาที่รอยตรี อนันตยศ เจริญผล
นายอานนท แสงรุง
นางกมลศรี หาญสุริย
นางกรรณิการ คําเหล็ก
นางสาวกฤษณา กันทะสา
นางกาญจนา ทวีวัฒน
นางกาญจนา อุบลบัณฑิต
นางเกศณี สิทธิชัยวงศ
นางสาวขนิษฐา เจริญมิตร
นางขวัญใจ จันทรมณี
นางคุณัญภา ทวีกุล
นางจริยา นุชพงษ
นางสาวจันทนี ยุติบรรพ
นางสาวจันทรประภา กูลวิสุตปจิต
นางสาวจิตรา จิตตะเสนา
นางจิราภรณ คานุรักษ
นางจุรีพร แกวมณี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

นางจุรีย วัชรกาฬ
นางฉัตรทอง คําขันธ
นางชลัดดา ธรรมกุล
นางชะตา ธุลีจันทร
นางสาวชุติอร ชอบชื่น
นางญาณภัทร แยมงาม
นางณัฏฐิยาภรณ ศรีสุบรรณ
นางสาวดวงนภา สงฆประสิทธิ์
นางดวงเพ็ญ ใจวรรณ
นางเต็มเดือน คงสัตย
นางสาวธีราภรณ สถาวรนันท
นางนกนอย ขํามั่น
นางนงลักษณ จันทรนวล
นางนฤมล อัญชลีกุล
นางสาวนวลละออ จุลพันธ
นางนัฐชลา คัมภีรภาพสุนทร
นางสาวนันททา คูวิบูลยศิลป
นางนิตย สุวรรณเจริญ
นางสาวนิลตระการ อมาตยกุล
นางบุญทิวา วรรณประเวศ
นางสาวไบดะ เจะมะ
นางประไพภรณ พรสวัสดิ์
นางสาวปราณี มีนาค
นางสาวปรีดา กวยตระกูล
นางสาวปรีดา พรสุขนิมิตกุล
นางสาวพจนา สุจํานงค

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางสาวพนิดา พานทองดี
นางสาวพรทิพย ชมบุญ
นางพรทิพย อังกุลดี
นางพรพรรณ นากามิ
นางพรรณภัค เจริญคํา
นางสาวพรรณา โมราถบ
นางพรศรี ขาวแกว
นางพวงมุกข จารุคม
นางพัชรี ทรัพยประเสริฐ
นางพัชรี อาราเม
นางพันทิพา ทิพวรรณ
นางพิกุล ศิลปสุวรรณ
นางพิศมัย เลาหวรรณธนะ
นางพิสมร ขจรศักดิ์สิริกุล
นางพิสมัย ชมเชย
นางสาวเพชรรัตน ชวยกระจาง
นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ
นางเพ็ญศรี ศิริสวัสดิ์
นางภาวิณี กมขุนทด
นางมยุรี เพ็ชรัตน
นางมารศรี บุญปญญา
นางมาลี บัวพันธ
นางสาวมุกดา พิชัยวงศธรรมา
นางยุพา ศรีแกวหลอ
นางรวีวรรณ พัทธรัตน
นางเรณู กุลเจริญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕

นางสาวลดาพร ทองนิ่ม
นางวนิดา อินทรแกว
นางวราพร รัชชุศิริ
นางสาววราภรณ ศิริพรกิตติ
นางวลัยพร ศรีศักดิ์
นางสาววลัยภรณ ดาวสุวรรณ
นางวันทนา สวัสดิ์ภักดี
นางวันเพ็ญ ระดมยิง
นางวัลลภา บริพันธุ
นางวาริการ วิมุกตายน
นางสาววาสนา บุญรอด
นางแวมูเนาะ สะตี
นางศศินันท หิรัญศศินนท
นางสาวศิริพร รัตนะ
นางศิริวรรณ สะพานแกว
นางสมใจ แพนลิ้นฟา
นางสาวสมพิศ พริ้งมงคล
นางสมศรี ดวงแสง
นางสายพิน โพธินวล
นางสายพิรุณ นอยศิริ
นางสายสมร บุญเฉลิม

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางสิริวิไล รุงประเสริฐ
นางสีชมภู บุตรสินธุ
นางสาวสุชลี วาทะสัตย
นางสุดจิตร พรหมทอง
นางสุนทรี แกวกรอง
นางสุพัทภรณ หิรัญวรรณ
นางสุภาภรณ ตั้งธงทองกุล
นางสาวสุมนา สุดรัก
นางโสภา นุนสวัสดิ์
นางอมรา วงศศรีรัตน
นางสาวอรษา โพธิ์ทอง
นางสาวอรุณ อนพันธ
นางอังคณา อุนสําราญ
นางอัจฉรา วรรณวงศ
นางอัญชลี จันทศรี
นางสาวอําพร งามศรีวัฒนาสกุล
นางสาวอินทิรา ทวิชศรี
นางอุทัยวรรณ สิงหประเสริฐ
นางเอมอร ขจรวงษ
นางเอื้อมพร ดิษฐจําเนียร

กรมที่ดิน
๑
๒
๓
๔

นายกฤษดา วงษประดิษฐ
นายกอบกู วัดวิไล
นายกิจตะ บุตรโยจันโท
นายกิตติศักดิ์ ตั้งจาตุรโสภณ

๕
๖
๗
๘

นายโกมล บัวทอง
นายขวัญใจ วองไว
นายคฑาหัส สมหวัง
นายคํานึง สังขชวย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
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

นายคําศิลป จิตตโสภณ
นายจักรพันธ ซาแสงบง
นายจันทา ดาลาด
นายจํานงค ศรีหาภูธร
นายจํารูญ จินดาขันธ
นายจําลอง ศรีวิเชียร
นายจิรโรจน กรศิริธนาสิทธิ์
นายจีระศักดิ์ ประภาตะนันท
นายเจติ คําเนตร
นายเจษฎา บูรณะ
นายเฉลิมพล พงษประสิทธิ์
นายชโอด โทนเดี่ยว
นายชะโอด ศรีแสง
นายชาติ พิทยาภักดี
นายชาติชาย ขจรบุญ
นายชูชัย อินตะเทพ
นายไชยวุธ กาญจนจันทร
นายณพน ไชยวรรณ
นายณรงค จันทมณี
นายณัฐพงศ พานิชเลิศ
นายณัฐพล ทองประเสริฐ
นายดนัย เจียมวิเศษสุข
นายดาวเรือง เนาวประสิทธิ์
นายดํารง สมสิทธิ์
นายดิเรก ไมเขียว
นายเดะยง สะโต

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายถาวร ตุระคะวินทร
นายทรงวุฒิ สายแกว
วาที่รอยเอก ทวีป ชาญวิวัฒน
นายธนพันธ สัจจาศิริ
นายธนวิทธิ์ กลับนวม
นายธนู ใจวงศ
นายธรรมนูญ คีรีพัฒน
นายธีรพล ไชยวงศ
นายธีระยุทธ ปนใจ
นายนที ลิขิตธรรมวาณิช
นายนพดล อินทวารี
นายนริศ สําราญรื่น
นายนิพันธ คัมภีรชัย
นายนิรา พิมล
นายนิวัตร ติณจินดา
นายบรรดิษฐ สังขสุข
นายบุญชวย โพธิ์นอย
นายบุญธรรม ขวัญเกื้อ
นายบุญมา ตีระกุล
นายบุญรัตน ชูสง
นายประนม เอี่ยมออนตา
นายประโพธ ศฤงฆานนท
นายประวัติ นนทขจี
นายประสพโชค ปยโชติสุกิจ
นายประสาน แสงมณีขจร
นายประสิทธิ์ เรียงทองหลาง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

นายประเสริฐ บุญมีรัตนโยธิน
นายพงศกร โหละสุต
นายพินิจ สาลี
นายพีระพัฒน เมฆพัฒน
นายพูนศักดิ์ จิตติวัธน
นายไพรัตน รวีทรัพยไพศาล
นายภิญโญ วรรณา
นายมงคล พวงแกว
นายมงคล อินทนาม
นายมานิต สุทธิกาปลูก
นายมีเดช สายัณห
นายยงยุทธ กาญจนานุรักษ
นายวรวิทย หวานทอง
นายวรวุฒิ แดงสอาด
นายวสวัตติ์ บุญชวย
นายวัชระ บัวทอง
นายวัชรินทร สันตินัย
นายวิเชษฐ ผาธรรม
นายวินัย จิตตะโสภา
นายวินัย วงศสกูล
นายวิโรจน ประเสริฐศรี
นายวิศาล ตันวรรณรักษ
นายวิศิษฐ ชมสุข
นายวิสันต บุญโยธา
นายวิสุทธิ์ พายุหิน
นายวุฒิชัย เต็มศิริพันธุ

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายศรีศักดิ์ สวงโท
นายศรีสกุล บุญเดช
นายศักดิ์วุฒิ เพชรทวี
นายศิริชัย สุวรรณมงคล
นายศิริศกั ดิ์ เหลารักผล
นายศุภชัย แจงสวาง
นายสมเกียรติ ธนศิริรักษ
นายสมชาย ชิตนอย
นายสมชาย ทองบัว
นายสมชาย ประกอบจรรยา
นายสมชาย ศรสังขทอง
นายสมนึก เสี่ยงแทน
นายสมบัติ โตะบุรินทร
นายสมภพ สุกิตติวราพันธุ
นายสมโภชน พัฒนโศภนพงศ
นายสมยุค ขับกลอมสง
นายสมหมาย เหรียญไกร
นายสมัย แสงทอน
นายสมาน ไมเลียบ
นายสยุมภู สุรเกียรติ
นายสอาด กระจางพัฒนวงษ
นายสันทัด ตะเสนา
นายสําคัญ ทองพันธุ
นายสิทธิชัย แสงสิงแกว
นายสุกิจ ชุมมณีกูล
นายสุชัยวิทย เนียมโภคะ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘

นายสุทธิพร สุวรรณศิลป
นายสุทัย ชัยชนะ
นายสุธน รัตนมณี
นายสุนทร วัฒนา
นายสุพล สกุลนุรักษ
นายสุพล ไสยศาสตร
นายสุเมธ เพชรมณี
นายสุรชัย รัชตประทาน
นายสุรพร โกรธา
นายสุรวิทย นวลแกว
นายสุรศักดิ์ แกวเมืองกลาง
นายเสรี สายพงษพรรณ
นายองอาจ อดทน
นายอนุพร สหเกียรติ
นายอมรศักดิ์ พุทธากร
นายอมรศักดิ์ หวยหอง
นายอุดมศักดิ์ ณ นคร
นางสาวกมลทิพย รุงแสงจันทร
นางสาวกรรณิการ ภูจีนาพันธ
นางกัณฐมณี สังอรดี
นางสาวกันยา พลอยวงษ
นางกิติมา กาญจนพิบูลย
นางกุลวดี นิลรัตน
นางโกสุม พรหมมาศ
นางสาวจงกล ชาญสินธพ
นางจงดี แกวมี

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางจินตนา เฉลยรส
นางจุฑาทิพย สุรพล
นางชวนพิศ โตะบุรินทร
นางโชติกา อินทราวุธ
นางณิชาพร ลีลารัตนรุงเรือง
นางสาวเณืองณิจ รัชโน
นางดารา สองศรี
นางสาวดาลัด คชะเทศ
นางดาวัลย หวยกัน
นางดาหวัน คําไทยกลาง
นางเดือนนภา จบหิมเวศน
นางทองเพียร ยัณรังษี
นางสาวทัศนีย ขันแสง
นางทัศนีย พลพิชัย
นางทิพาพร เบิกบาน
นางธัชธร เพ็งผอง
นางธัญนันท เผาดี
นางสาวนงพรรณ ราชบริรักษ
นางนงเยาว สิทธิสาร
นางสาวนภา พันธภูษา
นางนันทา ศักรางกูร
นางนิตยา สืบบุญ
นางบังอร รังสิโยภาส
นางสาวบุญรอบ จันทรมาก
นางเบญจมาศ คงเกรียงไกร
นางเบญจวรรณ ชัยบุตร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
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

นางปภาวดี ธรรมสนอง
นางประทุมพร ศรีมาลา
นางประเทือง ปเจริญ
นางสาวประภา ภูริพัฒนกุล
นางสาวประสม วัฒนอ่ํา
นางปยารมณ เอี่ยมโพธิ์
นางเปยมพร ภาคามล
นางผองศรี แดงมาก
นางผุสดี จิตรชวาล
นางพเยาว ศรีฤกษ
นางพรนภา วศะกุลพงศ
นางพรพิมล ธรรมมารมย
นางพรรษมน ผาชลา
นางพรวิภา ใจกวาง
นางพวงพันธ นิธิวิบูลย
นางพัชรินทร บุญยอด
นางพันธุดี อินทวงศ
นางพานทอง ดวงใจ
นางพิสมัย เฉลิมแสน
นางสาวพูนพิศ มะโนสันต
นางพูนสุข วัฒนานันท
นางเพ็ญศรี แกวหานาม
นางไพเราะ จงเพียรเลิศ
นางภนิดา ธาณะธรรม
นางภักดี สุทธิเกิด
นางสาวภัคสิรี ชาตรีกูล

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางภิตินันท ศรีวิโรจน
นางมณฑา สัญชานันก
นางมณีวรรณ มาลีลัย
นางยลรดี ศรสังขทอง
นางยุพิน เกาะสม
นางสาวเยาวนิจ ศิริปตุภูมิ
นางโยธกา อินทรวงศ
นางรัชกร วิโรจนเมฆาวณิชย
นางสาวรัตนา ดานดี
นางเรณู จงกล
นางลาวัณย ภัทรภานุ
นางสาวลีนา นววิมาน
นางวนิดา เกิดประกอบ
นางสาววรนุช อินทราพร
นางวรรณทนา ไตรสุธัญ
นางวรรณพร อังกินันทน
นางสาววรรณมงคล สุขยิ่ง
นางวรรณา เทียบพุฒ
นางวราพร รักษนาเวศ
นางวริศรา เดชสอน
นางวันธนี ทรัพยมา
นางวันเพ็ญ เชิดชู
นางสาววันเพ็ญ ตรีสิทธิ์
นางสาววันเพ็ญ บุญมั่น
นางวิภา ขันแกวลดา
นางวิภาดา ใหมสาลี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นางวีรวรรณ ทับทิม
นางศตพร ธนกรภักดี
นางศศิวรรณ เอี่ยมออนตา
นางสดศรี มารมย
นางสมพิศ สายลิ่ม
นางสวายา สุริยะทัศน
นางสายยันต มีสุวรรณ
นางสาวสิริวิช ทองสกุล
นางสุจิรา สุวรรณรัตน
นางสาวสุณีย อรรถธรรม
นางสาวสุธรี  ญาณชโลทร
นางสุนันท สมตน
นางสุนิสา พงษศรี
นางสุนีย บัวใหญ
นางสุพัฒศิริ ระลึก
นางสุพิศ บุญจิตร
นางสาวสุภัสสรา ลวนานนท
นางสุภาพ ผิวเณร

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางสุมาลี ศักดิ์จิรพาพงษ
นางสุรีย กิตติ์ชัยวัชร
นางแสงเดือน ปงหาญ
นางโสภิต เพชรชู
นางอนงครัตน เอี่ยมสะอาด
นางอมธิรา โพธิ์ไหม
นางอรุณรัตน ดํารงสันติพิทักษ
นางสาวออยทิพย พรหมไชยศรี
นางอังคณา แขรัตน
นางอังคณา เปสลาพันธ
นางสาวอังคณา อังคะนาวิน
นางอัจฉรา ศรีลาเทพย
นางอัมพร หงษทอง
นางอาภรณ มุสิกอง
นางอํานวย ชัยเพ็ชร
นางอินทรเขียน เมฆราช
นางอุษา บุญเดช
นางเอมใจ ศุกรวรรณ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายคณนาถ คะชะนา
๘ นายประจญ ปรัชญสกุล
นายจรันต บุญมา
๙ นายประพันธ ภักดีนิติ
นายจิรพัฒน พรมสุวรรณ
๑๐ นายปรีชา จันทรยวง
นายชลิต พงศสิทธิศักดิ์
๑๑ นายปรีชา ดิษฐเจริญ
๑๒ นายพัฒนศักดิ์ ชวนสนิท
นายเดชา พลกลา
๑๓ นายพัสกร ชมพูพาน
นายบัณฑิตย เทวีทิวารักษ
๑๔ นายภิญโญ ปานนุย
นายบุญชัย สมใจ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายมาโซ มูซายี
นายเวโรจน สายทองแท
นายสมเกียรติ ทัพบํารุง
นายสมชาย รามสูต
นายสุเทพ ชํานาญศิริ
นายสุเนตร สุทธิการ
นายสุรชัย ธัชกวิน
นายสุรพันธ เฉลิมไทย
นายอดุลย ครุธอินทร
นายอนันต ไชยกุล
นายอนุสรณ แกวกังวาล
นายอํานาจ ผลมาตย
นายอิทธิกร มะยงหวย
นางกาญจนศรี พูลสวัสดิ์
นางจิตติมา อิ่มทองคํา

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางจีระวัฒน วรวัฒนชัย
นางสาวซอนกลิ่น โสงขุนทด
นางสาวบานเย็น ยาวิชัย
นางปราณี ขวัญคาวิน
นางรพีพรรณ ศิริมา
นางวรรณทนา วันเพ็ญ
นางวรรณโสภิต วัฒนรุกข
นางวารุณี ดอนอุบล
นางวิมลรัตน คัฒฑะจันทร
นางสาววิไลพร จันทรสุวรรณ
นางวีณา กาบกลาง
นางศิรินันท มณีโชติ
นางสาวสุภาพร ออชัยภูมิ
นางสาวสุรียรักษ ไตรเสนีย
นางอมรรัตน โชคบุญธิยานนท

กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๑ นายนพรัตน ยอยสวัสดิ์
นายคุณากร ชาญกูล
๑๒ นายประกิต มัทยาท
นายเจตนิพิฐ พุมไทรย
๑๓ นายประสงค แผสุวรรณ
นายเจษฎา ครรชิตานุรักษ
๑๔ นายประเสริฐ สระบัว
นายชาญยุทธ อยูพุม
๑๕ นายพันธศักดิ์ ชื่นใจ
นายไชยอนันต บุญประสิทธิ์พร
๑๖ นายไพบูลย กิตติพิทยากร
นายตระกล พนมวัน ณ อยุธยา
๑๗ นายไพโรจน ประโมทะกะ
นายธงชัย โรจนกนันท
๑๘ นายมนตรี นภาพงษ
นายธนาณัฎฐ ตัณฑเสน
๑๙ นายรังสรรค ศรีหนู
นายธวัชชัย กรเลิศวานิช
๒๐ นายวรวรรณ กลิ่นแกว
นายนพ โรจนวานิช

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายวิจิตร จําปาสกุล
นายวิชัย คัมภีรปรีชา
นายวิชิต อรุณมานะกุล
นายวิทยา เชียรศิลป
นายวิเชียร หนูดํา
นายวีรวุฒิ ประวัติ
นายศักดา อารุณี
นายสงบ วงคสวรรค
นายสมชาย จรูญวิรุฬห
นายสมนึก ไกรทองสุข
นายสมนึก เนียมรักษา
นายสมพงษ ชัยดํารงคฤทธิ์
นายสวัสดิ์ ธัญญะสุขวณิชย
นายสุชาติ กิมาคม
นายสุรชัย สุวรรณขจร
นายสุรชัย สุวัฒนากรกุล
นายสุรพงศ พูนพิพัฒน
นายโอฬาร ศักยโรจนกุล
นางเก็ดดาว บูชาบุญ
นายกมล ประเสริฐกุล
นายกฤชนัย ศรีสุริยจันทร
นายกฤษฎา ไชยพรหม
นายกอบศักดิ์ พฤฒิพิทักษ
นายการุณย วัฒโนภาส
นายกําชัย มฤทุกุล

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
กรมการปกครอง
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางจินตนา อุดมพลานุรักษ
นางฉันทนา สมประสงค
นางณัฐอุมา สรรพลุน
นางธนิษฐนันท มีเพ็ญกิจ
นางเนตรชนก วิลาควง
นางพรจิต ชววิสิฐ
นางสาวเพชรรัตน ศรีพัฑฒางกุระ
นางไพรินทร ปลื้มธวัชชัย
นางมณฑา ศรีสมบุญ
นางสาววาริน สุขเสมอ
นางวลัยลักษณ อนุพันธนันท
นางสาวศศิธร รุณดี
นางศศิวิมล นุชเกษม
นางสมจิต ปยะศิลป
นางสมพร อุนชัย
นางสาวสิริรักษ ไสยวรรณ
นางสาวสุดารัตน พีรมนตรี
นางสาวโสมวิภา โยธะพันธุ
นางอุษา พฤกษพิทักษกุล
นายกิตติเดช พิทยาภินันท
นายเกรียงศักดิ์ แสงยุนนท
นายเกียรติศักดิ์ ปอมทองคํา
นายโกวิทย มรรคผล
นายโกศล ชุมพลวงศ
นายขวัญชัย เทิดทูนการคา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ 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

นายขวัฒน ฉมังลาภ
นายคนิจ แกนจันทร
นายคนึง มีพรหม
นายคมกฤช พูวัฒนาธนสิน
นายจักรพงษ เปยมเมตตา
นายจารุมัย นพรัตน
นายเจนวิทย บุญเพ็ง
นายฉัตรชัย บุญเฉลียว
นายชรัส บุญณสะ
นายชวพล พันธุมรัตน
นายชวลิต รุจิราพรพงศ
นายชวลิต เหมือนภักตร
นายชันสันต นิธิมากร
นายชัยยศ เอื้อปญญาพร
นายชัยวัฒน ศึกขยาด
นายชาญชัย แกวกา
นายเชวงศักดิ์ ใจคํา
นายฐากูร นุกูลโรจน
นายณรงค กัลพงษ
นายณรงค จันทรทอง
นายณรงค ธีรจันทรางกูร
นายณรงค วิมลโสภณกิตติ
นายณรงค เหมมะ
นายดํารงคพล ศิลป
นายเดช ทะลือ
นายตอศักดิ์ เพชราภา

หนา ๙๓
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ
นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ
นายทรงรัฐ รัฐปตย
นายทิวา วัฒนะไพบูลยสุข
นายธงชัย ธรรมชาติ
นายธนพล วัฒนเวช
นายธนพัฒน พสุคันธภัค
นายธนศักดิ์ พงษบัณฑิตนุกุล
นายธนันท เธียรจรัสวงศ
วาที่รอยตรี ธนากร จินจํา
นายนพดล ชัยศักดิ์เดช
นายนภดล จารุพงศ
นายนรินทร อิทธิบูลวัฒน
นายนลิน ตั้งประสิทธิ์
นายนําชัย เจียงวรีวงศ
นายนิกุน ภูฆัง
นายนิพนธ จงถาวรวุฒิ
นายปกรณ สุริวรรณ
นายปณิธิ กฤษฎาธีระ
นายประกอบ ยศเสถียร
นายประกอบผล คงเผา
นายประคองธรรม เมืองซาย
นายประณม ขําโนนงิ้ว
นายประภาส วันเดีย
นายประมวล ศรีทอง
นายประสิทธิ์ มากบุญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
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

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายประสิทธิ์ ศรีเมือง
วาที่รอยตรี ประเสริฐชัย สามกษัตริย
นายปรินทร จํานงคภักดี
นายปรีชา ใจเพชร
นายปญญา ฤทธิญาติ
นายผาชัย โปรียานนท
นายพงศพัศณ เรืองระพีพรรณ
นายพงษพันธ อุบลธรรม
นายพงษศักดิ์ เจริญผล
นายพจน รักความสุข
นายพยัคฆพันธุ โพธิ์แกว
นายพรชัย หลิมตระกูล
นายพัฒนธรณ กีรติรัฐวัฒน
นายพัณณเดชน ศรีจันทร
นายพิพัฒน เด็ดอนันตกุล
นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ
นายไพโรจน หนูเกื้อ
นายไพศาล เหลืองวิชชเจริญ
นายภัลลพ พิลา
นายมงคล พูลรักษ
นายมงคล สุกใส
นายมนตรี ชุนศิริทรัพย
นายมนตรี ภัทรานาวิก
นายมนัส พิศุทธิกฤตยา
นายมีนา เจียงประพันธ

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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายยงยุทธ ประคองคํา
นายยรรยง แกวพิทยา
นายยศดํารงค ศรีนุต
นายยุทธนา นุชนารถ
นายยุทธนา พจนโยธิน
นายวงศกร เจริญ
นายวรการ แซหลิ่ม
นายวรกิตติ ศรีทิพากร
นายวรนิติ์ มุตตาหารัช
นายวรภัทร ขําสุวรรณ
นายวรรธนชัย โตสวัสดิ์
นายวัชรพงษ พงษวัชรากร
นายวัชรินทร นิ่มประทุม
นายวานิชศักดิ์ อุไรกุล
นายวิทยา วงษพราหมณ
นายวิทยา สโรบล
นายวิทวัส วิวัฒนชุตินันท
นายวินิตต โกศิลญวงศ
นายวีระศักดิ์ ตรีวิชา
วาที่พันตรี ศรัณยพงศ สุธงษา
นายศรัณย พิบูลยศักดิ์โสภณ
นายศศินทร ตันกิจจานนท
นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต
นายศักดิ์ชัย สุขโชคพานิช
นายศักดิ์ชาย วงศกนิษฐ
นายศิริพล พิพัฒนรัตนเสรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ 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

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายศุภนัย พวงมณี
นายสถิตย ออดปญญา
นายสมกิจ ปลาทอง
นายสมกิจ เสวกวัชรี
นายสมคิด พงศสมานวรกุล
นายสมชาติ อินทะกนก
นายสมชาย พลานุเคราะห
นายสมชาย สิงหกุล
นายสมนึก คชตุง
นายสมบูรณ นันทชัย
พันจาอากาศเอก สมบูรณ ศรีพันธ
นายสมปอง พุทธกูล
นายสมพงษ ไชยผง
นายสมพร ทองอยู
นายสมศักดิ์ ทองกุญชร
นายสมศักดิ์ พฤกษไพบูลย
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายสมศักดิ์ อิทธิวรกุล
นายสมศักดิ์ เอี่ยมพานิชกุล
นายสัมฤทธิ์ อิ่มอก
นายสากล เสาวบุบผา
นายสาคร ธิวรรณลักษณ
นายสิทธิพร สําลีรัตน
นายสิทธิศักดิ์ พรหมรัตน
นายสุชีพ แขงขัน
นายสุทธา ธรรมอํานวยสุข

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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสุธรรม ยิ้มละมัย
นายสุนันท เจริญยุทธ
นายสุบรรณ ใจเอื้อ
นายสุภาพ แชมชื่น
นายสุรเชษฐ จุลภักดิ์
วาที่รอยตรี สุรพล เทียนรุงเรืองแสง
นายสุรพล สุวรรณานนท
นายสุรพล แสวงศักดิ์
นายสุรินทร ดําขํา
นายสุรินทร เหมือนฤทธิ์
นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์
นายสุวรรณ เวฬุวนารักษ
นายสุวิทย เล็กกําแหง
นายเสนห นนทะโชติ
นายโสภณ เนื่องจํานงค
นายโสภณ พวงสมบัติ
นายอดิศร กําเหนิดศิริ
นายอดุลย ฮวกนิล
นายอนันต ไชยศักดิ์
นายอนันต บุญรัตน
นายอนันต ภัทรเดชมงคล
นายอนุวรรตน จันทรสุขเกษม
นายอภิสรรค สงาศรี
นายอรรณพ เกิดวิบูลย
นายอรัญ เอกทวีวุฒิ
นายอลงกรณ พูลชมภู

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
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

นายอโศก ศรีโรจน
นายออมสิน สุขภิการนนท
นายอาคม สุขพันธ
วาที่รอยโท อานนท เชื้อเล็ก
นายอํานวย พานทอง
นายอําพร พลยุง
นายอิณฑรัฏก ถวายทรัพย
นายอิทธิพงษ ชื่นพิศาล
นายอุกริช พึ่งโสภา
นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล
นายเอกรัตน อังคสิทธิ์
นางกมลลักษณ มารุต
นางกมลวรรณ กันทะติ๊บ
นางกรรณิกา จันทวานิช
นางกรรณิการ กุลวรางกูร
นางกฤษณา ทุมทองหลาง
นางกอบแกว สงวนพงษ
นางกาญจนา ธุววิทย
นางกาญจนา ศิริรัตน
นางขวัญใจ ลี้ทักษพิมาย
นางขวัญเมือง วิจิตรจันทร
นางเครือวัน พรมมา
นางงามตา ประกอบผล
นางจรรยา ขาวมาก
นางจรรยา ทับลอยฟา
นางจาริณี เสงประถม

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางจินดา คงมั่น
นางจินดารัตน ยุทธศิลปเสวี
นางจิราวรรณ อุนมี
นางจุฑามาศ มีมาก
นางชนิดา เหมือนมนัส
นางชัญญา วิกยพันธ
นางณัฐกานต ปานดํา
นางดอกจันทร เพ็งอารีย
นางทองลวน หมื่นตาบุตร
นางทัศนีย เปลี่ยนสาร
นางธนิศา ทรวงอนุรักษ
นางธัญพร เกาซวน
นางนงคราม ตอกิตติกุล
นางนพวรรณ ขจร
นางนฤมล ชมเชย
นางสาวนวลพรรณ ไชยชนะ
นางนันทนา ครุฑธกะ
นางนัยนันต สายสูง
นางนิติยา เตชวิทูรวงศ
นางนิทรา นาควิเชตร
นางบรรจงจิต ตุนทอง
นางบัวสด สีตําแย
นางบุญญา ชวยวงศญาติ
นางปยะวรรณ พงศานิตย
นางปยะฉัตร ศรีชญา
นางสาวผกาพร เพ็ชรรัตน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

นางผองพรรณ แตงกวา
นางพงษรัชฎา เหลาะหลง
นางพจนกนิฏฐ สุขจิตต
นางสาวพวงทอง ไมหอม
นางพัชราภรณ ตรงตอกิจ
นางสาวพัฒนา ทะนันชัย
นางพิณทิพย นามประดิษฐ
นางพิสาย คุมสุพรรณ
นางสาวพูนทรัพย ทองจันทร
นางเพ็ญนภา ชํานาญผล
นางมุกดาภรณ ใจสุยะ
นางสาวยินดี พนภัย
นางยุพา ศรีนุต
นางรมิดา ธนะอติชาติ
นางรัชฎา วิมลจิตราพร
นางรัตนาภรณ จํานงคทรัพย
นางรัตนาภรณ อนุพันธุ
นางละเอียด บุญลอย
นางลักขณาวรรณ แสวงพันธ
นางวรรณี ชิวหวรรณ
นางวราภรณ เกิดสําอางค
นางวัชราภรณ ทองนิล
นางวัลลา ธีรสรรเพชญ
นางวาลิกา ทิศปอง
นางวิลเลียมลักษณ โตสกุล
นางวิไล เคลือบสําราญ

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางวิไล ตรีลาภี
นางศรวณีย ณ ไพรี
นางศิริมา นวฤทธิศวิน
นางศิริวัลย ประจงคา
นางสาวศิวพลอย ศรีมานิตรากูล
นางสมพร สิมแสน
นางสมสุข คงสมใจ
นางสายสุนีย ดวงเดน
นางสายหยุด บุญประเสริฐ
นางสํารวย เพ็ชรกลา
นางสุจินต คําแกว
นางสุดใจ สุธาชีวะ
นางสุนทรลักษณ ทิพยอาภรณ
นางสุนันต สาระวะดี
นางสุพร ประจักษเลิศวิทยา
นางสุพรรณี คงสุข
นางสุภาพ ใยโนนตาด
นางสุภาภรณ โพรี
นางสุมนา มุสิกทัศน
นางสุวคนธ ทิพยรักษา
นางเสมอใจ เสงี่ยมงาม
นางเสาวนีย บุญปอง
นางอนงค ชื่นกมล
นางอนงคนันท เล็กเจริญ
นางสาวอนุรัตน แกวแกมเงิน
นางสาวอรทัย พงษสมัย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางอรสา ทองสุพล
นางอรัญ ชัยชาญ
นางออนศรี ไชยาอาย
นางอัจฉรา เขารัมย
นางอัญจนา สายทองแท
นางอัญชลี รัตนติสรอย

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางอัมพร ไชยวุธ
นางสาวอัมพร แสงทอง
นางอารีจิตต นอยบัวทอง
นางอําภรณ วังสุภา
นางอําภา รัตนไชยโย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นายกนก จินดายก
๒๐ นายจิรวัฒน จันทวิสูตร
นายกนกศักดิ์ รามบุตร
๒๑ นายจิรศักดิ์ จิตสม
๒๒ นายเจริญ แทนบุญ
นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม
๒๓ นายเฉลย เองฉวน
นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ
๒๔ นายชนะวัฒน มานุวงศ
นายกิตติพงษ มุขชาติ
๒๕ พันจาเอก ชนินทร ราชมณี
นายกิตติศักดิ์ ศรีพุทธโธ
๒๖ นายชวลิศร เวชวงศวาน
นายเกรียงไกร ใจแสน
๒๗ นายชัชวาล เล็กธํารง
พันจาอากาศเอก เกษม พงษเสนห
๒๘ นายชัยเดช ฝายนันชัย
นายโกวิทย พิมพสีทา
๒๙ นายชัยยันต จันลองคํา
นายโกศล ทองสวาง
นายคมสันต เจริญอินทร
๓๐ นายชัยโย สุวรรณรัตน
นายคําพัน มูลสาร
๓๑ นายชัยรัตน ธูปมงคล
๓๒ นายชัยวุฒิ ปานะวุธิ์
นายฆานี มนูญดาหวี
๓๓ นายชัยอนันต สิริเบญสานนท
นายจรัสพงษ บุญสรรค
๓๔ นายชัยอนันต อภิบาลปฐมรัฐ
นายจักรกฤษณ ปาลาศ
๓๕ นายชาตรี ศรีสันต
นายจักรพันธ จันทรนราช
๓๖ นายชาติชาย ฤทธิ์น้ํา
นายจักรมงคล เอี่ยมนาค
๓๗ นายชาลี บัวแกว
นายจัด จันทรแกว
๓๘ นายชํานาญ โอสุวรรณ
นายจํานงค บุญแกว

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ 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

นายชินธิป พึ่งแพง
นายชุมสาย เทพลิบ
นายชูชีพ ชูจิต
นายชูทรัพย สายแสง
นายเชาวรินทร นันทวงศ
นายโชคชัย กังวลทรัพย
นายไชยยันต หวาดวารี
นายไชยโรจน กระแสกุล
นายณรงค เกิดเทศ
นายณรงค คงสมบูรณ
นายณรงค ดวงสิริ
นายณรงค ศรีธรรมา
นายณรงคชัย หงสารกุล
นายณวัฒน โตศักดิ์
นายดํารงค พันธสวัสดิ์
นายดํารงค วิมลเกียรติ
นายดิเรก รอดทั่ง
นายดิสทัต นิตยสุทธิ
นายเดช ตะพานบุญ
นายเดชา พิมพศิริ
นายถวิล แกวเพชร
นายถวิล ธรรมสัตย
นายถาวร จันทรกล่ํา
นายทรงวุฒิ จันทรผองศรี
นายทวนทอง เปยจําปา
นายทวี ขวัญดี

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายทวีวงศ อมาตยกุล
นายธนู สุวรรณเมนะ
นายธวัชชัย คําเพ็ง
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร
วาที่รอยตรี ธานินทร ริ้วธงชัย
นายธีรพงษ อัศวดารากร
นายนคร คัมภีระ
นายนพคุณ ดิลกภากรณ
นายนพดล แกวพูล
นายนรินทร นารีเลิศ
นายนรินทร ฤทธิรงค
นายนาคเดช โปษยกฤต
นายนําชัย สุขเกษม
นายนิพนธ มรรคาเขต
นายนิยม จงศรี
นายนิรุธ ธีระแนว
นายนิวัตร ออนสิงห
นายนิสิต พรสุวรรณ
นายบรรจง ผันประเสริฐ
นายบรรจบ จันทรเจริญ
นายบรรเทิง สืบวงษ
จาสิบเอก บุญชวย เจริญธรรม
นายบุญชวย เมธประสพสันต
นายบุญชู ประภากรณ
นายบุญธรรม ทองบุญเรือง
นายบุญยัง พงษเรื่อง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
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

นายบุญรอด บรรจง
นายบุญลือ ปญญาสาร
นายบุญสง เจิมกลิ่น
นายบุญสง มีเดช
นายประกาย ศรไชย
นายประกิต จันทรสง
นายประกิต สิริสุวรรณ
นายประชิต รัตนโชเต
นายประดิษฐ พงศพัฒนะพฤทธิ์
นายประดิษฐ มะลิศรี
นายประทวน แกวหอทอง
นายประทับ แกวแหวน
นายประธาน บัวอินทร
นายประนต มะอาจเลิศ
นายประนพ อินตาพรม
นายประภาส สกุลดี
นายประมวล พรมสีดา
นายประมวล พันธุ
นายประมูล เบญจพันธ
นายประวิง ตลับทอง
นายประวิทย ระภาเพศ
นายประวิทย ลิ่มสกุล
นายประวิทย โอวาทกานนท
นายประสาท รอบรู
นายประสาน ศัทโท
นายประสิทธิ์ นวลทิม

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายประเสริฐ มุยแกว
นายประเสริฐ สงเนียม
นายปราโมทย โมรา
นายปราโมทย สะรอหมาด
นายปรารภ เข็มปญญา
นายปรีชา แกวรักษา
นายปรีชา เสียงเจริญ
นายปรีดา นนทมุติ
นายปญญา พลนิกร
นายปยวิทย นิธิอุทัย
นายผชัญ ถาวรเสถียร
นายผดุงศักดิ์ คํายอด
นายพงษสิทธิ์ มงคลนัฎ
นายพจนารถ มาลาศรี
นายพรชัย สุริยลักษณ
นายพิชัย อุษาเสถียร
นายพิเชษฐ เวชภูติ
นายพินิจ ศิริยทุ ธ
นายพิรุฬห วิรุฬหรักษสกุล
นายพิสิษฐ ญาณสาร
นายพีระพงษ มีขันทอง
นายพีระยศ ซองสุข
นายพุทธดํารงค คุณารักษ
นายพูนศักดิ์ รังสิกรรพุม
นายพูลศักดิ์ เผาภูรี
นายเพชร แสงงาม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

นายเพิ่มศักดิ์ อุนสนธิ์
นายไพฑูรย สมบูรณพงศ
นายไพบูลย ธดากุล
นายไพรัช จันทรฤทธิ์
นายไพโรจน ทองคํา
นายภัทรพล วรสิทธิ์
นายภิรมย ทองคุม
นายภุชงค ชิตพันธุ
นายภูษิต กลาขาย
นายมงคล ชัยพินิจนรชาติ
นายมงคล ชุมทอง
หมอมหลวงมงคล ปราโมช
นายมนัส บุญอารีย
สิบเอก มนู กลิ่นธูป
นายมนูญ แสนทวีสุข
นายมาโนชญ วิศาลธรรมกร
นายรวม สายทอง
วาที่รอยโท ริฌาน รัตนวงษา
นายเรวัต สิงหเรือง
นายเรวัต สุภรังษี
นายเรียบ สวัสดิผล
นายเรืองศักดิ์ สิงหสุวรรณ
นายโรจนพงษ แกนจันทร
นายฤทธิเกียรติ เกรัมย
นายฤทธิไกร ศุภดล
นายลิขิต ทองทัย

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายเล็ก ขุนมธุรส
นายวนิษฐ นามวงค
นายวสวัตติ์ เอี่ยมทอง
นายวัชรวิชญ สิริวีรโรจน
นายวัชรา เสโตบล
นายวัชรินทร ปญญาประเสริฐ
นายวันชัย คําลือ
นายวันชัย หงสสถิตย
นายวันชัย อภัยยะกุล
นายวัลลภ สิทธิบุศย
นายวิชัย แกนนาคํา
นายวิชัย จําปา
นายวิชัย ดิษทับ
นายวิชัย พรมเกตุ
นายวิชัย เญสวัสดิ์
นายวิชัย วัฒนกูล
นายวิชัย วิพัฒนเกษมสุข
นายวิชา คชวิเชียร
นายวิชา เพ็ญสวัสดิ์
นายวิชิต สําราญบํารุง
นายวิเชียร วงศประสาท
วาที่รอยตรี วิทยา อินทจักร
นายวิทวิจัย ทัพกฤษณ
นายวินัย สุริยปราการ
นายวิบูลย สหะวิริยะ
นายวิมล แกวมณี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
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

นายวิรัช คงทน
สิบเอก วิรัตน สันแดง
นายวิรุณ รักษาแกว
นายวิไล ยอดยศ
จาสิบเอก วิวรรธน แผนสัมฤทธิ์
นายวิษณุ ชูพันธดิลก
นายวิสูตร จตุรพรชัย
นายวีระ กลิ่นกลาง
นายวีระ รักแยม
วาที่รอยตรี วีระ สัตยาคม
นายวีระ สุวรรณโกสุม
นายวีระชัย กรวยทองกุล
นายวีระชัย ขุนทอง
นายวีระชาติ วัฒนะศิริขจร
นายวีระเทพ แวสะแปอิง
นายวีระยุทธ รัฐปรัชญา
วาที่รอยตรี วีระศักดิ์ จําชาติ
นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
นายวุฒิศักดิ์ คําปนติ๊บ
นายศุภชัย วงศลําดวน
นายศุภดล ศรีโนนทอง
นายศุภฤกษ สงวนรัษฏ
นายศุภฤกษ สําราญพิศ
นายสกล เหลืองไพฑูรย
นายสงวน ไกรแกว
นายสถาพร วงษสวัสดิ์

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสนทรรศ โชติสกุล
นายสนธยา บุญประดิษฐ
นายสมเกียรติ โคตรบุตร
นายสมเกียรติ เนคมานุรักษ
นายสมเกียรติ วองกสิกรรม
นายสมควร แจงจบ
นายสมควร รินจอย
นายสมคิด กาพรม
นายสมชาย ชิดเชื้อ
นายสมชาย ปจจันตโชติ
นายสมชาย มารวย
นายสมชาย รักษาสัตย
นายสมชาย วรรณวิล
นายสมชาย สัญนาค
นายสมเดช เกิดอวม
นายสมเดช บุบผาวาส
นายสมเดช ลอคํา
นายสมบัติ พาสี
นายสมบัติ เฟองปรางค
นายสมบูรณ ขําทวีพรหม
นายสมบูรณ ยินดีรักษ
สิบเอก สมพงษ ปทมะรีย
นายสมพงษ วงษวัน
นายสมพงษ ศักดิ์สัจจา
นายสมพงษ เสริมอรุณพงษ
นายสมพร คงทอง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
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

นายสมพร ทุมชู
นายสมพร สินธุปน
นายสมเพียร ดิษฐสุวรรณ
นายสมภพ แสนพรหม
นายสมยศ ใจทน
นายสมยศ พงศธีรการ
นายสมศักดิ์ เกษอุดมทรัพย
นายสมศักดิ์ จีนสาย
นายสมศักดิ์ เบาเงิน
นายสมศักดิ์ พรโชควัฒนา
นายสมหมาย พรมจุย
นายสมหมาย แสงแกว
นายสมหวัง สาวิสิทธิ์
นายสมัย นาคสุวรรณ
นายสรรเพชร พลอยสังวาลย
นายสรวิชญ ไชยสวัสดิ์
นายสฤษดิ์ สัตยาวิรุทธ
จาสิบเอก สหัส โวหาร
นายสัญญา สายทอง
นายสัญญา อังคตรีรัตน
นายสันติ เมืองมีศรี
นายสัมพันธ ศิรเศรษฐบุตร
นายสานิตย พรหมคุณ
จาสิบเอก สําราญ ขันทอง
นายสิญจ ฉัตรศรีทองกุล
นายสิทธิชัย ฉิมพาลี

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสิทธิชัย หิรัญดิษฐ
นายสุขเกษม สําราญปภัสสร
นายสุขเกษม อินทสิทธิ์
จาสิบเอก สุขสันต อินทรผาย
นายสุชาติ มังกร
นายสุชาติ สบาย
นายสุชาติ แสงประดับ
นายสุดทอง หายทุกข
นายสุทธินันท พรมดี
นายสุทิน ศรีสองเมือง
นายสุเทพ นาคพรหม
นายสุเทพ สุทธิลักษณ
นายสุนทร ทองหนูแดง
นายสุนทร แพงศรี
นายสุนทร ภูศรี
นายสุพจน อาจเทศ
นายสุพล โกมุทธพงษ
วาที่รอยตรี สุพล ตาสิงห
นายสุภัทร อักษรแกว
นายสุภัทรชัย บุตรสงา
นายสุภาพ อางแกว
นายสุรกิจ มุขสมบัติ
นายสุรชัย วงศปญญา
จาสิบเอก สุรชัย สัมมาภาพ
นายสุรชัย โสรินทร
นายสุรชาติ เกิดปราชญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
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

นายสุรเชษฐ จิรานันทะ
นายสุรเดช พันตรี
นายสุรพล วองไว
นายสุรพล วาณิชเสนี
นายสุรพล หวานสนิท
นายสุรศักดิ์ คําปวน
นายสุรศักดิ์ สายแสง
นายสุรินทร โชติพรหม
นายสุรินทร ไชยชนะวงศ
นายสุลักษณ ฐานวิสัย
วาที่รอยโท สุวรรณ พิณตานนท
นายสุวัฒน ปลอดวิมุต
นายสุวัฒน มั่นนุช
นายสุวัฒน วิชัยโย
นายสุวิชา สมุทระประภูต
นายสุวิไชย ศรีเสน
นายเสฐียรพงศ มากศิริ
นายเสริมศักดิ์ โสมสงค
นายเสรี นกเกษม
นายแสวง บุญรักศิลป
จาสิบเอก โสธร อัมพุชินีวรรณ
นายองอาจ ปาลาศ
นายอดิศักดิ์ สัมฤทธิ์
นายอดิสัย สุกาญจโน
นายอดุลย บุญประคอง
นายอนันต พงษศิริ

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายอนุชา บุญธรรม
นายอนุรักษ อัมพาผล
นายอโนทัย พิมพสกุล
นายอภิชาติ เวทยนุกูล
นายอภิวัฒน สกลชัย
นายอมร สุขุมทอง
นายอราม ลิ่มสกุล
นายอับดุลลาเตะ แซตอ
นายอาคม กันทวงค
นายอาคม เหลาธนถาวร
นายอาคม อุดชาชน
นายอาทิตย วิสาพรม
นายอานุภาพ การสูงเนิน
นายอํานวย ตั้งเจริญชัย
นายอํานาจ เลรามัญ
นายอํานาจ วิทยา
นายอําพล พลศร
นายอุดม คนคํา
นายอุดม ดาวดวงนอย
นายอุดม พงศพิบูลยผล
นายอุดร กลิ่นชิด
นายอุทิศ มะหะหมัด
นายอุบล ศรีเสมอ
นายอุสมาน หะยีอาแว
นายเอกชัย นิมนิรมานมงคล
นายเอนก อินทรขาว

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
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

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายโอฬาร ตั้งตราตระกูล
นางกงหัน แสงจันทร
นางกชพร ฐานมั่น
นางกนกรัตน อาสนพรรณ
นางกนกอร พันธุอุบล
นางสาวกรรณิกา โฆษิวากาญจน
นางกรรณิการ ผลสมบัติ
นางสาวกฤษณา จันทรเส็ง
เรืออากาศโทหญิง กฤษณา ชัยผดุง
นางกฤษณา เวียงแกว
นางกองกัญจน ธูปบูชา
นางสาวกองแกว สุขสําเนียง
นางสาวกัญญา กัตทะปน
นางกัญญา บุตรเริ่ม
นางกัญญา หาญโยธิน
นางสาวกัลปงหา เหลี่ยมนําชัย
นางกัลยา ขวัญเพ็ชร
นางกัลยา ขาวผอง
นางกัลยา ลิ้มประเสริฐ
นางกัลยารัตน สวัสดิ์ศรี
นางกาญจนา พลสงฆ
นางกาญจนา สายเสนา
นางกาญจนี วัฒนกามินทร
นางกานดา คุตตะสิงคี
นางกานดา สุวรรณยอด
นางกิ่งกาญจน พรมแสน

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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางกิ่งกาญจน สุนทะโรจน
นางสาวกิ่งแกว เกิดในมงคล
นางกิตติมา รักษาราษฎร
นางกิตยวร ดีทองออน
นางกุลทรัพย บัญญัติสิน
นางกุสุมา โรจนสิงหะ
นางเก็จวลี เมธวัน
นางเกศแกว สมบูรณทอง
นางเกศินี อุดมคุณ
นางเกษร ทนงาน
นางเกษรา สังขพันธุ
นางเกื้อกูล บุณยากร
นางแกวศรี บุรมรา
นางขนิษฐา เจนเปรมกิจ
นางขวัญใจ มีอุปการ
นางสาวเขมนิจ เมฆเมฆา
นางคนึงนิตย บุญเลิศ
นางคูณ หงษาคํา
นางเครือวัลย พิศวงปราการ
นางสาวเครือวัลย เหมืองหมอ
นางจตุพร ไชยบุรี
นางสาวจตุพร นครานุวัฒน
นางสาวจรรภรณ กิจหวาง
นางจรรยา พันธวรการ
นางจรวยศรี สงแสง
นางจริยา เตมะศิริ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
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

นางจรี เสลาหอม
นางสาวดวงจันทร แสนทา
นางจวบจิตร รุงโรจน
นางสาวจันจิรา อรุณสุดา
นางจันทนา ภูมิพิพัฒน
นางจันทราภา ลิ่มสงวน
นางจันทรจิรา แกวชิงดวง
นางจันทรจิรา ขันตี
นางจารีย สุขมี
นางจารุดี วาหะ
นางจําป มั่งคั่ง
นางจําเปน พุทธางกูร
นางจํารัส กุศลวิทิตกุล
นางจําเรียง ใจทิพย
นางสาวจิดาภา รังสีสุทธิพร
นางจิตตะ ศิริผลหลาย
นางจิตติมา โคกเลี่ยม
นางสาวจิตติมา อมรชัยเวช
นางจิตตสุขุม ประดิษฐพงษ
นางจินดา คล้ํานุช
นางสาวจินดา รักชาติ
นางจินดา ศรีคําออน
นางจินตนา กออนันตชัย
นางจินตนา สุริวงษ
นางจิรัชยา ธรรมรัตน
นางสาวจิรา จิระวงศ

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางจิราภรณ สุขแกน
นางสาวจิราวดี ยังเต็ม
นางจุฬาลักษณ สืบนุการณ
นางสาวเจนจิรา ปกษา
นางเจียมใจ เกตุใหม
นางเจียมรัตน บุรุษชาต
นางแจมจันทร พงษอนันต
นางฉลวย เจริญรมย
นางสาวฉลวย ไชยปาล
นางฉวีวรรณ หมื่นกันยา
นางฉวีวรรณ อนุรักษากรกุล
นางเฉลียว ทองสุขแกว
นางโฉไล แกนหิรันต
นางสาวชฎารัตน กุศล
นางชฎารัตน งามบุญแถม
นางชนัญชิดา ยะติวัฒน
นางสาวชนิตรนันทน ญาณสุคนธ
นางชมบงกช บรรจงธุระการ
นางชไมพร ตรรกพฤฒิพันธุ
นางสาวชลลดา เอี่ยมวิศิษฏ
นางชลาลัย ศิริไพบูลย
นางชวนชม ใจชะอุน
นางสาวชวนพิศ จงสมชัย
นางสาวชวนพิศ ทาวธงชัย
นางชวนพิศ โพชะเรือง
นางสาวชวลี ดวงแกว

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ 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

นางชอมาลี ฉลองวงศ
นางชอเอื้อง ฤกษรุจิพิมล
นางชินานาฎ อาแซ
นางชูศรี พุทธเจริญ
นางเชาวนีย หวานสนิท
นางสาวโชติมา อริยพิทยาภรณ
นางญาณภัค แตกชอ
นางญาณิฐา ภูริยศสกุล
นางสาวฐานิตา ธงชัย
นางฐิตาพร พรโชควัฒนา
นางณัชกานต สิทธิโชคสกุลชัย
นางณัฐชยา ขวัญแกว
นางณัฐพัชร แดงโชติ
นางณิชากร รัตนนิชาญ
นางดรุณี สุขจิตต
นางดรุพร มณีวรรณ
นางดวงจันทร ขันธวิทย
นางดวงพร อวมวิชัย
นางดวงเพ็ญ กลาทํา
นางดวงอมร ยิ้มมงคล
นางดารุณี ตั้งเบญจผล
นางสาวดาเรษฎ เผาพัฒน
นางดุจเดือน เจริญกิจกําจรชัย
นางเดือนเพ็ญ ชนชนะ
นางตองออน ทรัพยประเสริฐ
นางเตือนใจ กุลพงษ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางเตือนใจ ประภากร
นางเตือนใจ โพธิ์ทอง
นางถมลักษณ ทวีเมือง
นางถาวร รักษาทัพ
นางถิรวรรณ กองชาวนา
นางสาวทางศรี วีระกิจ
นางทรัพยศรี ศรีคํามี
นางสาวทวี แสงโสภณ
นางสาวทวีศรี เจริญจิต
นางทัศนีย ชาตะวราหะ
นางทัศนีย แซโคว
นางทัศนีย เนื้อทอง
นางทัศนีย ผั้วผดุง
นางสาวทัศนียพร คุณชื่น
นางทัศวรรณ ศิริรัตน
นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ
นางทิพยวัลย สําราญบํารุง
นางทิพยรัตน ชมพูแสง
นางทิพยวรรณ ทิพยแสนพรหม
นางทิพวรรณ อุนจิตต
นางทิวา บุญสง
นางธนวันต แพครบุรี
นางธนาภรณ ธรรมรักษ
นางธัญญธร เหมือนเดช
นางธัญญะรัตน ธนาพรชัยพงษ
นางธิดารัตน นิตยนรา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางธีรนุช เคี่ยมทองคํา
นางนงนุช จันทรประเทศ
นางนงนุช ถิ่นขาม
นางนงลักษณ การวิวัฒน
นางสาวนงลักษณ คิดหาทอง
นางสาวนพพร ศรีวงศ
นางนพรัตน กิยะแพทย
นางสาวนพวรรณ นิลยกานนท
นางสาวนภัสวรรณ เชาวณาพรรณ
นางนรีรัตน อูมา
นางสาวนฤภร ชนประเสริฐ
นางสาวนฤมล หลาหาญ
นางนฤมล ศรีทอง
นางสาวนวพร เพชรเทียม
นางนวลจันทร ระหงษ
นางนวลถนอม คงทน
นางนวลศรี บัวอุย
นางนันทกา หมื่นประเสริฐ
นางนันทวรรณ คงทน
นางนันทวัลย พรหมจําปา
นางน้ําวน ฝกบัว
นางสาวนิตยา กสิพรอง
นางนิตยา ไขมุกข
นางนิตยา รัชชูวงษ
นางนิตยา สมพงษ
นางนิภา เถาทอง

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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางนิภาพร ภูผาใจ
นางนิภาภรณ บุตรกะวี
นางนิ่มนวล สุขเจริญ
นางนิฤมนต วรพันธ
นางนิสา ระยันต
นางนิสาลักษณ สวนอินทรชิต
นางนุชดา พงษพันธุ
นางบรรจง วงศกอม
นางบรรจง หงสฤทัย
นางบังอร เชื้อแกว
นางบังอร เที่ยงแท
นางบังอร บุญยรัตพันธ
นางบังอร พิมพะนิตย
นางบัวหลวง ไชยวุฒิ
นางบุญเครือ สุวรรณพัฒน
นางสาวบุญชู โพธิ์คํา
นางสาวบุญยวง อุนคุม
นางบุญศรี วิไลจิตต
นางบุญเสริม สังขะชาติ
นางบุปผา จันทโณ
นางบุปผา เหมบุรุษ
นางบุศรา พันธสวัสดิ์
นางบุษยา ไทรงาม
นางเบญจมาภรณ ชวนะเกรียงไกร
นางเบญจมาภรณ ทัสกระแสร
นางเบญจมาศ มาลัยกฤษณะชลี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญจมาศ สินทอง
นางเบญจมาศ เอี่ยมอองกิจ
นางเบญจวรรณ ธีระแนว
นางปฏิมา พูลสวัสดิ์
นางปนัดดา พิริยชนานันท
นางปนัดดา รุงเรืองวงศ
นางปภาดา มากชุมโค
นางประคอง สิงหแจม
นางสาวประทีป ชูสกุล
นางประไพ จิรสันติกุล
นางประไพพรรณ หนูอุไร
นางประไพรัตน พวงประเสริฐ
นางประภา แกวประดับ
นางสาวประภาภรณ เวชวนิชสนอง
นางประอรนุช ชวงอรุณ
นางปราณี งามดี
นางปราณี ทองธรรมชาติ
นางปราณี นอยสอน
นางสาวปราณี พุมประดับ
นางปราณี เลขานุกิจ
นางปราโมทย มีพงษ
นางสาวปริศนา กาไหลทอง
นางสาวปริศนา เจริญสมุทร
นางปาลิดา ผองใส
นางปาลิดา เพ็ชรกลา
นางปนไพร กุบแกว

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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางปนรัตน มะลิชู
นางปยนันท เฉลิมภาค
นางปยะนันท แกวทอง
นางปยะนาถ กลิ่มภักดี
นางสาวเปรมฤดี มุลวิไล
นางสาวแปะอะ มะ
นางผองพรรณ อินตะศรี
นางพงศจันท เกิดอยู
นางพนอ เพ็ชรศิริ
นางพนิตพิมพ ปานกอม
นางพยงค โชติสุวรรณ
นางสาวพเยาว ศรีจันทรกลัด
นางพรทิพย ทัตตานนท
นางพรทิพย บุญเลิศ
นางสาวพรทิพย ระเบียบธรรม
นางพรทิพย สวัสดิ์พิพัฒน
นางพรพรรณ คําเพ็ง
นางพรพรรณ ตันกุล
นางพรพรรณ อินอิ่ม
นางพรพิณ วัชรากร
นางพรพิมล ศิลปเพ็ชร
นางพรภิรมย พุมนิคม
นางสาวพรรณทิพย จึ่งสกุล
นางพรรณพร โยธาทิพย
นางพรรณิภา ประเทือง
นางพรรณี จันทรพวง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖

นางพรรณี ไตรทิพจรัสพงศ
นางพรลภัส พิเศษสุข
นางพรศรี เบาลี
นางพรศิริ ชาวไร
นางพรสวรรค แกวสนิท
นางพริ้งพราว ไวยาวัจมัย
นางพวงทอง ขําเขียว
นางพวงทิพย หมวดเมือง
นางพวงพร ภักดีอักษร
นางพวงเพ็ญ รัตนบัณฑิต
นางพักตรพิมล โลหรัตน
นางพัชรา พิชิตอริพาย
นางพัชรินทร มอนไข
นางพัชรินทร มินเสน
นางพัชรินทร อุดมทรัพย
นางพัชรี แกวรัตนานันท
นางพัฒนา สุขมวง
นางสาวพัทยา กฤษณะทรัพย
นางพัทรภรณ ชมปรีดา
นางสาวพัสวี รีรักษ
นางสาวพิกุล พวงสม
นางพิชญาพร ดวงแกว
นางพิชามญชุ เรืองสวัสดิ์
นางสาวพิมพา วงศสุวรรณ
นางสาวพิมพาพร อุตรมาตย
นางสาวพิมพพิมล สวัสดิเวทิน

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางพิศมัย วรรณชูพริ้ง
นางพูนทรัพย โฆษิตานนท
นางพูลศิลป ศรีสวัสดิ์
นางพูลสุข สุคนธวงศ
นางเพชรล้ํา เวชกูล
นางเพชรศรี รัตนพิทักษ
นางเพชรสมร ภิญโญ
นางเพ็ญพรรณ ธีรฤทธิ์เฉลิม
นางเพ็ญพิศ สวนอินทร
นางเพ็ญรัตน แซหลิม
นางเพ็ญวิไล สุวรรณรัตน
นางเพ็ญศรี จันทรเกษ
นางเพ็ญศรี จายเกิด
นางเพ็ญศรี ชอพฤกษา
นางเพ็ญศรี ดิษฐอวม
นางเพ็ญศรี เพชรรัตน
นางเพลินจิตต สุคันธมาลย
นางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน
นางสาวเพียงใจ มูณีผล
นางแพรแกว คูอาริยะกุล
นางไพบูลย นามมนตรี
นางไพริน พุฒตาล
นางฟาวลัย เนียมนาค
นางภรศรี เหมบัณดิษฐ
นางสาวภัทธาพร สุวรรณปาน
นางภัทรานิษฐ ฉันทอานนท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
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

นางภัสรัสนันท เทพเจริญ
นางภีรพรรณ ศรีสวัสดิ์
นางมณี หมัดหมีด
นางมณี หวางพัฒน
นางสาวมณีรัตน เสมเสวก
นางมณีวรรณ ตรีบุตร
นางมณีวรรณ วชิรจําปาวัลย
นางสาวมนิษ วงศแสงทอง
นางมยุรี ศรีหมากสุก
นางมลฤดี เหมือนสุวรรณ
นางมะลิ สุทธศรี
นางมะลิ พาพลงาม
นางสาวมัทนา ชนินทราสิทธิ์
นางมัทนิน ถาวรสุวรรณ
นางสาวมัทนี สิริชุมแสง
นางมาลัย จักรสิงหโต
นางมาลา คงชัย
นางมาลี ไชยนุย
นางมาลี หลวงประทุม
นางเมตตา สุขเสนีย
นางเมธินี เจริญพร
นางสาวเมธินี นอยวงศ
นางยินดี ชูชัย
นางยิษฐา แววศรี
นางยุพดี ระเบียบโลก
นางยุพา ทองมีสิทธิ์

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางยุพา เลิศวิริยะพงศ
นางยุพาภรณ ชูสาย
นางยุพิน ธรรมสนธิ
นางยุพิน พริบไหว
นางสาวยุพิน อยูดี
นางสาวยุวดา หรรณากุล
นางเยาวภา จรรยาเจริญลาภ
นางเยาวมาศ ตรัยวิทยา
นางเยาวลักษณ เชื้อโชติ
นางเยาวลักษณ ศุภรัตนกิตติกุล
นางสาวรสริน นิรันดรสวัสดิ์
นางรสสุคนธ กอและ
นางรอเบีย แวสะแปอิง
นางระพี บุญเลิศ
นางรักติบูล ปานคะเชนทร
นางรังสิมา แกวประดับ
นางรัชนิดา วุฒิ
นางรัชนี คายสงคราม
นางรัชนี ภัตติชาติ
นางรัชนี โภชนาธาร
นางรัชนีกร มั่งคั่ง
นางรัชนีกร เลี่ยงสกุล
นางรัชนีวรรณ บัวสถิตย
นางสาวรัตนา กิจสกุลทิพย
นางรัตนา ดีมงคล
นางรัตนา พูลสวัสดิ์

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐

นางสาวรัตนา รักศรี
นางราณีย เทพษร
นางราตรี คํานา
นางราตรี จิณณธนพงษ
นางราตรี รัตนไชย
นางราตรี ศิลปประดิษฐ
นางสาวราตรี สุวรรณประเสริฐ
นางรุงทิพย สุปนานนท
นางรุงนภา จิโรจนพงศา
นางรุงศรี สุวัฒนวรพงษ
นางรุจิรา อุตรสินธุ
นางรุจี กลีบบัว
นางเรณู กูเกียรติกาญจน
นางเรณู ชื่นอารมย
นางสาวเรณู เนื่องดิถี
นางเรณู ประชีพฉาย
นางเรณู ผลภาพ
นางเรวดี รัตตัญู
นางเรวดี อวยพร
นางละมัย เชิญกลาง
นางสาวละออ ตระกูลวงศ
นางลักขณา พฤกษาทร
นางลาวัลย วัฒฐานะ
นางลําดวน ศรีโนนทอง
นางลําพูน ครุฑเมือง
นางเลิศสุดา สรุจิกําจรวัฒนะ

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางสาววงจันทร ศรีจันทรดี
นางวชิรา โชคลาภานันต
นางวชิรา ยุพการนนท
นางวดีปทุม โหราเรือง
นางนิดา ชื่นสวัสดิ์
นางวนิดา รุงแดง
นางวนิดา อยูคงดี
นางวรรณกร จินตเสถียร
นางสาววรรณภา โกยโภไคสวรรค
นางวรรณภา เทียมทัด
นางวรรณา โชติพรหม
นางวรรณา โทสุวรรณ
นางวรรณา พึงพวง
นางวรรณี ชวยสงเคราะห
นางสาววรรณี ฐิติมานะกุล
นางวรรณี นนทวิโรฒ
นางวรลักษณ พริกเทศ
นางวรัญญา บุญไทยชุบ
นางวรางคณา ศรีสอาด
นางวราภรณ แจงอรุณ
นางวราภรณ นิลนฤนาท
นางสาววราภรณ แสงเล็ก
นางวรารัตน ผดาเวช
นางวริศรา อรุณสวัสดิ์
นางวลัยจิตร เดชคําภู
นางวัชราภรณ คลายชม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒

นางวัชรี ชะริโต
นางวัฒนา พวงประทุม
นางวัธนีย ศรีทันดร
นางวันทนี นอยรอด
นางสาววันทนีย วิยาภรณ
นางวันทนีย อินทรศรี
นางวันเพ็ญ วิศุภกาญจน
นางวัลภา ชื่นสงวน
นางวัลภา พุทธวจนะ
นางวัลลภาวงษ นุแรมรัมย
นางวาธินี โปรงมาก
นางวารุณี สงวนรัษฎ
นางสาววารุณี สุขเจริญ
นางวาสนา นควรณ
นางวาสนา พิเชษฐพันธุ
นางวาสนา รุงสุข
นางวิชุลดา ชัยชมภู
นางสาววิบูลย ยาแกว
นางวิภา สัมฤทธิ์
นางวิภาณี ทองขาน
นางวิภาพร วรรณรี
นางวิภาวรรณ นนทะเสน
นางวิมล สมจิตร
นางวิมลพรรณ ขาววิเศษ
นางวิยดา คุมจั่น
นางวิริดา ศิริวราวาท

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางสาววิลาศ รสมาลา
นางวิไล เกียรติพิริยะ
นางวิไลวรรณ ค้ําชู
นางวิไลวรรณ เทิดทําดี
นางวิสุทธิ์ บํารุงพงษ
นางวีณา แกวเกตุ
นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล
นางวีรวรรณ สายทอง
นางวีระภา พรสุวรรณ
นางศรัตน รองสวัสดิ์
นางศรีนรา ดือราแม
นางศรีสะอาด จิตรมณี
นางศรีสุดา สุวรรณพันธุ
นางศรีอุไร สุขสวัสดิ์
นางศศิธร ใจเอี่ยม
นางศศธร วรนัยพินิจ
นางสาวศศิธร อภัยวาทิน
นางศศิรัศมี ไชยยิ่งกฤษศิริ
นางสาวศศิวรรณ อิ๋วบํารุง
นางศิรินทรรัตน จิตรธร
นางศิริพร เพียวพงศ
นางศิริพร มั่นมณี
นางศิริพันธ นารี
นางสาวศิริเพ็ญ สําแดง
นางศิริรัตน วาจาลชน
นางศิริรัตน แสงโรจนไพเดช

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
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

นางศิริรัตน อําภรณ
นางศิริลักษณ วงศสิทธิ์
นางศุกดิ์ฐกานต ตันติพงษ
นางศุภิศา เฉียบแหลม
นางศุภิสรา กิ่งนาค
นางสธัญญา พรหมธนรัช
นางสมคิด พัชรพจนากรณ
นางสมจิต นิลทิรัง
นางสมจิตร สกุลนอย
นางสาวสมจิตร เกตุภูพงษ
นางสมจิตร ขุนเณร
นางสมใจ แสงแกว
นางสาวสมเชา ขันเชื้อ
นางสมแท ตัสมา
นางสมบุญ ฐานวิเศษ
นางสมบุญ ทายวังมี
นางสมพร ชาวพรหม
นางสาวสมพร พึ่งแยม
นางสมพิศ ยิ้มแยม
นางสมภาพ สอนวงศ
นางสมรัก คูหะรัตน
นางสมลักษณ สังคสิน
นางสมลักษณ เหมือนเพ็ชร
นางสมศรี พัทโร
นางสมสุดา มีวุฒิสม
นางสมหมาย เทียมทัน

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางสมหมาย ประเสริฐเจริญสุข
นางสรอยระยา พวงงาม
นางสาวสวิตตา เสนารัตน
นางสักการะ วงศลําดวน
นางสัมพันธ พลเยี่ยม
นางสาคร โพธิ์ศรีออน
นางสาวสาทร ชินาวลี
นางสายชล เนื่องจํานงค
นางสายสมร ฉิมเรศ
นางสายสมร ตวนเขียว
นางสายสวาท พวงคํา
นางสาวสายหยุด กองแกว
นางสายันท กาญจนเพ็ญ
นางสารภี อินทรโยธา
นางสําเนียง ยืนยง
นางสําเนียง วงศพัฒนานิกร
นางสินทนา วิศวพงศพันธ
นางสิริกาญจน จวบสวัสดิ์
นางสิริพร เบญจุฬามาศ
นางสิริวัฒนา ดวงมณี
นางกุกรรยา กองตาพันธ
นางสาวสุกัญญา ตระการศิริ
นางสุจารี พรหมประเสริฐ
นางสุจิตรา โพธิจิตติ
นางสุจิตรา ภูเจริญเดช
นางชานันท หนองนา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ 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

นางสุณิตย บุญละออ
นางสุดา ไทยเกิด
นางสุดา หวานเสนาะ
นางสุดาพร ทรัพยเอนก
นางสุดารัตน ทามวง
นางสุดาวัลย สายหู
นางสาวสุธาทิพย พรอนุรักษ
นางสุนันทา จันทรแยม
นางสุนิดา มณีบุญ
นางสุนิสา ชาตสุวรรณ
นางสุนิสา ทิพยเที่ยงแท
นางสุนีย กุลเทียมสิน
นางสุนีย เหมวิเชียร
นางสุนีรัตน วิรุฬรักษสกุล
นางสุบิน สุรสิทธิ์
นางสุปราณี กําแพงแกว
นางปราณี ทองโบราณ
นางสุปรีดา สิงหเรือง
นางสุปรียา พลศิริ
นางสุพรรณี พัฒนศิริ
นางสุพัชรินทร เคาโคน
นางสาวสุพัตรา จันทราภรณ
นางสุพัตรา ตาทิพย
นางสุภลักษณ ตั้งกลชาญ
นางสุภัครชา โชคธนไพบูลย
นางสุภา ชูกิตติกุล

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางสุภาพร กรแกว
นางสุภาพร สมอยู
นางสุภาพร เหลียมสมบัติ
นางสุภาพรรณ ญาณจินดา
นางสุภาภร พัทธวิภาส
นางสุภาภรณ วงศสุนทร
นางสุมาลี คุณสนอง
นางสุมิตรา โสรีกุน
นางสุรดา เกตุแกว
นางสุรัตนา รัตนานุพงศ
นางสุรี ทักษิณิกวร
นางสุรียภรณ ไฝจันทรทอง
นางสุวภัค โรจนแพทย
นางสุวภัทร ละโป
นางสาวสุวรรณา สวางศรี
นางสุวรรณี เจริญสุข
นางสุวรรณี หอมทรัพย
นางสาวสุวรัตน ตันสกุล
นางสุวลัย ลีลภัทรพันธุ
นางสุวัฒนา ราชคม
นางสุวิดา แสงประดับ
นางสุวิมล เกษรบัว
นางเสริมจิตร กงทอง
นางเสาวคนธ จันทรผองศรี
นางเสาวลักษณ สงวนไทร
นางแสงจันทร ทองสุข

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘

นางแสงเพชร คงเกียรติจิรา
นางแสงระวี ทองปาน
นางโสภา นิลโต
นางโสภิณ แสนวิจิตร
นางโสภี วิวัฒนชาญกิจ
นางไสว คงดี
นางอณุภา แกวมณี
นางอนงค เรือนแกว
นางอนงค สังขมณี
นางอนงค สุรินทรแปง
นางอนงคนาถ ลิ้มพันธอุดม
นางอภิรดี พิณปรุ
นางอมรรัตน เรืองอํานาจ
นางอมรศรี มณีแสง
นางสาวอมรา มีแสง
นางอรทัย มีหมื่นพล
นางอรทัย เอี่ยมตระกูล
นางสาวอรนุช หนูแดง
นางอรเนตร ไชยชวย
นางอรพิน เจริญสุข
นางอรพิน หวังดี
นางอรพินทร เทพบุญ
นางอรลิสา พิมพา
นางอรวรรณ จันทรเพ็ญ
นางอรวรรณ เชื้อโชติ
นางสาวอรวรรณ แสนทวีสุข

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางอังศิธร พวงแพ
นางอัจฉราวรรณ ทวีไทย
นางสาวอัจฉริยา วรรธนาภา
นางอัญชลี คําแกน
นางอัญชลี นอยหมื่นไวย
นางอัญชลี สุดสงวน
นางอัมพร กรมวังกอน
นางอัมพร ทิพยศรีมงคล
นางอัมพร ประชุมสุข
นางอัมพร พศกชาติ
นางอาภรณ จินันทุยา
นางอาภรณ เจาสาย
นางอารยา พุดนาค
นางอาระยา รัตนางกูร
นางอารี บุณยฤทธิ์
นางอารีย เหลี่ยมรัตน
นางอารุณี ใหมคามิ
นางสาวอํานวย ลิ้มสุวรรณ
นางสาวอําพร ดานคงรักษ
นางอําไพพรรณ พันธสงา
นางอําภา บูรณพงศ
นางอุทัยวรรณ มาลัยตรอง
นางอุทัยวรรณ โอสถจันทร
นางสาวอุบลพรรณ เข็มนาค
นางอุบลรัตน ประสานพิมพ
นางอุไร บัวบาน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘

นางอุไร บุณยาดิศัย
นางสาวอุไร หนูเอียด
นางอุไรวรรณ พุทธางกูร
นางสาวอุษณี อออุนดี

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

๙๗๙ นางอุษณีย ทอย
๙๘๐ นางเอือ้ มพร มุมบานเซา
๙๘๑ นางเอือ้ มพร วรรณะบําเพ็ญ

กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑ นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ
๔ นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง
๒ นายทรงวุฒิ ตรีพงษพันธ
๕ นางสุมาลี มาเยาะ
๓ นายพชรดนัย ฤทธิ์กังวานเดช
๖ นางสาวอําพา วาณิชชัชวาลย
กรมคุมประพฤติ
๑ นายธีรนิตย ลิ้มปรังษี
๒ นางกรองทอง วัฒนภิรมย
๓ นางศรินญา บุญทิพย

๔ นางสาวสายพิณ โพธิ์ทองคํา
๕ นางสุวัฒนา แดงกรัด
กรมบังคับคดี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายไกรสร สิงหราชวราพันธ
นายชนินทร สุตีกษณะ
นายธนิต ลิ้มเจริญชัย
นายนภดล สีตะปะดล
นายบรรพต กระแสเสน
นายพีระ อัครวัตร
นายสําเนา สุวรรณสัมพันธ
นายสุทธิชัย คลอสวัสดิ์
นายสุระชัย วงศสวัสดิ์
นางกชวรรณ ธรรมารักษ
นางกฤษณา โพธิสถิตยืนยง

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นางฐิติรัตน สิทธิมารพ
นางสาวธัญยธรณ ศรีสมบูรณวรา
นางประชุมพร ทองนิล
นางพิมพประไพ วิบูลย
นางสาวมยุรี แสงกิติพรสกุล
นางสาวลดาวัลย วิริยะศิริวัฒนา
นางวิไล อุปปาติก
นางสาววีณา จันทรอารักษ
นางศิวาพร จันทรยวง
นางศุภานิช จันสกุลเจริญ
นางสาวสมถวิล นนทสวัสดิ์ศรี

