เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
ประจําปี ๒๕๕๒
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี จํานวน ๑,๖๒๓ ราย แยกเป็น
ชั้นที่ ๑ จํานวน ๔๗๙ ราย ชั้นที่ ๒ จํานวน ๕๖๓ ราย และชั้นที่ ๓ จํานวน ๕๘๑ ราย ดังพระนาม
และรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

พระนามและนามที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
ประจําปี ๒๕๕๒
ชั้นที่ ๑

๑. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
(King Rnrchahibde logic of Sir K. Wang Chuk Street, Gal.)
๒. นายกมล รอดคล้าย
๓. นายกมล สุทธาวาส
๔. นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากร
๕. นายกฤษฎา บุญราช
๖. นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ
๗. นายกวี กิตติสถาพร
๘. ร้อยตํารวจเอก กษิต ธารเพชรวัฒนา
๙. นายกําธร ถาวรสถิตย์
๑๐. พลเรือเอก กําธร พุ่มหิรัญ
๑๑. นายกําธร อารีรักษ์
๑๒. นายกิตติชัย พงษ์พาณิชย์
๑๓. นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์
๑๔. พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
๑๕. พลตํารวจโท เกรียงศักดิ์ สุริโย
๑๖. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
๑๗. นายเกษียร มีแต้ม
๑๘. นายเกียรติชาย ทิพย์บุญศรี
๑๙. นายเกียรติศักดิ์ มูลศาสตร์สาทร
๒๐. นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล
๒๑. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
๒๒. นายโกสินทร์ ไพศาลศิลป์
๒๓. นายขจรศักดิ์ อินทรโสภา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
นายขันธ์ชัย วิจักขณะ
ดาบตํารวจ คงเดช กว้างสวาสดิ์
นายคมสันต์ เปี่ยมชูชาติ
นายจงรัก วณิชาชีวะ
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
นายจรัส ขนิษฐ์น้อย
นายจรินทร์ ธานีรัตน์
นายจักริน เปลี่ยนวงษ์
นายจาดุร อภิชาตบุตร
นายจาตุรงค์ ปัญญาดิลก
นายจําเริญ ศิริพงศ์ติกานนท์
นายจําลอง โพธิ์สุข
นายจิรายุ จันทร์เพ็ง
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
นายเจ ไรซอล ซี ปังกิลินัน (Mr. J. Rizal C. Pangilinan)
นายเจษฎาภรณ์ วิริยะสกุลธรณ์
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
นายเฉลิมชัย จันทรมิตรี
นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา
นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์
นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
นายชลิต ตุ้มทองคํา
นายชวน ศิรินันท์พร
นายชวนชัย ป้าดีเหนือ
นายชวรัตน์ ชาญวีระกูล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายชวิศ มังคลา
นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์
นายชัย ชิดชอบ
ว่าที่ร้อยตรี ชัยนิตย์ พรรณาวร
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
นายชัยยงค์ ศรีเกื้อกลิ่น
นายชัยยา ประดิษฐศิลป์
นายชัยเลิศ จํานงการ
นายชัยวัฒน์ นุชกรรณ์
นายชัยวัฒน์ ไฝเจริญมงคล
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
นายชาญวิทย์ วสยางกูร
นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์
นายชาตรี ชาปะวัง
นายชาตรี พงศกรชัย
นายชานดร้า เชคคา (Mr. Chandra Shekhar)
นายชาบ โช-โป (Mr. Chao Shou-Po)
นายชาย พานิชพรพันธุ์
นายชํานิ บูชาสุข
นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์
นายชิตพล ดีขุนทด
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
ว่าที่ร้อยตรี ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์
นายชีวเวช เวชชาชีวะ
นายชุมพร แสงมณี
นายชูชาติ กาญจนธนชัย

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

นายเช ชาบ (Mr. Chey Chap)
นายเช ฮอง เลง (Mr. Chay Hong Leng)
นายเชิดชัย มูลสุวรรณ
นายเชิดศักดิ์ ชูศรี
นายเชิดศักดิ์ สว่างแวว
นายเชียน ทัช (Mr. Choeun Tauch)
นายโชคชัย พิลากุล
นายไชยยศ จิรเมธากร
พลโท ซายิด ปาเวซ ชาฮิด
(Lt. Gen (Retd) Syed Parwez Shahid)
นายซิดโดร พี คาสติลโล ที่ ๔ (Mr. Ysidro P Castillo IV)
นายซุง ซู (แดนนี่) ฮง (Mr. Seung Soo (Danny) Hong)
นายไซมอน ฮัง บ็อก ลี (Mr. Simon Hang Bock Rhee)
นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง
นายณรงค์ เกตุทิพย์
พลตํารวจโท ณรงค์ ศิริสุนทร
นายณรงค์ สมวิจิตร
นายณรงค์ อุสาหะ
ว่าที่พันตรี ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ
นายณัฐนนท์ ชินลาภา
นายดําริห์ บุญจริง
นายดิเรก ก้อนกลีบ
นายดิษฐ์ โพธิยารมย์
พลตรี ดุษฎี รามสมภพ
นายเดชรัฐ สิมศิริ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

ว่าที่พันตรี เดชา คัณทักษ์
นายติติ เบเนียต้า ไรมอน (Mr. Titi Beniata Rimon)
นายเติบ ใยเจริญ
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
นายถนอมชัย อรุณรัตน์
นายถาวร พรหมมีชัย
พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
นายทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ
นายทรงพล ฐานวิสัย
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์
นายทวี ศันสนียพันธุ์
นายทวีศักดิ์ สายมิตร
ร้อยตํารวจเอก ทศกรรณ เสริมสําราญ
นายทองดี จรจรัญ
นายทองทวี พิมเสน
นายทองสุข อยู่ศรี
นายทัน จันทร์คุ้ม
นายทันใจ ชูทรงเดช
นายทากายาซึ ซาโต้ (Mr.Takayasu Sato)
นายทํานอง ดวงแก้ว
นายทิวา ลิ่มสงวน
นายเทียน เฮียง บุน (Mr. Thian Hiong-Boon)
นายธงทอง จันทรางศุ
นายธนน เวชกรกานนท์
นายธนวิณ เอกฐานุตต์
นายธวัช โลกา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
นายธวัชชัย ไทยเขียว
นายธวัชชัย พิกุลแก้ว
นายธวัชชัย ฟักอังกูร
นายธีรยุทธ สุนทรชื่น
ว่าที่ร้อยโท ธีระ เตียวอนันต์วุฒิ
นายธีระ มินทราศักดิ์
นายธีระชัย คําสุมาลี
นายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์
พลตํารวจตรี เธียรชัย เอี่ยมรักษา
นายนพดล วิชญานันต์
นายนรลักษณ์ จันทร์เกิด
นายนรินทร์ ศรีดารา
นายนําโชค บุญมา
พลเรือเอก นิตย์ ศรีสมวงษ์
ว่าที่ร้อยตรี นิตินัย นิยมวัน
นายนิติมิตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
พลตํารวจโท นิพนธ์ ศิริวงศ์
นายนิรวัจ นิลเนตร
นายโนเอล วอคเกอร์ (Mr. Noel Walker)
นายบรรจง พฤกษะศรี
นายบัณฑิต ด่อนศรี
นายบาจา ฮาจิ อาลี (Mr. Badar Hj Ali)
นายบาร์ท่า ทรียาน่า ฮาร์โจซูโบรโต้
(Mr. Brata Tryana Hardjosubroto)
๑๕๐. นายบุญ ชมภู

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ 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.

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

นายบุญธรรม พิมพ์พาภรณ์
นายบุญฤทธิ์ รุ่งเรือง
นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
นายบุญเลิศ ห้าวหาญ
นายบุญสนอง บุญมี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
นายปรเมษฐ์ โมลี
นายประกฤติ พูลพัฒน์
นายประจักษ์ สุวรรณภักดี
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
นายประดิษฐ์ วรดี
นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์
นายประภาศ บุญยินดี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายประวิม วุฒิสินธุ์
พลโท ประสาท สุขเกษตร
นายประสาน กําจรเมนุกูล
นายประสิทธิ์ ปิยะกาญจน์
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
นายประสิทธิ์ โอสถานนท์
นายปราโมทย์ ปรีไทย
นายปราศนา ศรีวาสตาวา (Mr. Prassanna Shrivastava)
นายปริญญา พุ่มไหม
นายปรีชา จิตรสิงห์
นายปรีชา บุตรศรี
นายปรีชา กมลบุตร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๑๗๗.
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.

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายปีเตอร์ แบลช (Mr. Peter Blatch)
นายแปลก อัตภูมิ
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล
นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา
นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์
นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
นายพนม กล่ําฮุ้ย
นายพนม อวยพร
นายพยัต ชาญประเสริฐ
นายพยัพ สาธุพันธ์
นายพรศักดิ์ เจียรณัย
นายพชรพงศ์ ตรีเทพา
ว่าที่ร้อยตรี พัทธโรจน์ กมลโรจน์ศิริ
นายพาม ธาน ฮิบ (Mr. Pham Thanh Hiep)
นายพิทยา คงสุคนธ์
นายพินิจ อําพันธ์
นายพิเนตร สมคิด
นายพิศณุ ศรีพล
นายพีระ ชัยศิริ
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
นายพีระศักดิ์ พอจิต
นายแพทริค ยิบ (Mr. Patrick Yip)
นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
นายไพรัช แจ้งเจริญ
นายไพรัช แสงทอง

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.
๒๑๙.
๒๒๐.
๒๒๑.
๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

นายไพรัตน์ สกลพันธุ์
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์
นายไพศาล ทรัพย์วงศ์เด่น
นายไพศาล อันตรเสน
นายภักดี คงดํา
นายภาณุ อุทัยรัตน์
นายภิมุข สิมะโรจน์
นายภุชงค์ นุตราวงศ์
นายภูเบศร์ จูละยานนท์
นายมงคล สุระสัจจะ
นายมณเฑียร มั่นคง
นายมนัส จันทร์กุญชร
นายมโนพร ศรีทา
นายมัลคัม ตัน บัน โฮ (Mr. Malcolm Tan Ban Hoe)
นายมานะ สินธุวงษานนท์
นายมานิต วัฒนเสน
นายมิตร แสงสว่าง
นายโมฮัมมัด อาบาล คาลาม อาซาด (Mr Md. Abal Kalam Azad)
นายโมฮัมมัด อาลี คาลิด (Mr. Mohammed Ali Khalid)
นายไมตรี อินทุสุต
นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ
นายยรรยง คูเกษมกิจ
นายยุติศักดิ์ เอกอัคร
นายยุทธนา เรืองไพศาล
นายยุทธนา วิริยะกิตติ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
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.

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

นายเยี่ยมสุริยา พาลุสุข
นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์
นายรณรุทธ์ บุตรแสนคม
นายระพี ผ่องบุพกิจ
นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี
นายเรืองชัย สินธพ
พลตํารวจตรี เรืองศักดิ์ ประทุมจร
นายโรเจอร์ สคริมพ์ (Mr. Roger Schirmp)
นายเลิศชาย สุขประเสริฐ
นายวสันต์ จุลพล
นายวสันต์ ภูเกิดพิมพ์
นายวสุพล มิตรสัมพันธ์
นายวัชรพงศ์ สุขรักษา
นายวัชรินทร์ พูลเส็ง
นายวันชัย มาลาพันธ์
นายวันชัย สุทธิวรชัย
นายวันชัย สุทิน
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ
นายวัลลภ พริ้งพงษ์
ว่าที่พันตรี วาฑิต พิมพะนิตย์
นายวาดีเวล พุทธิราสีหะมุนี (Mr. Vadivel Puththirasigamoney)
นายวิชัย ไพรสงบ
นายวิชัย แสงเพชร
พลตํารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ 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.

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
นายวิเชียร เกิดสมกาล
นายวิทยา ประวะโข
นายวิญญู ทองสกุล
นายวินัย ครุวรรณพัฒน์
นายวินัย นุชพิทักษ์
นายวินัย ภัทรประสิทธิ์
นายวินัย รอดจ่าย
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์
นายวิโรจน์ หล่อประดิษฐ์
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
นายวิโรฒ มีแก้ว
นายวิลเลี่ยม ริค คล้อง (Mr. William F. "Rick" Cronk)
นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์
นายวิวัฒน์ ปิ่นแก้ว
นายวิศว ศะศิสมิต
พลตรี วิสิษฐ แจ้งประจักษ์
นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล
นายวีระชัย ถาวรทนต์
นายวีระพันธ์ ดอนท้วม
นายศักดา สุขผุย
พลตรี ศักดา แสงสนิท
นายศักดิ์ชัย ปัญหา
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ 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.

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

นายศานิตย์ นาคสุขศรี
ดาบตํารวจ ศิริ พรหมสาตร์
นายศิริ สุงคาสิทธิ์
นายศิริชัย เทียนทอง
นายศิริชัย หัศจรรย์
นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
นายศิวะ คุมาน พอลยาน (Mr. Shiva Kumar Poudyal)
นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์
นายศุภชัย บัญชาศึก
นายศุภชัย ปัญญา
นายสกนธ์ ชุมทัพ
นายสกล เขมะพรรค
นายสกลไกร ใจภพ
นายสฎายุ อ้วนไตร
นายสถาพร ภูระก้านตรง
นายสน ศรีบุญเรือง
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสมเกียรติ พื้นแสน
นายสมเกียรติ วิชัยวัฒนา
นายสมเกียรติ ฮะวังจู
ว่าที่พันตรี สมควร อุ่นเรือน
นายสมเจตน์ พงษ์วิสุวรรณ์
นายสมใจ เชาว์พานิช
นายสมชัย หทยะตันติ
นายสมชาย ชํานาญเสือ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๓๐๕.
๓๐๖.
๓๐๗.
๓๐๘.
๓๐๙.
๓๑๐.
๓๑๑.
๓๑๒.
๓๑๓.
๓๑๔.
๓๑๕.
๓๑๖.
๓๑๗.
๓๑๘.
๓๑๙.
๓๒๐.
๓๒๑.
๓๒๒.
๓๒๓.
๓๒๔.
๓๒๕.
๓๒๖.
๓๒๗.
๓๒๘.
๓๒๙.
๓๓๐.

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมชาย ตั่นทรัพย์สิน
นายสมชาย วิเศษศรี
นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ
นายสมบัติ ธรรมนาถพงษ์
นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์
นาวาเอก สมบูรณ์ รวงผึ้งหลวง
นายสมบูรณ์ วัฒนมงคลสุข
ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ อ้อยขาว
นายสมยศ ศิริบรรณ
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
นายสมศักดิ์ โยนกพันธ์
นายสมศักดิ์ ชอบทําดี
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
นายสยุมพร ลิ่มไทย
นายสวัสดิ์ ปาสาบุตร
นายสัญญา ศรีวิเชียร
นายสามารถ ลอยฟ้า
นายสาโรจน์ เนตรสว่าง
นายสิงห์ทอง หมุ้นอินต๊ะ
นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์
นายสุขะวัฒน์ สุขทั่ง
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
นายสุชิน สาระจันทร์
พลตํารวจตรี สุทิน เขียวรัตน์
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
นายสุเทพ โกมลภมร

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๓๓๑.
๓๓๒.
๓๓๓.
๓๓๔.
๓๓๕.
๓๓๖.
๓๓๗.
๓๓๘.
๓๓๙.
๓๔๐.
๓๔๑.
๓๔๒.
๓๔๓.
๓๔๔.
๓๔๕.
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.
๓๔๙.
๓๕๐.
๓๕๑.
๓๕๒.
๓๕๓.
๓๕๔.
๓๕๕.
๓๕๖.

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

ว่าที่พันตรี สุธรรม เรืองพยุงศักดิ์
นายสุนทรสิงห์ สวนคร้ามดี
นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
นายสุพิศ กิ่งมณี
นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต
นายสุเมธ แสงนิ่มนวล
นายสุเมธ แย้มนุ่น
นายสุเมธี จันทร์หอม
นายสุรชัย ขันอาสา
นายสุรพงษ์ แก้วเพชร
นายสุรพล จิตต์น้อม
นายสุรพล ทํานุพันธ์
นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์
พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
นายสุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์
นายสุริยนต์ วะสมบัติ
นายสุวัฒน์ สิทธิหล่อ
นายสุวิทย์ ทองคํา
นายสุวิทย์ มูลคํา
นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร
นายเสกสรร กาวินชัย
นายเสงี่ยม มณีแผลง
พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์
นายเสนอชัย ดลเสมอ
นายเสนีย์ จิตตเกษม

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๓๕๗.
๓๕๘.
๓๕๙.
๓๖๐.
๓๖๑.
๓๖๒.
๓๖๓.
๓๖๔.
๓๖๕.
๓๖๖.
๓๖๗.
๓๖๘.
๓๖๙.
๓๗๐.
๓๗๑.
๓๗๒.
๓๗๓.
๓๗๔.
๓๗๕.
๓๗๖.
๓๗๗.
๓๗๘.
๓๗๙.
๓๘๐.
๓๘๑.
๓๘๒.

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

พลตรี เสรี คาลา (Major Sere Kala)
นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
นายอนุชาติ ทองสวัสดิ์
นายอนุรัตน์ เครือชะเอม
นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลย์วุฒิ
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
นายเอนก เทศคลัง
นายอภิชาติ เทียวพานิช
ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ สุวรรณ์เกษร์
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พลเรือโท อมรเทพ ณ บางช้าง
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์
นายอวยพร สุวรรณรัตน์
นายอาดุลย์ พรมแสง
ว่าที่ร้อยตํารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ เรืองวุฒิ
ดาบตํารวจ อานนท์ ผาจันทร์
ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ
นายอาริฟ ราชีด (Mr. Arif Rasheed)
นายอํานวย โกมินทรชาติ
นายอํานวย ปรีมนวงศ์
พันตํารวจโท อํานวย ศิริสวัสดิ์
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
นายอิทธิพล ปากเมือง
นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์
นายอิสรา สุนทรวัฒน์

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๓๘๓.
๓๘๔.
๓๘๕.
๓๘๖.
๓๘๗.
๓๘๘.
๓๘๙.
๓๙๐.
๓๙๑.
๓๙๒.
๓๙๓.
๓๙๔.
๓๙๕.
๓๙๖.
๓๙๗.
๓๙๘.
๓๙๙.
๔๐๐.
๔๐๑.
๔๐๒.
๔๐๓.
๔๐๔.
๔๐๕.
๔๐๖.

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

นายอุดม พรหมพันธ์ใจ
นายอุดมศักดิ์ มีสุข
นายเอกชัย สัตยารักษ์
นายเอดินี่จามิยาน เอดินิบิเลค (Mr. Erdenejamiyan Erdenebileg)
นายเอนก เทพสุภรณ์กุล
นายไอรดีน แสนขวา
ดาโต๊ะ ฮาจิ คาฮารุดิน บิน โมมิน
(YBHG. Dato’ Haji Kaharudin bin Momi)
นางกรองทิพย์ ทวีสุข
นางสาวกัลยาณี จูทอง
นางกาญจนา ผลถาวร
นางจันทร์สว่าง อารีศิริ
นางสาวจิตรจรรยา เพิ่มภัทร
นางสาวจินดา บัวชุม
นางจินตนา อุดมทรัพย์
นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม
นางจุฑาภัค มีฉลาด
นางเฉลิมศรี กุลหินตั้ง
นางสาวเฉลียว บุญขลิบ
นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งาม
นางชื่นจิตร์ มุกุระ
นางชื่นใจ ทองคํา
นางชุรินทร์ สุจิตตกุล
นางชุลีพร ผาตินินนาท
นางฐานิษฐ์ เมธีทิพย์สกุล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๔๐๗.
๔๐๘.
๔๐๙.
๔๑๐.
๔๑๑.
๔๑๒.
๔๑๓.
๔๑๔.
๔๑๕.
๔๑๖.
๔๑๗.
๔๑๘.
๔๑๙.
๔๒๐.
๔๒๑.
๔๒๒.
๔๒๓.
๔๒๔.
๔๒๕.
๔๒๖.
๔๒๗.
๔๒๘.
๔๒๙.
๔๓๐.
๔๓๑.
๔๓๒.

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฎฐนิช พงษ์พานิช
นางทยา ทีปสุวรรณ
นางสาวทิพวรรณ เพ็ชรแก้ว
นางทิพากร วัฒนอมรเกียรติ
นางนงลักษณ์ สุริยง ณ อยุธยา
นางนภัสลักษณ์ เพชรชํานาญ
นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
นางสาวนฤมล ไทยวิรัช
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ
นางนิตยา ศรีมกุฎพันธ์
นางนินนาท ชลิตานนท์
นางนิศากร โฆษิตรัตน์
นางบรรจง มณีดํา
นางสาวบังอร ไชยม
นางสาวบังอร ขําสุวัฒน์
นางประทิ่น เดชสง
นางสาวปราณวีร์ ธีรภาพธรรมกุล
นางปาจรีย์ รัตนมุนีวงศ์
นางผ่องเพ็ญ กาละ
นางพนัชกร บําเรอพงศ์
นางพนิต กําภู ณ อยุธยา
นางพรทิพย์ บุญก่อ
นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ
นางพรสรรค์ กําลังเอก
นางพอดู ศรีเดช
นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๔๓๓.
๔๓๔.
๔๓๕.
๔๓๖.
๔๓๗.
๔๓๘.
๔๓๙.
๔๔๐.
๔๔๑.
๔๔๒.
๔๔๓.
๔๔๔.
๔๔๕.
๔๔๖.
๔๔๗.
๔๔๘.
๔๔๙.
๔๕๐.
๔๕๑.
๔๕๒.
๔๕๓.
๔๕๔.
๔๕๕.
๔๕๖.
๔๕๗.

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

นางสาวภริน จันทรปรรณิก
นางมัทรี จตุปาริสุทธิศีล
นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์
นางยุบล พุ่มสถิตย์
นางรพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์
นางรัชนี อินทรโสภา
นางรัตนา วิยาภรณ์
นางรินทรภัทร์ ตันตระประเสริฐ
นางเรโกะ ซูซูกิ (Ms. Reiko Zusuki)
นางลัดดาวรรณ โควาเจริญธรรม
นางสาวลําไย พุ่มดอกไม้
นางสาวลูเซีย แอล ทาเรย์ (Ms. Lucia L Taray)
นางวรีรัตน์ เสธา
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
นางสาววอง คิน เชง, ฟรานซิสก้า (Ms. Vong Kin Cheng, Francisca)
นางวิสุนีย์ ปาจุวัง
นางวีรินทร์ แดนราช
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
นางศุภสิริ เสนาฤทธิ์
นางศุลีพร ชาญพนา
นางสมจิตต์ ศิริอังกูร
นางสมจิตร ศิริเสนา
นางสมพร ปั้นโต
นางสาวสมพร เสวีวัลลภ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข

ชั้นที่ ๒

๔๕๘.
๔๕๙.
๔๖๐.
๔๖๑.
๔๖๒.
๔๖๓.
๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.
๔๗๓.
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๑.
๒.
๓.
๔.

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสายใจ แก้วสว่าง
นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์
นางสาวสุณิษา พจน์สมพงษ์
นางสุดารัตน์ วสุพลวิรุฬห์
นางสุดารัตน์ ศรีวิภาต
นางสุพรรณ แสร์เชื้อ
นางสาวสุมนมาลย์ อินทรง
นางสุมาลี นาคะลักษณ์
นางสุวมาลย์ นุ่มนวน
นางสาวสุวรรณา ฉิมพิบูลย์
นางสุวรรณี ศรีดาวเรือง
นางเสาวคนธ์ ขันธราช
นางไสว สุดแก้ว
นางสาวอรพรรณ มุกุระ
นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ
นางอังสนา จันทร์เอี่ยม
นางอัจฉราภรณ์ บุญญรังสี
นางอารมณ์ แย้มอุบล
นางอีริด เอฟ อโกเซ่ (Ms. Irid F. Agoes)
นางอุษณา สุดประเสริฐ
นางสาวอุษา อายุมั่น
นางเอมอร โคตรกนก
นายกมล กางโสภา
นายกฤษณ์ ฤทธิไชย
นายกันตพิชญ์ มีเครือ
นายกัมปนาท คําพูล

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ 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.

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายกิตติพงษ์ จุโลทก
นายกิตติพงษ์ โพธิ์พรม
นายกิตติศักดิ์ อันอาน
นายเกรียงไกร คงวัฒนา
นายเกษม เรือนอินทร์
นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
นายขรรค์ชัย ชุ่มสา
นายขวัญชัย ไกรธรรม
นายขวัญชาติ วงศ์ศุภกรานนท์
นายคณิต เชื้อประทุม
พันตํารวจโท คณู โคตาสูตร
นาวาอากาศเอก คมนะ อินทแพทย์
นายคมสรรค์ โพธิ์ศรี
นายคํานับ ชูกลิ่น
นายจรรยา ส่งศรีจันทร์
นายจรัญ จันทรปาน
ว่าที่พันตรี จรัญ น่วมมะโน
นายจรัส ฟูสกุล
นายจรัส แสงเงิน
นายจอมพล แก้วขวัญ
นายจารุมัย นพรัตน์
นายจารุวัติ บรรเลงรมย์
นายจํานง บุญปลอด
นายจํานัล เหมือนดํา
นายจําลอง ไกรดิษฐ์

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ 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.

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายจิรศักดิ์ ดิเรกฤทธิกุลชัย
นายจีระศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว
นายจุตติ ประนมศรี
นายเจตน์ ทิพย์มาบุตร
นายเจษฎา จันต๊ะนาเขต
นายเจษฎา จิตรัตน์
นายฉลวย สียา
นายฉัตรชัย มณีแสง
นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐ
นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร
นายชยุต เครือเอม
นายชรินทร์ สุวรรณธาตรี
นายชวน ประชานันท์
นายชวลิต ปานบุญยืน
นายชัชวาล ยอดมั่น
นายชัยภัทร เจริญพร
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ
นายชัยรัตน์ ปัณฑุระอําพร
นายชัยศักดิ์ คล้ายเจ็ก
นายชัยสิทธิ์ ไชยโคตร
นายชาญ ขุนแก้ว
นายชาญกิจ พฤกษากิจ
นายชาญชัย รักผึ้ง
นายชาญวิทย์ พวงมาเทศ
นายชาติชาย วงศ์กิตตะ
นายชานุวัติ ศรเพชร

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
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.

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายชาลี วัฒนาภิรมย์
นายชุง ซู ยอง (Mr.Chung Suh Yong)
นายชุมพล โชคสุชาติ
นายชุมพล เสนาวงษ์
นายชูชีพ สุวรรณพร
นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์
นายชูศักดิ์ ช่างใหญ่
นายเชาวลิต เพชรจํานงค์
นายเชิดชัย มูลสุวรรณ
นายฐปนรรฆ์ ชุติชัยวิวัฒน์
นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
นายณรงค์ หล้าวงศา
นายดลเดช พัฒนรัฐ
นายดิเรก แสสนธิ์
นายเดช ตาเจริญเมือง
พันตํารวจเอก เดชา คําเกิด
นายเดชา แสงทอง
นายเด่น แก้วพงษา
นายเตวิทย์ นามรักษ์
นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ
นายทรงศักดิ์ ขันตี
นายทวีชัย สิงห์โทราช
นายทศพล วงษ์เนตร
นายทองใบ ปะวะเส
นายทองม้วน สีแนน

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
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.

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายทองอินทร์ สีหะวงค์
นายทอมสัน กลยนีย์
นายเทียนชัย ยอดทอง
ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ปานผดุง
นายธนวัฒน์ ฉิมกูล
นายธนวัฒน์ วงษ์จงรัก
นายธนัช ประดิษฐปรีชา
ดาบตํารวจ ธนัท สุขสําราญ
นายธนาคม แมนธนานนท์
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่
นายธวัช ชลารักษ์
นายธานี พินทะเนา
นายธีรพงษ์ ย่องซื่อ
นายธีรวัฒน์ ประจักษ์
นายธีระยุทธ ทาปุก
นายนพดล แสงฉาย
นายนพพล ศรีสุข
นายนราธิป ภัทรวิมล
นายนเรศ ศรีประเสริฐ
นายนฤเทพ ใจสุทธิ
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม
นายนิพนธ์ โชติบาล
ว่าที่ร้อยโท นิพนธ์ ดารุนิกร
นายนิพนธ์ อินทรสกุล
นายนิมิต ภูมิประเสริฐ
นายนิรวัจ นิลเนตร

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
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.

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายนุกูล ชูนุ้ย
นายนุกูล นิยมไทย
นายบรรจง ชูช่วย
นายบรรจง เป็ดทอง
นายบรรจง สุขดี
นายบรรหาร อนันชัย
นายบัณฑิต ทองประทุม
นายบัณฑูรย์ ตั้งประดิษฐ์
นายบําเหน็จ บินหลีม
นายบุญเกิด ฟุ้งสวัสดิ์
นายบุญเขียน เตจา
นายบุญเถิง มลีรัตน์
นายบุญทิน ธรรมวงษ์
นายบุญไทย กาฬศิริ
นายบุญพาศ รักนุ้ย
นายบุญมี พันธ์เจริญ
จ่าสิบเอก บุญยฤทธิ์ มุสิกา
นายบุญยืน ชํานาญเสือ
นายบุญเรือน โพธิ์อ่อง
นายปฏิคม พงษ์บริบูรณ์
นายประกาศ ทองนะ
นายประกาศ เพียสามารถ
นายประจักษ์ ทองแจ่ม
นายประเดิม ม่วงเอี่ยม
นายประทีป ด้วงกัน
นายประเทือง บุตตะ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายประมุข ลมูล
นายประยนต์ นรดี
นายประยุทธ ขันทอง
นายประสงค์ ปวนปังคํา
นายประสงค์ อยู่ทอง
นายประสาน อ่อนน้อม
นายประสาร สาระวิถี
นายประสิทธิ์ ชาวแหลง
นายประสิทธิ์ สายทองแท้
นายประสิทธิ์ สิทธิ์เตชะมา
นายปรัชญา วงษ์ชมพู
นายปราโมทย์ อักษรหรั่ง
นายปริญญา เดชทองคํา
นายปริญญา ปาเตนา
นายปรีชา ชนะกิจกําจร
นายปรีชา รัฐวิเศษ
นายปรีชาญ คําปินไชย
นายปัญญา ผลธัญญา
นายปัญญา สติโรจน์
นายปัญญา อินทร์ใจเอื้อ
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์
นายเปลื้อง เจริญอาจ
นายเปโส ขบวนดี
นายผจญ โพธิสาร
นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม
นายพนม พรหมรักษ์

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายพนม สุทธิพงษ์
นายพยนต์ ไทยเกิด
นายพยุง มูลตรีภักดี
นายพรเทพ ดวงปันสิงห์
นายพรเลิศ ผู้ปรารถนา
นายพายัพ นิชเปี่ยม
นายพิชาติ โพทัพ
นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี
ว่าที่พันตรี พิฑูรย์ พิลาวัลย์
นายพิน นิลบวร
นายพิศาล อาแว
นายพิษณุ เส็งพาณิช
นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ
นายพีรฉัตร น้อยเคียง
นายพีรศักดิ์ พรหมนิล
จ่าสิบเอก พีระพงษ์ สัตนาโค
นายพีระศักดิ์ มณีฉาย
นายพุฒิพงศ์ บุณยโพธิ
นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
นายพุฒิพงษ์ เพียรการ
นายไพชยนต์ นาคะปรีชา
นายไพฑูรย์ อารี
นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรม
นายไพบูลย์ ขวัญดี
นายไพบูลย์ เม่งช่วย
ดาบตํารวจ ไพรสรรค์ เอกวุธ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายไพรัช กรบงกชมาศ
นายไพโรจน์ จริตงาม
นายไพโรจน์ ไพศาล
นายภานุศร สิทธิชัย
นายภิญโญ แตรตุลาการ
นายภิรมย์ จั่นถาวร
นายภิเษก คําน่าน
นายภูมิเกียรติ นิลภูมิ
นายภูรี สุวรรณทัต
นายมฆวาน ทองมา
นายมนชัย มั่นวศิน
นายมนตรี ขอนพวง
นายมนตรี คงสกุลถาวร
นายมนตรี ชาติโยธิน
นายมณเฑียร โสภณ
นายมะณู คุ้มกล่ํา
นายมานพ ฝั้นคําอ้าย
ว่าที่ร้อยตรี มานิต พูลสวัสดิ์
นายมาโนช จันทร์เทพ
นายมารุต นอมจิตต์
นายเมธี กาญจนพังคะ
นายเมาเห็ด ไฟซัล (Mr.Moad Fizal)
ดาบตํารวจ เมืองมล สพภูเขียว
นายโมฮัมหมัด คแอร์ (Mr. Muhammed Khair)
ดาบตํารวจ ยุทธนา ตาวงค์
นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.
๒๑๙.
๒๒๐.
๒๒๑.
๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.
๒๒๙.
๒๓๐.
๒๓๑.
๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายรัตน์ เกตุจันทร์
นายรัตนศิลป์ ไชยพลงาม
นายราชัน บัวบาน
นายลําไย สิงห์ลอ
นายลือชัย เจริญทรัพย์
นายวงศ์ศักดิ์ จันทโรจวงศ์
นายวชิระ อัลภาชน์
นายวรชาติ รัตนะ
นายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ
นายวรพล จันทร์งาม
นายวรรณสิทธิ์ คําเพราะ
นายวรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
นายวสันต์ ปกรณ์เลิศอุดม
นายวัชระศักดิ์ จุลยานนท์
นายวัชรา สามาลย์
นายวัชราโรจน์ ภูมิลําเนา
นายวันชัย คําพาวงศ์
นายวันชัย เชื้อสุวรรณ์
นายวันชัย สุดใจ
นายวาทวิโรจน์ พันธุ์รุ่งโรจน์
นายวิจารณ์ รอดอ่อง
นายวิชัย มหามาตย์
นายวิเชียร กัณฐตุริต
นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง
นายวิเชียร ปาปวน
ดาบตํารวจ วิฑูรย์ ต่อพันธ์

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.
๒๖๐.
๒๖๑.
๒๖๒.
๒๖๓.
๒๖๔.

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายวินัย เค้าโคน
นายวินัย ผลแรก
นายวินัย พากเพียร
นายวิบูลย์ ภักดีศรี
จ่าอากาศตรี วิรัช สวัสดิ์รักษา
นายวิรัตน์ ศิริอ่อน
นายวิโรจน์ จันทรมณี
นายวีรชัย ขจรไชยกุล
ว่าที่ร้อยตรี วีระ มีเล้
นายวีระยุทธ สุขเจริญ
นายวีระวัฒน์ งอยผาลา
นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์
นายวีระสิทธิ์ คุ้มจั่น
นายศักดา จันทร์ฝอย
นายศักดิ์ชัย ไชยเชื้อ
นายศิริชัย พ่วงหลาย
นายศิริโชค วิจิตร
นายศิริพงษ์ ทิพานันท์
ว่าที่ร้อยเอก ศิริพงษ์ ประดับเพชร
นายศิริพงษ์ เลี่ยมศิริวงษ์
นายศิวาวุฒิ สอนเม่น
นายศีลธรรม โพนะทา
นายศุภชัย สุวรรณกนิษฐ
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
นายศุภฤกษ์ บุญสูง
นายศุภวริศ เพชรกาฬ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๒๖๕.
๒๖๖.
๒๖๗.
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.
๒๗๑.
๒๗๒.
๒๗๓.
๒๗๔.
๒๗๕.
๒๗๖.
๒๗๗.
๒๗๘.
๒๗๙.
๒๘๐.
๒๘๑.
๒๘๒.
๒๘๓.
๒๘๔.
๒๘๕.
๒๘๖.
๒๘๗.
๒๘๘.
๒๘๙.
๒๙๐.

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายเศรษฐกิจ นนทพจน์
นายสง่า ศรีราม
นายสถิตย์ อริวรรณา
นายสนอง ก้อนสมบัติ
นายสนั่น ก๋อยฟอง
นายสนั่น พงษ์อักษร
นายสนิท แย้มเกษร
นายสมเกียรติ ช่วยชู
นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร
นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร
นายสมเกียรติ อินก๋ง
นายสมเกียรติ อินทชาติ
นายสมโกชน์ เศรษฐาวงศ์
นายสมควร จันทพิมพ์
นายสมจิต คงรักษา
นายสมจิตร ขุนแก้ว
นายสมชาย ศิริภาพ
นายสมเดช ภานุสถิตย์
นายสมเดช แสงเมือง
นายสมถวิล ผาเจริญ
นายสมนึก จิตหนักแน่น
นายสมนึก ไชยสมบูรณ์
นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร
นายสมบูรณ์ ธนากรร
นายสมบูรณ์ รักสัตย์
นายสมบูรณ์ ลือสัก

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๒๙๑.
๒๙๒.
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.
๒๙๖.
๒๙๗.
๒๙๘.
๒๙๙.
๓๐๐.
๓๐๑.
๓๐๒.
๓๐๓.
๓๐๔.
๓๐๕.
๓๐๖.
๓๐๗.
๓๐๘.
๓๐๙.
๓๑๐.
๓๑๑.
๓๑๒.
๓๑๓.
๓๑๔.
๓๑๕.
๓๑๖.

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมพงษ์ คําเงิน
นายสมพงษ์ ญาณตาล
นายสมพร ฉั่วสกุล
นายสมพร อ่อนสุวรรณ
นายสมพล ธนธาดากุล
นายสมโภช โชติชูช่วง
นายสมโภชน์ แสงเปล่งปลั่ง
นายสมยศ โชคเหมาะ
นายสมยศ วงศ์เกษร
นายสมยศ วงษ์รักสันติ
ดาบตํารวจ สมยศ อุดมเดช
นายสมศักดิ์ เกตุจํานง
นายสมศักดิ์ คณาดํา
นายสมศักดิ์ สิทธิวรากร
นายสมัคร เยาวกรณ์
นายสมุทร เครือเนียม
นายสราวุธ ญาณยุทธ
นายสวัสดิ์ มาศขาว
นายสว่าง เหลืองทองคํา
นายสังวาล กงจักร
นายสันต์ อินชูรัญ
นายสันทัด เขียวคล้าย
นายสัมฤทธิ์ ผิวสร้อย
นายสัมฤทธิ์ อินทรสูตร
นายสัมฤทธิ์ ภัทรศิน ชวาลวิวัฒน์
นายสาธร พรมชู

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๓๑๗.
๓๑๘.
๓๑๙.
๓๒๐.
๓๒๑.
๓๒๒.
๓๒๓.
๓๒๔.
๓๒๕.
๓๒๖.
๓๒๗.
๓๒๘.
๓๒๙.
๓๓๐.
๓๓๑.
๓๓๒.
๓๓๓.
๓๓๔.
๓๓๕.
๓๓๖.
๓๓๗.
๓๓๘.
๓๓๙.
๓๔๐.
๓๔๑.
๓๔๒.

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายสามารถ กองโชค
นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์
นายสาโรจน์ กาญจนพงษ์
นายสําเริง ชุมชื่น
นายสําเริง พันธุ์ผัก
นายสิทธิชัย ลิ่วเวหา
นายสิทธิชัย ศักดา
นายสืบพงษ์ เสมอพงษ์
นายสุกิจ บุญศิริชัย
นายสุจิตร ปานจําลอง
นายสุชน บุญชัย
นายสุชน วิเชียรสรรค์
นายสุชิต ชมภูวงศ์
นายสุทธิ อาดูร
ดาบตํารวจ สุทธิกุล สุธรรมรักษ์
นายสุทธิชัย เดโชชัย
นายสุทธิพันธ์ ฉันทกมลากุล
นายสุทิน ทองแจ่ม
นายสุเทพ คําปาสังข์
นายสุเทพ พรหมวาศ
นายสุเทพ ยั่งยืน
นายสุนทร อ่อนวัง
นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์
นายสุนันท์ คําพันธ์
นายสุเนต รักแก้ว
นายสุพจน์ คําภาส

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๓๔๓.
๓๔๔.
๓๔๕.
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.
๓๔๙.
๓๕๐.
๓๕๑.
๓๕๒.
๓๕๓.
๓๕๔.
๓๕๕.
๓๕๖.
๓๕๗.
๓๕๘.
๓๕๙.
๓๖๐.
๓๖๑.
๓๖๒.
๓๖๓.
๓๖๔.
๓๖๕.
๓๖๖.
๓๖๗.
๓๖๘.

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุพจน์ เจียมใจ
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
นายสุพรชัย ชะอุ่มพันธ์
นายสุภคม ศศิธร
นายสุเมธ สุวรรณประทีป
นายสุรไกร หมื่นแก้ว
นายสุรชัย ชวาลรัตน์
นายสุรชัย ศุภลักษณ์
นายสุรชัย สีสังข์
ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา
นายสุรพงค์ วรรณโน
นายสุรพงศ์ ขวัญคีรี
นายสุรพงษ์ กล่อมจิตต์
นายสุรพงษ์ เสมอวงษ์
นายสุรพงษ์ อินทจักร
นายสุรพร พร้อมมูล
นายสุรพล ปัตตานี
พันเอก สุรศักดิ์ ใจอู่
นายสุรศักดิ์ หนองโยธา
จ่าสิบตรี สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์
นายสุรักษ์ สุทธิประภา
นายสุรินทร์ จําเนียร
นายสุรินทร์ พานิช
นายสุริยนต์ สมภาร
นายสุริยา เซ็นทองหลาง
นายสุริยา โนนเสนา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๓๖๙.
๓๗๐.
๓๗๑.
๓๗๒.
๓๗๓.
๓๗๔.
๓๗๕.
๓๗๖.
๓๗๗.
๓๗๘.
๓๗๙.
๓๘๐.
๓๘๑.
๓๘๒.
๓๘๓.
๓๘๔.
๓๘๕.
๓๘๖.
๓๘๗.
๓๘๘.
๓๘๙.
๓๙๐.
๓๙๑.
๓๙๒.
๓๙๓.
๓๙๔.

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุวรรณ นรพักตร์
นายสุวรรณ วิลารักษ์
นายสุวันชัย เกศสุวรรณ
นายสุวิทย์ ญาณสิทธิ์
ว่าที่ร้อยเอก สุวิทย์ พรหมหมวก
นายเสถียร เสาหงษ์
นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์
นายเสนอ แสนคํา
นายเสมอ อยู่จงดี
นายเสรี จันทร์เจือจุน
นายเสรี บัวลอย
นายเสอดพัฒน์ พัฒนมณี
นายหิรัญย์ จันทรหงษ์
ว่าที่ร้อยตรี หิรัญย์ ศรีสมบัติ
นายองอาจ มุกุระ
นายอดิศักดิ์ เคลือขอน
ดาบตํารวจ อธิราช ทางนที
นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน
นายอนันต์ จันลี
นายอนันต์ เทพอาจ
นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์
นายอนันต์ เวียงลอ
นายอนุพงษ์ คงประพันธ์
นายอนุวัฒน์ ไชยวงศ์
นายอภัย ไพรสินธุ์
นายอรรณพ จูจันทร์

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
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.

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายอรรถพร สุวัธนเดชา
นายอรุณศักดิ์ ขันธิมา
นายอวยชัย บุญยนิภา
นายอัคเดช อ่วมสถิตย์
นายอัฏฐพัฒน์ แก้วเขียว
นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อย
นายอานนท์ ไสยโสภณ
นายอาภรณ์ ดารุนิกร
นายอายา ดิษฐาภินันท์
นายอํานวย บูรณะไทย
นายอํานวย ศรีไหม
นายอํานวย แสงกล้า
นายอิทธิพล ภู่โกสีย์
นายอิทธิพล โพธิธาชา
นายอิศรา ทองธวัช
นายอิสรภาพ ระวะใจ
นายอุดม แปงทิศ
นายอุดม โพธิ์ชัย
พันเอก อุดมวิทย์ อโนวัลย์
นายอุทัย ครุฑธกะ
นายอุทิศ หะยาจันทา
นายอุบล พุ่มเดช
นายเอกสิทธิ์ กาญจนจันทร์
ร้อยตํารวจตรี โอภาส ฤทธิ์เจริญ
นางสาวกชกร เทียมหมอก
นางกณิศา ดวงภูเมฆ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๔๒๑.
๔๒๒.
๔๒๓.
๔๒๔.
๔๒๕.
๔๒๖.
๔๒๗.
๔๒๘.
๔๒๙.
๔๓๐.
๔๓๑.
๔๓๒.
๔๓๓.
๔๓๔.
๔๓๕.
๔๓๖.
๔๓๗.
๔๓๘.
๔๓๙.
๔๔๐.
๔๔๑.
๔๔๒.
๔๔๓.
๔๔๔.
๔๔๕.
๔๔๖.

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ
นางกรรัตน์ ค้ามาก
นางสาวกฤษณา ผึ้งทอง
นางกฤษณา มั่นวศิน
นางกัทลี คารามปราชญ์
นางกาญจนา สมหวัง
นางกิ่งกาจน์ วงศ์ฉลาด
นางสาวเกศินี จรัสกุล
นางเกษร เทศคลัง
นางจรรยา จงอัจฉริยกุล
นางสาวจรีย์พร โน๊ตชัยยา
นางสาวจรูญศรี ลีลาสสง่างาม
นางสาวจารุณี แก่นจักร
นางจิตต์ผจง สุขะตุงคะ
นางจีฬาพร สินสิมหา
นางสาวจุฑาพร อนันตเดชศักดิ์
นางจุฑามาศ คงสิน
นางจูรีรัตน์ คําเมือง
นางฉวีวรรณ อัตตนาถ
นางชฎาพร ธรรมเนียม
นางชไมพร สวัสดิ์รักษา
นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา
นางชัชนี มนทิพย์
นางชุติมา ม่วงปรางนา
นางชุลีพร ผาตินินนาถ
นางสาวณัฐรานี สุดตะนา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๔๔๗.
๔๔๘.
๔๔๙.
๔๕๐.
๔๕๑.
๔๕๒.
๔๕๓.
๔๕๔.
๔๕๕.
๔๕๖.
๔๕๗.
๔๕๘.
๔๕๙.
๔๖๐.
๔๖๑.
๔๖๒.
๔๖๓.
๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดวงใจ ศรีธวัชชัย
นางดวงพร เชื้อเนตร
นางดวงสมร กันจะขัติ
นางดาวรรณ ปัญญาภรณ์
นางสาวทองขาว อรรฆยานนท์
นางทองริค แสนทวีสุข
นางธนภัฑร สุดใจ
นางธนัญชนก นิยม
นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ
นางสาวธิดา มุกุระ
นางธิดารัตน์ วงศ์ต่อม
นางสาวนงเยาว์ ธรรมขัดดุก
นางนงเยาว์ วรรณวโรทร
นางนงลักษณ์ แสงเดือน
นางนที คงประพันธ์
นางสาวนวลจันทร์ ช่วงโชติ
นางนวลใย นิลบรรพ์
นางนิตยา บุญญาสุวัฒน์
หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา
นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์
นางบุญรุ่ง แต่งตั้ง
นางบุญศรี กสิรัต
นางบุษบา ประยูรทอง
นางเบญจมาศ เนตรสว่าง
นางเบญญาภา แก้วทิตย์
นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปลี

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
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.
๔๙๘.

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางประทุมเมศ ช่วงชิต
นางสาวประนอม ยังศิริ
นางประภาพร เสนาะคํา
นางสาวปรียาพร พรหมพิทักษ์
นางปิยะมาศ ปันทนา
นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
นางพจนี แพนพา
นางสาวพนิดา ตึกแสวง
นางพนิตตา แก้วกูร
นางพรทิพย์ กลัดสมบูรณ์
นางสาวพรนิภา สมาเอ็ม
นางพวงเพชร ชุปวา
นางพิมลพรรณ หทัยสัตยพงศ์
นางพิสมัย นันยา
นางพูนทรัพย์ พ่วงนาคพันธุ์
นางสาวพูนสุข เลิศไกร
นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์
นางภัทรภร ทองกระจ่าง
นางมณสิณีย์ วรรณโกสีย์
นางมยุรี ว่องสกุล
นางมลิวัลย์ แสวงนิล
นางสาวมาสวิมล รักบ้านเกิด
นางยุวดี หัสดี
นางยุวนิตย ประสงค์สุข
นางรจนา เมธวัน
นางรัชนี เอมะรุจิ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
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.

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตติกร ทองเนตร
นางรัตตินันท์ สุดตา
นางรัตนาภรณ์ อากาศวิภาต
นางราตรี รัตนพรหม
นางรานีนาถ ไชยวงศ์
นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญลักษณ์รัตน
นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล
นางเรวดี แซ่ลิ้ม
นางลาวัณย์ สิงคารวนิช
นางวนิดา สืบประดิษฐ์
นางวรรณภา ทองรอง
นางสาววรรณี โตสงวน
นางวรากรณ์ ธรรมนาถพงษ์
นางวราภรณ์ สุวรรณขิน
นางสาววลัญชร อดิพัฒน์
นางสาววไลวรรณ ไพศาล
นางวัชราภรณ์ ศิริเวิน
นางวัฒนา ทิพย์ภักดี
นางวันเพ็ญ ศิริสุนทรานนท์
นางวิภาภรณ์ บุญยงค์
นางวิมลรัตน์ จึงสมาน
นางสาวศศิธร วชิรกําแหง
นางศิรานุช อ่อนอ้น
นางสาวศิริพร เพิ่มพูน
นางศิริพรรณ พงษ์บริบูรณ์
นางสมจิต สายราช

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ 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.

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมจิตร ปรุงชัยภูมิ
นางสมพร ขําอ่อน
นางสมพร ด้วงรัตน์
นางสมพิศ ทองเปล่งรัศมี
นางสมหมาย ถูระวัน
นางสาวสร้อย สกุลเด็น
นางสายหยุด บุญทนิมิต
นางสุกัญญา มีพ่วง
นางสุขเกษม จันลี
นางสุคนธ์ เพ็ชรกาฬ
นางสุจิตรา ผริตโกมล
นางสุดชาดา สิงห์ลอ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุธิดา เสียงดัง
นางสุภาพร วงค์หนายโกด
นางสุภารีย์ โพนเงิน
นางสาวสุภาวรรณ เชาวรัตน์
นางสุมาลี ศักดิ์วัชระ
นางสาวสุรณี ลือชัยประสิทธิ์
นางสุริยา แสงพงศ์
นางสาวสุรีย์ นิจจตุรคุณ
นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ
นางสาวสุวรรณี ชัยจินดาสุต
นางสุวรีย์ ประกอบบุญ
นางเสาวนีย์ เสือพันธ์
นางสาวหทัยกาญจน์ ผุดวัฒน์
นางอนุกูล เขียวคล้าย

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข

ชั้นที่ ๓

๕๕๑.
๕๕๒.
๕๕๓.
๕๕๔.
๕๕๕.
๕๕๖.
๕๕๗.
๕๕๘.
๕๕๙.
๕๖๐.
๕๖๑.
๕๖๒.
๕๖๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

นางสาวอมรรัตน์ กฤตยานวัช
นางสาวอรรถยา ดอกไม้เครือ
นางอรัญญา วงศ์ดาว
นางอัฒรัตติ ไชยสิทธิ์
นางสาวอัมราพร โพธิ์แดง
นางอาภรณ์ เอื้อประเสริฐ
นางอาร์เจ ฟรานซิสโก้ คาเมลอส (Ms. Arjay Fransco Camelos)
นางอารี ตรีรัตนเวช
นางอารีย์ มาศขาว
นางอําพร สติโรจน์
นางอุตรี เชื้อประทุม
นางอุษณีย์ จินตนาประวาสี
นางอุษณีย์ รัตนสมบัติทวี
นายกมล จิตรแข็ง
พันตรี กรุณา สืบอุดม
นายกฤชณัท เทพนิล
นายกฤตภาส อัธยาตมวิทยา
นายกฤศชมธร มีไชย
นายกฤษฎา จุลชาต
นายกังวาล กาสมุทร
นายกัมปนาท โพธิ์ชัชวาลย์
ว่าที่ร้อยตรี ก้าน แตงทอง
นายกําจร วงศ์จันทรวิรัช
นายกําพล คฤหบดี
นายกําพล ซอสูงเนิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายกิตติ สุวรรณหงส์
นายกิตตินันท์ วิวัฒน์ภิญโญ
นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์
นายเกษมชัย คําแพง
นายเกียรติศักดิ์ ธัมนูวัติ
นายไกรรัตน์ ปันศิริ
นายไกรศร สิงห์บุตร
นายขจรศักดิ์ ปิ่นวิเศษ
นายคงเดช ประทุมทอง
นายคณา บุญหล้า
นายคณู ฐิติวัฒนาการ
นายคนอง ชาญอาวุธ
นายคะนอง อินละคร
นายจรัญ หวานคํา
นายจรัสพงษ์ รัตตนิทัศน์
นายจริน ทับทิมไสย
นายจรินทร์ พรหมคํา
นายจรุญ จันทศรี
นายจเร สวัสดิมงคล
นายจวน หนูเย็น
นายจอม นิลประยูร
นายจักรพงศ์ กรูพิศไตรย์
นายจักรพงศ์ ทัฬหปริญญา
นายจักรพันธ์ จํานงพิศ
ดาบตํารวจ จํารัส บุญลักษณ์
นายจําเริญ หวังแก้ว

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายจําเรียง มีเครือรอด
นายจิต มาราช
นายจิตรภณ วินิตกฤษฎา
นายจิระศักดิ์ บุอ่อน
นายจุฑา ภานุกาญจน์
นายเจนชัย ซันทิลแลน
นายเจริญ โยวะผุย
นายเจริญศรี จันทร์สุข
นายเจริญศักดิ์ ดีแสน
นายฉลอง หลวงเจริญ
นายฉลามชัย สกุลโพน
นายฉายา วงษ์นิล
ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์
นายชนศักดิ์ ศรีประไพ
นายชนะ รมณีย์พิกุล
นายชนินทร์ แสงคําไพ
นายชเนศ รัตนสุนทร
นายชยพัฒน์ มหาวรสิทธิกุล
นายชัชวาล สุขหล้า
สิบตํารวจโท ชัยยงค์ อรรคพงษ์
นายชาญณรงค์ จันทร์หอม
นายชาติชาย ชินคําหาร
นายชํานาญ สวัสดี
นายชิตพล ดีขุนทด
นายชูเกียรติ โรจนาภินันท์
พันตรี ชูชาติ อุ่นอบ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายชูชีพ ศรีราชา
นายชูสิทธิ์ โล้เจริญรัตน์
นายเชิดชัย มูลสุวรรณ
นายไชยนันต์ อาทิจจวงศ์
นายฐิติ นครสุวรรณ
นายณภัทร ตันติน้อย
นายณรงค์ เฉียงลิบ
นายณรงค์ ไผ่รอด
นายณรงค์ สุขเกษม
นายณรงค์ชัย ทัศนศรี
นายณรงค์ศักดิ์ คําแปล
นายณัฎฐยศ ป่าหลวง
นายณัฐทิศ นุชนาฎ
นายณัฐธวัช กิตติศักดิ์เสรีกุล
นายดําเนิน ปรางพรม
นายดํารง ปันทวัง
นายดํารงศักดิ์ จันทร์วิไล
นายเดชพล อินทรคุ้มวงษ์
นายตนุภัทร สาหร่าย
นายถวิล ปัญญาแก่นกล้า
นายถาวร ฉายประดับ
นายเถลิงศักดิ์ ถับแถม
นายแถวทอง มาตยะโค
นายทนงศักดิ์ สุขกลิ่น
นายทรงพล กาณะรักษ์
นายทรงศักดิ์ จันทรุกขา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ 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.

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายทรงศักดิ์ ชุริกานนท์
นายทรงศักดิ์ ทุงจันทร์
ว่าที่ร้อยตรี ทวี ชุนเกาะ
นายทวี นิลวรรณ
นายทวี สายแสง
นายทวี หวานล้ํา
นายทวีทรัพย์ การะพิมพ์
นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์
นายทศพร ดํารงรัตน์
นายทองม้วน ประครองสุข
นายทะลี กองสําลี
นายเทพพร อินทร์อ่อน
นายเทวัญ ศรีพัชรมงคล
นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์
นายธงชัย ขวัญศรี
นายธงชัย ฉายะจินดา
นายธงชัย ถาวร
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ
นายธนบูรณ์ สินมานะ
นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์
นายธนู แดงวิเศษ
นายธรรมรัตน์ จันทร์ผ่องศรี
นายธวัช รัตนแก้ว
นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์
นายธีรธัช กษมาโชคนภาพร
นายธีรพัฒน์ ขันธหัตถ์

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ 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.

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายธีระศักดิ์ พรมอ้าย
นายนคร บุญมีผล
นายนพพร แก้วทอง
นายนภดล เพียรงาน
นายนรเชษฐ์ พิทักษ์สฤษดิ์
นายนราธิป แก้วทอง
นายนเรศ จันทร์ธีระโรจน์
นายนําชัย เผือนพิพัฒน์
นายน้ําเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์
นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ
นายนิมิตต์ ชุมนวล
ดาบตํารวจ นุกูล สุขสบาย
นายบรรจง นฤมิตเลิศ
ว่าที่ร้อยโท บรรจง บุญทัน
ดาบตํารวจ บรรพต กุประดิษฐ์
นายบัณฑิต ด่อนศรี
ว่าที่ร้อยตรี บัณทูล เกตุทิม
นายบุญชู จันทร์ดํา
นายบุญมาก ปะทังถาโต
นายบุญเลิศ ธนาเดชาวัฒนกุล
นายบุญสิน อังสุภานิช
นายประจญ สิงหนาท
นายประจักร์ ศักดิ์คําดวง
นายประจันทร์ พูลเพิ่ม
นายประชา วีระวัฒน์
นายประดิษฐ์ นรสาร

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันจ่าอากาศเอก ประทีป ตันติวัฒน์
นายประเทือง โฉมงาม
นายประพันธ์ เจริญรัตน์
นายประยูร เหมือนเหลา
นายประสาท ชลาลัย
ว่าที่ร้อยตรี ประสาร อุดมผล
นายประสิทธ์ อัฐปัน
นายประสิทธิ์ ยอดลี
นายประสิทธิ์ วงษ์ชนะชัย
นายประเสริฐ ชัยชนะ
ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ เลิศจิตการุณ
นายปราโมทย์ สกุลเดช
นายปรีชา ทุติยาภรณ์
นายปรีชา บุญศักดิ์
นายปรีชา สารโท
นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน
ดาบตํารวจ ผจญ เดือนเพ็ญ
นายผจญ บัณฑุสุวิมล
นายผดุง เงินสร้อย
นายพงศาสตร์ ฉวีนวน
นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์
นายพงษ์ศักดิ์ บุญญะสิทธิ์
นายพงษ์สวัสดิ์ เขียนทอง
นายพชรพล เปรมทอง
นายพณิชย์ บุญมา
นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายพนัส บุญวัฒนสุนทร
นายพรพรต ชุปวา
นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับ
นายพัฒนโรจ เจริญยุทธ
นายพันธ์ณรงค์ จินดาโชตสิริ
นายพันธ์ภิพรต รังษิโย
นายพันศักดิ์ กิจการ
นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์
นายพิชัย ประโยชน์ดี
นายพิทักษ์ บุญมา
นายพิบูลย์ อิ่มทรัพย์
นายพิพัฒน์ สิงห์เอี่ยม
นายพีระ คงชนะ
นายพูลศักดิ์ ทิพย์บุญมี
นายไพฑูรย์ ศรีแนน
นายไพบูลย์ ขําหรุ่น
นายไพโรจน์ กิ่งพิลา
นายภาณพ แจ้งพลอย
นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว
นายภิญโญ อิ่มอุไร
นายภิตพงษ์ มาลีรัตน์
นายภิเษก ดอยแก้วขาว
นายภุชพันธ์ กุลจรัสปณิธิ
สิบเอก มงคล ใจเย็น
นายมงคล สายสูง
นายมณี พัดขํา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.
๒๑๙.
๒๒๐.

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายมนตรี เกียรติกําจร
นายมนตรี สุวรรณภักดีจิต
นายมนัส แดงวิไล
นายมนัส ปลิดโรค
นายมีชัย สิงห์สุขโรจน์
นายเมธินท์ สังขพันธ์
นายเมธี อ้วนล่ํา
นายยงยุทธ เลาหมนต์
นายยนต์ ชัยชนะ
ดาบตํารวจ ยอดมณี นามศรี
นายยุทธนา ปิยะจันทร์
นายรัฐพงษ์ รัฐสมุทร
นายราเชนทร์ เกียรติชาตรี
นายเรวัช สําลีอ่อน
นายเริงชัย ทองหล่อ
นายเล็ก ทองแดง
นายวรกร อุดมชัยกูล
นายวรพงศ์ ศิริถาวรวงศ์
นายวรรธนะ พลอยเรียง
นายวราห์ ชุมแสง
นายวัชรพงศ์ นุราช
นายวัชรินทร์ บัวด้วง
นายวัฒนา บุญญาลัย
ว่าที่ร้อยเอก วิชาญ เลี้ยงชื่นใจ
นายวิเชียร เจริญรัตน์
นายวิฑูรย์ อยู่เรืองเดช

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๒๒๑.
๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.
๒๒๙.
๒๓๐.
๒๓๑.
๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิทยา มากทรัพย์
นายวินัย เสียมไพรี
นายวิรัช ชูเมือง
นายวิรัช ทองรัง
นายวิรัตน์ คําเรือง
นายวิลาส ส่งให้
นายวิศิษฎ์ วงศ์สว่าง
นายวีรวัฒน์ สุขเกษม
นายวีระ เจริญสุข
จ่าสิบเอก วีระ ชุดพิมาย
นายวีระเดช จักรวรรณพร
นายวีระวัฒน์ ศรีจํารัส
นายวีรัช แพ่งพนม
นายวุฒิชัย กลิ่นทอง
นายวุฒิชัย ใหม่วงค์
นายวุฒิพันธ์ สถิตถาวร
นายเวสแก้ว ยอดมงคล
นายศกุนพัฒิ เดชดนู
นายศราวุธ ปุญุญมัย
นายศิริ ขาวสําอางค์
นายศิริชัย วิริยพงศ์
จ่าเอก ศุภกร ทิมเขียว
นายศุภชัย จันทสุรียวิช
นายศุภรัตน์ ทรงกรด
นายเศรษฐชัย สมคะเณย์
นายสกล จิโนสวัสดิ์

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๒๔๗.
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.
๒๖๐.
๒๖๑.
๒๖๒.
๒๖๓.
๒๖๔.
๒๖๕.
๒๖๖.
๒๖๗.
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.
๒๗๑.
๒๗๒.

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายสกล เสนสม
นายสง่า สง่างาม
นายสง่า สิทธิ
นายสมเกียรติ นาคพงษ์
นายสมเกียรติ ศรีสังข์สุข
นายสมควร เสือพิทักษ์
นายสมจิตร เรือนอินทร์
นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง
นายสมเจตน์ ไปเร็ว
นายสมเจตน์ อภินันทน์เวทย์
นายสมเจษฎ์ ผ่องยุบล
นายสมชาย ทักษ์ธนาคม
นายสมชาย เปาเนิด
ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช
นายสมชาย รื่นภาคทรัพย์
นายสมชัย สอนวงศ์
นายสมญา ณ นคร
นายสมนึก เฟื่องอักษร
นายสมนึก แสงกรด
นายสมบัติ ศรีเอี่ยม
นายสมพร เลี้ยงประยูร
นายสมพล พรผล
นายสมโภชน์ เจริญขํา
นายสมมิตร มุ่งงาม
นายสมมุติ ชัยมะโน
นายสมศักดิ์ จิตตรง

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๒๗๓.
๒๗๔.
๒๗๕.
๒๗๖.
๒๗๗.
๒๗๘.
๒๗๙.
๒๘๐.
๒๘๑.
๒๘๒.
๒๘๓.
๒๘๔.
๒๘๕.
๒๘๖.
๒๘๗.
๒๘๘.
๒๘๙.
๒๙๐.
๒๙๑.
๒๙๒.
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.
๒๙๖.
๒๙๗.
๒๙๘.

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช
นายสมศักดิ์ เทียนบูชา
นายสมศักดิ์ พุดนาค
นายสมศักดิ์ พูลศิริ
นายสมศักดิ์ รื่นภาคทรัพย์
นายสมศักดิ์ โสมาศรี
นายสมหมาย ศรประสิทธิ์
นายสมาน พูลศรี
นายสมาน วงษาสืบ
นายสรายุทธ ทรัพย์กมล
นายส่วน ดวงจันทร์
นายสวรรค์ นิยมวัน
นายสัญญา อนันต์ไชย
พันจ่าเอก สันติ ลุนเผ่
นายสามารถ ทรงสุภาพ
นายสายหยุด ด้วงอินทร์
นายสายัญ หล้าสวัสดิ์
นายสายัณห์ วีระพันธ์
นายสายัณห์ สวัสดิ์สุนทร
นายสําเริง ขันทอง
นายสุขสันต์ ปรีชา
นายสุขสําราญ ตันสกุล
นายสุขุม กิจสงวน
นายสุจินต์ พีรวณิชกุล
นายสุชาติ ทักษิณ
นายสุชีพ มีรักษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๒๙๙.
๓๐๐.
๓๐๑.
๓๐๒.
๓๐๓.
๓๐๔.
๓๐๕.
๓๐๖.
๓๐๗.
๓๐๘.
๓๐๙.
๓๑๐.
๓๑๑.
๓๑๒.
๓๑๓.
๓๑๔.
๓๑๕.
๓๑๖.
๓๑๗.
๓๑๘.
๓๑๙.
๓๒๐.
๓๒๑.
๓๒๒.
๓๒๓.
๓๒๔.

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุทน คํารังษี
นายสุทัศน์ พันธุ์อุโมงค์
จ่าสิบตรี สุทิน โทนุการ
นายสุทิน นิยม
นายสุเทพ พรหมวาศ
นายสุเทพ สภาพอัตถ์
นายสุธรรม ลังการ์พินธุ์
นายสุนทร พูลประเสริฐ
ดาบตํารวจ สุนทร อะโน
นายสุนันท์ ย้อยนวล
นายสุพจน์ รัตนเกษมสุข
นายสุพจน์ อินแจง
นายสุพรรณ ภูเก้าแก้ว
นายสุรพงษ์ ชมนาวัง
ว่าที่ร้อยตรี สุรพล จันทร์ฝั้น
นายสุรพล เพ็งน้อย
นายสุรพัฒน์ นิลมงคล
นายสุรสิทธิ์ คงมั่น
นายสุรินทร์ ศรีชาติ
นายสุริภาศ สีหะวงษ์
นายสุวรรณ ป้องสีดา
ร้อยตํารวจตรี สุวัชระ โปร่งฟ้า
นายสุวาท ประมูลจักโก
นายเสกสรร ฤทธิแผลง
นายเสน วรรณสินธุ์
นายเสน่ห์ สมวงศ์

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๓๒๕.
๓๒๖.
๓๒๗.
๓๒๘.
๓๒๙.
๓๓๐.
๓๓๑.
๓๓๒.
๓๓๓.
๓๓๔.
๓๓๕.
๓๓๖.
๓๓๗.
๓๓๘.
๓๓๙.
๓๔๐.
๓๔๑.
๓๔๒.
๓๔๓.
๓๔๔.
๓๔๕.
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.
๓๔๙.
๓๕๐.

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายเสน่ห์ อัมพรวรรณ
นายเสริม คชกูล
นายเสรี เสียงใส
นายแสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์
นายโสฬส พิมพ์พงษ์
นายอติกิจ วิเวกวินย์
นายอนัน หลีหวัง
นายอนันต์ บานเย็น
นายอนันต์ พิมพ์เขต
นายอนันต์ มณีฉาย
นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
นายอนันทน์ แดงเรือง
ดาบตํารวจ อนุรักษ์ จันทร์แสง
นายอนุวัติ ช้างแจ้ง
นายอนุสรณ์ ทรงพิพัฒน์
นายอเนก พุกประเสริฐ
นายอภิวัฒน์ วงศ์แป้น
นายอยุทธ์ สวนมะม่วง
นายอรรถสิทธิ์ หล่อสุวรรณ
ดาบตํารวจ อลงกรณ์ วรรณโพธิ์
นายอัครพล มุ่งนิรันดร์
ดาบตํารวจ อัครวัฒน์ วลัยศรีสง่า
นายอานนท์ กฤษณะกาฬ
นายอํานวย แหยมยินดี
นายอํานาจ อินโท่โล่
นายอิทธิพล สุทธิภูมิ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๓๕๑.
๓๕๒.
๓๕๓.
๓๕๔.
๓๕๕.
๓๕๖.
๓๕๗.
๓๕๘.
๓๕๙.
๓๖๐.
๓๖๑.
๓๖๒.
๓๖๓.
๓๖๔.
๓๖๕.
๓๖๖.
๓๖๗.
๓๖๘.
๓๖๙.
๓๗๐.
๓๗๑.
๓๗๒.
๓๗๓.
๓๗๔.
๓๗๕.
๓๗๖.

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายอุดมศักดิ์ ชวชาติ
นายอุดมศักดิ์ นาดี
นายอุทิศ ศรศักดา
นายเอกวิทย์ สายราช
นางสาวกชกร นิ่มแสง
นางกนกนุช จินดาโชตสิริ
นางกนกพร ด้วงคําภา
นางกรรณิการ์ ชัยมงค์
นางสาวกรองจิต กว้างขวาง
นางกฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์
นางกัญญา มีนายน
นางกัญวรา วงศ์ธิดา
นางกันยา เภตาสุวรรณ
นางกาญจนา จักรพรพงศ์
นางกาญจนา พิมพ์สุข
นางกิตติยา ดอกคํา
นางกีลัษฎา บุญอุไร
นางสาวกุหลาบ บุญเรือง
นางเกตุกุญช์ จิตรน้อม
นางขนิษฐา เจียมจิตร์
นางสาวคะนึงนิจ ปิ่นประภา
นางคารมย์ สุวรรณฤทธิ์
นางเครือวัลย์ มะโต
นางจงดี รัตตนิทัศน์
นางจงรักษ์ พูลสวัสดิ์
นางสาวจตุพร มหาภาส

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๓๗๗.
๓๗๘.
๓๗๙.
๓๘๐.
๓๘๑.
๓๘๒.
๓๘๓.
๓๘๔.
๓๘๕.
๓๘๖.
๓๘๗.
๓๘๘.
๓๘๙.
๓๙๐.
๓๙๑.
๓๙๒.
๓๙๓.
๓๙๔.
๓๙๕.
๓๙๖.
๓๙๗.
๓๙๘.
๓๙๙.
๔๐๐.
๔๐๑.
๔๐๒.

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจรรยารักษ์ สิระรุ่งโรจน์กนก
นางจรัสศรี เพ็ญสุภา
นางสาวจริยารุจี สุขวิชัย
นางสาวจันทร์เพ็ญ ขะมันจา
นางจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง
นางจันทรา แก้วหนูนวล
นางจารีย์ สมวงศ์
นางสาวจารุพันธ์ พึ่งรัตน์
นางจารุวรรณ ดีมัย
นางจิตรา คําเบิก
นางจิตรา แสนเดช
นางจิรฐา เกษมสุขทวี
นางสาวจิราภรณ์ กิติยะวงศ์
นางสาวจิราภรณ์ สืบสิมมา
นางสาวจีรพรรณ จันทรังษี
นางจุรีรัตน์ สุขภาค
นางจุฬาลักษณ์ เหลี่ยมเลิศ
นางชญาดา ปุยอ๊อต
นางชนม์นิภา ร่องพืช
นางชมพูนุช เงินดิษฐ
นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยชาติ
นางฐิติพร เสาร์ฝั้น
นางณัชชามณฑ์ ช้อนทอง
นางสาวณัฐมน แจ่มเจริญ
นางสาวณิชา ส่งศิริ
นางดลฤดี ศรีนอก

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๔๐๓.
๔๐๔.
๔๐๕.
๔๐๖.
๔๐๗.
๔๐๘.
๔๐๙.
๔๑๐.
๔๑๑.
๔๑๒.
๔๑๓.
๔๑๔.
๔๑๕.
๔๑๖.
๔๑๗.
๔๑๘.
๔๑๙.
๔๒๐.
๔๒๑.
๔๒๒.
๔๒๓.
๔๒๔.
๔๒๕.
๔๒๖.
๔๒๗.
๔๒๘.

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางดวงจิต หลักเพชร
นางดวงเดือน อุปขาว
นางดาราณี โชคดี
นางดาวเรือง ชูชัยแสงรัตน์
นางทศพร รุจิอาจ
นางสาวทัศนีย์ บุญญะโรดล
นางทัศนีย์ พวงไพบูลย์
นางทิพย์สุคนธ์ บุญพิมพ์
นางทิพวรรณ พันธ์วิริยากุล
นางธัญพร แซ่ล้อ
นางนกน้อย ผดุงพงษ์
นางนงลักษณ์ ศีตะปันย์
นางสาวนภา แพงดี
นางนภาพร นุชวงค์
นางสาวนภาพร ศรีทน
นางสาวนภาพร ศรีบุญ
นางนวนจันทร์ คําสาร
นางสาวนวพรรษ พวงไธสง
นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์
นางนันทวรรณ์ มิตรผักแว่น
นางสาวนันธิยา มั่งมี
นางสาวนิจนิรันดร์ แจ่มสมบูรณ์
นางนิตยา ลักษณวิศิษฐ์
นางสาวนิธิวดี ภูมิเฉลิมพิมล
นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน
นางนิภา กาญจนเกตุ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๔๒๙.
๔๓๐.
๔๓๑.
๔๓๒.
๔๓๓.
๔๓๔.
๔๓๕.
๔๓๖.
๔๓๗.
๔๓๘.
๔๓๙.
๔๔๐.
๔๔๑.
๔๔๒.
๔๔๓.
๔๔๔.
๔๔๕.
๔๔๖.
๔๔๗.
๔๔๘.
๔๔๙.
๔๕๐.
๔๕๑.
๔๕๒.
๔๕๓.
๔๕๔.

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิภา มีไปล่
นางสาวนิรมล บุษปวณิช
นางนีรนิตย์ กั่วพานิช
นางนุชเกษม เพ็ชร์เกราะ
นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์
นางสาวเนตรทราย ข่ายม่าน
นางบรรจง ศรีราช
นางบังอร ไชยขันธ์
นางบุญยนุช จงวาณิช
นางบุตริกรณ์ จุลพล
นางบุปผา เกิดคุ้ม
นางปนัดดา อุปะละ
นางปณิดา พรมศิริ
นางประภาพร ตาเจริญเมือง
นางประภาวดี บุญญกนิษฐ์
นางสาวประยงค์ศรี แย้มสุนทร
นางปริฉัตร ธนะ
นางสาวปรีญา รัตนานุกูล
นางปวีชยา บัวลอย
นางสาวปัทมาพร ศรีอาภัย
นางปัทมาวดี นวลทรง
นางเปล่งฉวี ช่างเงิน
นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค
นางสาวพยุงจิต เพิ่มทวี
นางพรทิพย์ ประโยชน์ดี
นางพรทิพย์ มณีรัตน์

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๔๕๕.
๔๕๖.
๔๕๗.
๔๕๘.
๔๕๙.
๔๖๐.
๔๖๑.
๔๖๒.
๔๖๓.
๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.
๔๗๓.
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรทิพย์ ขันเขียว
นางสาวพรพิมล ติบรรณ์
นางพรรณทิพา ทองใย
นางพรสวรรค์ จําปาแถม
นางสาวพรหมพร อุณหนันท์
นางพวงทอง วงศ์พลับ
นางพัชรินทร์ ศิริวิริยานันท์
นางพัชรี ไชยสิทธิ์
นางพัฒนรัตน์ มนทอง
นางพัฒนาภรณ์ เกื้อทาน
นางสาวพิสมัย รังเพลีย
นางพิสมัย วงศ์วิทยอนันต์
นางพูลสุข ต้นประสงค์
นางเพ็ญณี ภูติยานันท์
นางสาวเพ็ญศรี ชนะสิทธิ์
นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์
นางสาวภาวนียา ดวงประดิษฐ์
นางสาวภาวิณี เลี้ยงอํานวย
นางมณี ด้วงโสน
นางมธุรส ทองกัน
นางมนรัตน์ นิชเปี่ยม
นางมยุราพร อินไทย
นางสาวมัณฑนา ไทยแท้
นางมัลลิกา ฉัตรมงคล
นางยุพดี ราชภิรมย์
นางยุพา กุลศรี

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๔๘๑.
๔๘๒.
๔๘๓.
๔๘๔.
๔๘๕.
๔๘๖.
๔๘๗.
๔๘๘.
๔๘๙.
๔๙๐.
๔๙๑.
๔๙๒.
๔๙๓.
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.
๔๙๗.
๔๙๘.
๔๙๙.
๕๐๐.
๕๐๑.
๕๐๒.
๕๐๓.
๕๐๔.
๕๐๕.
๕๐๖.

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางยุพาพักตร์ วงค์ภูธร
นางเยาวเรศ แหวนวัง
นางสาวโยภา ศรีงาม
นางรสสุคนธ์ วีรวัฒน์
นางสาวระเบียบ แก้วดวงเล็ก
นางสาวระวีวรรณ สุริยรัตนกร
นางสาวรัชฎา ส่งเสริม
นางสาวรัชนี นะวะมวัฒน์
นางรัชนี รัตนกุล
นางสาวรัชนีมญช์ สุวรรณกาญจน์
นางรัตนา โทธนะ
นางรัตนา ยอดนารี
นางสาวรัตนา สนั่นเอื้อ
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
นางรู้จิต ดวงจันทร์
นางเรวดี ดวงจันทร์
นางเรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนดท์
นางสาวลัดดา ชัยชนะ
นางลัดดา บุษยะมา
นางลาวัลย์ ทรัพย์เจริญ
นางสาวลําลอง ผิวเอี่ยม
นางวรณี ตาละลักษมณ์
นางสาววรรณรส ทวีศักดิ์
นางวรรณวิภา วิจบ
นางสาววรรณี ใจห้าว
นางวรรณี ชิดเชื้อ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๕๐๗.
๕๐๘.
๕๐๙.
๕๑๐.
๕๑๑.
๕๑๒.
๕๑๓.
๕๑๔.
๕๑๕.
๕๑๖.
๕๑๗.
๕๑๘.
๕๑๙.
๕๒๐.
๕๒๑.
๕๒๒.
๕๒๓.
๕๒๔.
๕๒๕.
๕๒๖.
๕๒๗.
๕๒๘.
๕๒๙.
๕๓๐.
๕๓๑.
๕๓๒.

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรวรรณ สวัสดิ์ผล
นางวราภรณ์ เชิดศิริ
นางวราภรณ์ มหาวรสิทธิกุล
นางวราภรณ์ สินสืบผล
นางสาววรินทร์กุล อาภาพูลสวัสดิ์
นางสาววหทัยกาญจน์ ผุดวัฒน์
นางวัชรี มหาเพชร
นางวัชรี สมบัติทิพย์
นางวัชรีพร แพรแก้ว
นางวัฒนา เปรมทอง
นางวันทนีย์ เพาะพานิช
นางสาววันวิสาข์ หาญกล้า
นางวัลญชรัตน์ น้อยลมทวน
นางวาม ดุลยากร
นางวาสนา น่าดู
นางวิลาวรรณ วิลารักษ์
นางสาววิไลจิตร ศรีพาณิชย์
นางวิไลลักษณ์ แก้วอุ่นเรือน
นางสาวศรีเวียง วงษ์ภมร
นางศรีสมร ทรัพย์กมล
นางสาวศศิธร แสนเวียง
นางศิรินิภา เสมาไชย
นางสาวศิริพร เพชรเจริญ
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุพรรณ
นางสาวศิริวรรณ แสงบุญ
นางศุประจักษ์ จันทรังษี

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๕๓๓.
๕๓๔.
๕๓๕.
๕๓๖.
๕๓๗.
๕๓๘.
๕๓๙.
๕๔๐.
๕๔๑.
๕๔๒.
๕๔๓.
๕๔๔.
๕๔๕.
๕๔๖.
๕๔๗.
๕๔๘.
๕๔๙.
๕๕๐.
๕๕๑.
๕๕๒.
๕๕๓.
๕๕๔.
๕๕๕.
๕๕๖.
๕๕๗.
๕๕๘.

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางศุภรัตน์ ใจสะอาด
นางศุภวรรณ เกตุมี
นางสถาพร ตันติสมศักดิ์
นางสาวสอิ้ง ฉิมกูล
นางสมจิต ใจหาญ
นางสมใจ อินทสิทธิ์
นางสมพร สมวงศ์
นางสารี ทองมี
นางสาวสํารวล ประดับศรี
นางสําอางค์ ตุลชาติ
นางสิริพร พืชนุกูล
นางสิริพรรณ เสาร์ฤกษ์
นางสุจินดา ทรายแหลมทอง
นางสาวสุตาภัทร สุหลงเส็น
นางสาวสุทิน เตียนพลกรัง
นางสาวสุธาทิพย์ นพตลุง
นางสุธาวลี จันทรังษี
นางสุนีย์ ธิช่างทอง
นางสาวสุเบดา ปาทาน
นางสุปราณี ส่งให้
นางสุพรพรรณ แสงสุระเดช
นางสุพัชรินทร์ เค้าโคน
นางสุพิชชา ปันศิริ
นางสุไพ รัตนนาคินทร์
นางสุภาพ บุญหลง
นางสาวสุภาวดี ดําเนินผล

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข
๕๕๙.
๕๖๐.
๕๖๑.
๕๖๒.
๕๖๓.
๕๖๔.
๕๖๕.
๕๖๖.
๕๖๗.
๕๖๘.
๕๖๙.
๕๗๐.
๕๗๑.
๕๗๒.
๕๗๓.
๕๗๔.
๕๗๕.
๕๗๖.
๕๗๗.
๕๗๘.
๕๗๙.
๕๘๐.
๕๘๑.

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุมาลี ทองงาม
นางสุรีพร มูลตรีภักดี
นางสุรีรัตน์ อภินนพงษ์
นางแสงพร เทสมุทร์
นางหรรษา สิทธิพงศ์
นางอนงค์ สัตนาโค
นางสาวอนุศรี บูรณะโสภณ
นางอภิญญา ภูพานเพชร
นางสาวอมรรัตน์ จงอยู่สุข
นางอมรรัตน์ แตรตุลาการ
นางอมรรัตน์ สุทธิสาร
นางสาวอรทัย ใจใส
นางอรวรรณ สุขหนา
นางสาวอรสา สว่างวงค์
นางอรุณรัตน์ อัตถะสัมปุณณะ
นางอังสนา โตกะหุต
นางอัจฉรา บุญแปลง
นางอัจฉรา ปลื้มใจ
นางสาวอัมพร ขาววัฒน์
นางอัมพรรณ สุขเกษม
นางอารดิน แก่นจันทร์
นางอารีพันธุ์ เทียนเสริมทรัพย์
นางอุษา น้อยสนิท

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

