เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๔ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๓๘,๗๙๙ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

กระทรวงมหาดไทย

๑ นายเฉลิม วงษไพร
๒ นายพเยาว เนียะแกว
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒
๓
๔
๕

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
องคการบริหารสวนจังหวัด
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๓ นายศราวุธ สันตินันตรักษ

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๕ ราย)
นายกิตติ เปาเปยมทรัพย
๑๔ นายมนตรี เพชรขุม
นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน
๑๕ นายมนู พุกประเสริฐ
นายจุลพันธ ทับทิม
๑๖ นายวิชิต ไตรสรณกุล
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ
๑๗ นายสมภพ นวลอนงค
นายธนภณ กิจกาญจน
๑๘ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
นายธวัชชัย ขยันยิ่ง
๑๙ นายสัมฤทธิ์ กรรมจันทร
นายบุญมา เขียวสะอาด
๒๐ นายสุรินทร ฐิติปุญญา
นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
๒๑ นายหาญชัย ทีฆธนานนท
นายพรชัย โควสุรัตน
๒๒ นายอนุสรณ นาคาศัย
นายพิชัย บุณยเกียรติ
๒๓ นายอศวิน นิลเตา
นายพิสิษฐ สันตพันธุ
๒๔ นายอุทิศ ชูชวย
นายไพรัตน ตันบรรจง
๒๕ นางบังอร วิลาวัลย
นายไพโรจน โคตรทะจักร
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒๗ ราย)
นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย
๖ นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ
นายชาญ พวงเพ็ชร
๗ นายนรินทร เหลาอารยะ
นายชิงชัย กอประภากิจ
๘ นายบุญชู จันทรสุวรรณ
นายทรงยศ เทียนทอง
๙ นายประยูร สมโภชน
นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ
๑๐ นายพงษสวัสดิ์ ปญญาอินทร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายแมน มุยมี
นายยุทธนา ศรีตะบุตร
นายโยธิน ตันประเสริฐ
นายรังสรรค รัศมีฤกษเศรษฐ
นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายเศรษฐ อัลยุฟรี
นายสรกฤช เทียนถาวร
นายสวัสดิ์ จังพานิช
นายสัญญา บุญ-หลง
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายกมล ดานรุงโรจน
นายโชคดี ดาราวิทยากร
นายณฐกร พุฒตรง
นายณรงคชัย วีระกุล
วาที่รอยตรี ถิรวัฒน จําปาไชยศรี
นายทองดี สุขเกิด
นายธานี ศิริสินธุวนิช
นายนพจอม งามมีศรี
นายนพพร อุสิทธิ์
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ
นายบุญสง นัดสูงวงศ
นายประดิษฐ แสงจันทร
นายพิพัฒน ซื่อทรงธรรม
นายไพศาล ชรากร
นายมานพ ศรีผึ้ง
นายวัชรากรณ พงษจักราพานิช

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุเทพ บุญนิยม
นายเสวี่ยง วังคํา
นายหัตถ กตัญชลีกุล
นายอัครเดช ทองใจสด
นายอํานวย รัศมิทัต
นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ
นายอุทัย บัวทอง
นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์

(รวม ๓๖ ราย)
๑๗ นายวินัย วิจิตรโสภณ
๑๘ นายวินัย ศรีลาภ
๑๙ นายวิโรจน มาเจริญ
๒๐ นายวีระชัย จักรวรรณพร
๒๑ นายเศรษฐา ปตุเตชะ
๒๒ นายสกนธ มัยญะกิต
๒๓ นายสมชาติ ศิริรักษ
๒๔ นายสังเวียน นัดสูงวงศ
๒๕ นายสีทุน ตั้งนอย
๒๖ นายสุกิจ พรธาดาวิทย
๒๗ นายเสฐียรพงษ รัตนภิรมย
๒๘ นายอภินันท ศิริรังษี
๒๙ นายอํานวย จาดบรรเทิง
๓๐ นายอํานวย บัวเขียว
๓๑ นางชะมอย วรามิตร
๓๒ นางแนงนอย แสงอุไร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๓๓ นางสมทรง พันธเจริญวรกุล
๓๕ นางสุนี สมมี
๓๔ นางสาวสุกัญญา อัศวเหม
๓๖ นางอารีย ชัยขัน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๐๗ ราย)
๑ นายกัมพล ปญกุล
๒๔ นายเซง ทองออน
๒ นายกิตติ โพธิ์พิชญกุล
๒๕ นายเตชินท อินธรัตนการันต
๓ นายเกรียงศักดิ์ ศรีวรพร
๒๖ นายทรงศักดิ กุลรัตน
๔ นายโกเมศร เลิศศิริรังสรรค
๒๗ นายทองโปรด กลิ่นนิล
๕ นายคํานวณ อินทรกุล
๒๘ นายทองรัก อธิกุลสิทธ
๖ นายจรัญ ความเพียร
๒๙ นายธนวัฒน ทองโต
๗ นายจรูญ คําปนนา
๓๐ นายธรรมนูญ ไพบูลย
๘ นายจารุวัฒน สุนทรเวชพงษ
๓๑ นายนพดล อานทอง
๙ นายจํานง มินทขัติ
๓๒ จาเอก นพรัตน ถาวงศ
๑๐ นายชวลิต ณ นคร
๓๓ นายนพรัตน เอื้อตระกูล
๑๑ นายชัยพันธุ ทิพยปาละ
๓๔ นายนรินทร พันธสายเชื้อ
๑๒ นายชัยยันต เจียมศิริ
๓๕ นายนิพนธ วรกานนท
๑๓ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน เสงนุย
๓๖ นายนิรันดร ปรัชญกุล
๑๔ นายชาญชัย จินดาสถาพร
๓๗ นายบําเพ็ญ คงสกุล
๑๕ นายชาญชัย ประเสริฐศักดิ์
๓๘ นายบุญแกว สมวงศ
๑๖ นายชาญณรงค หวังมนตรี
๓๙ ดาบตํารวจ บุหลัน ราษฎรคําพรรณ
๑๗ นายชาตรี อยูประเสริฐ
๔๐ นายประจักษ ปญญาคํา
๑๘ นายชีวิต แสงแกว
๔๑ นายประสิทธิ์ อาจบรรจง
๑๙ นายชูศักดิ์ ทองประพิศกุล
๔๒ นายประเสริฐ กานานนท
๒๐ นายเชาวนัย ชาญเชี่ยว
๔๓ นายปติพงษ ไทยโพธิ์ศรี
๒๑ นายโชคดี คีรีกิ้น
๔๔ นายพิชัย แซเตียว
๒๒ นายซอง มาแกว
๔๕ นายพิชัย วิชุญภาส
๒๓ นายซอมะ มะเซ็ง
๔๖ นายพูลศักดิ์ พึ่งชาติ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

นายไพโรจน บุษราคัม
นายไพโรจน พวงบุบผา
นายมงคลศิลป ศรีอิ่นแกว
นายมะกอเซ็ง ดอแน
นายมาโนช จันทรวงศ
นายรักเร สายอรุณ
นายรังสรรค สละชีพ
นายราชัน วรรณจงคํา
นายวรเชษฐ ศุภกิจเจริญ
นายวระชาติ ทนังผล
นายวสันต อุณหเลขจิตร
นายวัฒนา ผาทอง
นายวิจักขณ โพธิ์ใบ
นายวิชัย ดานรุงโรจน
นายวิเชียร เชื้อไทย
นายวิเชียร เรืองบุญมา
นายวิเชียร เรืองประเสริฐกุล
นายวิตติ แสงสุพรรณ
นายวิทยา ยิ้มบิตุรงค
นายวิทยา รุงโรจนนิมิตชัย
นายวิธวิชย หาญใจไทย
นายวิม วงศสมุทร
นายศรีชาติ เรี่ยวแรง
นายศิริศักดิ์ พลากุลมณฑล
นายสนิท นวลละออ
นายสมชาย จันทฑีโร

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมชาย สุวิบาย
นายสมพงษ กองแกว
นายสมวงค อินแกวศรี
นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธ
นายสมสัก รอดทยอย
นายสมหวัง วุฒิรัตน
นายสรพงษ แสนวิเศษ
นายสฤษฎพงษ เกี่ยวของ
นายสาคร อําภิน
นายสิทธิพร อัจฉริยะประสิทธิ์
นายสุเชต นุชสมัย
นายสุทธิโรจน จรูญวิศิษฐ
นายสุนทร หอมขจร
นายสุภาพ จันทรภิรมย
นายสุรเชษฐ ไทยสวี
นายเสนห เลาหะพานิช
นายเสรี เจริญรื่น
นายโสภณ จันเดิม
นายอนันต ลือประเสริฐ
นายอนุพงศ นาคสุข
นายอภิวุฒิ พรพฤฒิพันธุ
นายอรรถพล วงษประยูร
นายอาวุธ ศรีนิเวศน
นายอาศุชิน เปาอารีย
นายอุดม แกวบุญ
นางจินดา มาแกว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

นางสาวชุติมา เสรีรัฐ
๑๐๔ นางวิทยาลักษณ สามใจ
นางดลฤดี ติยะโสภณจิต
๑๐๕ นางสาววิภาวัลย วรวรรณปรีชา
นางสาวพรระวี ภูเจริญ
๑๐๖ นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ
นางเพชรินทร เสียงเจริญ
๑๐๗ นางอุไรวรรณ ไชยเสนีย
นางสาวมัลลิกา เทียนสุวรรณ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗๕๙ ราย)
นายกรกต เหงาแกว
๒๑ นายกุศล ขุนดํา
นายกฤษณพงษ พรมบุตร
๒๒ นายเกรียงไกร วิจารณ
นายกฤษณะ ยอดหงษ
๒๓ นายเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ
นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์
๒๔ นายเกษม คําสุกดี
นายกวี อัศวรัตน
๒๕ ดาบตํารวจ เกษม บัวเมือง
นายการุณ คุณยศยิ่ง
๒๖ นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย
นายกําแหง ภาแกว
๒๗ นายเกียรติพงศ พรมเคน
นายกิจจา วงษประเสริฐ
๒๘ นายแกว เครือปญญา
นายกิตติ กุลฤชากร
๒๙ นายโกมล โรจรัตน
นายกิตติ เกียรติม์ นตรี
๓๐ นายโกมุท ปญจมาภิรมย
นายกิตติ ทองตันวรภัทร
๓๑ นายโกศล ปนหิรญ
ั
นายกิตติ เทศกาล
๓๒ นายไกรศร วันละ
นายกิตติกร พลเลิศ
๓๓ นายไกรศร แสวงศรี
นายกิตติกร มานะอนันตกุล
๓๔ นายขจร อินตะปญญา
นายกิตติพงส ศรีเดช
๓๕ นายขจรพัฒน ลิ้มมโนสิทธิกุล
นายกิตติศกั ดิ์ วรรณสกุลเจริญ
๓๖ นายขวัญชัย รอดมณี
นายกิติศักดิ์ หมืน่ วงษ
๓๗ นายขาว พัดศรี
นายกิติศักดิ์ หมืน่ ศรี
๓๘ นายเข็มชาติ ดีหนู
นายกุณฑล เสนะพันธุ
๓๙ นายเขศักดิ์ สุดสวาท
นายกุลชร มีสัมฤทธิ์
๔๐ นายเขียน จินนะวงศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นายคมนชิตฐ ชํากรม
ดาบตํารวจ ควง อาภรณพงษ
นายจตุพร ติ้วสุวรรณ
นายจตุรงค เขียวหวาน
จาสิบตํารวจ จรัญ คงกิ้ม
นายจรัญ รูปสะอาด
นายจักพันธ ปยพรไพบูลย
นายจักรพงค ทอนวงศยา
นายจักรพงษ คชพงศ
นายจักรพงษ เชื้อไพบูลย
นายจันทลี หลานทาว
นายจันที วงศกัลยา
นายจารึก ทองหนัน
นายจารุวัฒน ตันสกุล
นายจํานงค แกวทองดี
นายจํารัส เลาสัตย
นายจํารูญ ศรีธรมมรงค
นายจําเริญ เสนากัสป
นายจิตติพงษ วงษกลา
วาที่รอยตรี จิติล คุมครอง
นายจิรทีป นาวารักษ
นายจิรทีปต จรรยโกมล
นายจิรัฐชัย โพธิ์ยิ้ม
นายจิราวุฒิ แกวเขื่อน
นายจีรเดช จีแดง
นายจีระศักดิ์ นอยก่ํา

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเจตจันทร อังกุลดี
นายเจตภัทร ทองวงศ
นายเจริญศักดิ์ มั่นศิลป
นายฉัตรชัย ธุรกิจเสรี
นายฉัตรเพชร ครุอําโพธิ์
นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิวุฒิศักดิ์
นายชนะ ผองเจริญกุล
นายชนะ หงวนงามศรี
นายชยุต พงศธนทรัพย
นายชรินทร ลี้ไพบูลย
นายชัชวาล เขียวชม
นายชัชวาล เชื้ออุน
นายชัชวาล บุญอําไพ
นายชัยทิพย กมลพันธทิพย
นายชัยธวัช สิทธิสม
นายชัยพร จงเจริญเกียรติ
นายชัยวัฒน แซตัน
นายชัยวัฒน เนียมรักษา
นายชัยวัฒน พิริยะสงวนพงศ
นายชัยวัฒน หงสศุภางคพันธุ
นายชัยวัฒน อินทรเลิศ
นายชัยสิทธิ์ แสนแกว
นายชาคริต สุนทรารักษ
นายชาญ เขียวแกว
นายชาติ ไทยแท
นายชานนท ธิบํารุง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

นายชํานาญ มากผล
นายชํานาญ เหลืองบํารุงรักษ
นายชิติพัทธ บุญลือ
นายชินกร บั้งเงิน
นายชินโชติ ลิม้ ธนาคม
นายชีวนิ ปยะทัศนศรี
นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์
นายชูศักดิ์ เพ็ชรดํา
นายชูศักดิ์ ศรีวัจณะพงษ
นายชูศักดิ์ หุน วิจติ ร
นายเชน ปานสังข
นายเชิดเกียรติ โภคกุลกานนท
นายโชคชัย พันศิรวิ รรณ
นายโชคดี ศรีจันทร
นายโชดก วิริยะพงษ
นายไชยพงษ ทองคํา
จาสิบเอก ไชโย ขนบบวรกุล
นายซุกรัน นาแว
นายญาณวรุตม ธรรมชาติ
นายฐิติพงษ เตละวาณิชย
นายณรงค ขาวบัว
นายณรงค พินธิสบื
นายณรงค เอี่ยมพิทักษสกุล
นายณรงคชัย นาคะโยธินสกุล
นายณรงคศักดิ์ กาญจนรักษ
นายณรงคศักดิ์ จันทรขันตี

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายณัฏฐเดช แกวเรือง
นายณัฐพงศ อึง้ ชยากร
นายณัฐวัตร นิซนั
นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี
นายณัฐวุฒิ ธรรมชุน
นายณัฐวุฒิ พั้วชวย
นายณัฐวิ ัตร รักษากิจ
นายดนุพล ผือโย
นายดร งามธุระ
นายดาชัย อุชุโกศลการ
นายดํารงพล กลาจริง
นายเดชอัศม กางอิม่
นายเดชา จันทรเล็ก
นายเดชา บุญธรรม
นายเดชาธร รูปเลขา
นายเดนชัย เฉิดรัศมี
นายตรีภพ เพงกิจ
นายตวน ยะแสง
นายตอเละ เซ็ง
นายตอศักดิ์ วีระพจนานันท
นายตะวัน ขิงทอง
นายถนอมชัย ทิชัย
นายถวิล ปญญาอินทร
นายทรงพล ชูศิลปกุล
นายทรงวุฒิ หมืน่ ราษฎร
นายทฤษฎี นึกชอบ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑

นายทวี มัดจิต
นายทวีวุธ หงาฝา
นายทวีศักดิ์ จันทะศรี
ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์ โฉมทัพ
นายทวีศักดิ์ ตั้งชนมจํารัส
นายทวีศักดิ์ หวังกา
นายทศพล อยูลือ
นายทศภณ หนักแนน
นายทองเจือ ศรีประทุม
นายทองแดง จันทะแจม
นายทองใบ เสริฐสอน
นายทองพูล พรรณนาภพ
นายทองอยู พุฒใจกลา
นายทองอินทร ปางชาติ
นายทัศนัย ออนคํา
นายทูล ศรีสวาท
นายเทวัญ วรรณโกสิทธิ์
นายธงชัย ขํากฤษ
นายธงชัย ศิรเิ ฑียรทอง
นายธงไทย คงโต
นายธณพล อวมแจง
นายธนกฤช จิริวิภากร
นายธนกฤต วิรุฬหภูติ
นายธนชัย สุประดิษฐกุล
นายธนนรินทร สุขใจ
นายธนพจน ทองศรี
นายธนพล ศรีเนตร

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายธนพล หมื่นยา
นายธนยศ ปริบุญณะ
นายธนวัฒน ขันธวิชัย
นายธนวัฒน คนสมบูรณ
นายธนวัฒน นูมหันต
นายธนวุฒิ โมทยวารีศรี
นายธรรมการ ชุมศรี
นายธรรมศาสตร โพธิ
นายธวัช บุญพัด
นายธวัชชัย พลอยกิตกิ ูล
นายธวัชชัย แสงสวาง
นายธวัชชัย อภิวงค
นายธันยพงค คีรแี สนใจ
นายธีรพงษ รัตนพันธุศ รี
นายธีรพงษ เพิ่ม
นายธีรวุฒิ รัตนวงศ
นายธีระพร สยามอวยชัยกิจ
จาสิบตรี ธีระวัฒน จันทอง
นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย
นายนพดล ตั้งพูนผลสวัสดิ์
นายนพดล สีดาทัน
นายนพดล โสภณ
นายนพพร จันทบูรณ
นายนพวิทย ทองนิ่ม
นายนรินทร จรรยโกมล
นายนเรศ เชื้อโฮม
นายนเรศวร หิรัญกนกพันธ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

นายนันทภพ เอือ้ อารี
นายนิคม ดิลกศรี
ดาบตํารวจ นิคม ทองมุณี
ดาบตํารวจ นิคม ประดับการ
นายนิคม สมาพงษ
นายนิธิศ ประกอบใส
นายนิพนธ กสิชาญ
นายนิพนธ นันทะสี
นายนิมติ หงษวไิ ล
นายนิยม แกวพุฒตาล
นายนิยม โพธิ์ออน
นายนิยมศักดิ์ ภักดีจนั ทร
นายนิรนั ดร กลอมแกว
นายนิรชุ ศรีนวลจันทร
นายนิรธุ วงษทอง
นายนิเวช บุษบงค
นายนิเวศน เสารแกว
นายนิอนั วาร นิเดรหะ
นายบดินทร พยุงแสนกุล
นายบรรจง จันทรชว ง
นายบรรจง ยนตชัย
นายบรรณษิวิชญ สงบดี
นายบรรพต สุสุข
นายบัญชา จันทรมงคล
นายบัญญัติ อนันตมงคลกุล
นายบัณฑิต เต็งวงษวัฒนะ

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายบัณฑิต เลาอรุณ
นายบัณฑิต สวยงาม
นายบุญเกตุ ตันบุตร
นายบุญชวน คงเขียว
นายบุญชู นิลถนอม
นายบุญโชติ ยานสกุล
นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา
นายบุญดี วงศไตรรัตน
นายบุญทิศ ลาพันธ
นายบุญธรรม จันทรเศรษฐ
นายบุญผอง เกษราช
นายบุญยง จิรพิสุทธิกุล
นายบุญยืน ประทุมมาศ
นายบุญเลียบ ดวงเดช
นายบุญสง แดงนา
นายบุญออม เอื้อจิตตระกูล
นายปรเมษฐ ศรีหลา
นายประคอง พูลสวัสดิ์
นายประจวบ วงศใหญ
นายประจักษ แกวเจริญ
นายประจักษ ดวงเงินสกุล
นายประจักษ เนาวรัตน
นายประชา คงศรีเจริญ
นายประชา ฉัตรวงศวาน
วาที่รอยตรี ประเชิญ เพชรจันทร
นายประดิษฐ โชคจรัสกิจ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗

นายประทีป รักษศรีทอง
นายประทีป หนูเกิด
นายประพจน ธรรมประทีป
นายประพัฒน พาพันธ
นายประภากร แจมพงศ
นายประภาส รุงเจริญกิจ
นายประมวญ สมัครธัญญกรณ
นายประมุท สมบูรณลักขณา
นายประยูร สีลุน
นายประเวทย ชุมสงฆ
นายประสงค มีสวัสดิ์
นายประสงค จริยาวัฒนชัยกุล
นายประสาท จันทรใบเล็ก
นายประสาน ประทีป ณ ถลาง
นายประสิทธิ์ คุณนาเมือง
นายประสิทธิ์ เตชะปลูก
นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย
นายประสิทธิ์ แสงจันทร
นายประสูติ สวัสดิผล
นายประเสริฐ ขันหลวง
นายประเสริฐ เติมธนะศักดิ์
นายประเสริฐ เฮาชัยภูมิ
นายประเสริฐศักดิ์ ศรีกําเหนิด
นายปราการ อุตสาห
นายปราโมช จินดา
นายปริญญา สุวรรณทา
นายปรีชา ชวยนุม

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๘
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

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายปรีชา บัวบาน
นายปรีชา ลาภเจริญวงศ
นายปรีดา จันทรเทพ
นายปญญวัฒน คชศิลา
นายปญญา ชวนบุญ
นายปญญา นามแสง
นายปาณชัย บัวทองสิงห
นายปน สระทองลวน
นายปลันธน รัตนาวราภรณ
นายโปะ วงศพนม
นายเผชิญ พวงสมบัติ
นายพงศปณต พันธเจริญวรกุล
จาสิบเอก พงษเกษม วานิชกร
นายพงษเดช เชาวนประยูร
นายพงษพันธ วิภาจักษณกุล
ดาบตํารวจ พงษศักดิ์ เติมสายทอง
นายพงษสุระ คูพงศกร
นายพนม ปน สุภา
ดาบตํารวจ พนมศิลป กอนศิลา
นายพยูร ลํามะยศ
นายพรเทพ จิรวัฒนาพันธ
นายพรสิริชัย ทองปาน
นายพรางกูร วงศลือเกียรติ
นายพฤหัส แพมงคล
นายพฤหัส รุง วิริยะวงศ
นายพล แกนจันทร
นายพล แกวหนูนวล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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
๓๓๑

นายพลกฤต ปุญญอมรศรี
นายพันธุธ ัช ชุณหวิสิทธิกิจ
นายพัสกร ชาตรี
นายพากย เชื้อเมืองพาน
นายพายัพ ผองใส
นายพิชัย ชมภูพล
นายพิชัย อขระไฮ
นายพิชิต ขันติพนั ธ
นายพิเชษฐ หาญจางสิทธิ์
นายพิทยา ชุมภูทอง
นายพินิจ เขตตะเคียน
นายพินิจ ทิพยแกว
ดาบตํารวจ พินิจ บัววิชัยศิลป
นายพิพัฒน วงศทองเจริญ
นายพิพัฒนพงษ วันทา
นายพิศ วิริยะอารีธรรม
นายพิษณุ พลธี
นายพิษนุ เหลืองวิจติ ร
นายพีระพล อั้งเจริญ
นายเพชร ลัดดาโชติ
นายเพรียวพันธ ไชยพันธ
นายไพฑูรย กาญจนรัตน
นายไพฑูรย เทศยุคุณธร
นายไพบูลย ผลจันทร
นายไพรัช เกตุมะยูร
นายไพโรจน สุขคําเมือง
นายไพศาล กล่าํ สนอง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๕๗
๓๕๘

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายไพศาล ชางพลายแกว
นายภคสรรค จันทรหนุ
นายภักดี ทิพยภักดี
นายภัทรศักดิ์ หอนงาม
นายภูษิต เล็กอุดากร
นายภูษิต อินทสุวรรณ
นายมนตรี กัลปตินนั ท
นายมนตรี ดีคง
นายมนตรี แตงทอง
นายมนตรี พึ่มชัย
นายมนตรี รักษาดี
นายมนัส ชลาลัย
นายมนัส สมศักดิ์
นายมนัสชน ธรรมรัง
นายมนูศักดิ์ หมองศิริ
นายมะลี ดามะ
นายมะฮัสดี มะแซสะอิ
นายมานพ ชินการ
นายมานะ วิเวโก
นายมานิต อินทรอาํ คา
นายมานิตย ชวยธานี
นายมานิตย พลบูรณ
นายมานิตย วิสทุ ธิพัฒน
นายมาโนช ตั้งใจรักษ
นายมีทรัพย อินสุวรรณ
นายมูหมัดอารอฟะห แวบือซา
นายยศ มาไพศาลสิน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔

นายยอดยิ่ง ใจมูล
รอยตํารวจตรี ยาสะ กาเร็ง
นายโยธี แชมสุขขี
นายรอแม ยูโซะ
นายรังสรรค ดีณรงค
นายราชประชา ลิตลคร
นายรามเทพ ภูแ กว
นายราย เพ็งสกุล
นายเรวัตร รุงเชา
นายเรียบ อภัยพนันธ
นายเรืองวุฒิ โภคกุลกานนท
นายฤทธี อยูประเสริฐ
นายลิขติ ปองกัน
นายเลย สําราญ
นายวรพงศ ปราบ
นายวรพล อนันตศิรบิ วร
นายวรวุฒิ ทองทศ
นายวรวุฒิ เสงี่ยมศักดิ์
นายวรวุธ แกวทอง
นายวรากรณ ภูอาภรณ
นายวรินทร ทองใหญ
นายวสันต จิตสัมฤทธิ์
นายวสันต เที่ยงตรง
นายวสุพล จตุรคเนทเดชา
นายวังสาคร หมัน่ ขีด
นายวัชระ นวลอินทร

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวัฒนา ศรีอรุณ
นายวัฒนา สุวรรณ
นายวันชัย ดานรุง โรจน
นายวันชัย บุษบา
นายวันชัย รักษาสกุล
นายวันชัย อินทะเสน
นายวันชาติ วงศศรี
นายวัยพจน ดีวงค
นายวิชัย สังขสูตร
นายวิชติ พรหมดี
จาสิบเอก วิชิต อองละออ
นายวิเชษฐ คํากอย
นายวิเชษฐ วงศประสิทธิ์
นายวิเชียร ชุมอินทอง
นายวิเชียร วรกุล
นายวิทยา จันทวีศิริรตั น
นายวิธี ลาภวิไล
นายวินัย คําเพราะ
นายวินัย ดวงสุทธา
นายวินิจ สุวรรณบริบูรณ
นายวินิจฉัย ไชยสุทธิ์
นายวิรัช ลิมปนวิสุทธิ์
นายวิรัตน สังหมื่นเหมา
นายวิรัตน เอื้อเปรมจิต
นายวิรัน ชูกลาง
นายวิโรจน วชิระพานิชกุล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗

นายวิวัฒน ณ นาน
นายวิวัฒน เฮงนพรัตนกุล
นายวิษณุ เกตุสรุ ิยา
นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง
นายวีรพล จันทร
นายวีระศักดิ์ ตวย คณานิตย
นายวุฒิ อาวุธ
นายวุฒิกร รักวงศอาชีพ
นายวุฒิกร สุวิทยพันธุ
นายวุฒิชัย ปอตระกูล
นายวุฒิศักดิ์ พลเสนา
นายเวียน โพตะกาว
นายแวหะมะ จินาแว
นายศตพรรษ บุญทอง
นายศรเชษฐ พัวพันธรักษกุล
นายศรัณยพงศ อนิวัตกูลชัย
นายศรีเดช ชางเงิน
นายศฤงคาร นันตา
นายศักดิ์ชาย เชาวนไวย
นายศานิต สิรวิ ฒ
ั น
นายศิริพงศ เจริญภิรมยกุล
นายศิรมิ งคล ทนันชัย
นายศิรโิ ภชน ธเนศราภา
นายศุภกร สุขอยู
นายศุภกิจ ฑีฆะ
นายศุภจักร สนองญาติ
นายศุภโชค ละอองเพชร

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายศุภณัฐ เจริญหลาย
จาเอก ศุภวัฒน เมธาวัชรินทร
นายศุภวิชญ พุทธนานนท
นายศุภัช พูลเจริญ
นายเศรษฐการ กองศรีมา
นายสกลยศ ทองยอย
นายสงวน อั้นเตง
นายสงศักดิ์ สุชานิธกิ ุล
นายสติ อักษรพาลี
นายสถาพร นาคฉัตรีย
นายสนัน่ สันติเตชกุล
นายสนัน่ แสงจันทร
นายสมเกียรติ คําดํา
นายสมเกียรติ เชียงชุม
นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
นายสมเกียรติ ยะกับ
นายสมควร ตันสกุล
นายสมควร อังคนาวิน
นายสมคิด รินนาศักดิ์
นายสมจิตร ครองสติ
นายสมชัย ตัง้ ตระกูลวงศ
นายสมชาติ ทองอราม
นายสมชาย แกวสุก
นายสมชาย เข็มเพชร
นายสมชาย ปยะนพรัตน
นายสมชาย วงษบญ
ุ ธรรม
นายสมเดช ชัยวัฒนกุลวานิช

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐

นายสมเดช สละชีพ
นายสมถวิล พูลเกตุ
นายสมทรง ลนที
นายสมนึก สกุลรัตนกุลชัย
นายสมบัติ วันทอง
นายสมบัติ สืบชมภู
นายสมบัติ สุริยันต
นายสมบุญ บุดดาวงศ
นายสมบูรณ รัตนสําอางค
นายสมประสงค เรืองศรี
นายสมประสงค ศิรมิ ณฑลรัตน
นายสมปอง จิตบุตร
นายสมปอง เมฆรุง
นายสมพงค อันพาพรม
นายสมพงษ เฉลิมวุฒิศกั ดิ์
นายสมพงษ เทียบขุนทด
นายสมพงษ ไทยกิมฮอ
นายสมพงษ ปยนันทจรัสศรี
นายสมพงษ วีรชาติวฒ
ั นา
นายสมพร ชูดวง
นายสมเพชร ทรัพยสิน
นายสมโพธิ์ นะมะอะอุ
นายสมภพ พัฒนะพีระพงศ
นายสมภพ ศรีบศุ กร
นายสมภพ อรุณาทิตย
นายสมมิตร สืบสิน

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมยศ พันทรัพย
นายสมรัก เหมือนมณี
นายสมศักดิ์ เขียวขํา
นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ
นายสมศักดิ์ ทองสีเขม
นายสมศักดิ์ บัวสอด
นายสมศักดิ์ สีนวลสด
นายสมศักดิ์ หาญสมบุญ
นายสมศักดิ์ อินทกรอุดม
ดาบตํารวจ สมหมาย ชืน่ กมล
นายสมหมาย สุขสมบูรณธนา
นายสมอง ศรีจําปา
นายสมัคร แกวเรือง
นายสมัย เนือ้ ออน
นายสมาน การะเกศ
นายสมาน รินสาร
นายสรรชัย รุงเสรีชัย
นายสราวุฒิ แหวนมุกข
นายสราวุธ กลิน่ กุสมุ
นายสราวุธ ปญจศุภวงศ
นายสวง สีเขียว
รอยตํารวจตรี สวัสดิ์ บางแสงออน
นายสวัสดิ์ แสงบุญ
ดาบตํารวจ สะอาด บุญลอง
นายสันต แซตงั้
ดาบตํารวจ สันติ ตันเกียง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒

นายสันติ ภูลายขาว
นายสัมฤทธิ์ น้าํ แกว
นายสาธิต สุวรรณชาตรี
นายสาธิต อรุณเวสสะเศรษฐ
นายสามารถ ประจวบวัน
นายสายเทพ จันบางพลี
นายสายัณห จันทรอดุ ม
นายสายัณห มุยเจริญ
นายสายันต สองพราย
นายสายันต อนันตยานุกุล
นายสาระวิน มาทรัพย
นายสาโรจน อังคณาพิลาส
นายสําเภา หอมจันทร
นายสํารวจ ทรัพยประสาน
นายสิงหา ขุนทน
นายสิงห มาจีน
นายสิงหคํา ภูวนิ ศักดิ์สกุล
นายสิทธิศักดิ์ สมัยพานิช
นายสุกรี นฤชิต
นายสุขขี สําราญสุข
นายสุขสันต ชืน่ จิตร
นายสุขสันต วัฒนไกร
นายสุขสันต ศรีทหาร
นายสุจริต อาณารักษ
นายสุจินต สาครเสถียร
ดาบตํารวจ สุชาติ กลิ่นจันทร

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุชาติ เจริญพงศ
นายสุชาติ ชมกลิน่
นายสุชาติ เรืองชัยเสรีพงษ
นายสุทัศน ธรรมิกะกุล
นายสุทัศน วะสุรีย
นายสุเทพ จันทฑีโร
นายสุเทพ จํานง
นายสุเทพ นิลนอย
นายสุเทียน โสดแกว
นายสุธรี  เลาศศิวฒ
ั นพงศ
นายสุน ขุนสระดี
นายสุนทร ฑีฆายุทธสกุล
นายสุพจน กองเงิน
นายสุพจน คําแหล
นายสุพจน โฆษิต
นายสุพจน เดชะผล
นายสุพจน หลี่จา
นายสุพัฒ ชาตรี
นายสุภาพ ทองเพชร
นายสุภาพ วงคษา
นายสุเมตตา ชัยสิทธิ์
นายสุรกิจ เหลาหชัยอรุณ
นายสุรจิต บัวทองศรี
นายสุรจิตร ไสยะหุต
นายสุรชัย กุลทรงคุณากร
นายสุรชัย อนุตธโต

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรชัย ดวงใจ
นายสุรชัย ลิ่มวิไลกุล
นายสุรชัย สุรแิ สง
นายสุรชัย อมรพงษมงคล
นายสุรชาติ ศรีบุศกร
นายสุรเดช บุญเดช
นายสุรพงษ พลซื่อ
นายสุรศักดิ์ เลี้ยงผองพันธ
นายสุรศักดิ์ สิทธิอมรพร
นายสุรินทร เปาอินทร
นายสุรินทร อรัญยกรกุล
นายสุริยนต ปนทะนะ
นายสุริยา อินตะนอน
พันจาอากาศเอก สุวรรณ บรรดาศักดิ์
นายสุวิทย วองไว
นายสุวนิ อินทรประเสริฐ
นายเสก นาคสมบูรณ
นายเสกสันต วัฒนกสิวิชช
นายเสถียร ดีแปน
นายเสนห ปญญาดี
นายเสนห ยศศรี
เรือตรี เสนาะ อยูบานแพว
นายเสนีย เอกบุตร
นายเสริม แกวตุย
นายเสรี แกวหนู
นายเสรี ศรีภากร

๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเสวก วิงวอน
นายแสงจันทร ศรีพลเมือง
นายแสงมณี ชิณโคตร
นายแสน บายแยม
นายองอาจ พฤกษพนาเวศ
นายอดุลย นิยมสมาน
นายอดุลย เนาวโนนทอง
นายอดุลย บุญใส
นายอดุลย สงดวง
นายอดุลย อยูยืน
นายอนันต จิตพันธ
นายอนันต อรรคเศรษฐัง
นายอนิรุจน ขันลา
นายอนุกูล อาแวปูเตะ
นายอนุชติ พรหมจันทร
นายอนุวัฒน ใจบุญ
นายอนุสรณ โพธิ์ศริ ิ
นายอบ แสงนก
จาสิบเอก อภิชา คําบุญเรือง
นายอภิชาต ชมประยูร
นายอภิชาต โพธิ์ถนอม
นายอภิสิทธิ์ แซองึ้
นายอมต ภูมิภมร
นายอรรควิช คุโรปการนันท
นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน
นายอรรณพ สุขเย็น

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖

นายอรรถพร สังขใจ
นายอรรถพล เทียมมโน
นายอรรถพล พระลักษณ
นายอรรถพล โอทอง
นายออนสี บัวภาเรือง
นายอัครเดช ชาญชัย
นายอัครินทร สิงขรอาสน
นายอัฏฐกร อินทรศร
สิบตรี อัถวิชย โรจจนานนท
นายอับดุลการิม ยูโซะ
นายอับดุลเลาะ มาเส
นายอัมพล บุญชอบ
นายอัมรินทร มณีรตั น
นายอัศวเหม เถาวกลอย
นายอัษฎายุธ สรอยทอง
นายอาคม ประสมพงศ
นายอาทร สุวรรณโชติ
นายอานนท ถนอมวงษ
นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง
นายอายุ เบ็ญจลักษณ
นายอํานาจ ไกรนุกูล
นายอํานาจ รูปสม
นายอําพล ทัศนชูเกียรติ
นายอิสมาน วาแวนิ
นายอุดม กลิ่นพวง
นายอุดมเดช วรรณบวร

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอุดร โลหคํา
นายอุทัย แกวกลา
นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ
นายอุเทน สุขทั่วญาติ
นายเอ ถนอมมิตรวัฒนา
นายเอกชัย กลิน่ กุสมุ
นายเอกชัย นาคบุรินทร
นายเอกชัย สัปทน
นายเอกชัย อาสมาน
นายเอกลักษณ ปดถาวะโร
นางสาวกนกกาญจน ตรงจันทึก
นางกมลพรรณ เวสกุล
นางกนกพร เดชเดโช
นางกรรณิกา เตโชฬาร
นางสาวกฤตชญาณัฐ เยี่ยมบุญชัย
นางกัญญพดิ า เพียรกสิโภคิน
นางสาวกัณหา อุดมโชควัฒนกิจ
นางกาญจนา สุขกําเนิด
นางสาวกิตติธ์ ัญญา วาจาดี
นางกิมกี ปลัง่ ศรีทรัพย
นางโกศล ศรีไพร
นางขนิษฐา พรเกียรติกุล
นางคําภา มนตรี
นางจรินพร เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท
นางจารุณี พิมพะนิตย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

นางจารุวรรณ พันเดช
นางจิตรา ปาทาน
นางจินตนา จันทเมนชัย
นางสาวจิราพร เทืองนอย
นางจีรภา ตั้งวรชัย
นางจุฑามาศ ลิมปนเวทยสกุล
นางสาวจุฑาสัณห ตั้งตรีวีระกุล
นางสาวชฎาภรณ นาคพล
นางชุติมา แกวศรี
นางซารีนา ยูโซะ
นางสาวญาณนันท สุริยา
นางสาวเทียนทอง ทองใจสด
นางธนินจิตรา ศุภศิริ
นางสาวธัญญารัตน เดชะปยะมิตร
นางสาวธิดารัตน จริยานันทกุล
นางนริศรา อรุณเดชาชัย
นางนฤมล โคตรสาขา
นางนฤมล สนทนา
นางน้ําฝน ถือคง
นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง
นางสาวนุชนาถ สุวรรณคร
นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน
นางบุญลือ สงเสริมอุดมชัย
นางประจักษ หลาแหลง
นางประทุม ชัยโกศล
นางประเทือง วงษแจง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางปราณี แตงแกว
นางสาวปรียา สิงหาเจริญ
นางสาวปลิดา สิทธิธรรม
นางปวีณา นิลแยม
นางปานทิพย บุญแจม
นางปยะมาศ ถวิลการ
นางสาวปุณณภา จินดาพงษ
นางผานิต ฤทัยสวางสกุล
นางสาวพิมพนรี ตันศรีวรรัตน
นางสาวพิมพพร พรพฤฒิพนั ธุ
นางพิศสุดา ลิ่มกําปนทอง
นางพุทธชาด ศรีสุริยนั โยธิน
นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ
นางสาวภคพร ไพรี
นางสาวภัทรี สุภานุกานนท
นางสาวภัทรธนัญ แซจึง
นางสาวมนชยา ชรากร
นางสาวมนัสชนก เอกเอี่ยมโรจน
นางมยุรี แกวโมรา
นางมาลิน ลิขติ พรสวรรค
นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล
นางยุพวรรณ ประสาน
นางรตนพร ภูภัสสร
นางรัชนีกร มัธยัสถสิน
นางสาวรัตนา โตเจริญ
นางรัตนา หวังเทพอนุเคราะห

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนาภรณ ออนคํา
นางรัศมี ศักดิ์ทศั นา
นางสาวรุง ฤดี อําภิน
นางสาวลัดดา ผาสุข
นางวณิชชา ภัทรประสิทธิ์
นางสาววราภรณ อัศวเหม
นางวัชราภรณ ผองใส
นางสาววิริยานันท ลี้สุทธิพรชัย
นางสาววิไลวรรณ ทาแกว
นางสาวศิริรตั น บุญชัยสุข
นางศิริรตั น วิชาเลิศเรืองเดช
นางศุภกานต สุประการ
นางศุภรัตน ผาสุก
นางสาวสกาวเดือน เวชสัมพันธ
นางสายชล โควสุรัตน
นางสาวสายชล โหมดประดิษฐ
นางสายสุนี สมใจ
นางสําเนียง รักซอน
เบญจมาภรณชางเผือก
นายคําดี พรมมากอง
นายโชติ ชัชพงศ
นายเซะ วันแอเลาะ
นายถิรเดช ตั้งมั่นกอกิจ
นายนิคม สุดใจ
นายเปลว ธนิกกุล

๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสิงห จันทะคุณ
นางสาวสิริทราภรณ ศรีลาภ
นางสาวสิรมิ นต อูทรัพย
นางสุกญ
ั ญา เสาวสาร
นางสาวสุธาสินี ศิริโภคานนท
นางสุนันทา พัฒนศักดิ์ภิญโญ
นางสาวสุภักร สุธงษา
นางสุภารัตน การะเกตุ
นางสุวรรณา มีเพียร
นางอทิติ วันไชยธนวงศ
นางอนงค ลิม้ รัตน
นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพนั ธุ
นางอภิสมัย พลใจดี
นางอรอนงค ธนสุนทรสุทธิ์
นางอรอุมา ฉิมพาลี
นางอวยพรศรี เชาวลิตร
นางอัญญลักษณ กายาไชย

(รวม ๑๒ ราย)
๗ นายพิเชษฐ สารสุข
๘ นายเสนห สิทธิ
๙ นายอดิศักดิ์ พันธเจริญวรกุล
๑๐ นายอนันต มะมิง
๑๑ นางสาวณัฐกานต เสมเพียร
๑๒ นางพรทิพย แทนปน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๑
๑
๒
๑
๒

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๔ ราย)
นายกรีฑา ไพบูลย
๑๘ นายรังสิต สินธุนาวา
นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง
๑๙ นายสมเกียรติ แกวหิน
นายเกษม นิมมลรัตน
๒๐ นายสมใจ ดวงทอง
นายจิรยุทธ โชติศิลากุล
๒๑ นายสมชัย สุวรรณเมนะ
นายชัยพร วิจิตรโสภณ
๒๒ นายสมพงษ ไวยวุฒิพงศ
นายชัยยงค โคตะสิน
๒๓ นายสีหเดช ไกรคุปต
นายณัฐพงค ตั้งสกุลกุลพัฒน
๒๔ นายสุริพงษ คลายชัง
นายณัฐพงศ เจียมพานทอง
๒๕ นายสุวัฒน ปตตพัฒน
นายธนกฤต อภิไกรสิน
๒๖ นายหรอหมาน โตะราหนี
นายธนากร เหลาอารยะ
๒๗ นายอรรถพล หิรัญพงศ
นายประเสริฐ ทรงคํา
๒๘ นางสาวชื่นจิต โชติวิทยะกุล
นายพงศอนันต พงศวศิน
๒๙ นางสาวทรัตนพร จันทนู
จาสิบตรี พิชิต ประมูลศิลป
๓๐ นางทัศนีย บุญสง
นายพิสิษฐ กาญจนภิญพงษ
๓๑ นางศรีนวล จันทะเพ
นายมงคลัตถ พุกะนัดด
๓๒ นางสิริธรณ เหเตโชดม
นายมนตรี แสงสรอย
๓๓ นางสาวอรพรรณ คอยขุนทด
นายมังกร อุตสาหะ
๓๔ นางอําไพ ตรีสุวรรณ
องคการบริหารสวนตําบล
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นายพีรพนธ ลังเมือง
๒ นางประสพพร จงสวัสดิ์
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
นายไฉน กอนทอง
๓ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ หยัดน้ํา
นายทองอินทร หนอแกว
๔ นายสมชาย โรจนวิบูลยชัย
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๗ ราย)
นายเกรียงศักดิ์ วรรณฉวี
๓ นายณรงค ชางทรัพย
นายชูชาติ ดัดงาม
๔ นายประสงค กะมะราช

