หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนสิริยิ่งรามกีรติ
ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี
ประจําป ๒๕๕๑
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี
ชั้นพิเศษ จํานวน ๑๖ ราย และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ จํานวน ๒๙๕ ราย ชั้นที่ ๒ จํานวน ๕๐๗ ราย
และชั้นที่ ๓ จํานวน ๓๗๔ ราย ดังรายพระนามและรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

พระนามและรายนามผูไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนสิริยิ่งรามกีรติ
ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
ประจําป ๒๕๕๑
๑. สมเด็จพระราชาธิบดีคารลที่ ๑๖ กุสตาฟ แหงราชอาณาจักรสวีเดน
HIS MAJESTY KING CARL XVI GUSTAF OF SWEDEN
๒. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
๓. นายจารึก ศรีเลิศ
๔. นายทนงชัย เจริญรัตน
๕. นายบุญรัตน วงศใหญ
๖. นายปองพล อดิเรกสาร
๗. นายประธาน พึ่งวุฒิ
๘. นางประนอม วิงวอน
๙. นายประดิษฐ ระสิตานนท
๑๐. นายมีชัย ขําศิริ
๑๑. นายเริงรัก ศรีกิจการ
๑๒. นางวิภาพรรณ ชูทรัพย
๑๓. นายสมชาย เมธานาวิน
๑๔. พลเอก อาชวินทร เศวตเศรนี
๑๕. นายอุดม นัยชิต
๑๖. นายอุดม วัชรสกุณี

พระนามและรายนามผูไดรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
ประจําป ๒๕๕๑
ชั้นที่ ๑
๑. สมเด็จพระราชินีซิลเวีย แหงราชอาณาจักรสวีเดน
(Her Majesty Queen Silvia of Sweden)

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒. นางกมลวรรณ ชัยวานิชศิริ
๓. จาสิบตรี กรีธา แกวคํา
๔. นายกวีวัฒน ทรัพยสังข
๕. นางกานดา จินดาโชตสิริ
๖. นายกิตติธัช อังคะทายาท
๗. นางกุลบุตร แยมแสงสังข
๘. นายเกรียงไกร สุพรรณ
๙. พลอากาศโท เกรียงเดช เจียรจันทรพงษ
๑๐. นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
๑๑. นายเกื้อ พันพึ่ง
๑๒. นายเกื้อกูล ดีประสงค
๑๓. นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
๑๔. พลอากาศโท ขวัญชัย เอี่ยมรักษา
๑๕. นายขวัญดี สิงหทอง
๑๖. นายคมสัน เอกชัย
๑๗. นายคะนึง ยอยเสริฐสุด
๑๘. นายคําฟอง ศรีสุข
๑๙. นางงามจิตต อุปถัมภศริ ิกุล
๒๐. นายจรงศักดิ์ เมตตาทั่ว
๒๑. นายจรัญ ดีงาม
๒๒. ดาบตํารวจ จรัญ ประพันธพัฒน
๒๓. นางจรีพร เทพผดุงพร
๒๔. นายจักรภพ เพ็ญแข

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันทิมา โมราถบ
นายจําเนียร คชประเสริฐ
นายจํารูญ พรมสุวรรณ
นายจิตติชัย แสงทอง
นายจิรนิติ หะวานนท
นางจิรากร ทัศเกตุ
นางจุฑามาศ รอดไทย
นายจุตินันท ภิรมยภักดี
นางแจมจิตร สุคนธสาร
นายฉัตรชัย ประภัศร
นายฉัตรไชย โสภาพ
นายเฉลิมรัฐ พัฒนพนิ ิจ
นางโฉมศรี อารยะศิริ
นายชนะ ยาดี
นายชนัฐพล บุญนาค
นายชนุตร คงเพ็ชร
รอยเอก ชยุต ศาตะโยธิน
นายชวลิต จันทรศรี
นายชะอุม เชื้อทอง
พันตํารวจโท ชัยทรัพย ธรัช ฤทธิ์เต็ม
นายชาคริต คํานวนสินธุ
นายชํานาญ สุวรรณเรือง
นายชินภัทร ภูมิรัตน
นางสาวชุติสา ลีธนวัฒน
นายชุมพล ชุมจิตร
วาที่รอยเอก เชาวลิต ยุทธนาวา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายเชียร ศรีเรือง
นายไชยยศ ธงไชย
นายไชยยา ศรีบุญเรือง
นายไชยา วิญญาสุข
วาที่รอยตรี ณ พล ดํารงธนชัย
นายณยศพล แสนบุญศิริ
นายณรงค ชิณสาร
นายณรงคกรณ จันทรศิริ
นายณัฐวัฒน นิปกากร
นายณัฐวุฒิ ไถเงิน
นางดวงฤทัย มังคลา
นางดวงสมร วรฤทธิ์
นางดาหวัน ลุประสงคจิตร
นายเดชา ธรรมศิริ
นายตัน เชง เคียง (Mr. Tan Cheng Klong)
นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณทอง
นายถาวร เจียมเจริญ
นางทรงพร ยังหอม
นายทองคํา ตอนศรี
นายทองเติม เสนาหลวง
นายธนวัฒน วิกสูงเนิน
นายเธียรวิชญ สิริวิวัฒนธน
นางนพมาศ บริสุทธิ์ธรรม
นายนพวัชร สิงหศักดา
นางนวพร ดวงนิล
นางนวลจันทร บัวเพชร

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายนัทธี จิตสวาง
นางสาวนารี เตชะสุภากูร
นายนิพนธ สุขประเสริฐ
นายนิรันดร กัลยาณมิตร
นายนิรันดร เหลืองอราม
นายบังคมศิลป สีดาพันธ
นายบัณฑูร สุภัควณิช
พันตํารวจโท บุญธรรม หงษาวงษ
นางบุญปน บุญเรือง
นายบุญยฤทธิ์ ฉิมกุล
นายบุญฤทธิ์ เจริญแสง
นายบุญเลิศ แสงมณี
นายบุญสนอง สมวงศ
นางเบญจวรรณ พึ่งวุฒิ
นายปกปอง นวมอยู
นายปรภัสร มาสะอาด
นายประกอบ หมื่นพวง
นายประกอบ มุกุระ
นางประจวบ สุวรรณสาโรจน
นายประชาพงษ สัตยวณิช
นายประดิษฐ ชัยประสิทธิ์โรจน
นายประเทือง ประเสริฐสิน
นายประนอม ปญญาดี
นายประพันธ นัยโกวิท
พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ
นายประวิทย กียปจจ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

๑๐๓. นายประสงค ชัยสาร
๑๐๔. นายประสาทพร สายเนตร
๑๐๕. นายประเสริฐ เทพศร
๑๐๖. นายปราจีน เอี่ยมลําเนา
๑๐๗. จาสิบเอก ปราโมทย พรหมศิริวุฒิ
๑๐๘. นายปรีชา เรืองจันทร
๑๐๙. นายปรีชา ชูสุวรรณ
๑๑๐. นายปรีชา ยินดีสุข
๑๑๑. นายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล
๑๑๒. นางปาริชาต เจริญรัตน
๑๑๓. นางปยรัตน สุชาติวัฒนะ
๑๑๔. นางปยะนันท ภิรมยไกรภักดิ์
๑๑๕. นางสาวผกาทิพย แกวผนึกรังษี
๑๑๖. นายพงศเทพ พันธุนิติพงศ
๑๑๗. นายพงศศักติฐ เสมสันต
๑๑๘. นายพงษไพโรจน รัชตะทรัพย
๑๑๙. นางพรทิพย เจริญอาภรณวัฒนา
๑๒๐. นางพรมณี ศุภสุวรรณ
๑๒๑. นายพรเลิศ พันธุวัฒนา
๑๒๒. นายพรสวัสดิ์ เลิศวิทยาวิวัฒน
๑๒๓. นายพลพจน เชาววิวัฒน
๑๒๔. นางพวงเพชร อภิธนาคุณ
๑๒๕. นายพอลลัส จักราวัน ทานิงจาจา (Mr. Paulus Tjakrawan Taningdjaja)
๑๒๖. นางพิจิตตรา วิชะนา
๑๒๗. นางพิมพสุชา จารุมณี
๑๒๘. นางพิมพา จารุเกียรติ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต
นายพีรพล ไตรทศาวิทย
นายพีระพงษ ปริญญาจารย
นายพีระพัฒน พิชญเวชช
นายพุทธิพงษ ปุณณกันต
นายพูนสิน กาพยไกรแกว
นายไพฑูรย ลิศนันท
นายไพศาล อาจธะขันธ
นายภักดี จันทรหอมประเสริฐ
นางสาวภัทรกร เกิดรังษี
พลโท ภาณุมาต สีวะรา
นายภิญโญ ปยะภิญโญวุฒิกุล
นายมงคล อยูสุข
นายมงคล นันยา
นายมังกร กุลวานิช
นายมานพ ดีมี
นางมารี นากาโน (Miss Mari Nakano)
นางมาลี เรือนงาม
นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น
นายโมฮัมเม็ด เอฟเฟนดี ราจาบ (Dr. Mohd. Effendy Rajab)
นายยศธน กิจกุศล
นายยศวัฒน พิมพรัตนโชติ
นางรชนีกร มัคคสมัน
พลอากาศเอก ระเดน พึ่งพักตร
วาที่รอยตรี รังสรรค กรึงไกร
พันเอก รังสรรค พราหมณี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๑๕๕
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนา วิชญาณรัตน
นางรุงทิวา ศิริโชติ
นายเริงชัย หลอพูลกิจสกุล
นางลัดดา วิศวผลบุญ
นายลือชัย จันทรโป
พันเอก เลอพงษ บุญชนะภักดี
นางสาวเลิศลักขณา อัมพรพืช
นางเลี่ยมทอง จอมคําสิงห
นายวรพงศ อุณหะรัตน
นางวรรณจนา ดานศิริ
นายวรวิทย ศรีตระกูล
นายวรินทร ชํานาญผา
นายวรินทร ศาสตรวาหา
วาที่รอยตรี วฤษฎิ์ อินทรมา
นายวสันต วรรณวโรทร
นายวันชาติ บัวสิงห
นางวัลลภา เปลี่ยนศิริกุล
นางวาสนา เจริญเปลี่ยน
นายวิจารณ ยวดยิ่ง
นายวิจิตร ศรีสอาน
นายวิชัย บัวเรือง
นางวิชิตา เศรษฐสุทธิ
วาที่พันตรี วิเชียร อุสาห
นายวิทยา ผิวผอง
นายวินัย ครามวงษ
นายวินัย ทองรัตน

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘๑. นายวิภาส เนาสุวรรณ
๑๘๒. นายวิรุณ วิทยาประเสริฐ
๑๘๓. นายวิศิษฎ โฆษาศิวิไลซ
๑๘๔. นายวิเศษ ภูมิวิชัย
๑๘๕. นายวีรเชษฐ ขจรบุญ
๑๘๖. นายวีรพล ฉลาดแยม
๑๘๗. นายวีระ จํานงค
๑๘๘. นายวีระ กรีธาชาติ
๑๘๙. พลเรือเอก วีระจิตต ชูจินดา
๑๙๐. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน
๑๙๑. นางเวียงจันทร ทองศรีนุน
๑๙๒. พลอากาศตรี ศรีเชาวน จันทรเรือง
๑๙๓. นายศรีเมือง เจริญศิริ
๑๙๔. นางศรีวิภา ศรีขวัญแกว
๑๙๕. พันตํารวจเอก ศักดิ์สิริ พรกาศศรีนุ
๑๙๖. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๑๙๗. นายศิริ จันบํารุง
๑๙๘. นายศิโรจน ผลพันธิน
๑๙๙. นายศุภชัย สวัสดิพงษ
๒๐๐. พลโท ศุภวิทย มุตตามะระ
๒๐๑. นายสงวน ศรีสุข
๒๐๒. นางสดศรี สัตยธรรม
๒๐๓. นายสถาพร ทรงพร
๒๐๔. นายสนิท บุญชวย
๒๐๕. วาที่รอยตรี สมเกียรติ ปานศิริ
๒๐๖. นางสาวสมใจ เทศสูงเนิน

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐๗. นายสมชัย จึงประเสริฐ
๒๐๘. นายสมชัย ชัยพัฒนาการ
๒๐๙. นายสมชาย วงศสวัสดิ์
๒๑๐. นายสมนึก เขียวสอาด
๒๑๑. นายสมบัติ จันทรโชติ
๒๑๒. นายสมบูรณ บุญศิริ
๒๑๓. นายสมพงษ แจมจํารัส
๒๑๔. นายสมพงษ มวงปรางนา
๒๑๕. นายสมพร ใชบางยาง
๒๑๖. นายสมพล ตันติสันติสม
๒๑๗. นายสมพากย พาวัฒนา
๒๑๘. นายสมโภชน หลวงเทพ
๒๑๙. จาสิบเอก สมยศ ชาตะสิงห
๒๒๐. นางสมร ตองโพนทอง
๒๒๑. นายสมศักดิ์ ชโลธร
๒๒๒. นายสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ
๒๒๓. นายสมศักดิ์ อินทรกุล
๒๒๔. นายสมศักย ภูรีศรีศักดิ์
๒๒๕. นายสมหมาย ยินดีสิทธิ์
๒๒๖. นายสมาน ปางวัชรากร
๒๒๗. นายสรภพ แตสุวรรณ
๒๒๘. นายสวัสดิ์ เถกิงเดช
๒๒๙. นายสัญชัย เรืองโรจน
๒๓๐. นายสัณฐิติชนพร ณัฐศรีวัฒน
๒๓๑. นายสันติ มูลตรีภักดี
๒๓๒. นางสันทนีย ผาสุก

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓๓. นายสา สีทอง
๒๓๔. นางสาวสายชน วงสานน
๒๓๕. นางสาวสาวิตรี พิริยะสถิตย
๒๓๖. นายสํารวย เกริกพงศพันธ
๒๓๗. นายสําอาง สิมมาโคตร
๒๓๘. นายสิงหโต แกวกัลยา
๒๓๙. นายสิทธิชัย นารากุล
๒๔๐. นายสุกิจ กองธรนินทร
๒๔๑. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล
๒๔๒. วาที่รอยโท สุขุม เรืองแสง
๒๔๓. นายสุชาติ นิยมเดชา
๒๔๔. นายสุทธิพล ทวีชัยการ
๒๔๕. นายสุทธิสรรค ศิวพิทักษ
๒๔๖. นายสุทิน บัวมัน่
๒๔๗. นายสุเทพ กลั่นเกษร
๒๔๘. พันตํารวจโท สุนทร ประดิษฐแทน
๒๔๙. นายสุนัย สุขชัย
๒๕๐. นางสาวสุปราณี ไวศยะชาตรี
๒๕๑. นางสุพรรณ บุลสุวรรณ
๒๕๒. นางสุมาลี บํารุงจิตต
๒๕๓. นายสุเมธ อุปนิสากร
๒๕๔. นายสุเมธ ตะวันธรงค
๒๕๕. พลอากาศโท สุเมธ โพธิ์มณี
๒๕๖. นางสุรจิตตา โพธิบุตร
๒๕๗. นายสุรชัย ลิ้นทอง
๒๕๘. นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕๙. นายสุรพล สายจันทร
๒๖๐. นายสุรัช เภาเพิ่ม
๒๖๑. พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข
๒๖๒. นายสุวิทย บัวกอง
๒๖๓. นายเสกสรร สุนันทกิ่งเพชร
๒๖๔. วาที่รอยตรี เสนอ จันทรพิชัย
๒๖๕. นายเสมอ กิจพินิจ
๒๖๖. นายเสริมปญญา เทียมวัน
๒๖๗. นายเสรี แสงลับ
๒๖๘. นายอดินันท ปากบารา
๒๖๙. พันเอก อนุชาติ บุนนาค
๒๗๐. นายอนุพงษ อูออน
๒๗๑. พันตํารวจโท อพิวัฒน กลัน่ วารี
๒๗๒. นายอภิชาต สุขขัคคานนท
๒๗๓. นายอภิชาติ จีระวุฒิ
๒๗๔. วาที่รอยตรี อภิเดช เอี่ยมสอาด
๒๗๕. นายอภิวาท กลกิจ
๒๗๖. นางอมร ประภานนท
๒๗๗. นายอรรถ แสงจิตต
๒๗๘. นางอรุณี ประเสริฐสม
๒๗๙. นายอเล็กซานเดอร วอง (Mr. Alexander Wong)
๒๘๐. วาที่รอยตรี อัครพล รองโสภา
๒๘๑. นางสาวอังคณา เทศทิศ
๒๘๒. พลตํารวจตรี อัตถกิติ ผลชอบ
๒๘๓. พลโท อัมพร พวงสงวนวงศ
๒๘๔. ดาบตํารวจ อาคม ขวัญคุม

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘๕. นายอาทร ทองสวัสดิ์
๒๘๖. นางอารีย ศาลาศรัย
๒๘๗. นายอิสระ เสียงเพราะดี
๒๘๘. นายอุดม จันเลน
๒๘๙. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ
๒๙๐. นางอุไรรัตน แสงบุญนํา
๒๙๑. นายเอกชัย เขียวชอุม
๒๙๒. นายเอกชัย ศิริอุดมฤกษ
๒๙๓. นายแอนดรูว ชัว ซัม เลง (Mr. Andrew Chu Sum Leng)
๒๙๔. นายแอนโทนี ชาน (Mr. Anthony Chan)
๒๙๕. นายฮัน ลิมจวน (Mr. Ham Lin Juan)
ชั้นที่ ๒
๑. นายกนก กรุณามิตร
๒. นางกนกกุล จินดาโชตสิริ
๓. นางกรรณิกา งามทวม
๔. นาวาอากาศโทหญิง กรรณิการ ภูมิรักษ
๕. นายกฤษฎา จันทรสวาง
๖. นายกฤษณะ เฉลยวาเรศ
๗. วาที่รอยโท กฤษณะชัย ดีปนตา
๘. จาสิบเอก กวีศักดิ์ ชางทอง
๙. รอยตํารวจเอก กษิต ธารเพชรวัฒนา
๑๐. นางสาวกอแกว อกอุน
๑๑. นายกองธรรม นวเลิศเมธี
๑๒. นางกัญญาภรณ นุชวงษ
๑๓. นางกัญญาภัค พูลศรี
๑๔. นางกัลยา สุบรรณกาจ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัลยา สุอมรรัตนกุล
นายกําแหง ศิริวงษ
นางกิ่งแกว หมายสุข
นายกิตติ อินตรา
นายกิตติ เลขาพันธ
นางสาวกิตติมา พิศาลคุณากิจ
นายกิติพงษ สิริวิบูลยโกวิท
นางกุลวดี ชูวงษวาลย
นางกุสุมาวดี คีรี
นายเกรียง อูอุดมยิ่ง
นายเกรียงไกร ลี้ทวีสุข
นายเกรียงไกร เที่ยงพรอม
นายเกรียงศักดิ์ ดิษฐาพร
นายเกรียงศักดิ์ ทองอิ่ม
นายเกรียงศักดิ์ จินาพงษ
นายโกเมศ กลั่นสมจิตต
นายไกรลาศ อินทรครรชิต
นายขจรเกียรติ เครือประดับ
นางขนิษฐา ครามศรี
นางขนิษฐา เย็นใจ
นายขวัญชัย แกวประเสริฐ
นายคมสัน ขันธนิกร
นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์
นายคาเดอร บิน เอ็มดี นอร (Abd. Kader Bin Md. Nor)
วาที่รอยตรี คุณกร รัตนสิปปกร
นาวาอากาศเอก โฆษิต ประพัฒนทอง

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายจงกล เมฆเมืองทอง
นายจรินทร งาดีสงวนนาม
นางจรินทร นกเอี่ยม
นายจักรกิจ สมยา
นางจันทนา กาญจนาภา
นางสาวจันทรจิรา รัตนไพบูลย
นางจารุวรรณ พวงวิเศษสุนทร
นางสาวจํานงค บุญเสริม
นายจําเนียร สายสมบัติ
นายจํารัส นามมั่น
นางจําลอง สายเนตร
นายจิตรัตน เจริญทรัพย
นางจินตนา ประดิษฐถอย
นางจินตนา หลอดแกว
นางจินตนา สินพูนภักดิ์
นายจิรศักดิ์ บุญยะแสงสวัสดิ์
นายจิระศักดิ์ บุญชวย
นางจิราภรณ กฤษยาเกียรณ
นางจุฑามาศ ชัยสงคราม
นายจุมพล เกษจันทร
นายจุมพล สุทธกรณ
นายเจน แผลงเดชา
นายเจิด มั่นคง
นายฉัตรชัย ผองสุวรรณ
นางฉันทนา กลัศวิภาต
นายเฉลิม บัวเกตุ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖๗. นายเฉลิม รอดบุญธรรม
๖๘. นายเฉลิมเกียรติ ศรีนวล
๖๙. นายเฉลียว วิโสจสงคราม
๗๐. นางสาวชนะจิตต ธารสุวรรณวงศ
๗๑. นายชมพล พฤกษา
๗๒. นางสาวชลธี จินตนา
๗๓. นางชลรส นงคภา
๗๔. นายชลรัช ผิวพรรณ
๗๕. นายชัยวัฒ นุชกรรณ
๗๖. นางชัสมา ตันติวงศ
๗๗. นายชาญวุฒิ เสียงสวัสดิ์
๗๘. นายชาติชาย นุชนารถ
๗๙. นายชานน ดียืน
๘๐. วาที่รอยเอก ชาลี ศรีแพพงษ
๘๑. นายชินวัฒน ชินะนาวิน
๘๒. นางสาวชื่นฤดี โพธิ์อบ
๘๓. นางชุติมา กมุทะรัตน
๘๔. นายเชา คู เต็ค (Mr. Chow Koo Teck)
๘๕. นายเชาวลิต การะเกตุ
๘๖. นายเชิดชัย สินพูน
๘๗. นายเชิดชัย โภคสวัสดิ์
๘๘. นายเชิดชัย ชัยมงคลกิจ
๘๙. นายโชคชัย พิลากุล
๙๐. นางเซอรเฟยนา (Madam Zurfiana)
๙๑. นางสาวฎาปกรณ ทรงธรรม
๙๒. นายฐานนท จินตนา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายฐิติกร จันทรเสน
นางสาวฐิติมา นัยจิตร
นางสาวณภัทร กุลจิตติธร
นายณรงค จันทะคัด
นายณรงค เกตุทิพย
วาที่รอยตรี ณรงค เกษตรภิบาล
นายณรงคชัย สุขสวคนธ
นางสาวณัฎฐวรรณ ไตรสารศรี
นายดนย ศรีวิชัย
นายดํารงชัย พุมสงวน
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
นายเดชา ตั้งใจ
นางตรีสุคนธ จิตตสงวน
นางตวงรัตน นิ่มแสง
นายตาโต วายู (Mr. Tato Whayu)
นายถาวร พิทักษภูพันธ
นายถิรวัฒน สุดจิตต
นายทนง เฝอแกว
นางทรงพร มะละลา
นางสาวทรงศรี ณ ปอมเพ็ชร
นายทรงศักดิ์ พุฒมาลา
นาวาเอก ทวี กุนฑโชติ
นายทวี ซงเจริญ
นายทวีสิน คชโส
นายทศวรรษ ไตรยปกษ
นางสาวทองเจอะ สุขโข

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๙. นายทินกร ชาวงษ
๑๒๐. นางสาวทิพวรรณ จักรกรีนทร
๑๒๑. นายเทอดไทย กิตติชัย
๑๒๒. นายธงชัย ดาวยันต
๑๒๓. นายธงชัย จันทา
๑๒๔. นายธนา จินดามณีโรจน
๑๒๕. นายธนาคาร ทองกุล
๑๒๖. นายธเนศ สังฆสุบรรณ
๑๒๗. นายธวัช ขุริมนต
๑๒๘. นายธานันทร ศูนยกลาง
๑๒๙. นายธีรลักษณ แสงสนิท
๑๓๐. นายธีระ ไสโม
๑๓๑. นายนคร เดชพันธุ
๑๓๒. นายนพรัตน ชูไสว
๑๓๓. นายนเรศ วงศจนั ทร
๑๓๔. นางนฤมล กาญจนดุล
๑๓๕. นางนลิน เรืองบุตร
๑๓๖. นางนวลจันทร หนูสุวรรณ
๑๓๗. นายนอง อินไทย
๑๓๘. นายนันทวัฒน คีรีสันติกุล
๑๓๙. นางนัยนา มวงมณี
๑๔๐. นายนาวี ยั่งยืน
๑๔๑. วาที่รอยตรี นําโชค วัฒนามัย
๑๔๒. นายนิกูล ประทีปพิชัย
๑๔๓. นายนิพนธ จิตเที่ยง
๑๔๔. นายนิพนธ กิจโกศล

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิ่มนวล นวมอยู
นายนิยม สุขภิบาล
นายนิยม ทวีทรัพย
นางนิววรรณ ทิมเขียว
นายนิวัฒน นิเวศนมรินทร
นาวาเอก นิวัธ ฮะเจริญ
นายนิเวช ตนะทิพย
นายบรรจง สุขเจริญ
นายบริรักษ ประทีปเมือง
นายบวร บุญญา
นายบวรวิทย เลิศไกร
นางบังอร เครือทองศรี
นายบุญกอง วงศไชยา
นายบุญธรรม มากมี
นายบุญธรรม พิมพาภรณ
นางบุญนาค หอมลักษณะ
นายบุญรับ สิทธิรัตน
นายบุญเรียง ชูชัยแสงรัตน
นายบุญเลิศ ขวัญนิมิตร
นางบุญเอื้อ เกียรติสมชาย
นายประกอบ นวมจิตร
นายประจักษ มโนจันทรเพ็ญ
นายประณต วิภาคยพจนกิจ
นายประดิษฐ วรดี
นายประทีป อินทสระ
นายประทีป โชติคุณเศรษฐ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายประพันธ ขันโมลี
นายประพันธ วองสกุล
นางสาวประภาพรรณ สวยสม
นายประมวล จันทะวัง
นายประมวล ตันจุลนานนท
นายประมาณ ชูพิพัฒน
นายประลอง ครุฑนอย
นายประวิทย อุนะพํานัก
นายประวีณ เอกฐานุตต
นายประสงค รามสิทธิ์
นายประสาท สีหาบุญมาก
พลตรี ประสาท สุขเกษตร
นายประสาท ขจรพิพัฒน
นายประสิทธิ์ แคนมีด
นางปราณี นาคลออ
นายปราโมทย ฤกษมงคล
นายปราโมทย เจริญสลุง
นายปราโมทย กองรักษา
นายปริญญา ธรเสนา
นางสาวปริยะดา สิงหเรศร
นายปรีชา ศรีเขียวพงษ
นายปรีชา กะรัตน
นายปรีชา ทวีชาติ
นายปญญธัช เอกธีรธรรม
นายปญญา ศรีสําราญ
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙๗. นายผดุง สุริยะ
๑๙๘. นางสาวผานิต ธรรมวาจา
๑๙๙. นายเผชิญ จิณสิทธิ์
๒๐๐. ดาบตํารวจ เผด็จ เกตุศิริ
๒๐๑. นาวาอากาศเอก เผด็จเกียรติ นอยพรหม
๒๐๒. นายพงษพัฒน วงศตระกูล
๒๐๓. นายพงษพิทักษ ทุพลชัย
๒๐๔. นายพงษมิตร ประเสริฐสกุล
๒๐๕. นายพงษศักดิ์ ควรนาม
๒๐๖. นายพงษสุวรรณ โพธาสินธุ
๒๐๗. นางพรทิพย บุญกอ
๒๐๘. นายพรเทพ เห็นศิริสกุล
๒๐๙. นายพรเทพ ชุปวา
๒๑๐. นางพรรณี ดิสสรา
๒๑๑. นายพลสวัสดิ์ ศรีรัตนพร
๒๑๒. นางพัชนี จันทมาศ
๒๑๓. นางพัชรินทร พงศพฒ
ั นาวุฒิ
๒๑๔. วาที่รอยตรีหญิง พัฒนะ ประสมทรัพย
๒๑๕. นางพัฒนา สิมมาโคตร
๒๑๖. พันเอก พัฒนา คุม เปลี่ยน
๒๑๗. นายพิชัย โชติสุรัตน
๒๑๘. นางพิณทิพย สาธุพันธ
๒๑๙. นายพิทยา ผะอบเหล็ก
๒๒๐. นายพินันต พรประสิทธิ์
๒๒๑. นายพินิจ ทองดี

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒๒. นายพินิษฐา บุญจริง
๒๒๓. นายพิพัฒน ตลับเพชร
๒๒๔. นายพิระ ยอดมงคล
๒๒๕. นางพิสชา บุญชนะภักดี
๒๒๖. นางเพชรสุดา เกษประยูร
๒๒๗. นางเพ็ญจันทร โกไศยกานนท
๒๒๘. นายโพยม จันทรนอย
๒๒๙. นาวาอากาศเอก ไพฑูรย ไลเลิศ
๒๓๐. นายไพบูลย สวัสดิ์ผล
๒๓๑. นายไพบูลย เกษตรการุณย
๒๓๒. นายไพบูลย มันตะสูตร
๒๓๓. นายไพบูลย นามเชียงใต
๒๓๔. นายไพบูลย สิงหคํา
๒๓๕. นายไพโรจน รัชฎาศรี
๒๓๖. นายไพโรจน ภูผะกา
๒๓๗. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๓๘. นายภรภัทร เจริญธง
๒๓๙. นางภัชญา กลั่นหุน
๒๔๐. นายภัทรพงษ บุปผา
๒๔๑. นางภัทรินทร ชูมาก
๒๔๒. นายภาคย นาคะรัตนากร
๒๔๓. นายภานุพงษ ปรังฤทธิ์
๒๔๔. นายภิรมยศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ
๒๔๕. นายภุชงค นุตราวงศ
๒๔๖. นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ
๒๔๗. นายภูษิชญ บุญผลึก

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔๘. นายภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ
๒๔๙. วาที่รอยตรี มณทณัฐ พรหมคงบุญ
๒๕๐. นางสาวมนตนภัส มโนการณ
๒๕๑. วาที่รอยตรี มนตรี ผดุงรัตน
๒๕๒. นายมนตรี ลิมาภิรักษ
๒๕๓. นายมนัส ประจวบจินดา
๒๕๔. นายมนัส ตั้งแตง
๒๕๕. นายมนัส ทัศนรงค
๒๕๖. นางมนัสนันท ขจรเกียรติวัฒนา
๒๕๗. นางมัณฑนา คุปตะพันธ
๒๕๘. นายมานพ หมอนทอง
๒๕๙. นายมานะ มาสอาด
๒๖๐. นายมานะ เอื้อธารพิสิฐ
๒๖๑. นายมารุต อุปนิสากร
๒๖๒. นายมีชัย สิงหสุขโรจน
๒๖๓. นางมีนา รอดคลาย
๒๖๔. นายยงยุทธ อินทรสําเภา
๒๖๕. นายยศดนัย สุวรรณพฤกษ
๒๖๖. นายยุคศิลป ไชยภักดิ์
๒๖๗. นายยุทธ ธนธนานนท
๒๖๘. พันเอก ยุทธนาสินธุ ศรีนุรัตนเดชา
๒๖๙. พันเอก ยุทธพล หลักทรัพย
๒๗๐. นายยุทธภูมิ ไกรทอง
๒๗๑. นางยุพาภรณ พงษประสิทธิ์
๒๗๒. นายยุรนันท ภมรมนตรี
๒๗๓. นางสาวยุวดี ทวีทรัพย

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗๔. นายยูโซฟ หวังสะและร
๒๗๕. นางเยาวรัตน พลานุสนธิ์
๒๗๖. นางเยาวลักษณ ประสานพันธ
๒๗๗. นาวาอากาศเอก รณภพ กุญชรเพ็ชร
๒๗๘. นายรณยศ จินตนา
๒๗๙. นางรพิธร เสนาไชย
๒๘๐. พันเอก รพีพฒ
ั น สุทธิวงศ
๒๘๑. นายระพี อินทรวิเศษ
๒๘๒. นายรังสิพล เปลี่ยนพันธุ
๒๘๓. นางรัชฎาภรณ ศรีเกื้อกลิ่น
๒๘๔. นางรัตนา แสนสิงห
๒๘๕. นางรัตนา วิยาภรณ
๒๘๖. นางรุงฤดี ทรัพยเพิ่ม
๒๘๗. นายเริงณรงค บุตราช
๒๘๘. นายโรจนศักดิ์ แสงศิริวิไล
๒๘๙. นางโรส นวพันธ
๒๙๐. นางลลิตา พิทักษภูพันธ
๒๙๑. คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
๒๙๒. นางสาวลัดดา จินดามณีโรจน
๒๙๓. นางสาวลัดดาวัลย เลิศเพ็ญเมธา
๒๙๔. นายลําพอง ทองปน
๒๙๕. สิบตํารวจโท ลิขิต ปนแววงาม
๒๙๖. นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
๒๙๗. นายเลิศชาย ขอจิตตเมตต
๒๙๘. นายเลื่อน จิรวิศิษฐาภรณ
๒๙๙. นางวนิดา ศรีเลิศ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐๐. นางวรนุช จีรังพิทักษกุล
๓๐๑. นางวรพรรณ วีรชัยมงคล
๓๐๒. นายวรรณชัย บุญพิทักษ
๓๐๓. นางวรรณวิไล นาคขําพันธุ
๓๐๔. นางวรรณศิริ ตันเจริญ
๓๐๕. นางวรรณี เจนศิริ
๓๐๖. นางสาววรลักษณ แซหวอง
๓๐๗. นางวราภรณ ทองบุ
๓๐๘. นายวรายุทธ ปนทอง
๓๐๙. นางวรารัตน คันธโรรส
๓๑๐. พันเอก วสุ เฟองสํารวจ
๓๑๑. นายวัชรินทร พูลเส็ง
๓๑๒. ดาบตํารวจ วัฒนพันธ จันทรเอก
๓๑๓. นายวัฒนศักดิ์ จวงพันธ
๓๑๔. นายวันชัย คําแหว
๓๑๕. นายวันชัย ยงวณิชย
๓๑๖. นางสาววันเพ็ญ ไมโพธิ์
๓๑๗. นางวันเรียม เจียมเจริญ
๓๑๘. นางวารุณี โพธาสินธุ
๓๑๙. นางวาสนา วงษสิงห
๓๒๐. นายวิชัย เวชกิจวาณิชย
๓๒๑. นายวิชัย ศิริบูรณ
๓๒๒. นายวิเชียร อาภากรณ
๓๒๓. นายวิฑูรย แสงสุริยา
๓๒๔. นายวิฑูรย สังขมณี
๓๒๕. นายวินัย พืชผล

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๒๖. นายวิบูลย โพธิลุขา
๓๒๗. นายวิบูลย ศิริสุนทร
๓๒๘. นางสาววิยะดา มัทธวรัตน
๓๒๙. นายวิรัตน พรมพิลา
๓๓๐. นายวิรัตน ปองเปยม
๓๓๑. นายวิรุจ วิชัยบุญ
๓๓๒. นายวิโรจน กรีถาวร
๓๓๓. นางวิไล สวนสุข
๓๓๔. นางวิไลภรณ รอบรู
๓๓๕. นางสาววิไลวรรณ พึ่งประดิษฐ
๓๓๖. นายวิศิษฐ วิเศษเธียรกุล
๓๓๗. นายวิษณุ ผสมทรัพย
๓๓๘. นายวีระ ศิริรัตน
๓๓๙. นายวีระชัย เอราวรรณ
๓๔๐. นายวีระศักดิ์ หอมอินทร
๓๔๑. นายวีระศักดิ์ สุทธิพันธ
๓๔๒. นายวุฒิธรรม สวัสดีผล
๓๔๓. นายศตวรรษ แกวสวาง
๓๔๔. นายศรีโพธิ์ โพธิ์ทอง
๓๔๕. นางศรีรัตน แกวมณี
๓๔๖. นางศรีวรรณ สายฟา
๓๔๗. นางศรีเวียง รอดบุญธรรม
๓๔๘. นายศรีศักดิ์ วัฒนวงศ
๓๔๙. นางศศินนั ท ภูระยา
๓๕๐. นายศักดา ชัยสงคราม
๓๕๑. นาวาอากาศเอก ศักดิ์พินิต พรอมเทพ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๕๒. นายศานิต กัปปยะบุตร
๓๕๓. นายศาสตรา สืบวงศ
๓๕๔. นางศิราณี คงปน
๓๕๕. พันเอก ศิริชัย ศศิวรรณพงศ
๓๕๖. นางศิริณี เพ็ชรเจริญ
๓๕๗. นายศิริพงษ ศรีโรจน
๓๕๘. นางศิริลักษณ มโนรมย
๓๕๙. นางศิริวรรณ วงษตระกูล
๓๖๐. นายศิลปชัย สังขเมือง
๓๖๑. นายศิลปชัย ศรีธัญญา
๓๖๒. นายศึก ลูกอินทร
๓๖๓. นายศุภกรณ เลิศไกร
๓๖๔. นายศุภชัย พันธุกานนท
๓๖๕. ดาบตํารวจ ศุภเดช งามจําเนียร
๓๖๖. นายศุภพงษ จันทรังษ
๓๖๗. นายศุภเสกข ไทยสวางศรี
๓๖๘. นายเศกสันต สุทธหลวง
๓๖๙. นายสกนธ ชุมทัพ
๓๗๐. นายสกล จินดาโชตสิริ
๓๗๑. นางสาวสกุลวรา ชื่นคา
๓๗๒. นายสงวน หีบแกว
๓๗๓. นายสงา พรหมศรี
๓๗๔. นายสงา ตามวงค
๓๗๕. นายสนั่น จัน่ สังข
๓๗๖. นายสมเกียรติ ฮะวังจู
๓๗๗. นางสาวสมคิด อินชื่นใจ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๗๘. นางสาวสมจันทร จินดามณีโรจน
๓๗๙. นายสมชัย แกวละเอียด
๓๘๐. นายสมชาย วงศจําปา
๓๘๑. นายสมชาย สุขดิษฐ
๓๘๒. นายสมชาย อําพันทอง
๓๘๓. นายสมชาย ลีลิตธรรม
๓๘๔. นายสมโชค ชอยประเสริฐ
๓๘๕. นายสมโชค ชวยชาติ
๓๘๖. นายสมเดช พุมชา
๓๘๗. นายสมถวิล ยืนยิ่ง
๓๘๘. นายสมบัติ บุตรเพชร
๓๘๙. นายสมบัติ วิอังศุธร
๓๙๐. นางสมบัติ เต็งศิริ
๓๙๑. นายสมพร นิยมศาสตร
๓๙๒. จาสิบเอก สมพร ชูทอง
๓๙๓. นางสมพร ศิริรัตน
๓๙๔. นางสมพร ปนโต
๓๙๕. นายสมยศ โชคเหมาะ
๓๙๖. นางสมศรี นาคจํารัสศรี
๓๙๗. นางสมศรี อินทศักดิ์อุบล
๓๙๘. นาวาอากาศโท สมศักดิ์ ชวนเชย
๓๙๙. นายสมศักดิ์ ศิริมาตยนันท
๔๐๐. นายสมหมาย พิทักษา
๔๐๑. นายสมัย สายราช
๔๐๒. นายสมานมิตร แยงไทสง
๔๐๓. นายสแยมซี มารสลิน นูรดิน (Mr. Syamsi Marslin Nurdin)

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔๐๔. นายสรวรรธน ดาราแหวว
๔๐๕. นายสลัด แกวสุข
๔๐๖. นายสวัสดิ์ สมวัชรจิต
๔๐๗. นายสวัสดิ์ ปาสาบุตร
๔๐๘. นางสาวสอิ้ง ผกาแกว
๔๐๙. นายสะเทื้อน บรรทัดจันทร
๔๑๐. นายสันทัด สีนะวัฒน
๔๑๑. นายสัมพันธ ดั่นสกุล
๔๑๒. นายสัมพันธ ขันธิกุล
๔๑๓. นางสาคร แรกคํานวน
๔๑๔. นายสามารถ กอนอยู
๔๑๕. นางสายสมร ภูสีโสม
๔๑๖. นายสายันต บุญลี
๔๑๗. นางสาลินี มีเจริญ
๔๑๘. นางสาวิตรี ซาตา
๔๑๙. นายสําราญ เตจะสา
๔๒๐. นายสําเริง คงสําเร็จ
๔๒๑. นางสาวสําลี พรหมมา
๔๒๒. นายสิงห อูสิงหสวัสดิ์
๔๒๓. นางสาวสิรินภา วิงวอน
๔๒๔. นางสิริลักษณ เฟองกาญจน
๔๒๕. นายสุจิตร ปานจําลอง
๔๒๖. นายสุจิน เจริญสุข
๔๒๗. นายสุชาต บรัศไพบูลย
๔๒๘. นายสุชาติ สุจริยวงศ
๔๒๙. วาที่รอยตรี สุชาติ สงวนทรัพย

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔๓๐. นายสุชาติ ใจภักดี
๔๓๑. วาที่รอยตรี สุทธิศักดิ์ กีชวรรณ
๔๓๒. นายสุทัศน จตุรโพธิ์
๔๓๓. นายสุทิน วงษวิโรจน
๔๓๔. นายสุธรรม สุบรรณาจ
๔๓๕. นางสาวสุนีย เพงประกฤติ
๔๓๖. นางสุนีย สอนตระกูล
๔๓๗. นางสุนีย กฤดาการวิวัฒน
๔๓๘. นางสุนีย สัจจาไชยนนท
๔๓๙. นายสุพจน สุคําภา
๔๔๐. นางสุพรรณ แสรเชื้อ
๔๔๑. นายสุพัฒนกิจ คงชู
๔๔๒. นางสุภัทรา ทูลฉลอง
๔๔๓. นางสาวสุภาวดี วงศสกุล
๔๔๔. นายสุเมธ นาคนอย
๔๔๕. วาที่รอยตรี สุเมธ สุจริยวงศ
๔๔๖. ดาบตํารวจ สุรกิจ นิรมล
๔๔๗. นายสุรจักริ์ แกวมวง
๔๔๘. พันเอก สุรเชษฐ ศรดิษฐพันธ
๔๔๙. นายสุรเดช ภมรสุวรรณ
๔๕๐. นายสุรพงษ พรหมลา
๔๕๑. นายสุรพจน ชิตชม
๔๕๒. นายสุรพร นิชรัตน
๔๕๓. นายสุรพล การบุญ
๔๕๔. นายสุรพล พาลี
๔๕๕. นายสุรศักดิ์ แซลี้

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔๕๖. ดาบตํารวจ สุริยันต รอบรู
๔๕๗. นายสุริยันต ครองผล
๔๕๘. นางสุวนิดา พูลแสง
๔๕๙. นายสุวรรณ ภาษี
๔๖๐. นางสุวรรณา มหาพรหม
๔๖๑. นายสุวิทย เกตุแกว
๔๖๒. นายเสงี่ยม นันทะแสน
๔๖๓. นายเสริม จันทรหอม
๔๖๔. นาวาเอก เสริมเกียรติ จันทรสะอาด
๔๖๕. นายเสรี การะ
๔๖๖. นางเสาวณี ธนมงคลฤทธิ์
๔๖๗. นางเสาวนีย แยมแกวดิถี
๔๖๘. นางเสาวนีย สอนเจริญทรัพย
๔๖๙. นายแสง โชติบุญ
๔๗๐. นายแสงอรุณ ญาณารณพ
๔๗๑. นายแสวง บุญญาสุวัฒน
๔๗๒. นายโสภณ กมล
๔๗๓. นายโสภณ ศิริเลิศรักษา
๔๗๔. นายไสว สุทธไชย
๔๗๕. นายไสว โหสุวรรณ
๔๗๖. นายอดุลยรัตน นิ่มเจริญ
๔๗๗. นายอนุกูล เตรมะวงศ
๔๗๘. ดาบตํารวจ อเนก บุญสุวรรณ
๔๗๙. นายอภิชา จินดาโชตสิริ
๔๘๐. นาวาตรี อภิสิทธิ์ กุสลานันท
๔๘๑. นายอมร เกตุงามขํา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔๘๒. นางอมรรัตน จริยศักดิพงศ
๔๘๓. นายอรุณ จันทรสุข
๔๘๔. นางอักษร ชูประสูติ
๔๘๕. นางสาวอัจฉราภรณ พูลสวัสดิ์
๔๘๖. นายอาคม มากมีทรัพย
๔๘๗. นายอาทิตย เปงจันทร
๔๘๘. นายอํานวย ตอนศรี
๔๘๙. นายอํานาจ วิชยานุวัติ
๔๙๐. นายอํานาจ สายฉลาด
๔๙๑. นายอําพร สิทธิชัย
๔๙๒. นายอําไพศักดิ์ ปราบเสียง
๔๙๓. นางสาวอิงฟา ประยูรสุข
๔๙๔. นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ
๔๙๕. นายอิศราชัย จอยศรีเกตุ
๔๙๖. นายอุดม เรื่อศรีจันทร
๔๙๗. นายอุทัย สุภิรักษ
๔๙๘. นายอุทิศ วัฒนกุล
๔๙๙. นายอุบล โกมุท
๕๐๐. นายอุปถัมภ ชืน่ โพธิ์ชัย
๕๐๑. นายอุภัย ภาระเวช
๕๐๒. นางอุไร เอกฐานุตต
๕๐๓. นางสาวอุไร พรพรหมศรี
๕๐๔. นางอุไรวรรณ คลายจินดา
๕๐๕. นางสาวอุศนา ภูสัจจพงษ
๕๐๖. นางสาวอุษา อายุมั่น
๕๐๗. นายเอกชัย ลําเหลือ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
ชั้นที่ ๓

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

นางสาวกนกภรณ คงปน
นางกนิษฐา เติมธนะศักดิ์
นายกมลชัย ชัยยามานนท
นายกมลพันธ ปนชูศรี
นางกรรณิการ จิตตบรรเทา
นายกฤต เจนการ
นายกฤตพัฒน ลิมปนเวทยานนท
นายกฤษฎา แจมทุง
นางกัญญาณี หลวงภักดี
นางกัลยา เทียนกล่ํา
นางสาวกัลยา ทารักษ
นางสาวกาญจนา เวชวิฐาน
นางกาญจนา กออําไพ
นางกาศอัมพร ชุม นาเสียว
นายกําจาย จงเลิศวณิชกุล
นายกิตติศักดิ์ อรรคพงษ
นายเกียรติชัย อุดมพงษอนันต
นายเกียรติชาย คงปน
นางแกว คะทาชาติ
นายโกเมน คาซุง
นายครองพล อภิธนาคุณ
นายคริสวัฒน บุญญะสิทธิ์
นางสาวจงกลกร ขวัญเมือง
วาที่รอยตรี จรูญ ชัยยะ
นาวาโทหญิง จันทนา รอดวิจิตร

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๒๖.
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.

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทรเพ็ญ ไทยใหม
นางจํานงค แจมเจริญ
นางจําเนียน จิโน
นายจําเนียร เดชคําภู
นางสาวจินดา บัวชุม
นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุง
นางจิราพร อรุณรัศมี
นางจุฑามาศ ธรรมจารุวัฒน
นายจุยเอี่ยม แซเฮง
นายฉลวย แกวเรือง
นางฉวี รัตนาคม
นางฉวีวรรณ หุนผดุงรัตน
นางฉออน ประเสริฐรัตนกุล
นางชญานิษฐ วงศปลั่ง
นางชมภูนุช ทองวิเศษ
นายชรัมภ เพชรมาก
นางชวนชม คําหอมกุล
นายชวลิต พูนสุวรรณ
นายชัชวาล จันทรอมิ่
นายชัยยงค ศรีเกื้อกลิ่น
นายชัยโย มังคะวัฒน
นายชัยรัตน วีระชัย
นายชัยวุฒิ ซัววงศ
นางชื่นจิตต มุกุระ
นายชุติภา ดุษฎีย
นายชุบ ชาญประโคน

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายชุมพล กุบแกว
นายเชิดชัย ช้ําเกตุ
พันตํารวจโท โชคชัย อินทะนิน
นายไชโย เมืองกลั่น
นาวาโท ณชดล พยุงพันธ
นายณรงคศักดิ์ อบหอม
นายณัฐพล แสงงาม
นางสาวณัตฐา จิรรัตนพันธ
นางดรุณี แกวเรือง
นางดรุณี ปองเปยม
นางดวงมณี ตุลวรรธนะ
นางสาวดวงสมร พงษมาลา
นายดีตรง ชูประสิทธิ์
นายเดชณรงค เรือนสม
นายเตี้ยม บุญพรหม
นางเตือนใจ วิโสจสงคราม
นายเถลิงศักดิ์ มานุชานนท
นายทรงศักดิ์ ขันตี
นายทวิช ผาจันทร
รอยตํารวจเอก ทวี สารกาล
นายทวีลาภ บริสุทธิ์ธรรม
นายทวีศักดิ์ โกมณเฑียร
นายทวีศักดิ์ สุพัฒนาพงศ
นายทวีศักดิ์ ซะเล็ม
นายทองใบ ฉวีวงศ
นางทองปน ธูปหอม

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางทองริด แสนทวีสุข
นางทัดทอง โชตนคงสิน
นางทัศนีย สําเภาเงิน
นายเทอดศักดิ์ นิสังกาศ
นายธนะสาร ศรีปลั่ง
นายธนู มังคละกุล
นางสาวธมลวรรณ สรอยมุก
นายธรรมรงค ยศเครือ
นางธัญชพร ฉิมพลอย
นางสาวธิดา มุกุระ
นางธิดา หนูไพโรจน
นางสาวธิดารัตน รอตมงคลดี
นายธีรภัทร พึ่งเนตร
วาที่รอยตรี ธีระกุล บุญประสาร
นายธีระพันธุ ประกบกอง
นายนพดล ถีนารมย
นายนพดล นพคุณ
นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย
นายนพพล อุทกภาชน
นางสาวนพรัตน เชื้อวงค
จาสิบเอก นภดล ชืน่ ประทุม
นางนฤมล โชติศิริคุณวัฒน
นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์
นางนวลลออ สัปจาตุระ
นางนวลสวาท ไชยชอฟา
นางสาวนวลหง อภิธนาคุณ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๔. นายนันทภพ หมั่นกิจ
๑๐๕. นางนันทา วงษวรรณ
๑๐๖. นางนิชา สมิทธิวาสน
๑๐๗. นางสาวนิตยา อภิชัยกิจดํารง
๑๐๘. นายนิติชัย ภัทรชาญโฆษิต
๑๐๙. นายนิพนธ พรหมเสน
๑๑๐. นายนิเวศ ประทุมตรี
๑๑๑. นางแนงนอย เพ็งน้ําผึ้ง
๑๑๒. นายบรรจง พันธหินกอง
๑๑๓. นายบรรเจิด ดวงบุรงค
๑๑๔. นายบรรโรม ฉัตรเจริญทรัพย
๑๑๕. นายบัณฑูร พันธวาศิษฎ
๑๑๖. นางบัวชุม ชาญประโคน
๑๑๗. นางบุญชวย ปนสุวรรณคุปต
๑๑๘. นางบุญพงษพัชรินทร อินอุนโชติ
๑๑๙. นายบุญเพิ่ม ศักขินาดี
๑๒๐. นายบุญเลิศ สิงคะเน
๑๒๑. นายบุญสม รัตนจตุพร
๑๒๒. นางสาวบุษรินทร รอยแกว
๑๒๓. นางเบญจทราย กียปจจ
๑๒๔. นางเบญญาภา คงรอด
๑๒๕. นางปทุมมา แสนทวีสุข
๑๒๖. นางสาวประคอง ภูลายยาว
๑๒๗. นายประจักษ วัชราธิวัฒน
๑๒๘. นายประชา วีรวัฒน
๑๒๙. นายประดิษฐ สอนเจริญทรัพย

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประทุม ศรีโสภา
นางประนอม ชุมวงศ
นางสาวประนอม โพธิ์นิ่มแดง
นางประไพ บัวทอง
นางสาวประภา ทําจะดี
นางสาวประภาพร จันทรัศมี
นายประยุทธ ติณรัตน
นายประเวศ เทพรักษา
นายประสงค แสงแบบ
นายประสาตร ฟุมเฟอย
นายประสิทธิ์ ศรีเมือง
นายปริญญา แชมชมดาว
นางปริยากร คําสาง
นายปรีชญา โรจนนิมิต
นายปญญา นันทบูรณะศิริ
นายเปรม ทรัพยบุญเลิศมา
นายเปลง ลาแกว
นายแปลก อัตภูมิ
พันจาอากาศเอก ผดุงศิลป ปลัดสังข
นางสาวผองพรรณ หนูแกว
นางผาสุข วงศรวีโรจน
นายพงศปณต ผองพันธุงาม
นางพงษลดา วงศจําปา
นายพงษศักดิ์ ยาวิไชย
นางพจมาลย ผิวพรรณ
นางพรทิพย แพกระจาง

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรทิพย นรินทรหงษทอง
นางสาวพรทิพย ประสิทธิพร
นางพรพรรณ จิรนันทสุโรจน
นายพรราม โพธิ์งาม
นางพรศรี ใจภพ
นายพรศักดิ์ เพ็งมา
นายพรสิงห ชุปวา
นางพวงพยอม บัวรัตน
นายพัช เกิดรังษี
นางสาวพัชรนันท เกียรติบัณฑิต
นางพัชรา ศรีชุมพล
นางพัชรินทร ลีลาสุนทรกุล
นางสาวพัชรี วรรณสุข
นายพัสกร โตเสนห
นายพิเชษฐ โพธิ์ทอง
นายพิทักษ ประเสริฐศิริ
นายพินิจ อัครสานนท
นายพินิต วิศิษฐกิจการ
นางสาวพิมพพา วิทโยฬารโกวิท
นางพิมพภา ปะนัดเต
นางพิมพา ดวงชวย
นางสาวพิมศิริ สิทธิสาตร
นายพิศาล แสงประทีป
นายพุฒิพงศ บุณยโพธิ
นางสาวพุทธรักษา เรืองอาจ
นางพูลทรัพย อํานวยการ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘๒. นางสาวเพชรรัตน รัตนพันธุ
๑๘๓. นางสาวเพ็ญแข พุมพวง
๑๘๔. นางเพ็ญณี ภูติยานันต
๑๘๕. นายไพชยนต นาคะปรีชา
๑๘๖. นายไพฑูรย ครามพิมพ
๑๘๗. นายไพฑูรย สุขอยู
๑๘๘. นายไพบูลย เทียมพยุหา
๑๘๙. นายไพรัช ผนิศวรนันท
๑๙๐. นายไพรัตน สถิตยพงษ
๑๙๑. นางไพเราะ นิยมวานิช
๑๙๒. นางเฟองฟา ไตรรัตนรักษา
๑๙๓. นางสาวภริน จันทรบรรณณิก
๑๙๔. นางสาวภัททิกานันท มณเทียรทอง
๑๙๕. นางภัทรา กันภัย
๑๙๖. นางสาวภัสราวรรณ เจนการ
๑๙๗. นายภาณุพงษ คําลือ
๑๙๘. นายภาณุพล ภูษา
๑๙๙. นายภูวนาท บัณฑิโต
๒๐๐. นายภูวนาท ฉิมมา
๒๐๑. นายมงคล รุมพล
๒๐๒. นางมณสิณีย วรรณโกสีย
๒๐๓. นายมนตรี เดชรักษา
๒๐๔. นายมนัส อยูสุข
๒๐๕. นายมนัส รอดเทศ
๒๐๖. นายมนู อินทรวิเชียร
๒๐๗. นางสาวมัณฑนา ไทยแท

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐๘. จาสิบเอก มาโนช โชคดี
๒๐๙. นางสาวมาลินี แยมวจี
๒๑๐. นายมิตร ดาราฉาย
๒๑๑. นายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา
๒๑๒. นางสาวเมทินี บุญเกตุ
๒๑๓. นายยงยุทธ สวาตสุต
๒๑๔. นายยอสซ มีสุข
๒๑๕. นายยุทธพงศ ศรีรัตนโนภาศ
๒๑๖. นางสาวยุวดี ฉิมกุล
๒๑๗. นางยุวดี ชัยยามานนท
๒๑๘. นางเยาวมาลย ลี้ทวีสุข
๒๑๙. นางเยาวเรศ ตามธรรม
๒๒๐. นางสาวรัชฎาภรณ แวงดงบัง
๒๒๑. นางสาวรัชดาวรรณ คงงาม
๒๒๒. นางรัชนี แกวสุข
๒๒๓. นางรัชนี หวังหมัด
๒๒๔. นายรัฐวุฒิ ชินวงษเกตุ
๒๒๕. นางสาวราตรี พิมพศักดิ์
๒๒๖. นางสาวรําไพ จําปาทอง
๒๒๗. นางรินทรดา พุมเดช
๒๒๘. นางรุงฟา แดนนาริน
๒๒๙. นางลดาวัลย ขจรขรรคเพชร
๒๓๐. นางสาวลักขณา ศรีประทุม
๒๓๑. นายลิขิต ผุยพรหม
๒๓๒. นางลินดา พินิจวรารักษ
๒๓๓. นางวนิดา ชมดี

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓๔. นางวรพรรณ หิรัญประดิษฐ
๒๓๕. นางสาววรมน คงงาม
๒๓๖. นางสาววรรณภา ทองรอง
๒๓๗. นางสาววรรณรส ทวีศักดิ์
๒๓๘. นายวรรณรุต คุมเหม
๒๓๙. นางวรรณี คมศร
๒๔๐. นายวรวุฒิ วุฒิวัณณ
๒๔๑. นางสาววราภรณ ตันเส็ง
๒๔๒. นายวรินทร ทองไขมุก
๒๔๓. จาเอก วัชรินทร ไชยสิทธิ์
๒๔๔. นายวัฒนโชค พึ่งประดิษฐ
๒๔๕. นายวัณชัย วศิณวัฒนา
๒๔๖. นางสาววันจันทร ตั้งปวิทยา
๒๔๗. นางวันดี ไพรศร
๒๔๘. นายวัลลภ สุขานนท
๒๔๙. นางสาววัลลภา สุขเจริญ
๒๕๐. นางสาววารีทิพย อินบัว
๒๕๑. นางสาววาสนา กตะศิลา
๒๕๒. นายวิชัย เรืองทัพ
๒๕๓. นายวิชัย สนเอี่ยม
๒๕๔. นายวิชัย ปริยวาที
๒๕๕. นายวิเชียร กุลธินี
๒๕๖. นายวิเชียร เอี่ยมนาคะ
๒๕๗. นายวินัย ถวาย
๒๕๘. นายวิระชัย จันทรสุข
๒๕๙. นายวิรัตน แกวประเสริฐ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖๐. วาที่รอยตรีหญิง วิลาสินี ศรีโสภณ
๒๖๑. นางสาววิไล ทองแทงไทย
๒๖๒. วาที่รอยตรี วิษณุ อินทรปาน
๒๖๓. นายดาบตํารวจ วิสิทธิ์ สรอยสุวรรณ
๒๖๔. นายวีรชัย จุฑาจันทร
๒๖๕. นายวีรพันธุ ศรีบรรณสาร
๒๖๖. นางวีรภัย ปองสุข
๒๖๗. นางแววศิริ วิวัจนสิรินทร
๒๖๘. นางศยามล เสือหาญ
๒๖๙. นางสาวศรัญญา ภูหรุน
๒๗๐. นายศราวุธ บุญรอดรักษ
๒๗๑. นายศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง
๒๗๒. นางสาวศาตนันทน ชาบําเหน็จ
๒๗๓. นายศิริพงษ ศิริวารินทร
๒๗๔. นางสาวศิริพรรณ อิทธิวัฒนะ
๒๗๕. นายศิริพัฒน ไวยพันธ
๒๗๖. นางศิริพันธ พูลแกว
๒๗๗. นางศิริภรณ จิตละเอียด
๒๗๘. นายศุกรีย ซาเร็ม
๒๗๙. นางศุภานัน เอกธีรธรรม
๒๘๐. นายสกล สารพันธ
๒๘๑. นางสกุลทิพย ทิพยบันลือ
๒๘๒. นางสงวนศรี วงศคช
๒๘๓. นายสถิต วงคพุทธคํา
๒๘๔. นางสมจิตร สายราช
๒๘๕. นางสมใจ อัศวเดชขจร

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘๖. นายสมชาย ปะนัดเต
๒๘๗. นายสมชาย กลิ่นแยม
๒๘๘. นายสมชาย เขียวศิริ
๒๘๙. นายสมเดช จันทรพูล
๒๙๐. นายสมบัติ อินทรวัน
๒๙๑. สิบเอก สมบัติ นิ่มตระกูล
๒๙๒. นายสมพาน ควรนาม
๒๙๓. นายสมภพ ยั่งยืน
๒๙๔. นายสมโภชน ไวถนอมสัตว
๒๙๕. นางสมหมาย มีนันท
๒๙๖. นางสมาณี สิริอรามสกุล
๒๙๗. นายสังคม แกวสวาง
๒๙๘. นายสันติศักดิ์ หงษภักดี
๒๙๙. นายสํารอง อมัติรัตนะ
๓๐๐. นายสิทธิชัย ประคองใจ
๓๐๑. นายสิทธิโชค เพชรเอียง
๓๐๒. นายสินธุรงค ปณณวลี
๓๐๓. นายสืบสวัสดิ์ สุขธนโชติอุดม
๓๐๔. นายสุโข ทองอยู
๓๐๕. นายสุเทพ ทองประโคน
๓๐๖. นางสาวสุธิดา โชคพระสมบัติ
๓๐๗. นายสุนทร สารสิน
๓๐๘. นางสาวสุนิสา มโนรถกุล
๓๐๙. นายสุพรรณ ลีราช
๓๑๐. นางสุภาพร สุนิมิตไพรวัน
๓๑๑. นางสุภาภรณ วงศกรวรเวช

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑๒. นางสาวสุภาลักษณ หูมแพง
๓๑๓. นางสาวสุภาวรรณ เชาวรัตน
๓๑๔. นางสาวสุมาลี วงษแสน
๓๑๕. นางสุรดา เกตุแกว
๓๑๖. นายสุรเดช ภมรสุวรรณ
๓๑๗. นายสุรพงษ เงาศรี
๓๑๘. นายสุรพงษ ทิพยประไพ
๓๑๙. นายสุรพล บุณยรัตพันธุ
๓๒๐. นายสุรศักดิ์ สุขลาภ
๓๒๑. นายสุรศักดิ์ จั่นนพรัตน
๓๒๒. นายสุรศักดิ์ ศิริ
๓๒๓. นายสุระศักดิ์ โสตะวงศ
๓๒๔. นายสุรัตน คินิมาน
๓๒๕. นายสุริยา แกววงศา
๓๒๖. นางสุรีย ลี้เจริญ
๓๒๗. นางสุรีย เตตานนทรสกุล
๓๒๘. นางสุรียพันธ ดํารงวิริยาเวทย
๓๒๙. นายสุวรรณ ขุนพิมล
๓๓๐. นางสุวรรณา วรทล
๓๓๑. นางสุวรรณา เขมะวิชานุรัตน
๓๓๒. นางสุวรรณา อนุตรโชติกุล
๓๓๓. นายสุวิทย สิทธิชัย
๓๓๔. นางสุวิมล ทองอินทร
๓๓๕. นางเสงี่ยม ฉวีวงศ
๓๓๖. นายเสถียร แหลงหลา
๓๓๗. นายเสมา ชัยศรี
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๓๓๘. นายเสรี บัวลอย
๓๓๙. นางเสาวลักขณา วรฉัตร
๓๔๐. นางเสาวลักษณ ศิลประเสริฐ
๓๔๑. นายแสวง โตวิกกัย
๓๔๒. นางโสภา ถวาย
๓๔๓. นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน
๓๔๔. นางสาวโสรัฎดา วงศรัก
๓๔๕. พันโท ไสว สอิ้งทอง
๓๔๖. นางหอมรับ ซุยไกร
๓๔๗. นายหาญศึก ดวงตาสวรรค
๓๔๘. นายอนันต มาชม
๓๔๙. นายอนุชัย ดีเสมอ
๓๕๐. นายอนุรักษ พลดี
๓๕๑. นายอนุรุทร สุวรรณชาติ
๓๕๒. นายอภิสัณห ลาภเสถียร
๓๕๓. นางอรชา ฟกเล็ก
๓๕๔. นางอรทัย ประตูแกว
๓๕๕. นางอรทัย ทองเจริญสุข
๓๕๖. นางสาวอรพรรณ มุกุระ
๓๕๗. นางอรพินท เอกรักษาศิลปชัย
๓๕๘. วาที่รอยตรี อรรถสิทธิ์ จูปราง
๓๕๙. นางอรวรรณ ทองประสาน
๓๖๐. นางอรวรรณ เหมือนสุดใจ
๓๖๑. นางสาวอรศรี จรลี
๓๖๒. นายอรัญ วิสุทธิวัมมิก
๓๖๓. เรืออากาศตรี อัครกรณ สุวรรณเตมีย
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๓๖๔. นางสาวอัจฉรา จวงจําเริญ
๓๖๕. นางอัจฉราพรรณ อองกุลนะ
๓๖๖. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์
๓๖๗. นางอารมณ ชอบศิลประกอบ
๓๖๘. นายอิธิเดช สาระปรุง
๓๖๙. นายอุกฤษฎ ถินคํา
๓๗๐. นายอุดม ยกพล
๓๗๑. สิบตํารวจเอก อุทร ซุยไกร
๓๗๒. นางอุไรรัตน ทองผิว
๓๗๓. นายเอนก ปวงคํา
๓๗๔. นายเอนก ลวงลือ
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