เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
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๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําป ๒๕๕๓
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ พระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ อั น เป น ที่ เชิ ดชู ยิ่ งช างเผื อก
และเครื่อ งราชอิส ริยาภรณอั น มีเ กียรติยศยิ่งมงกุฎ ไทยในโอกาสพระราชพิ ธีเฉลิม พระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๑๑,๑๑๔ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๒
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รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําป ๒๕๕๓
มหาปรมาภรณชางเผือก
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นายเฉลิมชัย ศรีออน
นายมั่น พัธโนทัย
นายวีระชัย วีระเมธีกุล
พลโท พงศเอก อภิรักษโยธิน
นายกมล สกลเดชา
นายกิตดนัย ธรมธัช
นายกุศล รักษา
นายจิรศักดิ์ จิรวดี
นายจีรพัฒน กลอมสกุล
นายชัยโรจน เกตุกําเนิด
นายเดช เอี่ยมยิ้ม
นายธีรรัฐ อรามทวีทอง
นายธีระเดช เดชะชาติ
นายบรรจงศักดิ์ วงศปราชญ
นายประนัย วณิชชานนท
นายประสาน บางประสิทธิ์
นายพงษศักดิ์ กัมพูสิริ
นายพัลลภ รัตนจันทรา
นายไพศาล บุญเกิด
นายภานุพันธ ชัยรัต
นายมณนัส จุฑานนท

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายมนูญ ปุญญกริยากร
พันเอก วรศักดิ์ อารีเปยม
นายวีระ แสงสมบูรณ
นาวาเอก วุฒิ มีชวย
นายสมเกียรติ ชุมวิสูตร
นายสมชาย เอมโอช
นายสมภพ ผองสวาง
นายสมศักดิ์ ศุภะรัชฏเดช
นายสมิง พรทวีศักดิ์อุดม
นายสุจินต จุฑาธิปไตย
นายสุชาติ มงคลเลิศลพ
นายสุรเดช พหลภาคย
นายเสถียร ทิวทอง
นายเสนห บุญทมานพ
นายอนุพงศ สุขเกษม
นายอนุวัฒน ธาราแสวง
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
นายปราโมช รัฐวินิจ
นายพรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา
นายภราดา เณรบํารุง
พลโท สุรพล เผื่อนอัยกา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
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นายสุวัฒน วาณีสุบุตร
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
พลเอก กิตติทัศน บําเหน็จพันธุ
พลเอก คํานวณ เธียรประมุข
พลเอก จิตติพงศ สุวรรณเศรษฐ
พลเอก ชาตรี ทัตติ
พลเอก ชาติชาย บุญวัฒนะกุล
พลเอก ชูชัย สินไชย
พลเอก ณรงคศักดิ์ ภูอารีย
พลเอก ณัฐพล สมคะเน
พลเอก ธนู สุขสําราญ
พลเอก ธานินท เกตุทัต
พลเอก ธีระวัฒน บุณยะประดับ
พลเอก นินนาท เบี้ยวไขมุข
พลเอก นิพัทธ ทองเล็ก
พลเอก บัญญัติ ดํารงคเผา
พลเอก บุญสราง มานะธรรม
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
พลเอก ประยุทธ เมฆวิชัย
พลเอก หมอมหลวงประสบชัย เกษมสันต
พลเอก ปญญา รอดเชื้อ
พลเอก พฤกษ สุวรรณทัต
พลเอก พิรุณ แผวพลสง
พลเอก ภุชงค รัตนวรรณ
พลเอก ภูดิท วีระศักดิ์
พลเอก มงคล เผาพงษคลาย
พลเอก มาโนช เปรมวงศศิริ

๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พลเอก วรวิทย พรรณสมัย
พลเอก วัชระ อักษรศรี
พลเอก วีระยุทธ จิตตศิริ
พลเอก วุฒินนั ท ลีลายุทธ
พลเอก ศรุต นาควัชระ
พลเอก สันต จริยาจิรวัฒนา
พลเอก สิทธิชัย อินทเสน
พลเอก อดิศร สุวรรณตรา
พลเอก อดุล อุบล
พลเอก อภิศักดิ์ จงรักษ
พลเรือเอก โกมินทร โกมุทานนท
พลเรือเอก ฉัตรชัย พึ่งโพธิ์
พลเรือเอก ชัยวัฒน พุกกะรัตน
พลเรือเอก ดํารงศักดิ์ หาวเจริญ
พลเรือเอก ธีรวัฒน ศรีสถาพร
พลเรือเอก นคร ทนุวงษ
พลเรือเอก ยุทธนา ฟกผลงาม
พลเรือเอก รุงรัตน บุณยรัตพันธุ
พลเรือเอก วีรพล กิจสมบัติ
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
พลเรือเอก สมมาตร วิมุกตานนท
พลเรือเอก สุรศักดิ์ แกวแกมทอง
พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุนเริงรมย
พลเรือเอก สุวิทย ธาระรูป
พลเรือเอก อภิวัฒน ศรีวรรธนะ
พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา
พลอากาศเอก ดิลก ทรงกัลยาณวัตร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
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พลอากาศเอก ธงชัย ธารนพ
พลอากาศเอก ธีระพล คลายพันธ
พลอากาศเอก มานิตย ชางเผือก
พลอากาศเอก วัฒนา ลับไพรี
พลอากาศเอก ศรีเชาวน จันทรเรือง
พลอากาศเอก สัณฑพงศ รืน่ รมย
พลอากาศเอก อนาวิล ภิรมยรัตน
พลโท ภัทรินทร ลีลายุทธ
พลโท อดิศร รัตนเสนีย
พลเรือโท พัฒนา อินทรบุญ
พลเรือโท วิฑูร สารชวนะกิจ
พลเรือโท สมพงษ เรืองสวัสดิ์
นายช.นันท เพ็ชญไพศิษฏ
นายอารีพงศ ภูชอุม
นายกิตติ วะสีนนท
นายจริยวัฒน สันตะบุตร
นายปยวัชร นิยมฤกษ
นายวิวัฒน กุลธรเธียร
นายวีรพันธุ วัชราทิตย
นายสุพจน ธีรเกาศัลย
รอยโท อัครสิทธิ์ อมาตยกุล
นายสุภาชัย สาระจรัส
นายสมบัติ คุรุพันธ
นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ
นายเฉลิมพร พิรุณสาร
นายชลิต ดํารงศักดิ์

๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
นายพานิช พงศพิโรดม
นายชุมพร พลรักษ
นายดิเรก กอนกลีบ
นายทวี ธรรมอดิศัย
นายปรีชา กมลบุตร
นายภาณุ อุทัยรัตน
นายวิบูลย สงวนพงศ
นายอธิคม สุพรรณพงศ
นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ
นายนัทธี จิตสวาง
นายสุนันท โพธิท์ อง
นายสมชาย เสียงหลาย
นายกําพล เลาหเพ็ญแสง
นายเกตุ กรุดพันธ
นายโกวิท เชื่อมกลาง
นายจํารัส ลิ้มตระกูล
นายจิโรจ ศศิปรียจันทร
นายจุมพต สายสุนทร
นายชิรวัฒน นิจเนตร
นายณรงค ปนนิ่ม
นายดุสิต ล้ําเลิศกุล
นายธานินทร อินทรกําธรชัย
นายธีระ ทองสง
นายประสิทธิ์ วัฒนาภา
นายประเสริฐ งามพันธุ
นายไผทชิต เอกจริยกร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗

นายพงษธารา วิจิตรเวชไพศาล
นายพงษศักดิ์ วรรณไกรโรจน
นายพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
นายไพบูลย สุริยะวงศไพศาล
นายไพโรจน กัมพูสิริ
นายวชิร คชการ
นายวรวิทย เลาหเรณู
นายวิทูร ลีลามานิตย
นายวินัย รอดจาย
นายวิโรจน รุโจปการ
นายวีรชาติ เปรมานนท
นายวีระชัย โควสุวรรณ
นายวีระพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล
นายเวช ชูโชติ
นายศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์
นายสมเกียรติ วงษทิม
นายสมชาย เอี่ยมออง
นายสมบูรณ เทียนทอง
นายสมยศ คุณจักร
นายสุขชาติ เกิดผล
นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส
นายโสภณ จิรสิริธรรม
นายอํานวย ขนันไทย
นายอํานวย ยัสโยธา
นายเกียรติ วิฑูรชาติ
นายชนินทร เจริญพงศ
นายธวัช ประสาทฤทธา

หนา ๕
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๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายบุญชัย สมบูรณสุข
นายพนัส พฤกษสุนนั ท
นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค
นายยุทธิชัย เกษตรเจริญ
นายเล็ก นพดลรัตนกุล
นายวิรัช เกียรติเมธา
นายวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร
นายสมชาย โตวณะบุตร
นายสวิง ปนจัยสีห
นายสํารวม ดานประชันกุล
นายสุกิจ พันธุพิมานมาศ
นายสุเจตน เลิศเอนกวัฒนา
นายสุชาติ จันทวิบูลย
นายอภิชัย มงคล
พลอากาศโท ชิดชัย กาญจนะโภคิน
นายประเทือง เหมทัต
พลอากาศโท ประเสริฐ ฟกทอง
นายระวี พิมลศานติ์
พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษเจริญ
พลตํารวจเอก สุวัฒน จันทรอิทธิกุล
พลตํารวจเอก สุวัฒน ธํารงศรีสกุล
พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท
พลตํารวจโท จิโรจน ไชยชิต
พลตํารวจโท ถวิล สุรเชษฐพงษ
พลตํารวจโท ถาวร จันทรยิ้ม
พลตํารวจโท บรรจง ตันศยานนท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
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พลตํารวจโท ประชิน วารี
พลตํารวจโท พีระ พุมพิเชฏฐ
พลตํารวจโท สถาพร ดวงแกว
นายคารม คูรัตน
นายจักรพงษ จิระการวิสุทธิ์
นายชาญชัย ปทมาสน
นายฐกิจ จินตวินิจ
นายณรงคชัย ปอพานิชกรณ
นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช
นายทรง ปลอดภัย
นายแทน บัวสมบูรณ
นายธนิต สุนทรขจิต
นายธีรเดช อินใหญ
นายนภดล บุญศร
นายนฤมิต แอกทอง
นายบวร จินา
นายบัญชา เสือวรรณศรี
นายบุญเกิด ปานรักษ
นายบุญเกียรติ อุดมแสวงโชค
เรืออากาศโท ประพันธ อรรถโกมล
นายประยุทธ ป.สัตยารักษ
นายพิเชษฐ เกษตรสิน
นายเพิ่มศักดิ์ จันทนมัฎฐะ
นายไพบูลย เธียรธัญญกิจ
นายไพบูลย ประสารพันธุ
นายภูษณ โลหวิสุทธิ์
นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ

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

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายรมย บุญมี
นายรัฐกรณ นิ่มวัฒนา
นายรุงโรจน ลิ้มวงษทอง
นายเรืองวิชญ โภคัย
นายวัชระ ถิรภัทรพันธ
นายวันชัย วิศาลโภคะ
นายวิเชียร สุดรุง
นายวิมลกิจ ศุขอารีย
นายวิรัช ตรรกวาทการ
รอยโท วีระศักดิ์ พานทอง
นายสงวน จับใจ
นายสมพิศ แสะอะหมัด
นายสมศักดิ์ ชะอุม
นายสมศักดิ์ เวทยวิไล
นายสานิต ธนทวี
นายสําราญ รัชตเศรษฐ
นายสุชาติ หลอโลหการ
นายอภิชัย เทียนเพิ่มพูล
นายอภิชาต เชื้อชอบธรรม
นายอภิรักษ ทิพานําชัย
นายอรรถยา ลิ้มจํารูญ
นายอวบ มกรเวส
นายอํานวย สาสกุล
นายอิสระ ถาวโรฤทธิ์
นายเอกนิตย นพรัตน
นายแทจริง ศิริพานิช
นายจีระรัตน นพวงศ ณ อยุธยา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายอภินันทน อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกฤษณ ฤตวิรุฬห
นายกอเกียรติ สุพลพงษ
นายกําจัด พวงสวัสดิ์
นายกิติ ปนงาม
นายกุลธร วิไลรัตน
นายเกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ
นายขจรศักดิ์ อําไพสัมพันธกุล
นายคมกฤช เทียนทัด
นายครรชิต วงศไทย
นายจักรพันธ สอนสุภาพ
นายจักรี พงษธา
นายจีระพัฒน พันธุทวี
นายจุมพล กลาประเสริฐ
นายเจษฎา สรณวิช
นายเฉลิมชัย จินะปริวัตอาภรณ
นายชะรัตน สุวรรณมา
นายชัยฤทธิ์ เทวะผลิน
นายชาตรี หาญไพโรจน
นายไชยวัฒน ไกรวิชญพงศ
นายฐนยศ คีรีนารถ
นายณกรณ กุลพิโมกข
นายณรงคศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน
นายณัฐพงศ ฐาปนาเนติพงศ
นายเดชา สรอยสุวรรณ
นายตุล เมฆยงค
นายไตรรัตน แกวศรีนวล

๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายทินกร กอเพียรเจริญ
นายธนกฤต กมลวัทน
นายธนัทกฤตย วงศนิติอังกูร
นายธรรมนูญ สิงหสาย
นายธวัชชัย สุรักขกะ
นายธีรพงศ อุนชัย
นายธีระศักดิ์ วริวงศ
นายนนท ชัยปกรณ
นายนวรัตน กลิ่นรัตน
นายนาถพงษ สุขปุณณพันธ
นายประทีป เหมือนเตย
นายปยะวรรณ สุประดิษฐ ณ อยุธยา
นายพงษเดช วานิชกิตติกูล
นายพงษศักดิ์ อนันธวัช
นายพรชัย พุมกําพล
นายพันธเทพ เปรมประเสริฐสุข
นายมนัส ติระกุล
นายมุขมนตรี กลั่นนุรักษ
นายรัฐพลี ตั้งใจตรง
นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ
นายวรนันท ประถมปทมะ
นายวรวิทย ฤทธิทิศ
นายวิชัย ศิริแสงทอง
นายวิโรม อินทสโร
นายวิวัฒน สุวัณณะสังข
นายศรศักดิ์ กุลจิตติบวร
นายศิริภูม เดนวุฒิวรกาญจน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙

นายศุทธิพงศ ภูสุวรรณ
นายศุภร พิชิตวงศเลิศ
นายสถาพร วิสาพรหม
นายสมควร ศิริยุทธ
นายสมคิด แสงธรรม
นายสมชัย วิชญไพศิฐสกุล
นายสมัย เฮงมีชัย
นายสอนชัย สิราริยกุล
นายสากล สมสุข
นายสาธุ เพ็ชรไชย
นายสาโรจน เกษมถาวรศิลป
นายสิทธิพร บุญยฤทธิ์
นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข
นายสุชาติ เตชะสวัสดิ์วิทย
นายสุทธิ จันทรสุทธิ
นายสุรพงษ ชิดเชื้อ
นายองอาจ แนนหนา
นายอาทิตย ออกเวหา
นายอานัด อุเบกขานุกุล
นายอายุวัชญ วิทูรวัชรเวธน
นายอํานวย โอภาพันธ
นายเจริญรัตน ชูติกาญจน
นายมานิต ศรีประโมทย
นายสราวุฒิ สนธิแกว
นายฑิตยา สุวรรณะชฎ
นายทองสุด กลิ่นประภัศร
นายเทื้อน ทองแกว

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายธวัช สุวุฒิกุล
นายธวัชชัย ยงกิตติกุล
นายนคร ณ ลําปาง
นายนักสิทธ คูวัฒนาชัย
นายปยะวัติ บุญ-หลง
นายพลสัณห โพธิ์ศรีทอง
นายไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก
นายไพบูลย วิวัฒนวงศวนา
นายไพรัช พันธุชาตรี
นายศุภโชค เริงวรรณ
พลเรือตรี สมัคร หนูไพโรจน
นายสุพล คุณาภรณ
นายโสภณ สุภาพงษ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
นายอนุชา นาคาศัย
นางสาวกรรณิการ สุริยา
นางชนิตา วรพงศ
นางสาวพยุง พันสุทธิรางกูร
นางมณีวรรณ พรหมนอย
นางศิริวรรณ จุลโพธิ์
นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ
นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
นางปราณี ภาษีผล
นางจิราภรณ เกษรสุจริต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓

นางสาวกมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
นางกฤษณา เพ็งสา
นางกาญจนพิมล ฤทธิเดช
นางฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
นางบุปผา โตภาคงาม
นางสาวประภารัจ หอมจันทน
นางพนิดา โกสียรักษวงศ
นางพรรณแข มไหสวริยะ
นางสาวพรสวรรค วสันต
นางมิ่งสรรพ ขาวสอาด
นางละออศรี เสนาะเมือง
นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล
นางศศิพัฒน ยอดเพชร
นางศิริวรรณ จิรสิริธรรม
นางสมสงวน อัษญคุณ
นางสรัสวดี อองสกุล
นางสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ
นางสุวรรณี สุรเศรณีวงศ
นางอรทัย พาชีรัตน
นางสาวอรสา ไวคกุล
นางอวยพร ปะนะมณฑา
นางอุนใจ กออนันตกุล
นางเอมอร ไมเรียง
นางกาญจนี เจนวณิชสถาพร
นางชุติมา กาญจนาวงศ
นางพงษลดา สุพรรณชาติ
นางรวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาววราภรณ เตชะเสนา
นางวลี สุวัฒิกะ
นางวิมลมาลย พงษฤทธิ์ศักดา
นางสาวศิริพรรณ กัลยาณรุจ
นางสาวศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ
นางสายพิน ตั้งครัชต
นางสาวเสาวลักษณ นาคะพงษ
คุณจันทนี ธนรักษ
นางพัชรี เชื้อชอบธรรม
นางสุรางค นาสมใจ
นางสาวกรวรรณ อาธารมาศ
นางสาวขวัญชีวี เสียงสุวรรณ
นางสาวชุติมา กิจทวีปวัฒนา
นางสาวดุษฎี หลีละเมียร
นางธารทิพย จงจักรพันธ
นางนันทิกา จิวัธยากูล
นางบุญศริรัตน ศิริชัย
นางพรรณราย อักษรารัตนานนท
นางมนสิการ ดิษเณร วัชชวัลคุ
นางยุพา วงศทองทิว
นางสาวรจิต แสงสุก
นางรุงรัตน วิจิตรจงกล
นางเรณี อิบราฮิม
นางวาสนา อัจฉรานุวัฒน
นางวิไลวรรณ ชิดเชื้อ
นางศุภลักษณ เขียวรัตน
นางสาวสุณิสา สมประสงค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖

นางอัจฉรา นาถะภักติ
นางอัจฉรา วริวงศ
นางอารียพร กลั่นนุรักษ
นางบังอร ศรีพานิชกุลชัย
นางสุมน สมสาร
นางกุลยา เผาจินดา

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางชีวิตรี อยูสีมารักษ
ทานผูหญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
นางนราพร จันทรโอชา
นางคมคาย พลบุตร
นางพิมพเพ็ญ เวชชาชีวะ

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

นายกรณ จาติกวณิช
นายปณิธาน วัฒนายากร
นายไพโรจน ศรศิลป
นายศุภรักษ ควรหา
นายเฉลิมชาติ การุญ
นายสรวงศ เทียนทอง
นายสมชาย แสวงการ
นายจํากัด ชุมพลวงศ
นายไชยเดช ตันติเวสส
นายประสาท พงษสุวรรณ
นายมานิตย วงศเสรี
นายวิจิตต รักถิ่น
นายวิบูลย กัมมาระบุตร
นายสมมาศ รัฐพิทักษสันติ
นายสัมฤทธิ์ ออนคํา
นายสิทธานต สิทธิสุข
นายสุชาติ ศรีวรกร
นายสุรนันท วงศวิทยกําจร
นายเกียรติ สิทธีอมร

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายธรรมนิตย สุมันตกุล
นายนันทิวัฒน สามารถ
นายนิพนธ ฮะกีมี
นายประเสริฐ กุลรัตน
นายปรีชา นิศารัตน
นายโยธิน ไตรโกมุท
นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์
นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ
นายศรายุทธ เปรมประวัติ
นายสมเกียรติ บุญชู
นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร
นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
พลเอก กลชัย พรรณเชษฐ
พลเอก คณิต สาพิทักษ
พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
พลเอก ธรรมรัชต เจริญกุล
พลเอก บัญชากิตต มาประเสริฐ
พลเอก ปยะพล วัฒนกุล
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พลเอก เผด็จการ จันทรเสวก
พลเอก ยงยุทธ บุณยะวัน
พลเอก สุนัย สัมปตตะวนิช
พลเอก สุรัตน วรรักษ
พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร
พลอากาศเอก ปรีชัย หาญเจนลักษณ
พลอากาศเอก ภควัต รื่นพิพัฒน
พลโท กฤช กุวานนท
พลโท กฤษณรักษ ทรัพยยิ่ง
พลโท กะสิณ ทองโกมล
พลโท การุญ อินทองคํา
พลโท กําธร ชาญยุทธการ
พลโท โกศล สินทรัพย
พลโท ขวัญโชดก กระตายทอง
พลโท คมสัน มานวกุล
พลโท จักรรัตน ธาราพิทักษ
พลโท จักรี ตันติพงศ
พลโท จิระศักดิ์ แกวฉิม
พลโท จุฑาธุช กุญชรานุสสรณ
พลโท ฉัตรชัย สาริกัลยะ
พลโท เฉลิมเกียรติ โพธิ์ทองนาค
พลโท ชนะพล แกววาตะ
พลโท ชลิต ศรีระเดช
พลโท ชัยรัฐ ยิ่งยง
พลโท ชาญชัยณรงค ธนารุณ
พลโท ชูรัช เสนหเมือง
พลโท ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ
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๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พลโท ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
พลโท เชาวฤทธิ์ ศิริกิจ
พลโท ญาณกร เกตุประดิษฐ
พลโท ณคม รัตนรามา
พลโท ณัฐพิพัฒน พิทักษชาติ
พลโท ดนัย มีชูเวท
พลโท ดรัณ ยุทธวงษสุข
พลโท ตอเกียรติ อรัณยะปาล
พลโท ทนงศักดิ์ จินดาลัทธ
พลโท ทวี แจมจํารัส
พลโท ธงชัย เทพารักษ
พลโท ธนกฤต วิจิตร
พลโท ธารไชยยันต ศรีสุวรรณ
พลโท ธีระ ไกรพานนท
พลโท นิธินนั ท ไชยวัฒนพันธุ
พลโท บัญชา นิกรเพสย
พลโท ปกิต สันตินิยม
พลโท ประดิษฐ ลิ้มไพบูลย
พลโท ประดิษฐชัย บุญรักษ
พลโท ประสงค กลาผจญ
พลโท ปริญญา แตแดงเพชร
พลโท พนา ถนอมสิงห
พลโท พรชัย บุญทวี
พลโท พรเลิศ จําเรียง
พลโท พิษณุ ศรคุปต
พลโท พีรพร ศรีพนั ธุวงศ
พลโท พีระพงษ มานะกิจ
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พลโท พีระพันธ อภิชาตนนท
พลโท พีระสิทธิ์ บัววิรัตน
พลโท เพรียว พินัยนิติศาสตร
พลโท มารุต ปชโชตะสิงห
พลโท ยอดยุทธ บุญญาธิการ
พลโท วรพัฒน งามเกษม
พลโท วรวิทย ดรุณชู
พลโท วรากร เพิ่มพูล
พลโท วิลาศ อรุณศรี
พลโท วิสุทธิ์ เที่ยงตรง
พลโท วีรศักดิ์ มณีอนิ ทร
พลโท วีระพันธ เกตุรัตน
พลโท วุฒิชัย สิริสัมพันธ
พลโท ศานิต สรางสมวงษ
พลโท สมชาย วัชรานาถ
พลโท สมชาย อัครวณิชชา
พลโท สมชาย อุตมะ
พลโท สมโภช นนทชัย
พลโท สมโภชน เงินเจริญ
พลโท สําเร็จ ศรีหราย
พลโท สิทธิพร อุดมชาติ
พลโท สิรวุฒิ สุคันธนาค
พลโท สุเทพ มวงมิ่งสุข
พลโท สุภกิจ นุตสถิตย
พลโท สุรพล อุดมชัยรัตน
พลโท สุรศักดิ์ กาญจนรัตน
พลโท สุริยฉัตร เผาบุญเสริม
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พลโท สุริยัณห ปอมเปน
พลโท อกนิษฐ หมื่นสวัสดิ์
พลโท องอาจ รัตนวิชัย
พลโท อธิชาติ เจริญยิ่ง
พลโท อนันต กาญจนปาน
พลโท อภิกิตต ศรีกังวาล
พลโท อภิสิทธิ์ ศรีผุดผอง
พลโท อรรควุฒิ โพธิแพทย
พลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์
พลโท อรรถพจน คลองตรวจโรค
พลโท อักษรา เกิดผล
พลโท อัมพร พวงสงวนวงศ
พลโท อานุภาพ วิรัชพันธุ
พลโท อําพน ชูประทุม
พลโท อิทธิพงษ ศรแมน
พลโท อุดม พูลสวัสดิ์
พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต
พลโท เอกชัย วัชรประทีป
พลโท เอกนันท รัตนโสภา
พลโท เอกศักดิ์ ไสยสุข
พลโท โอฬาร รักษพรรณ
พลเรือโท จักรชัย ภูเจริญยศ
พลเรือโท ชัยณรงค เจริญรักษ
พลเรือโท ประสาน สุขเกษตร
พลเรือโท พจนา เผือกผอง
พลเรือโท มนตรี สระแกว
พลเรือโท สมศักดิ์ ศรีสุข
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๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
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พลตรี อัมพร พิทักษวงศ
พลตรี อุโฆษ คบกลาง
พลตรี อุสาหะ หาญชนบท
พลเรือตรี กิติพัฒน วัฒนาวงศ
พลเรือตรี จรูญ จาตุรพงศ
พลเรือตรี จํานงค นุชพุม
พลเรือตรี ณรงค นาคธน
พลเรือตรี ณรงครัตน โพธิ์แดง
พลเรือตรี ณะ อารีนิจ
พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ
พลเรือตรี ธนะรัตน อุบล
พลเรือตรี ธราธร ขจิตสุวรรณ
พลเรือตรี ธีระพงศ ศรีสุวรรณ
พลเรือตรี บงสุช สิงหณรงค
พลเรือตรี ประยุทธ เกิดภู
พลเรือตรี เริงฤทธิ์ บุญสงประเสริฐ
พลเรือตรี วสันต แจงยอดสุข
พลเรือตรี เวทยวีระ ทรงวรวิทย
พลเรือตรี ศิริวัฒน ธนะเพทย
พลเรือตรี สิริศักดิ์ บุญยศักดิ์
พลเรือตรี สุรพจน ทองสิมา
พลเรือตรี สุระพล ไทยพีระกุล
พลเรือตรี อนุทัย รัตตะรังสี
พลเรือตรี หมอมหลวงอนุนพนันท นวรัตน
พลเรือตรี อภิชัย อมาตยกุล
พลอากาศตรี กิติวัจน เสนีวงศ ณ อยุธยา
พลอากาศตรี คะเชนทร วิเศษรจนา

พลเรือโท สมาน อวมจันทร
พลเรือโท สานนท เปลงขํา
พลเรือโท สุรพล วรพันธ
พลเรือโท อิทธิคมน ภมรสูต
พลอากาศโท กรรชิต สุวรรณฉิม
พลอากาศโท เฉลิม ตรีเพ็ชร
พลอากาศโท ตรีทศ สมแจง
พลอากาศโท พิทยา แสงแผว
พลอากาศโท พิริยะ ศิริบุญ
พลอากาศโท โพชฌงค ซื่อสัตย
พลอากาศโท ภูมิใจ วิบูลยรณรงค
พลอากาศโท มานพ เกษศิลป
พลอากาศโท มานิต หุน ศิลป
พลอากาศโท วิน วิจิตรานุช
พลอากาศโท วิโรจน นิสยันต
พลอากาศโท สมเกียรติ สะอาดรักษ
พลอากาศโท สมศักดิ์ ไทยเพ็ชร
พลอากาศโท สุรทรง เพ็ญโฉม
พลอากาศโท อิทธิศักดิ์ ศรีสังข
พลตรี คณากร จินตนานนท
พลตรี ชัยกร ราษฎรดุษฎี
พลตรี นรินทร ลักขณา
พลตรี พอพล มณีรนิ ทร
พลตรี เมธี ศรีทอง
พลตรี ฤทธิยะ เกิดสุข
พลตรี วิฑูรย ดิษยบุตร
พลตรี วีระ วงศสรรค
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พลอากาศตรี ชวินทร วงศทองสงวน
พลอากาศตรี บรรจงศักย หอมไกรลาศ
พลอากาศตรี บวรศักดิ์ ลับไพรี
พลอากาศตรี ไพฑูรย หรี่จินดา
พลอากาศตรี วราวุธ คันธา
พลอากาศตรี วีระศักดิ์ สิตานนท
นายกนก จันทนโรจน
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายชูชาติ อัศวโรจน
นายธวัช นิม่ นวลศรี
นายประสงค พูนธเนศ
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
นายมงคล อภิพัฒนะมนตรี
นายรังสรรค ศรีวรศาสตร
นายวิระ จึงเจริญสุข
นายสุเทพ พงษพิทักษ
นายสุธี โปตะวณิช
นายอนันต สิริแสงทักษิณ
นายอํานวย ปรีมนวงศ
นายจุมพล มนัสชวง
นายชลิต มานิตยกุล
นายพิชัย อิศรภักดี
นายมานพ เมฆประยูรทอง
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ
นายมารุต จิตรปฏิมา
นายเรืองเดช มหาศรานนท
นายวิทวัส ศรีวิหค
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นายวีรชัย พลาศรัย
นายสุรพันธุ บุณยมานพ
นายวินัย นาราภิรมย
นายจิรากร โกศัยเสวี
นายชวลิต ชูขจร
นายทรงพล พนาวงศ
นายธีระชัย ชนเห็นชอบ
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
นายไพโรจน ลิ้มจํารูญ
นายมณฑล เจียมเจริญ
นายสุขเกษม เจริญจันทร
นายอรรถ อินทลักษณ
นายจํารูญ ตั้งไพศาลกิจ
นายชัยเดช ขาทิพยพาที
นายบัญชา เรือนทิพย
นายวุฒิชัย สิงหมณี
นายสุจินต เรืองพรวิสุทธิ์
นายสุรพล ศรีเสาวชาติ
นายอราม กอนสมบัติ
นายชํานาญ เอกวัฒนโชตกูร
นายโชติ ตราชู
นายสุรพล ปตตานี
นายอนุสสร บุณยรัตพันธุ
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
นายบุญสง เกิดกลาง
นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม
นายองอาจ พรอมจรรยากุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑

นายนพดล สระวาสี
นายภาษิต พุมชูศรี
นายมนัส สรอยพลอย
นายสมศักดิ์ พณิชยกุล
นายอิทธิพล ชางหลํา
นายกฤษฎา บุญราช
นายกิตติ ทรัพยวิสุทธิ์
นายจักริน เปลี่ยนวงษ
นายชัยวัฒน ลิมปวรรณธะ
นายชูศักดิ์ มณีชยางกูร
นายธํารงค เจริญกุล
นายบงการ ลิมปะพันธุ
นายบุญเชิด คิดเห็น
นายปรีชา รณรงค
นายพงษศิริ กุสุมภ
นายพรศักดิ์ เจียรณัย
นายพิทยา สุนทรวิภาต
นายมงคล สุระสัจจะ
นายราชพร ทีปรัตนะ
นายวรชัย อุตตมชัย
นายวฤต วิศรุตเวศน
นายวิชัย บุญอุดมพร
นายวิชิต ชาตไพสิฐ
นายวิฑูรย สีน้ําเงิน
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล
นายสมเกียรติ อัญชนา
นายสมศักดิ์ สุระประสิทธิ์

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘

นายสิทธิพล วงษดนตรี
นายสุธี เธียรกัลยา
นายสุพล ศรีพันธุ
นายสุพัฒน เหลาชัย
นายสุรชัย พรภัทรกุล
นายสุรชัย ศรีสารคาม
นายสุวนิช ศิลาออน
นายอมร เลาหมนตรี
นายเพิ่มพงษ เชาวลิต
พันตํารวจเอก โภคพิบูลย โปตระนันทน
นายวิทยา สุริยะวงค
นายโสภณ ธิติธรรมพฤกษ
นายพีรพัฒน พรศิริเลิศกิจ
นายไพรัช ลํายอง
นายปรารพ เหลาวานิช
นายกวิศร วานิชกุล
นายกําชัย จงจักรพันธ
นายกําชัย ตรีชัยรัศมี
นายกิตติวุฒิ พันธุธร
นายเกรียงไกร กิจเจริญ
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
นายจรัญ โฆษณานันท
นายจักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ
นายจักรชัย จึงธีรพานิช
นายเจษฎา แชมประเสริฐ
นายฉลอง สุนทราวาณิชย
นายเฉลิมศักด พิกุลศรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕

นายชนศักดิ์ บายเที่ยง
นายชเนนทร วนาภิรักษ
นายชลธชา หานิรัติศัย
นายชัยพฤกษ เสรีรักษ
นายชัยยศ สันติวงษ
นายชัยรัตน นิรันตรัตน
รอยเอก ชัยวัฒน กิตติกูล
นายชาคริต ทองอุไร
นายชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
นายชาญณรงค พรรุงโรจน
นายชาญวิทย ยิกุสังข
นายชํานาญ แจมจํารัส
นายชุษณะ รุงปจฉิม
นายชูรัฐ แปลกสงวนศรี
นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
นายณรงค เลิศอรรฆยมณี
นายณรงค เสนฤทธิ์
นายณัฏฐพงศ ทองภักดี
นายณัฐเสฐ โพธิศ์ รีทอง
นายทวี ฉิมออย
นายทวีศักดิ์ จินดานุรักษ
นายทศพร วิมลเก็จ
นายทองใบ สุดชารี
นายธงชาติ วงษสวรรค
นายธนวัฒน จารุพงษสกุล
นายธรรมศักดิ์ กํามะณี
นายธราพงษ วิทิตศานต

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายธัญญะ เกียรติวัฒน
นายธันยชัย สุระ
นายธีรพงษ ทวีวรรณ
นายธีรวิทย พันธุชัยเพชร
นายเธียรชัย งามทิพยวัฒนา
นายนครินทร เมฆไตรรัตน
นายนพคุณ วงษสวรรค
นายนเรศร สุขเจริญ
นายนันทวัฒน บรมานันท
นายนิคม ชูศิริ
นายนิรันดร จุลทรัพย
นายบรรจบ ศรีภา
นายบัณฑิตย ศรีพุทธางกูร
นายบุญธีร เครือตราชู
นายบุญยงค ภูนันทพงษ
นายบุญสง องคพิพัฒนกุล
นายบุญสง อุษณรัสมี
นายบุเรง ธนะพันธุ
นายประดิษฐ ประทีปวนิช
นายประตาป สิงหศิวานนท
นายประทีป โพธิ์ดง
นายประยุทธ โชครุงวรานนท
นายประยูร ฟองสถิตยกูล
นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ
นายปราโมช ศีตะโกเศศ
นายปริญญา ตันติสุข
นายปองวิทย ศิริโพธิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙

นายพงศเดช ไชยคุตร
นายพงษศักดิ์ โควสถิตย
นายพัฒน มหาโชคเลิศวัฒนา
นายพิเชฎฐ กาลามเกษตร
นายพิทยา จําเริญจรัสวิทย
นายพินิจ หวังสมนึก
นายเพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักดิ์
นายภาคภูมิ เต็งอํานวย
นายมณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ
นายมนู เฟอ งฟุง
นายมานพ วิสุทธิ์แพทย
นายมานิต ศรีสุรภานนท
นายยุทธชัย บรรเทิงจิตร
นายรังสฤษดิ์ กาวีตะ
นายวรวุฒิ โรมรัตนพันธ
นายวัชระ กสิณฤกษ
นายวัฒนา ถาวร
นายวัลลภ เหลาไพบูลย
นายวิชัย วงศชนะภัย
นายวิชิต สุรัตนเรืองชัย
นายวิเชียร รุงทวีชัย
นายวิทเชษฐ พิชัยศักดิ์
นายวิทธยา บริบูรณทรัพย
นายวิทยา โพธิ์เทียนทอง
นายวินัย ดะหลัน
นายวินัย สมบูรณ
นายวิมล จํานงบุตร

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายวิลาพ อุทัยรัตน
นายวิสิษฐศักดิ์ ยอดไสว
นายวีระศักดิ์ ไพรัชเวทย
นายวีระศักดิ์ อุดมโชค
นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย
นายศุภมิตร จิตตะยโศธร
นายเศกสรรค ยงวณิชย
นายสมเกียรติ จงประสิทธิพร
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสมใจ เพ็งปรีชา
นายสมชาย ชูชีพสกุล
นายสมชาย ธัญธนกุล
นายสมชาย รัตนทองคํา
นายสมชาย วงศวิเศษ
นายสมชาย สกุลทัพ
นายสมเดช สีแสง
นายสมนึก ดํารงกิจชัยพร
นายสมนึก วัฒนศรียกุล
นายสมบูรณ เจริญจิระตระกูล
นายสมพันธ อําพาวัน
นายสมภาร พรมทา
นายสมศักดิ์ ชาญสูงเนิน
นายสัญญา สุขพณิชนันท
นายสันทัด ศิริอนันตไพบูลย
นายสําราญ มีแจง
นายสิงหเพ็ชร สุขสมปอง
นาวาอากาศตรี สุทธิพงศ วัชรสินธุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓

นายสุทธิศักดิ์ เฟองเกษม
นายสุทิน ศรีอัษฎาพร
นายสุเทพ ไตตอผล
นายสุเทพ สวนใต
นายสุธี ไกรตระกูล
นายสุพกิจ กงบุราณ
นายสุพรรณ ฟูเจริญ
นายสุภร จันทจารุณี
นายสุเมธ ชวเดช
นายสุเมธ อิ่มศักดิ์วาสนา
นายสุรไกร เพิ่มคํา
นายสุรชัย มัจฉาชีพ
นายสุรพล ดําริหกุล
นายสุรศักดิ์ วัฒเนสก
หมอมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
นายสุวัฒน จริยาเลิศศักดิ์
นายเสถียร คามีศักดิ์
นายเสนห ขาวโต
นายเสนห เอกะวิภาต
นายเสนีย กาญจนวงศ
นายโสรัจ กายบริบูรณ
นายไสว บูรณพานิชพันธุ
นายอนันต ศรีเกียรติขจร
นายอนิรุธ สุขจิตต
นายอภิชาติ จิตตเจริญ
นายอภิชาติ จีระวุฒิ
นายอภิชาติ โอฬารรัตนชัย

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายอภิรักษ ชวงสุวนิช
นายอภิวัฒน มุทิรางกูร
นายอัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน
นายอาคม กาญจนประโชติ
นายอิสสรีย หรรษาจรูญโรจน
นายอุดม ทุมโฆสิต
นายเอื้อน ปน เงิน
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
นายกฤษดา ปญจนุวัฒน
นายกิตติ พุฒิกานนท
นายกิตติพงศ สานิชวรรณกุล
นายกิตติศักดิ์ กุณฑลกิติเดช
นายเกรียงไกร เฮงรัศมี
นายเกียรติภูมิ วงศรจิต
นายเกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ
นายจิณณพิภัทร ชูปญญา
นายจีรศักดิ์ ศรีสุวรรณวัฒนา
นายเจริญ ชูโชติถาวร
นายเจษฎา โชคดํารงสุข
นายชัย เพชรชสุวรรณ
นายชัยวัฒน ทัศนพูนชัย
นายชาญชัย วรรณฤทธิ์
นายชาญวิทย ทระเทพ
นายชํานาญ ชอบธรรมสกุล
นายฐิติ กวักเพฑูรย
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ
นายดนัย เวทวิทู

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗

นายถวัลย พบลาภ
นายทองขาว รัตนสุวรรณ
นายธนเดช สินธุเสก
นายธนรัตน เสรีรัตน
นายธัญญณัฐ บุนนาค
นายบุญชัย พิพัฒนวนิชกุล
นายบุญแสง บุญอํานวยกิจ
นายประวิ อ่ําพันธุ
นายประสงค วิทยถาวรวงศ
นายประสิทธิ์ คงเคารพธรรม
นายพงษกิตติ ฐิศุภกร
นายพรชัย จิระชนากุล
นายพลายยงค สการะเศรณี
นายพีระ อารีรัตน
นายไพศรพณ เล็กอุทัย
นายไพศาล วรสถิตย
นายภาณุวัฒน วิรัตนภานุ
นายมรุต จิรเศรษฐสิริ
นายเมธี จันทจารุภรณ
นายวัฒนา อูวาณิชย
นายวันชัย ลอกาญจนรัตน
นายวิชัย ทิพยดาราพาณิชย
นายวิทยา เกษรารัตน
นายวิทยา ศุภรพันธ
นายวิทยา สวัสดิวุฒิพงศ
นายวินัย ลีสมิทธิ์
นายศิริชัย ชูประวัติ

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายศุภกิจ ศิริลักษณ
นายสมเกียรติ ลลิตวงศา
นายสมชาย เรืองศิรินุสรณ
นายสมชาย อินทรศิริพงษ
นายสมพงษ สกุลอิสริยาภรณ
นายสมพนธ นวรัตน
นายสมพร ชุมชวย
นายสมัย ศิริทองถาวร
นายสาโรจน มะรุมดี
นายสิทธิภัทร รุงประเสริฐ
นายสุจริต งามวงศไพบูลย
นายสุชาติ พุทธิเจริญรัตน
นายสุรเชษฐ สถิตนิรามัย
นายอนุรักษ อมรเพชรสถาพร
นายอุดม ไกรฤทธิชัย
นายอุทัย ตัณศลารักษ
นายเอกบุญ ฝกใฝพวก
นายเอนก โกยสมบูรณ
นายชัยยง กฤตผลชัย
นายธนารัตน วรสูตร
นายยงยุทธ ทองสุข
นายวิรัตน อาชาอภิสิทธิ์
นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ
นายเสนห นิยมไทย
นายอดิศร นภาวรานนท
นายอุดม วงศวิวัฒนไชย
พลตํารวจโท ณัฐพงษ วัฒนสุคนธ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก ดิเรก ศรีสุริยจันทร
พลอากาศตรี บุญค้ํา ใจกลา
นายพรชัย จุฑามาศ
พลตรี ศักดา พลอยไป
พลอากาศตรี สมชาย เปลงขํา
พลอากาศตรี สรชัย ชีวะกลินศักดิ์
นายสรรชัย เทียมทวีสิน
นายประยูร ผองแผว
นายประสิทธิ์ หนูนารี
พลตํารวจโท ชัยยง กีรติขจร
พลตํารวจโท ชัยยะ ศิริอําพันธกุล
พลตํารวจโท วิบูล ปรองดอง
พลตํารวจโท สมพงษ คงเพชรศักดิ์
พลตํารวจโท อารีย ออนชิต
พลตํารวจโท อํานาจ อันอาตมงาม
พลตํารวจโท อุดม ชัยมงคลรัตน
พลตํารวจตรี กฤษฎิ์ศักดิ์ วิชชารยะ
พลตํารวจตรี โกศล พัวเวส
พลตํารวจตรี โกสินทร หินเธาว
พลตํารวจตรี เฉลิมชัย จงศิริ
พลตํารวจตรี ชัยยศ บัวทรัพย
พลตํารวจตรี เชิด ชูเวช
พลตํารวจตรี ดําริห โชตเศรษฐ
พลตํารวจตรี เดชณรงค สุทธิชาญบัญชา
พลตํารวจตรี บุญสง พานิชอัตรา
พลตํารวจตรี พงศกานต ปญจพรรค
พลตํารวจตรี พนมศักดิ์ ทั่งทอง

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๕๕๒ พลตํารวจตรี หมอมหลวงพันธศักดิ์
เกษมสันต
๕๕๓ พลตํารวจตรี ภาณุ เกิดลาภผล
๕๕๔ พลตํารวจตรี วรินทร บุณยเกียรติ
๕๕๕ พลตํารวจตรี วันชัย ถนัดกิจ
๕๕๖ พลตํารวจตรี วิชาญ ทองประชาญ
๕๕๗ พลตํารวจตรี สมโชค เจริญพร
๕๕๘ พลตํารวจตรี สุชีพ หนูนาง
๕๕๙ พลตํารวจตรี สุทิน เขียวรัตน
๕๖๐ พลตํารวจตรี อนันต เจริญชาศรี
๕๖๑ พลตํารวจตรี อํานวย มหาผล
๕๖๒ นายณรงค รัตนะพร
๕๖๓ นายทวีเกียรติ เชาวลิตถวิล
๕๖๔ นายนุกูล สัญฐิติเสรี
๕๖๕ นายวีระพันธ มุขสมบัติ
๕๖๖ นายสิทธิชัย พิมเสน
๕๖๗ นายกรุณา พันธุเพ็ชร
๕๖๘ นายกฤษณะ หงษวิไล
๕๖๙ นายกิจจา ศิริติกุล
๕๗๐ นายกิตติ เรืองรัตนตรัย
๕๗๑ นายกิตติศักดิ์ วงศจีน
๕๗๒ นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๕๗๓ นายโกศลวัฒน อินทุจันทรยง
๕๗๔ นายจรัญ ศุภรตุลธร
๕๗๕ นายจิตติ เหลืองทองคํา
๕๗๖ นายฉกรรจ พานิชยิ่ง
๕๗๗ นายฉันทิชย วิชญสมบูรณ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔

นายชวลิต บรรณเกียรติ
นายชัยณรงค แสงทองอราม
นายชัยนันท งามขจรกุลกิจ
นายชัยยศ ปญจบุตรชัย
นายชัยรัตน กรรณิการ
นายเชิดเกียรติ์ ธนวรานิช
รอยตํารวจเอก โชคชัย สิทธิผลกุล
นายณัฐกร การะโชติ
นายดิลก โรจนศิริ
นายทวี วรรณสุทธิ์
นายธณิต นกหนู
นายธนา อุชาดี
นายธรรมโชติ บุญรักษา
นายธิติ คุมรักษ
นายธีระวัฒน พุฒิบูรณวัฒน
นายนรินทร เนตรสุนีย
นายนันธวัตร ฐิติภัค
นายนิติ สุขเจริญ
นายนิทัศน ตันปน เพชร
นายนิพันธ จันโททัย
นายบรรจง ละมุลตรี
นายบัญชา ลามศรีจันทร
นายบัณฑิต สัจจพงษ
นายบุญชวย ยิ้งรุงฤกษ
นายบุญชัย ปรีชาพันธ
นายบุญรัตน มหากุศล
นายประพัฒน ชืน่ ฤทธิ์

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายประวิทย ชูกําเหนิด
นายประวิทย รอยแกว
นายประวุฒิ แพรชินวงศ
นายประสาน ผาณิตมาส
นายประสิทธิ์ เอี่ยมพรพิภพชัย
นายปรัชญา ศรีอัมพรแสง
รอยตํารวจโท ปริญญา เฉลิมพันธ
นายเผดิม แสงอุไร
นายพงศปกรณ รุจิระชุณห
นายพงษชาญ แสงมณี
วาที่พันตํารวจตรี พลณัฎฐ เสียมทอง
นายพิชัย หลากสุขถม
นายพินิจ เกิดผล
นายพิพัฒน นิลรัตนโกศล
นายพีรพล ชาวเมืองทอง
นายพุทธิชัย สิงหบุระอุดม
นายพูลศักดิ์ ศรีเจริญ
นายไพศาล จันทรัตน
นายมงคล ไชยเจริญ
นายมงคล ไชยสิงห
นายมานะ วีระอาชากุล
นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท
นายวรรโณ อยูดวง
นายวรวิทย สัมพัฒนวรชัย
นายวัชระ อินทุสุต
นายวัฒนา ชัน้ บุญ
นายวาที อากาศวิภาต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘

รอยโท วิเชียร สะอาด
นายวินัย เงินแจง
นายวีรยุทธ เนติวุฒิพงศ
นายศรัณยรักษ ภัทรพงศ
นายศราวุธ นากะพันธ
นายศาทิต สุจโต
นายศิระ บุญภินนท
นายศุทธสิทธิ์ ธนาเรือนอินทร
หมอมหลวงศุภกิตต จรูญโรจน
นายสมชัย เตชะเกิดกมล
นายสุรพงษ สรอยเพชร
นายสุรศักดิ์ ปรานศิลป
นายสุรศักดิ์ ศรีสอาด
นายอดิศร ปกเข็ม
นายอนวัช อิศโร
นายอนุชา วัฒนวิภา
นายอนุชา อุดมพงษ
นายอภิชัย ไทยเที่ยง
นายอภิชัย ยอดครุฑ
นายอรัญ หงสวินิตกุล
นายอารมย ปสสาสิงห
นายอํานาจ ขุนแกว
นายอุทัย สังขจร
นายเอกคม ดวงชะเอม
นายโอภาษ วโรภาษ
นายโกวิทย เพงวาณิชย
หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายอรรณพ ลิขิตจิตถะ
นายชูวิทย นุชถาวร
นายพิศิษฐ ลีลาวชิโรภาส
นายวัลลภ นิทัศกาญจนานนท
นายชัยยศ สินธุประสิทธิ์
นายชูศักดิ์ ปริปุญโญ
นายสรรเสริญ พลเจียก
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
นายกฤติ วีระศักดิ์อําไพ
นายกฤษณะสินธุ ยิ้มแยม
นายกอบเดช วรสิงห
นายกอศักดิ์ เจนสมุทรสินธุ
นายกําธร พรหมขุนทอง
นายกําพล สุกีธร
นายกิจจา สมะวรรธนะ
นายกิตติชัย ภูมิมาโนช
นายกิตติพงษ จิตสวางโศภิต
นายกิตติพจน เตชะพิพัฒนชัย
นายกิตติศักดิ์ กิจชระภูมิ
นายเกรียงศักดิ์ ดํารงศักดิ์ศิริ
นายเกรียงศักดิ์ ตั้งปรัชญากูล
นายเกษม แทบทาม
นายเกียรติยศ ไชยศิริธัญญา
นายเกียรติศักดิ์ ชัยวงษ
นายเกียรติศักดิ์ พุทธกาล
นายโกสินทร ฤทธิรงค
นายไกรสิทธิ์ บุญญภัทโร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒

นายขจรเดช เจนวัฒนานนท
นายขวัญชาย บุรพเจตนา
นายคนึง คงบริรักษ
นายคมกริช ภัทรพิทักษ
นายคมกริช วรรณไพบูลย
นายจรูญ นาคเสน
นายจํานงค เตือนวีระเดช
นายจํารัส ศรีธวัชพงศ
นายจิรเวทย อุนนะนันทน
นายจิระศักดิ์ จันทรสวาง
นายเจษฎา ยวงทอง
นายเฉลิมชัย พนาโยธากุล
นายชนาธิป เหมือนพะวงศ
นายชัชวาลย สุวรรณศักดิ์
นายชัยพร ควรอักษร
นายชัยยุทธ วัชรานนท
นายชาคริต จุลมนต
นายชาญศักดิ์ สมประโยชน
นายชาติชาย เหลืองออน
นายชิงชัย ศรประสิทธิ์
นายชุมพล กาญจนะ
นายเชิดพันธุ วิลาวรรณ
นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น
นายโชติเวท ตันณีกุล
นายฐานันดร กิตติวงศากูล
นายฐิตวัชร อุดรพิมพ
นายณเรศ ทองประกอบ

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายณัฐดนัย ศกุนตนาคฐิติส
นายณัฐพร ณ กาฬสินธุ
นายณัฐศักดิ์ ประทุมแกว
นายดนัยศักดิ์ นาควิเชียร
หมอมราชวงศดํารงรักษ เกษมสันต
นายดิลก บุลทวีนันท
นายดิลก เสริมวิริยะกุล
นายเดชะ วีระเดช
นายเดชา คําสิทธิ
นายตุลยฤทธิ สมนึก
นายถิรพันธ สุวรรณโรจน
นายทรงพล พลเยี่ยม
นายทรงพล รัตนจันทร
นายทวี ศรุตานนท
นายทวีป บุตตะโยธี
นายทวีศักดิ์ สายสุวรรณนที
นายทวีศักดิ์ สุขชุม
นายทิวิบูลย ปราการพิลาศ
นายเทวัญ รอดเจริญ
นายธนกร พลายสา
นายธนพล วงศปยนันทกุล
นายธนศร สังวรเวชชภัณฑ
นายธนิต สุธีรพรหม
นายธนิน ชินตาปญญากุล
นายธรรมนาถ กาวชู
นายธรรมนูญ ชูทอง
นายธวัช นกแสง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๔๐
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

นายธัญญา เอื้ออารีวรกุล
นายธันว บุณยะตุลานนท
นายธีรทัย เจริญวงศ
นายธีรพงศ ฟกเงิน
นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร
นายธีระนันท คุณารัตน
นายธีระนันท อวมเจิม
นายนนทวัฒน โชติพิมาย
นายนพคุณ ไชยเทพ
นายนพดล บุญไพศาลบันดาล
นายนรพัลลภ บุญสิทธิ์
นายนรินทร ทองคําใส
นายนรินทร ตั้งศรีไพโรจน
นายนวพงษ บุญสิทธิ์
นายนันทชัย จันทรรอด
นายนาวี สกุลวงศธนา
นายนําพล พุทธสังฆ
นายนิติธร ศรีบุตร
นายนิติพงษ ถิรรุงเรือง
นายนิธิณันท สิริวิวัฒนภากร
นายนิธิศิษฐ ธํารงเลิศสกุล
นายนิพนธ เพื่อคุณธรรม
นายนิพนธ สืบเหลา
นายบริพัตร โรจนบัวทอง
นายบัญญัติ ตังกบดี
นายบัณฑิต แกวทอง
นายบัณฑิต สีอุไรย

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายบัณฑิตเกียรติ ปนแกว
นายบุญเกียรติ ฤาชัยสา
นายบุญชัย วงษาพาณิชย
นายปกรณ แตประจิตร
นายปกรณ รัตนพิทย
นายประจีน ชอบทางศิลป
นายประณต วราดิเรก
นายประดิษฐพงศ ชิตวงศ
นายประทีป ธนศานติ
นายประทีป บุพันธุ
นายประพันธ ดลนิมิตสกุล
นายประภัทรพงษ ฉายสิว
นายประสิทธิ์ ตั้งสุทธิพงศ
นายประสิทธิ์ รุจิวณิชยกุล
นายประเสริฐ ตั้งสถาพรพันธ
นายประเสริฐศักดิ์ ณรงครักเดช
นายประหยัด ศรศักดา
นายปรัชญา กําเหนิดฤทธิ์
นายปรัชญา อยูประเสริฐ
นายปญญาวุธ วิสุทธิ
นายปยะสันติ์ กาววิไล
นายปุญชรัสมิ์ วราพงศพิศาล
นายเปยมศักดิ์ มาฆทาน
นายพงษเทพ รุงโรจน
นายพงษศักดิ์ รักเผื่อน
นายพรชัย เหลียวพัฒนพงศ
นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐

นายพรไชย วงศเมธานุเคราะห
นายพรสักก พิทักษธรรม
นายพริษฐ ปยะนราธร
นายพศวัต จงอรุณงามแสง
นายพิจักษณ พูลผลอํานวย
นายพิเชษฐ วังศานุตร
นายพิทยา มูลศาสตร
นายพิทยา หมื่นแกว
นายพินิจ สุริยะจันทร
นายพิศณุ ตันบัวคลี่
นายพิษณุ ขอนทอง
นายพีระเดช ไตรรัตนธนวงศ
นายพีระพันธ ปาละคะเชนทร
นายพีระศักดิ์ ใจเสงี่ยม
นายไพบูลย ชูเกียรติศิริ
นายไพบูลย ไพทยะทัต
นายไพมาส เพ็งมาก
นายไพรัช โปรงแสง
นายไพศาล โกสวัสดิ์
นายไพศาล วานสูงเนิน
นายไพศิษฐ รักกิจศิริกุล
นายภคเชษ มีพันลม
นายภมร สัตตภรณพิภพ
นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว
นายภาสกร ญาณสุธี
นายภีม ธงสันติ
นายภุชพงศ จรัสทรงกิติ

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายมงคล แจมจิตรตรง
นายมงคล แสงอรุณ
นายมนต เอี่ยมศิริ
นายมนตชัย ชนินทรลีลา
นายมนตรี ปริวุฒิพาณิชย
นายมนัส อานามวัฒน
นายมานิตย ตันติวัชรพันธุ
นายมีศักดิ์ พยับวิภาพงศ
นายยงยศ คุปตะวาทิน
นายยงยศ วรสุภาพ
นายยุคนธร พาณิชปฐมพงศ
นายยุทธนา จันทรบรรจง
นายยุทธนา รัตนประดิษฐ
นายรัชชา สุทธิมา
นายรุงเรือง ลําพองชาติ
นายรุงโรจน จันละ
นายรุงอรุณ หลินหะตระกูล
นายเรืองชัย จันทรแกวแร
นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ
นายฤทธิรงค สมอุดร
นายเลิศชาย สุวพงษ
นายเลิศบุญ เหลืองฐิติสกุล
นายเลิศพงษ พุมนาวิน
นายวงศสถิตย แสงสุก
นายวชิระ เนตรนอย
นายวชิระ เศษแสงศรี
นายวรพจน อินทวดี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔

นายวรวัฒน คงสถาพรกุล
นายวรวิทย จิรายุกุล
นายวรศักดิ์ จันทรคีรี
นายวรสิทธิ์ บรรจงประพันธ
นายวราเชน ชูพงศ
นายวราวุธ ถาวรศิริ
นายวสุพัชร จงเพิ่มวัฒนะผล
นายวัชรินทร สงหอง
นายวัฒนศักดิ์ วงษวัฒนพงษ
นายวัฒนา สุขประดิษฐ
นายวันชัย บัวเทียน
นายวันชัย อินทรแกว
นายวันดี ถิ่นวงษมอม
นายวิกรม วรการ
นายวิชชุพล สุขสวัสดิ์
นายวิชัย จิตตาณิชย
นายวิชัย รอดพิเศษ
นายวิชาญ เทพมาลี
นายวิชิต คงรัตนชาติ
นายวิเชียร เจียรสุธรรมพร
นายวิเชียร ศรีฟาวัฒนา
นายวิทยา หะยีหมัด
นายวินัย เกิดดวยทอง
นายวินัย อินประสิทธิ์
นายวินิจ แกลวทนงค
นายวินิจ ตั้งกิตติภาภรณ
นายวิบูลย ธรรมมะ

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายวิระ สุดแกว
นายวิระพล เทียนขก
นายวิรัช เมฆอรุโณทัย
นายวิรัตน กาญจนเลขา
นายวิรัตน วิศิษฏวงศกร
นายวิรัตน สีดาคุณ
นายวิโรจน ตั้งสุภากิจ
นายวิโรจน สัพพัญูวิทย
นายวิโรจน อํานวยสมบัติ
นายวิวรรธน ธีระอรรถเศรษฐ
นายวิวัฒน ณ พัทลุง
นายวิวัฒน วงศกิตติรักษ
นายวิวุฒิ มณีนิล
นายวิศิษฐ ศรีพิบูลย
นายวีรพงษ ศิริกานตนนท
นายวีรวัฒน ศรีหานาม
นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต
นายวีระพล บุญอารีย
นายเวียง ขวัญอนอินทร
นายศรชัย วรานิชสกุล
นายศรัณย พรหมสุรินทร
นายศรายุธ บุษยนาวิน
นายศราวุธ ภาณุธรรมชัย
นายศักดา รารื่น
นายศักดา วะสมบัติ
นายศักดิ์ เกียรติชัยศักดิ์
นายศักดินา วงศยิ้มยอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘

นายศักรินทร กิตติสารพงษ
นายศิริ ดีวงศษา
นายศุภกฤษฎิ์ สามิบัติ
นายศุภกิจ บุญพนทุกข
นายศุภชัย ธนาโอฬาร
นายศุภชาติ ถิ่นพังงา
นายศุภเชษฐ คูสุวรรณ
นายสงวน พรอิชยานนท
นายสนาน พูลสวัสดิ์
นายสมเกียรติ คูวัธนไพศาล
นายสมเกียรติ สมสวย
นายสมจิตร ปอพิมาย
นายสมเจตน วิทยาผาสุข
นายสมชัย ชัยวงษ
นายสมชาย พงษพัฒนาศิลป
นายสมชาย วรรณลุ
นายสมบัติ เจริญรุงอุทัย
นายสมประสงค เพชรสุวรรณ
นายสมพงษ ฐิติสุริยารักษ
นายสมภพ บัวยั่งยืน
นายสมภาศ ทองหวาน
นายสมยศ ชัยประเสริฐ
นายสมฤกษ โรจนสุพจน
นายสมศักดิ์ เชื่อมไพบูลย
นายสมศักดิ์ ประกอบแสงสวย
นายสมศักดิ์ ประณิธิพงศ
นายสมศักดิ์ ผลสง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสมศักดิ์ พลายเพ็ชร
นายสมศักดิ์ อินทรพนั ธุ
นายสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ
นายสมหวัง คล้ําชื่น
นายสมหวัง วิริยะผล
นายสฤษดิ์ ศรีแฉลม
นายสหพรรษ จินานุรักษ
นายสหวิทย ธรรมสานุกูล
นายสังคม เมฆอรุณลักษณ
นายสันติ ฉ่ําแฉลม
นายสันติ บุตรดี
นายสามารถ อาจณรงค
นายสิทธิพงศ ตัญญพงศปรัชญ
นายสิระพงษ จิระอิทธิศักดิ์
นายสุกิจ เชื้ออินทร
นายสุขุม นามวิเศษ
นายสุจินต ขําไชโย
นายสุชาติ ทนินซอน
นายสุชาติ ทรัพยกุลมงคล
นายสุชาติ สุวินิจฉัย
นายสุทธินันท รักความสุข
นายสุทธิพงษ วัชรินทร
นายสุเทพ บุญตามสนธิ
นายสุธี ปนนิกร
นายสุธีร ไทยจินดา
นายสุบิน ชิน้ ประเสริฐ
นายสุพจน เกิดสันเทียะ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒

นายสุพจน อินทิวร
นายสุพรชัย รางแดง
นายสุพาทน สุชาตานนท
นายสุเพียร จึงเกรียงไกร
นายสุเมธ สุระคําแหง
นายสุรจิตร เปลี่ยนขํา
นายสุรจิตร ศรีบุญมา
นายสุรชัย คอประเสริฐศักดิ์
นายสุรชาญ พูลสวัสดิ์
นายสุรพล กลอมจิตต
นายสุรพล โตศักดิ์
นายสุรพล นิตินัยวินิจ
นายสุรพล ศุขอัจจะสกุล
นายสุรฤทธิ์ ธีระศักดิ์
นายสุรวัฒน ภูภูมิรัตน
นายสุรศักดิ์ หาวหาญ
นายสุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน
นายสุระ อนันตสุขเสรี
นายสุรัตนชัย พรายมูล
นายสุรัตนชัย ศิลาภากุล
นายสุรินทร สุทธิธรรมดํารง
นายสุริยนตร โสตถิทัต
นายสุโรจน จันทรพิทักษ
นายสุวรรณ จันทรดี
นายสุวิทย รัตนสุคนธ
นายสุวิทย เศวตสุนทร
นายสุวีวัฒน ประมงค

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายเสกสรร เจียมสุขสุจิตต
นายเสรี จารุอรอุไร
นายโสภณ เคนวิเศษ
นายโสภณ มัธยันตพล
นายอดิศร คลี่สุวรรณ
นายอดุล สังขทอง
นายอนันต ธนะโสธร
นายอนุภาพ สุวรรณโชติ
นายอนุรัตน ฤกษวิชานันท
นายอนุรัตน ลิ่มทอง
นายอมรพจน กุลวิจิตร
นายอรรถการ ฟูเจริญ
นายอรรถพล แจมจรรยา
นายอรรถวัฒน หวังดํารงวงศ
นายอรามศักดิ์ ไทพาณิชย
นายอารมณ จําปานิล
นายอุดม แกวตาย
นายอุตสาห ทองโคตร
นายเอกชัย มณีรัตนโรจน
นายโอฬาร ธรรมบํารุง
นายปญญา อุดชาชน
นายกระมล โอฬาระวัต
นายกฤตภาส วิศรุตรัตน
นายจุมพล สําเภาพล
นายนิคม บุญพิทักษ
นายมานิต เตชอภิโชค
นายวินัย ลิ่มสกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมพงษ วงศปญญาถาวร
นายสมพร หวังวงศวิโรจน
นายสัญญา ชีนิมิตร
นายสิทธิรัตน ถ้ําสุวรรณ
นายกฤษณ จาฏามระ
นายวิชัย เทียนนอย
พลตํารวจตรี ศิริ ทองมี
วาที่รอยตรี สิน พันธุพินิจ
พลตํารวจตรี สุทัศน กอสนาน
นายวิรัตน กัลยาศิริ
นายวุฒิสาร ตันไชย
นายสุทธิพล ทวีชัยการ
นางพรทิวา นาคาศัย
รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี
นางยุวดี นิ่มสมบุญ
นางสุมาลี ลิมปโอวาท
นางจันทรเพ็ญ ไขวพันธุ
นางสาวนวรัตน อโนมะศิริ
นางนิตยา กมลวัทนนิศา
นางบุษบา กรัยวิเชียร
นางประภาภรณ ภาวสุทธิการ
นางปราณี สริวัฒน
นางมัณฑนี จันทรศร
นางรังสี พันธุมจินดา
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
นางสาวลินดา สุจิกุล
นางจิตรมณี สุวรรณพูล

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

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางดนุชา ยินดีพิธ
นางถนอมศรี พันธอุไร
นางสาวทวีศรี วิกยาธิปตย
นางปานทิพย ศรีพิมล
นางผุสดี ทิพยุทธ
นางพิมพใจ ทองดี
นางสาวเพรามาตร หันตรา
นางวณี ทัศนมณเฑียร
นางสาววรรณแสง ริเริ่มวนิชย
นางสาวแสงจันทร จันทรประภาพ
นางอรอนงค วัชรเศรษฐกุล
นางสาวทัศนาวดี เมี้ยนเจริญ
นางนภา เศรษฐกร
นางชูระวี สุริยจันทร
นางสุภาพร พิมลลิขิต
นางณัฏฐา รัตนเลิศ
นางปจฉิมา ธนสันติ
นางสาวลีนา พงษพฤกษา
นางวัชรี วิมุกตายน
นางทวีลาภ สุเมธอมรรัตน
นางสาวนัยนา ศุภกุล
นางสาวพวงนอย สัตโยภาส
นางมานี สัตยธํารงเธียร
นางสุจิตรา วีริยานันท
นางชูจิรา กองแกว
นางสาววารุณี เมฆอรียะ
นางสาวสงศรี บุญบา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐

นางสุจิตรา บุญชู
นางสาวฉวีงาม มาเจริญ
นางรัชนี กีรติไพบูลย
นางโสมสุดา ลียะวณิช
นางกนกวลัย กุลทนันทน
นางกมลทิพย หาญผดุงกิจ
นางกรรณิการ อัศวดรเดชา
นางสาวกัญญรัตน เวชชศาสตร
นางกัญพิมา เชื่อมชิต
นางกาญจนา แกวเทพ
นางกาญจนา ไชยพันธุ
นางกาญจนา หงษวิไล
นางกิ่งแกว ปาจรีย
นางกิตติมา จันทรนิล
นางกุลนภา ฟูเจริญ
นางกุศล สุนทรธาดา
นางเกวลี อุณจักร
นางสาวเกษแกว เพียรทวีชัย
นางขวัญตา จารุอําพรพรรณ
นางคัดเคา วงษสวรรค
นางงามแข เรืองวรเวทย
นางจรูญศรี มาดิลกโกวิท
นางสาวจารุพิมพ สูงสวาง
นางสาวจิตติมา อายุตตะกะ
นางสาวจินดา หวังบุญสกุล
นางจินตนา ตั้งวรพงศชัย
นางสาวจินตนา สายวรรณ

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม
นางจิราพร ศรีประภาภรณ
นางจิราวรรณ สังวรปทานสกุล
นางจุไรรัตน นันทานิช
นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
นางเจศฎา ถิ่นคํารพ
นางสาวฉวีวรรณ เศวตมาลย
นางฉันทนา กลอมจิต
นางฉันทนา จันทรบรรจง
นางโฉมชบา สิรินันทน
นางสาวชไมพร ทวิชศรี
นางดลพร บุญพารอด
นางดาราวรรณ วนะชิวนาวิน
นางดาราวรรณ วิรุฬหผล
นางดาวัลย วิวรรธนะเดช
นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย
นางทัศริน ศิวเวชช
นางทิพาพร พิมพิสุทธิ์
นางทิพาวรรณ เฟองเรือง
นางสาวธาดา วิมลวัตรเวที
นางธาริณี ประนิช
นางธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์
นางนงพร โตวัฒนะ
นางนงลักษณ วิลาสเดชานนท
นางนพมาศ อุงพระ
นางนราพร หาญวจนวงศ
นางสาวนฤมล เครือองอาจนุกูล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางนวรัตน อุดมประเสริฐ
นางสาวนวลพรรณ ณ ระนอง
นางนวลละออ แสงสุข
นางนันทิยา แสงสิน
นางนุชนาฏ ดีเจริญ
นางแนงนอย พัวพัฒนกุล
นางบุญชู ชลัษเฐียร
นางสาวบุญทิพย สิริธรังศรี
นางบุษบา สุธีธร
นางเบญจมาศ พระธานี
นางประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา
นางสาวประภาทิพย เอี่ยมโสภณา
นางประภาศรี สังหรัตน
นางประภาศรี อุยยามฐิติ
นางปรียานุช แยมวงษ
นางสาวปาณิดา วองมงคลฤทธิ์
นางปารมี ทองสุกใส
นางปาลิดา กุลรุงโรจน
นางสาวปยะนุช เงินคลาย
นางปยาณี พาณิชยวิสัย
นางสาวปุณฑริกา หะริณสุต
นางผกาศรี เย็นบุตร
นางสาวพจี ยุวชิต
นางสาวพรทิพย ศุภวิไล
นางสาวพรพิมล ชาญชัยเชาววิวัฒน
นางสาวพรรณิภา บูรพาชีพ
นางพรรณิภา ศิวะพิรุฬหเทพ

๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางพรรณี ปติสุทธิธรรม
นางพรรณี วิศรุตรัตน
นางสาวพรรัชนี แสวงกิจ
นางพรรัตน ดํารุง
นางสาวพรวรีย ลําเจียกเทศ
นางสาวพรสวรรค วงษไกร
นางสาวพัชราภรณ อารีย
นางพัชรินทร สุวรรณกูฏ
นางพัชรีวัลย ปนเหนงเพ็ชร
นางสาวพันธวิรา ขวัญบูรณาจันทร
นางพิสวาท สวยรูป
นางเพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ
นางเพ็ญศิริ นภีรงค
นางภรณี ภัทรานวัช
นางภาวดี สมภักดี
นางมณจันทร เมฆธน
นางสาวมธุรส พงษลิขิตมงคล
นางสาวมรรยาท ณ นคร
นางมลฤดี เอกมหาชัย
นางสาวมะลิ รุงเรืองวานิช
นางมัณฑนา ประทุมมา
นางสาวมานี เหลืองธนะอนันต
นางมาลี ณ นคร
นางมาลียา มโนรถ
นางเยาวพา ณ นคร
นางรมณี กอวัฒนา
นางรวงพร อิ่มผล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางรสลิน ศิริยะพันธุ
นางระพีพรรณ คําหอม
นางสาวระพีพรรณ ฉลองสุข
นางรัชนี รุจิวโรดม
นางรัตนา จิระรัตนานนท
นางสาวราตรี ฤทธิสาร
นางสาวราศรี แกวนพรัตน
นางรําพึง ชํานาญ
นางลดาวัลย ประทีปชัยกูร
นางลัดดา วรรณขาว
เรืออากาศเอกหญิง วณิชา ชื่นกองแกว
นางวรนี อมรลักษณานนท
นางวรยา พลายเล็ก
นางสาววรรณดี แสงประทีปทอง
นางวรรณดี แตโสตถิกุล
นางวรรณดี ศรีสัตยวาจา
นางวรรณา ไมพานิช
นางวรานันท บัวจีบ
นางวราภรณ ปณณวลี
นางวราภรณ สีหนาท
นางวราภรณ สุขสุชะโน
นางสาววัชนีพร เศรษฐสักโก
นางสาววันดี ศรีสวัสดิ์
นางสาววันเพ็ญ ปณราช
นางวาทินี ธีระตระกูล
นางวิภา ปญญานุวัฒน
นางวิไลลักษณ ตั้งเจริญ

๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางวีณา จีระแพทย
นางวีนัส ลีฬหกุล
นางศิรินทรญา ภักดี
นางศิริพร จงจิระศิริ
นางสาวศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
นางสาวศิริรัตน คุปติวุฒิ
นางสาวศิริรัตน หิรัญรัตน
นางศิริลักษณ วงสพิเชษฐ
นางศิวิไล ถนอมสวย
นางสาวศุทธินี โอบายะวาทย
นางศุภลักษณ พินิจภูวดล
นางศุภลักษณ โรมรัตนพันธ
นางศุลีพร ลังกา
นางสาวสมจิต แดนสีแกว
นางสมใจ ศิริโภค
นางสมลักษณ พรหมมีเนตร
นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ
นางสรอยศิริ ทวีบูรณ
นางสาวสรัญญา เศวตมาลย
นางสฤกพรรณ วิไลลักษณ
นางสัตถาพร สิโรตมรัตน
นางสาวสาลิน วิรบุตร
นางสาวสาลี่ สุภาภรณ
นางสาวิตรี รังสิภัทร
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
นางสาวสุจิตรา จงสถิตยวัฒนา
นางสุจิตรา วงศเกษมจิตต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒

นางสุชาดา สถาวรวงศ
นางสาวสุดา ตระการเถลิงศักดิ์
นางสาวสุดารัตน ใหญสวาง
นางสุทธศรี วงษสมาน
นางสาวสุทธิลักษณ สมิตะสิริ
นางสุปราณี ฟูอนันต
นางสุปาณี ลิ้มสุวรรณ
นางสุพรรณี ภูงาม
นางสุพีชา วิทยเลิศปญญา
นางสุมาลา นิกรสุข
นางสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ
นางสุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา
นางสาวสุรางคศรี ตันเสียงสม
นางสุวรรณา อรุณพงศไพศาล
นางอนงคนุช เทียนทอง
นางอนัญญา สิทธิอํานวย
นางสาวอมรมาศ คงธรรม
นางอรรฆยคณา แยมนวล
นางอรสา ชวาลภาฤทธิ์
นางสาวอริยา จินดามพร
นางอรุณศรี ปรีเปรม
นางอองจิต เมธยะประภาส
นางสาวอะเคื้อ อุณหเลขกะ
นางอังครัตน เพรียบจริยวัฒน
นางอัจฉรา จิตตลดากร
นางอัญชลี กฤษณจินดา
นางสาวอัศนีย กอตระกูล

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางอุดมลักษณ กุลพิจิตร
นางสาวอุไรวรรณ วิจารณกุล
นางอุษา เหมตะศิลป
นางจันทรพร ยอดยิ่ง
นางสาวจันทรา คัจฉวารี
นางจุฑาภรณ ชูสมภพ
นางจุฑามาศ วชิรพงศ
นางณัฎฐา บูรณสรรค
นางดวงตา ไกรภัสสรพงษ
นางสาวดารณี หมูขจรพันธ
นางเติมแสง ศรีสุวรรณภรณ
นางทวีพร วิสุทธิมรรค
นางทัศนา หลิวเสรี
นางนฤมล สวรรคปญญาเลิศ
นางสาวนิยะดา วิทยาศัย
นางบุษบา ภักดีรัตน
นางสาวเบญจวรรณ สายพันธ
นางพรทิพย ชิตวรากร
นางพรรณี ฮอสกุล
นางพัชรา ศิริวงศรังสรร
นางเพลินพิศ พงศปริญญากุล
นางเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน
นางมณฑิพา คลอวุฒินนั ท
นางมานิดา สิงหัษฐิต
นางสาวรจนา วีรศักดิ์
นางรังสิมา แสงหิรัญวัฒนา
นางรัตนา ตันตรานนท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖

นางรุจนี สุนทรขจิต
นางวนิดา ลิ้มพงศานุรักษ
นางวรรณี ลิ่มปติกุล
นางวันดี ชเลงพจนสกุล
นางวิไล เฉลิมจันทร
นางวีรวรรณ แตงแกว
นางศศิธร จิระศิริรักษ
นางศิริพรรณ วงศวานิช
นางสรอยดี ตันสุขะ
นางสุทธิมาศ วงษประภารัตน
นางสาวสุภาภรณ ปติพร
นางอรนุช บุญรังสิมันตุ
นางอําไพขนิษฐ สมานวงศไทย
นางสาวอินทิรา เอกศักดิ์
นางสาวอุดมลักษณ แสงธิวงศ
นางอุไร วินิจกุล
นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ
นางสุทธินีย พูผกา
นางสาวจําเริง ขอบทอง
ทานผูหญิงอินทิรา พลธร
นางสาวจุไร เจริญสุข
นางพรรณิภา เสริมศรี
นางเพียงฤทัย โชติทัตต
นางวิจิตรา วัชราภรณ
นางสาวศศิเพ็ญรัตน พลสนะ
นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร
นางสาวอภิงคญฎา วงษานุทัศน

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางกฤษณา ลิ่มสุวรรณ
นางสาวกอทิพย กลิ่นทอง
นางกัลยา อํานวยสมบัติ
นางสาวกิจนา ตรีอนุรักษ
นางกุสุมา เมฆเมฆา
นางเกวลี จินดาสมบัติเจริญ
นางฐิตาวดี ธรรมาเสถียร ธีรพรพาณิชย
นางบุญศรี ทองดี
นางปณิชา อาจวารินทร
นางประไพ จิระพรวัชรานนท
นางประไพพรรณ จวติช
นางประภา พัทยาอารยา
นางสาวประภาภรณ ชํานิธุระการ
นางสาวพรรณพิศ จีระมะกร
นางสาวรวีวรรณ อัศวกุล
นางรัตนาวดี สิงหบุระอุดม
นางวรรณเพ็ญ แกวพนาสิริ
นางวรรณี ศุภนิตย
นางวราภรณ จันทนากูล
นางสาววราภรณ ตงยิ่งศิริ
นางวลัยรัตน บุญประสงค
นางวิจิตรา อิศโร
นางศศิเพ็ญ นุชนารถ
นางศิริวรรณ สุริยงค
นางสุนิสา เสนคุม
นางสาวสุปราณี เกียรติคงยิ่ง
นางสาวสุพัฒนา คงเจริญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐

นางสุรีย บุญไพศาล
นางสุวรรณา เรวัฒนานนท
นางสาวอภิพร จันทพันธ
นางสาวอังศุวัฒนา กลิ่นจันทร
นางอัจฉราพร เศรษฐบุตร
นางอัญชลี สอนสุภาพ
นางอุมา ทองรอด
นางสาวสุนทรี ศรีปรัชญากุล
นางกอบแกว แสงทอง
นางพนมพร จันทรกระจาง
นางสาวศิริพงษ อาศนะเสน
นางสาวอุตรา อมรฉัตร
นางสาวกาญจนา เลิศเวช
นางสาวศุทธินี ซื่ออุทศิ กุล
นางสมฤดี ธัญญสิริ
นางสุปราณี หวยหงษทอง
นางกนกวรรณ ดลนิมิตสกุล
นางกมลทิพย กรวิจิตรกุล
นางกรรณิการ ตั้งปญญาสกุล
นางกริตติกา ทองธรรม
นางกฤษณา รัตนาสิน
นางกัญทิมา เฟองทองแดง
นางสาวกาญจนา เกิดโพธิ์ทอง
นางกาญจนา สิงหไฝแกว
นางสาวจรัสศรี จริยากูล
นางจริยา ไทพาณิชย
นางสาวจริยา ปาละวงศ

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางจรีรัตน ตันติเวชกุล
นางจันทิมา บํารุงศักดิ์
นางชูติมา เฟองฟูสวัสดิ์
นางดณยา วีรฤทธิ์
นางดาราวรรณ ใจคําปอ
นางดุจดาว คีรีวิเชียร
นางสาวทัศนีย อังสนานนท
นางสาวทิพชฎา วิรยศิริ
นางทิพวรรณ หัตถะปนิตร
นางธนัตถกรณ อินทรพนั ธุ
นางสาวธัญลักษณ นาควัชระ
นางนงนภา จันทรศักดิ์ ลิม่ ไพบูลย
นางนงนุช ดุษฎีพร
นางนพมาศ ดุลภัทร ปนกระจาย
นางนพร เพชรคุณ
นางนภาพร ถาวรศิริ
นางนริสรา ศรีภิรมย รางแดง
นางนฤมล สันติสวัสดิ์
นางสาวนันทิยา สิริวรการวณิชย
หมอมหลวงนารีธรรม ศรีธวัช
นางน้ําทิพย ออนชด
นางสาวนิตยา วัฒนะชีวะกุล
นางนิธิมณี ศังขมณี ยงเกียรติกานต
นางสาวนิรชา พานิชอัตรา
นางสาวนิสากร บุญศิริ
นางนีรนุช เจริญวงศ
นางนุสรา สาระสิทธิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔

นางปรารถนา ธรรมบํารุง
นางปวีณา จันทรวิรัช
นางผัสสพร วิจิตรสกุลศักดิ์
นางสาวพนิดา รัตนะวรรธนะ
นางสาวพนิดา ศกุนตะประเสริฐ
นางสาวพรทิพย ถนอมรอด
นางสาวพิริยา ศุภนิรัติศัย
นางเพชรนอย สมะวรรธนะ
นางมณฑิรา เชื้ออินทร
นางมณีรัตน พันธุโกศล
นางสาวมรกต วัฒนรุงเรืองยศ
นางสาวมาลัย สมานธารณ
นางสาวมาลีรัตน เอื้อเพิ่มเกียรติ
นางยิ่งลักษณ สุขวิสิฏฐ
นางยุพาพรรณ กลั่นนุรักษ
นางสาวยุภา พรหมดวง
นางระวีวรรณ โอฬารสกุล
นางสาวรัชนี ไชยแกวเมรุ
นางวงศิกาญจน ชุมประดิษฐ
นางวรพรรณ รักความสุข
นางสาววรรณรวี ขันทอง
นางสาววรางคณา สุจริตกุล
นางสาววัจนาถ วังตาล
นางวัชรี พูลเกษม
นางวิรวรรณ เหรียญนาค
นางวิรา ณ พิกุล
นางวิเวียน พิธานพร

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางแววมณี ประทุมแกว
นางสาวศรัณยา เลิศศาสตรวัฒนา
นางสาวศิริกัญญา ศรีเสาวลักษณ
นางสมพร พงษสุภาพ
นางสมลักษณ ยอดรัก
นางสุชาดา พรพิพัฒนไพศาล
นางสาวสุทธิมาลย วิริยะการุณย
นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ
นางสาวสุพัตรา ฐิตะฐาน
นางสาวสุภา วิทยาอารียกุล
นางสุภาพ ศิริกังวาลกุล
นางสาวสุวรรณา แกวบุตตา
นางสาวสุวรรณา มีนะโยธิน
นางสาวเสาวลักษณ จุลมนต
นางสาวอรนุช อาชาทองสุข
นางอรภิญญ ดีผดุง
นางอรวรรณ อินทวดี
นางอัจฉรา สุระคําแหง
นางอาพรรณชนก ฤทธิรงค
นางอุบลรัตน อินทรกุล
นางอุไรรัตน นอยสุวรรณ
นางกฤติยา สัจจรักษ
นางประพิม บริสุทธิ์
นางสาวพรรณี รัตนลาโภ
นางศิริลักษณ สักกวัตร
นางสาวสุทิพย ทิพยสุวรรณ
นางอารุณี รัศมิทัต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗

นางสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
นางกิ่งดาว พจนโพธิ์ศรี
นางดวงพร พุมหิรัญ
นางนภาพร ศุภวงศ
นางพรทิพย เพ็ญกิตติ
นางภรณี จักกาบาตร

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางเต็มศิริ ชาญนุกูล
นางทัศนีย ชาญวีรกูล
นางธัญญวดี บุญเดช
นางละออง ชิดชอบ
นางวราภรณ ชื่นชมพูนุท
นางอารีญาภรณ ซารัมย

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

นายกอเกียรติ สิริยะเสถียร
นายกัมพล สุภาแพง
นายเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม
นายจุลพันธ อมรวิวัฒน
นายเชิดพงศ ราชปองขันธ
นายเทพไท เสนพงศ
นายธารา ปตุเตชะ
นายนาราชา สุวิทย
นายนิพนธ ศรีธเรศ
นายนิมุคตาร วาบา
นายนิยม ชางพินิจ
นายบัญญัติ เจตนจันทร
รอยตรี ปรพล อดิเรกสาร
นายประพร เอกอุรุ
นายประมวล พงศถาวราเดช
นายประเสริฐ บุญชัยสุข
นายปวีณ แซจึง
นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นายเรืองเดช สุพรรณฝาย
นายวิทยา บุตรดีวงค
นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์
นายแวมาฮาดี แวดาโอะ
นายสมเกียรติ พงษไพบูลย
นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์
นายสามารถ มะลูลีม
นายสุชาติ ลายน้ําเงิน
พันตํารวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร
นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ
นายสุรันต จันทรพิทักษ
นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ
หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล
นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม
นายคํานูณ สิทธิสมาน
นายชลิต แกวจินดา
นายตวง อันทะไชย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๗
๓๘
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

นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
นายธนู กุลชล
นายพรพจน กังวาล
นายภิญโญ สายนุย
รอยโท ภูมิศักดิ์ หงษหยก
นายวรวิทย บารู
นายวรวิทย วงษสุวรรณ
นายแวดือราแม มะมิงจิ
นายอโณทัย ฤทธิปญญาวงศ
นายชาดา ไทยเศรษฐ
นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน
นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ
นายจิตติพจน วิริยะโรจน
นายโชติรัส ชวนิชย
นายถาวร ลีนุตพงษ
นายประสิทธิ์ โพธสุธน
นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ
นายวรวุฒิ โรจนพานิช
นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
นายสุวิศว เมฆเสรีกุล
นายอนุรักษ นิยมเวช
นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ
นายไพรัช โตสวัสดิ์
นายวุฒิชัย ไทยเจริญ
นายสินิทธ สินิทธานนท

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายวัชระ พรรณเชษฐ
นายกลาหาญ ชาญวานิชพร
นายเกรียงศักดิ์ เหลืองไพโรจน
นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
นายจํารัส ศักดิ์จิรพาพงษ
นายฉัฐวัสส บัตรสมบูรณ
นายชาญวิทย ไกรฤกษ
นายถนัด มานะพันธุน ิยม
นายธรรมศักดิ์ สัมพันธสันติกูล
นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล
นายนคร เสรีรักษ
นายประพันธ มุสิกพันธ
นายประสิทธิ์ ชูเมือง
นายพรมพร นรินทรหงษทอง
หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล
นายไพศาล เผือกพูลผล
นายมงคล แสงหิรัญ
นายมนู ประสาทกุล
นายวัตตะ วุตติสันต
นายวีระยุทธ ปนนวม
นายสมบัติ วัฒนพานิช
นายอัครวัฒน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายอําพล บุญจันทร
พลโท เผาพงศ พงศเหลาขํา
พลโท พรชัย วัดบัว
พลโท วิศณุ ศรียะพันธ
พลโท ศิลปชัย สรภักดี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ 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
๑๑๗

พลตรี กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ
พลตรี กฤษณ กิจสุวรรณ
พลตรี กานตพงศ อาภรณเอี่ยม
พลตรี กิจจา ศรีทองกุล
พลตรี กิตติภพ มนูญนิมิตร
พลตรี กีรติพงศ เดชวงศสุทัศน
พลตรี เกรียงไกร สุบิน
พลตรี เกรียงศักดิ์ หมีทอง
พลตรี ไกรฤกษ แกวแสน
พลตรี เจด็จ ใจมั่น
พลตรี เฉลิม คูหาวิชานันท
พลตรี เฉลิมเกียรติ เมฆทรัพย
พลตรี ชลสินธุ สมบัติทวี
พลตรี ชวลิต สนธิสมบัติ
พลตรี ชัยกิจ สวัสดี
พลตรี ชัยณรงค ดิษยเดช
พลตรี ชัยเดช อจละนันท
พลตรี ชัยพฤกษ พูนสวัสดิ์
พลตรี ชาญชิต วิมานทิพย
พลตรี ชาญวุฒิ อินทุลักษณ
พลตรี ชีวัน โหละบุตร
พลตรี ชุมพล กากแกว
พลตรี เชิดศักดิ์ พงษศิริ
พลตรี ณรงค สัจจวาที
พลตรี ถนอม สุภาพร
พลตรี ธนรัตน รื่นเริง
พลตรี ธนสร ปองอาณา

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พลตรี ธนะ เชียงทอง
พลตรี ธนา วิทยวิโรจน
พลตรี ธนาเดช จงรักษ
พลตรี ธเนศ แสงจันทร
พลตรี ธารี วุฒิพานิช
พลตรี ธีระ อติชน
พลตรี ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ
พลตรี ธีระพงศ อุไรเลิศ
พลตรี นครินทร นาคอาทิตย
พลตรี นภดล พิศวง
พลตรี นราชัย ศรีคลาย
พลตรี นเรศน มีลาภ
พลตรี นเรศรักษ ฐิตะฐาน
พลตรี นฤทธิ์ สูนานนท
พลตรี บริบูรณ พวงอําภัย
พลตรี บุญธรรม เชยชื่นกลิน่
พลตรี ปณิธาน เชิญอักษร
พลตรี ปรพล อนุศรี
พลตรี ประจักษ สาตราวาหะ
พลตรี ประพนธ ศักดิ์สุภา
พลตรี ประภาณ สุวรรณวัฒน
พลตรี ประเสริฐ ผกาแกว
พลตรี ประเสริฐ เหลือวงศ
พลตรี ปริญญา สถิตนิมานการ
พลตรี ปวริศ แจมสวางคุณ
พลตรี ปวีณ สิกขะมณฑล
พลตรี ผดุง วิเชียร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ 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
๑๗๑

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

พลตรี ผดุงศักดิ์ เกิดพิทักษ
พลตรี พงศธร ฉายกําเหนิด
พลตรี พรรณนพ ศักดิ์วงศ
พลตรี พลภัทร วรรณภักตร
พลตรี พะโจมม ตามประทีป
พลตรี พัฒนพงศ องอาจอิทธิชัย
พลตรี พิเชฐ สุขพงศพิสิฐ
พลตรี พิสิทธิ์ นิ่มสุวรรณ
พลตรี ภาษิต ไชยศิลป
พลตรี ภูวดนย เชี่ยวเวช
พลตรี มารุต ลิ้มเจริญ
พลตรี ยอดชัย ยั่งยืน
พลตรี หมอมหลวงระวีวัฒน เกษมสันต
พลตรี รังสรรค โพธิกนิษฐ
พลตรี รัตนชัย สุวรรณเทศ
พลตรี วรารัตน กาฬบุตร
พลตรี วลิต โรจนภักดี
พลตรี วสุ เฟองสํารวจ
พลตรี วัฒนชัย คุมครอง
พลตรี วันชัย เทียนเกษม
พลตรี วัลลภ รักเสนาะ
พลตรี วิโรจน กัณหะกาญจนะ
พลตรี วีรชัย อินทุโศภน
พลตรี วีระเดช จิตตคันธา
พลตรี วีระยุทธ มวงปน
พลตรี วีระศักดิ์ รักษาทรัพย
พลตรี ศรายุทธ อภิภัชเดชา

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

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พลตรี ศรายุธ รังษี
พลตรี ศุภจิตร ศุภมานพ
พลตรี ศุภชัย อินทรปรีชา
พลตรี ศุภวัฒน เชิดธรรม
พลตรี สถาพร โหละสุต
พลตรี สมเจตน คลายอุดม
พลตรี สมชาย ลิ้นประเสริฐ
พลตรี สมร ศรีทันดร
พลตรี สมศักดิ์ ทองพิลา
พลตรี สวัสดิ์ ทัศนา
พลตรี สัมพันธ ชนะวรรณ
พลตรี สัมพันธ ศรีราชบัวผัน
พลตรี สําเริง สามดาว
พลตรี สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล
พลตรี สิทธิ จันทรสมบูรณ
พลตรี สุนทร ศรีกอง
พลตรี สุพจน รัตนาภิรมย
พลตรี สุพจน สุวรรณเตมีย
พลตรี สุภโชค สัมปตตะวนิช
พลตรี สุมงคล ดิษบรรจง
พลตรี สุรชัย จัตุมาศ
พลตรี สุรเชษฐ ชัยวงศ
พลตรี สุรพงศ ปราการรัตน
พลตรี สุรินทร จันทรเหยี่ยว
พลตรี สุวิชา แกวรุงเรือง
พลตรี หฤษฎ พุมหิรัญ
พลตรี หัสพงศ ยุวนวรรธนะ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕

พลตรี อนันตศักดิ์ ตรีเหลา
พลตรี อนุชิต อินทรทัต
พลตรี อภิชาติ นพเมือง
พลตรี อัยรัช ชีถนอม
พลตรี อาณัติ เกิดดวยบุญ
พลตรี อาวุธ แสงตะวัน
พลตรี อํานาจ รอดสวัสดิ์
พลตรี อินทวัชร ลี้จินดา
พลตรี โอสถ ภาวิไล
พลเรือตรี กวีวัธน งามโพธิ์ทอง
พลเรือตรี กิตตินันท ศิรินาวิน
พลเรือตรี คณิต ศริพันธุ
พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท
พลเรือตรี เจริญศักดิ์ มารัตนะ
พลเรือตรี ไชยณรงค ขาววิเศษ
พลเรือตรี ณัฏฐธกฤต มหาธีรภัทร
พลเรือตรี ดํารงคศักดิ์ ขันทองดี
พลเรือตรี ดุษฎี สังขปรีชา
พลเรือตรี ธนินท จารุดุล
พลเรือตรี ธานี ผุดผาด
พลเรือตรี นวพล ดํารงพงศ
พลเรือตรี ปญจวัชร วิสุทธิทรัพย
พลเรือตรี ปติ วัลยะเพ็ชร
พลเรือตรี พงษเทพ หนูเทพ
พลเรือตรี พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
พลเรือตรี ไพโรจน อุนใจ
พลเรือตรี รังสรรค โตอรุณ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พลเรือตรี รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
พลเรือตรี ลือชัย รุดดิษฐ
พลเรือตรี วัฒนา พินธุ
พลเรือตรี วิเชียร นาวินพิพัฒน
พลเรือตรี วิฑูรย ตัณฑิกุล
พลเรือตรี วิทวัส สาครสินธุ
พลเรือตรี วินัย กลอมอินทร
พลเรือตรี ศรินาท ศิริรังษี
พลเรือตรี สถาปน ตันยุวรรธนะ
พลเรือตรี สมเกียรติ ภูเอี่ยม
พลเรือตรี สมศักดิ์ วาณิชยเจริญ
พลเรือตรี สรวงสรร พินทุสมิต
พลเรือตรี สัญญลักษณ รุงสัมพันธ
พลเรือตรี สายันต ประสงคสําเร็จ
พลเรือตรี สําเริง เทียนแกว
พลเรือตรี สุชีพ หวังไมตรี
พลเรือตรี สุรพงษ อํานรรฆสรเดช
พลเรือตรี สุรเสน ตวงวรนันท
พลเรือตรี โสภณ วัฒนมงคล
พลเรือตรี อธินาถ ปะจายะกฤตย
พลอากาศตรี คงวุฒิ วิรวุฒิ
พลอากาศตรี จักรกฤช ถนอมกุลบุตร
พลอากาศตรี จํารงค ทัตติยพงศ
พลอากาศตรี ชูศักดิ์ อําไพ
พลอากาศตรี ไชยา วงษกระจาง
พลอากาศตรี ฐิต มะมวงแกว
พลอากาศตรี ถาวรฤทธิ์ กะเหวานาค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศตรี ธคุณ มุงเพียร
พลอากาศตรี ธงชัย ชูความดี
พลอากาศตรี ธนพล กุลชรเพชร
พลอากาศตรี หมอมหลวงนวเทวัญ
เทวกุล
พลอากาศตรี นุวัฒน เกียรติพันธ
พลอากาศตรี ประโยชน ดีชัง
พลอากาศตรี ประสาธน พึ่งศิลป
พลอากาศตรี พงศธร ไชยเสน
พลอากาศตรี พงศภิรมย ทุมมานนท
พลอากาศตรี พิศิษฐ นาคสุวรรณ
พลอากาศตรี ไพฑูรย ธนศิริ
พลอากาศตรี มณฑล สัชฌุกร
พลอากาศตรี ยงยุทธ หาบุบผา
พลอากาศตรี ยุคลชัย จูฑะพุทธิ
พลอากาศตรี ฤกษชัย ชีพสุมล
พลอากาศตรี ฤทธิชัย ภูโกสีย
พลอากาศตรี วาณิชย อนุตรินทร
พลอากาศตรี วิสุรินทร มูลละ
พลอากาศตรี ศิริชัย ภัทรสุวรรณ
พลอากาศตรี สมัย ธิมาชัย
พลอากาศตรี สมาน สังขรณ
พลอากาศตรี สราวุธ กลิ่นพันธุ
พลอากาศตรี สุชิน วรรณโรจน
พลอากาศตรี สุรศักดิ์ มีมณี
พลอากาศตรี สุรสิทธิ์ โหละสุต
พลอากาศตรี อนุพงศ ใจเอื้อ

๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พลอากาศตรี อุทิศ ศิริคุปต
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
นายโฆษก บูรณรัช
นายจงกล ทิมอรุณ
นายจํารูญ ควรสวัสดิ์
วาที่รอยตรี เฉวียง จินาพันธ
นายเชิดชัย มีคํา
นายดํารงกูล พิชัยพลากร
นายทรงพจน นันทเกียรติ
นายธนัท สุวัธนเมธากุล
นายธีรัชย อัตนวานิช
นายพายุ สุขสดเขียว
นายพูนศักดิ์ สุวรรณรัตน
นายวินัย ฉินทองประเสริฐ
นายวีรชาติ รักษศรีทอง
นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
รอยเอก สมบูรณ ผิวออน
นายสุภักดิ์ นาคเทวัญ
นายสุรชาติ จันทวัชรากร
นายกําธร สิทธิโชติ
นายจิตติ สุวรรณิก
นายชโลทร เผาวิบูล
นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ
นายชาญ จุลมนต
นายชุตินทร คงศักดิ์
นายเชิดชู รักตะบุตร
นายพิริยะ เข็มพล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒

นายพิรุณ ลายสมิต
นายมาวิน ตันอรรถนาวิน
นายวรเดช วีระเวคิน
นายวราวุธ ชูวิรัช
นายสมชาย เภาเจริญ
นายสุรไกร เหล็กกลา
นายสุรพล เพชรวรา
นายคําแหง ออนเย็น
นายธนียะ กระตายทอง
นายปนชาย ปน แกว
นายพนธกร ศรีบานเย็น
นายพินิจศักดิ์ ดวงเต็ม
นายวิจิตร เทพเพชรรัตน
นายวิศิษฐ เดชเสน
นายสุเมธ อินทรภิรมย
นายสุวิช ศรีเพชรวรรณดี
นายอรรคพล ศศะภูริ
นายสุวัตร สิทธิหลอ
นายขวัญชัย หุนตระกูล
นายคมสัน จํารูญพงษ
นายจีระ สรนุวัตร
นายชัยรัตน เกื้ออรุณ
นายชาญ เจียมกนกชัย
นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย
นายชํานาญ จันทรชาติ
นายเชิดศักดิ์ วงษกมลชุณห
นายดํารง จิระสุทัศน

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายทศพร ศรีศักดิ์
นายทศพล เชี่ยวเชิงงาน
นายนาวิน ควรถนอม
นายประดิษฐ กลิ่มจิตร
นายประสพสิน แมนทิม
นายพนิต เจริญบูรณ
นายพิทักษ ศรีเอนกกุล
นายพิบูลย บุญสุวรรณ
นายไพโรจน เฮงแสงชัย
นายยงยุทธ สุวรรณฤกษ
นายวัชระชัย ผสมทรัพย
นายวัฒนไชย บุญชูวงศ
นายวันชัย ถนอมทรัพย
นายวินัย เหลาเทิดพงษ
นายวิบูลย วงศมาศา
นายวิรัตน สมตน
นายวีรชัย ศรีสงวน
นายวีระชัย นาควิบูลยวงศ
นายศักดา อังศุภากร
นายศิริวัฒน อินทรมงคล
นายสมเกียรติ ประจําวงษ
นายสมพงษ บางตระกูล
นายสมศักดิ์ ศรีสมบุญ
นายสมศักดิ์ อาศรัยจาว
นายสัญชัย ตัณฑวณิช
นายสาโรจน เจียมศรีพงษ
นายสุน กสิเสรีวงศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖

นายสุพล ธนูรักษ
นายสุรชัย จิวะสุรัตน
นายสุรเดช เตียวตระกูล
นายสุรพงษ เจียสกุล
นายสุวรรณ หาญวิริยะพันธุ
นายเสรี ทรงศักดิ์
นายโสรัจจะ นวลอยู
นายอนันต ตันสุตะพานิช
นายอนุโลม มีกุล
นายอรรถพร ศุภมนตรี
นายอุดม จิรเศวตกุล
นายเอนก ถนอมทรัพย
นายกมล หมั่นทํา
นายจํานงค สารอักษร
นายธงชัย จินตนาวงศ
นายธนพล พันธุรัตน
นายธีระพงษ รอดประเสริฐ
นายบุญชัย ศรีธาราธิคุณ
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค
นายประสิทธิ์ ศรีโมรา
นายปริญญา แสงสุวรรณ
นายมานพ สุสิงห
นายยงยุทธ แตศิริ
นายเรวัตร ปานมงคล
นาวาโท วรกิจ นิธิตานันท
นายวรเดช หาญประเสริฐ
นายวัชระ แตงฉ่ํา

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายวิชัย กงอุบล
นายศุกรกิจ ชวยปลอง
นายสถาพร ทรัพยสิน
นายสถิตย เลาหเจริญยศ
นายสวาง รังษีสุริยะชัย
นายสานิตย ศรีสุข
นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ
นายสุรพล สงวนแกว
นายเสริมศักดิ์ หงษเงิน
นายเหม โงวศิริ
นายอานนท เหลืองบริบูรณ
นายจักรกริช วิศิษฐพาณิชย
นายจารุพล ปราบณศักดิ์
นายจุมพล ศิริสวัสดิ์
นายเฉลียว ลีสงา
นายไชยยงค ธนารักษ
นายเดชา งามนิกุลชลิน
นายธีระศักดิ์ บุญชูดวง
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ
นายประลอง ดํารงคไทย
นายภิเษก สาลีกุล
นายภูวพล ภานุมาศเมธี
นายวัลลภ แวววิจิต
นายวิชัย อุดมศรีวัฒนา
นายวีระยุทธ กุลพรพันธ
นายสมชาย จารุสัมพันธจิต
นายสวัสดิ์ ถนัดคา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐

นายสันติ บุญประคับ
นายสุพจน จันทราภรณศิลป
นายสุรชัย แสงทักษิณ
นายสุระพงษ ศรีอักษร
นายสุวรรณ นันทศรุต
นายสุวิทย ขัตติยวงศ
นายอภิวัฒน คุณารักษ
นายอาคม พงษภมร
นายโอภาส เพียรสถาพร
นายธนิต ประภาตนันท
นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค
นายสมบูรณ เมฆไพบูลยวัฒนา
นายกณพงศ เทพากรณ
นายบุญมา ตรัยศิลานันท
นายยงยุทธ จันทรโรทัย
นายศุภยุทธ สาครบุตร
นายสมชัย ถาวรวิจิตร
นายสมนึก บํารุงสาลี
นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี
นายกนกรัตน คุมบัว
นายนภดล วีรวงศ
นายบุญธรรม มุณีกาญจน
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
นายไผท สุขสมหมาย
นายสมเด็จ สุสมบูรณ
นายกฤษณะ จันทรอินทร
นายกอเกียรติ จุลพันธ

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายกานต กาญจนวัฒนา
นายไกรราศ แกวดี
นายจามร สุทธิภูล
นายจําเนียร ทองกระสัน
นายจีระศักดิ์ คํารณฤทธิศร
นายจุมพล มวงทอง
นายเฉลิมพล พลวัน
นายชนัฐพงศ จวบมี
นายชยพล ธิติศักดิ์
นายชยาวุธ จันทร
นายชัยยงค วุฒิมานานนท
นายชาตรี ศรีสันต
นายชุมพล แกวปลี
นายชูเกียรติ มุทธากาญจน
วาที่รอยตรี เชิดศักดิ์ จําปาเทศ
นายไชยวัฒน เทพี
นายฐานิศร นอยเพ็ง
นายณรงค จันทรประสิทธิ์
นายณรงค ออนสอาด
นายณัฐ คงธนะ
นายดนัย กลัมพากร
นายดนัย สุวรรณยี่
นายดิเรก สุวานิช
นายเดชา กังสนันท
นายเดชา สัตถาผล
นายไตรสิทธิ์ กงจักร
วาที่รอยตรี ถาวร สฤษฎวานิช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔

นายเถลิงศักดิ์ บุญชิต
นายธงชัย เตยะธิติ
นายธงชัย รัตนวิโรจน
นายธนัยพร ศรีเดช
นายธนาคม จงจิระ
นายธนู พิมพกรณ
นายธรรมศักดิ์ ชนะ
นายธวัชชัย ธรรมรักษ
นายธวัชชัย โสตเนียม
นายธีระชัย นิติมณฑล
นายธีระพันธุ แกนจันทน
นายนพดล ศรีสุข
นายนพดล สองเมือง
นายนพพล ถ้ําเจริญ
นายนพรัตน ตั้งกิตติถาวร
นายนฤนาท สุภัทรประทีป
นายนฤพล แหละตี
นายนาวิน สินธุสอาด
นายนิพนธ สาธิตสมิตพงษ
นายนิรวัชช ปุณณกันต
นายนิรุทธิ์ นอยศิริ
นายเนตร บัวโทน
นายบุญปรีดา ธรรมานุรักษ
นายประชา เบาใจ
นายประดิษฐ ทิพยสุมาลัย
นายประทีป จงสืบธรรม
นายประธาน ดวงพัตรา

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายประภัสสร มาลากาญจน
นายประเสริฐ โอสถาพันธุ
นายประเสริม อิ่มวิเศษ
นายปราโมทย ยามาลี
นายปรีดา สมบูรณทรัพย
นายปญญา คําพรเหลือ
นายปยะ คุปตกาญจนากุล
นายปยะ ปรีดารมยโรจน
นายพงศา ศุภจริยาวัตร
นายพงษฤทธิ์ คงประสิทธิ์
นายพงษศักดิ์ ปรีชาวิทย
นายพยุง อยูกลิ่น
นายพัณณเดชน ศรีจันทร
นายพัลลภ ศรีภา
นายพิสันติ์ ประทานชวโน
นายเพิ่มพร ภูเรืองเดช
นายมลชัย บริสุทธิ์
นายมานพ ลีลาสุธานนท
นายเมธี ณ นคร
นายยิ่งยศ ธนะจันทร
นายยืนยง ประสิทธิพรม
นายยุทธชัย สธนเสาวภาคย
นายยุทธนา อาจารยานนท
นายเรวัฒน มุสิกเจียรนันท
นายเลิศภูมิ พงศดํารงวิทย
นายวรวิทย สายสุพัฒนผล
นายวัชรินทร ทองสกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘

นายวานิตย อินทรักษ
นายวิกรม หวังศิริ
นายวิชาการ บัวหอม
นายวิเชียร ทวมสุข
นายวินชัย อุยางกูร
นายวินธัย ประไพพิศ
นายวิรัต รัตนวิจิตร
นายวิริยะ บุญกูล
นายวิโรจน แสงศิวะฤทธิ์
นายวิศิษฎ ลิมปธีระกุล
นายวิศิษฐ คูรัตนเวช
นายวิสุทธิวงศ อนันตพงศ
นายวิสูตร จันทรศิริกาญจน
นายวีรพงค แกวสุวรรณ
นายวีระชัย ภูเพียงใจ
นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ
นายศิวาโรจน มุงหมายผล
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
นายสงวน คําพวง
นายสถาพร วงษสวัสดิ์
นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร
นายสมคิด ใจยิ้ม
นายสมคิด ศริ
นายสมชัย ศรีวิบูลย
นายสมชาย โชติธรรมธรา
นายสมชาย นิลสุวรรณ
นายสมบูรณ สอนประภา

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสมรรถชัย หวังเจริญ
นายสมสงา คูณสมบัติกุล
นายสมหมาย จิระวัชร
นายสมหมาย วิเชียรฉันท
นายสังคม อัตถากร
นายสาธร นราวิสุทธิ์
นายสาธิต อังสัจจะพงษ
นายสาธิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายสามารถ วราดิศัย
นายสายัณห อินทรภักดิ์
นายสาโรช แสงอรุณ
นายสุกิตติ ธนพิทักษ
นายสุชาติ ตรีสัตยพันธ
นายสุชาติ เต็งสุวรรณ
นายสุชาติ ราษฎรดุษดี
นายสุชาติ สุวรรณกาศ
นายสุเชษฐ ธีรัทธานนท
นายสุทธิพงศ ศิริบุญหลง
นายสุทันต กองกันภัย
นายสุเมธ กลีบขจร
นายสุเมธ สาระอาภรณ
นายสุรชัย ชวาลารัตน
นายสุรพจน รัชชุศิริ
นายสุรพล ไมยวงษ
นายสุรพันธ ดิสสะมาน
นายสุรินทร สรงสระแกว
นายสุรินทร สิทธิเขตรกรณ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙

นายอุทัย วัฒนสิงหดํารงค
นายอุทัย สุภัทรประทีป
นายณรงค ยงณรงคเดชกุล
นายบุญธรรม กําลังเกื้อ
นายไพโรจน พันธุแกว
พันตํารวจเอก มานิต ธนสันติ
นายไมตรี วิริยะ
นายสัจจา เขมะจารุ
นายสิน อุตะปะละ
นายสุภาพงศ อินทรวัชระ
พันตํารวจโท สุรสิทธิ์ โรจนกิจอํานวย
นายเสนีย รัตนเจริญ
นายอานนท ภาคํา
นายประวิทย เคียงผล
นายวินัย ลัฐิกาวิบูลย
นายสมทวี กอพัฒนาศิลป
นายสรสิช ลอยกุลนันท
นายสุภัท กุขุน
นายเสรี แสงรัษฎ
นายอุดม เกตุณะรัตนกุล
นายกฤษศญพงษ ศิริ
นายจุมพต ตระกูลนุช
นายเชลียง เทียมสนิท
นายธราพงศ ศรีสุชาติ
นายบุญชวน บัวสวาง
นายสมชาย ณ นครพนม
นายสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ

นายสุรีย จิระเสวี
นายสุวัฒน แตถาวร
เรืออากาศตรี สุวิชา แกวมณี
นายเสนห คงแปน
นายเสรี คําภีรธัมโม
นายเสรี ศรีหะไตร
นายอดิศร พิทยายน
นายอดิศักดิ์ ณ หนองคาย
นายอดุล จันทนปุม
นายอดุลย ทรงชัยกุล
นายอดุลย พลบุตร
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย
นายอนุสรณ บัวภา
นายอภิชาติ งามกมล
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช
นายอภิชาติ เทียวพานิช
นายอภินันท ภูทอง
นายอภิวัฒน พลสยม
นายอภิศักดิ์ พลโยราช
นายอรรถพร พันธุโกวิท
นายอวยพร อนุนาท
นายอาคม นันตติกูล
นายอาทิตย คูณผล
วาที่รอยตํารวจโท อาทิตย บุญญะโสภัต
นายอารมณ ทางตะคุ
นายอําพล พลศร
นายอุดม สมรส

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖

นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ
นายพายับ นามประเสริฐ
นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
นายกองเกียรติ สหวรรณางกูร
นายกอโชค จันทวรางกูร
นายกอบบุญ หลอทองคํา
นายการุณ ใจปญญา
นายกําพล รุจิวิชชญ
นายกิตติ ตันไทย
นายกิตติรัตน มังคละคีรี
นายกุมุท สังขศิลา
นายกุศล ประกอบการ
นายเกษม ขนาบแกว
นายเกียรติ อาจหาญศิริ
นายโกมล แหนจอน
นายโกวิท ชาญวิทยาพงศ
นายโกวิทย พวงงาม
นายขจร จิตสุขุมมงคล
นายเข็มรัตน กองสุข
นายครรชิต มนูญผล
นายจรัส สวางทัพ
นายจักรกฤษณ สุขยิ่ง
นายจาตุรงค กันชัย
นายจําเริญ อุนแกว
นายจินต อโณทัย
นายจิรพัฒน เงาประเสริฐวงศ
นายจิรวัฒน พิระสันต

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายจิระเดช แจมสวาง
นายจุมพล วิเชียรศิลป
นายฉัตรไชย รัตนไชย
นายฉัตรเลิศ พงษไชยกุล
นายชนินทร ชุณหพันธรักษ
นายชลอ ลิ้มสุวรรณ
นายชวงโชติ พันธุเวช
นายชวเลข วณิชเวทิน
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ
เรืออากาศโท ชัยรัตน ฉายากุล
นายชัยรัตน เผดิมรอด
นายชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
นายชัยเลิศ ปริสุทธกุล
นายชาคริต สิริสิงห
นายชาญชัย ขันติศิริ
นายชาญชัย เรืองขจร
นายชาญณรงค ดวงสอาด
นายชาญวิทย ลีลายุวัฒน
นายชินนะพงษ บํารุงทรัพย
นาวาอากาศโท ชิษณุ พันธุเจริญ
นายเชาวเลิศ ขวัญเมือง
นายโชคชัย ธีรกุลเกียรติ
นายโชคชัย วงศสินทรัพย
นายญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
นายฐาปนา ฉิ่นไพศาล
นายณัฐวุฒิ ขวัญแกว
นายดํารง ลิมาภิรักษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐

นายเดชา วิวัฒนวิทยา
นายเดชา ศิริภาษณ
นายตฤณ แสงสุวรรณ
วาที่รอยตรี ตวงพล ถนอมสิงหะ
พันเอก ถวัลย ฤกษงาม
นายถวัลย แสงสุวรรณ
นายถาวร จําปา
นายทณุ เตียวรัตนกุล
นายทวีคูณ สวรรคตรานนท
นายทอง วิริยะจารุ
นายธงชัย เจริญทรัพยมณี
นายธนรักษ เมฆขยาย
นายธนิต จินดาวณิค
นายธนิตย ตรีสุวรรณวัฒน
นายธวัชชัย ตันฑุลานิ
นายธํารงรัตน มุงเจริญ
นายธีระพงษ ไชยเฉลิมวงศ
นายธีระพงษ ศรีโพธิ์
นายธีระพล บันสิทธิ์
นายนคร อินทรียสังวร
นายนนทวิทย อารียชน
นายนพดล จันทรเพ็ญ
นายนพดล เจียมสวัสดิ์
เรือโท นภดล ชาติประเสริฐ
นายนุรักษ กฤษดานุรักษ
นายบพิตร ตั้งวงศกิจ
นายบรรจบ วงษพิพัฒนพงษ

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายบุญเกียรติ ไทรชมภู
นายบุญชัย หงสจารุ
นายบุญยืน ชัยสุโรจน
นายบุญสม โพธิ์เงิน
นายบุญสม วราเอกศิริ
นายบุญสิทธิ์ จันทรหอม
นายปกรณ เสริมสุข
นายปรเมษฐ โมลี
นายประกอบ กิจไชยา
นายประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒนกุล
นายประเดิม ฉ่ําใจ
นายประพฤกษ ตั้งมั่นคง
นายประพฤติ พรหมสมบูรณ
นายประภัสสร วังศกาญจน
นายประยงค แสนบุราณ
นายประยูร ยวนยี
นายประศาสตร เกื้อมณี
นายประสงค ตันพิชัย
นายประสาน ตังควัฒนา
นายประสิทธิ์ ทองแจม
นายประสิทธิ์ ภวสันต
นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา
นายประเสริฐ จันทรอุดม
นายประเสริฐ ศันสนียวิทยกุล
นายปรัชญา อาภรณ
เรือเอก ปริญญ โรจนพงศพนั ธุ
นายปรีชา เถาทอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔

นายปรีชา ทานะมัย
นายปรีชา อัศวเดชานุกร
นายปารเมศ ชุติมา
นายปน ศรีประจิตติชัย
นายผลิน ภูจรูญ
นายพงศวัชร สิริจันทรวงศ
นายพนิต เข็มทอง
นายพรชัย ลิขิตธรรมโรจน
นายพรพรต ลิ้มประเสริฐ
นายพรวิชัย แชมศิริวัฒน
นายพฤหัส ตออุดม
นายพอพันธ อุยยานนท
นายพัฒนา สุขประเสริฐ
นายพันธ พิริยะวรรธน
นายพารณ ดีคํายอย
นายพาสนศิริ นิสาลักษณ
นายพิชัย สราญรมย
นายพิชิต เพชรานนท
นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ
นายพิทยา สรวมศิริ
นายพิทักษ นอยวังคลัง
นายพิษณุ ศุภนิมิตร
นายพิสิฐ เมธาภัทร
นายพีระพงษ กุลพิศาล
นายพีระพนธ โสพัศสถิตย
นายพีระศักดิ์ เลิศตระการนนท
นายเพิ่มทรัพย อิสีประดิฐ

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นาวาอากาศเอก เพิ่มยศ โกศลพันธุ
นายไพฑูรย ไกรพรศักดิ์
นายไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์
นายไพรัช ตระการศิรินนท
นายไพโรจน ชมุนี
นายภราดร ปรีดาศักดิ์
นายภาณุ ธรรมสุวรรณ
นายภาสกร ศรีทิพยสุโข
นายมณเฑียร งดงามทวีสุข
นายมณี เหมทานนท
นายมนตรี จิ่มอาษา
นายมนัส พงศชัยเดชา
นายมนูญ โตะยามา
นายมนูญ สุตีคา
นายมานิต สิทธิศร
นายยงยุทธ ชูแวน
นายยอดยิ่ง ปญจสวัสดิ์วงศ
นายรวี เสรฐภักดี
นายระพินทร โพธิ์ศรี
นายรักศานต วิวัฒนสินอุดม
นายรังสรรค มณีเล็ก
นายรุงแสง อรุณไพโรจน
นายเรวัฒน เหลาไพบูลย
นายเรวัต เลิศฤทัยโยธิน
นายเริงจิตร มีลาภสม
นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน
นายเลิศชัย ระตะนะอาพร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘

นายวรทัศน อินทรัคคัมพร
นายวรพงศ วรชาติอุดมพงศ
นายวรวุธ ลาภพิเศษพันธุ
นายวรากร เกษมสุวรรณ
นายวสันต ภูวภัทรพร
นายวัชรินทร กาสลัก
นายวัชรินทร ซุนสุวรรณ
นายวันชัย ธรรมสัจการ
นายวันชัย วรวัฒนเมธีกุล
นายวัลลภ จันทรตระกูล
นายวิจารณ วิชชุกิจ
นายวิชญ กาญจนะวสิต
นายวิชัย เติมรุงเรืองเลิศ
นายวิชัย ประสาทฤทธา
นายวิชัย เพ็ชรเรือง
นายวิชัย ฤกษภูริทัต
นายวิชัย สิทธิรัตน
นายวิชา ทรวงแสวง
นายวิชา สุขพัทธี
วาที่รอยตรี วิชิต สุวรรณโนภาส
นายวิเชียร วิทยอุดม
นายวิฐารณ บุญสิทธิ
นายวิทยาธร ทอแกว
นายวิทูรย ประเสริฐเจริญสุข
นายวิน เชยชมศรี
นายวินัย ไชยทอง
นายวินัย แวดวงธรรม

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายวิบูลย ชื่นแขก
นายวิภูษิต มัณฑะจิตร
นายวิมล จันทรแกว
นายวิรัช จิ๋วแหยม
นายวิรัช วิศวสุขมงคล
นายวิรัตน ธรรมาภรณ
นายวิรัตน พงษศิริ
นายวิรุณ บุญนุช
นายวิโรจน ศรีสุรภานนท
นายวิวัฒน พุทธวรรณไชย
นายวิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ
นายวีรวิทย ปยะมงคล
นายวีรศักดิ์ บุญทน
นายวีระพงศ โกยกุล
นายวีระศักดิ์ นาวารวงศ
นายศรัณย เพ็ชรพิรุณ
นายศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทรไทย
นายศักนัน มะโนทัย
นายศิริเดช สุชีวะ
นายศุภรัตน รัตนมุขย
นายสกุล กังวาลไกล
นายสนั่น การคา
นายสนั่น มโนหาญ
นายสบสันติ์ มหานิยม
นายสมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย
นายสมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒

นายสมชาย ธนสินชยกุล
นายสมชาย วงศเกษม
นายสมโชติ รัตนผุสดี
นายสมพงษ ญาณตาล
นายสมพงษ บุญเลิศ
นายสมพงษ สุวรรณวลัยกร
นายสมพล สงวนรังศิริกุล
นายสมโภชน ทองแดง
นายสมศักดิ์ คุปตนิรัติศัยกุล
นายสมศักดิ์ มิตะถา
นายสมหมาย ชอบอิสระ
นายสยาม ดําปรีดา
นาวาอากาศโท สราวุฒิ สุจิตจร
นายสราวุธ ผึ่งประเสริฐ
นายสหพัฒน บรัศวรักษ
นายสอาด นิวิศพงศ
นายสัจจาทิพย ทัศนียพันธุ
นายสัญชัย จตุรสิทธา
นายสัญชัย สุลักษณานนท
นายสัมมนา มูลสาร
นายสัมฤทธิ์ โมพวง
นายสาธร ลิกขะไชย
นายสายันต เสาวฤกษ
นายสาโรจน โอพิทักษชีวิน
นายสิงหทอง พัฒนเศรษฐานนท
นายสิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ
นายสิทธิศักดิ์ อุปริวงศ

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสิทธิสิน บวรสมบัติ
นายสินธพ โฉมยา
นายสืบศักดิ์ พันธุไพโรจน
นายสืบสกุล อยูยืนยง
นายสุขสันติ์ นุนงาม
นายสุจินต เลี้ยงจรูญรัตน
นายสุชาติ เย็นวิเศษ
นายสุชาติ อารีมิตร
นายสุทธิพงศ หกสุวรรณ
นายสุทัศน ตันสุวรรณ
นายสุธน เสถียรยานนท
นายสุธีร อินตะประเสริฐ
นายสุนทร ศุภพงษ
นายสุนัย ลีวันแสงทอง
นายสุเมธ ตันตระเธียร
นายสุรเดช ประดิษฐบาทุกา
นายสุรพล มนัสเสรี
นายสุรพล เศรษฐบุตร
นายสุรพล เสารม
นายสุรพันธุ คุณอมรพงศ
นายสุรวิช วรรณไกรโรจน
นายสุรสิทธิ์ วชิรขจร
นายสุริภณ สมควรพาณิชย
นายสุวบุญ จิรชาญชัย
นายสุวัฒน ทรงเกียรติ
นายสุวัฒนา จิตตลดากร
นายสุวิทย เฑียรทอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖

นายสุวิทย ผลสุข
นายเสรี เศวตเศรนี
นายเสรี สิงหถนัดกิจ
นายอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ
นายอดิศักดิ์ พงษพูลผลศักดิ์
นายอดุลย รัตนวิจิตราศิลป
นายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม
นายอนัฆพงษ พันธุมณี
นาวาเอก อนันต โฆษิตเศรษฐ
นายอนันต ปญญาวีร
นายอนุชัย ภิญโญภูมิมินทร
นายอนุพงษ เลาหพูนรังษี
นายอนุพันธ เทอดวงศวรกุล
นายอมร วาสนาวิจิตร
นายอรรณพ ใจสําราญ
นายอรรณพ ตันละมัย
นายอรุณรัฐ รมพฤกษ
นายอศิ บุญจิตราดุลย
นายอาทร ริ้วไพบูลย
รอยตํารวจโท อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
นายอํานวย พานิชกุลพงศ
นายอํานาจ เย็นสบาย
นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย
นายอิสมาแอ อาลี
นายอุดม จีนประดับ
นายอุดมเกียรติ นนทแกว
นายอุดมผล พืชนไพบูลย

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายอุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน
นายอุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ
นายอุทัย สุขสิงห
นายอุธร ฤทธิลึก
นายเอนก ศิริพานิชกร
นายกฤษฎา มโหทาน
นายกฤษณ ขันติ
นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ
นายกิติศักดิ์ ดานวิบูลย
นายเกษม ศุภวรรณกิจ
นายคงฤทธิ์ สุขานุศาสน
นายจินดา โรจนเมธินทร
นายชัยรัตน ต.เจริญ
นายชูศักดิ์ เกษมศานติ์
นายไชยรัตน ชัยวัฒนวสุ
นายซินผิน ถิ่นยืนยง
นายดาวฤกษ สินธุวณิชย
นายดิเรก งามวาสีนนท
นายทรงวุฒิ ทรัพยทวีสิน
นายธนินทร พันธุเตชะ
นายธเนตร บัวแยม
นายธีรพงษ อุดมเวช
นายธีรศักดิ์ คทวณิช
นายธีระเทพ กระแสรลาภ
นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ
นายนพดล วาณิชฤดี
นายนพพร พงศปลืม้ ปติชัย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐

นายนรวีร พุมจันทร
นายนรินทรรัชต พิชญคามินทร
นายนันทศักดิ์ ธรรมานวัตร
นายนิทัศน เกียรติหิรัญนนท
นายนิธิ ประจงการ
นายนิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ
นายบํารุง คงดี
นายบุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท
นายปณิธาน วิศาลสวัสดิ์
นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์
นายประมวล ไทยงามศิลป
นายประยุทธ คลังสิน
นายประสงค ตรีวิจิตรศิลป
นายพิชิต เจริญกุล
นายพิทยา วาพัฒนวงศ
นายพิสิษฐ วัฒนวิทูกูร
นายไพศาล รวมวิบูลยสุข
นายภักดี สรรคนิกร
นายภูษิต ประคองสาย
นายมงคล เจนจิตติกุล
นายมนัส ตันตรานนท
นายรังสรรค กองทอง
นายเรืองศักดิ์ ณุศรี
นายวรเชษฐ อนันตรังสี
นายวรวิทย กิตติวงศสุนทร
นายวรวุฒิ เมฆเวียน
นายวิจิน พงษฤทธิ์ศักดา

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายวิเชียรรัตน จํานงวิทย
นายวิฑูรย ศรีศุกรเจริญ
นายวิรัช ธีระภิญโญ
นายวีระชัย จิตรเพียรคา
นายวีระศักดิ์ คุณากรสิริ
นายศรวัสย ศิลาลาย
นายศิริพงษ ณ นาน
นายสมคิด เอื้ออภิสิทธิ์วงศ
นายสมเจตน เหลาลือเกียรติ
นายสมชาติ อาจกมล
นายสมชาย รุงตระกูลชัย
นายสมยศ ศรีจารนัย
นายสมศักดิ์ จิรโรจนวัฒน
นายสมิต ประสันนาการ
นายสละ อุบลฉาย
นายสุกิจ พึ่งเกศสุนทร
นายสุทธิพงษ ปงคานนท
นายสุทธิพงษ วาณิชยเจริญ
นายสุพรชัย กาญจนวาสี
นายสุรชัย อมรานันทกิจ
นายสุรินทร สืบซึ้ง
นายสุริยะ คูหะรัตน
นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร
นายองอาจ แสนศรี
นายอนันต กมลเนตร
นายอมฤทธิ์ อังศุสิงห
นายอัมพร จงเสรีจิตต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายอัสนี ภมะราภา
นายอุดม เพชรภูวดี
นายอุทัย ตันสุวรรณ
นายโอภาส การยกวินพงศ
นายโอภาส ภุชิสสะ
นายกมล ตันติธรรมานันท
นายกรีวิทย เจริญผล
นายจรุง เรืองศรี
นายธีระ หงสรพิพัฒน
นายพงศประพันธ ตีระแพทย
นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ
นายศิริรุจ จุลกะรัตน
นายสมชาย หาญหิรัญ
นายสมศักดิ์ จุลเสน
นายเสรี อติภัทธะ
นาวาอากาศโท ฉลาด ทองตะโก
พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง
นายพรชัย เจริญสุวรรณ
นายวิรัช โพธิ์พุก
พลตํารวจตรี กรีรินทร อินทรแกว
พลตํารวจตรี กัมพล ศรีเจริญ
พลตํารวจตรี กิตติพงษ เงามุข
พลตํารวจตรี กิตติศักดิ์ ภุกะติวย
พลตํารวจตรี โกศล บัวประเสริฐ
พลตํารวจตรี ขจรศักดิ์ ปานสาคร
พลตํารวจตรี จตุรงค โชติดํารงค
พลตํารวจตรี จักรกฤษศณ สิงหศิลารักษ

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

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พลตํารวจตรี จิระศักดิ์ ปาณินท
พลตํารวจตรี ชนาภัทร เชยสมบัติ
พลตํารวจตรี ชลิต ปรีชาหาญ
พลตํารวจตรี ชัยทัต รุงแจง
พลตํารวจตรี ชัยวัฒน เชาวนดี
พลตํารวจตรี ชาญ ชุณหวงศ
พลตํารวจตรี ชาญชิต แสงแกว
พลตํารวจตรี ชาญเทพ เสสะเวช
พลตํารวจตรี ชํานาญ เครือบัว
พลตํารวจตรี ชูชาติ ศิวกาญจน
พลตํารวจตรี เดชา ชวยบุญชุม
พลตํารวจตรี ติณภัทร ภุมรินทร
พลตํารวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน
พลตํารวจตรี ธงชัย โตงาม
พลตํารวจตรี ธเนตร พิณเมืองงาม
พลตํารวจตรี ธยานฤทธิ์ เอกเผาพันธุ
พลตํารวจตรี ธรรมนูญ เพชรบุรีกุล
พลตํารวจตรี ธัชชัย หงษทอง
พลตํารวจตรี ธีระยุทธ ธรรมสาโรช
พลตํารวจตรี นราศักดิ์ เชียงสุข
พลตํารวจตรี นิคม อินเฉิดฉาย
พลตํารวจตรี นิพนธ ภูพันธศรี
พลตํารวจตรี ปรมะ ภัทรบุญศิริ
พลตํารวจตรี ประสิทธิ์ชัย ตันประเสริฐ
พลตํารวจตรี ประเสริฐ กาฬรัตน
พลตํารวจตรี ปรีชา ลิมปโอวาท
พลตํารวจตรี พิเชษฐ ปติเศรษฐพันธ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

พลตํารวจตรี พิทยา ศิริรักษ
พลตํารวจตรี มนู เมฆหมอก
พลตํารวจตรี มานิต วงศสมบูรณ
พลตํารวจตรี รชต สืบสายอน
พลตํารวจตรี โรจนฤทธิ์ สถานานนท
พลตํารวจตรี วรพนธ พงศไพฑูรย
พลตํารวจตรี วรภัทร วัฒนวิศาล
พลตํารวจตรี วันชาติ คําเครือคง
พลตํารวจตรี วิชัย รัตนยศ
พลตํารวจตรี วิชัย สังขประไพ
พลตํารวจตรี วิทยเดช วรดิลก
พลตํารวจตรี วิทยา ประยงคพันธุ
พลตํารวจตรี วิโรจน สัตถาวร
พลตํารวจตรี วิศณุ มวงแพรสี
พลตํารวจตรี วิสุทธิ์ เปลงขํา
พลตํารวจตรี วิสุทธิ์ วานิชบุตร
พลตํารวจตรี วีรสิทธิ์ เพ็ชรคลาย
พลตํารวจตรี ศรายุทธ พูลธัญญะ
พลตํารวจตรี สมชาติ มาสําราญ
พลตํารวจตรี สมชาย วิทโยภาส
พลตํารวจตรี สมชาย สิริวีรพจน
พลตํารวจตรี สันติ มะลิขาว
พลตํารวจตรี สายัณห กระแสแสน
พลตํารวจตรี สาโรช นิ่มเจริญ
พลตํารวจตรี สุกิจ โคอินทรางกูร
พลตํารวจตรี สุชาติ กังวารจิตต
พลตํารวจตรี สุรพล แกวขาว

๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พลตํารวจตรี สุรพล ศรีวงศ
พลตํารวจตรี สุรพล อยูนุช
พลตํารวจตรี สุรศักดิ์ ศานุจารย
พลตํารวจตรี โสภณ ศรีวพจน
พลตํารวจตรี อดุลย ณรงคศักดิ์
พลตํารวจตรี อังกูร พูลเจริญ
พลตํารวจตรี อัจริยะ แกวจินดา
พลตํารวจตรี อัตชัย ดวงอัมพร
พลตํารวจตรี อาชวันต โชติกเสถียร
นายสมพงษ ปรีชาธนพจน
นายสรศักดิ์ เพียรเวช
นายกฤษดา โรจนสุวรรณ
นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ
นายชนะ บุษบงค
นายชาตรี สุทธิวานิช
นายชาลี อิษฎญาณ
นายฐิติวัชร ศิริพร
นายณรงค กูเกียรตินันท
นายถาวร เชาววิชารัตน
นายทรงธรรม จิตตอารี
นายทวีทรัพย เขียวรัตน
นายธวัชชัย คงคาสวรรค
นายธวัชชัย หัตถะปนิตร
นายธีระวุฒิ เกตุพันธุ
นายนิพล ดวงขวัญ
นายนิเวศน รุงสาคร
นายเนธิภัททิก เสฏฐิตานันท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒

นายบรรเจิด รัตนมโนธรรม
นายบุญเลิศ ฮายุกต
นายประธาน จุฬาโรจนมนตรี
นายประภาส สุทธิธารณนฤภัย
นายประวิทย สิทธิถาวร
นายประสงค วงศสิโรจนกุล
นายปญญา พูญทัศน
นายไพโรจน พนังนิตินันท
นายมานะ จั่นแยม
รอยตํารวจเอก มาโนช เพ็งเพชร
นายรัชดา จุฬารี
นายวิชชุพันธุ ภักดีบวร
นายวิชัย ลักขษร
นายวิชาญ ฤทธิกุลสิทธิชัย
นายศราวุธ เสียงแจว
นายเศกสรร สกุลรัตน
นายเศรษฐพงษ ควัฒนกุล
นายสมเกียรติ นกหมุด
นายสมชาย แกวสิงห
นายสมมาตร ภูทรัพยมี
นายสมหมาย ลําดับวงศ
นายสุกิจ โสภิตลี้วัฒนานนท
นายสุขสันต แสงจันทร
นายสุขุม หิรัญวงษ
นายสุชาติ มากมี
นายสุริยะ ถมยา
นายอนุชิต เจริญวงศ

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายอํานาจ อารีจิตร
นายอุดม ชินวงศ
นายโอภาส บุญชวย
นางกาญจนา ปานขอยงาม
นายปริญญา ศิริสารการ
นายอภิชาติ ถนอมทรัพย
นายกฤษณสัมพันธ เมนะสูต
นายไพฑูรย ทิพยทัศน
นายศิริพงษ วีระแสงพงษ
นายสุกิจ นาคศุภรังษี
นายพงศเอก วิจิตรกูล
นายสวาง ผจงวิริยาทร
นายสุภีร รัตนนาคินทร
นายกองภพ สุขกิจบํารุง
นายกริชชัย เชื้อชมภู
นายกฤฏิ์ภีมพศ ตีระรัตน
นายกําพล รุงรัตน
นายกิตติพงษ ฐาปนพันธนิติกุล
นายกิตติพันธุ เกียรติสุนทร
นายเกรียงไกร ศรีสังข
นายคมสัณห รางชางกูร
นายจิรวัฒน จันทรแรม
นายจุมพล รัตธนภาส
นายเจตนพัฒน วารีเจริญชัย
นายเฉลิมธันว สุขะปุณณพันธ
นายชยกมล เกษมสันต ณ อยุธยา
นายชัชวาลย กันฉาย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖

นายชัยรัตน ชุมพล
นายชาตรี รักขกฤตยา
นายชาติชาย สุขไสย
นายชูวงศา ประดับสุข
นายณภัทร คุมตลอด
นายณรงค กอนดี
นายณรงค พรหมอยู
นายณัฐปกรณ พิชญปญญาธรรม
นายณัฐพงษ โตะทอง
นายตระการ สุรมณี
นายถิรายุ สุวรรณรัตน
นายทรงชัย รัตนปริญญานนท
นายทรงพล กาญจนสิน
นายทรงฤทธิ์ พินิจการวัฒนกุล
นายธรรมปรมัตถ ภูสีนอยปริตร
นายธวัชชัย แสงอรุณ
นายนทดล กิติกัมรา
นายนนท ทันตพงษ
นายนพ พิทยานิยม
นายนรินทร เนื่องจํานงค
นายบุญชัย คงทรัพยสินสิริ
นายบุญเลิศ ศิลปกิจวงษกุล
นายปกครอง เปรมดิษฐกุล
นายปฐม สมบูรณ
นายประพจน พุทธารักษ
นายประพันธ กลีบบัว
นายประสงค ชุมจิตร

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายประเสริฐ โหลวประดิษฐ
นายปราโมทย ฉิมพินิจ
นายปราโมทย ศรีสุข
นายปรีชา ชูรังสฤษฎิ์
นายปรีชา ปติโกศล
นายปรีชา พวงสมบัติ
นายปรีชา พันธไชย
นายพงศธร บุญอารีย
นายพรเทพ แกวบุญมี
นายพรเทพ พิศาลเมธี
นายพลจักร คงนอย
นายพัลลอง มั่นดี
นายโพธิ์โพยม มนพลับ
นายไพบูลย นิลรัตนโกศล
นายภาคภูมิ ปยะตระภูมิ
นายมนัญชัย วรรณิกเวช
นายมานพ จรัสจรรยาวงศ
นายมานพ เนตรภู
นายมุนี คลายสังข
นายโมท ชูประดิษฐ
นายยิ่งยศ ตันอรชร
นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ
นายลือเดช ทับทิมพรรณ
นายวรชัย ธัญญรังสี
นายวรพจน เวียงจันทร
นายวสันต เสี่ยงบุญ
นายวิชญธรรมนาถ สุวรรณโกตา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิชัย ลีลาสวัสดิ์
นายวิฑูร วิมลเศรษฐ
นายวิพัศวัชร พึ่งชลารักษ
นายวิริยะ ภูมิจํานงค
นายวีรัช วรรธนะวงษา
นายศักดิ์เทวินทร โมราชาติ
นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร
นายสถาพร จันทรประเสริฐ
นายสมคะเน แสงสวาง
นายสมชาย พฤกษชัยกุล
นายสมชาย อติกรจุฑาศิริ
นายสมศักดิ์ ฎาราณุท
นายสมศักดิ์ ศรีเทียมทอง
นายสรพงษ ตรีธนะ
นายสัญชัย ภักดีบุตร
นายสัมฤทธิ์ ทินบุตร
นายสาโรจน จิตตศิริ
นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู
นายสุวัชร อุษณาวัฒน
นายอนันต ลิขิตธนสมบัติ
นายอนุสิทธิ์ ไตรรงคทอง
นายอานนท วิบูลยสวัสดิ์
นายธีรพงษ ธิติธางกูร
นายเกรียงพล พัฒนรัฐ
นายขุนพล พรหมแพทย
นายฉัตรชัย ใจงาม
พันตํารวจเอก เทวานุวัฒน อนิรุทธเทวา

๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายธีระ ประสิทธิพร
นายบัณฑิต วินิจฉัยกุล
นายปรีชา เจษฎาชัย
นายพิชัย พิชญเดชะ
นายไพโรจน สุดใจ
นายวรภาส รุจิโภชน
นายศรีสุวรรณ ชินประหัษฐ
นายสมชาย เลี่ยวชวลิต
นายสามารถ ตันอริยกุล
นายขวัญชัย รัตนไชย
นายชัย โสภณพนิช
นายทองฉัตร หงศลดารมภ
นายนิพนธ ตุวานนท
นายประสงค วินัยแพทย
นายปรีชา เศรษฐีธร
นายอุดม พิริยสิงห
นายชุมพล จุลใส
นายเชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ
นายทศพล เพ็งสม
นายนรพล ตันติมนตรี
นายบัณฑิต ศิริพันธุ
นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
นายปกรณ มุงเจริญพร
นายประมวล เอมเปย
นายพิกิฏ ศรีชนะ
นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ
นายภราดร ปริศนานันทกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายมานิต นพอมรบดี
นายยุคล ชนะวัฒนปญญา
นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
นายวิชัย ล้ําสุทธิ
นายวิเชียร อุดมศักดิ์
นายวินัย ภัทรประสิทธิ์
นายศุภชัย ใจสมุทร
นายศุภชัย ศรีหลา
นายสกลธี ภัททิยกุล
นายสงกรานต จิตสุทธิภากร
นายสมบัติ ยะสินธุ
นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค
นายสาคร เกี่ยวของ
นายอนุชา บูรพชัยศรี
นายอภิวัฒน เงินหมืน่
นายอรรถพร พลบุตร
นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี
นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ
นายอัศวิน วิภูศิริ
นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ
นางฐิติมา ฉายแสง
นางนันทนา ทิมสุวรรณ
นางปารีณา ไกรคุปต ปาจรียางกูร
นางสาวละออง ติยะไพรัช
นางสิรินทร รามสูต
นางรสสุคนธ ภูริเดช
นางสมพร จูมั่น
นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน

๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

นางสุอําภา คชไกร
นางสาวเกศสิณี แขวัฒนะ
นางธันยรัศม อัจฉริยะฉาย
หมอมราชวงศปรียนันทนา รังสิต
นางพิกุลแกว ไกรฤกษ
นางสาวรสนา โตสิตระกูล
นางมาเรียม วิมลธร
นางกนกทิพย รชตะนันทน
นางสาวกัลยา ฟองสมุทร
นางกิตติยา คัมภีร
นางกุณฑลี บัวสุวรรณ
นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
นางสาวนงนารถ เพชรสม
นางสาวนลินี จันสวาง
นางสาวเบญจวรรณ เอกผล
นางสาวพรนิภา เพชรยิ่งวรพงศ
นางพัชราภรณ อินทรียงค
นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
นางภมรพรรณ ศิริชนะ
นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน
นางสาวมาลินี พันธุคา
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นางรวมพร วุฒิสิงหชัย
นางสาวรุจิรา ริมผดี
นางลัดดาวัลย บุญประสิทธิ์
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สุทธปรีดา
๑๓๓๒ นางวิภาจรีย พุทธมิลินประทีป

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิสากร สระทองคํา
นางสมศรี นาคจํารัสศรี
นางสิรินันท ปานเสมศรี
นางสาวสุวรรณี วราหวีรกุล
นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
พลตรีหญิง กรรณิกา ตาตะนันทน
พลตรีหญิง กฤตยา ชมไพศาล
พลตรีหญิง แกวปน โชติกะพุกกณะ
พลตรีหญิง จุฑารัตน จิตเมตตา
พลตรีหญิง นันทนภัส วงสสุทธิโชติ
พลตรีหญิง นินนา บุณยะประภัศร
พลตรีหญิง บุศรา จันทรกุล
พลตรีหญิง วีนัส โอประเสริฐสวัสดิ์
พลตรีหญิง สยุมพร ประภักดี
พลตรีหญิง สุกัญญา ศุภวัชระ
พลเรือตรีหญิง ชุติมา เนียมโภคะ
พลเรือตรีหญิง ผองผิว วิมุกตานนท
พลเรือตรีหญิง ภณินททิพย สาตราภัย
พลเรือตรีหญิง ภักตรา คงสมบูรณ
พลเรือตรีหญิง วัฒนี ไชยชนะ
พลเรือตรีหญิง ศรีสุกัญญา ธีรศาสตร
พลเรือตรีหญิง สุธีรา ตัณมานะศิริ
พลอากาศตรีหญิง ดวงฤดี คีรีวัฒน
พลอากาศตรีหญิง นีรัช หนายมี
พลอากาศตรีหญิง ปานจิตต พึ่งพักตร
พลอากาศตรีหญิง ปยนาถ กมลโชติ
พลอากาศตรีหญิง พัชรา มีแกว

๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พลอากาศตรีหญิง ฟริยา ขอนแกน
นางกรศิริ พิณรัตน
นางกัลยา รัญเสวะ
นางกิตติยา เมธิโยธิน
นางสาวจรรยา จันทรศิริ
นางสาวจันทรัตน โกยดุลย
นางชื่นจิตร เจริญสุข
นางสาวฐิติพร อรุณ
นางสาวดวงดาว บํารุงเมือง
นางสาวดวงพร แกวสุทธา
นางดารัต บินซีดิน
นางธัชดา จิตมหาวงศ
นางนรา วงษสวรรค
นางนฤมล วสิกชาติ
นางนันทา อินเงิน
นางนิภา ออนบุญนาค
นางบรรจง รัตนพราหมณ
นางสาวบัณฑรโฉม แกวสอาด
นางสาวปทุมมาลย ไมเรียง
นางปนัสยสร อริยวงศ
นางสาวปราณี ลีละเศรษฐกุล
นางสาวปราณี วัฒนาคร
นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
นางสาวพิมพกาญจน หลอศิริไพบูลย
นางสาวเพ็ญศรี วุฒิเศรษฐไพบูลย
นางมะลิ ทิพยารมณ
นางสาวยุพา จิรสุขานนท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓

นางสาวรัชฎา โรจนายน
นางเรืองแข แสงคํา
นางสาวลักขณา ศรีไตรรัตนรักษ
นางลาวัลย ภูวรรณ
นางวิมลฉวี คงเอียด
นางสาววิรวัลย อนุรัตนานนท
นางสาววิลาวัลย วงศประเสริฐ
นางสาววิไล บุนยามิน
นางศิริพร เหลืองนวล
นางสดศรี พงศอุทัย
นางสมณีย มงคลโภชน
นางสายสมร สกุลรัตนะ
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
นางสุณี ธีระชาติแพทย
นางสาวสุนีย กุลดิลก
นางสุภาภรณ สงวนพันธุ
นางสาวเสาวนีย ไชยวัณณ
นางอิศรา เปยมศิลปกุลชร
นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร
นางสาวมธุรพจนา อินธะรงค
นางแวซง ดาเล็ง
นางผุษสดี ชุมภูทอง
นางเพ็ญศรี โกมลทัต
นางอนุสรณ อินทรกําแพง
นางกอบกุล แสนนามวงษ
นางสาวกิ่งกาญจน พิชญกุล
นางสาวจริยา สุทธิไชยา

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางนภาพร ศรีพุฒินิพนธ
นางนลินี จาริกภากร
นางสาวปราณี อนเกษม
นางพรทิพย ศรีแสงจันทร
นางพัชรี รักเรียนรบ
นางสาววรรณา โชติโยธิน
นางวัลภา ตันวรรณรักษ
นางวีณา พงศพัฒนานนท
นางสาวศรีสุรางค ลิขิตเอกราช
นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม
นางสุภชาดา เจียรนัยกูร
นางเสาวนีย วรพาณิชย
นางนงนุช ทวีถาวรสวัสดิ์
นางสาววีรวรรณ พิมเสน
นางสาวศศิรินทร จิตวงศพันธ
นางสาวอัมพันพินธุ พินทุกนก
นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช
นางทรงพร โกมลสุรเดช
นางสุวรรณา อาชาไพโรจน
นางสาววรรณาภรณ สวัสดิมงคล
นางสาวจตุพร วัฒนสุวรรณ
นางสาวจันทรเพ็ญ วีรวรรณ
นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน
นางดวงกมล เจียมบุตร
นางสาวบรรจงจิตต อังศุสิงห
นางสาววราภรณ พิริยะอารยะกูล
นางวิภาศรี ชาลาประวรรตน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗

นางกิจสุดา จันทรสนธิ
นางกุศล บุญวังแร
นางจิราพร ปรีชาพรประเสริฐ
นางชโรม มานวกุล
นางดุษฎี ลอยเมฆ
นางทิพยวดี มีสมกลิ่น
นางทุเรียน พรมมิ
นางสาวเทียมใจ จันทรพิลา
นางสาวเบญจวรรณ พาละหาญ
นางพรสวรรค แกวสนิท
นางสาวพูลผล ชาญวิรัตน
นางมิศรา สามารถ
นางสาวรัตนา ศรีศุภลักษณ
นางวารุณี พงษศิวาภัย
นางสมพร มนัสตรง
นางสวางจิต เซียวประจวบ
นางสาวสุทัศนนันทน เนียมรัตน
นางสุพรรณี จิตตจนะ
นางสุรนิตย อองฬะ
นางโสภี วิวัฒนชาญกิจ
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์
นางขวัญระพี จุฬาพิมพพันธุ
นางนฤมล ชวงรังษี
นางปทุมรัตน พงศภัสสร
นางสาวปทมาวดี ธรรมสโรช
นางสาวปติกาญจน สิทธิเดช
นางพรสวรรค เกิดโภคา

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางรสพร สุขสมพร
นางสุดสวาท สรรเสริญ
นางสุวรีย ฉายากุล ฉางปูนทอง
นางอําภา สวางเมฆมรกต
นางสาวกุรุพินท นิตยานันทะ
นางนิยดา คุวันทรารัย
นางสาวนิรมล กีรติสิทธิกุล
นางผจงสิน วรรณโกวิท
นางสาวเพทาย สุวรรณาภรณ
นางเยาวนุช แสงยนต
นางศิรา สิทธาพานิช
นางอัจฉรา ชาวงษ
นางบุญพา มิลินทสูต
นางวิไล วิทยานารถไพศาล
นางสาววีณา โรจนราธา
นางสุทธินี ยาวะประภาษ
นางกนกวรรณ แสนไชยสุริยา
นางสาวกนกอร สมปราชญ
นางกมลวรรณ เปรมเกษม
นางสาวกรรณิการ วิมลเกษม
นางกฤษณา พิรเวช
นางสาวกอบแกว รัตนอุบล
นางกอบศิริ วรศรี
นางกัลยาณี สิริสิงห
นางกาญจนา ตันสุวรรณรัตน
นางกานดา วิชัยรัตน
นางสาวกิ่งแกว เจริญพรสุข

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ
นางกุสุมา ชูศิลป
นางเกษกนก ศิรินฤมิตร
นางคมขํา แกวนวม
นางงามนิจ คําปลิว
นางงามนิจ นนทโส
นางจริยา เอียบสกุล
นางสาวจันคนา บูรณะโอสถ
นางสาวจันทรแจม ดวงอุปะ
นางจันทรเพ็ญ บุญยัง
นางสาวจิตรา ลี้สมบูรณวงศ
นางสาวจิตรี โพธิมามกะ
นางสาวจิตลัดดา ดีโรจนวงศ
นางจินตนา ธนวิบูลยชัย
นางจินตนา บุนนาค
นางจินตนา เหลาไพบูลย
นางสาวจิระสุข อิฐรัตน
นางสาวจิราพร สุวรรณธีรางกูร
นางสาวจุไรรัตน ดวงเดือน
นางจุฬาพรรณ อึ้งจะนิล
นางจุฬารัตน ปริยชาติกลุ
นางเฉลียวศรี พิบูลชล
นางชนินาฏ ลีดส
นางชนิสรา ดวงบุบผา
นางชลลดา จิตติวัฒนพงศ
นางชัชจริยา ใบลี
นางชัชวดี ศรลัมพ

๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวชัญญา อภิปาลกุล
นางชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล
นางสาวชุลีรัตน จรัสกุลชัย
นางสาวชุลีวัลย ราษฎรวิรุฬหกิจ
นาวาตรีหญิง ฐิติพร สุวัฒนะพงศเชฏ
นางสาวฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ
นางสาวณัฏฐนาถ ไตรภพ
นางสาวณัฏฐาภรณ สิงหดี
นางดนุชา คุณพินชิ กิจ
นางดลกร ขวัญคํา
นางดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
นางดวงเดือน ไกรลาศ
นางดวงรุง ชะระอ่ํา
นางตรีทิพย รัตนวรชัย
นางตวงพร พุมทองดี
นางสาวตวงพร สุทธิพงษชัย
นางเตือนใจ อรัณยะนาค
นางสาวถนิมนันต เจนอักษร
นางทิพยวัลย เรืองขจร
นางสาวทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน
นางธีรพร ชินชัย
นางสาวธีรลักษณ สุทธเสถียร
นางสาวธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
นางนพพร สโรบล
นางนพวรรณ ธีระพันธเจริญ
นางนภาพร ตนานุวัฒน
นางสาวนภาพรรณ สุทธะพินทุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภาภรณ พรหมชนะ
นางนฤมล จันทรเสนา
นางสาวนฤมล ไทยวิรัช
นางนลินี รุงเรืองศรี
นางนวนันท ปยะวัฒนกูล
นางสาวนวลนอย เจริญผล
นางสาวนวลอนงค จิระกาญจนากิจ
นางสาวนอมจิตต นวลเนตร
นางนัฏฐา แกวนพรัตน
นางนัทกาญจน รัตนวิจิตร
นางนันทนา ชืน่ อิ่ม
นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข
นางนันทนา ศิริทรัพย
นางนาฏสุดา เชมนะสิริ
นางนิจศรี ชาญณรงค
นางสาวนิชรา เรืองดารกานนท
นางนิตยา ทนุวงษ
นางนิตยา ภูแสนธนาสาร
นางนิยดา สวัสดิพงษ
นางนิรมล พัจนสุนทร
นางสาวนุพรรณ จาริยพานิช
นางเนตรพัณณา ยาวิราช
นางสาวบาหยัน อิ่มสําราญ
นางบุญเรือน พึ่งผลพูล
นางบุญสง บุญมาก
นางบุรณี กาญจนถวัลย
นางสาวบุษบา บรรจงมณี

๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวเบญจพร ศรีสุวรมาศ
นางเบญจรัตน สีทองสุก
นางเบญจวรรณ กี่สุขพันธ
นางเบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี
นางปนัดดา โรจนพิบูลสถิตย
นางประพรพิจย แกวเพชร
นางประไพ เชิงฉลาด
นางสาวประไพศรี สุทัศน ณ อยุธยา
นางสาวประภาพร ตั้งกิจโชติ
นางประภาพร สูประเสริฐ
นางสาวประภาพรรณ อุนอบ
นางสาวประภาวดี พัวไพโรจน
นางประอรนุช ตุลยาทร
นางปราณี วราสวัสดิ์
นางปรานี ปนเงิน
นางปรารถนา เชาวนชนื่
นางปรียานุช กิจรุงโรจนเจริญ
นางปญจราศี ปุณณชัยยะ
นางสาวปทมา ชัยเลิศวณิชกุล
นางปทมาวดี ซูซูกิ
นางปาริชาติ บัวเจริญ
นางปยฉัตร ลอมชวการ
นางปยะณัฐ สุคนธมาน
นางปยะวดี อภิชาตบุตร
นางสาวผกามาศ ผจญแกลว
นางสาวพนิดา ชาญเชาววานิช
นางพนิดา ซิมาภรณ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรจันทร สายทองดี
นางพรทิพา นิโรจน
นางสาวพรพิมล รงคนพรัตน
นางสาวพรรณรัตน อกนิษฐาภิชาติ
นางพรรณี ลีกิจวัฒนะ
นางพรรณุภา ธุวนิมิตรกุล
นางพลพธู ปยวรรณ
นางสาวพวงสรอย วรกุล
นางสาวพักตรผจง วัฒนสินธุ
นางพัชนี ตั้งยืนยง
นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
นางสาวพัชรินทร เหมโชติ
นางสาวพัชรี บุญศิริ
นางสาวพัชรี สุนทรนันท
นางสาวพิชญา ชางจัตุรัส
นางพินพรรณ วิศาลอัตถพันธุ
นางพิมพจันทร นุมหอม
นางพูนศรี รังษีขจี
นางสาวเพชรา จารุสกุล
นางเพ็ญแข วันไชยธนวงศ
นางเพ็ญพรรณ ยังคง
นางเพ็ญศรี โพธิภักดี
นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
นางเพียรศิริ ปยะธีรธิติวรกุล
นางสาวแพรวพัชร ปจฉิมสวัสดิ์
นางสาวไพรินทร กปลานนท
นางภาณินี กิจพอคา

๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางภารดี นานาศิลป
นางภารดี เอื้อวิชญาแพทย
นางสาวมณี รัตนไชยานนท
นางสาวมณีวรรณ ฉัตรอุทัย
นางสาวมยุรี เจริญทรัพย
นางมรกต เปยมใจ
นางมรรยาท รุจิวิชชญ
นางมัณฑนา นวลเจริญ
นางสาวมาลินี ฉัตรมงคลกุล
นางมาลีวรรณ โรหิตเสถียร
นางสาวมีนา สาริกะภูติ
นางยาใจ โรจนวงศชัย
นางยุพิน โภคฐิติยุกต
นางยุพิน ศุภรัชตเศรณี
นางยุพินศรี สายทอง
นางยุวรีย พันธกลา
นางสาวเยาวพา มณีรัตน
นางสาวเยาวภา ประคองศิลป
นางสาวรมิดา วัฒนโภคาสิน
นางสาวรสสุคนธ มกรมณี
นางรังสินี มหานนท
นางรัชนี ศุจิจนั ทรรัตน
นางสาวราณี สุรกาญจนกุล
นางรําพึง มังคละสวัสดิ์
นางรุจิรา ตาปราบ
นางเรณู คฤคราช
นางเรณู วงษอาน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓

นางสาวฤทัยวรรณ โตะทอง
นางลักษณวัต ปาละรัตน
นางสาวลัดดา วัจนะสาริกากุล
นางวนิดา เปาอินทร
นางวรนุช ธนากิจ
นางวรรณา มุสิก
นางวรลักษณ สมบูรณพร
นางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข
นางสาววราภรณ จุลปานนท
นางวลัยลักษณ อัตธีรวงศ
นางสาววัชรี คุณกิตติ
นางวัฒนา สุทธิพันธุ
นางวันดี สุทธรังษี
นางวันเพ็ญ แกวปาน
นางสาววัลลา ตั้งรักษาสัตย
นางสาววัลลี สัตยาศัย
นางสาววาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
นางวารี เนื่องจํานงค
นางวารุณี วารัญญานนท
นางวาสนา สุขุมศิริชาติ
นางวิจิตรา ทัศนียกุล
นางวิจิตรา ประเสริฐธรรม
นางวิจิตรา พลเยี่ยม
นางวิพร เกตุแกว
นางวิภา กุลปภังกร
นางวิภาวรรณ สิงหพริ้ง
นางสาววิภาวี อนุพันธุพิศิษฐ

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางวิไล รังสาดทอง
นางวิไล รัตนตยารมณ
นางสาววิไลพร วรจิตตานนท
นางสาววิไลวรรณ โชติเกียรติ
นางวีณา ลิ้มสกุล
นางสาววีรวรรณ วชิรดิลก
นางศจี โตะวนิชรักษา
นางศรีมงคล เทพเรณู
นางศรีสกุล สุขสวาง
นางศรีสุรางค ทีนะกุล
นางศิริจันทร ศิริปทุมานันท
นางศิริชาติ วงษใหญ
นางศิรินันท กิตติสุขสถิต
นางศิริพร กิจเกื้อกูล
นางศิริพร ขีปนวัฒนา
นางศิริพร ดาวพิเศษ
นางศิริพร วัชชวัลคุ
นางศิริพันธุ หิรัญญะชาติธาดา
นางสาวศิริรัตน ชุณหคลาย
นางศิริวิช ดโนทัย
นางสาวศุภพร ไทยภักดี
นางสมชื่น ฮอนซา-จูเนียร
นางสาวสมถวิล วิจิตรวรรณา
นางสมทรง สุวพานิช
นางสาวสมพร รวมสุข
นางสาวสมลักษณ เรืองสุทธินฤภาพ
นางสมวงษ แปลงประสพโชค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗

นางสมศรี กิติศรีวรพันธุ
นางสริตา ธีระวัฒนสกุล
นางสายพิณ พงษธา
นางสารภี วรรณตรง
หมอมหลวงสาวิกา อุณหนันท
นางสาวสําเร็จ อาจธะขันธ
นางสาวสิริประภา กลั่นกลิ่น
นางสิริพันธุ สุวรรณมรรคา
นางสาวสีรุง ปรีชานนท
นางสุกัญญา วงศพรชัย
นางสุกัญญา สุนทรส
นางสาวสุกัลยา เลิศล้ํา
นางสุขุมาล เกษมสุข
นางสุขุมาลย นิลรัตน
นางสุจินดา มวงมี
นางสาวสุจินดา มาลัยวิจิตรนนท
นางสาวสุจินดา ริมศรีทอง
นางสุชาดา อุชชิน
นางสาวสุฌารักษ เมืองโคตร
นางสาวสุดารัตน ชุณหคลาย
นางสุดารัตน โพธิ์ปน
นางสุทธิมา ชํานาญเวช
นางสาวสุนทรี อาสะไวย
นางสาวสุนันท วิทิตสิริ
นางสาวสุนันท สุขสมบูรณ
นางสาวสุนันทา โอศิริ
นางสุนีย ละกําปน

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสุพัตรา ชาติบัญชาชัย
นางสุภรณ ลิ้มบริบูรณ
นางสุภาคย ดุลสัมพันธ
นางสุภาพร เชิงเอี่ยม
นางสุภาภรณ จงวิศาล
นางสุภาภรณ จินดามณีโรจน
นางสาวสุมาลี ไชยศุภรากุล
นางสาวสุเม อรัญนารถ
นางสุรัสวดี หุนพยนต
นางสุรางค นุชประยูร
นางสุรีพร ธนศิลป
นางสาวสุรียพร พันพึ่ง
นางสุรียา ตันติวิวัฒน
นางสุวรรณา จันทรประเสริฐ
นางสุวรรณี พนมสุข
นางสาวสุวิมล ทวีชัยศุภพงษ
นางสุวิมล แมนจริง
นางสุวิมล อุดมพิริยะศักย
นางโสภิดา ยงยอด
นางหทัยรัตน ริมคีรี
นางหฤยา อารีวงศ
นางสาวอนงค จีรภัทร
นางอภิญา ศรีจันทราพันธุ
นางอภิลักษณ ธรรมทวีธิกุล
นางสาวอมรรัตน แมกไมรักษา
นางอรทัย มูลคํา
นางสาวอรไท สุขเจริญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑

นางสาวอรพิน เกิดชูชื่น
นางสาวอรพินท จินตสถาพร
นางอรรถธีรา วรยิ่งยง
นางสาวอรลาภ แสงอรุณ
นางอรวรรณ ชนะพลไกร
นางสาวอริยา อรุณินท
นางอรุณรัตน ฉวีราช
นางอรุณรัศมี บุนนาค
นางอรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ
นางอวยพร เรืองตระกูล
นางอัจฉรา โพธิ์ดี
นางอัจฉรา โพธิยานนท
นางอัจฉรา ภาณุรัตน
นางอัจฉรียา จิตตภักดี
นางอัญชลี สงวนพงษ
นางอัมพรพรรณ ธีรานุตร
นางสาวอัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
นางสาวอัมพิกา มังคละพฤกษ
นางอาภรณ ดีนาน
นางอาภรณี ไชยาคํา
นางสาวอารยา ราษฎรจําเริญสุข
นางสาวอําพร ไตรภัทร
นางสาวอําไพ อุไรเวโรจนากร
นางอิ่มจิตต เติมวุฒิพงษ
นางสาวอุบล พุมสะอาด
นางอุษา วิเศษสุมน
นางสาวกนกพร ดุสิตกุล

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางกัณหา หลอยนต
นางกัลยา ทองประเสริฐ
นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล
นางสาวจิดาภา กนกสุนทรรัตน
นางจุไร สกุลเผือก
นางชัญวลี ศรีสุโข
นางสาวติ๋วหลั่น สมัครประโคน
นางนฤมล ตปนียะกุล
นางนันทนา ศรีพินิจ
นางเนาวรัตน ทรัพยะโตษก
นางเบญจพร จารุพูนผล
นางสาวประทุม โศจิรัตน
นางประพาฬรัตน วีรพันธุ
นางปาริฉัตร พงศอุทัย
นางสาวปยนาถ ลีวิวัฒน
นางพรทิพา วชาติมานนท
นางพรรณวดี สารวนางกูร
นางสาวพัชรี ยิ้มรัตนบวร
นางภมริน เชาวนจินดา
นางมนัสนันท ลิมปวิทยากุล
นางสาวมาลี ชิดโคกสูง
นางสาวเยาวลักษณ มหาสิทธิวัฒน
นางรมณีย ขัดเงางาม
นางรักสุดา กิจอรุณชัย
นางสาวเรวดี เลวัลย
นางละไม แกวอําไพ
นางวงเดือน จินดาวัฒนะ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕

นางวลัยรัตน วิริยานุกูลวงศ
นางสาววิไล ชัยมงคล
นางวิไล บัณฑิตานุกูล
นางวิไลรัตน เดียวกูล
นางสาวศศิธร ศิริมหาราช
นางศันสนีย สุดประเสริฐ
นางสงา ศรีพิจิตต
นางสมควร สีทาพา
นางสาวสมใจ กาญจนาพงศกุล
นางสรณี กัณฑนิล
นางสะไบทิพย ปานรัตน
นางสําเนียง รัตนวิไลวรรณ
นางสุนันทา พงศไพบูลย
นางสาวสุพิทยา สังฆะพิลา
นางสาวสุภี วงษมณีพิรักษ
นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
นางสุมิตรา วนรัตน
นางสุวรรณา จารุนุช
นางเสริมสุข ฟชเชอร
นางเสาวะดี สุดจันทร
นางสาวโสภิดา ชวนิชกุล
นางสาวอรชร เอี่ยมอารีรัตน
นางสาวอรัญญา มณีกาญจน
นางอุษณีย เทพวรชัย
นางบุษบา พฤกษธาราธิกูล
นางวนิดา ใหมกิจเหมา
นางสิริกานต คําฤทธิ์

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวสุพร สาครอรุณ
นางสาวน้ําทิพย ศรีสวัสดิ์
พลตํารวจตรีหญิง ณษมา สุวรรณานนท
พลตํารวจตรีหญิง สิริยา อารีเจริญเลิศ
นางบุษกร อัมพรประภา
นางสาวกัลยา แกวอน
นางจุไรรัตน สายเจริญ
นางชวนชม อิสสระวิทย
นางสาวอนงคลักษณ สมเภท
นางอรประภา สาครวาสี
นางสมทรง รุงเรืองศิลป
นางสุวรรณา พาศิริ
นางพรทิพย โรจนธํารงค
นางสาวเยาวลักษณ สุขวิวัฒนพร
นางกอบกาญจน คําเดนเหล็ก
นางกานดา มณีโสภณ
นางกุลทิพย สุวรรณปทมะ
นางสาวจําเนียร ชื่นเจริญ
นางสาวจิตรภาณี สมิตินันทน
นางสาวญาณิภา วรบุตร
นางสาวทิพยวรินท จรัสจีรกุล
นางแนงนอย กาญจนภพ
นางบุญเรือง ตั้งสุวรรณ
นางสาวประพีร อังกินันทน
นางสาวปรุงศรี ชอบธรรม
นางสาวพรนิตย ไพศาล
นางสาวพสุมนต สันติวิภานนท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเฟองฟา เทียนประภาสิทธิ์
นางรัชนี ธราพงษพันธ
นางสาวลาวัลย ศิริเกตุมณีรัตน
นางวรรณดี เรืองกิตติสกุล
นางวัลภาภรณ บุณโยทยาน
นางสมศรี บัณฑิต
นางสุคนธ สุขศรี
นางสุพร โกศลานันต
นางกรชศา เจริญเลิศ
นางขวัญหลา เพชรทอง
นางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช
นางฉันทนา วาพันสุ
นางชื่นอารี ชุม จิตร
นางชุติมา รางชางกูร
นางดวงสมร มนตรีกุล ณ อยุธยา
นางธิดารัตน วัชโรทัย ธรรมวิชิต
นางนัทพรหมกรณ กองเกียรติกูล
นางนิรมล อิ่มวิทยา
นางสาวเนาวรัตน อัชฌายกชาติ
นางสาวบังเอิญ เนียมศรี
นางประวัณยา บุนนาค
นางปวีณา แสงสวาง
นางปทมา ทุมมา จรรยาพูน
นางสาวปาริชาติ พันธุพานิช
นางเปยมพรอม สุขภิมนตรี
นางพนิดา อรรคเศรษฐัง
นางสาวพรทิพย สุทธิอรรถศิลป

๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวพูลศรี ประทุมมณี
นางมาลา เพงพันธุพัฒน
นางสาวรพีพร วัฒนะชีวะกุล
นางวราภรณ มหาปญญาวงศ
นางวิภารัตน ปราบปราม สุขสุวรรณ
นางวิสารินี เหมพิจิตร สนิทไชย
นางสาวศรีวิมล ถิระบัญชาศักดิ์
นางสาวสมรศรี ตีระวัฒนานนท
นางสุธาสินี กําเงิน
นางสุปราณี พูลแสง ทิมพิทักษ
นางสุมนา กิติพงษ
นางสุรางค เจียรณมงคล ชนินทรลีลา
นางสาวเสาวภาคย วงศไวทยากูร
นางอรอุษา กฤษณะโลม จรัญรัตนศรี
นางอัจฉรา จรรยามั่น
นางอารยา สุทธิวานิช
นางสาวอําพรรัตน พงษพรม
นางจริยา อัศวรักษ
นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ
นางสาววราภรณ อมราพิทักษ
นางวิภาวรรณ หะวานนท
นางชนิศฏสรฐ สืบสังข
นางสาวณัฐสุภา เขียวเมน
นางธิติยา จันทพลาบูรณ
นางนภาพร อิสระเสรีพงษ
นางบังอร ถ้ําสุวรรณ
นางสาวปราณี สัตยประกอบ

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗

นางสาวปทมา รุงเรือง
หมอมราชวงศเปรมศิริ เกษมสันต
นางภาวิณี อามาตยทัศน
นางสาวมาสวิมล รักบานเกิด
นางวรัญญา โรหิตเสถียร
นางวิจิตรา กุสุมภ
นางศรีวรรณา ตันศิริ
นางสมใจ วินิจกุล
นางสุภาพรรณ ตันตราชีวธร
นางสาวอมรรัตน กฤตยานวัช
นางสาวกัลยา รุงวิจิตรชัย
นางกาญจนา วงศไตรรัตน
นางทิพยวัลย สมุทรักษ
นางนลินี ดานชัยวิจิตร
นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
นางสาวผองศรี ธาราภูมิ
นางพัฒนา สังขทรัพย
นางพาณี ลออุทัย
นางสาวพิมพภัทรา วิชัยกุล
นางภัทรา วสันตสิงห
นางศรีสกุล พรอมพันธุ

๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา
นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร
นางสุรีรัตน ตันประเสริฐ
นางสาวอรอนงค กาญจนชูศักดิ์
นางอุดมลักษณ เพ็งนรพัฒน
พลตรีหญิง จันทิมา เสนเนียม
นางจินตนา ภิรมย
นางณัฐนันท หิรัญรุจิพงศ
นางนวลนภา สมชัย
นางนัยนา วิฑิตวิริยกุล
นางพูนสุข โพธิ์สุ
นางวรกร จาติกวณิช
นางวรวรรณ บรรณวัฒน
นางศรีสัมพันธ มาประณีต
นางศศิภาพรรณ คมสัตยธรรม
นางสุนงค สาลีรัฐวิภาค
นางสุพร วงศหนองเตย
นางอรามศรี โรจนสุพจน
นางอาภามาศ ภัทรประสิทธิ์
นางอารมณ กลาณรงคราญ

ประถมาภรณมงกุฎไทย
๑
๒
๓
๔

นายธนัสถ ทวีเกื้อกูลกิจ
พันเอก เฟองวิชชุ อนิรุทธเทวา
นายสมชาย สกุลสุรรัตน
นายสุกิจ กองธรนินทร

๕
๖
๗
๘

นายสุริยะ รวมพัฒนา
นายวัลลภ สุวรรณดี
นายกษิณ พุกรักษา
นายคํารณ บํารุงรักษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ 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
๓๕

นายธวัชชัย ปยนนทยา
นายบํารุง รัตนะ
นายประสิทธิ์ มะหะหมัด
นายพิพัฒน ลาภปรารถนา
พันตํารวจโท วันชัย ฟกเอี้ยง
นายวิชัย หุตังคบดี
นายวิรัตน มีนชัยนันท
นายศิริพงษ ลิมปชัย
นายสุไหง แสวงสุข
นายไสว โชติกะสุภา
นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
นายขยัน วิพรหมชัย
นายจักรกฤษณ ทองศรี
นายเจรจา เที่ยงธรรม
นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ
นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ
นายณรงค จันทนดิษฐ
นายณัชพล ตันเจริญ
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายนพดล มาตรศรี
นายนิติวัฒน จันทรสวาง
นายนิอาริส เจตาภิวัฒน
นายพนิช วิกิตเศรษฐ
นายภคิน ปริศนานันทกุล
นายภูมิพัฒน พชรทรัพย
นายมารุต บุญมี
นายยศศักดิ์ ชีววิญู

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๑
๖๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายวัชระ เพชรทอง
นายสมโภช สายเทพ
นายสัญชัย อินทรสูต
นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ
นายสุรสิทธิ์ วงศวิทยานันท
นายสุริยา พรหมดี
นายองอาจ วงษประยูร
นายอดุลย เหลืองบริบูรณ
นายจิรยุทธ ทรงนวล
นายทศพร โตะบุรินทร
นายพีระศักดิ์ นาดี
นายไพโรจน ทองปาน
นายมนูญ พิบูลรัตนากุล
นายวุฒิวัฒจ จรัณยานนท
นายศิวศักดิ์ สินอวย
นายสมชัย จารุจินดา
นายรุจิพงษ ทูปคันโธ
นายวรเดช อมรวรพิพัฒน
นายวิชัย ทิตตภักดี
นายสันติ วิลาสศักดานนท
นายโอภาส เตพละกุล
นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง
นายพีระภัฏ บุญเจริญ
นายวีระศักดิ์ จินารัตน
นายกิติ จันทรเสนา
นายกุลพล แสงฉาย
นายขจร ไศละสูต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

นายจิรชัย มูลทองโรย
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
นายไชยณรงค ตันสุภาพ
นายดิเรก ทองแผน
นายทรงยศ โรจนวีระ
นายทินรัตน สัจจาพิทักษ
นายเทอดพันธ หงษสกุล
นายธนา จานุสรณ
นายธนาวัฒน สังขทอง
นายธีระศิลป เอี่ยมศิริ
นายนพดล เภรีฤกษ
นายบุญสิน กังวลสุข
นายปฏิพัทธ มุตตารักษ
นายประยุทธ บัวชื่น
นายปญญา ทองประเสริฐ
นายปญญาพล ศรีแสงแกว
นายผดุงศักดิ์ อมาตยกุล
นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
นายพิชิต สุวรรณกิจบริหาร
นายพิศิษฐ ทูลสงวนศรี
นายพีระ ปญญาณธรรม
นายไพฑูรย หิรัญประดิษฐ
นายไพบูลย ดอนศรีจันทร
นายภักดี จุฑานนท
นายภูมิรักษ ชมแสง
นายวรพันธ เย็นทรัพย
นายวรวิทย อวิรุทธวรกุล

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายวัชระ วรศักดิ์
นายวีระ อุไรรัตน
นายศิริพงศ ภัทรสถาพรชัย
นายศุภชัย จูฑะพุทธิ
นายสนั่น สุทธินุน
นายสมเกียรติ ประสิทธิ์วุฒิเวชช
นายสมเกียรติ ปรีดาวรรณ
นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ
นายสมญา พัฒนวรพันธุ
นายสมพล ชนะวรรโณ
นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต
นายสมาน ลือสุทธิวิบูลย
นายสิทธิพร แสงสําราญ
นายสิรนนท สกลวิทยานนท
นายสุมิต แสนกุลศิริศักดิ์
นายสุรพรรณ เก็งทอง
นายอารมณ คงสกูล
พลอากาศโท อํานาจ จีระมณีมัย
พลตรี ขัตติยะ อุนอก
พลตรี ชวลิต เรียนแจง
พลตรี เถกิงศักดิ์ เครือหงส
พลตรี ธนรัชฏ หิรัญบูรณะ
พลตรี นักรบ บุญบัวทอง
พลตรี ปยะ นอยบัวทิพย
พลตรี พรเทพ พัชราพันธุ
พลตรี พิชญ โชติสุต
พลตรี ภูมิพิพัฒน ฉวีพัฒน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

พลตรี วิชญธิติรัตน บุญเชี่ยว
พลตรี สมนึก ฉันทะ
พลตรี สมศักดิ์ ดีวิเศษ
พลตรี อรรถพันธ ดุลยรัตน
พลเรือตรี สรชัช บุญญนวฤทธิ์
พลอากาศตรี ทรงพันธ สายพงศ
พลอากาศตรี ภักดี สรรพสิทธิ์ดํารง
พลอากาศตรี เลอพงษ ธนกิจเจริญพัฒน
พลอากาศตรี วิโรจน หอมทรัพย
พลอากาศตรี สิทธิพร ปานรสทิพย
พันเอก กมล เมฆสีประหลาด
พันเอก กฤดา เตวิยะ
พันเอก กฤต ผิวเงิน
พันเอก กฤตย มหิทธิบุรนิ ทร
พันเอก กฤติกร รัสมิภูตานนท
พันเอก กฤษณ สุนทรธรรม
พันเอก กฤษณะ เกิดทองคํา
พันเอก กัณฑ ท.ธรรมธาดา
พันเอก กันตภณ อัครานุรักษ
พันเอก กัมปนาท บัวชุม
พันเอก การุญ รัตนสุวรรณ
พันเอก การุณ โพธิ์วิเชียร
พันเอก กําชัย กําบังตน
พันเอก กิตติพงศ โทณะวณิก
พันเอก กิตติศักดิ์ แมนเหมือน
พันเอก กิติศักดิ์ โยเหลา
พันเอก กุศล ฤทธิ์เรืองเดช

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

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พันเอก กูเกียรติ ศรีนาคา
พันเอก เกรียงไกร ไกรลาศ
พันเอก เกรียงเดช ปานทองเสม
พันเอก เกรียงศักดิ์ ปวาวัฒนพานิช
พันเอก เกื้อกูล อินนาจักร
พันเอก โกศล ประทุมชาติ
พันเอก ไกรสร ยุชยะทัต
พันเอก ขจรจักร ศิริมงคลพิสิฏฐ
พันเอก ขรรคชัย จวงพานิช
พันเอก คมกฤช พลพิลา
พันเอก คมสัน บูรณสงคราม
พันเอก คํารณ ชาวเรือ
พันเอก คุณวุฒิ หมอแกว
พันเอก คูชีพ เลิศหงิม
พันเอก จตุพร ไชยศรี
พันเอก จรูญ แปนแกว
พันเอก จักรกฤษณ ตั้งจิตตาภรณ
พันเอก จักรกฤษณ เมฆสุวรรณ
พันเอก จักรพงษ จันทรออน
พันเอก จํานงค จันพร
พันเอก จิรศักดิ์ สนิทมัจโร
พันเอก จิระพันธ มาลีแกว
พันเอก จิรายุ สุตะพาหะ
พันเอก เจริญฤทธิ์ จิตตะเสนีย
พันเอก เจษฎาภรณ เขมนงาน
พันเอก เจิมพล ถมยานาค
พันเอก ฉัตรชัย ขําศรีพันธุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ 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
๑๙๗

พันเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
พันเอก ชนินทร โตเลี้ยง
พันเอก ชวลิต สาลีติ๊ด
พันเอก ชัชพีรวิทย เรนวาลี
พันเอก ชัชวาล พยัฆศาสตร
พันเอก ชัชวาลย เกิดสมบูรณ
พันเอก ชัยกร ประเสริฐสุข
พันเอก ชัยพฤกษ ดวงประพัฒน
พันเอก ชัยมนตรี โพธิ์ทอง
พันเอก ชัยยศ อุนเรือน
พันเอก ชาญชัย นพวงศ
พันเอก ชาญชัย วานเครือ
พันเอก ชาญณรงค ยี่โตะ
พันเอก ชาญพงษ ทองสุกแกว
พันเอก ชาตรี อุน เจริญ
พันเอก ชาติชาย ชื่นประดิษฐ
พันเอก ชาติชาย ปานงาม
พันเอก ชินกาจ รัตนจิตติ
พันเอก ชีวิต พินทุวัฒนะ
พันเอก ชูพงษ พรหมรุงเรือง
พันเอก เชษฐา ตรงดี
พันเอก ฐานิส กาญจนฤกษ
พันเอก ฐิชาวิชญ ภมรพล
พันเอก ฐิติพรรธน จินดาวงษ
พันเอก ฐิติวุฒิ อวมพริ้ง
พันเอก ฐิรวุฒิ ยูสานนท
พันเอก ฐีรวัฒน ประภาประเสริฐ

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พันเอก ณภัทร สุขจิตต
พันเอก ณรงค ไชยศรี
พันเอก ณรงค พฤกษารุงเรือง
พันเอก ณรงค รวดเรียว
พันเอก ณรงคฤทธ หงสะพัก
พันเอก ณรงคศักดิ์ ศรีพิกุล
พันเอก ณัฐพล สมประสงค
พันเอก ดํารง เรืองฤทธิ์
พันเอก ดํารงค บอสุวรรณ
พันเอก เดชเพชร บุญธรรม
พันเอก ไตรพล ปานสีทอง
พันเอก ไตรรงค ทองเนื้อสุก
พันเอก ทรงศักดิ์ เชิดบุญเมือง
พันเอก ทักษิณ เจียมทอง
พันเอก ทํานุ โพธิ์งาม
พันเอก ทินกร รังสิวัฒน
พันเอก เทอดศักดิ์ ตรีรัตนกูล
พันเอก ธนกร ถวิลกิจ
พันเอก ธนกร บุปผาพันธุ
พันเอก ธเนศ จุยเจริญ
พันเอก ธรรมฤทธิ์ ศรีแสง
พันเอก ธราธร ใจดี
พันเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ
พันเอก ธัญญาพร นภวงศ ณ อยุธยา
พันเอก ธานินทร อยูพงษพิทักษ
พันเอก ธานี ฉุยฉาย
พันเอก ธีระ ญาณวโร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑

พันเอก ธีระ รัตนศักดิ์
พันเอก นพดล ปนทอง
พันเอก นพดล ยิ้มถนอม
พันเอก นพดล สุขทับศรี
พันเอก นพพร กลัน่ สุภา
พันเอก นพพร เรือนจันทร
พันเอก นพรัตน แปนแกว
พันเอก นริศ แสงจันทไทย
พันเอก นาคินทร รัตนพันธุ
พันเอก นาวิน วิภาตนาวิน
พันเอก นิตินัย ภีมะโยธิน
พันเอก นิพนธ รองสวัสดิ์
พันเอก นิรนั ดร ศรีคชา
พันเอก นิรุทธ เกตุสิริ
พันเอก นุกูล โลหประเสริฐ
พันเอก บัญชา ดุริยพันธ
พันเอก บัญชา รักชื่อ
พันเอก บัณฑิต สะอาดศรี
พันเอก บํารุง ศรีเสวก
พันเอก บุญชัย สีหะ
พันเอก บุญนาค มูลลา
พันเอก ปกาศ โอวาทวงษ
พันเอก ประชุม กรุดสาท
พันเอก ประดิยุทธ กลิ่นศรีสุข
พันเอก ประดิษฐ เข็มทอง
พันเอก ประดิษฐ หอมสุวรรณ
พันเอก ประธาน นิลพัฒน

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พันเอก ประวัติ เวียนขุนทด
พันเอก ประวิตร ฉายะบุตร
พันเอก ประวิทย หูแกว
พันเอก ประเวทย มงคลศิริ
พันเอก ประสิทธิ์ ประภายนต
พันเอก ประสิทธิ์ ปญจภักดี
พันเอก ประสิทธิ์ ภูขํา
พันเอก ปริญญา ฉายดิลก
พันเอก ปริญญา ปูรณะปญญา
พันเอก ปริญญา อุสาหะ
พันเอก ปรีชา น้ําฟา
พันเอก ปาฏิหาริย โรจนะภิรมย
พันเอก ปยะพงษ ปูรณโชติ
พันเอก ปุณณะ แกวกระจาย
พันเอก เปรม มีแกว
พันเอก ผดุง ยิ่งไพบูลยสุข
พันเอก พงศพนั ธุ สายทิพยวดี
พันเอก พรเทพ กลัมพสุต
พันเอก พรเทพ ชางกลึงเหมาะ
พันเอก พรรณจักร สุกรีวิจิตต
พันเอก พรอมพงศ สุทธิวรวรรณ
พันเอก พัฒนา มาตรมงคล
พันเอก พิชัย ผลพันธิน
พันเอก พิชิต ฟูฟุง
พันเอก พิเชฏฐ แยมแกว
พันเอก พิเชษฐ คงศรี
พันเอก พิศนุ อยูยง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕

พันเอก พิศาล นาคผจญ
พันเอก พิศุทธิ์ ศิริรณรงค
พันเอก พีรพงศ ไวกาสี
พันเอก พีรพนธ ธนาปรีชานันท
พันเอก พีรยศ สุนทรวรรณ
พันเอก ไพบูลย วรวรรณปรีชา
พันเอก ไพโรจน ทองมาเอง
พันเอก ภาณุศิลป กลั่นเสนาะ
พันเอก ภาสวิช ธีรเนตร
พันเอก ภุชงค โกมลานนท
พันเอก ภูมิพัฒน จันทรสวาง
พันเอก โภชน นวลบุญ
พันเอก มงคล เขียวขจี
พันเอก มงคล รอดสวาสดิ์
พันเอก มณี จันทรทิพย
พันเอก มนต ทวีวรรณบูลย
พันเอก มนตรี ครุธเวโช
พันเอก มนตรี ชางพลายแกว
พันเอก มนูญศิริ โสรัตน
พันเอก มานะ เกิดโถ
พันเอก มานิต สีดา
พันเอก เมตตรัย สันติเวชชกุล
พันเอก ยงยุทธ สุดไกรไทย
พันเอก ยอดคม ไกรสรพงษ
พันเอก ยุทธ พรหมพงษ
พันเอก ยุทธศักดิ์ วาสนจิตต
พันเอก เริงฤทธิ์ บัญญัติ

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พันเอก เลอพงษ บุญชนะภักดี
พันเอก วรทัต สุพัฒนานนท
พันเอก วรพล วรพันธ
พันเอก วรพล วิศรุตพิชญ
พันเอก วรวุธ กิจพจน
พันเอก วรเศรษฐ ประสิทธิ์พิชิต
พันเอก วราห บุญญะสิทธิ์
พันเอก วสพล สายเสริมศักดิ์
พันเอก วสันต ทัพวงศ
พันเอก วสันต พึ่งสําเภา
พันเอก วัฒนะ เข็มเพ็ชร
พันเอก วันชัย ชัยประภา
พันเอก วิชัย ปานปน ศิลป
พันเอก วิชา ไผเกาะ
พันเอก วิฑูรย ศิริปกมานนท
พันเอก วิทย เจริญศิริ
พันเอก วิทยา วีระคงสุวรรณ
พันเอก วิวัฒน สายวิจิตร
พันเอก วิศิษฐ จีตนิยม
พันเอก วีรชน สุคนธปฏิภาค
พันเอก วีรพันธ มณีพงษ
พันเอก วีระพล ไตรสิงห
พันเอก วุฒิชัย กีรติบุตร
พันเอก วุฒิชัย โพธิ์วิสันต
พันเอก ศรชัย กาญจนสูตร
พันเอก ศรายุทธ กลิ่นมาหอม
พันเอก ศักดา เจียมสกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙

พันเอก ศักดา เปรุนาวิน
พันเอก ศักดิ์ชัย สระสงค
พันเอก ศักดินนั ท อารยะกุล
พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ ภูกลั่น
พันเอก ศิรัส แกวสนธิ
พันเอก ศิรชิ ัย สรอยแสน
พันเอก ศิวะชัย ทับทิมเทศ
พันเอก ศุภกร อุดชุมพิสัยปภา
พันเอก ศุภณัฎฐ อวมประเสริฐ
พันเอก ศุภเดช แกวเรียน
พันเอก ศุภสิทธิ์ งามเอก
พันเอก เศวก ศิริรัตนพงษ
พันเอก สงคราม ดอนนางพา
พันเอก สนธิชัย ธนูสิงห
พันเอก สมคิด พูลเพิ่ม
พันเอก สมเจตน นักรอง
พันเอก สมชาย สินธนัง
พันเอก สมทรรศ จันทรศิริ
พันเอก สมนึก แสงนาค
พันเอก สมบูรณ ภาวศุทธิวงศ
พันเอก สมพงษ แสนสุข
พันเอก สมพล ปานกุล
พันเอก สมภพ ศรีศิริ
พันเอก สมมาตร วิลาวรรณ
พันเอก สมศักดิ์ รักศีล
พันเอก สมศักดิ์ รุงรัศมี
พันเอก สมหมาย บุญรอด

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พันเอก สมาน ตันวิยะ
พันเอก สรรเสริญ แกวกําเนิด
พันเอก สรวัฒน ปทมาคม
พันเอก สหรัตน อุทธโยธา
พันเอก สัญญา จันทรสงวน
พันเอก สัญญา ไอยรารัตน
พันเอก สัณณชัย ทองขวัญ
พันเอก สันติ กิจมหานนท
พันเอก สันติพจน เที่ยงอรุณธรรม
พันเอก สัมพันธ อุดมศักดิ์
พันเอก สาธร ศาสตรมูล
พันเอก สิงหทอง หมีทอง
พันเอก สิทธิ์ สิทธิคงศักดิ์
พันเอก สิทธิชัย มากกุญชร
พันเอก สิทธิเดช วงศปรัชญา
พันเอก สืบศักดิ์ สุนทรเกศ
พันเอก สุจินต สวัสดี
พันเอก สุจินต เอี่ยมป
พันเอก สุชนิ การสมวรรณ
พันเอก สุทธิพงษ จันทรัตน
พันเอก สุทธิรักษ วังตาล
พันเอก สุพจน อิ่มเอิบธรรม
พันเอก สุภมนัส ภารพบ
พันเอก สุรใจ จิตตแจง
พันเอก สุรพล เจียรณัย
พันเอก สุรพันธ สุวรรณทัต
พันเอก สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓

พันเอก สุรศักดิ์ ชอบธรรม
พันเอก สุรัต แสงสวาง
พันเอก สุริยา ปาวรีย
พันเอก เสนห เมฆเฉลิม
พันเอก ไสว พลการ
พันเอก อดิศักดิ์ สนสรอย
พันเอก อดิศักดิ์ สุวรรณประกร
พันเอก อดุล วชิรเพชรปราณี
พันเอก อดุลย ยิ่งเจริญ
พันเอก อธิวุฒิ เขียนวิจิตร
พันเอก อนุชา ชุมคํา
พันเอก อนุชิต ธนะอุดม
พันเอก อนุดิษฐ นิลศร
พันเอก อนุเวศน สุขานุศาสน
พันเอก อนุศิษฐ ทองคํา
พันเอก อนุสรณ ปญญะบูรณ
พันเอก อภินนั ท คําเพราะ
พันเอก อภิรมย สุชาตะนันท
พันเอก อภิรัชต คงสมพงษ
พันเอก อมร อมรวิริยะกุล
พันเอก อรรถ สังหัษฐิต
พันเอก อรรถพร อินทรทัต
พันเอก อรรถสิทธิ์ โชติรัตน
พันเอก อรุณ ศรีสุวรรณ
พันเอก อรุโณทัย มหากายนันทน
พันเอก ออมสิน ภิบาลญาติ
พันเอก อานนท คงสุข

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พันเอก อําพัน ไทยแท
พันเอก อุทัย ชัยชนะ
พันเอก เอกชัย พงษประเสริฐสุข
พันเอก โอม สิทธิสาร
นาวาเอก กฤติธร ธีรานุตร
นาวาเอก กิตติ ยศไกร
นาวาเอก กิตติศักดิ์ บุณยเพิ่ม
นาวาเอก คมน วชิรกานต
นาวาเอก จตุพร ศุขเฉลิม
นาวาเอก เฉียบ สหัสสานนท
นาวาเอก ชฎิล นิสสัยพันธุ
นาวาเอก ชยทัต มะกล่ําทอง
นาวาเอก ชัยณรงค บุณยรัตกลิน
นาวาเอก ชัยวิน อาศนเลขา
นาวาเอก ชานินทร ลีลานนท
นาวาเอก เชาวลิต วุฒิวิมล
นาวาเอก ณพ พรรณเชษฐ
นาวาเอก ณรงควิทย ชลายนนาวิน
นาวาเอก ณัฐ รัชกุล
นาวาเอก ณัฐพล ศรีสมบูรณ
นาวาเอก ดุลยพัฒน ลอยรัตน
นาวาเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
นาวาเอก ทศพล ผลดี
นาวาเอก เทพทิวา บุญเจริญผล
นาวาเอก ธานินทร อินทรจินดา
นาวาเอก ธีระยุทธ นอบนอม
นาวาเอก นิพนธ สมเหมาะ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาเอก บรรลือศักดิ์ ปรุงแสง
นาวาเอก บัญชา ดาวสุข
นาวาเอก ปกครอง มนธาตุผลิน
นาวาเอก ประทีป เมืองนิล
นาวาเอก ประภาส แจมพึ่ง
นาวาเอก ปริญญาธรรม พูลพิทักษธรรม
นาวาเอก ปรีดี จุลสําลี
นาวาเอก ปยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช
นาวาเอก ปยะวัฒน สัพโส
นาวาเอก พรประสิทธิ์ เขียวรัตน
นาวาเอก พลวัต ดารานนท
นาวาเอก พิชิต วาดวารี
นาวาเอก พิทักษ กมลโชติ
นาวาเอก พิมล ภูเจริญ
นาวาเอก ไพชยนต จักรกลม
นาวาเอก ไพรัช เทียนศิริฤกษ
นาวาเอก ไพรัช ยิตติพินิจ
นาวาเอก ไพศาล มีศรี
นาวาเอก มนฉาน บุญญภัทโร
นาวาเอก ยงยุทธ สุวรรณปรีดี
นาวาเอก วสันต หรั่งรวมมิตร
นาวาเอก วันชัย ทรงเมตตา
นาวาเอก วันชัย แหวนทอง
นาวาเอก วาสเทพ แพทยานนท
นาวาเอก วิจิตร พันธุรังษี
นาวาเอก วินัย สุขตาย
นาวาเอก วิโรจน นิลพงษ

๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นาวาเอก ศิริชัย กาญจนบดี
นาวาเอก ศุภพัฒพงษ สุนสะธรรม
นาวาเอก สมชาติ สะตะ
นาวาเอก สมพงษ ภูเวียง
นาวาเอก สมัคร ปุระโน
นาวาเอก สรไกร สิริกรรณะ
นาวาเอก สหพงษ เครือเพ็ชร
นาวาเอก สายัณห ไอยรารัตน
นาวาเอก สุทธิชาติ ธนูสิงห
นาวาเอก สุทธินันท เหมือนเดช
นาวาเอก สุเทพ ปุจฉาการ
นาวาเอก สุภชิต นาวีสุรพล
นาวาเอก สุรพงษ พรหมแพทย
นาวาเอก สุรศักดิ์ สันธนะกุล
นาวาเอก สุริย ปรางจันทร
นาวาเอก อนุชา นาคทับทิม
นาวาเอก อภินันท เพ็งศรีทอง
นาวาเอก อภิสิทธิ์ สุนทรเรขา
นาวาเอก อวิหิงส จันทสิงห
นาวาเอก อัษฎา สุนทรเกตุ
นาวาเอก อานนท วายวานนท
นาวาเอก อาภากร บุญยิ่ง
นาวาเอก อาภากร อยูคงแกว
นาวาเอก อําไพ ชุมนอย
นาวาเอก อุชลิต นิงสานนท
นาวาเอก อุดม ศรีถวัลย
นาวาเอก เอกชัย อมาตยกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔๙๕ นาวาอากาศเอก กอเกียรติ
สุบรรณ ณ อยุธยา
๔๙๖ นาวาอากาศเอก กิตติ มาศสุวัณณ
๔๙๗ นาวาอากาศเอก กิตติ วัฒนวรางกูร
๔๙๘ นาวาอากาศเอก กิตติคมน บูรณะบุตร
๔๙๙ นาวาอากาศเอก กีรติ วรทรัชต
๕๐๐ นาวาอากาศเอก เขมทัต จิระประภา
๕๐๑ นาวาอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา
๕๐๒ นาวาอากาศเอก คุณทร มณีเขียว
๕๐๓ นาวาอากาศเอก จรินทร ศิริสวัสดิ์
๕๐๔ นาวาอากาศเอก จรูญ นิลศรี
๕๐๕ นาวาอากาศเอก จรูญ บุญถวน
๕๐๖ นาวาอากาศเอก จักรกริช วุฒิกาญจน
๕๐๗ นาวาอากาศเอก จักรกริช สีหสุรไกร
๕๐๘ นาวาอากาศเอก จิรพงษ ฤกษนันทน
๕๐๙ นาวาอากาศเอก จิโรจ บํารุงลาภ
๕๑๐ นาวาอากาศเอก เจริญ สมัคราษฎร
๕๑๑ นาวาอากาศเอก เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
๕๑๒ นาวาอากาศเอก เฉลิมพร ไชยบุตร
๕๑๓ นาวาอากาศเอก ชลิต มังคโลดม
๕๑๔ นาวาอากาศเอก ชาญสิริ ทองทิพย
๕๑๕ นาวาอากาศเอก ชิดพงษ ทองกุม
๕๑๖ นาวาอากาศเอก ไชยศ เทียนคําศรี
๕๑๗ นาวาอากาศเอก ดํารงคศักดิ์ วังเภตรา
๕๑๘ นาวาอากาศเอก ดิเรก สาคร
๕๑๙ นาวาอากาศเอก เดชา กรมสุริยศักดิ์
๕๒๐ นาวาอากาศเอก ไตรสิทธิ์ ทรรศนะวิเทศ

๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นาวาอากาศเอก ทรงพล แจงสี
นาวาอากาศเอก ทวีศักดิ์ เทรูยา
นาวาอากาศเอก ธนดิษฐ ศรีพระยา
นาวาอากาศเอก ธนพันธุ หรายเจริญ
นาวาอากาศเอก ธนภัทร แกวกัลยา
นาวาอากาศเอก ธนยศ ดิษฐศิริ
นาวาอากาศเอก ธเนศวร สุนทรภัค
นาวาอากาศเอก ธรินทร ปุณศรี
นาวาอากาศเอก ธีระพล กรีพานิช
นาวาอากาศเอก นที คชทิน
นาวาอากาศเอก นพพร เทศประทีป
นาวาอากาศเอก นภาพล อาชวาคม
นาวาอากาศเอก นราธิป คําระกาย
นาวาอากาศเอก นเรศว สังขวรรณะ
นาวาอากาศเอก นเรสร ใจมั่ง
นาวาอากาศเอก นัทธี พงษแตง
นาวาอากาศเอก นิสสิต
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นาวาอากาศเอก บรรจง ศรีมวง
นาวาอากาศเอก บุญลือ ชุมชาติ
นาวาอากาศเอก ปกรณรฐนนท ทิพยพิทักษ
นาวาอากาศเอก ปณต ทาศิลป
นาวาอากาศเอก ประมาณ ชมภูพันธุ
นาวาอากาศเอก ประเสริฐ ชางประเสริฐ
นาวาอากาศเอก ปรีชา ชมบุญ
นาวาอากาศเอก ปยะพันธ ยุติธรรม
นาวาอากาศเอก พิชาญ พิชัยณรงค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก พิเชษฐ อาภรณพัฒนพงศ
นาวาอากาศเอก พิเชษฐ รอดจันทร
นาวาอากาศเอก พิทยา สังขโบสถ
นาวาอากาศเอก พินิจ สุรภาพ
นาวาอากาศเอก ไพฑูรย ประเทืองมาน
นาวาอากาศเอก ภากร อุณหเลขกะ
นาวาอากาศเอก มานิตย เพชรน้ําเขียว
นาวาอากาศเอก รังสรรค พึ่งจิตตตน
นาวาอากาศเอก รัฐเดช จุลวุฒิ
นาวาอากาศเอก โรมชัย ชืน่ ประทุม
นาวาอากาศเอก วงศกร เปาโรหิตย
นาวาอากาศเอก วิญู จันทรสุนทรกุล
นาวาอากาศเอก วิฑูรย ปานเสนห
นาวาอากาศเอก วีระพล กิจจารักษ
นาวาอากาศเอก ศักดิ์ณรงค พรหมบุตร
นาวาอากาศเอก ศิวสิทธิ์ สวางวงศ
นาวาอากาศเอก ศุภวุฒ เรืองรอด
นาวาอากาศเอก สมคิด พัวเวส
นาวาอากาศเอก สมณะ เข็มทอง
นาวาอากาศเอก สมภพ อัมรินทรรัตน
นาวาอากาศเอก สมโภชน ผิวเหลือง
นาวาอากาศเอก สมร ดวงมี
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ
นาวาอากาศเอก สมสันต บุรีชัย
นาวาอากาศเอก สรกฤต มังสิงห
นาวาอากาศเอก สฤษฎพงศ วัฒนวรางกูร
นาวาอากาศเอก สะอาน สุรังสี
นาวาอากาศเอก สัญชัย จิตตาภรณ

๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นาวาอากาศเอก สัมพันธ ไวยนิกรณ
นาวาอากาศเอก สายศักดิ์ ครรภาฉาย
นาวาอากาศเอก สุจินดา สุมามาลย
นาวาอากาศเอก สุจินต พรรณพานิช
นาวาอากาศเอก สุบิน เจริญศักดิ์
นาวาอากาศเอก สุรพล ชนไมตรี
นาวาอากาศเอก สุรพล เถาปฐม
นาวาอากาศเอก สุรินทร คุมจั่น
นาวาอากาศเอก สุวัฒน ปลัดศรี
นาวาอากาศเอก สุวัฒน โพธิท์ อง
นาวาอากาศเอก อติชาติ ศิลานันท
นาวาอากาศเอก อนันต จันทรสงเสริม
นาวาอากาศเอก อรรถพล พัฒนครู
นาวาอากาศเอก อัศวิน รุจาคม
นาวาอากาศเอก อาจพิชัย แยมศรีบัว
นายจาตุรงค สุวรรณนอย
นายจํารัส สุวันทารัตน
นายจิรวัฒน ตอพล
นายชัชวัสส ณ สงขลา
นายชัชวาล สุริยรังษี
นายชัยวัฒน เหลาวาณิชย
นายณรงค พวงวิจิตร
นายณัฐกร อุเทนสุต
นายณัฐพงษ ลิมปคุณพงษ
นายถาวร ขนาน
นายทรงวุฒิ มณีอินทร
นายธนธร ธุวะชาวสวน
นายธนธรรม ทองมาก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐

นายธาดา พฤฒิธาดา
นายธีรชัย รีชีวะชีพกุล
นายธีระศักดิ์ ทิพยวัฒน
นายนรารักษ นิยมาภา
นายนิตติรัตน พูลสัมฤทธิ์
นายบุญเชิด จันทรวัฒนะ
นายประภาส อึงรัตนากร
นายประวัติ เอนกพูนสินสุข
นายประสงค รื่นเริง
นายพงศชัย จินดา
นายพงศพิตร ฤทธิแสง
นายพล ธีรคุปต
นายพินิจ นิม่ ตระกูล
นายไพโรจน เจือประทุม
นายภักดี ศิวะพรชัย
นายมนตรี ศรีวิสุทธิ์
นายมาโนช พิทักษ
นายรณชิต นนทิพิเชฐ
นายรณรงค เส็งเอี่ยม
นายฦาชา ธีรกุล
นายวัชรินทร ดิฐกมล
นายวันชัย วีรณะ
นายวิเชียร เสมสวัสดิ์
นายวินัย สุดแกว
นายวิบูลย ชัยชนะศิริวิทยา
นายวิภาส รุจนากร
นายวิสุทธิ์ จันมณี
นายวีรพล รอดสัมฤทธิ์

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายวีรศักดิ์ จัตุโรจนฤทธิ์
เรือโท ศุภชัย สระสมบูรณ
นายสมเจตน มีแสงพราว
นายสมบูรณ สุจิตรานุช
นายสมโภชน ศิริวัฒนชัยพร
นายสมศักดิ์ กุลวัฒนาพร
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
นายสันติ เจริญปญญาศักดิ์
นายสายัญ วัดแกว
นายสุขประเสริฐ เกษมไชยพงษ
นายสุขุมพัฒน เหลืองบริบูรณ
นายสุชาติ เลิศศุภกุล
นายสุพจน กิตติกาญจนกุล
นายสุพูล ธรรมจักษุ
นายสุเมธ เพ็ญบุญรอด
นายสุรชัย ตั้งจิตเพียรโชค
นายสุรเดช สิงหรีวงศ
นายโสรัจ สังขวรรณ
นายหาญศักดิ์ วัลลศิริ
นายอนิรุทธิ์ จงแกววัฒนา
นายอวยชัย กุลทิพยมนตรี
นายอัสนี เรืองบุญ
เรือโท โกเมศ กมลนาวิน
รอยโท จอมพละ เจริญยิ่ง
นายจักรี ศรีชวนะ
นายเจษฎา กตเวทิน
นายชาญชัย จรัญวัฒนากิจ
นายชาลี สกลวารี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖

นายดํารง ใครครวญ
นายทรงพล สุขจันทร
นายธนวิทย สิงหเสนี
นายธนา เวสโกสิทธิ์
นายนฤมิต หิญชีระนันทน
นายบุญรงค พงษเสถียรศักดิ์
นายประสิทธิเดช วิชิตสรสาตร
นายพิชยพันธุ ชาญภูมิดล
นายมนชัย พัชนี
นายมาโนช สุขทรัพยเจริญ
นายวันชัย เจียมโชติพัฒนกุล
นายวิชิต ชิตวิมาน
นายสิงหทอง ลาภพิเศษพันธุ
หมอมราชวงศอดิศรเดช สุขสวัสดิ์
นายอรรถพร พุทธิกําพล
นายอุดม สาพิโต
นายขจรเดช จีระนันตชัย
นายคมกริช คุณะดิลก
นายจรัส ชุมปาน
นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา
นายเจนกิจ อินทเชื้อ
นายชินทัต วิภาสธวัช
นายณรงค คงคํา
นายดุสิต เรือนแกว
นายทวีป จําเนียร
นายทวีศักดิ์ ดาโอะ
นายธนวิทย จารุสาธิต
นายธีรโชค ไชยรัตน

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายนเรศ ศิรินานุวัฒน
นายนิคม พุทธวิโร
นายประสิทธิ์ มีชาง
นายปราโมทย โพธิวัตถุธรรม
นายปรีชา จิตบรรจง
นายปรีดา กุณามา
นายปรีดี คัมภีรกิจ
นายปลื้ม ดวงสุวรรณ
นายปยพันธุ ถาดี
นายพันเลิศ สุดจิตร
นายพิษณุ โสภาพันธ
นายไพรัช เทพสุวรรณ
นายไพศาล บุญญรักษ
นายภูริธัช มีแกว
นายมงคล จันทรบํารุง
นายมานะ เกลี้ยงทอง
นายมานิตย มณีธรรม
นายมาโนช แมนอินทร
นายวสันต ณ ถลาง
นายวิชญพร ไชยรัตนะ
นายวิเชียร แกวระคน
นายวิโรจน คูณขุนทด
นายศิริศักดิ์ สุวรรณาคม
นายสถาพร คําแทง
นายสถาพร ทองแดง
นายสมชาย ศิโรรัตน
นายสมพงษ สถิรสถาพร
นายสมศักดิ์ ฉันทะ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ 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
๗๔๑
๗๔๒

นายสมศักดิ์ พูรัตนะ
นายสวัสดิ์ ชูสุข
นายสวัสดิ์ ดานพิทักษ
นายสาย เตรียมไธสง
นายสุชาติ ตายทรัพย
นายสุทธิ จันทรวงษ
นายสุเทพ โชคบุญธิยานนท
นายเสริมศักดิ์ อมรวรนาถ
นายอนุวรรต วีระชาติ
นายอภิชาต อภิชาตบุตร
นายอวยชัย ชูเลาตระกูล
นายอาณัติ ทัศนกิจ
นายอีรียัส อุเซ็ง
นายชาญวิทย ผลชีวนิ
นายธวัช ถาวรสวัสดิ์
นายนเร เหลาวิชยา
นายไพรัช ปานอุทัย
นายสําคัญ เพชรทอง
นายอภินันทน มกรเสน
นายกมล ริมคีรี
นายกรณ จันทรศิริ
นายกรรณชิง ขาวสอาด
นายกระแส จันทรังษี
นายกรินทร ไลนฤทธิสิงห
นายกฤษฎา โภคากร
นายกฤษดาพร มิ่งมิตร
นายกัฐพร ภูเพ็ชร
นายกําพล ภาคสุข

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางกิ่งแกว คุณเขต
นายกูเกียรติ สรอยทอง
วาที่รอยตรี เกษียร เทียนวิจิตรฉาย
นายเกียรติกุล รุณภัย
นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน
นายเกียรติศักดิ์ ตั้งตรงสากล
นายเกียรติศักดิ์ ตียานุกูลมงคล
นายเกียรติศักดิ์ อ่ําบุญธรรม
นายโกศล เทียนทองนุกูล
นายขันธเทพ เตชธีรพันธ
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง
นายเขมชาติ จิวประสาท
นายจตุรงค ราชพิทักษ
นายจรูญโรจน จันทรศิริ
นายจาตุรันต สมิทธิ์ภินันท
นายจารึก แทนบุญ
นายจําเนียร เรงเทียน
นายจําลอง พินิจการ
นายจิรชัย สุทัศนะจินดา
นายจิระเกียรติ ธรรมพิทักษ
นายจุมพล รักษาศรัย
นายเจริญ สุขาพันธ
นายเจิดแสง บุญแท
นายเฉลิมพล จันทรเต็มดวง
นายเฉิดเชาวน นิวัตร
นายชนินทร สุวรรณสุขุม
นายชยันต สุทธิวารี
นายชวลิต หุนแกว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘

นายชวลิต เหลาเรืองโรจน
นายชัยรัตน วรรณรักษ
นายชัยศิริ มหันตชัยสกุล
นายชาญ โอฬารเสถียร
นายชาญชัย ภูรักษเกียรติ
นายชํานาญ กลิ่นจันทน
นายชํานาญ กองแกว
นายชิต ศิริวรรณ
นายชิตชนก สมประเสริฐ
นายชินชัย สุชาติพงศ
นายชูชัย อังศุธรรังสี
นายเชาวรัตน เล็กขาว
นายเชี่ยวชาญ ปานขอยงาม
นายไชยยศ เพชระบูรณิน
นายไชยวัฒน ศุภเศวตสรรค
นายฐณะวัฒน ธนพรดิษนันทน
นายณรงค พิมพามา
นายณรงค ลีนานนท
นายณัฐกฤต พิทักษ
นายณัฐพล สุขกันตะ
นายดุสิต บุญพิทักษ
นายเดชา ดาวเฉลิมวงศ
นายเดชา วิลาวรรณ
นายเดชา สุวรรณเดช
นายเติมศักดิ์ อาณาประโยชน
นายถาวร สุภณาวรรณ
นายทรงพล สมศรี
นายทรงพล สุวัณณทัพพะ

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
วาที่รอยตรี ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท
นายทรรศนะ ลาภรวย
นายทวี เต็มญารศิลป
นายทวีศักดิ์ ชโยภาส
นายทองทศ นกจันทร
นายทัศนัย โตอนันต
นายเทวา เมาลานนท
นายธงชัย ชูชาติพงษ
นายธงชัย พันธกะจับ
นายธงชัย รัตนวารินทรชัย
นายธงไชย ทองประพันธ
นายธนนันท บุญโฉม
นายธนากร กลั่นขจร
นายธนาพันธุ พูลทัศฐาน
นายธนู เนื่องทศเทศ
นายธเนศ ปงสุทธิวงศ
นายธรณิศร กลิ่นภักดี
นายธรรมนูญ อําพันฉาย
นายธันวิทย เทวอักษร
นายธานินทร สิงหะไกรวรรณ
นายธีรชาต วิชิตชลชัย
นายธีรยุทธ เวชรัชตพิมล
นายธีระเจษฏ ขาวอําไพพันธ
นายนพดล ภูวพานิช
นายนพดล สังขศิรินทร
นายนพรัตน มวงประเสริฐ
นายนารถพงศ สุนทรนนท
นายนิกิต อารยพิทักษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑

นายนิพจน มัณฑยานนท
นายนิพนธ กิตติเจริญรัตน
นายนิรัตน มะคําไก
นายนิรันดร นาคทับทิม
นายนิวัติน เจริญศิลป
นายนิเวส โรจนชัย
นายเนตร อัจฉริยะพิทักษ
นายบพิตร อมราภิบาล
นายบรรจงศักดิ์ ภักดี
นายบรรยงค เหลางาม
นายบัณฑิต จันทรงาม
นายบารมี หงสลําพอง
นายบํารุง ลีลาฤทธิ์
นายบํารุง ศรีทองใส
นายบุญณรงค ธานีรัตน
นายบุญประสาท เธียรราชกิจ
นายบุญยง เสริญวงศสัตย
นายบุญรักษ พัฒนกนก
นายบุญศรี ออนละออ
นายบุญสม ทองบุญอยู
นายบุญสืบ จิตตไพบูลย
นายประเจตน พลคชา
นายประดิษฐ แกวออน
นายประดิษฐ คนยัง
นายประดิษฐ พรมบุตร

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายประพฤทธิ์ ลอยผา
นายประพันธ จันทรสวัสดิ์
นายประยุทธ มารุงเรือง
นายประเวช แสนนามวงษ
นายประสิทธิ์ รัตนชวานนท
นายประเสริฐ วิศิษฎจินดา
นายประเสริฐ โสภวชิรากร
นายประเสริฐศักดิ์ โกศลสมพลกิจ
นายประหยัด เรเชียงแสน
นายปริยัติ สุวัฒนานันท
นายปรีชา กิ้มเฉี้ยง
นายปรีชา ยามา
นายปรีฎา เจียไพบูลย
นายปวิต ถมยาวิทย
นายปญญพงศ มีธรรม
นายปญญา ธรรมศาล
นายปญญา ศิลปะ
นายพงศกร ทิพยดนตรี
นายพงศศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล
นายพรชัย ทองยิ่งสกุล
นายพรชัย พีระบูล
นายพรชัย อุยเอง
นายพิพัฒน ไทยกลา
นายพิมลศักดิ์ สรวมนาม
นายพิสิฐ ติยะไพรัช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑

นายพิสิษฐ วงศฟูเฟองขจร
นายพิสิษฐ สินธุวนิช
นายพีระวัฒน สังขนอย
นายไพฑูรย คดีธรรม
นายไพฑูรย พุทธาศรี
นายไพฑูรย อุไรรงค
นายไพบูลฐ ยงคประดิษฐ
นายไพรัช ประทุมสุวรรณ
นายไพโรจน ธํารงโอภาส
นายไพโรจน ศิริสม
นายไพโรจน สาระคง
นายไพวิทย วัฒนาวิทวัส
นายไพศาล พันพึ่ง
นายไพสอน อุสตัส
นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง
นายภิญโญ ไทยถาวร
นายภิเศก ธนูรัตน
นายภูษิต วิวัฒนวงศวนา
นายมนตรี ถาวร
นายมนตรี ทศานนท
นายมนตรี บุญญะยูวะ
นายมนตรี พรหมลักษณ
นายมนัส ยลพัธน
นายมนูญ ตันติกุล
นายมานพ แจงกิจ

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายมานพ บุณยประสิทธิ์
นายมานิต ฤาชา
นายมีศักดิ์ ภักดีคง
นายไมตรี เยาวรัตน
นายยงยุทธ ตวงชัยธนากร
นายยงยุทธ คมขํา
นายยงยุทธ อุนากรสวัสดิ์
นายรังสรรค จรูญพร
นายราเชนทร สุวรรณหิตาทร
นายรุง บุญพาเกิด
นายเรวัต จิระสถาวร
นายเรืองโรจน กุลวิทิต
นายเรืองศักดิ์ แสนเพ็ญ
นายเลอสิทธิ์ สายแกวมา
นายวรชาติ ศรีเปารยะ
นายวรวุธ เครือทองศรี
นายวรศักดิ์ สิริภาพ
นายวรสิทธิ์ วรพล
นายวราวุธ จินดากุล
นายวสันต กูเกียรติกูล
นายวิจิตร หงสกาญจนกุล
นายวิชัย อรรณพานุรักษ
นายวิชิตร ชวยพิทักษ
นายวิเชียร บุญประสิทธิ์
นายวิญู ผลสวัสดิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑

นายวิทยา จินตจันทรวงศ
นายวิทยา โตรักษา
นายวิทยา ธนานุสนธิ์
นายวิทยา เพ็งนรพัฒน
นายวิทยา สวนแกวมณี
นายวิทยา เสนทอง
นายวิทยา อธิปอนันต
นายวิทวัสก สาระศาลิน
นายวินัย พงษจินดา
นายวิรัช ภัทรภิญโญ
นายวิรัช สุขสราญ
นายวิรัต เรืองเลิศบุญ
นายวิรัตน นาคเรือง
นายวิโรจน แกวเรือง
นายวิโรจน แสงบางกา
นายวิวัฒน อิงคะประดิษฐ
นายวิสุทธิ์ จําปาดะ
นายวีรชัย วราภาสกุล
นายวีรวัฒน อําพนนวรัตน
นายวีรศักดิ์ กลิ่นจิตร
นายวีระชัย เจนเจริญวงศ
นายวีระยศ ศิริกุล
นายวีระศักดิ์ อัตถไพศาล
นายศรีรัตน สุบรรณภาส
นายศักดิ์ เพงผล

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายศักดิ์เกษม สุนทรภัทร
นายศาสตรา สธนเสาวภาคย
นายศิริชัย โชติกเสถียร
นายศิริชัย ฤทธิรงค
นายศิริศักดิ์ กนะกาศัย
นายศุภชัย อุดชาชน
นายสงบ อรุณทอง
นายสถาพร ศรีราชพนมปาน
นายสถิต สมทรง
นายสนอง ศรีนนั ทพันธ
นายสมเกียรติ ตั้งจตุพร
นายสมเกียรติ เธียรธัญญกิจ
นายสมเกียรติ พิบูลยผล
นายสมควร ทองปราง
นายสมคิด พรหมมา
นายสมคิด มิสาโท
นายสมคิด อธิพงษอาภรณ
นายสมชัย คอวณิชกิจ
นายสมชาย ปานทอง
นายสมชาย พันชนะ
นายสมชาย วงศศิริ
นายสมชาย ศิริรุงกิจ
นายสมบูรณ วุฒิพงศประเสริฐ
นายสมประสงค คูหากาญจน
นายสมพงษ ชมภูนุกุลรัตน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมพงษ ทองสถิตย
นายสมพงษ รมโพธิ์ภักดิ์
นายสมพร ภูพัฒนวิบูลย
วาที่รอยตรี สมพูนทรัพย กลาวิกรณ
นายสมเพชร กาทุง
นายสมภพ จิตตประไพ
นายสมภพ นันทิยกุล
นายสมภพ สุจริต
นายสมโภชน กริบกระโทก
นายสมโภชน ชูศิริ
นายสมมาตร จงวนิช
นายสมยศ สุขเจริญ
นายสมฤทธิ์ จิตตนูนท
นายสมวงศ คงเพชร
นายสมศักดิ์ ทองดีแท
นายสมศักดิ์ พลวัน
นายสมศัณธ รุงเพ็ชรวงศ
นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
นายสวัสดิ์ วรรณใหม
นายสวาท สุทธิอาคาร
นายสหัสชัย คงทน
นายสังคม ประเสริฐเตชาโต
นายสันติ ปตติยะ
นายสันติ สวัสดิศานต
นายสัมฤทธิ์ ชมพูบุตร
นายสากล ชื่นกุล

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

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสาธุ นาคะวิสุทธิ์
นายสานิตย เนติธรรมกุล
นายสานิตย วงษพันธุ
นายสามารถ ลักขณา
นายสําเร็จ พฤกประสงค
นายสิทธิพงษ อรรคพิณ
นายสุกิจ ทองชัช
นายสุกิจ รัตนวินิจกุล
นายสุจินต แมนเหมือน
นายสุจินต หนูขวัญ
นายสุชาติ ทองรอด
นายสุเทพ ชุติรัตนพันธุ
นายสุเทพ ทิพยรัตน
นายสุธน สุวรรณบุตร
นายสุธี ศรีเอี่ยมสะอาด
นายสุนันท ศิริมากุล
นายสุพจน วัฒนวิเชียร
นายสุพล ตั่นสุวรรณ
นายสุภัทร สุปรียธิติกุล
นายสุเมธ วัฒนธรรม
นายสุรกิตติ ศรีกุล
นายสุรไกร สังฆสุบรรณ
นายสุรพล หิรัญวัฒนศิริ
นายสุรพันธ มัน่ ศรแผลง
รอยตรี สุรวุฒิ อิศรภักดี
นายสุรศักดิ์ สุขเหลือ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔

นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ
นายสุวัฒน พงษลิขิตพัฒน
นายสุวิทย ชัยเกียรติยศ
นายสุวิทย มวงเกษม
นายเสกสรรค สุวรรณมาโจ
นายเสริมพงศ ธวัชสิน
นายเสรี ถวิลอนุสรณ
นายโสภณ ชินเวโรจน
นายไสว เสถียรพิทักษ
นายไสว อุนสนธิ์
นายหัสชัย พราโมต
นายเหมวงศ ประกอบบุญศิลป
นายอดิศร ธรา
นายอดิศร พรอมเทพ
นายอนันต สุริยกานต
หมอมหลวงอนุมาศ ทองแถม
นายอนุวงศ วิบูลยวงศ
นายอนุสรณ พรชัย
นายอภัย สุทธิสังข
นายอรรถจิต รงคทอง
นายอรุณ พงษกาญจนะ
นายอวยชัย สมิตะสิริ
นายอักษร เสนาไชย
นายอัครเดช บุญผองศรี
นายอัมพล ไพรสุวรรณ
นายอัมรินทร ชากะสิก

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายอานัติ วิเศษรจนา
นายอานันท ผลวัฒนะ
นายอารีย ศรีพิจิตต
นายอํานวย เจริญกุล
นายอํานวย ยาดี
นายอุดม นวลหนูปลอง
นายอุดม ภัคมงคล
นายอุดม เลียบวัน
นายอุดม อุทัยวัฒนา
นายเอกชัย พฤกษอําไพ
นายโอภาส จันทสุข
นายโอภาส ทองยงค
นายกนก ศรีกนก
นายกริชเพชร ชัยชวย
นายกิจจา แกวปานกัน
นายขจิต หิรัญพฤกษ
นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ
นายจิรุตม วิศาลจิตร
นายจีรศักดิ์ พุทธศรี
เรือเอก เจนรบ กําแหงฤทธิรงค
นายชัยวัฒน ญาณภิรัต
นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร
นายณัฎฐวุฒิ คงเวชกุล
นายณัฐพงษ ตรีวัชตรานนท
นายถนอมศักดิ์ ไผเจริญ
นายทวี เกศิสําอาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
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

นายทักษิณ บุญตอ
นายเทพนิมิตร กลางบุรัมย
นายธนชัย ศิริสัมพันธ
นายธนิต สากิยะ
นายธรรมศักดิ์ นาวิไลกุล
นายธีรชัย ณ สงขลา
นายธีระวัฒน ทรัพยเสนาะ
นายเธียรไชย เผาทวี
นายนนนพคุณ กริยาผล
นายนริศ อบเชย
นายนิทัศน พันธุชางทอง
นายนิมิตร ศรีติรัตน
นายนุกูล ใจซื่อ
นายบรรจง หนูบรรจง
นายบัณฑูรย ยุววัฒน
นายบันลบ บุญจิมาวัฒน
นายประชุมศักดิ์ อุนทรพันธุ
นายประวัติ คงสม
นายประเวศ ถาวโรฤทธิ์
นายปราโมทย ยาหอม
นายปราโมทย อิ่มเพ็ชร
นายปณณพัฒน วิทยอธิกุล
นายพงษศักดิ์ สมใจ
นายพรพรต สุริยนต
นายพลศักดิ์ ระฆังวงศ
นายพิชัย ปองศรี

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายพินิจ แกวมาคูณ
นายพีระพล พันธุยิ้ม
นายเพทาย สุทธานันต
นายไพฑูรย พงษชวลิต
นายภิมุข ประยูรพรหม
นายมานะ เตชะพัฒนวงค
นายยืนยง ตั้งเปรมศรี
นายวรวิชญ ออนนุช
นายวารินทร เพชราวุธ
นายวิชา ปุกหุต
นายวิโรจน วิริยะจันทร
วาที่รอยโท วีระ เจริญลิ้มประเสริฐ
นายวีระ บูรณวุฒิ
นายวีระศักดิ์ ตินโนเวช
นายศักดิ์ชัย ขําเจริญ
นายศักดิ์ชัย สุวรรณประเสริฐ
นายศิระ บุญธรรมกุล
นายศิริพงษ กรุงวงศ
นายสถาพร บุญเฉลียว
นายสถิตยพงษ อภิเมธีธํารง
นายสมควร คําพันยิ้ม
นายสมควร ลี่วัฒนายิ่งยง
นายสมชาย จันทรรอด
นายสมชาย สุทธิกุล
นายสมชาย สุมนัสขจรกุล
นายสมบูรณ กนกนภากุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘

นายสมยศ อุบลสถิตย
นายสมศักดิ์ โชติประดิษฐ
นายสมสุข ประภาสเพ็ญ
นายสมัคร สนทอง
นายสิทธิชัย จันทรเทศ
นายสิทธิชัย บุญสะอาด
นายสุจินต พฤกษอุดม
นายสุเทพ นิติวัฒนานนท
นายสุพน เดชพลมาตย
นายสุพร เตไชยา
นายสุรชัย สุนันทพงศศักดิ์
นายสุรพล ตันรุงเรืองทวี
นายเสรี จิตตโสภา
นายแสงชัย เทพสิทธิทรากรณ
นายแสนสิทธิ์ วินโกมินทร
นายอโณทัย ชัยมงคล
นายอภิชา เกงวิทยาเลิศ
นายอภิรักษ สุจริต
นายอาคม สตันยสุวรรณ
นายอําพล วรรณะวัลย
นายอุโฆษ บุณยเกียรติ
นายแอด เพชรฤทธิ์
นายกฤษณะ พฤกษะวัน
นายโกวิท ฉายสุรียศรี
นายจงเจริญ กิจสําราญกุล
นายจตุพร มังคลารัตน

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรือตรี จาฤก ศรีวนิช
นายเจนศักดิ์ วิชาวุฒิพงษ
นายเจษฎา สดุดี
นายเจษฎา เหลืองแจม
นายเจอดพงษ มกรมณี
นายฉลอง ของเดิม
นายเฉลิมชัย ปาปะทา
นายชลอศักดิ์ มากชู
นายชัยยุทธ สุรพัฒน
นายชัยรัตน หินทอง
นายชากรี รอดไฝ
นายชุมสาย ชํานาญคา
นายเชิดชัย จริยะปญญา
นายฐากร ลอมศตพร
นายณรงค มหรรณพ
นายดิเรก วงศสัมพันธ
นายเดโช ปลื้มใจ
นายเถกิงพล กัมพลานนท
นายทรงศักดิ์ วิทยอุดม
นายทศพร สุทธจินดา
นายธรรมนูญ แกวอําพุท
นายนันทศักดิ์ วงศวนากุล
นายนิรันดร สุรัสวดี
นายนิวัตร มีกุล
นายบรรพต คันธเสน
นายบัญญัติ แสงสวาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๑๑๘๕ นายบัณฑิต ประเสริฐอัมพร

๑๒๐๙ นายฟูยศ โชติคณาทิศ

๑๑๘๖ นายบันลือ ตวัฒนผล

๑๒๑๐ นายภิชาติ วรรธนะประทีป

๑๑๘๗ นายบุญยง สุรียพงษ

๑๒๑๑ นายภูริภัณฑ ทองวิจิตร

๑๑๘๘ นายประชา ธีระวิทย

๑๒๑๒ นายมนัส ลัคนาวงศ

๑๑๘๙ นายประนอม สุวะนาม

๑๒๑๓ นายมิตรชัย อานันทนสกุล

๑๑๙๐ นายประพันธ ผลพันพัว

๑๒๑๔ นายยุทธชัย ปทมสนธิ

๑๑๙๑ นายประมุข ทิชากร

๑๒๑๕ นายรังสรรค ปนทอง

๑๑๙๒ นายประสิทธิ์ พัวทวี

๑๒๑๖ นายเลิศสิน รักษาสกุลวงศ

๑๑๙๓ นายปรีชา เลาชู

๑๒๑๗ นายวรชาติ ศรีบุญแสน

๑๑๙๔ นายปญญารัตน รังศิลป

๑๒๑๘ นายวรธรรม อุนจิตติชัย

๑๑๙๕ นายปติ วงศนาวา

๑๒๑๙ นายวรพจน ผองสมัย

๑๑๙๖ นายเผด็จ แสงสวาง

๑๒๒๐ นายวิชัย กิจมี

๑๑๙๗ นายพงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล

๑๒๒๑ นายวิชัย จี้เพ็ชร

๑๑๙๘ นายพนัส วงษรัตนะ

๑๒๒๒ นายวิฑูรย อินทรอุดม

๑๑๙๙ นายพิทยา เพชรมาก

๑๒๒๓ นายวิรัช ศรีฟา

๑๒๐๐ นายพินิจ จินตจันทรวงศ

๑๒๒๔ นายวิรุฬห ฤกษธนะขจร

๑๒๐๑ นายพิภพ พัชรพรรณสกุล

๑๒๒๕ นายวิวัธน ตันเสรี

๑๒๐๒ นายพีระพงษ คืนคง

๑๒๒๖ นายวีรวัฒน ปภุสสโร

๑๒๐๓ นายพูนศักดิ์ ลออสุวรรณ

๑๒๒๗ นายวีระ กาหลง

๑๒๐๔ นายเพิ่มบุญ จูฑะเตมีย

๑๒๒๘ นายวีระ มานะตระกูล

๑๒๐๕ นายไพฑูรย จิตรพรหม

๑๒๒๙ นายวีระ ลิ้มสมบัติ

๑๒๐๖ นายไพรัช เคนวิเศษ

๑๒๓๐ นายวีระพล สุทธิพรพลางกูร

๑๒๐๗ นายไพรัช นาคทรัพย

๑๒๓๑ นายศิริ อัคคะอัคร

๑๒๐๘ นายไพรัตน จรรยหาญ

๑๒๓๒ นายสมใจ คงบุญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙

นายสมชัย ภิญโญธรรมากร
นายสมชัย วินิจนันทรัตน
นายสมพงษ จีราระรื่นศักดิ์
นายสมพงษ สิทธิโชคสกุลชัย
นายสมศักดิ์ แสงศิลา
นายสวง สุดประเสริฐ
นายสัญญา มัณฑางกูร
นายสามารถ มีตําเนิน
นายสายยนต สีหาบัว
นายสืบศักดิ์ ศลโกสุม
นายสุกิจ รักพานิชแสง
นายสุทธิคมน สุกสีเหลือง
นายสุธี วิสุทธิเทพกุล
นายสุรพล เจริญรักษ
นายสุรพล ธรรมสาร
นายสุรสิงห วรกุลสวัสดิ์
นายสุวิทย เจียระมั่นคง
นายอดิชาติ สุรินทรคํา
นายอนิวัตติ์ อรามมนทิราลัย
นายอนุวัฒน นทีวัฒนา
นายอภิชัย เชียรศิริกุล
นายอภินันท วัฒนรัตน
นายอัศนี มีสุข
นายอํานาจ บํารุงพงศ
นายอํานาจ อึงขจรกุล
นายอุทัย แจวจันทึก
นายเอนก ชมพานิชย

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายชยสาร โทณานนท
นายนิราศ อะมีนี
นายปานชัย สุทธางกูร
นายยุทธชัย อภิชัยชาญกิจ
นายวินัย อยูสบาย
นายอมรรัตน สุวรรณวงศ
นายจิตวัฒน มีศุข
นายจิรศักดิ์ สุรวัฒนาวงศ
นายจุลศักดิ์ อมรกุล
นายดํารงค ปยารมณ
นายถวัลย
ธนกิจเจริญพัฒน
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ
นายวิชัยดิษฐ จันทรปตุ
นายวิชา วิชาพร
นายสุชาลี สุมามาลย
นายกิติเดช ทวมเจริญ
นายเกียรติ วราคํา
นายจีระวุธ ชัยโยธา
นายฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ
นายเฉลิมพล พงศฉบับนภา
นายชาญชัย ชัยเฉลิมศักดิ์
นายชูเกียรติ จวนพานิช
นายเชาวลิต รณรงค
นายโชคอํานวย กัมพลานนท
นายณัฐพงศ บุญจริง
นายธนสิทธิ์ ฤทัยเจตนเจริญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒

นายธีรยุทธ วองลีลาเศรษฐ
นายนที วิพุธกุล
นายนิพนธ ปยะกุลเกียรติ
นายบริรักษ ชูสิทธิ์
นายประยุทธ จิตราคนี
นายปยะชาติ สุพรรณกุล
นายพงศศักดิ์ ฝอยทอง
นายพิชัย คิวานนท
นายมนตรี พงษพันธุ
นายมีชัย บุณยะมาน
นายรังสิต จิตตไทย
นายวิจิตร แสนสุขสวัสดิ์
นายวิชัย กานทมัญชุ
นายวิชัย สุขลิ้ม
นายวีระชัย ตันติวัฒนวัลลภ
นายสมชาย ชีวเกรียงไกร
นายสมชาย ลิ้มมณี
นายสมพงษ ปฐมมาณิศ
นายสมพล คําสุข
นายสันติ วิสุทธิ์สิริ
นายสินทร กัณธวงศ
นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
นายสุเมธ รุจิภักดิ์
นายสุวิทย หมั่นหอง
นายอดุลย โชตินิสากรณ
นายอนุรักษ มงคลญานวรัตน
นายอังคาร พวงนาค

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายอิทธิพงศ คุณากรบดินทร
นายกนกพล ศักดิ์วิเศษ ศรีนุกูล
นายกมล ตราชู
นายกฤตชนัย ศรีสุริยจันทร
นายกฤษ มันทรานนท
นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย
นายกฤษณะพงศ พูสกุลสถาพร
นายกําธร สุอรุณ
นายกิตติศักดิ์ ศรีนพคุณ
นายกุศล เกษประสิทธิ์
นายกูเกียรติ วงศกระพันธุ
วาที่รอยตรี เกรียงไกร สวาสดิ์ญาติ
นายเกรียงศักดิ์ รัตนกุญชลี
นายเกษตร หาญสุริย
นายเกษม ประสิทธิ์นอก
นายโกเมศ เจริญกาญจน
นายโกวิทย พรหมจรรย
นายโกศล วิทยาสุวรรณพร
นายโกสินทร ศรีเพชรพงษ
นายไกรฤกษ ถาวรมาศ
นายไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์
นายไกรลาศ รัตนโอฬาร
นายขรรคชัย เลขากุล
นายคทายุทธ ติระพงศประเสริฐ
นายคนึง มีพรหม
เรือโท ครรชิต บุญสิทธิ์
นายจตุพร ชนะศรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖

นายจรัญ ขยัน
นายจรุง เย็นกล่ํา
นายจรูญ พราหมหันต
นายจักรพงษ เปยมเมตตา
นายจํานัล เหมือนดํา
นายจําเนียร จุลพันธ
นายจําเนียร ศูนยตรง
นายจําเริญ สวนทอง
นายจําลอง ไกรดิษฐ
นายจําลอง เณรแยม
นายจิตตเกษมณ นิโรจนธนรัฐ
นายจิตตวีร ภูมิวุฒิสาร
นายจิรพงษ แกวมณี
นายจิรศักดิ์ ศรีคชา
นายจิระ เลี่ยมอยู
นายจิรัฏฐ พวงทอง
นายเจริญชัย อรรถโกมล
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย
นายเจษฎา รัตนจรณะ
นายฉลอง ประดับสุข
นายฉลองชัย วรสิงห
นายฉัตรชัย ทองแปน
นายฉาดฉาน นิลกําแหง
นายเฉลิม รัตนเกื้อ
นายชนาญวัต จิตรภิรมยศรี
นายชยกฤต วีระอมรกุล
นายชรินทร อาสาวดีรส

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายชัชพลศิลป ประเสริฐศรี
นายชัชวาล โชคสวัสดิ์
นายชัยณรงค บุญวิวัฒนาการ
นายชัยยงค ฮมภิรมย
นายชัยรัตน ธาราสันติสุข
นายชัยรัตน พุมมวง
นายชัยรัตน ศุภมิตรศิริ
นายชัยรัตน สุทธิธรรม
นายชัยวัฒน อิทธิวรรณพงศ
นายชัยวัฒน เอกวุฒิพล
นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย
นายชาคร วัฒนสินธุ
นายชาญชัย เขาวงศทอง
นายชาญชัย บุญเสนอ
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
นายชาติชาย เพชระบูรณิน
นายชาติชาย ฤทธิ์น้ํา
นายชาติชาย สงวนพงษ
นายชูชาติ นาคสุข
นายเชิดชาย พิบูลยวุฒิกุล
นายไชยเยศ ประสงคดี
นายไชยันต ปฏิยุทธ
นายฐานวัฒน ธนโชคชัยอนันต
นายณรงค เกิดเทศ
นายณรงค เชาวนลิลิตกุล
นายณรงค บุยศิริรักษ
นายณรงค พรรณจิตต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐

นายณรงค ไพศาลทักษิณ
นายณรงค มณีเทพ
นายณรงคชัย ทิพกนก
นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร
นายณรงทัต สิทธิจินดา
นายณัฏฐสิทธิ์ รุงรัศมี
นายณัฐพล วรรธนะภูติ
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
นายณัฐวัฒน ออนสุวรรณ
นายดนัย คฤหานนท
นายดนัย ปานนิตยกุล
นายดิเรก ขุนออน
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
นายเดชา ใจยะ
นายเด็ดดวง สวัสดี
นายตอลาภ เลขธรากร
นายโตน กรอมี
นายถนอม ยุทธเกรียงไกร
นายถาวร คูณคําตา
นายถุนันท สมบัติยานุชิต
นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ
นายทนงฤทธิ์ แกวมณีชัย
นายทรงทรัพย พิริยคุณธร
นายทรงพร กอนแกว
นายทรงศักดิ์ จันทรสาขา
นายทรงศักดิ์ ดิษฐาน
นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายทวีชัย พลายชุมพล
นายทวีพล ปญญาวัฒนานนท
นายทวีวุฒิ สังขศิริ
นายทวีศักดิ์ สุขสมัย
นายทองใบ เพ็งธรรม
นายทองสุข พระบาง
นายทัศนัย สุขเจริญ
นายทินกร ชัยดี
นายทินกร มุสิกวัตร
นายทิวา พรหมอินทร
นายเทพชัย เสรีอํานวย
นายเทพสิทธิ์ ธัญญวนิช
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายธงชัย กิติคุณานนท
นายธงชัย เจริญพานิชยกุล
นายธงชัย ตรีทิพยรักษ
นายธนพล อันติมานนท
นายธนพัฒน บูรณศักดิ์ภิญโญ
นายธนะ ประมาภรณ
นายธนา บุษปวนิช
นายธนิต กุลสุนทร
นายธเนศ นิยม
นายธรธรรม ชินโกมุท
นายธวัช ไผประดิษฐ
นายธวัช ศิริวัธนนุกูล
นายธวัชชัย ดิษยนันทน
นายธวัชชัย ไทยภักดี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔

นายธวัชชัย วิสมล
นายธวัชชัย สวางวงศ
นายธัชฤทธิ์ ปนารักษ
นายธานี มาลีหอม
นายธานี วรรณพัฒน
นายธีรภัทร อดิเทพสถิต
นายธีรวัฒน สุดสุข
วาที่พันตรี ธีระ สันติเมธี
นายธีระกุล เอี่ยมอําภา
นายธีระเดช บางสมบุญ
นายธีระวิทย สิทธิดํารง
นายธีระศักดิ์ อินทรชาติ
นายนคร คงนวล
นายนคร สุสัณฐิตพงษ
นายนพดล ปราศราคี
นายนพพงษ หงษยนต
นายนราธิป พรหมพฤกษ
นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
นายนิกร จันทรอําไพ
นายนิคม ศิริสิงหสังชัย
นายนิพนธ อินทรสกุล
นายนิพันธ ศิริธร
นายนิมิตร นิลวัตร
นายนิยม ดวงสม
นายนิรุช ศรีสวัสดิ์
นายนิรุต โชติกะ
นายนิวัฒน เรืองเดช

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายนิเวศน พูลสวัสดิ์
นายบรรจง สิงทพ
นายบรรเจิด อนุเวช
นายบัณฑิต สงวนพวก
นายบุญควง พานิชศิลป
นายบุญไทย กาฬศิริ
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
นายบุญฤทธิ์ งานสม
นายปฐม วิมลธร
นายปรเมษฐ ขําเขียว
นายประกอบ ศรีทวี
นายประกาศิต มหาสิงห
นายประกิต วงษวิสิทธิ์
นายประจิม จบศรี
นายประดิษฐ รักเสรี
นายประถม ประเมินดี
นายประทวน บุญวังแร
นายประทีป ขํามวง
นายประทีป จุลวัฒฑะกะ
นายประทีป บัวงาม
นายประทีป พิทักษ
นายประธาน สุรกิจบวร
นายประนอม แกวหนองเสม็ด
นายประพฤทธิ์ ยูถนันท
นายประพันธ จันทโร
นายประพันธ บุญคุม
นายประพันธ พรหมสมบูรณ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘

นายประภาส คงแตง
นายประมณฑ สุจริต
นายประมวล ศรีทอง
นายประมูลสิทธิ์ ศรีสงคราม
นายประยูร รัตนเสนีย
นายประวิตร ลิ้มสุรัตน
นายประวีณ สรวยสุวรรณ
นายประสงค เกสรสุคนธ
นายประสงค คงเคารพธรรม
นายประสงค นิวบุตร
นายประสาน กาญจนพิบูลย
นายประสิทธิ์ ฟกอุดม
นายประสิทธิ์ ภูชัชวนิชกุล
นายประสิทธิ์ วิสุทธิ์จินดาภรณ
นายประสิทธิ์ สุขเกษม
นายประเสริฐ จันทรแยง
นายประเสริฐ จิตมุง
นายประเสริฐ เชื้อสถาปนศิริ
นายประเสริฐ มุยแกว
นายประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธุ
นายปราโมทย บุญอากาศ
นายปราโมทย สําเภาเงิน
นายปรีชา ใจเพชร
นายปรีชา ดําเกิงเกียรติ
นายปรีชา พรหมบุตร
นายปรีชา วัตยานนท
นายปรีชา สุขรอด

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายปรีชาวัฑฒ ปลอดทอง
นายปญจชัย เลื่อมประเสริฐ
นายปญญา นาคฉ่ํา
นายปานทอง สุรเสียง
นายปยะวัตร แกวจินดา
นายปยะศักดิ์ คําสีลา
นายเผด็จ นุยปรี
นายเผด็ฌ โชติมณี
นายพงศพัศณ เรืองระพีพรรณ
นายพงศรัตน ภิรมยรัตน
นายพงศวเฑพ จิรสุขประเสริฐ
นายพงศศักดิ์ ประดิษฐศิลป
นายพงษศักดิ์ คารวานนท
นายพจน รักความสุข
นายพนัส สุวรรณเมนะ
นายพันธุเลิศ มีวุฒิสม
นายพิจิตร วัฒนศักดิ์
นายพิชัย อุทัยเชฏฐ
นายพิชัยลักษณ เพชรบุรีกุล
นายพิชิต ชื่นจิตร
นายพิชิต โมกศรี
นายพินิจ เธียรธวัช
นายพินิจ บุญวรรณ
นายพิภพ บุญธรรม
นายพิษณุ เสนาวิน
นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล
นายพิสนฑ ตั้งศิริชัยพงษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒

นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ
นายพีรเดช โทมัส
นายพุทธดํารงค คุณารักษ
นายพูนโชค วรรธนวินิจ
นายเพียรศักดิ์ ประภากร
นายไพฑูรย จิตตสุทธิผล
นายไพฑูรย มุสิกะโปดก
นายไพฑูรย เลิศไกร
นายไพฑูรย ไวยฉาย
นายไพฑูรย อินสุข
นายไพบูลย นิรุกติศาสตร
นายไพบูลย ยงพฤกษา
นายไพบูลย ยิ้มแยม
นายไพโรจน อนุรัตน
นายไพศาล ช ศิริสนธิ
นายไพศาล บุญลอม
นายไพศาล ศิลปวัฒนานันท
นายภคภูมิ บุตรโพธิ์
นายภัคพงษ ทวิพัฒน
นายภากุละ อาวัชนากร
นายภิญโญ เที่ยงดี
นายภิรมย มีรุงเรือง
นายภูริทัต สัจจะกานต
นายโภคากร สินสกลวัฒน
นายมงคล คําเพราะ
นายมงคล มุสิกะสาร
นายมงคล สุกใส

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายมณเฑียร หัสนันท
นายมณี คัชมาตย
นายมนตณัฐ เดชธํารงค
นายมนตรี ชัยกาญจนกิจ
นายมนตรี ชุนศิริทรัพย
นายมนตรี ธนวิวัฒน
นายมนตรี เพชรชะเอม
นายมนู สรอยพลอย
นายมนูญ คุณาเศรษฐ
นายมนูญ สอนเกิด
นายมานะ จรุงเกียรติขจร
นายมาโนช พลอยแกว
นายมาลัยวรณ ตั้งอรุณสวัสดิ์
นายเมฑา ศิริรําไพวงษ
นายเมธา ทวีกุลกิจชัย
นายเมธี กาญจนะพังคะ
นายเมธี ปรัชญาสกุล
นายยงยุทธ อุยประภัสสร
นายยลยง มีพืชน
นายยศวัฒน พิมพรัตนโชติ
นายยุทธ วงษศิริ
นายยุทธ แสงรุงเรือง
นายยุทธนา นุชนารถ
นายยุทธนา พันธศรีวิลาส
นายยุทธศาสตร วิยาภรณ
นายรพินทร ถาวรพันธ
นายระวีวงศ วงศปราชญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายรักษ ลี้ทรงศักดิ์
นายรังสรรค ไฝกิ่ง
นายรังสิฏ เศียรอุน
นายรัชกฤช สถิรานนท
นายรัฐชัย สงประสพ
นายราตรี บุญยง
นายรุงชัย ใบกวาง
นายรุทธ สุขสําราญ
นายเรวัต อัมพวานนท
นายเริงชัย ไชยวัฒน
นายล้ํา เลิศศรีมงคล
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย
นายวชิระ อัลภาชน
นายวรทัศน วานิชอังกูร
นายวรพัฒน พงศบุตร
นายวรินทร เนาวรัตนวัฒนา
นายวลัญจกร ไกรเลิศ
นายวสันต เวชศิลป
นายวัชรศักดิ์ เชาวนประยูรชัย
นายวัชระ ฉัตรเท
นายวัชระ พัฒนสวัสดิ์
นายวัชรินทร เจตนาวณิชย
นายวัชรินทร รักชาติเจริญ
นายวัชเรนทร สืบสิทธิ์
วาที่รอยตรี วัฒนชัย ละอองศิริวงศ
นายวัฒนชัย สุวัณณะศรี
นายวัฒนา เที้ยวพันธ

๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายวัลลพ เรืองพรเจริญ
วาที่รอยตรี วัลลภ วัชรอํามาตย
นายวิจักขณ ชินโคตรพงศ
นายวิจิตร จันทรปาน
นายวิชัย นิมิตรมงคล
นายวิชา ชะบางบอน
นายวิชิต บุญกังวาน
นายวิเชียร ธนสุกาญจน
นายวิเชียร พงษพานิช
นายวิเชียร อินทะกูล
นายวิฑูรย ปสาวงษ
นายวิทยา สโรบล
นายวิทวัส กองแกว
นายวินัย จงวัฒนบัณฑิตย
นายวินัย เดชรัตนสุวรรณ
นายวิบูลย จิรภากรณ
นายวิบูลย เลาหสุรโยธิน
นายวิรัช ดวงแกว
นายวิรัตน บัวธรรม
นายวิโรจน เตชะจันตะ
นายวิโรจน ทัฬหะวาสน
นายวิโรจน เสนาธิบดี
นายวิวัฒน ฉันทนานุรักษ
นายวิเศษ พลไชย
นายวิษณุ ธันวรักษกิจ
นายวิษณุ สวางทรัพย
นายวิสา ยัญญลักษณ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐

นายวิสิฐ ตั้งปอง
นายวิสิทธิ์ ศรีบรรเทา
นายวิสิทธิ์ เอารัตน
นายวิสิษฎ พวงเพชร
นายวิสูตร นุกูลกิจ
นายวีรพล บูรณะพานิช
นายวีระ เกิดศิริมงคล
นายวีระ คําหลา
นายวีระชัย ปยะ
นายวีระชัย อารีรมย
นายวีระเดช สมวรรณ
นายวีระพงษ บุญญานุสนธิ์
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
นายวุฒิพงศ จัตุรัตน
นายวุฒิพงศ ธนพาณิชยวัฒนา
นายวุฒิสิทธิ์ จันทสูตร
นายวุทธชัย อาภานุกูล
นายเวรัชช ธาราสมบัติ
นายศรนรินทร ไชยบุรี
นายศรัณย จันทรดี
นายศรัณย สุขเกษม
นายศรีโรจน นิมมานพัชรินทร
นายศักดิ์ชัย ชัยเชื้อ
นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์
นายศักดิ์สรรค ชาวสามทอง
นายศิรัษฎ ประสพเนตร
นายศิริชัย นุชพงษ

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายศิริชัย อัมพวา
นายศิริพงศ ประทุมรัตน
นายศิริศักดิ์ ภิญโญพานุวัฒน
นายศิลปชัย คําสวัสดิ์
นายศิลปสิทธิ สุจริตธรรม
นายศุภกิจ จตุรพิตร
นายศุภชัย โพชนุกูล
นายศุภชัย วรรณรัตน
นายศุภโชค สังขวณิช
นายศุภโชติ กลิ่นศรีสุข
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
นายศุภวริศ เพชรกาฬ
นายเศรษฐชัย ธนารักษ
นายสกล จันทรักษ
นายสถาพร ประทุมทอง
นายสถิตยพงษ ศิวะวามร
นายสนั่น วรินทราวาท
นายสนิท มุสิกะศิริ
นายสม เพ็ชรสันทัด
นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร
นายสมควร ชอมาลี
นายสมคิด มุสิกอินทร
นายสมชัย ฉายศรีศิริ
นายสมชัย รุงสาคร
นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร
วาที่รอยตรี สมชาย จันเทศ
นายสมชาย ชิดเชื้อ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมชาย พลานุเคราะห
นายสมชาย โยธาทิพย
นายสมชาย อนะวัชกุล
นายสมทบ กุลชล
วาที่รอยตรี สมบัติ จันทรเจษฎากร
นายสมบัติ เฟองปรางค
วาที่รอยตรี สมบูรณ พรตั้งจิตลิขิต
นายสมบูรณ สุพลจิต
นายสมพงษ การะเกด
นายสมพงษ ฎาราณุท
นายสมพงษ เอื้อเสถียร
นายสมพร สถิตยภูมิ
นายสมพร อรุณรัตน
นายสมโภชน สิทธิเวช
นายสมยศ เลาชู
นายสมยศ วงศเจริญ
นายสมฤกษ บัวใหญ
นายสมศักดิ์ กูเกียรติกาญจน
นายสมศักดิ์ จิตติละอองวงศ
นายสมศักดิ์ พัวพันธุ
นายสมศักดิ์ ยิ่งขจร
นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย
นายสมศักดิ์ สงนุย
นายสมศักดิ์ สมบูรณ
นายสมศักดิ์ สิทธิวรการ
นายสมศักดิ์ อิทธิวรกุล
นายสมหมาย เมฆกลอม

๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสมหวัง รุงตระกูลชัย
นายสมัคร สดุดี
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
นายสรวิชญ ไชยสวัสดิ์
นายสราวุฒิ รอดอยู
นายสฤษฎิ์ น้ําคาง
นายสฤษดิ์ ไสยโสภณ
นายสวัสดิ์ มีแตม
นายสอาด สิงหงาม
นายสัญญา กลีบมณี
นายสันตชัย แกวหมาย
นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา
นายสาธิต กลิ่นภักดี
นายสาธิต ธรรมประดิษฐ
นายสานิต ขันอาสา
นายสานิต เขมวัฒนา
นายสําเนียง จันยาง
นายสําราญ จิตมานะ
นายสําราญ ตันเรืองศรี
นายสําเริง วงศมุณีวรณ
นายสิทธิชัย ทัศนานุกุลกิจ
นายสิทธิชัย ศักดา
นายสิทธิพร ณ นครพนม
นายสิทธิพร ณ พัทลุง
นายสิทธิศักดิ์ พรประสิทธิ์สุข
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
นายสืบศักดิ์ ยุตตานนท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘

นายสุขสันต บุญโทแสง
นายสุขสันติ์ บุณยากร
นายสุขสันติ์ ยุทธเกษมสันต
นายสุจินต ไชยชุมศักดิ์
นายสุชัย เสาวลักษณ
นายสุชาติ ดอกไมเพ็ง
นายสุชิน เนียมเผือก
นายสุเชษฐ ทรัพยสินเสริม
นายสุทธา สายวาณิชย
นายสุทธิพงศ นพวงษศิริ
นายสุทธิพงษ ตันบุญยศิริเดช
นายสุทิน เจริญสังข
นายสุทิน มณีพรหม
นายสุเทพ เตียวตระกูล
นายสุเทพ สัมพันธวัฒนชัย
นายสุเทพ สุทธิลักษณ
นายสุธรรม หนูงาม
นายสุนทร มหาวงศนันท
นายสุนทร มั่นพลศรี
นายสุนทร สุพรรณชนะบุรี
นายสุนิจ คนยัง
นายสุพจน สุวรรณโชติ
นายสุพรชัย จิตตุรงคอาภรณ
นายสุรชัย อุทัยรัตน
นายสุรชาติ สุรเสรีวงษ
นายสุรพงษ รังสาดทอง
นายสุรพงษ สายโอภาศ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสุรพร พรอมมูล
นายสุรพล ชูจันทร
นายสุรพล เทียนสุวรรณ
วาที่รอยตรี สุรพล ไพศาลศิลป
นายสุรพล ลิ่มศิลา
นายสุรพล สัตยารักษ
นายสุรพันธุ กองวารี
นายสุรพันธุ ตรีมงคล
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
นายสุระ สุรวัฒนากุล
นายสุระ หงษศิริ
นายสุรัตน อัครวิโรจนกุล
นายสุรินทร ธีรจามรนันท
นายสุรินทร อุมารังษี
นายสุวัจชัย สังคพัฒน
นายสุวัฒน ปลอดวิมุต
นายสุวัฒน สุวรรณภาชน
นายสุวัสส ศังขจันทรนันท
นายสุวิทย คําดี
นายสุวิทย เพียนอก
นายสุวิทย เล็กกําแหง
นายสุวิทย ศรีสมบุญ
นายเสกสรร ปาลวัฒนวิไชย
นายเสกสรรค ฉัตรตระกูล
นายเสง สิงหโตทอง
นายเสนห บุญสุข
นายเสนอ พิศเพ็ง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒

นายเสรินทร แกวพิจิตร
นายเสริม อุนชู
นายเสริมศักดิ์ แนมใส
นายเสรี พาณิชยกุล
นายแสงประทีป บุญนอม
นายโสพล เสงเสน
นายโสภณ เกียรติเสรีกุล
นายโสภณ ชาเรืองฤทธิ์
นายโสภณ ชุมชูจันทร
นายโสภณ เนื่องจํานงค
นายหิรัญ ทนกลา
นายองอาจ พัฒนทอง
นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ
นายอดิศักดิ์ สัมฤทธิ์
นายอนวัตร ศุภศรี
นายอนันตธรณ ลิ้มพาณิชชัย
นายอนุกูล แสงทองฉาย
นายอนุชา วชิรานุวฒ
ั น
นายอนุพงศ เนื่องจํานง
นายอนุสรณ แกวกังวาล
นายอภิชาต ทิมเจริญ
นายอภิเชษฐ สิงหแกว
นายอภินันทน ปาละวัธนะกุล
นายอภิรัฐ สะมะแอ
นายอภิวุฒิ เตชวิทูรวงศ
นายอภิสิทธิ์ ธีรภูวฤทธิ์
นายอมรภัณฑ เรืองเดช

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ
นายอรรณพ อุนอก
พันจาเอก อรรถ เทียบปด
นายอรรถสิทธิ์ สุขธรรมนิยม
นายออมสิน สุขภิการนนท
นายอัครพงษ เอี่ยมบุญศิริ
นายอัมพร อินตะนัย
นายอาคม วงศสวาง
นายอาคม สุขพันธ
นายอาทิตย นพคุณวงศ
นายอาบีดีน เจะมุ
นายอายา ดิษฐาภินันท
นายอาแว ผูหาดา
นายอํานวย งามวงษวาน
นายอํานาจ แดงกุล
นายอํานาจ เพียรบําหยัด
นายอิทธิพล รัตนเมธานันท
นายอุดม จันตาใหม
นายอุดม จุสปาโล
นายอุดม เย็นสบาย
นายอุดมศักดิ์ โปะบุญชื่น
นายอุดร คําภู
นายอุทัย ลือชัย
นายอุทิศ พันธจูม
นายเอกรัตน อังคสิทธิ์
นายโอภาส วรศิริ
นายกฤษณ วงษเวช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายชาลี รัตนานนท
นายชํานาญ ฉันทวิทย
นายดนุพล ชืน่ อารมณ
นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย
นายธงชัย ไชยพรหม
นายธวัชชัย สวนสีดา
พันตํารวจโท เบญจพล จันทวรรณ
พันตํารวจโท ประวุธ วงศสีนิล
พันตํารวจโท พงษธร ธัญญสิริ
พันเอก พินิจ ตั้งสกุล
นายภูมิ์พงษ ขุนฉนมฉ่ํา
พันตํารวจโท วรรณพงษ คชรักษ
วาที่รอยตรี วุฒิพงษ เหลาจุมพล
นายศิธร วรรณแสง
นายสมโภชน ดาระดาษ
นายสมศักดิ์ มีนาสิทธิโชค
นายสุทัศน ชมภู
พันตํารวจตรี สุริยา สิงหกมล
นายสุวพงศ กิติภัทยพิบูลย
พันตํารวจเอก อโณทัย บํารุงพงษ
นายกําจัด พรรณธรรม
นายจเร รองศรีแยม
นายจํานงค เหมทานนท
นายฉัตรชัย ธาราแสวง
นายชัยวัฒน พันธพานิช
นายชาญชัย สุขบริบูรณ
นายชํานาญศิลป สุขยิ่ง

๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายชูโชค จงวัฒนาชูเดช
นายดุสิต วงศนาวา
นายธีรกุล รุณภัย
นายธีรพล ขุนเมือง
นายธีระพล ประสิทธิวงษ
นายนรา รัตนรุจ
นายนิกร นําภานนท
นายบุญฤทธิ์ แสนพาน
นายปฐม เพชรมณี
นายประจวบ ชวยจันทร
นายประยงค พลเยี่ยม
นายปราโมทย ประสิทธิ์พรม
นายพิสม สุวรรณวานิช
นายยงเกียรติ วงศพรหมเมฆ
นายวรานนท ปติวรรณ
นายวันชัย ศิริพงษ
นายวัยวัฒน อารีราษฎร
นายวิเศษศักดิ์ อินทราปกรณ
นายวีระวัฒน สิริปูชกะ
นายวีระศิลป คุณูปถัมภ
นายสนิท ศิริกุลวัฒนา
นายสบโชค สิงหปรีชา
นายสมเกียรติ บุญทอง
นายสามารถ วิกัยกุล
นายสุพจน เอี่ยมมงคลสกุล
นายสุภชัย สุภธีระ
นายสุภพ ปงตา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐

นายสุวิชาน แพทยอุดม
นายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ
นายอํานวย ศรีโยธา
นายอิทธิพล แผนเงิน
นายอุดมชัย รักษาสัตย
นายอุดร ชัยวรากรณ
นายเอกวิช เมืองวงษ
นายเกษม มีเสน
นายขจร มุกมีคา
นายจารึก วิไลแกว
นายทวิชาติ อินทรฤทธิ์
นายทองใบ กลิ่นอุบล
นายธนิตศักดิ์ อุนตา
นายบพิตร วิทยาวิโรจน
นายประยูร หนูสุก
นายพจน สีเขม
นายพีรพน พิสณุพงศ
นายไพโรจน เพชรสังหาร
นายภคพล พฤฒปภพ
นายมาโนชย คําสี
นายวรเทพ ปสาวงษ
นายวัชรนนท มั่นใจ
นายวิรัตน ทองเจริญ
นายวิโรจน ใจอารีรอบ
นายวิเศษ เพชรประดับ
นายวีระสิทธิ์ ชูแสงทอง
นายศรายุธ ปนประทีป

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายศักย ขุนพลพิทักษ
นายสมเกียรติ พันธรรม
นายสมพงษ วิริยะจารุ
นายสามารถ จันทรสูรย
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ
นายสุขุม บัวมาศ
นายสุธน บัววัฒน
นายสุพจน พรหมมาโนช
นายสุวัฒน คายแสง
นายเสรี คงรัตน
นายอมร กิตติกวางทอง
นายอาณัติ บํารุงวงศ
นายเอนก ขําทอง
นายชวน คลายปาน
นายสุริยะ หรรษคุณาฒัย
นายอนุสิทธิ์ สุขมวง
นายกนก ปนตบแตง
นายกมล นาคมณี
นายกมล สารสมัคร
นายกระเษียร ปญญาคําเลิศ
นายกฤชเทพ ยิ้มรูปเล็ก
นายกฤตพล สมมาตย
นายกฤษฎา ประศาสนวุฒิ
นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ
นายกฤษฎางค สุริยเลิศ
นายกฤษณะ ไวยมัย
นายกองเกียรติ กูณฑกันทรากร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒

นายกิจการ พรหมมา
นายกิตติ อัมระนันทน
นายกิตติพศ พลพิลา
นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา
นายกิตินันท โนสุ
นายกิติพงศ มะโน
นายกีรติ ปานสกุล
นายกุลธร เลิศสุริยะกุล
นายกุลวุฒิ จูมานัศ
นายเกตุ ไชยมาลา
นายเกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน
นายเกศ ชวนะลิขิกร
นายเกษมศักดิ์
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายเกียรติศักดิ์ นนทพจน
นายเกียรติศักดิ์ สรอยสุวรรณ
นายโกวิท ลือคํางาม
นายโกศล จุยมี
นายโกศล โอฬารไพโรจน
นายโกศัลย ตั้งใจ
นายไกร เกษทัน
นายไกรฤกษ อบรมสุข
นายไกรสร ศรีไตรรัตน
นายขจิต จิตตเสวี
นายเข็มชาติ บุญยะเพ็ญ
นายคงศักดิ์ แกวอินทร

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายคเชนทร มะโนใจ
นายคณิตศ สนั่นพานิช
นายคนอง ผะอบเหล็ก
นายคมกริบ ตลับทอง
นายคัมภีร ศรีแกว
นายคําเพียร ชาบุญมี
นายจงกล เจริญผล
นายจณัชต โภคสวัสด
นายจรัญ เสนาวงศ
นายจรัมพร หรรษมนตร
นายจรัส สมบูรณ
นายจรินทร รัตนา
นายจรูญ มะลาดวง
นายจันทรบูรณ สถิตวิริยวงศ
นายจารุ เจริญสุวรรณ
นายจําเนียร นันทดิลก
นายจําเนียร บุญมาก
นายจําเริญ ชูชวยสุวรรณ
นายจําลอง เชยอักษร
นายจําลอง เอกฐิน
นายจิรันดร ยูวะนิยม
นายจุฑาพงศ เลี้ยงตน
นายจุมพฏ ชมภูรัตน
นายเจริญ รุงเรือง
นายเจษฎา อิสเหาะ
นายฉลอง พูลพุฒ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕

นายฉัตชัย ฉิ่นไพศาล
นายฉัตรชัย บัวกันต
นายฉัตรดนัย จิระเดชะ
นายฉัตรเนตร วาทะวัฒนะ
นายฉันชาย สิทธิพันธุ
นายเฉลิม แสงสุวรรณ
นายเฉลิมพล ลี้ไวโรจน
นายเฉลิมยศ อุทยารัตน
นายชน สามารถ
นายชนินทร บุญลักษณานุสรณ
นายชรินทร จันทรวนั เพ็ญ
นายชลํา อรรถธรรม
นายชลิต เพ็ชรรัตน
นายชวง ธงภักดี
นายชวภณ สิงหจรัญ
นายชวโรจน ทองอําไพ
นายชอุม กรไกร
นายชัชวาลย ปอมไชยา
นายชัชวาลย สวัสดิ์พานิช
นายชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์
นายชัยวัฒน โชติวาณี
นายชัยวัฒน บํารุงจิตต
นายชาญชัย สุกใส
นายชาญณรงค มาสิงบุญ
นายชาญยุทธ หาญชนะ
นายชาติ มีชัย
นายชาติ สวางศรี

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายชาติชาย กฤตนัย
นายชาย มะลิลา
นายชํานาญ งามสมบัติ
นายชํานาญ บูรณโอสถ
นายชํานาญ วันแกว
นายชิงชัย โพธิ์ทอง
นายชิดเชื้อ กนกเพ็ชรรัตน
นายชีวลัค พงษบูรณกิจ
นายชุมพล บุญเกื้อ
นายชุมสิน ศักดิ์นภาพรเลิศ
นายชูเกียรติ ดานธนะทรัพย
นายชูศักดิ์ เจริญกุล
นายเชวง วัฒนธีรางกูร
นายเชิดศักดิ์ ศรีสงาชัย
นายเชือบ จิตสามารถ
นายโชคดี สุขสวัสดิ์
นายโชติ จินตแสวง
นายไชยันต สุวรรณชีวะศิริ
นายฐิติรัฐ บุตรเพชร
นายณฐยศ สองศรี
นายณภัทร นอยน้ําใส
นายณรงค กิจสุภา
นายณรงค คนสมบูรณ
นายณรงค นันทวรรธนะ
นายณรงค แผวพลสง
นายณรงค รุงแตงออน
นายณรงค เอื้อวิชญาแพทย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙

นายณัฐพล พุทธสาร
นายณัฐศักดิ์ เฮงตระกูล
นายณัฐเศรษฐ มนิมนากร
นายดํารงค อดุลยฤทธิกุล
นายดํารงค อรามทอง
นายดํารงฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร
นายดํารงศักดิ์ สืบศรีวิชัย
นายดิฐกานต บริบูรณหิรัญสาร
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
นายดุษิต ดลประสิทธิ์
นายดุสิต จันทรศรี
นายดุสิต ภูตระกูล
นายเดชชัย ดีไพร
นายเดชา นาวานุเคราะห
นายเดโช ประแดงปุย
นายแดง แหมะจิ
นายตระกูล สุวรรณดี
นายตวน มังบูแวน
นายเติมพงษ เพ็ชรกูล
นายถวิล กุญชรินทร
นายถวิล ทิมมา
นายถาวร คูณิรัตน
นายถาวร มิ่งสกุล
นายทบ กรกุม
นายทรงกลด สรรพอาษา
นายทรงชัย ฐิตโสมกุล
นายทรงมา แสงผา

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายทรงวุฒิ แสงคํา
นายทรงศักดิ์ สาแกว
นายทวี ศันสนียพันธุ
นายทวีป สุดแสวง
นายทวีพันธ คลายเพ็ชร
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม
นายทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์
นายทวีศักดิ์ สงเสริม
นายทศพร อินทรพันธุ
นายทองบอ เดชสองชั้น
นายทองปาน แวงโสธรณ
นายทองเปลว จบศรี
นายทองพูน หนอแกวมูล
นายทองสุข อยูศรี
นายเทียนชัย กุลฑานันท
นายธงชัย มั่นคง
นายธงชัย สุวรรณสิชณน
นายธงชัย อยูวงษอั๋น
นายธนประเสริฐ จุฑางกูร
นายธนา นิพทิ สุขการ
วาที่รอยตรี ธนิต แทงทองคํา
นายธนิต มณฑา
วาที่รอยตรี ธนุ วงษจินดา
นายธวัช แซฮ่ํา
วาที่รอยตรี ธวัชชัย บํารุงกิจ
นายธวัชชัย แพชมัด
นายธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓

นายธวัชชัย สีสิมมา
นายธวัชชัย หมืน่ ศรีชัย
นายธวัชชัย อุยพานิช
นายธานี อรรถอนันต
นายธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร
นายธีรพงษ สารแสน
นายธีรพจน พุทธิกีฎกวีวงศ
นายธีรพล เดโชเกียรติถวัลย
นายธีรวรรณ บุญญวรรณ
นายธีรวุฒิ พุทธการี
นายธีระ นิ่มสังข
นายธีระ รักความสุข
นายธีระ วัชรปรีชานนท
นายธีระพงษ ทันอินทรอาจ
นายธีระพล ศิรินฤมิตร
นายธีระยุทธ หัสนะ
นายนนท โรจนวชิรนนท
นายนพดล เสนาพล
นายนพพร มากคงแกว
นายนพพร โหวธีระกุล
นายนภดล ทองคําพงษ
นายนภัทร วัจนเทพินทร
นายนรา เหลาวิชยา
นายนรินทร อินทรแกว
นายนริศ ฤทธาภิรมย
นายนริศร นางาม
นายนลธวัช ยุทธวงศ

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายนิกร ศิริวงศไพศาล
นายนิกูล ประทีปพิชัย
นายนิตย คําธนนันทิกุล
นายนิตย สัญพงศ
นายนิธิพงศ ดวงมุสิก
นายนิพนธ ฉัตรทิพากร
นายนิพัฒน มณี
นายนิยม ชูชื่น
นายนิรัตน กองรัตนานันท
นายนิวิท เจริญใจ
นายนิสิต ชายภักตร
นายนิโอะ นิมุ
นายนุกูล แสงพันธุ
นายบดินทร รัศมีเทศ
นายบรรจง วิทยวีรศักดิ์
นายบรรจบ ยศสมบัติ
นายบรรจบ ศรีกัลยา
นายบรรหาร สวนยิ้ม
นายบัญชา สมบูรณสุข
นายบัญญัติ สุมยศ
นายบํารุง คําเอก
นายบํารุง พระโพธิ์
นายบุญชัย อุกฤษฏชน
นายบุญชู ตาสิติ
นายบุญทรง จิโนเปง
นายบุญรักษ ยอดเพชร
นายบุญเรือง ถาคําฟู

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗

นายบุญเลิศ พวงพันธ
นายบุญเลิศ พวงเพ็ชร
นายบุญเลื่อน จันจัด
นายบุญวาสน หูมวงศ
นายบุญสง เพ็ชรแท
นายบุญสม มีอนันต
นายบุญเอื้อ โสภิณ
นายบูรณันต ชุมรักษ
นายปกครอง พงษญาติ
นายประกอบ กุลเกลี้ยง
นายประกอบ กุลบุตร
นายประกอบ จันทรทิพย
นายประกาศิต ยังคง
นายประกิจ ภูทอง
นายประกิตต โคตรมา
นายประจวบ กําลังเดช
นายประจักษ บัวผัน
นายประจักษ มูลมณี
นายประชัน ภูยาโต
นายประดิษฐ หลาสีดา
นายประดิษฐ จิตบุญ
นายประทีป ระงับทุกข
นายประพฤทธิ์ สุขใย
นายประพัฒน คหินทรพงศ
นายประพันธ นาคแกว
นายประพันธ วองสกุล
นายประพันธ วังคะฮาต

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายประพิศ คําภูแสน
นายประพิศ นาโควงค
นายประไพ รัตนไพจิต
นายประภัสร สุภาสอน
นายประมวล กระจางอรรถชัย
นายประมวล ทั่งกลาง
นายประยุทธ วงศแปง
นายประยุทธ อัครเอกฒาลิน
นายประยูร มัยโภคา
นายประวัติการณ ศรีสุนทรไท
นายประวิตร ทับเที่ยง
นายประวิทย กิติดํารงสุข
นายประเวศ รัตนวงศ
นายประสงค พรโสภิณ
นายประสพ พันธุดี
นายประสาน คงสมบูรณ
นายประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ
นายประสิทธิ์ ทองไสว
นายประสิทธิ์ นวลอุทัย
นายประสิทธิ์ รื่นกลิ่น
นายประสิทธิ์ สลักคํา
นายประสิทธิ์ สิทธิวุฒิ
นายประสิทธิ์ แสงพินิจ
นายประสิทธิ์ หนูกุง
นายประสิทธิ์ อัครพิทยาอําพน
นายประเสริฐ มีรัตน
นายประหยัด อนุศิลป

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายประหลาด ไมสันเทียะ
นายปราการ ผาติสุนทร
นายปราณีต ฉายจิต
นายปราณีต ศรีศักดา
นายปราโมช รังสรรควิจิตร
นายปราโมทย สงสิงห
นายปรินทร ชัยวิสุทธางกูร
นายปรีชา กองโภค
นายปรีชา ปนกล่ํา
นายปรีชา หลิมพาพันธ
นายปญจะ จงมีสุข
นายปญญา ปลุกใจราษฎร
นายปญญา ปะเสระกัง
นายปญญา ยศวิไล
นายปยพันธ แสนทวีสุข
นายปุญชวิษฐ จันทรานุวัฒน
นายพงศพิทย รวมรักษ
วาที่รอยโท พงศักดิ์ สนั่นพัฒนพงศ
นายพงษ พันธุศิริ
นายพงษชัย ไทยวรรณศรี
นายพงษพิศาล ชินสําราญ
นายพงษไพบูลย ศิลาวราเวทย
นายพงษศักดิ์ กองอาษา
นายพงษศักดิ์ ศรีวรกุล
นายพนม พรกุล
นายพนมศิลป เจริญราษฎร
นายพนัส ธรรมกีรติวงศ

๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายพนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
นายพยงค จุลมณฑล
นายพยุงศักดิ์ บํารุงรัฐ
นายพรชัย ตระกูลวรานนท
นายพรชัย ศิริกาญจนไพศาล
นายพรอม มิตรสุวรรณ
นายพลภัทร โรจนนครินทร
นายพสุ เดชะรินทร
นายพัชรพล พานประทีป
นายพัชระพันธุ ศรีสมานุวัตร
นายพัฒนะ สารวิทย
นายพันธุปติ เปยมสงา
นายพานิช วุฒิพฤกษ
นายพิชัย สิงหชัย
นายพิชิต แสงลอย
นายพิทยา จันฤาไชย
นายพินิจ แกนจรรยา
นายพินิจ ชางงาม
นายพินิจ พรรคพล
นายพิพัฒน สรอยพิมาน
นายพิพัฒพงษ อนุสสรราชกิจ
นายพิษณุ คมขํา
นายพิสิษฐ ประมวล
นายพิสิษฐ มงคลสิทธิรักษ
นายพิสุทธิ์ บุญเจริญ
นายพีรพงศ อินทศร
นายพีระ ตันเจริญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕

นายพีระ สินวรพันธุ
นายเพชรากร หาญพานิยช
นายเพิ่มพูน พงษพวงเพชร
นายไพจิตร เมืองแทน
นายไพชยนต สูรยาทิตย
นายไพฑูรย โกพัฒนตา
นายไพบูลย ขําวารี
นายไพบูลย สุทธิรักษ
นายไพรัช พรหมรักษา
นายไพโรจน ดวงวิเศษ
นายไพโรจน ราชพรหมมินทร
นายไพโรจน สุวรรณภักดี
นายไพวัลย อินทุลักษณ
นายไพศาล คณะทอง
นายไพศาล แจมถาวร
นายไพศาล บุรินทรวัฒนา
นายภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
นายภาณุ มงคลสิน
นายภิญญา สืบศักดิ์
นายภิเษก ประกอบ
นายมงคล พุกเนียม
นายมงคล มวงสวย
นายมงคล รักษาพัชรวงศ
นายมนตชัย ดวงจินดา
นายมนตรี เกษเทศ
นายมนตรี ทัดเทียม
นายมนตรี ลิมาภิรักษ

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายมนัส แมลงภู
นายมังกร แกวพัฒน
นายมานพ จันทรักษ
นายมานะ อัครบัณฑิต
นายมานิตย จุมปา
นายมานิตย แสงจิตร
นายมารุต อุปนิสากร
นายแมนสิงห รัตนสุคนธ
นายยง หนูสาย
นายยงยุทธ เกษสาคร
นายยอดยิ่ง ดิษยบุตร
นายยุทธนา ฏิระวณิชยกุล
นาวาอากาศเอก ยุทธนา ตระหงาน
นายโยธิน พัฒนคูหะ
นายรณรงค ตั้งตระกูล
นายรมย พะโยม
นายรังสรรค จันตะ
นายรังสรรค มหารมย
นายรังสรรค อวนวิจิตร
นายรัฐวิชญญ จิวสวัสดิ์
นายรัศมี รอบรู
นายราชันทร บัวบาน
นายเรวัฒน วัฒนไชย
นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผอง
นายละมาย แกวสนิท
นายวรพงษ มนัสเกียรติ
นายวรพจน เตียวกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙

นายวรรณกวินท อริยฤทธิ์วิกุล
นายวรรณะ มาเฉี่ยว
นายวรวิทย กิตติคุณศิริ
นายวรินทร วิรุณพันธ
นายวัฒนา กิตติวานิช
นายวัฒนา พัดเกตุ
นายวันชัย เชียงแสน
นายวันชัย นันทะสูน
นายวันชัย มุงตุย
นายวัลลพ สงวนนาม
นายวัลลภ ภูมิเขต
นายวาสุกรี ศรีประทุมภรณ
นายวิจารณ สมมะโน
นายวิจิตร กิณเรศ
นายวิชัย ทองลิ่ม
นายวิชัย ศิริบูรณ
นายวิชัย แสงศรี
นายวิชัย อําไธสง
นายวิชา มานะดี
นายวิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล
นายวิชิต คลังบุญครอง
นายวิชิต จังโหลนราช
นายวิชิต พินสุวรรณ
นายวิเชียร คําใบ
นายวิเชียร เรืองโพธิ์
นายวิเชียร สิริปยานนท
นายวิฑูรย วังตาล

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายวิทยา ศักยาภินันท
นายวินัย จงใจมั่น
นายวินัย เฉิดฉวีวรรณ
นายวินัย ชินสุวรรณ
นายวินัย เทียนหาว
นายวินัย พุทธกูล
นายวินิต เตาจันทร
นายวิรัช สุเมธาพันธุ
นายวิรัตน บุญหนุน
นายวิรัตน มะลิสุวรรณ
นายวิโรจ นาคชาตรี
นายวิโรจน เหมะ
นายวิโรจน อรุณมานะกุล
นายวิลาศ จันทรัตน
นายวิวัฒน ประสานสุข
นายวิวัฒน วัฒนาวุฒิ
นายวิวัฒน อนนวม
นายวิวัฒนไชย จันทนสุคนธ
นายวิเศษศักดิ์ สุวรรณโรจน
นายวิสิทธิ์ ทินปาน
นายวิสิทธิ์ ธาดา
นายวิโฬฏฐ วัฒนานิมิตกูล
นายวีรพงศ วุฒิพันธุชัย
นายวีรพันธุ ธงตะทบ
นายวีระกุล อรัณยะนาค
นายวีระชัย สิริพันธวราภรณ
รอยเอก วีระเชษฐ ขินเงิน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓

นายวีระพล ทองมา
นายวุฒินันท คงทัด
นายวุฒิพงศ รัตนสิทธากุล
นายวุฒิพงศ อารีกุล
นายวุฒิพร ฟกกระโทก
นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย
นายศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
นายศักดา บัวฉิม
นายศักดา พันธุเพ็ง
นายศักดิ์ชัย ปญหา
นายศักดิ์ชัย วิทยาอารียกุล
นายศักดิ์ชัย สายสิงห
นายศาสตรา วงศธนวสุ
นายศิริชาติ ศรีวงษา
นายศิริพงษ ไพศาลสุวรรณ
นายศิริวัฒน สมใจเพ็ง
นายศิลปชัย ศรีธัญญา
นายศุภกร ศรีศักดา
นายศุภกิจ มูลประมุข
นายศุภชัย ดีดวง
นายศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี
นายศุภราช สุขเกษม
นายสกล ริยะกุล
นายสกุล กามนต
นายสงวน เหลืองรุงเรือง
นายสด ศิริมาตย
นายสถิตพงศ ธนวิริยะกุล

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
วาที่รอยโท สถิตย วิภาตะจิตร
นายสนอง มิตรอุดม
นายสนั่น ชูเหลือ
นายสภา เศรษฐนุรักษ
นายสมกิจ อนะวัชกุล
นายสมเกียรติ ปรัชญาวรากร
นายสมคิด อวมเพ็ง
นายสมจิตต พรมจีน
นายสมจิตร อาจอินทร
นายสมเจตน รัตนสุวรรณ
นายสมชัย คาไกล
นายสมชัย เต็มสิรินันท
นายสมชัย ศิริสมบูรณเวช
นายสมชาติ หาญวงษา
นายสมชาย ใจเที่ยง
นายสมชาย โสมรักษ
นายสมชาย หวังบูลยกิจ
นายสมชาย อวชัย
นายสมเชาว ทองมาก
นายสมณรงค ประเจิดชัยวงศ
นายสมเดช ศรีชัยรัตนกูล
นายสมทบ กรดเต็ม
นายสมทัศน ระสิตานนท
นายสมบัติ พรสินชัย
นายสมบัติ ยังรอด
นายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน
นายสมบูรณ คีลาวัฒน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗

นายสมบูรณ แสงมณีเดช
นายสมประสงค มั่งอะนะ
วาที่รอยตรี สมปอง วิมาโร
นายสมปอง สังคะหะ
นายสมผล ดีลน
นายสมพงษ แคนยุกต
นายสมพงษ แพงภูงา
นายสมพงษ โรจนภัทรพงศ
นายสมพงษ สมทิพย
นายสมพร ถาวรไพศาลชีวะ
นายสมพร โพธิ์ยอย
นายสมพร วีระนนท
นายสมพล ดํารงเสถียร
นายสมภาร ทองมั่น
นายสมโภชน หลักฐาน
นายสมมัก สอนแสง
นายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ
นายสมรักษ สินสมรส
นายสมศักดิ์ ชวาลาวัณย
นายสมศักดิ์ ชอบตรง
นายสมศักดิ์ ชอบทําดี
นายสมศักดิ์ เผือกสกุล
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
นายสมศักดิ์ ภักดีพงษ
นายสมศักดิ์ ศรีพลัง
นายสมาน ฟูแสง
นายสมาน อัศวภูมิ

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสละ วิจารณ
นายสวัสดิ์ มณีนิล
นายสวัสดิ์ ลวดลาย
นายสวัสดิ์ สุขีสาร
นายสออน ขาวสกุล
นายสักรียา ชิตวงศ
นายสังวาลย ชาญพิชิต
นายสังเวียน องคสุนทร
นายสัญญา มิตรเอม
นายสัญญาณ เนียมปุก
นายสัณห บินรินทร
นายสันติ แสงระวี
นายสัมพันธ กันคํา
นายสัมพันธ ศรีสัตยกุล
นายสัมฤทธิ์ เจริญดี
นายสัมฤทธิ์ นวะมะวัฒน
นายสานิตย ศรีจันสุก
นายสายชล ตัญตระกูล
นายสายัณห สุวิทยพันธุ
นายสาโรจน ลิ้มประเสริฐ
นายสําเนียง เลื่อมใส
นายสําราญ กาละปกษ
นายสําราญ จันทะโร
นายสําราญ แนวแน
นายสําราญ วิรุณพันธุ
นายสําราญ สุขเกษม
นายสําเริง ศักดา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑

นายสิทธิพร ศรีนวลนัด
นายสิทธิศักดิ์ สุมณฑา
นายสินชัย ชินวรรัตน
นายสินอาจ ลําพูนพงศ
นายสิรภพ บัววัฒน
นายสิริชัย ประทุมหวล
นายสุกัน เทียนทอง
นายสุคนธ แสนหมืน่
นายสุจินต พิมเสน
นายสุชาติ รุมาส
นายสุชาติ แสงทอง
นายสุชีพ พฤฒิพนั ธพิศุทธ
นายสุทธิพงษ ธรรมสอน
นายสุทิน แกวพนา
นายสุเทพ ชมสุวรรณ
นายสุเทพ ณ ลําพูน
นายสุเทพ บุตรดี
นายสุเทพ พูลบัณฑิตย
นายสุเทพ ยมพกาล
นายสุธรรม เดชนครินทร
นายสุธรรม นันทมงคลชัย
นายสุธี วัฒนวันยู
นายสุนทร จันทรวินิจ
นายสุนทร ปนะภา
นายสุนทร พิมพครู
นายสุนันท กมลฉ่ํา
นายสุนัย นันทวงค

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสุเนตร ชุตินธรานนท
นายสุบิน กลิ่นโท
นายสุบิน บุญธรรมเจริญ
นายสุประณีต ยศกลาง
นายสุพจน เชี่ยวชลวิชญ
นายสุพจน สะอาดใจ
นายสุพจน เอกวงษา
นายสุพรชัย อุทัยนฤมล
นายสุพล อนันตา
นายสุภชัย จันปุม
นายสุรชัย จันทรสถาพร
นายสุรพงษ จําจด
นายสุรพงษ ไชยวงศ
นายสุรพงษ เปลงรัศมี
นายสุรพงษ โสดานิล
นายสุรพล รัตนไชย
นายสุรยุทธ จําปาสา
นายสุรวุฒน พงษศิริเวทย
นายสุรศักดิ์ ศรีนอย
นายสุระพงษ โสดานิล
นายสุรินทร แกวมณี
นายสุรินทร ดีสีปาน
นายสุริยา เสถียรกิจอําไพ
นายสุวรรณ วิเชียรรัตน
นายสุวัฒน ธีระพงษธนากร
นายสุวัตร วัชโรทัย
นายสุวิช แยมเผื่อน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕

นายสุวิทย จูมจนะ
นายสุวิทย ศรีคลอ
วาที่รอยตรี สุวิทย สรณารักษ
นายสุวิทย อุดมพาณิชย
นายเสถียร ยุระชัย
นายเสนห เจริญศักดิ์
นายเสนอ จันทรศิริ
นายเสนีย พันโยธา
นายเสมอ สุวรรณโค
นายเสมอขวัญ ตันติกุล
นายเสวตร กระแสรนุช
นายเสวียน เปรมประสิทธิ์
นายแสน สมนึก
นายโสภณ ชวยสงฆ
นายโสภณ ชูศรี
นายโสภณ มงคลศิริ
นายโสภณ รักไทยวัฒนา
นายโสภณ สาธุเสน
นายโสภณ ฮอเผาพันธ
นายไสว คงคารักษ
นายไสว สารีบท
นายองอาจ นัยพัฒน
นายอดิศร ถวิลประวัติ
นายอดิศร วังศิริไพศาล
นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ
นายอดุลย ตะพัง
นายอดุลย สุรพงษรัตน

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายอธิญณัฐ ธนะเพทย
วาที่รอยตรี อธิป นันทตันติ
นายอธิวัฒน พันธประชา
นายอนันต ขันทราช
นายอนันต จันทรลี
นายอนันต ชุม ชูจันทร
นายอนันต สิทธิไชยากุล
นายอนุชา จันทรบูรณ
นายอนุชา ถูกใจ
นายอนุชา หิรัญวัฒน
นายอนุชิต ชูจนั ทร
นายอภัย ดวงกิจ
นายอภิชัย กรมเมือง
นายอภิชัย คงพัฒนะโยธิน
นายอภิชาต ณ พิกุล
นายอภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
นายอรรถพล ตรึกตรอง
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคลว
นายอรัญ งามผองใส
นายอรุณ อวมเครือ
นายอรุณ อุเทนสุต
นายอวยพร พลจันทร
นายอัมพร อินเสมียน
นายอัศนีย ศรีสุข
นายอาณัติ พงศสุวรรณ
นายอาณัติ ลีมัคเดช
วาที่รอยตรี อานนท สุขภาคกิจ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙

นายอารยะ ศรีกัลยาณบุตร
นายอารักษ ชัยมงคล
นายอารีย เชื้อเมืองพาน
นายอํานวย เจริญศรี
นายอํานวย ทองคํา
นายอํานวย พุทธันบุตร
นายอํานาจ แกวดวง
นายอําพร ทองนุช
นายอําพล วงศเฉลียว
นายอิ้น ขําทวี
นายอินชัย ชายสัก
นายอุดม บาไส
นายอุดม หลาปาวงศ
นายอุดมพร เรือนทองดี
นายอุทัย จําปาเทศ
นายอุทัย สิงหโตทอง
วาที่รอยตรี อุทิศ รุงธีระ
นายอุทิศ วารี
นายอุระ ภักดี
นายเอกจิตต จึงเจริญ
นายเอกชัย ผาบไชย
นายเอกชัย วาสิกศิริ
นายเอกรัฐ บุญเชียง
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
นายเอนก วิเศษสุขวรกุล
นายโอฬาร สุวรรณอภิชน
นายกมล บุญรอด

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายกรกฎ จุฑาสมิต
นายกฤษฎา รัตตานุกูล
นายกฤษฎา หาญบรรเจิด
นายกฤษดา พันธุประสิทธิ์
นายกสิวัฒน ศรีประดิษฐ
นายกอบชัย อึงพิทักษพันธุ
นายกอพงษ ทศพรพงศ
นายกิตติ กือเจริญ
นายกิตติ พันธทองลาภทวี
นายกิตติชัย แกวดี
นายกิตติชัย อุรุวรรณกุล
นายกิติภูมิ จุฑาสมิต
นายเกรียง เจียรพีรพงศ
นายเกรียงไกร ไกยวรรณ
นายเกรียงศักดิ์ ครุธกูล
นายเกรียงศักดิ์ คําอิ่ม
นายเกรียงศักดิ์ ทองชัยประสิทธิ์
นายเกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท
นายเกรียงศักดิ์ พงษพันธุ
นายเกรียงศักดิ์ เอกพงษ
นายเกศดา จันทรสวาง
นายเกษตร อมันตกุล
นายเกษม กัลยาสิริ
นายเกษม ชูติระกะ
นายเกียรติชาย จิระมหาวิทยากุล
นายโกฤทธิ์ สุมาลยนพ
นายไกรฤกษ ไตรรัตนาภา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายไกรสร วิวัฒนพัฒนกุล
นายขจร สุนทราภิวัฒน
นายคณิศร พากเพียร
นาวาโท ครองศักดิ์ บุณยประเสริฐ
นายจเด็ด ดียิ่ง
นายจรัญ จันทมัตตุการ
นายจรัล วิวัฒนคุณูปการ
นายจรัส จันทรตระกูล
นายจรัส โชคสุวรรณกิจ
นายจรัสกิจ จันทรผอง
นายจรูญ สีดาดี
นายจักรพันธุ กฤตมโนรถ
นายจักรพันธุ ทันตวิวัฒนานนท
นายจิตตพล เหมวุฒิพันธ
นายจิรพงศ อุทัยศิลป
นายจิรวัฒน ศรีมงคลกุล
นายจิระชัย วัยวราวุธ
นายจิระนันท เอื้อนจิตร
นายจิราวุธ พันธชาติ
นายจุฑามณี ยิ่งเจริญภักดี
นายจุมพล ตันวิไล
นายจุลพงศ จันทรตะ
นายเจริญ ใจวงค
นายเจริญ นภาพงศสุริยา
นายเจริญ วงศวรเชษฐ
นายเจริญ เสรีรัตนาคร
นายเจษฎา จิตตภิรมย

๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายเจษฎา พิชัยจุมพล
นายเจษฐา พัชรเวทิน
นายเจะอิดเระ ดือเระ
นายฉัตรชัย คูณรังษีสมบูรณ
นายฉัตรชัย บุญเฉิด
นายเฉลิมชัย คุณชมภู
นายเฉลิมพงษ สุคนธผล
นายเฉลิมพล วิริยานุกูลวงศ
นายเฉลิมพล ศรีอมร
นายเฉลียว พูลศิริปญญา
นายชนัตถ คุณชยางกูร
นายชนันต ศรีจันททองศิริ
นายชลทิศ อุไรฤกษกุล
นายชลวิทย หลาวทอง
นายชัชพงษ กุลกฤษฎา
นายชัชวาล สมพีรวงศ
นายชัยณรงค สายทอง
นายชัยพร สุชาติสุนทร
นายชัยยศ วรัญูวงศ
นายชัยยุทธ เครือเทศน
นายชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
นายชัยรัตน เต็งไตรรัตน
นายชัยรัตน ปญญาวัฒนานุกูล
นายชัยรัตน ลําโป
นายชัยโรจน เอื้อไพโรจนกิจ
นายชัยวัฒน พงศทวีบุญ
นายชัยวัฒน วิชชาวุธ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗

นายชัยวุฒิ ยศถาสุโรดม
นายชัยสิทธิ์ มัทวานนท
นายชาญ พานิชวัฒนะ
นายชาญชัย ประมวลเจริญกิจ
นายชาญชัย พจมานวิพุธ
นายชํานาญ หลอเมืองทอง
นายชุมพล เดชะอําไพ
นายชุมพล สมราง
นายชูเกียรติ วงศนิจศีล
นายชูชาติ คูศิริรัตน
นายโชคชัย ลีโทชวลิต
นายโชติศักดิ์ เจนพาณิชย
นายไชยเวช ธนไพศาล
นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี
นายไชยาวุฒิ สิทธินันท
นายญาณินทร อุทโยภาศ
นายฐตพล โลวพฤกษมณี
นายฑิฆัมพร จางจิต
นายณรงค ถวิลวิสาร
นายณรงค ประกายรุงทอง
นายณรงค อภิกุลวณิช
นายณรงคชัย พกุลพงศา
นายณรงคชัย วงศเลิศประยูร
นายณรงคพงศ โลวพฤกษมณี
นายณรงคศักดิ์ บํารุงถิ่น
นายณัฏฐพล เผด็จสุวันนุกูล
นายณัฐ รัตนโกสัย

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒๗๖๘ นายณัฐ หาวารี
๒๗๖๙ วาที่รอยตรี ณัฐพัชร
รัตนเดชานาคินทร
๒๗๗๐ นายดนัย เทียมมณีเนตร
๒๗๗๑ นายดํารง จารุวังสันติ
๒๗๗๒ นายดํารงศักดิ์ บุญชิต
๒๗๗๓ นายดิเรก เอกบวรวงศ
๒๗๗๔ นายเดชาศักดิ์ สุขนวล
๒๗๗๕ นายถนอม จิวสืบพงษ
๒๗๗๖ นายถาวร เปรื่องวิทยากุล
๒๗๗๗ นายถาวร รังษีจํารัส
๒๗๗๘ นายทนงกิตติ์ ประชาภิญโญ
๒๗๗๙ นายทรงกลด นพเกานําโชคชัย
๒๗๘๐ นายทรงศักดิ์ มยุระสาคร
๒๗๘๑ นายทรงศักดิ์ หาวหาญ
๒๗๘๒ นายทวี ธนุภาพรังสรรค
๒๗๘๓ นายทวีชัย อยางเจริญ
๒๗๘๔ นายทวีฤทธิ์ สิทธิเวคิน
๒๗๘๕ นายทศเทพ บุญทอง
๒๗๘๖ นายทศพร ศรีสุพรรณ
๒๗๘๗ นายทศพร อุทธิเสน
๒๗๘๘ นายทัปปณ สัมปทณรักษ
๒๗๘๙ นายทัศนพงศ ไพรินทร
๒๗๙๐ นายทิชาพงศ หาญสุรภานนท
๒๗๙๑ นายทินกร บินหะยีอารง
๒๗๙๒ นายทินกร พงศวิวัฒน
๒๗๙๓ นายเทวพร เอี่ยมพันธุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐

นายเทอด ชลดารัตน
นายธงชัย ภูวคีรีวิวัฒน
นายธงชัย รักษาศิริกุล
นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ
นายธงชัย วรรณศิริ
นายธนกร ศรัณยภิญโญ
นายธนชัย พนาพุฒิ
นายธนบูลย วงศสิริฉัตร
นายธนศักดิ์ ทองใบ
นายธเนศ แกวกระจาง
นายธเนศ ปนทอง
นายธเนศ เศรษฐพงศวนิช
นายธวัชชัย ใจคําวัง
นายธวัชชัย แตประยูร
นายธานี ธีระวัฒน
นายธํารง ตรรกวาทการ
นายธิติ แสวงธรรม
นายธิติ อึ้งอารี
นายธีรชัย ประติพัทธิ์พงษ
นายธีรพล ชลเดช
นายธีระ ศิริอาชาวัฒนา
นายธีระศักดิ์ เหลาอรุณ
นายเธียรชัย กิจสนาโยธิน
นายเธียรไชย พึ่งรัศมี
นายนพดล วณิชชากร
นายนรวีร จั่วแจมใส
นายนรา กิ่งแกว

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายนิพนธ ปนทะรส
นายนิพล วิวัฒนสมวงศ
นายนิมิตร เปลงศรีงาม
นายนิมิตร อินปน แกว
นายนุกูล อาจคงหาญ
นายบรรจบ นิมิตรพรสุโข
นายบรรพต พินิจจันทร
นายบรรยง เหลาเจริญสุข
นายบริรักษ เจริญศิลป
นายบริรักษ ลัภนะกุล
นายบวร แสนสุโพธิ์
นายบัญชา ผลานุวงษ
นายบุญจง แซจึง
นายบุญชัย วิรบุญชัย
นายบุญทน ขอประเสริฐ
นายบุญยง รุจิราวรรณ
นายบุญยง เรืองพงศรีสุข
นายบุญเลิศ ศรีไพโรจนกุล
นายบุญเลิศ สีหรา
นายปกรณ จารักษ
นายปกรณ วิทยประภารัตน
นายปกรณ อภิชนาพงศ
นายปฏิการ ดิสนีเวทย
นายประกิต ประคุณกร
นายประชา ชาญยิ่งยงค
นายประดิษฐ ไชยบุตร
นายประดิษฐ รุงพิบูลโสภิษฐ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔

นายประทีป วชิรปราการสกุล
นายประทีป ศิริสาลิโภชน
นายประทีป โอประเสริฐสวัสดิ์
นายประเทือง ตียะไพบูลยสิน
นายประธาน เลิศมีมงคลชัย
นายประนาท เชี่ยววานิช
นายประพันธ จันทนะโพธิ
นายประพันธ ปลื้มภาณุภัทร
นายประภัสสร โกษาคาร
นายประภาส หมีทอง
นายประวิทย ประชาศิลปชัย
นายประวีณ ตัณฑประภา
นายประสงค จตุรศรีวิไล
นายประสงค โอนพรัตนวิบูล
นายประสาท เรืองสุขอุดม
นายประสิทธิ์ จิตติวัฒนพงศ
นายประเสริฐ สกุลนิยมพร
นายปราโมทย บุญเจียร
นายปราโมทย อัมพรสิทธิกูล
นายปริญญา นากปุณบุตร
นายปรีชา ชื่นวิภาสกุล
นายปรีดา โมทนาพระคุณ
นายปรีดา อิทธิธรรมบูรณ
นายปรีดี เงาเทพพฤฒาราม
นายปญญา จิตตพูลกุศล
นายปญญา มานุจํา
นายปญญา วัฒนรังสรรค

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายปณณวิชญ วงศวิวัฒนานนท
นายปติสุข ไกรทัศน
นายปยะ มงคลวงศโรจน
นายผดุงกิจ สงวนวัฒนา
นายผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ
นายพงศกร อมรชัยชาญ
นายพงศเทพ วงศวัชรไพบูลย
นายพงศธร ศุภอรรถกร
นายพงษ เจริญจิตไพศาล
นายพงษนรินทร ชาติรังสรรค
นายพงษพจน ธีรานันตชัย
นายพนัส หลิ่มโภไคยกุล
นายพรชนก รัตนดิกล ณ ภูเก็ต
นายพรชัย จันทรงาม
นายพรชัย เตชะคุณากร
นายพรชัย สินคณารักษ
นายพรเทพ เตชะสุวรรณา
นายพรเพชร นันทวุฒิพันธุ
นายพล วังสดาน
นายพลวรรธน วิทูรกลชิต
รอยเอก พัชรพล พงษภักดี
นายพัฒน วรรณปยะรัตน
นายพัลลภ พงษสุทธิรักษ
นายพิชัย ชาติกิจอนันต
นายพิชัย ลิ้มจํารูญรัตน
นายพิชาญ เมฆรัตนวรกุล
นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘

นายพิทักษ ศาสตรสิงห
นายพินิศจัย นาคพันธุ
นายพิพัฒน คงทรัพย
นายพิพัฒน มงคลฤทธิ์
นายพิพัฒน วัชระพงศไพบูลย
นายพิรุณ คําอุน
นายพิศิษฐ สุกไสว
นายพีรศักดิ์ ผลพฤกษา
นายพีระ คงทอง
นายพีระพงษ ชาติธรรมรักษ
นายพีระพงษ บุญสรางสม
นายพีระพงษ ภาวสุทธิไพศิฐ
นายพีระพัฒน มกรพงศ
นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ
นายพูลศักดิ์ สัมฤทธิ์มโนพร
นายเพิ่มเกียรติ ตั้งเจริญศิลป
นายเพิ่มบุญ จิรยศบุญยศักดิ์
นายไพฑูรย ใบประเสริฐ
นายไพบูลย จิรธรรมโอภาส
นายไพบูลย สถาพรธีระ
นายไพรัช ชางประหยัด
นายไพรัช ตั้งยิ่งยง
นายไพโรจน เกษมภักดีพงษ
นายไพโรจน ชางประหยัด
นายไพโรจน พิพิธแสงจันทร
นายไพวิทย ศรีพัฒนพิริยกุล
นายไพศาล แสงสอาด

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายภักดี สืบนุการณ
นายภัทรายุส ออประยูร
นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล
นายภิศักดิ์ เลิศเรืองปญญา
รอยเอก ภูรีวรรธน โชคเกิด
นายมณเฑียร เพ็งสมบัติ
นายมณเฑียร มรุตกรกุล
นายมติ ดุรงคฤทธิ์ชัย
นายมนตชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ
นายมนตรี ธนกิจ
นายมนัส วงศทะเนตร
นายมนู ศุกลสกุล
นายมานพ เลิศสาครศิริ
นายมานัส โพธาภรณ
นายมาโนช เกษกมล
นายมาโนช อูวุฒิพงษ
นายมิตร รุงเรืองวานิช
นายเมธา เตโชฬาร
นายยงยุทธ กิติโชตนกุล
นายยิ่งยง สุขเสถียร
นายยุทธศักดิ์ โอสถธนากร
นายรอซาลี ปตยะบุตร
นายราเมศ สุขุมาลไพบูลย
นายราเมศร อําไพพิศ
นายรุงโรจน จงอุดมสมบัติ
นายเรวัต จิวนารมณ
นายเรืองกิตต ศิริกาญจนกูล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒

นายเรืองรัตน บัวสัมฤทธิ์
นายเรืองฤทธิ์ จารุรังสีพงค
นายฤชา กองพานิชกุล
นายฤทธิ์ทา เลิศคุณลักษณ
นายลือชา เพ็ชรรัตน
นายเล็ก สุพันธุชัยกุล
นายเลิศชัย จิตตเสรี
นายวรงค รุงเรือง
นายวรจักร จิวะกิดาการ
นายวรชัย อาชวานันทกุล
นายวรพจน พิทักษดํารงวงศ
นายวรภักดิ์ ธีระวัฒนา
นายวรรณชาย เกียรติกุลวิวัฒน
นายวรวิทย ตันติวัฒนทรัพย
นายวรวิทย ตันติศิริวัฒน
นายวราวุธ ชื่นตา
นายวศิน โพธิพฤกษ
นายวสันต ดานสวาง
นายวัชรพงศ มีพรสวรรค
นายวัชรพล ภูนวล
นายวัชระ จันทรเจริญกิจ
นายวัชรินทร ลองพาณิชย
นายวัฒนา อารีย
นายวันชัย ขจรวัฒนากุล
นายวันชัย พินิชกชกร
นายวันชัย อาจเขียน
นายวาทิน สนธิไชย

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายวิจิตร กบิลพัสดุ
นายวิชัย แทนธรรมโรจน
นายวิชัย พงศติยะไพบูลย
นายวิชัย วิเชียรวัฒนชัย
นายวิชัย อารยะถาวร
พันตํารวจตรี วิชาญ กาญจนถวัลย
นายวิชิต อัศววรฤทธิ์
นายวิชิน โชติปฏิเวชกุล
นายวิเชียร ตันวรรณรักษ
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท
นายวิเชียร รุงธิติธรรม
นายวิฑูรย ดาวฤกษ
นายวิฑูรย ไหลรุงเรือง
นายวิทยา ปานะโปย
นายวิทยา โปธาสินธุ
นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล
นายวินัย เภตรานุวัฒน
นายวินิจ สุวรรณรัฐภูมิ
นายวินิตย อัศวกิตติพร
นายวิพัฒน สฤษฎีชัยกุล
นายวิรัช ชีวเรืองโรจน
นายวิรัช ทุงวชิรกุล
นายวิรัช ศิริกุลเสถียร
นายวิรัตน จันทรัตนไพบูลย
นายวิรัตน เตชะอาภรณกุล
นายวิรัตน ศิลปวิทยาทร
นายวิโรจน รัตนอมรสกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖

นายวิวัฒน แจงอริยวงศ
นายวิวัฒน ประวัติเมือง
นายวิศณุ วิทยาบํารุง
นายวิศวิน โภวาที
นายวิศิษฎ ประสิทธิศิริกุล
นายวิเศษ สิรินทรโสภณ
นายวิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย
นายวีรชัย บุญสกุล
นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ
นายวีรศักดิ์ พงศพีรวิชญ
นายวีระชัย วรรณสารเมธา
นายวีระชัย ศรีพานิชกุลชัย
นายวีระพันธุ อนันตพงศ
นายวีระยุทธ ตรีรัตนพันธุ
นายวีระวัฒน สุขสงาเจริญ
นายวีระศักดิ์ หลอทองคํา
นายวีระศักดิ์ อนุตรอังกูร
นายวุฒิไกร แวนไวศาสตร
นายวุฒิชัย อมรติยางกูร
นายวุฒิพร อัมระนันทน
นายเวตร หงนิพนธ
นายศรายุธ อุตตมางคพงศ
นายศราวิน สาครินทร
นายศราวุธ ธนเสรี
นายศรีวิทย นราธรสวัสดิกุล
นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
นายศักดิ์ชัย ธีระวัฒนสุข

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายศักดิ์ชัย สัตยาวิรุทธ
นายศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล
นายศิรยุสม วรามิตร
นายศิริ ขอประเสริฐ
นายศิริพจน ศรีบัณฑิตกุล
นายศิริวัฒน ไชยเอีย
นายศิริศักดิ์ ฉันทชัยวัฒน
นายศุภชัย ศุภพฤกษสกุล
นายสงวนชัย เจนศิริสกุล
นายสถาพร เมธาวี
นายสถาพร สินเจริญกิจ
นายสมเกียรติ ฉันทวรางค
นายสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ
นายสมคิด วงศศิริอํานวย
นายสมจิตต ชี้เจริญ
นายสมเจตน ฟุงพงษ
นายสมชาย เชื้อนานนท
นาวาโท สมชาย แตงประกอบ
นายสมชาย ธรรมสารโสภณ
นายสมชาย มีแสงธรรม
นายสมชาย ศุภวาทิน
นายสมชาย สําราญเวชพร
นายสมชาย สุทธิพงศเกียรติ
นายสมชาย หาญไชยพิบูลยกุล
นายสมชาย เหลืองจารุ
นายสมชาย เอกปรัชญากุล
นายสมนึก อรามเธียรธํารง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐

นายสมบัติ ธนานุภาพไพศาล
นายสมบัติ ผดุงวิทยวัฒนา
นายสมบัติ ภูนวกุล
นายสมบัติ รัตนศฤงค
นายสมบูรณ ชุมวิจารณ
นายสมบูรณ ตันสุภสวัสดิกุล
นายสมบูรณ ทศบวร
นายสมบูรณ นันทานิช
นายสมบูรณ วรรณสาร
นายสมพงษ กิตติพิบูลย
นายสมพงษ ตันจริยภรณ
นายสมพงษ ภาสอาจ
นายสมยศ จงสุตกรีวงศ
นายสมยศ เหรียญกิตติวัฒน
นายสมศักดิ์ คงวิวัฒนากุล
นายสมศักดิ์ ปริชาตินนท
นายสมศักดิ์ เลิศวีระวัฒน
นายสมศักดิ์ วราอัศวปติ
นายสมศักดิ์ สินเสถียรพร
นายสมศักดิ์ สุทธิพงศเกียรติ์
นายสมอาจ วงศสวัสดิ์
นายสรรเสริญ จารุโรจนสกุลชัย
นายสราวุธ แสงทอง
นายสหรัชต ชาติพรหม
นายสัญชัย พิพิธพร
นายสันติ โรจนศตพงค
นายสันติ สุขหวาน

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสันติชัย ฉ่ําจิตรชื่น
นายสันทิต บุณยะสง
นายสัมพันธ คมฤทธิ์
นายสัมพันธ วณิชวรนันท
นายสัมพันธ ฮันตระกูล
นายสัมฤทธิ์ ธรรมฤทธิ์
นายสาทิพย ออนบัณณศิลป
นายสาธิต พจนจลองศิลป
นายสานิต แซลิ้ม
นายสาวิตร สงวนวงศ
นายสําราญ วิมุตติโกศล
นายสิทธิกร สองคําชุม
นายสินชัย แวนไวศาสตร
นายสุกิจ ทิพทิพากร
นายสุขสรรค มโนชัย
นายสุชัย บุริมสิทธิชัย
นายสุชาติ เจนเกรียงไกร
นายสุชาติ ตันตินิรามัย
นายสุชาติ เทพรักษ
นายสุชาติ เริงกมล
นายสุชาติ ศุภธราธาร
นายสุชาติ สมบูรณยศเดช
นายสุดชาย อมรกิจบํารุง
นายสุทธิพงษ ปนแกว
นายสุทัศน กอยชูสกุล
นายสุทัศน ไชยยศ
นายสุทัศน ดวงดีเดน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔

นายสุเทพ พาทพุทธิพงศ
นายสุเทพ ลิ้มสุขนิรันดร
นายสุธน ปญญาดิลก
นายสุธน วงษชีรี
นายสุธน อิ่มประสิทธิชัย
นายสุธันย สุนทรเสวี
นายสุธา เจียรมณีโชติชัย
นายสุนทร เจียรพันธ
นายสุนทร โรจนสุริยาวงศ
นายสุนทร เสรีเชษฐพงศ
นายสุนทร อินทพิบูลย
นายสุพจน ตันติสุวณิชยกุล
นายสุพจน ภูเกาลวน
นายสุพร กุละพัฒน
นายสุพัฒน ปญจมทุม
นายสุเมธ เลิศคชาธาร
นายสุเมธ องควรรณดี
นายสุรชัย เจียมกูล
นายสุรชัย โชคครรชิตไชย
นายสุรชาย เลาพรพิชยานุวัฒน
นายสุรเชาวน ตางวิวัฒน
นายสุรเดช บุณยเวทย
นายสุรเดช มงคลปทุมรัตน
นายสุรเดช หวังตระกูลชัย
นายสุรพงศ ออประยูร
นายสุรพงษ นเรนทรพิทักษ
นายสุรพงษ ศิวาธรณิศร

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสุรพล ศิริธวัช
นายสุรพล สงวนโภคัย
นายสุรพล แสงรัตนชัย
นายสุรพัฒน สกุลไทย
นายสุรพันธ ชัยลอรัตน
นายสุรยงค วรกุลสวัสดิ์
นายสุรศักดิ์ จันทรแสงอราม
นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษเลิศ
นายสุระ คุณคงคาพันธ
นายสุรัตน สิรินนทกานต
นายสุวัฒน คูสกุล
นายสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ
นายสุวัฒนา คานคร
นายสุวิชา กิตติมงคลมา
นายสุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม
นายเสนห บูรณวรศิลป
นายเสรี วุฒินันทชัย
นายแสงชัย พงศพิชญพิทักษ
นายโสภณ โฆษิตวานิชย
นายองอาจ จันทรจรัสสิน
นายองอาจ ดีศิริ
นายองอาจ วัฒนธํารงค
นายอดุลย ราชณุวงษ
นายอนุ ทองแดง
นายอนุกูล ไทยถานันดร
นายอนุชาติ พานิชผล
นายอนุเทพ มาโลตรา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘

นายอนุโรจน เล็กเจริญสุข
นายอนุวัฒน กาญจนวัฒนา
นายอภิชัย ทิมเรืองเวช
นายอภิชัย วัฒนปรีชานนท
นายอภิชาต ฉวีกุลรัตน
นายอภิธาน พวงศรีเจริญ
นายอภิสิทธิ์ ธํารงวรางกูร
นายอมร เจษฎาญานเมธา
นายอมร เตียงพิทยากร
นายอมรพันธุ วิรัชชัย
นายอรรคนิตย มณีศิริ
นายอรรถกร ปวรางกูร
นายอรรถกฤต นิติเนาวรัตน
นายอรรถพล แกวสัมฤทธิ์
นายอรุณ ชัยวัฒโนดม
นายอรุณ ประเสริฐสุข
นายอรุณ สัตยาพิศาล
นายอรุณศักดิ์ รองวิริยะพานิช
นายอัครวุฒิ วิริยเวชกุล
นายอาทร วรุณบรรจง
นายอายุส ภมะราภา
นายอารีย เจษฎาญานเมธา
นายอิสมาแอ บินนิมะ
นายอิสระ กิจเกื้อกูล
นายอุดม วงศวัฒนฤกษ
นายอุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์
นายอุทัย คะสกุล

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๓๑๙๙ นายเอกชัย ดานชาญชัย
๓๒๐๐ นายเอกยศ มงคลแสงสุรีย
๓๒๐๑ นายเอนก กนกศิลป
๓๒๐๒ นายคมสันต ครองยุติ
๓๒๐๓ นายจารุกิตติ์ เกษแกว
๓๒๐๔ นายจุมพล เกียรติไกรรัตน
๓๒๐๕ นายจุลโสภณ งามนุช
๓๒๐๖ นายชวสิทธิ์ ตนโพธิ์ทอง
๓๒๐๗ นายชัยยงค กบิลพัฒน
๓๒๐๘ นายชูชาติ เถาธรรมพิทักษ
๓๒๐๙ นายไชยพศ พัชรพล
๓๒๑๐ นายณพงศ คงศักดิ์ตระกูล
๓๒๑๑ นายณัฐพล รังสิตพล
๓๒๑๒ นายถนอมยศ ไผเจริญ
๓๒๑๓ นายทรงวุฒิ โชติมา
๓๒๑๔ นายทวี จันทรสกุล
๓๒๑๕ นายทวี บุญอํานวย
๓๒๑๖ นายนทีธร วิสารทานนท
๓๒๑๗ นายบัณฑิต ชื่นกําไร
๓๒๑๘ นายบัณฑิต ตันเสถียร
๓๒๑๙ นายประกอบ วิวิธจินดา
๓๒๒๐ นายประชา สุทธมงคล
๓๒๒๑ นายประยูร จิรเจษฎาพร
๓๒๒๒ นายปรีดา อัตวินิจตระการ
๓๒๒๓ นายพงษศักดิ์ เพียรพานิชย
๓๒๒๔ นายพนัส งามกนกวรรณ
๓๒๒๕ นายพรเทพ การศัพท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒

นายพรเทพ ภัทรวิเชียร
นายไพรัตน เตชะวิวัฒนาการ
นายภาณุ ชมภูพงศ
นายภิญโญ ธรรมศิริ
นายมนูญ จันทรประสิทธิ์
นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายรังสรรค นิมิตสวรรค
นายรังสิต เฮียงราช
นายวันชัย อนุวฒ
ุ ินาวิน
นายวิชา เอี่ยมคง
นายวิชิต จาวรุงฤทธิ์
นายวิรัตน อมรเลิศวิทย
นายวีระชัย ปชาเดชสุวัฒน
นายศักดา พันธกลา
นายศิริพงษ สิงหบุตร
นายศุภชัย เทพัฒนพงศ
นายเศกสรรค เรืองโวหาร
นายสงศักดิ์ ลิมบานเย็น
นายสมคิด วงศไชยสุวรรณ
นายสมบูรณ ยินดียั่งยืน
นายสมพล รัตนาภิบาล
นายสลิล วิศาลสวัสดิ์
นายสัจจาวุธ นาคนิยม
นายสัมพันธ ผกาวรรณ
นายสุเทพ พงษไพโรจน
นายสุรชาติ อัครบวรกุล
นายสุรพล ชามาตย

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสุรยุทธ บุญมาทัต
นายสุรศักดิ์ จิตจงยิ่งเจริญ
นายสุระศักดิ์ วงษเหรียญทอง
นายสุรัตน พุฒิทานันท
นายสุราษฎร ฉิมพลีศิริ
นายสุริยา ชัยเดชทยากุล
นายสุวิทย พยัพพานนท
นายเสวก นาควิเชียร
นายโสภณ ไกรมาก
นายอดิศักดิ์ วนะภูติ
นายอดิศัย อยูอินทร
นายอภิจิณ โชติกเสถียร
นายอาคม กุศลานนท
นายอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน
นายอิทธิชัย ยศศรี
นายอิศรา แพทยนอย
นายถนอม พรายศรี
นายประดิษฐ อารยโพธิ์ทอง
นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์
นายพันศักดิ์ ออนดีกุล
นายอดุลย สิทธิกูล
พลตํารวจตรี กฤษณะ ศิริปยะวัฒน
พลตํารวจตรี จํารูญ รื่นรมย
พลตํารวจตรี ชัชวาลย วชิรปาณีกูล
พลตํารวจตรี ทวิชชาติ พละศักดิ์
พลตํารวจตรี นพดล เผือกโสมณ
พลตํารวจตรี นิพนธ เจริญผล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

พลตํารวจตรี บุญยศ บุญไพศาล
พลตํารวจตรี รอย อิงคไพโรจน
พลตํารวจตรี วีระ บุตรโพธิ์
พลตํารวจตรี วีระชัย กรานคํายี
พลตํารวจตรี ศรกฤษณ แกวผลึก
พลตํารวจตรี ศักดา วงศศิริยานนท
พลตํารวจตรี ศานิตย มหถาวร
พลตํารวจตรี สมชาย พัชรอินโต
พลตํารวจตรี สังวรณ ภูไพจิตรกุล
พลตํารวจตรี สิทธิพร โนนจุย
พลตํารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
พลตํารวจตรี สุรชัย ควรเดชะคุปต
พลตํารวจตรี สุวรรณ เอกโพธิ์
พลตํารวจตรี อภิรัตน ปรักกมะกุล
พลตํารวจตรี อรรถกร ทิพยโสธร
พันตํารวจเอก กฤตภาส เพ็ญกิตติ
พันตํารวจเอก กฤษฎา สุรเชษฐพงษ
พันตํารวจเอก กิติ กาญจนกิติ
พันตํารวจเอก กูศักดิ์ อาสาสรรพกิจ
พันตํารวจเอก เกียรติพงศ
ขาวสําอางค
พันตํารวจเอก โกมล วัตรากรณ
พันตํารวจเอก ไกรบุญ ทรวดทรง
พันตํารวจเอก คุมพล วิริยานันท
พันตํารวจเอก งามศักดิ์ เกื้อจรูญ
พันตํารวจเอก จักรพันธุ พันธุสัมฤทธิ์
พันตํารวจเอก จักรัช สาริกาพันธ

๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พันตํารวจเอก จักรี ภูพันธศรี
พันตํารวจเอก จัตุพันธ วรรณภักตร
พันตํารวจเอก จารึก ลิ้มสุวรรณ
พันตํารวจเอก จํารูญ คชาสิทธิ์
พันตํารวจเอก จิรวัฒน ทิพยจันทร
พันตํารวจเอก จีรวัฒน อุดมสุด
พันตํารวจเอก เฉลิม
สุวรรณรัตนโอสถ
พันตํารวจเอก ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ
พันตํารวจเอก ชัยณรงค เจริญไชยเนาว
พันตํารวจเอก ชัยพร พานิชอัตรา
พันตํารวจเอก ชัยพร วรรณประภา
พันตํารวจเอก ชัยยันต เบญจาทิกุล
พันตํารวจเอก ชัยวัฒน กลันทปุระ
พันตํารวจเอก ชาญ วิมลศรี
พันตํารวจเอก ชาติชาย เอี่ยมแสง
พันตํารวจเอก ชาติพรรณ โชติชวง
พันตํารวจเอก ชินภัทร ตันศรีสกุล
พันตํารวจเอก โชคชัย เหลืองออน
พันตํารวจเอก ณฐพล พราหมหันต
พันตํารวจเอก ณภัทร จุลละบุษปะ
พันตํารวจเอก ดํารัส วิริยะกุล
พันตํารวจเอก ถาสุข วองวาจานนท
พันตํารวจเอก ทนงศักดิ์ ทั่งทอง
พันตํารวจเอก ทักษิณ พวงเงิน
พันตํารวจเอก ทิฆัมพร แกวขาว
พันตํารวจเอก ธเนษฐ สุนทรสุข

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๓๓๒ พันตํารวจเอก นกุล กลกิจ
๓๓๓๓ พันตํารวจเอก นพปฎล อินทอง
๓๓๓๔ พันตํารวจเอก นรวัฒน
เจริญรัชตภาคย
๓๓๓๕ พันตํารวจเอก นรศักดิ์ เหมนิธิ
๓๓๓๖ พันตํารวจเอก นันทเดช ยอยนวล
๓๓๓๗ พันตํารวจเอก นิวัฒน ชูภู
๓๓๓๘ พันตํารวจเอก ประคัลภ แสงสองฟา
๓๓๓๙ พันตํารวจเอก ประทักษ เจริญศิลป
๓๓๔๐ พันตํารวจเอก ประภากร ริ้วทอง
๓๓๔๑ พันตํารวจเอก ประวิทย
ลิขิตธรรมนิตย
๓๓๔๒ พันตํารวจเอก ประสพโชค พรอมมูล
๓๓๔๓ พันตํารวจเอก ประหยัด เงางาม
๓๓๔๔ พันตํารวจเอก ปรีชา บุญสุข
๓๓๔๕ พันตํารวจเอก ปรีชา วิมลไชยจิต
๓๓๔๖ พันตํารวจเอก ปรีชา สุนทรศิริ
๓๓๔๗ พันตํารวจเอก พงศฤทธิ์ บุญเลี้ยง
๓๓๔๘ พันตํารวจเอก พงษสิทธิ์ แสงเพชร
๓๓๔๙ พันตํารวจเอก พรชัย เจริญวงศ
๓๓๕๐ พันตํารวจเอก พัฒนา รุงเริงสุข
๓๓๕๑ พันตํารวจเอก พิศาล เอี่ยมละออ
๓๓๕๒ พันตํารวจเอก พิสุทธิ์ ตันประยูร
๓๓๕๓ พันตํารวจเอก ไพศาล เหล็กพูล
๓๓๕๔ พันตํารวจเอก มนตรี ตันบุญตอ
๓๓๕๕ พันตํารวจเอก มนตรี สัมบุณณานนท
๓๓๕๖ พันตํารวจเอก มานิตย จําลองรักษ

๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พันตํารวจเอก ยงเกียรติ มนปราณีต
พันตํารวจเอก ยงยุทธ กิจรักษา
พันตํารวจเอก ยงยุทธ ขอนดอก
พันตํารวจเอก รณกร ศุภสมุทร
พันตํารวจเอก ราเชนทร ตุงคะเตชะ
พันตํารวจเอก ฤชากร จรเจวุฒิ
พันตํารวจเอก วราวุธ ทวีชัยการ
พันตํารวจเอก วัชรา งามขํา
พันตํารวจเอก วิเชียร พอนอวม
พันตํารวจเอก วิทยา เนียมนอย
พันตํารวจเอก วิทยา ประเสริฐ
พันตํารวจเอก วิโรจน พานิชผล
พันตํารวจเอก วิศิษฐ ศุกรเสพย
พันตํารวจเอก วีรพล กุลบุตร
พันตํารวจเอก วีระสมพร อยูศรีสกุล
พันตํารวจเอก ศิรเมศร พันธุมณี
พันตํารวจเอก ศุภมิตร ดวงภมร
พันตํารวจเอก สมจิตร ทองแทง
พันตํารวจเอก สมชาย ชูชนื่
พันตํารวจเอก สมพงษ เตชะสมบูรณ
พันตํารวจเอก สมยศ ศรีสมวงศ
พันตํารวจเอก สมศักดิ์ โอภาสเจริญกิจ
พันตํารวจเอก สราวุฒิ การพานิช
พันตํารวจเอก สัญญา สิงหะเดชะ
พันตํารวจเอก สันติภาพ ประจง
พันตํารวจเอก สาธิต เจริญพิภพ
พันตํารวจเอก สิงขร วิมลธํารง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันตํารวจเอก สิทธิศักดิ์ นวลศรี
พันตํารวจเอก สิรภพ สังขดิษฐ
พันตํารวจเอก สุทธิชัย คมสาคร
พันตํารวจเอก สุทธินาท สุดยอด
พันตํารวจเอก สุทธิพงษ วงษปน
พันตํารวจเอก สุทัศน ชาญสวัสดิ์
พันตํารวจเอก สุรศักดิ์ บุญกลาง
พันตํารวจเอก สุรศักดิ์ รมยานนท
พันตํารวจเอก สุริยะ อยูเย็น
พันตํารวจเอก สุริยา ไชยโยธา
พันตํารวจเอก โสพรรณ ธนะโสธร
พันตํารวจเอก อดุลย รัตนภิรมย
พันตํารวจเอก อภิชาติ เพชรประสิทธิ์
พันตํารวจเอก อภิรัต นิยมการ
พันตํารวจเอก อรรถพล เปลงวิทยา
พันตํารวจเอก อํานวย นิยมคา
พันตํารวจเอก อํานวย พวกสนิท
พันตํารวจเอก อํานาจ คลายพงษ
พันตํารวจเอก อุดม จันทรพิทักษ
พันตํารวจเอก เอก เอกศาสตร
นายจีรพงศ วัฒนะรัตน
นายเจษฎาพร นนทพันธ
นายนิพนธ เปรมกมล
นายปกาสิต จําเรือง
นายมาณิช อินทฉิม
นายวีรยุทธ เจริญกูล
นายเกษม ธีระเดชานนท

๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายไกรพันธุ พรหมานุกูล
นายขวัญชัย ควรคิด
รอยตํารวจเอก คณิต อินทกรณ
นายจเด็จ ดํารงคศิริ
นายจิรวิชย ไวเวหา
นายชัยวิชิต จันเฮียงมิ่ง
รอยตํารวจเอก ชาญ เทียบทองวัฒนา
นายชุติเดช กอนวงษ
นายเชาวลิต แยมประสงค
นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต
รอยตํารวจเอก ณรงค นอยเลิศ
นายตอศักดิ์ ภมรกูล
นายไตรรัตน จัตตามาศ
นาวาอากาศโท ถนัด อิ่มสําราญ
นายทวีวัฒน เสนาะล้ํา
นายเทียมทัน อุณหะสุวรรณ
นายธีรพงษ นอยชิน
นายธีระ ลิมปพิทักษพงศ
นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร
นายนพฏล พรไชยา
วาที่รอยตรี นราชัย พรธีระภัทร
นายบัญชา ใจสอาด
นายบาซอรี มานะกลา
นายบุญยัง จุมพล
นายประพนธ แกวกําพล
นายประสงค เปงคํามา
นายประสิทธิ์ แรงสูง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔

หนา ๑๓๘
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นายพงคศักดิ์ วัฒนกิจ
นายพงศศิริ แสนสุข
นายพงษพันธ นิชพันธ
นายพนมฤทธิ์ หอมนิจสกุล
นายพลสิทธิ์ คําสอน
นายพันศักดิ์ อภิสิทธิ์ศักดิ์
นายพิเชษฐ ศิริวาส
นายพิมล เจาวัฒนา
นายพิศิษฐ เจริญรักษ
วาที่พันตํารวจตรี ไพฑูรย พันธุเจริญ
นายไพศาล โยธารักษ
นายภาคภูมิ มีอุดร
นายภูษิต ตีระวนิชพงศ
นายมณฑล เชื้อบานเกาะ
รอยตํารวจโท มนตรี ทุมนัส
นายมนตรี สิงหะ
นายมนัสชัย ฉิมมี
นายวรพจน วิยาภรณ
รอยตํารวจเอก วสันต จันทรอินทร
นายวัชรินทร สังสีแกว
นายวิโรจน พรหมอยู
นายวิลาศ ใจบุญลือ
นายวิวัฒน ศิริชัยสุทธิกร
นายวิสูตร ชํานาญดี
พันตรี วีรวิทย เจริญชาศรี
นายศกร หลิมศิริวงษ
นายศรชัย เดชคง

๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นาวาอากาศตรี ศรัณย ปานพวงแกว
นายสนชัย ประสพมั่น
นายสมเกียรติ รัตนพันธ
นายสมคะเน แสงทอง
นายสมบูรณ ทองอุน
นายสมพงษ ศรีธูป
นายสมพร เกตนะ
นายสันติ สุขเสถียรวงศ
นายสาธิราช ภัทรพิทักษ
นายสําเร็จ หงษพันธ
นายสิริมงคล สุวรรณธาดา
นายสุกิจ นาพุก
พันตรี สุเทพ ดาวรัตน
นายสุพจน พรมชาง
นายสุรชัย เชาวลิต
นายโสภณ สมานเดชา
นายอนันท มหาสําราญ
นายอุดมศักดิ์ โหมดมวง
นายนเรศ ฉ่ําบุญรอต
นายจําลอง กิติศรี
นายพันคําทอง สุวรรณธาดา
นายภิญโญ คชศิลา
นายยอดยิ่ง ไชยวงค
นายวิชัย ไทยถาวร
นายสมบูรณ บุญเขตต
นายอาคม มีชัย
นายประสาท พาศิริ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘

พันตํารวจเอก ปสพกรณ โพธิสุข
พันตํารวจโท สุนัย หาเรือนพืชน
นายพงศกิตติ์ อรุณภักดีสกุล
นายประกิต พงษแสงสน
นายปราการ งามสันติพงศา
นายภัทรชัย ชูชวย
นายมณเฑียร เจริญผล
นายมานะ ชัยสุวรรณ
นายชฎิล ศุภวรรณกิจ
นายชาตรี ทองสาริ
นายธิติ เมฆวณิชย
นายธีรเดช พวงดอกไม
นายนิยม ชนะชัย
นายนิวัติไชย เกษมมงคล
นายพงษศักดิ์ รําไพ
นายพุทธา ศรีคําภา
นายสงา ตรีสุกล
นายสันติ ผองฉวี
นายสุกิจ บุญไชย
นายสุโข อัศวสันติชัย
นายจรัล พากเพียร
นายโสพล จริงจิตร
นายประพล ศิริปรีชา
นายสุมน กุศเลิศจริยา
นายเสริมพงษ รัตนะ
นายเกียรติศักดิ์ พุมเจริญ
นายคมกริช พรรธนประเทศ

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายจรัสพงศ จักขุทิพย
นายจันทรทัต สิทธิกําจร
นายชัชชัย ชัยชาญ
นายชัชวาลย ธัชชัย
นายชัยเทพ จันทนจุลกะ
นายชัยภวัฒน ชยาอนันตพัฒน
นายฐปนัท จึงสมาน
นายณเทพ วิจิตรทัศนา
นายณภัทร โลตุฤทธิ์
นายณัฐชัย มาประณีต
นายณัฐพล พิทักษวงศาโรจน
นายตอพงษ พงษเสรี
นายทรงชัย ทิพยผลาผลกุล
นายทวีวัฒน โสวรัตนพงศ
นายธรัชต จีระตระกูล
นายธวัช เรนเรือง
นายธิตินันต ธัญญสิริ
นายธีรณัฏฐ วรเลิศฤทธิชัย
นายธีระพงศ ฮั่นไพศาล
นายนิรันดร ควรรักษเจริญ
นายนิวัฒว โทรวัฒนา
นายเนติภูมิ มายสกุล
นายประชา จารุวาที
นายประชารัฐ ราศรี
นายประดิษฐ อัครทวีทอง
นายประทักษ หัสดี
นายประยูร สีสด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒

นายประสงค แจงสุทธิวรวัฒน
นายประสิทธิ์ สุขวัฒนนิจกูล
นายปราโมทย สุทธิกิจจานนท
นายพงศทิพย กลัมพะสุต
นายพงษธร เกียรติปฐมชัย
นายพรเทพ วิริยพันธ
นายพิพัฒน นรัจฉริยางกูร
นายพีระพงศ ศรีโชติ
นายไพโรจน นิติกรไชยรัตน
นายภัทพงศ แกวพูล
นายมนตรี จันทมณีโชติ
นายมนตรี สาโรช
นายมนู มนูสุข
นายยงยุทธ โสพิลา
นายรัฐการ พวงทิพากร
นายรัฐการ สัมพันธ
นายรัตน จวงพานิช
นายวงษชัย สมอินเอก
นายวัชรพงศ วิลาวรรณ
นายวัฒนา พานนนท
นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์
นายวิฑูรย วิริยะวิธสัจจา
นายวินิจ เนตรแจมศรี
นายวิรัช ไตรพิทยากุล
นายวุฒิพงศ เถาวัฒนะ
นายไวกูณฐ สวางสุรีย
นายสงคราม วัฒนะรัตน

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสมเกียรติ ลิ้มเทียมเจริญ
นายสมบูรณ วินิจฉัยธรรม
นายสมศักดิ์ อินทรางกูล
นายสวัสดิ์วงศ กุลโมรานนท
นายสัญญา สุขเสถียร
นายสําราญ ภิญโญ
นายสุพจน ปรีชายิ่งสถิตย
นายสุเมศร พันธุโชติ
นายสุรชาติ วรศรัณย
นายสุริยา คชเวช
นายอดุลย ญาณกิตติ์กูร
นายอภิชาติ เองฉวน
นายอรรคพล เปรมวิไลศักดิ์
นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล
นายอรุณ ชัยกุล
นายอํานาจ อาดํา
นายเอกวัตร จินตนาดิลก
พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน
นายมนตรี กนกวารี
นายกฤษฎา ศิริพิบูลย
นายกอบชัย พงษเสริม
นายกําธร พจนากรณ
นายจตุรงค สนเอี่ยม
นายจีรศักดิ์ บุญโชคชวย
นายเฉลิมพล ชาญศิลป
นายชัชกูล รัตนวิบูลย
นายชัยนาท นิยมธูร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายชาลี วชิรศรีสุนทรา
นายชุมพล ชาวเกาะ
นายชูวิทย ประดิษฐบาทุกา
นายซีรอซันคาร ปาทาน
นายทรงชัย เลิศวรสิริกุล
นายธีระศักดิ์ ชาวสวนเจริญ
นายนิคม พรธารักษเจริญ
นายนิพนธ กีรติพิทยาภรณ
นายบัญญัติ อุยยามวงศ
นายบุญชวย โกษะ
นายประพัฒน ธีรพงศธร
นายประเวศ เพียรธรรม
นายพจน ธีรคุปต
วาที่รอยตรี พลพิพัฒน หอวิวัฒน
นายพิพัฒน เกรียงวัฒนศิริ
นายไพโรจน เมฆอรุณกมล
นายภัทร แซตั้ง
นายภาณุภณ ไตรศรี
นายภิญโญ ปนแกว
นายระบิล ปานแมน
นายรังสิมา แตไพบูลย
นายสมชาย จึงมีโชค
นายสมภพ ฉัตราภรณ
วาที่รอยตรี สมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์
นายสรศักดิ์ เลิศปญญา
นายสิทธิเดช เปลี่ยนดี
นายสุนทร สุนทรชาติ

๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสุวพร เจิมรังษี
นายเสฏฐญา ภัคกระนก
นายหรรษารมย โกมุทผล
นายหัสฎิณ ปนประชาสรร
นายอดิศักดิ์ ขันตี
นายอภิชาติ สวนศิลปพงศ
นายกําพล จิตการุณ
นายเจนวิทย ผาสุก
นายเฉลิมชัย สุขะเดชะ
นายณัฐพล ขันธไชย
นายนพปฎล สุวัจนานนท
นายสมควร อานามวัฒน
นายสมหมาย ลักขณานุรักษ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน
นายสุพัทธ พูผกา
นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
นายเผาทอง ทองเจือ
นายมารุต มัสยวาณิช
นายวัชระ กรรณิการ
นายวิชัย เบญจรงคกุล
นายศุภชัย เจียรวนนท
นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ
นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
นางสาวปราณี เชื้อเกตุ
นางสาวจิรวดี จึงวรานนท
นางชนากานต ยืนยง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐

นางสาวพัชรี โพธสุธน
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุวาณิช
นางอนุรักษ บุญศล
นางอานิก อัมระนันทน
นางอุดร จินตะเวช
นางสาวศรีสกุล มั่นศิลป
นางสาวปทิชญา วชิรเมธารัชต
นางสาวระริน วรเศรษฐศักดิ์
นางสาววาสนา มะลิทอง
นางสาวสิริพร มณีภัณฑ
นางสาวอัญชิสา อินทรสาลี
นางอุษณีย ลี้วิไลกุลรัตน
นางสาวแตงออน มั่นใจตน
นางภรณี ลีนุตพงษ
นางอรพิน จําปาเนตร
นางสาวกนกนาถ ปาละกูล
นางสาวกัญญารักษ ศรีทองรุง
นางสาวจันทนา ฉัตตะวีระ
นางจันทนี โพธิ์วิจิตร
นางจิตติมา จารุจินดา
นางจินตนา สิงหสุรเมธ
นางฉันทนา เปรมประเสริฐ
นางชุติมา ไตรโกมุท
นางสาวญาดา ดาวพลังพรหม
นางสาวดารณี ปยะวรรณสุทธิ์
นางทัศนีย ไตรอรุณ
นางทัศนีย ผลชานิโก

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางธารทิพย ทองงามขํา
นางธิดา พัทธธรรม
นางนงลักษณ หอตระกูล
นางนวลจันทร วรศักดิ์
นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
นางบัณฑิตา พรหมาศ
นางปรมาภรณ ศรีสินธารากุล
นางประภาศรี บุญวิเศษ
นางปรัธยานภรณ สงครอด
นางปทมา เธียรวิศิษฎสกุล
นางปาริชาต เทพอารักษ
นาวาเอกหญิง พงศพรพร ศรีสุวรรณ
นางพนิดา ไพศาลยกิจ
นางพรพิมล สุฐิติวนิช
นางสาวพัฒนา จันทรังษี
นางสาวพูลสุข ตยางคานนท
นางเพ็ญวดี ไมยวงษ
นางภรณี ทวิสุวรรณ
นางมณีรัตน นิลพันธ
นางมณีรัตน ประสิทธิผล
นางมนชิดา เจียรไพศาลเจริญ
นางสาวมาลินี ลิ้มนาคทอง
นางยุพิน รอดปอง
นางยุรพร อนุเคราะหกุล
นางระพีพรรณ สรรพอุดม
นางรัชนี นําพูลสุขสันติ์
นางรัชวัลค สืบแยม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางรุยาพร เพ็งขํา
นางเริงฤดี สื่ออยูยง
นางลัดดา เอื้อปยะชาติ
นางวรรณา วุฒิอาภรณ
นางสาววาสิณี แนวพนิช
นางวิมลวัณณ รอดเรืองเดช
นางวีณา จิระไชยเขื่อนขันธ
นางสาวศรีประภา ถมกระจาง
นางศรียา เขมะศักดิ์ชัย
นางสาวศิริพร กิตติจันทรรัตนา
นางสมคิด รัตนตันหยง
นางสุชาดา วงศาโรจน
นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร
นางสุปราณี ชาญปริยวาทีวงศ
นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ
นางอรพิน วรรณกุล
นางอรอุไร เงินรูปงาม
นางสาวออนฟา เวชชาชีวะ
นางอัจจิมา จันทรสุวานิชย
นางอุษณีย ศรีธัญรัตน
นางเอื้อมพร ทองศิริ
พลตรีหญิง สุพัตรา รัตนสุวรรณ
พลตรีหญิง อรภา อินทรสูต
พลตรีหญิง อรุณวรรณ เผาจินดา
พลเรือตรีหญิง สุวัฒนา พัฒนาญจน
พันเอกหญิง กชรัตน นารอด
พันเอกหญิง กนกอร เถกิงเกียรติ

๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
พันเอกหญิง กฤตินี มีเพียร
พันเอกหญิง เกษรา สุนทรบุระ
พันเอกหญิง ขวัญฤดี ขาวสําลี
พันเอกหญิง จิรนันท วงศสวัสดิ์
พันเอกหญิง จุฑาวดี วุฒิวงศ
พันเอกหญิง เจษฎา มีบญ
ุ ลือ
พันเอกหญิง ชลทิพย ขําเจริญ
พันเอกหญิง ทัดทอง เจริญพร
พันเอกหญิง เทวีวรรณ บุญชวยเกื้อกูล
พันเอกหญิง ธัญธารีย ศรีพัฒนถาวร
พันเอกหญิง ธิดาวัลย พัสดุประดิษฐ
พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล
พันเอกหญิง เนื้อทิพย หนองบัวลาง
พันเอกหญิง บุญเทียม วิบูลชัย
พันเอกหญิง ประณมพร สุจริต
พันเอกหญิง ประไพพิมพ ธีรคุปต
พันเอกหญิง ปยะวดี จินดาโชติ
พันเอกหญิง พรรณแข สันตินิยม
พันเอกหญิง เพชราภรณ หิรัญบูรณะ
พันเอกหญิง ไพรัตน ศรีสุข
พันเอกหญิง ภริตพร ทรงศิลป
พันเอกหญิง ภาวิณี นุชเปลี่ยน
พันเอกหญิง ยุพดี กัณหะเสน
พันเอกหญิง เยาวนา ธนะพัฒน
พันเอกหญิง รัชนี ชลานุเคราะห
พันเอกหญิง รัตติกร เอื้อศรีวงศ
พันเอกหญิง รัตนาภรณ รื่นเริง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอกหญิง วรรณวิไล ไกรสรพงษ
พันเอกหญิง วรรณีย สินคําอินทร
พันเอกหญิง วรางคณา ศรีสุขโข
พันเอกหญิง วาสนา สิริสัมพันธ
พันเอกหญิง วิชญาดา อินสวาง
พันเอกหญิง ศรีสุวรรณ เสนาสุ
พันเอกหญิง ศิริรัฐ ศรีตรีเวทย
พันเอกหญิง สมศิริ กระแสแสน
พันเอกหญิง สุจิตรา นิจจันทรพันธศรี
พันเอกหญิง สุมนมาลย ศรีศรศาสตร
พันเอกหญิง สุวิธา เกียรติพันธ
พันเอกหญิง โสภิต สกุลพราหมณ
พันเอกหญิง อรุณี จารุเสน
พันเอกหญิง อลิสา ดวงวราภรณ
พันเอกหญิง อัจฉรา โปษยานนท
พันเอกหญิง อัจฉราพันธ อมาตยกุล
นาวาเอกหญิง กมลา แสงไชย
นาวาเอกหญิง จิราภา จอยจํารูญ
นาวาเอกหญิง ชุติมา สมุทรประภูติ
นาวาเอกหญิง ธนินี สุนทรจันทร
นาวาเอกหญิง นันทนาพร พรายแสง
นาวาเอกหญิง นัยนา ไชยดวงแกว
นาวาเอกหญิง นิลวดี รัตนสมบูรณ
นาวาเอกหญิง บุษบา อมรศักดิ์
นาวาเอกหญิง ปยนารถ แกวเจริญ
นาวาเอกหญิง ผองศรี กรรณสูตร
นาวาเอกหญิง พริ้งพิมพ อินทรโภคา

๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นาวาเอกหญิง พีรา เกิดนาค
นาวาเอกหญิง รวมพร เมนะโพธิ
นาวาเอกหญิง วรรณาภรณ จิตตกูล
นาวาเอกหญิง วัฒนา จิตรระเบียบ
นาวาเอกหญิง วัฒนา วุฒิเวทย
นาวาเอกหญิง วิมลลักษณ เมืองศรี
นาวาเอกหญิง สุเนตรา
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นาวาเอกหญิง อนงคนุช ภูยานนท
นาวาเอกหญิง อัญชลี สิงหสุต
นาวาเอกหญิง อุบลรัตน นอยพานิช
นาวาอากาศเอกหญิง จันทรเพ็ญ ปาละกูล
นาวาอากาศเอกหญิง ชนะจิต พงษพานิช
นาวาอากาศเอกหญิง โชติรัตน
อินทรารุณ
นาวาอากาศเอกหญิง ดวงกมล อัมพรรัตน
นาวาอากาศเอกหญิง ดารนี ภิรมยาภรณ
นาวาอากาศเอกหญิง นภาจรี มีขันทอง
นาวาอากาศเอกหญิง บุบผา ทองผาสุก
นาวาอากาศเอกหญิง พรรณี นนทสถิต
นาวาอากาศเอกหญิง เพชรชมพู
เลหมงคล
นาวาอากาศเอกหญิง ยลสลวย
วาริทสวัสดิ์
นาวาอากาศเอกหญิง เยาวดี คลังทอง
นาวาอากาศเอกหญิง วัลภาภรณ
ธรรมกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอกหญิง วิวัชรา พูลสุข
นาวาอากาศเอกหญิง สสิรัตน บุญชวน
นางสาวกมลทิพย ภาคสุข
นางสาวกรองแกว นพวงศ ณ อยุธยา
นางสาวกฤษณา กมลพัฒนานันท
นางกัลชลี นิมมานเหมินท
นางสาวกัลยา จุฑาศรี
นางสาวกานตสิริ อมตเวทย
นางสาวกุสุมา มีกรุณา
นางสาวขนบพรรณ สุทธิพร
นางขวัญใจ เหลาสุขศรีงาม
นางสาวจรรยา โรจนดิลก
นางจรัสมน สืบประดิษฐ
นางสาวจรินทร ลิ้มละมัย
นางจันทรเพ็ญ จารุเดชา
นางสาวจินตนา เอื้อศรีวงศ
นางจิรวรรณ พูลสัมฤทธิ์
นางจิราพร จักษุวัชร
นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล
นางชนานันต วันแอเลาะ
นางชลลดา ทองอุทัยศรี
นางชวนพิศ จตุรภุช
นางสาวญาณินท อมาตยกุล
นางสาวญาศินี เจือศิริภักดี
นางสาวณัฏฐิกา พงษศรีกูร
นางสาวดวงทิพย จันทรศักดิ์
นางตรีทิพ หะนนท

๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางทิพนิภา สิงขรอาจ
นางสาวทิพยวดี วรวิบูลย
นางทิพวรรณ ชยุติมันต
นางธนารักษ โกอุดมวิทย
นางสาวนงพงา บุญเปยม
นางนภาภัทร โมฬี
นางสาวนฤมล กองเงิน
นางนฤมล โยธารักษ
นางสาวนวลจันทร ประทยศ
นางสาวนันทรีวรรณ วิสิทธิ์พานิช
นางนันทา สวัสดิพาณิชย
นางนัยนา นันทนาวุฒิ
นางนารีรัตน วีระโชคอนันต
นางนิตยรดี เรียบรอยเจริญ
นางสาวนิภา ลําเจียกเทศ
นางนิภาพร สุระพัฒน
นางนิภาพรรณ ชูชวยสุวรรณ
นางสาวนิรวรรณ จริญญาวัฒนนนท
นางนิโลบล แวววับศรี
นางสาวเนาวรัตน เชียงแสงทอง
นางบุญงาม แมนทิม
นางบุปผา วิฑูรยพันธุ
นางสาวประภัสสร กฤติยาภิชาตกุล
นางประภารัตน วิจิตรจันทร
หมอมหลวงปรางทอง นิลกําแหง
นางปราณี วรรธนะภูติ
นางสาวปราณี สกุลพจนวรชัย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปราณี สันติภาพ
นางสาวปริศนา ชินกุลประเสริฐ
นางปรียทัศน กาญจนกนก
นางสาวปานทิพย ประเสริฐสม
นางสาวเปรมปรี พสุหิรัญนิกร
นางฝงพิมพ สกลวารี
นางพนิดา นิตยวรรธนะ
นางพนิดา วีระอาชากุล
นางพนิดา เอี่ยมป
นางพรจิตต ธะระณีวัฒน
นางพรทิพย สีจร
นางสาวพรพิมล สัตยาภินันท
นางสาวพรเพ็ญ ลวพิมล
นางพรเพ็ญ สายพัฒนา
นางพรรณพิมล สุวรรณทัต
นางสาวพรรณพิไล ธนสารตั้งเจริญ
นางสาวพรรณวิภา คารวะกุล
นางพัชรินทร เทียนรุงโรจน
นางพัชรี ศักดิ์พิชัยสกุล
นางสาวพัดชา พงศกีรติยุต
นางสาวพิรมล มุกดาสนิท
นางพิลาสลักษณ ยุคเกษมวงศ
นางพิศมร สิงขรอาจ
นางเพ็ญจันทร วิชัยณรงค
นางเพียงใจ พิชัยพลากร
นางไพรินทร ศุภกรโกศัย
นางสาวไพลิน ทองแสง

๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางมนทิรา เชิดชู
นางมัลลิกา ศรีอัษฎาพร
นางสาวมาลัย จิตตแกว
นางสาวเมธินี หอมไกล
นางเยาวรัตน กิจโอภาส
นางสาวเยาวลักษณ จิตรอําไพ
นางรักษะพร ดุลยานนท
นางรัชนี คงเจริญ
นางสาวรัฐพรรณ ตะกรุดทอง
นางรัตติกร พิริยะพงษ
นางรัตติยา สมอดิศร
นางสาวรําพา สุทธิธน
นางสาวลดาวรรณ แสงเมฆ
นางลัขณานันท ลักษมีธนานันต
นางสาววนิดา ดาโลดม
นางวรนุช พีราวัชร
นางวรรณา ประดิษฐรอด
นางสาววราภรณ ลิ้มทรัพย
นางสาววราภรณ อุปมิตร
นางสาววัลลภา จินดานนท
นางวัลลภา นกอยู
นางสาววัลลภา ศิรประภาพงศ
นางสาววารุณี ศุภกุล
นางสาววาสนา ทรัพยแสงประภา
นางวาสนา บรรลุผล
นางสาววิภา อมรฉัตร
นางสาววิไล วรวุฒิวงศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวีณา บุญประคอง
นางแววตา สกุลสรรเสริญ
นางศรีสุดา จุลบุญญาสิทธิ์
นางศศิวรรณ ชัน้ ศิริ
นางสาวศิริภรณ กุลบุศย
นางศุภวรรณ มาสาร
นางสาวสมจิต โรจนรุงสัตย
นางสาวสมศรี คงพูลเจริญ
นางสรณปวีณ อินทรพิทักษ
นางสาวสรอยเพชร สุวรรณชัยโยชน
นางสัญญา ไชยเชียงของ
นางสาวสาธินี ปอมลอย
นางสาธินี เมนะปรีย
นางสิริกร ศิริปรีชา
นางสาวสุนิศา อาจเทศ
นางสุนิสา อับดุลนิเลาะ
นางสุนีย เกตุแกว
นางสุพิศ แสนมุข
นางสาวสุพิอะห ประสานพจน
นางสาวสุภัทรา หอศรีสัมพันธ
นางสาวสุรีย คุมทิม
นางสุวณี สุขประวิทย
นางสุวัฒนา ศรีภิรมย
นางสาวสุวิมล ชูพิศาลยโรจน
นางสาวสุวิมล ตั้งกาญจนภาสน
นางเสริมสุข ศรีสุพรรณ
นางเสาวภา ลิ่มศิลา

๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางเสาวลักษณ ธิราศรัย
นางอนงค จันทรเนตร
นางอรพินท บุญคง
นางอรอนงค ประสังสิต
นางอรัญญา ยั่งยืนพงษ
นางสาวอรุณ สวางสินอุดมชัย
นางอัคเรศร แสงศิริสุวรรณ
นางสาวอังคณา ตันกิตติวนิตกุล
นางสาวอังคณา ประจิมทิศ
นางอัจฉราพร เหมาคม
นางสาวอัญชลี พันธาธิก
นางอัญชลี ศรีอําไพ
นางสาวอัญชุลี อัศวพรหมเลิศ
นางอัมพร ภัทรยรรยง
นางอัมพร ยั่งยืน
นางอํานวยพร แชมประเสริฐ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ
นางสาวอุนจิตร ปยรัตนวงศ
นางอุบล กลิ่นอยู
นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ
นางสาวอุไรวัลก สกุลวานิชธนา
นางอุษณีย ตุลภาภรณ
นางจิตติมาส กองพลพรหม
นางสาวเบญจมาศ เงินวัฒนะ
นางพะเยาว เพชรธนสาร
นางวนิดา สุวรรณคีรี
นางวารุณี วีระพัฒน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙

นางศรีรัตน วาทีสาธกกิจ
นางกัญญฐญาณ ภูสวาสดิ์
นางขนิษฐา กมลวัฒน
นางจินดา โพคะรัตนศิริ
นางสาวจินตนา สัจจัง
นางฉวีวรรณ โตสมภาพ
นางชมัยพร วิทยาพูล
นางชลาทิพย ปุณณะบุตร
นางชื่นจิตร คุปตกาญจนากุล
นางสาวชุลีพร ตั้งฤทธิ์ปราณี
นางสาวชูจิตต กอบโกย
นางสาวนฤมล อุบลทิพย
นางสาวนวลศรี เพ็ชรนวล
นางสาวนันทิกา สิทธิกร
นางปริศนา เบญจาทิกุล
นางปนนัดดา วงศภูมิ
นางปานจิต อภิบุญสุวรรณ
นางพงษรัชนี อรชร
นางพจนา ธรรมรัตนพฤกษ
นางพรเพ็ญ ลีลาพันธุ
นางสาวพรรณี สิทธิการ
นางพัชรา สรลักษณลิขิต
นางพัชราภรณ เอ็นดู
นางพิมพร ขอศานติวิชัย
นางไพรวรรณ พลวัน
นางสาวไพลิน เอื้อสมสกุล
นางมณีรัตน สุวันทารัตน

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางมยุรี ผิวสุวรรณ
นางมาลี สะสมสุวรรณ
นางสาวยุพเรศ วงศบุญมี
นางเยาวมาลย ไชยรัตนะ
นางวนิดา รัตนากร
นางสาววัชรี กุลราช
นางสาววารุณี อําภรณ
นางวิภวา อุดมรัตน
นางวิมลมาลย เศรษฐีสมบัติ
นางสาววีรวรรณ สุธีพิเชฐภัณฑ
นางสารภี ศิลา
นางสิริพร ถาวโรฤทธิ์
นางสาวสุจิตรา สุวรรณทัต
นางสาวสุดา รัตนมาโร
นางสุดาวดี เตชานันท
นางสาวสุธีรา นุยจันทร
นางสุวรรณี หอวิวัฒน
นางสาวเสาวลักษณ จิรไกรโกศล
นางสาวอัจฉรา พุมอาภรณ
นางสาวอัจฉรา ยอดเพ็ชร
นางอุษณีย คําสุข
นางชุติมา พัฒราช
นางปทมาวดี ทองทาบ
นางมยุรี ทองสงฆ
นางวราลักษณ ทองวินิชศิลป
นางกนกรัตน สิทธิพจน
นางสาวกฤติกา อกนิษฐาภิชาติ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญญา สุวินทรากร
นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี
นางกุลรัศมิ์ อนันตพงษสุข
นางขวัญฤทัย ถนอมเกียรติ
นางสาวคนึงนิจ กอธรรมฤทธิ์
นางสาวงามจิตต ราษฎรดุษฎี
นางจรรยา คํามา
นางจรรยา สวัสดิเวทิน
นางจันทรธิดา มีเดช
นางจันทรเพ็ญ ชํานาญพูด
นางจันทรเพ็ญ ประคองวงศ
นางสาวจารุณี สาตรา
นางสาวจิรทรัพย ปลอดกระโทก
นางจิรา คงครอง
นางสาวฉวีวรรณ วุฒิญาโณ
นางสาวชมพูนุท จรรยาเพศ
นางชลิดา อุณหวุฒิ
นางชัชรีย นิตยธีรานนท
นางชูจิตต สงวนทรัพยากร
นางฐาณิสา เกิดภู
นางสาวดรุณี ชัยโรจน
นางดวงแกว โภคาวัฒนา
นางดวงหทัย ดานวิวัฒน
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน
นางทองพูน อัยยะวรากูล
นางทักษิณา ศันสยะวิชัย
นางสาวทาริกา ประมูลสินทรัพย

๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางทิพวรรณ เคาวางกูร
นางสาวทิพาภรณ วชิราภากร
นางธุวนันท พานิชโยทัย
นางนงคราญ มณีวรรณ
นางนงรัตน นิลพานิชย
นางนภาพร ธาระวานิช
นางนฤมล จันทวัชรากร
นางสาวนฤมล ทนกลา
นางสาวนันทนา ปยะศิริศิลป
นางนันทิยา อุน ประเสริฐ
นางสาวนิดารัตน ไพรคณะฮก
นางสาวนิตยา จุติกิติ์เดชา
นางนิตยา นิจถาวร
นางนิตยา พลประจักษ
นางนิตรีญา สนั่นเมือง พริ้งศุลกะ
นางนุชนารถ กังพิศดาร
นางบังอร ศรีมุกดา
นางบุญพาสน ทองสวัสดิ์วงศ
นางบุษรา จันทรแกวมณี
นางปทุมวัน ประจันพล
นางปนันท ธนเจริญวัชร
นางปริศนา หาญวิริยะพันธุ
นางปทมา ชนะสงคราม
นางปยนุช นาคะ
นางเปรมจิต สังขพงษ
นางสาวผจงจิต บุญราช
นางผาณิต บูรณโภคา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗

นางพรทิพย วิสารทานนท
นางพรทิพย ศิริวรรณ
นางพรทิพย อุยตา
นางสาวพรรณี ศุภนิมิตกุล
นางพัชรัตน มณีวงศ
นางสาวพัชรินทร สนธิ์ไพโรจน
นางพัชรี เนียมศรีจันทร
นางสาวเพ็ญนภา มัธยมพงศ
นางเพ็ญสุรัสมิ์ เพ็ญสุภา
นางภัทราธิป วัชรโกมลพันธ
นางภูริดา ไวโรจนกุล
นางสาวมนยา เอกทัตร
นางสาวมนวิภา จารุตามระ
นางมัฑนา จันทรเจริญสุข
นางมันทนา หินออน
นางมาณวิกา ผลภาค
นางยุพา อินทราเวช
นางยุพินท วิวัฒนชัยเศรษฐ
นางเยาวลักษณ โสภณสกุลแกว
นางสาวระเบียบ มโนรัตน
นางสาวรัชนี อัตถิ
นางรัตนา เหตุคุณ
นางสาวรุจิวรรณ อภิวณิชยกุล
นางเริงจิตร พรหมสถิต
นางละไมพร วณิชยสายทอง
นางละเอียด วงศสุข
นางละเอียด หาญวณิชยเวช

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางลักษณา นิลฉวี
นางลัดดา ตรงวงศา
นางลาวัลย จีระพงษ
นางสาววงศขวัญ จิตนุพงศ
นางวรนุช ปจฉิมะศิริ
นางวรรณนภา บุญสุข
นางวลัยรัตน วรรณปยะรัตน
นางสาววัชรี เรืองจิระขจร
นางวัลภา ไวทยาภรณ
นางวัลวิศาข สุวรรณวัฒนะ
นางสาววารินทร ธนาสมหวัง
นางวารี ไชยเทพ
นางวารุณี บุญนํา
นางสาววาสนา ศุกระศร
นางสาววิมลรัตน วิริยะเมตตากุล
นางวิรงรอง หุนสุวรรณ
นางวิไล สุภาจรูญ
นางวิไล เสือดี
นางวิไลวรรณ พรหมคํา
นางศรีประไพ เลิศวิริยจิตต
นางศรีสอางค ศรีอรุโณทัย
นางศิริณี พูนไชยศรี
นางศิริพร สินธุเสก
นางศิริมา เพ็งนรพัฒน
นางศิริลักษ พรอมเพราะ
นางสาวศิริลักษณ โกวิทวิสิทธิ์
นางสมจินตนา ทุมแสน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมพร พุฒวันเพ็ญ
นางสมศรี บุญเรือง
นางสาวสะไบทิพย อมรจารุชิต
นางสายพิน แสงธรรมากิจกุล
นางสาวสายสุนีย รังสิปยกุล
นางสาวสิริกาญจน วิทยาฤทธิพากร
นางสาวสุกิจจา ประภาศิริสุลี
นางสุจิรา ปาจริยานนท
นางสุดใจ บุญเสริม
นางสาวสุดา สวัสดิ์ธนาคูณ
นางสุดารัตน เตชะศรีประเสริฐ
นางสาวสุนันท มีวรรณ
นางสุภาพร บัวแกว
นางสุมนา พรพิพัฒนกุล
นางสุมิตรา ณ สุวรรณ
นางสาวสุรพร อิสสระเดชกุล
นางสุรภี กีรติยะอังกูร
นางสุรางค สุมโนจิตราภรณ
นางสุรีย ธรรมศาสตร
นางสาวสุวรรณา จันทรเอม
นางสุวิมล ชอุมวรรณ
นางสาวโสภิดา เห-มาคม
นางอภิญญา รุจิธารณวงศ
นางอรทัย ศุกรียพงศ
นางสาวอรทัย เอื้อตระกูล
นางสาวอรพิน วัฒเนสก
นางอรวรรณ วัฒนะรัตน

๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางอรสา ดิสถาพร
นางอรุณี ยูวะนิยม
นางอรุณี เอกทัฬห
นางสาวอวยพร โตกระแสร
นางอัจฉรา พยัพพานนท
นางสาวอัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ
นางอัจฉราพร หวงนิกร
นางอัจฉราภรณ ศรีบุญจิตต
นางอัจฉราวรรณ จิตตานนท
นางอัญชนา ตราโช
นางอัมพวัน ทศานนท
นางอาภรณ ยอดธรรม
นางอารุณี ชัยสิงห
นางอุดมลักษณ อุนจิตตวรรธนะ
นางสาวอุบลศรี หอพัตราภรณ
นางอุมาพร พิมลบุตร
นางสาวอุไร จันทรประทิน
นางสาวเอื้อจิตต เอกสิทธิ์
นางสาวจรรยา ปนประดับ
นางจิราภรณ จันทรศิริ
นางชุษณา รังสฤษฏวิศรุต
นางสาวดุจดาว เจริญผล
นางตุลาวรรณ ทัพวนานต
นางสาวทัศนีย ศิลปบุตร
นางสาวทัศนีย สุวรรณมงคล
นางนราพรรณ ชวงประยูร
นางบวรลักษณ ศรีดามา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕

นางบุษบา อินสวาง
นางประชิตร ลิ่มเจริญชาติ
นางปาริชาต คชรัตน
นางปยะรัตน สุวรรณจินดา
นางสาวพจนี สุทธิอาจ
นางพญาดา ประพงศเสนา
นางพยอม พวงสมบัติ
นางสาววันทนา โพธิสัตย
นางวิลาวรรณ ศิริงามเพ็ญ
นางสวางจิตต บุญสุข
นางสุกานดา ขําวัฒนพันธุ
นางสุจิตรา อินดนตรี
นางสุรียรัตน ธนสุกาญจน
นางสาวสุวรรณา คลายทับทิม
นางอาภา วิชา
นางอําไพ หาญวัฒนานุกูล
นางกัลยาณี บุญเกิด
นางสาวกานดา หิตะพงศ
นางสาวกิตติยา อติสงเคราะห
นางสาวตรูจิต มหาวิหกานนท
นางเทวารักษา เครือคลาย
นางเบญจมาศ เผื่อนทอง
นางสาวพรพรรณ
จงสุขสันติกุล
นางพรรณิภา หมื่นเหล็ก
นางสาวพรสุข จงประสิทธิ์
นางเพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน
นางเพลินตา นิลพงษ

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
นางยุพยง เจริญเชื้อ
นางรวีวรรณ ภูริเดช
นางศรีโสภา มาระเนตร
นางสาวสุกัญญา บุญเฉลิมกิจ
นางสาวสุคนธา แอคะรัจน
นางสาวสุจิตรา จางตระกูล
นางสุนันท ทานะรมณ
นางสาวสุปราณี รุงหิรัญวิโรจน
นางอัษฎาพร ไกรพานนท
นางสาวกฤติยา เชาวลิต
นางคนึงนิจ คชศิลา
นางธัญญลักษณ สุรินทรเสรี
นางนนทปภา ศรีนนท
นางปยะนุช สุเฌอ
นางเยาวพา ถนัดชางแสง
นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย
นางวนิดา สุขสุวรรณ
นางวัชรี วีระพันธุ
นางสาวศิริวรรณ ทีปะศิริ
นางสายจิต ขุทรานนท
นางสุมาลี ประจวบ
นางอุษณี ไชยานนท
นางจิราภา อุคคกิมาพันธุ
นางณารุณี ฉายอรุณ
นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ
นางพรศรี ครอบบัวบาน
นางมารยาท วีรวิกรม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐

นางวารุณี เตยตอวงศ
นางอิ่มเอม พุกกะเวส
นางอุษา ประจันตบริบาล
นางกัญญา อมรธีระกุล
นางจิตรา เอื้อประเสริฐ
นางจินตนา ลิ้มมณี
นางณัฐวดี สินวรพันธุ
นางสาวนาตยา ดาวเรือง
นางสาวบุษบง บัวเงิน
นางสาวบุษบา บุตรรัตน
นางสาวประไพ อนุพงษานุกูล
นางปราณี เกื้อชาติ
นางสาวปราณี สัจจกมล
นางสาวปานจิตต พิศวง
นางผุสดี วัฒนพานิช
นางสาวพรพิมล อรุณสกุล
นางพรรณี สุทธิวารี
นางพิมลวรรณ คชเดช
นางพิไล ศิริพานิช
นางเพ็ญศรี ชุติธรพงษ
นางเพยาว สุขมาก
นางเพลินพิศ สายวารี
นางสาวภคอร วีระอมรกุล
นางสาวมณี วิทยากุล
นางมนัสนันท ธนาพรจารุวัชร
นางมัณฑนา สมุทวงศวิริยะ
นางมีนา รัตตวิศิษฐ

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางยุวดี กุลโชติ
นางรุงเรือง ออนเอี่ยม
นางสาวลักษณา มาลากุล ณ อยุธยา
นางลัดดาวัลย สมิตชาติ
นางวัชรี รังสิพัชรายุธ
นางวันดี สิงหสุต
นางวินิตา ไชยมนัส
นางวิภาทิพย เหมือนทองจีน
นางสาวศรีวัฒนา หนุนภักดี
นางศากุน พันธุวัฒนา
นางศิริมล รังษีกิจโพธิ์
นางสาวสิริเพ็ญ คุมอินทร
นางสาวสุกัญญา ทรงโยธิน
นางสุดาวดี รัตนกุล
นางสุดาสมร สุวรรณลาภเจริญ
นางสุภาวดี ไชยานุกูลกิตติ
นางสุภีร ปยะอรุณ
นางสุมาลี วาสิกานนท
นางสาวเสาวภาคย ชินะวานิช
นางอนุจิต แกวรวมวงค
นางอรอนงค โสภณ
นางอัญชลี อสมาภรณ
นางอาภรณ อภิญญพานิชย
นางสาวอุษา นาวานิช
นางกรรณาภรณ สามงามนิ่ม
นางสาวกฤษณา สุพรรณพงษ
นางกัญญา กัมปนานนท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกุลชลี ธารชลานุกิจ
นางไขแสง ดีประดิษฐ
นางคนึงนิจ ยิ่งอํานวยรัตน
นางสาวงามพิศ แกวประดิษฐ
นางจันทนา แสงนิล
นางจันทนี ศรีจารุพฤกษ
นางสาวจันทรา ไวทยรุงโรจน
นางจันทิพา วสุวัต
นางจําแลง จิระวิชัยฤทธิ์
นางจิตรา ประทุมมาลย
นางจินดามาศ เสงี่ยมพงสชาญ
นางสาวจีราพร พิชัยพรหม
นางจุฑาทิพย กงซา
นางชฎารักษ แกวสิปลาด
นางสาวชฎารัตน กุศล
นางชยาภรณ ศิลาออน
นางชอผกา พรมหมณแกว
นางฐิตินันท เจริญอาจ
นางสาวณัฐชานันท มณีจิรนนทกุล
นางติณณารัตน ชลสุข
นางสาวทัศณี ทัศธนะสิริกุล
นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ
นางนงนุช พรชัยไชยวัฒน
นางนงพรรณ สังขแกว
นางนงลักษณ ปญุเบกษา
นางนฤมล วรกมล
นางนวลฉวี อังสัจจะพงษ

๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวนันทนา พัฒนวิบูลย
นางสาวนิภาพร กฤษณะเศรณี
นางนิยดา คําแพงเมือง
นางนีลวรรณ มิลินทางกูร
นางบุญตรี ไชยรักษ
นางบุญราศรี ตั้งศรีวงศ
นางสาวบุษบา ธรรมรักษ
นางบุษบา ศิริสมบัติ
นางบุหงา สารัตน
นางประจิตร เจริญศักดิ์ขจร
นางประทิน ทรวดทรง
นางประนอม สายโกสุม
นางปรารถนา บูรณเขตต
นางสาวปรียานุช เจริญผล
นางพรพรรณ คําเพ็ง
นางพรเพ็ญ สําเภาเงิน
นางสาวพรรณี เที่ยงคุณากฤต
นางสาวพัชรี ฟองเจริญ
นางสาวพินิจ ตั้งกนก
นางสาวพิมพพรรณ พัฒนประสิทธิ์
นางพิศภารัตน ประทุมศรี
นางพูนสุข ชัยกาญจนกิจ
นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์
นางเพลินพิศ บัวงาม
นางภัชรา นาคดิษฐ
นางภัสวดี เชื้อบัณฑิต
นางมณฑยา โพธิ์ขาว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘

นางมณฑา อุนยะพันธุ
นางมรกต บัวแตง
นางมาลาภรณ นิลพานิช
นางยุพยง ฐิตะปุระ
นางยุพา ศรีแกวหลอ
นางระพีพรรณ พรหมอาจ
นางสาวรัชนี หมั่นเพียร
นางรัศมีไขมุก พรอมเพรียง
นางรุง วิศิษฐารักษ
นางละไม ชูเทียน
นางลาวัลย เจริญผล
นางลํายอง สวางจิตต
นางสาววณิษรา ศรีสุภกร
นางวนิดา จั่นอุไร
นางวรชพร เพชรสุวรรณ
นางวรรณธนา ไฝสีดํา
นางสาววรรณวิมล กรีโสภา
นางสาววรรณา รักเหยา
นางสาววรวรรณ วุฒิวณิชย
นางวรินทรธร สมภมิตร
นางวศินี พิเดช
นางวัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ
นางวาสนา กรมเกลี้ยง
นางสาววาสนา กองมณีรัตน
นางวิภาพร คงสุริยะภิญโญ
นางวิมล ไชยวัฒน
นางสาววิไลรัตน ชางประดิษฐ

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล
นางแววตา นาคแกว
นางศันสนีย ศรีศุกรี
นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร
นางสาวศิรินารถ ทรัพยสาร
นางสาวศิริพร ศุภวิไล
นางศุภากร เผาพงษ
นางสมจิต ปยะศิลป
นางสมจิตต ลาภอนันต
นางสมบูรณ อยูคง
นางสมพร อินทะกนก
นางสมภาพ สอนวงศ
นางสัญญารัก มิระสิงห
นางสายสนม หลักทอง
นางสารภี จันทรมี
นางสารภี บุญยก
นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ
นางสาวสุกัญญา วารีศรี
นางสุกัญญา สังวันดี
นางสุปรีดา สิงหเรือง
นางสุพรพิศ แดนพันธ
นางสาวสุพรรณิการ จิยะพานิชกุล
นางสุพรรณี สามารถกิจ
นางสุพรรัตน แสงมาลี
นางสุรวี วงศไฝ
นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล
นางเสาวพันธ มากแสง นอยพันธ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒

นางไสว คงดี
นางสาวอนงค โตโพธิ์ไทย
นางอรวรรณ อภินาวิน
นางอรสา แกวสารถี
นางอรุณรัตน ชัยเกษตรสิน
นางสาวอังคณา ถาวรพัฒนพงศ
นางอัธยา เทพมงคล
นางสาวอัสนา ชุวบวรศิริ
นางอาภรณ ราชสิงโห
นางสาวอาภิพร รัตนะ
นางอารีย คีรีวรรณ
นางอารียา โลณะปาลวงษ
นางอําไพ กุบแกว
นางอุบลรัตน เปยจําปา
นางกชกร นาควิเชตร
นางจันทรชม จินตยานนท
นางจิราภรณ จริยาประสิทธิ์
นางจิราภรณ จันทรโมลี
นางสาวฉวีวรรณ จิรสิทธิ์
นางสาวชวนพิศ ชุมวัฒนะ
นางนรินทิพย ศิรวาณิชย
นางสาวนวลลออ ณ มหาไชย
นางพรรณี แยมศิริ
นางสาวรัตนา วิมุกตานนท
นางวรรณี บัณฑิตไทย
นางสายพิณ ศิริไพศาล
นางสุภาวดี พวงสมบัติ

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวอรพรรณ เลาหัตถพงษภูริ
นางกัญญา เมธีสุวกุล
นางสาวกาญจนา กานตวิโรจน
นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล
นางเกษณี นิตินันท
นางสาวจรรยพร พรหมประยูร
นางจินตนา ชาสมบัติ
นางจินตนา ปยะสัจจบูลย
นางจินตนา แพทยสมาน
นางจุฑารัตน จันทรวิกูล
นางฉันทนา ฤทธิรงค
นางชไมพร สินธุประสิทธิ์
นางสาวชุลีพร โกสินทร
นางสาวดวงใจ เพงผล
นางเตือนจิต ศรีศาลา
นางสาวทิพวรรณ จันทรชนะ
นางปราณี ไชยเดช
นางพรทิพย ทองเอี่ยม
นางพรพรรณ ทยาธรรม
นางพรรษา บุญประสิทธิ์
นางสาวพีรเพ็ญ หาญเบญจพงศ
นางพูนผล บุญไทย
นางเพ็ญศรี ไตรรัตน
นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส
นางเพลินพิศ วิทยอุดม
นางภาวดี เอื้ออังคณากุล
นางมลิวัลย วรรณอาภา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒

นางสาวยุพดี องคานนท
นางสาวยุวรี ญาณเตโช
นางรจนา สุวรรณวงษ
นางสาวรัตนา เกตุรัตนกุล
นางลัดดา ตั้งจินตนา
นางสาววรรณา เชี่ยวสมุทร
นางวรรณา สระปทุม
นางสมทรง ศิริรักษ
นางสมพร ทองชื่นจิตต
นางสําราญ บุตรสมาน
นางสาวสุกัณฐา บริพันธุ
นางสาวสุดธิดา กรุงไกรวงศ
นางสาวสุนีย พงษสุวรรณ
นางสุนีรัตน พรหมมาศ
นางสุภาพร คุณูปถัมภ
นางสาวสุมพร พฤกษพงษ
นางสุรัสวดี จันทรัตน
นางสุวิวรรณ ลิ่มสมบูรณ
นางเสาวคนธ แกวปาน
นางอบทิพย พุกกะวรรณะ
นางอภิรัตน เมฆากุล
นางสาวอรุณี แกวจินดา
นางอัษฎาลักษณ
อินทรกําแหง ณ ราชสีมา
๔๔๘๓ นางอาภรณ นันทวิสัย
๔๔๘๔ นางอารุณี จิตรปฏิมา
๔๔๘๕ นางอุไรรักษ ลิ้มธรเบญจพล

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวอุษา ตีระเมธี
นางเอรินทร ชูโชติ
นางสาวจรี ลิ้มละมัย
นางนงลักษณ เพ็งดิษฐ
นางสาวนารีรัตน ปรีชาพีชคุปต
นางสาวบุหลง ศรีกนก
นางเบญจมาส แพทอง
นางประนอม คลังทอง
นางพัชนี จันทรสาขา
นางภัทราภรณ บรรเทาทุกข
นางสาวมนัสนิจ คัมภีรยศ
นางมานิตา เขื่อนขันธ
นางเรียม พุมพงษแพทย
นางลัดดาวัลย ฟกจํารูญ
นางวรรณนี ภูมิจิตร
นางสาววันศิริ เลิศภิรมยลักษณ
นางสาววิมลลักษณ ชูชาติ
นางวิสันธนี โพธิสนุ ทร
นางศรีสมร เทพสุวรรณ
นางศุภกร เลิศประไพ
นางสมรัก ศรีคง
นางสายฝน นาถพรายพันธุ
นางสิรินชญา กันธิยะ
นางสุนันทา มิตรงาม
นางสุนิสา มั่นคง
นางสาวคนึงนุช พิมพอบุ ล
นางจินตนา ลีกิจวัฒนะ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙

นางเตือนใจ จูมณี
นางสาวนรา ภัทรนาวิก
นางสาววนิดา ชุลิกาวิทย
นางสาวอรทัย ลีลาพจนาพร
นางสาวอารี ชูวิสิฐกุล
นางสาวกนกพร กระบวนศรี
นางกนกพร นิวัฒนนันท
นางกนกพร สวางแจง
นางกนิษฐา วัฒนฉัตร
นางกมลชนก เมตตกรุณจิต
นางกรรณิการ ปนบํารุงกิจ
นางสาวกวิยา พรอมมูล
นางกษมา โรจนนิล ยุกตะทัต
นางสาวกอบกุล สังขะมัลลิก
นางกัญจนญดา นิลวาศ
นางสาวกัญญรัตน กรัยวิเชียร
นางสาวกัลยา นฤดมกุล
นางกัสมา กาซอน
นางกาญจนวิไล โมมินทร
นางสาวกาญจนา บุญสง
นางสาวกาญจนา วิเชียร
นางกาญจนา ศิริมนทกาน
นางสาวกาญจนา สอนงาย
นางกาญจนาภรณ จําป
นางกิตติมา จันทรสม
นางสาวเก็จวลี พฤกษาทร
นางสาวแกวตา โรหิตรัตนะ

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวขวัญใจ จิตตบุญ
นางขวัญใจ ปุระศิริ
นางสาวขวัญหทัย จารุจินดา
นางสาวขันทอง สุนทราภา
นางสาวไขมุก หล่ําวิไลเกษร
นางสาวจตุพร สุทธิวิวัฒน
นางสาวจริยา วงศเตชธรรม
นางสาวจริยา สุทธิเดช
นางจริยา หาสิตพานิชกุล
นางจันทรจารี เกตุมาโร
นางสาวจันทรเพ็ญ จันทรเจา
นางจันทรเพ็ญ วงศอยู
นางจามรี ศิริรัตน
นางจารุพร พุทธวิริยากร
นางจํารัส ระหวางบาน
นางจําเริญ บัวเลิศ
นางจิตติมา มโนนัย บารทเล็ทท
นางจิตติมา อัครธิติพงศ
นางสาวจินตนา จิรถาวร
นางจินตนา ศักดิ์ภูอราม
นางจิรวรรณ จงสมบูรณสุข
นางจิราพร วรเสน
นางสาวจุฑาพรรธ ผดุงชีวิต
นางจุติมา บัวทอง
นางจุฬธิดา โฉมฉาย
นางจุฬาลักษณ จารุนุช
นางเจียมจิต เผือกศรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓

นางฉัฐชุลี เรืองศิริ
นางชฎาพร ฑีฆาอุตมากร
นางชนิดา กาญจนลาภ
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
นางสาวชวนชม คําหอมกุล
นางชวลี ดวงแกว
นางชัชรี แกวสุรลิขิต
นางชิดชงค นันทนาเนตร
นางชุลีพร ผาตินินนาท
นางชุลีพร วิรุณหะ
นางชุลีพร ศิลวัตร
นางชูจิตร พันธุประเสริฐ
นางชูศรี มังกะระ
นางณัฏฐิยา หิรัญกาญจน
นางสาวณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
นางณัฐสรา จิรันดร แฟร็งเกล
นางณัฐา โพธาภรณ
นางสาวดนตรี บุญลี
นางดวงจันทร เพชรานนท
นางดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
นางดุษฎี พรหมทัต
นางดุษฎี ศรีวัฒนาโรทัย
นางสาวดุษฎี สกลยา
นางตลับพร หาญรุงโรจน
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ
นางสาวทัศนา ณ สงขลา
นางสาวทัศนี ประสบกิตติคุณ

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางทัศนีย เมธาพิสิฐ
นางสาวทิพวรรณ หรรษคุณาชัย
นางธัญภา ชิระมณี
นางธัญลักษณ ศรีบุญเรือง
นางธัญวรพัฒน โกพลรัตน
นางธารทิพย ธรรมสอน
นางธีรยา มณีราชกิจ
นางสาวธีระดา ภิญโญ
นางธูปทอง กวางสวาสดิ์
นางนงนุช เหมืองสิน
นางสาวนงลักษณ โควาวิสารัช
นางสาวนงลักษณ เรือนทอง
นางสาวนริศศรี แววคลายหงษ
นางสาวนลินี จงวิริยะพันธุ
นางนวรัตน วราอัศวปติ เจริญ
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
นางนันทา อนะมาน
นางนาตยา งามโรจนวณิชย
นางน้ําออย สายหู
นางสาวนิตยา เจรียงประเสริฐ
นางสาวนิตยา วงศภินันทวัฒนา
นางนิวา อารีกิจ
นางนิสากร จารุมณี
นางนุชลักษณ หงษทอง
นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
นางสาวบังอร พานทอง
นางบัวสอน สุวรรณดี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุญรวย ชวยปลัด
นางบุษรา สรอยระยา
นางเบญจมาศ ดีเจริญ
นางเบญจลักษณ น้ําฟา
นางสาวปฏิมา พูนทรัพย
นางปดิวรัดา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นางสาวปนัดดา จรัสพิทยากุล
นางประกายศรี ศรีรุงเรือง
นางสาวประจิต หาวัตร
นางประไพ วิสทุ ธิ์นวรัตน
นางสาวประภา กาหยี
นางสาวประภาพรรณ ไชยวงษ
นางสาวปราณี เข็มวงศทอง
นางสาวปรารถนา กาลเนาวกุล
นางสาวปริณภา จิตราภัณฑ
นางสาวปริศนา สุวรรณาภรณ
นางปยะภัทร เดชพระธรรม
นางปยะรัตน จันทรศิริพรชัย
นางโปรงเกศ เฉลิมวงศ
นางสาวพจนมาลย สมรรคบุตร
นางพนารัตน รัตนสุวรรณ ยิ้มแยม
นางพรกมล ไตรวิทยางกูร
นางพรทิพย กลารบ
นางพรทิพย คณางกูร
นางสาวพรทิพย พูลเพิ่ม
นางพรพรรณ สงพะโยม
นางพรพิมล ดีวัน

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

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางพรพิมล สุรินทรวงศ
นางพรรณนา จาตุรพาณิชย
นางพรรณนิภา รอดวรรณะ
นางพรรณี อินทะแสง
นางสาวพรอมจิตร หอนบุญเหิม
นางพัชราภรณ ไชยนาม
นางพัชรินทร สิรสุนทร
นางพัชรินทร เอกจริยวงศ
นางสาวพัชรี ผลโยธิน
นางพูนศรี สงวนชีพ
นางเพ็ญแข ประจงใจ
นางสาวเพ็ญประภา ศิวิโรจน
นางเพ็ญศิริ คีมทอง
นางไพรินทร คชานาวิน
นางภัทรธิรา ผลงาม
นางภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์
นางภาณุมาศ วรินทรเวช
นางสาวภิญุภา เปลี่ยนบางชาง
นางมณฑธวัล วุฒิวิชญานันต
นางมณฑา จาฏพจน
นางสาวมยุรี รัตนมุง
นางสาวมยุรี สารีบุตร
นางมะลิวรรณ พรมทอง
นางมะลิวัลย อินทรเศียร
นางมาลัย เมืองนอย
นางสาวมาลินี ไชยวัฒนนันทน
นางมาลินี สุนทรศร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางมีนา เชาวลิต
นางยุพิน จันทรเรือง
นางสาวเยาวดี เต็มธนาภัทร
นางใยสวาท อิศรางกูร ณ อยุธยา
เรืออากาศโทหญิง รณิษฐา รัตนะรัต
นางสาวรวีวรรณ เดื่อมขันมณี
นางรสวรรณีย สมานสารกิจ
นางรสิตา โอสถานนท
นางรัชนี วิเศษมงคล
นางสาวรัชนีกร ทองสุขดี
นางรัชนีนาฏ ทินราช
นางรัตนา จักกะพาก
นางรัตนา ซุกซอน
นางสาวรัตนา อัตภูมิสุวรรณ
นางสาวรัศมี ชูทรงเดช
นางสาวลัดดาวัลย เลิศเพ็ญเมธา
นางเลิศลักษณ ณ พัทลุง
นางวนิดา โฆสิตคณาวุฒิ
นางวรนุช แหยมแสง
นางสาววรรณดี อังเกิดโชค
นางวรรณพร คําเพราะ
นางสาววรรณวดี ชัยชาญกุล
นางสาววรรณศรี หาระคูณ
นางวรรณา ชูเกาะ
นางสาววรรณี ตีวกุล
นางสาววรลัญจก บุณยสุรัตน
นางสาววราภรณ ภูตะลุน

๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางวริษา กมลนาวิน
นางวรุณวดี โพธิ์ศรีนาค
นางวลัย หุตะโกวิท
นางวลัยพร จันทรเจริญ
นางวันดี ไทยพานิช
นางวัลลภา เออรวายน
นางสาววาทินี สุขมาก
นางสาววาริศา พลายบัว
นางสาววารุณี ประดิษฐพงศ
นางสาววาสนา โกสียวัฒนา
นางวิภา ศุภจารีรักษ
นางสาววิภา แสงพิสิทธิ์
นางสาววิภาดา กุลโกวิท
นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
นางสาววิภารัตน สุรังคสุริยกุล
นางวิมลพรรณ อาภาเวท
นางวิมลรัตน สุนทรโรจน
นางวิลัยภรณ ซื่อสัตย
นางวิลาวัลย พัวศิริ
นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ
นางวิไลรัตน คีรินทร
นางวิไลวรรณ ดังกอง
นางวีนา ธเนศชัยคุปต
นางวีรยา ฉิมออย
นางสาวศจี สัตยุตม
นางศรีปทุม นุมอุรา
นางศรีวิภา ชาญกูล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕

นางศรีสมร สุริยาศศิน
นางศรุดา สมพอง
นางศศิธร ศรีวิเชียร
นางสาวศิริณา จิตตจรัส
นางศิรินทร หยิบโชคอนันต
นางศิริพร ปญญาบาล
นางสาวศิริพร พัสดร
นางสาวศิริพร วีระโชติ
นางศิริพรรณ สารินทร
นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย
นางศิริรัตน ปุรณะพรรค
นางศิริลักษณ มโนรมย
นางศิริวรรณ องคไชย
นางศุจีภรณ อูทองทรัพย
นางศุภวรรณ นิตสุวรรณ
นางสงวนทรัพย ทิพรังศรี
นางสงวนศรี วงศคช
นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ
นางสมทรง ทิตธรรมาทิตย
นางสาวสมพร รุงเรืองกลกิจ
นางสมพิศ สุขแสน
นางสมพิศ เอี่ยมนภา
นางสมลักษณ สันติโรจนกุล
นางสาวสมศรี เชิงรู
นางสมานจิต พงษสนาม
นางสาวสันนิภา สุรทัตต
นางสัมพันธ ตนกันยา

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสายฝน ชวาลไพบูลย
นางสาวสารีพันธุ ศุภวรรณ
นางสิริกาญจน ยามาตะ
นางสุขุมาลย มณฑปใหญ
นางสาวสุคนธ ยากี
นางสุจิตรา ไชยเชาวน
นางสุจิตรา ดารามิตร
นางสุชญา ศิลปวิไลรัตน
นางสาวสุชรี สังขพงศ
นางสุชาดา เวียรศิลป
นางสุดจิตต จุงพิวัฒน
นางสาวสุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย
นางสาวสุธาทิพย วงษโสรัจ
นางสุธารัตน เตียวปยกุล
นางสาวสุธาวดี หนุนภักดี
นางสาวสุนทรี ทองสุทธิ์
นางสุนันท ภัทรจินดา
นางสุนันทา ไชยศิริ
นางสุนันทา รุงเนียม
นางสุนิดา เดชะทัตตานนท
นางสุนีย จุไรสินธุ
นางสุปราณี ศรีใสคํา
นางสุปรียา ลําเจียก
นางสุพิน ดิษฐสกุล
นางสุภาณี บํารุงเวช
นางสาวสุภาพร คูหาทอง
นางสุภาวดี ดาวดี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภาวดี พุมพวง
นางสาวสุภาวดี เรืองแรงสกุล
นางสาวสุภิญญา ติ๋วตระกูล
นางสุรทิน เปรื่องเวทย
นางสาวสุรัสสา สุวพันธ
นางสาวสุรางครัตน ศรีสุรภานนท
นางสาวสุรีย แถวเที่ยง
นางสาวสุรีย สมประดีกุล
นางสุวมาลย มวงประเสริฐ
นางสาวสุวรรณา สังสิทธยากร
นางสุวรรณี ประสานเกลียว
นางสุวลักษณ สาธุมนัสพันธุ
นางสาวสุวันนา ทับแถบ
นางสาวแสงโสม ประจะเนย
นางโสภณา ตาแกว
นางโสภา กลิ่นจันทร
นางสาวโสภา เนตรมณีสุก
นางหทัยรัตน เทียนศรี
นางสาวเหมือนเดือน พิศาลพงศ
นางสาวอดิศา แซเตียว
นางอนงค ทั่งกลาง
นางอภิญญา เวชยชัย
นางสาวอภิดา สรวงทาไม
นางอภิตา บุญศิริ
นางอรทัย ตั้งวรสิทธิชัย
นางอรทัย ธิวงศคํา
นางอรทัย มิ่งธิพล

๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวอรพิณ สันติธีรากุล
นางสาวอรพินท เจียรถาวร
นางสาวอรศรี ศรีดารา
นางอรสา สุกสวาง
นางอรุณลักษณ ปางชัยภูมิ
นางสาวอรุณี อินทรไพโรจน
นางสาวอวยพร อภิรักษอรามวง
นางสาวอังสุนีย มังคละคีรี
นางอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ
นางอัจฉรา วัฒนาณรงค
นางสาวอัจฉรา สากระจาย
นางอัญชนา ณ ระนอง
นางอัญชลี ณ หนองคาย
นางอัสนี ณ ระนอง
นางอาภัทรสา เล็กสกุล
นางสาวอาริยา เมฆาธร
นางอาษา ประทีปเสน
นางอุทัย สงวนดีกุล
นางอุรุดา สุดมี
นางสาวอุไร พูลศรี
นางสาวกนกพร ทองเลื่อน
นางกนกวรรณ จันทรเจริญกิจ
นางกนกวรรณ จานุรัตนอนันต
นางกรพินธุ แกวกระจาง
นางสาวกรรณิการ บางสายนอย
นางกรรณิการ เล็กอุทัย
นางกรรณิการ ศรฤทธิ์ชิงชัย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓

นางกฤติยา ศรีประเสริฐ
นางสาวกฤษดา จีนอนันต
นางสาวกองแกว สวัสดิ์รัมย
นางสาวกันยา สุกิจจากร
นางกัลยา เข็มเปา
นางกัลยา คําฟู
นางกัลยา สิทธิบุศย
นางกัลยาณี อาสนศักดิ์
นางกาญจนา เครือณรงค
นางกาญจนา ทองยอย
นางกาญจนี หวังถิรอํานวย
นางกานตสินี สุขสวัสดิ์
นางกําไลทอง ภูทัตโต
นางกิ่งกาญจน ชัยเจริญ
นางกิตติกัญญา เล็กสุนทร
นางกิติยา ประสานวงค
นางเกศวดี ทรัพยแสนดี
นางเกศินี หอมแกนจันทร
นางเกษมพร ไชยเอีย
นางเกษร พงษพานิช
นางเกษร อิ่มสุข
นางขนิษฐา การญาณ
นางขนิษฐา สรวงยานนท
นางสาวขวัญใจ พงษสวัสดิ์
นางขวัญนุช ลี้สุทธิพรชัย
นางเขมวรรณ เหลืองวัฒนพงศ
นางสาวคนึงนิจ กลารบ

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางคมดาว บุญชิต
นางเครือวัลย เปยมบริบูรณ
นางงามทรัพย ศิริวงศ
นางจงกลนี วิทยารุงเรืองศรี
นางจงดี แจงศรีสุข
นางจรรยา ชัยศิริรัตน
นางจรรยาภรณ รัตนโกศล
นางจริยา ตั้งรักษาสัตย
นางจรูญ ปาละศิริ
นางสาวจรูญพร ปญจะวัฒนันท
นางจันทนา ปานปรีชา
นางจันทรจิรา กงอุบล
นางจันทรเพ็ญ คุปตะบุตร
นางจันทรสุดา สุขบํารุง
นางสาวจันทิมา จินตโกวิท
นางสาวจันทิมา ศศิวงศภักดี
นางจารีย บันสิทธิ์
นางจารุวรรณ จงวนิช
นางจําเนียร คูหสุวรรณ
นางจิตติมา อินทพิบูลย
นางจิตรา วิทยานุกูล
นางสาวจินตนา ชูเกียรติศิริ
นางจินตนา อุทัยศิลป
นางจินตวีร เกษวงศ
นางสาวจิรพรรณ โงวเชียง
นางจิรวรรณ อารยะพงษ
นางจิระพันธ เอกอุรุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิราพร วัฒนศรีสิน
นางสาวจีรวรรณ อัครานุชาต
นางจุฑารัตน ไกรศรีวรรธนะ
นางจุรีพร คงประเสริฐ
นางสาวจุรีรัตน บวรวัฒนุวงศ
นางจุรีรัตน หอเกียรติ
นางเจมจุฬา สวนสุข
นางสาวเจษฎา โทนุสิน
นางฉวีวรรณ ทิมา
นางฉวีวรรณ มากสังข
นางสาวฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ
นางฉันทนา ลิ้มนิรันดรกุล
นางเฉลิมศรี สิงหทิพยพันธุ
นางสาวชฎาภรณ จิรรัตนโสภา
นางชนิดา ธรรมสุนทร
นางชนิดา สยุมภูรุจินันท
นางสาวชนิดา อาษารัฐ
นางสาวชุฑามาศ เชื้อสีหแกว
นางชุติมา การสมวรรณ
นางชุติมา พัฒนาพิศาลศักดิ์
นางชุติมา โรจนไพบูลย
นางชุติมา วิศวโยธิน
นางชุลีพร รุจิโกไศย
นางชูศรี ศุภรังสรรค
นางฐิติพร บอเกิด
นางสาวณัฏกฤติมา สินิทธชวรากุล
นางดลใจ จองพานิช

๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางดวงกมล เจริญเกษมวิทย
นางสาวดวงกมล ลีนานนท
พันตรีหญิง ดวงกมล สุจริตกุล
นางดวงใจ ดุกสุขแกว
นางดวงใจ นิยม
นางสาวดวงใจ พรยืนยงสุรัตน
นางดวงเดือน ศรีพัฒนกุล
นางดวงพร เกื้อกูลเกียรติ
นางสาวดวงพร อัศวราชันย
นางดวงพร เอื้ออภิสิทธิ์วงศ
นางสาวดารณี ปตานุพงศ
นางดาริกา กิ่งเนตร
นางดุจดาว วิรบุญชัย
คุณหญิงเดือนเพ็ญ พึ่งพระเกียรติ
นางถนอมจิตต ดวนดวน
นางถนอมศรี สุวัฒนภักดี
นางทวิชติยา มาลัยกรอง
นางทวีวรรณ ลีระพันธ
นางสาวทับทิม ชาติวัฒนธรรม
นางสาวทัศนาภรณ ขําปญญา
นางสาวทัศนีย พืชมงคล
นางทัศนีย มวงศิริ
นางทัศนีย แสงทอง
นางทัศนีย อักษรมัต
นางทัศพร ตั้งกิจโชติ
นางทิพยวรรณ นพนิตย
นางทิพยา บุญทอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑

นางทิวาวรรณ ปยกุลมาลา
นางสาวธนพร ปตาสวัสดิ์
นางธารารัตน สัจจา
นางธิดารัตน อริยานุชิตกุล
นางธิพาจันทร คงศรีเจริญ
นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ
นางนงนุช จิรวีรกูล
นางนงเยาว พิทักษกิจรณกร
นางนงเยาว รุงพิบูลโสภิษฐ
นางสาวนงลักษณ ชวาลไพบูลย
นางนชพร อิทธิวิศวกุล
นางนนทลี วีรชัย
นางนพวรรณ ศรีวงคพานิช
นางสาวนภาพร โชติชวงนิรันดร
นางนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล
นางนรรธพร พัชรเวทิน
นางนริศรา งามขจรวิวัฒน
รอยเอกหญิง นฤมล ทองมาก
นางนวรัตน จันทรตระกูล
นางนวลจันทร ประเคนรี
นางนวลจันทร พูลสมบัติ
นางนวลนอย ธรรมกิตติคุณ
นางนวลหงษ เพ็ชรดี
นางนันทนา ทีฆภาคยวิศิษฎ
นางนันทพร วงศวาน
นางสาวนันทรี สารสุวรรณ
นางนันทิยา ตัณฑชุณห

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวนาถธชา มั่นพรม
นางสาวนารี วิมลชัยฤกษ
นางน้ําทิพย หมั่นพลศรี
นางสาวนิดาพรรณ เรืองฤทธินนท
นางสาวนิตยา ชิโนดม
นางนิตยา วิโรจนะ
นางนิตยา วิษณุโยธิน
นางนิตยา ศรีเกิด
นางนิตยา แสงเล็ก
นางนิทราพร รุจนวิศาล
นางนิภา สุทธิพันธ
นางนิรมล เฉตระการ
นางนิรมล สกุลพาณิชย
นางนุชรินทร อักษรดี
นางเนาวรัตน ลีโทชวลิต
นางบังอร คงถาวร
นางสาวบังอร อุบล
นางสาวบังอรรัตน เธียรญาณี
นางบัวขาว สมบัติแสงอุไร
นางบัวงาม สัจจะวรรณคุณ
นางสาวบําเหน็ด ชูสกุล
นางบุญรอด แสงอังคนาวิน
นางบุศรา กลั่นกลา
นางบุษบา ไทยถานันดร
นางบุษบา หนายคอน
นางบุษยา สุจิตรานุช
นางสาวเบญจวรรณ ขัมภรัตน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕

นางเบ็ญจวรรณ อัศวกิตติพร
นางสาวประคอง ใสบริสุทธิ์
นางประคองศรี ถนอมนวล
นางสาวประชุมพร คงฤทธิ์
นางประพิศ เทพอารักษกุล
นางประไพพรรณ ศิริพันธบุญ
นางประภาศรี เอี่ยมทอง
นางปราณี คงจีระ
นางปราณี วงษกลาหาญ
นางปราณี ศรีสรรพางค
นางปราณีต ปานจันทร
นางสาวปรานอม ผาสุขกาย
นางปริยนันท พุฒเขียว
นางสาวปรีจิตร โพธิวิจิตร
นางสาวปรีดา โนวฤทธิ์
นางปรีดาวดี กิตติรัต
นางปรียา ตะรุวรรณ
นางปรียานุช อันอดิเรกกุล
นางปรุงจิต หมายดี
นางปานจิต วรรณภิระ
นางสาวปยนุช เสมอวงษ
นางปยะดารา คงพิบูลยกิจ
นางสาวปนัชนี ชาติบุรุษ
นางสาวเปรมฤดี พงษชัยกุล
นางเปยทิพย บุญมงคล
นางผกาทิพย ธนเศรษฐกร
นางสาวผการัตน แสงกลา

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางผาณิต มณีนิล
นางพจนีย เรืองมนตรี
นางพจมาลย เฉลิมพลประภา
นางสาวพนิดา กฤตยภูษิตพจน
นางพยงค แสงวิจิตร
นางพเยาว ตอประดิษฐ
นางพเยาว บัวรุง
นางพรทิพย จันทขันธ
นางสาวพรทิพย วิริยานนท
นางพรทิพย ศุภวงศ
นางพรทิพา พิชา
นางพรพรรณ กุลเวชกิจ
นางพรพรรณ บุณยเกียรติ
นางพรพิมล ผลพิบลู ยลาภ
นางพรพิมล เวชวิทย
นางพรพิมล ศศะภูริ
นางสาวพรรณทิพย มูลศาสตรสาทร
นางพรรณประไพ ศิริไสย
นางพรรณา ทีฆทรัพย
นางสาวพรรณี ภัทรพงษพันธ
นางพรรณี ลิ้มสวัสดิ์
นางพรสวรรค เจียประเสริฐ
นางพรสวรรค อัตวินิจตระการ
นางพรอุษา วิริยโกศล
นางพวงทอง ไชยตา
นางพวงทอง เล็กเฟองฟู
นางพวงทิพย กิติศักดิ์ไชยกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางพวงทิพย ทัศนเอี่ยม
นางพวงเพชร สุริยะพรหม
นางพอชม ฉวีวัฒน
นางสาวพัชราภรณ พุมนอย
นางพัชริดา พูลเพิ่ม
นางพัชรินทร คณานับ
นางพัชรียา ศักดิ์วีระวงค
นางพัฒนา แกวประสิทธิ์
นางสาวพันธุทิพย ธรรมสโรช
นางสาวพันธุทิพย วิจักษณจินดา
นางพิตรพร อธิสุข
นางสาวพิมพใจ สุวรรณพฤกษ
นางพิมพเพชร สุขุมาลไพบูลย
นางพิมลพรรณ เหลืองเวชการ
นางพิไลวรรณ จันทรสุกรี
นางพิศ ลีลานนท
นางพึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร
นางพุทธชาติ ลิ้มละมัย
นางพูนศรี แกวเขียว
นางเพ็ญจิต ลํามะยศ
รอยเอกหญิง เพ็ญชลี หมืน่ พล
นางเพ็ญนภา วิเชียร
นางสาวเพ็ญพรรณ บุญประสาทสุข
นางสาวเพ็ญรัตน คําทิพย
นางเพ็ญศรี เกิดนาค
นางเพียงใจ ลวกุล
นางสาวไพรัช บุญจรัส

๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางไพลิน รัตนพิชญชัย
นางสาวภคินี ภัทรกุล
นางสาวภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ
นางสาวภาวิณี เสรีประภากิจ
นางภาวิณี เอี่ยมจันทน
นางมณฑา พูนศรีพัฒนา
นางมณฑา สีสด
นางมณี ชอวิเชียร
นางมณีวรรณ สีนาค
นางมธุรส ชัยวรพร
นางสาวมนัญญา วรรณไพสิฐกุล
นางมนัสนิตย บุณยทรรพ
นางมยุรี กลางประพันธ
นางมยุรี วรรณไกรโรจน
นางสาวมยุรี ฮั่นตระกูล
นางมะลิวัลย เมฆมหาพรหม
นางสาวมันทนา บัววัฒนา
นางมัลลิกา สาธุภาค
นางมาลี แจมพงษ
นางสาวมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ
นางเมทินี ศิริมหาราช
นางยุทธ ปยะพันธ
นางยุพาพร ผุดผอง
นางสาวยุพิน ทองกําผลา
นางยุวดี จอมพิทักษ
นางสาวยุวดี บูรณวานิชกร
นางเยาวมาลย เสือแสงทอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเยาวลักษณ จริยพงศไพบูลย
นางสาวเยาวลักษณ วรรธนะพิศิษฎ
นางสาวเยาวลักษณ อนุรักษ
นางรจนากร มีนะกนิษฐ
นางรตนพรรษ โชติวนิช
นางรวิวรรณ สุนปาน
นางระวีวรรณ ภูธนะกูล
นางสาวรัชฎาภรณ จินดาอินทร
นางรัชนี ไพรสุวรรณ
นางรัชนี สุริยาวงษ
นางรัชนีกร ชมสวน
นางรัชนีกร ลัทธิธนธรรม
นางสาวรัชนีย ขวัญใจพานิช
นางรัตจนา สิงหคํามา
นางสาวรัตนวดี ชุติกุล
นางรัตนา เหลาปยะสกุล
นางรัตนาภรณ ทาเขียว
นางรัตนาภรณ พงษประจักษ
นางรุงทิพย ชอบเพื่อน
นางรุงนภา สงวนพัตร
นางสาวรุงฤดี ตั้งวงศไชย
นางรุจิรัตน ปุณยลิขิต
นางสาวเรณู คณาวงษ
นางสาวเรณู รูสมัย
นางสาวเรวดี กนกวุฒิ
นางสาวเรวดี ถนอมวงศ
นางเรืองศรี ชัยวิรัตนะ

๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางลดาวรรณ หาญไพโรจน
นางสาวลดาวัลย จันทรนุรักษ
นางละเอียด ธีระรัตน
นางลักขณา รัตนศรีทอง
นางสาวลักษณา จิตตไพบูลย
นางลัดดา ชํานาญกล
นางลัดดา เมธาชวลิต
นางลัดดาวัลย โรจนพรรณทิพย
นางลานตา วรรณกูล
นางลาวัลย ปจจักขภัติ
นางสาวลาวัลย พานิชเจริญ
นางลําพูน ประเสริฐธรรม
นางลําไย เกียรติผดุงกุล
นางลินจง พันธชนะ
นางสาววงเดือน เลาหวัฒนภิญโญ
นางสาววนิดา วรเกริกกุลชัย
นางวนิดา อินทรสันติ
นางสาววรทรัพย จิตตประเสริฐ
นางสาววรมน เจียมศรีพงษ
นางวรรณา เขมฤกษอําพล
นางวรรณา อาจองค
นางสาววรรณี พิริยะจิตรา
นางวรัศมน กุลวานิช
นางสาววราภรณ จิระพงษา
นางวราภรณ ยาคลาย
นางสาววไลพร ดิษฐไชยวงศ
นางสาววัชชิรา ดวงแกว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววัฒนาวรรณ เอื้อพิทักษสกุล
นางวันจนา ลีลาศิริวงศ
นางสาววันทนา ไทรงาม
นางวันเพ็ญ ดวงมาลา
นางวันเพ็ญ แสงเพ็ชรสอง
นางสาววัลยลดา ปริสุทธิกุล
นางวัลลียา เมฆะสุวรรณดิษฐ
นางวาณี โพธิ์นคร
นางวารุณี มณีรัตน
นางวารุณี ศรีพรรณ
นางสาววารุณีย เดชพงษพิลาศ
นางวาสนา พงษสุภษะ
นางวาสนา ศรีบุรี
นางวิจิตรา เชาวพานนท
นางวิภา สาระกุล
นางสาววิภารัตน กองกิตติวงศ
นางวิมล มณีอนิ ทร
นางวิมล อินนัดดา
นางวิมลพันธ หิรัญกาญจน
นางวิลาวัลย อึงพินิจพงศ
นางวิไลพรรณ ชวพงศ
นางวิไลพรรณ ริมชลา
นางวิไลวรรณ เนื่อง ณ สุวรรณ
นางวีณา ไชยยศ
นางศจี ทิพยทอง
นางสาวศรัณยา สุคันธไชยวงศ
นางศรีประไพ เสาสูง

๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวศศิธร พินิจผล
นางสาวศิริจิตต วาสนะวัฒน
นางศิริพร เจริญผล
นางสาวศิริพร ปนเจริญ
นางศิริพร พูลศิริ
นางศิริพร รองหานาม
นางสาวศิริพร อรุณ
นางศิริพรรณี นักรอง
นางศิริพันธ บุญโต
นางศิริรัตน เชาวรัตน
นางศิริรัตน เตโชเรืองวิวัฒน
นางศิริรัตน มุทาพร
นางศิริรัตน แววศรี
นางศิริรัตน สุวันทโรจน
นางศิริลักษณ กุลวิทิต
นางสาวศิริลักษณ ไทยเจริญ
นางศิริวันต ยิ้มเลี้ยง
นางสาวศีระษา แซเนี้ยว
นางศุภมาส ลิ่วศิริรัตน
นางสาวศุภร เจียรพีรพงศ
นางสาวศุภรัตน ไกฟา
นางศุภรียะ เลื่อนพฤกษ
นางสาวโศภิษฐ อภิชาโต
นางสาวสงศรี กิตติรักษตระกูล
นางสถาพร จันทรสอง
นางสถาพร จิรัฐติกาลกิจ
นางสมคิด ปุณะศิริ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมจิต กัญยวงศหา
นางสมจิต อดุลยพันธ
นางสมจิตต ลุประสงค
นางสมจิตร ศักดิ์สิทธิกร
นางสาวสมจิตร ทับสายทอง
นางสมจิตร ภัทรธนวดี
นางสาวสมใจ เกียรติศักดิ์โสภณ
นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย
นางสมดี ทิมา
นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล
นางสมบัติ ลิ้มทองกุล
นางสมพร ชูเชิด
นางสาวสมพร อินทรแกว
นางสมพิศ กัณฑวงษ
นางสาวสมลักษณ กาญจนาพงศกุล
นางสมศรี คชเวช
พันจาอากาศเอกหญิง สมสกุล
ภูมิบอพลับ
นางสาวสรอยทอง เตชะเสน
นางสรัญญา สงคุณธรรม
นางสาวสราพร มัทยาท
นางสลักจิต ชุติพงษวิเวท
นางสายใจ พินิจเวชการ
นางสายทอง หอมจันทร
นางสายพิณ ศุภมนตรี
นางสารศิริ อาจคงหาญ
นางสารา วงษเจริญ

๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวิตรี ไกรขจรกิตติ
นางสาวสิรินาถ ธรรมวิญญา
นางสิริมา ทิพยรัตน
นางสาวสุกัญญา ภัยหลีกลี้
นางสาวสุกัลยา นิมิตสุรชาติ
นางสุขศรี อึ้งบริบูรณไพศาล
นางสาวสุจิตตรา แววทอง
นางสุจิตรา ขันติยานันท
นางสาวสุจิตรา ลอทวีสวัสดิ์
นางสาวสุชลี คําตื้อ
นางสาวสุชาดา ชีวะพฤกษ
นางสุณีย แสงเขียว
นางสุดยินดี อภิสุข
นางสุดาพร ไพรคณะรัตน
นางสุดาพร ลิ้มสุวรรณ
นางสาวสุนทรี บัวแยมเจริญ
นางสาวสุนทรี มูลรินตะ
นางสุนันทา อัมพวานนท
นางสาวสุนิดา อติชาติ
นางสาวสุนีย ตั้งสินมั่นคง
นางสุปราณี ดาโลดม
นางสุปรีดา ธุระเจน
นางสุภา สุปญญา
นางสุภางค สินธัญญาธรรม
นางสุภาพ ประดิษฐ
นางสุภาพรรณ กองทอง
นางสาวสุภาภรณ เวชพันธ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔

นางสาวสุภาภรณ อํานวยกิจ
นางสุภารัชต กาญจนะวณิชย
นางสุภิยา โออุไร
นางสาวสุมณฑา บุญชัย
นางสุมาลี เชื้อเพชระโสภณ
นางสุมาลี เพิ่มแพงพันธุ
นางสุมาลี วรรณปยะรัตน
นางสาวสุมิตรา ตระการศิลป
นางสุริยา สุนทราศรี
นางสุวคนธ แกวออน
นางสุวนิตย โพธิ์จันทร
นางสุวรรณา ตอมยิ้ม
นางสุวรรณา ตีระวณิชย
นางสุวรรณา มัญยานนท
นางสุวิมล ปจชามาตย
นางสาวสุวิมล เลืองวัฒนะวนิช
นางสาวสุวิมล สวโรจน
นางสุอร ชัยนันทสมิตย
นางสาวเสาวนินทร อินทรภักดี
นางเสาวนีย บําเพ็ญอยู
นางเสาวนีย แสงอรุณ
นางเสาวลักษณ ชมภูหลง
นางเสาวลักษณ ศิลาลาย
นางแสงระวี เจียมศรีสุคนธ
นางโสภา พิชัยณรงค
นางโสภารัตน ประพนธศิลป
นางสาวหทัยรัตน อัจจิมานนท

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางหรรษา ไชยวานิช
นางอนงค ชัยวิสุทธิ์
นางอนงค เบญจฆรณี
นางสาวอนงคศรี เสงี่ยมศักดิ์
นางอนัญญา บํารุงพันธุ
นางอภิรมย พวงหัตถ
นางสาวอมรรัตน วิจิตรลีลา
นางอมรา เกษสุวรรณ
นางอมรา ดือเระ
นางอรพรรณ อื่นสุวรรณ
นางสาวอรพิณ ฐิติตานนท
นางอรพิน แสงสวาง
นางอรพินทร เทียบรัตน
นางอรพินธ ไตรวนาธรรม
นางสาวอรรถพร ทองธิราช
นางอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ
นางอรสา วัฒนศิริ
นางอรอนงค มานะเจริญ
นางอรุณวดี บัวสัมฤทธิ์
นางสาวอรุณี จงธนากร
นางอังคณา อิ่มคํา
นางอังคณา อุปพงษ
นางอัจฉรา จิตตสันติสุข
นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
นางอัจฉรา มิตรปราสาท
นางสาวอัจฉรา รอดเกิด
นางอัจฉรี อินทรกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัจฉรีย แขวงโสภา
นางอัญชนา ปาลสุทธิ์
นางอัญชลี ไชยสัจ
นางอัญชลี วิสิทธิ์วงษ
นางอัญชลีรัตน เลิศสถิตย
นางสาวอัญชัญ เตชะวีรากร
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ
นางอัมพร สูงสวาง
นางอาภรณ ชีถนอม
นางอาภรณ ทองบัว
นางอาภรณ วิเชียร
นางอาภรณ อุบลสะอาด
นางสาวอารีย ภูริวรานนท
นางอารีรัตน ผลิตนนทเกียรติ
นางอํานวยพร มหาวิไล
นางอําไพพรรณ ภววัฒนานุสรณ
นางอิสราวดี สินเจริญ
นางสาวอุดมลักษณ เจนพาณิชย
นางสาวอุทัยวรรณ ยุทธโกวิท
นางอุบลรัตน โพธิ์พัฒนชัย
นางอุมาพร ใจเอื้อ
นางอุมาภรณ พงษพันธุ
นางอุไร เจนวิทยา
นางอุไร ชํานาญคา
นางอุไร พันธุเมฆา
นางอุไร วิรุฬบุตร
นางสาวอุษา ศิริบุญฤทธิ์

๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางอุษากร อุตรภิชาติ
นางสาวอุษาวดี ถาวระ
นางเอื้อมพร ธรรมวิจิตรกุล
นางสาวโอษถา วิสัชนา
นางสาวเกศมณี หมัน่ ทําการ
นางสาวจิตรา กุลวานิช
นางชยมัย ชาลี
นางสาวชุติมา พุมศรีสวัสดิ์
นางสาวเชาวลี รัตนมุงเมฆา
นางดารณี เอกมหาสวัสดิ์
นางทัศนีย อุยะธํารงสิทธิ์
นางสาวนภาพร อรุณเกียรติกอง
นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
นางแนงนอย เวทยพงษ
นางสาวบงกช อนุโรจน
นางเบญจมาพร เอกฉัตร
นางสาวผาณิต กุลชล
นางสาวพจมาลย สุวรรณณัฐโชติ
นางพรทิพย เกตุมา
นางสาวพะเยาว คํามุข
นางสาวพิมพใจ ศรลัมพ
นางพีระพรรณ บูรณสมภพ
นางเพิ่มพร บุญสวาง
นางเพียงตา มหาชัย
นางวรวรรณ ชิตอรุณ
นางวราภรณ เฉยสอาด
นางสาววรุบล สุขเกษม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัชรี ถิ่นธานี
นางวารี จันทรเนตร
นางวาสนา มุทุตานนท
นางศรีสุดา สําราญรมย
นางศรีอุทัย เมาระพงษ
นางศิริรัตน จิตตเสรี
นางสาวสมจิตต สัจพันโรจน
นางสมจินต ศงสะเสน
นางสวัสดิ์ ชูพึ่งอาตม
นางสาวสิริรัตน สิริคันธานนท
นางอนงค ไพจิตรประภาภรณ
นางอัจฉรียา เทพัฒนพงศ
นางอุไรวรรณ จันทรายุ
นางกัณณิกา ชารักษภักดี
คุณชวลี อมาตยกุล
นางสาวณัฏฐวดี ชนะชัย
นางสาวดวงฤทัย หิรัญสถิตย
คุณนันทิยา นาคะชาต
นางเพ็ชรี รัตนเศรษฐ
นางสาววรารัตน ศรีอิสรานุสรณ
นางสาวสิยากร พูนพนิช
นางสาวอติพร มูลศาสตร
นางสาวอรสุดา เจริญรัถ
พลตํารวจตรีหญิง ชุติมา พันธุโกศล
พันตํารวจเอกหญิง ขนิษฐา เที่ยงทัศน
พันตํารวจเอกหญิง พิมพพรรณ
พุทธารักษ

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๕๔๐๒ พันตํารวจเอกหญิง วราภรณ
ภูวรัตนกุล
๕๔๐๓ นางนงนุช เศรษฐบุตร
๕๔๐๔ นางสาวนงลักษณ สถิตยเสถียร
๕๔๐๕ นางสาววราภรณ สุขประเสริฐ
๕๔๐๖ นางศิริพรรณ วณิคพันธุ
๕๔๐๗ นางอรวรรณ พันธุเปรื่อง
๕๔๐๘ นางอารยะหญิง จอมพลาพล
๕๔๐๙ นางสาวชลธิชา ศุภรัตนวนิชย
๕๔๑๐ นางฐิติมา บุนนาค
๕๔๑๑ นางสาวณัฐหทัย ชีวรัฐอุทัยวงศ
๕๔๑๒ นางนาตยา พุกบุญมี
๕๔๑๓ นางปญจพัฒน วรรณไพบูลย
๕๔๑๔ นางสาวพรพิชชา สองสี
๕๔๑๕ นางสาวมัลลิกา เพ็งคํา
๕๔๑๖ นางรวมพร สุพรศิลปชัย
๕๔๑๗ นางรุงหทัย อินทรปรีชา
๕๔๑๘ นางสาววณี เกษตรธรรม
๕๔๑๙ นางศจีมาส บัวรอด
๕๔๒๐ นางศศิธร จันทราธิบดี
๕๔๒๑ นางสาวศิริพร พักตรานนท
๕๔๒๒ นางสมคิด มูสิกะ
๕๔๒๓ นางสุกัญญา ธนะติวะกุล
๕๔๒๔ นางสาวสุนียรัตน สุรพาณิชย
๕๔๒๕ นางอลิสา อภิบุณโยภาส
๕๔๒๖ นางอัจฉรา ภิรมยกุล
๕๔๒๗ นางอําไพ ศุกระชาต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอําไพ สิงหเพชร
นางสาวชูศรี กี่ดํารงกูล
นางไสลทิพย ประมวญ
นางสาวกัญญา มณีเนตร
นางสาวสายหยุด กระเวณกิจ
นางสาวสุภาพ สุปญจนันท
นางภาวินี วิพัฒนบวรวงศ
นางอรพิน พิชญาพงศ
นางสาวเกศมณี กิจวรรณี
นางสาวจรรยา เพ็งปรีชา
นางชลาลัย สุขสถิตย
นางดวงพร หมื่นนุช
นางสาวถนอม สุรวงศตระกูล
นางนิตยา ธรรมนิตยกุล
นางสาวไพรัตน คงศิริพาณิชย
นางสาววรลักษณ ถ้ําแกว
นางสิรินทร พันธเกษม
นางสาวพัชรี มีนสุข
พันตํารวจโทหญิง มาธวี ตรีมธุรกุล
นางรดา สมบัติศิริ
นางสวรรยา รัตนราช
นางแสงโสม ปนปก
นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ
นางกรกช วองไว
นางสาวเขมจุฑา สุวรรณจินดา
นางสาวงามจิต อนยาง
นางเงินทิพพ พัชรเรืองพัฒน

๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางจิดานันท รักษคิด เมธาธราธิป
นางสาวจิตติมา ประจงการ
นางสาวจิรฉวี อินทจาร
นางเจิมจิต เจริญสุข
นางสาวฉันทนา เจริญศักดิ์
นางชญากุญช เพชรทองภูนพ
นางชนมทิตา บัวทอง
นางสาวชนาธิป เศรษฐสุวรรณ
นางสาวชลทิชา แข็งสาริกิจ
นางฎารณีย มาตยชาวนา
นางสาวดาสินี มาลัยพงษ
นางสาวเดนฟา เรืองฤทธิ์เดช
นางทัศนีย รังสิกรรพุม
นางทัศนีย เหลืองเรืองรอง
นางนงนาถ พัฒนา
นางสาวนลิน ญาณศิริ
นางนัดดา โชคบุญธิยานนท
นางนันทนภัส จันทรอุดม
นางสาวนันทวัน เจริญศักดิ์
นางสาวบุศรา เจตนจํานงจิต
นางบุษบา ธรรมบํารุง
นางสาวปยนุช จันลองรัตน
นางพรรณวดี สุทธิวาทนฤพุฒิ
นางพรหมพร มูลศาสตร จารุวาที
นางสาวพวงชมพู โชตินุชิต
นางสาวพวงผกา ใจเที่ยง
นางพิทยลักษณ บุญชู สุวรรณรัตน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิมลสิริ ประเสริฐจิโรภาส
นางสาวภาวนา พิทักษ
นางรวีวรรณ โกศลกาญจน
นางรัชดาวดี กาญจนขจิต
นางสาวรุงทิพย สุประเสริฐ
นางวรรณภร ลิ้มเฉลิม
นางวิภารัตน ดาวมุกดา เหลืองทอง
นางวิมล นุชประไพ
นางวีณา ทองใส
นางศรินดา เกียรติศิริโรจน
นางสาวศุภัททิยะ ศุภางคเสน
นางสมพร ศรีประเสริฐ
นางสาวสุธรรมา วรกานนท
นางสุภาพร เหลืองภัทรวงศ
นางสาวสุภี สมสวัสดิ์วิบูลย
นางสาวสุวัฒนา จิตสมานกุล
นางอารีวรรณ ไลทองคํา
นางสาวอุไรวรรณ วองกุล
นางกองกาญจน สุบรรณ ณ อยุธยา
นางกันธิมา ธันยาวุฒิ
นางกันยารัตน รอดประเสริฐ
นางสาวกาญจนา สมวงศ
นางชุติปภา วรสัมปุรณะ
นางดรุณี แสงเรืองออน
นางทัศนีย พลอยบุษย
นางธนาทิพย ตันติวัตนะ
นางนงพะงา บุญปกษ

๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางปรียา อรรถวานิช
นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย
นางพยงค หาญพัฒนนันท
นางเพลินพิศ ปานสวาง
นางสาวมณีรัตน ฉัตรศิขรินทร
นางมัณฑนา ชูติกาญจน
นางสาวรจนา พิริยะอนนท
นางรพีพรรณ อเนกวรพงศ
นางสาวระเบียบ กูบกระบี่
นางสาววิภาภรณ สรวงพนากุล
นางศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย
นางสาวสวลี แสงเขียว
นางสาวสุรีย วัชนะประพันธ
นางสาวอรชา อิศะพินธุ
นางสาวอัจฉรีย เมนะคงคา
นางเตือนใจ เจริญพงษ
นางผกา วราชิต
นาวาอากาศเอกหญิง เพ็ญศรี
เกษโกวิท
นางสุรางค เปรมปรีดิ์
นางจิรารัตน บุณยเกียรติ
นางธันยวีร ศรีออน
นางนงลักษณ โชคชัยวัฒนากร
นางนพมาศ ไวยรัชพานิช
นางบุลรัตน สิทธิพงศ
นางพันทิพา จันทิก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๕๓๕ นางภัทราวดี จิรเมธากร
๕๕๓๖ นางลักษมี อินทรสมบัติ
๕๕๓๗ นางสมานจิตต ไกรฤกษ

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๕๕๓๘ นางอโณทัย คลามไพบูลย
๕๕๓๙ นางอุษา รุจิประภา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําป ๒๕๕๓
ขาราชการการเมือง
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร
นายกองศักดิ์ ยอดมณี
นายเกรียงยศ สุดลาภา
นายขภัช นิมมานเหมินท
นายจิรเดช อานุภาวธรรม
นายชวนนท อินทรโกมาลยสุต
นายชีวเวช เวชชาชีวะ
นายเชาวนวัศ เสนพงศ
นายถนอม ออนเกตุพล
นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายธรรมชัย เชาวปรีชา
นายธราดล เปยมพงศสานต
นายบุณยธีร พานิชประไพ
นายพิลาศ พันธโกศล
นายไพศาล ชโนวรรณ
นายภูเบศ จันทนิมิ

๑ นายเกษมสันต วีระกุล

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

นายภูวเดช อินทวงศ
นายยุทธพล อังกินันทน
นายวัลลภ อธิคมประภา
นายวิทเยนทร มุตตามระ
นายวิทิต ทองโสภิต
นายวิทูร กรุณา
นายศิโรตม เสตะพันธุ
นายสกล เขมะพรรค
นายสมพร หนูนมุ
นายอนุชา จันทรสุริยา
นางคมคาย อุดรพิมพ
นางสาวจิตภัสร ภิรมยภักดี
นางนําพร วานิชชัง
นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล
นางสุรสา ทองแถม ณ อยุธยา

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๒ นายธนกร วังบุญคงชนะ

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓ วาที่รอยโท ภณัฐ กวยเจริญพานิชก
๔ นายแมน เจริญวัลย
๑
๒
๓
๔

นายจิรายุ ตุลยานนท
รอยเอก เชษฐ รมยะนันทน
นายบุรฤทธิ์ ศิริวิชัย
นายศิริรัฐ ศิริพันธุ

๑ นายวรศิษฏ อิศรเสนา ณ อยุธยา
๑ นายถาวร จําปาเงิน
๒ นายนนทิวรรธน นนทภักดิ์

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๕ นายสมศักดิ์ แตเจริญวิริยะกุล
๖ นายเอกนัฎ พรอมพันธุ
ตริตาภรณชางเผือก
๕ นายสมเกียรติ ครองวัฒนสุข
๖ นายอภินันท ชวยบํารุง
๗ นางภัทธมน เพ็งสม
๘ นางสาวสินฤทัย พูนศิริวงศ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๒ นายวิชัย ศิริประเสริฐโชค
จัตุรถาภรณชางเผือก
๓ นางสาวเพ็ญนภา ดีชัยยะ

กรรมการผูชวยรัฐมนตรี
๑
๒
๓
๔
๕

นายเกียรติฟา เลาหะพรสวรรค
นายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน
นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
นายยุพ นานา
นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์

ทวีติยาภรณชางเผือก
๖ นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล
๗ นายสรวิศ ขุนจันทร
๘ นายสุนิติ์ ทีวะเวช
๙ นายเอกศักดิ์ แดงเดช
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายอธึก อัศวานันท

ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองสภาผูแทนราษฎร
๑ นายณพจนสกร ทรัพยสิทธิ์
๒ นางสาวกณวรรน เลาชัยวิวรรธน

ตริตาภรณชางเผือก
๓ นางนาที รัชกิจประการ

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองวุฒิสภา
ตริตาภรณชางเผือก
๓ นางสาวโสรัจจ จันทรเสนีย

๑ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
๒ นางสาวสรัสวดี บุญเดช

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นางจิตติมา สัจจวานิช อินทุจันทรยง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
๑ นายชัยวุฒิ ผองแผว

ทวีติยาภรณชางเผือก
๒ นายอํานาจ วิลาวัลย

ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ
สภาผูแทนราษฎร
๑ พันเอก ชินรัชต รัตนจิตเกษม
๒ นายวิโรจน มาวิจักขณ
๓ นายวิโรจน เลาหพงศชนะ
๑
๒
๓
๔

นายกฤษดา กวีญาณ
นายพิพัฒน ปรีดาวิภาต
นายวาสุกรี กลาไพรี
พันตํารวจโท แวว ผอนผัน

๑ นายดามพ สุคนธทรัพย
๒ พันตํารวจโท ธนัท แสงตันชัย
๓ นายนิยม อามาตร

ทวีติยาภรณชางเผือก
๔ นางยุพดี วิภัติภูมิประเทศ
๕ นางลักขณา สุขเสวบัณฑิต
๖ นางอุษา อัตถวิโรจน
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๕ นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม
๖ นายอุดม วงศอุไร
๗ นางณัฐชยา นันทิพล
ตริตาภรณชางเผือก
๔ นายวีรวุฒิ วุฒิวีรกุล
๕ นายสมชาย นันทิเกียรติกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายจิรัฏฐ นิธิอนันตภร
นายเจริญ รุจิราโสภณ
นายธงชัย เกตุราทร
นายบรมกช ลีนุตพงษ
นายไพบูลย โคนทรงแสน
นายภูมิกิจ วราสิทธินนท
นายวีระ ศิริรัตนตระกูล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายเกรียงศักดิ์ โชคไพรศรี
นายชูศักดิ์ ทรัพยรุงเรือง
นายประสพ ชุมศรี
นายประเสริฐ เกษมโกเมศ
นายพลเทพ ปวนยา
นายวิชัย มงคลชัยชวาล
นายสมเกียรติ เฮงวัชรไพบูลย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายกิตติพัฒน อินทรเกษตร
นายกุลเดช พัวพัฒนกุล
นายเกียรติศักดิ์ วนากมล
นายจิรัฏฐ พิมพะนิตย
นายฉัตรบดี จารุสกุล
นายชัยนนท เตชะสุภากูร
นายชูรัฐ เลาหพงศชนะ
นายธรรมนูญ ฤทธิรัตน
นายนิรันดร เลขาจารกุล
นายบรรพต วณิชพุทธรักษา

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๘ รอยตํารวจเอก ศักดิ์ชัย จีรพรชัย
๙ นายสมบูรณ บุญศิริ
๑๐ นายสุวรรณ สุขประเสริฐ
๑๑ นายอภิชาติ สุดแสวง
๑๒ นางจิตติมา เกษมโกเมศ

จัตุรถาภรณชางเผือก
๘ นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม
๙ นายแสงชัย โชติชวงชัชวาล
๑๐ นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ
๑๑ นายอนันต อัคคพงษกุล
๑๒ นายอิทธิกร ขําเดช
๑๓ นางเนตรสิริ ธนนฐิติพัฒน
๑๔ นางวนิดา เพิ่มพึ่งรัตน
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๑๑ นายบําเพ็ญ รอดรัศมี
๑๒ นายบุญเกียรติ บุญเลิศวณิชย
๑๓ นายประยุทธ เกงลือชัยบุตร
๑๔ นายปราจิน เอี่ยมลําเนา
๑๕ นายปรีชา สีน้ําเพชร
๑๖ นายพงษศักดิ์ ชิวชรัตน
๑๗ นายพรศิลป แตมศิริชัย
๑๘ นายพลพีร ตุลยสุวรรณ
๑๙ นายภูมินทร วรปญญา
๒๐ นายเมธี นอยวงศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายระบุ ตั้งทองทวี
นายวรวิทย หงวนศิริ
นายวิเชียร วิไลงาม
นายวิญู กาวินคํา
นายศราวุฒิ เลาหพงศชนะ
นายศุภชัย มุตตาหารัช
นายสมชาย คุรุจิตโกศล
นายสมชาย เลานิรามัย
นายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต
นายสุภกิต เจียรวนนท
นายสุรินทร นาคศุภมิตร
นายเสนห จารุวราภิรมย
นายอภิชาติ จันทรสกุลพร
นายอารักษ ศิโรรัตนวนิช
จาสิบโท กริช นนทฤทธิ์
นายกลวัชร กองเรืองกิจ
นายกษพงษ ชวาลสันตติ
นายกิจจา จํานงคอาษา
นายกิตติพงษ สุขวิสิฎฐ
นายเกษม โรจนวัฒนะ
นายโกสินทร รัตนวิบูลย
นายคมกฤช วงศสมบุญ
นายคอเหล็ด หะยีสาอิ
นายคํานวน สวางเพราะ
นายจําลอง ชวยรอด
นายจีระวัฒน ลีนะกนิษฐ
นายเจน ปยะทัต

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายอํานวย สกุลวัฒนะ
นายเอกมล อนันตกูล
นางสาวชญานิศ จันทรัตน
นางนพวรรณ กียปจจ
นางนิดาวรรณ เพราะสุนทร
นางปยาพัชร สุบรรณ ณ อยุธยา
นางพจนา มาโนช
นางสาวพรศรี เหลารุจิสวัสดิ์
นางสาวพัชรี ศิริโชติ
นางวันทนา บอโพธิ์
นางสุจินดา เชิดชัย
นางสุภัคสิริ หฤษฎางคกูร
นางสาวอวัสดา ปกมนตรี

เบญจมาภรณชางเผือก
๑๔ นายเจะอีลยาส โตะตาหยง
๑๕ นายชัยณรงค คูวิจิตรสุวรรณ
๑๖ นายชัยเดช สิทธิสุทธิ์
๑๗ นายชัยรินทร ขาวคม
๑๘ นายชาตรี คุปตะวานิช
๑๙ นายชูชาติ เพ็ชรอําไพ
๒๐ นายไชยนิรันดร พยอมแยม
๒๑ นายฐานุพงศ สุขเจริญไกรศรี
๒๒ นายณัฏฐชัย ศรีรุงสุขพินิจ
๒๓ นายณัฐกฤตย ณ ชุมพร
๒๔ นายณัฐพล เจริญวงค
๒๕ นายณัฐพล อภิปุญญา
๒๖ นายณัฐภัทร รวมพัฒนา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
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

นายดนัย รอดจากไร
นายดํารงศักดิ์ จงไพโรจนโฆษิต
นายเดน เทพกล่ํา
นายตระกูล เจริญเชื้อ
นายทนงศักดิ์ หลิม
นายทวีป ตันพิพัฒนกุล
วาที่รอยตรี ทวีศักดิ์ แสงเงิน
นายทัฬห จรัสธนกิจ
นายธนพล ศิริวุฒิกร
นายธนภัทร เทพทอง
นายธนาเศรษฐ
สรชาติเมธินันท
นายธนิก สินพูนภักดิ์
นายธเนศ เจริญชัยฤทธิ์
นายธีรอัศญ สีหสินอิทธ
นายธีระวุฒิ สัมมาทรัพย
นายนคร หาญไกรวิไลย
นายนพ ชีวานันท
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน
นายนฤพล นิยมทรัพย
นายนิทัศน มณีศิลาสันต
นายประกุล มนาป
นายประจญ ไทรเมือง
นายประทิน นาคสําราญ
นายประเวส พิพิธสุขสันต
นายประเสริฐ ลิมปนัดดา
นายปยะวัฒน เกตุแกว
นายโปย พรหมอภิบาล

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายพงษศักดิ์ กฤษสุทธิกุล
นายพชร จงกลณรัตน
นายพนม มีประเสริฐ
นายพัฒนา เย็นประทีป
นายพัฒนา หลังปูเตะ
นายพีระศักดิ์ ศรีรงุ สุขจินดา
นายฟรีดี เบ็ณอิบรอน
นายภณ งามวิทยานนท
นายมนเทพ โพธิ์งาม
นายรชต ศุภผลศิริ
นายรชา เพริศพิพัฒน
นายรัตนชัย เตชะไมตรี
นายราเมศ รัตนะเชวง
นายเรืองยศ โภคกุลกานนท
นายเลิศชัย กิตติรัตนไพบูลย
นายวราดล พัฒนดํารงจิตร
นายวิรัตน อุดมสินวัฒนา
นายวิริยะ ไตรสรณกุล
นายวิโรจน พุทธวิถี
นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห
นายวีรพัฒน คงสิทธิ์
นายวีระศักดิ์ เจริญประเสริฐ
นายวุฒิชัย อัศวเทศานนท
นายศิริวัฒน วงศจารุกร
นายศุภชัย จันทแสนโรจน
นายศุภชัย รักพานิชมณี
นายศุภชัย สุทธิพงษชัย
นายสงกรานต สิงหอําพล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
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
๑๐๘

นายสมเกียรติ ศรมณี
นายสมบัติ แกวสองเมือง
นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท
นายสมบัติ อุไรธรากุล
นายสมพงษ สิงหสมบุญ
นายสมพร ทิมแสง
นายสมศักดิ์ เหมพรรณไพเราะ
นายสมหมาย โฉมงาม
นายสรธัญ เพียมา
นายสัญชัย ฐิติปุญญา
นายสัญญลักษณ อัศวชินโชติ
นายสัษฐา สุทธยาคม
นายสุขสันติ์ ตั้งสะสม
นายสุทัศน กองธรนินทร
นายสุรินทร ไชยศุภนาถ
นายเสนอ อัศวมันตา
นายอดิศร พงศวิจิตรพันธุ
นายอนุรัตน สะสมทรัพย
นายอนุวัตร ปรีดี
นายอเนน อึ้งอภินันท
นายอภิราชฐ บรรณารักษ
นายอภิวัฒน บัวพันธ
นายอริชัย วิภัติภูมิประเทศ
นายอัครเดช บูรณะรุงเรืองกิจ
รอยตํารวจตรี อัตถ ศรีอุดม
นายอาทิตย แสนมะฮุง
นายอาวุธ พลอยสองแสง

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายเอกเดช รติรันต
นางกรวิภา วิลลาส
นางสาวกวิดา อัยศิริ
นางสาวกัลยวรรธน ศรีสุคนธ
นางกิ่งทิพย เจริญประเสริฐ
นางสาวจารุวรรณ คณาเสน
นางจิราภรณ วิริยะพงษากุล
นางสาวชญาพร สงสกุล
นางสาวชลลดา พรหมเดชไพบูลย
นางสาวณสุภา กัสนุกาซ
นางสาวดุษฎี นพขํา
นางสาวธีราภรณ กลางพิมาย
นางนภาธรณ ณ สงขลา
นางสาวนภาภรณ นิลมวง
นางบงกช ตันติศักดิ์
นางสาวประกายดาว เขมะจันตรี
นางสาวปวริศา วรสิริประภา
นางสาวปฬาวาญ พรหมคุณ
นางสาวปณญาดา ตันติมนตรี
นางสาวพรรณนิภา พงษพันธ
นางสาวพิมพพร ชีวานันท
นางสาวพิมพรภัส สุภาสุธาวสุกุล
นางสาวเพ็ญภรณ เสียมภักดี
นางสาวเมธาวี สอยเหลือง
นางรัตนา ไหมทองคํา
นางลักษณีรายา คณานุรักษ ณ สงขลา
นางสาววรุณี ผิวนวล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

นางสาววารีรัตน หอมพวงภู
๑๔๒ นางสาวสุวนันท คงยิ่ง
นางศรีวัฒนา อัศดามงคล
๑๔๓ นางสาวสุวรรณี ขําเจริญ
นางศิริพร วังวิจิตร
๑๔๔ นางสาวสุวัฒนา สีหลักษณ
นางสาวศุภรานันท วังมณี
๑๔๕ นางสาวสุวิตา อรอินทร
นางสาวสุดารัตน เจริญประเสริฐ
๑๔๖ นางสาวอัจฉรา กองกิจวิทยา
๑๔๗ นางอิสรีย โอฬารไพศาลกุล
นางสาวสุนิตา ประวันเต
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกฤษฎา วิลาลัย
๑๙ นายฐิติพันธ เหลานิพนธ
นายกองเกียรติ วงศวิบูลเศรษฐ
๒๐ นายณรงค ศรีแปงวงค
นายกิตติ ปยะตรึงส
๒๑ นายณฤธร ถาคําฟู
นายเกียรติศักดิ์ วงศรัตนวรรณ
๒๒ นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ
นายจักรกฤช ลิมปกิรติ
๒๓ นายณัฐพจน โสตถิวนั วงศ
๒๔ นายณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร
นายจารุพงศ สมอารยพงศ
๒๕ นายดนันท สุภัทรพันธุ
นายจิรโมท พหูสูตร
๒๖ นายไตรรัตน ยืนยง
นายเฉลิมพงษ เชี่ยวสกุล
๒๗ นายทวิวัฒน ศักดิ์ศรี
นายชญานิน ศรีภพ
๒๘ นายทศ ตาลชัย
นายชัยชนะ เดชเดโช
๒๙ นายทศสีห โควสุรัตน
นายชัยมงคล สุคนธมัต
นายชัยยศ โนนใหม
๓๐ นายเทพภวัน เทียนเจริญ
นายชัยศึก โลหะจรัส
๓๑ นายธงชัย บุรพวัฒนานันท
นายชัยสิทธิ์ เจริญกิจชัยการ
๓๒ นายธนกร อิ่มคํานวร
นายชาคริต อภินรเศรษฐ
๓๓ นายธนกฤต แกวเจริญ
นายชาตรี ฉลาด
๓๔ นายธนกฤต ธนิศราพงศ
นายชุติเดช ปวิเศษกุลเดช
๓๕ นายธนากร พุกกะเวส
๓๖ นายธนินทรัฐ ทิพยสุคนธ
นายซาตีรี สะเด็ง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นายธเนศ จิตสุทธิภากร
นายธรรณพ อานามวัฒน
นายธรรมรัตน พุดนอย
นายธรา เผือกบางนา
นายธัชรพี มงคลนาวิน
นายธีรยศ ธีรเจียรนัย
นายธีรยุทธ วิธานธรรม
นายธีรวิทย เชื้อวัฒนวาณิชย
นายธีรวุฒิ อัศวโสภณ
นายนันทวัฒ ไกรเสม
นายนิติพันธ ยังรอด
นายนุสติ คณีกุล
นายบรรพต ตั้งศัตยาภิรมย
นายบุญเสียง บุญยะรัตกานนท
นายบูม เสริมสุวรรณ
นายปรนนท ฐิตะวรรโณ
นายปรเมษฐ ชัยวิรัตนะ
นายประจักษ ทรัพยมณี
นายประชิดพล
นุกูลพานิชยวิพัฒน
นายประณิธิ มิ่งบรรเจิดสุข
นายประทาน มงคลชัยชวาล
นายปราโมช เกิดปญญา
นายปยชาติ ศรีจันทร
นายปยรัฎ พรรณศรี
นายพงศภพ มณีนาวา
นายพงศศิริ จันทรสุรินทร

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายพงษชัย นิรมิตรศรีชัย
นายพณิชย วิทยาภัทร
นายพิษณุ ลีละถาวรปญญา
นายพีรพร สุวรรณฉวี
นายพีรศิลป ศรีศรานนท
นายไพโรจน พันธขะวงษ
นายภณวัชรนันท ไกรมาตย
นายภาณุพัฒน วงศไพฑูรยปยะ
นายภีศเดช เจตนจันทร
นายภูดิศ อภิกุลวณิช
นายมงคล เอี่ยมพิบูลยวัฒนา
นายมนตรี ปรีมาโนช
นายมนัสวี นิรัตศิยกุล
นายมิตรชัย ภักตรเจริญ
นายยงยุทธ อิทธิจุฑาเสถียร
นายยุทธนา โตอาจ
นายโยธิน ณ บางชาง
นายรัฐฉัตร ศิริพานิช
นายลัทธิ แสนรักษ
นายวชิรชัย อรรจนานนท
นายวชิรศักดิ์ อรรจนานนท
นายวรชัย จงพิพัฒนสุข
นายวรพงศ เจริญประเสริฐ
นายวรวุฑฒ บัวทองศรี
นายวรศักดิ์ มหามาตร
นายวราวุธ บูรพาชยานนท
นายวัฒนรักษ สุรนาทยุทธ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

นายวิชัย เพชรคํา
นายวิชัย ศรีทองสุข
นายวิชา ตูจินดา
นายวิโชค เพชรแกว
นายวิภาส ถาวรพานิช
นายวิรัตน ภูตองใจ
นายวิรัตนชัย อารมณรัตน
นายวิวัฒน วงษเจริญสิน
นายวิวัศน เตชะไพบูลย
นายวีรพจน ปานนุม
นายวีรวัฒน พวงพิศ
นายวีรศักดิ์ เสาวภาคยภูษิต
นายวีระ รัตนแสงเสถียร
นายวีระพล โชควิทยารัตน
จาสิบเอก วีระพล อินทรจันทร
นายวีระวัฒน จิตรพิทักษเลิศ
นายวีระวัฒน พรพิบูลย
นายวีระศักดิ์ วิสิฐศักดิ์ชัย
นายวุฒิชัย สิทธิมา
นายวุฒิชัย สิริพลังคานนท
นายศรัณย อุดมฤกษชัย
นายศักดิ์ชัย เหลาไทย
นายศักดิ์สิทธิ์ ณัฏฐาคุณากิจ
นายศิรภพ รัตนสุบรรณ
นายศิริวงศ สุวรรณศรี
นายศุภชัย โพธิ์ชนะศรีชัย
นายศุภโชค สันธยาติ

หนา ๑๘๗
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
๑๔๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายศุภณัฐ สุวรรณปริสุทธิ์
นายสกลชัย อิสระเสนารักษ
นายสถิต ศรีสุขุมชัย
นายสนใจ ทิพยบุญ
นายสมเกียรติ เบาจรรยา
นายสมควร ระดมเล็ก
นายสมชาย บุญรัตน
นายสมพงศ คูทรัพยทวี
นายสมพล จูหอง
นายสวาง จุฬาพงษวนิช
นายสังคม องควิสุทธิ์
นายสัญชัย สุขเจริญไกรศรี
นายสันติ สุภสิทธิเมธี
นายสากรรจ เกี่ยวของ
นายสาทร ชวนะเวสน
นายสาธิต อัครวัฒนเมธี
นายสายัณห สํานักโนน
นายสินชัย สวัสดิชัย
นายสืบสกุล ชุมดวง
นายสุชัย พงษเพียรชอบ
นายสุชาติ เตชจักรเสมา
นายสุชาติ สมจริงจงรัก
นายสุชาติ อุดมเดชวันชัย
นายสุทัศน ตั้งศรีพงศ
นายสุธีร ลีลาทวีวัฒน
นายสุมน ฤทธิกัน
นายสุเมท คงเที่ยง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐

นายสุรชัย ขันติอยู
นายสุวิจักขณ สวัสดิปุณโยดม
นายสุวิทย เลิศธนากุลวัฒน
นายเสรษฐวิทย ชีรวินิจ
นายอดิศร สุวรรณโคตร
นายอติชาต วิโนทัย
นายอนุพงษ วิเศษจินดาวัฒน
นายอเนก ภูติกชกร
นายอเนกวิทย อินทรแกว
นายอภิชา นิธิอนันตภร
นายอรรถพันธ ยุกตะนันท
นายอรุณ บัญญัติพัฒนะโสภณ
นายอรุณ อิงบุญมีสกุล
นายอัครเดช วงษพิทักษโรจน
นายอัครนันท ศรีสุขพรอม
นายอัศกิจญ เอื้อเอกสิชฌ
นายอาคม ฑีฆประเสริฐกุล
นายอาจอง บิณศิรวานิช
นายอานนท ฐานวิชชานนท
นายอิทธิศักดิ์ ศรีอักษร
นายอุดมศักดิ์ มนัสวีพงศสกุล
นายอุดรพันธ เครือมูล
นายอุทัย อุทัยแสงสุข
นายเอกเพชร ชันซื่อ
นายเอกวัฒน จูหอง
นายโอภาส สุวรรณนามัย
นางสาวกนกวรรณ อุฬารกุล

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางกนกอร อรรณนพพร
นางสาวกฤติมา กองธนวัชร
นางสาวกันยารัตน สายเชื้อ
นางสาวกาญจนวจี ธนโชติรุงสาทิส
นางกาญจนา ประกายศรีโรจน
นางสาวกุลนิดา ชูสุวรรณ
นางกุลภัสสรณ เบญจกุลวิวัฒน
นางขนิษฐา กฤตธนาทิพย
นางสาวจรินยาภร ชื่นตา
นางสาวจันทนี จิตสุทธิภากร
นางชวนพิศ พันธเพียร
นางสาวชัชรีย เกษจินดา
นางชัญญา ญาณะวงษา
นางชื่นชม แกวผลึก
นางชุติมา ศรีแปงวงค
นางชูจิต พันธุมจินดา
นางสาวฐิตินันท นครศรี
นางสาวณภัสนันท ภัทธนภกุล
นางสาวณัชชา สินธุฉัตร
นางสาวณัฏฐา ตันติวณิชชานนท
นางสาวณัฐกาญจน เสนเนียม
นางสาวณัฐทรัชต ชามพูนท
นางสาวณัฐพิมล ชื่นดวง
นางสาวดวงพร ชัยวัฒนายน
นางทัศนีย นฤนาทดํารงค
นางสาวธนัชพร วรรณภากร
นางสาวธัญญา เกี่ยวของ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธัญยธรณ แสงรัศมีภูวสิน
นางสาวธัสสพร ภูทรัพยมี
นางสาวนริดา อดิเทพวรพันธุ
นางนวรัตน พัชรัษเฐียร
นางนาถฤดี จิตฤดีอําไพ
นางนารีรัตน ทองประพาฬ
นางนุชจรี วังวิจิตร
นางนุชจรีย สถิรัตน
นางสาวเนตรดาว จามรมาน
นางบุญพร ตัณฑัยย
นางสาวเบญจพร วสุนธราวัฒน
นางสาวปภัสมน สุขเกษมหทัย
นางประทวน อุมบางตลาด
นางสาวประภาพรรณ ชัยวัฒนายน
นางสาวปริศนา ศรีเจริญ
นางปารณีย อํานวยรักษสกุล
นางพรรณอนงค ปยะวัฒยากร
นางสาวพรสวรรค วินิจฉายะจินดา
นางพวงทอง วิรารัตน
นางพอเพลิน เริงประเสริฐวิทย
นางเพ็ญทูล อยูวิทยา
นางไพจิตร จารุวัชรวรรณ
นางภัคกร สุวรรณนที
นางสาวภัสสกุญช ปฐมเจริญสุขชัย
นางสาวมัญชุสา อัตตสิริลักษณ
นางเมตตา จักรบุตรนิมิต
นางสาวยุพิน โพธสุธน
นางสาวรวิวรรณ พันสนิท

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

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางรัชนี โตะตาหยง
นางรัตนา ตฤษณารังสี
นางสาววชิรารัตน อุดมศักดิ์
นางสาววนิดา วงคสรางทรัพย
นางสาววราภรณ เนืองนิตย
นางวรียรัตน รัตนสุคนธ
นางสาววิชญา ทรัพยทวีพร
นางสาววิภาภัค วิริยะโรจน
นางสาวแววมยุรา มวงนอยเจริญ
นางสาวศิมาศ สัณหปภพ
นางสาวิตรี คงเที่ยง
นางสินีนุช วีระแสงพงษ
นางสิริกาญจน มาตังคสมบัติ
นางสุกัญญา หะริณสุต
นางสาวสุจิรา บุญศรี
นางสุดาวรรณ ไชยะเดชะ
นางสาวสุพิชฌาย จันแดง
นางสุมณรัตน อุดมสินวัฒนา
นางสาวสุรียส โควสุรัตน
นางสาวสุรีรัตน ประคองทรัพย
นางสาวอรญา คูนลินทิพย
นางสาวอรณัฐ สุวรรณปริสุทธิ์
นางสาวอรวดี จันทรสวาง
นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน
นางสาวอรัญญา เกียรติไชยากร
นางสาวอรุณธิดา จารุพันธุงาม
นางสาวอรุณี โชคดํารงสุข
นางอัมพร กอนทอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
๑
๑
๒
๓

๑
๒
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ทวีติยาภรณชางเผือก
นายสันติภาพ เตชะวณิช
๒ นายโสภณ ดํานุย
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
พันตํารวจโท กันตวัฒน พงศสถาบดี
๔ นางธิดา จันทรเพ็ญ
พันตํารวจโท จิรภพ ภูริเดช
๕ นางผาณิต พูนศิริวงศ
นายธนาวุฒิ ภักตรนิกร
๖ นางพนิดา ตั้งกิจจารักษ
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นางชญชทิเนษต นิ่มสมบุญ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายณัฐเมศร เรืองพิชัยพร
๓ นางสาลินี วังตาล
นายสมเกียรติ แสงสุเรนทร
จัตุรถาภรณชางเผือก
นายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ
๔ นายมณเฑียร อินทรนอย
นายณัฐวุฒิ์ มโนสุทธิ
๕ นางพรรณทิพย จันทรอารักษ
นายพัลลภ บัวสุวรรณ
๖ นางสาวรัญจวน ทองรุต
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
นายเกียรติชัย พงษพาณิชย
๙ นายสมัย ลี้สกุล
นายจิโรจน ทวีอุดมทรัพย
๑๐ นายสินธุ พูนศิรวิ งศ
๑๑ นายสุทธิศักดิ์ โลหสวัสดิ์
นายเฉลิม หาญพาณิชย
๑๒ นายสุนทร องสุพันธกุล
นายพงษศักดิ์ ศรีเจริญ
๑๓ นายสุเมธ ถาวร
นายรัตนพล ประคุณศึกษาพันธ
๑๔ นายอิทธิภณ เติมแตม
นายวิรัช วีระสกุลรักษ
๑๕ นางสาวปราชญา ประคุณศึกษาพันธ
นายศักดิ์ชัย คิ้วศุภกร
นายสมคิด ธนาพรพาณิชยกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์
นายเกรียงศักดิ์ วรมงคลชัย
นายจรูญ ลงสุวรรณ
นายเจษฎา ศรีพงษ
นายเจษฎา อนุจารี
นายชนาธิป ตามสมัย
นายชวพล วัฒนพรมงคล
นายณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ
นายธนภน วัฒนกุล
นายนิกร สุศิริวัฒนนนท
นายประเทศ ศรีพงษ
นายประมุข ไชยวรรณ
นายประเสริฐ ชัยกาญจนาศักดิ์
นายปารย ปราศจากศัตรู
นายพัณรสี ฤทธารมย
นายไพบูลย มงคลศุภวาร
นายไพรัช บุญประกอบวงศ
นายไพศาล ตอยิบ
นายภานุศานต คงจันทร
นายยงยุทธ ชางฉาย
นายวรการ วงษสุวรรณ
นายวรวุฒิ จิตรจันทึก
นายวรายุ วัฒนศิริ
นายวราวุธ ตีระนันทน
นายวีรกร อองสกุล
นายวีรพงษ เกรียงสินยศ

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

เบญจมาภรณชางเผือก
๒๗ นายวีระชัย ศรีขจร
๒๘ นายวีระพันธุ ชินวัตร
๒๙ นายศิวะศักย แนวจันทร
๓๐ นายสงคราม สกุลพราหมณ
๓๑ นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
๓๒ นายสมปอง จังทองศิริ
๓๓ นายสมสุข ศรีสถิตยวัฒนา
๓๔ นายสัก ทํานุ
๓๕ นายสันต แวอูมาร
๓๖ นายสุขสันต ยศะสินธุ
๓๗ นายสุตรี ดวงเนตร
๓๘ นายสุทธิ อัชฌาศัย
๓๙ นางกฤษณา ธีระวุฒิ
๔๐ นางสาวจิตตระการ สัยวัตร
๔๑ นางสาวณัชชา จันทรเจริญ
๔๒ นางสาวธันยพร โสรัตน
๔๓ นางสาวนนทวรรณ สงเสริม
๔๔ นางสาวนริศรา เอี่ยมสกุลภิญโญ
๔๕ นางสาวนฤมล ซําศิริพงษ
๔๖ นางนาดา วรานุศุภากุล
๔๗ นางสาวบัวบุตรี ศิริวัฒน
๔๘ นางบุษยมาส สินธุประมา
๔๙ นางสาวพริมา ยนตตระกูล
๕๐ นางภา พลางกูร
๕๑ นางสาววนิดา แสงสารพันธ
๕๒ นางวริยา อินพาเพียร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๓ นางสาวสุกัญญา โควคาสัย
๕๔ นางสุชาดา นันทะพานิชสกุล
๕๕ นางสาวสุมนา สุวรรณศรี
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน
นายเกียรติศักดิ์ พูนเพิ่ม
นายขจรเดช นิพัฒนโภคัย
นายคุณากร พันธโภชน
นายจิรายุ ชัยรัตนางคกูล
นายชญานนท ตีระวนิช
นายชยา ลิมจิตติ
นายไชยรพี เลี้ยงบุญเลิศชัย
นายฐิติยุต พิชญโยธิน
นายณรงค ชัยแกว
นายเดช พัฒนเศรษฐพงษ
นายถนอมสิน สิงหภักดีกุล
นายธนกร เบญจรัตน
นายธนชัย อนุจารี
นายธนาธิป ทวียนตชัย
นายธเนศ วิจิตเกษมกิจ
นายธานินทร ศรีเบญจรัตน
นายธีรยุทธ ทุมมานนท
นายนท นิ่มสมบุญ
นายนัถพงศ ทองคําวงศ
นายนิคม ฆองนอก
นายนิพงษ ขวัญเมือง

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๕๖ นางสาวสุรกาญจน แสงสุขเอี่ยม
๕๗ นางสาวเสาวนีย สมันตตรีพร
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๒๓ นายนิวัติ ลมุนพันธ
๒๔ นายบุญยิ่ง กูสวัสดิ์
๒๕ นายปฏิพล อากาศ
๒๖ นายประยูร บุญญสถิตย
๒๗ นายปรีชา ธรรมพิภพ
๒๘ นายปรีดา เยี่ยมสวัสดิ์
๒๙ นายพจฐณศล ธนิกกุล
๓๐ นายพรชัย พิทักษวานิชอุดม
๓๑ นายพลตรี ดวงใส
๓๒ นายพิงควรรศ คงมาลัย
๓๓ นายพิจิตรพงศ สุนทรพิพิธ
๓๔ นายพิสิทธิ์ คุณานันทกุล
๓๕ นายไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล
๓๖ นายภาดร ธุวนลิน
๓๗ นายแมน ปุโรทกานนท
๓๘ นายยศ บุญญสถิตย
๓๙ นายเรืองฤทธิ์ ลีกิจวัฒนะ
๔๐ นายวรเดช วัชชพันธ
๔๑ นายวิโรจน กิจกุลอนันตเอก
๔๒ นายศุภชัย หาญสืบสาย
๔๓ นายศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม
๔๔ นายศุภภัทร มานะทัศน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

นายสงวน รัถการโกวิท
นายสมชาย รังษีธนานนท
นายสมชาย เหลาสายเชื้อ
นายสรธัญ จุฑาวนิชกุล
นายสรภัส ชาญวณิชชากุล
นายสันฐิติ แสงทอง
นายสิงห สิงหขจร
นายสิรการ ทิตตภักดี
นายสุเมธ กองพัฒนากูล
นายเสรี อูสินทรัพย
นายหะริณ โชคชัยชาญ
วาที่รอยโท อดิเรก จันทรสิงหกุล
นายอธิพงศ ณ ถลาง
นายอนุรักษ เทียนทอง
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ
นายเอกชัย แสวงการ
นางแกวเกา เผอิญโชค
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย
นางจรัสศรี สุวรรณทรรภ
นางสาวจรีภรณ บุญเปลื้อง
นางสาวจารุกัญญ แกวจินดา
นางสาวจินดา จิตพัฒนไพบูลย
นางชัยลดา ตันติเวชกุล
นางสาวณัฏฐณิชา พรรณพัฒน
นางสาวณิชาภา บุญวาที

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวทิพยวรินทร จิวนารมณ
นางสาวธิติรักษ สุขชวย
นางนวรัตน ศรีศุภลักษณ
นางนันทพร ชูทรัพย
นางนิสา โรจนรุงรังสี
นางสาวนุชนภา วงษเจริญสิน
นางสาวปวีรา โรจนพานิช
นางสาวปณณิกา ยนตตระกูล
นางสาวปทมาพร เทียนถาวร
นางสาวปยะดา คุณานันทกุล
นางพจมาน บุญเกิด
นางสาวพรนภัส คิดบรรจง
นางพิมพมาศ ธีราสาสน
นางสาวภราไดย ตูจินดา
นางสาวเมฐินีย นุยสุด
นางรัชฎาวรรณ เย็นประทีป
นางสาวรัมภา เผาสุริยะ
นางสาวลลิตยา รังสิต
นางสาววนาพร ประยุวา
นางสาววรารัตน อําพันธ
นางสาววราสิริ ชัยตระกูลทอง
นางสาววศินา นิติตะวัน
นางวิภาพร วิริยะโรจน
นางสาววิไลลักษณ สกุลภักดี
นางสาวศรินยา แสงเภา

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙

นางศศิธร อยูประยงค
นางศันสนีย บูรณสมภพ
นางศิวนาถ สุเมธาวีนันท
นางศุภทัย จึงเจริญ
นางสาวิตรี กสิณธร

๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวสุภาวดี เทียนถาวร
นางสุรางค ชัชวาลา
นางอรวิมล บุญญสถิตย
นางอังคณา เสรีรัฐ
นางสาวอารียรัตน ใจอารีย

ขาราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายธีระชน มโนมัยพิบูลย
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายศุภชัย ตันติคมน
๓ นางปยาภรณ แสนโกศิก
๒ รอยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม
๔ นางสาวศิรินันท ศิริพานิช
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑ นายมานพ ทรงศิริ
๒ นางสาวปณณธร ปุสสเทวะ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ
นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ
นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ
นายนภาพล จีระกุล
นายประพนธ เนตรรังษี
นายประพันธ มวงศิริ

ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นางนฤมล รัตนาภิบาล
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๗ นายประสิทธิ์ รักสลาม
๘ นายพีรพล กนกวลัย
๙ นายวิรัช อินชวย
๑๐ นายสมชาย เต็มไพบูลยกุล
๑๑ นายสุพิน คลายนก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต
นายพิรกร วีรกุลสุนทร
นายสมชาย เวสารัชตระกูล
นายสาทร มวงศิริ
นางกนกนุช นากสุวรรณ

๑ นายณัฐ สําเร็จวาณิชย
๒ นายสุรยิ า โหสกุล
๑ นายคมสัน พันธุวิชาติกุล
๒ นายณรงคศักดิ์ มวงศิริ
๓ นายธนวัฒน เชิดชูกิจกุล

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๖ นางกรณิศ งามสุคนธรัตนา
๗ นางบุศกร คงอุดม
๘ นางเมธาวี ธารดํารงค
๙ นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี
จัตุรถาภรณชางเผือก
๓ นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ
๔ นางพิมพชนา โหสกุล
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๔ นายสารัช มวงศิริ
๕ นางสาวรัตติกาล แกวเกิดมี
๖ นางสาวอุไร อนันตสิน

สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายกํากับ เบญญาพล
นายกิตติพงศ เจียมกิจรุง
นายไชยณรงค ทรงศิริ
นายดวง พุมมาลี
นายตอพงษ พุทธบูชา
นายนพสรรพ ปคุณพูลสิน
นายบัญชา บุญชม
นายบุญสุข คุมผิวดํา
นายประสงค ผลพืชน
นายประสาน เลิศสุขีเกษม
นายเพิ่มยศ มวงมณี

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑๒ นายมีศักดิ์ ชมภูสาร
๑๓ นายวุฒิชัย เนียมอบปน
๑๔ นายสมเกียรติ ปญญะธารา
๑๕ นาวาอากาศเอก สมชาย ทองศรีเพชร
๑๖ นายสมาน เดชะชีพ
๑๗ นายสําอางค ทิพวัลย
๑๘ นายสุติพงส ธนโกเศศ
๑๙ นายสุนันท บุปผเวส
๒๐ นายสุภชัย ทองผจง
๒๑ นายสุรชัย สิทธิญาวณิชย
๒๒ นายสุรเลิศ ไวยลิกรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นายอาสา รังสิมาพิสุทธิ์
นายอุทัย กนกวุฒิพงศ
นางสาวยุพดี เกียรติสังวร
นางรุงทิวา เลิศสุขีเกษม

๑ นายชูเกียรติ เล็กเพ็ชร
๒ นายดํารงค สาหรายวัง
๓ นายนิกร ชิมรส
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นายกมล คําสุวรรณ
นายกมล พงศภูมิวานิช
นายกิตติโชค ประสานวงศวุฒิ
นายจิรเสกข วัฒนมงคล
นายชัยรัตน สมอ
นายชินเทพ กลิ่นสืบเชื้อ
นายณัฐกฤต เงินฉาย
นายทวี เอมชาวนา
นายทวีพร อนุตรพงษสกุล
นายธนเดช สหคณาวุฒิ
นายธนาวิทย ฤทธิศรี
นายนพาพงษ นกตอ
นายนิพนธ จิตตั้งธรรมกุล
นายบรรเจิด แสงจันทร
นายบัณณทัต บุญแถว
นายบุญมา สัมพัตร
นายบุญสืบ หุยะพันธุ
นายประจวบ เหมือนโพธิ์

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒๗ นางสมแกว แจมประเสริฐ
๒๘ นางสาวสิริพร ฐิติไชโย
๒๙ นางสาวอรวรรณ โพธิศรี
ตริตาภรณชางเผือก
๔ นายมนัส บัวทอง
๕ นายสมชาย ทรัพยพจน
๖ นายหฤทัย ปทมานนท
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑๙ นายประเมิน สวนสมุทร
๒๐ นายประยูร สงแกว
๒๑ นายปรีชา มวงดี
๒๒ นายผาด นิสัยชล
๒๓ นายพิชิตชัย แซจึง
๒๔ นายพินิตยศักดิ์ นันทาพณิชยกุล
๒๕ นายเพียว พรขจรกิจกุล
๒๖ นายภาสวร พฤกษาชาน
๒๗ นายยงวุฒิ ทองอยู
๒๘ นายรุงเรือง พงศวรินทร
๒๙ นายวรรณชัย วราศิริกุล
๓๐ นายวรากรณ บุญมาเลิศ
๓๑ นายวิเชียร เย็นทรวง
๓๒ นายวินัย ไชยสาลี
๓๓ นายศรัณย มูสิกะ
๓๔ นายสถาพร สูนยสาทร
๓๕ นายสมเกียรติ กิตติมิ่งมงคล
๓๖ นายสมชาย กรสิริพักตร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายสมชาย นิยมราช
นายสมนึก มอญดะ
นายสมศักดิ์ บัวเพชร
นายสรยุทธ เดนดํารงกุล
นายสุรชัย ชูสังข
นายสุรินทร เกิดสําราญ
นายอดุลย โยธาสมุทร
นายอภิคม อชินีทองคํา
นายอรรณพ ขาวนุน
นายอาคม สุทธากร
นายเอก ชุณหชัชราชัย
นางฉัฐภรณ พลับศิริ
นางสาวดวงพร ยิ้มเจริญ
นางสาวดิษยา นวกุลชัย

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางนราพรรณ เดนนะหลี
นางนิรมล โตจิรกุล
นางสาวปราณี ธรรมนิยม
นางปญญวร อรุณเรืองศิริเลิศ
นางพจนา ลําเรียง
นางยุพดี ศรีประสาน
นางวิภาวัลย พรมขํา
นางสาววิรงครอง นวมดี
นางสาวศุภาภรร ปงดํารงค
นางสาวสุดคนึง แกวทอง
นางสุดา สุวิชาโสภณ
นางสาวสุนียรัตน ยั่งยืนอมรฤทธิ์
นางสาวโอปอ ศิริเดช

จัตุรถาภรณชางเผือก
๕ นายสุวัชร จําปาขอม
๖ นายอนิรุทธิ์ นุชมี
๗ นางบุญศรี รักษานนท

๑
๒
๓
๔

นายชูศักดิ์ ปลอดจินดา
นายยุทธนา รุงโรจนรัตนชัย
นายวิเชียร มุขจีน
นายศิริพงษ รัสมี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๘ นายเจริญ มณีดํา
วาที่รอยโท กษิดิ์เดช ศรีสนิทวงศ
๙ นายฉลอง สุคนธทรัพย
นายจงรักษ เหล็งหนูดํา
๑๐ พันจาอากาศเอก เฉลิม
นายจตุรงค โตรื่น
หันกระสัน
นายจรูญ อมาตยวินิจ
นายจาตุรงค พรพงศพันธุ
๑๑ นายชัยวัฒน วิวัฒนหทัยกุล
นายจําเริญ พุมเพ็ชร
๑๒ นายโชคชัย อักษรศิริ
นายจิรพนธ พูลพาณิชย
๑๓ นายดอกรัก จันทรทอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นายธนกร อิภิรมย
นายธนูชยานันท ปนบริสุทธิ์
นายธเนศ แสงโชติ
นายธรรมนูญ นุตรพิบูลมงคล
นายธรรศ มีคุณ
นายธวัช ศรีวัฒนะ
นายบวรกิตติ์ สันทัด
นายบุญชู ชาญชัยยุทธสกุล
นายประดิษฐ ธรรมสิน
นายประพฤทธ หาญกิจจะกุล
นายปริญญา แสนสุข
นายพงศไพศาล มะลูลีม
นายพนา วุฒิเดช
นายพลศักดิ์ แดงบัว
นายพัชกฤต เตียรธิติ
นายมงคล ผลพานิชย
นายมนตรี เปรมบุญ
นายมานพ มารุงเรือง
นายมานะ ยิ้มใย
นายยชญธนิน
คูณธนานุวัฒน
นายวรพรต ชะเอม
นายวิชาญ เรืองกลั่น
นายวีรยุทธ นิ่มเจริญ
นายศักดิ์ไชย จรไชย
นายสมเกียรติ บวรกิจธํารง
นายสมเกียรติ อยูเผือก
นายสมปอง คลายวิจิตร

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสมปอง บุญเจือ
นายสมศักดิ์ ดูเบ
นายสมัย มะลูลีม
นายสมาน หมัดนุรักษ
นายสมานจิตต สิงหะไชย
นายสลาง ชินะกานนท
นายสหธรณ สังขการ
นายสายชล สุขสมปอง
นายสิทธิชัย ไชยาริพันธ
นายสินชัย เจริญวัลย
นายสุชัย ตั้งจิตธนกุล
นายสุบิน พุกกระทุม
นายสุพจน ชางทอง
นายสุรชัย พึ่งธรรม
นายแสวง เขงดี
นายหฤษฎ วรโชติรุงเรือง
นายอนันต เลิศทวีวัฒนา
นายอนุชาติ คงสมกัน
นายอภิรมย นาราช
นายอัครพล แสงจันทร
นายอากาศ วสิกชาติ
นายอํานวย บัวทิพย
นายอํานาจ ปานเผือก
นายอุดมวิทย สอนสมยุค
นางกรรณิการ ศราทธทัต
นางจุฑาทิพย เจียมใจจิต
นางสาวฐิติชญา วีระชาลี
นางสาวดารณี โตะสวัสดิสุข

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางไพรัช ปนกร
นางภรภัทร โชติกะสุภา
นางสาวยุพาพร อิทธะรงค
นางสาววณิชชา นาคศุภมิตร
นางสลัด ดอกสันเทียะ
นายทีฆทัศน หุตังคบดี
นายประคอง เฮงสาโรชัย
เรืออากาศตรี ประสิทธิ์ บุญคุม
นายพรชัย พงศทวีทรัพย
นายวัณรบ หิริกูล
นายศักดิ์สิทธิ์ เตชะประเสริฐพร

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสวาง หมัดสะและ
นางสาวโสภา อมราศรัยศรี
นางสาวหฤทัย มวงบุญศรี
นางสาวอิศริยา สิทธิการิยะ

เบญจมาภรณชางเผือก
๗ นายสิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย
๘ นายสิทธิชัย ศิลปะสังขเลิศ
๙ นายเอนก ตุมนอย
๑๐ นางกมลพรรณ จันทรอยู
๑๑ นางสาวนัจภัค กรเกษม

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกมลชัย จารุบริสุทธิคุณ
๑๕ นายฐิติพล ไชยกวิน
นายกรชัย สีฟา
๑๖ นายดําเนินโชค จันทรเสน
นายกัปปยะ กรกมลพฤกษ
๑๗ นายดํารงคชัย คงมีศักดิ์
นายกิติภูมิ นีละไพจิตร
๑๘ นายทรงชล สุดประเสริฐ
นายกุศล จุลตามระ
๑๙ นายทวีโชค ออกกังวาล
นายโกศล ทองรับแกว
๒๐ นายทองใบ แจมจํารัส
นายเขตโสภณ กลิ่นทรัพย
๒๑ นายธนกร ดวงพัตรา
นายจักรพงค แดงเสนาะ
๒๒ นายธนกร ธรรมวรัญจน
นายจิติ ปเลี่ยน
๒๓ นายธรรมนูญ แสงเดช
นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ
๒๔ นายธราธพ ชาตรี
นายเฉลิมพล จินตนพันธุ
๒๕ นายธวัช โตนิติ
๒๖ นายธีรภัทร โชติบรรยง
นายเฉลิมพล นุชอุดม
๒๗ นายธีรศักดิ์ สัญญโชติ
นายชอบ เนตรขํา
๒๘ นายธีระวัฒน ฤกษจรัล
นายเชวง เงินแพทย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
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
๕๔
๕๕

นายนที ทีประวิภาต
นายนัฐกานต ไทยานนท
นายนัฐวัฒน บุญชัย
นายนิพนธ ตองโพธิ์ทอง
นายนิมิตร รักชาติไทย
นายเนรมิตร วงษาไฮ
นายบัญชา ทับมาโนชย
นายบัญญัติ พรหมทอง
นายบัณฑูร ศุกรโยธิน
นายบุญมี พิบูลยคณารักษ
นายบุญเลิศ ฤกษประกอบ
นายปพนชัย สุวรรณทศ
นายประกอบ จันทรทิพย
นายประเชิญ พงษชาญยุทธ
นายประภาส รุจิโรจนธํารง
นายประรัชกรณ พงศบุญคุมลาภ
นายประเวช แสวงสุข
นายประเวท เดชผิว
นายประสพสุข ศรีสอาด
นายประสิทธิ์ ดินมวง
นายประเสริฐ โพธิ์รอด
นายปราโมช วงษมะเซาะ
นายปานชัย แกวอัมพรดี
นายปยะ สุขสอาด
นายเปรม ชัยสุตานนท
นายเผาพงษ อึ้งทรงธรรม
นายพงศพัทธ เปยมสวัสดิ์

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๕๖ นายพรศักดิ์ วัฏฏวนิชยกุล
๕๗ นายพล กิจสุทธิ
๕๘ นายพลกฤษณ
ศุภรัตนชาติพันธุ
๕๙ นายพลาวุฒิ เลิศศิลาทอง
๖๐ นายพิชัย ฉิมขันธ
๖๑ นายพิเชษฐ ปทมินทร
๖๒ นายพิทักษ เพชรคง
๖๓ นายพิธิวัฒน ภิญโญชีพ
๖๔ นายโพสินทร มีนธนานันท
๖๕ นายไพฑูรย กระถินทอง
๖๖ นายภูมิเทพ พรหมทอง
๖๗ นายมนตรี นพขํา
๖๘ นายมนูญ อินชวย
๖๙ นายมาโนชญ พฤฒิวโรดม
๗๐ นายมุกดิ์หาญ สโมสร
๗๑ นายเมธวิน มีสุวรรณ
๗๒ นายวิชัย นันทธนทรัพย
๗๓ นายวิเชียร ปญญาภู
๗๔ นายวิเชียร ปานสงา
๗๕ นายวินัย โภคทรัพย
๗๖ นายวินัย หมีปาน
๗๗ นายวิโรจน ศาสตรวัฒนโรจน
๗๘ นายวิโรจน อมรอรรถวิทย
๗๙ นายวีระชาติ ปานนพภา
๘๐ นายวีระพงษ ศักดิ์เดชะมณี
๘๑ นายวุฒชาติ นันตนะ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
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
๑๐๘
๑๐๙

นายเวียงศักดิ์ มาทอง
นายศมิษฐา ฉันทวานิช
นายสถิตย มีสันฐาน
นายสนั่น แสงสุกแสง
นายสมควร สีสังข
นายสมพงษ โชติเสรีวิทย
นายสมโภชน คุณาวุฒิ
นายสมศักดิ์ ชีนิมิตร
นายสมศักดิ์ อาภาภรณนพรัตน
นายสมหมาย ทองเนียม
นายสรวุฒิ ดิสสะมาน
นายสลาม นิยมรัฐ
นายสวาง สวางรุงโรจนกิจ
นายสังคม มะลิจันทร
นายสัณหสิทธิ์ เนาถาวร
นายสายหยุด ศรีสุกใส
นายสําเริง ชอยชื่น
นายสิทธิโชค คลอยแสงอาทิตย
นายสิริเชษฐ วุฒิโชคณัฐรวี
นายสุกิจ สวัสดิ์แสงสน
นายสุชัย จงรุงเรืองโชค
นายสุทัศน ฉัตรจัตุรัส
นายสุนทร ทุยมาก
นายสุประวีณ นอยสุขยิ่ง
นายหยกพร อิสระเสรีพงษ
นายอนุกูล คงภักดี
นายอนุกูล เศวตมาลย
นายอนุชา สาสังข

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายอนุชาญ กวางทอง
นายอนุชิต เพลินพนา
นายอนุวัฒน ถืออยู
นายอรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร
นายอัทรัณ มานุพีรพันธ
นายอารี สุขโข
นายอิทธิชัย ไพสินสมบูรณ
นายอุดร บุญยัง
นางกัญญาภัค มูสิกะ
นางสาวกานตสิรี เมธากุลอธิวัชร
นางสาวเกศกานดา อินชวย
นางเกษรินทร อูศิริจันทร
นางจริยา ทิพยภิมาลย
นางชลลดา บุตรวิชา
นางณัฐกานท เทียมเมือง
นางทัศนีย เพ็งเกิด
นางสาวนพรัตน เลานิรามัย
นางนภสร ภาคีชีพ
นางนัทธิกา คงเมือง
นางนุชรี ดาดื่น
นางสาวบุษยพรรณ เลิศอนันตวรกุล
นางสาวพิมพผกา สําเร็จวาณิชย
นางสาวพิสมัย เหมือนศิริ
นางเย็นจิตต พรมบานสังข
นางเรณู ทองคําสุก
นางสาววรนุช จันทรปญญา
นางวไล เย็นเปนสุข
นางวันทนา ชื่นคุม

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓

นางสาววิภาพรรณ วิทยานนท
นางวิลัยวรรณ วงศประดิษฐ
นางศรินทิพย สิงหอุสาหะ
นางศิริรัตน กลิ่นดี
นางสาวสุณี ทรงสอาด
นางสาวสุพิณ คลองการพานิช

๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางสาวสุภาพร จิรันดร
นางสุวดี รุงเรืองศรี
นางเสาวณิต ชยาสนา
นางแสงดาว รอดทอง
นางสาวอาภาพร พูลชื่น
นางอําพร อึ้งทรงธรรม

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ พันเอก นที ศุกลรัตน

ตุลาการศาลปกครอง
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายลิขิต ศกุนะสิงห

ที่ปรึกษาและเลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๑ นายไกรฤกษ จาฏามระ
๒ นายฐิติเชฏฐ นุชนาฏ
๑ นายทนายรัฐ กุลบุปผา
๒ นายธนพล วิทยาภัทร
๓ นายนันทพล ไขมุกด

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๓ นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล
ตริตาภรณชางเผือก
๔ นางสาวกิติมา แกวนะรา
๕ นางกุณฑลา ศศะสมิต

ที่ปรึกษาผูตรวจการแผนดิน
๑ นายณฐพร โตประยูร

ตริตาภรณชางเผือก
๒ นายมนูญ พุฒทอง

เลขานุการกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นางฐิติมา ไมสนธิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายพงศภพ สุจริตพงศ

๓ นางสาวกุนทินี เมฆสุภะ

๒ นางสาวกิตติยา ศุภกิจ

๔ นางจิตรลดา หรูวรรธนะ

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุง

๓ พันตํารวจเอก สมญาติ สุขเสนา

๒ นายดําริห จุลละปย
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายฐิติ สุขสวัสดิ์
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายศักดา มหานันทโพธิ์

๔ นายอัทธเมศร ดุรงคชัยนุรักษ

๒ นายสมชัย กิจมีรัศมีโยธิน

๕ นางยุพิน วงคเยาว

๓ นายสุนทร เอียดนุสรณ

๖ นางวรรณวดี ชลประทิน

สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายจําเนียร จวงตระกูล
ตริตาภรณชางเผือก
นายกําพล หาญทวีวงศา
๘ นายธนัช ประกายบุษราคัม
นายจารุวัฒน กิตติวัฒนะโชค
๙ นายธนา ไชยประสิทธิ์
นายชัยพิทักษ อึ๋งสินคาตระกูล
๑๐ นายธนิต โสรัตน
รอยเอก ชาญ สุปนะ
๑๑ นายนิวัตร ตันตยานุสรณ
๑๒ นายปณิธิ ตั้งผาติ
นายชิน ชินเศรษฐวงศ
๑๓ นายประทีป ตั้งมติธรรม
นายทวี ปยะพัฒนา
๑๔ นายพงษศักดิ์ อัสสกุล
นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นายพณิชชา ภัทรทวีวนิช
นายเพชร นางาม
นายไพโรจน สุวรรณจันทรดี
นายภราดร นุชิตศิริภัทรา
นายภาสุร ตรงจิตตเกษม
นายมังกร ธนสารศิลป
นายวนิตย อาจสาลี
นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล
นายวรพงษ ชอบชื่น
นายวิถี สุพิทักษ
นายวิโรจน สิตประเสริฐนันท
นายวิศิษฐ ลิ้มลือชา
นายศุภชัย วัฒนสโรช
นายสกลวัธม ศิวัตราบุญยกานต
นายสไกร พิมพบึง
นายสมประสงค บุญยะชัย
นายสมพงศ นครศรี
นายสมมาต ขุนเศษฐ
นายสมยศ ภิราญคํา
นายสานิตย โชติธนธํารง

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นายสุทธินันท จันทระ
นายสุธรรม เจริญพรวัฒนา
นายสุปรีดิ์ วงศดีพรอม
นายสุพจน พฤกษานานนท
นายแสงชัย วสุนธรา
นายอคิระ ตีระรัตน
นายอนันต เมืองมูลไชย
นายอภิสิทธิ์ จั้นอรัญ
นางกัลยาณี ธรรมจารีย
นางสาวเกศสุดา ธรรมสาร
นางโชติกา สังแกว
นางดารณี วัธนเวคิน
นางสาวปราศรัย ประวัติรุงเรือง
นางผองพรรณ จงยศยิ่ง
นางสาวพนิตา สอนหลักทรัพย
นางเพ็ญพักตร ศรีทอง
นางสาวภัทรภร สิงหครา
นางสาวสิริภิญญ อินทรประเสริฐ
นางสาวสุวรรณา เจือจาน

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑ นายชิงชัย หาญเจนลักษณ
๒ นายสุพัฒน นาคิน
๓ นางนวลพรรณ ล่ําซํา

ทวีติยาภรณชางเผือก
๔ นางศริยา กิตยารักษ
๕ นางสมหญิง จุลชาต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข

๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ วาที่พันตรี ทินกร ทองสินธุ
ตริตาภรณชางเผือก
๗ นายเสรีรัตน ประสุตานนท
นายพิเชษฐ ฤกษปรีชา
๘ นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน
นายไพศาล มหาพัณณาภรณ
๙ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ
นายวันชัย สุระกุล
๑๐ นางพิมพพรรณ โรหิโตปการ
นายสันติ สาทิพยพงษ
๑๑ นางสุภาวดี วัฒนเสน
นายสุธรรม นทีทอง
นายสุมาตร นุกุลประดิษฐ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
จัตุรถาภรณชางเผือก
๗ นางเพ็ญพยงค บุญอําพล
นางกรกนก วัชโรทัย
๘ คุณหญิงเพ็ญศรี ไชยยงค
นางนวลจันทร ใจกลา
๙ คุณหญิงสุมนา ทรัพยเจริญ
นางเบญจา วัยวุฒิ
๑๐ นางอนงคนาฎ เทียมทวีสิน
นางพรพรรณ พิมลศานติ์
๑๑ นางสาวอาภรณ เลิศไสว
นางพรรณทิพา เอครพานิช
๑๒ นางอุทัยรัตน วัชโรทัย
นางพิชญา วัชโรทัย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
นายปรีชา ถิรกิจพงศ
๓ นางสาวปทมารัตน ขจรประศาสน
นางสาวบงกชรัตน ขจรประศาสน
๔ นางสาววัฒนีพร ขจรประศาสน
เบญจมาภรณชางเผือก
๖ นายสาธร วงศหนองเตย
นายฌานฉลาด ทวีทรัพย
๗ นายอนุพร อรุณรัตน
นายธนญชัย ทรัพยสารสิน
๘ นางสาวคนธรัตน สุวิญญัติชัยพร
นายธัญธวัช แพงไธสง
๙ นางสาวปวีณา นูมหันต
นายวุฒินันท สภาวสุ
๑๐ นางสาวแสงทอง ปุณณะหิตานนท
นายศักดิ์สิน ปจจักขะภัติ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕

นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล
นายชูเกียรติ์ จันทรทอง
นายเถกิง สมทรัพย
นายพีรพัฒน วิมลรังครัตน
นายภูษิต ถ้ําจันทร

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๖ นายโยธิน มูลกําบิล
๗ นายสมเกียรติ กอไพศาล
๘ นางสาวธนิกานต จุฑาเจริญวงศ
๙ นางสาวนิภาภรณ กิ่งรัตน
๑๐ นางโรศะนี ชัยพันธ

คูสมรสของบุคคลบางตําแหนง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ทวีติยาภรณชางเผือก
๑๒ นางวิชุลดา ปุญญกริยากร
นายถาวร กุลนาถศิริ
๑๓ นางวิสสุดา กนิษฐานนท
นางชนิกา เทวกุล ณ อยุธยา
๑๔ นางศิริลักษณ นิยม
นางฐิติปรางค ธาระรูป
๑๕ นางสิริพร พูนคํา
นางดวงฤดี พรไชยา
๑๖ นางสุกัญญา ศิริยุทธวัฒนา
นางดวงศิริ พิชยวัฒน
๑๗ นางสุรางคณา วายุภาพ
นางธวัลรัตน วิทยกุล
๑๘ นางอรทัย พิรุณสาร
นางนพนภา กุลทนันทน
๑๙ นางอลิสา ภูชอุม
นางพัชรา เกศวพิทักษ
๒๐ คุณหญิงอังศุภา ปณยาชีวะ
นาวาอากาศเอกหญิง พันทิพา โอสถหงษ
นางภัทรลดา พุมหิรัญ
๒๑ นางอัญชลี มีลาภ
นาวาเอกหญิง วราภรณ เหลืองประเสริฐ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๗ นางกัญญา เตชะไพบูลย
นายทวีศักดิ์ แกวสนิท
๘ นางกัญญาพัชร ชางพินิจ
นายพินิจยศ สอาดเอี่ยม
๙ นางจิตติมา มานิตยกุล
นายศิริชัย ไตรสุทธิ์
๑๐ นางนัทธมน เฮงยศมาก
นายสมาน พรหมนอย
๑๑ นางบังอร นพสุวรรณวงศ
นางกนกนุช ทองใจสด
นางกรองแกว สันตะบุตร
๑๒ นางปราณี สุตเตมีย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑
๒

นางพัชรินทร ศิริอัฐ
นางเพ็ญพร เกียรติไชยากร
นางรัชนี วิริยะชัย
นางรัตนพร แกวมีชัย
นางรัตนา จันทรพิทักษ
นางลดาวัลย เจริญประเสริฐ
นางละมัย คลังผา
นาวาอากาศโทหญิง ละมัย ตรีเพ็ชร
นางลักษมี สุนทรสัจบูลย
นางลัดดา เมฆสุวรรณ
นางวินา นิติตะวัน

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒๔ นางวิภาดา เล็กอุทัย
๒๕ นางวีนัส ธรรมสาโรรัชต
๒๖ พันตํารวจโทหญิง ศรุดา เจนครองธรรม
๒๗ นางสกวัลย งามวงศชน
๒๘ นางสาวิตรี ดามาพงศ
๒๙ นางสุปราณี มีชวย
๓๐ นางสุวรรณา คุณจักร
๓๑ นางอรนุช จินตะเวช
๓๒ นางอัจฉราภรณ ทรัพยรวงทอง
๓๓ นางอัญชลี พรหมา
๓๔ นางอัญธิกา แสงศิริ
ตริตาภรณชางเผือก
๑๓ นางรัชนี พิศวงปราการ
นายชนินทร ลีวิโรจน
๑๔ นางวนาศรี ชูวงษ
นายนนท บูรณสมภพ
๑๕ นางวาสนา ชุมดวง
นางกนกพร อนุพงษ
๑๖ นางวิภา วีระพงศ
นางกัทลี สุริยวงศ
๑๗ นางเวียงจันทร วุฒิวงศ
นางนงลักษณ อึ้งอภินันท
๑๘ นางศรีประภา พริ้งพงษ
นางนฤนาท หลาวทอง
๑๙ นางศรีศัย วิศรุตเวช
นางนันทนา สังขวิจิตร
๒๐ นางสุปรียา จันทรสุรินทร
นางนิตยา จีนาภักดิ์
๒๑ นางสุมามาลย วิวรรธนดิษฐกุล
นางเบญจลักษณรายา สุวรรณนิมิตร
๒๒ นางสุรัตน พิทักษวัชระ
นางพรนัชชา สุนทรศร
นางมณี นิมิตกุล
๒๓ นางอรัญญา แสงสิงแกว
นางยลศรี ศรีจํานงค
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายคุณยศ บุญเพิ่ม
๓ นางกอบแกว กิตติธเนศวร
นายภูรีธร กําภู ณ อยุธยา
๔ นางกาญจนา ดาโรจน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นางจงพิศ มัณฑะจิตร
นางจงรักษ ใหญสวาง
นางจันทนี ฉายะศรีวงศ
นางจิตตอนงค แกวหลวง
นางจิตรา ไกรวงศ
นางจิรวรรณ คงมาลัย
นางชลธิชา มาฉิม
นางชัชชมา สมบูรณทรัพย
นางชินตา ศิริกุล
นางฐาปนี สุดลาภา
นางณัฏฐา ลิมปะพันธุ
นางณัฐทินี รอดโพธิ์ทอง
นางดรุณี เทศวิศาล
นางเธียรทิพย ไชยชิต
นางนพพร ชีวานันท
นางนภัสลักษณ ปานอยนนท
นางนวลจิรา ศิริวัฒน
นางนันทวรรณ ประสพดี
คุณหญิงนิตยา มวงมณี
นางนิพิฐพร มูลพฤกษ
นางนูรอสีดะ โตะตาหยง
นางบานเย็น เรืองวรบูรณ
นางปนัดดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางปราณี คิดบรรจง
นางปราณี เจริญชาง
นางปราณี มนัสศิริเพ็ญ
นางปอยใจระพี เตริยาภิรมย
นางปทมา ประภาวัต

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
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

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางปยฉัตร สุนทรีเกษม
นางพยุงศรี ธีระเนตร
นางพัชรินทร ธารณา
นางพิมวัลย ภูชฎาภิรมย
นางเพ็ญแข นิลคูหา
นางเพ็ญจันทร สิทธิมาลิก
นางภาพร ภุมมะกาญจนะ
นางมนัญญา เบญจกุล
นางมะลิวัลย พงษมณี
นางเยาวภาพรรณ เยาววิวัฒน
เรืออากาศเอกหญิง รําพรรณ คลายพันธ
นางรําพูล ตันติวณิชชานนท
นางรื่นจิต ฉัตรพัฒนศิริ
นางรุงนภา ตันยุวรรธนะ
นางวรรณวดี ชิตพงศ
นางวลัยลักษณ คําเพ็ญ
นางวาสนา นิติมนตรี
นางวาสนา อิสระเสนารักษ
นางวิชชุดา สงาเนตร
นางวิธู จรุงวัฒน
นางวิภา จันทรรวงทอง
นางศกุณา วิวัฒนธนาฒย
เรือเอกหญิง ศรินนารถ
รัตนประภาพรรณ
นางศิณีนารถ รวมพัฒนา
นางสมผิว ราชสีห
นางสริยา หัตถสงเคราะห
นางสลักจิต ชิวปรีชา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

หมอมหลวงสารภี กิตติชัยเสรี
นางสุธาดา วิศาลาภรณ
นางสุพรรณี ผลอํานวย
นางสุภาวดี ทองศรี
นางสุภาวดี มนุญปจุ
นางสุมณฑา เองไพบูลย
นางสุรัตน มงคลเลิศลพ
นางไหม มนิสสาร

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

นายวิชัย โรจนสุนันท
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายสมชาย เครือภู
นายสิงหา มณีโชติ
นางกาญจนสินี เบาจรรยา
นางกิ่งกาญจน ตระกูลเกษมสุข
นางขนิษฐา เจียมวิจักษณ
นางขวัญเรือน กริชชาญชัย
นางจิตรา ฐาปนดุลย
นางดวงเนตร รณฤทธิวิชัย
นางทรารัตน สุเทพากุล
นางทิพยพรรณี โดยชื่นงาม
นางธัญนันท ปนทอง
นางธิดารักษ สัจจพงษ
นางนงเยาว กุลชล
นางนพวรรณ กิติวัฒน
นางนภาพร ประภาจิตร
นางนวรัตน อารีรัตน

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๖๘ นางอนงค อนันตกูล
๖๙ นางอภิญญา ไทยภักดี
๗๐ นางอรพิน ชัยเดชสุริยะ
๗๑ นางอลิซเบธ พลาศรัย
๗๒ นางอัชฌา เสียงหลาย
๗๓ นางอัศนีย วังแกว
๗๔ นางอาภา บุณยะประดับ
๗๕ นางอุบลวรรณ ราชพลสิทธิ์
จัตุรถาภรณชางเผือก
๑๙ นางนวลนารถ ติณรัตน
๒๐ นางนวลอนงค เปลงวิทยา
๒๑ นางนวลอนงค สัจจานิตย
๒๒ นางนันทกา วงศไทย
๒๓ นางนันทินี โชคระดา
๒๔ นางบุณยพร วองไว
๒๕ นางเบญจมาศ ไชยแสนสุข
๒๖ นางปฤถา พรหมเลิศ
๒๗ นางพจมาน พุมพันธมวง
๒๘ นางพัชรีภรณ
ณ. ส. วิกิตเศรษฐ
๒๙ นางพัฒนาวดี วรพุทธพงศ
๓๐ นางเพ็ญลักษณ ปฏิมาประกร
๓๑ นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ
๓๒ นางภัทราวนิต อมาตยกุล
๓๓ นางภัสรา ดีรัศมี
๓๔ นางมาลี ปาละวงศ
๓๕ นางยศริน นินนาท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

นางรอซีดะ อูมา
๔๗ นางสุนีย ตางงาม
นางลาวรรณ มณีรัตน
๔๘ นางสุนีย ศรีเมือง
นางวิลาวัลย หลาบเลิศบุญ
๔๙ นางสุรพิน สําโรงวัฒนา
นางเวนิกา ฤทธาคนี
๕๐ นางเสาวนีย เกียรติกอง
นางศริญญา กปลกาญจน
๕๑ นางอรทัย ทองมีอาคม
นางสมฤดี ศิริชัยเอกวัฒน
๕๒ นางอรอนงค วิสาพรหม
นางสะอิดะ วาบา
๕๓ นางอัมพาพรรณ แพสุวรรณ
หมอมหลวงสิริฉัตร พรหมประยูร
๕๔ นางอุดม กลั่นเสนาะ
รอยตํารวจโทหญิง สิริเพ็ญ ศุกลรัตน
๕๕ นางอุมาพร แกวทอง
นางสุกัญญา รักษเผา
๕๖ นางอุษณา จิราพันธุ
นางสุนันทา เขมะประภา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๑๖ นางจรี เสียงแจง
เรือเอก ชิดชนกสิทธิ์ วัฒนศิริธร
๑๗ นางจินตนา โชติวงศ
นายบดินทร ตามไท
๑๘ นางจินตนา ทองสมบูรณ
นายปรีชา บุณยกิดา
๑๙ นางจิรวัธณา อิศรภักดี
นายโยธิน เตชชาติวนิช
๒๐ นางจิราพัชร ลิ้มประยูรวงศ
นายวิทยา วิชยารังสฤษดิ์
๒๑ นางจิราภรณ จิตรปฏิมา
นายสมเกียรติ เกษรสุจริต
๒๒ นางจุฑามาศ เทพารักษ
นายสิรินทร เบ็ญจศิริวรรณ
นายอรรถสิทธิ์ ลียะวณิช
๒๓ นางเฉลิมวรรณ ศศิประภา
นายอาณัติ สืบวงศแพทย
๒๔ นางชนากานต สุชาตานนท
นางกนกพร คูวิจิตรสุวรรณ
๒๕ นางชอฟา มหาวินิจฉัยมนตรี
๒๖ นางชัยพร ศรีศักดิ์
นางกฤษยาณี รัตนชัยชาญ
๒๗ นางซูคีเราะห โตะมีนา
นางกันยา วงษดรุณีย
๒๘ นางณัฐชา โกมุทานนท
นางกาญจนา ภูธงชัยฤทธิ์
๒๙ นางเณนิสา พูลสวัสดิ์
นางกานดา เนตรประภา
๓๐ นางเดบอรา พรรณเชษฐ
นางกานตชุดา ฉันทประยูร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

นางทัศนีย นิ่มวัฒนา
นางทิพยวดี วัฒนธรรม
นางทิพวรรณ รามสมภพ
นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ
นางธนิดา เจิมวรรธนะ
นางธาริณี เบญจวัฒนานันท
นางนภาภรณ สุระมณี
นางนฤวร รมยะนันทน
นางนาตยา โภคกุลกานนท
นางนาตอนงค ศรศักดา
นางนาถนภา สหเมธาพัฒน
นางนุชนภา สุขสวัสดิ์
นางนูรีฮะ เด็งระกีนา
นางเนาวรัตน สิริยะเสถียร
นางสาวบงกช สุทัศน ณ อยุธยา
นางบุษบา อํามฤต
นางบุสยมาศ เจียมออน
นางบุหลัน กุลวิจิตร
นางเบญญาภา ณ นคร
นางปฏิญญา โพธิพิพิธ
นางประภา ชมนัยนา
นางปราณี สุพรรณฝาย
นางปรียา สรรพนุเคราะห
นางปยะพร ตันณีกุล
นางผุสพรรณ วิสุชาติ
นางพจนีย เมฆประยูรทอง
นางพนิดา ศักดิเศรษฐ

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางพรทิพย เจริญอํานวยสุข
นางพรรณี ขวัญอนอินทร
นางสาวพรรษพร โชคนําชัยสิริ
นางพิชญา บุญคง
นางพิมพศิริ ศรียะพันธ
นางเพ็ญโฉม พาราพันธกุล
นางเพ็ญวิภา แกววัฒนะ
นางภัทรียา เทียนถาวร
นางภัสโรบล พูลสวัสดิ์
นางภิญญสินี สุทันธนกิตติ์
นางภุมรา จันทรสุรินทร
นางมณีรัตน ตมิศานนท
นางมนตทิพย อุปติศฤงค
นางมาลินี มะหะมัดยังกี
นางระริน สุรวัฒนานันท
นางรัมภา มัธยันตพล
นางสาวรัศมี ยาวิเศษ
นางละไม พงศถาวราเดช
นางลักษณาวดี บุญชู
นางวรรษา รักศิลธรรม
นางวาสนา โกสินทรเสนีย
นางวิภาดา สีตบุตร
นางวิยะดา จรณะสมบูรณ
นางศราทิพย กฤษณคุปต
นางศศิพร ลายน้ําเงิน
นางศศิเพ็ญ เรืองสุขศรีวงศ
นางศศิภา ชีระพันธุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๙๗ นางสุภาภรณ พรหมารัตน
๙๘ นางสุวรรณา บางทาไม
๙๙ นางสุวรี เดชกิจวิกรม
๑๐๐ นางแสงรวี ตั้งสุทธิพงศ
๑๐๑ นางหทัยทิพย จิตสัมฤทธิ์
๑๐๒ นางอนิศา ปุราภา
๑๐๓ นางอรนุช ถิ่งพังงา
๑๐๔ นางอรพิน ตาปสนันทน
๑๐๕ นางอังคณา บุญกูล
๑๐๖ นางอัจฉรา หาญเจนลักษณ
๑๐๗ นางอุทัยวรรณ รัชเดช
๑๐๘ นางอุษา ปางวิรุฬหรักษ
เบญจมาภรณชางเผือก
๑๕ นางชนิตา ชัยประเสริฐ
นายชาติชาย เตชฤทธิพิทักษ
๑๖ นางชุติพันธุ ทองชื่น
นายทรงศักดิ์ จันทรรัตนปรีดา
๑๗ นางณัฐธร โอบออม
นายบุญทวี ยิ่งทวีลาภา
๑๘ นางณัฐพิชา ณ อุบล
นายปมุข อัจฉริยะฉาย
๑๙ นางดวงแข โพธสุธน
นายสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
๒๐ นางดวงแข วันไชยธนวงศ
นายสุรัตน ธารดํารงค
๒๑ นางดารณี สุวรรณสิงห
นางกัลยารัตน เทพอักษรณรงค
นางกาญจนลดา มฤคพิทักษ
๒๒ นางเดือนเดน วิริยะโรจน
นางกานดา ตรีทอง
๒๓ นางทรายนูบะห ยาวอหะซัน
นางไกลรุง พลบุตร
๒๔ นางทองมา บาลไธสง
๒๕ นางทัศนีย ไกรสินธุ
นางเครือวัลย มาเหร็ม
๒๖ นางทัศนีย ทัศนเศรษฐ
นางจีรวรรณ ซูสารอ
๒๗ นางทิพวรรณ ชาติวัฒนศิริ
นางจุฑารัตน พงศอายุกูล
๒๘ นางธัญชนก เคนวิเศษ
นางชนิดา สุวรรณเพ็ญ
นางศิริวรรณ รุจิวัฒนพงศ
นางสตรีรัตน บุญยสัมพันธุ
นางสมศรี เจริญชัยฤทธิ์
นางสรพิกา เตาะเจริญสุข
นางสิรินาฏ กิจสมบัติ
นางสุชาดา สรภักดี
นางสุชาดา เหวียนระวี
นางสุดา การุญ
นางสุทธิพร ประคุณศึกษาพันธ
นางสุธีรา บุญประคอง
นางสุพัตรา บุณยะตุลานนท
นางสุภา บางประสิทธิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
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
๕๔
๕๕

นางนงคนุช ศรีมาเหล็ก
นางนราภรณ ไวนิยมพงศ
นางนฤมล ตัญญพงศปรัชญ
นางนวลทวี วุฑฒิโชติ
นางนันทิยา โลหะวณิชย
นางนัยนญภัค รุงธนเกียรติ
นางน้ําฝน ศิริวันสาณฑ
นางนิตยา บุญมา
นางนิระมล พิริยะปญญาพร
นางนิลุบล อุดมศักดิ์
นางสาวนุชจิรัตน ธีระกนก
นางนุชนาฏ อุตมาภินันท
นางเนตรฉัตร เกิดสันเทียะ
นางเนตรนภา คงสถาพรกุล
นางบังอร โพธิ์คํา
นางปฐมาภรณ มุสิกุล
นางประภัสสร โรจนพานิช
นางปรียา วานิช
นางปยะนาฎ ภัทรประสิทธิ์
นางพนมพร ฝายสีงาม
นางพรทิพย ยะสินธุ
นางพรเพ็ญ พรหมขุนทอง
นางพรรณวิภา สุทินเผือก
นางเพชรารัตน เกี่ยวของ
นางเพ็ญพร จันทรดี
นางเพ็ญพรรณ เสียมภักดี
นางเพ็ญลักษณ ณ นคร

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
นางเพิ่มศิริ สถิโรตมวงศ
นางไพรินทร จิรัฐิติเจริญ
นางไพลิน อภิรักษโยธิน
นางภคนันท รุงแสง
นางภทรวรรณ วัฒนมงคล
นางภัทรวรรณ คูวัธนไพศาล
นางภาวิกา เลียดประถม
นางภิรมยรัตน ติธรรม
นางมยุรา ศรีแฉลม
นางมัณฑนา สงวนวงศชัย
นางมัทนา จิตสุทธิภากร
นางยงจิต จันทรพิทักษ
นางยุพาพร ไชยสาสน
นางยูมิ ชิราอิชิ
นางรจนา พรรณพัฒน
นางรสสุคนธ ขจีจิตต
นางรัชดาวรรณ รารื่น
นางรัชนี ศิริไปล
นางเรณู เอมเปย
นางลัดดา โชควัฒนา
นางวรรณฤดี ศรีคําแหง
นางวันทณี จุลใส
นางวิมลนันท ทิมาตฤกะ
นางวิมลมาศศ ศกุนตนาคฐิติส
นางศรีสกุล โตมรศักดิ์
นางศิรกาญจน ธรรมมะ
นางศิริพรรณ ตันธนศรีกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

นางศิริมา ชัยตระกูลทอง
นางสมบูรณ พนาโยธากุล
นางสรยา แสงเภา
นางสังวาลย ศรีแปงวงค
นางสายฝน ฟูเจริญ
นางสาริศา วัชรานนท
นางสารีนาม หะยีดาโอะ
นางสําเนียง เจนกิจณรงค
นางสุดารัตน บูรพชัยศรี
นางสุดาวดี วิริยะพงษ
นางสุธาทิพย ตันเจริญ
นางสุภกัญญา ชวนิชย
นางสุมล โพธารากุล
นางสุมลรัตน สะสมทรัพย
นางสุรีพร สายนุย
นางสุรียพร สีอุไรย

๑ นางกานตธสุ ผองแผว
๒ นางญาณิกา เทียนทอง
๓ นางปยะรัตน พัฒนดํารงจิตร

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

๙๙ นางสุวรรณี คณาเสน
๑๐๐ นางสูรียานี แวดาโอะ
๑๐๑ นางเสาวลักษณ ชีรวินิจ
๑๐๒ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ
๑๐๓ นางอภิญญา ประณิธิพงศ
๑๐๔ นางอรนันท ยุพฤทธิ์
๑๐๕ นางอรนันท เลี้ยงบุญเลิศชัย
๑๐๖ นางอรนุช ล้ําสุทธิ
๑๐๗ นางอรวรรณ นาครทรรพ
๑๐๘ นางอัญชลี ปตนวงศ
๑๐๙ นางอาภรณ เจตนจันทร
๑๑๐ นางอําไพพร รักเผื่อน
๑๑๑ นางอินทริยา หนูเทพ
๑๑๒ นางอิสริย ศิริรังษี
๑๑๓ นางอุไรลักษณ แสงสุขเอี่ยม
๑๑๔ นางเอมอร ซําศิริพงษ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๔ นางวรกันยา ณ ระนอง ไชยนันทน
๕ นางสาวสิตานันท
อัมภาพิมลเดช

