หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
๑ นางสาวพรศิริ เมฆวิชัย
๑ นายปลัณ พานิชศุภผล
๒ นางสาวนงเยาว ศรีฉันทะมิตร
๓ นางสาวนวลฉวี สินธุเชาวน
๑ นายสมศักดิ์ เลียงแกวประทุม

กรมสงเสริมการสงออก
๔ นางสาวพิมพขวัญ ธนารักษ
๕ นางสาวสุวิมล ติลกเรืองชัย
กรมทรัพยสนิ ทางปญญา
๒ นางสาวกฤติกา สะใบวัน

กระทรวงมหาดไทย
๑ นายรณรงค สิทธิเขตกรณ

สํานักงานรัฐมนตรี
๒ นางสาวอัญชลี คําแมน

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑ นายกอบพล มีศรีมธุพจน
๑๓ นายทองทศ อินทุมาร
๒ นายจินดา ทวีปญญายศ
๑๔ นายธํารง กนะกาศัย
๓ นายชยพล ธิติศักดิ์
๑๕ นายนพรัตน ทองประกอบ
๔ นายชัยธวัช เนียมศิริ
๑๖ นายนราวุฒิ จันทรทอง
๕ นายชัยพร จริงใจ
๑๗ นายนุรักษ วงคอินตะวัง
๖ นายชาญชัย โภคานิตย
๑๘ นายบุญสังข ดานอุดม
๗ นายชาญนะ เอี่ยมแสง
๑๙ นายปณิธาน ธงชัย
๘ นายชิต ณะไชย
๒๐ นายประจวบ อาจารยพงษ
๙ นายชูชัย โงวศิลปศาสตร
๒๑ นายประสิทธิ์ ชัยบุญเลิศ
๑๐ นายไชยยศ วิทยา
๒๒ นายปรีชา เดชพันธุ
๑๑ นายดุสดี ทังสุภูติ
๒๓ นายผิน พรศิริกาญจน
๑๒ นายตอศักดิ์ จินดาวณิชย
๒๔ นายเผด็จ เกษตระกูล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายพงศพิสุทธิ์ แทนอินทร
นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
นายพินิต มณีนันทน
นายไพฑูร เมืองเนาว
นายไพฑูรย ทองหอม
นายภัครธรณ เทียนไชย
นายภาณุพงศ กวีวุฒิพันธุ
นายภิญโญ ประกอบผล
วาที่รอยตรี รัชพล วงศสวัสดิ์
นายลิขิต ชวยบํารุง
นายวรพจน อินทรกําแหง ณ ราชสีมา
นายวรวุธ สงาพงษ
นายวันชัย เขียวชะอ่ํา
นายวิชัย ลัทธิเดช
นายวิชิต ศรีธาตุ
นายวิบูลย จุติคีรีสวรรค
นายสมเกียรติ คันทะศรี
นายสมชาย ปญญาวัน
นายสมพงษ สงวนชื่อ
นายสมพงษ สุขทั่วญาติ
นายสมศักดิ์ จังตระกูล
นายสังวรณ คงเมือง
นายสําเริง ไชยเสน
นายสุชาติ บุตรศรีภูมิ
นายสุธรรม ลอรัตนประเสริฐ

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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
วาที่รอยตรี สุพีรพัฒน จองพานิช
นายสุภาพ ชมภูมิ่ง
นายสุรชัย สุขสวัสดิ์
นายสุริยะ อมรโรจนวรวุฒิ
นายเสรี ศรีหะไตร
นายอาซิบ อูเซ็ง
วาที่รอยตํารวจโท อาทิตย บุญญะโสภัต
นางคีตญาภัทร สุดแสน
นางเครือจิตร เรืองเผาพันธุ
นางจารุวรรณ หลักชัย
นางชลดา เชิดไพบูลย
นางชลัยรัตน ทรัพยประชา
นางณิรมล เกิดแกว
นางนพวรรณ ประคองศิลป
นางบุษราคัม หวังศิริจิตร
นางสาวปรัญรัตน สมภักดี
นางผกามาศ หุนนอก
จาเอกหญิง พูลสุข ถนอมรัตนกุล
นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย
นางรัชนี ไทยเจริญ
นางรุงทิวา กระจายกลิ่น
นางวันดี วุนซิ้ว
นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร
นางสาวศิริพร สนธิรัตน
นางสาวสมใจ เดชภิรัตนมงคล
นางสาวสมใจ สุนทรเลิศวณิช

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางสมพร โกมลพันธุ
นางสาวสองเมือง ขันนาแล
นางสาวสุจินดา จัยวัฒน
นางสุนทรี อินตา
นางสาวสุภาภรณ บุตรเสน
นางสาวอภิรดี พงษปรีชา
นายกรุณา ศิลปะ
นายกฤตพร บุษยเพชร
นายกฤษฎากรณ กระเสาร
นายกิจจา ทองแดง
นายไกรวิทย จิรเสรีอมรกุล
นายไกรสร บัญญัติศิลป
นายคมกริช ชินชนะ
นายคําผล คําพิสาร
นายคําแสน ประเสริฐสุข
นายจํานงค พรหมเมศร
นายจํารัสชัย จําปา
นายจําลอง พรใส
นายจิรวัฒน ธีรราษฎรรังษี
นายจิระศักดิ์ สุดเจริญ
นายจีระศักดิ์ ไสยสุข
นายเจตน จิตรจํานอง
นายเจริญ ภิรมย
นายเจริญ สีวาโย
นายฉัตรชัย ศรีนุรจน

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวอรพิน วุฒิ
นางสาวอรุณี โปธา
นางอัปสร ศิริวงศ
นางอุบลรัตน พวงภิญโญ
นางสาวเอกรัตน นาคาคง

กรมการพัฒนาชุมชน
๒๐ นายเฉลิมเกียรติ พลเสนา
๒๑ วาที่รอยโท เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล
๒๒ นายชรินทร เทวโรอุปโค
๒๓ นายชัชวาล นิราศภัย
๒๔ นายชัยยุทธ สุทธิรักษ
๒๕ นายชาญวิช ทิชาธนภัทร
๒๖ นายชํานาญ บุดาสา
๒๗ นายชํานาญ รักนิ่ม
๒๘ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุงโรจน
๒๙ นายเชาว นวมทอง
๓๐ นายเชาวลิต คําแพง
๓๑ นายโชค วงศประชุม
๓๒ นายไชยา บุณยาธิการโสภณ
๓๓ นายไชยรัตน กลั่นสกุล
๓๔ นายณกรณ พลราช
๓๕ นายณรงค คงคําแกว
๓๖ นายณรงค รณเกษตร
๓๗ นายดิเรก ปติสาร
๓๘ นายเดือน เมืองมูล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายโดม ดิเรกศิลป
นายถวิล ยี่สุนแสง
นายถวิล รัตแสนศรี
นายทรงฤทธิ์ ประโกทะสังข
นายทองเปลว สมสอง
นายทินวัฒษ เมาะราษี
นายธนกฤต ทองแยม
นายธนศักดิ์ นาเลิศ
นายธนู อนัญญพร
นายธเรศ บาลทิพย
นายธิติวัฒน มณีศรีโรจน
นายธีรพงศ เปรมปรี
นายนพดล ทองจันดี
นายนภดล มโนอิ่ม
นายนราธิป พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายนรินทร ตุยาสัย
นายนันทพล เอมาวัฒน
นายนิกร เสนพรหม
นายนิคม เหลาสมบัติ
นายนิคม ลาธิโน
นายนิพนธ เรืองศรี
นายนุกูล สังฆรักษ
นายบัญญัติ กุลสันตติ
นายบัณฑูรย ภวสุริยกุล
นายบุญเพ็ง เกษมสุข
นายบุญสม สีลาไหม

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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายบุญโฮม พราวกลาง
นายบุรินทร ประยงคเพ็ชร
วาที่รอยตรี บุญเพ็ชร เจียมอยู
นายปฐมพงษ จันทรสวาง
นายประคัลภ สุทธินนท
นายประจวบ เจนนัดที
สิบเอก ประจวบ สมทางดี
นายประดิษฐ สุดสังข
นายประทิ่น เขียวผุด
นายประเทือง ทองกิ้ม
นายประนอม เพ็งชวย
นายประไพ สุขอนันต
นายประภาส ลัทธิชัย
นายประมวล วรานุศิษฏ
นายประเมิน อุมา
นายประสาท ทัศคร
นายประสาท สิทธิถวัลย
นายประสิทธิ์ จินดารักษ
นายประเสริฐ หนูสวัสดิ์
นายปราโมทย ชูสวัสดิ์
นายปริญญา ฤทธิ์เดช
นายปรีชา ปาณศรี
นายปรีชา โมตา
นายปญญา นวมประวัติ
นายผดุงศักย ขุนเจริญ
นายเผชิญ กลีบเมฆ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายเผด็จ คงศักดิ์
นายพงษเทพ รุงเรือง
นายพงษศักดิ์ ศรีแจมดี
นายพงษศักดิ์ เหมะธุลิน
นายพนม สิงหสาย
นายพรเทพ ปอมสุวรรณ
นายพลวัฒน งามสุข
นายพิเชฐ อุทโธ
นายพิพัฒน ปน ฑสิริ
นายพิพัฒน พรรคพวก
นายพิสิฐ สุนทรไชย
พันจาอากาศเอก พีระพงษ ภักดีรักษา
นายพูนทรัพย ประจักกัตตา
นายไพฑูรย แคนสิงห
นายไพบูลย ตัง้ มีลาภ
นายไพโรจน ประดิษฐวงศวาน
นายไพศิษฎ อินทรโยธา
นายภาณุวฒ
ั น ภูฆัง
นายภาสกร งามสมบัติ
นายมณัสพิสิษฐ จอมสวาง
จาสิบเอก ภัธภาม ทองมีสทิ ธิ์
วาที่รอยตรี มหัคฆพล สุขสถิตย
นายมนตรี เกื้อพงศพฒ
ั น
นายมนัส บูรณะจันทร
นายมังกร ศรีษะโคตร
นายมานิต คิดสราง

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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายมารี ชูดวง
นายยงยุทธ เจิมสันเทียะ
นายยงยุทธ พลรัฐธนาสิทธิ์
นายยอดชาย โนนคูเขตโขง
นายยุทธนา อุปแสน
นายยุทธพงษ แสงไกร
นายยุทธพันธ ทองปอง
นายระวี พุฒิมณี
นายรังสรรค โทสาลี
นายรัชพล สารดิษฐ
นายโรม โสนาค
นายฤทธิศร พุมโกสุม
นายลิขติ สุขสมบูรณ
นายลําพูล สาขํา
นายวสุ ผองฉาย
นายวิจติ ร รมมณี
นายวิชาญ พรมประเสริฐ
นายวิญู บุญสุวรรณ
นายวิธินานนท แววสงา
นายวินัย โตพิจติ ร
นายวิริยะ จินวงศ
นายวิลาส โกพลรัตน
นายวีรวัฒน คงหุน
นายวีระพงษ ศรีสนุ าครัว
นายเวชยันต สุทธิทรัพย
นายศักดิ์ถาวร ชอมะกอก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นายศุภการณ วงษกล่ํา
นายศุภกร เทศนา
นายศุภชัย ธํารงค
นายเศรษฐสงศักดิ์ ตันสอน
นายสงเคราะห ขวัญดํา
นายสถาปนิก เบาเรือง
นายสถาพร ปานไทยสงค
นายสนชัย ทองเชิญ
นายสมเกียรติ ชาญประเสริฐ
นายสมเกียรติ รักทอง
นายสมคิด คําเสียง
นายสมจินต จันทรเจริญ
นายสมใจ เอี่ยมสอาด
นายสมดี สุคําภา
นายสมเดช วรเชษฐ
นายสมบัติ ยังวัฒนา
นายสมบูรณ หอมเอนก
นายสมพงษ ทองสม
นายสมพร พูลเพิ่ม
นายสมมิตร สังขจันทร
นายสมยศ แนนศรี
นายสมศักดิ์ โพธิ์หลักดาน
นายสมหมาย ออนรักษ
นายสมาน นวลจันทร
นายสมาน พัว่ โพธิ์
นายสมิง วงคหลวงอุด

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสวัสดิ์ วงษคุย
นายสัญชัย ซาซุม
นายสันติ วิทวุฒศิ ักดิ์
นายสันติชัย คงดี
นายสัมภาษณ นวลมี
นายสาคร รุจิระพงศ
นายสานิตย พิจารณ
นายสามารถ สุริยประพันธ
นายสาโรช วันประสาท
นายสาโรช หะรัตพันธ
นายสําราญ พรหมแกว
นายสําราญ ชูสิงห
วาที่รอยตรี สิทธิชัย แสงสุข
นายสิรรัช อินทรจนั ทร
นายสุกรี ศรีใส
นายสุชาติ ดิษทับ
นายสุชีพ สุขทน
นายสุเชาวน วงศแสง
นายสุดใจ กรองทอง
นายสุทธิ งิว้ ไชยราช
นายสุทธิพงษ สายสุวรรณ
นายสุทธิศักดิ์ แมนทอง
นายสุเทพ จังโกฏิ
นายสุนทร ศรียะลา
นายสุนนั ชัย ฤทธิ์มนตรี
นายสุนิมติ ร พรหมวิมตุ ิ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นายสุพจน ปญญาแกว
นายสุพิศ นันทพูนพิพัฒน
นายสุภาพ นวลศรี
นายสุภาพ สุขแกว
จาสิบเอก สุรชัย ไขสงิ หทอง
นายสุรชัย แดนพิบูลย
นายสุรเชษฐ ชิตรัตน
นายสุรพันธ สุริยพันตรี
นายสุริยัน ศิริดล
นายสุริยันต วารี
นายสุลกีปลี มามะ
นายสุไลมาน เวาะเนาะ
นายสุวงศรตั น วงศสวัสดิ์
นายสุวฒ
ั น วจีรวัฒน
นายสุวิทย เดชวิชิต
นายเสถียร เทพวิลัย
นายเสถียร ปญญาใส
นายเสนาะ ตรงจิตรปญญา
นายหาญณรงค สงหนู
นายอดิศักดิ์ อินทสิทธิ์
นายอธิธพล สารบัญ
นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต
นายอรุณ คลานุรกั ษ
นายอํานวย พงศสุพัฒน
นายอํานวย โพธิ์ทอง
นายอํานวย ยั่งยืน

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอํานวย ศรีระแกว
นายอําพร ฉิมเพชร
นายอุทิศ จันทรธริ าช
นายเอกชัย ไขแสง
นายเอนกชัย แสงมิ่ง
วาที่พันตรี อัครเดช สินมาก
สิบเอก อรุณ ชวยอุระชน
นางกรรษกา อชิรบุญเกื้อ
นายกลิ่นสุคนธ พรหมชัย
นางกัญญา จันทรพิศาล
นางกัลยะ อาแว
นางกาญจนา ประสพศิลป
นางกุหลาบ งามเลิศ
นางเกวลิน ปญญาบุตร
นางสาวขนิษฐ วงศแวว
นางขวัญเรือน โสทน
นางเขมจิรา บุญแนบ
นางจรรยา ศิรริ ัตน
นางจันทกานติ์ ทวีสุข
นางสาวจริญญาภัทร สามารถ
นางจันทา ทองจินดา
นางจินตนา บุญเลิศ
นางจินตนา ศรีสรินทร
นางจินตนา อินหวาง
นางจุฬา สุโคตรพรหมมี
นางสาวจําเรียงรัตน กล่ํามี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นางชะออน จูเมฆา
นางชิทฐสุภางค ทองหนาพินิจ
นางชุติกาญจน วงศสวัสดิ์
นางชูใจ วรานุศิษฎ
นางณัฐพร พุฒกลาง
นางณัธธณรี สารบัญ
นางณัพธทรัพย อินดนตรี
นางดารา เรียนวาที
นางทองเพียน ศรีนตุ
นางสาวทับทิม วัดสงา
นางเทียมใจ ทรัพยะประภา
นางธนพร ริว้ งาม
นางธัญทิพย มณีศรีโรจน
นางธิชา บุตรสิน
นางนงเยาว ทองสุข
นางนงเยาว แมนทอง
นางนพมาศ เตี้ยไทรแกว
นางนวนันทน พรหมพิทักษ
นางเนาวลักษณ ทับหาง
นางสาวบังอร จันทรศรี
นางสาวบุญลาม ชัยหา
นางเบ็ญจา สามภักดี
นางประจวบพร สุวรรณโชติ
นางประทีป ตัณฑะตะนัย
นางประนอม พานิชเจริญ
นางประภา หลวงกิจจา

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางปรัศนีย ไมตรีสวัสดิ์
นางปราณี ดอนนอก
นางปราณี บาลทิพย
นางปราณี รัตนประยูร
นางปรานอม ฤทธิ์กระเตาะ
นางสาวปวันรัตน สุแกว
นางปวีณา กลับดี
นางเปลี่ยน ดวงเข็ม
นางพรพิมล เทพาจันทรักษ
นางพวงพยอม ปาลศิลป
นางพัชรา จิตรภักดี
นางพัชรินทร สุขเสริม
นางเพียรศรี คําโสภา
นางสาวพิญพิชญา กอคุณ
นางภัคภร เสรีเจริญเดช
นางภัทรานิษฐ ภัทรานิติภมู ิ
นางสาวมาลิณีย แขโส
นางสาวมาลี แกวประสิทธิ์
นางสาวเมธิดา หิรญ
ั บูรณะ
นางยุวรีย ขันธเขต
นางรัชนี ออนทา
นางรัตนาวดี ครุยทอง
นางรุง ทิพย อุระแสง
นางรุง ฤดี ชื่นชม
นางรุจกิ านต แกวกันยา
นางสาวลัดดาวรรณ ชาติสมบูรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณภา คงมัน่
นางวรรณา ยะตา
นางสาววรรณา สุทธิกุล
นางวัจนี ชุมเย็น
นางวัชรี แสงสวาง
นางวัฒนา ทองทิพย
นางวัฒนา ไสยวิจิตร
นางสาววารี ทับทองหลาง
นางวาสนา สนธิหา
นางวิไล อภิชาติ
นางวิไลภรณ หนูทอง
นางศรินทิพย แถมพยัคฆ
นางสาวศริญญา ใจเย็น
นางศรีทอง ประดิษฐวงศวาน
นางศิริลักษณ อุชณรัศมี
นางสงวน มะเสนา
นางสมใจ ลอยชืน่
นางสังวาลย แกวเขียว

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓

นางสาคร นามหิรัญ
นางสาวสุปรียา พรมจันทร
นางสุนีย เวทยาวงศ
นางสุปราณี ลมปลิว
นางสุพิศ ชวยแทน
นางสุภาณี คําโหลน
นางสุวรรณี ศรีคาํ ปลิว
นางโสพัตร สืบสุข
นางหทัยรัตน ไชยสวัสดิ์
นางเหรียญทอง ทําเนาว
นางอมรรัตน ขําจันทร
นางอรกัญญา แกวคําแสน
นางสาวอรนิชา บุญเลิศกุล
นางอรอุมา สุขทองสา
นางอวยพร สุทธินนท
นางอุทมุ พร บุญพา
นางอุไร พิทยกิตติวงศ

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายเจษฎา บุญญานุสนธิ์
นายเฉลิมพล นุชสาย
นายชัยยัญ อวมเจริญ
นายชัยวัฒน ตุนทกิจ
นายชาญชัย พรหมดํา
นายชาตรี บุญราศรี
นายชํานาญ ชัชวาลกําธร

กรมทีด่ ิน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายกฤษฎา อาภาพิพัฒน
นายกําพล แทนประทุม
นายขรรคชัย ถวิล
นายจรัญ วิทวัสการเวช
นายจรูญ หมวกวรรณ
นายจํานงค ปาลีรัตน
นายจําลอง แกวเนียม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นายเชาวลิต สามหวย
นายณรงค สินงาม
นายณรงคเวทย เชื้อโชติ
นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร
นายณัฐพงษ ทองใส
นายณัฐพล ทิพยมนตรี
นายทองสุข กนกหงษ
นายธงชัย สุวรรณพาหุ
นายธนพล ยุวศิลปน
นายธรรมธัช กิตตินันทณา
นายธวัช เจริญลาภนานา
นายธวัช ลอถาวร
นายธวัช สรงพรมทิพย
นายธานี ผาสุภาพ
นายนพดล สิทธิวิไล
นายนราวิชญ กุหลาบซอน
นายนิวัฒน สามทอง
นายบุญเกียรติ มณีศรีเดช
นายบุญประจักษ ดีแสน
นายบุญเพิ่ม นาคดํา
นายบุณยศักดิ์ ปงกาวงค
นายปกรณ ทองตัน
นายประธาน หุนทอง
นายประวิทย คงนาคา
นายประเสริฐ พงศขจร
นายปราโมทย เจริญรื่น

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

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

นายปริญญา จันดี
นายเปลี่ยน แกวฤทธิ์
สิบตํารวจเอก พงษศักดิ์ พงศประภาอําไพ
นายพงษศักดิ์ อารยพันธุ
นายพรชัย ตั้งบูรณะกุล
นายพิชิต ธีระวณิชย
นายพิมล พูลสงา
นายไพรัช ไพบูลยมั่นคง
นายไพรัตน มณีวงศทรัพย
นายมนัส เกียรติศิริกุล
นายมานิต กลีบบุบผา
นายมารุต กันตะเพ็ง
นายมีชัย ชวนะสิทธิ์
นายยงยุทธ ศรีทอง
นายยุทธศักดิ์ คําพรหม
นายแยม ขุนอําไพ
นายราเมศวร เนาวประดิษฐ
นายลัทธพล โชติชูชวง
นายวสันต กันตะสุวรรณ
สิบโท วสันต เสียงดัง
นายวัชรินทร ชัยสิทธิ์
นายวันชัย พรศิริเสวี
นายวัลลภ ประจงมูล
นายวินัย วิภาธนาศิริ
นายวิบูลย รัตนโชติชวง
นายวิรัตน โชคบวรไพศาล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

นายวิศิษฐ แผไพลิน
นายวิศิษฐ ฝากา
นายวิเศศ หนูทอง
จาสิบโท วิสุทธิ์ ธรรมเพชร
นายวีรศักดิ์ นิจพันธ
นายวีรศักดิ์ อามินเซ็น
นายวีระพล อนุศักดากุล
นายศรชัย สัมพันธพานิช
นายศิริวัช แยมไผ
นายศุภฤกษ ปานจู
นายสงวน มูลพันธ
นายสถิตย โสดยิ้ม
นายสนธยา นาบํารุง
นายสนธยา เวชศิลปคอง
นายสนธิเดช อันสมศรี
นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ
นายสมคิด น้ําใจเฉย
นายสมชาย สุขเกื้อ
นายสมชาย อุบลแกว
นายสมเดช มูลหลอ
นายสมนึก งามเจริญ
นายสมนึก เมืองพระฝาง
นายสมพงษ อรุณรัตน
นายสมศักดิ์ สุทธิมาลา
นายสมาน คงอ่ํา
นายสราวุธ จันทราสุทธิ์

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสหัส เวชวิฐาน
นายสาธิต สมานสินธุ
นายสุชัย อัศวเทวินทร
นายสุชา สารประสงค
นายสุชาติ ทองสาลี
นายสุชาติ หาญพิชานันท
นายสุชิน ภาษีผล
นายสุทธิ หมอทิพย
นายสุทัศน ภักดีไพบูลยสกุล
นายสุทิน เขตเจริญ
นายสุนทร กงชุน
นายสุพัฒแสง จินาสุย
นายสุรชัย ติว๋ แวด
นายสุรพล พรรณกลิน่
นายสุระพงษ แนนอุดร
นายสุวรรณ ศรีทัพ
นายสุวฒ
ั น หมูพยัคฆ
วาที่รอยตรี สุวิชช เพ็ชรทอง
นายโสมนัส พิทักษธรรม
นายหฤษฎ บุญญานุวัตร
นายอธิปพงศ ชัยกิตติกุล
นายอนันต คุม วงศดี
นายอรุษ อยูเปนสุข
นายอานันท กาญจนฤทธิไกร
นายอํานวย พิณสุวรรณ
นายอุดม เจิมพงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายเอกชัย เลิศวิบูลยลักษณ
นางสาวกองกาญจน อิม่ พิทักษ
นางสาวกาญจนา คงเขียว
นางสาวกิง่ แกว หิรัญศรี
นางกุลยา สีทองดี
นางสาวขนิษฐา สุคติ
นางจงจิต กะณะศิริ
นางสาวจรุงศรี มานาค
นางสาวจารุวรณ เกตุตระกูล
นางจําป บูรณโพธิ์ทอง
นางจํารัส เลื่อนแปน
นางจิตรา วันดี
นางจินตนา จันทรศรี
นางชมนาด ถิน่ ทัพไทย
นางสาวชะออน สิกพันธ
นางชุติกาญจน คงถาวร
นางสาวชูศรี มานิมนต
นางซารีได เขียวมณี
นางสาวฐิตารีย กรรเจียกพงษ
นางดารณี ประภาศิลป
นางสาวไตรตรา เปรมปรี
นางทิพยวรรณ จินเขตรกิจ
นางเทียมตา สงสมพันธ
นางธนพร แซจู
นางธนิษฐา แผไพลิน
นางธัญวรรณ มุกดา

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวธันยาภัทร แกวเครือจันทร
นางธารินี มากวิจติ
นางสาวนงราม สายน
นางนพเกา เหมะพงษนิตนิ นั ท
นางนวพร สุรนิ ทวงศ
นางนัฏยา วิภาธนาศิริ
นางนัณภัส แสงสิงแกว
นางนิตยา จิตตสงู เนิน
นางนิตยา ปานแสง
นางนิศา โพธิ์ศรี
นางเบญจภัทร นิยมดี
นางสาวเบญจวรรณ จิตชัยเจริญ
นางปทุมา ทองออน
นางสาวปนัดดา วงษแสงตา
นางปภพสร ชูศรี
นางสาวประไพ แฮพฤกษ
นางประไพรัตน ทรัพยบุญ
นายประภาพร โกมุทพงศ
นางประภาศรี จินดามาตย
นางปราณี รินชุมภู
นางปริยา อรัญญานันท
นางเปรมจิตต พัฒนปรีชาเสถียร
นางพณิชา ภูมิพัทธนสุข
นางพเยาว คลังวิจิตร
นางพรเพ็ญ หลาวประเสริฐ
นางพรรณี กิจทวีพานิชย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นางพรรณี เสริมธนานันท
นางพาฝน ชัยมาลา
นางพิศมัย จันทรวงษ
นางสาวภารดี สากลกิจจานุกูล
นางภาสิริ สงวนศรี
นางมยุรี แกวเกาะสะบา
นางมยุรี ไชยเสน
นางสาวมาลี รัตนมณี
นางสาวยาจิตต สีมาพลกุล
นางยุพา กลีบบุบผา
นางยุพา กองเสียงสังข
นางระพีพัฒน ภัสระ
นางระวีวรรณ จันทรพึ่งสุข
นางรัชนี โทพล
นางรัศมี ธนสุกาญจน
นางราตรี ปรีชาพันธ
นางรําแพน นพคุณ
นางรุง นภา แกวโชติ
นางรุง ฟา แกลววาที
นางลักษษิยา พรมสูตร
นางลัดดา ขันนาแล
นางลัดดาวัลย เรืองเดช
นางลาวัณย เจริญ
นางลาวัลย อัคนียุทธ
นางลําไพ บัวกาเหรียญ
นางวรรณธนาภรณ เจงวัฒนพงศ

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาววารุณี กูรมะโรหิต
นางวาสนา จันทรทงุ
นางสาววาสนา ชูชวย
นางวาสนา ฤทธิเ์ ดช
นางวิกันดา เกิดทรัพย
นางวิภา ปจฉิมานนท
นางสาววิลาวัลย พูลสวาง
นางแวรอสิปะ กือรีติง
นางแววดาว ขําพรหมราช
นางศจี ดวงดี
นางศรีเวียง พงษสวัสดิ์
นางศุภร อาสาณรงค
นางสดศรี คงมา
นางสมพร บุญเคลิ้ม
นางสมหมาย วรนุช
นางสอาด กําลังวอง
นางสายธาร สุทธานันต
นางสิรนิ ทร อัจฉริยบุตร
นางสุจนิ ดา บุญชู
นางสาวสุจินดา สินไชย
นางสุชาดา ชูรอด
นางสุฐินี รุง ฉวี
นางสาวสุนทรี พลลาภ
นางสุนันทา โพธิวรรณ
นางสาวสุนนั ทา ศรีชัยสุวรรณ
นางสุนีย ขําคม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางสาวสุนีย สาสนธรรมบท
นางสาวสุพร อนามัย
นางสุพัตรา โภคามาศ
นางสุฟา ชาตินกั รบ
นางสุมาลี นิยมจันทร
นางสุวรรณา กุฎีรักษ
นางสุวลี อุนคํา
นางเสาวณีย วิศาลธรรมกร
นางอนงค พวงมาลี
นางอรณิช สงวนวงศ

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอรวรรณ เทียมทัด
นางอรอนงค รมสุขวนาสันต
นางสาวอังศุลักษณ จิตรเดช
นางสาวอัจฉรา โหละสุต
นางอัษรา ฤทธิ์เจริญ
นางอารีย คงอินทร
หมอมหลวงอุณาวรรณ รุจวิชัย
นางอุดมจิต พวงยอยแกว
นางอุบลณัฐฏ ศรีสุภาพวงศ
นางอุสาห จุยนคร

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกฤษกร นิธิเรวดีพร
๑๕ นายธงไชย พยุหไพบูลย
นายคมสัน สุวรรณอัมพา
๑๖ นายธนภัทร แกวบอ
นายจรูญวิทยา วิริยปยะ
๑๗ นายธิติวฒ
ั น สิริโรจนรัตน
จาสิบตรี จักรพันธ โขวัฒนา
๑๘ นายธีรชัย อังรัตสกุล
นายเฉลียว หวังค้าํ กลาง
๑๙ นายบุญชวย นอยสันเทียะ
นายชัยพงษ อนุวัฒน
๒๐ สิบโท บุญลือ แกวเหม
นายชัยวัฒน จงรักษ
๒๑ นายประจบ บุญธรรม
นายชีระวิทย แพงศรี
๒๒ นายประมวล ลาภจิตต
นายชุมพล พิชญชัย
๒๓ นายปยะ วงศลือชา
นายโชติ เชื้อโชติ
๒๔ นายพัลลภ สิงหเสนี
นายณัฐกร ชมสันเทียะ
๒๕ นายพิทักษ สุวรรณรักโชติ
นายดําริ สังขสาบ
๒๖ นายพิทักษศิลป ศรีพรหม
พันจาเอก ทองใบ มีสําราญ
๒๗ นายภานุ แยมศรี
นายทองสูน พุทธวงษ
๒๘ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายมนตรี ออนใจดี
นายมนัสวี มัชฌิมวงศ
นายรุงโรจน บัวศรี
นายวราพงษ ชัยศรี
นายวิทยา มากปาน
นายศักดา โพธิ์ศรี
นายศักดา รักษาอยู
นายศานิตย โสสภา
นายศุภภิมิตร เปาริก
นายสณฑพงศ ศรีวงษ
นายสมชาย โพพริก
นายสมเดช ศรีสุพรรณ
นายสมนึก พุมพฤกษ
นายสมโภชน คงรอด
นายสมโภชน วิเวก
นายสมศักดิ์ เทียนธรรมชาติ
นายสฤษฎิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายสามารถ นนทคนหมั่น
นายสุวัติ ผิวบาง
นายอดิศร โครงไพบูลย
นายอนุรักษ บุญยิ่ง
นายอรรถพร สิงหวิชัย

๑ นายกิจธวัช ตั้งบุญธินา
๒ นายกิตติ สมฤดี

๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกัณฑณา นิลกําแหง
นางกัลยจารีย ราชิวงค
นางคัชรินทร ศรีปญญา
นางสาวจิณรีย พลอยประสิทธิ์
นางจุฑารัตน สุชาฎา
นางจุทิชา นอยผา
นางชลลดา กาญจนประเสริฐ
นางชลลัดดา จันทวารา
นางชออน ขุมเงิน
นางดวงใจ กุลพิมาย
นางนฤมล มะลิวัลย
นางสาวปรารีย ยอดมณี
นางปยารัตน นิจถาวร
นางพวงพิศ มัชฐารักษ
นางภัชธนิตา สดุดี
นางรติฬส มีคําแหง
นางสาวลัดดา นอยคําสิน
นางสาววิไลรัตน เคหะเสถียร
นางสาวสมศรี แกวสุขโข
นางสันทนา พจนเอกพงศ
นางสาวสุดปราณี มวงเปย
นางอัมพวัน กันวะนา

กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓ นายกิติพงษ ที่ปรึกษา
๔ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นายเฉลิมพล ต. สุวรรณ
นายชริน หมัดละ
นายชลิต ไหวไว
นายชัยดํารงค พระสุพรรณ
นายชัยรัตน ชํานาญกิจ
นายชัยรัตน รางนอย
นายชัยรัตน ไกรฤกษ
นายชาญชัย ทาแกว
นายชาติชาย อารีไทย
นายชีวพล แสงธิดา
นายเชาวลิตร มโนสืบ
นายดนัย สุนันทารอด
นายดุลยนิตย เมธาวิทย
นายไตรรัตน พูลสวัสดิ์
นายทรงวุฒิ ไชยรินทร
นายธรรมโรจน ทรงวิทย
นายธีรพันธ นันทกิจ
นายนพดล สัจจัง
นายนภดล สวาสดิ์ญาติ
นายบุญเลิศ ประดิษฐอุกฤษฎ
นายบุณยรัตน บุณยรัตพันธุ
รอยเอก ปกรณเดช โลหิตหาญ
นายประคอง ชูนวล
นายประพต วิไลสุขศรี
นายประเสริฐ เจริญพงษ

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายปรีชา แสงพิสิทธิ์
นายพงษศักดิ์ พงศยี่หลา
นายพสธร ดั่งหั่งซิ้น
นายพิพัฒน เพชรอภิรักษ
นายพีระพันธ สุนทรพลิน
นายพูลทรัพย สมบูรณปญญา
นายไพรัช เพชรประยูร
นายภูวเดช สิงหอังกุระ
นายมณฑล สุดประเสริฐ
นายมนตรี ศักดิ์เมือง
นายมนตรี ฤกษสวัสดิ์
นายมนัส ณรงคอัสดร
นายมนัส ปรุงทํานุ
วาที่รอยตรี มานิตย วงษสวรรค
นายมาโนช ขาวขํา
นายวิเชษฐ ภูใหม
นายวิฑูรย รัตนไพศาลวงศ
นายวิทยา วงศเมือง
นายวิบูลย ลีพัฒนากิจ
นายวิษณุ อยูดี
นายวิสุทธิ์ เรืองสุขวรรณา
นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญู
นายสมเกียรติ สิริพิทักษเดช
นายสมชาย ไพรวรรณ
นายสมพงษ ผลพัฒนกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายสมเอก ไตรศักดิพล
นายสรเดช สุนทรารชุน
นายสราวุธ วงศวิวัฒนา
นายสัมฤทธิ์ อินโอภาส
นายสาโรช เอกสกุลวงศ
นายสิทธิศักดิ์ วิบูลยเชื้อ
นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
นายสิโรจน สมารังคสุต
นายสุพจน ยศสิงหคํา
นายสุพล มณีจรัสแสง
นายสุเทพ พิทักษพรมงคล
นายสุเมธ มีนาภา
นายสุรศักดิ์ พูนทํานอง
นายสุวพงษ ภูนาคพันธุ
นายเสฏฐวุฒิ ปวีรยกุล
นายอนันต ฉายอรุณ
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
นายอนุภาพ ปานทอง
นายอรรณพ จันทรทอง
นายอารมณ มนตกันภัย
นายอิทธิพงศ สิงหนาท
นางกัลยา ทองใบ
นางสาวเกศนิรินธ บุญศรีชื่นสกุล
นางสาวแกวฟา ใจผอง
นางจรวย มั่นมาก

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจุฑาทิพย อิชยาวณิชย
นางชูศรี แนบบุญ
นางดารณี ชุนพงศทอง
นางสาวบุหงา โพธิ์พัฒนชัย
นางสาวผาณิต แยมนก
นางสาวพัชรินทร ทรัพยลน
นางพิสมัย ทองคํา
นางพิสมัย ไชยะรักษ
นางเพ็ญศรี เหมือนมวง
นางสาวเพียงใจ ฮอบุตร
นางสาวมาลี พรพัฒนอรุณกิจ
นางยุพา พวงมาลี
นางยุพิน เจริญยศ
นางยุพิน กิตติมาสกุล
นางสาวรัตนา สําโรงทอง
นางรัศมิ์ชญา เมธาวิทย
นางลักขณา ขาวขํา
นางศศิธร วิวัฒนวานิช
นางสกาวรัตน ตันติอาภา
นางสบพันธ ชิตานนท
นางสมบูรณ เหมบุปผกะ
นางสมหวัง รอดอุตม
นางสริวิไล ปุณณโอภาส
นางสาวสุภร ชินธนวัฒน
นางเสมียน ดาลัย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

กรมการปกครอง
นายกนกพงศ ทองจําปา
๒๖
วาที่รอยโท กรกฎ องอาจอิทธิชัย
๒๗
นายกรกต ธํารงวงศสวัสดิ์
๒๘
นายกฤตชัย สุวรรณจินดา
๒๙
นายกฤษณ เติมธนะศักดิ์
๓๐
นายกฤษณพันธ เดชครุธ
๓๑
นายกฤษณะ ทับทิมทอง
๓๒
นายกัมพล จันมะยม
๓๓
นายการุญ ไชยแขวง
๓๔
นายกิจจา โฉมวิไล
๓๕
นายกิจปสาท ขําชัยภูมิ
๓๖
นายกิตติ โอเจริญ
๓๗
นายกิตติกร จันทรขาว
๓๘
นายกิตติพงศ ไตรภาค
๓๙
นายกิตติพันธ เพชรชู
๔๐
นายกิติภพ ตราชูวณิช
๔๑
นายเกรียง กาญจนาธนสกล
๔๒
นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ
๔๓
นายเกรียงศักดิ์ ปยกาญจน
๔๔
นายเกษม สวัสดิ์ใช
๔๕
นายเกียรติพงษ ทิพเสนา
๔๖
นายโกมินทร ประถมบุตร
๔๗
นายโกเมน พิมพามา
๔๘
นายโกสิทธิ์ สวางโรจน
๔๙
นายไกรสร อนิวรรตน
๕๐

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายขุนทอง จอมประเสริฐ
นายคงศักดิ์ ใหสกุลสุข
นายคมสัน เจริญอาจ
นายครรชิต กปลกาญจน
นายคะนึง เจริญไชย
นายคําภู เมืองฮามพันธ
นายคุณากร เสียงดัง
นายจตุรวุฒิ โชตะวัน
นายจรูญ วิริยะสังวร
นายจเร ขวัญเกิด
รอยเอก จักเรศ พิทยาคม
นายจันทรเทพ เทพพุทธางกูร
นายจารึก วุฒิ
นายจารึก เหลาประเสริฐ
นายจารุวัฒน เกลี้ยงเกลา
นายจารุวัฒน นาคทองแกว
นายจําลอง แกวแดง
พันจาเอก จิตติกรณ เลี่ยมทอง
นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์
นายจิรวัฒน เกตุสวัสดิ์
นายจิรศักดิ์ ชํานาญภักดี
นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์
นายจุฬาฑิต วัชรโพธิ์
นายเจษฎา จันทรศิริ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล
นายเจียมศักดิ์ นิเวศน
นายฉัตรชัย อุนเจริญ
นายฉานฉาย ทองอุดม
นายเฉลิมพล ครุอําโพธิ์
นายชนพหล สงเสริม
นายชนะ ธรณีทอง
นายชนะโชติ ศรีกุล
นายชนะศึก สาตรรอด
นายชนะศึก หนูชัย
นายชนิพนธ สงวนสัตย
นายชม ทองทับ
นายชยาวุธ จันทร
สิบเอก ชรินทร ภูชัย
นายชลิต วิเศษศิริ
นายชวลิต ควรพันธุ
นายชวลิต ชิตานุวัตร
นายชวลิต ทรงกิตติ
นายชัชพงศ เอมะสุวรรณ
นายชัชวาล จันทอก
นายชัชวาล สังขนุย
นายชัชวาลย ปทานนท
นายชัย ภูเจริญชัยวรรณ
นายชัยชนะ กฤตยานาถ
นายชัยชนะ บุบผาชาติ
นายชัยชาญ พูลผล

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายชัยภัค สุนทรหงส
นายชัยรัตน ไชยโย
นายชัยรัตน พัดประดิษฐ
นายชัยรินทร นุกูลกิจ
นายชัยวัฒน พงษบญ
ุ
นายชัยวัฒน วรรณแจม
นายชัยวัฒน สารสมบัติ
นายชัยสิทธิ์ ปรีชา
นายชาติชาย สงวนพงษ
พันจาอากาศเอก ชาลี แจงรัมย
นายชาห บวรธนกุศล
นายชุมพล ยินดีผล
นายชูชัย โพธิ์ชัย
นายชูยศ โภชนะสมบัติ
นายชูศักดิ์ จตุพธิ พรจันทร
นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ
นายชูศักดิ์ สระมุณี
นายเชาวลิตร แสงอุทัย
นายโชติพัฒน สิชฌรังษี
นายไชยชนะ สุทธิวรชัย
นายฐิติ สันติรักษ
นายณรงค บริบูรณ
นายณรงค วินิจศุภการ
นายณรงคพร ณ พัทลุง
นายณัฏฐภพ อนันตรสุชาติ
นายณัฐ ชาติวฒ
ั นศิริ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายดํารงค คงสกุล
นายดิเรก สัญญาคํา
นายตถาพร สมพอง
นายติยรัตน ธูปวงศ
นายถกล แซมหิรัญ
นายถิรวัฒน เอี่ยนเลง
นายถิรวัธน ศรีสมปอง
นายทนงศักดิ์ สุวรรณลพ
นายทรงพล แกวมะ
นายทรงฤทธิ์ แกวสุทธิ
นายทรงลักษณ เองฉวน
นายทรงวุฒิ โสมวิภาต
นายทรงศักดิ์ ไชยมณี
นายทรงสิทธิ์ บุญปอง
นายทวี ชิณรงค
พันจาอากาศเอก ทวี บุญชวย
นายทวีทรัพย มาสอน
นายทวีศักดิ์ อินทรพรหม
นายทองดํา ดวงงาม
นายทิวา พุทธบุรี
นายเทพประสิทธิ์ วงษทาเรือ
นายเทวัญ หุตะเสวี
นายเที่ยง จันทรทอง
นายธนดล อวมจันทร
นายธนดิษฐ ธนวรานิช
นายธนภัทร ธรรมสีหา

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายธนวรรษ รอดจิตต
นายธนวัฒน สายศร
นายธนะชัย เพชรสงฆ
นายธนา วิธูปนะมาศ
นายธนาคม กองเพียร
นายธนิต พันธหนิ กอง
นายธนิต มยูขโชติ
นายธนิต ฤกษมี
นายธนิต สุภาแสน
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค
นายธเนศ ชิตเพชร
นายธเนศ ยุคนธจิตต
นายธรรมพล ไชยนาม
นายธวัช สุระบาล
นายธวัชชัย ชุมชืน่
นายธวัตร นาคประเสริฐ
นายธวิท พึ่งเจียก
วาที่รอยตรี ธัญญา เฟองนิภากรณ
วาที่พันตรี ธานิน มีกังวาล
นายธํารง เขมะรัตน
นายธํารงศักดิ์ ยาดี
นายธีรพล ศิรินานุวฒ
ั น
นายธีรพล สกุลรักษ
นายธีรภัทร มูลศาสตร
นายธีรวัฒน สุดสุข
นายธีระ แกลวกลา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายธีระ พรชูตรง
นายธีระ ภัทรพงศพาณิชย
นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิ์ศกั ดิ์
นายธีระพล ชวยเรียง
จาสิบโท นที ศรีสอาด
นายนที แสงสิรโิ รจน
นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์
นายนพดล งามเหลือ
นายนพดล มีชํานะ
พันจาอากาศโท นพปฎล นาคะนคร
นายนรภัทร ปลอดทอง
นายนรินทร คํามุข
นายนรินทร นภาคเวช
นายนวน โทบุตร
นายนวพล บูชากุล
นายนันทวัฒน ครุฑทิน
วาที่รอยตรี นาวิน มิ่งเชื้อ
นายนิกูล พิมลเอกอักษร
นายนิติกูล กิจเฉลา
นายนิติพัฒน บุญเรือง
นายนิพนธ เหมาะประมาณ
นายนิพพิชฌน อติอนวรรตน
นายนิมติ วันไชยธนวงศ
นายนิมติ ร บุญทน
วาที่รอยตรี นิรันดร ดุจจานุทัศน
นายนิรนั ดร สนิทวงศ

๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายนิรตุ ิ รัตนไชยนันท
นายเนตรสุเทพ สุมมาตย
นายบดินทร เปาะเตะ
นายบรรพต จันทรเฉลียว
นายบรรลือ ชูชาติ
นายบรรลือ สงาจิตร
นายบรรลือศักดิ์ งามงอน
นายบัญญัติ เศียรเขียว
นายบํารุง จันทบาล
นายบําเหน็จ บินหรีม
นายบุญเกิด รองแกว
วาที่รอยตรี บุญชู ไตรทิพยพานิชย
นายบุญเทียม ศรียากุล
นายบุญพา ภูไข
นายบุญมาก นาควัชระ
นายบุญเยี่ยม เอี่ยมอําพร
นายบุญรวม แข็งการ
นายบุญเลิศ ลันทนา
นายบุญเลิศ ศิริษา
นายบุญสง ทรัพยกุลชร
นายบุญสนอง ลีลาศ
พันจาอากาศเอก บุญสินธุ ประทุมชาติ
นายบุดดี บัววัน
นายเบญจรงค บุสรา
นายประกอบ ยอดยา
นายประกาศิต มหาสิงห

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๓๒

นายประจวบศักดิ์ อารมณ
นายประเจตร เกตะมะ
นายประดิษฐ ปญญาจันทร
นายประดิษฐ ยมานันท
นายประดิษฐ รักพรา
นายประทิม โกษาแสง
นายประทีป กลัน่ โคกสูง
นายประทีป ศิลปเทศ
นายประภาส รักษาทรัพย
นายประยุทธ เฉียวกุล
นายประยูร พุทธชาติ
นายประยูร รัตนเสนีย
นายประวีณ แจมศักดิ์
นายประเวศ ไทยประยูร
จาสิบเอก ประสงค หลาออน
นายประสิทธิ์ เรืองงาม
นายประสิทธิ์ ศรีสิทธิ์
นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต
นายประเสริฐ มณีสิงห
วาที่รอยตรี ปรัชญา ปยะวงษ
นายปรีชา คําแสน
นายปรีชา ชนะกิจกําจร
วาที่รอยตรี ปรีชา พลับนอย
นายปญญา ใจแปง
นายปญญา บุญยโกวิทย
นายปญญาภรณ วัฒนปราโมทย

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายปารเมศ แสงสวาง
นายปยะพันธ นาคะเสถียร
นายปยิน ตลับนาค
นายแปลก เทพรักษ
นายพงศณวรรธน ศรีเพ็ชร
นายพงศธร ปรัชญาภัทรพงศ
นางพงศพนั ธ โชติปาละกุล
นายพงษธณนท ปญญาประชุม
นายพงษพัฒน วงศตระกูล
จาเอก พงษศักดิ์ พูลสวัสดิ์
นายพยุง เหล็กดี
นายพรชัย สุขโสม
นายพรประเสริฐ ควรรณสุ
วาที่รอยตรี พสิษฐ คําเนตร
นายพัฒน อินถา
นายพิชิต มงคลอุปถัมภ
นายพิทักษ คนคง
นายพิทักษ บริพิศ
นายพิทักษ สุพรรณพงศ
นายพิสิษฐ เกิดแสง
นายพีรพงษ ศรีสมาน
นายพีระ พิมพประสาร
นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล
นายพูลศักดิ์ นาพูลผล
นายเพชร แข็งสาริกิจ
นายเพชร พิมมะทา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นายเพชรพงษ จิวะนนท
นายเพรียวพันธ สิงหทองชัย
นายเพียรศักดิ์ เจนประวิทย
นายไพฑูรย โชยะสิทธิ์
นายไพรัตน กาฬสุวรรณ
นายไพรัตน จันทรผลหอม
นายไพรัตน ลิ่มสกุล
นายไพศาล ผลฟก
นายภคพงศ ปนเจียง
นายภัทรเชษฐ ดีแจง
นายภัทรวุธ หิรัญรัตน
นายภาณุเดช ลิ้มอารีย
นายภาสกร หวังไพโรจนกิจ
นายภูมิจิตร ศรีวงษราช
นายภูริทัต สัจจะกานต
นายมงคล เตชวงศวิกัย
นายมงคล พรมมาบุญ
นายมงคลสิษฐ ปยณรงคโรจน
นายมนตรี ชนะศักดิ์
นายมังกร คคะนาท
นายมานะ เกิดมณี
นายมานะ หรายเจริญ
นายมานิต อนรรฆมาศ
นายมานิตย นวกาลัญู
นายมาโนช เคารพรัตน
นายมารุต หงษนอย

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเมธี สุพรรณฝาย
นายยงยุทธ จําปามูล
นายยงยุทธ จิตสํารวย
นายยงยุทธ ปอมเอี่ยม
นายยงยุทธ พะเนตรรัมย
นายยรรยง กุนาคํา
จาสิบเอก ยอดรัก ไทยถาวร
นายยะหยา ปะนาฆอ
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย
นายรณชัย จิตรวิเศษ
นายรักษ งามฤทธิ์
นายรังสรรค วัฒนพานิช
นายรัชตภาส ภิญโญธิติ
นายรัฐพล นิโครธานนท
นายราชวัชร เพ็ชรไพฑูรย
นายราชสิทธิ์ มิ่งปรีชา
นายรุงโรจน บุญทศ
นายเรวัต คําภา
นายเรวัต ประสงค
นายเรืองไช วงษเนียม
นายลําพร อินทรพรหม
นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง
นายวชิระ พันดุสะ
นายวนิพงศ มุณนี อย
นายวรชัย ศรีสวุ รรณวัฒนา
นายวรภาส ทวีนชุ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๓๓๖

นายวรรณพล ตอพล
นายวรวิช หมูสูงเนิน
นายวรวิทย ชอนทอง
นายวรวุฒิ ลิ้มศิริ
นายวราทิตย ดานวิริยะกุล
นายวรานนท ยิ้มมงคล
นายวศิน จันยอด
นายวสันต เขื่อนแกว
รอยโท วสันต สุขสมบูรณ
นายวัชรพร ขํามาก
นายวัชระ กระแสรฉัตร
นายวัชระ งามทองเหลือง
นายวัฒนชัย สุวัณณะศรี
นายวัฒนะ เวียงสมุทร
นายวัฒนา พุฒิชาติ
นายวันชัย เกตุแกว
วาที่รอยตรี วันชัย อินทะชื่น
วาที่รอยตรี วิกรม จากที่
นายวิจติ ร วาททัศนะ
นายวิชัย ตั้งคําเจริญ
นายวิเชียร จูหอง
นายวิฑูรย กลาหาญ
นายวิทยา รัตนมณี
นายวิทยา อุน อนงค
นายวินัย ชาติทตั
นายวินัย ดินแดง

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวิบูรณ ชัยประเสริฐ
นายวิบูล ลีลาสมิต
นายวิบูลย ปนศิริ
นายวิรัช รามัญ
นายวิรัตน ไชยสิทธิ์
นายวิรัตน สินสาย
นายวิวัฒน เตชจินดาวงศ
นายวิวัฒน ไผทอง
นายวิษณุ จันทรัตนา
นายวิษณุ สุวรรณประทีป
นายวิสุทธิ์ วิไลรัตน
พันจาตรี วิสูตร จําพานิชย
นายวีนัส สีสขุ
นายวีรรวุทธ ปุตระเศรณี
นายวีระ วรวัฒน
นายวีระเกียรติ รัมณียรตั นากุล
นายวีระชาติ ดาริชาติ
นายวีระพจน อนันตภิรานนท
นายศทัต หทัยวรรธน
นายศราวุธ จิรพิทักษกุล
นายศราวุธ ไทยเจริญ
นายศรีชัย ตันทะโสภณ
นายศศิพิพัฒณ รัชตโสตถิ์
นายศักดา เกษมใจ
นายศักดา ชืน่ บาน
นายศักดา วิทยาศิรกิ ุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นายศิริพงค ศรีพยางค
นายศิริพฒ
ั พัฒกุล
นายศิลปชัย รามณีย
จาสิบเอก ศุภชัย หมอกแสง
นายศุเมษ สุโพธิ์
นายเศรษฐวัฒน สังขทอง
นายสกุลไชย จูมทอง
นายสงัด บูรณภัทรโชติ
นายสถาพร สุขโข
นายสนอง จันทกูล
นายสนอง จันทรรักษ
นายสนอง นันทิกะ
นายสนัน่ ทองธรรมชาติ
นายสนิท ขาวสอาด
นายสมกิจ เกศนาคินทร
นายสมเกียรติ แกวรัตน
นายสมเกียรติ เขมะสมบูรณ
นายสมเกียรติ ชัยเกียรติยศ
นายสมเกียรติ ดวงมณี
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
นายสมเจตน ตระกูลพุม
นายสมชาติ พิบูลย
นายสมชาย จันทศร
นายสมชาย จิรวรรณาภรณ
นายสมชาย ตันติวฒ
ั นะผล
นายสมชาย นาวิชา

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๑๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมชาย บํารุงทรัพย
นายสมชาย ลีว้ งศกร
นายสมชาย สุขตระกูลเวศ
นายสมเชษฐ ขนาน
นายสมนึก ภูหอย
นายสมบูรณ พรมดํา
พันจาอากาศโท สมพงศ หมั่นสาน
นายสมพงษ ปามุทา
นายสมพจน สารภูษิตสันต
นายสมพร กุญชรชัย
นายสมพร เครือบุญ
นายสมพร ปจฉิมเพ็ชร
นายสมพร มณีรัตน
นายสมพร ออนทองอิน
นายสมภพ ณีศะนันท
นายสมภพ รวมญาติ
นายสมภาร เกลี้ยงเกลา
นายสมมาฏฐ โพธิ
นายสมยศ พุมนอย
นายสมยศ ศิลปโยดม
นายสมศักดิ์ บุญทํานุก
นายสมศักดิ์ พละกาบ
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายสมหวัง เรืองเพ็ง
นายสมาน กองแกว
นายสมาน ภูบุญลาภ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายสมาน เมืองแกว
นายสราวุฒิ พรหมขุนทอง
นายสราวุฒิ วรพงษ
นายสราวุธ แกวนาค
นายสวัสดิ์ ปลื้มพันธุ
นายสังคม บุญรอด
นายสัญชัย ขจรเวหาศน
นายสัญชัย เตชนิมิตวัช
นายสัญญา ศิริพงษรุงโรจน
นายสันติ เหลาบุญเสงี่ยม
นายสัมพันธ เทพทอง
นายสัมพันธ เนตตกุล
นายสัมฤทธิ์ มณีจนั ทร
นายสัมฤทธิ์ สุกใส
นายสาธิต ไกรนรา
นายสาโรจน วีระกิจพานิช
นายสํารวย ชูยศ
รอยตรี สํารวย เมฆฉาย
นายสําราญ พิบูลย
นายสําเริง ภิญโญ
นายสิงหคาร อนมัน่
นายสิทธิ พิพัฒนชัยกร
นายสิทธิชัย ศักดา
นายสินชัย นาคิน
นายสิริรฐั ชุมอุปการ
นายสืบสาย ศักดิโ์ สภิษฐ

หนา ๙๖
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุกิจ สาระสันต
นายสุจิต สุชาติ
นายสุจินต งามฉวีพันธุ
นายสุจินต ไชยชุมศักดิ์
นายสุจินต วิภูษิกุล
วาที่รอยตรี สุจนิ ต ศรีวิเชียร
นายสุจิโรจน คงเมือง
นายสุชีพ รัตนสมบัติ
นายสุทธิพร ณ นคร
วาที่รอยตรี สุทัศน ขันธะหัตถ
นายสุทิน คําเพชร
นายสุทิน จันทรงาม
นายสุทีป แกวนุน
นายสุเทพ ปญญามัง
นายสุเทพ ลีลางาม
นายสุเทพ วงษพานิช
นายสุเทพ แสนกลา
นายสุธน หนูรอด
นายสุนทร ทวีตา
นายสุนนั ท ดาบสมศรี
นายสุนนั ทนธร คอนกรีต
นายสุบิน บุญทูล
นายสุพจน เมฆประดับ
นายสุพจน วงศววิ ฒ
ั น
นายสุพร เนาวกูล
นายสุพัชร นาคพันธุ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๖๗
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

นายสุภาพ ดีแสง
วาที่รอยตรี สุรจิต เอี่ยมธรรม
นายสุรชัย ขํานอย
นายสุรเชษ เหรียญดํารงพร
นายสุรเดช โสพิณ
นายสุรพงษ ชางเขียว
วาที่รอยตรี สุรพล เจริญสิน
นายสุรพล ศรีทองกุล
นายสุรพล ศรีมงคล
นายสุรศักดิ์ วงศนิ่ม
นายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย
นายสุรศักดิ์ สมทรัพย
นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช
นายสุระพล เสนาทับ
นายสุรัช สงคสุภา
จาโท สุรตั น กาญจนเจตนี
นายสุรตั น อวยพรสง
นายสุริยัณห จิรสัตยสนุ ทร
นายสุริยา อุดคําเที่ยง
นายสุวรรณ เวฬุวนารักษ
นายสุวฒ
ั น ศิริโภคาภิรมย
นายสุวิช ภูมาลี
นายสุวิชาญ ไชยโกมล
นายสุวิทย พุกกะเวส
นายสุวิทย สันตติวงศไชย
นายเสกสรร เปรยะโพธิเดชะ

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
รอยตรี เสถียร สาระสิทธิ์
นายเสนห เบาสันเทียะ
นายเสรี ยีซัน
นายแสวง กาศรีวิชัย
นายโสภณ สุวรรณโพธิ์ศรี
นายโสภณ หวงญาติ
นายหนูแดง สีคาํ
นายองอาจ สังคหัตภากร
นายอดิเรก ใหมมงคล
นายอดิศักดิ์ สรอยนาค
นายอดุลย ทรงชัยกุล
นายอนันต พรหมเพียรพงศ
นายอนุชา แกวเพ็ชร
นายอนุชา นาชัย
พันจาอากาศเอก อนุชา พัสถาน
นายอนุชา อินทศร
นายอนุทนิ ชาติสุทธิ์
นายอนุรัฐ ไทยตรง
นายอนุสร ตันโชติกุล
นายอบรม อาจพงษา
นายอภิชาติ กันธิพันธ
นายอภิชาติ วิชานนะณานนท
นายอภิชาติ ศรีมว ง
นายอภิศักดิ์ แกวสุขศรี
นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
นายอรรถพล พันธุศาสตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔

นายอรุณ สิงหอนิ ทร
นายอลงกต วรกี
นายอลงกรณ วรรณคํา
นายอลงกรณ แอคะรัจน
นายอัครชัย ชัยจิรฉายากุล
นายอัศวิน หินเธาว
นายอัษฎางค พุทธวงศ
นายอาทิตย ยังคง
นายอํานวย ปองนาน
นายอํานาจ พวงสําลี
นายอิทธิชัย เอกแสงศรี
นายอิสิ สุรสิงห
นายอุดม โชติพันธุ
นายอุธร มนตรีสา
นายอุบล พีระพรปญญา
นายเอก โสภิษฐานนท
นายเอกบดินทร ดวงศิริ
นายเอกรัฐ หลีเส็น
นายเอกวัฒน ชมญาติ
สิบเอก เอนก ขันทองคํา
นางกชนันท สุขสําราญ
นางกมลลักษณ พันธยิ่งยก
นางกมลวรรณ ศุภลักษณ
นางกัญญา คงคา
นางกัณฐชนิศ แดงหวาน
นางกาญจนา เพ็ชรวิเศษ

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกาญจนา อุปรัตน
นางกานตพิศุทธิ์ กระแสรทพิ ย
นางกิง่ กาญจน สุนทรรุจิ
นางกิตยานาถ โทบุรนิ ทร
นางขันแกว ศิริรมย
นายจรินทิพย ศรีทะลับ
นางจํานงค สอาดหัว
นางจําเนียร ไทยแท
นางสาวจําเริญ วังศรี
นางจิตตรง รุง แสง
นางจินดา นาวาทอง
นางจุฑามาศ สวางจิตร
นางชนิตา เคลือบทอง
นางชลลดา กฤชธนากร
นางชิตชมัย เดชวรรณ
นางชุตินนั ท สรรพอาษา
นางณัฐกานต สุขศรี
นางณัฐกานต โอสถาพันธุ
นางสาวณัฐธยาน ตรีรัตนานุสรณ
นางณัฐวีรภัทร สระทองขํา
นางสาวณัณทณิษฎ ธนะโศภิษฐ
นางณิชารีย เดชาปรัชญา
นางสาวณีรนุช กอนนาค
นางดรุณี แซแร
นางดรุณี เรืองแกว
นางเตือนใจ สุระเศรณีกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖

นางทองนาค บุญเลี้ยง
นางทัศนีย ขุนคํา
นางธนธร เดี่ยวฉิม
นางธันยชนิตว โอสถิตยพร
นางธิดา อรัณยะกานนท
นางสาวนงค สุดทองคง
นางนงเยาว บุญสุวรรณสกุล
นางนงลักษณ กุลจันทรศรี
นางนงลักษณ บุญฟอง
นางนภาวรรณ พึ่งเจียม
นางนฤมล แตสกุล
นางนฤมล ธิตงั
นางสาวนัชชา นนทธรี ะชีวนิ
นางสาวนันทนภัส ทวีโชติไกรศรี
นางนันทหทัย วงษศิลป
นางนารากรี นวมเสวตร
นางสาวนารี เพียงตา
นางนิตยา ตันทอง
นางนุชนาฏ ยอดมณี
นางนุชรี สาและ
นางสาวเนติมา โหมดเทศ
นางเนาวรัตน จิตณรงค
นางสาวบัวศร ถาวร
นางบุญชุม วงษประเสริฐ
นางสาวบุญเพ็ญ วินิจสกุลไทย
นางบุญเรือน ทองเกียว

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเบญจมาศ อธิวงศ
นางปภัสมน กองหาญ
นางประทีป แดงเดช
นางประทุม ชางสลัก
นางประนอม คณทา
นางประไพ กันอินตะ
นางประไพทิพย ผูถนอมวงศ
นางประภัสสร สุวรรณรังษี
นางปรางศิริ ตันติการุณย
นางปราณี เชื้อสาย
นางปราณี วัชรสุนทร
นางสาวปราณี วาสนาบุญสงเสริม
นางสาวปราถนา วีระวุธ
นางปรินดา สวัสดี
นางปรียา สุขภาพ
นางสาวปยพร เจริญแสน
นางผาสุข เกิดอิ่ม
นางสาวพงษรตั น หิรัญรักษ
นางพยอม ชมภูลาว
นางสาวพรทิพย วันบรรเจิด
นางพรรณธิภา ธนสันติ
นางสาวพรรณนี บุญดีวงค
นางพรรณราย เมืองกระจาง
นางพรรณิภา อะทะยศ
นางพรรษพร กลมออน
นางพริ้มเพรา เพ็ชรนรินทร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘

นางพวงเพชร รัตนภาค
นางพัชรลักษณ ตันทิกุล
นางพันธทิพย เอมครุฑ
นางสาวไพรินทร วนิชรานันท
นางภคนันท อํานวยหาญ
นางสาวภัทราพร ลายจุด
นางภิรมยา จันทรวงศ
นางสาวภุมรี แกววิชติ
นางมณี อังศุวิริยะ
นางมลินี ยะโกะ
นางมัณฑนา ขันทะสีมา
นางสาวมารินี นอยนวล
นางสาวเมตตา สินยบุตร
นางยาใจ ทรรศวรรณ
นางเยาวลักษณ คงทอง
นางสาวรวีวรรณ จึงมั่นคง
นางรัชนี ถนอมชาติ
นางรัตนี โนจิตต
นางรัมภากร สุขพัทธี
นางราณี เนาวงศ
นางรุง อรุณ แกวศรีชวง
นางฤทัยวรรณ โกษาแสง
นางสาวลักษณา อภิรติปญญา
นางลัดดา ชํานิกลา
นางลัดดา เหลืองวิลัย
นางลําใย ชูมณี

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาววชิราพันธ เกิดสุข
นางวนิดา มวงจีน
นางวรพรรษนันท พรหมสะโร
นางวรรณดี เทศถนอม
นางวรรณดี นวลขาว
นางวรรณรดา การะภักดี
นางสาววรรณา บุรี
นางวรรณี อินชิน้
นางสาวรัญญา สุวรรณนที
นางวราภรณ ไตรรัตน
นางวัชนี เทพคําดี
นางวัฒนา แยมละมาย
นางสาววันณีย ตัน่ หุย
นางวันทนา อรามวิทย
นางสาววัลลภา ศรีเมือง
นางวารุณี อินทะชืน่
นางวาสนา ขยันกิจ
นางวาสนา เทศนอย
นางวาสนา เพชรบํารุง
นางวิทยาธร เรียงสันเทียะ
นางสาววิภาพร คุรุรตั นชัยกุล
นางวิภาวี เอี้ยงทอง
นางวิลาวัณย คงเกลี้ยง
นางวิไลรัตน บุญนา
นางวิไลลักษณ ตรีอนิ ทอง
นางศรีทัศนีย มุกดาหาร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑

นางศศิกาญจน ศิลปเพ็ชร
นางศิรประภา ยารสเอก
นางศิริวรรณ ฦาแรง
นางศิริวรรณ สงดํา
นางศิริวัลย บัวทอง
นางสาวศุภาวีร ชาญวิจติ ร
นางสกุณา ชาติสุวรรณ
นางสมใจ ยิ้มละมัย
นางสมประสงค จีนอาศัย
นางสมพร แดงวิสุทธิ์
นางสายชล วัจนะรัตน
นางสายสุดา ไชยเมือง
นางสาลี่ เดชบุญ
นางสาวิตรี พงคะชาติ
นางสาวสุขใจ หงอสกุล
นางสุขสม อยูดี
นางสุขิตา จันทรฉลอง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุดาพร จันทรเพชร
นางสุทนิ ดรินทพงศ
นางสาวสุนนั ท สุขเจริญ
นางสุบนั จันทรทรัพยกา
นางสุพรรณ เชื้อพูล
นางสาวสุภาวดี ผานสุวรรณ
นางสุวรรณา ไชยศรี
นางเสาวณีย หอมแกว
นางเสาวภา สิรเิ ลิศวณิชชา
นางแสงทอง ทุมแกว
นางหลินฟา ศรีพุม
นางอโนชา ปวงคําคง
นางอรทัย มโหทาน
นางสาวอัญชันกาญจน นิลพฤกษ
นางสาวอําไพพรรณ แกวสีหมอก
จาโทหญิง อําภา เสมอจิต

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๑ นายกมล เบาวัน
๗ นายกฤษดา กลาหาญ
๒ นายกฤชวัฒน บุญชู
๘ นายกฤษพล คุณแสง
๓ พันจาอากาศเอก กฤษกร
๙ นายกัมปนาท สุประพนธ
โชคอํานวยพร
๑๐ นายการุณ โอฬาริ
๔ นายกฤษฎา ยั่งยืน
๑๑ นายกิ่ง บุญเจริญ
๕ นายกฤษฎ จงดี
๑๒ นายกิตติชัย วีระจิตต
๖ นายกฤษณะ จันทรอินทร
๑๓ นายกิตตินันท ลีลาวัฒนเกียรติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

วาที่รอยตรี กิตติสิทธิ์ ชาญชัย
นายกุลเทพ เปาวะนา
นายเกต ขันธทะยศ
นายเกรียงไกร ประดับลาย
นายเกรียงศักดิ์ งามศิริ
นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาภรณ
นายเกียรติศักดิ์ ภูกําชัย
นายไกรศักดิ์ รัตนตระกูล
นายขจร คนล้ํา
นายเข็มทอง นามสิงห
นายคณิต คงเปย
วาที่รอยโท คมกริช ศรีสวัสดิ์
นายคัมภีร ศรีสุนทร
นายจตุพร ศุภสร
นายจตุพล พวงจินดา
นายจรัส มากสวัสดิ์
นายจริน ชาพรหมสิทธิ์
วาที่รอยตรี จรุงพัฒน แมนศรี
นายจรูญศักดิ์ ขันทอง
นายจักรไตร สันตินันตรักษ
นายจักรกฤษณ นนทจีรพัส
นายจํารัส สีทองชื่น
นายเจริญ นัยวัฒน
นายฉลอง ฆารเลิศ
นายฉลาด ทองศรี
นายเฉลิม ราชอาสา

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๕

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเฉลิม ศิริรัตน
นายเฉลิมชัย โชติกวณิชย
นายเฉลิมชัย แสวงสุข
นายเฉลิมวุธ บุตรประโคน
นายเฉลิมศักดิ์ เชื้อปูคง
นายเฉลียว เนื่องกลิ่น
นายชลาทร ตางพันธ
นายชวลิต จริยะยรรยง
นายชวลิต บุษบา
นายชัชพงษ วิลาควง
นายชัชวาลย มิ่งมาศ
นายชัยภูมิ นาคสังข
นายชัยรัตน อึ่งทอง
นายชัยโรจน บุญเรืองธนศักดิ์
นายชัยวาร เสตฐา
นายชาญ ผันกระโทก
นายชาญชัย หอมเสียง
นายชายไชย จันทสิทธิ์
นายชาญณรงค แสงทิพย
นายชาญวิทย วิไลกุล
นายชาตสิทา เกิดปญญา
นายชาติชาย ชินวัตร
วาที่รอยตรี ชํานัญ รัตนสีมา
นายชุมพล เทียมครบุรี
นายชูชาติ บัติปน
นายชูศิลป ดอนเตาเหล็ก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๙๑

นายเชียง อธิจันทรรัตน
นายเชี่ยวชาญ พรมวัง
นายโชติชวงชัยอนันต ดาบโสมศรี
นายณรงค คําปุย
นายณรงค โคตรจันทา
สิบตํารวจเอก ณรงค ปติปุญญพัฒน
นายณรงค พิชัยรัตน
นายณรงคชัย วิโรจนชีวัน
นายณรรฐพล บุญเกิด
นายณัฐพงษ วัชรมณฑล
นายณัฐวุฒิ แสงดาว
นายดวงประเสริฐ ชาเวียง
นายดํารงค อินทรักษ
นายเดช ชํานาญยุทธ
นายตระการ จันทรชัยภูมิ
นายเติบ นพคุณ
นายถนอม สายเสมา
นายถนอมศักดิ์ พิจารณ
นายเถน จันทรฝาง
นายทรงเกียรติ เชาวนโอภาส
นายทรงวุฒิ นึกชัยภูมิ
นายทวิภาคย หุนเจริญ
วาที่รอยตรี ทวีพล ปรัสพันธ
นายทองใบ ออนละมุล
นายทองมวน สาเกตุ
นายทองหลอ พวงสุข

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเทพประธาน จันทรศิริ
นายธงชัย แสงจันทร
นายธนพล รอดภัย
นายธนวรรณ มณีรัตน
นายธนวัฒน จูกุล
นายธนวัฒน พันธโยศรี
นายธนศักดิ์ ศิรริ ักษ
นายธนาภัสสร ฤทธิ์เต็ม
วาที่รอยเอก ธนาวุฒิ ชนะคช
จาสิบโท ธวัชชัย กลิน่ หอม
นายธีรชัย อุนวรรณธรรม
วาที่รอยตรี ธีรภพ ธนะศรี
นายธีรสุทธิ์ ธีรวฒ
ั นานนท
นายธีระเดช บางสมบุญ
นายธีระพันธ จัดพล
นายธีระพันธ เตชะ
นายธีระวัฒน หลิมไพโรจน
นายธีระศักดิ์ คันธรส
นายนภาดล วิภาวิน
นายนรินทร แชมชอย
นายน้ําใจ เผือกเสนห
นายนิคม อินธิครุนันท
นายนิธิพัฒน ศรีมรกต
นายนิพนธ ถวิลสุข
นายนิวัฒน ลือนาม
นายบรรพต ลากวงษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายบริสุทธิ์ มีบณ
ั ฑิต
นายบังคม พิมพาสาร
จาสิบเอก บัญชา แสงสุวรรณ
นายบัญญัติ มาศงามเมือง
นายบัณฑิต รุกขชาติ
นายบันลือ แกวใจ
นายบุญทรง โพธิบญ
ุ
นายบุญทวี อิ่มบุญตา
จาสิบเอก บุญมี สังวาลไชย
ดาบตํารวจ บุญศรี สุวรรณวงศ
นายปกิต อายุวฒ
ั น
นายปฏิวตั ิ เจนใจ
นายปณกุล ศรีปรัชญาวรกุล
นายปภพ ดีเรือก
นายประกาสิต มีพยุง
นายประจวบ ระโหฐาน
นายประจักษ กิจไพบูลยชัย
นายประณต ธานี
นายประดิษฐ ศรีจนั ทร
นายประทีป มณีเทียนทอง
นายประธาน พวงจาก
นายประพันธ วรศรี
นายประภัทรชัย กิตติตระการ
นายประยงค ขอวางกลาง
นายประยูร เอนก
นายประวิทย บุราณฤทธิ์

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประวิทย รอบกิจ
นายประวีร อินทธิพลาลักษณ
นายประสงค ธงสุวรรณ
นายประสาร ประสาททอง
นายประสิทธิ์ กงจีน
นายประสิทธิ์ ดังยางหวาย
นายประเสริฐ แสงแกว
นายปราโมทย เงินแจง
เรือตรี ปราโมทย ทับทิม
นายปราโมทย ทานประสิทธิ์
วาที่รอยตรี ปริวรรต สมณะ
นายปรีชา วิไลลักษณ
นายปรีชา สันติประเสริฐ
นายปรีชา สิงหชงค
นายปญญา วงศศรีหลา
จาสิบเอก ปติพัฒน กุลภัทรฐิตวิ ัชร
นายปยะ สุวรรณกิจ
นายเผด็จ ทองหาญ
นายพงศศริ ิ แกวหอม
นายพจน เพ็ญไพบูลยเสถียร
นายพรชัย สุขขี
นายพรเทพ คูหะมณี
สิบเอก พศิน นิยมาคม
นายพสิษฐ เชื่อมเจริญพรกุล
นายพิชัย บุเงิน
นายพิชัย ปรางคชัยภูมิ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๑๙๕

นายพิชิต เจริญกาศ
นายพิชิต ติหะปญโญ
นายพิเชษฐ มากโพ
นายพิทักษ ธิโสภา
นายพินิจ การคนซื่อ
นายพินิต ดวงสุวรรณ
นายพิบูลย สิงหะ
นายพีรพงษ ชุมทอง
นายพีระพงษ โถทอง
นายพีระพงษ เทียนรังษี
นายไพฑูรย เทียนทอง
นายไพยนต คําใหญ
นายไพรทูล บัวลี
นายไพรัช ชมศิริ
นายไพโรจน หละวัน
นายไพศาล บัวแตง
นายไพศาล บูรณสัจจะ
นายไพศาล มีสวัสดิ์
นายไพศาล หอมเกตุ
นายภาณุวฒ
ั น โรจนอุดมพร
จาสิบโท ภิรมย เที่ยงสาย
นายภูเบศร จูละยานนท
นายภูมิทักษ โสมาบุตร
นายมงคล เกิดโกสุม
นายมงคล เขียวสวาท
นายมงคล แสงสวาง

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๒๑

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายมนตรี โสภณสุภา
นายมนตรี หมวกไสว
นายมนัส ฆองดี
นายมนัส งามบรรหาร
นายมนัส นามวงศพรหม
นายมนัส ยสินพร
นายมนูนารถ ชาลีเขียว
นายมัฆวาน คําแถม
นายมังกร อุนพงค
จาสิบเอก มานพ ชมเชย
นายมานพ ตั้งแตง
นายมานพ บุตรศิริ
นายมานพ ศิริรตั นปญญากร
นายมานะ รังสิวรารักษ
นายมานะ แสงสุขดี
นายมาโนช ชูจาด
นายมาโนช ทองทาฉาง
นายมิตรภาพ อนุศาสนนันทน
นายเมธี จินตนปญญา
นายยงยุทธ วิปุละ
นายยงยุทธ ศิลลา
นายยงยุทธ อุยประภัสสร
นายยงสุข ดีมา
นายยุทธพงษ อําไพพันธ
นายรณฉัตร โนวฤทธิ์
พันจาอากาศเอก รณชัย แสงศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๔๗

นายรักษสิทธิ์ เจริญหิรัญ
นายรังสรรค พรสิงห
จาสิบเอก รัชตพงศ ภักดีอกั ษร
นายรัฐโรจน จิระพันธธํารง
นายเรืองฤทธิ์ มณีพันธุ
นายเรืองศักดิ์ วรหาญ
นายฤทธิรงค วิจารณปญญา
นายลําภึง ภุมรา
นายวชิรวิชญ ออกตลาด
นายวรกฤช นิ่งนอย
นายวรดิษฐ เศรษฐสันติ์
นายวรศักดิ์ โรจนดาํ รงการ
นายวรากรณ รัตนสิทธิ์
นายวสันต ไชยมนตรี
นายวสันต บํารุงทรัพย
นายวสันต เรืองทวีป
นายวัชรินทร บัวทอง
วาที่รอยโท วันชัย ถิ่นจันทร
วาที่พันตรี วันชัย ไวศยดํารง
นายวันชัย ศรีเดชา
นายวัลลภ ทาเกิด
นายวารี ยอดแกว
นายวาสนา เพชรวงศ
นายวิจักษณ ศรีอุทธา
นายวิชัย วัฒนกูล
นายวิชติ ชายสุทธิ์

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๗๓

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวิเชียร ทองสาม
นายวิเชียร บุตรศรี
นายวิทยา ไชยสาร
นายวิทยา วงศสวุ รรณ
นายวิทติ ย ชวยชู
นายวินัย เคาโคน
นายวินิจฉัย วิชัยยันต
นายวิรัช นุนแกว
นายวิรัตน ชางเหล็ก
นายวิรัตน เชิดชัยภูมิ
นายวิรัตน เรียบเรียง
นายวิรัติ นาคนชม
วาที่รอยเอก วิวฒ
ั น ประทุมวงษ
นายวิสนั ต คําลอย
นายวิหารชัย พรหมภา
นายวีรพันธ ศุภภัควรุจา
นายวีรวัฒน ปาลสาร
จาสิบเอก วีระพงษ แกนทาว
นายวีระศักดิ์ เครือประสิทธิ์
นายวีระศักดิ์ ตรีอาภรณวงศ
นายวุฒิพล เจริญผล
นายศรีชัย เรือนเงิน
นายศรีไพร วิเทศผล
นายศรีสวัสดิ์ จันทาโภ
นายศักดา พันธพงศ
นายศักดิ์ศรี นิจถาวร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๒๙๙

นายศักรินทร ภาวะลี
นายศัภชัย อิ่มมูล
นายศาศวัต สนสายสิงห
นายศุภชัย แดงถาวร
นายสกล จันทรใสย
นายสงวน แสงชาติ
นายสถาพร วงศลอื เกียรติ
นายสนใจ พละศักดิ์
นายสนธยา ทองดี
นายสมชาย เชียวทับทิม
นายสมชาย เนินทราย
นายสมชาย ประสิทธิ์สัตย
นายสมชาย มีทรัพย
นายสมชาย เลขาลาวัณย
พันจาเอก สมไช เสียงใหญ
นายสมทรง ประคองวงคศรี
นายสมบัติ เชื้อทอง
นายสมปอง มั่นคง
นายสมพงษ สุขประเสริฐ
นายสมพร จันทรเพ็ญ
นายสมพร เล็กอุทัยพานิช
นายสมพล ขวัญยืน
จาสิบเอก สมพล อยูห มื่นไวย
นายสมยศ สกุลแพทย
นายสมศักดิ์ แจมทิม
นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๒๕

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมศักดิ์ สิทธิเสรี
นายสมหมาย กอดแกว
นายสมหมาย ชนะสิทธิ์
นายสรศักดิ์ วจีสัตย
นายสวัสดิ์ เจียมใจ
นายสวาท ยางงาม
นายสังวาลย ทองเกิด
นายสันติ ทางธนกุล
นายสันติภาพ พยัคฆพันธ
นายสันธนะ บัวชาติ
นายสัมพันธุ แสนยะบุตร
นายสัมพันธ สุภากาวี
นายสาธิต ออนนอม
นายสามารถ เจิมรอด
นายสามารถ มโนธรรม
วาที่รอยตรี สายัณห ชาวไร
นายสายันต เมฆพัฒน
นายสารัช สังขชมุ
นายสํารวม รักษาพราหมณ
นายสํารอง ภูงามนิล
นายสิงห หงษาคํา
นายสิงหคาร จับจาย
นายสิทธิชัย จริยา
วาที่รอยตรี สิทธิเดช อุทก
นายสิทธิพร พิพัฒนกุล
นายสิทธิพร มูลศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๓๕๑

นายสิริชัย วุฒิปราณี
นายสุขสันต จันทรวงศ
นายสุชาติ จันตะวงศ
นายสุชาติ ทิพยเที่ยงแท
นายสุชาติ สําเริง
นายสุชาติ สุขดี
นายสุชิน เปรมวิชัย
นายสุโชติ ชะนะพันธ
นายสุดใจ วงษสมุทร
นายสุทธินาถ ปสันตา
นายสุทรรศน วงศตระกูลภู
นายสุทัศน สังขรัตน
นายสุทิน ประจิตร
นายสุเทพ ประดิษฐวฒ
ั นกิจ
นายสุเทพ เล็กประเสริฐ
นายสุเทพ วิหครัตน
นายสุธรี ะ เอี่ยมสะอาด
นายสุนทร กุฎีพันธ
นายสุนทร พูนเกษม
นายสุพรชัย จิตตุรงคอาภรณ
นายสุพล สมปตะ
สิบตํารวจเอก สุพักตร บุญมาก
นายสุพัตร รุง โรจน
นายสุภาพ สบายสูงเนิน
นายสุรชัย ผลเจริญ
นายสุรเดช พิมพโพธิ์

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุรพงษ ขะจวง
นายสุรพงษ เครือณรงคสนั ติ
นายสุรพล บัวแกว
นายสุรพล เปรมปรีดิ์
นายสุรพล สวัสดิ์วิเชียร
นายสุรพันธ จิตตการุณย
นายสุรวุฒิ สกุลเรือง
นายสุรศักดิ์ หันชัยศรี
นายสุรตั น ทิพยรักษ
นายสุรินทร ภูสิงห
นายสุริยน แจงโถง
นายสุวรรณ โมรา
นายสุวฒ
ั น อินทรไทยวงศ
นายสุวตั ิ ขอนพิกุล
จาเอก สุวิทย ฉ่ําคราม
นายสุวิทย ธรรมกุล
นายสุวิทย ภาษี
จาเอก สุวิทย ละอองแกว
นายเสถียร คันฉอง
นายเสถียร จันดาวงศ
นายเสรี จําปาเงิน
นายไสว ตรังคประสิทธิ์
นายหิรญ
ั สอิ้งทอง
นายอดุลย บุญญแพทย
นายอดุลย หลอดทอง
นายอนันต แสงธีรกิจ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายอนุ กิจบัญชา
นายอนุชา เทพมงคล
นายอนุวัฒน ลีระกุล
นายอนุสรณ บัวคลี่
นายอภิศักดิ์ อารีกุล
นายอมรศักดิ์ ระวังนาม
นายอรุณ ทําเนาว
นายอัฐวิศว ทิพทยาวัฒน
นายอาคม จันมะโน
นายอาจิณ สุวรรณมณี
วาที่รอยตรี อานนท กระบอกโท
นายอานนท ปญญาศรี
จาสิบเอก อานนท มูลสุข
พันจาอากาศเอก อํานวย หาดทราย
นายอํานาจ ลอยทอง
นายอํานาจ วุฒิสาร
นายอํานาจ อิ่มผอง
นายอิทธิ ศรีมาธรณ
นายอิสรญา มาหนู
นายอุทัย ลายภูคํา
นายอุทัยศิลป คําศิริ
นายเอกสิงห ชัยยศ
นายเอนก สุวรรณวงศ
นายโอภาส วรจักร
นายโอภาส วรศิริ
นายไอยรา ไทยเจริญ

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
๔๒๙

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกนกวรรณ เงางาม
นางกมลนิษฐ แชมชอย
นางกมลภรณ ธรรมสฤษดิ์
นางกมลภัทร ธรรมสุนทร
นางสาวกมลวรรณ มรกตพรรณ
นางสาวกรรณิกา ปนทอง
นางกรรณิกา เปรมศรี
นางกรรนิกร สหะวิริยะ
นางกรวิกา อินทศร
นางกฤติกา บุราณฤทธิ์
นางสาวกฤติยา กานอย
นางกฤษณา นิยมคํา
นางกฤษณา วงศเรือง
นางกอบกูล พรมจาด
นางกัญญา รัตนพงศ
นางกัญญานันท สุดชะวา
นางสาวกัญญณณัฎฐ เนืองณี
นางกัณหา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวกัตติกา รอดจันทร
นางกัลยาณี กระจกเหลี่ยม
นางกาญจนา ดีเอี่ยม
นางกิง่ แกว อัตโถปกรณ
นางเกยูร ชีวไพบูลยศิลป
นางเกลาฟา ทองสนธิ
นางเกษมณี ขัติยะ
นางเกษร รุงสุวรรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๔๕๕

นางแกวตา บัวทอง
นางสาวโกศล สารการ
นางใกลรุง ทัศนะพงษ
นางขนิษฐา ธรรมทินโน
นางสาวขวัญใจ ทาจีน
นางสาวขวัญตา ชูกาํ เหนิด
นางเข็มทอง ปาลอินทร
นางคนึงนิจ กลีบบัว
นางจรรยา ฉายัษฐิต
นางจรรยา เทวายะนะ
นางจรรยา หอมคง
นางจรูญลักษณ เนาวศิริ
นางจันทนา กันตังกุล
นางสาวจันทนา เพชรเกษม
นางสาวจันทนา วังสะพล
นางจันทรพร ซายสุพันธ
นางจันทรา มากมารศรี
นางจันทรจิรา สนธิศิริ
นางจันทรฉาย ดวงใจ
นางสาวจันทรทิพย นันทะ
นางสาวจันทรเพ็ญ พึ่งเฮง
นางจันทรแรม สีตะธนี
นางจันทวรรณ เกษมรัตน
นางจันที ศุภดล
นางจารุพันธ อุตมอา ง
นางจารุวรรณ แชทอง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๘๑

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจารุวรรณ พันธุโอภาส
นางจารุวรรณ เพ็งวันพุฒ
นางจํารัส นวลมา
นางจิณตั ตา ไชยเจริญ
นางจิดาภา จันทรเจริญ
นางจิดาภา มีแตง
นางจิตติมา งาเจือบุญถนอม
นางจิตโศภิน เคนจันทึก
นางจินตนา กันธวัง
นางจินตนา รุงเรืองศรี
นางจินตนา สถาปตานนท
นางจินตนา อิ่มบุญตา
นางจิรพรรณ แฝงสูงเนิน
นางจิราพร แกวแดง
นางจิราภรณ จารุธาณินทร
นางสาวจิราภรณ สินประเสริฐ
นางจิรารัตน กาญจนกุล
นางจีรนันท ธารไชย
นางจุฑามาศ โฆษะปญญาธรรม
นางสาวจุฑารัตน สุภโตษะ
นางจุรี ทองนะ
นางจุฬา เรืองเทพ
นางจุฬาลักษณ หล่ํารัศมี
นางเจนจิรา ประดิษฐ
นางสาวเจิมจันทร วรชินา
นางสาวฉวี เจริญพูนพาณิชย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๕๐๗

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางฉันทนา ศิรริ ัตตัญู
นางสาวเฉลิมศรี หงสวฒ
ั นพงศ
นางชนันท กลัดเล็ก
นางสาวชนากานต ชางหลอ
นางชนิดา รักษศรี
นางชนิดา ศรีศกั ดิ์
นางชไมพร ชางเพรียวงาม
นางชลฤดี เหมือนรักษา
นางชอทิพย จันทรชํานาญ
นางสาวชัญรัศศ อุน หนอ
นางชิราภรณ โพธิ์อุดม
นางชุติมัย รัตนพันธ
นางชูศรี ส.สกุล
จาอากาศเอกหญิง ญาณี ใตฟามูล
นางฐานิสสร ออนเปง
นางฐาปณีย แกวพัตร
นางณอัญญา จันทรากาศ
นางสาวณัฎฐินา ยอดยิง่
นางณัฏฐธภร อัครกิตติโสภณ
นางสาวณัฐชานันท มณีจิรนนทกุล
นางณิชกมล สิริภาพ
นางดนยหทัย หมวกแกว
นางดรุณี อุทกเวช
นางสาวดวงใจ จันทรหอม
นางดวงเดือน สุริยะปอ
นางดวงพร นาคะ

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
๕๓๓

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางดวงพร เอกะกุล
นางทรงศรี สุขสําราญ
นางทวีทรัพย ใจอารีย
นางสาวทวีวรรณ บุญนาจเสวี
นางทองทิพย ผาติศรัณย
นางทัศนีย กิ้มเฉี้ยง
นางทัศนีย ชาตะวราหะ
นางทัศนีย ภูวชิรานนท
นางทัศนีย อินจีน
นางทัศพร ธนูศิลป
นางทิชากร คุณเจริญ
นางทิพยวรรณ โตแตง
นางงสาวธนพร กะนะแสง
นางธนัสพรรณ ภูบ ําเพ็ญ
นางสาวธนาวดี ชืน่ วงศ
นางธนินี ตั้งตรงจิตร
นางธันยชนก ชาวอางทอง
นางธีรพรรณ ปาณีตพลกรัง
นางนงนุช พรชัยไชยวัฒน
นางนงเยาว เกิดทอง
นางนงเยาว เจริญฤทธิ์
นางสาวนงลักษณ รัตนจันทร
นางสาวนพรัตน ชลอกลาง
นางนภาพร โตศิริ
นางนภาพร ศรีมรกต
นางนวรัตน เกตวัลห

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๕๕๙

นางนวลจันทร สถาวรสมิต
นางนวลจิรา ใจสมุทร
นางนอยนภา ประเสริฐศักดิ์
นางสาวนัทธมน หมัน่ งาน
นางนันทนา สุภา
นางนันทนา ออนขาว
นางนันทวัน ทาหอม
นางนันทะกาญจน ยินดีรมั ย
นางนันทิยา โพธิ์อําพล
นางนัยนา แกวศรี
นางนาฏยา ฮวบประเสริฐ
นางสาวนาตยา ตันวรกุล
นางนาตยา มูสิกะเจียม
นางสาวนารียา หนุนอนันต
นางนิตยา แซโลว
นางนิตยา ทับทอง
นางนิตยา วิเศษศักดิศ์ รี
นางสาวนิตยา ศรีเมือง
นางสาวนิตยา สนสรอย
นางสาวนิตยิ า เนียมเงิน
นางสาวนิทรา ศิริมาศ
นางนิพร สิทธิพรหม
นางนิ่มอนงค อยูทรง
นางสาวนิรมล สาลี่
นางนิรมล สุวรรณชาง
นางนิรอบียะห กอบวิทยา

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนิลุบล โชคบัญชา
นางนิศารัตน ตรีสวุ รรณ
นางสาวนุม ประกาย แกนทาว
นางนุวัชรา เขตตะเคียน
นางเนาวรัตน เอี่ยมเจริญ
นางบวรลักษณ วรวุฒิ
นางบังอร เรือนเงิน
นางบัวรอง ประสิทธิส์ ัตย
นางบุญชิต พวงคํา
นางบุญรวม ใจทองคํา
นางบุปผาวรรณ แสนติ๊บผาย
นางบุษบา เพียรชนะ
นางสาวเบญจพร สิงหนอย
นางเบญจมาศ สรอยพวง
นางสาวปทิตตา พูลวิริยะ
นางปนัดดา พิริยชนานันท
นางปภัสสร ชัยนันท
นางสาวปภินดา สินธุนาคิน
นางประครองทรัพย โอดพิมพ
นางประคอง ฉายทองคํา
นางประคอง ทองมีเอียด
นางสาวประทีป ชูสกุล
นางประทุมทิพย ไพเราะ
นางประนอม คําบุญมาก
นางประไพ วันแวน
นางประภาทิพย อินทรจักร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑

นางประภาพร กิจจงเจริญยิ่ง
นางประยูร อวนนวน
นางประสาร บุญเรือง
นางปราณี ทวิชศรี
นางปราณี ทับสุวรรณ
นางปราณี ใฝกระโทก
นางปราณี เอกชัย
นางปราณีต ศรีวัฒนพันธุ
นางปรีดา มีทรัพย
นางปรียะดา บุญเจริญ
นางปวีณรัตน จงเฉลิมชัยฤกษ
นางปญจพร ดีหมืน่ ไวย
นางปญญา ศรทรง
นางปทมา เซงยี่
นางปทมา อนุพุก
นางปทมา เอี่ยมสอาด
นางปาณรดา อัตโตหิ
นางปาณิสรา เกิดมรกต
นางปานจิต ตฤตตียปุตรานนท
นางปารณีย เตชปุญยง
นางปารวีย หอยสังข
นางปยนันท วิทยาพันธประชา
นางสาวปยะพร ฤทธิเรืองศักดิ์
นางผกามาศ คําภีรธัมโม
นางผุสดี รวมสมุห
นางสาวพงษเพ็ญ คุระสุข

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวพจนา โพธิ์แกว
นางพเยาว เจริญสันต
นางพรกมลชนก ปรีทรัพย
นางพรจันทร บริพันธุ
นางพรทิพย ชุมขํา
นางพรทิพย ตรรกบุตร
นางพรทิพย เวชกามา
นางพรนิภา มุกดา
นางพรเพ็ญ อยูบ ํารุง
นางพรรณทิพา ศรีอดุ ม
นางพรรณปภรณ ทองมี
นางพรวัฒนา ธรรมโสภณ
นางพรศรี พรหมทอง
นางสาวพรศิริ การะหงษ
นางสาวพวงเล็ก นัฏกุล
นางพัชรภร แกวรัตน
นางสาวพัชรา ศุภโชคชัย
นางพัชรา สิงหสตั ย
นางพัชราภรณ ชลิตตาภรณ
นางพัชราภรณ ปรางคชัยภูมิ
นางพัชรินทร ตาแปง
นางพัชรินทร สุทธิรักษ
นางพัชรี แกวรัตนานันท
นางพัฒนาวดี จันทรนวล
นางพัทธธีรา เพ็งวันพุฒ
นางพิณทิพย เรืองเดช

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓

นางพินเสนาะ เข็มทอง
นางพิมพิลาไล คมขํา
นางพิมพพร ธวัชชัยยะ
นางพิศมัย จันทนมัฎฐะ
นางพึงจิต กูดโพนงาม
นางพึงใจ บุญสนอง
นางสาวพุมพฤกษ บุญศิริ
นางเพชรระพี มหาวัน
นางเพ็ญจิต ผลทิพย
นางเพ็ญนิดา บุญมาสืบ
นางเพลินพิศ คงสาคร
นางเพียงใจ ศรีระกิจ
นางไพฑูรย ทวีสุข
นางไพรัช หลงมีวงศ
นางไพริน พวงพีด่ ี
นางสาวภคมณฑน บุตรนิพนั ธ
นางภัณฑิรา แตงออน
นางภัทธริดา ชมกลาง
นางภัทรจิต อมฤกษ
นางสาวภัทรธินนั ท โกยสิน
นางภารดี เธียรธวัช
นางภาวินีย เดชครุธ
นางมณฑา จิยะจันทน
นางมณี โกษา
นางมณีมัย ฐิตวัฒนกุล
นางมณีวรรณ เขมวชิระพันธ

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางมนันญา พิมเสน
นางมยุรี หีตลําพูน
นางมริวรรณ อุดมชาติ
นางมลิวรรณ ศรีบุญลือ
นางมะลิวัลย คุม บัว
นางสาวมะลิวัลย ทรัพยเรืองเนตร
นางมัณทนา กําลังเกื้อ
นางมัทนา จันทรเทศ
นางมัทนา นครชัยศรี
นางมาริณี มหาคุณวงศ
นางมาลี ใจอารีย
นางมาลี ตะลาศิริ
นางมาลี สันธนพิพัฒน
นางยุพดี ภาวะไพบูลย
นางยุพดี วิเศษสมบัติ
นางยุพา นุชประเสริฐ
นางสาวยุพา พลวีระยุทธ
นางยุพิน เทียนอุดม
นางสาวเยาวนุช ละยานนท
นางสาวเยาวภา ชมเชย
นางเยาวภา วงศกองแกว
นางเยาวรักษ พรหมบุญ
นางรดา เพ็ชรขัน
นางรศริน ไตรศุภโชค
นางรสริน ปาวสกุล
นางระเบียบ มะลิดา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๗๑๕

นางรัชนี กอนแกว
นางสาวรัชนี พรางคะ
นางรัชนี ศรีไทย
นางรัชนีย สุวรรณกิจ
นางรัชนีวรรณ คําพร
นางรัตนา ทวี
นางรัตนา รอดกันภัย
นางรัตนา ศตเบญญา
นางสาวรัศมี หาญมนตรี
นางราตรี พิมพสกุล
นางรินรดี กฤตกรัณยกร
นางรุง ทิพย แกนทองเจริญ
นางรุง ทิพย บุญยัง
นางสาวรุง ทิพย เลากิตติศกั ดิ์
นางรุง รัตน มีสมศักดิ์
นางรุง ลักษณ ยงคอํานวย
นางรุจาภา อัยศิริ
นางเรจินา รัญตะเสวี
นางเรณู บุญยก
นางสาวเรไร รัตนานนท
นางเรวดี ศรลัมพ
นางสาวฤดี รัตนากร
นางละมัยรัตน คําเพชร
นางละเมียด มาตศรี
นางละออ จินดา
นางละเอียด ธรรมวิชิต

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางลัดดา คําภา
นางลัดดา เจริญเกษ
นางสาวลัดดา อรุณรัตน
นางลาวัล ยศประสิทธิ์
นางลาวัลย ฮวดอ่ํา
นางสาววงษศิริ ชาววาณิช
นางวณี ศิวิลัย
นางวรนุช แสงวิจติ ร
นางวรพรรณ คงนุรัตน
นางวรรณทิพย ตระการจินดานนท
นางวรรณพร มุมกระโทก
นางวรรณภา สุขกลัด
นางวรรณา เจียมใจ
นางวรรณา อักษรวงศ
นางสาววรรณี แซโห
นางวราภรณ ธรรมชัย
นางวราภรณ ผิวเกลี้ยง
นางสาววราภรณ ยอนโคกสูง
นางวราภรณ รุงรัศมี
นางสาววริฏฐา จํานงนาญ
นางวรินยุพา ทองสะอาด
นางวัชรา อุเลา
นางวัชรินทร เผาภูรี
นางวัชรี เทศนศิลป
นางวัฒนา ขจรเกียรสกุล
นางวัฒนา ชูวทิ ยสกุลเลิศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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
๗๖๗

นางวันทะนา ไชยบุปผา
นางวันเพ็ญ เขียวทอง
นางวันเพ็ญ นายะสุนทรกุล
นางวัลภา ตันติรัตน
นางวาณี จันทวัฒน
นางวารุณี ศิริมาศ
นางวาสนา โพธิ์โพน
นางวิภา เพ็ชพุฒ
นางวิภา ลายประเสริฐ
นางวิรากานต พละศิลา
นางสาววิลาวรรณ พรหมบิน
นางวิลาวัณย ชอบเสรี
นางวิลาวัณย พรอมเทพ
นางวิไลพร บอเกิด
นางวิไลวรรณ ทรงกรด
นางสาววีณา ทิณเกิด
นางวีณา นันทิยกุล
นางวีณา ปยะวัฒน
นางสาววีรวรรณ วงษบํารุงเทวี
นางสาวศจียพร เมฆพรมนอก
นางศรินทิพย ใจจิตต
นางศรีไพร แตงกวา
นางศรีสุวรรณ จันทนา
นางสาวศศิกานต เสวตสาร
นางสาวศศิธร โรจนวิทยา
นางศิริกุล หลิมนุกูล

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางศิริพร แจงโถง
นางศิริเพ็ญ วิศิษฏพิทยา
นางศิริมา สันตินันตรักษ
นางศิริรตั น อิฐงาม
นางสาวศิริวรรณ อัจยุตโภคิน
นางสาวศิริสันต พวงนาค
นางศุดาภร เพชรประเสริฐ
นางศุภนิจ ศรีพระราม
นางศุภรัศมิ์ จันทรตะธง
นางศุภวรรณ บริพันธุ
นางสมจิตต กุลศิริ
นางสมจิตร ไตรเชษฐกุล
นางสมใจ ทองเผือก
นางสมใจ ธรรมยิ่ง
นางสมใจ รัตนแปน
นางสมเด็จ ทักษิณาวิสุทธิ์
นางสมทรง เกสูงเนิน
นางสมนึก หนองพงษ
นางสมบุญ อินธิวงษ
นางสาวสมบูรณ จําปานาค
นางสาวสมบูรณ วนไชยยศ
นางสมปอง มากมี
นางสมพร นวพันธ
นางสมฤดี อินภูวา
นางสมลักษณ กระทอง
นางสมศรี ยั่งยืน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นางสมศรี วรรณดี
นางสมศรี สมศิลป
นางสมสมัย เทศประสิทธิ์
นางสมหมาย ฉัตรชัยชาญ
นางสมัย ดอกดวง
นางสําอางค เที่ยงมา
นางสินีนาฏ คุณเลิศกิจ
นางสีไพร โกธรรม
นางสุกญ
ั ญา ประจบจันทร
นางสุกานดา เจือจันทึก
นางสุกานดา เอมะสุวรรณ
นางสาวสุกมุ า กลิ่นมาลี
นางสุคนธ สุพรรณพงศ
นางสุจติ ต อังสวัสดิ์
นางสุจติ รา พงศวาทิต
นางสุจติ รา วิไลลักษณ
นางสุชาดา จันทรโหนง
นางสุชาดา เทพวงศ
นางสุณิสา จักรชัย
นางสุดสวาท งอยแพง
นางสุดสวาท นนทะวงษ
นางสุดารัตน วงศเปยม
นางสุดารัตน อินทราศี
นางสาวสุทธิดาพร สุขยิ่ง
นางสุทธินนั ท จินนุพงศ
นางสุทนิ กะนะแสง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสุนทรี จริยเพียรพันธ
นางสุนันทา จันทรไสย
นางสุนันทา พันธุ
นางสุนัยน มัน่ พลศรี
นางสุนารี สุขดี
นางสุนิดา สันเจนดง
นางสุนิสา วงษจินดา
นางสุนียรัตน มีปาน
นางสุนียรัตน อุดรสะอาด
นางสุพรพิศ แดนพันธ
นางสาวสุพรรณิการ จิยะพานิชกุล
นางสุพรรณี บุษบา
นางสุพัณณิตา กิมประสิทธิ์
นางสุพิน แสนใหม
นางสุพิศ มีชู
นางสุภมาส ศรมณี
นางสุภัตรา ลี้ละวงศ
นางสุภาณี พรอมมูล
นางสุภาพ สะสมทรัพย
นางสุภาพรรณ กาวมุงมั่น
นางสุภาภรณ คําภูเงิน
นางสุภารัตน เจียมศักดานุวัฒน
นางสุมน คณะครุฑ
นางสุมน โปษยกฤต
นางสุมนมาลย วรรณแกว
นางสุมาลย ชื่นบาน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นางสาวสุมาลี จงวิไล
นางสุมาลี แสงสุทธิลักษณ
นางสาวสุรภี นิม่ ไพบูลย
นางสุรภี บัวลอม
นางสุรชั ฎา ชูเลขา
นางสุรตั ิกาล เตมียบุตร
นางสุรางค สําเนียงล้าํ
นางสุริยา พรหมวาศ
นางสาวสุลักขณา นอยสีมา
นางสุวรรณา ทรัพยศรีเกื้อกูล
นางสุวรรณา อินทรักษ
นางสุวรรณี ทินประภา
นางสุวรรณีย กุลศิริ
นางสุวรีย บุญเกิด
นางสุวิชาดา สุขขี
นางสุวิมล พลธี
นางสาวสุวมิ ล มายุพัน
นางเสอื้อน อุทัยกลาง
นางเสาวคนธ บุญแสน
นางเสาวณี รัตนานิคม
นางเสาวนีย เทพไหว
นางเสาวนีย ปญญาทิพย
นางเสาวนีย พัฒนทอง
นางสาวเสาวภา รัตนคอน
นางเสาวลักษณ วินัยธรรม
นางแสงระวี บุษสระเกษ

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางโสภา ปนกระจาย
นางสาวหทัยทิพย เพชรสุข
นางหรรษา กันยา
นางอธิษฐาน ธรรมฤทธิ์
นางสาวอนงค ลิ้มสกุล
นางอนงคภัทร อิทธิกวีศกั ดิ์
นางอนุชดิ า ดีสวัสดิ์
นางอนุสรา มีลาภ
นางอมรนุช จันทรี
นางอรนุช เชาวนปรีชา
นางอรพรรณ คันธาวัฒน
นางอรพิน ประยูรทอง
นางอรพินท คํานวนฤทธิ์
นางอรรถยา อารีกุล
นางอรวรรณ ดรุณพันธ
นางอรวรรณ ธรรมทอง
นางอรวรา กรพินธุ
นางสาวอรัญญา เนื่องผาสุข
นางอรุณ แสงวิสุทธิ์
นางอรุณี มหัทธนะสิน
นางอรุณี วรศรี
นางอวยพร เล็กนอย
นางอวยพร สุขไสย
นางออย ปลีเจริญ
นางอังคณา ฉิมดอนทอง
นางอัจฉรา ศรีณรงค

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖

นางอัจฉรา ศรีเพ็ชร
นางอัจฉราพร ขันสุวรรณา
นางอัญชลี พัฒนพงศ
นางอัญชลี พิมพดี
นางอัญชลี ศรีบุญเรือง
นางอันธิฌา ชวยแกว
นางอัมพร ชัยจิตวณิชกุล
นางสาวอัมพร ตาปราบ
นางอัมพร ปนยารชุน
นางอัศรีย ใจตุย
นางอาซีซะห วองไว
นางสาวอาภรณ เนียมเปรม
นางสาวอาภรณ ศรีสวัสดิ์พฒ
ั นา
นางอารมณ การมนตรี
นางอารยา เทศเนตร
นางสาวอารียา วันจันทร
นางอารีย รอดวิลัย
นางสาวอารีรตั น ภูอิ่ม
นางอํานวย ศิริภักดิ์

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอําพร วงศศรัณยภัทร
นางอําพัน ปลื้มใจ
นางสาวอําพันธ วัดกิง่
นางอิงอร อิ่มสมุทร
นางอินทิรา สุภาแสน
นางอุญนี อนันตกูล
นางอุทัยวรรณ มุสิกวัน
นางสาวอุน จิตต บุญวานิช
นาวาโทหญิง อุน จิตต บุญสม
นางอุบลนุช อินทรสมพันธ
นางอุบลรัตน บูรณะพานิช
นางอุไร กุลทอง
นางสาวอุไร รอยชัยเหนือ
นางอุไร หิญชีระนันทน
นางอุไรรัตน สีพแู พน
นางอุษณี สุนทรภักดี
นางอุษณีย อินทรประดิษฐ
นางเอมอร บุญญตา

กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
๑ นายวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ
๔ นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภิรมย
๒ นางสาวกาญจนามาส ชํานาญกิจ
๕ นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร
๓ นางพิมล เพ็ชรทวี
๖ นางสาวโสภี สุพรเลิศวงศ

