เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ประจําป ๒๕๕๖
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทยในโอกาสพระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๔๑๗ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

รายนามผูไ ดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําป ๒๕๕๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

มหาปรมาภรณชางเผือก
นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ
๒๑ นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ
นายสมศักย ภูรศี รีศกั ดิ์
๒๒ นายอดิศักดิ์ ตันยากุล
นายสรวงศ เทียนทอง
๒๓ พลเอก กฤษณรักษ ทรัพยยิ่ง
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ นาครทรรพ
๒๔ พลเอก กะสิณ ทองโกมล
นายเกียรติ สิทธีอมร
๒๕ พลเอก กิจพันธ ธัญชวนิช
นายวิรัตน กัลยาศิริ
๒๖ พลเอก กิตติ ปทุมมาศ
นายอิสรา สุนทรวัฒน
๒๗ พลเอก กิตติพล ภัคโชตานนท
นายสมชาย แสวงการ
๒๘ พลเอก คณิต สาพิทักษ
นายจํากัด ชุมพลวงศ
๒๙ พลเอก จักรี ตันติพงศ
นายไชยเดช ตันติเวสส
๓๐ พลเอก จิรเดช สิทธิประณีต
นายประสาท พงษสุวรรณ
๓๑ พลเอก จุฑาธุช กุญชรานุสสรณ
นายมานิตย วงศเสรี
๓๒ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
นายวิจติ ต รักถิน่
๓๓ พลเอก ชลิต ศรีระเดช
นายวิบูลย กัมมาระบุตร
๓๔ พลเอก ชัยรัฐ ยิ่งยง
นายสมมาศ รัฐพิทักษสนั ติ
๓๕ พลเอก ชาญ โกมลหิรัญ
นายสัมฤทธิ์ ออนคํา
๓๖ พลเอก ชาญชัยณรงค ธนารุณ
นายสิทธานต สิทธิสุข
๓๗ พลเอก ชาตรี ชางเรียน
นายสุชาติ ศรีวรกร
๓๘ พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
๓๙ พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
พันตํารวจเอก ทวี สอดสอง
๔๐ พลเอก ณัฐชัย ใบเงิน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ 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

พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก

ดรัณ ยุทธวงษสขุ
ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
เติมศักดิ์ อาภรณเอี่ยม
ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน
ธีระ ไกรพานนท
นรินทร ลักขณา
ประสาท สุขเกษตร
ปริญญา แตแดงเพชร
เผด็จการ จันทรเสวก
พิษณุ ศรคุปต
พีระพันธ อภิชาตนนท
มาโนช บุญคลัง
มารุต ปชโชตะสิงห
ยอดยุทธ บุญญาธิการ
รัตนพันธุ โรจนะภิรมย
เรืองปญญา โคปาละสุต
ลูกเพ็ชร เสียงกอง
วรวิทย ดรุณชู
วิเชียร มัญญะหงษ
วิบูลยพงศ กลัน่ เสนาะ
วิลาศ อรุณศรี
วิวฒ
ั น ศุภดิษฐ
วิสุทธิ์ เที่ยงตรง
วีรศักดิ์ มณีอินทร
วุฒชิ ัย สิริสัมพันธ
ศักดิช์ ัย อ่าํ ครองธรรม

หนา ๓
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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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พลเอก ศุภรัตน พัฒนาวิสทุ ธิ์
พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ
พลเอก สําเร็จ ศรีหราย
พลเอก สิรวุฒิ สุคันธนาค
พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย
พลเอก สุรพล ธาตุโลหะ
พลเอก สุรพล อุดมชัยรัตน
พลเอก สุรวัช บุตรวงษ
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน
พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์
พลเอก สุรัตน วรรักษ
พลเอก สุริยฉัตร เผาบุญเสริม
พลเอก สุริยน เผือกสกนธ
พลเอก สุริยัณห ปอมเปน
พลเอก โสภณ กอนแกว
พลเอก องอาจ รัตนวิชัย
พลเอก อภิกติ ต ศรีกังวาล
พลเอก อรุณ สมตน
พลเอก อักษรา เกิดผล
พลเอก อาธิศกั ดิ์ สุขสวัสดิว์ งศ
พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต
พลเอก อุทัย ปานเสนห
พลเอก เอกชัย จันทรศรี
พลเรือเอก จักรชัย ภูเจริญยศ
พลเรือเอก ฉัตรชัย ทัตตะวร
พลเรือเอก ชัยณรงค เจริญรักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ 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
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พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
พลเรือเอก ธนะรัตน อุบล
พลเรือเอก บรรจบ ปรีชา
พลเรือเอก พจนา เผือกผอง
พลเรือเอก พิจารณ ธีรเนตร
พลเรือเอก มานิตย สูนนาดํา
พลเรือเอก สุภวัฒน สมุทรสาคร
พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี
พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล
พลเรือเอก อิทธิคมน ภมรสูต
พลอากาศเอก กฤษณะ นิม่ วัฒนา
พลอากาศเอก คะเชนทร วิเศษรจนา
พลอากาศเอก เฉลิม ตรีเพ็ชร
พลอากาศเอก ชินชาต บุญคง
พลอากาศเอก ณรงคชัย พันธุพิริยะ
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง
พลอากาศเอก พัฒนพล กานตรัตน
พลอากาศเอก พิทยา แสงแผว
พลอากาศเอก พิริยะ ศิรบิ ญ
ุ
พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย
พลอากาศเอก ภูมิใจ วิบูลยรณรงค
พลอากาศเอก ยุทธนา สุกมุ ลจันทร
พลอากาศเอก วราวุธ คันธา
พลอากาศเอก วิโรจน นิสยันต
พลอากาศเอก วีระศักดิ์ สิตานนท
พลอากาศเอก สหฉัต ดิตถชยังกูร

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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พลอากาศเอก อุดมศักดิ์ นาคะชัย
พลอากาศเอก อุทิศ ยิ้มแกว
พลโท พัชรพงษ อินทรสุวรรณ
พลเรือโท จีระวัฒน เสริมฤทธิรงค
พลเรือโท ชัชวาล วิรุฬหประภา
พลเรือโท ทวีชัย บุญอนันต
พลเรือโท เทพรังสรรค ศิลปบรรเลง
พลเรือโท วิทยา วงศเทิดธรรม
พลเรือโท ศรายุทธ แดงเทศ
พลเรือโท สุพจน สุดประเสริฐ
นายรังสรรค ศรีวรศาสตร
นายสาธิต รังคสิริ
นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี
นายพิษณุ จันทรวิทัน
นายสุรพิทย กีรติบตุ ร
นายสุวฒ
ั น จิราพันธุ
นายอุดมผล นินนาท
นายศุภฤกษ หงษภักดี
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
นายสมชัย ศิรวิ ฒ
ั นโชค
นายโชติ ตราชู
นายวิบูลยทัต สุทันธนกิตติ์
นายสุรชัย ศรีสารคาม
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
นายอํานวย ทองสถิตย
นายบุญนริศร สุวรรณพูล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ 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

นายขวัญชัย วงศนิตกิ ร
นายธนน เวชกรกานนท
นายนิรนั ดร กัลยาณมิตร
นายวัลลภ พริ้งพงษ
นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ
นายธาริต เพ็งดิษฐ
นายวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ
นายปรีชา กันธิยะ
นายกิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
นายจรัญพัฒน ภูวนันท
นายจรัส สุวรรณมาลา
นายไชยรัตน เจริญสินโอฬาร
นายไชยวัฒน ค้ําชู
นายตีรณ พงศมฆพัฒน
นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
นายบุญสง องคพิพัฒนกุล
นายประดิษฐ ระสิตานนท
นายพลภัทร บุราคม
นายมานิต ศรีสุรภานนท
นายยศ สันตสมบัติ
นายรณชัย คงสกนธ
นายวิเชียร มากตุน
นายวิเชียร เลาหโกศล
นายสกนธ วรัญูวฒ
ั นา
นายสมชาย วงศวิเศษ
นายสมศักดิ์ ปญหา

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสุรพล ปธานวนิช
นายสุวิทย ศรีอัษฎาพร
นายอนันต พลธานี
นายอภิชาต ภัทรธรรม
นายอภิชาติ จิตตเจริญ
นายอภิวฒ
ั น มุทริ างกูร
นายอารยะ ปรีชาเมตตา
นายเกียรติยศ โคมิน
นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ
นายฐานันดร ปยะศิรศิ ิลป
นายถวัลย พบลาภ
นายทวี ตั้งเสรี
นายบุญชัย นวมงคลวัฒนา
นายประเสริฐ ธนกิจจารุ
นายพงศศกั ดิ์ ปจฉิมะกุล
นายพูลสวัสดิ์ สมบูรณปญญา
นายยงยุทธ วงศภิรมยศานต
นายยุทธนา แสงสุดา
นายรัฐวุฒิ สุขมี
นายวชิระ เพ็งจันทร
นายวีระ ชูรุจิพร
นายวีระพล ธีระพันธเจริญ
นายสมชัย ชัยศุภมงคลลาภ
นายอภิชาต อภิวัฒนพร
นายอากาศ พัฒนเรืองไล
นายอํานวย กาจีนะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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
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พลตํารวจเอก ชนินทร ปรีชาหาญ
พลตํารวจเอก ไตรรัตน อมาตยกุล
พลตํารวจโท นเรศ เทียนกริม
พลตํารวจโท ประยูร อํามฤต
พลตํารวจโท เรืองศักดิ์ จริตเอก
พลตํารวจโท สมเดช ขาวขํา
พลตํารวจโท อรรถพร อุทยานานนท
พลตํารวจโท อาจิณ โชติวงศ
พลตํารวจโท เอกรัตน มีปรีชา
นายกฤษณะ กสิโสภา
นายกฤษดา วิบูลยพงศ
นายกองเกียรติ เกราะแกว
นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์
นายโกวิท ศรีไพโรจน
นายคมกฤช ศรีดนั
นายคมวิทย แดงไชยวัฒน
นายคีรี อํานักมณี
นายจรูญ ธีรานานนท
นายจํานอง ปานทอง
นายจิรวุฒิ เตชะพันธุ
นายจิรวุสฐ สุขไดพึ่ง
นายจิระประวัติ แบบประเสริฐ
นายจุมพล พันธุสัมฤทธิ์
นายฉกาจ ชะระภิญโญ
นายฉัตรชัย ใจดี
นายเฉลิมพล ไตรหิรัญ

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
๒๔๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายชัชวาล จิรบวร
นายชัยชนะ พันธุภักดีดิสกุล
นายชาญชัย ชลานนทนวิ ัฒน
นายชาติ ชัยเดชสุริยะ
นายชินวัตร เหมือนแกวจินดา
นายชูศักดิ์ เสนาบุญญฤทธิ์
นายโชคชัย ทิฐิกัจจธรรม
นายโชคชัย สินศุภรัตน
นายณธัม สุตภิศธัม
นายดินทอง มงคลเดชคุณ
นายดิเรก อิ้งจะนิล
นายแดง พึ่งลอม
นายทรงวุฒิ รัตนากร
นายทวีศักดิ์ ตันรัตนกุล
นายทินกร วิเศษสุข
นายเทียนชัย มาพิบูลธัญชาติ
นายธงชัย รุงเจริญวิวฒ
ั นา
นายธนพล จูฑะเตมีย
นายธรัมพ ชาลีจันทร
นายธีระ ดีนิสสัย
นายนิทัศน ธรรมโชติ
นายนิพนธ ผังสุวรรณดํารง
นายเนิน รอดกําพล
นายบัลลังก ปนสากล
นายบุญสง เนตรปฐมพรกิจ
นายบุษย สิทธิพันธ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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
๒๗๔

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายปฏิพัทธ บุญชิต
นายประกายเพชร แหวนเกตุ
นายประจวบ ปญญากําพล
นายประพัฒนพงศ สุคนธ
นายประยูร พัฒนอมร
นายประวัติ ฤทธิธาดา
นายปราโมทย ออนละออ
นายปริญเดช ศิริพานิช
นายปรีชา พงษพานิช
นายปรีชา สุดสงวน
รอยตํารวจเอก ปรีเชาว พิพัฒนพานิช
นายเปยมศักดิ์ ศิริสนิ ธว
นายพงศพญา ศรีนพนิคม
นายพงศพิเชษฐ จันทรพรกิจ
นายพงศอนันต การุณยวนิช
นายพงษธาดา นาคะรัศมี
นายพงษศักดิ์ รัตนะพิสิฐ
นายพงษศักดิ์ อินทุโสมา
นายพัฒนชาติ ภักดีวงศ
นายพิจิตร จูฑะประชากุล
นายพิชัย ไชยวังษา
นายพิชัย ศรีจํานอง
นายพิทักษ บูรพาชีพ
นายพิบูลย จตุพัฒนกุล
นายพิพากษา ชุมแวงวาป
นายเพิ่มสิน วิชิตนาค

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
๓๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายเพียรศักดิ์ สมบัติทอง
นายไพรัช เชือ้ ทองฮัว
นายไพรัช พรสมบูรณศิริ
นายภาณุพงษ เจริญยิ่ง
นายภิรัตน ควรสนธิ
นายมงคล จิรชัยสกุล
นายยุทธการ สุทธิพงษ
นายยุทธพงษ อภิรตั นรังษี
นายรุงเรือง พิริยเลิศศักดิ์
นายวริช มุนนิ ทร
นายวัชรากร เปรมประเสริฐ
นายวัฒนา สวัสดิท์ อง
นายวันชัย ชาญสตบุตร
นายวัลลภ สุขปาณี
นายวิชัย พิบูลฤทธิวงศ
นายวิทยา หวัง่ ประดิษฐ
นายวินัย ตันวิสุทธิ์
นายวิพล เทียนเสริมทรัพย
นายวิรัช ธัญญะกิจ
นายวิรุฬห ฉันทธนนันท
นายวิโรจน ชัชวาลวงศ
นายวิวัฒน พิณเมืองงาม
นายวิศิษฐ ชัชวาลวงศ
นายวิศิษฐ ลาภนิยม
นายวิเศษ ศิริเดช
นายวีระพงศ หาญนําผลดี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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
๓๒๖

นายศรัณย ถิรพัฒน
นายศรุต จริยานุรักษกุล
นายศักดา ชวงรังษี
นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค
นายศานติ สุทธิวาทนฤพุฒิ
นายศิริพงษ พงศพนั ธุสขุ
นายศิริพงษ เหลืองวงศไพศาล
นายศิรศิ ักดิ์ พจนสิทธิ์
นายสนธ กังสนารักษ
นายสมเกียรติ คุววัฒนานนท
นายสมเจตน อํานวยสวัสดิ์
นายสมใจ โตศุกลวรรณ
นายสมชาย จุฬามณี
นายสมพงศ เย็นแกว
นายสัญจัย จันทรผอง
นายสันติ นภาสวัสดิ์
นายสันติ สวัสดิพงษ
นายสุขุม โกมาสถิตย
นายสุธน จารุพันธ
นายสุนทร แสงคุณะคุปต
นายสุพจน ศรีจกั รโคตร
นายสุภัท ฤทธิชาญชัย
นายสุรจิต พัฒนสาร
นายสุรพล มูลศิริ
นายสุรพันธ กิจพอคา
นายสุรศักดิ์ บุญเพิ่ม

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๕๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสุรสิทธิ์ มวงศิริ
นายสุรตั น ศรีวิพัฒน
นายสุวิทย แสวงทอง
นายโสภณ ศิรริ ัตน
นายอดิศร ไชยคุปต
นายอธึก คลายสังข
นายอนันต ธรรมรัตน
นายอภิชาติ ตอดํารงค
นายอรรถพร นาคเรือง
นายอรรถพร สุทธิบุตร
นายอรรถสิทธิ์ กาญจนาชีวะ
นายอรัญ ทัง่ ทองแทั
นายอรุณ เคยสนิท
นายอัศวิน นิลทอง
นายอานุภาพ บุญกระพือ
นายอํานาจ เจตนเจริญรักษ
นายอิทธิพร แกวทิพย
นายอุดม อึ้งสุวรรณพานิช
นายอุทัย ไชยริปู
รอยตํารวจโท อุทัย อาทิเวช
นายโอฬาร เกษตรสาระ
นายจเร พันธุเปรื่อง
นายวุฒิชัย วัชรีรตั น
นายสมศักดิ์ มนุญปจุ
นายสิทธิพร สทานไตรภพ
นายณรงค รัฐอมฤต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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
๓๗๘

นายวชิร สงบพันธ
นายปญญา อุดชาชน
นายกษิดิษ เงินศรี
นายกังวาฬ โปะลําพงษ
นายกิตติ อารีรักษ
นายเกียรติคุณ แมนเลขา
นายเกื้อ วุฒปิ วัฒน
นายคเชนทร ไชยสิทธิ์
นายคําแหง เกตุมาก
นายเจริญวิทย เกื้อทิพย
นายชยุตม ประภากมล
นายชวิน อยูเปนสุข
นายชัยพร ควรอักษร
นายชาตรี ซุยยังกูร
นายชิโนรส ยงเกียรติกานต
นายชูเกียรติ ตังคโนภาส
นายเชาวลิต ชูรัศมี
นายโชคชัย หวางอุน
นายทนงศักดิ์ เที่ยงสุทธิสกุล
นายทวิช พงษสวุ รรณ
นายนภดล ลัญฉเวโรจน
นายนิกร ทัสสโร
นายประสาธน ธรรมทวีวุฒิ
นายพฤกษ อากาศนวม
นายพิเชฏฐ รืน่ เจริญ
นายพีระ จุงพิวฒ
ั น

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๐๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายมโน ซอศรีสาคร
นายมโน เทอดจิตธรรม
นายมวญ ออนศรี
นายยิ่งศักดิ์ โอฬารสกุล
นายวงการ ชวยพนัง
นายวิเชียร วชิรประทีป
นายวิทยา ทิพยเนตร
นายวินัส สุนนท
นายสมเกียรติ เมาลานนท
นายสมเกียรติ อุน อนันต
นายสมชาติ สารธรรม
นายสมยศ จันทรเปลง
นายสมศักดิ์ อุไรวิชัยกุล
นายสมศักย ธรรมชัยเดชา
นายสมหมาย ปยะพิสุทธิ์
นายสรายุทธ วุฒยาภรณ
นายสรารักษ สุวรรณเสรี
นายสราวุธ เบญจกุล
นายสัญชัย ผลฉาย
นายสัญชัย ลิ่มไพบูลย
นายสาธิต สุทธิสตั ยารักษ
นายสุทธิชัย จงศิริสถาพร
นายสุทัศน สงวนปรางค
นายสุพจน กาวชู
นายสุรวุฒิ เชาวลิต
นายองอาจ งามมีศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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
๔๓๐

นายอดิศักดิ์ เทียนกริม
นายอนุวัตร ขุนทอง
นายอรรถสิทธิ์ รอดบํารุง
นายอรุณรัตน ศรีพิเชียร
นายอาคม ศรียาภัย
นายอาทิตย สวาวสุ
นายอิทธิธรรม อารัมภวิโรจน
นายเอื้อน ขุนแกว
วาที่รอยตรี ขันธชัย วิจักขณะ
นายชาญวิทย วัชรพุกก
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน
นายธํารงค อุดมไพจิตรกุล
นายธีรวัฒน นาคะบุตร
นายนิคม เกิดขันหมาก
นายนิยม รัฐอมฤต
นายนิรนั ดร เมืองพระ
นายบรรพต สุวรรณประเสริฐ
นายบุญรอด สิงหวัฒนาศิริ
นายปริญญา ปานทอง
นายพจน พรหมบุตร
นายมานพ พงศทัต
นายวิวัฒนชัย อัตถากร
นายศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย
นายสงขลา วิชัยขัทคะ
นายสมบัติ ธํารงธัญวงศ
นายสมสรรญก วงษอยูน อย

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๕๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสุนทร ทิพยมณี
พลตํารวจตรี สุรศักดิ์ สุทธารมณ
พลตํารวจตรี อํานวย สุขเจริญ
นายคณิน บุญสุวรรณ
นายเกษมสันต จิณณวาโส
นางสาวศันสนีย นาคพงศ
นางพรทิพย โลหว ีระ จันทรรัตนปรีดา
นางอารีญาภรณ ซารัมย
นางยุวดี นิม่ สมบุญ
นางสุมาลี ลิมปโอวาท
นางนิตยา วงศเดอรี
นางสาวสมลักษณ สงสัมพันธ
นางสุวรรณี คํามัน่
นางพุทธชาติ อรุณเวช
นางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ
คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนนั ท
นางสาวเกศรา ณ บางชาง
นางจามรี ธีรตกุลพิศาล
นางสาวจินตนา ศิรนิ าวิน
นางสาวณัฐชยา เฉลยทรัพย
นางดวงมณี เลาหประสิทธิพร
นางสาวเบญจพร ไชยวรรณ
นางพัชราวลัย วงศบญ
ุ สิน
นางสาวภาวนา ภูสุวรรณ
นางสาวรัชนีย อุดมแสงเพ็ชร
นางรัตติยา สาและ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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
๔๘๒

นางวนิดา อิฐรัตน
นางสาววราภรณ วุฑฒะกุล
นางสาววัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
นางวันทนีย วาสิกะสิน
นางสมพร ศรีเฟองฟุง
นางสุทธศรี วงษสมาน
นางสุภาลักษณ ปรัชชญาสิทธิกุล
นางสุภาวดี จุลละศร
นางสาวสุวมิ ล วองวาณิช
นางโสพิศ วงศคํา
นางอลิสา วัชรสินธุ
นางอัจฉรา สัมบุณณานนท
นางอัญชลี ทัศนาขจร
นางสาวอัญชลี สุทธิประการ
นางฉายศรี สุพรศิลปชัย
นางสาวปองใจ วิรารัตน
นางพัชรี ขันติพงษ
นางเลาจนา เชาวนาดิศัย
นางสาวสุมล ปวิตรานนท
นางแสงโสม สีนะวัฒน
นางหิรัญญา สุจินัย
นางอรรชกา สีบุญเรือง
นางกอรปกุล วินิจนัยภาค
นางสาวกานดา ภูเชี่ยวชาญวิทย
นางกิง่ กาญจน กาญจนศูนย
นางจตุพร แสงหิรญ
ั

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๐๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวจรวย อุนเมตตาอารี
นางสาวจันทิมา ธนาสวางกุล
นางจารุวัณณ จารุภูมิ
นางจิตติวรรณ เอมมณีรตั น
นางจิตลดา นุชชม
นางสาวตวีทิพย จรรยาพรพจน
นางทรรศิน ศิรคิ ุณโชติ
นางธนานันท กาญจนนิรัตศิ ัย
นางสาวบุศยา ณ ระนอง
นางสาวพรดา รัตจินดา
นางพวงรัตน วิเชียรสรรค
นางภาวนา ยิ่งวิริยะ
นางยุพาภรณ เอกวัฒนโชตกูร
นางรําไพ ธนะโสธร
นางวนิดา สุวรรณบริบาล
นางวลัยพร ใจดี
นางวารุณี ศุขอารีย
นางสาวแววรวี สังขพงษ
นางศิริอร มณีสินธุ
นางสาวสมใจ เกษรศิรเิ จริญ
นางสิรญ
ิ า อินทามระ
นางสุธีรา พาหุสัจจะลักษณ
นางสุภาวดี มาศพงศ
นางอุบลวรรณ ทั่งทองแท
นางอุลติ ษา ดวงปน
นางพรรณิภา เสริมศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางศุภมาส นอยจันทร
นางเกดแกว หวางอุน
นางสาวขวัญชนก สุขโข
นางสาวจันทรเพ็ญ อนันตพันธุพงศ
นางสาวฉวีวรรณ แมนโชติ
นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ
นางสาวณัชชา นอยเชื้อเวียง
นางสาวดวงกมล รังษีธรรมปญญา
นางสาวดวงฤดี คงหนู
นางถวิลวงศ จิตรวิวฒ
ั น
นางสาวนิดา ธนธัญญา
นางสาวปทุมาวดี พิชชาโชติ
นางปรานี เชาวลิต
นางปารณี มงคลศิริภัทรา
นางสาวผจงธรณ วรินทรเวช
นางพยางคศิริ วิทยาผาสุข
นางมาลินี คุณากรกอบกิจ
นางรัชดาพร เสนียวงศ ณ อยุธยา

๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางวรนาฏ บุญนิธี
นางสาววิภา ลีลาวิวัฒน
นางวิไลลักษณ อินทุภูติ
นางสิริพร เปรมาสวัสดิ์ สุรมณี
นางสาวสุวนี นภาภาค
นางอมรา พงคศิริกูล
นางสาวอรทิพย พิศาลบุตร
นางสาวอารีย ทัศนา
นางประคอง นิมมานเหมินท
นางอรัญญา เชาวลิต
นางนพมาศ ไวยรัชพานิช
นางกิง่ ดาว พจนโพธิ์ศรี
นางดารณี พาลุสขุ
คุณหญิงประณีตศิลป วัชรพล
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
นางวันเพ็ญ พรอมพัฒน
นางสุกมุ ล คุณปลืม้
นางอัมพร นิติสิริ

มหาวชิรมงกุฎ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายนิวัฒนธาํ รง บุญทรงไพศาล
นายประดิษฐ สินธวณรงค
พลตํารวจตรี เกษม รัตนสุนทร
นายกอเกียรติ สิริยะเสถียร
นายกัมพล สุภาแพง
นายเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายจุลพันธ อมรวิวฒ
ั น
นายชุมพล จุลใส
นายเชิดพงศ ราชปองขันธ
นายเทพไท เสนพงศ
นายธารา ปตุเตชะ
นายนิพนธ ศรีธเรศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ 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

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายนิยม ชางพินิจ
นายบัญญัติ เจตนจันทร
นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
นายปกรณ มุงเจริญพร
นายประพร เอกอุรุ
นายประมวล พงศถาวราเดช
นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน
นายภราดร ปริศนานันทกุล
นายมานิต นพอมรบดี
นายยุคล ชนะวัฒนปญญา
นายเรืองเดช สุพรรณฝาย
นายวินัย ภัทรประสิทธิ์
นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์
นายศุภชัย ใจสมุทร
นายสงกรานต จิตสุทธิภากร
นายสมบัติ ยะสินธุ
นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค
นายสาคร เกี่ยวของ
นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
พันตํารวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร
นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจกั ษณ
นายสุรันต จันทรพิทักษ
นายอนุชา บูรพชัยศรี
นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ
หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล
นายอภิวฒ
ั น เงินหมื่น

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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายอรรถพร พลบุตร
นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี
นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
นายอัศวิน วิภศู ิริ
นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม
นายเอกธนัช อินทรรอด
นายคํานูณ สิทธิสมาน
นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
นายประสิทธิ์ โพธสุธน
นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ
นายภิญโญ สายนุย
นายวรวิทย บารู
นายวรวิทย วงษสุวรรณ
นายวิชัย ล้ําสุทธิ
นายขวัญชัย พนมขวัญ
นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุง
นายบุญชัย โชควัฒนา
นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน
นายสาย กังกเวคิน
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง
นายสุริยา ปนจอร
นายไพรัช โตสวัสดิ์
นายวุฒิชัย ไทยเจริญ
นายสินิทธ สินิทธานนท
นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
นายจํารัส ศักดิ์จริ พาพงษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ 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

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายชาญวิทย ไกรฤกษ
นายเชวง ไทยยิ่ง
นายธรรมศักดิ์ สัมพันธสนั ติกูล
นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล
นายนพพร มนูญผล
นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ
นายพงษเทพ โพธิรงั สิยากร
นายพรชาต บุนนาค
วาที่รอยตรี เลิศเกียรติ วงศโพธิพันธ
นายวีระยุทธ ปนนวม
นายสมบัติ วัฒนพานิช
นายสุรศิษฏ บัวทรัพย
นายอัครวัฒน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พลเอก วิศณุ ศรียะพันธ
พลเอก สถาพร เกียรติภิญโญ
พลเอก สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท
พลเอก สุรินทร จันทรเหยีย่ ว
พลโท กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ
พลโท กฤษณ กิจสุวรรณ
พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ
พลโท กิจจา ศรีทองกุล
พลโท กิตติ อินทสร
พลโท กิติภูมิ วงษทิม
พลโท ขวัญชัย วีระนาวิน
พลโท จารุวฒ
ุ ิ ศิระพลานนท
พลโท เจด็จ ใจมั่น

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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท

เฉลิมเกียรติ เมฆทรัพย
เฉลิมชัย สิทธิสาท
ชนะทัพ อินทามระ
ชวลิต สนธิสมบัติ
ชัยเดช อจละนันท
ชัยพฤกษ พูนสวัสดิ์
ชาญชัย ภูทอง
ชาญประดิษฐ แสงนิล
ชาญวุฒิ อินทุลักษณ
ชิงชัย สังวรนิตย
เชิดศักดิ์ พงษศริ ิ
ฐิตนิ ันท ธัญญสิริ
ฐิตวิ ัจน กําลังเอก
ณรงค อุทะนุต
ณัฐชัย กสิผล
ดิฐฐภพ ไกแกว
ดิสกุล สงวนตระกูล
ดุษฎี รามสมภพ
ตอศักดิ์ เหลืองตระกูล
ถนอม สุภาพร
ทรงบุญ วุฒิวงศ
ทวีป บุญมา
ธนรัตน รื่นเริง
ธนสร ปองอาณา
ธนา วิทยวิโรจน
ธรรมนูญ กฤษนอย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ 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

พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท

ธานี พูนสวัสดิ์
ธีรจิตติ์ นิพิทสุขการ
ธีรยุทธ ศศิประภา
ธีระพงศ อุไรเลิศ
นครินทร นาคอาทิตย
นพดล ฟกอังกูร
บรรเจิด เทียนทองดี
บุญธรรม เชยชื่นกลิน่
ปณิธาน เชิญอักษร
ปรพล อนุศรี
ประธาน สงวนพงษ
ประพนธ ศักดิ์สุภา
ประภาณ สุวรรณวัฒน
ประสงค บุตรขวัญ
ประเสริฐ ยังประภากร
ประเสริฐสุทธิ์ ทองขาว
ปรารภ สระวาสี
ปฤษฎางค ศรลัมพ
ปวริศ แจมสวาง
ผณิศวร จันทวรินทร
พงศธร ฉายกําเหนิด
พรพิพัฒน เบญญศรี
พรรณนพ ศักดิ์วงศ
พลภัทร เรืองสอน
พัฒนพงศ องอาจอิทธิชัย
พิศณุ พุทธวงศ

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท

พีระพงษ โตบุญมี
ไพศาล พันธุภาไพ
ภาณุมาศ โกสินทรเสนีย
ภูวดนย เชี่ยวเวช
มณฑล ไชยเสวี
ยศนันท หรายเจริญ
รังสรรค โพธิกนิษฐ
รุจ กสิวฒ
ุ ิ
ฤทธี ธนะสุนทร
วลิต โรจนภักดี
วสุ เฟองสํารวจ
วันชัย เทียนเกษม
วิทยา บุญยานุตร
วินัย ยวดยิ่ง
วิโรจน กัณหะกาญจนะ
วีรศักดิ์ มูลกัน
วีระเดช จิตตคันธา
วีระยุทธ มวงปน
ศรายุทธ อภิภัชเดชา
ศักดา ไชยมงคล
ศักดา สาลีพันธ
ศักดา แสงสนิท
ศุภกร สงวนชาติศรไกร
ศุภฤกษ ไมแกว
สถิตย เรืองดิลกรัตน
สมชาย ลิน้ ประเสริฐ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ 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

พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท

สมศักดิ์ ทองพิลา
สหัสส สูงใหญ
สัมพันธ ศรีราชบัวผัน
สายัณห บุญแตง
สําเริง สามดาว
สุขสันต สิงหเดช
สุทัศน กาญจนานนทกุล
สุภโชค สัมปตตะวนิช
สุมงคล ดิษบรรจง
สุเมธ ไมตรีประศาสน
สุรพงศ ปราการรัตน
สุรศักดิ์ บุญศิริ
สุริยะ สมิทธิ
สูตร จรูญชาติ
หฤษฎ พุมหิรญ
ั
หัสพงศ ยุวนวรรธนะ
อดุลย ศิรวิ ัฒน
อดุลยเดช อินทะพงษ
อนันตพร กาญจนรัตน
อนุชิต อินทรทัต
อนุศักดิ์ เผานาค
อภิไชย เที่ยงธรรม
อังกูรรัตน ชาญปรีชญา
อาณัติ เกิดดวยบุญ
อุรุพงษ กาญจนสุนทร
อุสไนท เฟองพูลนุช

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พลโท เอนก อินทรอาํ นวย
พลเรือโท กวีวธั น งามโพธิท์ อง
พลเรือโท คณิต ศริพันธุ
พลเรือโท จีรพัฒน ปานสกุณ
พลเรือโท โชติวัฒน สาริกะวณิช
พลเรือโท ไชยยศ สุนทรนาค
พลเรือโท ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต
พลเรือโท ทวี กาญจนวิสุทธิ์
พลเรือโท ธํารง เดชวรรณ
พลเรือโท นพดล กาฬดิษย
พลเรือโท ประจักษ สันทัดเลขา
พลเรือโท ประจิตร บุณยนิยม
พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต
พลเรือโท พงษเทพ หนูเทพ
พลเรือโท ภวัต วิชัยดิษฐ
พลเรือโท วัฒนชัย ปยภัทร
พลเรือโท วิฑูรย ตัณฑิกุล
พลเรือโท วิทวัส ณ นคร
พลเรือโท ศิรชิ ัย เทียนศิริ
พลเรือโท สมปอง สังขสุวรรณ
พลเรือโท สรรเสริญ ทิพนาวารัตน
พลเรือโท สรวงสรร พินทุสมิต
พลเรือโท สฤษดิ์ชัย สุทธิพงศ
พลเรือโท สัญญลักษณ รุง สัมพันธ
พลเรือโท อดุงสวัสดิ์ พุมพวง
พลเรือโท อิทธิพล มกรเสน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ 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

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศโท การุณ เกงสกุล
พลอากาศโท ชนินทร บํารุงวุทธิ์
พลอากาศโท ชลาทร พละพงศ
พลอากาศโท ชัยยณรงค โพธิ์นอย
พลอากาศโท ถนอมศักดิ์ เย็นเปยม
พลอากาศโท ถาวรฤทธิ์ กะเหวานาค
พลอากาศโท ธีระภาพ เสนะวงษ
พลอากาศโท นิรนั ดร ยิม้ สรวล
พลอากาศโท นุวฒ
ั น เกียรติพันธ
พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์
พลอากาศโท ประทาน สิรสิ รรพ
พลอากาศโท ประโยชน ดีชัง
พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข
พลอากาศโท ปญญา ศรีสาํ ราญ
พลอากาศโท พันธุศกั ดิ์ จินตสุวรรณ
พลอากาศโท มณฑล สัชฌุกร
พลอากาศโท ยงยุทธ หาบุบผา
พลอากาศโท ฤกษชัย ชีพสุมล
พลอากาศโท ฤทธิชัย ภูโกสีย
พลอากาศโท เลิศฤทธิ์
เศศะเทศานนท
พลอากาศโท วิจิตร จิตรภักดี
พลอากาศโท วิสุรนิ ทร มูลละ
พลอากาศโท ศิริชัย ภัทรสุวรรณ
พลอากาศโท สมพล พูนทวีธรรม
พลอากาศโท สมาน สังขรณ

๒๔๖
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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พลอากาศโท สุรเชษฐ ทองสลวย
พลอากาศโท โสภณ สรรพนุเคราะห
พลอากาศโท อนันต สุขพลอย
พลอากาศโท อารมย ปถวี
พลอากาศโท อุทิศ ศิรคิ ุปต
พลตรี คมกฤช สุนทรธรรม
พลตรี จรัญ สารสิทธิ์
พลตรี ชัยฤกษ แกวพรหมมาลย
พลตรี ธีระ กรใหม
พลตรี บุญสันติ แสนสวัสดิ์
พลตรี บุณยรักษ พูนชัย
พลตรี สมบัติ ปานกุล
พลตรี สรรชัย กาญจนลาภ
พลเรือตรี ชัยสินธุ ญาดี
พลเรือตรี ณรงค นิลกาญจน
พลเรือตรี ณเรศ ชุม กมล
พลเรือตรี ธนวัต พงศสุพัฒน
พลเรือตรี พฤหัส จันทรกุล
พลเรือตรี พังพล ศิรสิ ังขไชย
พลเรือตรี พิเชฐ ขําเจริญ
พลเรือตรี วีระพันธ บางทาไม
พลเรือตรี ศุภพงษ ศิริสนธิ
พลเรือตรี สุนทร จัดเจน
พลเรือตรี อนันต สุขณียุทธ
พลเรือตรี อําพล ฉวีวรรณ
พลอากาศตรี สมเกียรติ พิมพมีลาย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๗๒
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

พลอากาศตรี อุทิศ ภาคภูมิ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
นายจุมพล ริมสาคร
นายชาญชัย ชอบชืน่ ชม
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
นายสรเศรษฐ โสธรศิริมงคล
นายสุทธิชัย สังขมณี
นายจิตติ สุวรรณิก
นายชาญ จุลมนต
นายชุตนิ ทร คงศักดิ์
นายพิริยะ เข็มพล
นายพิรุณ ลายสมิต
นายมาวิน ตันอรรถนาวิน
นายวรเดช วีระเวคิน
นายวราวุธ ชูวริ ัช
นายสมชาย เภาเจริญ
นายสุรพล เพชรวรา
นายขจร วีระใจ
นายปนชาย ปนแกว
นายสามารถชาย จอมวิญญา
นายกิตติพงษ โตโพธิ์ไทย
นายชัชวาล ปญญาวาทีนนั ท
นายดํารงค จิระสุทศั น
นายปริญญา เพ็งสมบัติ
นายภูวเนตร ทองรุง โรจน
นายเลอศักดิ์ ริว้ ตระกูลไพบูลย

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๘
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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายวิทยา ธัยยามาตร
นายวินัย กสิรักษ
นายวีระชัย นาควิบูลยวงศ
นายสัญชัย เกตุวรชัย
นายสุรจิตต อินทรชิต
นายสุรศักดิ์ แสงอราม
นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา
นายธีระพงษ รอดประเสริฐ
นายบุญชัย ศรีธาราธิคุณ
นายพิชัย บรรลือหาญ
นายวรเดช หาญประเสริฐ
นายวิษณุ ตันเรืองศิลป
นายชลธิศ สุรัสวดี
นายนพพล ศรีสุข
นายนิพนธ โชติบาล
นายนิวัติชัย คัมภีร
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ
นายมโนพัศ หัวเมืองแกว
นายเริงชัย ประยูรเวช
นายวรศาสน อภัยพงษ
นายศิริชัย คุณานพรัตน
นายสันติ บุญประคับ
นายสมชาย ใบมวง
นายสมบูรณ เมฆไพบูลยวฒ
ั นา
นายดนัย เอกกมล
นายธรรมยศ ศรีชว ย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๒๔
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

นายประพนธ กิติจนั ทโรภาส
นายประพนธ วงษทาเรือ
นายปรัชญา สําเร็จ
นายวิฑูรย เจนวิริยะกุล
นายสมนึก บํารุงสาลี
นายโสฬส คามีศักดิ์
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
นายวีระชัย นพสุวรรณวงศ
นายสันติชัย สารถวัลยแพศย
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
นายกฤษฑวัฎ ฤทธิรงค
นายเกรียงเดช เข็มทอง
นายเกียรติศกั ดิ์ จันทรา
นายคณพศ ตรีสุวรรณ
นายจรูญ พื้นแสน
นายจํานงค ชูเทียน
นายเจริญศักดิ์ ทองมา
นายฉัตรปอง ฉัตรภูติ
นายฉัตรพงศ ชืน่ สุวรรณกุล
นายเฉลิมชัย เฟองคอน
นายชยพล ธิตศิ ักดิ์
นายชัช กิตตินภดล
นายชุมพร แสงมณี
วาที่รอยตรี เชิดศักดิ์ จําปาเทศ
นายณัฐพงศ ศิริชนะ
นายดุลยเดช วัชรสินธุ

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๐
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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ
นายถาวร จันทรกล่าํ
นายทวี นริสศิริกุล
นายธงชัย ลืออดุลย
นายธนาคม จงจิระ
นายธีรพนธ คงนาวัง
นายเธียรชัย กรกชมาศ
นายนพ โรจนวานิช
นายนพดล ชํานาญคา
นายนพวัชร สิงหศักดา
นายนเรศ กระเบา
นายนิสติ จันทรสมวงศ
นายบัณฑิตย เทวีทิวารักษ
นายประเสริฐ กลอมสุนทร
นายเปยมศักดิ์ ตันนิรตั ร
นายพงศธร สัจจชลพันธ
นายพินิจ หาญพาณิชย
นายไพศาล บัวแตง
นายภุชงค โพธิกุฎสัย
นายภูษิต แจมศรี
นายมณเฑียร ทองนิตย
นายมนตรี นันตติกูล
นายเรวัฒน มุสิกเจียรนันท
นายเรืองฤทธิ์ อภิวงค
นายวิจารณ กุลชนะรัตน
นายวิเชียร จันทรโณทัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๗๖
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

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิเชียร สมภาร
นายวิสุทธิ์ เจริญศรี
นายสกล เหลืองไพฑูรย
นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ
นายสมคิด ศริ
วาที่รอยตรี สมโภชน สุวรรณรัตน
นายสมศักดิ์ บุญทิม
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท
นายสมหวัง ดํารงพงศาวัฒน
นายสหัช นุมวงศ
นายสํารวม รักษาพราหมณ
นายสิริชัย แตงสกุล
นายสุทธิโรจน พงษเขมรัชต
นายสุนัย อภิรักษธาธาร
นายสุภัฐวิทย ธารชัย
นายสุรชาติ เล็กขาว
นายสุรพล พนัสอําพล
นายสุรพล วาณิชเสนี
นายสุรพล แสวงศักดิ์
นายสุริยะ รืน่ เวช
นายสุวรรณ กลาวสุนทร
นายสุวิทย สุบงกฎ
นายเสรี ศรีหะไตร
นายโสภณ นาคศิริ
นายเหนือชาย จิระอภิรกั ษ
นายอดิศักดิ์ ณ หนองคาย

๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย
นายอนุรักษ อัมพาผล
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช
นายอภิศักดิ์ อารีกุล
วาที่รอยตํารวจโท อาทิตย
บุญญะโสภัต
นายอุกริช พึ่งโสภา
นายอุทาร พิชญาภรณ
นายสมณ พรหมรส
นายประวิทย เคียงผล
นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท
นายสุเมธ มโหสถ
นายกฤษศญพงษ ศิริ
นายสมชาย ณ นครพนม
นายวีระพงษ แพสุวรรณ
นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
นายกรีฑา วีระพงศ
นายกฤตชัย อรุณรัตน
นายกอบธัม สถิรกุล
นายกอบวุฒิ รุจิจนากุล
นายกัมมาล กุมาร ปาวา
นายกิตติ ลิ่มสกุล
นายกิตติรัตน มังคละคีรี
นายกิติพงศ หังสพฤกษ
นายกิติพัฒน นนทปทมะดุลย
นายกิติรตั น เตชะไตรศักดิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒

นายเกริก ยุนพันธ
นายเกรียงศักดิ์ เมงอําพัน
นายโกมล ปราชญกตัญู
นายขจรพงษ เพชรเลิศอนันต
นายคณพล จุฑามณี
นายคณิต สัมบุณณานนท
นายคม สุคนธสรรพ
นายคมสัน อุทัยวัฒน
นายจรัญ ตันมา
นายจักรกฤษณ ดวงพัตรา
นายจําเริญ พรหมมาศ
นายจําลอง สุวรรณเรือง
นายจิรศิริพงศ เจริญภัณฑารักษ
นายจิราวุธ คุม จันทร
นายเจตนา เมืองมูล
นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
นายเฉลิมชัย วงศวฒ
ั นะ
นายชนันท อังศุธนสมบัติ
นายชนินทร มีโภคี
รอยเอก ชยันตรธร ปทุมานนท
นายชวินทร ลีนะบรรจง
นายชัชวาล พืชสิงห
วาที่รอยตรี ชัยยุทธ ชิโนกุล
นายชัยโรจน คุณพนิชกิจ
นายชาญชัย ปญญาบาล
นายชาติ เจียมไชยศรี

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายชํานาญ ทัดมาลี
นายชําเลือง ตรีเดชา
นายชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
นายชุติพงศ อรรคแสง
นายชูศักดิ์ ไทพาณิชย
นายเชาวรัตน เตมียกุล
นายฐิตนนท จารุโรจนกีรติ
นายฐิตินนั ท เอื้ออํานวย
นายฐิตินัย แกวแดง
นายฐิติพัฒน ประทานทรัพย
นายณรงค บวบทอง
นายณรงค มวงเย็น
นายดํารงค วัฒนา
นายดํารงศักดิ์ ฟารุง สาง
นายดุสติ สุจิรารัตน
นายเดช สาระจันทร
นายเดชา ฉัตรศิริเวช
นายเต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี
นาวาโท ไตรวัฒน วิรยศิริ
นายถวัลย หงษไทย
นายทรงชัย ขยันงาน
นายทรงพล จริยวิทยาวัฒน
นายทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล
นายทวีกิจ นิ่มวรพันธุ
นายทวีศิลป ซื่อสัตย
นายทศพล สังขอยุทธ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายทองปอนด สาดออน
นายทองไส เทียบดอกไม
นายเทวินทร วงษพระลับ
นายธงชัย วงศเสนา
นายธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายธนะรัตน หงสเจริญ
นายธนิต ผิวนิ่ม
นายธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
นายธวัชชัย ตันฑุลานิ
นายธํารงค อมรสกุล
นายธีรพงศ แกนอินทร
วาที่รอยตรี ธีระศักดิ์ ลิมปนดุษฎี
นายนคร ยิ้มศิรวิ ฒ
ั นะ
นายนพพร โทณะวณิก
นายนริทธิ์ สีตะสุวรรณ
นายนิพนธ ใจปลื้ม
นายนิพนธ วงศวเิ ศษสิรกิ ุล
นายนิพนธ สุริยานิตกิ ุล
นายนิวัต อนุวงศนเุ คราะห
นายนิวัตร จันทรเทวี
นายนุวัตร วิศวรุง โรจน
นายบัญชา ชลาภิรมย
นายบัณฑิต ถิ่นคํารพ
นายบํารุง ดวงโต
นายบุญไชย สถิตมัน่ ในธรรม
นายบุญรักษ บุญญะเขตมาลา

๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายบุณฑริก สันติวิชช
นายประกอบ มณีโรจน
นายประกิต พฤกษประเสริฐ
นายประจวบ แกวสิริ
นายประดิษฐ วรรณรัตน
นายประภัสร สิริสมั พันธนาวา
นายประภาษ อุคคกิมาพันธุ
นายประยงค มาแสง
นายประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
นายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ
นายประเสริฐ ฤกษเกรียงไกร
นายปรีชา จันทรเทวี
นายปรีชา เถาทอง
นายปรีชา ยุพาพิน
นายปรีชา สวัสดิ์ทา
นายปญญา สุขารมณ
นายเผก สิทธิพันธ
นายพงศา พรชัยวิเศษกุล
นายพงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล
นายพงษศักดิ์ ภูกาบขาว
นายพจน นิลวงศ
นายพรชัย บุญชัยวัฒนา
นายพรชัย ลอวิลัย
นายพรเทพ ขอขจายเกียรติ
นายพรพจน เปยมสมบูรณ
นายพลพิพัฒน สุระขันธ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖

นายพันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ
นายพัลลภ คงพันธุ
นายพิชัย คูศิรวิ านิชกร
วาที่รอยโท พิชัย สดภิบาล
เรืออากาศเอก พิพัฒน สอนวงษ
นายพิริยะ อุทโท
นายพิษณุ ศุภนิมติ ร
นายพิสิษฐ เทพดวงแกว
นายพีระพล ภักดีเสนา
นายพูนศักดิ์ เอื้อดุลเดชา
นายพูลศักดิ์ สุปนนะ
นายเพ็ญศักดิ์ แจงเหตุผล
นายไพฑูรย อิ่มสําราญ
นายไพรัตน มนตวิเศษ
นายไพรัตน วงษนาม
นายไพศาล เรียนทัพ
นายภคิน สรวงทาไม
นายภฤศ หาญอุตสาหะ
นายภิรุญ มุตสิกพันธุ
นายภูวดล บุตรรัตน
นายมงคล ดอนขวา
นายมงคล เบญจาภิบาล
นายมงคล ลีป้ ระกอบบุญ
นายมงคล วานิกร
นายมงคล สุปญญา
นายมนตรี มีเนียม

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายมนตรี อุดมเพทายกุล
นายมานพ ชูนิล
นายมานะ ทองรักษ
นายมีศิลป ชินภักดี
นายยงยุทธ ใจบุญ
นายยุทธ งามเสงี่ยม
นายรังสรรค เถื่อนนาดี
นายรัตนะ บุตรสุรนิ ทร
นายรุทธ สุทธิศรี
นายเรืองศิลป เชาวรัตน
นายโรม จิรานุกรม
นายลิขติ เพชรผล
นายวรรณพงค ขันติสิทธิ์
นายวรวิทย สุพร
นายวโรภาส ศรีพนั ธุ
นายวศิน อิงคพัฒนากุล
นายวสุธร ตันวัฒนกุล
นายวัชรินทร ศรีรักษา
นายวันชัย มีชาติ
นายวิชัย เบญจชลมาศ
นายวิชาญ โชคธนะศิริ
นายวิเชียร ริมพณิชยกิจ
นายวิทยา ตรีโลเกศ
นายวิทยา ปน สุวรรณ
นายวิทยา ศิลารัตน
นายวิบุล วงศภูวรักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘

นายวิรัช ปญญาวานิชกุล
นายวิรัช พรมสุพรรณ
นายวิรัตน คําดี
นายวิโรจน ขลิบสุวรรณ
นายวิไลศักดิ์ กิ่งคํา
นายวิศิษฎ ฉวีพจนกําจร
นายวุฒิชัย บุณยนฤธี
นายวุฒิวิจกั ขณ พกกลาง
นายศักดา อินทรวิชัย
นายศักดิ์ดา พูลสุข
นายศิรภพ สุวรรณโรจน
นายศิริพรชัย ศุภนคร
หมอมหลวงศุภกนก ทองใหญ
นายศุภกรณ ดิษฐพันธุ
นายศุภชัย ฐิติอาชากุล
นายโศภณ นภาธร
นายสงกรานต มาสีจนั ทร
นายสถาพร ทิพยศักดิ์
นายสถาพร ศรีมว ง
นายสมเกียรติ รุงทองใบสุรยี 
นายสมควร วรสันต
นายสมคิด จิระทัศนกุล
นายสมชาติ แสวงนิล
นายสมชาย สุขสิริเสรีกุล
นายสมดี ศรีแกว
นายสมเดช แสงเมือง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสมยศ เทพนิมิตร
นายสมศักดิ์ ชุมชวย
นายสมศักดิ์ ประเสริฐสุข
นายสมศักดิ์ สันวิลาศ
นายสมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
นายสมหวัง พันธะลี
นายสมาน ศิริ
นายสัญชัย จตุรสิทธา
นายสันติ ทิพยางค
นายสาคร ไชยบัวแกว
นายสําเริง รางแดง
นายสุกิจ ขันธปราบ
นายสุกิจ โพธิศ์ ิริกุล
สิบเอก สุจิระ ขอจิตตเมตต
นายสุทธิพงศ อุริยะพงศสรรค
นายสุทัศน สุบินประเสริฐ
นายสุเทพ กําเพ็ชร
นายสุเทพ ชิตยวงษ
นายสุเทพ มั่นคง
นายสุธรรม เทพชาลี
นายสุภักดี จุลวิจิตรพงษ
นายสุภาพ วรศิริ
นายสุเมธ ศิรคิ ุณโชติ
นายสุรชิต แสนจันทะ
นายสุรพงค เอื้อวัฒนามงคล
นายสุระ พัฒนเกียรติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐

นายสุริยัน พลตือ้
นายสุวรรณ เรือนอินทร
นายเสนห โอฐกรรม
นายโสภณ ชีวะธนรักษ
นายอดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นาวาเอก อนันต โฆษิตเศรษฐ
นายอนุชติ ปุญญทลังค
นายอภิศักดิ์ โพธิป์ น
นายอรรถจักร สัตยานุรักษ
นายอรัญ ภมร
นายอังกูล สมคะเนย
นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย
นายอาทิตย อังกานนท
นายอารมณ ศรีเชียงสา
นายอํานาจ บุญทรง
นายอํานาจ อยูสุข
นายอิศรา ศานติศาสน
นายอุดมศักดิ์ สาริบุตร
นายอุทาน บุญเลิศ
นายกฤษฎา มโหทาน
นายกองเกียรติ เติมเกษมศานต
นายเกรียงศักดิ์ โตวนิชย
รอยโท เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ
นายเจษฎา จงไพบูลยพฒ
ั นะ
นายฉลอง อัครชิโนเรศ
นายชลิต จิตเจือจุน

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายชูวตั ร ตันติโกศล
นายดุสติ ลิขนะพิชิตกุล
นายทรงฉัตร ศิรโิ ยธิพันธุ
นายธีรพล โตพันธานนท
นายธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล
นายนวรัตน วนาพันธพรกุล
นายนิพัทธ สีมาขจร
นายบุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท
นายปภัสสร เจียมบุญศรี
นายปราโมทย เสถียรรัตน
นายพงษสวัสดิ์ รัตนแสง
นายพิเชษฐ วัฒนาประสิทธิ์
นายพิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ
นายพิษณุ แสนประเสริฐ
นายพูลสิทธิ์ ศีติสาร
นายไพศาล เกื้ออรุณ
นายวัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายวิเชษฐ ฉัตรวิริยะเจริญ
นายวิทยา นันทิยกุล
นายวิวัฒน วิริยกิจจา
นายวีรวุฒิ อิ่มสําราญ
นายวีระพันธ สุพรรณไชยมาตย
นายศิริชัย ลิ้มสกุล
นายสมบูรณ ทรัพยวงศเจริญ
นายสมพงษ ตันติธนวัฒน
นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายสันติ เตชาชัยนิรันดร
นายสุกิจ ทัศนสุนทรวงศ
นายสุเทพ เพชรมาก
นายสุรตั น สุขประเสริฐ
นายสุรินทร สุมนาพันธุ
นายอัตถพงศ ถนิมพาสน
นายวีรนันท นีลดานุวงศ
นายสมชาย หาญหิรญ
ั
นายชูชาติ ฉุยกลม
นาวาอากาศโท ฉลาด ทองตะโก
พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถนอม
พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง
นายพรชัย เจริญสุวรณ
พลตํารวจโท ชินทัต มีศุข
พลตํารวจโท เดชา ชวยบุญชุม
พลตํารวจโท ปริญญา จันทรสุริยา
พลตํารวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร
พลตํารวจโท ศักดา ชืน่ ภักดี
พลตํารวจโท ศักดา เตชะเกรียงไกร
พลตํารวจโท อนันต ศรีหิรญ
ั
พลตํารวจโท อนุชัย เล็กบํารุง
พลตํารวจโท อนุรุต กฤษณะการะเกตุ
พลตํารวจตรี กิตติสัณห
เดชสุนทรวัฒน
๗๑๐ พลตํารวจตรี โกสินธ บุญสราง
๗๑๑ พลตํารวจตรี คเชนทร คชพลายุกต

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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พลตํารวจตรี เดชา บุตรน้าํ เพชร
พลตํารวจตรี บุญเลิศ ใจประดิษฐ
พลตํารวจตรี ประสิทธิ์ ทําดี
พลตํารวจตรี เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์
พลตํารวจตรี วรัญวัส การุณยธัช
พลตํารวจตรี วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร
พลตํารวจตรี วีรพงษ ชืน่ ภักดี
พลตํารวจตรี ศรีวราห
รังสิพราหมณกุล
พลตํารวจตรี สิทธิพร ศรีจนั ทรทับ
พลตํารวจตรี อัครชัย พงษศิริ
พลตํารวจตรี อํานวย นิ่มมะโน
พลตํารวจตรี เอื้อพงศ
โกมารกุล ณ นคร
นายกฤษดา โรจนสุวรรณ
นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ
นายชนะ บุษบงค
นายชาลี อิษฎญาณ
นายณรงค กูเกียรตินันท
นายถาวร เชาววิชารัตน
นายทรงธรรม จิตตอารี
นายทวีทรัพย เขียวรัตน
นายธวัชชัย คงคาสวรรค
นายธวัชชัย หัตถะปนิตร
นายธีระวุฒิ เกตุพันธุ
นายนิพล ดวงขวัญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑

นายนิเวศน รุงสาคร
นายเนธิภัททิก เสฏฐิตานนท
นายบรรเจิด รัตนมโนธรรม
นายบุญเลิศ ฮายุกต
นายประธาน จุฬาโรจนมนตรี
นายประภาส สุทธิธารณนฤภัย
นายปญญา พูญทัศน
นายไพโรจน พนังนิตนิ ันท
นายมานะ จั่นแยม
รอยตํารวจเอก มาโนช เพ็งเพชร
นายรัชดา จุฬารี
นายวิชชุพนั ธุ ภักดีบวร
นายวิชาญ ฤทธิกุลสิทธิชัย
นายศราวุธ เสียงแจว
นายเศกสรร สกุลรัตน
นายเศรษฐพงษ ควัฒนกุล
นายสมเกียรติ นกหมุด
นายสมชาย แกวสิงห
นายสมมาตร ภูทรัพยมี
นายสมหมาย ลําดับวงศ
นายสวาง แกวกระจาย
นายสุกิจ โสภิตลี้วฒ
ั นานนท
นายสุขสันต แสงจันทร
นายสุขุม หิรญ
ั วงษ
นายสุชาติ มากมี
นายสุริยะ ถมยา

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายอธิไกร สุวรรณคีรี
นายอนุชติ เจริญวงศ
นายอํานาจ อารีจติ ร
นายอุดม ชินวงศ
นายโอภาส บุญชวย
นายศิริพงษ วีระแสงพงษ
นายสวิท กิณาชาติ
นายสามารถ จิตมหาวงศ
นายคุณวุฒิ ตันตระกูล
นายธงชัย ดุลยสุข
นายสมพงษ ปรีชาธนพจน
นายอนุวัต ตันติวงศ
นายชาญชัย ปญญากรณ
นายกริช วัชรศิรธิ รรม
นายกิตตินันท ขาวสุทธิ์
นายเกรียงพล พัฒนรัฐ
นายทวีวงษ จุลกมนตรี
นายธีระ ประสิทธิพร
นายนคร มีแกว
นายพงษธร วิโรจนชัยวงษ
นายพงษศักดิ์ พันธุสวาสดิ์
นายพรเลิศ พันธุวฒ
ั นา
นายพิชญา นาควัชระ
นายไพศาล อภิมนตบุตร
วาที่รอยตรี เศวตชัย ทรัพยบุญมี
นายสมชาย ฉัตรสกุลเพ็ญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมบูรณ คํามามูล
นายสามารถ ตันอริยกุล
นายสุรเกียรติ ลิม้ เจริญ
นายโสภณ โพธิสป
นายภาส ภาสสัทธา
นายวิทยา อาคมพิทักษ
นายธีรพงษ ธิตธิ างกูร
นายกริชชัย เชื้อชมภู
นายกฤษฏิ์ภีมพศ ตีระรัตน
นายกําพล รุงรัตน
นายกิตติพงษ ฐาปนพันธนติ ิกุล
นายกิตติพันธุ เกียรติสนุ ทร
นายเกรียงไกร ศรีสงั ข
นายคมสัณห รางชางกูร
นายจิรวัฒน จันทรแรม
นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา
นายจุมพล รัตธนภาส
นายเจตนพัฒน วารีเจริญชัย
นายเฉลิมธันว สุขะปุณณพันธ
นายชยกมล เกษมสันต ณ อยุธยา
นายชัชวาลย กันฉาย
นายชัยรัตน ชุมพล
นายชาตรี รักขกฤตยา
นายชาติชาย สุขไสย
นายชูวงศา ประดับสุข
นายณเดชก พิทยานิยม

๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายณภัทร คุมตลอด
นายณรงค กอนดี
นายณรงค พรหมอยู
นายณัฐปกรณ พิชญปญญาธรรม
นายณัฐพงษ โตะทอง
นายตระการ สุรมณี
นายถิรายุ สุวรรณรัตน
นายทรงชัย รัตนปริญญานนท
นายทรงพล กาญจนสิน
นายทรงฤทธิ์ พินิจการวัฒนกุล
นายธรรมปรมัตถ ภูสีนอ ยปริตร
นายธวัชชัย แสงอรุณ
นายนทดล กิติกัมรา
นายนนท ทันตพงษ
นายนรินทร เนื่องจํานงค
นายบุญชัย คงทรัพยสินสิริ
นายบุญเลิศ ศิลปกิจวงษกลุ
นายปกครอง เปรมดิษฐกุล
นายปฐม สมบูรณ
นายประพันธ กลีบบัว
นายประสงค ชุม จิตร
นายประเสริฐ โหลวประดิษฐ
นายปราโมทย ฉิมพินิจ
นายปราโมทย ศรีสุข
นายปรีชา ชูรังสฤษฎิ์
นายปรีชา ปติโกศล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕

นายปรีชา พวงสมบัติ
นายปรีชา พันธไชย
นายพรเทพ พิศาลเมธี
นายพลจักร คงนอย
นายพัลลอง มั่นดี
นายโพธิโ์ พยม มนพลับ
นายไพบูลย นิลรัตนโกศล
นายภาคภูมิ ปยะตระภูมิ
นายมนัญชัย วรรณิกเวช
นายมานพ จรัสจรรยาวงศ
นายมานพ เนตรภู
นายมุนี คลายสังข
นายโมท ชูประดิษฐ
นายยิ่งยศ ตนอรชร
นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ
นายลือเดช ทับทิมพรรณ
นายวชิร ปานแกว
นายวรชัย ธัญญรังสี
นายวรพจน เวียงจันทร
นายวสันต เสี่ยงบุญ
นายวิชญธรรมนาถ สุวรรณโกตา
นายวิชัย ลีลาสวัสดิ์
นายวิฑูร วิมลเศรษฐ
นายวิพัศวัชร พึ่งชลารักษ
นายวิริยะ ภูมิจํานงค
นายวีรัช วรรธนะวงษา

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายศักดิ์เทวินทร โมราชาติ
นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร
นายสถาพร จันทรประเสริฐ
นายสมคะเน แสงสวาง
นายสมชาย พฤกษชัยกุล
นายสมชาย อติกรจุฑาศิริ
นายสมศักดิ์ ฎาราณุท
นายสมศักดิ์ ศรีเทียมทอง
นายสรพงษ ตรีธนะ
นายสัญชัย ภักดีบตุ ร
นายสัญชัย สิงคารวนิช
นายสัมฤทธิ์ ทินบุตร
นายสาโรจน จิตตศริ ิ
นายสิทธิพล สิทธิมารพ
นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู
นายสุวัชร อุษณาวัฒน
นายอนันต ลิขิตธนสมบัติ
นายอนุสิทธิ์ ไตรรงคทอง
นายอานนท วิบูลยสวัสดิ์
นายเฉลิมศักดิ์ ละมายแข
นายเทวพงษ สุดแดน
นายสนัน่ สมตน
นายธงชัย รักปทุม
พลเอก รังสฤษดิ์ แจงเจนกิจ
นายวินัย ประลมพกาญจน
นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

พลตํารวจตรี สมยศ โกเมนธรรมโสภณ
นายสรร วิเทศพงษ
นายสุรินทร แปลงประสพโชค
นายอภิชัย จันทรเสน
นายอุดม มณีขตั ิย
นายเอื้อมบุญ ไกรฤกษ
นายอนุสรณ อมรฉัตร
นายวัฒนา เซงไพเราะ
นางลินดา เชิดชัย
นางสาวกัลยา รุง วิจติ รชัย
นางปารีณา ไกรคุปต
นางสาวพิมพภัทรา วิชัยกุล
นางสาวละออง ติยะไพรัช
นางสิรนิ ทร รามสูต
นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร
นางสาวอรอนงค กาญจนชูศักดิ์
นางอุดมลักษณ เพ็งนรพัฒน
นางสาวเกศสิณี แขวัฒนะ
นางสมพร จูมั่น
นางสุอาํ ภา คชไกร
นางสาววิชุดา รัตนเพียร
นางมาเรียม วิมลธร
นางกนกทิพย รชตะนันทน
นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล
นางคมขํา ฉัตราคม
นางชลิดา โชติยกุล

๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางเตือนใจ สินธุวณิก
นางสาวนงนารถ เพชรสม
นางปรารถนา สุทิน
นางพรเพ็ญ รตโนภาส
นางพัชราภรณ อินทรียงค
นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน
นางสาวภารณี วัฒนา
นางสาวเยาวพร ปยมาพรชัย
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นางสาวรังสิมา จารุภา
นางสาวรุจริ า ริมผดี
นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี
นางวรรณพร เทพหัสดิน
ณ อยุธยา สุทธปรีดา
นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ
นางสมสมร มังคลพันธุ
นางสาวอัจฉรา โกศัลวัฒน
พลตรีหญิง นงเยาว ลี้สวุ รรณ
นางสาวกรรณิการ เอกเผาพันธุ
นางชนาทิพย วีระสืบพงศ
นางสาวบุญมี เลิศพิเชฐ
นางพรกมล ประยูรสิน
นางระวิ ประทีปดลปรีชา
นางวิจิตรา งามนิยม
นางสุภา สุทธิทรัพย
นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘

นางสาวมธุรพจนา อิทธะรงค
นางนารีณฐั รุณภัย
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน
นางสาวอมรรัตน เสริมวัฒนากุล
นางรัชนี เอมะรุจิ
นางทรงพร โกมลสุรเดช
นางอัมพวัน พิชาลัย
นางกิง่ แกว ถนอมถิ่น
นางจิตรลดา อินทรโชติ
นางจินตนา กันธวัง
นางจินตนา ลวดลาย
นางจิรภา สงวนสุข
นางจิรวรรณ ดวงแกว
นางตวงพร วิจติ รพันธ
นางทัศนีย แสวงเจริญ
นางสาวทิวาพร รัตนศักดิ์
นางบริบรู ณ เกษรา
นางประเพ็ญ ตันจํารูญ
นางปาณิสรา แพงพุทธ
นางพนมนาศ ศรีตระกูล
นางพบพร บํารุงจิตร
นางพรรณทิพา ภูวะปจฉิม
นางพรรณี พระยาลอ
นางภัสนันท ธวัชชัยนันท
นางวราภรณ ออนนอม
นางสาวศิริวรรณ จันทราชโลธร

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป
นางสุกญ
ั ญา ปานทับ
นางสุภาพร บุญจริง
นางสุมติ รา ศรีสมบัติ
นางสุรางค วงษสมบูรณ
นางสุริยา พรหมวาศ
นางเสาวณี รัตนานิคม
นางแสงอรุณ ขจรน้ําทรง
นางอรวรรณ เชื้อโชติ
นางอัจฉรีย สรอยอินทร
นางดุษฎี อัมรานุรกั ษ
นางสาวนิรมล เรืองสม
นางวิไล วิทยานารถไพศาล
นางอรุณี พงษมะลิวัลย
นางสาวกรรณิกา วิทยสุภากร
นางกรรดา วัชรวิเชษฐ
นางกรรนิการ ฉัตรสันติประภา
นางสาวกฤษฎารัตน วัฒนสุวรรณ
นางกฤษณา เกตุทอง
นางกอบแกว พึ่งตนเอง
นางสาวกัณฑรีย ศรีพงศพนั ธุ
นางสาวกัลยาณี กิตติจิตต
นางกาญจนศรี สิงหภู
นางกาญจนา เรืองฤทธิ์กูล
นางการุณี วิบูลชัย
นางกิตติกร คัมภีรปรีชา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ
นางสาวกุลกัญญา ณ ปอมเพ็ชร
นางเกล็ดแกว ดานวิวฒ
ั น
นางสาวโกสุม จันทรศิริ
นางสาวขนิษฐา แซตั้ง
นางขวัญใจ กนกเมธากุล
นางงามนิตย วงษเจริญ
นางสาวจรรยจรูญ ยอดศรี
นางสาวจรรยา มโนรส
นางจรัญญา ณรงคะชวนะ
นางจริยา เดชกุญชร
นางจริยา ศรีเพชร
นางจันทฑิตา พฤกษานานนท
นางจามรี อาระยานิมติ รสกุล
นางจารุณี เดือนหงาย
นางสาวจารุณี โลกสุวรรณ
นางจิตรพี ชวาลาวัณย
นางจิราภรณ ธนียวัน
นางจิราภรณ วงษกวีไพโรจน
นางจิราภา วิทยาภิรกั ษ
นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ
นางสาวจุฑารัตน เบญจฤทธิ์
นางจุไรพร สมบุญวงค
นางเจตนา จีก้ ังวาฬ
นางเจริญศรี มิตรภานนท
นางฉันทนา เอี่ยมสกุล

๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางชุลี ศรียะพันธ
นางสาวณัฏฐนันท ปน ลายนาค
นางณัฏฐพร พิมพายน
นางณัฐประภา เศรษฐกสิวทิ ย
นางณิปตา บัวชืน่
นางดวงจันทร ประเคนคะชา
นางสาวดวงพร เกิดผล
นางถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข
นางทรงชม จุลาสัย
นางทรงศรี สรณสถาพร
นางทองทรัพย เดชเดชะสุนันท
นางทัตยา ยาชมภู
นางสาวทัศนีย เต็งรังสรรค
นางสาวทิพวรรณ สิงหไตรภพ
นางสาวธัญญา วัจนะภูมิ
นางธีรนุช รอดแกว
นางธีรารักษ โพธิสวุ รรณ
นางสาวนงนิด บุญประสิทธิ์
นางนงพะงา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
นางนงเยาว ประสมเพชร
นางนงเยาว ภูมิคอนสาร
นางนพมาศ โรจนเสถียร
นางนพมาศ สุนทรเจริญนนท
นางสาวนวลฉวี เวชประสิทธิ์
นางนวลนอย ตรีรัตน
นางนวลศรี รักอริยะธรรม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนวลอนงค ศรีวฒ
ั นศิริกุล
นางนันทนิจ เที่ยงพูนโภค
นางนันทริกา ชันซื่อ
นางนารีรัตน พวงทอง
นางสาวนิจ จันทรมล
นางนิจศรี ชาญณรงค
นางนิตยา ฉมาดล
นางนิธิพันธ ยากี
นางนิฤมล มณีสวางวงศ
นางสาวนุชสิริ เลิศวุฒโิ สภณ
นางบําเพ็ญจิต แสงชาติ
นางบุษบา กนกศิลปธรรม
นางบุษบา ฤกษอํานวยโชค
นางบุษยา วีรกุล
นางเบญจวรรณ วิวฒ
ั นปฐพี
นางประพันธศริ ิ สุเสารัจ
นางประภัสสร ผาติกุลศิลา
นางปราณี ศรีพงษ
นางปริศนา สําราญกิจ
นางปยะฉัตร ขาวแกว
นางเปรมฤดี ดํายศ
นางสาวผองพรรณ อรุณแสง
นางผุสดี หลิมสกุล
นางพจวรรณ ลาวัณยประเสริฐ
นางสาวพรทิพย ดีสมโชค
นางสาวพรพิลาส วงศเจริญ

๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวพรรณิภา ไพบูลยนมิ ิตร
นางพรรณี ขาวมะลิ
นางพัชรา ภูสนั ติสมั พันธ
นางสาวพัชรินทร อนันตศิรวิ ัฒน
นางพัชรี หอวิจติ ร
นางสาวพัฒนี อุดมกะวานิช
นางพิริยา ศุภศรี
นางพิศมัย หาญมงคลพิพฒ
ั น
นางสาวพุมเรียง อรุณเรือง
นางพูนสิน บุตรภักดี
นางพูลทรัพย มิ่งสูงเนิน
นางเพชรา ภูริวฒ
ั น
นางเพ็ญออน แสงสุข
นางเพลินพิศ ขันแกว
นางโพยม วงศภวู รักษ
นางสาวภรณี อุทโยภาศ
นางภัชราภรณ สุวรรณวิทยา
นางสาวมณี รัตนไชยานนท
นางสาวมยุรีย ขันรินทรคํา
นางสาวมาลินี ชัยศุภกิจสินธ
นางสาวมาลี กาบมาลา
นางมุกดา สุขสวัสดิ์
นางมุกดา หนุยศรี
นางเมธนี อารยะสกุล
นางสาวยาใจ สิทธิมงคล
นางสาวยุพดา พงษพรต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวยุพาพร วัฒนกูล
นางยุวพาส ชัยศิลปวฒ
ั นา
นางสาวเยาวภา ติอชั สุวรรณ
นางรสลิน กาสต
นางรัชนี สมบุตร
นางรัตนา กาญจนพันธุ
นางรัตนา เกิดนาวี
นางรัตนา ฉายะเจริญ
นางรัตนา พันธพานิช
นางรัตนา รัตนอุทัยกูล
นางรุง ลาวรรณ เชวงเกียรติกุล
นางเรืองรอง ชีพสัตยากร
นางสาวแรกขวัญ สิทธิวางคกุล
นางฤดีกร วิวัฒนปฐพี
นางลลิดา เกษมสุวรรณ
นางละดา ดอนหงษา
นางลัดดา ฟองสถิตยกุล
นางลัดดาวรรณ ศรีสงั ข
นางลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย
นางลาวัณย ตรีเนตร
นางสาววนิดา จีนศาสตร
นางสาววรนุช ศรีเจษฎารักข
นางวรพร อรามรักษ
นางวรพรรณ เสนาณรงค
นางวรรณดี สุธาพาณิชย
นางสาววรรณวิมล อัมรินทรนุเคราะห

๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางวราภรณ อุปลาคม
นางวริยา ชินวรรโณ
นางสาววรีวรรณ โขนงนุช
นางวัชราภรณ วัตรสุข
นางสาววันทนา เหรียญมงคล
นางวันทนี รอดอิ้ว
นางสาววันเพ็ญ วอกลาง
นางสาววารี จิรอดิศัย
นางวารุณี โพธาสินธุ
นางวิชุดา ไชยศิวามงคล
นางวิมลรัตน ศรีราช
นางวิมลศรี สุวรรณรัตน
นางวิลาวัลย วีระอาชากุล
นางวิวฒ
ั นา สะเดา
นางสาววิสดุ า สุวิทยาวัฒน
นางสาววีระวรรณ เรืองยุทธิการณ
นางศมนีย รัตนฤากรณ
นางศรีนวล คงสุนทร
นางสาวศรีผอง จิตกรณกิจศิลป
นางสาวศรีสุรางค ตันติมาวานิช
นางสาวศศิกาญจน รัตนศรี
นางสาวศศิจิต เวชแพศย
นางศศิพันธุ หนูเทพย
นางศศิยา ศิริพานิช
นางสาวศันสนีย ชูแวว
นางศิริกัลยา สุวจิตตานนท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๕๑ นาวาอากาศโทหญิง ศิรนิ ธรา
สิงหรา ณ อยุธยา
๑๑๕๒ นางศิริพร กิจเกื้อกูล
๑๑๕๓ นางศิริพร สุวรรณศรี
๑๑๕๔ นางศิริพร อองรุงเรือง
๑๑๕๕ นางศิริรตั น บุญตานนท
๑๑๕๖ นางสาวศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท
๑๑๕๗ นางสาวศุขธิดา อุบล
๑๑๕๘ นางศุภศร วนิชเวชารุง เรือง
๑๑๕๙ นางสงวน มณีนิล
๑๑๖๐ นางสาวสนทนา ศิริตนั ติกร
๑๑๖๑ นางสมจิตต ขันติสิทธิ์
๑๑๖๒ นางสาวสมจิตร นาสีแสน
๑๑๖๓ นางสมทรง วิเชียรรัตน
๑๑๖๔ นางสมบูรณ จิระสถิตย
๑๑๖๕ นางสาวสมพิศ รณที
๑๑๖๖ นางสาวสรัสนันท ศรีประทักษ
๑๑๖๗ นางสายชล สัตยานุรักษ
๑๑๖๘ นางสาวสํารวย กมลายุตต
๑๑๖๙ นางสาวสิรกิ ร ไชยมา
๑๑๗๐ นางสาวสิริจติ วงศกําชัย
๑๑๗๑ นางสาวสิรี ชัยเสรี
๑๑๗๒ นางสาวสีปาน ทรัพยทอง
๑๑๗๓ นางสุกญ
ั ญา เอมอิม่ ธรรม
๑๑๗๔ นางสาวสุจินดา มาลัยวิจติ รนนท
๑๑๗๕ นางสุนันทา เชี่ยววิทย

๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสุนียรัตน ศรีเปารยะ
นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ
นางสุปาณี พัดทอง
นางสุพรรณี อึ้งปญสัตวงศ
นางสุภัทรา เตียวเจริญ
นางสุภา หารหนองบัว
นางสุภาณี ชินวงศ
นางสุภาภรณ กิตติรัชดานนท
นางสาวสุภาภรณ ฉัตรชัยวิวัฒนา
นางสุภาวดี วิลาวัลย
นางสุภาวดี สายรัตน
นางสุภีนนั ท อัญเชิญ
นางสาวสุมาลี ตั้งประดับกุล
นางสาวสุมติ รา เรืองพีระกุล
นางสุรางค ตรีรัตนชาติ
นางสุรางค นุชประยูร
นางสุวรรณา บุญยะลีพรรณ
นางสาวสุวฒ
ั นา จุฬาวัฒนทล
นางสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
นางสาวสุวมิ ล กีรติพิบูล
นางสาวเสาวคนธ รัตนวิจติ ราศิลป
นางเสาวคนธ วีระศิริ
นางสาวแสงเดือน คงนาวัง
นางแสงระวี วาจาวุทธ
นางสาวหัสดี อัพภาสกิจ
นางอนงค รอดแสน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรทัย มูลคํา
นางสาวอรพิน ชัยประสพ
นางสาวอรวรรณ ชัยลภากุล
นางอรอนงค กฤชเพชรรัตน
นางอรุณรัตน ฉวีราช
นางอรุณลักษณ ลุลิตานนท
นางอลิตา จั่นฝงเพ็ชร
นางออมทิพย เมฆรักษาวนิช แคมป
นางสาวอัจฉรา วรรณเชษฐ
นางอัจฉรา แสงนุมพงษ
นางอัจฉรา หาญชูวงศ
นางสาวอัจฉริยา ปราบอริพาย
นางอัญชลี เตชะนิเวศน
นางอัญชลี สารรัตนะ
นางอัมพร ธํารงลักษณ
นางอัมพร อนันตพินิจวัฒนา
นางสาวอาภาพันธ ศรีสรินทร
นางอาภาภรณ อินเสมียน
นางอาริยา รัตนทองคํา
นางอุรีพร เล็กกัต
นางอุรุยา วีสกุล
นางเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท
นางเอือ้ มพร เธียรหิรัญ
นางกุลฤดี วงศเบญจรัตน
นางสาวฌาดาวรรณ ธรรมประดิษฐ
นางเดือนถนอม พรหมขัติแกว

๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางบุญรักษ ณ ลําพูน
นางพรรณพิมล วิปุลากร
นางเพ็ญพักตร รัตนะรังรอง
นางสาวเพ็ญพิศ เลาเรียนดี
นางวนิดา พุมไพศาลชัย
นางวิไล บัณฑิตานุกูล
นางสาวสุดสวาท เลาหวินิจ
นางสุภาวดี นวลมณี
นางสาวอักษร พูลนิติพร
นางอัญชลี ศิลาเกษ
นางอุษณีย กิตติวงศสุนทร
นางรัชดา อิสระเสนารักษ
นางสมศรี สุวรรณจรัส
นางสุวรรณา พาศิริ
นางสาวกัลยา แกวอน
นางจุไรรัตน สายเจริญ
นางชวนชม อิสสระวิทย
นางสาวอนงคลกั ษณ สมเภท
นางอรประภา สาครวาสี
นางกุลทิพย โกไศยกานนท
นางสาวญาณิภา วรบุตร
นางสาวประพีร อังกินนั ทน
นางรัชนีบลู ย หวนสุริยา
นางสาวลาวัลย ศิริเกตุมณีรัตน
นางจันทรเพ็ญ อานามวัฒน
นางเจนจิตต วรนิติโกศล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙

นางนุฎฎษีห ชัยสุวรรณ
นางบุษกร วรรธนะภูติ
นางสาวยุพา ศิรประภาพร
นางสายทิพย เชาวลิตถวิล
นางสาวอัจฉราฉวี นิ่มศิริ
นางกิตติยา ศรีเลิศฟา
นางจันทนา พันธุพิริยะ
นางจินตนา โพคะรัตนศริ ิ
นางจิรญ
ั วรรณ เจริญสุวกิจ
นางชืน่ ตา วิชชาวุธ
นางสาวทัศรินทร เหลาไพโรจน
นางธนันดา ตระการวนิช
นางสาวธัญลักษณ ครามะคํา
นางสาวปราณี สัตยประกอบ
นางสาวมาสวิมล รักบานเกิด
นางสาวลาวัณย บุณยมานนท
นางศิวพร สุขอราม
นางสาวอมรรัตน กฤตยานวัช
นางสาวอังคณา ลีโทชวลิต
นางสาวเอื้ออัมพร ทิพยฑิฆัมพร
นางจินตนา ณ ระนอง
นางสาววารุณี เจนาคม
นางจริยา อัศวรักษ
นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ
นางขวัญหลา เพชรทอง
นางจตุรพร จันบุรี

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑๒๘๐ นางสาวจินดาวรรณ
แสงกาญจนวนิช
๑๒๘๑ นางฉันทนา วาพันสุ
๑๒๘๒ นางชืน่ อารี ชุม จิตร
๑๒๘๓ นางชุติมา รางชางกูร
๑๒๘๔ นางดวงสมร มนตรีกุล ณ อยุธยา
๑๒๘๕ นางธิดารัตน วัชโรทัย ธรรมวิชติ
๑๒๘๖ นางสาวนนธนวนันพ ตั้งตรงจิตต
๑๒๘๗ นางนิรมล อิม่ วิทยา
๑๒๘๘ นางสาวเนาวรัตน อัชฌายกชาติ
๑๒๘๙ นางสาวบังเอิญ เนียมศรี
๑๒๙๐ นางประวัณยา บุนนาค
๑๒๙๑ นางปรีณา แสงสวาง
๑๒๙๒ นางปทมา ทุมมา จรรยาพูน
๑๒๙๓ นางสาวปาริชาติ พันธุพานิช
๑๒๙๔ นางเปยมพรอม สุขภิมนตรี
๑๒๙๕ นางพนิดา อรรคเศรษฐัง
๑๒๙๖ นางสาวพรทิพย สุทธิอรรถศิลป
๑๒๙๗ นางพรพิมล จิรศิริเลิศ
๑๒๙๘ นางสาวพูลศรี ประทุมมณี
๑๒๙๙ นางสาวรพีพร วัฒนะชีวะกุล
๑๓๐๐ นางวิภารัตน ปราบปราม
สุขสุวรรณ
๑๓๐๑ นางวิสารินี เหมพิจิตร สนิทไทย
๑๓๐๒ นางสาวศรีวิมล ถิระบัญชาศักดิ์
๑๓๐๓ นางสาวศิริมา สุรอมรรัตน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมรศรี ตีระวัฒนานนท
นางสุธาสินี กําเงิน
นางสุปราณี พูลแสง ทิมพิทักษ
นางสุรางค เจียรณมงคล
ชนินทรลีลา
นางสาวเสาวภาคย วงศไวทยากูร
นางอรอุษา กฤษณะโลม
จรัญรัตนศรี
นางอัจฉรา จรรยามัน่
นางอารยา สุทธิวานิช
นางสาวอําพรรัตน พงษพรม

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙

นางสาวธรรมรังสี วรรณโก
นางประกอบ ลาภเกษร
นางจิราภรณ ฉายแสง
นางธัญญา สุรัสวดี
นางอารมณ กลาณรงคราญ
นางนลินี ทวีสิน
นางประภา เหตระกูล
ศรีนวลนัด
๑๓๒๐ นางภัณกร มั่นหมาย
๑๓๒๑ นางภัทรา วสันตสิงห
๑๓๒๒ นางสุพัตรา เรืองสุวรรณ

ประถมาภรณชางเผือก
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
๑๔
นายชัยวุฒิ ผองแผว
๑๕
นายชูวิทย กมลวิศิษฎ
๑๖
นายณรงค ดูดิง
๑๗
รอยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน
๑๘
นายบุญฐิณ ประทุมลี
๑๙
นายยุรนันท ภมรมนตรี
๒๐
นายศรัณยวุฒิ ศรัณยเกตุ
๒๑
นายสุรสาล ผาสุข
๒๒
พลตํารวจตรี สุรินทร ปาลาเร
๒๓
นายอํานาจ วิลาวัลย
๒๔
นายสม จาตุศรีพิทักษ
๒๕
นายวันชัย สอนศิริ
๒๖

นายกอแกว พิกุลทอง
นายกานต กัลปตนิ ันท
นายโกศล ปทมะ
นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิศ์ ริ ิกุล
นายธนิก มาสีพิทักษ
นายธวัชชัย สุทธิบงกช
นายบุญแกว สมวงศ
นายปรเมศวร งามพิเชษฐ
นายพันธุศ ักดิ์ เกตุวตั ถา
นายพิชิต ชื่นบาน
นายสหรัฐ กุลศรี
นายสัมภาษณ อัตถาวงศ
นายอภิรตั ศิรนิ าวิน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

นายอรรถพล วงษประยูร
นายจิรยุทธ ทรงนวล
นายทศพร โตะบุรนิ ทร
นายพีระศักดิ์ นาดี
นายไพโรจน ทองปาน
นายมนูญ พิบูลรัตนากุล
นายวุฒิวฒ
ั จ จรัณยานนท
นายศิวศักดิ์ สินอวย
นายสมชัย จารุจนิ ดา
นายภุชงค นุตราวงศ
นายจิรชัย มูลทองโรย
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
นายณรงคชัย สุขสวัสดิ์
นายทรงยศ โรจนวีระ
นายทินรัตน สัจจาพิทักษ
นายธนา จานุสรณ
นายธนาวัฒน สังขทอง
นายธีระศิลป เอี่ยมศิริ
นายนพดล เภรีฤกษ
นายปญญาพล ศรีแสงแกว
นายผดุงศักดิ์ อมาตยกุล
นายพัลลภ ศักดิโ์ สภณกุล
นายพีระ ปญญาณธรรม
นายภูมิรักษ ชมแสง
นายวรพันธ เย็นทรัพย
นายวัชระ วรศักดิ์

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายวิชัย จารุสมบัติ
นายวีระ อุไรรัตน
นายวีระศักดิ์ เชิงเชาว
นายศิลปชัย มโนทัย
นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ
นายสมญา พัฒนวรพันธุ
นายสมพล ชนะวรรโณ
นายสมโภชน วิสุทธิแพทย
นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต
นายสมหมาย ลักขณานุรักษ
นายสํารวย ประพฤติธรรม
นายสิทธิพร แสงสําราญ
นายสิรนนท สกลวิทยานนท
นายสุมติ แสนกุลศิรศิ ักดิ์
นายสุรพรรณ เก็งทอง
นายอารมณ คงสกูล
พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย
พลโท ธนรัชฏ หิรญ
ั บูรณะ
พลโท วีระภัทรพล บุญยเชี่ยว
พลตรี กฤชนนท ศิริพร
พลตรี กฤตภาส คงคาพิสทุ ธิ์
พลตรี กฤษณะ เกิดทองคํา
พลตรี กัลยสรรค จันทรเสน
พลตรี การุญ รัตนสุวรรณ
พลตรี การุณ ขุนสูงเนิน
พลตรี กําชัย กําบังตน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี

กิตติเทพ เจียรสุมัย
กิติ นิมหิ ุต
กิติพล ประเสริฐสุข
กิตศิ ักดิ์ โยเหลา
กูเกียรติ ศรีนาคา
เกรียงไกร ไกรลาศ
เกรียงเดช ปานทองเสม
โกญจนาท ศุกระเศรณี
ขัตติยะ อุน อก
คํารณ เครือวิชฌยาจารย
คํารณ หะวะนิช
คูชีพ เลิศหงิม
จักรกฤษณ เมฆสุวรรณ
จักรชัย โมกขะสมิต
จักราวุธ โสมภีร
จัดพล วุฑฒกนก
จํานงค จันพร
จิรภัทร ชมภูแสง
จิระพันธ มาลีแกว
จุฬาพงศ สกุลศักดิ์
เจตนพัธน ศรีวงศ
เจษฎาภรณ เขมนงาน
เจษฏา ทองงามขํา
ฉลองรัฐ นาคอาทิตย
ชนินทร โตเลี้ยง
ชลอ เหาะเจริญสุข

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี

ชลิต ชุณหรัชพันธุ
ชวลิต เรียนแจง
ชวลิต สาลีตดิ๊
ชัชวาล พยัฆศาสตร
ชัยกร ประเสริฐสุข
ชัยชนะ บุญประสิทธิ์
ชัยยันต จิตตทา
ชัยยุทธ พรอมสุข
ชัยยุทธ หมื่นสายญาติ
ชัยวัฒน จํารัส
ชัยวัธน ไชยสวัสดิ์
ชาญชัย นาควรางกูร
ชาญณรงค นาคสวัสดิ์
ชาตรี เศรษฐกร
ชาติชาย ขันสุวรรณ
ชาตินักรบ แสงสวาง
ชํานาญ เกิดผล
เชาวเลข ชยันตรสภุ าพ
ฐิตนิ ันท อุตมัง
ฐิตวิ ฒ
ุ ิ อวมพริ้ง
ณภัทร สุขจิตต
ณรงคฤทธิ์ หอมออน
ณรงคศักดิ์ ศรีพิกุล
ณัฏฐิพงษ เผือกสกนธ
ณัฐกร ทิพยสุข
ณัฐพล สมประสงค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖

พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี

ดุษฎี อินทรพล
เถกิงศักดิ์ เครือหงส
ทนง น้ําวล
ทรงศักดิ์ เชิดบุญเมือง
ทวี เอี่ยมสําอาง
ทวีวัฒน บูรณสิงห
ธนกร จงอุตสาห
ธนกฤต สารฤทธิ์
ธนชาต แสงภัทรเนตร
ธนศักดิ์ เกงถนอมมา
ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ
ธัชพล กนกฉันท
ธานินทร อยูพงษพิทักษ
ธาร ธรรมสกุล
ธีรณฉัฏฐ จินดาเงิน
ธีรวุธ พุมศฤงฆาร
ธีระเดช ไตรบุตร
เธียรทรรศน เกตุตรีกรณ
นคร สุขประเสริฐ
นพดล ยิ้มถนอม
นพรัตน แปนแกว
นเรศ สุขตระกูล
นักรบ บุญบัวทอง
นิรุทธ เกตุสิริ
บรรเจิด ฉางปูนทอง
บรรณวัฒน มาโกมล

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี

บัณฑิต จันทะยานี
บํารุง ศรีเสวก
บุญธัม สามปรุ
ประยงค กลาหาญ
ประวิตร ฉายะบุตร
ประวิทย หูแกว
ประสพชัย กงบุราณ
ปรัชญา นครเกา
ปริญญา ขุนนาศรี
ปริญญา ประธานธุรารักษ
ปริญญา สุจริตตานันท
ปริพฒ
ั น ผลาสินธุ
ปญญา จันทรถนอมสุข
ปาลิต จุลกะ
ปยะ รัชตธรบัวทิพย
ผดุง ยิ่งไพบูลยสุข
พงศสวัสดิ์ งามเกษม
พจนารถ บุญมา
พรชัย ดวงเนตร
พรชัย ดุริยพันธ
พรเทพ พัชราพันธุ
พลรบ โชคระดา
พัฒนา คุมเปลี่ยน
พัฒนา มาตรมงคล
พิชญ โชติสุต
พิชยเทพ จิระวัฒน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี

พิชติ ฟูฟุง
พิเชษฐ คงศรี
พินิจ แสงแกว
พิษณุ บุญรักษา
ไพโรจน ทองมาเอง
ไพโรจน รวยลาภ
ภาณุศิลป กลัน่ เสนาะ
ภุชงค โกมลานนท
ภูมิพิพัฒน ฉวีพัฒน
มณฑล วัฒนธร
มณี จันทรทิพย
มนตรี กําแพงเศรษฐ
มนตรี ชางพลายแกว
มนัสวีร ครามานนท
มานะ เกิดโถ
มานะ นามพันธุ
ยศธชาติ พูลเพิ่ม
ยุทธเดช พุฒตาล
ยุทธนา ปานมุข
โยธิน อริยโยธิน
รณกร ดุลยรัตน
รณณรงค โคตรดํารงค
เริงชัย กาญจนารมย
เรืองศักดิ์ สวางแจง
เลอชัย เฉลยปราชญ
วชิระ เกีรยตินันทน
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๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
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๒๑๙
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๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
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๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี

วชิราวิโรจน นาควิโรจน
วรทัต สุพัฒนานนท
วรเทพ บุญอริยะ
วรวิทย วรรธนะศักดิ์
วรวุธ กิจพจน
วราห บุญญะสิทธิ์
วัฒนา ดาวมณี
วัลลภ ไชยลาโภ
วิจักขฐ สิรบิ รรสพ
วิชชุ ชาญใชจักร
วิชัย ประยูรวิวฒ
ั น
วิชัย สีตะบุญญาคม
วิธาน ขอบคุณ
วิบูลยพงศ อินทะพงษ
วิโรจน อารียกุล
วิศิษฐ โชตะมังสะ
วีรนันท ทองสุก
วีรพล ศุขเอนก
วีระ ลือวิชนะ
วุฒิภัทร บุญโกสุมภ
ศรัญยพงษ เจริญวงษ
ศรีศกั ดิ์ เลิศล้ํา
ศักดา เปรุนาวิน
ศักดินนั ท อารยะกุล
ศิราวุฒิ วงศขนั ตี
ศิริศกั ดิ์ เทศนา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐

พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี

ศุภชัย ไมแกว
ศุภสิทธิ์ งามเอก
เศรษฐศิริ ตรีศักดิศ์ รี
สกุล องคะศิลป
สงกรานต มุงถาวร
สถาพร พันธกลา
สนธยา ศรีเจริญ
สนธิรตั น นาครัตน
สนอง ชูดวง
สมเกียรติ วรรณพิรณ
ุ
สมชัย ปยะธรรมดารา
สมชัย รักบางแหลม
สมชาย ยังพิทักษ
สมนึก ฉันทะ
สมนึก นักรบ
สมนึก แสงนาค
สมบูรณ ภาวศุทธิวงศ
สมพงษ ไทรงาม
สมภพ ยะโสภา
สมยศ ขุนชํานิ
สมศักดิ์ ตางทวม
สมาน ตันวิยะ
สรานุวตั ร ประดิษฐพงษ
สราวุธ กาพยเดโช
สหพงษ เครือเพ็ชร
สังสิทธิ์ วรชาติกุล

หนา ๔๓
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๒๖๑
๒๖๒
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๒๖๔
๒๖๕
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๒๗๗
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๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี

สัญญา ไอยรารัตน
สันติพจน เที่ยงอรุณธรรม
สัมพันธ อุดมศักดิ์
สาธร ศาสตรมูล
สาธิต สิงหสมบุญ
สิงหทอง หมีทอง
สิทธิ์ แปนกลาง
สิทธิชัย จิตสมจินต
สิรเศรษฐ นุชอําพันธ
สีทันดร สัตยศรี
สุจินต เอี่ยมป
สุทธินันท ชมภูจนั ทร
สุทธิพงษ จันทรัตน
สุเทพ จิตตจํานงค
สุพจน ตันติถาวร
สุภมนัส ภารพบ
สุรพล วันเพ็ญ
สุริยา ปาวรีย
สุวัจน แยมสงค
เสริมศักด นิยะโมสถ
เสริมศักดิ์ แสนทวีสขุ
ไสว พลการ
หัตถี สรอยนาค
อธิวุฒิ เขียนวิจิตร
อนุศกั ดิ์ สิงหอาษา
อภิชาต มีสมมนต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
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๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
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๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑

หนา ๔๔
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พลตรี อภิไธย สวางภพ
พลตรี อภินันท คําเพราะ
พลตรี อภิรมย จินตเกษกรรม
พลตรี อภิรมย สุชาตะนันท
พลตรี อภิรัชต คงสมพงษ
พลตรี อรรถธา รัตนออน
พลตรี อรุโณทัย มหากายนันทน
พลตรี อัศฎางค สัจจปาละ
พลตรี อาวุธ เอมวงศ
พลตรี เอกพงศ วงศพรหมเมฆ
พลตรี เอนก ศิริสวุ รรณ
พลเรือตรี กฤษฎาภรณ พันธุมโพธิ
พลเรือตรี กาญจน ดีอบุ ล
พลเรือตรี เกรียงเดช รัตนปญญากุล
พลเรือตรี คชวัทน ประสานนิล
พลเรือตรี ฉลอง อินทรเสมา
พลเรือตรี ชัชวาลย มีสวัสดิ์
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจติ ร
พลเรือตรี ทนงศักดิ์
เสนีวงศ ณ อยุธยา
พลเรือตรี ทศพร ปทมานนท
พลเรือตรี ธน ทิวารัศชัย
พลเรือตรี ธนพล วิชัยลักขณา
พลเรือตรี ธรรมนูญ กสิโกศล
พลเรือตรี ธีระพงษ มูลละ
พลเรือตรี เธียรศิริ มนตไตรเวศย
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พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี

นพดล เรืองสมัย
นพพงษ อุบลนุช
นรินทร อมรฉัตร
บรรเจิด วิภาตะวิทย
บรรพต เกิดภู
บัณฑิตย จันทโรจวงศ
ปกรณ วานิช
ประดิษฐ สําอางคอินทร
ปยพันธ สุรนิ ทรวงศ
พงศกร กุวานนท
พงศชาญ เพ็ชรเทศ
พรอมสรรพ วุฑฒกนก
ไพฑูรย พงษเพียจันทร
มนัสวี บูรณพงศ
ยุจ พิจิตรชุมพล
รัษฎางค ธีรเนตร
วรรณพล กลอมแกว
วศินสรรพ จันทวรินทร
ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจติ ร
สงกรานต ตอศรี
สมคิด พิมลสมบูรณ
สรชัช บุญญนวฤทธิ์
สานนท ผะเอม
สิทธิพร มาศเกษม
สุชา เคี่ยมทองคํา
สุทธิไชย รังสิโรดมโกมล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๓๘
๓๓๙
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พลเรือตรี สุพจน ภูระหงษ
พลเรือตรี สุรวิทย อาษานอก
พลเรือตรี เสริมเกียรติ จันทรสอาด
พลเรือตรี เสรีภาพ สุขเจริญ
พลเรือตรี โสภณ รัตนสุมาวงศ
พลเรือตรี อนุพงศ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
พลเรือตรี อภิรัตน มีอิ่ม
พลเรือตรี อัมพร ศรีสม
พลเรือตรี อาทร เคลือบมาศ
พลเรือตรี อาภากร บุญยิ่ง
พลเรือตรี อุดม ศรีถวัลย
พลเรือตรี อุบล อินทรพิทกั ษ
พลเรือตรี โอภาส รักพุก
พลอากาศตรี กิจจา ชนะรัตน
พลอากาศตรี กิตติทศั น กุลคงคุณ
พลอากาศตรี กิตติวัฒน ภักดีเสนา
พลอากาศตรี ไกรพล ยัง่ ยืน
พลอากาศตรี จรัล อิสรชีวา
พลอากาศตรี จรินทร ศิริสวัสดิ์
พลอากาศตรี จักรวุธ ประสมทอง
พลอากาศตรี จักรินทร ขจรบุญ
พลอากาศตรี เจริญ สมัคราษฎร
พลอากาศตรี เจษฎา ไชยภัฏ
พลอากาศตรี ชลิต มังคโลดม
พลอากาศตรี ชลิต รัมมะวาส
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พลอากาศตรี
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พลอากาศตรี
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พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
ทิพยพิทักษ
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี

ชัยกฤต หาญสมบูรณ
ชัยยุทธ มาลารัตน
ชัยวัฒน เงินวิเศษ
เชาวลิต ชุณหขจร
เชิญลาภ วัฒนารักษ
ณรงคศกั ดิ์ ศุขมา
ดําริห สุระกิจ
ไตรรงค พิทกั ษากร
ทรงพล แจงสี
ธนบดี อุตะมะ
ธนยศ ดิษฐศิริ
ธีระพร อาณัติวงศ
นคร ดวงดี
นเรศว สังขวรรณะ
นิวัฒน ดวงดี
ปกรณรฐนนท
ปฏิญญา พิณสายแกว
ปณต ทาศิลป
ประทีบ ชูศรี
ประพนธ วิบูลสุข
ประภากร กลอมเกลา
ประภากร ปน ดี
ปานิชาต ไทยกลา
ปยะพันธ ยุติธรรม
พินิจ ทรัพยทวีแสง
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พลอากาศตรี พิษณุ บวรสิน
พลอากาศตรี ไพศาล น้ําทับทิม
พลอากาศตรี ภิรมย ฉายทองดี
พลอากาศตรี มนัส ชื่นคา
พลอากาศตรี มานัส ธูปทอง
พลอากาศตรี ยอด สุนทร-วิจารณ
พลอากาศตรี โยธิน แกวพรหม
พลอากาศตรี ฤทธิ์ อําพันแสง
พลอากาศตรี เลอพงษ
ธนกิจเจริญพัฒน
พลอากาศตรี วงศกร เปาโรหิตย
พลอากาศตรี วันชัย นุชเกษม
พลอากาศตรี วิเชียร บัวเผือก
พลอากาศตรี วิโรจน หอมทรัพย
พลอากาศตรี วีรชาติ เหลืองเรณูกุล
พลอากาศตรี ศักดา สุจริตธรรม
พลอากาศตรี ศักดิ์พินติ พรอมเทพ
พลอากาศตรี ศิริพงษ นิลพฤกษ
พลอากาศตรี สมคิด พัวเวส
พลอากาศตรี สมณะ เข็มทอง
พลอากาศตรี สมนึก สุขเกษม
พลอากาศตรี สมศักดิ์ หาญวงษ
พลอากาศตรี สมหมาย ลาแกว
พลอากาศตรี สราวุธ สิริกรรณะ
พลอากาศตรี สะอาน สุรงั ษี
พลอากาศตรี สัญญชัย จิตตาภรณ

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
๔๓๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พลอากาศตรี สิทธิชัย ระวีทองดี
พลอากาศตรี สิทธิพร เกสจินดา
พลอากาศตรี สิทธิพร ปานรสทิพย
พลอากาศตรี สุภัทร จิตตประไพ
พลอากาศตรี สุเมธ นิมกาญจน
พลอากาศตรี สุรวิทย ศศิขณ
ั ฑ
พลอากาศตรี สุรนิ ทร พันธเตี้ย
พลอากาศตรี เสนาะ พรรณพิกุล
พลอากาศตรี อภิวิชญ แสงศรีจิราภัทร
พลอากาศตรี อรรถพล บรรลือสินธุ
พลอากาศตรี เอกอุ เอี่ยมอรุณ
นายชัชวัสส ณ สงขลา
นายชาญณรงค กมลศิริ
นายชูสิน ขวัญสังข
นายทรงศักดิ์ กลิ่นรัตน
นายธาดา พฤฒิธาดา
นายนรารักษ นิยมาภา
นายประพัฒน พฤฒิพิบูลธรรม
นายพงศชัย ปภิรัชนาท
นายพงศพิตร ฤทธิแ์ สง
นายพล ธีรคุปต
นายไพโรจน เจือประทุม
นายมาโนช พิทักษ
นายรณรงค เส็งเอี่ยม
นายวันชัย วีรณะ
นายวินัย สุดแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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

นายวิบูลย ชัยชนะศิรวิ ิทยา
นายวิภาส รุจนากร
นายวิสุทธิ์ จันมณี
นายวีรพล รอดสัมฤทธิ์
นายสนม ชุรินทร
นายสมเจตน มีแสงพราว
นายสมบูรณ สุจิตรานุช
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
นายสหชัย งามไพโรจนพิบลู ย
หมอมหลวงสิทธิเดช ศุขสวัสดิ
นายสุขประเสริฐ เกษมไชยพงษ
นายสุขุมพัฒน เหลืองบริบรู ณ
นายสุพูล ธรรมจักษุ
นายสุลิต เปยมวิไล
นายโสรัจ สังขวรรณ
นายอนุกูล พรหมมาศ
นายอรรถพันธ พงศอุทัย
นายอวยชัย กุลทิพยมนตรี
นายอัสนี เรืองบุญ
เรือโท โกเมศ กมลนาวิน
รอยโท จอมพละ เจริญยิ่ง
นายจักรี ศรีชวนะ
นายเจษฎา กตเวทิน
นายชาญชัย จรัญวัฒนากิจ
นายชาลี สกลวารี
นายดํารง ใครครวญ

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายทรงพล สุขจันทร
นายทศพร อรชุนะกะ
นายธนา เวสโกสิทธิ์
นายนฤมิต หิญชีระนันทน
นายบุญรงค พงษเสถียรศักดิ์
นายประสิทธิเดช วิชติ สรสาตร
นายพิชยพันธุ ชาญภูมิดล
นายมนชัย พัชนี
นายวิชติ ชิตวิมาน
นายสิงหทอง ลาภพิเศษพันธุ
หมอมราชวงศอดิศรเดช สุขสวัสดิ์
นายชาญวิทย ผลชีวนิ
นายธวัช ถาวรสวัสดิ์
นายประโยชน เทียนศาสตร
นายจรัส ชุมปาน
นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา
นายเจนกิจ อินทเชื้อ
นายชินทัต วิภาสธวัช
นายณรงค คงคํา
นายทวีป จําเนียร
นายทวีศักดิ์ ดาโอะ
นายธนวิทย จารุสาธิต
นายธานินทร สมบูรณสาร
นายธีรพงษ ศรีสุคนธ
นายประสิทธิ์ มีชาง
นายปรีชา จิตบรรจง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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

นายปรีดา กุณามา
นายพันเลิศ สุดจิตร
นายภูริธัช มีแกว
นายมานะ เกลี้ยงทอง
นายมานิตย มณีธรรม
นายมาโนช แมนอินทร
นายวันชัย สละวาสี
นายวิชญพร ไชยรัตนะ
นายสถาพร คําแทง
นายสถาพร ทองแดง
นายสมชาย ศิโรรัตน
นายสมศักดิ์ พูรตั นะ
นายสวัสดิ์ ชูสุข
นายสาย เตรียมไธสง
นายสุชาติ ตายทรัพย
นายสุทธิ จันทรวงษ
นายสุเทพ โชคบุญธิยานนท
นายอภิชาติ อภิชาตบุตร
นายอาณัติ ทัศนกิจ
นายกมล ริมคีรี
นายกรณ จันทรศิริ
นายกรรณชิง ขาวสอาด
นายกระแส จันทรังษี
นายกฤษฎา โภคากร
นายกําพล ภาคสุข
นายเกียรติศกั ดิ์ โฆษิตชัยวัฒน

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายโกศล เทียนทองนุกูล
นายเขมแข็ง ยุตธิ รรมดํารง
นายเขมชาติ จิวประสาท
นายจตุรงค ราชพิทักษ
นายจาตุรันต สมิทธภินันท
นายจําเนียร เรงเทียน
นายเจิดแสง บุญแท
นายชนินทร สุวรรณสุขุม
นายชัยศิริ มหันตชัยสกุล
นายชาญชัย ภูรกั ษเกียรติ
นายชํานาญ กลิน่ จันทน
นายชํานาญ กองแกว
นายชิตชนก สมประเสริฐ
นายชูเกียรติ ประดิษฐศิลปกุล
นายฐณะวัฒน ธนพรดิษนันทน
นายณรงค ลีนานนท
นายถาวร สุภณาวรรณ
นายทรงพล สมศรี
วาที่รอยตรี ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท
นายทรรศนะ ลาภรวย
นายทัศนัย โตอนันต
นายธรณิศร กลิน่ ภักดี
นายธีรชาต วิชติ ชลชัย
นายนพดล ภูวพานิช
นายนารถพงศ สุนทรนนท
นายนิรนั ดร นาคทับทิม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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

นายนิเวส โรจนชัย
นายบพิตร อมราภิบาล
นายบรรยงค เหลางาม
นายบัณฑิต มงคลวีราพันธ
นายบุญณรงค ธานีรตั น
นายบุญรักษ พัฒนกนก
นายบุญศรี ออนละออ
นายบุญสม ทองบุญอยู
นายประยุทธ มารุงเรือง
นายประสิทธิ์ รัตนชวานนท
นายประเสริฐ วิศิษฏจินดา
นายประเสริฐ อังสุรัตน
นายประเสริฐศักดิ์ โกศลสมพลกิจ
นายประหยัด เรเชียงแสน
นายปรีฎา เจียไพบูลย
นายปรีดา ศรีสุวรรณ
นายปญญา ธรรมศาล
นายปญญา ศิลปะ
นายปยะรัฐ จาเมือง
นายพรชัย ทองยิ่งสกุล
นายพรชัย พีระบูล
นายพรชัย อุยเอง
นายพัลลภ เงินทอง
นายพิสิษฐ วงศฟูเฟองขจร
นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ
นายไพฑูรย อุไรรงค

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายไพรัช ประทุมสุวรรณ
นายไพโรจน ธํารงโอภาส
นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง
นายมนตรี บุญญะยูวะ
นายมนตรี พรหมลักษณ
นายมนูญ ตันติกุล
นายมานพ แจงกิจ
นายมีศกั ดิ์ ภักดีคง
นายยงยุทธ ตวงชัยธนากร
นายราเชนทร สุวรรณหิตาทร
นายเลอสิทธิ์ สายแกวมา
นายวรชาติ ศรีเปารยะ
นายวรพงษ กลางประพันธ
นายวรวุธ พรหมมา
นายวิจติ ร หงสกาญจนกุล
นายวิชัย อรรณพานุรักษ
นายวิชติ ร ชวยพิทักษ
นายวิทยา โตรักษา
นายวิทยา เพ็งนรพัฒน
นายวิทยา อธิปอนันต
นายวิทวัสก สาระศาลิน
นายวิโรจน แกวเรือง
นายวีรวัฒน อําพนนวรัตน
นายวีระชัย เจนเจริญวงศ
นายวีระศักดิ์ เกิดแสง
นายวีระศักดิ์ อัตถไพศาล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายศักดิ์เกษม สุนทรภัทร
นายศักดิ์ชัย วังทอง
นายศาครินทร ดวงตะวัน
นายศานติ นึกชอบ
นายศิริชัย ฤทธิรงค
นายสงบ อรุณทอง
นายสนอง ศรีนันทพันธ
นายสมบูรณ วุฒิพงศประเสริฐ
นายสมพงษ ไกรพจน
นายสมพงษ ทองสถิตย
นายสมพร ภูพัฒนวิบูลย
วาที่รอยตรี สมพูนทรัพย กลาวิกรณ
นายสมภพ สุจริต
นายสมโภชน กริบกระโทก
นายสมยศ สุขเจริญ
นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
นายสานิตย วงษพันธุ
นายสุกิจ รัตนวินิจกุล
นายสุจินต แมนเหมือน
นายสุชาติ ทองรอด
นายสุเทพ ชุตริ ัตนพันธุ
นายสุเทพ ทิพยรตั น
นายสุพจน วัฒนวิเชียร
นายสุภัทร สุปรียธิตกิ ุล
นายสุรกิตติ ศรีกุล
นายสุรไกร สังฆสุบรรณ

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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสุรพล หิรญ
ั วัฒนศิริ
นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ
นายสุวิทย ชัยเกียรติยศ
นายเสรี ถวิลอนุสรณ
นายอดิศร ธรา
นายอดิศร พรอมเทพ
หมอมหลวงอนุมาศ ทองแถม
นายอนุสรณ พรชัย
นายอภัย สุทธิสังข
นายอรรถจิต รงคทอง
นายอรุณ พงษกาญจนะ
นายอักษร เสนาไชย
นายอานัติ วิเศษรจนา
นายอุดม ภัคมงคล
นายโอภาส ทองยงค
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
นายกริชเพชร ชัยชวย
นายกิจจา แกวปานกัน
นายขจิต หิรญ
ั พฤกษ
นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ
นายจรรโลง หลักคํา
นายจิรตุ ม วิศาลจิตร
นายชัยวัฒน ญาณภิรตั
นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร
นายณัฐพงษ ตรีวชั ตรานนท
นายดนัย โคตรอาษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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

นายถนอมศักดิ์ ไผเจริญ
นายทวี เกศิสําอาง
นายทักษิณ บุญตอ
นายธนชัย ศิริสมั พันธ
นายธรรมศักดิ์ นาวิไลกุล
นายธีระวัฒน ทรัพยเสนาะ
นายเธียรไชย เผาทวี
นายนุกูล ใจซื่อ
นายประวัติ คงสม
นายปณณพัฒน วิทยอธิกุล
นายพงศธร ปอมสัมฤทธิ์
นายพงษศักดิ์ สมใจ
นายพินิจ แกวมาคูณ
นายพีระพล พันธุยิ้ม
นายเพทาย สุทธานันต
นายไพฑูรย พงษชวลิต
นายไพศาล วรพัทโรภาส
นายภิมุข ประยูรพรหม
นายยืนยง ตั้งเปรมศรี
นายวารินทร เพชราวุธ
นายวีระศักดิ์ ตินโนเวช
นายศักดิ์ชัย สุวรรณประเสริฐ
นายศิระ บุญธรรมกุล
นายศุภวัฒน แกวขัติ
นายสงกรานต ภูมิเจริญ
นายสมควร ลีว่ ัฒนายิ่งยง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสมชาย กิจมานะวัฒน
นายสมชาย จันทรรอด
นายสมชาย สุมนัสขจรกุล
นายสมบูรณ กนกนภากุล
นายสมยศ อุบลสถิตย
นายสมสุข ประภาสเพ็ญ
นายสมัคร สนทอง
นายสัญญลักษณ ใครบุตร
นายสิทธิชัย บุญสะอาด
นายสุเทพ นิติวฒ
ั นานนท
นายสุพน เดชพลมาตย
นายสุพร เตไชยา
นายสุรชัย สุนนั ทพงศศักดิ์
นายเสรี จิตตโสภา
นายอโณทัย ชัยมงคล
นายอภิชา เกงวิทยาเลิศ
นายอารีย พิจิตรกลาเอี่ยม
นายกอบชัย ปภพธนานนท
นายจิระ ครองบุญ
นายฉลอง ของเดิม
นายเฉลิมชัย ปาปะทา
นายชัยรัตน หินทอง
นายชากรี รอดไฝ
นายเชิดชัย จริยะปญญา
นายฐากร ลอมศตพร
นายณรงค มหรรณพ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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

นายนิกร เกลี้ยงพิบูลย
นายนิรนั ดร สุรัสวดี
นายบรรพต คันธเสน
นายบรรลือ ต.วัฒนผล
นายประสิทธิ์ พัวทวี
นายปญญารัตน รังศิลป
นายพงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล
นายพิภพ พัชรพรรณสกุล
นายไพรัช นาคทรัพย
นายมิตรชัย อานันทนสกุล
นายมีศกั ดิ์ มิลนิ ทวิสมัย
นายยุทธชัย ปทมสนธิ
นายรังสรรค ปนทอง
นายเลิศสิน รักษาสกุลวงศ
นายวรพจน ผองสมัย
นายวิรุฬห ฤกษธนะขจร
นายวิวัธน ตันเสรี
นายศิริ อัคคะอัคร
นายสมพงษ จีราระรื่นศักดิ์
นายสมพงษ สิทธิโชคสกุลชัย
นายสวง สุดประเสริฐ
นายสวัสดิ์ กิจจามัย
นายสามารถ มีตําเนิน
นายสายยนต สีหาบัว
นายสุรเดน สัญญอาจ
นายอดุล นิยมรัฐ

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายอนิวัตติ์ อรามมนทิราลัย
นายอภิชัย เชียรศริ ิกุล
นายอภินนั ท วัฒนรัตน
นายอํานาจ บํารุงพงศ
นายอํานาจ อึงขจรกุล
นายเอนก ชมพานิชย
นายจํานง แกวชะฎา
นายชยสาร โทณานนท
นายจิตวัฒน มีศขุ
นายถวัลย ธนกิจเจริญพัฒน
นายสุชาลี สุมามาลย
นายกิติเดช ทวมเจริญ
นายฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ
นายเฉลิมพล พงศฉบับนภา
นายโชคอํานวย กัมพลานนท
นายณัฐพงศ บุญจริง
นายธวัชชัย พันธุรัตน
นายมีชัย บุณยะมาน
นายวัชระ รัตนวิไล
นายวิชัย สุขลิม้
นายอดุลย โชตินิสากรณ
นายอิทธิพงศ คุณากรบดินทร
นายกมล ตราชู
นายกิตติศกั ดิ์ ศรีนพคุณ
นายกูเกียรติ วงศกระพันธุ
นายเกรียงศักดิ์ รัตนกุญชลี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖

นายโกเมศ เจริญกาญจน
นายโกสินทร ศรีเพชรพงษ
นายไกรฤทธิ์ หมืน่ โพธิ์
นายไกรลาศ รัตนโอฬาร
นายไกรศร วิศิษฎวงศ
นายจตุพร ชนะศรี
นายจรัญ ขยัน
นายจรัสศรี ขุนทวี
นายจรูญศักดิ์ ชลสุวรรณ
นายจักรพงษ เปยมเมตตา
นายจําลอง ไกรดิษฐ
นายจําลอง เณรแยม
นายจิตตวีร ภูมิวฒ
ุ ิสาร
นายจิรพงษ แกวมณี
นายจิรศักดิ์ กีรติวรการ
นายจิรศักดิ์ ศรีคชา
นายจิรัฏฐ พวงทอง
นายเจริญ โหลสกุล
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย
นายฉลอง ประดับสุข
นายฉลองชัย วรสิงห
นายฉาดฉาน นิลกําแหง
นายเฉลิม รัตนเกื้อ
นายชนาญวัต จิตรภิรมยศรี
นายชรินทร อาสาวดีรส
นายชัชพลศิลป ประเสริฐศรี

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายชัยณรงค บุญวิวฒ
ั นาการ
นายชัยรัตน ธาราสันติสขุ
นายชัยรัตน สุทธิธรรม
นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย
นายชาญชัย กุลมงคล
นายชาญชัย บุญเสนอ
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
นายชาติชาย เพชระบูรณิน
นายชาติชาย ฤทธิ์น้ํา
นายชาติชาย สงวนพงษ
นายชูชาติ นาคสุข
นายฐานวัฒน ธนโชคชัยอนันท
นายณรงค ชูเพชร
นายณรงค บุยศิรริ ักษ
นายณรงค ไพศาลทักษิน
นายณรงค มณีเทพ
นายณรงคพร ณ พัทลุง
นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร
นายณัฐพล วรรธนะภูติ
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
นายดนัย คฤหานนท
นายดุษฎี สุวฒ
ั วิตยากร
นายเดชา ใจยะ
นายถาวร คูณคําตา
นายถุนันท สมบัติยานุชติ
นายทรงทรัพย พิริยคุณธร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘

นายทรงวุฒิ เชิญขวัญศรี
นายทรงศักดิ์ อัคพราหมณ
นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน
นายทวีชัย พลายชุมพล
นายทวีพล ปญญาวัฒนานนท
นายทวีวุฒิ สังขศริ ิ
นายทองใบ เพ็งธรรม
นายทัศนัย สุขเจริญ
นายทินกร มุสิกวัตร
นายทิวา พรหมอินทร
นายเทพชัย เสรีอํานวย
นายธงชัย เจริญพานิชยกุล
นายธงชัย ตรีทิพยรักษ
นายธนพัฒน บูรณศักดิ์ภญ
ิ โญ
นายธนา บุษปวนิช
นายธนิต กุลสุนทร
นายธเนศ นิยม
นายธวัช ศิรวิ ัธนนุกูล
นายธวัชชัย วิสมล
นายธัชฤทธิ์ ปนารักษ
นายธานี มาลีหอม
นายธีรวัฒน สุดสุข
นายธีรวิทย ทองนอก
วาที่พันตรี ธีระ สันติเมธี
นายธีระกุล เอี่ยมอําภา
นายธีระเดช บางสมบุญ

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายนคร คงนวล
นายนพดล ชินะจิตร
นายนพดล ปราศราคี
นายนพพงษ หงษยนต
นายนาวีศกั ดิ์ จรรยาเจริญ
นายนิกร จันทรอําไพ
นายนิคม ปญจวัฒน
นายนิคม ศิริสงิ หสังชัย
นายนิพันธ ศิรธิ ร
นายนิมติ ร นิลวัตร
นายนิยม ดวงสม
นายนิรตั น ภิญโญยิ่ง
นายนิรนั ดร นิมิตรถวิล
นายนิรชุ ศรีสวัสดิ์
นายนิวัฒน เรืองเดช
นายนิวัตร ประเสริฐพันธ
นายนิเวศน พูลสวัสดิ์
นายแนบ ชามทอง
นายบรรเจิด อนุเวช
นายบําเหน็จ วิริยะสุนทร
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
นายบุญเพ็ง ธานี
นายปรเมษฐ ขําเขียว
นายประกิต วงษวิสิทธิ์
นายประดิษฐ นาคพันธ
นายประถม ประเมินดี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐

นายประทีป จุลวัฒฑะกะ
นายประธาน สุรกิจบวร
นายประนอม แกวหนองเสม็ด
นายประพฤทธิ์ ยูถนันท
นายประพันธ จันทโร
นายประพันธ บุญคุม
นายประภาส คงแตง
นายประมวล ศรีทอง
นายประยุทธ ธีระเดชพงศ
นายประยูร รัตนเสนีย
นายประสงค คงเคารพธรรม
นายประสงค นิวบุตร
นายประสิทธิ์ สุขเกษม
นายประเสริฐ จิตมุง
นายประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธุ
นายปราโมทย สําเภาเงิน
นายปรีชา ใจเพชร
นายปรีชา พรหมบุตร
นายปรีชา สุขรอด
นายปรีชาวัฑฒ ปลอดทอง
นายปญญา นาคฉ่ํา
นายปยะศักดิ์ คําสีลา
นายเผด็ฌ โชติมณี
นายพงศพัศณ เรืองระพีพรรณ
นายพงศรตั น ภิรมยรตั น
นายพงศวเฑพ จิรสุขประเสริฐ

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายพงศศกั ดิ์ ประดิษฐศิลป
นายพงษศักดิ์ คารวานนท
นายพจน รักความสุข
นายพันธุเ ลิศ มีวุฒิสม
นายพิชัย อุทัยเชฏฐ
นายพิชัยลักษณ เพชรบุรีกลุ
นายพินิจ เธียรธวัช
นายพินิจ บุญวรรณ
นายพิภพ บุญธรรม
นายพิษณุ เสนาวิน
นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ
นายพีระ จังพานิช
นายเพียรศักดิ์ ประภากร
นายไพฑูรย จิตตสุทธิผล
นายไพฑูรย รักษประเทศ
นายไพบูลย นิรุกติศาสตร
นายไพศาล ศิลปวัฒนานันท
นายภคภูมิ บุตรโพธิ์
นายภัคพงศ ทวิพฒ
ั น
นายภิรมย มีรงุ เรือง
นายภูริทัต สัจจะกานต
นายโภคากร สินสกลวัฒน
นายมงคล สุกใส
นายมณี คัชมาตย
นายมนตณฐั เดชธํารงค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒

นายมนตรี ชุนศิริทรัพย
นายมนตรี เพชรชะเอม
นายมนัส กาญจนคเชนทร
นายมนู สรอยพลอย
นายมานะ จรุงเกียรติขจร
นายมาโนช พลอยแกว
นายมาลัยวรณ ตัง้ อรุณสวัสดิ์
นายเมฑา ศิริรําไพวงษ
นายเมธา ทวีกุลกิจชัย
นายเมธี ปรัชญาสกุล
นายยงยุทธ อุยประภัสสร
นายยิ่งศักดิ์ ฐิติวร
นายยุทธ วงษศิริ
นายยุทธ แสงรุง เรือง
นายยุทธนา นุชนารถ
นายยุทธศาสตร วิยาภรณ
นายรังสรรค ไฝกิ่ง
นายรัชกฤช สถิรานนท
นายรัฐชัย สงประสพ
นายราตรี บุญยง
นายรุงชัย ใบกวาง
นายรุงโรจน รุงรัศมี
นายรุทธ สุขสําราญ
นายเรวัต อัมพวานนท
นายเริงชัย ไชยวัฒน
นายลือชัย เจริญทรัพย

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย
นายวรกิจ ภิญโญ
นายวรทัศน วานิชอังกูร
นายวรพัฒน พงศบุตร
นายวราชัย พิทักษธรรม
นายวลัญจกร ไกรเลิศ
นายวัชรินทร เจตนาวณิชย
นายวัชรินทร รักชาติเจริญ
นายวัชเรนทร สืบสิทธิ์
วาที่รอยตรี วัฒนชัย ละอองศิรวิ งศ
นายวัฒนา เที้ยวพันธ
นายวัลลพ เรืองพรเจริญ
วาที่รอยตรี วัลลภ วัชรอํามาตย
นายวิจักขณ ชินโคตรพงศ
นายวิชยุต ปานทอง
นายวิชา นิมบุญจาช
นายวิชติ บุญกังวาน
นายวิชนิ หมืน่ ศรีจูม
นายวิเชียร ธนสุกาญจน
นายวิฑูรย ปสาวงษ
นายวิทยา โพธิ์แสง
นายวิทวัส กองแกว
นายวิมล ทิพยมณฑา
นายวิรัช ดวงแกว
นายวิโรจน เข็มเหล็ก
นายวิโรจน เตชะจันตะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔

นายวิโรจน ทัฬหะวาสน
นายวิโรจน เสนาธิบดี
นายวิวัฒน ฉันทนานุรกั ษ
นายวิษณุ ธันวรักษกิจ
นายวิษณุ สวางทรัพย
นายวิษณุ เหลามีผล
นายวิสา ยัญญลักษณ
นายวิสฐิ ตั้งปอง
นายวิสิทธิ์ ศรีบรรเทา
นายวิสิษฎ พวงเพชร
นายวีรนันทน เพ็งจันทร
นายวีรพล บูรณะพานิช
นายวีระ เกิดศิริมงคล
นายวีระเดช สมวรรณ
นายวีระพงษ บุญญานุสนธิ์
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
นายวุฒิพงศ ธนพาณิชยวฒ
ั นา
นายศรัณย จันทรดี
นายศรัณย สุขเกษม
นายศรีโรจน นิมมานพัชรินทร
นายศักดิ์ชัย ชัยเชื้อ
นายศิรศิ ักดิ์ ภิญโญพานุวฒ
ั น
นายศิลปชัย คําสวัสดิ์
นายศุภกิจ จตุรพิตร
นายศุภชัย โพชนุกูล
นายเศรษฐชัย ธนารักษ

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสกล จันทรักษ
นายสถาพร ประทุมทอง
นายสนัน่ วรินทราวาท
นายสมเกียรติ ขวัญสุวรรณ
นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร
นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร
นายสมควร ชอมาลี
นายสมชัย รุง สาคร
นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร
นายสมชาย ชิดเชื้อ
นายสมชาย พลานุเคราะห
นายสมทบ กุลชล
วาที่รอยตรี สมบัติ จันทรเจษฎากร
นายสมบัติ เฟองปรางค
นายสมพงษ ฏาราณุท
นายสมพร อรุณรัตน
นายสมยศ เลาชู
นายสมฤกษ บัวใหญ
นายสมศักดิ์ กูเ กียรติกาญจน
นายสมศักดิ์ พัวพันธุ
นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย
นายสมศักดิ์ อิทธิวรกุล
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
นายสราวุฒิ รอดอยู
นายสฤษฎิ์ น้ําคาง
นายสฤษดิ์ ไสยโสภณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖

นายสวัสดิ์ มีแตม
นายสอาด สิงหงาม
นายสันติชัย คงเถลิงศิรวิ ัฒนา
นายสาธิต ธรรมประดิษฐ
นายสาโรช คงนคร
นายสําราญ จิตมานะ
นายสําราญ ตันเรืองศรี
นายสําราญ ไพราม
นายสิทธิชัย ทัศนานุกุลกิจ
นายสิทธิพร สําลีรัตน
นายสิริรฐั ชุมอุปการ
นายสุขสันติ์ ยุทธเกษมสันต
นายสุจินต ไชยชุมศักดิ์
นายสุเชษฐ ทรัพยสินเสริม
นายสุทธา สายวาณิชย
นายสุทธิพงศ นพวงษศิริ
นายสุธรรม หนูงาม
นายสุธี บุญถือ
นายสุนทร มหาวงศนันท
นายสุนิจ คนยัง
นายสุพรชัย จิตตุรงคอาภรณ
นายสุเมธ เนาวประดิษฐ
นายสุรชาติ สุรเสรีวงษ
นายสุรพงษ รังสาดทอง
นายสุรพงษ สายโอภาศ
นายสุรพล เทียนสุวรรณ

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
วาที่รอยตรี สุรพล ไพศาลศิลป
นายสุรพล ลิ่มศิลา
นายสุรพล สัตยารักษ
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
นายสุรศักดิ์ รุง ฤทธิ์
นายสุรตั น อัครวิโรจนกุล
นายสุวพงศ กิติภัทยพิบูลย
นายสุวัจชัย สังคพัฒน
นายสุวฒ
ั น ปลอดวิมตุ
นายสุวัสส ศังขจันทรนันท
นายสุวิทย คําดี
นายสุวิทย เล็กกําแหง
นายสุวิทย วิเชียรดี
นายเสง สิงหโตทอง
นายเสงี่ยม นันทะแสน
นายเสนห บุญสุข
นายเสนอ พิศเพ็ง
นายเสริม อุนชู
นายเสรี พาณิชยกุล
นายแสงประทีป บุญนอม
นายโสพล เสงเสน
นายโสภณ เกียรติเสรีกุล
นายโสภณ ชุมชูจนั ทร
นายโสภณ เนือ่ งจํานงค
นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ
นายอดิศักดิ์ สัมฤทธิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘

นายอนุ กิจบัญชา
นายอนุกูล แสงทองฉาย
นายอนุพงศ เนื่องจํานง
นายอนุสรณ แกวกังวาล
นายอภิชาต ฉุนพวง
นายอภิชาต ทิมเจริญ
นายอภิเชษฐ สิงหแกว
นายอภินนั ทน ปาละวัธนะกุล
นายอภิรัฐ สะมะแอ
นายอภิสิทธิ์ ธีรภูวฤทธิ์
นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ
นายอรรณพ อุน อก
นายอรรถสิทธิ์ สุขธรรมนิยม
นายออมสิน สุขภิการนนท
นายอาคม สุขพันธ
นายอาบีดีน เจะมุ
นายอาแว ผูหาดา
นายอํานาจ รอดบํารุง
นายอุดม จันตาใหม
นายอุทัย ลือชัย
นายเอกชัย นิ่มนิรมานมงคล
นายเอกรัฐ หลีเส็น
นายเอกรัตน อังคสิทธิ์
นายโอภาส วรศิริ
นายกฤษณ วงษเวช
นายชาลี รัตนานนท

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายชํานาญ ฉันทวิทย
นายดนุพล ชืน่ อารมณ
นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย
นายธงชัย ไชยพรหม
พันตํารวจโท เบญจพล จันทวรรณ
พันตํารวจโท ประวุธ วงศสีนิล
พันตํารวจโท พงษธร ธัญญสิริ
พันเอก พินิจ ตัง้ สกุล
นายภูมิ์พงษ ขุนฉนมฉ่าํ
พันตํารวจโท วรรณพงษ คชรักษ
นายวรวุธ มีจิตต
วาที่รอยตรี วุฒิพงษ เหลาจุมพล
นายศิธร วรรณแสง
นายสมศักดิ์ หรรษคุณาชัย
พันตํารวจตรี สุริยา สิงหกมล
นายอาวุธ สุวรรณโณ
นายชัยวัฒน พันธพานิช
นายชาญชัย วิถเี ทพ
นายชํานาญศิลป สุขยิ่ง
นายธีรพล ขุนเมือง
นายปฐม เพชรมณี
นายวรานนท ปติวรรณ
นายวิเชียร กัณฐตุรติ
นายสมเกียรติ บุญทอง
นายสุพจน เอี่ยมมงคลสกุล
นายสุภชัย สุภธีระ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐

นายสุภพ ปงตา
นายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ
นายอํานวย ศรีโยธา
นายอิทธิพล แผนเงิน
นายอุดมชัย รักษาสัตย
นายขจร มุกมีคา
นายจารึก วิไลแกว
นายทวิชาติ อินทรฤทธิ์
นายธนิตศักดิ์ อุน ตา
นายบพิตร วิทยาวิโรจน
นายประยูร หนูสุก
นายพจน สีเขม
นายพีรพน พิสณุพงศ
นายไพโรจน เพชรสังหาร
นายมาโนชย คําสี
นายวรเทพ ปสาวงษ
นายวัชรนนท มั่นใจ
นายวัชรินทร ดํารงกูล
นายวิรัตน ทองเจริญ
นายวิโรจน ใจอารีรอบ
นายวิเศษ เพชรประดับ
นายศักย ขุนพลพิทักษ
นายสมเกียรติ พันธรรม
นายสมพงษ วิริยะจารุ
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ
นายสุธน บัววัฒน

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสุพจน พรหมมาโนช
นายเสรี คงรัตน
นายอนุรักษ มงคลญานวรัตน
นายอมร กิตติกวางทอง
นายอาณัติ บํารุงวงศ
นายกระเษียร ปญญาคําเลิศ
นายกฤตพล สมมาตย
นายกฤษณะ ไวยมัย
นายกองเกียรติ กูณฑกนั ทรากร
นายกิจการ พรหมมา
นายกิติพงค มะโน
นายกุลธร เลิศสุริยะกุล
นายเกศ ชวนะลิขกิ ร
นายเกียรติพงศ คําไทย
นายเกียรติศกั ดิ์ สรอยสุวรรณ
นายโกศล โอฬารไพโรจน
นายโกศัลย ตั้งใจ
นายขจรศักดิ์ โสภาจารีย
นายคณิตศ สนัน่ พานิช
นายจรัมพร หรรษมนตร
นายจักระพนธ ทวงศเฉลียว
นายจันทรบูรณ สถิตวิริยวงศ
นายจําเนียร นันทดิลก
นายจําเนียร บุญมาก
นายจําเริญ ชูชว ยสุวรรณ
นายจิรันดร ยูวะนิยม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒

นายเจษฎา อิสเหาะ
นายฉัตชัย ฉิน่ ไพศาล
นายฉัตรดนัย จิระเดชะ
นายฉันชาย สิทธิพนั ธุ
นายเฉลิมชัย จันทรมิตรี
นายเฉลิมพล ลีไ้ วโรจน
นายเฉลิมยศ อุทยารัตน
นายชนินทร บุญลักษณานุสรณ
นายชรินทร จันทรวนั เพ็ญ
นายชลํา อรรถธรรม
นายชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สทุ ธิ์
นายชัยวัฒน บํารุงจิตต
นายชาญชัย สุกใส
นายชิดเชื้อ กนกเพ็ชรรัตน
นายชีวลัค พงษบูรณกิจ
นายไชยันต สุวรรณชีวะศิริ
นายณภัทร นอยน้ําใส
นายณรงค กิจสุภา
นายณรงค นันทวรรธนะ
นายณรงค เอื้อวิชญาแพทย
นายณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล
นายณัฐเศรษฐ มนิมนากร
นายดํารงค อดุลยฤทธิกุล
นายดํารงคฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
นายดุสติ จันทรศรี

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายเดชา นาวานุเคราะห
นายเติมพงษ เพ็ชรกูล
นายถาวร มิง่ สกุล
นายทรงชัย ฐิตโสมกุล
นายทวีศักดิ์ สงเสริม
นายทองพูน หนอแกวมูล
นายธงชัย สุวรรณสิชณน
นายธนู นูนนอย
นายธรรมรักษ ละอองนวล
นายธวัชชัย แพชมัด
นายธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร
นายธีรพจน พุทธิกีฏกวีวงศ
นายธีรพล เดโชเกียรติถวัลย
นายธีรวรรณ บุญญวรรณ
นายธีรวุฒิ เอกะกุล
นายธีระ รักความสุข
นายธีระ วัชรปรีชานนท
นายธีระพล ศิรนิ ฤมิตร
นายนนท โรจนวชิรนนท
นายนพพร โหวธีระกุล
นายนภัทร วัจนเทพินทร
นายนริศร นางาม
นายนลธวัช ยุทธวงศ
นายนิกร ศิรวิ งศไพศาล
นายนิกูล ประทีปพิชัย
นายนิตย คําธนนันทิกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔

นายนิพนธ ฉัตรทิพากร
นายนิรตั น กองรัตนานันท
นายนิวิท เจริญใจ
นายนุกูล แสงพันธุ
นายบดินทร รัศมีเทศ
นายบรรจง วิทยวีรศักดิ์
นายบัญชา สมบูรณสุข
นายบํารุง คําเอก
นายบํารุง อรามเรือง
นายบุญชัย อุกฤษฏชน
นายบุญเลิศ พวงเพ็ชร
นายประทีป ระงับทุกข
นายประยุทธ วงศแปง
นายประยุทธ อัครเอกฒาลิน
นายประวิทย กิตดิ ํารงสุข
นายประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ
นายประสิทธิ์ แสงพินิจ
นายประเสริฐ มีรตั น
นายปราการ ผาติสนุ ทร
นายปราโมช รังสรรควิจิตร
นายปรินทร ชัยวิสุทธางกูร
นายปรีชา ปนกล่ํา
นายปยพันธ แสนทวีสขุ
นายปุญชวิษฐ จันทรานุวัฒน
นายเผดิม เที่ยงตรง
นายพงษพิศาล ชินสําราญ

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายพงษไพบูลย ศิลาวราเวทย
นายพนัส ธรรมกีรติวงศ
นายพรชัย ตระกูลวรานนท
นายพลภัทร โรจนนครินทร
นายพสุ เดชะรินทร
นายพัชรพล พานประทีป
นายพัดยศ พุทธเจริญ
นายพันธุป ติ เปยมสงา
นายพานิช วุฒิพฤกษ
นายพิศิษฐ วรรณศรี
นายพิษณุ คมขํา
นายพีรพงศ อินทศร
นายเพชรากร หาญพานิชย
นายไพฑูรย โกพัฒนตา
นายไพศาล แจมถาวร
นายภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
นายมงคล รักษาพัชรวงศ
นายมนตชัย ดวงจินดา
นายมานิตย จุมปา
นายแมนสิงห รัตนสุคนธ
นายยงยุทธ เกษสาคร
นายยุทธนา ฏิระวณิชยกุล
นายรังสรรค จันตะ
นายรัฐวิชญญ จิวสวัสดิ์
นายราชันทร บัวบาน
นายวรพงษ มนัสเกียรติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖

นายวรรณกวินท อริยฤทธิ์วกิ ุล
นายวรรณะ มาเฉี่ยว
นายวรินทร วิรุณพันธ
นายวัชรินทร สอนพูด
นายวัฒนา พัดเกตุ
นายวันชัย มุงตุย
นายวิจติ ร กิณเรศ
นายวิชัย ริว้ เหลือง
นายวิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล
นายวิทยา ศักยาภินนั ท
นายวินัย พุทธกูล
นายวิโรจ นาคชาตรี
นายวิโรจน อรุณมานะกุล
นายวิวัฒน วัฒนาวุฒิ
นายวิโฬฏฐ วัฒนานิมติ กูล
นายวีรพงศ วุฒิพันธุชัย
รอยเอก วีระเชษฐ ขันเงิน
นายวีระพล ทองมา
นายวุฒินนั ท คงทัด
นายวุฒิพงศ อารีกุล
นายศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
นายศักดิ์ชัย วิทยาอารียกุล
นายศักดิ์ชัย สายสิงห
นายศาสตรา วงศธนวสุ
นายศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี
นายสถิตพงศ ธนวิริยะกุล

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสถิตย จันทรนวล
นายสมกิจ อนะวัชกุล
นายสมเกียรติ ปรัชญาวรากร
นายสมจิตร อาจอินทร
นายสมชัย ศิรสิ มบูรณเวช
นายสมชาติ หาญวงษา
นายสมชาย ใจเที่ยง
นายสมชาย หวังวิบูลยกิจ
นายสมเดช ศรีชัยรัตนกูล
นายสมบูรณ คงสมศักดิ์ศริ ิ
นายสมบูรณ แสงมณีเดช
นายสมพล ดํารงเสถียร
นายสมโภชน หลักฐาน
นายสมยศ แสงจันทร
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
นายสมาน อัศวภูมิ
นายสักรียา ชิตวงศ
นายสัญญา มิตรเอม
นายสัญญาณ เนียมปุก
นายสัมพันธ ศรีสตั ยกุล
นายสําเนียง เลื่อมใส
นายสําเริง กุจิรพันธ
นายสิงหโต แกวกัลยา
นายสิทธิพร ศรีนวลนัด
นายสินชัย ชินวรรัตน
นายสุคนธ แสนหมื่น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘

นายสุจินต ขาวแกว
นายสุชาติ แสงทอง
นายสุชาติ หงษทอง
นายสุเทพ ณ ลําพูน
นายสุเทพ บุตรดี
นายสุเนตร ชุตินธรานนท
นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ
นายสุพจน เชี่ยวชลวิชญ
นายสุพรชัย อุทัยนฤมล
นายสุพล อนันตา
นายสุรพงษ จําจด
นายสุรพล รัตนไชย
นายสุรวุฒน พงษศิริเวทย
นายสุรินทร ดีสปี าน
นายสุริยา เสถียรกิจอําไพ
นายสุวฒ
ั น ธีระพงษธนากร
นายสุวิช แยมเผื่อน
นายเสนีย พันโยธา
นายเสมอขวัญ ตันติกุล
นายเสวียน เปรมประสิทธิ์
นายแสน สมนึก
นายหาญชัย อัมภาผล
นายองอาจ นัยพัฒน
นายอดิศร วังศิรไิ พศาล
นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ
นายอดุลย ตะพัง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายอดุลย เปลื้องสันเทียะ
นายอนันต จันทรลี
นายอนุชา จันทรบูรณ
นายอนุชา หิรญ
ั วัฒน
นายอภิชาต ณ พิกุล
นายอภิรัฐ ศิริธราธิวตั ร
นายอรรถพล ตรึกตรอง
นายอรัญ งามผองใส
นายอาณัติ พงศสุวรรณ
นายอาณัติ ลีมัคเดช
นายอารยะ ศรีกลั ยาณบุตร
นายอารีย เชือ้ เมืองพาน
นายอาษา ประทีปเสน
นายอํานวย ทองคํา
นายอุทัย สิงหโตทอง
นายอุทัย สุขสิงห
นายเอกจิตต จึงเจริญ
นายเอกรัฐ บุญเชียง
นายเอี่ยม สมบูรณ
นายโอฬาร สุวรรณอภิชน
นายกมล บุญรอด
นายกรกฎ จุฑาสมิต
นายกฤษฎา รัตตานุกูล
นายกฤษฎา หาญบรรเจิด
นายกสิวฒ
ั น ศรีประดิษฐ
นายกอบชัย อึงพิทักษพันธุ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายกอพงษ ทศพรพงศ
นายกิตติชัย แกวดี
นายกิตติชัย อุรุวรรณกุล
นายกิติภูมิ จุฑาสมิต
นายเกรียง เจียรพีรพงศ
นายเกรียงไกร ไกยวรรณ
นายเกรียงศักดิ์ ครุธกูล
นายเกรียงศักดิ์ คําอิ่ม
นายเกรียงศักดิ์ ทองชัยประสิทธิ์
นายเกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท
นายเกรียงศักดิ์ พงษพันธุ
นายเกรียงศักดิ์ เอกพงษ
นายเกศดา จันทรสวาง
นายเกษตร อมันตกุล
นายเกษม ชูติระกะ
นายเกษม ทรงจิตรัตน
นายเกียรติชาย จิระมหาวิทยากุล
นายไกรฤกษ ไตรรัตนาภา
นายไกรสร วิวฒ
ั นพัฒนกุล
นายขจร สุนทราภิวัฒน
นาวาโท ครองศักดิ์ บุณยประเสริฐ
นายจเด็ด ดียงิ่
นายจรัญ จันทมัตตุการ
นายจรัล วิวฒ
ั นคุณปู การ
นายจรัส จันทรตระกูล
นายจรัสกิจ จันทรผอง

๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายจรูญ สีดาดี
นายจักรพันธุ กฤตมโนรถ
นายจิตตพล เหมวุฒิพันธ
นายจิรพงศ อุทัยศิลป
นายจิระชัย วัยวราวุธ
นายจิราวุธ พันธชาติ
นายจุฑามณี ยิ่งเจริญภักดี
นายจุลพงศ จันทรตะ
นายเจริญ ใจวงค
นายเจริญ นภาพงศสรุ ิยา
นายเจริญ เสรีรัตนาคร
นายเจษฎา จิตตภิรมย
นายเจษฐา พัชรเวทิน
นายเจะอิดเระ ดือเระ
นายฉัตรชัย คูณรังษีสมบูรณ
นายฉัตรชัย บุญเฉิด
นายเฉลิมชัย คุณชมภู
นายเฉลิมพงษ สุคนธผล
นายเฉลิมพล ศรีอมร
นายเฉลียว พูลศิริปญ
 ญา
นายชนัตถ คุณชยางกูร
นายชลทิศ อุไรฤกษกุล
นายชลวิทย หลาวทอง
นายชัชพงษ กุลกฤษฎา
นายชัชวาล สมพีรวงศ
นายชัยพร สุชาติสุนทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒

นายชัยยุทธ เครือเทศน
นายชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
นายชัยรัตน เต็งไตรรัตน
นายชัยรัตน ปญญาวัฒนานุกูล
นายชัยรัตน ลําโป
นายชัยโรจน เอื้อไพโรจนกจิ
นายชัยวัฒน พงศทวีบญ
ุ
นายชัยวัฒน วิชชาวุธ
นายชัยวุฒิ ยศถาสุโรดม
นายชัยสิทธิ์ มัทวานนท
นายชาญชัย ประมวลเจริญกิจ
นายชาญชัย พจมานวิพุธ
นายชํานาญ หลอเมืองทอง
นายชุมพล เดชะอําไพ
นายชูเกียรติ วงศนิจศีล
นายชูชาติ คูศริ ิรตั น
นายโชคชัย ลีโทชวลิต
นายโชติศักดิ์ เจนพาณิชย
นายไชยเวช ธนไพศาล
นายไชยาวุฒิ สิทธินนั ท
นายญาณินทร อุทโยภาศ
นายฑิฆัมพร จางจิต
นายณรงค ถวิลวิสาร
นายณรงค ประกายรุง ทอง
นายณรงค อภิกุลวณิช
นายณรงคชัย พกุลพงศา

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายณรงคชัย วงศเลิศประยูร
นายณรงคพงศ โลวพฤกษมณี
นายณรงคศักดิ์ บํารุงถิ่น
นายณัฏฐพล เผด็จสุวันนุกลู
นายณัฐ รัตนโกสัย
นายณัฐ หาวารี
วาที่รอยตรี ณัฐพัชร
รัตนเดชานาคินทร
นายดนัย เทียมมณีเนตร
นายดํารงศักดิ์ บุญชิต
นายดิเรก เอกบวรวงศ
นายเดชาศักดิ์ สุขนวล
นายถนอม จิวสืบพงษ
นายถาวร รังษีจํารัส
นายทนงกิตติ์ ประชาภิญโญ
นายทนุ ทิมโพธิ์
นายทรงกลด นพเกานําโชคชัย
นายทรงศักดิ์ มยุระสาคร
นายทรงศักดิ์ หาวหาญ
นายทวี ธนุภาพรังสรรค
นายทวีฤทธิ์ สิทธิเวคิน
นายทศเทพ บุญทอง
นายทศพร อุทธิเสน
นายทัปปณ สัมปทณรักษ
นายทัศนพงศ ไพรินทร
นายทิชาพงศ หาญสุรภานนท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓

นายทินกร พงศวิวฒ
ั น
นายธงชัย ภูวคีรวี ิวฒ
ั น
นายธงชัย วรรณศิริ
นายธนกร ศรัณยภิญโญ
นายธนชัย พนาพุฒิ
นายธนบูลย วงศสิรฉิ ัตร
นายธนศักดิ์ ทองใบ
นายธเนศ ปน ทอง
นายธวัชชัย ใจคําวัง
นายธวัชชัย แตประยูร
นายธิติ แสวงธรรม
นายธิติ อึ้งอารี
นายธีรชัย ประติพัทธิ์พงษ
นายธีรพล ชลเดช
นายธีระ ศิรอิ าชาวัฒนา
นายเธียรชัย กิจสนาโยธิน
นายนพฎล สุทธิพงษ
นายนพดล วณิชชากร
นายนรวีร จัว่ แจมใส
นายนรา กิ่งแกว
นายนิพนธ ปนทะรส
นายนิพล วิวัฒนสมวงศ
นายนิมติ ร เปลงศรีงาม
นายนิมติ ร อินปน แกว
นายนุกูล อาจคงหาญ
นายบรรจบ นิมิตรพรสุโข

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายบรรพต พินิจจันทร
นายบรรยง เหลาเจริญสุข
นายบริรักษ เจริญศิลป
นายบริรักษ ลัภนะกุล
นายบวร แสนสุโพธิ์
นายบัญชา ผลานุวงษ
นายบุญจง แซจึง
นายบุญทน ขอประเสริฐ
นายบุญยง รุจิราวรรณ
นายบุญเลิศ ศรีไพโรจนกุล
นายบุญเลิศ สีหร า
นายปกรณ จารักษ
นายปกรณ วิทยประภารัตน
นายปกรณ อภิชนาพงศ
นายปฏิการ ดิสนีเวทย
นายประดิษฐ ไชยบุตร
นายประทีป ศิริสาลิโภชน
นายประทีป โอประเสริฐสวัสดิ์
นายประธาน เลิศมีมงคลชัย
นายประนาท เชี่ยววานิช
นายประพันธ จันทนะโพธิ
นายประพันธ ปลื้มภาณุภัทร
นายประภัสสร โกษาคาร
นายประภาส หมีทอง
นายประวีณ ตัณฑประภา
นายประสงค จตุรศรีวไิ ล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายประสงค โอนพรัตนวิบลู
นายประสิทธิ์ เมธาธราธิป
นายประเสริฐ สกุลนิยมพร
นายปราโมทย บุญเจียร
นายปราโมทย อัมพรสิทธิกลู
นายปริญญา นากปุณบุตร
นายปรีชา ชื่นวิภาสกุล
นายปรีดา อิทธิธรรมบูรณ
นายปรีดี เงาเทพพฤฒาราม
นายปญญา มานุจํา
นายปญญา วัฒนรังสรรค
นายปณณวิชญ วงศวิวฒ
ั นานนท
นายปติสุข ไกรทัศน
นายปยะ มงคลวงศโรจน
นายปว วุฒิจริยากุล
นายผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ
นายพงศกร อมรชัยชาญ
นายพงศเทพ วงศวชั รไพบูลย
นายพงศธร ศุภอรรถกร
นายพงษ เจริญจิตไพศาล
นายพงษนรินทร ชาติรังสรรค
นายพงษพจน ธีรานันตชัย
นายพรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายพรชัย จันทรงาม
นายพรชัย เตชะคุณากร
นายพรเทพ เตชะสุวรรณา

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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายพรเพชร นันทวุฒิพันธุ
นายพลวรรธน วิทูรกลชิต
รอยเอก พัชรพล พงษภักดี
นายพัฒน วรรณปยะรัตน
นายพัลลภ พงษสุทธิรักษ
นายพิชัย ชาติกิจอนันต
นายพิชัย ลิ้มจํารูญรัตน
นายพิชาญ เมฆรัตนวรกุล
นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
นายพิทักษ ศาสตรสิงห
นายพินิศจัย นาคพันธุ
นายพิพัฒน คงทรัพย
นายพิพัฒน วัชระพงศไพบูลย
นายพิสรรค กองกิจกุล
นายพีรศักดิ์ ผลพฤกษา
นายพีระ คงทอง
นายพีระพงษ ชาติธรรมรักษ
นายพีระพัฒน มกรพงศ
นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ
นายเพิ่มเกียรติ ตั้งเจริญศิลป
นายเพิ่มบุญ จิรยศบุญยศักดิ์
นายไพฑูรย ใบประเสริฐ
นายไพรัช ชางประหยัด
นายไพโรจณ วรรณวงศธกิ ลุ
นายไพโรจน เกษมภักดีพงษ
นายไพโรจน แกวมณี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗

นายไพโรจน พิพิธแสงจันทร
นายไพวิทย ศรีพัฒนพริ ิยกุล
นายภักดี สืบนุการณ
นายภัทรายุส ออประยูร
นายภิรักษ รุง พัฒนาชัยกุล
นายภิศักดิ์ เลิศเรืองปญญา
รอยเอก ภูรวี รรธน โชคเกิด
นายมณเฑียร เพ็งสมบัติ
นายมณเฑียร มรุตกรกุล
นายมติ ดุรงคฤทธิ์ชัย
นายมนตชัย วิวฒ
ั นาสิทธิพงศ
นายมนัส วงศทะเนตร
นายมนู ศุกลสกุล
นายมานัส โพธาภรณ
นายมาโนช อูว ุฒิพงษ
นายมิตร รุงเรืองวานิช
นายเมธา เตโชฬาร
นายยิ่งยง สุขเสถียร
นายยุทธศักดิ์ โอสถธนากร
นายราเมศ สุขมุ าลไพบูลย
นายราเมศร อําไพพิศ
นายรุซตา สาและ
นายเรวัต จิวนารมณ
นายเรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล
นายเรืองรัตน บัวสัมฤทธิ์
นายเรืองฤทธิ์ จารุรังสีพงค

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายฤชา กองพานิชกุล
นายฤทธิ์ทา เลิศคุณลักษณ
นายเล็ก สุพันธุชัยกุล
นายเลิศชัย จิตตเสรี
นายวรงค รุง เรือง
นายวรจักร จิวะกิดาการ
นายวรชัย อาชวานันทกุล
นายวรพจน พิทกั ษดํารงวงศ
นายวรวิทย ตันติวฒ
ั นทรัพย
นายวรวิทย ตันติศิรวิ ัฒน
นายวราวุธ ชื่นตา
นายวศิน โพธิพฤกษ
นายวัชรพงศ มีพรสวรรค
นายวัชรพล ภูนวล
นายวัชระ จันทรเจริญกิจ
นายวัฒนา อารีย
นายวันชัย ขจรวัฒนากุล
นายวันชัย พินิชกชกร
นายวันชัย อาจเขียน
นายวัลลภ เกิดนวล
นายวาทิน สนธิไชย
นายวิชัย เจริญกิจภัณฑ
นายวิชัย แทนธรรมโรจน
นายวิชัย พงศติยะไพบูลย
นายวิชัย อารยะถาวร
พันตํารวจตรี วิชาญ กาญจนถวัลย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙

นายวิชติ อัศววรฤทธิ์
นายวิชนิ โชติปฏิเวชกุล
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท
นายวิเชียร รุงธิตธิ รรม
นายวิฑูรย ไหลรุง เรือง
นายวิทยา ปานะโปย
นายวิทยา โปธาสินธุ
นายวิทติ สฤษฎีชัยกุล
นายวินัย เภตรานุวัฒน
นายวินิจ สุวรรณรัฐภูมิ
นายวินิตย อัศวกิตติพร
นายวิรัช ชีวเรืองโรจน
นายวิรัช ทุงวชิรกุล
นายวิรัช ศิริกลุ เสถียร
นายวิรัตน จันทรัตนไพบูลย
นายวิรัตน เตชะอาภรณกุล
นายวิโรจน รัตนอมรสกุล
นายวิวัฒน ประวัติเมือง
นายวิศณุ วิทยาบํารุง
นายวิศิษฎ ประสิทธิศริ ิกุล
นายวิเศษ สิรินทรโสภณ
นายวิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย
นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ
นายวีรศักดิ์ พงศพีรวิชญ
นายวีระชัย วรรณสารเมธา
นายวีระยุทธ ตรีรัตนพันธุ

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายวีระวัฒน สุขสงาเจริญ
นายวีระศักดิ์ หลอทองคํา
นายวีระศักดิ์ อนุตรอังกูร
นายวุฒิชัย อมรติยางกูร
นายศรายุธ อุตตมางคพงศ
นายศราวิน สาครินทร
นายศราวุธ ธนเสรี
นายศรีวิทย นราธรสวัสดิกลุ
นายศักดิ์ชัย ตัง้ จิตวิทยา
นายศักดิ์วฒ
ุ ิ รัตตานุกูล
นายศิรยุสม วรามิตร
นายศิริพจน ศรีบัณฑิตกุล
นายศิรวิ ัฒน ไชยเอีย
นายศิรศิ ักดิ์ ฉันทชัยวัฒน
นายศุภชัย ศุภพฤกษสกุล
นายสงวนชัย เจนศิริสกุล
นายสถาพร เมธาวี
นายสถาพร สินเจริญกิจ
นายสมเกียรติ ฉันทวรางค
นายสมเกียรติ ศิริรตั นพฤกษ
นายสมคิด วงศศริ ิอํานวย
นายสมจิตต ชี้เจริญ
นายสมเจตน ฟุงพงษ
นายสมชาย เชือ้ นานนท
นาวาโท สมชาย แตงประกอบ
นายสมชาย ธรรมสารโสภณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑

นายสมชาย ศุภวาทิน
นายสมชาย สําราญเวชพร
นายสมชาย สุทธิพงศเกียรติ
นายสมชาย หาญไชยพิบูลยกุล
นายสมชาย เหลืองจารุ
นายสมชาย เอกปรัชญากุล
นายสมนึก อรามเธียรธํารง
นายสมบัติ ธนานุภาพไพศาล
นายสมบัติ ผดุงวิทยวัฒนา
นายสมบัติ ภูนวกุล
นายสมบัติ รัตนศฤงค
นายสมบูรณ ชุมวิจารณ
นายสมบูรณ ทศบวร
นายสมบูรณ นันทานิช
นายสมบูรณ วรรณสาร
นายสมพงษ ตันจริยภรณ
นายสมพงษ ภาสอาจ
นายสมยศ จงสุตกวีวงศ
นายสมยศ เหรียญกิตติวฒ
ั น
นายสมศักดิ์ ปริชาตินนท
นายสมศักดิ์ เลิศวีระวัฒน
นายสมศักดิ์ สุทธิพงศเกียรติ์
นายสมอาจ วงศสวัสดิ์
นายสรรเสริญ จารุโรจนสกุลชัย
นายสราวุธ แสงทอง
นายสหรัชต ชาติพรหม

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสัญชัย พิพิธพร
นายสันติ โรจนศตพงค
นายสันติ สุขหวาน
นายสันติชัย ฉ่ําจิตรชื่น
นายสันทิต บุณยะสง
นายสัมพันธ คมฤทธิ์
นายสัมพันธ วณิชวรนันท
นายสัมฤทธิ์ ธรรมฤทธิ์
นายสาทิพย ออนบัณณศิลป
นายสาธิต พจนจลองศิลป
นายสานิต แซลิ้ม
นายสําราญ วิมุตติโกศล
นายสิทธิกร สองคําชุม
นายสินชัย แวนไวศาสตร
นายสุกิจ ทิพทิพากร
นายสุขสรรค มโนชัย
นายสุชัย บุรมิ สิทธิชัย
นายสุชาติ เจนเกรียงไกร
นายสุชาติ ตันตินิรามัย
นายสุชาติ เริงกมล
นายสุดชาย อมรกิจบํารุง
นายสุทธิพงษ ปน แกว
นายสุทัศน กอยชูสกุล
นายสุทัศน ไชยยศ
นายสุทัศน ดวงดีเดน
นายสุเทพ พาทพุทธิพงศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓

นายสุเทพ ลิม้ สุขนิรนั ดร
นายสุธน วงษชรี ี
นายสุธน อิ่มประสิทธิชัย
นายสุธนั ย สุนทรเสวี
นายสุธา เจียรมณีโชติชัย
นายสุนทร โรจนสุริยาวงศ
นายสุนทร เสรีเชษฐพงศ
นายสุนทร อินทพิบูลย
นายสุพจน ตันติสวุ ณิชยกุล
นายสุพจน ภูเกาลวน
นายสุพร กุละพัฒน
นายสุพัฒน ปญจมทุม
นายสุเมธ เลิศคชาธาร
นายสุเมธ องควรรณดี
นายสุรชัย เจียมกูล
นายสุรชัย โชคครรชิตไชย
นายสุรชาย เลาพรพิชยานุวัฒน
นายสุรเชาวน ตางวิวัฒน
นายสุรเดช บุณยเวทย
นายสุรเดช มงคลปทุมรัตน
นายสุรเดช หวังตระกูลชัย
นายสุรพงศ ออประยูร
นายสุรพงษ นเรนทรพิทักษ
นายสุรพงษ ศิวาธรณิศร
นายสุรพล ศิรธิ วัช
นายสุรพล สงวนโภคัย

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสุรพัฒน สกุลไทย
นายสุรพันธ ชัยลอรัตน
นายสุรศักดิ์ จันทรแสงอราม
นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษเลิศ
นายสุระ คุณคงคาพันธ
นายสุรตั น สิรนิ นทกานต
นายสุวฒ
ั น คูสกุล
นายสุวฒ
ั นา คานคร
นายสุวิชา กิตติมงคลมา
นายสุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม
นายเสนห บูรณวรศิลป
นายเสรี วุฒนิ ันทชัย
นายแสงชัย พงศพิชญพิทักษ
นายโสภณ โฆษิตวานิชย
นายองอาจ จันทรจรัสสิน
นายองอาจ ดีศริ ิ
นายองอาจ วัฒนธํารงค
นายอดุลย ราชณุวงษ
นายอนุ ทองแดง
นายอนุกูล ไทยถานันดร
นายอนุชติ จางไววิทย
นายอนุเทพ มาโลตรา
นายอนุโรจน เล็กเจริญสุข
นายอภิชัย ทิมเรืองเวช
นายอภิชัย วัฒนปรีชานนท
นายอภิชาต ฉวีกุลรัตน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕

นายอภิธาน พวงศรีเจริญ
นายอภินนั ท เจะอาบู
นายอภิสิทธิ์ ธํารงวรางกูร
นายอมร เจษฎาญานเมธา
นายอมรพันธุ วิรัชชัย
นายอมรินทร นันทวิทยาภรณ
นายอรรถกร ปวรางกูร
นายอรรถกฤต นิติเนาวรัตน
นายอรรถพล แกวสัมฤทธิ์
นายอรุณ ชัยวัฒโนดม
นายอรุณ สัตยาพิศาล
นายอรุณศักดิ์ รองวิริยะพานิช
นายอัครวุฒิ วิริยเวชกุล
นายอาทร วรุณบรรจง
นายอายุส ภมะราภา
นายอารีย เจษฎาญานเมธา
นายอิสมาแอ บินนิมะ
นายอุดม วงศวฒ
ั นฤกษ
นายอุทัย คะสกุล
นายเอกยศ มงคลแสงสุรีย
นายเอนก กนกศิลป
นายไกรรัฐ พัฒนเพ็ญ
นายคมสันต ครองยุติ
นายจารุกิตติ์ เกษแกว
นายจุลโสภณ งามนุช
นายเชี่ยว กิตวิ ิริยกุล
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๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
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๑๘๒๙
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๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
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นายณัฐพล รังสิตพล
นายทวี จันทรสกุล
นายทวี บุญอํานวย
นายประกอบ จันทรมา
นายประกอบ วิวธิ จินดา
นายประชา สุทธมงคล
นายประเทศ ปญโญวัฒน
นายประยูร จิรเจษฎาพร
นายปรีชา รุงรัตน
นายปรีดา อัตวินิจตระการ
นายพงษศักดิ์ จันทรเรืองรอง
นายพรเทพ การศัพท
นายพิศ ลีภัทรพงศพันธ
นายไพรัตน เตชะวิวฒ
ั นาการ
นายภาณุ ชมภูพงศ
นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายรักพงษ บุญฤทธิ์มนตรี
นายวันชัย มณีโชติ
นายศักดา พันธกลา
นายศิริพงษ สิงหบุตร
นายเศกสรรค เรืองโวหาร
นายสมคิด วงศไชยสุวรรณ
นายสมบูรณ ยินดียั่งยืน
นายสมพล รัตนาภิบาล
นายสลิล วิศาลสวัสดิ์
นายสัจจาวุธ นาคนิยม
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นายสัมพันธ ผกาวรรณ
นายสุรพล ชามาตย
นายสุรพล สุทธจินดา
นายสุรยุทธ บุญมาทัต
นายสุระศักดิ์ วงษเหรียญทอง
นายสุวิทย พยัพพานนท
นายเสรี บุญอยู
นายอดิศัย อยูอินทร
นายอภิจิณ โชติกเสถียร
นายอิทธิชัย ปทมสิรวิ ฒ
ั น
นายอิทธิชัย ยศศรี
นายประดิษฐ อารยโพธิ์ทอง
นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์
นายพันศักดิ์ ออนดีกุล
นายอดุลย สิทธิกูล
นายถนอม พรายศรี
นายเดช กองแกว
นายธนูศร ตาสระคู
นายนิวัฒน ยรรยงฤทธิ์
นายประยงค ศรไชย
นายสมบัติ คุมชนะ
นายสมบูรณ บุญเขตต
นายประสาท พาศิริ
พลตํารวจตรี กฤษฎา สุรเชษฐพงษ
พลตํารวจตรี กฤษณะ ศิรปิ ยะวัฒน
พลตํารวจตรี กิจพิณิฐ อุสาโห
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๑๘๖๘ พลตํารวจตรี เกียรติพงศ
ขาวสําอางค
๑๘๖๙ พลตํารวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง
๑๘๗๐ พลตํารวจตรี คณนา อัมพรภักดิ์
๑๘๗๑ พลตํารวจตรี งามศักดิ์ เกือ้ จรูญ
๑๘๗๒ พลตํารวจตรี จรวย ผลประเสริฐ
๑๘๗๓ พลตํารวจตรี จํารูญ คชาสิทธิ์
๑๘๗๔ พลตํารวจตรี จิรวัฒน ทิพยจันทร
๑๘๗๕ พลตํารวจตรี จีรวัฒน อุดมสุด
๑๘๗๖ พลตํารวจตรี เฉลิม
สุวรรณรัตนโอสถ
๑๘๗๗ พลตํารวจตรี ชนะชัย ลิม้ ประเสริฐ
๑๘๗๘ พลตํารวจตรี ชัชวาลย วชิรปาณีกูล
๑๘๗๙ พลตํารวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา
๑๘๘๐ พลตํารวจตรี ชาตรี วุฒิภักดี
๑๘๘๑ พลตํารวจตรี ชาติชาย เอีย่ มแสง
๑๘๘๒ พลตํารวจตรี โชค เหมือนเสน
๑๘๘๓ พลตํารวจตรี โชคชัย เหลืองออน
๑๘๘๔ พลตํารวจตรี ดํารัส วิริยะกุล
๑๘๘๕ พลตํารวจตรี ทนงศักดิ์ ทัง่ ทอง
๑๘๘๖ พลตํารวจตรี ทรงเกียรติ วาทะกุล
๑๘๘๗ พลตํารวจตรี ทรงยศ เดชจบ
๑๘๘๘ พลตํารวจตรี ทวิชชาติ พละศักดิ์
๑๘๘๙ พลตํารวจตรี ทวิพงศ พงษสูงเนิน
๑๘๙๐ พลตํารวจตรี ทักษิณ พวงเงิน
๑๘๙๑ พลตํารวจตรี ทัตธงสักก ภูพันธัชสีห
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พลตํารวจตรี ธเนษฐ สุนทรสุข
พลตํารวจตรี นพปฎล อินทอง
พลตํารวจตรี นพศักดิ์ ภูวฒ
ั นเศรษฐ
พลตํารวจตรี นรวัฒน
เจริญรัชตภาคย
พลตํารวจตรี นรศักดิ์ เหมนิธิ
พลตํารวจตรี นันทเดช ยอยนวล
พลตํารวจตรี นิพนธ เจริญผล
พลตํารวจตรี บุญยศ บุญไพศาล
พลตํารวจตรี ปรีชา สุนทรศิริ
พลตํารวจตรี ปยะ สุขประเสริฐ
พลตํารวจตรี พงษพันธุ วรรณภักตร
พลตํารวจตรี พงษสิทธิ์ แสงเพชร
พลตํารวจตรี พรกุศล ยศธร
พลตํารวจตรี พรชัย เจริญวงศ
พลตํารวจตรี พรวิสุทธิ์ งามปญญา
พลตํารวจตรี พิสิษฐ เปาอินทร
พลตํารวจตรี พีระ บุญเลี้ยง
พลตํารวจตรี มาโนชญ สถิตพานิช
พลตํารวจตรี ยงเกียรติ มนปราณีต
พลตํารวจตรี ยงยุทธ กิจรักษา
พลตํารวจตรี รณกร ศุภสมุทร
พลตํารวจตรี รอย อิงคไพโรจน
พลตํารวจตรี ระพีพงษ สุพรศรี
พลตํารวจตรี ราเชนทร ตุงคะเตชะ
พลตํารวจตรี วราวุธ ทวีชยั การ
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พลตํารวจตรี วิชัย เกษมวงศ
พลตํารวจตรี วิทยา เนียมนอย
พลตํารวจตรี วิโรจน พานิชผล
พลตํารวจตรี วิศิษฐ ศุกรเสพย
พลตํารวจตรี วีระชัย กรานคํายี
พลตํารวจตรี วีระสมพร อยูศรีสกุล
พลตํารวจตรี ศรกฤษณ แกวผลึก
พลตํารวจตรี ศักดา วงศศริ ิยานนท
พลตํารวจตรี ศานิตย มหถาวร
พลตํารวจตรี ศิรเมศร พันธุมณี
พลตํารวจตรี สมจิตร
กาญจนสันเทียะ
พลตํารวจตรี สมชาย พัชรอินโต
พลตํารวจตรี สมชาย มุสิกเจริญ
พลตํารวจตรี สมพงษ เตชะสมบูรณ
พลตํารวจตรี สมศักดิ์
โอภาสเจริญกิจ
พลตํารวจตรี สมสงา ชรินทร
พลตํารวจตรี สมัคร เสียงเลิศ
พลตํารวจตรี สราวุฒิ การพานิช
พลตํารวจตรี สังวรณ ภูไ พจิตรกุล
พลตํารวจตรี สาธิต เจริญพิภพ
พลตํารวจตรี สุทธินาท สุดยอด
พลตํารวจตรี สุทธิพงษ วงษปน
พลตํารวจตรี สุทศั น ชาญสวัสดิ์
พลตํารวจตรี สุพจน เกษมชัยนันท
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พลตํารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
พลตํารวจตรี สุรชัย ควรเดชะคุปต
พลตํารวจตรี สุรศักดิ์ บุญกลาง
พลตํารวจตรี สุรศักดิ์ รมยานนท
พลตํารวจตรี สุวรรณ เอกโพธิ์
พลตํารวจตรี สุวิทย เชิญศิริ
พลตํารวจตรี เสริมคิด สิทธิชัยกานต
พลตํารวจตรี โสพรรณ ธนะโสธร
พลตํารวจตรี องอาจ ชุณหะนันทน
พลตํารวจตรี อดุลย รัตนภิรมย
พลตํารวจตรี อนิกธัญญ ชยสุทธา
พลตํารวจตรี อนุศกั ดิ์ โกมลศาสตร
พลตํารวจตรี อภิชาติ เพชรประสิทธิ์
พลตํารวจตรี อภิรัต นิยมการ
พลตํารวจตรี อภิรัตน ปรักกมะกุล
พลตํารวจตรี อรรถกร ทิพยโสธร
พลตํารวจตรี อํานวย พวกสนิท
พลตํารวจตรี อุดม พรหมสุรินทร
พลตํารวจตรี เอกภพ
ประสิทธิ์วฒ
ั นชัย
พันตํารวจเอก ปสพกรณ โพธิสุข
นายเกษม ธีระเดชานนท
นายไกรพันธุ พรหมานุกูล
รอยตํารวจเอก คณิต อินทกรณ
นายจเด็จ ดํารงคศริ ิ
นายจิรวิชย ไวเวหา
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๑๙๖๖ นายชัยวิชติ จันเฮียงมิง่
๑๙๖๗ รอยตํารวจเอก ชาญ
เทียบทองวัฒนา
๑๙๖๘ นายเชาวลิต แยมประสงค
๑๙๖๙ นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต
๑๙๗๐ รอยตํารวจเอก ณรงค นอยเลิศ
๑๙๗๑ นายตอศักดิ์ ภมรกูล
๑๙๗๒ นายไตรรัตน จัตตามาศ
๑๙๗๓ นาวาอากาศโท ถนัด อิ่มสําราญ
๑๙๗๔ นายทวีวัฒน เสนาะล้ํา
๑๙๗๕ นายธรรมรัตน กมุทะรัตน
๑๙๗๖ นายธีรพงษ นอยชิน
๑๙๗๗ นายธีระ ลิมปพิทกั ษพงษ
๑๙๗๘ นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร
๑๙๗๙ นายนพฎล พรไชยา
๑๙๘๐ วาที่รอยตรี นราชัย พรธีระภัทร
๑๙๘๑ นายบัญชา ใจสอาด
๑๙๘๒ นายบาซอรี มานะกลา
๑๙๘๓ นายบุญยัง จุมพล
๑๙๘๔ นายประพนธ แกวกําพล
๑๙๘๕ นายประสงค เปงคํามา
๑๙๘๖ นายประสิทธิ์ แรงสู
๑๙๘๗ นายพงคศกั ดิ์ วัฒนกิจ
๑๙๘๘ นายพงศศริ ิ แสนสุข
๑๙๘๙ นายพงษพันธ นิชพันธ
๑๙๙๐ นายพนมฤทธิ์ หอมนิจสกุล
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นายพลสิทธิ์ คําสอน
นายพันศักดิ์ อภิสิทธิศ์ ักดิ์
รอยตํารวจโท พิชติ อวนพล
นายพิเชษฐ ศิริวาส
นายพิมล เจาวัฒนา
นายพิศิษฐ เจริญรักษ
วาที่พันตํารวจตรี ไพฑูรย
พันธุเจริญ
นายไพศาล โยธารักษ
นายภาคภูมิ มีอดุ ร
นายภูษิต ตีระวนิชพงศ
นายมณฑล เชื้อบานเกาะ
รอยตํารวจโท มนตรี ทุมนัส
นายมนตรี สิงหะ
นายมนัสชัย ฉิมมี
นายวรพจน วิยาภรณ
รอยตํารวจเอก วสันต จันทรอินทร
นายวัชรินทร สังสีแกว
นาวาอากาศตรี วิจติ ร บํารุงกิจ
นายวิโรจน พรหมอยู
นายวิลาส ใจบุญลือ
นายวิวัฒน ศิริชัยสุทธิกร
นายวิสตู ร ชํานาญดี
พันตรี วีรวิทย เจริญชาศรี
นายวุฒิชัย อุณหะสุวรรณ
นายศกร หลิมศิรวิ งษ

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒๐๑๖ นายศรชัย เดชคง
๒๐๑๗ นาวาอากาศตรี ศรัณย
ปานพวงแกว
๒๐๑๘ นายสนชัย ประสพมัน่
๒๐๑๙ นายสมเกียรติ รัตนพันธ
๒๐๒๐ นายสมคะเน แสงทอง
๒๐๒๑ นายสมบูรณ ทองอุน
๒๐๒๒ นายสมพงษ ศรีธูป
๒๐๒๓ นายสมพร เกตนะ
๒๐๒๔ นายสันติ สุขเสถียรวงศ
๒๐๒๕ นายสาธิราช ภัทรพิทักษ
๒๐๒๖ นายสําเร็จ หงษพันธ
๒๐๒๗ นายสิริมงคล สุวรรณธาดา
๒๐๒๘ นายสุกิจ นาพุก
๒๐๒๙ พันตรี สุเทพ ดาวรัตน
๒๐๓๐ นายสุพจน พรมชาง
๒๐๓๑ นายสุรชัย เชาวลิต
๒๐๓๒ นายโสภณ สมานเดชา
๒๐๓๓ นายอนันท มหาสําราญ
๒๐๓๔ นายอุดมศักดิ์ โหมดมวง
๒๐๓๕ นายประกิต พงษแสงสน
๒๐๓๖ นายปราการ งามสันติพงศา
๒๐๓๗ นายภัทรชัย ชูชว ย
๒๐๓๘ นายมณเฑียร เจริญผล
๒๐๓๙ นายศุภชัย วีระเลิศฤทธิชัย
๒๐๔๐ นายจีรพงศ วัฒนะรัตน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖

นายเจษฎาพร นนทพันธ
นายนิพนธ เปรมกมล
นายปกาสิต จําเรือง
นายมาณิช อินทฉิม
นายวีรยุทธ เจริญกูล
นายพงศกติ ติ์ อรุณภักดีสกุล
นายกฤษฎา ศิริพิบูลย
นายกอบชัย พงษเสริม
นายจุลนพ นุชนารถ
นายชัชกูล รัตนวิบูลย
นายชัยนาท นิยมธูร
นายชาลี วชิรศรีสุนทรา
นายชุมพล ชาวเกาะ
นายชูวิทย ประดิษฐบาทุกา
นายซีรอซันคาร ปาทาน
นายนิคม พรธารักษเจริญ
นายนิวัฒน ไชยมิง่
นายประวิช ศรีวิลัย
นายประเวศ เพียรธรรม
นายพจน ธีรคุปต
นายพยนต บุญญฤทธิพงษ
นายพิทักษ สงวนวงษ
นายพิพัฒน เกรียงวัฒนศิริ
นายภิญโญ ปนแกว
นายมนัส ปสาทรัตน
นายรณยุทธ บุญชู

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายรังสิมา แตไพบูลย
นายสมชาย จึงมีโชค
วาที่รอยตรี สมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์
นายสุนทร สุนทรชาติ
นายสุรสิทธิ์ เชิดโชติเพ็ชร
นายสุวพร เจิมรังษี
นายหรรษารมย โกมุทผล
นายหัสฎิน ปนประชาสรร
นายอดิศักดิ์ ขันตี
นายชฎิล ศุภวรรณกิจ
นายชาตรี ทองสาริ
นายธิติ เมฆวณิชย
นายธีรเดช พวงดอกไม
นายนิวัตไิ ชย เกษมมงคล
นายพงษศักดิ์ รําไพ
นายพุทธา ศรีคําภา
นายสงา ตรีสุกล
นายสันติ ผองฉวี
นายสุกิจ บุญไชย
นายสุโข อัศวสันติชัย
นายโสพล จริงจิตร
นายชาญฉกรรจ วีระขจร
พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน
นายมนตรี กนกวารี
นายเกียรติศกั ดิ์ พุมเจริญ
นายจรัสพงศ จักขุทิพย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘

นายจันทรทัต สิทธิกําจร
นายชัชชัย ชัยชาญ
นายชัชวาลย ธัชชัย
นายชัยเทพ จันทนจุลกะ
นายชัยภวัฒน ชยาอนันตพัฒน
นายฐปนัท จึงสมาน
นายณเทพ วิจติ รทัศนา
นายณภัทร โลตุฤทธิ์
นายณัฏฐชัย มาประณีต
นายณัฐพล พิทักษวงศาโรจน
นายตอพงษ พงษเสรี
นายทรงชัย ทิพยผลาผลกุล
นายทวีวัฒน โสวรัตนพงศ
นายธรัชต จีระตระกูล
นายธวัช เรนเรือง
นายธิตินนั ต ธัญญสิริ
นายธีรณัฏฐ วรเลิศฤทธิชัย
นายธีระพงศ ฮัน่ ไพศาล
นายนิรนั ดร ควรรักษเจริญ
นายนิวัฒว โทรวัฒนา
นายเนติภูมิ มายสกุล
นายประชา จารุวาที
นายประชารัฐ ราศรี
นายประดิษฐ อัครทวีทอง
นายประทักษ หัสดี
นายประยูร สีสด

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายประสงค แจงสุทธิวรวัฒน
นายประสิทธิ์ สุขวัฒนนิจกูล
นายปราโมทย สุทธิกิจจานนท
นายพงศทิพย กลัมพะสุต
นายพงษธร เกียรติปฐมชัย
นายพรเทพ วิริยพันธ
นายพิพัฒน นรัจฉริยางกูร
นายพีระพงศ ศรีโชติ
นายไพโรจน นิติกรไชยรัตน
นายภัทพงศ แกวพูล
นายมนตรี สาโรช
นายมนู มนูสขุ
นายยงยุทธ โสพิลา
นายรัฐการ พวงทิพากร
นายรัฐการ สัมพันธ
นายรัตน จวงพานิช
นายวงษชัย สมอินเอก
นายวัชรพงศ วิลาวรรณ
นายวัฒนา พานนท
นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์
นายวิฑูรย วิริยะวิธสัจจา
นายวินิจ เนตรแจมศรี
นายวิรัช ไตรพิทยากุล
นายวุฒิพงศ เถาวัฒนะ
นายไวกูณฐ สวางสุรีย
นายสงคราม วัฒนะรัตน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐

นายสมเกียรติ ลิม้ เทียมเจริญ
นายสมบูรณ วินิจฉัยธรรม
นายสมศักดิ์ อินทรางกูล
นายสวัสดิ์วงศ กุลโมรานนท
นายสัญญา สุขเสถียร
นายสําราญ ภิญโญ
นายสุพจน ปรีชายิ่งสถิตย
นายสุเมศร พันธุโ ชติ
นายสุรชาติ วรศรัณย
นายสุริยา คชเวช
นายอดุลย ญาณกิตติก์ ูร
นายอภิชาติ เองฉวน
นายอรรคพล เปรมวิไลศักดิ์
นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล
นายอรุณ ชัยกุล
นายอํานาจ อาดํา
นายเอกวัตร จินตนาดิลก
นายสุมน กุศเลิศจริยา
นายเสริมพงษ รัตนะ
นายขรรค ประจวบเหมาะ
นายจีรเดช อูสวัสดิ์
นายพิศิษฐ วรอุไร
นายพิสิฐ เจริญวงศ
นายสถาพร สันติบุตร
นางปยนุช ลีลานิรมล
นางสาวมาลินี อินฉัตร

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุณีย เหลืองวิจติ ร
นางเพ็ญพักตร ศรีทอง
นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก
นางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย
นางพรเพ็ญ บุญศิริวฒ
ั นกุล
นางพัชรินทร มัน่ ปาน
นางสาวปทิชญา วชิรเมธารัชต
นางสาวระริน วรเศรษฐศักดิ์
นางสาววาสนา มะลิทอง
นางสาวสิริพร มณีภัณฑ
นางสาวอัญชิสา อินทรสาลี
นางอุษณีย ลี้วไิ ลกุลรัตน
นางกลิน่ จันทน เขียวเจริญ
นางสาวกัญญารักษ ศรีทองรุง
นางสาวจันทนา ฉัตตะวีระ
นางจิตติมา จารุจนิ ดา
นางสาวญาดา ดาวพลังพรหม
นางสาวดารณี ปยะวรรณสุทธิ์
นางทัศนีย ไตรอรุณ
นางทัศนีย ผลชานิโก
นางธารทิพย ทองงามขํา
นางธิดา พัทธธรรม
นางนวลจันทร วรศักดิ์
นางสาวนําบุญ เจนสรรพกิจกุล
นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
นางปทมา เธียรวิศิษฎสกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางพนิดา ไพศาลยกิจ
นางพรพิมล สุฐติ วิ นิช
นางมณีรัตน นิลพันธ
นางมนชิดา เจียรไพศาลเจริญ
นางสาวมาลินี ลิ้มนาคทอง
นางสาวรวงทอง ยศธํารง
นางเริงฤดี สื่ออยูยง
นางสาววันทนีย ธีรพงศนภาลัย
นางสาวศรีประภา ถมกระจาง
นางศรียา เขมะศักดิช์ ัย
นางสมคิด รัตนตันหยง
นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร
นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ
นางสาวออนฟา เวชชาชีวะ
พลตรีหญิง กรรณิการ เกิดพิทักษ
พลตรีหญิง จุริสาร เศรษฐวรางกูร
พลตรีหญิง ทัดทอง เจริญพร
พลตรีหญิง ทิพรัตน นิตรมร
พลตรีหญิง นิธิมา สมบูรณทรัพย
พลตรีหญิง นิรมล ผดุงกุล
พลตรีหญิง เพชราภรณ หิรัญบูรณะ
พลตรีหญิง รัชนี ชลานุเคราะห
พลตรีหญิง รัตนาภรณ รื่นเริง
พลตรีหญิง สมใจ ทรัพยพวง
พลตรีหญิง สุภัททา เต็มบุญเกียรติ
พลตรีหญิง อรภา อินทรสูต

๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พลตรีหญิง อรุณรัตน อินทรสุวรรณ
พลตรีหญิง อุมาพร มณีอนิ ทร
พลเรือตรีหญิง ชมฤดี ชุตาภา
พลเรือตรีหญิง ชูทิพย ทิพยบุญทอง
พลเรือตรีหญิง นรีรัตน กุลวานิช
พลเรือตรีหญิง ประชิตร เผื่อนพิภพ
พลเรือตรีหญิง ปยนารถ แกวเจริญ
พลเรือตรีหญิง เปรมปรีด
วัฒนเกษม
พลเรือตรีหญิง พารณี ศีลพิพัฒน
พลเรือตรีหญิง ยุพดี ถีระวงศ
พลเรือตรีหญิง ศันสนียา หาอุปละ
พลเรือตรีหญิง สุปาณี เชาวนแหลม
พลเรือตรีหญิง สุภสาโรช พูลเกษ
พลเรือตรีหญิง อรมณี บุนนาค
พลอากาศตรีหญิง นภาจรี มีขนั ทอง
พลอากาศตรีหญิง นภาวรรณ
สัจจะรักษ
พลอากาศตรีหญิง บุบผา ทองผาสุก
พลอากาศตรีหญิง พรกมล
ภัคโชตานนท
พลอากาศตรีหญิง พัชรา
บุณยทรรพ
พลอากาศตรีหญิง หมอมหลวงพิมทอง
นันทวัน
พลอากาศตรีหญิง รจเรขา เบญจกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศตรีหญิง สุพรรณ จงอยูสขุ
นางกัลชลี นิมมานเหมินท
นางสาวขนบพรรณ สุทธิพร
นางสาวจินตนา เอื้อศรีวงศ
นางจิรวรรณ พูลสัมฤทธิ์
นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล
นางชนานันต วันแอเลาะ
นางชลลดา ทองอุทัยศรี
นางสาวญาศินี เจือศิริภักดี
นางสาวดวงทิพย จันทรศักดิ์
นางทิพวรรณ ชยุติมันต
นางสาวนงพงา บุญเปยม
นางสาวนฤมล กองเงิน
นางสาวนิภา ลําเจียกเทศ
นางนิโลบล แวววับศรี
นางพรรณพิมล สุวรรณทัต
นางสาวพัดชา พงศกีรติยุต
นางพิลาสลักษณ ยุคเกษมวงศ
นางเพียงใจ สมพงษ พิชัยพลากร
นางสาวไพรัตน ถินทัศน
นางไพรินทร ศุภกรโกศัย
นางมนทิรา เชิดชู
นางสาวเมธินี หอมไกล
นางสาวรําพา สุทธิธน
นางสาวรุง รัศมี เมษินทรีย
นางลัขณานันท ลักษมีธนานันต

๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางวรนุช พีราวัชร
นางสาววราภรณ ลิ้มทรัพย
นางสาววัลลภา ศิรประภาพงศ
นางวาสนา บรรลุผล
นางวีณา บุญประคอง
นางศิริภรณ กุลบุศย
นางศุภวรรณ มาสาร
นางสรณปวีณ อินทรพิทกั ษ
นางสาวสรอยเพชร สุวรรณชัยโยชน
นางสัญญา ไชยเชียงของ
นางสิรกิ ร ศิริปรีชา
นางสุนิสา ศุภจรรยา
นางสาวสุภัทรา หอศรีสัมพันธ
นางสาวสุรีย คุม ทิม
นางสุวณี สุขประวิทย
นางสาวสุวมิ ล ตัง้ กาญจนภาสน
นางเสาวภา ลิ่มศิลา
นางอนงค จันทรเนตร
นางอรพินท บุญคง
นางอรอนงค ประสังสิต
นางอรัญญา ยั่งยืนพงษ
นางสาวอรุณ สวางสินอุดมชัย
นางสาวอังคณา วรินทรปราโมทย
นางอัจฉราพร เหมาคม
นางอัญชลี ศรีอําไพ
นางอําไพรวรรณ เปรมภิรักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑

นางสาวอุน จิตร ปยรัตนวงศ
นางอุไรวรรณ บรรจุสวุ รรณ
นางจิตราภรณ อาภรณรตั น
นางศรีรตั น วาทีสาธกกิจ
นางสาวสิริพร ไทยตรง
นางนิรมล เปลี่ยนจรูญ
นางสมรักษ นิธิฤทธิไกร
นางกัญญฐญาณ ภูสวาสดิ์
นางขนิษฐา กมลวัฒน
นางจินตนา สัจจัง
นางชลาทิพย ปุณณะบุตร
นางชืน่ จิตร คุปตกาญจนากุล
นางสาวชุลีพร ตั้งฤทธิ์ปราณี
นางปริศนา เบญจาทิกุล
นางปนนัดดา วงศภูมิ
นางปานจิต อภิบุญสุวรรณ
นางพงษรชั นี อรชร
นางสาวพรรณี สิทธิการ
นางพิมพร ขอศานติวิชัย
นางไพรวรรณ พลวัน
นางมณีรัตน สุวนั ทารัตน
นางมยุรี ผิวสุวรรณ
นางสาวยุพเรศ วงศบุญมี
นางวนิดา รัตนากร
นางสาววัชรี กุลราช
นางสาววารินทร พักเกาะ

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางวิภวา อุดมรัตน
นางสารภี ศิลา
นางสุชาดา ศิริกุล
นางสาวสุธรี า นุยจันทร
นางสาวเสาวลักษณ จิรไกรโกศล
นางสาวอัจฉรา พุมอาภรณ
นางอุษณีย คําสุข
นางสาวกฤติกา อกนิษฐาภิชาติ
นางกัลยา เนตรกัลยามิตร
นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี
นางกิง่ แกว คุณเขต
นางกุลรัศมิ์ อนันตพงษสุข
นางขวัญฤทัย เสาวนะ
นางสาวคนึงนิจ กอธรรมฤทธิ์
นางจรรยา คํามา
นางจันทรธิดา มีเดช
นางจันทรเพ็ญ ชํานาญพูด
นางสาวจิรทรัพย ปลอดกระโทก
นางณัฐญา เอี้ยวสกุล
นางดวงหทัย ดานวิวฒ
ั น
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน
นางสาวทิพาภรณ วชิราภากร
นางนงคราญ มณีวรรณ
นางสาวนวลนอย ปทีปกานนท
นางสาวนันทา บูรณะธนัง
นางนันทิยา อุน ประเสริฐ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิตยา พลประจักษ
นางนุชนารถ กังพิศดาร
นางบุญพาสน ทองสวัสดิว์ งศ
นางบุษรา จันทรแกวมณี
นางปทุมวัน ประจันพล
นางประภัสสรา พิมพพันธุ
นางเปรมจิต สังขพงษ
นางพัชรัตน มณีวงศ
นางสาวเพ็ญนภา มัธยมพงศ
นางภูรดิ า ไวโรจนกุล
นางยุพา อินทราเวช
นางสาวรัชนี อัตถิ
นางละไมพร วณิชยสายทอง
นางลัดดาวัลย กรรณนุช
นางลาวัลย จีระพงษ
นางวรรณนภา บุญสุข
นางสาววัชรี เรืองจิระขจร
นางสาววารินทร ธนาสมหวัง
นางสาววาสนา ศุกระศร
นางวิรงรอง หุนสุวรรณ
นางวิไลวรรณ พรหมคํา
นางศิริลักษ พรอมเพราะ
นางสมพร ธิราวิทย
นางสาวสิรกิ าญจน วิทยาฤทธินนท
นางสาวสุดา สวัสดิ์ธนาคูณ
นางสุดารัตน เตชะศรีประเสริฐ

๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุนนั ท มีวรรณ
นางสุภา บริกัปปกุล
นางสุมนา พรพิพัฒนกุล
นางสุมติ รา ณ สุวรรณ
นางสาวสุวรรณา จันทรเอม
นางสาวโสภิดา เหมาคม
นางอมรรัตน ภูไพบูลย
นางอรทัย ศุกรียพงศ
นางอรสา ดิสถาพร
นางอรุณี เอกทัฬห
นางสาวอัจฉรา เอือ้ อนุกูลพงษ
นางอัจฉราวรรณ จิตตานนท
นางอัญชนา ตราโช
นางอาภรณ ยอดธรรม
นางอุมาพร พิมลบุตร
นางจิราภรณ จันทรศิริ
นางสาวดุจดาว เจริญผล
นางตุลาวรรณ ทัพวนานต
นางสาวทัศนีย ศิลปบุตร
นางประชิตร ลิม่ เจริญชาติ
นางปาริชาต คชรัตน
นางสาวพจนี สุทธิอาจ
นางวัลลภา รัตนไพรวรรณ
นางวิลาวรรณ ศิริงามเพ็ญ
นางสุกานดา ขําวัฒนพันธุ
นางสุจติ รา อินดนตรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕

นางสุรียร ัตน ธนสุกาญจน
นางสาวมาลี ศรีรตั นธรรม
นางรวีวรรณ ภูรเิ ดช
นางสาวสุคนธา แอคะรัจน
นางสาวสุจติ รา จางตระกูล
นางสาวสุปราณี รุงหิรญ
ั วิโรจน
นางอัษฎาพร ไกรพานนท
นางคนึงนิจ คชศิลา
นางธัญญลักษณ สุรนิ ทรเสรี
นางนนทปภา ศรีนนท
นางเยาวพา ถนัดชางแสง
นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย
นางอุษณี ไชยานนท
นางณารุณี ฉายอรุณ
นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ
นางวารุณี เตยตอวงศ
นางสาวสุวรรณา ตรงตามพันธุ
นางอิม่ เอม พุกกะเวส
นางณัฐวดี สินวรพันธุ
นางสาวปานจิตต พิศวง
นางพิไล ศิริพานิช
นางเพยาว สุขมาก
นางวัชรี รังสิพัชรายุธ
นางสุชนา ชูเชิด
นางสุดาสมร สุวรรณลาภเจริญ
นางสุมาลี วาสิกานนท

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางอนุจิต แกวรวมวงศ
นางกรรณาภรณ สามงามนิม่
นางกัญญา กัมปนานนท
นางกัสมาพร บัวภิบาล
นางคนึงนิจ ยิ่งอํานวยรัตน
นางคํานึง ภูพงศ
นางจตุพร ศรีแกว
นางสาวจันทรา ไวทยรงุ โรจน
นางจิตรา ประทุมมาลย
นางจุฑาทิพย กงซา
นางจุไรลักษณ พรสุพรรณวงศ
นางสาวชฎารัตน กุศล
นางชนินนั ท ศรีธีระวิศาล
นางชยาภรณ ศิลาออน
นางชวาลี เดือนดาว
นางชอผกา พราหมณแกว
นางฐิตนิ ันท เจริญอาจ
นางทิฆมั พร ตันวัฒนะ
นางนงนุช พรชัยไชยวัฒน
นางนงลักษณ ปญุเบกษา
นางนฤมล วรกมล
นางนิภาพร กฤษณะเศรณี
นางนิยดา คําแพงเมือง
นางบุษบา ศิรสิ มบัติ
นางประทิน ทรวดทรง
นางประนอม สายโกสุม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗

นางปรารถนา บูรณเขตต
นางสาวพรทิพย วีระชัย
นางพรพรรณ คําเพ็ง
นางพรเพ็ญ สําเภาเงิน
นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์
นางเพลินจันทร เลิศวิทยากร
นางภัทรภร จันทรเกษมพร
นางมณฑยา สุขพงศ
นางมณฑา อุนยะพันธุ
นางมรกต บัวแตง
นางระพีพรรณ พรหมอาจ
นางสาวรัชนี หมั่นเพียร
นางรุง วิศิษฐารักษ
นางละไม ชูเทียน
นางวนิดา จั่นอุไร
นางสาววรรณณา กําเหนิดงาม
นางสาววรรณวิมล กรีโสภา
นางสาววรรณา รักเหยา
นางวศินี พิเดช
นางวัฒนา ชูวทิ ยสกุลเลิศ
นางสาววิไลรัตน ชางประดิษฐ
นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล
นางศันสนีย ศรีศุกรี
นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จนั ทร
นางสมจิต ปยะศิลป
นางสมพร อินทะกนก

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสารภี จันทรมี
นางสิรนี าถ เกิดเหมาะ
นางสุปรีดา สิงหเรือง
นางสุพรพิศ แดนพันธ
นางสาวสุพรรณิการ จิยะพานิชกุล
นางสุภาพร โรจนสวุ ณิชกร
นางสุวรรณี ศรีวุฒนิ พกุล
นางสาวแสงจันทร วัฒนวินชิ ยกุล
นางไสว คงดี
นางสาวอนงค โตโพธิ์ไทย
นางอรสา แกวสารถี
นางอัธยา เทพมงคล
นางอาภรณ ราชสิงโห
นางอารีย คีรวี รรณ
นางสาวอุไรวรรณ พูลมา
นางกรกช นาควิเชตร
นางจันทรชม จินตยานนท
นางจิราภรณ จริยาประสิทธิ์
นางจิราภรณ จันทรโมลี
นางสาวชวนพิศ ชุมวัฒนะ
นางนรินทิพย ศิรวาณิชย
นางศรีปริญญา ธูปกระจาง
นางสาวอรพรรณ เลาหัตถพงษภูริ
นางสาวอุไรวรรณ จันทวงศ
นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล
นางณัฐยา อนุดิษฐ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙

นางนิสา นพทีปกังวาล
นางเนตรนารี หนุนภักดี
นางปราณี ไชยเดช
นางพรพรรณ ทยาธรรม
นางพรรษา บุญประสิทธิ์
นางเพลินพิศ วิทยอุดม
นางเมธินี จิตติชานนท
นางสาวยุวรี ญาณเตโช
นางสมทรง ศิริรักษ
นางสรวงสุรัตน มรรคา
นางสุรสั วดี จันทรัตน
นางสาวอรุณี แกวจินดา
นางอารุณี จิตรปฏิมา
นางชโลมใจ กลั่นรอด
นางสาวนารีรตั น ปรีชาพีชคุปต
นางประนอม คลังทอง
นางสาวผกาวรรณ เดชเทวพร
นางพัชนี จันทรสาขา
นางภัทราภรณ บรรเทาทุกข
นางสาวมนัสนิจ คัมภีรยศ
นางมานิตา เขือ่ นขันธ
นางเรียม พุมพงษแพทย
นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย
นางสาววิมลลักษณ ชูชาติ
นางศรีจันทรา ทิพโกมุท
นางศรีสมร เทพสุวรรณ

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางศุภกร เลิศประไพ
นางสมรัก ศรีคง
นางสายฝน นาถพรายพันธุ
นางสิรนิ ชญา กันธิยะ
นางสุนันทา มิตรงาม
นางสุนิสา จิตรพันธ
นางสาวแสงจันทร ไตรเกษม
นางอัญชนา วิริยะประสิทธิ์
นางสาวคนึงนุช พิมพอบุ ล
นางสาวกนกพร กระบวนศรี
นางกนกพร นิวฒ
ั นนันท
นางกนกพร สวางแจง
นางสาวกวิยา พรอมมูล
นางกัญญดา อนุวงศ
นางสาวกัญญรัตน กรัยวิเชียร
นางกัญญา ทวีเศรษฐ
นางสาวกัลยา นฤดมกุล
นางกัสมา กาซอน
นางสาวกาญจนา บุญสง
นางกาญจนาภรณ จําป
นางกิตติมา จันทรสม
นางสาวเก็จวลี พฤกษาทร
นางเกียรติสุดา ศรีสุข
นางสาวแกวตา โรหิตรัตนะ
นางสาวขันทอง สุนทราภา
นางสาวจตุพร สุทธิวิวฒ
ั น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑

นางสาวจริยา วงศเตชธรรม
นางสาวจริยา สุทธิเดช
นางจันทรจารี เกตุมาโร
นางสาวจันทรเพ็ญ จันทรเจา
นางจิตติมา อัครธิติพงศ
นางสาวจินตนา จิรถาวร
นางจิราพร วรแสน
นางสาวจุฑาพรรธ ผดุงชีวติ
นางสาวจุฑารัตน เอือ้ อํานวย
นางจุติมา บัวทอง
นางจุรี ทัพวงษ
นางจุฬาลักษณ จารุนุช
นางชฎาพร ฑีฆาอุตมากร
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
นางสาวชลธิชา เจริญรัตนวัฒน
นางชัชรี แกวสุรลิขิต
นางชุลีพร วิรุณหะ
นางชูศรี มังกะระ
นางณัฏฐิยา หิรญ
ั กาญจน
นางสาวณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
นางณัฐา โพธาภรณ
นางดวงจันทร เพชรานนท
นางดวงใจ ศุภสารัมภ
นางสาวดวงรัตน อินทร
นางดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
นางดุษฎี พรหมทัต

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวดุษฎี สกลยา
นางตลับพร หาญรุงโรจน
นางสาวทัศนี ประสบกิตติคณ
ุ
นางทัศนีย เมธาพิสิฐ
นางสาวทิพวรรณ หรรษคุณาชัย
นางธัญภา ชิระมณี
นางธัญลักษณ ศรีบญ
ุ เรือง
นางธารทิพย ธรรมสอน
นางสาวธีระดา ภิญโญ
นางธูปทอง กวางสวาสดิ์
นางนงนุช เหมืองสิน
นางสาวนงลักษณ โควาวิสารัช
นางสาวนงลักษณ เรือนทอง
นางสาวนริศศรี แววคลายหงษ
นางนวรัตน วราอัศวปติ เจริญ
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
นางนันทา สูร ักษา
นางนันทา อนะมาน
นางนาตยา งามโรจนวณิชย
นางน้ําออย สายหู
นางสาวนิตยา เจรียงประเสริฐ
นางสาวนิตยา วงศภินนั ทวฒ
ั นา
นางนิ่มอนงค งามประภาสม
นางนิสากร จารุมณี
นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
นางบัวสอน สุวรรณดี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุษบัน ศิริธญ
ั ญาลักษณ
นางบุษรา สรอยระยา
นางเบญจมาศ ดีเจริญ
นางเบญจลักษณ น้ําฟา
นางสาวปฏิมา พูนทรัพย
นางสาวปนัดดา จรัสพิทยากุล
นางสาวประจิต หาวัตร
นางสาวปรารถนา กาลเนาวกุล
นางสาวปริณภา จิตราภัณฑ
นางสาวปริศนา สุวรรณาภรณ
นางสาวปรียาภา จิตตบญ
ุ
นางปยะภัทร เดชพระธรรม
นางปยะรัตน จันทรศริ ิพรชัย
นางผุสดี ศรีอรุณ
นางสาวพจนมาลย สมรรคบุตร
นางพนารัตน รัตนสุวรรณ ยิ้มแยม
นางพรกมล ไตรวิทยางกูร
นางสาวพรทิพย พูลเพิ่ม
นางสาวพรพิมล จันทรพลับ
นางพรพิมล สุรนิ ทรวงศ
นางพรรณนิภา รอดวรรณะ
นางสาวพรอมจิตร หอนบุญเหิม
นางพัชราภรณ ไชยนาม
นางพัชรินทร สิรสุนทร
นางพิณภาคย บุตรจันทร
นางพิทยาภรณ มานะจุติ

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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางเพ็ชรรัตน ศรีวิลัย
นางเพ็ญแข ประจงใจ
นางสาวเพ็ญประภา ศิวโิ รจน
นางเพ็ญศิริ คีมทอง
นางไพรินทร คชานาวิน
นางภัทรธิรา ผลงาม
นางมณฑา จาฏพจน
นางสาวมยุรี สารีบตุ ร
นางมาลินี สุนทรศร
นางมาลี ไชยเสนา
นางมีนา เชาวลิต
นางสาวเยาวดี เต็มธนาภัทร
เรืออากาศโทหญิง รณิษฐา รัตนะรัต
นางสาวรวีวรรณ เดื่อมขันมณี
นางรสวรรณีย สมานสารกิจ
นางรสิตา โอสถานนท
นางรัชนีนาฎ ทินราช
นางรัตนา จักกะพาก
นางสาวรัตนา อัตภูมิสวุ รรณ
นางสาวรัศมี ชูทรงเดช
นางลอดหลาดาวดี บุญฤทธิ์มนตรี
นางสาวลัดดาวัลย เลิศเพ็ญเมธา
นางลําดวน ทองพรหม
นางวรนุช แหยมแสง
นางวรรณพร คําเพราะ
นางสาววรรณวดี ชัยชาญกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕

นางวรรณิภคั สหสมโชค
นางสาววรลัญจก บุณยสุรตั น
นางสาววราภรณ ภูตะลุน
นางวริษา กมลนาวิน
นางวันดี ไทยพานิช
นางสาววาทินี สุขมาก
นางสาววาริศา พลายบัว
นางสาววาสนา โกสียวฒ
ั นา
นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ
นางสาววิภา แสงพิสิทธิ์
นางวิภาพร พยัฆวรรณ
นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
นางวิมลพรรณ อาภาเวท
นางวิไลวรรณ ดังกอง
นางวีรยา ฉิมออย
นางสาวศจี สัตยุตม
นางศรีปทุม นุมอุรา
นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง
นางศรีสมร สุริยาศศิน
นางศรุดา สมพอง
นางสาวศิริณา จิตตจรัส
นางสาวศิริพร วีระโชติ
นางศิริพรรณ สารินทร
นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย
นางศิริวรรณ องคไชย
นางสาวศิวรักษ ศิวารมย

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสมชื่อ กอปรคุณปู การ
นางสาวสมบัติ ผดุงชาติ
นางสาวสมพร รุง เรืองกลกิจ
นางสมานจิต พงษสนาม
นางสาวสันนิภา สุรทัตต
นางสายฝน ชวาลไพบูลย
นางสาวสารีพันธุ ศุภวรรณ
นางสิรกิ าญจน ยามาดะ
นางสุขุมาลย มณฑปใหญ
นางสุชญา ศิลปวิไลรัตน
นางสุชาดา เวียรศิลป
นางสุดจิตต จุงพิวฒ
ั น
นางสาวสุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย
นางสาวสุธาวดี หนุนภักดี
นางสุนิดา เดชะทัตตานนท
นางสุปราณี ศรีใสคํา
นางสุปรียา ลําเจียก
นางสาวสุพรรณี พรหมเทศ
นางสุพิน ดิษฐสกุล
นางสุภาณี บํารุงเวช
นางสาวสุภาพร คูหาทอง
นางสุภาวดี ดาวดี
นางสาวสุภาวดี พุมพวง
นางสาวสุภิญญา ติว๋ ตระกูล
นางสาวสุภี สุกิตนิยากรณ
นางสุรทิน เปรื่องเวทย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุรางครัตน ศรีสรุ ภานนท
นางสาวสุรีย แถวเที่ยง
นางสาวสุรีย สมประดีกุล
นางสุวภรณ ตัง้ ธนศิรกิ ุล
นางสุวมาลย มวงประเสริฐ
นางสุวลักษณ สาธุมนัสพันธุ
นางสาวแสงโสม ประจะเนย
นางโสภา กลิ่นจันทร
นางหทัยรัชญ พงศศุภกิตติ์
นางสาวเหมือนเดือน พิศาลพงศ
นางสาวอดิศา แซเตียว
นางอภิญญา เวชยชัย
นางอภิตา บุญศิริ
นางอรทัย ตั้งวรสิทธิชัย
นางอรทัย มิ่งธิพล
นางสาวอรพิณ สันติธีรากุล
นางสาวอรพินท เจียรถาวร
นางอรสา สุกสวาง
นางสาวอรุณี อินทรไพโรจน
นางสาวอวยพร อภิรักษอรามวง
นางอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ
นางอัญชนา ณ ระนอง
นางอาภัทรสา เล็กสกุล
นางสาวกนกพร ทองเลื่อน
นางกนกวรรณ จันทรเจริญกิจ
นางกัลยาณี อาสนศักดิ์

๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางกาญจนา อุบลพงศ
นางกิง่ กาญจน ชัยเจริญ
นางกิตติกัญญา เล็กสุนทร
นางกิติยา ประสานวงค
นางเกศวดี ทรัพยแสนดี
นางเกษมพร ไชยเอีย
นางเกษร อิ่มสุข
นางสาวขวัญใจ พงษสวัสดิ์
นางขวัญนุช ลี้สุทธิพรชัย
นางเขมวรรณ เหลืองวัฒนพงศ
นางคมดาว บุญชิต
นางจงดี แจงศรีสขุ
นางจรรยา ชัยศิรริ ัตน
นางจรรยาภรณ รัตนโกศล
นางจริยา ตั้งรักษาสัตย
นางจันทรจิรา กงอุบล
นางจิตติมา อินทพิบูลย
นางจิตรา วิทยานุกูล
นางสาวจินตนา ชูเกียรติศริ ิ
นางสาวจิรพรรณ โงวเชียง
นางจิรวรรณ อารยะพงษ
นางจิราพร วัฒนศรีสิน
นางจุรีพร คงประเสริฐ
นางจุรรี ัตน หอเกียรติ
นางสาวเจษฎา โทนุสิน
นางฉันทนา ลิ้มนิรันดรกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙

นางชนิดา ธรรมสุนทร
นางชนิดา สยุมภูรุจินนั ท
นางชุติมา การสมวรรณ
นางฐิติพร บอเกิด
นางดลใจ จองพานิช
นางดวงกมล เจริญเกษมวิทย
นางสาวดวงใจ พรยืนยงสุรตั น
นางดวงพร เกื้อกูลเกียรติ
นางดวงพร อรรถบวรพิศาล
นางสาวดวงพร อัศวราชันย
นางสาวดารณี ปตานุพงศ
นางสาวดาราวรรณ สิรินพคุณ
นางดาริกา กิ่งเนตร
นางดุจดาว วิรบุญชัย
นางทองทิว แชจอหอ
นางทัศนีย มวงศิริ
นางทัศพร ตั้งกิจโชติ
นางทิพยวรรณ นพนิตย
นางทิวาวรรณ ปยกุลมาลา
นางสาวธนพร ปตาสวัสดิ์
นางธนพร มุทาพร
นางธิดารัตน อริยานุชติ กุล
นางธิพาจันทร คงศรีเจริญ
นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ
นางนงนุช จิรวีรกูล
นางนงเยาว พิทักษกิจรณกร

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางนชพร อิทธิวิศวกุล
นางนนทลี วีรชัย
นางนพวรรณ ศรีวงคพานิช
นางสาวนภาพร โชติชวงนิรนั ดร
นางนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล
นางนรรธพร พัชรเวทิน
รอยเอกหญิง นฤมล ทองมาก
นางนฤมล อิสริยะภิญโญ
นางนวรัตน จันทรตระกูล
นางน้ําทิพย หมัน่ พลศรี
นางสาวนิดาพรรณ เรืองฤทธินนท
นางนิตยา ภัทรกรรม
นางนิตยา วิษณุโยธิน
นางนิตยา ศรีเกิด
นางนิภา สุทธิพันธ
นางนิรมล สกุลพาณิชย
นางนุชรินทร อักษรดี
นางเนาวรัตน ลีโทชวลิต
นางสาวบังอร อุบล
นางสาวบังอรรัตน เธียรญาณี
นางบัวขาว สมบัตแิ สงอุไร
นางบุษบา ไทยถานันดร
นางบุษยา สุจติ รานุช
นางเบ็ญจวรรณ อัศวกิตติพร
นางสาวประชุมพร คงฤทธิ์
นางประพิศ เทพอารักษกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางประไพพรรณ ศิริพนั ธบุญ
นางประภาศรี เอี่ยมทอง
นางสาวปรีดา โนวฤทธิ์
นางปรีดาวดี กิตติรตั
นางปรียานุช อันอดิเรกกุล
นางปรุงจิต หมายดี
นางปานจิต วรรณภิระ
นางสาวปยนุช เสมอวงษ
นางปยะดารา คงพิบูลยกิจ
นางสาวปนัชนี ชาติบุรุษ
นางสาวเปรมฤดี พงษชัยกุล
นางเปยทิพย บุญมงคล
นางสาวผการัตน แสงกลา
นางผองศรี สุพรรณพายัพ
นางผาณิต มณีนิล
นางพจมาลย เฉลิมพลประภา
นางพรทิพย ลยานันท
นางพรพิมล ผลพิบูลยลาภ
นางสาวพรรณทิพย มูลศาสตรสาทร
นางพรสวรรค เจียประเสริฐ
นางพรสวรรค อัตวินิจตระการ
นางพวงทอง เล็กเฟองฟู
นางพวงทิพย กิติศกั ดิไ์ ชยกุล
นางพวงเพชร สุริยะพรหม
นางพอชม ฉวีวฒ
ั น
นางสาวพัชราภรณ พุมนอย

๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางพัชริดา พูลเพิ่ม
นางสาวพัฐชญาณ สินิทธิ์ชวรากุล
นางพัฒนา แกวประสิทธิ์
นางสาวพันธุทิพย วิจักษณจินดา
นางพิตรพร อธิสขุ
นางพิมพเพชร สุขมุ าลไพบูลย
นางพิไลวรรณ จันทรสุกรี
นางพิศ ลีลานนท
นางพึงเนตร สฤษดิ์นริ ันดร
นางเพ็ญจิต ลํามะยศ
รอยเอกหญิง เพ็ญชลี หมืน่ พล
นางเพ็ญนภา วิเชียร
นางสาวเพ็ญพรรณ บุญประสาทสุข
นางสาวเพ็ญรัตน คําทิพย
นางเพียงใจ ลวกุล
นางเพียงพร สุทธิอาคาร
นางไพลิน รัตนพิชญชัย
นางสาวภคินี ภัทรกุล
นางภรณี เลือ่ งอรุณ
นางภารดี ชาญสมร
นางภาวิณี เอี่ยมจันทน
นางสาวมนัญญา วรรณไพสิฐกุล
นางเมตตา ภิรมยอยู
นางยุทธ ปยะพันธ
นางยุพา เตียงธวัช
นางสาวยุวดี บูรณวานิชกร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเยาวลักษณ จริยพงศไพบูลย
นางสาวเยาวลักษณ วรรธนะพิศิษฎ
นางสาวเยาวลักษณ อนุรักษ
นางรจนากร มีนะกนิษฐ
นางรัชนี ไพรสุวรรณ
นางรัชนีกร ลัทธิธนธรรม
นางสาวรัชนีย ขวัญใจพานิช
นางรุง ทิพย ชอบเพื่อน
นางสาวรุง ฤดี ตั้งวงศไชย
นางรุจริ ัตน ปุณยลิขิต
นางเรืองศรี ชัยวิรัตนะ
นางลดาวรรณ หาญไพโรจน
นางลักขณา รัตนศรีทอง
นางลัดดาวัลย โรจนพรรณทิพย
นางลาวัลย ปจจักขภัติ
นางสาวลาวัลย พานิชเจริญ
นางลินจง พันธชนะ
นางวนิดา อินทรสันติ
นางสาววรมน เจียมศรีพงษ
นางวรรณภรณ พัฒนิบูลย
นางวรรณา เพงเรืองโรจนชัย
นางวรรณา อาจองค
นางสาววัชชิรา ดวงแกว
นางสาววัชรี มุกดธนะอนันต
นางสาววัฒนาวรรณ เอือ้ พิทักษสกุล
นางวันจนา ลีลาศิริวงศ

๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาววันทนา ไทรงาม
นางสาววัลยลดา ปริสุทธิกลุ
นางวัลลียา เมฆะสุวรรณดิษฐ
นางวารุณี มณีรัตน
นางวารุณีย อภิวงศสวุ รรณ
นางวาสนา ศรีบรุ ี
นางวิภา สาระกุล
นางวิมล มณีอนิ ทร
นางวิลาวัลย อึงพินิจพงศ
นางวีณา ไชยยศ
นางสาวศรัณยา สุคันธไชยวงศ
นางสาวศศิธร พินิจผล
นางสาวศิริพร ปนเจริญ
นางศิริพร พูลศิริ
นางศิริพันธ บุญโต
นางศิริรตั น เตโชเรืองวิวัฒน
นางศิริรตั น สุวันทโรจน
นางสาวศิริลักษณ ไทยเจริญ
นางสาวศีระษา แซเนี้ยว
นางศุภมาส ลิ่วศิริรตั น
นางสาวศุภร เจียรพีรพงศ
นางสาวศุภรัตน ไกฟา
นางสถาพร จันทรสอง
นางสมจิตร ภัทรธนวดี
นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย
นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมพร อินทรแกว
นางสาวสมลักษณ กาญจนาพงศกุล
นางสมศรี คชเวช
นางสาวสรวีย เตชะเทียมจันทร
นางสรัญญา สงคุณธรรม
นางสาวสราพร มัทยาท
นางสลักจิต ชุติพงษวิเวท
นางสาวิตรี ไกรขจรกิตติ
นางสิรมิ า ทิพยรัตน
นางสาวสุกญ
ั ญา ภัยหลีกลี้
นางสาวสุกัลยา นิมติ สุรชาติ
นางสาวสุชาดา ชีวะพฤกษ
นางสุดาพร ไพรคณะรัตน
นางสุทนิ สุชัยรัตน
นางสาวสุนทรี มูลรินตะ
นางสุปราณี ดาโลดม
นางสุภางค สินธัญญาธรรม
นางสาวสุภาพร ปานชุมจิตร
นางสุภารัชต กาญจนะวณิชย
นางสุภิยา โออุไร
นางสุมาลี วรรณปยะรัตน
นางสาวสุมติ รา ตระการศิลป
นางสุรภี อนันตปรีชา
นางสุรสั วดี ศุภธราธาร
นางสุวนิตย โพธิ์จนั ทร
นางสุวรรณา ตอมยิ้ม

๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสุวรรณา ตีระวณิชย
นางสาวสุวมิ ล เลืองวัฒนะวนิช
นางสุอร ชัยนันทสมิตย
นางสาวเสาวนินทร อินทรภักดี
นางเสาวนีย แสงอรุณ
นางโสภา พิชัยณรงค
นางสาวหทัยรัตน อัจจิมานนท
นางหรรษา ไชยวานิช
นางอนงค ชัยวิสุทธิ์
นางอนงค เบญจฆรณี
นางอภิรมย พวงหัตถ
นางสาวอมรรัตน วิจิตรลีลา
นางอมรา ดือเระ
นางอรพรรณ อืน่ สุวรรณ
นางอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ
นางอรอนงค มานะเจริญ
นางสาวอรุณี จงธนากร
นางสาวอวยพร กิตติเจริญรัตน
นางอังคณา อุปพงษ
นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
นางอัจฉรา มิตรปราสาท
นางสาวอัจฉรา รอดเกิด
นางอัจฉรี อินทรกุล
นางอัญชนา ปาลสุทธิ์
นางอัญชลี วิสิทธิ์วงษ
นางอัญชลีรตั น เลิศสถิตย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗

นางอัมพร เบญจพลพิทักษ
นางอัมพร สูงสวาง
นางอาภรณ วิเชียร
นางอาภรณ อุบลสะอาด
นางสาวอารีย ภูรวิ รานนท
นางสาวอุดมลักษณ เจนพาณิชย
นางสาวอุทัยวรรณ ยุทธโกวิท
นางอุมาภรณ พงษพันธุ
นางสาวอุษา ศิริบญ
ุ ฤทธิ์
นางอุษากร อุตรชาติ
นางสาวจิตรา กุลวานิช
นางชยมัย ชาลี
นางธัญพร ลาภานันต
นางสาวนภาพร อรุณเกียรติกอง
นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
นางแนงนอย เวทยพงษ
นางสาวบงกช อนุโรจน
นางเบญจมาพร เอกฉัตร
นางสาวพะเยาว คํามุข
นางพีระพรรณ บูรณสมภพ
นางวรวรรณ ชิตอรุณ
นางวราภรณ เฉยสอาด
นางสาววรุบล สุขเกษม
นางวัชรี ถิน่ ธานี
นางวารี จันทรเนตร
นางวาสนา มุทุตานนท

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวสมจิตต สัจพันโรจน
นางสิรริ ัตน จิตตเสรี
นางอนงค ไพจิตรประภาภรณ
คุณชวลี อมาตยกุล
นางสาวณัฏฐวดี ชนะชัย
นางสาวดวงฤทัย หิรญ
ั สถิตย
คุณนันทิยา นาคะชาต
นางเพ็ชรี รัตนเศรษฐ
นางสาวสิยากร พูนพนิช
นางกัณณิกา ชารักษภักดี
พลตํารวจตรีหญิง ขนิษฐา
เที่ยงทัศน
นางภาวินี วิพฒ
ั นบวรวงศ
นางเกษรินทร รักษา
นางสาวชลธิชา ศุภรัตนวนิชย
นางฐิติมา บุนนาค
นางสาวณัฐหทัย ชีวรัฐอุทัยวงศ
นางนงลักษณ ฮวดหิน
นางนาตยา พุกบุญมี
นางปญจพัฒน วรรณไพบูลย
นางสาวพรพิชชา สองสี
นางสาวมัลลิกา เพ็งคํา
นางรวมพร สุพรศิลปชัย
นางรุง หทัย อินทรปรีชา
นางสาววณี เกษตรธรรม
นางศจีมาส บัวรอด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘

นางศศิธร จันทราธิบดี
นางสาวสุนียร ัตน สุรพาณิชย
นางอลิสา อภิบุณโยภาส
นางอัจฉรา ภิรมยกุล
นางอําไพ ศุกระชาต
นางสาวอําไพ สิงหเพชร
นางสาวจรรยา เพ็งปรีชา
นางสาวจีรดา สุภะประเสริฐ
นางฉวีวรรณ ศรีสวุ รรณกาฬ
นางชลาลัย สุขสถิตย
นางดวงพร หมืน่ นุช
นางดุษฎี จรดล
นางสาวถนอม สุรวงศตระกูล
นางทิพยา ศรีวิโรจน
นางนิตยา ธรรมนิตยกุล
นางสาวพนิดา แขมทิพย
นางสาวพัชรพงา สโรบล
นางสาวไพรัตน คงศิริพาณิชย
นางสาววรลักษณ ถ้าํ แกว
นางสาววิมลรัตน อังคณานุวัฒน
นางสายรุง ศรีบุญรอด
นางสิรนิ ทร พันธเกษม
นางนงนุช เศรษฐบุตร
นางสาวนงลักษณ สถิตยเสถียร
นางสาววราภรณ สุขประเสริฐ
นางศิริพรรณ วณิคพันธุ

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๓๐๔๙ นางอรวรรณ พันธุเปรือ่ ง
๓๐๕๐ นางอารยะหญิง จอมพลาพล
๓๐๕๑ นางกองกาญจน
สุบรรณ ณ อยุธยา
๓๐๕๒ นางกันธิมา ธันยาวุฒิ
๓๐๕๓ นางกันยารัตน รอดประเสริฐ
๓๐๕๔ นางสาวกาญจนา สมวงศ
๓๐๕๕ นางชุติปภา วรสัมปุรณะ
๓๐๕๖ นางดรุณี แสงเรืองออน
๓๐๕๗ นางทัศนีย พลอยบุษย
๓๐๕๘ นางธนาทิพย ตันติวตั นะ
๓๐๕๙ นางธนีนาถ ตรีรตั นวีรพงษ
๓๐๖๐ นางนงพะงา บุญปกษ
๓๐๖๑ นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย
๓๐๖๒ นางสาวรจนา พิริยะอนนท
๓๐๖๓ นางรัสยาภรณ นครสุต
๓๐๖๔ นางรุง ทิวา เทพวิทักษกิจ
๓๐๖๕ นางสาววิภาภรณ สรวงพนากุล
๓๐๖๖ นางศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
๓๐๖๗ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย
๓๐๖๘ นางสาวสวลี แสงเขียว
๓๐๖๙ นางสุดจิต พลอยมุกดา
๓๐๗๐ นางสาวพัชรี มีนสุข
๓๐๗๑ พันตํารวจโทหญิง มาธวี ตรีมธุรกุล
๓๐๗๒ นางรดา สมบัตศิ ิริ
๓๐๗๓ นางสวรรยา รัตนราช

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางแสงโสม ปนปก
นางสาวเจษฎา ไชยคุปต
นางกรกช วองไว
นางสาวเขมจุฑา สุวรรณจินดา
นางสาวงามจิต อนยาง
นางเงินทิพพ พัชรเรืองพัฒน
นางจิดานันท รักษคิด เมธาธราธิป
นางสาวจิตติมา ประจงการ
นางสาวจิรฉวี อินทจาร
นางเจิมจิต เจริญสุข
นางสาวฉันทนา เจริญศักดิ์
นางชญากุญช เพชรทองภูนพ
นางชนมทติ า บัวทอง
นางสาวชนาธิป เศรษฐสุวรรณ
นางสาวชลทิชา แข็งสาริกิจ
นางฎารณีย มาตยชาวนา
นางสาวดาสินี มาลัยพงษ
นางสาวเดนฟา เรืองฤทธิ์เดช
นางสาวตองอุทัย เจิมพัฒน
นางทัศนีย รังสิกรรพุม
นางทัศนีย เหลืองเรืองรอง
นางนงนาถ พัฒนา
นางสาวนลิน ญาณศิริ
นางนัดดา โชคบุญธิยานนท
นางนันทนภัส จันทรอดุ ม
นางนันทวัน เจริญศักดิ์ เกษมสมพร

๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวบุศรา เจตนจาํ นงจิต
นางบุษบา ธรรมบํารุง
นางปราณี จิตรอําไพ
นางสาวปยนุช จันลองรัตน
นางพรหมพร มูลศาสตร จารุวาที
นางสาวพวงชมพู โชตินุชติ
นางพวงผกา อัครวิทย
นางพิทยลักษณ บุญชู สุวรรณรัตน
นางพิมลสิริ ประเสริฐจิโรภาส
นางสาวภาวนา พิทักษ
นางรวีวรรณ โกศลกาญจน
นางรัชดาวดี กาญจนขจิต
นางสาวรุง ทิพย สุประเสริฐ
นางวรรณภร ลิม้ เฉลิมฉัตร
นางวิภารัตน ดาวมุกดา เหลืองทอง
นางวิมล นุชประไพ
นางวีณา ทองใส
นางศรินดา เกียรติศิริโรจน
นางสาวศุภัททิยะ ศุภางคเสน
นางสมพร ศรีประเสริฐ
นางสุธรรมา ณ ระนอง
นางสุภาพร เหลืองภัทรวงศ
นางสาวสุภี สมสวัสดิว์ ิบูลย
นางสาวสุวฒ
ั นา จิตสมานกุล
นางอารีวรรณ ไลทองคํา
นางสาวอุไรวรรณ วองกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางกัญญา กิตศิ รีวรพันธุ
นางทิพยละไม ธรรมสุคติ
นางจินตนา เสรีภาพ
นางพัลลภา เรืองรอง
นางสาวสายสมร สรอยอินตะ
นางเกสรา ณ ระนอง
นางคูข วัญ บุญชัยสุข

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๓๑๓๓ นางวานิพรรณ เกษมทองศรี
๓๑๓๔ นาวาอากาศเอกหญิง สุวฒ
ั นา
ลิ้มแหลมทอง
๓๑๓๕ นางจินตนา จั่นตอง
๓๑๓๖ นางพัชราภรณ รัตนเพียร
๓๑๓๗ นางเพ็ญลักษณ ปฏิมาประกร
๓๑๓๘ นางอรัญญา แสงสิงแกว

ประถมาภรณมงกุฎไทย
นายถาวร จําปาเงิน
๑๗
นายวัน อยูบํารุง
๑๘
รอยตรี กฤษฎา การุญ
๑๙
นายประเวช รัตนเพียร
๒๐
นายเกียรติศกั ดิ์ สองแสง
๒๑
นายชวนนท อินทรโกมาลยสุต
๒๒
นายรังสรรค มณีรตั น
๒๓
นายสมเพชร แตงงาม
๒๔
นายศรีสขุ รุงวิสัย
๒๕
พันตํารวจเอก ทวีศกั ดิ์ งามสงา
๒๖
พันเอก เศรษฐพงค มะลิสวุ รรณ
๒๗
นายยุทธนา ปยะจันทร
๒๘
นายกรีฑา ฤทธาภัย
๒๙
นายทรงพล โสภณ
๓๐
นายวิรัตน นิ่มวิจิตร
๓๑
นายนิทัศน แชมชอย
๓๒

นายลิขติ ศกุนะสิงห
นายวิโรจน ธิตา
นายอาณัติ สุขปะทิว
นายพีระพงษ ไพรินทร
นายกรณินทร กาญจโนมัย
นายกิตติ พัฒนเจริญ
นายเกรียงศักดิ์ สืบสายหาญ
นายเกียรติ วรพล
นายคมกฤช หอมชง
นายจงกล เหลาอวยพร
นายเฉลิมชัย จันทรเสนา
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
นายชาติชาย รําพึง
นายชูโชค ทองตาลวง
นายไชยยันต พงศะบุตร
นายฐิติพร คลองแคลว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นายดนุชา พิชยนันท
นายดํารง เศวตพรหม
นายทรงยศ วงธนานุกติ ย
นายทวีศักดิ์ ชพานนท
นายธนากร บัวรัษฏ
นายธเนศ เธียรนันทน
นายธวพงศ ออนนุช
นายธวัชชัย ฤทธากรณ
นายธสรณอัฑฒ ธนิทธิพันธ
นายนรกิจ ศรัทธา
นายบุญชู ประสพกิจถาวร
นายบุญลือ เดชานีรนาท
นายประกิจ ธนาเลิศสมบูรณ
นายประยงค ตั้งเจริญ
นายประยุทธ เมทินรี ักษ
นายพรพรหม เกษมสุวรรณ
นายพัฒนเดช ยศกรกุล
นายพิชัย คุม หรั่ง
นายภวัต ศรีสมบูรณ
นายเมธี พยอมยงค
หมอมราชวงศรณจักร จักรพันธุ
นายวรวิทย วรธัญญะกิจ
นายวันวิชัย คุม เปลี่ยน
นายวิชญายุทธ บุญชิต
นายวิลาศ สุขะตุงคะ
นายวีระพันธ อภัยรัตน

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณ
นายศรายุธ ทองกูล
นายศิรโิ ชค สาธุพันธุ
นายสมพงษ ปตตานี
นายสาโรช บุญบุตร
นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ
นายสุจินต เพชรเนียน
นายสุรพล สันตยานนท
นายสุรยุทธ ศรีประเสริฐ
นายสุรวุฒิ พันธุพิมานมาศ
นายสุรศักดิ์ ศรีพยัคฆ
นายสุรีย สุขกรรม
นายเสนีย ชีพทองคํา
นายโสภณ วงศศริ ิเมธีกุล
นายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธุ
นายอนุชา ภาระนันท
นายอุทิศ วงศมาก
พลตรี ขวัญชัย สมนึก
พลตรี ชัยยุทธ อินทจาร
พลตรี ณัฐวัฒน อัคนิบุตร
พลตรี ทินกร ตันติวนิช
พลตรี นพเดช ศรีกนก
พลตรี ปฏิพล สมรรคจันทร
พลตรี ปรีชา สมมะโนหมาย
พลตรี พรชัย ขาวสบาย
พลตรี มนัส หนูวัฒนา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

พลตรี วรสิญจ ภักดีณรงค
พลตรี ศราทิตย สุขมั ศรี
พลตรี สุเมธ พรหมตรุษ
พลตรี อติเทพ กุลตัณฑ
พลตรี อภิรัตน ไทยกลา
พลอากาศตรี เกียรติศกั ดิ์ พลกนิษฐ
พลอากาศตรี ธรรมรงค
โชคคณาพิทักษ
พลอากาศตรี นพพร จันทนลาช
พลอากาศตรี นรินทร แสงเนตร
พลอากาศตรี บุญมา วิบูลย
พลอากาศตรี มานะ สัตยธีรานนท
พลอากาศตรี วีระ ซังบุดา
พลอากาศตรี วีระศักดิ์ นิตยสุทธิ์
พลอากาศตรี สุชาติ ฤทธิรงค
พลอากาศตรี สุรพงศ ดุลยไพบูลย
พันเอก กนกวรรธน หนองเอี่ยน
พันเอก กมล กฤษวงศ
พันเอก กฤษณ จันทรนิยม
พันเอก กลยุทธ ไกรฤกษ
พันเอก กษิดิศ หลักกรด
พันเอก กอง ไชยณรงค
พันเอก กิตติชัย วงศหาญ
พันเอก กิตติธัช บุพศิริ
พันเอก กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ
พันเอก เกษมสุข ตาคํา

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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

โกศล กิจกุลธนันต
ไกรเวทย พูลอําไภย
คมกฤช วัฒกร
จรัส สุรวิ งษ
จักรพงษ กระจางพุม
จินตมัย ชีกวาง
จิรชาติ อุน จิต
จิรศักดิ์ เปาทอง
จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ
จิระภณ แทนทอง
เจนสิทธิ์ คนศิลป
ฉกาจ ประสงค
ฉลอง แสงเงิน
เฉลิม เรืองทอง
ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ
ชนะ บุญปราศภัย
ชนินทร โพธิ์พูนศักดิ์
ชรารักษ สมนาม
ชรินทร จอยสองสี
ชลธิศ เลาหะคามิน
ชลศักดิ์ เจียสกุล
ชวลิต พงษพิทักษ
ชวลิต เอี่ยมแทน
ชัชวาลย กุลกุศล
ชัยวัฒน โฆสิตาภา
ชัยวัฒน จิเนราวัต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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
๑๖๑

พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

ชัยวิทย พิมพทอง
ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ
ชาญชัย วิชติ สรไกร
ชาญวิทย ทองพลับ
ชาตรี วงภูธร
ชาติชาย มาเมือง
ชาติชาย อินทรวิชยั
ชินทัศ หมวกละมัย
ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร
เชิดชัย อังศุสงิ ห
โชคชัย ขวัญพิชิต
ฐิติพล ไวยพจน
ณปภัช วังบรรพตดํารง
ณรงค นอยนารถ
ณรงค อินสิงห
ณรงคกร พุทธสงกรานต
ณรงคพันธ จิตตแกวแท
ณัฐพงษ สนธยานนท
ณัฐพล แสงจันทร
ดิเรก ดีประเสริฐ
เดชนิธิศ เหลืองงามขํา
เดชา พันธมิตร
เดชาธร สุขแสง
โดมหทัย ปนทองพันธุ
ไตรรงค จิตรพร
ทนง บัวชุม

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๘๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

ทรงกลด ทิพยรตั น
ทรงพล รัตนโกเศรษฐ
ทวีป บุญจันทร
ทวีศักดิ์ จันทราสินธุ
ทวีศักดิ์ วงศทวีทรัพย
ทสร ทรงสมบูรณ
ทัตเทพ รอดจิตต
เทอดชัย นิยม
ธนชัย สมภิพงษ
ธนณัฐ ยังเฟองมนต
ธนวัฒน จันทรดี
ธนะ โกษะโยธิน
ธนาพร สุธรรมพันธุ
ธนินทร พูทองคํา
ธนิศร ยูสานนท
ธวัชชัย ดะนุดิษฐ
ธานินทร ชัยวีรกุล
ธีรพร คัมภีรพันธุ
ธีรพล รักอาชีพ
ธีระ รักธรรม
ธีระพล รอดสาตร
นพดล ดลประสิทธิ์
นพดล พรหมแพทย
นพดล ศรีจันทรสขุ
นพพร มากเมือง
นรเศรษฐ พงษเจริญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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
๒๑๓

พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นราธิปต ปอมปองกัน
นรินทร มีสมบูรณ
นรินทร สมุทรประภูติ
นเรศ ไชโย
นเรศ หมวกเหล็ก
นิพนธ พรหมจันทร
นิพนธ พินสุวรรณ
นิเวศน ฉายากุล
บรรจง ไชยลังกา
บัญชา บุญพามี
บัญชา อาจคําพันธุ
บุญชัย บุญประเสริฐ
บุญประสิทธิ์ มีสอาด
บุญสง มะลิวัลย
เบญจพล รังษีภาณุรัตน
เบ็ญจะ ฉางปูนทอง
ปฎิญญา ลีลาศเจริญ
ปฏิพงค ศรีทิภัณฑ
ปฏิวตั ิ ทิวะพันธุ
ประกอบโชค ตันประเสริฐ
ประชาสัณห ชนะสงคราม
ประเชิญ ไชยกิจ
ประทีป โกนสันเทียะ
ประเทือง เพ็ชรสีงาม
ประวิทย เบื้องกลาง
ประวิทย เสียงสอาด

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
๒๓๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

ประสาร รวยดี
ประสิทธิ์ จงฤทธิพร
ประสิทธิ์ มหากิจ
ปราโมทย วานเครือ
ปรินทรพนั ธ นอยนาค
ปรีชา บุญทับ
ปรีชา เบ็ญจขันธ
ปรีชา สาลีผล
ปรีดา เกษตรเวทิน
ปาลิต ศรีติรตั น
ปยพล เพ็ชรไกร
ปุญชรัสมิ์ มีพรา
พงศเทพ แกวไชโย
พงศสนั ต สายทอง
พยนต พระศุกร
พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
พรพจน เมธาวุฒนิ ันท
พิชาติ ผูภักดี
พิทักษ ประยูรพันธ
พิสิทธิ์ สิงหราไชย
พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ
พีรพงศ โพธิ์เหมือน
พีรพงษ เมืองบุญชู
พีระพงษ เจริญดี
พีระพล ชางกลึงเหมาะ
เพชรัตน ลิ้มประเสริฐ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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
๒๖๕

พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

ไพรัช มีลาภ
ภราดร จินดาลัทธ
ภัทรพล ชลานุเคราะห
ภัทรศักดิ์ หอมทรง
ภาณุพล โรจนรัชโยธิน
ภาณุวฒ
ั น ออนนุช
ภูมิชาย นิลกําแหง
ภูสิษฐ หลอประเสริฐ
เภา โพธิเ์ งิน
มนตรี ถาดพลกรัง
ไมตรี วิจิตรกุล
ยงยุทธ สอนไม
ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร
รณภพ จันทรนิยม
ระพีพงษ อุทยานันท
รัฐธีร สิทธิธรี กรณ
เริงฤทธิ์ สุวรรณศรี
เลิศฤทธิ์ จินดาพงษ
วชิรทิตย ยี่สาคร
วรยศ เทพดารักษ
วราวุธ สินวัต
วสุ เจียมสุข
วัชชรินทร สุวรรณรินทร
วัชรินทร มุทะสินธุ
วันชัย บุญหลี
วิกร เลิศวัชรา

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๙๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

วิเชต เมาลานนท
วิเชียร ไทยประยูร
วิญู เชาวนวม
วิทวัส สุขยางค
วินัย เกตุสุวรรณ
วิรัฎฐ วงษจนั ทร
วิสนั ติ สระศรีดา
วิสัย อินทรมณี
วิสุทธิ์ เดชสกุล
วีรากร ประกอบ
ศรัณยู วิริยเวชกุล
ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
ศักดา วรรณโภคา
ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนยี 
ศักดิ์สิทธิ์ อยูหุน
ศิรพงศ รดาธร
ศิรวิ ฒ
ั น ทับทิมเทศ
ศุภกร เทอดสุวรรณ
ศุภกาญจน มหาคีตะ
ศุภชัย สิรยากร
ศุภชาน สิงหวัฒนะ
สมชาติ เธียรอนันต
สมชาติ แนนอุดร
สมชาย ครรภาฉาย
สมชาย ชางไม
สมชาย พวงจันทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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
๓๑๗

พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

สมบูรณ ขันธปราชญ
สมพงษ ผลอวยพร
สมศักดิ์ เอี่ยมอราม
สรศิริ ปริญญานันท
สราวุธ พิมพจันทร
สราวุธ เมืองแมะ
สัญญา เกษตรเวทิน
สันติพงศ ธรรมปยะ
สากล ศรีรตั นศักดิ์
สานิต ปญจมะวัต
สําราญ ยิ้มขาวผอง
สิทธา มหาสันทนะ
สิริลาภ ศรีอุทัย
สุชาต สุขสายชล
สุชาติ เวบานแพว
สุเทพ นพวิง
สุเทพ สมบูรณสิน
สุพจน สุขุมะ
สุพล จันทรผอง
สุเมธี สนามชัย
สุรชัย สบประสงค
สุรพงษ ดอกไม
สุรพล ทองลับแกว
สุรพล ประสงค
สุรสีห ดรุณสาสน
สุระ แกวไพโรจน

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๔๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

สุรตั นชัย ฐิตทัดฐาน
สุวรรณ เชิดฉาย
โสภณ ติวตุ านนท
หทัยเทพ กีรติองั กูร
หาญณรงค จันใด
หิรัญ ศรีสุก
องอาจ สุขมณี
อดินันท ไชยฤกษ
อดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร
อนุกิจ บุพพะกสิกร
อนุรักษ ขาวทิพย
อนุวฒ
ั น ประดิษฐ
อภิเกียรติ ชวนกระโทก
อภิชาติ สุขแจม
อภินนั ท จันดอนไผ
อภิรัชฎ รามนัฎ
อัครวีร สมวรรณ
อังกูร เอี้ยงทอง
อัฎฐพล ลัดใหมกลุ วัฒน
อัฐพงศ พิชญาภรณ
อัตถเดช มาถนอม
อาทิตย ศรีหริ่ง
อาทิตย สายสรรพมงคล
อานุภาพ ชุนถนอม
อํานาจ เลิศหิรัณย
อุดม โกษากุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
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
๓๖๙

พันเอก อุทก นเรศเสนีย
พันเอก เอกศิษฐ ใจตรงฉัตรพงศ
พันเอก โอฬาร หาญสุรภานนท
นาวาเอก กิตติ ยุกติรัตน
นาวาเอก จาริก พัวพานิช
นาวาเอก จุมพล ศิริรตั น
นาวาเอก ชนะ พูนนิพงษ
นาวาเอก ชวเลิศ เลขะวัฒนะ
นาวาเอก ชวาล เวียงวิเศษ
นาวาเอก ชัยณัติ ทองศาสตร
นาวาเอก ชัยยุทธ นพกูล
นาวาเอก ชัยวัฒน คุมทิม
นาวาเอก ชัยวัฒน ยมจินดา
นาวาเอก ชาตรี เปยมศิริ
นาวาเอก ณัฏฐพล เดี่ยววานิช
นาวาเอก ธีรพงศ หุตายน
นาวาเอก ธีรยุทธ ดาวมุกดา
นาวาเอก นันทปรีชา มีจนั ทร
นาวาเอก บํารุง นนทะราช
นาวาเอก บุญยืน หริสมบัติ
นาวาเอก เบญจพล หรูสกุล
นาวาเอก ประชา สวางแจง
นาวาเอก พงษสนั ต สมัยคมสัน
นาวาเอก พัฒนชัย เฉลิมวรรณ
นาวาเอก พิจิตต ศรีรุงเรือง
นาวาเอก พิสิฐ อินทรจนั ทร

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๙๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก

พีรวัชร ประทุมเมือง
พีระพล ใบกวาง
ไพฑูรย เพ็ญตาย
ไพศาล ชะโนภาษ
ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต
ภูรศิ ร ชมะนันทน
มนูญ จันทรนวล
มานพ สุรรัตน
มาโนช ธรรมรุจา
ยรรยงค ปน วิถี
ยุทธชัย ลีลาสวัสดิ์
วชิรพร วงศนครสวาง
วรพล สิทธิจติ ต
วรภพ สภานนท
วรวุธ พฤกษารุงเรือง
วสันต สาทรกิจ
วิทยา สิริบญ
ุ โรจน
วิรัช แพหมอ
ศุภชัย จิระสถิตย
สมชาย จันทโรธร
สมบัติ นาราวิโรจน
สมศักดิ์ สีสงั ข
สมหมาย สุกกอ
สราวิษณ บุนนาค
สาคร ปน เมืองปก
สามารถ ปราโมศย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาเอก สายันต เจริญผล
นาวาเอก สิริณัฏฐ ธีระวัฒน
นาวาเอก สิริพงษ รังสิพราหมณกุล
นาวาเอก สุชาติ ธรรมพิทกั ษเวช
นาวาเอก สุชาติ นาคมอญ
นาวาเอก สุทนิ หลายเจริญ
นาวาเอก สุเทพ ลิมปนันทวดี
นาวาเอก สุรศักดิ์
ประทานวรปญญา
นาวาเอก สุวิทย ภิรมยาภรณ
นาวาเอก สุวิน แจงยอดสุข
นาวาเอก อดิศักดิ์ แจงเล็ก
นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง
นาวาเอก อภิชาติ วรภมร
นาวาเอก อภิธร กาญจนกําธร
นาวาเอก อรรถพล เพชรฉาย
นาวาเอก อัตตะวีร ทักษรานุพงศ
นาวาอากาศเอก กระมล ทองประมูล
นาวาอากาศเอก กองเกียรติ อารีรักษ
นาวาอากาศเอก กูเกียรติ
สวนประเสริฐ
นาวาอากาศเอก เกริกสัน ภูประยูร
นาวาอากาศเอก โกเมศ เจริญดี
นาวาอากาศเอก ไกรเลิศ เธียรนุกูล
นาวาอากาศเอก คมสัน นอยพงษ
นาวาอากาศเอก เฉลิมพร ขํานวลทอง

๔๒๐ นาวาอากาศเอก
จันทรสําเภา
๔๒๑ นาวาอากาศเอก
๔๒๒ นาวาอากาศเอก
๔๒๓ นาวาอากาศเอก
๔๒๔ นาวาอากาศเอก
๔๒๕ นาวาอากาศเอก
๔๒๖ นาวาอากาศเอก
๔๒๗ นาวาอากาศเอก
๔๒๘ นาวาอากาศเอก
ภูมณีรัตนกุล
๔๒๙ นาวาอากาศเอก
๔๓๐ นาวาอากาศเอก
๔๓๑ นาวาอากาศเอก
รัตนแกวกาญจน
๔๓๒ นาวาอากาศเอก
ปรางประสิทธิ์
๔๓๓ นาวาอากาศเอก
๔๓๔ นาวาอากาศเอก
๔๓๕ นาวาอากาศเอก
๔๓๖ นาวาอากาศเอก
๔๓๗ นาวาอากาศเอก
๔๓๘ นาวาอากาศเอก
๔๓๙ นาวาอากาศเอก
นันทาวิศิษฐ
๔๔๐ นาวาอากาศเอก

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
เฉลิมศักดิ์
ชนะวิชญ โหละสุต
ชัยยะ อุปริรตั น
ชาติชาย รักษธนกูล
ชานนท มุงธัญญา
ชูชาติ บุญจันทึก
ณรงคเวตย เรืองจวง
ดําเนิน พุม เจริญ
ถนอมศักดิ์
ทรงพล พรหมวา
ทวี มังสิงห
ทศวรรณ
ทองปลิว
ธณวัฒน ทองขาว
ธนิต สามิตสมบัติ
ธวัชชัย รักประยูร
ธีรธัช เกิดรวม
บรรจบ ตีระเตชา
บวงสรวง บุนนาค
บวรศิษฐ
บัณฑิตย มีชูชีพ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔๔๑ นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ กะสีวฒ
ั น
๔๔๒ นาวาอากาศเอก ประกฤต กันทวงศ
๔๔๓ นาวาอากาศเอก ประยุทธ
เปยมสุวรรณ
๔๔๔ นาวาอากาศเอก ปราการ ฉัตรชัยการ
๔๔๕ นาวาอากาศเอก ปราชญเปรื่อง
โรจนกุล
๔๔๖ นาวาอากาศเอก ปราโมทย
ศิริธรรมกุล
๔๔๗ นาวาอากาศเอก พงศสินธุ แกวใหญ
๔๔๘ นาวาอากาศเอก พงษศักดิ์ พิจิตรพงษ
๔๔๙ นาวาอากาศเอก พงษสวัสดิ์ จันทสาร
๔๕๐ นาวาอากาศเอก พงษสวุ รรณ
ศรีสุวรรณ
๔๕๑ นาวาอากาศเอก พงษอาํ นาจ ผานภพ
๔๕๒ นาวาอากาศเอก พิบูลย
วรวรรณปรีชา
๔๕๓ นาวาอากาศเอก พิริยะ วรรลยางกูร
๔๕๔ นาวาอากาศเอก พีรเดช เกิดนาวี
๔๕๕ นาวาอากาศเอก เพชร เกษตรสุวรรณ
๔๕๖ นาวาอากาศเอก ภัทระ โพธิ์ถวิล
๔๕๗ นาวาอากาศเอก ภูมิใจ เลขสุนทรากร
๔๕๘ นาวาอากาศเอก มนัส จันทรแดง
๔๕๙ นาวาอากาศเอก ยุทธชัย วัชรสิงห
๔๖๐ นาวาอากาศเอก รณชัย เชี่ยวชาญ
๔๖๑ นาวาอากาศเอก รักเกียรติ ขําสุวรรณ

๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
สุวรรณทัต
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
พลอยสังวาลย

เรืองวิทย ศรีนวลนัด
วัฒนา อนอารี
วิเชียร เรืองพระยา
วิธาน ทิพยมโนสิงห
วิรตั น เอีย่ มสาย
วิวติ ต กาญจนโยธิน
ไววิทย เสือดี
ศยาม ผิวเหลือง
ศิริชัย เรียนดารา
สนธิกาญจน
สมชาย พุกไพจิตร
สมพงษ รพีพัฒนา
สมศักดิ์ ลวนวิเชียร
สมศักดิ์ อุตมะ
สรกฤช ศรีเกษม
สืบสุข ศิริธร
สุธน จันกระทึก
สุพจน บทสันเทียะ
สุรชาติ เพชรรุง
สุรทิน ยาวะโนภาส
สุระ ไชโย
อภิชัย ศักดิ์สุภา
อภิชาต แกวประสพ
อภิชาต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก อภิสิทธิ รักษาวงศ
นาวาอากาศเอก อํานาจ ขวัญเมือง
นาวาอากาศเอก เอนก นนทวงษ
นายกนิษ นงคนวล
นายกมล วงศอดุ มมงคล
นายกรีชา เกิดศรีพนั ธุ
นายกิตติศกั ดิ์ ทรงสุจริตกุล
นายเกษมภูมิ วีรสมัย
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายจรัล เทวรัตน
นายจรูญ ราชกิจจา
นายจรูญ อินสุวรรโณ
นายเจริญ เสือนิล
นายฉลอง นิ่มเนียม
นายฉัตรชัย ออนศิริ
นายชวลิต จินตนานนท
นายชัยบูรณ พันธุแ นน
นายชัยฤทธิ์ แพทยสมาน
นายชัยวัฒน ถิรอุฬารสกุล
นายชูเกียรติ สืบเสาะ
นายเชาวน ภูสันติสัมพันธ
นายถนัด หอมจันทร
นายทวีป สอนชา
นายทวีศักดิ์ สรายุทธพิทักษ
นายธเนศ ศรีเศวต
นายธวัชชัย เที่ยงธรรม

๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายธวัชชัย ศุภสิทธิกุลชัย
นายนภดล ศรโชติ
นายนิพนธ หลอตระกูล
นายนิวัติ สุปรียธิติกุล
นายบุญสืบ ศรีแกว
นายบุลรวี สุวรรณประไพ
นายเบญจ มีเพียร
นายประคัลภ แกวอัมพร
นายประจวบ สมสวัสดิ์
นายประชา อดิเรกโชติกุล
นายประพันธ เลขะจิระกุล
นายประสงค เพริดพริง้
นายประสงคศักดิ์ บุญมา
นายปอมเพชร วิทยารักษ
นายปณณทัต ใจทน
นายปยะ รัตนศักดิ์ชัยชาญ
นายพงษศักดิ์ สุดตา
นายพรชัย ทรัพยมูล
นายพลเทพ สมบัติพิบูลย
วาที่รอยตรี พลวัต วรเมธากร
นายพิชัย จันทรจิราวุฒิกุล
นายพิชัย อนิวรรตน
นายพิรุณ ตั้งสกุล
นายไพบูลย เชื้อวงษบุญ
นายไพรัช เจริญชาศรี
นายไพรัตน เสือคาบแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓

นายภิสัก จารุดิลก
นายภูวเดช ปาละสิงห
นายมนตรี ลัคนากุล
นายมานิตย พลรัตน
นายมาโนช รอดสม
นายเมธินทร พรเศรษฐ
นายยุทธศักดิ์ จรกิจ
นายรวี ธรรมทัตโต
นายฤทธิ์ เกียรติโอภาส
นายลือชา นิสัยกลา
นายเลิศศักดิ์พิชัย มณีโชติ
นายวนวัฒน ทัศนเสถียร
นายวรัชญ เพชรรวง
นายวันชัย ตั้งวิจติ ร
นายวันชัย อัครสมพงศ
นายวาทิต จินดาเชื้อ
นายวิจติ ร สุวภาพ
นายวิชัย ขําดีเดชานันท
นายวินัย เนื้อนาจันทร
นายวินิตย ตัณฑมาสน
นายวิบูลย โชควิวฒ
ั น
นายวิรัช คงวิจิตรวงศ
นายวิรัช พงศนภารักษ
นายวิรัตน วชิรศักดิ์ชัย
นายวิโรจน ตั้งสถาพรพงษ
นายวิวัฒน เลี่ยมสกุล

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายวิวัฒน วิไลวงษ
นายวิศวะ ปติสขุ สมบัติ
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห
นายวิษณุ เทียนสวาง
นายวีรพัฒน พูลมาสิน
นายวีรพันธ โอสถาพร
นายเวทางค พวงทรัพย
นายศักดา จิรถาวรกุล
นายศักดา ศิริสมบูรณเวช
นายศิริชัย คุณาบุตร
นายเศรษฐพงศ ศิรินุพงศ
นายเศรษฐพร ศรีติพันธ
นายสนัน่ นพนภาพร
นายสมเกียรติ พิสุทธิเ์ จริญพงศ
นายสมเจตน ประสงคดี
นายสมชัย เศรษฐวัฒนากุล
นายสมบัติ ลิ่วชัยชาญ
นายสมปอง ไชยโย
นายสมยศ กันแตง
นายสมยศ ซัง
พันจาอากาศเอก สมยุธ คํารุง
นายสรายุทธ สกุลบึง
นายสาธิต ปน รัตน
นายสาโรช ทองประคํา
นายสํารวน ราชสิงห
นายสิทธิชัย จึงจิรานนท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรพล วัฒนโยธิน
นายสุวฒ
ั น หิรัญวัฒนวนิช
รอยตรี เสนิส พัฒนศิริ
นายอดิพฒ
ั น วรทรัพย
นายอดุลย ประยงค
นายอนุศักดิ์ ธรรมบูรณวิทย
นายอนุสรณ จารุดุล
นายอภิรักษ ศิริทรัพยากร
นายอาคม คงพันธ
นายอาคม สุทธิภาค
นายอํานวย ชัยพัฒน
นายอํานาจ กลิ่นเฟอง
นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย
นายอุทัย วัฒนวิเชียร
นายเอกชัย สงวนนาม
นายจงเจริญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายเชิดเกียรติ อัตถากร
นายดนัย การพจน
นายธีรเทพ พรหมวงศานนท
นายนริศโรจน เฟองระบิล
นายภควัต ตันสกุล
นายชาติชาย มีเกิดมูล
นายไชยยงค วงษาพรหม
นายฐานิศวร เอี่ยวเจริญ
นายตรีวิทย องคปรีชา
นายทวีศักดิ์ วาณิชยเจริญ

๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายธารทิพย มีลักษณะ
นายธิติพงศ พิรุณ
นายปริญญา ตรีเนตร
นายปริวฒ
ั น วรรณกลาง
นายปยะ เคนขยัน
นายพรหมโชติ ไตรเวช
นายพิเชฐ เดชะคําภู
นายมนตรี ปยากูล
นายวิชัย คําทอง
นายวีระพันธ กาหาวงษ
นายเสมา วนะสิทธิ์
นายโสภณ ดลโสภณ
นายเอกสิทธิ์ อวนไตร
นายแขงขัน สีตะธนี
นายจักรินทร ไหมสุข
นายทรงเดช คําลือ
นายธงชัย ทองมา
นายนิรนั ดร สุรเดชา
นายประณต จันทรศรี
นายประสิทธิ์ นันทวงศ
นายปราโมทย เอือ้ จิตราเจริญ
นายไพบูลย โตมา
นายภักดี พวงจิตร
นายสถิตชัย พวงอราม
นายสมเจตน นัครวรายุทธ
นายสมเดช ประวิลวรรณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗

นายอนุศาสน กมลลานนท
นายอภิชาติ วาที
นายอาทิตย ทัพวงศศรี
นายกระแส หลอแท
นายกฤษฎา จันทนแดง
นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ
นายกฤษฎา สมิตานนท
นายกฤษณพงศ ศรีพงษพันธุกุล
นายกอเกียรติ สวนศิริ
นายกอบชาญ พุกกะเวส
นายกําธร เจริญวนันท
นายเกริกฤทธิ์ วงศดาว
นายเกษม ศรีพิพัฒนกุล
นายเกษม สงวนวงศ
นายเกษม สมัยแกว
นายเกียรติกมล ภุมรา
นายเกียรติคุณ เจริญสวรรค
นายไกรยศ วงศถาวรพินิจ
นายไกรสร บัวศรี
นายไกวัล กลาแข็ง
นายคนึง กลับกลาย
นายคมกริช แกวสําราญ
นายคมสัน จรุงพรรณ
นายครรชิต สุขเสถียร
นายคุณชัย สุวรรณ
นายโฆสิต วิโรจนเพ็ชร

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายจงรักษ สําอางคศรี
นายจรัญ ใจลังกา
นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ
นายจารึก วัฒนาโกศัย
นายจํารอง ดางเรือง
นายจําลอง อริยะจักร
นายจิตร คงวัฒนานนท
นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง
นายจิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี
นายจุฬ สินชัยพานิช
นายเจตนิพัทธิ์ สิงหวิสัยธร
นายเจษฎา อังศุพาณิชย
นายฉลาด นันทโพธิเดช
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน
นายเฉลิมชัย จงสมชัย
นายเฉลิมพร เหมราสวัสดิ์
นายเฉลิมศักดิ์ ศิริพันธุ
นายชนาธิปไตย ตรงดี
นายชลัม นิลพันธ
นายชวลิต รุงสถาพร
นายชะโลมศักดิ์ เพียรขุนทด
นายชัชวาล วิริยะสมบัติ
นายชัยชาญ สังขแกว
นายชัยณรงค กาฬมณี
นายชัยศักดิ์ แผวพลสง
นายชัยอนันต วราชิต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙

นายชาญชัย โตวิวฒ
ั น
นายชาญยุทธ ภาณุทตั
นายชาตรี บุญนาค
นายชินพัฒนธนา สุขวิบลู ย
นายชุมพล ตนะวิไชย
นายชูชาติ กลีบบัว
นายชูยศ เชาวศริ ิกุล
นายชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์
นายชูศักดิ์ ศรีสูงเนิน
นายเชาว ศรีวิชัย
นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต
นายโชติชัย รุงโรจนชัยพร
นายไชยรัตน นวีภาพ
นายไชยันต การสมเนตร
นายไชยันต อมรางกูร
นายไชยา บุญญานุภาพ
นายฐปกรณ สาสุนีย
นายณชัย ศราธพันธุ
นายณรงค คงมั่น
นายณรงค ศิรกิ ุล
นายณัฏฐพล เรืองอราม
นายดํารงค พงศมานะวุฒิ
นายดิเรก เขียวมณีวงศ
นายถกล ตติยไตรรงค
นายถนอม ไชยเทพ
นายถวิลกาล วังคะฮาต

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายถาวร จิระโสภณรักษ
นายทรงพล กําลังเกง
นายทศพร ผลบุตร
นายทศพล วงศวาร
นายทศพล ใหมสวุ รรณ
นายเที่ยง ลอมสุขา
นายธเนศ ปลืม้ คิด
นายธวัชชัย ญาณสมบัติ
นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล
นายธัญญะสิน เหลาเรืองธนา
นายธานินทร ปนเทียน
นายธีระเทพ เทพสุยะ
นายนที เจนประเสริฐ
นายนพดล พันธุคําเกิด
นายนพพร มหากันธา
นายนเรศวร วัฒนวงศ
นายนิติ ดาราหะ
นายนิทัศน กาญจนภา
นายนิธิวัชร ผิวจันทร
นายนิพัท รัตนอุบล
นายนิรนั ดร สุขจันทร
นายนิเวศน อุตเจริญ
นายนุกูล แสงทอง
นายบรรจง จงรักษวฒ
ั นา
นายบรรเทิง ทิพยมณเฑียร
นายบรรลือศักดิ์ ไกรโชค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑

นายบัญชา สุขแกว
นายบุญเชิด วิมลสุจริต
นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน
นายบุญยืน พฤกษโชค
นายบุญรัตน สุขมาก
นายบุญเลิศ ใจดี
นายบุญสง ศรีเจริญธรรม
นายปกรณ อุนประเสริฐ
นายประจักษ เจริญศิลป
นายประดิษฐ ปนกระจาย
นายประทีป หนูวรรณะ
นายประพนธ คําไทย
นายประพฤทธิ์ โภคา
นายประศาสน สุทธารักษ
นายประสงค ศรีสวัสดิ์
นายประสพ ศรีสายเชือ้
นายประสาร อันโนนจารย
นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย
นายประเสริฐ โพธิ์จนั ทร
นายประเสริฐ มหากิจ
พันจาเอก ประเสริฐ มาลัย
นายปราโมทย เนตรสวาง
นายปริญญา สุทธิโกเศศ
นายปรีชา บัวทองจันทร
นายปรีชา พันธสน
นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายปญญา เอี่ยมออน
นายปยปญญา ภูขวัญเมือง
นายปยะชัย สยนานนท
นายพงษศักดิ์ เอมดวง
นายพงษสันติ์ เพ็ชรชวย
นายพจน เกษชุมพล
นายพยุงศักดิ์ สายวงศ
นายพรชัย พนชั่ว
นายพรเทพ เหม็งประมูล
นายพรพรหม ชัยฤทธิไชย
นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี
นายพรศักดิ์ สังขพงศ
นายพศวีร สมใจ
นายพัลพงษ วิเศษจินดา
นายพัสกร บุญภักดี
นายพิจิตร ธีระเสถียร
นายพิเชษฐ กรุดลอยมา
นายพิบูลย เจียมอนุกูลกิจ
นายพิษณุ ตุลยวณิชย
นายพิษณุ นาอนันต
นายพีรพร พรอมเทพ
นายพีระพันธ แสงใส
นายพูลลาภ อุไรงาม
นายไพฑูรย ไชยภูมิสกุล
นายไพบูลย บุญลิปตานนท
นายไพบูลย พุฒนาค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓

นายไพรบูลย อยูม ั่น
นายไพรัตน ทรงพานิช
นายไพรัตน ทับประเสริฐ
นายไพลิน นุชถาวร
นายไพศาล สังขมงคล
นายภนัณกกิจ สุทธภักดี
นายภวัตร คันธมธุรพจน
นายภัทวี ดวงจิตร
นายภิญโญ สุวรรณชนะ
นายมงคล เชาวนลักษณสกุล
นายมณชัย มีสขุ
นายมนตรี เชื้อใจ
นายมนัส สุดพวง
นายมนูญ อยูดี
นายมังกร ปงจิตตวิสุทธิ์
นายมาตรา แกวจินดา
นายมานพ กนกศิลป
นายมานพ สุขสอาด
นายมานิตย พุมรมไทร
นายเมธี คําหุง
นายแมน ภูเจริญ
นายยงยุทธ โจงจาบ
นายยรรยง บุณยรัตน
นายยรรยงค สัตยกิจขจร
นายยสิศร อินทรสถิตย
นายยุทธนา ชัยศักดานุกูล

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายรมเมือง จินตกานนท
นายรักสกุล สุริโย
นายรังสรรค บูรณมานัส
นายรังสฤษฎ สําเภาพล
นายรังสิต โชติศริ ิคุณวัฒน
นายรัตนะ สวามีชัย
วาที่รอยโท เรืองศักดิ์ บุญโนนแต
นายเลิศชาย โพดาพล
นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์
นายวราวุธ ชูธรรมธัช
นายวสันต นุยภิรมย
นายวัชระ คงอุดหนุน
นายวัชรินทร รักษยอดจิตร
นายวัชรินทร วากะมะนนท
นายวัชรินทร อุปนิสากร
นายวัฒนมงคล ทรัพยมี
นายวิชัย มะลิซอ น
นายวิชาญ อิงศรีสวาง
นายวิชติ นวลชื่น
นายวิเชียร เกษมศรี
นายวิเชียร วรสายัณห
นายวิทย วงษกมลชุณห
นายวินัย ศรวัต
นายวิบูลย เทเพนทร
นายวิบูลย เลิศวัฒนาสมบัติ
นายวิระธรรม ทองพันธุ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕

นายวิโรจน ชลวิริยะกุล
นายวิวัฒน ภาณุอําไพ
นายวิศาล วสุนธาราพร
นายวิศิษฎชัย นุใหม
นายวิเศษศักดิ์ ศรีสรุ ิยะธาดา
นายวิสุทธิ์ หิมารัตน
นายวีนัส เจริญรุงรัตน
นายวีระ เจริญพักตร
นายวีระ โตสงคราม
นายวุฒิ วิรเศรณี
นายวุฒิพงศ เนียมหอม
นายเวทมนต บุญผองศรี
นายศรณรงค ศุภชวลิต
นายศรัณย จารุวฒ
ั นพานิช
นายศราวุธ เจะโสะ
นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ
นายศักดิ์พินติ ผดุงกิจ
นายศักดิ์ศริ ิ อยูสุข
นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลสุข
นายศักดิ์โสภณ อั้งสกุล
นายศักรินทร เกิดผล
นายศุภชัย กุสลาศรัย
นายศุภชัย แกวลําใย
นายศุภชัย แตงสุวรรณ
นายสกล คุณอุดม
นายสงกรานต แสงจันทร

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสงวน กันทะวงศ
นายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ
นายสนัน่ เผือกไร
นายสมเกียรติ ฉายโชน
นายสมเกียรติ สุขชาญไชย
นายสมคิด โพธิ์พันธุ
นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล
วาที่รอยตรี สมชัย แตงไทย
นายสมชัย ธีระวงศสกุล
นายสมชัย วิสารทพงศ
นายสมชาย ครามานนท
นายสมชาย ทรัพยบริบรู ณ
นายสมชาย บุญประดับ
นายสมชาย วงศสมุทร
นายสมนึก สะอาดใส
นายสมบัติ ตงเตา
นายสมบัติ ทัศนารักษ
นายสมบัติ พวงสมบัติ
นายสมพงษ ทองขาว
วาที่รอยโท สมพร กุลบุญ
นายสมพร เจียรประวัติ
นายสมพร รัตนะ
นายสมพร อารยชาติสกุล
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์
นายสมเพชร พรมเมืองดี
นายสมภพ จงรวยทรัพย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗

นายสมมาตร ยิง่ ยวด
นายสมยศ อินทรพิน
นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ
นายสมโสถติ์ ดําเนินงาม
นายสรรเพชญ จันทรสอง
นายสฤษดิพร ชูประยูร
นายสันติ กลึงกลางดอน
นายสันทาน สีสา
นายสาทิส ผลภาค
นายสามารถ ศรีวริ ิยาภรณ
นายสามารถ เสถียรทิพย
นายสายหยุด อาบสุวรรรณ
นายสาโรช งามขํา
นายสํานัก กายาผาด
นายสําราญ สุขใจ
นายสําเริง แซตนั
นายสิทธิพงษ ขําเดช
นายสิทธิสาร ศรีชุมพวง
นายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย
นายสุกิจ รัตนศรีวงษ
นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ
นายสุขุม ขวัญยืน
นายสุชาติ เจริญศรี
นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล
นายสุดเขต สมัครธัญกิจ
นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสุทธิพงศ ชมชืน่
นายสุทธิโรจน กองแกว
นายสุทธิศักดิ์ ชืน่ พิชัย
นายสุทธิศักดิ์ เชี่ยวพานิช
นายสุทัศน สุรวาณิช
นายสุนทร รัตนจํารูญ
นายสุนนั ท ถีราวุฒิ
นายสุพิทยา พุกจินดา
นายสุภาพ ไพรพนาพงศ
นายสุภาษิต เสงี่ยมพงศ
นายสุรเดช ปาละวิสุทธิ์
นายสุรศักดิ์ คันธา
นายสุรัช ธนูศิลป
นายสุรตั น สงวนทรัพย
นายสุรตั นชัย เตียงนิล
นายสุริยน พัชรครุกานนท
นายสุริยะ จันทรแสงศรี
นายสุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ
นายสุวิทย อาจนาวัง
นายเสฐียรพงษ อินเพน
นายเสนห รัตนาภรณ
นายเสริมพันธุ สุนทรชาติ
นายอดิลกั ข เล็บนาค
นายอดิศักดิ์ คํานวณศิลป
นายอดุลย คนมัน่
นายอนันต สุนทรเกษมสุข

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙

นายอนันต อักษรศรี
นายอนิรุท คีรนี ะ
นายอนุรักษ ธีระโชติ
นายอนุสร จันทรแดง
นายอภิชาต สุติคา
นายอภินนท สนธยานนท
นายอมร สุวรรณรัตน
นายอรุณชัย พุทธเจริญ
นายอัชฌา สุวรรณนิตย
นายอัตถพงษ ฉันทานุมัติ
นายอารักษ ชัยกุล
นายอํานวย คชวงศ
นายอํานวย เลี้ยวธารากุล
นายอุดม ทิพยเดโช
นายอุดมชัย อาภากุลอนุ
นายอุดมเดช คนสมบูรณ
นายอุดมศักดิ์ คํามูล
นายอุดร ชมาฤกษ
นายอุทัย สิงหโตทอง
นายเอกรัฐ พรหมดีราช
นายเอกศิษฐ ศักดิด์ ีธนาภรณ
นายโอภาส วรรณโชติศิรกิ ลุ
นายกองเกียรติ เกิดศรีพันธุ
นายเกรียงศักดิ์ ตันปยะกุล
นายเกษม อินทสร
นายจงรักษ กิจสําราญกุล

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายจิรนันทน ประกอบไวทยกิจ
นายจุมพล แมนญาติ
นายชรินทร การสุข
นายณรงค คูบารมี
นายณัฐชัย พลกลา
นายดนัย บุญชูวงศ
นายทวีศักดิ์ รุงเรือง
นายบดินทร โลหิตกาญจน
นายบุญเพ็ง สืบภา
นายปกรณ มิลินทะเลข
นาวาเอก ประดิษฐ วิสุทธินันท
นายประยุทธ เรืองแกว
นายประเสริฐ บุญธรักษา
นายปรีชา สมผุด
นายปญญา ไกรวณิช
นายพันธุศ ักดิ์ สัตยเทวา
นายพิชิต ศรีสวาง
นายพิทยา พัสดุรีนนท
นายไพบูลย เนือ่ งพืช
นายไพบูลย เรืองยุวนนท
นายภาณุ พงษหิรญ
ั ญ
นายภูวนัย ไพบูลยสิน
นายยงยศ วรรณประดิษฐ
นายยุทธศักดิ์ ศรีงามเมือง
วาที่รอยเอก ระวี บุญญพาพงศ
นายเลิศ พัดฉวี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑

นายวรรณชัย บุตรทองดี
นายวรวิทย ศิรินุกุลวัฒนา
นายวันทา ภุมรารสสุคนธ
นายวิชัย เติมรัตนศิรกิ ุล
นายวิชัย วงศศริ ิวเิ ศษสุข
นายวิวิต ดีประดิษฐ
นายวิศิษฎ ทวีทอง
นายวีระโชค ไชยคิรินทร
นายวีระบุตร วงศประทุม
นายสมเกียรติ มณีสถิตย
นายสมคิด กฤษณะวณิช
นายสมชัย คูว ิมล
นายสมชัย ชูณรงค
นายสมนึก พันธอายุวฒ
ั นะ
นายสมบัติ ประภพรัตนกุล
นายสมพงษ จิรศิริเลิศ
นายสมศักดิ์ บุญประทานพร
นายสมศักดิ์ สาครขจรเดช
นายสมสมัย แกวบุตรดี
นายสมหวัง ทองขาว
นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ
นายสุชาติ หิรญ
ั บัฏ
นายสุรจิต ทิพยเกษร
นายสุรชัย ศิริดาวทอง
นายสุระพล ศรีสมทรง
นายสุริยะ รัตนสมัย

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสุวิทย เฟองดอกไม
นายเสนห นิง่ ใจเย็น
นายเสรี สิงหคาร
นายอนันต ภิญโญชีพ
นายอภิรตั น กิตติวรพันท
นายอรุณ เสนห
นายเอนก ณัฐโฆษิต
นายโอภาส พิเศษสกุลวงศ
นายกิตติพจน สมอารยพงศ
นายเกษม รัตนศิริ
นายเกษม สุขวารี
นายโขมพัสตร พัฒนกุล
นายคนึงกิจ ลิ้มตระกูล
นายคารม สําเนียง
นายจรูญรัตน หิรัญชุฬหะ
นายจิตรกร สุวรรณเลิศ
นายเฉลิมศักดิ์ ชาธิราช
นายชนินทร วงศพันธุเศรษฐ
นายชลธร ปนเจริญ
นายชวลิต สังขทอง
นายชาคริต คูวิบูลยศิลป
นายดํารงค นําพาโชคชัย
นายไตรรงค สันติเมธวิรุฬ
นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
นายทองใบ บุญญาเสนียก ลุ
นายธนิตย หนูยิ้ม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓

นายธรรมรัฐ วงศโสภา
นายธวัชชัย พันธรักษพงษ
นายธีระ เงินวิลัย
นายธีระวุฒิ สุคนธประดิษฐ
นายนรินทร สายซอ
นายนิพนธ จํานงสิริศกั ดิ์
นายนิมติ พงศ เชาวนปรีชา
นายบพิตร เกียรติวฒ
ุ ินนท
นายบุญชวย ยังอยู
นายปฐมพงศ จิตเอื้ออารีกลุ
นายประชา ตั้งจิตธรรม
นายประเดิมชัย แสงคูว งษ
นายประพันธ กาใจทราย
นายประยูร จิรโสภณ
นายประสิทธิ์ พัฒนใหญยิ่ง
นายประสิทธิ์ หวานเสร็จ
นายประเสริฐ วาณิชยเจริญ
นายปรีชาญ สามารถ
นายผดุงเกียรติ มวงนนทศรี
นายไผท พันธุโรทัย
นายพงศธร พจนสิทธิ์
นายพฤกษ โสโน
นายพิชิต สมบัติมาก
นายไพบูลย รัตนะเจริญธรรม
นายไพศาล หิรัญสาย
นายภพพล ศิริลกั ษณะพงศ

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายมงคล จันทรสอ ง
นายมงคล สืบคา
นายมาโนช รักเรือง
นายไมตรี อนุกูลเรืองกิตติ์
นายยรรยง กางการ
นายยุทธ ศรทัตต
นายเรืองศักดิ์ ทีฆะสุข
นายวรเกียรติ มณีเนตร
นายวัชระ ชมภูศรี
นายวัชระ รังสรรคสฤษดิ์
นายวัชรินท นวลแกว
นายวิชัย มณีเนตร
นายวิรุฬห ศรีสนิท
นายวิโรจน ทองอินทร
นายวิศาล เลิศนิตวิ งศ
นายวิเศษศักดิ์ ทองประดิษฐ
นายศุภากร ปทุมรัตนาธาร
นายสกล วงคคม
นายสนัน่ เหลียงไพบูลย
นายสมชัย ทองบางพึ่ง
นายสมชาย ทรงประกอบ
นายสมพงษ เรืองเดชสุวรรณ
นายสมหมาย เตชวาล
นายสมาน สะแต
นายสรพงษ โกสุวนิ ทร
นายสินธพ โมรีรัตน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔

นายสุจินต ขันติสมบูรณ
นายสุจินต โตพังเทียม
นายสุเทพ เรืองรองสรไกร
นายสุวรรณ อาภาวุฒชิ ัย
นายสุวรรณทัสน ธนัญชัย
นายเสรี โพธิ์พินิจ
นายอดิศักดิ์ โรจนาพงษ
นายอภิพงษ ทรงศิริพันธุ
นายอํานาจ เจิมแหล
นายอุดม จายยอง
นายฮาเล็ม เจะมาริกนั
นายบุรนิ ทร เวชบรรเทิง
นายประภัทร ประพันธพจน
นายประสพชัย เพงผล
นายพิพัฒน เพ็ชรกระจาง
นายภูเวียง ประคํามินทร
นายสมชาย นุชประมูล
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์
ขาวสุวรรณ
นายสุขุม รัตนจินดา
นายชยุตพงศ นันทธนะวานิช
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
นายวิสตู ร ชินรัตนลาภ
นายสมบูรณ หนอแกว
นายสุริยันต อภิรักษสตั ยากุล
นายอนุชา อนันตศานต

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายกฤษฎา อินทชาติ
นายชาตรี เมฆนันทไพศิฐ
นายณรงคศักดิ์ เหตานุรกั ษ
นายดิเรก บุญแท
นายทรงศักดิ์ แยมนาม
นายทศพร คงเกษม
นายธีรวุฒิ พิศาลบุตร
นายนรากร จุลรักษา
นายนิติ แสงสุกแสง
นายปณิธิ อุทัยรัตน
นายประชา วีระชาติกุล
นายประธาน นรรัตน
นายประโยชน เพ็ญสุต
นายพิทักษ อุดมวิชัยวัฒน
นายภาณุ ขันธแกว
นายภานุพันธ กลีบเอม
นายเมธี บัวพึ่ง
นายรณชัย แดดภู
นายรัชพร อุตตรานนท
นายวงศศักดิ์ จารุวนาลัย
นายวันชัย วราวิทย
นายวีรพล คําสมบูรณ
นายวีรพล พิศวง
นายวีระชัย เพียรเพิ่มภัทร
นายสงวนศักดิ์ ชีวรัตน
นายสนัน่ ชาญสิทธิ์พิศาล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖

นายสมบัติ สามิตสมบัติ
นายสมบูรณ จุมพลเสถียร
นายสมบูรณ ภักดีวรกิจกุล
นายสุโข เลาหไพฑูรย
นายสุชาติ ทรัพยขํา
นายอภิชัย อภิวฒ
ั นา
นายกชกร รักษาสรณ
นายกมล สถิรตั น
นายกฤดิธาดา จารุสกุล
นายกฤษณพันธ เดชครุธ
นายกวิน ชัยวัณณคุปต
นายกันตภณ นารถนรกิจ
นายกานต ธงศรี
นายการัณย เกื้อวันชัย
นายกิจจา สวนจันทร
นายกิตตินันท อรรถบท
นายกิตติบรู ณ สุมนั ตกุล
นายกิตติพงษ เกิดผล
นายกิตติพงษ ชูประสิทธิ์
นายกิติชัย วิชญคุปต
นายเกรียงไกร ประดับลาย
นายเกรียงศักดิ์ สวนจันทร
นายเกษม พงษสามารถ
นายเกียรติพงษ ทิพเสนา
นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร
นายคงศักดิ์ สังขมุรินทร

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
วาที่รอยตรี คมกริช ศรีสวัสดิ์
นายคมทัตต ตันติยมาศ
นายคมสัน สุวรรณอัมพา
นายครรชิต ดีหนองยาง
นายครรชิต สลับแสง
นายโฆษิต ตองวัฒนา
นายจงเจริญ ยั่งยืน
นายจรัส ศรีมูล
นายจรุงฤทธิ์ ชนประเสริฐ
นายจรุณ คนใหญ
นายจักรกฤษณ นนทจีรพัส
นายจัตรุ ศักดิ์ โกมลวิภาต
นายจาตุรงค มณีออน
นายจํารัส กังนอย
นายจินดา ทวีปญญายศ
นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย
นายจุมพล สวัสดิผล
นายเจนเจตน เจนนาวิน
นายเจนณรงค ภาระเวช
นายเจษฎา วัฒนานุรกั ษ
นายฉลวย พวงพลับ
นายฉลาด วิรวรรณนาวิน
นายฉัตรชัย อุสาหะ
นายเฉลิม วงษไพร
นายเฉลิม สุขทอง
นายชนาส ชัชวาลวงศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายชยกร โชควรพัชร
นายชรินทร สุวรรณภูเต
นายชวลิต หลอเลิศรัตน
นายชัชวาล เชิดไชยศักดา
นายชัชวิทย ภัทรสุเมธี
นายชัยชาญ พูลผล
นายชัยโรจน ธนสันติ
นายชัยวัฒน จิตตเมตตากุล
นายชาญชัย ศรีเสถียร
นายชาญชัย อตมศิริกุล
วาที่รอยตรี ชาญวุฒิ บําเทิงเวชช
นายชาญศักดิ์ ถวิล
นายชาตรี กิตติธนดิตถ
นายชาตรี จันทรวรี ะชัย
นายชาติชาย ไชยพิมล
นายชุมพล พิชญชัย
นายชูเกียรติ บุศยรัตน
นายชูวิทย อินทรักษ
นายเชษฐา สังฆรักษ
นายเชาวนวัศ เสนพงศ
นายเชิดพงษ จันจะนะ
นายเชิดศักดิ์ อังสาชน
นายโชคชัย แกวปอง
นายไชยกิจ เหมพัฒน
นายไชยยา สมถวิล
นายฐิติรัชต โชติพานิช

๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายฐิติศักดิ์ กันเขตต
นายณภัทร ประเสริฐดี
นายณรงค จันทรทอง
นายณรงค สุขจันทร
นายณรงคชัย หอมศรีประเสริฐ
นายณรงคศักดิ์ หอมมาลัย
นายณวรัณ มีสมบัติ
นายณัฎฐพงศ ขาวทอง
นายณัฏฐชัย นําพูลสุขสันติ์
นายณัฏฐธรี  อุดมประมวล
นายณัฐทรงชัย วีระนาวิน
นายณัฐพงษ ศิริบุญ
นายณัฐพล ธารีรตั น
นายณัฐวุฒิ วีระชุนย
นายณัสพนธ บุญสิน
นายดนัย เศวตะดุล
นายดนัย สุรารักษ
นายดํารงค สิริวิชย อิม่ วิเศษ
นายดิเรก โกพลรัตน
นายเดชา พวงงาม
นายเติมพันธุ คําปุย
นายถิรพันธ ศุกระศร
นายทรงเดช ทิพยโยธา
นายทรงวุฒิ บุตรเนียร
นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
นายทวีศักดิ์ อินทรพรหม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐

นายทองคูณ ปาสาจะ
นายทองทศ อินทุมาร
นายทัพพประเสริฐ ชัยโฉม
นายเทอดเกียรติ สุกใส
นายเทอดชัย เลิศนภาเศรษฐ
นายธงชาติ เวสพันธ
นายธนกร ตระบันพฤกษ
นายธนดร เบ็ญจจินดา
นายธนพงษ นิลยกานนท
นายธนภาค ยิ้มแยม
นายธนมาตร รักรอด
นายธนเสฏฐ สุชามาลาวงษ
นายธรรมชาติ อมฤกษ
นายธวัชขชัย ใจสุข
นายธวัชชัย บุญวัฒน
นายธัชพล อภิรติมัย
นายธัญญพัฒน พัฑฒิคงพันธุ
นายธัญญวัฒน ชาญพินิจ
นายธาดา เสือพันธุเจริญ
นายธํามรงค เมฆาอภิรักษา
นายธีรพันธ นันทกิจ
นายธีรยุทธ นวลมณี
นายธีระ พรชูตรง
นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศกั ดิ์
นายธีระพล ชวยเรียง
นายเธียรชัย พุทธรังษี

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายนคร แกวชืน่
รอยตํารวจเอก นครินทร เกตุสิริ
นายนธาธร ศรประสิทธิ์
นายนพคุณ ดิลกภากรณ
นายนพดล งามเหลือ
นายนพดล วิริยะยุทธ
นายนพดล สัจจัง
นายนพรัตน ทองประกอบ
นายนราวุฒิ จันทรทอง
นายนรินทร ทรงนิพิฐกุล
นายนฤทธิ์ มงคลศรี
นายนวสุ ภูไ พจิตรกุล
นายนักรบ ณ ถลาง
นายนันธวัช เจริญวรรณ
นายนิคม มณีจันทร
นายนิมะ มะกาเจ
นายนิมติ ร ภูมปิ ระเสริฐ
นายนิวัติ สุขสงวน
นายนิเวศน หาญสมุทร
นายบรม เวชสัสถ
นายบรรจง ชวยชู
นายบรรจง ตรีกุล
นายบรรพต ยาฟอง
นายบริบูรณ จงปตนา
นายบวร ธีรฤทธิ์เฉลิม
นายบัญญัติ พันธวิศิษฏ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒

นายบํารุง อยูเจริญ
นายบําเหน็จ บินหรีม
นายบุญเกิด ครเจริญ
นายบุญเลิศ คําเจริญ
นายประกอบ ยศเสถียร
นายประกายภาพ ชอุม
นายประกาศิต มีพยุง
นายประจวบ บุตรศาสตร
นายประจวบ แสงสุวรรณ
นายประจักษ ทองบัว
นายประพันธ สัมฤทธิ์วงศ
นายประพันธุ ศรีสวุ รรณ
นายประมวล นนทะเสน
นายประมูล พูลประเสริฐ
นายประยงค อินชูรนั ต
นายประยูรศักดิ์ ยุยประยูร
นายประโยชน ฆารไสว
นายประโยชน เลี่ยวสมบูรณ
นายประวัติ คงออน
นายประวิทย โอวาทกานนท
นายประสพ ปรุโปรง
นายประสพ วัลลภศิริ
นายประสพโชค ปยโชติสุกจิ
นายประสาน ศัทโท
นายประสิทธิ์ หินออน
นายประเสริฐ แพงพิบูลย

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายประเสริฐศักดิ์ รอดสน
วาที่รอยตรี ปราสัย สุขปติ
นายปริญญา โพธิสตั ย
นายปรีชา คุมวงศ
นายปรีชา ดวงบุญมา
นายปรีชา เดชพันธุ
วาที่รอยตรี ปรีชา พลับนอย
วาที่รอยตรี ปรีดา นิลสาคู
นายปวัน พรหมพิทักษ
นายปญญา มีธรรม
นายปญญา วงศศรีแกว
นายปติ จันทระ
นายแปลก เทพรักษ
ดาบตํารวจ เผด็จชัย บุญศักดิ์
นายพงศธร แสงชมภู
นายพงศภวัน จิตรบรรเจิดกุล
นายพงษชฑูน นับสิบ
นายพงษเทพ
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายพงษพันธ ยุทธเกษมสันต
นายพงษพันธ แสงสุวรรณ
นายพจน เอกอนันตถาวร
นายพยนต อัศวพิชยนต
นายพเยาว เนียะแกว
นายพรชัย หลิมตระกูล
นายพรเชษฐ แสงทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓

นายพรเทพ ไตรวุฒิชน
นายพัฒนพงศ จันทรเทศ
นายพิทยา วงศไกรศรีทอง
นายพินิจ วรจักร
นายพิเนตร เลิศเขมทัต
นายพิศุทธิ์ สุขมุ
นายพิษณุ พลอยสุข
นายพิสูจน จันทพัฒน
นายพีระ กันหาชิน
นายพุฒิพงศ ศิริมาตย
นายเพชร แสงงาม
นายเพชรรัตน จรูญนารถ
นายไพฑูร เมืองเนาว
นายไพบูลย บูรณสันติ
นายไพรัช ใหมชมภู
นายไพรัต เศียรสมาน
นายไพโรจน แกวแดง
นายไพโรจน ทองคํา
นายไพศาล รุง กาญจน
นายภาสวัฒก รอดคําดี
นายภิญโญ เพชรสลับศรี
นายภิรมย นิลทยา
นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
นายภูวนัฐ สมใจ
นายภูษิต ไชยทอง
นายมงคล เพชรดานเหนือ

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายมนตรี เกตุวิจติ ร
นายมนัส พิศุทธิกฤตยา
นายมนัสพนธ ธนาสุภาพันธ
นายมานพ ตันประเสริฐ
นายมาโนช อาเรฟ
นายยงยุทธ ปอมเอี่ยม
นายยงยุทธ ภูสมนาม
นายยงสกุล สุขสมัย
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย
นายยุทธภูมิ นามวงศ
นายรณชิต พุทธลา
นายรองกี้ พลเยี่ยม
นายระพีร กาญจนวิลานนท
นายรังสรรค คันภิรานนท
นายรัชฐพนธ ณ อุบล
นายราเชน ตันประพัฒน
นายราเชนทร อัศเวศน
นายรุจนประทีป ธรรมรพีภัทร
นายเรียบวุธ วรรณา
นายโรมรัญ ทองอินทร
นายฤหัส ไชยศักดิ์
นายเล็ก ศรีเรือง
นายเลอสรร เทพชวย
นายวรการ ปญณะวิชัย
นายวรพจน ประทีปรัตน
นายวรพจน แววสิงหงาม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕

นายวรยุทธ เนาวรัตน
นายวรรณพล ตอพล
นายวรวิทย สุขพิทักษ
นายวรินทร เกิดมรกต
นายวรุตม จารุนาค
นายวสันต ถนอมทรัพย
นายวัชรศักดิ์ จุลยานนท
นายวัชระ กุดกุง
นายวัชระ โอฬาระวัต
นายวัชรินทร ปฐมวัฒนพงศ
วาที่รอยตรี วัชรินทร วรรณตุง
นายวัฒนา เดียวสุรินทร
นายวัฒนา สิทธิสมบัติ
นายวันชัย ลาภธนชัย
นายวันชัย เล็กประเสริฐ
นายวิจติ ร ดวงอินทร
นายวิชัย ตั้งคําเจริญ
นายวิชัย วงคคาํ ฝน
นายวิเชียร อนุสาสนนันท
นายวิฑูรย อึ้งเจริญ
นายวิทติ ปนนิกร
นายวินิจ สนชัย
นายวิบูล สีลาสมิต
นายวิบูลย จุติครี ีสวรรค
นายวิรัชชัย พลอยเพชร
นายวิรัชต ทองรวย

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายวิรัตน สายลิ่ม
นายวิโรจน สุวรรณวงค
นายวิศิษฎ ถาวรวงษ
นายวิศิษฎ หมายดี
นายวิษณุ จันทรเจริญ
นายวิสิษฎ สกุลยืนยง
นายวิสิษฐ บุรีสวัสดิ์
นายวิสิษฐ ศรีมงั คละ
นายวิสตู ร ชัชวาลวงศ
นายวีรพันธ ศุภภัควรุจา
นายวีระเกียรติ รัมณียรตั นากุล
นายวีระชัย นาคมาศ
นายวีระชัย ประยูรเมธา
นายวีระชาติ ทศรัตน
นายวีระศักดิ์ ศิริสิทธิ์
นายวุฒิดนัย สวัสดินฤนาท
นายวุฒิพล เจริญผล
นายศรัณยู เสมา
นายศรายุทธ โสมมะทัต
นายศราวุธ สันตินนั ตรักษ
นายศักดาเทพ ปรีดาเกษมสิน
นายศักดิ์ชัย คุณานุวฒ
ั นชัยเดช
นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา
นายศักระ กปลกาญจน
นายศิระ ศิริสงู เนิน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗

นายศิริพงศ หมัดศิริ
นายศิลปประสิทธิ์ กรวยสวัสดิ์
นายศุภชัย ลีเขาสูง
นายศุภผล กองแดง
นายศุภศิษฎ หลากอง
นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ
นายโศภิต วงศคูณ
นายสกฤต เศรษฐชัย
นายสนัน่ ทิพยวารีรมย
นายสมกิจ เสวกวัชรี
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
นายสมเกียรติ ลาสา
นายสมเกียรติ อินทรคํา
นายสมควร พุทธพัฒน
นายสมจิตร เขียนดวง
นายสมเจตน เปลื้องนุช
นายสมชัย กิจเจริญรุงโรจน
นายสมชัย คลายทับทิม
นายสมชาติ ฤทธิรตุ ม
นายสมชาย ชํานิ
นายสมชาย ประสานจิต
นายสมชาย สิงหกุล
นายสมเดช แกวมณี
นายสมนึก ลองสมุทร
นายสมนึก เสียงหวาน

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสมบัติ ไตรศักดิ์
นายสมบัติ พันธุเ ทียน
นายสมบูรณ ธงสันเทียะ
นายสมบูรณ นวลเจริญ
นายสมประสงค ประสพสุข
นายสมพงษ จุลดุสติ พรชัย
นายสมพงษ ชัยศุภะโกศล
วาที่เรืออากาศตรี สมภพ
โชติษฐยางกูร
นายสมภพ รุงโรจน
นายสมภพ วรรณแมน
นายสมโภชน จันทรวงษ
นายสมยศ นวลละออ
นายสมยศ เนตรสวาง
นายสมยศ พุมนอย
นายสมยศ รักษกุลวิทยา
นายสมศักดิ์ คณาคํา
นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย
นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ
นายสมศักดิ์ พฤกษไพบูลย
นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง
นายสมศักดิ์ วาจารัตน
นายสมศักดิ์ หลั่งนาค
นายสมศักดิ์ หัทยานนท
นายสมหวัง เรืองเพ็ง
นายสรกฤช ชื่นจิตต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘

นายสรกานต แปวบุญสม
นายสรเดช สุนทรารชุน
นายสรรชัย ศรีสุข
นายสรายุทธ แกวกุลปรีชา
นายสันติ ญาโณทัย
นายสันทัด แสนทอง
นายสันธาน สรอยสําโรง
นายสัมภาษณ เลาพานิช
นายสายัณห รักษนาเวศ
นายสําราญ นันทนีย
นายสําราญ สุดถนอม
นายสําเริง หลักมั่น
นายสิงหชัย ผองบุรุษ
นายสิทธิชัย สวัสดิแ์ สน
นายสิทธิชาติ มงคลชาติ
นายสิทธิพร มูลศรี
วาที่รอยตรี สิโรตม บัวใหญ
นายสุกิจ กลีบแกว
นายสุขสันต เสียงเอก
นายสุชาติ รสิกวรรณ
นายสุดใจ วงษสมุทร
นายสุทัศน สุขเจริญ
นายสุเทพ พิทักษพรมงคล
นายสุธี คํามาเมือง
นายสุนทร จําปาหอม
นายสุนนั ท เจริญยุทธ

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสุพงศ สงถาวรทรัพย
นายสุพจน ตออาจหาญ
นายสุพจน ธรรมธีระ
นายสุพจน ศรีสนั เทียะ
นายสุพิน จันทรภิรมย
นายสุภักดิ์ เศวตวิษวุ ัต
นายสุภาพ แกวกลับ
นายสุเมธ ธีรนิติ
นายสุรกิจ สุวรรณนาคินทร
นายสุรชัย สุขสวัสดิ์
นายสุรเดช บุญนวล
นายสุรพงศ พูนพิพัฒน
นายสุรพล ลีลาเลิศแลว
นายสุรสิทธิ์ รุงเรืองศิลป
นายสุริชาติ สายทอง
นายสุรินทร สหิบุญ
นายสุริยันต หรือโอภาส
นายสุริยา หาญไพบูลย
นายสุวรรณ ชวยนุกูล
นายสุวิทย สันตติวงศไชย
นายสุเวช รุงแดง
นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ
นายเสริมเกียรติ สุทพัฒนแกว
นายเสรี แจมเจริญสุขศรี
นายเสวก พุทธรักษา
นายเสวี จิระเสวี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐

นายแสวง ขันเล็ก
นายโสภณพงศ เหตานุรกั ษ
นายองอาจ สวางทิศ
นายอดิชาติ วงษแจง
นายอดุลยรัตน องอาจยุทธ
นายอนันต ไชยกุล
นายอนิรุทธิ์ ดานศิระวานิชย
นายอนุชัย มณีไพโรจน
นายอนุพงษ วาวงศมูล
นายอนุวัตร นอยเชื้อเวียง
นายอนุศักดิ์ เปาบุญปรุง
นายอภิชาต สุทธิสอาด
นายอรชุน ธิวรรณลักษณ
นายอรรคเดช แพภิรมยรัตน
นายอรรณพ สุจริตฉันท
นายอรรถพงษ มุงสวัสดิ์
นายอรรถสิทธิ์ เวชยานนท
นายอรัญ สรรเสริญ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
นายอัสนีย เชาววาทิน
นายอาจณรงค สัตยพานิช
นายอํานวย เกิดแกว
นายอํานวย โพธิ์ทอง
นายอํานาจ ชวงฉ่ํา
นายอํานาจ แยมศิริ
นายอํานาจ รัตนพล

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายอํานาจ สุขอยู
นายอุดม ศิริพฤกษพงศ
นายอุดมเขต ราษฎรนุย
นายอุทัย หอมนาน
นายเอก โสภิษฐานนท
นายเอกชัย กล่าํ กลา
นายเอกชัย รัตนโสภา
นายเอกพร จุยสําราญ
นายเอนก เอนกรัตนสิน
พันโท กรทิพย ดาโรจน
พันตํารวจโท กรภัทร
โรจนแสงรัตน
นายกฤษณ กระแสเวส
นายกอเกียรติ ซองสุข
นายกาญจน สุนทรเดชา
นายกําธร มนเทียรอาสน
นายกิตติชัย เหลืองกําจร
นายเกษมสันต อัมพันธ
นายโกมล พรมเพ็ง
นายคลื่น หาญสุริย
นายฉลาด ศรีรักษา
นายชนินทร สุตีกษณะ
นายชัยวัฒน ดิเรกวัฒนา
พันตํารวจโท ชัยวิณ เสมาทอง
นายเชวงพัฒฑ กิตติศักดิน์ าวิน
นายถาวร เนียมนํา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันตํารวจโท ถิรพล พิณเมืองงาม
พันตํารวจโท เทอดศักดิ์ พุฒซอน
วาที่รอยตรี ธนกร สถานานนท
พันตํารวจโท ธนวัฒน วงศอนันตชัย
นายธรากร นครพัฒน
นายธํารงค ลิม้ ชัยกิจ
นายนพดล เพชรสวาง
นายนพดล รัตนเสถียร
พันตํารวจโท นราชัย แจมสุวรรณ
นายนริศ รัตโน
นายนิคม สุวรรณรุง เรือง
พันตํารวจโท บรรณฑูรย ฉิมกรา
พันตํารวจโท ปุญธนัช เกตุเทศ
พันตํารวจโท พงศพร
พราหมณเสนห
นายพงษธร ศรีไพรวรรณ
นายพยนต สินธุนาวา
นายพรพัฒน สุวรรณภูมิ
นายพัชรพล แสงจํานงค
นายพัฒนพันธุ สุขยิง่
พันตํารวจโท พัฒนะ ศุกรสุต
นายพิจิตต แกวเมือง
พันตํารวจเอก พิเชษฐ เวชพันธุ
นายพิเศษ สอาดเย็น
นายพิสิฏฐ สกาญจนชัย
นายพิสุทธิ์ ภูเงิน

๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายพีระ อัครวัตร
นายไพชยนต พรมชา
นายไพเราะ ขลิบทอง
พันตํารวจโท ไพศิษฎ สังคหะพงศ
นายมารุส ตะพานทอง
พันตํารวจตรี ยุทธนา แพรดํา
นายเลิศศักดิ์ บุญสุข
พันตํารวจโท วรชัย อารักษรัฐ
นายวัฒนา จอมพลาพล
พันตํารวจโท วัฒนา ศิริสูงเนิน
นายวันชัย ดิษเทศ
พันตํารวจโท วันนพ สมจินตนากุล
นายวิฑูรย จําปาทอง
นายวิฑูรย ใจหงษ
นายสมชาย เทพรักษ
นายสมชาย อุดมโชค
นายสมพงศ ประดิษฐวงศกลู
นายสมศักดิ์ เตียงตระกูลทอง
พันตํารวจโท สมศักดิ์ แววพานิช
นายสมศักดิ์ สาระหงษ
พันตํารวจโท สามารถ ไชยณรงค
นายสายัณห งาเจือ
พันตํารวจโท สิริพงษ ศรีตลุ า
พันตํารวจโท สีหราช กฤษณจินดา
พันตํารวจโท สุกิจ จอยสําเภา
นายสุชาติ แกวอน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐

นายสุดชาย ถนอมเกียรติ
นายสุรพล วงศชัย
นายอดุล ประยูรสิทธิ
นายอภินนั ท นาวิกนันทน
พันตํารวจเอก อัครพล
บุณโยปษฎัมภ
พันตํารวจโท อํานาจ นิลวิไลภร
นายอิทธิวฒ
ั น ธรรมรัตนวิชยั
นายกมล สวัสดิ์ชแู กว
นายกรุณา แกวนอย
นายเกรียงไกร จันทรถิรยืนยง
นายเกรียงไกร อาภาบุษยพันธุ
นายโฆสิทธิ์ แกวพวง
นายจิรวัฒน จุลศิรวิ ัฒนวงศ
นายชัยยศ อยูทรัพย
นายชาญศักดิ์ เฮงสมบูรณ
นายโชคชัย ดานวิริยะกุล
นายดําริห เวียงเพิ่ม
นายทรงพล เปรมอนันต
นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี
นายธานินทร นิลกําแหง
นายนิรตั น ฐากูรบุตร
นายเนาวรัตน
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายบุญถิ่น สืบสม
นายบุญมี พันธงชัย

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายบุญลือ ศาตรเพ็ชร
นายประดิษฐ สุรชัย
นายประทิน สินมณี
วาที่รอยโท ประมวล สุขสถิตย
นายประเสริฐ ปาลี
นายปราโมทย ชัยศาสตรศิลป
นายพงศโชษณ ไทรงาม
นายพงศวัฒน เพชรวิเชียร
นายพงษศักดิ์ ศศิมหศักดิ์
นายพิชิต นิลทองคํา
นายมาโนช แสงประเสริฐ
นายยุทธการ โอวาสิทธิ์
นายรสพณ จันทรเพ็ญ
นายเรืองยศ ตีวกุล
นายวรวิทย วัฒนกูล
นายวิชัย ผิวสอาด
นายวิเชียร เสงี่ยม
นายวิริยะ จันกลิน่
วาที่รอยตรี วิโรจน เกษมสัตย
นายวิเลิศ เจติยานุวัตร
นายวิวัฒน จิระพันธุว านิช
นายสมชาย อัครธรรมกุล
นายสมบูรณ ตรัยศิลานันท
นายสมพร ศรีมโนภาษ
นายสมศักดิ์ มโนศิรินกุ ูล
นายสังขดิษฐ สาลี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒

นายสีหศักดิ์ ผลชีวิน
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
นายสุชีพ สวางชูลอย
นายสุทธิพงศ สายสาคเรศ
นายสุวรรณ ดวงตา
นายอนุชน วรินทรเสถียร
นายอรุณ หมัดเหล็ม
นายกิตติพันธ พานสุวรรณ
นายนิกร คชพงศ
นายบํารุง พาทยกุล
นายประสพ เรียงเงิน
นายพิสิทธิ์ นิรัตติวงศกรณ
นายสตวัน ฮมซาย
นายอําพล สัมมาวุฒธิ
นายจรูญ วรวาส
นายประดับ สวางศรี
นายวิวิช ธรรมวีระพงษ
นายอภินนั ท อุปการะกุล
นายกจายศักดิ์ เรี่ยมรัตนากร
นายกนกพจน อารีกุล
นายกมล เจริญโสภารัตน
นายกฤษฎา ศรีธรรมา
นายกฤษฎี ศรีบรรพต
นายกฤษณะ วาพัฒนวงศ
นายกวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน
นายกัมพล แกวเกษ

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายกานท จันทรคณา
นายการคลัง วิเศษ
นายการุณ สามสุวรรณ
นายกําจร มุณีแกว
นายกําธร วัฒนกุล
นายกําพล นันทพงษ
นายกําพล สินธุรตั น
นายกิจจา จงประเสริฐ
นายกิจจา สวางเจริญ
นายกิตติ เพ็งนู
นายกิตติ มุลาลินน
นายกิตติ สัมปนณา
นายกิตติธัช ทองอุทมุ
นายกิตติวัฒน ยังศรัทธา
นายกิตติศกั ดิ์ ขันติยวิชัย
นายกิตติศกั ดิ์ พันธุโอภาส
นายเกตุ เปยอุตร
นายเก็ม หมีดหรน
นายเกรียงศักดิ์ คูณมี
นายเกรียงศักดิ์ จันโททัย
นายเกรียงศักดิ์ สมจันทร
นายเกรียงศักดิ์ อิสริยานนท
นายเกษตร มุกขดา
นายเกษม กันทาหอม
นายเกษม มหาโชติ
นายเกษม สืบสิงห

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔

นายเกษม สุม อิ่ม
นายเกียรติ สุทธาชัย
นายเกียรติว์ ัชร ศรีมวงกลาง
นายเกียรติศกั ดิ์ เครือนอย
นายเกียรติศกั ดิ์ จันทรทัพ
นายเกียรติศกั ดิ์ รัตนสีหา
นายเกียรติศกั ดิ์ โรจนศักดาพันธุ
นายโกวิท จิตบรรจง
นายโกวิท บุญเฉลียว
นายโกวิทย พฤกษานุศักดิ์
นายโกศล นิธิโสภา
นายไกรพัฒน จีนขจร
นายไกรวิท วงศอามาตย
นายไกรสร นามเจริญ
นายขจิตร พาชีรตั น
นายขวัญชัย คํามา
นายคงศักดิ์ สังฆมานนท
นายคณกร ตนวิบลู ยศักดิ์
นายคณดิถ เจษฎพัฒนานนท
นายคณิต ศรีโฉม
นายคนึงจิตร ผลประสาร
นายคมกฤษ ภูประเสริฐวงศ
นายคมสันต ดลรัศมี
นายคําตัน เดชผล
นายคําพันธ จํานงกิจ
นายคําพันธ ปกครอง

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายคําพันธ สีลาโคตร
นายคํารณ จันทรวิจติ ร
นายคํารณ ชื่นจิต
นายคําสิงห ศรีหาคํา
นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลสง
นายจงดี อาวเจนพงษ
นายจงรักษ ทองจํานงค
นายจตุรงค พวงมณี
นายจตุรงค พุทธพรทิพย
นายจรัญ ขันทะสีมา
นายจรันทร มูลจันทร
นายจรัส รัตนทิพย
นายจรูญ กลาหาญ
นายจรูญ วงคคํา
นายจรูญ สุวรรณ
นายจรูญ อินขาว
นายจวน แกวพิทักษ
นายจะเด็ด สิทธิโสภณ
นายจักรกฤตย แสวงจิตต
นายจักรกฤษณ ศาสตรประสิทธิ์
นายจักรกฤษณ พิญญาพงษ
นายจักรพงศ นะมาตร
นายจักรพงษ พงษเพ็ง
นายจักรพันธ สุทธิรัตน
นายจักฬพล สวางอารมณ
นายจารึก ชาวระ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖

นายจาฤก นครครืน้
นายจํานงค กันไชยสัก
นายจํานงค แกวสองสี
นายจํานงค เตาชัยภูมิ
นายจํานงค อุทัยบุตร
นายจํารัส เคาอุทัย
นายจําเริญ วารสิทธิ์
นายจําลอง สงณรงค
นายจิตดี ทองเสน
นายจิตติ โฉลกคงถาวร
นายจิรศักดิ์ รมแสง
นายจิระเดช อรุโณทัยสกุล
นายจิรัฏฐ แจมสวาง
นายจิรัฏฐ บํารุงชัย
นายจีรศักดิ์ ยายืน
นายจีระยศ กิจตรอง
นายจีราวิชช เผือกพันธ
นายจุมพล สวางสาลี
นายเจริญ ภูมิโคกรักษ
นายเจริญยุทธ เดชวายุกุล
นายใจชาย ปณนะพงษ
นายฉกรรจ แนนอุดร
นายฉลองชัย ประภาสโนบล
นายฉลาด อินทรกบั จันทร
นายฉันทิชย สาธิตานันต
นายฉายา จิณแพทย

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายเฉนียน เรืองเศรษฐกิจ
นายเฉลย เข็มทอง
นายเฉลิม ชาลีฟอง
นายเฉลิม มีมาก
นายเฉลิม เรืองทองเมือง
นายเฉลิม สาคุณ
นายเฉลิม แหนกลาง
นายเฉลิม อุนจันทร
นายเฉลิมชัย แกวมณีชัย
นายเฉลิมชัย ฉวีวงศ
นายเฉลิมชัย ธูปบูชา
นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
นายเฉลิมชัย สุขจิตต
นายเฉลิมพล พวงบุปผา
นายชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
เรือเอก ชฎิล ธาระเวช
นายชนนาถ กฤตวรกาญจน
นายชนินทร วะสีนนท
นายชลอ แกวแดง
นายชลอ ลาชโรจน
นายชลัท อนรรฆวัชรกุล
นายชวลิต กวางแกว
นายชวลิต จันพิทักษ
นายชัชรินทร ชวนวัน
นายชัชวาลย ไชยทะ
นายชัยชาญ ออนคํา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายชัยเนตร ใจคุม
นายชัยยนต สรอยสอาด
นายชัยยุทธ เจริญธรรม
นายชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร
นายชัยโรจน ชางสาร
นายชัยโรจน นุชอุดม
นายชัยฤทธิ์ เบญญากาจ
นายชัยวรรณ ผลินยศ
นายชัยวัฒน ดุงศรีแกว
นายชัยสิทธิ์ นิลสันเทียะ
นายชาญ เจริญครบุรี
นายชาญคณิต กฤตยา สุรยิ ะมณี
นายชาญณรงค สายแกว
นายชาญณรงค หินออน
นายชาญพัฒน จันทุมา
นายชาญยุทธ โกลิตะวงษ
นายชาญเลิศ อําไพวรรณ
นายชาญวิทย สายหยุดทอง
นายชาตรี เสงี่ยมวงศ
นายชาลี ทองเรือง
นายชาลี ศิลปรัศมี
นายชํานาญ เกียรติพีรกุล
นายชํานาญ ฉัตรภูมิ
นายชํานาญ โบพรหม
นายชํานิ แซตั้ง
นายชื่น นาสมชัย

๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายชุมพล รินคํา
นายชูชัย สิงหจนั ทร
นายชูชาติ บาลี
นายชูชาติ ปรีชาจารย
นายชูชาติ พรหมวังขวา
นายชูรตั น บุญสูง
นายชูศักดิ์ ประเสริฐ
นายเชษฐ ศิวะสมบูรณ
นายเชษฐา ศรีจนั ทร
นายเชี่ยว ทินกระโทก
นายโชติ ชวงชิง
นายไชยยศ โคสุวรรณ
นายไชยวุฒิ มนตรีรกั ษ
นายไชยา วิริยะกุล
นายซอน ดําศรีใหม
นายซุกรี หะยีสาแม
นายเซ็ง แวกาจิ
นายฐิติพงศ คลายใยทอง
นายฑูรยศักดิ์ สุนทอง
นายณฐปกรณ จันทะปดตา
นายณนพพล เสนาะดนตรี
นายณพชรพงศธร คลองดี
นายณรงค จิตมุง งาน
นายณรงค ชอนาม
นายณรงค ธีระกุล
นายณรงค บุณยะโหตระ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายณรงค มั่งคั่ง
นายณรงค มูลจนะบาตร
นายณรงคชัย สาไพรวัลย
นายณรงควฒ
ั น มิ่งมิตร
นายณรงคศักดิ์ หนูสอน
นายณัฐพงศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายณัฐพล ศรีจนั ทร
นายณัฐภาคย พัฒนพิเชียร
นายณัฐวุฒิ รอดอนันต
นายณัฐเสกข เรืองศิริ
นายณาณัฏฐธัญ วงศบานดู
นายดํารงค แควนโอฬาร
นายดํารงรักษ สิงหสุรศักดิ์
นายดิเรก ลานชูศรี
นายดุสติ สอนเจริญ
นายเดชา ศรีสโุ ข
นายตรีทศ อรัญเขต
นายตรีเพชร กาญจนภูมิ
นายตุ สมรฤทธิ์
นายตุลวิทย สถาปนจารุ
นายไตรรงค มณีสธุ รรม
นายถนอม สุจริต
นายถวัลย กันหะ
นายถวัลย เนียมทรัพย
นายถาวร คําทะแจม
นายถาวร เมฆไตรรัตน

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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายถาวร วานิชโช
นายถาวร วิชาผง
นายถาวร ศรีวงศ
นายถาวร หนูสงวน
นายถิราวุธ พงศประยูร
นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง
นายทรงเดช ดีวรัตน
นายทรงพล ขวัญชื่น
นายทรงวุฒิ มลิวัลย
นายทรงวุฒิ เรืองเจริญ
นายทรงศักดิ์ แกวจันทร
นายทรงศักดิ์ พุฒมาลา
นายทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
นายทรงศักดิ์ ศิริจร
นายทวี มุจลินทร
นายทวี สีวิจี๋
นายทวี อินทะกนก
นายทวีป พึ่งคราม
นายทวีพล ซื่อสัตย
นายทวีลาภ ศรีบรู ะไชย
นายทศพร ลี้สิ้นภัย
นายทศพล กมลสุข
นายทศวร มณีศรีขํา
นายทองเปลว แวงโสธรณ
นายทองอินทร กลาหาญ
นายทองอินทร พันจันทึก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒

นายทันดร ธนะกูลบริภัณฑ
นายทัศนะ ดีประดวง
นายทํานอง เสมาทอง
นายทินกร จันทโพธิ์
นายทิพยกาย เปรุนาวิน
นายทิวตั ถ มณีโชติ
นายเทอดไทย ทองอุน
นายเทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน
นายเทอดศักดิ์ ศรีสรุ พล
นายเทียนชัย ภาณุสิทธิกร
นายธงชัย ขวัญบุรี
นายธงชัย เนื่องสิทธะ
นายธงชัย ฟองสมุทร
นายธงชัย เมฆพยับ
วาที่รอยตรี ธงชัย วิทยากูล
นายธงชัย แสงมะณี
นายธนพล ดอนโคตร
นายธนะ โพธิช์ ัย
นายธนา สุวรรณโชติ
นายธนาคาร แพทยวงษ
นายธนิด ภัคธนาเดชานนท
นายธนูศักดิ์ ตาตุ
นายธเนศ กีสด
นายธเนศ ชิตาพนารักษ
นายธรรมชาติ คําตา
นายธรรมรงค ใจสมคม

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายธวัช ตรีพุฒ
นายธวัชชัย จันดี
นายธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย
นายธวัชชัย สุบนิ รักษ
นายธานิน นวลนิศาชล
นายธานินทร ชินวัฒน
นายธานินทร สิทธิวิรัชธรรม
นายธํารงค นวมศิริ
นายธํารงศักดิ์ ชวงชิง
นายธิติ รักชาติ
นายธีรพงศ ธงภักดิ์
นายธีรพงศ ภูเจริญ
นายธีรเวท ฐิตกิ ุล
นายธีระ โกศล
นายธีระ ผดุงศักดิ์ชยกุล
นายธีระ ฦๅชา
นายธีระพงษ วองรัตนะไพศาล
นายธีระพงษ ออนฤทธิ์
นายธีระศักดิ์ ดํารงรุงเรือง
นายเธียร โชติกะชีวนิ
นายเธียรไชย ภัทรสกุลชัย
นายนที เทียนวรรณ
นายนพดล เนื่องจํานงค
นายนพดล มีไชยโย
นายนพพร ชูทรัพย
นายนพพร พวงจิตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๐๓๙ นายนพพล พรหมสาขา
ณ สกลนคร
๒๐๔๐ นายนพรัตน พลายละหาร
๒๐๔๑ นายนภดล พูลสวัสดิ์
๒๐๔๒ นายนราพงษ จรัสศรี
๒๐๔๓ นายนริศ เต็งชัยศรี
๒๐๔๔ นายนริศร จับจิตต
๒๐๔๕ นายนเรนทร จิตภักดี
๒๐๔๖ นายนเรศ ใจหาญ
๒๐๔๗ นายนฤทธิ์ ศรีวรรณ
๒๐๔๘ นายนฤบาล วันละคํา
๒๐๔๙ นายนวรัตน พรหมจักร
๒๐๕๐ นายนันทชัย แกนทอง
๒๐๕๑ นายนําสง ทรงวัฒนะสิน
๒๐๕๒ นายนิกร ทองวิเศษ
๒๐๕๓ นายนิกร อาบวารี
๒๐๕๔ นายนิคม ขุนทิพย
๒๐๕๕ นายนิคม นวลไดศรี
๒๐๕๖ นายนิคม รุงเจริญ
๒๐๕๗ นายนิคม ลักษณะวิมล
๒๐๕๘ นายนิคม อังศุสงิ ห
๒๐๕๙ นายนิตย วิบูลรังสรรค
๒๐๖๐ นายนิติธร วงศเขื่อน
๒๐๖๑ นายนิติพันธ ดํามี
๒๐๖๒ นายนิทัศน พงษบุปผา
๒๐๖๓ นายนิพนธ ธีรอําพน

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายนิพนธ ประยูรหาญ
นายนิพนธ สูจิวฒ
ั นารัตน
นายนิมติ ร คงนิมิตร
นายนิมติ ร ดวงยศ
นายนิยม ชมเชย
นายนิวัฒน กัลยพฤกษ
นายนิวัฒน ศิรกิ ุล
นายนิวัฒน สินสุวงศ
นายนิวัติ ตังวัฒนา
นายนิวัติ โพธิพิพิธ
นายนุกูล ศรีขลา
นายบงการ สายเนตร
นายบดินทร ขวัญนิมิตร
นายบรรจง ปน ปฐม
นายบรรจง ไพบูลย
นายบรรจง วงศราษฎร
นายบรรเจิด สรประสิทธิ์
นายบัญชา ชื่นจิต
นายบัญญัติ ชํานาญกิจ
นายบัณฑิต ชุมวรฐายี
นายบัณฑิต อมรสิน
นายบัณฑิต เอกติชัยวรกุล
นายบําเพ็ญ เหมมาลา
นายบํารุง มีสขุ
นายบุญเกื้อ คิดรอบ
นายบุญชวน วงศชา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕

นายบุญชวย หมีอิ่ม
นายบุญชัย ตั้งอุทัยสุข
นายบุญชัย บุรนิ ทร
นายบุญชาล ทองประยูร
นายบุญเชิญ ดิษสมาน
นายบุญติ่ง อุน แกว
นายบุญทัน รอบรู
นายบุญธรรม ราศรี
นายบุญรวม พงษาปาน
นายบุญเรือง ตนะทิพย
นายบุญเรือง ตาเมืองมูล
นายบุญเรือง ธนธีระบรรจง
นายบุญฤทธิ์ กูเกียรติกูล
นายบุญลวน ผลประสาท
นายบุญลือ มูลสวัสดิ์
นายบุญลือ ฤาชัย
นายบุญลือ สุบัตคิ ํา
นายบุญเลิศ กลิน่ รัตน
นายบุญสง ทรัพยเวชการกิจ
นายบุญสง เพงผล
นายบุญสม สัปปุริสสกุล
นายบุญเสริญ สุริยา
นายบุญเสริม สมภู
นายบุญหลอม ตรีเมฆ
นายบุญเหรียญ ไชยชมภู
นายบุรนิ ทร เรือนแกว

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายบุรี เกื้อคลัง
นายแบบ เพ็ชรมณี
นายปกรณ สิงหสรุ ิยา
นายปกรณ แสงนิ่ม
นายประกอบ จิรานุกุลสวัสดิ์
นายประกอบ ทองดํา
นายประกาศ โสเมือง
นายประกาศิต ตันติอลงการ
นายประกิจ จันตะเคียน
นายประจวบ เทพวงษ
นายประจวบ สานอก
นายประจินต เขาทอง
นายประจินต เมฆสุธีพิทักษ
นายประดับ ศิริสวัสดิ์
นายประดิษฐ บุญกลิ่น
นายประดิษฐ สวัสดี
นายประดิษฐ อุคํา
นายประทีป ดอนดง
นายประทีป พลมณี
นายประทีป อินทรขาว
นายประพันธ ใจกลม
นายประพันธ หงษจนิ ดา
นายประมวล คงสวัสดิ์
นายประมวล เบ็ดเสร็จ
นายประมวล แสงแสน
นายประมวล อินทรศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗

นายประยงค เจริญกิจ
นายประยงค ระวันประโคน
นายประยูร คมวชิรกุล
นายประยูร ดํารงรักษ
นายประยูร บุญตะนัย
นายประโยชน คุปตกาญจนากุล
นายประวิต เอราวรรณ
นายประวิทย มวงงาม
นายประวิทย ลีลางามวงศา
นายประเวศ ฤกษวิรี
นายประสงค บูรณเจริญ
นายประสงค สังขทอง
นายประสงค หวานสูงเนิน
นายประสิทธิ์ กลางจอหอ
นายประสิทธิ์ โตออน
นายประสิทธิ์ ทองนุม
นายประเสริฐ คณาวัฒนไชย
นายประเสริฐ นิลนวลอุบล
นายประเสริฐ ภูเงิน
นายประเสริฐ รวมบัว
นายประเสริฐ แวนจันทร
นายประเสริฐ ศรีบุญเรือง
นายประเสริฐ ศิลปะ
นายประหยัด เดียมขุนทด
นายประหยัด ธนปฐมพงศ
นายประหยัด สุตเศวต

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายประหยัด หลักรัตน
นายปราณีต งามเสนห
นายปราโมทย ศรีนอย
นายปราโมทย สุคนิชย
นายปริญญา เณรานนท
นายปรีชา คงสวาง
นายปรีชา แตงโต
นายปรีชา บุญฤทธิ์
นายปรีชา บุญอนันต
นายปรีชา แรทอง
นายปรีชา วิเศษสิงห
นายปรีดา ทองไพบูลย
นายปรีดี สุทธิแยม
นายปญญา ทวมสุข
นายปญญา ทองอราม
นายปญญา มิตรสัมพันธ
นายปญญา เลิศศิริ
นายปณณวัฒน ศักดิ์ทัศนา
นายปานเพชร ชินินทร
นายปยะบุตร วานิชพงษพันธุ
นายปติ ปรุงเรือน
นายผจญ วงศวิจิตร
นายผาสุข บุญเมือง
นายพงศกร พรรณรัตนศิลป
นายพงศเทพ โตมาดี
นายพงศพล จันทรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙

นายพงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ
นายพงษศักดิ์ แกวใจดี
นายพงษศักดิ์ แซจึง
นายพงษศักดิ์ วรรณวงษ
นายพนม วัชรานนท
นายพนอม ศรีวฒ
ั นสมบัติ
นายพนัส แยมแกว
นายพยุง มีสัจ
นายพยูร แกวอาภรณ
นายพรชัย จิตตพานิชย
นายพรชัย ตันติยากร
นายพรชัย ปลอดจินดา
นายพรเทพ เทพสิทธิ์
นายพรพรหม เมืองแมน
นายพรมมา ยงเพ็ชร
นายพรมิตร คําคุม
นายพรหมมินทร สายพรม
นายพลชัย จําปาสิม
นายพอพันธ สุทธิวฒ
ั นะ
นายพัฒนพงศ รื่นบันเทิง
นายพันสิทธิ์ ชัยรัตน
นายพานิช บัวสําอางค
นายพิจิตร เที่ยงถาวร
นายพิชัย แกวสุวรรณ
นายพิชัย ใจสุข
นายพิชัย ทองกอบสม

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายพิชัย เลงพานิชย
นายพิชิต รอดทอง
นายพิเชฎฐ หมืน่ ราษฎร
นายพิเชษฐ เจยทองศรี
นายพิเชษฐ ตอพันธุ
นายพิทักษ ใหญแกว
นายพินิจ งามวิเศษ
นายพินิจ พรหมมาวัย
นายพินิจ สุขะสันติ์
นายพิบูลยรัฐ ศรีจันทรออน
นายพิพัฒน อมตฉายา
นายพิภพ เสนีย
นายพิมล เทพิน
นายพิมล พูพิพิธ
นายพิศิษฐ ปญจะทองคํา
นายพีรพนธ ลือบุญธวัชชัย
นายพีระ อัฑฒพงษ
นายพีระศักดิ์ กิติศรีวรพันธุ
นายพุทธิชัย คอนดี
นายพูนศักดิ์ กาญจนกัณโห
นายพูนศักดิ์ ศรีมาลา
นายพูลศักดิ์ เย็นประสพ
วาที่รอยตรี พูลศักดิ์ อินทวี
นายเพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี
นายเพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร
นายไพจิตร โชติกิจภิวาทย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑

นายไพฑูรย นอมกลอม
นายไพบูลย ชัยสิงหเหนือ
นายไพบูลย รองมะรุด
นายไพรัช สรอยคํา
นายไพรัช สายวิรุณพร
นายไพรัตน ชมศิริ
นายไพรัตน ตันมิง่
นายไพรินทร ศรีวิพัฒน
นายไพโรจน ปน ทอง
นายไพโรจน สังขเดช
นายไพศาล ณุศรีจันทร
นายไพศาล ริว้ ธงชัย
นายภักดี ขจรไชยกูล
นายภัทราวุธ ชัยสวัสดิ์
นายภัลศิลป จันทะเสน
นายภาณุ ดานวานิชกุล
นายภิญโญ โพธิ์กลาง
นายภูมิภักดิ์ พิทักษเขื่อนขันธ
นายมงคล กาฬคลอด
นายมงคล คงเสง
นายมงคล ทองศักดิ์
นายมงคล บุญเรืองศักดิ์
นายมงคล มงคลเคหา
นายมงคล แสงศรี
นายมงคล อักษรดิษฐ
นายมงคล อุยประเสริฐกุล

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายมณเฑียร อายุวะศรี
นายมนตชัย คูรัตนะ
นายมนตชัย ปาณธูป
นายมนตรี คุมเกตุ
นายมนตรี ชมชื่น
นายมนตรี ชิณศรี
นายมนตรี ศรีสุข
นายมนพ สกลศิลปศริ ิ
นายมนัส วิชญธรกุล
นายมนัส ศรีเขม
นายมนูญ คงทน
นายมัย ตะติยะ
นายมานพ บํารุง
นายมานพ แสนทวี
นายมานพ หาญสาริกนั
นายมานพพงศ พัฒนชู
นายมานะ ขาวเมฆ
นายมานะ ครุธาโรจน
นายมานะศักดิ์ จิตเปยมวิรยิ ะ
นายมานิตย สิทธิชัย
นายมาโนช กลองเจริญ
นายมาโนช ล.ตระกูล
นายมาโนชญ กูลพฤกษี
นายมาโนชญ วงศคต
นายมารูดิง อิแอ
นายมิญช คชกฤษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓

นายมิน จับใจ
นายมีชัย ศิลปรัตน
นายมีชัย สายอราม
นายมุนศี ิน สมอุมจารย
นายเมธา จําปานิล
นายเมธา รัตนากรพิทักษ
นายเมธี ฉายอรุณ
นายยงยุทธ ไชยสีหา
นายยศ แสงสุวรรณ
นายยศพงศ รุง เรือง
นายยุทธนา สินสุขเศรษฐ
นายยุทธภูมิ ไกรทอง
นายยุธยา พัฒนเดช
นายเยี่ยม ธรรมบุตร
นายรวีโรจน แฝงศรีจนั ทร
นายระงับ มะนะโส
นายรัก ธนสัตยสถิตย
นายรักชาติ ทาโพธิ์
นายรังสรรค ปตปิ ญญา
นายรังสิต เมนะคงคา
นายรัชตชัย อุบาลี
นายรัฐพงษ วรวงศวสุ
นายรัตติกร รัตกูล
นายรัตนชัย ไสยกุล
นายราเชนทร อดิศกั ดิ์
นายราเมศร หิรญ
ั โญภาส

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายรําพรวน ประทุมแกว
นายรุงศักดิ์ ศิวานุวฒ
ั น
นายเรขา เวชกามา
นายเรวัต จันทรจนิ ดา
นายเรวัตร พรหมเพ็ญ
นายเริงวัฒน สุจริต
นายเริงศักดิ์ ธรานุเวชน
นายฤทธิ์ ศรีประเสริฐ
นายฤทธิรณ โพนสูงเนิน
นายลายรัตน แกวกิ่ง
นายลิกติ เศรษฐบุตร
นายลิขติ ฟกธรรม
นายลิขติ อ่ําหิรัญกุล
นายลือพงศ แกวศรีจนั ทร
นายเลิศศักดิ์ นามประดิษฐ
นายเลิศศักดิ์ สุวรรณนาคร
นายเลื่อน มังคลาด
นายวณิชย สงวนวงษ
นายวรเชษฐ จันทรภิรมย
นายวรฐ คูหิรัญ
นายวรทัศน เกิดแสง
นายวรพงศ ตัง้ ศรีรัตน
นายวรพงษ เรือนแกว
นายวรพจน อาษารัฐ
นายวรพล เองวานิช
นายวรรณพงษ เตรียมโพธิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕

นายวรรณวิทย แตมทอง
นายวรรณะ พรเสถียรพงค
นายวรศักดิ์ เพ็ชรลิ
นายวศิน เสชู
นายวสันต อติศัพท
นายวสุกิจจ ศรีดอนทราย
นายวสุธา กําลังเกง
นายวัชกร บํารุงเชื้อ
นายวันชัย ขันตี
นายวันชัย ปนกล่ํา
นายวันชัย วะนะชัยศิริ
นายวันชัย สนป
นายวันชัย อัศวภูษติ กุล
นายวิจติ ร จิตรเครือ
นายวิจติ ร บุตรเวส
นายวิจติ ร หรเพลิด
นายวิชเรศ นิลแกว
นายวิชัย กันสุข
นายวิชัย คงไทย
นายวิชัย ชนะบุญ
นายวิชัย ตรีเล็ก
นายวิชัย ใบออน
นายวิชัย ศรีเสนห
นายวิชัย ศุภอักษร
นายวิชาญ เงินถา
นายวิชติ ภาคอินทรีย

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายวิชติ สังขวรรโณ
นายวิเชียร เทียนขาว
นายวิเชียร ประสงคจนี
นายวิเชียร ปองกงลาด
นายวิเชียร พรามนุช
นายวิเชียร พิทักษเทพสมบัติ
นายวิเชียร อุนแกว
นายวิญู สุทนต
นายวิทยา เกื้อดวง
นายวิทยา คชสิทธิ์
นายวิทยา ประภาพร
นายวินัย กลอมเมือง
นายวินัย จําปาออน
นายวินัย ถิรศาสตร
นายวินัย พรมแสนปง
นายวินัย หนุม คํา
นายวินัส วิระนะ
นายวินิจ คนขยัน
นายวินิจ ชัชวาลุรตั น
นายวินิจ ยังมี
นายวิปร วิประกษิต
นายวิม เหนือเพ็ง
นายวิมพ อุณหะโชติ
นายวิยตุ ิ แสงมณี
นายวิรัช คูหาวันต
นายวิรัช นัยอรุณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗

นายวิรัช โหตระไวศยะ
นายวิรัตน กิตคิ ู
นายวิริยะ ทองเรือง
นายวิริยา ฤทธิโสม
นายวิโรจน ดีใจ
นายวิโรจน ปรุงนิยม
นายวิโรจน พุทธาภิบาล
นายวิโรจน เรืองเรื่อ
นายวิโรจน ลิม่ ตระการ
นายวิวัฒน หวังปรีดาเลิศกุล
นายวิวัฒน หามนตรี
นายวิศิษฎ นิลบวร
นายวิศิษฎ วงศสวาง
นายวิศิษฐ เตปญวงค
นายวิสาร คลองนาวา
นายวีรพล ฉลาดแยม
นายวีรพัฒน แจงศิริ
นายวีรพันธ ตันยงค
นายวีรศักดิ์ วีระชาติพิทักษชน
นายวีระชัย นิวัตเิ จริญจิต
นายวีระชัย ศรีพรหม
นายวีระพงษ คันธชา
นายวีระพล วระวิบุล
นายวีระพล สายตรง
นายวีระยุทธ เพชรประไพ
นายวีระวัฒน ศรีโนนยางค

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายวีระศักดิ์ ชมดอนไพร
นายวีระศักดิ์ พรหมหาราช
นายวีระศักดิ์ สามี
นายวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
นายวุฒิ ยิ้มเทียน
นายวุฒินนั ท รามฤทธิ์
นายวุฒิพงศ พุฒพันธ
นายวุฒิพันธ สิทธิชัยรุง โรจน
นายศรัณย ควรประเสริฐ
นายศราวุฒิ คลี่สุวรรณ
นายศราวุธ ริมดุสิต
นายศรีศักดิ์ กันใจมา
นายศรีสกุล สังขทองจีน
นายศรุต ไตรยุทธชัย
นายศักดา อินทโชติ
นายศักดิ์ รานจันทร
นายศักดิ์ วีระพงษ
นายศักดิ์เกษม ติละบาล
นายศักดิ์คเรศ ประกอบผล
นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
พันจาอากาศเอก ศักดิด์ า พระภูมี
นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ
นายศานิต โพธิ์พุม
นายศานิตย เชยชุม
นายศิริ เชื้ออินทร
นายศิริ ถีอาสนา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙

นายศิลปชัย จันทรกญ
ุ ชร
นายศิลปชัย ผลกลา
นายศิวะ วสุนธราภิวฒ
ั ก
นายศิษฎธวัช มัน่ เศรษฐวิทย
นายศุภชัย ชนะสงคราม
นายศุภชัย ปทุมนากุล
นายศุภชัย สกุลแกว
นายศุภชัย สมัปปโต
นายศุภมิตร เมฆฉาย
นายศุภสร ภาเรือง
นายเศกสิทธิ์ มุลาลี
นายเศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์
นายสกล ไหมสาสน
นายสกุล หอวโนทยาน
นายสงกรานต เดชปญญา
นายสงบ บูรพันธ
นายสงวน รอดโพธิ์ทอง
นายสงัด ลองพล
นายสงัด ลิม่ สกุล
นายสงา ดุจจานุทศั น
นายสงา สัมมา
นายสถาพร จันทเรนทร
นายสถิตย จันทวี
นายสถิตย ชูศรี
นายสถิตย เหนี่ยวพันธ
นายสถิระ นนตะพันธุ

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสนธยา ดวงภักดี
นายสนธยา พลศรี
นายสนธิ สุทธิประทีป
นายสนธิชัย สมเกตุ
นายสนอง จักรโนวัน
นายสนอง ทาหอม
นายสนอง ศรีนาทม
นายสนัน่ ใจโชติ
นายสนัน่ ชนันทวารี
นายสนัน่ มีขนั หมาก
นายสนัน่ มีสอน
นายสนัน่ สุวรรณมณี
นายสนิท พองนวล
นายสนิท ศรีภูโรจน
นายสนิท สนธิพันธ
นายสนิท เหลืองบุตรนาค
นายสนิท อรรถวุฒิกุล
นายสมเกียรติ กัลยพฤกษ
นายสมเกียรติ กิตติพูนพัฒน
นายสมเกียรติ โตประพันธ
นายสมเกียรติ ปานวัชราคม
นายสมเกียรติ วรปญญาอนันต
นายสมควร สนองอุทัย
นายสมคิด เจยชุม
นายสมคิด ไตรประวัติ
นายสมจิต สุขะเดชะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑

นายสมจิตร หมื่นชมภู
นายสมเจตน ดวงพิทักษ
นายสมชัย นอยบรรเทา
นายสมชัย ศรีมณี
นายสมชัย สุขสมพักตร
นายสมชัย ฮวดชัย
นายสมชาติ นวสุขกุล
นายสมชาติ ปานเพชร
นายสมชาย จันทราภิรมย
นายสมชาย นําประเสริฐชัย
นายสมชาย ปรีชาศิลปกุล
นายสมชาย ศรีรมโพธิ์ทอง
นายสมชาย ศักดิศ์ รีพชรสกุล
นายสมชาย สังขไทย
นายสมชาย สิทธิวงค
นายสมชาย เสมากูล
นายสมชิต ขันขวา
นายสมเดช นิลพันธุ
นายสมเดช โนนนอย
นายสมเดช สิงหเสนา
วาที่รอยตรี สมนึก แกววิไล
นายสมนึก จันทโกสิน
นายสมบัติ เตรียมแจงอรุณ
นายสมบัติ เพียงไธสง
นายสมบัติ วิทยาพิภพสกุล
นายสมบูรณ ชดชอย

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสมบูรณ ทัพเจริญ
นายสมบูรณ ไพบูลย
นายสมบูรณ ลิขติ ยิ่งวรา
นายสมบูรณ สนมฉ่ํา
นายสมบูรณ สาคร
นายสมพงษ กันบุญ
นายสมพงษ เคนผาพงษ
นายสมพงษ ดุลยจนิ ดาชบาพร
นายสมพงษ ทองอราม
นายสมพงษ สุวรัชชุพันธุ
นายสมพจน อองคํา
นายสมพร กรุดเงิน
นายสมพร นิลโชติ
นายสมพร ปากกะพอก
นายสมพร ออนสุวรรณ
นายสมเพชร เรืองมนตรี
นายสมภาส วีระพงษ
นายสมโภชน เกษร
นายสมโภชน อเนกสุข
นายสมยศ ปรีเปรม
นายสมยศ ผลอินทร
นายสมยศ รัตนถา
วาที่รอยตรี สมยศ วิวฒ
ั นปฐพี
นายสมยศ สุทธิพันธุ
นายสมยศ หลงสมบุญ
นายสมร การินทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมร ดาราย
นายสมวาท จงหมื่นไวย
นายสมศักดิ์ งามศักดิป์ ระเสริฐ
นายสมศักดิ์ ชูชงั่
นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร
นายสมศักดิ์ ทองสมนึก
นายสมศักดิ์ นรัฐกิจ
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
นายสมศักดิ์ บุญสิน
นายสมศักดิ์ รมสนธิ์
นายสมศักดิ์ ศรัณยวงศ
นายสมศักดิ์ สุริยคุปต
นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ
นายสมศักดิ์ หวังชอบ
นายสมศักดิ์ อินทนนท
นายสมสิทธิ์ ภิรมยภักดิ์
นายสมหมาย กาญจนโชติ
นายสมหมาย ตรัยไชยาพร
นายสมหวัง สุขจิตร
นายสมัคร คูณหอม
นายสมัคร นอยประไพ
นายสมาน ยินดีสทิ ธิ์
นายสมาน วงษาสืบ
นายสมาน ออนเรียบรอย
วาที่รอยตรี สรยุทธ สืบแสงอินทร
นายสรรทิพย ดวงดี

๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสรวง เฮืองใสสอง
นายสรวิชญ สิทธิโห
นายสราวุธ เทพศิริ
นายสราวุธ มวงทอง
นายสฤษดิ์ กันยาเลิศ
นายสวัสดิ์ เชื้อประทุม
นายสวาท นาคเสน
นายสอรัฐ มากบุญ
นายสะอาด นันตา
นายสะอาด สุภักดี
นายสังคม พรหมศิริ
นายสังเวียน พรมมานอก
นายสัญชัย ใจมั่น
นายสัญญา ดนตรี
นายสันต ชางหลอ
นายสันติ์ เอี่ยมสะอาด
นายสันติ คํานวณศิลป
นายสันติ จิรพรเจริญ
นายสันติ แมนศิริ
นายสันติศักดิ์ ปญญาพานิช
นายสัมพันธ ธรรมเจริญ
นายสัมพันธ ฤทธิเดช
นายสัมพันธ สัจจะเดช
นายสัมฤทธิ์ ไทยโพธิ์ศรี
นายสาคร มาตา
นายสาคร ศรีคุณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕

นายสาธิต สุขวโรทัย
นายสามารถ เอือ้ งคําประเสริฐ
นายสายชล ขจรธีรสกุล
นายสายชล สินสมบูรณทอง
นายสายัณห มานะงาน
นายสายัณห วีรชาติเมธี
นายสายันต บุญใบ
นายสายันต แสงสุวรรณ
นายสําราญ คําปอง
นายสําราญ คําสีลา
นายสําราญ ปาละ
นายสําราญ ไพรศรี
นายสําเริง พลธรรม
นายสิงหเนตร สุองั คะ
นายสิตเดช พุทไธสง
นายสิทธิชัย ทุติยาภรณ
นายสิทธิชัย บุษหมัน่
นายสิทธิพร กีรติวฒ
ั นกูร
นายสิทธิพร แอกทอง
นายสิทธิศักดิ์ สีทาดี
นายสิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
นายสิรวิ ุฒิ บูรณพิร
นายสีชาติ คําหอมกุล
นายสีหราช สุวรรณกูฏ
นายสุกรีย มะจะ
นายสุขุม วรรณวิจติ ร

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสุโข อนันตมงคลกุล
นายสุคนธ แจมผล
นายสุคนธ พันธุส ุวรรณ
นายสุจริต แยมจรัส
นายสุจิน คําภิระแปง
นายสุชาติ นพคุณ
นายสุชิน แมนพวก
นายสุชีพ อินทรวิชัย
นายสุดเขตต เมตตาวิมล
นายสุดใจ เซ็นกลาง
นายสุทธิพงษ จงจิระศิริ
นายสุทธี โยทองยศ
นายสุทัศน สังขทอง
นายสุทัศน เสริมแสง
นายสุทิน สังขวงษ
นายสุทิน สุขคง
นายสุเทพ เทโหปการ
นายสุเทพ มโนภักดี
นายสุธรรม ดุษดี
นายสุธรรม ประทุมมาศ
นายสุนทร พงษใหญ
นายสุนทร สมปรีดา
นายสุนทร สุขจิตต
นายสุนทร หาญณรงค
นายสุนัย เลขกลาง
นายสุนติ ย ไชยเบา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗

นายสุพรรณ ทองพุม
นายสุพล จันทรประดิษฐ
นายสุพล ดุจดา
นายสุพล เรียงไข
นายสุพัฒน จุลอักษร
นายสุพัฒน แสนวงศ
นายสุพัฒน อุยไพบูลยสวัสดิ์
นายสุภัชรกานต แกวสิงห
นายสุภาพ แนวประณีต
นายสุภาพ สมศรี
นายสุรจิตต แยมศรวล
นายสุรชัย ขจรไพบูลย
นายสุรชัย บวรเศรษฐนันท
นายสุรชัย ฤทธิ์ชว ย
นายสุรชัย ลิขสิทธิ์วฒ
ั นกุล
นายสุรชัย วังบุญคง
นายสุรชัย สุขสกุลชัย
นายสุรชัย หนองเตาดํา
นายสุรชาติ บุญปอง
นายสุรทิน มานทอง
นายสุรนันท ศุภวรรณกิจ
นายสุรพล คาโส
นายสุรพล ตั้งวรสิทธิชัย
นายสุรพล มโนวงศ
นายสุรพล อินทรประเสริฐ
นายสุรวุฒิ ปดไธสง

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสุรศักดิ์ ฮดมาลี
นายสุรสิทธิ์ อุนธงชัยอนันท
นายสุรตั น นิธุรมั ย
นายสุรตั น มุทวุ งศ
นายสุรินทร กลิน่ ขจร
นายสุรินทร ทองเกลี้ยง
นายสุรินทร มรรคประเสริฐ
นายสุรินทร มากลน
นายสุรินทร ราชกิจ
นายสุริยันต เตาชัยภูมิ
นายสุวรรณ จันทรโชติ
นายสุวรรณ จันทรศรี
นายสุวรรณ เทียนขาว
นายสุวฒ
ั น ถิรเศรษฐ
นายสุวฒ
ั น บัวจันทร
นายสุวฒ
ั น ประเสริฐสม
นายสุวฒ
ั น วรวัฒนะ
นายสุวฒ
ั น วัฒนาศิริ
นายสุวฒ
ั น สระแกว
นายสุวิทย สุทธิมาศ
นายสุวิทย อองสมหวัง
นายสุโสฬศ ตัง๊ เจริญ
นายเสกสม อาตมางกูร
นายเสกสัณห กิจวรรณ
นายเสด็จ กลางประพันธ
นายเสถียร มีราคา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙

นายเสนห โรจนดิษฐ
นายเสนอ กลางประพันธ
นายเสนาะ กลิน่ งาม
นายเสมียน ขุนจันทร
นายเสริม สิทธิพันธ
นายเสรี การะ
นายเสรี คงเจริญ
นายเสรี จันทรโยธา
นายเสรี ฉายะเจริญ
นายเสวก พงษสําราญ
นายเสวก สมเกลี้ยง
นายเสวต บุญราชแขวง
นายโสภณ นวลเจริญ
นายโสภาคย มนัสนยกรณ
นายไสว พงศสวัสดิ์
นายหลา อาจวิชัย
นายหัสสา ดอนหงษา
นายเหรียญ หลอวิมงคล
นายองอาจ กลั่นบุศย
นายองอาจ ตรีชนั้
นายอดิพล เปยทอง
นายอดิศักดิ์ พรหมศร
นายอดิศักดิ์ สุเฌอ
นายอดุลย กอนคําใหญ
นายอดุลย ทองอราม
นายอดุลย นิติสุทธิกา

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายอดุลย บุญโนนแต
นายอนนต มโนวงศ
นายอนันต จงเถลิง
นายอนันต โนจันทึก
นายอนันต เผือกเนียม
นายอนันต แสงกฤช
นายอนันต แสนสุวงศ
นายอนันทศิลป รุจิเรข
นายอนุช ธรรมวรรณ
นายอนุชัย ธนะกลม
นายอนุชา อภิสารธนรักษ
นายอนุชติ วอหา
นายอนุดิษ สุขดี
นายอนุรัตน ปริษาวงศ
นายอนุสรณ ชนวีระยุทธ
นายอภิเชษฐ บุญสูง
นายอภิเชษฐ ปรางสุวรรณ
นายอภิรตั น เลาหะพันธ
นายอภิวฒ
ั น เดชอุดมวรกุล
นายอภิสิทธิ์ กระแสรทิพย
นายอมร วงศเทพ
นายอรรถ แสนใจ
นายอรรถเสฏฐ สุสขุ
นายอรัญ พรหมรักษา
นายอรุณ ภูรวิ ิทยวฒ
ั นา
นายอรุณ หมั่นพลศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑

นายอักษรศิลป แกวมหาวงศ
นายอัครเดช ยมภักดี
นายอัครพล มุง นิรันดร
นายอับดุลเลาะ อับรู
นายอัมพร สุวรรณจันทร
นายอัศนีย ฐานสันโดษ
นายอัศวิน วังคําแหง
นายอัสนัย สั่งการ
นายอาคม เตียประเสริฐ
นายอาคม สนธิโพธิ์
นายอาจิณ คงสงฆ
นายอาทิตย ไชยเสนา
นายอาภากร พาณิชยกุล
นายอารักษ ศุภสินธุ
นายอารี สังขศิลปชัย
นายอารีย สูงแข็ง
นายอาลัย จันทรพาณิชย
นายอํานวยโชค รื่นเริง
นายอํานาจ จิตณรงค
นายอําไพ พลพวก
นายอิทธิชัย แจมผล
นายอิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ
นายอิสสรหัช โชติกเสถียร
นายอุดม ทองลือ
นายอุดม บุงทอง
นายอุดม ฤทธิ์กันโต

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายอุดม วันตา
นายอุดม สุธาคํา
นายอุดม แสงทอง
จาอากาศตรี อุดม หวังหุน กลาง
นายอุดม อินทผล
วาที่รอยตรี อุดมศักดิ์
ธนะกิจรุง เรือง
นายอุดมศักดิ์ หลอดทอง
นายอุดร พุทธิมา
นายอุดร หวานอารมณ
นายอุทัย ชูประดิษฐ
นายอุทัย พรหมเวหา
นายอุทัย ลองชุม
นายอุทัย หานตระกูล
นายอุทิศ ใจหลัก
นายอุทิศ อินทรประสิทธิ์
นายเอกชัย ปริญโญกุล
นายเอกชัย สรรเสริญ
วาที่รอยตรี เอกพจน
เกษมกุลทรัพย
นายเอกพนธ ภิรมยภักดิ์
นายเอกรินทร พุทธรังศรี
นายเอกศิษฐ ธนิพัฒนวรเมธ
นายเอกสิทธิ์ สมสุข
นายเอนก นวลแหยม
นายโอภาส กิจปกรณสันติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายโอภาส เศรษฐบุตร
นายฮานาป แวมิง
นายกนก พิพัฒนเวช
นายกมล ฝอยหิรัญ
นายกรณพงศ ธนพิศุทธิ์พร
นายกรณวิชญ ญาณกรพันธุธนา
นายกฤตเตโช สิริภัสสร
นายกฤตพร ชินสวางวัฒนกุล
นายกฤษณะพันธ ธนกรณไพศาล
นายกฤษนันท เลาะหนับ
นายกวิญ ลีละวัฒน
นายกอเกียรติ เวทยะเวทิน
นายกัญจนณัฏฐ เจริญชัย
นายกัมพล ลิ่มทองนพคุณ
นายกําจร ตันติวรานุรักษ
นายกําจัด จุฑาวุฒิกุล
นายกิตติศกั ดิ์ ลักษณานันท
นายกิรด นัย อัศวกุล
นายเกรียงศักดิ์ ปยกุลมาลา
นายเกียรติขจร ไพศาลนันทน
นายโกวิท โพธิวรรณา
นายโกวิน ภิญโญ
นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม
นายขจิต หมูด ี
นายคณิต ตันติชัยวนิช
นายคณิต ลูกรักษ

๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายคํานึง ซอนขํา
นายคํารพ เดชรัตนวิไชย
นายจตุชัย มณีรัตน
นายจรัล มะโน
นายจรูญ พนาภิรัตนกุล
พันโท จรูญศักดิ์ เธียรประพันธ
นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร
นายจิรพันธุ วิบูลยวงศ
นายจิรภัทร กัลยาณพจนพร
นายจิรวัฒน วีรกุล
นายจิรศักดิ์ ปริวฒ
ั นศักดิ์
นายจิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ
นายจิรศักดิ์ สุขาบูรณ
นายจีรวัฒน เนียรภาค
นายจุมพล ชอพันธุก ุล
นายจุมพล สมประสงค
นายเจด็จ ตันติปญ
 ญาเทพ
นายเจริญชัย พากเพียรไพโรจน
นายเฉลา มหาวิเชียร
นายเฉลิม สิงโต
นายชรินทร ลิ้มสนธิกุล
นายชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ
นายชะโลม ฤทธิ์สมบูรณ
นายชัชวาล เตชะมีเกียรติชยั
นายชัยรัตน เจริญสุข
นายชัยวัฒน พิสุทธิไ์ พศาล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓

นายชัยสิทธิ์ ใบไม
นายชาญชัย บุญอยู
นายชาญชัย สุประสงคสนิ
นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน
นายชาญวิทย พนมเสริฐ
นายชาติชาย พณิชีพ
นายชาติชาย พัฒนศิษฏางกูร
นายชํานาญ มาลัย
นายชํานิ จิตตรีประเสริฐ
นายชูเกียรติ เพิ่มทองชูชัย
นายชูเกียรติ ลีฬหาวงศ
นายเชาวลิต เมฆศิริกุล
นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล
นายโชคชัย ชุลีวฒ
ั นะพงศ
นายไชยพร สงประเสริฐเจริญ
นายณรงค ตั้งภากรณ
นายณรงค นิธิปญญา
นายณรงค สุนปาน
นายณรงค เสือบุญ
นายณัฐกร วงศสังข
นายดุสติ หรุนโพธิ์
นายเดชา กลาเชี่ยว
นายเดชา พงษสุพรรณ
นายเดชา มีสุข
นายโตมร ทองศรี
นายถวัลย สายวัฒน

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายถวิล ตรีวรปรัชญ
นายทนงพันธ สัจจปาละ
นายทรงชัย ใจกลา
นายทวีโชค โรจนอารัมภกลุ
นายทวีทรัพย ชัยสมบูรณพนั ธ
นายทวีศิลป อังคุระษี
นายทอง บุญยศ
นายทิพยพร สุคติพันธ
นายเทียนชัย ชินกังสดาร
นายธนรักษ ผลิพัฒน
นายธนากร มณีเจริญ
นายธนูศักดิ์ รังสีพรหม
นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล
นายธรรมสรณ พิริยสุพงศ
นายธวัช ลาพินี
นายธวัชชัย ตระกูลพานิชยกิจ
นายธัญญา วิเศษสุข
นายธานินทร ภิญโญพรพาณิชย
นายธีรพันธ ปานเจริญ
นายธีรภัทร จุลละพราหมณ
นายธีระ จิตตวโรดม
นายธีระ ตัง้ วิริยะไพบูลย
นายเธียรทรรศน ธนูบรรพภากร
นายนคร ศรีสโุ ข
นายนพดล อัครธรรม
นายนพพล ธาดากุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕

นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
นายนฤวัต เกสรสุคนธ
นายนารายณ ธีรังกร
นายนิกร บุญแทน
นายนิรตั น เตียสุวรรณ
นายนิรธุ สุวรรณ
นายนิโรจน พูลเพิ่ม
นายนุกูล พรหมชาติ
นายบุญชัย ฉัตรพิรุฬหพันธุ
นายบุญธรรม เตชะจินดารัตน
นายบุญฤทธิ์ ใจกลาง
นายบุญลาภ ทิพยจันทร
นายปกาสิต โอวาทกานนท
นายประจักษ สีลาชาติ
นายประดิตถ กาญจนเวชกุล
นายประทีป บุญธรรม
นายประภาส อนันตา
นายประยูร วัยธรรม
นายประสพ สารสมัคร
นายประสาน ตันวิสุทธิ์
นายประสิทธิ์ คงเกิด
นายประสิทธิ์ ทองสดายุ
นายประสิทธิ์ มานะเจริญ
นายประเสริฐ พินิจวัฒนา
นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ
นายปริญญา ดวงศรี

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายปรีชา พงศเลิศนภากร
นายปรีชา รัตนศิริทรัพย
นายปรีชา สุมาลัย
นายปรีชา อรุณกมลศรี
นายปรีชา เฮงสมบูรณ
นายปยพงศ อุน ปญโญ
นายเผาพงษ ธรรมพิพัฒนกุล
นายพงษชัย สวัสดิไชย
นายพงษศักดิ์ ตันติพลับทอง
นายพงษศักดิ์ สารเจริญ
นายพรยุทธ วสันตสิริสกุล
นายพลประสิทธิ์ สิริจนั ทรดิลก
นายพลภัทร โลเสถียรกิจ
นายพศิน แสงสมเรือง
นายพันธพงศ ตาเรืองศรี
นายพิเชฏฐ จงเจริญ
นายพิเชษฐ กิจจาเจริญชัย
นายพิเชษฐ จงขจรพงษ
นายพิทักษ วิชญพงษกุล
นายพินิจ บุตรกัณหา
นายพิบูล อิสสระพันธุ
นายพิรุณ วองไวทยกรกุล
นายพิสิฐ ลิมปธนโชติ
นายพิสิษฐ เวชกามา
นายเพิ่มศักดิ์ จิรยศบุญยศักดิ์
นายเพียรชัย เธียรโชติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗

นายไพฑูรย วิไลวรรณ
นายไพบูลย ทนันไชย
นายไพบูลย ลัภนะกุล
นายไพรัตน ภาคชนะนันทน
นายไพรัตน สงคราม
นายไพรัตน สุขสโมสร
นายไพโรจน กิมะพันธุ
นายไพศาล เจียนศิริจนิ ดา
นายไพศาล นิโรภาส
นายภวงคศักดิ์ เหรียญไตรรัตน
นายภัทร ภัทรกุล
นายภาคี ทรัพยพิพัฒน
นายภีศเดช สัมมานันท
นายมงคล มะระประเสริฐศักดิ์
นายมงคล อังศธรรมรัตน
พันเอก มนตชัย ชุมนุมนาวิน
นายเมธา อภิวฒ
ั นากุล
นายยงยุทธ กลับประทุม
นายยงยุทธ บุญขันท
นายรัตน บรรลุพันธุนาถ
นายรายิน อโรรา
นายรุงโรจน ตั้งสถิตพร
นายฤชา ตั้งจิตธรรม
นายฤชุกรณ เติมทอง
นายวรกาล ธิปกะ
นายวรรณสิทธิ์ เธียระวิบูลย

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายวรวิทย พูลสวัสดิ์กติ ิกูล
นายวสันต เศรษฐวงศ
นายวสิน เทียนกิง่ แกว
นายวันเฉลิม จิตดําริห
นายวันชัย มานะกิจศิริสุทธิ
นายวิกรม สูพานิช
นายวิจารณ นามสุวรรณ
นายวิชัย นิยมรัตน
นายวิชัย ประดิษฐผลเลิศ
นายวิชัย รัตนภัณฑพาณิชย
นายวิชัย เรืองวิไลทรัพย
นายวิชาญ กิตติประพันธ
นายวิชาญ ติปะวาโร
นายวิเชียร ศิริ
นายวิทยา เพชรรัตน
นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท
นายวิบูลย ภัณฑบดีกรณ
นายวิระมิตร บุญโถน
นายวิรัช วงศหริ ัญรัชต
นายวิรัช หิรัณยศุภศิลป
นายวิรัตน ลีประเสริฐ
นายวิริยะ ศรีสรุ ิยสวัสดิ์
นายวิโรจน ตั้งเจริญดี
นายวิโรจน เรืองวราพิชญ
นายวิศาลศักดิ์ บิณศิรวานิช
นายวิศิษฎ อภิสิทธิ์วิทยา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙

นายวิศิษฐ เสรีอรุโณ
นายวิสิทธิ์ สุขวณิช
นายวิสนิ วงศกดิ าการ
นายวีรชัย บริบรู ณ
นายวีรวัฒน มโนสุทธิ
นายวีระ สุวรรณเรืองศรี
นายวุฒิดนัย ประสงคธรรม
นายแวฮาซัน โตะฮิเล
นายศรชัย วีรมโนมัย
นายศรัณย วรรณภาสนี
นายศรายุทธ ทองหลอ
นายศรี กุลปวโรภาส
นายศักดา เพียรประเสริฐกุล
นายศักดิ์ชัย ถิรวิทยาคม
นายศักดิ์สิทธิ์ จิตรกฤษฎากุล
นายศิริชัย ศิลปอาชา
นายศุภกร สุขสมัย
นายศุภชัย นาทองไชย
นายศุภชัย ใหมนิถะ
นายเศรษฐพล ปญญาทอง
นายสกล สุขพรหม
นายสนัน่ พิสมัย
นายสมเกียรติ เกษมธรรมคุณ
นายสมเกียรติ ตั้งใจรักการดี
นายสมเกียรติ นิลวัชรารัง
นายสมเกียรติ มหาอุดมพร

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสมเกียรติ วิทยารุง เรืองศรี
นายสมใจ สุตนั ตยาวลี
นายสมชัย ผลอําไพสถิตย
นายสมชาย จิตรไทย
นายสมชาย ตูแกว
นายสมชาย พรหมมณี
นายสมชาย มงคลพร
นายสมนึก บัวทอง
นายสมบัติ หัชลีฬหา
นายสมบูรณ บุญกิจอนุสรณ
นายสมบูรณ ศรศุกลรัตน
นายสมบูรณ โสภณธนารักษ
นายสมบูรณ อภิชัยยิ่งยอด
นายสมพงษ จันทรโอวาท
นายสมพงษ พัฒนกิจไพโรจน
นายสมพงษ พันธุค ุมเกา
นายสมพงษ วาจาจําเริญ
นายสมยศ จารุโภคาวัฒน
นายสมศักดิ์ กิตติวราพงศ
นายสมศักดิ์ ตรงกมลธรรม
นายสมศักดิ์ วันทนียวงค
นายสมศักดิ์ ศิริวฒ
ั นากุล
นายสมหมาย บุญเกลี้ยง
นายสมหมาย วงศบตุ ร
นายสมัย พูลทอง
นายสรงคกฏณ ดวงคําสวัสดิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑

นายสรวิทย จันทรังสิกุล
นายสอาด ตรีพงษกรุณา
นายสัจจา แตถาวร
นายสัญญา สุปญญาบุตร
นายสันติ กิตติสิมานนท
นายสาธิต นฤภัย
นายสามภพ สาระกุล
นายสิทธิชัย กุลพรศิริกุล
นายสิทธิชัย อาชายินดี
นายสิทธิศักดิ์ สิทธิไชย
นายสุขสันติ พักธรรมนัก
นายสุคนธ อินเกตุ
นายสุจิน จรรยาสวัสดิ์
นายสุชาติ ไชยสัจ
นายสุชิน เหลืองอุทัยรัตน
นายสุทธิพงษ ปรางศร
นายสุทธิพงษ ภาคทอง
นายสุทธิพจน ชยณัฐพงศ
นายสุทัศน โชตนะพันธ
นายสุทิน กมลฤกษ
นายสุเทพ ตันติธาดาพิทักษ
นายสุเทพ ลิม้ พุทธอักษร
นายสุเทพ แสวงโชคพาหะ
นายสุพจน แพรนิมติ ร
นายสุพจน อยูสุข
นายสุรกาญจน แมนเมือง

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสุรกิจ ยิ่งยืนยง
นายสุรชัย กอบเกื้อชัยพงษ
นายสุรชัย เลิศสุรศักดา
นายสุรพล สมทรัพย
นายสุรวิทย ศักดานุภาพ
นายสุรวิทย อาชาสันติสขุ
นายสุรตั น ตันติทวีวรกุล
นายสุรตั น สําราญฤทธิ์
นายสุรินทร แซตัง
นายสุรินทร รัตนเกษตรสิน
นายสุริยพงษ เสาวพฤทธิ์
นายสุริยัน ธิตวิ ิเชียรเลิศ
นายสุริยัน มหามงคล
นายสุริยันต นิมะวัลย
นายสุริยา ภูยี่หวา
นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร
รอยเอก ไสว ฟุงธรรมสาร
นายหัสชา เนือยทอง
นายอดิศักดิ์ งามขจรวิวฒ
ั น
นายอนันตพร ศุภวโรดม
นายอนุชา วรหาญ
นายอภิชาติ เสตะจันทน
นายอรรถสิทธิ์ ศรีสบุ ัติ
นายอราม ลิ้มตระกูล
นายอัศนีย ปญจะโรทัย
นายอาคม เตชาวัฒนวิศาล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓

นายอารยะ ไขมุกด
นายอารีย ตองเรียน
นายอํานวย อินทะนิน
นายอํานวยพร สัทธรรมพงศา
นายอํานาจ ลิขติ กุลธนพร
นายอิทธิพงษ ยอดประสิทธิ์
นายอินทร จันแดง
นายอุกฤษฎ จารุพัฒนาพงศ
นายเอกชัย อนันตพรรค
นายเอกพร พรรณเชษฐ
นายเอกฤทธิ์ คุณศรีรักษสกุล
นายเอกอุดม บรรณประดิษฐ
นายเอนก อ่ําสกุล
นายกิตติ อยูสินธุ
นายจุลพงษ ทวีศรี
นายชาติชาย เชิดชื่น
นายดุสติ ไตรศิริพานิช
นายธนวรรธน เลิศสุคนธ
นายธเนศ เมฆลาย
นายธานี ศิรปิ น
นายนิมติ ร พิมพิเสน
นายประชา มีธรรม
นายประสงค เดชโยธิน
นายประสงค ประยงคเพชร
นายพงษศักดิ์ สนทราพรพล
นายพลยุทธ ศุขสมิติ

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายเพทาย ลอใจ
นายภูปาณัสม ผดุงอรรถ
นายมนตรี เรืองอุไร
นายวรรัช จําปามูล
นายวันชัย โพธิวรรณ
นายวิโรจน เชาวจริ พันธุ
นายวิวัฒน โตธิรกุล
นายวุฒิชัย วราภาสกุล
นายศุภวัฒน ธาดาจารุมงคล
นายสกล จุลาภา
นายสมบูรณ ภูประดิษฐ
นายสมศักดิ์ หวลกสิน
นายสวัสดิ์ ลิขติ ประยูรพงศ
นายสามัคคี โพธิ์เจริญ
นายสุธน นิคมเขต
นายสุวรรณ ปรัชญาดํารง
นายสุวิชช ฉั่ววิเชียร
นายสุวโิ รจ ชวงโชติ
นายเจนจบ อมาตยกุล
นายชนะชัย วรมาลี
นายสมชาย ธรณิศร
นายเฉลิมพล มีศิลารัตน
นายบุญเลิศ โสภา
นายประชา เพ็งสุริยา
นายไพรัช เสือสิงห
นายมานะ ลือสวัสดิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิโรจน อุน ทรัพย
นายสนธยา เสนเอี่ยม
พลตํารวจตรี กริช กิติลือ
พลตํารวจตรี กิตติ์รฐั พันธุเ พ็ชร
พลตํารวจตรี คีรีศกั ดิ์ ตันตินวะชัย
พลตํารวจตรี จิรสันต แกวแสงเอก
พลตํารวจตรี ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ
พลตํารวจตรี ถิรสทัต บูรณะรัช
พลตํารวจตรี ธนพล บริบูรณ
พลตํารวจตรี ธวัชชัย ยิง่ เจริญสุข
พลตํารวจตรี พจน บุญมาภาคย
พลตํารวจตรี พันธุพงษ สุขศิริมชั
พลตํารวจตรี พีระวัฒน บุญลักขะ
พลตํารวจตรี มนตรี จินดา
พลตํารวจตรี ยิ่งยศ เทพจํานง
พลตํารวจตรี วรรฏมณฑ อัฏฐวารี
พลตํารวจตรี วาสิทธิ์ บางทาไม
พลตํารวจตรี วิเชียร สวัสดิชัย
พลตํารวจตรี ศิริพงษ ติมุลา
พลตํารวจตรี สุคุณ พรหมายน
พลตํารวจตรี สุภาพ สินวิบูรณ
พลตํารวจตรี สุรนิตย พรหมบุตร
พลตํารวจตรี สุรพล เกษประยูร
พลตํารวจตรี อนุชา รมยะนันทน
พลตํารวจตรี อภิชัย ศรีโสภิต
พลตํารวจตรี อภิชาติ สุรบิ ญ
ุ ญา

๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
พันตํารวจเอก กฤษกร พลีธัญญวงศ
พันตํารวจเอก กฤษณ จารุเสน
พันตํารวจเอก กฤษณะ คุณากร
พันตํารวจเอก กิตติกร บุญสม
พันตํารวจเอก กิตติพงษ สุวัธนเดชา
พันตํารวจเอก เกษม รัตนสุมาวงศ
พันตํารวจเอก เกษมศักดิ์
อาจสัญจร
พันตํารวจเอก คเณศ บุญเกษมสันติ
พันตํารวจเอก คมกฤษ ไวสืบขาว
พันตํารวจเอก โฆษิต ปยเจริญ
พันตํารวจเอก จรัญฌิ์ เริงธรรม
พันตํารวจเอก จักรพงษ
วิวฒ
ั นวานิช
พันตํารวจเอก ฉัตรชัย ศิรทิ รัพย
พันตํารวจเอก ฉัตรพงศ เจิมจํารูญ
พันตํารวจเอก ฉัตรวรรษ แสงเพชร
พันตํารวจเอก ชยธวัช เสาวนะ
พันตํารวจเอก ชลาวุฒิ ไพรวรรณ
พันตํารวจเอก ชัยรัตน ศรีเอี่ยม
พันตํารวจเอก ชาญ แสงเสียงฟา
พันตํารวจเอก ชาญชัย ฤกษพึ่งดี
พันตํารวจเอก ชินรัตน
ฤทธาคณานนท
พันตํารวจเอก ชุมพนธ สุนทรเดช
พันตํารวจเอก ชูเดช กองกันภัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๒๒๙ พันตํารวจเอก โชคชัย
เกษมไพบูลยสขุ
๓๒๓๐ พันตํารวจเอก โชติ ชัยชมภู
๓๒๓๑ พันตํารวจเอก ณฐพล แสวงกิจ
๓๒๓๒ พันตํารวจเอก ณภัทร ศรีบรรพต
๓๒๓๓ พันตํารวจเอก ณรงคชัย เจียรกุล
๓๒๓๔ พันตํารวจเอก ณัฐธวัช ทองใบ
๓๒๓๕ พันตํารวจเอก ดนัย วรรณไพโรจน
๓๒๓๖ พันตํารวจเอก ดํารง เพ็ชรพงศ
๓๒๓๗ พันตํารวจเอก เดชชาติ
สุขุมมะสวัสดิ์
๓๒๓๘ พันตํารวจเอก ทนงศักดิ์ เขมะชิต
๓๒๓๙ พันตํารวจเอก ทนงศักดิ์ วังสุภา
๓๒๔๐ พันตํารวจเอก ทวีชัย
ประทีปอุษานนท
๓๒๔๑ พันตํารวจเอก ทวีศกั ดิ์ เมธานุชติ
๓๒๔๒ พันตํารวจเอก ทวีศิลป เวชวิทารณ
๓๒๔๓ พันตํารวจเอก ทักขชัย
กาญจนเศรษฐ
๓๒๔๔ พันตํารวจเอก ทัศนา แสงงาม
๓๒๔๕ พันตํารวจเอก ทิวธวัช นครศรี
๓๒๔๖ พันตํารวจเอก ทีฆโชติ สุวรรณาคม
๓๒๔๗ พันตํารวจเอก ธนชาต บุญโพธิ์
๓๒๔๘ พันตํารวจเอก ธนเดช พัฒนปรีชา
๓๒๔๙ พันตํารวจเอก ธนยินทร เทพรักษา
๓๒๕๐ พันตํารวจเอก ธนันทชัย สุขา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๓๒๕๑ พันตํารวจเอก ธนิตศักดิ์
ศิริพัฒนธนภาค
๓๒๕๒ พันตํารวจเอก ธรรมนูญ
ไตรทิพยพงศ
๓๒๕๓ พันตํารวจเอก ธัมรงค วงศแปน
๓๒๕๔ พันตํารวจเอก ธีระวุฒิ กิ่งวรรณ
๓๒๕๕ พันตํารวจเอก นครพัฒน
พรหมพันธุ
๓๒๕๖ พันตํารวจเอก นพดล ศรสําราญ
๓๒๕๗ พันตํารวจเอก นพพร ศุภพัฒน
๓๒๕๘ พันตํารวจเอก นพพล ชาติวงศ
๓๒๕๙ พันตํารวจเอก นราธิป
ฟกทองพรรณ
๓๒๖๐ พันตํารวจเอก นเรศร อินทรพรหม
๓๒๖๑ พันตํารวจเอก นันทวิทย
เทียมบุญธง
๓๒๖๒ พันตํารวจเอก นิธิ บัณฑุวงศ
๓๒๖๓ พันตํารวจเอก นิธชิ ัย กะวะนิช
๓๒๖๔ พันตํารวจเอก นิรนั ดร เหลื่อมศรี
๓๒๖๕ พันตํารวจเอก นุกูล ไกรทอง
๓๒๖๖ พันตํารวจเอก เนติพงศ ธาตุทําเล
๓๒๖๗ พันตํารวจเอก บัณฑิต ตุงคะเศรณี
๓๒๖๘ พันตํารวจเอก บัณฑิต พรหมเมศร
๓๒๖๙ พันตํารวจเอก บุญเลิศ วองวัจนะ
๓๒๗๐ พันตํารวจเอก บุญสง อัตวรอนันต
๓๒๗๑ พันตํารวจเอก บุณยรัสน พุกกะเวส
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พันตํารวจเอก บุรนิ ทร พงษพนัศ
พันตํารวจเอก บุรี รัตนสุวรรณ
พันตํารวจเอก เบญจรงค รัตนบัวพา
พันตํารวจเอก ปกรณ เสริมสุวรรณ
พันตํารวจเอก ปฏิพัทธ
สุบรรณ ณ อยุธยา
พันตํารวจเอก ปฐม ประจันเขตต
พันตํารวจเอก ประพันธ ผาแกวมณี
พันตํารวจเอก ประวิทย
เจียมตระกูล
พันตํารวจเอก ประสิทธิ์ จันทรสวาง
พันตํารวจเอก ปราบพาล มีมงคล
พันตํารวจเอก ปรีชา กลัดสวัสดิ์
พันตํารวจเอก ปรีดา เปยมวารี
พันตํารวจเอก ปญญา สุขเอม
พันตํารวจเอก ผดุง โพธิดารา
พันตํารวจเอก พงศธร สุโฆสิต
พันตํารวจเอก พยูห ธนะศรีสืบวงศ
พันตํารวจเอก พรเทพ เพชรคง
พันตํารวจเอก พรศักดิ์ นวนหนู
พันตํารวจเอก พัชรินทร เพชรเรียง
พันตํารวจเอก พันธศกั ดิ์
ศาสนอนันต
พันตํารวจเอก พิทยา เศรษฐพันธุ
พันตํารวจเอก พีรยุทธ การะเจดีย
พันตํารวจเอก พีระชัย ดํารงควานิช
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๓๒๙๕ พันตํารวจเอก ไพฑูรย
คุมสระพรหม
๓๒๙๖ พันตํารวจเอก ไพบูลย
เจียมอนุกูลกิจ
๓๒๙๗ พันตํารวจเอก ไพบูลย
มะระพฤษณวรรณ
๓๒๙๘ พันตํารวจเอก ไพรัช ทองเกิด
๓๒๙๙ พันตํารวจเอก ไพโรจน สุขี
๓๓๐๐ พันตํารวจเอก ภวัต ประทีปวิศรุต
๓๓๐๑ พันตํารวจเอก มงคล
ฉัตรแกวบุญเรือง
๓๓๐๒ พันตํารวจเอก มณฑล สมตระกูล
๓๓๐๓ พันตํารวจเอก มนตชัย ตัง้ มั่น
๓๓๐๔ พันตํารวจเอก มนเทียร พันธอมิ่
๓๓๐๕ พันตํารวจเอก มนัส ศิกษมัต
๓๓๐๖ พันตํารวจเอก มานิต ไตรภพ
๓๓๐๗ พันตํารวจเอก มานูญ เชวงเกียรติ
๓๓๐๘ พันตํารวจเอก มาโนช สุภาพพูล
๓๓๐๙ พันตํารวจเอก ยุทธดนัย งามบุญ
๓๓๑๐ พันตํารวจเอก รักษจติ หมอมงคล
๓๓๑๑ พันตํารวจเอก รัตนะ ปาลจันทร
๓๓๑๒ พันตํารวจเอก รุงศักดิ์ สิรขิ จร
๓๓๑๓ พันตํารวจเอก วชรพร กลัมพากร
๓๓๑๔ พันตํารวจเอก วสันต บุญเจริญ
๓๓๑๕ พันตํารวจเอก วัชระ ทิพยมงคล
๓๓๑๖ พันตํารวจเอก วัชรินทร พิภพมงคล
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พันตํารวจเอก วันชัย วิบูลยกาญจน
พันตํารวจเอก วิชัย ลีวรรณนภาใส
พันตํารวจเอก วินัย ฤทธิจนั ทร
พันตํารวจเอก วินัย
ออนสุวรรณากุล
พันตํารวจเอก วิบูลย วงศกอม
พันตํารวจเอก วิบูลย สีสขุ
พันตํารวจเอก วิรชั เบาคํา
พันตํารวจเอก วิสตู ร นาคจู
พันตํารวจเอก วีรวัฒน วิภาตวิทย
พันตํารวจเอก วีระพงษ ปุสสะรังษี
พันตํารวจเอก ศตวรรษ จันทรแปน
พันตํารวจเอก ศุภชัย
ประเวศตระกูลชัย
พันตํารวจเอก ศุภเศรษฐ โชคชัย
พันตํารวจเอก สนธิชัย
อาวัฒนกุลเทพ
พันตํารวจเอก สมเกียรติ ฤทธิ์เลือ่ น
พันตํารวจเอก สมชัย ตีมธุรกุล
พันตํารวจเอก สมชาย เกาสําราญ
พันตํารวจเอก สมชาย นุม โต
พันตํารวจเอก สมเดช ตัง้ จิตนุสรณ
พันตํารวจเอก สมบัติ สุดเจริญ
พันตํารวจเอก สมบัติ หวังดี
พันตํารวจเอก สมพงษ วิถปี ระดิษฐ
พันตํารวจเอก สมภพ พงษฤกษ

๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
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พันตํารวจเอก สมยศ อินทรจันทร
พันตํารวจเอก สมศักดิ์ โหติธะนัง
พันตํารวจเอก สมาน ชัยณรงค
พันตํารวจเอก สรพล สรสกุลชัย
พันตํารวจเอก สรรภัทร
ปราบพุฒซา
พันตํารวจเอก สรวุฒิ
เหลารัตนวรพงษ
พันตํารวจเอก สราวุธ เอี่ยมสําราญ
พันตํารวจเอก สหรัฐ ศักดิศ์ ิลปชัย
พันตํารวจเอก สัญญา ทองบุศย
พันตํารวจเอก สันติ ไทยเสถียร
พันตํารวจเอก สามารถ
ศรีสิรวิ ิบูลยชัย
พันตํารวจเอก สําราญ ยินดีอารมณ
พันตํารวจเอก สุกฤษฎิ์ บุญทรง
พันตํารวจเอก สุทธี โสตถิทัต
พันตํารวจเอก สุทิน ทรัพยพวง
พันตํารวจเอก สุทิพย ผลิตกุศลธัช
พันตํารวจเอก สุพล
จงพาณิชยกุลธร
พันตํารวจเอก สุภธีร บุญครอง
พันตํารวจเอก สุมิตร คุณานุคุณ
พันตํารวจเอก สุรชัย แยมพุชชง
พันตํารวจเอก สุรเดช เดนธรรม
พันตํารวจเอก สุรนาท วรรณวรรค
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๓๓๖๓
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๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
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พันตํารวจเอก สุรพล ธูปะเตมีย
พันตํารวจเอก สุรพล พูลศิริ
พันตํารวจเอก สุรศักดิ์ นาถวิล
พันตํารวจเอก สุวิชาญ ญาณกิตติกุล
พันตํารวจเอก เสนห ยาวิละ
พันตํารวจเอก เสรี ธีรพงษ
พันตํารวจเอก อดิฐษร ศิรชิ ัย
พันตํารวจเอก อนันต
สุวรรณเทวะคุปต
พันตํารวจเอก อนุชน ชามาตย
พันตํารวจเอก อนุชา ภูประทุม
พันตํารวจเอก อนุรักษ สายทอง
พันตํารวจเอก อภิชาติ แจงจันทร
พันตํารวจเอก อภิสิทธิ์ เมืองเกษม
พันตํารวจเอก อรรถภณ วิลาวรรณ
พันตํารวจเอก อรรถสิทธิ์ สุดสงวน
พันตํารวจเอก อรรถสิทธิ์ หลาวทอง
พันตํารวจเอก อํานาจ
อินทรประสาท
นายกิตติ ทัพพันธชัย
นายกิตติคณ
ุ จันทรสถาพร
นายกิตติรัตน กิตยสิทธานาถ
นายเกรียงไกร พรหมบุตร
นายเกรียงศักดิ์ รอดประชา
นายเกียรติศกั ดิ์ ศรีเจริญ
นายคมสัน เพ็งบุญชู

๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
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๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
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๓๓๙๙
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๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
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นายครรชิต หุตะกมล
นายจักรกฤษณ ศรีเมฆ
นายจักรพงษ เธียรโชติ
นายจันทคราม เทียมทัน
รอยตํารวจเอก จิรสวัสดิ์
สุรฤทธิธ์ ํารง
นายเจริญ ขาวสะอาด
นายเจริญ จันทวิลาศ
นายเจษฎา โชติวรานนท
นายเจษฎา อินทุเศรษฐ
นายชัยพล โพธิ์เรือง
เรือโท เชาวเลิศ ประสพสันต
นายไชยยศ สุขใส
นายณพร เกิดประดิษฐ
นาวาอากาศโท ณภัทรชนน
ผลศรัทธา
นายณรงคชัย สิทธารถ
นายณรงคชัย อรุณแสงศิลป
นายณัฐวุฒิ ชยวัฑโฒ
นายณัฐวุฒิ เนืองทอง
นายณุวฒ
ั น หรรษคุณาฒัย
นายดุสติ แชมชื่น
นายเดช คุมพันธ
นายตฤณกร ธนพงศอมร
นายตะวัน สุขยิรญ
ั
นายทรงชัย อันนานนท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายทรงวิทย อนันตธนวิทย
รอยตํารวจเอก ทองสุข พิธรรม
นายทักษิณ ภิรมยรักษ
นายที่รัก เฉียบแหลม
นายธงชัย ศรีสวัสดิ์
นายธนบรรณ บัวคลี่
นายธนพล ประเสริฐดี
นายธรรมภณ จิรธรรมประดับ
นายธรรมะ สอนใจ
นายธวัชชัย จิตตขนั ติวงศ
นายธานิต วงศาโรจน
นายนธี ชุมเกษร
นายนารยะชน พวงจันทรหอม
นายน้ําแท มีบญ
ุ สลาง
นายนิกร หวังสุนทรชัย
นายนิทน เกตุลุนสงค
พันตํารวจโท นิเวศ เดนนินนาท
นายเนติวทิ ย โงนคํา
นายบุญชวย บัวใหญ
นายบุญชัย เอกศรายุธ
นายประพันธ นิตโิ ชติ
นายประสงค กิ่งพุทธพงษ
นายปรีชา เซงไพเราะห
นายปรีชา ปนอําพล
นายปรีดา โมรินทร
นายปญญา พิชญเลิศชาญ

๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายพงศสิน เกษรประทุม
นายพงษบัณฑิต สําเนียงเสนาะ
นายพรไพโรจน ตรีพงษพันธุ
พันตํารวจตรี ไพฑูรย สาเพิ่มทรัพย
นายไพศาล ไชยวงษ
นายมาตุภูมิ ริยาพันธ
นายมีชัย ปฐพี
นายรัชตเทพ ดีประหลาด
นายรัชพล คงศรียาตรา
นายรุงวิทย ประนิธิ
นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน
นายวรากรณ รุงจิรารัตน
นายวราวุฒิกรณ ดวงตุน
นายวันชัย แกวกําชัยเจริญ
นายวารินทร เจริญสุข
นายวิจติ ฐ บุญพรม
นายวิจติ ร รักราษฎร
นายวิเชียร ขยันกิจ
นายวิเชียร พรมพันธุ
นายวิทวัส เอี่ยมเจริญวิทย
นายวีระพงษ โลนวรัตน
นายวีระศักดิ์ งามจตุรวรรณ
นายศักดา คลายรมไทร
นายศักดิพัฒน จริยเมธางกูร
นายศุภากร ชวมณีนนั ท
นายสกล กมลรัตนกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗

นายสมควร เรืองวุฒิ
วาที่รอยตรี สมคิด ตุมวารี
นายสมชัย บรรจง
นายสมชาย เจียรสีดํารงคกลู
นายสมพจน เหลาเลิศฤทธิกุล
นายสมศักดิ์ ลีวงศเจริญ
นายสฤษดิ์ มาตยสุรีย
นายสอาด สุขเสดาะ
นายสัมพันธ โภคบุตร
นายสายัณห แสงทับทอง
นายสารสิทธิ์ พวงไพบูลย
นายสําเนียง เตียบฉายพันธุ
นายสําราญ หวังกุศล
นายสืบพงศ โอภาพงพันธ
นายสุดเขต เพิ่มผล
นายสุทธิชัย สุขวัฒนนิจกูล
นายสุทธิสาร ภัทรรังษี
นายสุเทพ โชติชวง
นายสุพจน พรรณรังษี
นายสุภัทรชัย เมียนเกิด
นายสุรชัย รัตนวรรณี
พันตํารวจตรี สุรพงษ สายวงศ
นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นายสุริยา สุยะนา
นายสุวฒ
ั น พรหมขุนทอง
นายเสนอ นัคราภิบาล

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายอดุลยคุปต ทองจีน
นายอนิรุทธ แสงทับทิม
นายอนุชา ชางสาร
นายอัษฎางค หวังพิบูล
นายอานนท ปราการรัตน
นายเอนก สรางเกตุ
นายโอภาส สุทธิมโนรัตน
นายโอฬาร วิเศษนคร
นายฐิติกร พุทธมิลินประทีป
นายทวิช ภารัตนวงศ
วาที่พันตรี ธีรเวทย เขียวไพรี
นายประเสริฐ แตจิระกุล
นายกฤษณะ จวงสินธุ
นายชัยวัฒน สืบสันติวรพงศ
นายณัฏฐกฤษฎ วงศเจริญ
นายณัฐพงษ สิทธิธรรมศาล
นายธวัชชัย เทพรัตน
นายนพคุณ นพรัตน
นายพิศณุ พลพืชน
วาที่เรือตรี ยุทธนา สําเนาเงิน
นายศิโรจน แพทยพันธุ
นายอาคม วุฒิพงษ
นายชาติชาย เนือ่ งนิยม
นายนรมิตร คุณโลกยะ
นายสราวุธ สุธราพันธ
นายกมล ภูริภูษติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายขวัญชัย สุลัยศรี
นายจิรศักดิ์ พฤทธิวรากุล
นายจิรศักดิ์ เพ็งกุล
นายเจนจบ หาญกลับ
นายเฉลิมพล โชตินุชติ
นายชยุต ศรีสุชาติ
นายชวลิต มณีนาค
นายชวลิต เศวตรัตนเสถียร
นายชัยวัฒน ปญญา
นายณรงค การุณยธร
นายณรงค จงแจมฟา
นายไตรทศ กนกวิจิตรศิลป
นายเทวฤทธิ์ เครือมณี
นายธนกฤต ตะรุโณทัย
นายธีรพล เชี่ยวรุง โรจน
นายธีรพันธ อธิรฐั ธนภรณ
นายนพดล อินทชยะนันท
วาที่รอยตรี บุญธรรม หุยประเสริฐ
นายประทีป มาสุข
นายประยูรศักดิ์ มงคลประสิทธิ์
นายพรชัย พิสุทธิ์พิเชฎฐ
นายพิชิต ชนะกุล
นายพิทักษ เย็นจะบก
นายพิพัฒน ชินะจิตพันธุ
นายภัทรุตม ทรรทรานนท
นายมนัสพันธ พจมานภิมล

๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายมนูธรรม มานวธงชัย
นายยงยุทธ ภูทอง
นายยงวิทย ปน แกว
นายรักษา สุทนิ
นายวิชชพงศ สุวรรณมัย
นายวิชัย ศิริพานิชกร
นายวิทยา สิงหะไกรวรรณ
นายวิรัตน เชี่ยวชาญ
นายวิสุทธิ์ อนันตสกุลวัฒน
นายศักดิ์ชัย บุญมา
นายสถิต ศิลาบุตร
นายสมชัย โตลานุวตั ร
นายสมชัย สุรกาญจนกุล
นายสมชาย ตกสิยานันท
นายสมสักย ตันบุตร
พันตํารวจโท สัมพันธ ไชยพิณ
นายสิทธิพงษ สุตันทวงษ
นายสุวฒ
ั น ตันเสถียร
นายสุวิทย รัศมิแพทย
นายอภิศักดิ์ ตัง้ บุญญะศิริ
นายกิจติพงค ขลิบแยม
นายกิตติคณ
ุ ดั่นเจริญ
นายจํารัส คงเอี่ยม
นายชัยยา ยอดสงา
นายทวิชาติ นิลกาญจน
นายประทีป จูฑะศร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑

นายปรีชานันต พุมเล็ก
นายรณรงค เสาเหม
นายวัฒนชัย สมมี
นายสนธยา รักษาวงศ
วาที่รอยตรี สมบัติ พูลสงวน
วาที่รอยตรี สมบูรณ หัสดม
นายสุวิทย เรวิก
นายกรณ ปนวิรุฬห
นายกฤษณ เจริญธุระกิจ
นายกวี เปรมรัตนชัย
นายกอบชัย ชูโต
นายเกรียงศักดิ์ รอดพันธชู
นายเกื้อกูล หนูแกว
นายขจร เลิศสกุลพาณิช
นายเขมจิตร ภาคอัต
นายคณากร เพียรชนะ
นายคนองเดช สวัสดิ์วงศวชิ า
นายคมกฤษณ ขําทัศน
นายจามร โสมานันท
นายจุลวัชร พื้นผล
นายฉัตรชัย โชคธีรสวัสดิ์
นายฉัตรชัย เพ็ชรชนะ
นายเฉลิมชัย หิรญ
ั ญะสิริ
นายเฉลิมพล บุตรดี
นายชยภัทร แสงระยับ
นายชยาธร เฉียบแหลม

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายชวลิต กิตตินันทะศิลป
นายชะยิน สุนทรสิงคาล
นายชัยณรงค หวันมาน
นายชัยยุทธ เตชะกุลปราณี
นายชัยวัฒน ศิริวฒ
ั นกุล
นายชัยสิทธิ์ เงินจันทร
นายชาญ จอนเจก
นายชานนท ศรีสาตร
นายชุตเิ ดช ศิริมงคล
นายชุตนิ ธร หอวโนทยาน
นายฐปนรรฆณ พยุง
นายณัฏฐพงษ สมศักดิ์
นายณัฐวัฒน ใบบัว
นายดนัยภัทร ผลศรีนาค
นายทรงธน ติระการ
นายเทิดศักดิ์ บุณยไวโรจน
นายธเนศ ไชยหมาน
นายธวัช ชุนเคลือบทอง
นายธาริน ปญญาโพธิคุณ
นายธีระพงศ ทองมัน่ คง
นายนพรัตน อภิวิมลลักษณ
นายนพัตธร ฤทธิกาญจน
นายนราไกร ชัยวิชติ
นายนิติพงศ ศักดิโ์ ชตินันท
นายนิพนธ เกิดปน
นายนิพนธ หนอแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓

นายนิวัฒ ทั่งทอง
นายบรรจง กล่ํากลาย
นายบัณฑิต ธรรมแสง
นายบุญทวี เปรมปยะกิจ
นายบุญรัตน จูอี้
นายบุญลอง นรจิตต
นายบุณยฤทธิ อังศุกุลภัทร
นายเบญจพล ใจเสงี่ยม
นายปฐม บุญหนุน
นายปเนต สุระประเสริฐ
นายประจวบ ลอบลัด
นายประชา เฉลิมกิตติชัย
นายประยุทธ แกวภักดี
นายประยุทธ ประชุมชน
นายประเสริฐ บิลมาศ
นายประเสริฐ ปลั่งศรีนนท
นายปรัชญา ปานปน
นายปริญญา ปนเพชร
นายปริญญา อุไรวิลาศ
นายปองศักดิ์ นันทเสน
นายปยะพล สําเริง
นายปยะวุฒิ เครือจันทร
นายผณุกร วิสุทธิธรรม
นายพจน เปยมปญญา
นายพรชัย พรพศวัต
นายพรชัย หวังรุง เจริญ

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายพรเทพ สุทิน
นายพันธุศ ักดิ์ วัฒนะพานิช
นายพิชัย ศรีไทย
นายพิเชษฐ ศรีพลประพันธ
นายพิฑัฒ กองใจ
นายพิทักษ แสงสายัณห
นายพิสิฐ เลิศธรรมชัย
นายพิสิษฐ เจริญสุข
นายพีระ พวงมาลา
นายไพฑูรย หุมกระโทก
นายไพบูลย คงเขษม
นายภชฤทธิ์ นิลสนิท
นายภพ เอครพานิช
นายภักดี ราชแปน
นายภาคภูมิ ปณฑรางกูร
นายมงคล สงปรางค
นายมนตชัย โพธิท์ อง
นายมนูญ จันทรแกว
นายมานะกิจ ถาคุณ
นายยุทธนา คุมมี
นายยุทธนา รังษีกาญจนสอ ง
นายระวิ พวงกนก
นายรักเกียรติ เจนสรรพกิจกุล
นายรัศม ไชยชิต
นายเรวัต กลีบตะขบ
นายเรวันต แกนภักดี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕

นายเลิศชาย สุธรรมพร
นายเลิศดิลก ยุตธิ รรม
นายวชิระ แกวภักดี
นายวรวุฒิ เลาลัคนา
นายวัชระ ธีระเจตกูล
นายวิเชียร สันติวฒ
ั นธรรม
นายวินัย ศักดาไกร
นายวิภตั ต รุจปิ เวสน
นายวิโรจน เกียรติสินทรัพย
นายวิวัฒน โกมลตรี
นายวิศิษฎ ธนากูรเมธา
นายวิเศษ วิเศษจุมพล
นายศรายุธ การะเกตุ
นายศุภกิจ แยมประชา
นายสงวนศักดิ์ กิมเอ็ง
นายสนธนัชชัย จันทรพานิช
นายสมเกียรติ คําเนตร
นายสมควร จารุธํารง
นายสมจิตร พรหมเพศ
นายสมเด็จ จุลราช
นายสมเดช เอี่ยมวิเชียรเจริญ
นายสมนึก ปททุม
นายสมพร ศรีกฤษณ
นายสมพิศ เพ็งงาน
นายสมยศ อรุณศรีโสภณ
นายสมศักดิ์ ศรียาภัย

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสยมพร วงศพยัคฆ
นายสรพงค ไกรสุวรรณ
นายสรเพชญ กฤติยาวงศ
นายสวัสดิ์ สมแกว
นายสหรัฐ กิติศุภการ
นายสําเร็จ พงศวงประเสริฐ
นายสําเริง เกษรสิริ
นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ
นายสุทธิพงษ โอวาสิทธิ์
นายสุนทร จันทรฉิ้น
นายสุเนตร สาทา
นายสุภชัย เตชะหงษา
นายสุระพงษ แสงรัตนาภรณ
นายสุวรรณ นามตะ
นายสุวฒ
ั น รุง เมฆารัตน
นายองอาจ ชัยเพชรโยธิน
นายอดล ไตรรงคทอง
นายอดิศร ตรีเนตร
นายอภิชาติ คงชาตรี
นายอภิชาติ อังศุภศิริกุล
นายอรรณพ เขาแกวผลึก
นายอรรถชาต สินไชย
นายอรรถวิทย ยาวะประภาษ
นายอัมพล เหลาสิงห
นายอัยยรัช บุญสงสุวรรณ
นายอาทิตย เกียรติศิรโิ รจน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายอาวุธ อักษรพันธ
นายอํานาจ เพ็งมาก
นายอุชาติ เธียรพรานนท
นายอุดม มีแสง
นายเอกชัย ฤทธิภักดี
นายเอกพงษ ตั้งวิชาชาญ
นายเอกราช สมัครไทย
นายเอกรินทร หนุนภักดี
นายโอภาส คุรุปราการกิจ
นายจงศักดิ์ ตั้นภูมี
นายประจญ กลมกลึง
นายยงยุทธ อนุกูล
นายรักพงษ ประคําทอง
นายรังสรรค โพธิ์สุข
นายศรณรงค นิลสาริกา
นายสมพงษ ตันติรจนาวงศ
นายสมศักดิ์ วังเมธากุล
นายสาธิต สุขบท
นายสุขุม ทองศิริ
นายสุวิทย เปรื่องธรรมกุล
นายทนง ตั่นไพบูลย
นายทินกร ตุงคโสภา
นายนนทิวรรธน จันทนะผะลิน
นายพิชัย สนแจง
พันตํารวจโท พิรพัฒน สิรวิ ิชากรกุล
นายมงคล มวงเขียว

๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
วาที่รอยตรี ศักดา ไกรลาสบวร
นายสุเมธ ตันธุวนิตย
นายอนุชา วงษบัณฑิตย
นายอรรถ นันทจักร
นายสมาน พรหมนอย
นายสุภกิต เจียรวนนท
นางสาวเพ็ญชิสา หงษอปุ ถัมภชัย
นางอัญชลี บุสสุวัณโณ
นางอรพิน พิพัฒนวิไลกุล
นางวงเดือน เกษมทรัพย เกษสุภะ
นางฉวีวรรณ คลังแสง
นางสาวกนกรัตน ขุนทอง
นางกรรณกนก ชางกลึงเหมาะ
นางกาญจนา สัมพันธสันติกูล
นางสาวกุลธิดา เลิศพงศวฒ
ั นา
นางสาวกุลยา อัศวกุล
นางสาวเกลียวพันธ ลีละศร
นางจันทนี หาทรัพย
นางเฉลิมศรี สงคประเสริฐ
นางสาวชลิดา โชไชย
นางชุติมา มณีโชติ
นางสาวชุติมา แหละยุหีม
นางสาวณัฏฐา บัวหลวง
นางณัฐฏจารี อนันตศิลป
นางณิชยา ลิขิตเดชาโรจน
นางดรงครตั น กลาหาญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙

นางดารุณีย เผาสุวรรณ
นางสาวเตือนใจ รอดยินดี
นางสาวธนิดา เตชะโชควิวฒ
ั น
นางนงนุช ธนเศรษฐ
นางนภัสชล ทองสมจิตร
นางสาวนัยนา คงสาหราย
นางสาวนิลวรรณ ชัฎอนันต
นางนิสากร ศักดิ์สงาวงษ
นางปณิต บุญญาวนิชย
นางสาวประภาศรี พงษวฒ
ั นา
นางสาวประสพศรี รักความสุข
นางสาวปรางคมาศ บุญสิทธิ์
นางสาวปาริชาต พุดนอย
นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์
นางพนัสดา จรูญสมิทธิ์
นางสาวพรทิพย อุดมเวทยนันท
นางสาวพรพรรณ มณีสถิตย
นางสาวพรเพ็ญ คํานูณวัฒน
นางสาวพรรณี เรืองโชติ
นางพรฤดี สวัสดิน์ พรัตน
นางสาวพอใจ เงินดี
นางสาวพิมพพิศา พจนานุรัตน
นางสาวพิไล หิรัญวาทิต
นางเพ็ญจันทร มหาชนก
นางเฟองจิต อนันต
นางสาวภาวิณี ศศานนท

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ
นางสาวรัชนี เครือรัตน
นางราณี อุปการะกุล
นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ
นางสาววาสนา วิมุกตานนท
นางสาวศมนรัตน จันทรจําลอง
นางศิริพร วัยวัฒนะ
นางสาวศิลกั ษณ ปนนวม
นางสาวศุภพร สาครบุตร
นางสมพร มโนรัตน
นางสาวสมมาตร รัตนแสง
นางสิรกิ ุล เจษฎาบดี
นางสาวสุชาดา จินตกานนท
นางสุชาดา แจมผล
รอยตํารวจโทหญิง สุทธิมา
พิพัฒนพิบูลย
นางสาวสุนทราลักษณ เพ็ชรกูล
นางสุปราณี จันทรัตนวงศ
นางสาวสุมติ รา พูลทอง
นางอรวรรณ คงธนขันติธร
นางอัมพวรรณ รัตนาวะดี
นางสาวอารยา วัฒนประภาพงศ
นางอุไรวรรณ รัตนแสง
นางอุษณา ปรียากร
นางเอมปรีดิ์ วัชรางกูร
นางสาวเอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๘๒๕ พลตรีหญิง บุณญารัศม
พัฒนะมหินทร
๓๘๒๖ พลตรีหญิง ลักขณา แผวพลสง
๓๘๒๗ พลตรีหญิง วีราพรรณ เนินลพ
๓๘๒๘ พลอากาศตรีหญิง ชมนาด
นวลปลอด
๓๘๒๙ พลอากาศตรีหญิง ทิพยวมิ ล
ทองออน
๓๘๓๐ พลอากาศตรีหญิง นันทนา บํารุงชีพ
๓๘๓๑ พลอากาศตรีหญิง ประกายเพชร
จันทรโอชา
๓๘๓๒ พลอากาศตรีหญิง ศศินดั ดา
ฤทธาภัย
๓๘๓๓ พลอากาศตรีหญิง สุพิศ
ประสพศิลป
๓๘๓๔ พันเอกหญิง กอบกุล อุณหโชค
๓๘๓๕ พันเอกหญิง กัญญา แกวชูใส
๓๘๓๖ พันเอกหญิง กัลยา เนาวังวราห
๓๘๓๗ พันเอกหญิง กัลยาณี ตูจินดา
๓๘๓๘ พันเอกหญิง กุสมุ า รุงฟาแสงอรุณ
๓๘๓๙ พันเอกหญิง ขนิษฐา ชาเจริญ
๓๘๔๐ พันเอกหญิง จริยา บุญสนธิ
๓๘๔๑ พันเอกหญิง จินตนา วรรณจํารัส
๓๘๔๒ พันเอกหญิง จิรดา สรางสมวงษ
๓๘๔๓ พันเอกหญิง ชมพรรณ กฤดากร
๓๘๔๔ พันเอกหญิง ชมัยโฉม สุนทรสวัสดิ์

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๓๘๔๕ พันเอกหญิง ณัฐหทัย
อมรขันธตระกูล
๓๘๔๖ พันเอกหญิง ดวงจันทร หนูนิมติ ร
๓๘๔๗ พันเอกหญิง ธาริณี วิจารณกรณ
๓๘๔๘ พันเอกหญิง นกยูง เรืองนิคม
๓๘๔๙ พันเอกหญิง นพรัตน เจริญงาม
๓๘๕๐ พันเอกหญิง นภาพร ภูร อด
๓๘๕๑ พันเอกหญิง นริสา เชิดธรรม
๓๘๕๒ พันเอกหญิง นันทรส พัฒนถาบุตร
๓๘๕๓ พันเอกหญิง นาฎฐินี กลัมพสุต
๓๘๕๔ พันเอกหญิง ประดิษฐา
จรณศักดิ์สกุล
๓๘๕๕ พันเอกหญิง พวงจันทร คงคาเพ็ชร
๓๘๕๖ พันเอกหญิง เพชรดา จันทรารัตน
๓๘๕๗ พันเอกหญิง ไพจิตต อัศวธนบดี
๓๘๕๘ พันเอกหญิง เยาวลักษณ
บรูเซอรแฟนเดอรโน
๓๘๕๙ พันเอกหญิง รวินนั ท มิลนิ ทานุช
๓๘๖๐ พันเอกหญิง รวีวรรณ อาปรีชา
๓๘๖๑ พันเอกหญิง รัชนีพร ผดุงผล
๓๘๖๒ พันเอกหญิง รัตตินนั ท นวลสุวรรณ
๓๘๖๓ พันเอกหญิง วรวรรณ วัฒนไชย
๓๘๖๔ พันเอกหญิง วราภรณ นาครัตน
๓๘๖๕ พันเอกหญิง วัฒนา อิ่มเงิน
๓๘๖๖ พันเอกหญิง วันวิสาข เอี่ยมสมุทร
๓๘๖๗ พันเอกหญิง ศรีสมร บุรณศิริ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอกหญิง ศศิวงศ วงศวฒ
ั นะ
พันเอกหญิง ศินีนารถ วาณิชเสนี
พันเอกหญิง สมถวิล นุกิจ
พันเอกหญิง สมพิศ พรหมเดช
พันเอกหญิง สมรัก ศรีสุชาต
พันเอกหญิง สิริพร สรอยนอย
พันเอกหญิง สุดาพันธุ รังแกว
พันเอกหญิง สุธารัตน
ชางกลึงเหมาะ
พันเอกหญิง สุธินาช นิลจันทร
พันเอกหญิง สุมาลิน พงษพันธุเนียม
พันเอกหญิง แสงสุนีย วิทยวิโรจน
พันเอกหญิง โสภาทิวตั ถ พลหาญ
พันเอกหญิง อภัสนี บุญญาวรกุล
พันเอกหญิง อัญชลี ลีลาวิไลลักษณ
พันเอกหญิง อาบทิพย ศรีอักษร
พันเอกหญิง อารีย เปนสุข
พันเอกหญิง อุมาฉวี สุวรรณโชติ
นาวาเอกหญิง กรสิตาศ สามารถ
นาวาเอกหญิง กัลยา เอี่ยมเล็ก
นาวาเอกหญิง ดลฤทัย บํารุงตระกูล
นาวาเอกหญิง นงเยาว ศิรสิ นธิ
นาวาเอกหญิง พรทิพย เมฆลอย
นาวาเอกหญิง พรรณพิไล จุลเปมะ
นาวาเอกหญิง พรรณราย
เชื้อพิบูลย

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๓๘๙๒ นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน
๓๘๙๓ นาวาเอกหญิง รัชนันท
บําเหน็จพันธุ
๓๘๙๔ นาวาเอกหญิง รัญญา แจงรักษา
๓๘๙๕ นาวาเอกหญิง รัตนา สิกขมาน
๓๘๙๖ นาวาเอกหญิง เรณู จิรสัทธรรม
๓๘๙๗ นาวาเอกหญิง วรรณสุรีย บุญมี
๓๘๙๘ นาวาเอกหญิง วิชชุตา งามอุโฆษ
๓๘๙๙ นาวาเอกหญิง วิไลพักตร
วิบูลยจันทร
๓๙๐๐ นาวาเอกหญิง สุชาวดี จาตุวฒ
ั น
๓๙๐๑ นาวาเอกหญิง สุนิสา ทิมเทียมเพ็ชร
๓๙๐๒ นาวาเอกหญิง อภิรดี จันทวงค
๓๙๐๓ นาวาเอกหญิง อรทัย สุภาชีพ
๓๙๐๔ นาวาเอกหญิง อําไพ สุริยมงคล
๓๙๐๕ นาวาเอกหญิง อุไร สุวรรณธาดา
๓๙๐๖ นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิกา
สุวรรณเกสร
๓๙๐๗ นาวาอากาศเอกหญิง กรองทอง
สุวรรณรูป
๓๙๐๘ นาวาอากาศเอกหญิง กาญจนารัตน
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๓๙๐๙ นาวาอากาศเอกหญิง กิ่งกาญจน
เจริญจิตต
๓๙๑๐ นาวาอากาศเอกหญิง จินตนา
พวงผกา

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๙๑๑ นาวาอากาศเอกหญิง
เจียจันทรพงษ
๓๙๑๒ นาวาอากาศเอกหญิง
ประพันธะโกมล
๓๙๑๓ นาวาอากาศเอกหญิง
เงินทิพย
๓๙๑๔ นาวาอากาศเอกหญิง
นิพิฏฐกุล
๓๙๑๕ นาวาอากาศเอกหญิง
พัฒนชนะ
๓๙๑๖ นาวาอากาศเอกหญิง
อมรรัตน
๓๙๑๗ นาวาอากาศเอกหญิง
เมธะสิริ
๓๙๑๘ นาวาอากาศเอกหญิง
ชินสกุล
๓๙๑๙ นาวาอากาศเอกหญิง
ปทมินทร
๓๙๒๐ นาวาอากาศเอกหญิง
คงพูลศิลป
๓๙๒๑ นาวาอากาศเอกหญิง
พันธุยุรา
๓๙๒๒ นาวาอากาศเอกหญิง
ไกแกว
๓๙๒๓ นาวาอากาศเอกหญิง
บรรลือหาญ

จุไรศรี
ชวันเกตุ
ณภาภัช
นภาลัย
นิวัตวาร
รัชนีวรรณ
รุงทิพย
รุงทิวา
ลาวัลย
ศิริพร
สฤกมาศ
สายฝน
สุรีย

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๓๙๒๔ นาวาอากาศเอกหญิง อารีรตั น
เทียนคําศรี
๓๙๒๕ นาวาอากาศเอกหญิง เอื้อย
โชติกะพุกกณ
๓๙๒๖ นางสาวกรกัญญา เตชะรุงนิรันดร
๓๙๒๗ นางกรรณิกา กั้งสกุล
๓๙๒๘ นางกรรณิการ จริงจิตต
๓๙๒๙ นางกรุณา พฤทธานันทน
๓๙๓๐ นางกัญญพัชญ ลิมปคณ
ุ พงษ
๓๙๓๑ นางกันยา กองขุนชาญ
๓๙๓๒ นางกิจจาลักษณ ศรีนุชศาสตร
๓๙๓๓ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
๓๙๓๔ นางสาวกุลวลี ตระกูลสันติชัย
๓๙๓๕ นางกุลวีณ สงวนกุลชัย
๓๙๓๖ นางสาวเกือ้ กูล พะเนียงทอง
๓๙๓๗ นางขนิษฐา โพธิยอด
๓๙๓๘ นางจงจิตร คาน้ํามิตร
๓๙๓๙ นางจรรยา มีหิรัญ
๓๙๔๐ นางจันทิมา ธัญญาหาร
๓๙๔๑ นางจารีย สุริยรังษี
๓๙๔๒ นางสาวจารุนันท คุโณทัย
๓๙๔๓ นางจิตลัดดา สุขะวิริยะ
๓๙๔๔ นางจินตนา ดิษเย็น
๓๙๔๕ นางจินตนา มานะกิจ
๓๙๔๖ นางจิระภา บุญเฉย
๓๙๔๗ นางจิราภรณ ยอดสุวรรณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑

นางสาวจิรารัฐ ชูอารมย
นางสาวจุฑารัตน ศิลปชัย
นางชลธิรา สุนทรวิภาต
นางสาวชัชชฎา ประทุมทิพย
นางณฤดี โสภณวัฒนา
นางสาวณัฐกนก ภูรนิธิพร
นางสาวดารุณีย พงโศธร
นางไตรทิพย อยูเย็น
นางสาวทัศนีย พูลทวีธรรม
รอยตํารวจตรีหญิง ทัศนีย
ภูประเสริฐ
นางนวฉัตร สุภา
นางสาวนัคมน จันทรนิยม
นางนัทีวรรณ สีมาเงิน
นางสาวนันทกา สุดชูเกียรติ
นางสาวนัยนา พิสุทธิรตั น
นางนิภา จันทรจริ าวุฒิกุล
นางนิภา ชวนรักธรรม
นางสาวบัญจง ปลืม้ ถนอม
นางสาวเบญจวรรณ แซลี่
นางสาวประเทืองทิพย
ธีรเวชเจริญชัย
นางประภาภรณ เที่ยงธรรม
นางประภาวดี เลิศเกียรติดาํ รงค
นางปรียา สวัสดิรกั ษ
นางปารดา ศิริพงศาภรณ

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวปยวรรณ ลามกิจจา
นางสาวปุญญาพร ปนงาม
นางสาวผกากรอง วงศาโรจน
นางพนมวัลย วัชชพันธ
นางพรรณี ธนทวี
นางพรสวรรค พลยมมา
นางพิณทิพย มั่งคัง่
นางสาวพิไลวรรณ เนียมวัน
นางสาวเพ็ญโสม ยุทธรัตนา
นางเพียงใจ สุขวัฒนานุกิจ
นางสาวไพจิตร อานัญจวณิชย
นางสาวภัทรคุณ ยุทธดนัยกุล
นางภุมรินทร ธนานุกูลวงศ
นางสาวมณฑิรา แซตงั้
นางมลฐินี เอี้ยวพิทยากุล
นางสาวมัณฑนา บุณยากร
นางมานี ทวิชศรี
นางมาลัย มนตไชยะ
นางมาลี สุมโนทยาน
นางสาวรัตนา กิตติวไิ ลลักษณ
นางสาวรุง ทิพย ธัญวงษ
นางลัดดา ยอดขันธ
นางสาววชารี เจริญสัมฤทธิ์
นางวชิรญา เพิ่มภูศรี
นางสาววนิดา เทพเฉลิม
นางสาววนิดา บุญวังทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓

นางสาววรรณา ธนบัตรชัย
นางวรรณี ภูห อมเจริญ
นางวรัญญา คริสตรักษา
นางสาววลัยภรณ บูรณรัช
นางวัชราวัลย กาญจนสริ ิ
นางวันดี กุลวัฒนาพร
นางสาววันเพ็ญ อยูยืนยง
นางสาววิภาดา ลับแสง
นางสาววิภาวี รุจริ ุจนกุล
นางวิรดา ตรรกวาทการ
นางสาววิลาวัณย จิตตัง้ สมบูรณ
นางแววสิรี พัฒนทอง
นางศรีรตั น วัฒนล้ําเลิศ
นางสาวศิรินุช อัชชเสวิน
นางศิริพร ปรีเปรม
นางสาวศิริเพ็ญ อึ๊งภากรณ
นางศิริลักษณ สิงหโต
นางศิริลักษณ หาญสุริย
นางศุภวรรณ พลาดิสัย
นางสาวสมจิต ธีรยุทธวงศ
นางสาวสมใจ บุญญฤกษบวร
นางสมศรี เพิงผา
นางสาวสริณย วองภักดีลาภ
นางสารภี ลัน่ ซาย
นางสาลินี พูลพิพัฒนันท
นางสํารวย ภัทรกุลกีรติ

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสิริพร อาจหาญ
นางสาวสิรริ ัตน เอี่ยมสุรโชติ
นางสาวสิสภรัฏฐ เจริญโอสถ
นางสุธาทิพย กิตติเกษมศิลป
นางสาวสุนทรี ครามอ่ํา
นางสุปาณี เลิศชัยฤทธิ์
นางสาวสุภัค ไชยวรรณ
นางสุภัทร โรจนบวรวิทยา
นางสาวสุภา หาญศักดิ์
นางสาวสุภาพร อยูพัฒนะวงศ
นางสาวสุภาวรรณ สิทธิวรรณธนะ
นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ
นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ
นางสุมติ รา อนุศิษฎวิวฒ
ั น
นางสุรชั วดี อธิปตยะวงศ
นางสุวรรณ สุขเจริญ
นางสาวเสาวคนธ ศรีสุขใส
นางเสาวณี ลอใจชน
นางเสาวภา บุญธรรม
นางเสาวลักษณ วิทวัสชุตกิ ลุ
นางแสงนวล อยูอําไพ
นางแสงรวี อรรถสารโสภณ
นางอจิรพรรณ พูวณิชย
นางสาวอดิศัย จันทรสุวรรณ
นางอภิสมา ชาญสืบสกุล
นางอภิสนิ ธุ อินทรไข

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕

นางอมรรัตน ชิตเดชะ
นางอมรรัตน มหัทธโนบล
นางอรชา เกาเอี้ยน
นางสาวอรณี ควรนิยม
นางอรนันท ใจสุข
นางสาวอรนุช ถนอมเพ็ชรสงา
นางอรสา ลาภนิกรกุล
นางอวยพร ฟูตระกูล
นางสาวอัจฉรา ลอตินนั ทน
นางสาวอัจฉรา ลิมปนสุมาลย
นางสาวอัญจนา วงศสวาง
นางอัญชลี รอดผล
นางสาวอัมพร ฤกษอํานวยโชค
นางอาภรณ เมฆโสภณ
นางอารีย ฉวีวรรณมาศ
นางอิงอร ตันติศิรนิ ทร
นางอุบลรัตน ลิ้มสวัสดิ์
นางอุไรวรรณ โชติกกําธร
นางอุษณีย ทองพูล
นางอุษณีย เผาประเสริฐ
นางสาวอุษณีย วงศพราวมาศ
นางเอือ้ มพร รอบรู
นางเกศณีย ผลานุวงษ
นางจิตเกษม ตัณฑศิริ
นางสาวพรพรรณ บัวเกิด
นางสาวพาชื่น พรมงคล

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวเพ็ญประภา วงษโกวิท
นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร
นางลินนา ตังธสิริ
นางสาววีระยา จารุอําพรพรรณ
นางศันสนีย สหัสสะรังษี
นางสําเนียง ศุภวรรณกิจ
นางอุรีรัชต รัตนพฤกษ
นางอุสนา วงษนาคเพ็ชร
นางจันทรนี กฤดิบวร
นางจุไรรัตน แพรวพราย
นางดุลยรัตน นิธิกฤตานุสรณ
นางดุษฎี ฦาชา
นางนฤมล เสรีรตั น
นางนิภา ธัญญากร
นางพรสวรรค สระภักดิ์
นางสาวพวงแกว วิวัฒนเจษฎาวุฒิ
นางพัชราภรณ ทวีกสิกรรม
นางยุภา วัชรีฤทัย
นางรุง อรุณ เขียวพุมพวง
นางสาววรรณะ ชลประเวส
นางสมร สุวรรณราช
นางสาวสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ
นางสาวกษินฤดี พัฒนโสภณ
นางกันดา โคตรภักดี
นางสาวจริยาภรณ การสมลาภ
นางจันทรศริ ิ สุคนธฉายา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิตรา ศิริสมบูรณลาภ
นางสาวจุฬาลักษณ รังสิพราหมณกุล
นางสาวชนิดนารถ เจริญเนือง
นางชืน่ จิต ปญจนุวฒ
ั น
นางดวงพร ทิศาดลดิลก
นางดารารัตน แกวสลับสี
นางทัศนีย กมลลานนท
นางเทพวัลย ภรณวลัย
นางนวลผจง สาลีผล
นางนาฏยา ทินกร ณ อยุธยา
นางสาวน้าํ คาง คันธรักษ
นางน้ําทิพย นอยดี
นางนิตยา ปดทุม
นางเนตรนภิส แกวนอย
นางสาวบุษบา ตรีพัฒนาสุวรรณ
นางเพชรรัตน ปอมเย็น
นางสาวมนิดา ลิม่ นิจสรกุล
นางรัตนา สัยยะนิฐี
นางสมพิศ รุงรักษ
นางสันธิมา โพธิวัตถุธรรรม
นางสิรนิ ุช อันตรเสน
นางสุธาทิพย ศิริชยาพร
นางสาวสุธดิ า จุฑามาศ
นางสาวสุนีย ประทุมรัตน
นางสาวสุภาภรณ ณ นคร
นางโสภา คงมา

๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางอรพรรณ ภมรสุวรรณ
นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ
นางอัจฉราพรรณ ธโนทัย
นางสาวอัชฌา เทพสุวรรณ
นางกมลวิภา เปรมปราชญ
นางกรรณิการ ณ ระนอง
นางกัลยารัตน หมื่นวณิชกูล
นางกิตติมา ศิวอาทิตยกุล
นางสาวกุลวิไล สุทธิลักษณวนิช
นางจันทรา หนูทอง
นางจารุวรรณ จาติเสถียร
นางสาวจินตนา ติระดํารงคกุล
นางจิระนุช ชาญณรงคกุล
นางสาวจิระวัลย เพ็ชญไพศิษฎ
นางจิรา สุขกล่าํ
นางจุฑาพร ศรีวิพัฒน
นางสาวจุฑามาศ ลิปการถกล
นางจุรีย ประเสริฐสกุล
นางจุลมณี ไพฑูรยเจริญลาภ
นางสาวเฉลารัตน กองเมือง
นางสาวชฎารัตน ชุมพรัตน
นางชยานิจ ดิษฐบรรจง
นางชุติมนั ต พานิชศักดิ์พัฒนา
นางณพรัตน วิชิตชลชัย
นางสาวดาราวรรณ วัฒนกุล
นางดาเรศร กิตติโยภาส

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดุษฎี รังษีพลาสวัสดิ์
นางตวงทอง ปจฉิมะศิริ
นางสาวตวงพร ทศรัตน
นางสาวทรรศณีย ปรัชญาบํารุง
นางทัศนีย มุงเมือง
นางสาวทิวาพร สุทธิวงศ
นางสาวเทวสินี เอกรัตนากุล
นางสาวธนาวรรษ จุลกัณห
นางธิดารัตน วิทศิ วรการ
นางนพมณี สุวรรณัง
นางสาวนฤทัย วรสถิตย
นางสาวนลินรัตน ศุภวันต
นางสาวนัทธมน หาญศักดิ์
นางสาวนุสรา จิระพงษนพดล
นางสาวนุสสรา วัฒนกุล
นางบุปผา อุยเอง
นางเบญจนี เครือแกว
นางสาวเบญจมาพร พงษศกั ดิ์ภักดี
นางสาวเบญจมาส รัตนชินกร
นางสาวปรานทิพย ชัยศรีภริ มย
นางสาวปยรัตน ตรีนิติ
นางสาวพรรณทิพย สันติภากรณ
นางพรศิริ มณีโชติ
นางพรศิริ เสนากัสป
นางสาวพิมพพรรณ อนันตเสรี
นางพูนสิน ไชยรัตน

๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร
นางเพียงเพ็ญ ศรวัต
นางสาวมนสิการ ปานิสวัสดิ์
นางมยุรี มังกรานนทชัย
นางมยุรีย สุนทรธรรม
นางสาวมลฤดี นิพันธุพงษ
นางมะลิ ลาน้าํ เที่ยง
นางมาลี ธีรานุสนธิ์
นางสาวยาใจ ไวพยาบาล
นางสาวยุพา โงวตระกูล
นางเย็นจิต ทองยงค
นางรอซนานี สันหมุด
นางรัตนา รัตนจารุรักษ
นางราตรี ภูมิฐานนท
นางรานี วิทโยภาส
นางลดาวัลย วนโกสุม
นางลาวัลย ฉัตรวิรุฬห
นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติชวง
นางวันเพ็ญ จารุวฒ
ั นพานิช
นางวันเพ็ญ พฤกษววิ ัฒน
นางสาววันเพ็ญ ศรีทองชัย
นางสาววิภา เจริญศิริสนุ ทร
นางวิไล ปาละวิสทุ ธิ์
นางสาววิสทุ ธิ เชวงศรี
นางศรินณา ชูธรรมธัช
นางสาวศรีวิเศษ เกษสังข

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑

นางศศิธร วิเศษ
นางสาวศันสนีย กุลชล
นางศิริพร โกมลเปลิน
นางสาวสมควร วิบูลยเชือ้
นางสมจิตต สาสนัส
นางสาวสมใจ กมลศิริพิชัยพร
นางสมหญิง ชูประยูร
นางสาวสายฝน เวชชะ
นางสํารวย เสร็จกิจ
นางสาวสิรกิ ุล ผองใส
นางสุกญ
ั ญา แสงอราม
นางสาวสุจติ ตรา พงศววิ ฒ
ั น
นางสุจติ รา พันธุมะบํารุง
นางสาวสุจิน จรูญศักดิ์
นางสาวสุชาดา บุญภักดี
นางสุทธิพร พิริยายน
นางสุธนีย กสิพันธ
นางสุนิสา บุญญะปฎิภาค
นางสุปาณี วินโกมินทร
นางสุพรรณี จันทนโรจน
นางสุภาพร จวงพานิช
นางสุมนา งามผองใส
นางสุมติ รา อภิชัย
นางสุรสั วดี ดําริการเลิศ
นางสุรียร ัช อวนสกุล
นางสุวคนธ นิม้ เจริญสุข

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุวมิ ล กีรติวริ ิยาภรณ
นางสุวิมล ถนอมทรัพย
นางหทัยรัตน อุไรรงค
นางอดุลลักษณ อาศนเลขา
นางสาวอมรศรี ตุยระพิงค
นางสาวอมราพัทธ เวชเตง
นางอรพิน เทียมเมฆ
นางอรวรรณ ทองศรีนุช
นางอัมพา วองวิชชกร
นางสาวอํานวย เหรียญเจริญ
นางสาวอุไรวรรณ เจริญผล
นางอุษา บํารุงพืช
นางกาญจนา สรอยทอง
นางจิราภรณ ทองศรีนุน
นางสาวชุติมา ไทยเจียมอารีย
นางสาวนงนุช ยัญญลักษณ
นางนพมาศ รัตนพันธุ
นางนิ่มนวล ตีรณะธรรม
นางสาวบุญฉลอง มณีกลัด
นางสาวประภาศิณี ปานมงคล
นางปรัตนดา ลีวฒ
ั นะ
นางปาณิสร ศศิธร
นางผองพรรณ กนิษฐสุต
นางสาวพรทิพา จํานงคอาษา
นางสาวพรสุข แสงอินทร
นางสาวเพ็ญศรี ลิ้มชนะกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓

นางสาวเพียงจันทร มานะจิตต
นางวิไลรัตน ศิริโสภณศิลป
นางวิไลลักษณ ศรีวณิชชากร
นางสมจินตนา อมรพัฒน
นางสราญ พันธุแพทย
นางสายสุนีย เด็ดดวง
นางสิรริ ัตน วีรวิศาล
นางสาวสุกญ
ั ญา ศิริโภคากิจ
นางสุวรรณี สินาเจริญ
นางอัมพวัน วรรณโก
นางอุบลทิพย จางวิบูลย
นางกฤษณา พงษพานิช
นางสาวกาญจนา นิตยะ
นางสาวแกวตา กองจันทึก
นางสาวจินตนา บุพบรรพต
นางชฎาภรณ อุณหปาณี
นางนันทนา บุณยานันต
นางสาวนาตยา เทวฤทธิ์
นางผกาวรรณ จุฟามาณี
นางพรทิพย พรประสิทธิ์
นางสาวพรศรี สุทธนารักษ
นางสาวเพลินพร ผิวงาม
นางไพรินทร เชื่อมชิต
นางยศนันท พรหมโชติกุล
นางสาวรัตนา ลักขณาวรกุล
นางรุง นภา พัฒนวิบูลย

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาววราภรณ ศิริประเสริฐ
นางสาววิลาวัณย ไทยสงคราม
นางสาวสาวิตรี ศรีสขุ
นางสิรวิ รรณา เดชวิถี
นางสุพิทยพร บุนนาค
นางอรนุช หลอเพ็ญศรี
นางอังคณา จัน่ อุไร
นางสาวอัญชลี จัน่ พลอย
นางกนกพร ฐิตารมย
นางกาญจนา กระจางมล
นางสาวจงดี ชุนสนิท
นางสาวจินตนา ศิลปวุฒิ
นางจิราภรณ จุธากรณ
นางสาวจีรภา วราดุล
นางสาวชลาลิน มากทองดี
นางณัฏฐพิชา นาคสมบูรณ
นางสาวดวงเพ็ญ งามชนะ
นางสาวนิตยา มุกดาอุดม
นางสาวบงจรรย กาญจนศาสตร
นางสาวผุสดี คงสมบูรณโชค
นางสาวรวมพร ศิริรตั นตระกูล
นางสุรรี ัตน สันติภาภรณ
นางอรธัญญา หุนดี
นางกรรณิกา เตชะกําธร
นางกุลวรีย บูรณสัจจะวราพร
นางสาวจิระภาพร ไหลมา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔

นางชุษณา ทองประทุม
นางนงนุช บุญมา
นางสาวศิริวรรณ เหลาวานิช
นางสาวสมศรี แกวนุกูลกิจ
นางสาวสุกญ
ั ญา ลิมปปยาภิรมย
นางอัมราพร อัชวังกูล
นางสาวจันทรเพ็ญ สอนสมสุข
นางจีรนันท วงษมงคล
นางจุลลัดดา สถานานนท
นางชไมพร เจือเจริญ
นางสาวฐิติมา งามทวีรตั น
นางสาวทองใบ
เสนียวงศ ณ อยุธยา
นางนวพร คงราศรี
นางสาวบุญทิวา บุญจร
นางผกามาศ ราเริงใจ
นางพรทิพย จีบโจง
นางพรพรรณ วิบูลยศิริรตั น
นางพรรษวรรณ จันทรดี
นางสาวพัชรี พยัควงษ
นางสาวพิชญา กิวานนท
นางภารดี อินทชาติ
นางภาวนา สิงหเสมานนท
นางมาลีรตั น อิ่มวัฒนา
นางยุพิน อุดมทรัพยสนั ติ
นางรัชนี พัฒนบวรพงศ

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางรัชนี วรรณนุรักษ
นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
นางสาววนิดา พิมุขโอฬาร
นางวนิดา อรุโณทัย
นางสาววรรณา คงเจริญจิตติกุล
นางสาววัชรี บุญชะลักษี
นางสาววันนี สุขสมานพันธ
นางวิมลรัตน เพ็ญตระกูล
นางศิริพร อิ่มทัว่
นางสาวสรอยถวิล เดชารักษ
นางสาวสิริพรรณ หฤทัยปรีย
นางสุธรรมา ปยมโนธร
นางสาวสุนนั ทา นอยพิทักษ
นางสุรชั นี อริยภูวงศ
นางสุรางค ปยะกุลชัยเดช
นางอรามศรี รุพันธ
นางอาภรณ ปฐมมาณิศ
นางกนกพร ศิริมาลา
นางกมลพร จรูญกิจพิศาล
นางกรรณิกา สาระถี
นางกรรณิการ จุนทวิเทศ
นางกรรณิการ มาบุญมี
นางกฤษฎา ศรีโยธา
นางกฤษณา มานะดี
นางกัญญารักษ รอดอยู
นางกัลยารัตน นิลออน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖

นางกาญจนรัตน ทวีศักดิ์
นางกาญจนา เพ็ชรวิเศษ
นางกานดา จันทวัฒน
นางกานตเปรมปรีด ชิตานนท
นางสาวกิง่ แกว เกิดในมงคล
นางกุลดา พันธเตี้ย
นางเกวลี ศิริอุดมเศรษฐ
นางขวัญเรือน โฆสะการี
นางสาวคมทอง ระกิติ
นางสาวจันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
นางจารุนนั ท ปรมาธิกุล
นางจารุพรรณ สีรยาภรณ
นางจําลอง หนูเนียม
นางสาวจินตนา ทาวัง
นางจินตนา เลิศทองทับทิม
นางจุฑามาศ บุญแสง
นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล
นางฉวีวรรณ หมืน่ กันยา
นางชนินทร มุขวรรณ
นางชลิดา กลัน่ แกว
นางชวนชม ใจชะอุม
นางสาวชิดชนก ภาณุทัต
นางชุม เมือง ศีลพันธุ
นางณรรฐวรรณ ภูสวุ รรณ
นางณัชกานต สิทธิโชคสกุลชัย
นางณัฐธีวรรณ ลิมปไตรรัตน

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางดรุณี พรหมบุตร
นางไตรญา นพเกา
นางทรงลักษณ วรภัย
นางสาวทัตพร ราษฎรนิยม
นางทิชากร ประไพพิทยาคุณ
นางทินนา ธัญชวนิช
นางสาวธนนัดดา รักอาชีพ
นางสาวธัญรัศม ไตรพันธรชั ตะ
นางสาวธันยาภัทร ศิรเฉลิมพงศ
นางนงลักษณ ชิน้ ปน เกลียว
นางสาวนวลละออ จุลพันธ
นางนันทิยา ทองยิ่งสกุล
นางนัยนา จุงพิวัฒน
นางสาวนารี นันตติกูล
นางน้ําทิพย จันทรสกุล
นางนิตยา เจนบรรจง
นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย
นางนิภา สมเชื้อ
นางนิภา สุวรรณสุจริต
นางนิลุบล โชคบัญชา
นางเนตรบังอร ศรไชย
นางบุญรัตน นันทะเสนา
นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง
นางสาวประคอง วันชูเพลา
นางประทิน ชินกร
นางประภัสสร นวมพิพัฒน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘

นางประภาพร บุญเส็ง
นางประภารดี ชูภาระสุวรรณ
นางประสงค ภักดีฤาทัย
นางสาวปราณี ภารังกูล
นางสาวปราณี มีนาค
นางปรานี ไกรนรา
นางสาวปริศนา โกลละสุต
นางสาวปวิภา ภูตันติกุล
นางสาวปทมาวดี จตุรภัทร
นางปยะฉัตร อินสวาง
นางสาวพนิดา พันธยโู ซะ
นางสาวพนิดา อรุณสกุล
นางพยอม ศรีสุข
นางสาวพวงทิพย สุวฒ
ั นพันธ
นางพวงพร วุฒิศักดิ์
นางพัชรพร ธีระเกตุ
นางพัลลภา ศรีวิไล
นางพาตีเมาะ สะดียามู
นางพิมผกา ดาผา
นางสาวพุทธไทย ฟกเหลือง
นางเพ็ญงาม อัครเกษมพร
นางเพ็ญศรี พิเดช
นางเพ็ญอาภา ศิรเิ ลิศ
นางเพียรทอง เมธะพันธุ
นางภัสรัสนันท เทพเจริญ
นางมาลินี ทองเชิญ

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางยิษฐา แววศรี
นางยุพา ตรีพนากร
นางยุพิน ชูกติ ิพันธ
นางรชตภร โตดิลกเวชช
นางระเบียบ จันทา
นางระพีพัฒน ภัสระ
นางระวิวรรณ เสถียรมาศ
นางราตรี รัตนไชย
นางรุง นภา ภูบบุ ผา
นางรุง รัชนี รุงมณี
นางสาวรุง อรุณ ภมรจันทร
นางเรณู ทิพยมณี
นางเรณู หาญสูงเนิน
นางเรไร บุญวัฒนะกุล
นางลักษณา ชาญชิตปรีชา
นางวนิดา นิรมาณการย
นางวนิดา อยูคงดี
นางวนิดา อังคสุวรรณ
นางวรรณทิพย เกิดกล่าํ
นางสาววรรณมงคล สุขยิ่ง
นางสาววลัยภรณ ดาวสุวรรณ
นางวไลวรรณ วัฒนาวิวฒ
ั น
นางวัชรี เครือชะเอม
นางวันดี พงษศรี
นางสาววัลลิยา ไหลงาม
นางวิไล จิตตอําไพ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐

นางวิไลวรรณ ชิตชูตระกูล
นางศรีสวรรค ทาอินตะ
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
นางศิริวรรณ ทรายแกว
นางศิริวรรณ สะพานแกว
นางศุภเยาว นาคเงินทอง
นางศุภร อาสาณรงค
นางสกุน พงษเตชภณ
นางสงวนทิพย เจิมปลั่ง
นางสาวสมศรี ประทุมเมฆ
นางสมสวย พรมหนู
นางสรอยระยา พวงงาม
นางสายพิน โพธินวล
นางสาวสิรริ ักษ ไสยวรรณ
นางสุกญ
ั ญา จันทรสงิ ห
นางสุกานดา กวีวฒ
ุ ิพันธุ
นางสุจิรา อาแว
นางสาวสุชาดา จันทรแพง
นางสุชาดา ทางตะคุ
นางสุดสวาท มีไชโย
นางสุนีย บุตรเนียร
นางสุนีย ลีละศุภพงศ
นางสุพรรณี เกิดสุวรรณ
นางสุพัตรา บุญโสภา
นางสาวสุภาพ บุญเพิ่ม
นางสุภาพ ยิ่งกําแหง

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสุภาพรณ เชิดชัยภูมิ
นางสุภาวดี อนวัชรมงคล
นางสุมนพรรณ เกิดโมลี
นางสุมาลี ฐานวิเศษ
นางสุรชั ฎา ชูเลขา
นางสุรางค พานอย
นางสาวสุลักขณา แสงสอาด
นางสุวคนธ กันยะกาญจน
นางสุวคนธ บุปผเวส
นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช
นางเสาวลักษณ ชมมณฑา
นางโสพิศ วิเชียรโชติ
นางโสภา ไอยรากาญจนกุล
นางโสภิต เพิ่มทรัพย
นางอธิชา รุมพล
นางอรชร มีแกว
นางอรนุช เชาวนปรีชา
นางอรนุช พิณพงษ
นางสาวอรพรรณ ชาวไรออย
นางอรวรรณ ธรรมทอง
นางสาวอรวรรณ ศิรนิ ันทพร
นางอวยพร บัวหลวง
นางอัญชนี ศรีรกั ษา
นางอัญชลี ชัยธนะกุลมงคล
นางสาวอัธยา ธเนศนิรตั ศัย
นางอารียวรรณ จันทรกระจาง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒

นางอารีรตั น หอมจันทร
นางอารุณี ใหมคามิ
นางอินทิรา เงินเกิด
นางอุทัยวรรณ กสานติ์สกุล
นางอุวรรณา ถิรสัตยวงศ
นางเอือ้ มพร วงศสวัสดิก์ ุล
นางกรรณิกา ริมโพธิ์เงิน
นางกรองทอง วัฒนภิรมย
นางกันยา สุรฉิ ันท
นางสาวจิตรวดี เอี่ยมทศานนท
นางจีรพรรณ มุกรุ ะ
นางสาวจุตนิ าฏ เย็นบํารุง
นางสาวชมเชย ภัทรปกรณศรี
นางชําเรือง เที่ยงวงศ
นางสาวดวงหทัย แนวพนิช
นางทิพาพร ทัศนภักดิ์
นางนรรธพร ชางสม
นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย
พันตํารวจโทหญิง นิรมล ยศธร
นางปานฤดี บําเพ็ญบุญ
นางพธู ชินะโรจน
นางพัชรา สกุลเรืองศรี
นางเพียงใจ แสงวิจติ ร
นางมะลิวัลย พูนขวัญ
นางมัณฑนา อาภรณรัตน
นางเยาวภาณี รังแกว

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางรมณี กลั่นบิดา
นางสาวรัศมี กิตติมนัส
นางสาววลัยพร ปญจะวัฒนันท
นางวารุณี ตระกูลรังสิ
นางวิไล เพ็ชรประดับฟา
นางสาววีณา จันทรอารักษ
นางศิริพรรษ สมภักดี
นางสาวสมถวิล นนทสวัสดิศ์ รี
นางสายสวาท รัตนานุกูล
นางสุจติ รา จริศักดิ์
นางสุจติ รา เหลืองวัฒนนันท
นางสุวารี รวบทองศรี
นางสุวิมล สายสุวรรณ
นางอลงกรณ กาญจนาชีวะ
นางสาวอัจฉรา ทองตัน
นางอัจฉรา อาภรณเอี่ยม
นางสาวอัมพร สุวรรโณ
นางสาวอุไร หลําแสงกุล
นางสาวเอมอร เสียงใหญ
นางสาวเกยูร คณารุง เรือง
นางจริยาพร สุวรรณมงคล
นางสาวจิตราวรรณ มณีศรีวงศกูล
นางสาวจินตนา ทังศิริ
นางจินตนา ยงพฤกษา
นางจิราภรณ วงศาโรจน
นางชนิดา ดานวิริยะกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางชัญญาพัชญ สุนทรพลเชฏฐ
นางสาวชุติมา เหตานุรกั ษ
นางสาวดวงพร พรพิทักษพนั ธุ
นางถวิล เพิ่มเพียรสิน
นางสาวทัศนีย นนทจิต
นางสาวนลินทิพย พรประเสริฐชัย
นางนันทิยา พัวพันธุ
นางเบญจพจน นิ่มสวัสดิ์
นางประไพจิตร อนจู
นางพรทิพย ตัณฑัยย
นางพรปวีณ วิชิต
นางพรพรรณ ศุภนคร
นางพิไรสรร จินดาสวัสดิ์
นางเพชรรัตน นรเดชานนท
นางสาวรัตนา พละชัย
นางสาวรัตนา อุทัยรัตน
นางราณี อมตเวทย
พันโทหญิง รุง อรุณ เกิดโภคา
นางสาวลักษณา สิริเวชประเสริฐ
นางวรรณี ศรีอุทัย
นางสาววราพร เพียรจิตเลิศขจร
นางวันเพ็ญ พรหมเกษ
นางสาววิภา เวสาการพานิช
นางวิมลศรี ปทมินทร
นางสาววีรจิตต สุวรรณะบุณย
นางศุภนา คุมวงศดี

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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสมศรีเมือง วงศชชู าติ
นางสาวิตรี ฆังคะรัตน
นางสุขุมาล ธนานันต
นางสาวสุมล ถาวรวสุ
นางสุมติ รา อิ่มใจ
นางอรทัย กาญจโนภาศ
นางอรัชพร เทพวัลย
นางอัจฉรา แกวกําชัยเจริญ
นางอัญชนา เกษกานดา
นางอัญชลี เตชะนิยม
นางอัมพร ฮั่นตระกูล
นางอารมณ วาจารัตน
นางอิงอร ชวยจวน
นางสาวอุทัยวรรณ บัวครื้น
นางอุบล ยิง่ สกุล
นางอุษณีย จันทรโมลี
นางสาวกฤตษญา ตระบันพฤกษ
นางกัญญา ทองมัน่
นางจิตติมา บัวมาศ
นางฐิติรตั น เคาภูไทย
นางดวงจันทร สุขวิลัย
นางสาวดารุณี ธรรมโพธิด์ ล
นางสาวทัศชล เทพกําปนาท
นางนพวรรณ รุจิภักดิ์
นางประภาพรรณ อินทรประเสริฐ
นางปยนุช ศรีสขุ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางยุพา ประเสริฐยิ่ง
นางวชิราภรณ เพ็ชรลอม
นางศันสนีย พุกกานนท
นางศิริพร ทองทวี
นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์
นางสาวสุทธิพันธ ขุทรานนท
นางอมรา ศรีสุชาติ
นางอลิสรา มะแซ
นางดุษฎี มั่นความดี
นางสาวนีระนารถ แจงทอง
นางบังอร บุญชู
นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี
นางเปรมใจ อรรถกิจการคา
นางสาวภัทริยา ไชยมณี
นางยุพา มีมากบาง
นางอุมาพร สุขมวง
นางกณิษฐา สังคะหะ
นางสาวกนกทิพย อังศธราธร
นางกนกพรรณ สุวรรณพิทกั ษ
นางกมลวรรณ เจนวิถีสุข
นางกมลวิช เลาประสพวัฒนา
นางสาวกรรณิกา ไตรภาดา
นางกรรณิการ สัจจาพันธ
นางสาวกรองทอง กฤษณชาญดี
นางกฤติกา ศรีคําดี
นางกฤษณา กาญจนสุระกิจ

๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางกัญจณิพัฐ วงศสุเมธรต
นางกัญจนา สุมงคล
นางกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี
นางกัญญา โสมคํา
นางกัญญาวีร ศรีศาลา
นางกัลยา เชยชุม
นางสาวกัลยา นิติเรืองจรัส
นางกาญจนา กอนสันทัด
นางกาญจนา ปรีเปรม
นางกาญจนา ศรีออ น
นางสาวกิตติกา กาญจนรัตนากร
นางสาวกุลวรรณ วิทยาวงศรุจิ
นางกุสมุ าลย แกวอุดม
นางสาวเกศริน ฑีฆายุ
นางสาวเกษณา แซลอ
นางเกื้อกูล ชั่งใจ
นางสาวขนิษฐา หาญสูงเนิน
นางเขมนิจ ชุตวิ ุฒวิ รกุล
นางเข็มพร กิจสหวงศ
นางคนึง ศรีวชิรทานต
นางสาวคนึงนิตย เหรียญวรากร
นางคมขํา สินธุรัตน
นางจรรยา ศรีพนั ธะบุตร
นางจรัสดาว อินทรทัศน
นางจรีย ควรหาเวช
นางจันทนี เทือกทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘

นางสาวจันทรพร ทองเอกแกว
นางจันทรเพ็ญ โทมัส
นางจันทรเพ็ญ เลาอิทธิโชติ
นางสาวจันทิมา ชุวานนท
นางสาวจันทิมา เอื้อตรงจิตต
นางสาวจามรี ศิริภัทร
นางจํานัน รอดทองดี
นางสาวจําเนียร ฉุน ประดับ
นางจิตรา ชืน่ เชย
นางจินดา เลิศศิรวิ รกุล
นางจินดารัตน วรพันธ
นางจินดารัตน สุกิจจานนท
นางจินดารัตน อบมาลี
นางจินตนา มีแสงพราว
นางสาวจินตนา ศรีบุณยะรัตน
นางจินตนา อุตะเดช
นางสาวจิรภา ศักดิก์ ิตติมาลัย
นางจิราภรณ สุขจําเริญ
นางจิราภรณ เอื้อศิริพรฤทธิ์
นางจิรารัตน อนันตกูล
นางสาวจิราวัลย ซาเหลา
นางจีรภรณ ศรประชุม
นางจุฑามาศ พีรพัชระ
นางสาวจุราพร พงศเวชรักษ
นางจุรี โกสกุล
นางจุรรี ัตน คํานวนสิน

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางจุรรี ัตน บินหะซัน
นางสาวจุไรทิพย หวังสินทวีกุล
นางจุฬาภรณ ตันติประสงค
นางจุฬารัตน วัฒนะ
นางเจรจา ประจันตะเสน
นางเจษฎี แกวศรีจนั ทร
นางสาวฉวีวรรณ ทองประกอบ
นางฉวีวรรณ พุทธสุวรรณ
นางฉันทนา ไชยชนะ
นางชญานุช แสงวิเชียร
นางชนมจีรา แกววิเชียร
นางชนิดา เวชชานุเคราะห
นางชไมพร ตุม พงษ
นางสาวชรัตน นิยมพานิช
นางสาวชรินพร กุลดิลกรัตน
นางชลรส นงคภา
นางสาวชลฤดี บําเพ็ญนรกิจ
นางสาวชลีนาถ สิงหเรศร
นางสาวชลีวรรณ ขุนรัตน
นางสาวชะหนาย มังคลารัตนศรี
นางสาวชัญญา ลาภประเสริฐ
นางชาลินี กําลังงาม
นางสาวชิดกมล สังขทอง
นางสาวชีพสุมน รังสยาธร
นางชุติมา คูหากาญจน
นางสาวชุติมา ตันติกติ ติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐

นางชุลี โจนส
นางชูศรี มีวงศอโุ ฆษ
นางสาวเชริษา ใจแผว
นางสาวฐปนีย สารครศรี
นางฐิตนิลยา ภูวดลพรวิวัฒน
นางสาวฐิติพร วรวัฒนานนท
นางฐิติมา แกวนิรัตน
นางสาวฑิตยา สมัถพันธุ
นางณชพร ใจทัศนกุล
นางณฐอร แวนแกว
นางณฐา คุปตัษเฐียร
นางณปภา บุญศักดิ์
นางสาวณมณ จีรังสุวรรณ
นางณรี สุสุทธิ
นางณหทัย วงศปการันย
นางสาวณัฎฐา เลาหกุลจิตต
นางณัฏฐรัศมิ์ ศรีวฒ
ั นายน
นางสาวณัฐชนก วงศวรรณดี
นางสาวณัฐฐินีย สินฉิม
นางณิชยา รัศมี
นางณิชาภา เจริญลาภ
นางสาวดรุณสวาท มูลการ
นางดรุณี มะมิง
นางสาวดวงจันทร เดี่ยววิไล
นางดวงใจ เรืองแสง
นางดวงรัตน เอนกเวียง

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวดาชญา ทัดพินิจ
นางดาราพิไล คําแพง
นางดาริน สุขสอาด
นางดารุณี พูลทวี
นางดาวัลย วุฒิสารวัฒนา
นางดุษฎี จุตโต
นางสาวตระการ กัลชาญนันท
นางสาวเตือนใจ สมบูรณววิ ัฒน
นางสาวทรรศนง ทองสวัสดิ์
นางทัศนา ผลาวะสุ
นางสาวทัศนีย ปุวรัตน
นางทัศนีย ลักษณานันท
นางสาวทัศนีย สิงหเจริญ
นางทัศนีย อรรถรัตนศักดิ์
นางทิพมาศ ชุมวรฐายี
นางสาวทิพยพร พันธุเจริญ
นางทิพยวรรณ เย็นตระกูล
นางทิพยวรรณ ศิลอุตตมะบูชา
นางทิพาพร ธาระวานิช
นางเทียมจันทร สุขศิริ
นางสาวธนพรรณ ธานี
นางธนวรรณ พฤฒิวรานนท
นางธนวรรณ ละอองแกว
นางธนาลัย ตปนีย
นางธนิมา เจริญสุข
นางธรินทรอร ภูหงษพิทักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธัญวรรณ วุฒิพฒ
ั นานนท
นางธัญวรัตม พรหมวาทย
นางธัณยสิตา อนันตธีระกุล
นางธันวา วองชิงชัย
นางธารินี รัตนพล
นางสาวธิดา ชืน่ เลิศสกุล
นางธีรนันท พฤกษกันทรากร
นางสาวธีรพร รับคําอินทร
นางธีรวัลย ชาญฤทธิเสน
นางธีรวี ทองเจือ
นางนงคราญ ธนันทา
นางสาวนงณพชร คุณากร
นางสาวนงนุช บุญยัง
นางนงนุช วงศสินชวน
นางสาวนงนุช ศรีอัษฎาพร
นางนงนุช โอบะ
นางนงเยาว กัลยาลักษณ
นางสาวนงเยาว เสถียรวัฒน
นางนพพร เชาวะเจริญ
นางสาวนภกานต สุคันธารุณ
นางนภาพร คงคาหลวง
นางสาวนรมน เจรีรตั น
นางนราพร มณีเชวง
นางนริศรา จริยะพันธุ
นางสาวนฤมล สอาดโฉม
นางนฤมล อัศวเกศมณี

๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางนวลจันทร จุฑาภักดีกลุ
นางนวลจันทร ตุลารักษ
นางนวลฉวี ประเสริฐสุข
นางสาวนวลอนงค บุญฤทธิพงศ
นางสาวนันทกา โกรานา
นางสาวนันทนา ธนาโนวรรณ
นางนันทนิจ ดานคอนสกุล
นางนันทนิตย ยิ้มวาสนา
นางสาวนันทวัน เทอดไทย
นางนาตยา เกตุกลิ่น
นางนารี เพชรสัมฤทธิ์
นางสาวนิซาอูดะห ระเดนอาหมัด
นางนิตยา มณีรัตน
นางสาวนิตยา เล็กตระกูล
นางสาวนิตยา วัฒนาภรณ
นางนิตยา ศรีสอน
นางนิภา เรืองสุทธิ
นางนิ่มนวล อัครพิทยาอําพน
นางนิยม ตัง้ ธรรม
นางสาวนิสติ า บํารุงวงศ
นางสาวนุชนาฎ หาญดํารงกุล
นางสาวนุชนารถ บุญจึงมงคล
นางสาวนุชรี ตรีโลจนวงศ
นางนุชรี ทองไทย
นางเนาวรัตน บุญบันดล
นางบุญฑวรรณ วิงวอน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุญสง ใหญโต
นางบุปผาวดี โอชม
นางบุหงา ชูสุวรรณ
นางเบ็ญจพร ศุภวรรณกิจ
นางเบญจมาภรณ พัฒนพงศา
นางสาวเบญจมาศ ชวยชู
นางเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภญ
ิ โญ
นางเบญจวรรณ โมธินา
นางเบญจวรรณ รอดแกว
นางปณคพร วรรณานนท
นางปทุมพร ภูมิพระบุ
นางปทุมมาศ เฟองการรบ
นางปนัดดา พัฒนวศิน
นางปนัดดา มุสิกวัณณ
นางประคอง กาญจนการุณ
นางประทิน เตจะ ตา
นางสาวประนอม สมคูณ
นางประพันธ บุรมยชัย
นางประไพศรี ทองยิง่
นางประไพศรี นาคสวัสดิ์
นางสาวประภาพรรณ วงศาโรจน
นางประภาศรี พงศธนาพาณิช
นางประภาศรี ริรัตนพงษ
นางประยงค สุนทร
นางประวรรณะ มหาผล
นางประสบสุข ศรีแสนปาง

๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางประสพสุข รัตนสุภา
นางปราณี ตันประยูร
นางสาวปราณี ประวิชพราหมณ
นางปราณี ปานนาค
นางปราณี รืน่ บันเทิง
นางสาวปราณีญา แกวสมบูรณ
นางสาวปรานอม ฉิมอินทร
นางปรียา คงเทพ
นางสาวปณฑารีย วีระพันธ
นางปทมา วีระวานิช
นางปทมา สุวรรณภักดี
นางปารดา คําศรีสุข
นางปาริชา มารี เคน
นางสาวปาริชาติ จันทรเพ็ญ
นางปน ปนัทธ เผือกพันธ
นางสาวปยะนุช จิตตนูนท
นางปยะนุช ยศออน
นางปยาภรณ จันทบาล
นางผองศรี จัตุปา
นางพจนา นรมาศ
นางพจนา ฤทธิรงค
นางพจนารถ ปยัสสพันธุ
นางพจมาลย เพิ่มพูลโชคคณา
นางพนมพร ดาวมุกดา
นางพนมพร นิรญ
ั ทวี
นางพนอ เตชะอธิก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางพนัสยา เธียรธาดากุล
นางสาวพนาลี ชีวกิดาการ
นางพยงค วณิเกียรติ
นางพยอม คุม สุวรรณ
นางพรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิรค
นางพรทิพย แกวบุญเรือง
นางพรทิพย ตะพานแกว
นางพรทิพย เทศประสิทธิ์
นางพรทิพย พลศิลป
นางพรทิพย ศรีแดง
นางพรทิพย สุดเกตุ
นางพรทิพย หอทอง
นางพรทิพย อาปณกะพันธ
นางสาวพรนภิส ดาราสวาง
นางสาวพรพิมล วิริยะกุล
นางพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร
นางสาวพรภาวนา ขุททะกะพันธ
นางพรรณี นุกูลคาม
นางพรรษา สังขมณี
นางพรวิมล แสนทวีพัฒนะ
นางพักตรวิมล ศุภลักษณศึกษากร
นางสาวพัชรา กิจปฐมมงคล
นางสาวพัชราภรณ จันทรฉาย
นางสาวพัชรินทร บุญอินทร
นางพัชรินทร ระวียนั
นางพัชรินทร สุขทวี

๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวพัชรินทร สุวรรณวณิช
นางพัชรี ชยากรโศภิต
นางสาวพัชรียา ไชยลังกา
นางพัทธนันท พิมพทองงาม
นางสาวพันทิศา ภาวบุตร
นางพัศญา พรหมเลิศ
นางพาณี ผองแผว
นางพานทิพย แสงประเสริฐ
นางพิกุล ดีวงศา
นางสาวพิชญดา เกตุเมฆ
นางพิชญธิดา ศิรขิ วง
นางพิชญา พรรคทองสุข
นางพิมพใจ มณีวรรณ
นางพิมพชนก นิศามณีวงศ
นางพิมพอร สดเอี่ยม
นางพีรนุช จอมพุก
นางสาวพุฒิสาร อัคคะพู
นางสาวพูนศรี จิรัฐติ ิกุล
นางเพชรรัตน จงนิมติ รสถาพร
นางเพ็ญแข เวียงเงิน
นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย
นางแพรวพิสุทธิ์ จันเทศ
นางไพเราะ รุงเรือง
นางเฟองฟา เมฆเกรียงไกร
นางเฟองฟา เรืองเวช
นางสาวภฑิตา ภูริเดช

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘

นางสาวภรภัทร ตันวีนกุ ูล
นางภัทรณิชยชา เก็งทอง
นางภัทรวัณย วรธนารัตน
นางภัทรา พานิชเจริญ
นางสาวภัทราพร เกษสังข
นางภัทรินทร โลหว ัชระกุล
นางสาวภาคินี อัครมาส
นางสาวภาวิณี ชัยประเสริฐ
นางสาวภิญโญ เดียวสุรนิ ทร
นางมณฑนา บุญยะกมล
นางมณฑา ศรีจันทรฉาย
นางสาวมณีรัตน ฉัตรอุทัย
นางมณีวรรณ สุขสมทิพย
นางมนตณัฐ ระงับภัย
นางสาวมนธิรา ราโท
นางสาวมนวิกา ผดุงสิทธิ์
นางมนัสนันท ผองสุขสกุล
นางมยุรี ทิพยสิงห
นางมัณฑนา อินทุสมิต
นางมาริสา จินะดิษฐ
นางสาวมาริสา มัยยะ
นางสาวมาริสา อรัญชัยยะ
นางมาลา วิชาผง
นางสาวมาลินี บุณยรัตพันธุ
นางสาวมาลินี วัฒนากูล
นางสาวมาลี นอยไรภูมิ

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางมาลี พูนทอง
นางสาวมุกดา ประทุมทิพย
นางเมตตา เจริญพานิช
นางยมุนา สุมมาตย
นางสาวยิ่งพันธ อนุศรี
นางยิ่งพิศ พรพัฒนกุล
นางสาวยุพดี ชัยสุขสันต
นางยุพา ถาวรพิทักษ
นางยุพา มุสิกรัตน
นางยุวดี ภูริโภไคย
นางยุวดี อิ่มใจ
นางยุเวช ทองนวม
นางเยาวนุช พูลพรรณ
นางสาวเยาวลักษณ กระแสรสินธุ
นางเยาวลักษณ ดิสระ
นางสาวเยาวลักษณ เตียรณบรรจง
นางเยี่ยมลักษณ อุดาการ
นางรณิดา ปงเมือง
นางรวิภา ธรรมโชติ
นางระพีพร ภานุวฒ
ั นเจริญ
นางระพีพรรณ เจริญพิทย
นางสาวระพีพรรณ รุจิระเศรษฐ
นางระวีวรรณ สุวรรณศร
นางสาวรัชนี ภูวพัฒนะพันธุ
นางสาวรัชนีโรจน กุลธํารง
นางรัชนีวัลย ศรีสมบูรณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนา เฉลิมกลิน่
นางรัตนา นครเทพ
นางสาวรัตนา นฤภัทร
นางสาวรัตนาภรณ ชวพัฒนกุล
นางรัมภา สุวรรณพฤกษ
นางรัมภาพร สํารองกิจ
นางราตรี นันทสุคนธ
นางสาวริกุล ผลดี
นางสาวรุง ทิพย ชวนชืน่
นางรุง ทิพย สุวรรณประทีป
นางรุง ทิวา ชอบชืน่
นางเรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
นางสาวฤดีวรรณ อุดมธัญลักษณ
นางลดาวัลย พวงจิตร
นางละเมียด จันทรเสมา
นางละออง ภูเงิน
นางละเอียด สุทธิ
นางลักขณา จรรยาชัยเลิศ
นางลัดดา ถาวรวรรณ
นางสาวลาวัลย ฟุงขจร
นางสาวเลิศลักษณ เดชโยธิน
นางวนิดา รัตนมณี
นางวรนุช สุนทรวินติ
นางวรพร สุนทรวัฒนศิริ
นางวรรณพร เพียรสาระ
นางวรรณภา ไชยเสนา

๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางวรรณวิมล นิลเศรษฐ
นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์
นางวรรณวิมล แสงโชติ
นางวรรณา ยางสุข
นางสาววรรณิภา ศุกรียพงศ
นางวรรณี วิชัยระหัด
นางวรัชยา ศิริวฒ
ั น
นางสาววรัญญา ปุณณวัฒน
นางวราพันธ ลังกาวงศ
นางวราภรณ คีรีพัฒน
นางวราภรณ จิรชีพพัฒนา
นางวราภรณ มีหนัก
นางวราภรณ วิภาสวงศ
นางวรารัตน สุนทราภา
นางวลี จักรคาํ ปน
นางสาววสุมดี อิม่ แกว
นางวัชราภรณ ออนเส็ง
นางวัชรีย แสงมณี
นางวัชรีย เหมืองจา
นางวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
นางวันดี วิภาตนาวิน
นางวันเพ็ญ หุตะเสวี
นางวันวิสาข สกลภาพ
นางวารินทร สุขกุล
นางวาริยา ทับจันทร
นางวาสนา นวลละออง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒

นางสาววาสนา เปยมใส
นางวาสนา สมทา
นางสาววิพรภัทร พีรศักดิ์สนุ ทร
นางวิภาดา ตันติประภา
นางวิภาภรณ สายเสรีภาพ
นางสาววิภาวี นิตยานันทะ
นางสาววิมลพร พันธุมนตรี
นางสาววิยะดา จันทนโรจน
นางสาววิริยา ไชยคุปต
นางวิริยา ปราบทอง
นางสาววิลาวัณย เศวตเศรนี
นางวิไล รัญเสวะ
นางสาววิไลวรรณ จันณรงค
นางวิไลวรรณ ซึ้งปรีดา
นางวิไลวรรณ รัตนชัย
นางสาววิไลวรรณ รุง อุทัย
นางวิวรรณ ทังสุบุตร
นางวีณา เที่ยงธรรม
นางศรีรตั น ดารามาศ
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
นางศรีเสาวลักษณ ดาวสมบูรณ
นางสาวศศิธร ขันติธรางกูร
นางศศิพร สุดใจ
นางศันสนีย จะสุวรรณ
นางสาวศิรินุช เทียนรุงโรจน
นางศิริพงษ กลอมสมร

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวศิริพร เชาวลิต
นางศิริพร ศรีมโนรถ
นางศิริมา แสงมณี
นางศิริรตั น พุกกะพันธุ
นางศิริลักษณ อวมประดิษฐ
นางสาวศิริอนงค นามวงศพรหม
นางศุลีพร ปนนัย
นางสาวสดศรี วรามิตร
นางสมจิต จันทรฉาย
นางสาวสมจิตร อยูเปนสุข
นางสาวสมทรง สงเสริม
นางสาวสมทรัพย สุขอนันต
นางสาวสมทิพย ดานธีรวนิชย
นางสมนึก จวนเย็น
นางสมบูรณ หานรัตนสกุล
นางสมปอง ตรุวรรณ
นางสมพร ไชยวงศ
นางสาวสมพร สงาวงศ
นางสาวสมรัชนีกร อองเอิบ
นางสมศรี เกาเอี้ยน
นางสาวสมศิริ รัตนสุวรรณ
นางสาวสมสวน เตชะพะโลกุล
นางสาวสมสุข จุลภักดิ์
นางสาวสมหญิง ไทยนิมิต
นางสมาพร มณีออน
นางสวางศรี นิลพงษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสสิธร เทพตระการพร
นางสันทนา วิเชียรฉันท
นางสาธุ แกวทอง
นางสายออน ศรีสวัสดิ์
นางสาหราย เล็กชะอุม
นางสินธนา ลีนานุรกั ษ
นางสินีนาถ จริยโชติเลิศ
นางสิรริ ัตน เพชรเหมือน
นางสาวสีสุข อวมแยม
นางสุกญ
ั ญา กลอมจอหอ
นางสุกนั ยา แจงมงคล
นางสาวสุกานดา เจียรศิริสมบูรณ
นางสาวสุขพัชรา ซิม้ เจริญ
นางสุจติ รา พัฒนะภูมิ
นางสุจนิ ต ดีประดิษฐ
นางสาวสุจินนั ท ปอมจันทร
นางสุชาดา วรกาญจน
นางสุชาดา สมิทจิต
นางสุชาดา หงษทอง
นางสุชาดา เหลืองอาภาพงศ
นางสาวสุณี ทรัพยประเสริฐ
นางสาวสุณี รักษาเกียรติศกั ดิ์
นางสุณี เลิศสินอุดม
นางสุณี อัษฎายุธ
นางสาวสุดใจ พงศกล่ํา
นางสุดธิดา จันทรมณี

๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสุดสงวน ทวีแสง
นางสาวสุดา ติรกานันท
นางสุดาพร ปานกลิน่
นางสุดารัตน วงคจู
นางสาวสุดารัตน สารสวาง
นางสุดารัตน สิทธิประเสริฐ
นางสุทธิดา จันทรคง
นางสุทิพย ขยันงาน
นางสุทิสา ถานอย
นางสาวสุธาดา สังขเกษม
นางสาวสุนทรี รินทรคาํ
นางสุนทรี เหลี่ยวตระกูล
นางสุนันท สุดใจ
นางสุนันทา แกวสุข
นางสาวสุนนั ทา วทานิยสกุล
นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ
นางสุนิสา ทองมี
นางสุนี ลิมปนดุษฎี
นางสุนีรตั น สุรียพงษ
นางสุเนตร ทองคําพงษ
นางสุพร คมขํา
นางสุพรรณ วองรักษสตั ว
นางสุพรรณสิริ วัฑฒกานนท
นางสุพิน หิรัณยะวสิต
นางสุภัควดีท สังฆรัตน
นางสุภัทรา ทิพยประสิทธิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖

นางสาวสุภัทรา โพธิ์พวง
นางสุภัทรียา จิตรกร
นางสุภา สุทัศนะจินดา
นางสาวสุภา อริยพฤกษ
นางสุภางค เองฉวน
นางสาวสุภาพ พัคคสุนทร
นางสุภาพร กลิน่ คง
นางสาวสุภาพร ลาภจิตร
นางสุภาภรณ เทอดเทียนวงษ
นางสุภาภรณ ศิริโสภณา
นางสุภาวดี ประดับวงษ
นางสุมณฑา ศิริวฒ
ั นา
นางสุมาลี สมพงษ
นางสุรางค สุบรรณพงษ
นางสุริยา เลิศสกุลธรรม
นางสุรีพร ภัทรสุวรรณ
นางสุรียพนั ธ วงษเส็ง
นางสุรียภรณ ดาวอรุณเกียรติ
นางสุวณีย โยธารักษ
นางสาวสุวดี ไกรพน
นางสุวดี ผลงาม
นางสาวสุวรรณี สิมะกรพินธ
นางสุวรินทร ปทมวรคุณ
นางสาวสุวลักษณ มีชูทรัพย
นางสุวลี พจมานวิพุธ
นางสาวสุวฒ
ั นา ฐิตวัฒนพงศ

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสุวัลยา โพธิ์พะเนาว
นางสุวิมล บุญจันทร
นางสาวเสมอใจ ชืน่ จิตต
นางสาวเสาวณิต วิงวอน
นางสาวเสาวณีย กาญจนชุมพล
นางเสาวดี ธนวิภาคะนนท
นางโสภา อยูสุข
นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม
นางสาวไสว นรสาร
นางสาวหงษฟา ธีรวงศนุกลู
นางสาวอธิตา เสาวลักษณ
นางอนงค พืชสิงห
นางอนุชติ า มุงงาม
นางอภิญญา มาสะพันธ
นางอมรรัตน พรหมศรี
นางสาวอมรวรรณ กฤตานุพงศ
นางอมรา ศรีสัจจัง
นางอรทัย ลาภานันต
นางอรทิพย พงศโสภณ
นางอรนงค หมืน่ เพชร
นางสาวอรพิน กําปน ทอง
นางสาวอรพินท โพธาเจริญ
นางสาวอรสร สารพันโชติวทิ ยา
นางอรสา ปานขาว
นางอรอนงค เมฆพรรณโอภาส
นางสาวอรอุมา ชัยวัฒน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรุณ โมนะตระกูล
นางอรุณศรี ละอองแกว
นางอรุณี ทองกุล
นางอักษรศรี พานิชสาสน
นางอังคณา เทียนกล่ํา
นางอังคณา เวศาขวรินธ
นางสาวอัชนา แสงกระจาง
นางสาวอัญชนา ประเทพ
นางอัญชลี วงศทางสวัสดิ์
นางอัมพร ศิริบญ
ุ โญ
นางอัมพา อาภรณทิพย
นางอัมพิกา เอี่ยมสําอางค
นางอัษฎาพร ทรัพยสมบูรณ
นางอางทอง บุญเสริม
นางอานันทชนก ศฤงคารินกุล
นางอาภรณ สุนทรวาท
นางอาภรณ เอี่ยมนิรตั น
นางอาภาพรรณ ยุเหล็ก
นางสาวอาภาภรณ นาถประทาน
นางอายะวดี ซันประสิทธิ์
นางอารี จําปากลาย
นางอารี นกนวล
นางอารีย แกวบังเกิด
นางอารีย พรวรนันท
นางอารีย เพชรบุตร
นางสาวอินดา แตงออน

๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวอุทัยวรรณ แสงวณิช
นางอุบล รุงรูจี
นางอุบล สมทรง
นางสาวอุบลรัตน ซื่อสัตตบงกช
นางสาวอุบลรัตน สิริภัทราวรรณ
นางอุมาพร ศิรธรานนท
นางอุไร สุทธิแยม
นางสาวอุษณีย วัฒนพันธ
นางสาวอุสุมา ชื่นชมภู
นางเอกรัตน วงษแกว
นางเอมอร เจริญสรรพพืช
นางสาวเอมอร ปญญาศรีวรมย
นางเอมอร แสวงวโรตม
นางเอือ้ พร ไชยวรรณ
นางกนกกร สวัสดิไชย
นางสาวกนกวรรณ ศรีรกั ษา
นางกนกอร รัตนวิไลศักดิ์
นางสาวกมลพรรณ พองพงษศรี
นางกรรณิกา ฉ่ําพึ่ง
นางกรรณิการ ธรรมสิทธิ์
นางสาวกรองแกว โคตรภูเวียง
นางกรองทอง ดํารงศรี
นางสาวกฤตยา แดงสุวรรณ
นางกอบกุล ยศณรงค
นางกัลยา ตีระวัฒนานนท
นางกัลยา มณีโชติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐

นางกาญจนา กองโภค
นางกาญจนา นาพูลผล
นางสาวกาญจนา มหาพล
นางกาญจนา ยังขาว
นางสาวกาญจนา ริ้วทอง
นางกาญจนา เลิศวุฒิ
นางสาวกาญจนา วนิชรมณีย
นางกาญจนา เหมะรัต
นางกานตนิจ สื่อวิโรจนกุล
นางกิง่ กาญจน ภูทองตระกูล
นางกิตติประกาย อัครธรรม
นางสาวกิตติมา บางพัฒนาศิริ
นางกิตติยา มหามงคล
นางสาวกุสมุ าวดี คําเกลี้ยง
นางเกษร คงแขม
นางเกษร วงศมณี
นางเกษร สังขกฤษ
นางแกนจันทร คชพลายุกต
นางขจีรตั น บุญวิวัฒนาการ
นางสาวขนิษฐา เจนวณิชสถาพร
นางสาวขนิษฐา มินวงษ
นางขวัญจิต วงศอาภาเนาวรัตน
นางสาวขวัญจิตต ประเสริฐทรง
นางขวัญใจ ถมยามงคล
นางคนิษฐา วิรตั นภานุ
นางคนึงนิจ สมบูรณผล

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวคนึงนิต บุรีเทศน
นางครามิณี พิพัฒนเวช
นางจงกณ พงศพัฒนจิต
นางจงกล กาญจนบุษย
นางจงกล อินทสาร
นางจงจิตร อินทรอุทก
นางจงดี กิ่งเกลา
พันตํารวจตรีหญิง จงลักษณ
เปาอินทร
นางสาวจรัสพิมพ อรรณนพพร
นางสาวจันทนา วรรณเพิ่มสุข
นางจันทรเพ็ญ เนียมวัน
นางจันทรเพ็ญ เรือนคง
นางจันทรัสม เหลือวงศ
นางสาวจันทรา นราตรีคูณ
นางจันวรรณ สัจจารักษ
นางจารวี จันทราภิรมย
นางสาวจารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
นางสาวจารุวรรณ รัศมิทัต
นางจําป วิศาล
นางจิณหจุฑา ขันติวรพงษกุล
นางจิตรา มากมี
นางจิตรา เสลาหลัก
นางจิตรา อมฤตวรรณ
นางจินดรุณี รักแควน
นางจินดา รัตนกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑

นางจินตนา ขุนทอง
นางจินตนา เดนสันติกลุ
นางจินตนา สุวรรณทัต
นางจินตนา หะรินเดช
นางจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ
นางสาวจิรภา หงษตระกูล
นางสาวจิรสุดา เผือกคง
นางสาวจิระวรรณ เสวกวรรณ
นางจิราพรรณ เวศานนทเวช
นางจิราภรณ กาญจนะ
นางจิราภรณ จันทรอารักษ
นางจิราภรณ เมนะพันธุ
นางจิราภรณ วรสิทธิ์
นางสาวจิราภรณ อ่ําพันธุ
นางจิราวดี ศรีสุทธิยากร
นางจีรภา วัฒนกูล
นางจุฑาทิพย คําบุศย
นางจุฑามาศ โกมลศิริสขุ
นางจุฑารัตน ไกรขจรกิตติ
นางจุฑารัตน เจียมตระการ
นางจุฬาภรณ ศักดิ์สงิ ห
นางเจริญขวัญ ชาลีภา
นางสาวเจิมจันทร เดชปน
นางสาวเจียมจิตต ชีวติ ไทย
นางเจียมรัตน ผลาสินธุ
นางสาวฉมาภรณ คลังรัตน

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวฉลวย เสร็จกิจ
รอยตรีหญิง ฉวีวรรณ เชาวกีรติพงศ
นางฉวีวรรณ ตุลยพงศรักษ
นางฉวีวรรณ มณีฉาย
นางสาวฉันทนา เจนศุภเสรี
นางสาวฉันทนา ผดุงทศ
นางสาวเฉลิมขวัญ ขัดขจร
นางโฉมยง ภักดีวงศ
นางไฉไล เลิศวนางกูร
นางสาวชญาภา ขจรนิพัทธ
นางชฎารัตน สังวรณ
นางชนะใจ จรูญพิพัฒนกุล
นางชนัญพร อัคนิจ
นางสาวชมพูนุท วิจติ รสงวน
นางชลทัย บุณยะโอภาส
นางชวนพิศ คชรักษ
นางสาวชอทิพ กาญจนจงกล
นางชุฎาพร โอภาสพสุ
นางสาวชุติภา วระวิบุล
นางชุติมา นาคง
นางชุติมา ภิญโญ
นางชุติมา อุไรกุล
นางชุมศรี ตนเกตุ
นางสาวชุลีพร จิระพงษา
นางญาณี นาคพงษ
นางฐานา ธรรมคุณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓

นางฐิตาภรณ เรืองสวัสดิ์
นางฐิตาภา นามเกาะ
นางฐิติมา โกศัลวิตร
นางสาวฐิติมา จิระประภูศกั ดิ์
นางสาวฐิติมา โถวสกุล
นางฐิติมา ปลื้มใจ
นางณฐนนท ศิริมาศ
นางณัฏฐกานต นนทวงค
นางณัฐพร สุดสุข
นางณัฐอร พลสวัสดิ์
นางณัฐิยา ภูนุชอภัย
นางณิชาณี พันธุงาม
นางณิชาภา สวัสดิกานนท
นางดรุณี ทองธวัช
นางสาวดวงจิต พานิชกรณ
นางสาวดารณี เพ็ญเจริญ
นางดารณี วรชาติ
นางสาวดาริน ชินวัตร
นางดุษฎี รามสูต
นางตติยา ทุมเสน
นางเตือนใจ หวงสายทอง
นางทรรศนีย นักดนตรี
นางทัศนาภรณ เจาเจริญกุล
นางทัศนีย ดําดวง
นางทัศนีย พงศไพบูลย
นางทัศนีย ยงคตระกูล

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางทัศนีย ลอชัยเวช
นางทัศนีย สมสมาน
นางสาวทิพยวิมล อยูทรัพย
นางทิพยา ตัง้ สิริสงวน
นางทิพยา เผื่อนพิภพ
นางทิพวรรณ ประกอบทรัพย
นางทิพาพร ศุภอรรถพานิช
นางทิพาภรณ สังขพันธ
นางเทียนทอง หาระบุตร
นางธนพร รัตนสุวรรณ
นางธนวัน รัตนภานพ
นางธนิตา ฉิมวงษ
นางธัญญกร นันทิยกุล
นางธัญญลักษณ ธนโรจนวณิช
นางธัญลักษณ เอกอุน
นางธันยภัทร พงษเลาหพันธุ
นางสาวธารทิพย วิเศษธาร
นางธารารัตน สงสิทธิกุล
นางธิดา เอื้อกฤดาธิการ
นางธิดารัตน บุญรอด
นางสาวธิดารัตน ศรีสโุ ข
นางสาวธีรนุช ศรีธรุ ะวานิช
นางสาวธีรา พงษพานิช
นางธีวรา คุณาวุฒิ
นางนงนารถ สุขลิ้ม
นางสาวนงนุช มารินทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕

นางนงเยาว พงศปริตร
นางนงลักษณ ลิ่มทวีกูล
นางนภัสวรรณ บุตรแสนคม
นางนภา ศิรโิ อฬาร
นางนภาพร เกียรติดาํ รง
นางนภาพร จําปาพันธุ
นางนฤมล ภมะราภา
นางนฤมล วงษตระหงาน
นางนฤมล เอนกวิทย
นางนลินี พสุคันธภัค
นางนวลตา โพธิ์สวาง
นางนวลทิพย วรรณพิน
นางนวลนภา กิตติกุล
นางนวลปรางค เมธีกุล
นางสาวนวลสกล เทพรักษ
นางนัฏฐา ติลกการย
นางนันทกา หนูเทพ
นางสาวนันทนา ปรีดาสุวรรณ
นางนันทยา จงใจเทศ
นางนันทวัลย ตันติธนวัฒน
นางนันทิยา เชาวศิริกุล
นางนันทิยา รัตนสกุล
นางสาวนัยนา ณีศะนันท
นางนาฏวิมล พรหมชนะ
นางนาตยา ทฤษฎีคุณ
นางนารี บัวทอง

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวนารีกาน สังขะฤกศร
นางสาวน้าํ เพชร แสงวรรณกุล
นางนิตยา พุทธรักษา
นางสาวนิตยา ระวังพาล
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิอ์ ภิรักษ
นางนิภาพรรณ แสงอินทร
นางนิภาวรรณ ศรีรัตนวุฒิ
นางสาวนิรมล บรรทัดภัณฑ
นางนิโลบล จุลภาค
นางนิศากร ปลื้มคิด
นางนุกูลชนม เบญจมปริญญากูล
นางสาวนุชจรีย แสนประสาท
นางสาวนุชนารถ คงขํา
พันตรีหญิง นุสรา กล่ําสมบัติ
นางเนาวรัตน สาทลาลัย
นางบรรจง หนูแกว
นางบุญญาพร ยิง่ เสรี
นางบุญเตือน พูนศิริ
นางบุญทิวา พูรัตนะ
นางบุณณดา วงศจารุพรรณ
นางบุบผา สุวรรณฉัตรกุล
นางบุษบา ชัยศรีสวัสดิ์สุข
นางบุษบา บุศยพลากร
นางเบญจวรรณ ปจจักขะภัติ
นางสาวเบญจวรรณ อยูสําราญ
นางสาวเบญจางค บํารุงสุข

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางปฐมพร จันทรกล่าํ
นางปฐมพร ศิรประภาศิริ
นางปนัดดา โคนันทน
นางประชุมศิลป สัตยารักษ
นางประเทือง พิมพโพธิ์
นางประพิศ ศรีฟา
นางประไพ เจริญฤทธิ์
นางสาวประภัสศรี ชาวงษ
นางสาวประภัสสร พลอยแสงงาม
นางประภาภรณ บุญสม
นางประภารัตน บัวขวัญ
นางประภาวรรณ เชาวะวณิช
นางประสารสุวรรณ อินทรสกุล
นางประหยัด พึ่งทิม
นางสาวประอร
สุประดิษฐ ณ อยุธยา
นางสาวปรัศนี ศรีสุข
นางปราณี เทียมบุญประเสริฐ
นางปราณี เมืองนอย
นางปราณี วนะบดีนิมติ
นางปราณี อมรชัยชาญ
นางปริยชาต สธนเสาวภาคย
รอยเอกหญิง ปรียานุช ศิรมิ ัย
นางปวีณา บุญเจริญ
นางปาจารีย อัศวเสนา
นางปานทิพย โชติเบญจมาภรณ

๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวปน เพชร อําภรณ
นางสาวปน มณี แซเตีย
นางปยนันท วรรณประเสริฐ
นางปยพร เสารสาร
นางสาวปยพัชร นลินทัศไนย
นางปยรัชต สันตะรัตติวงศ
นางปยวรรณ สุวฒ
ั นรัตน
นางปยะอร รุง ธนเกียรติ
นางผกาภรณ บํารุงศรี
นางสาวผองพรรณ ศิริพงษ
นางสาวผุสสดี ถาวรวุฒิ
นางพจนีย เสียงเสนาะ
นางพนิดา จันทรังสิกุล
นางสาวพนิดา สุทธิประภา
นางพนิดา อนันตเสรีวิทยา
นางสาวพยอม ชางสาร
นางสาวพรทิพย กัปตัน
นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
นางพรพรรณ ระวังพันธุ
นางสาวพรพรรณ สุนทรธรรม
นางพรพรรณ สุนาพันธ
นางพรพิไล นิ่มสิรวิ ังโส
นางสาวพรพิศ เชื้อจักร
นางพรรณพิศ วิทยถาวรวงศ
นางพรรณราย ขําพิมพ
นางพรรณวดี บุญสงวน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘

นางพรรณา สุปนะเจริญ
นางพรรณี มารอด
นางสาวพรรณี สุวิมลธรรม
นางพรรนี เรืองบุญ
นางสาวพรศิริ แซเตียว
นางพรศิริ เรือนสวาง
นางพรศิริ เสนธิริ
นางสาวพรหมพร เพชรยูงทอง
นางพวงกาญจน โคตมะ
นางสาวพวงทอง บุณยธรรมา
นางพวงผกา กิตติรุงเรือง
นางสาวพวงผกา ไทยดํารงค
นางพอพิศ วรินทรเสถียร
นางสาวพัชทิยา ทัศนพิมล
นางสาวพัชรา ศรีดรุ งคธรรม
นางพัชรินทร คูณรัตนศิริ
นางพัชรี พงษพานิช
นางสาวพัชรีวรรณ วิสิทธิพานิช
นางพัณณิภา ชื่นกลิ่นธูป
นางพิกุล เจริญสกุลทรัพย
นางพิกุล ใหลศุภสิน
นางพิชญสิณี พัทนสุวรรณ
นางสาวพิมพพรรณ ปน โพธิ์
นางพิมพพรรณ สิงหฬ
นางสาวพิมพา ธนกรวิทย
นางพิไลรัตน บุญวิวฒ
ั น

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางพิศมัย พงศาธิรัตน
นางสาวพิศมัย มงคลสินธุ
นางพีรดา แพะขุนทด
นางพูลสุข จันทรโคตร
นางสาวเพ็ญจันทร ทองผิว
นางเพ็ญพรรณ ศิริสทุ ธิ์
นางเพ็ญรัตน ลิมปะพันธุ
นางเพ็ญศิริ ศรีจันทร
นางสาวเพลินจันทร เรืองวิรุฬ
นางสาวเพียงใจ วัลภูมิ
นางเพียงฤทัย เสารัมณี
นางไพจิตร วรรณจักร
นางไพบูลย ดลเฉลิมยุทธนา
นางเฟองฟา ภูธะรักษ
นางภรณวรัญธ จุนทการบัณฑิต
นางสาวภัทรวีร สรอยสังวาลย
นางภัทรศร นพฤทธิ์
นางภัทราพร จงพิพัฒนวณิชย
นางภัทราภรณ บุญขันท
นางสาวภัสรินทร ไพจิตรพิมุข
นางภาวนา คุม ตระกูล
นางสาวภาวิณี กาญจนถวัลย
นางภาวิณี อูเพียรพงษ
นางมณีรัตน มโนรมชัชวาล
นางมยุรี กมลบุตร
นางมยุรี เที่ยงสกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐

นางสาวมยุรี นาเลื่อน
นางมยุรี ศรีรัตนบัลล
นางมยุรี ศิลปตระกูล
นางมยุรี สุขุปญ
 ญารักษ
นางสาวมัณทนา จิระกังวาน
นางมันทนา บุญสุภา
นางมันทนา เฮาตระกูล
นางมัลลิกา จํานงคทรง
นางมารศรี กวนหิน้
นางสาวมารศรี แซเอ็ง
นางมาลัย อัมพรายน
นางมาลี เกิดพันธุ
นางมาลี อุทิตสาร
นางสาวมาลีวัลย ศรีวิลัย
นางยุทธนี เพ็ญสุวรรณ
นางยุพดี อินทรประสงค
นางยุพยงค ทังสุบุตร
นางยุพา จวงพลงาม
นางยุพา โชติกะพัฒน
นางสาวยุพา พรอมรธรรม
นางยุพา พูนขํา
นางยุพิน โรยอุตระ
นางยุภา บุญกลอม
นางสาวยุวดี พัฒนวงศ
นางสาวเยาวพา ภัทรธีรนนท
นางเยาวภา ศิรขิ ันธ

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ
นางสาวรตินนั ท เกียรติมาลา
นางสาวรสสุคนธ ศรีสนิท
นางระบํา ไกรเกียรติ
นางรังสิมา จันทรทิพย
นางรังสิมา สุนทรจตุรวิทย
นางสาวรัชนี ศิรวิ ฒ
ั น
นางรัชนีบลู ย บุญเรือง
นางรัชนีบลู ย อุดมชัยรัตน
นางรัชนีวรรณ คูตระกูล
นางสาวรัชนีวรรณ ดารารัตนศิลป
นางรัชสุรีย จันทเพชร
นางรัตนมณี จันทราทิพย
นางรัตนา คัมภิรานนท
นางรัตนา จงรักษ
นางสาวรัตนา นิลเพชรพลอย
นางรัตนา เวชโช
นางสาวรัตนาพรรธณ จันทรอุบล
นางรัศมี พนังคสิริ
นางราตรี ณ นคร
นางรําเพย เหลืองทอง
นางรําไพ เกียรติอดิศร
นางรุง ทิพย โชคไพรสิน
นางรุง ทิพย เทพวงษ
นางรุง ทิวา มโนวชิรสรรค
นางสาวรุง นภางค รัตนกถิกานนท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒

นางสาวรุง ระวี โชติเจริญรัตน
นางสาวรุจยา ดานอุตรา
นางสาวรุจิพร ชื่อธนบุญ
นางสาวรุจริ า พชรปกรณพงศ
นางเรณู ชูนิล
นางเรณู มิ่งพันธ
นางสาวเรวดี ดําประภา
นางสาวเรวดี สมทรัพย
นางเรียมทอง วิบูลยศกั ดิ์
นางลดาพรรณ แสงคลาย
นางลดารัตน ผาตินาวิน
นางลภัสณัฐ นิลวัชราภรณ
นางสาวลออพรรณ เหนือคลอง
นางละมัยพร โลหิตโยธิน
นางสาวละมุล จีราระรืน่ ศักดิ์
นางละอองทิพย มหาศักดิศ์ ิริ
นางสาวลักขณา จิราพงษ
นางลักขณา ธรรมธร
นางสาวลัดดา จิระชีวะนันท
นางลัดดา ชูกลิ่น
นางลัดดาวัลย ไวยสุระสิงห
นางลาวัณย ขําเลขะสิงห
นางลาวัลย เวชกิจวาณิชย
นางลําดวน วิไลกุล
นางลินดา สันตวาจา
นางลิลลี่ ศิริพร

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาววชิรา อุดมพรมงคล
นางสาววณิชา กิจวรพัฒน
นางวนิดา โชควาณิชยพงษ
นางวนิดา วอนเพียร
นางสาววนิดา สมบูรณศิลป
นางวรณี ณ หนองคาย
นางวรรณพร พึ่งวร
นางสาววรรณเพ็ญ พรพานิชพงษ
นางวรรณภรณ วีระพงษ
นางวรรณภา วีระอนันตวัฒน
นางวรรณวรา ไหลวารินทร
นางวรรณวิมล ตินะลา
นางวรรณี เจนรักสุขุม
นางสาววรลักษณ ฉัตรรัตนารักษ
นางสาววรวรรณ อัศวกุล
นางวราพร วันไชยธนวงศ
นางสาววราภรณ เขมโชติกรู
นางวราภรณ จรเจริญ
นางวราภรณ เทพวีระพงศ
นางสาววราภรณ พลเมือง
นางสาววราภรณ เหลารัดเดชา
นางสาววราภรณ อึง้ พานิชย
นางสาววรุณศิริ โกมาสถิตย
นางสาววลัยพร ยติพูลสุข
นางสาววลัยรัตน ไชยฟู
นางวลัยวรรณ นัดพบสุข

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางวลีลักษณ พิพัฒนรัตนถาวร
นางวัฒนา โยธาใหญ
นางวันดี โกยกิจเจริญ
นางวันเพ็ญ เจริญผล
นางวัลภา ศิริกุล
นางวัลภาวดี โสมวงศ
นางวารุณี สงวนหมู
นางวาสนา คณาประเสริฐกุล
นางวาสนา นิ่มวรพันธุ
นางวาสนา สุกแกว
นางสาววิจติ รา ธารีสุวรรณ
นางวิจิตรา ยอดรักษ
นางวิชชุดา จริยะพันธุ
นางวิชญา เวชยันตศฤงคาร
นางวิบูลยลักษณ ปรียาวงศากุล
นางสาววิภา ประสิทธิโชค
นางสาววิภา ศรีทอง
นางสาววิภาดา ลดาภรณวทิ ยา
นางวิภาพร คงศรียาตรา
นางสาววิมลภรณ เหลาหัชกุลพงศ
นางสาววิมลวรรณ พลบุรี
นางสาววิยะดา อัครวุฒิ
นางวิราวรรณ เมืองอินทร
นางสาววิริยา แดงวิสุทธิ์
นางวิลาวรรณ เจริญรักษ
นางวิลาวัณย แซหวอง

๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางวิลาวัลย ศักดิศ์ รชัย
นางวิลาศลักษณ ทะนงศักดิ์สกุล
นางสาววิไลรัตน คงเพชร
นางวิไลวรรณ โกยทอง
นางวิไลวรรณ ภูจนี าพันธ
นางวิไลวรรณ รัตนพงศ
นางวีณา ตันไสว
นางสาววีระวรรณ จิระไชย
นางแววดาว พิมลธเรศ
นางสาวศนิชา เศรษฐชัยยันต
นางสาวศรีนวล องคประเสริฐ
นางศรีปญ
 เลิศพรตสมบัติ
นางศรีเรือน ดีพนู
นางสาวศรีลักษณ หังสสูต
นางศรีสอางค วรรณกูล
นางศรีสุดา โอฬารวณิช
นางศรีสุวรรณ ณ นคร
นางสาวศศิธร สายชาลี
นางศศิวรรณ ชนะศุภโชค
นางศิริ วัฒนธีรางกูร
นางศิรินาถ เทียนทอง
นางศิรินาถ พรจินดารักษ
นางศิริบูลย พูนศรีธนากูล
นางศิริพร เดชอุปการะกุล
นางศิริพร วีระเกียรติ
นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริพรรษ รัตนพันธุ
นางศิริรตั น ลิกานนทสกุล
นางศิริลักษณ สิมะพรชัย
นางศิวาภรณ เงินราง
นางศุภากร โกศลเศรษฐ
นางสาวศุภางค จงทอง
นางโศรยา ธรรมรักษ
นางสกุลรัตน อัศวโกสินชัย
นางสาวสงวนศรี สุธรี ศานต
นางสงเสริม คงแกว
นางสมคิด หิรญ
ั ยูปกรณ
นางสาวสมคิด อังคศรีทองกุล
นางสาวสมจิตต ศิริวนารังสรรค
นางสาวสมจิตร บําเพ็ญวราภรณ
นางสมจิตร ประภากร
นางสมใจ รัตนโนชา
นางสมถวิล ขุนแกว
นางสาวสมบูรณ จิตรดํารงศิลป
นางสมปอง กาฬเนตร
นางสมพร กนกสิริรตั น
นางสาวสมพร เทพสุริยานนท
นางสาวสมพร สาธุภาพ
นางสมพร แสนเหนือ
นางสมพักตร เหล็กสูงเนิน
นางสมภวรรณ อินสัน
นางสมร เพชรอําพร

๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสมรรัตน สุภาคาร
นางสมลักษณ ตันติพฒ
ั นานันต
นางสมลักษณ ศรีนวกุล
นางสมลักษณ สังขรัตน
นางสาวสมศรี เกษโกวิท
นางสมศรี บันทึก
นางสาวสมศรี ศักดิ์สงาวงษ
นางสมศิริ ศัลยพงษ
นางสมสมัย จําเริญศรี
นางสาวสริยา ทวีกุล
นางสันสนีย หาญพินิจศักดิ์
นางสาคร พรอมเพราะ
นางสายใจ อิ่มแมน
นางสายชล หนูเอก
นางสายธรรม วงศสถิตวิไลรุง
นางสายสุนีย ชัยชนะ
นางสาวสาลินี เซ็นเสถียร
นางสํารวม วิชโิ ต
นางสาวสํารวย โยธาวิจติ ร
นางสาวสําอาง เทียนแกว
นางสิราวรรณ หงสลดารมภ
นางสิรนิ ันท ธิตทิ รัพย
นางสิริพรรณ กลอมจิต
นางสิริภากร แสงกิจพร
นางสาวสิรมิ น วิไลรัตน
นางสาวสิรริ ัตน ชัยพินิจพรรณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘

นางสิรธี ร โชลิตกุล
นางสืบศิริ บัณฑิตภิรมย
นางสุกญ
ั ญา ยงสวาง
นางสาวสุกัลยา คงสวัสดิ์
นางสุกัลยา จันทรแจมใส
นางสุกัลยา จารุพงศ
นางสุเกยูร ชัยยุทธ
นางสุขสันต อินทรวิเชียร
นางสุคนธา ตั้งวนาไพร
นางสุจติ รา ผลประไพ
นางสุจนิ ตนา พันธกลา
นางสุจนิ ันท ภัทรไพศาลกิจ
นางสุชาดา สารบุญ
นางสุชาดา อติวานิชยพงศ
นางสุดสงวน อิศราธรรม
นางสุดา ทองผดุงโรจน
นางสุดารัตน สิริภัทรวณิช
นางสุดาวรรณ ฉิมคลาย
นางสุทธยา ผะอบเหล็ก
นางสุทธินนั ท งานเลิศ
นางสุนันทา รอดสม
นางสุนีย พัฒราช
นางสุปราณี ภุมมะกสิกร
นางสาวสุพร พวงวราพันธ
นางสุพรรณาคร กาญจนะ
นางสุพัตรา สุริยะภูมิ

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสุพิตรา สุวรรณพรหมา
นางสุภัทศร กลับเจริญ
นางสาวสุภา บอเพ็ชร
นางสาวสุภาพ ซื่อพัฒนะ
นางสุภาพร พานิชสิติ
นางสุภารักษ หมายสุข
นางสาวสุภาวรรณ จงธรรมวัฒน
นางสุมติ ตรา พฤกษไพโรจนกุล
นางสาวสุมติ ษิ์ตรา ปยะณัตดิ์พูล
นางสุรภี ปน อําพล
นางสาวสุรัชนี เศวตศิลา
นางสุรางค วนะภูติ
นางสุวดี เขียวสะอาด
นางสุวรรณทิพย พัชรานุรกั ษ
นางสุวลี พุทธเทศก
นางสาวสุวชิ า จันทรสุริยกุล
นางสุวิมล ปานะชา
นางสุวิมล อนันตศิริภัณฑ
นางสาวสุฮวง ฐิติสตั ยากร
นางสาวเสาวนีย พันธพัฒนกุล
นางเสาวนีย วิบุลสันติ
นางสาวเสาวพันธ สงสังขทอง
นางสาวเสาวรินทร มีชูทรัพย
นางเสาวลักษณ พัวพัฒนกุล
นางสาวหทัยพร โชคกําเนิด
นางสาวหรรษา รักษาคม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐

นางองุน เนตรสวาง
นางอดิศรสุดา เฟองฟู
นางอนุสรา วองวัฒนโรจน
นางอภัย สีสด
นางสาวอภิญญา เอี่ยมตระการ
นางอมรา แกวบุญเรือง
นางอมราภรณ สุพรรณวิวฒ
ั น
นางอรนุช มกราภิรมย
นางสาวอรพรรณ ทิพยธารา
นางอรพิณ ทนันขัติ
นางอรลักษณ แพทยชีพ
นางอรวี รมยะสมิต
นางอรสา บุรรี ัตน
นางอรอนงค นอยเจริญ
นางสาวอรอนงค รัชตราเชนชัย
นางอรุณวรรณ ภักดีวฒ
ั นา
นางอรุณี กุลกุศล
นางสาวอรุณี สิทธิหงษ
นางสาวอรุณี สุรพิพัฒน
นางอวยพร เพ็ชรบริสุทธิ์
นางอังคณา วินัยชาติศกั ดิ์
นางอังคณา โสภณ
นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล
นางอัจฉรา จัน่ เพ็ชร
นางอัจฉรา แชมชอย
นางสาวอัจฉรา มุสกิ วัณณ

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางอัญชนา ประศาสนวิทย
นางสาวอัญชลี ชุมแจม
นางสาวอัญชลี โสภณ
นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร
นางอัมพร กมลศิริ
นางสาวอัมพร คําหลา
นางสาวอัมพร โตะนิ
นางอัมรา ธํารงทรัพย
นางอาทิชา สุวรรณประทีป
นางอาภาพรรณ นเรนทรพทิ ักษ
นางอาภาภรณ กะชามาศ
นางอาภาภรณ ปยะปราโมทย
นางสาวอารียา ดีสมโชค
นางอารีรัชฎ ตโนภาส
นางสาวอารุณรัตศ อรุณนุมาศ
นางอํานวยศรี เอกมณี
นางอินทิรา มังคลสุ
นางอุน เรือน ศิริวัลย
นางอุบลรัตน ไชยมหาพฤกษ
นางอุบลรัตน นฤพนธจิรกุล
นางสาวอุบลวรรณ บุญลอย
นางสาวอุมาพร ทรัพยเจริญ
นางสาวอุมาพร ผาทอง
นางอุมารัตน ทองออน
นางสาวอุรารัตน วุฒิกรภัณฑ
นางเอมอร เรือนชัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒

นางโอบเอือ้ หิรญ
ั รัศ
นางโอภา สนิทมัจโร
นางกนิษฐา ดารุทยาน
นางสาวกฤษณา แกวสวัสดิ์
นางจงรัก พันธุสุวรรณ
นางสาวชลลดา อารีรัชชกุล
นางทิพยวรรณ จาวรุงฤทธิ์
นางนพรัตน ชัยบัณฑิตย
นางปรียาพร บูรณศิรนิ ทร
นางสาววรรณา รอดรัตน
นางสาววารี สุทธิพนั ธ
นางสาววีนัส ซื่อตรง
นางสาวศิริพรรณ หมื่นสังข
นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟองฟู
นางสาวสิรริ ัตน ไกรวณิช
นางสุชาดา ดิษยวรรธนะ
นางสุนิมนต ตัง้ สกุล
นางสุภาภรณ อุนยะวงษ
นางอรพิน สวัสดิ์พานิช
นางสาวเขมาภร เสมารัตน
นางฐาปนา รักติประกร
หมอมหลวงมานีทิพย เทวกุล
นางวิไลวรรณ ปงตระกูล
นางสาวสาทร วสุธาร
นางสาวสิธนา วสุธาร
นางสาวอรวรรณ แยมพลาย

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๕๘๙๓ พันตํารวจโทหญิง ชนาธิปติ์
บุญพรอมอาษา
๕๘๙๔ นางสาวนภาพร พิทักษผล
๕๘๙๕ นางสาวบังอร ชูบรรจง
๕๘๙๖ นางสาวเพชรา สังขะวร
๕๘๙๗ นางสาวอัฐพร แจงใจ
๕๘๙๘ นางนัยนา วราอัศวปติ
๕๘๙๙ นางแสงจันทร แสนสุภา
๕๙๐๐ พันตํารวจเอกหญิง กัตติกา
ภูมิพิทักษกุล
๕๙๐๑ พันตํารวจเอกหญิง เกษศิณี
ไทพิชิต
๕๙๐๒ พันตํารวจเอกหญิง จินตนา
การุณยธร
๕๙๐๓ พันตํารวจเอกหญิง นิรมล
ปณฑวนันท
๕๙๐๔ พันตํารวจเอกหญิง พรเพ็ญ บุนนาค
๕๙๐๕ พันตํารวจเอกหญิง พอตา บุญปรีชา
๕๙๐๖ พันตํารวจเอกหญิง พิมพพรรณ
วรชินาคมน
๕๙๐๗ พันตํารวจเอกหญิง วารุณี
เชาวนะกวี
๕๙๐๘ พันตํารวจเอกหญิง วิลาวัณย
ปตาวรานนท
๕๙๐๙ พันตํารวจเอกหญิง สมศรี
วุฒิเจริญกิจ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕๙๑๐ พันตํารวจเอกหญิง สุกญ
ั ญา
พีระตานนท
๕๙๑๑ พันตํารวจเอกหญิง อรวรรณ
หวามุกข
๕๙๑๒ นางกรวิพา จันทโรทัย
๕๙๑๓ นางสาวกัญญาพัชร เกียรติแสวงสิงห
๕๙๑๔ นางสาวเฉลิมขวัญ ถิระวุฒิ
๕๙๑๕ นางชัญวัณณ สิงหนาท
๕๙๑๖ นางฐาณภัค สวงโท
๕๙๑๗ นางณัฐธิดา งามชื่น
๕๙๑๘ นางณัฐวรรณ กิจพันธ สุวรรณโยค
๕๙๑๙ นางสาวดรุณี แสงสงาศรี
๕๙๒๐ นางทักษพร วิมลพันธุ
๕๙๒๑ นางสาวนวนาถ วงษหนุ
๕๙๒๒ นางนารีรัตน ไพศาลธนวัฒน
๕๙๒๓ นางสาวเบญจพัฒน เตชวีรพงศ
๕๙๒๔ นางสาวประไพพรรณ อินทรักษา
๕๙๒๕ นางปยวรรณ โหระกุล
๕๙๒๖ นางสาวปยะวรรณ สรวยสุวรรณ
๕๙๒๗ นางสาวเปรมกมล ลอรัชวี
๕๙๒๘ นางพยอม แยมอุทัย
๕๙๒๙ นางสาวพรพิมล พัวพันประเสริฐ
๕๙๓๐ นางพัชรางสุ ชัยวรมุขกุล
๕๙๓๑ นางมรกต สุขายะ พรไชยา
๕๙๓๒ นางรัตนาภรณ โพธิท์ อง
จันทรอนิ ทร

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๕๙๓๓ นางรุง ทิพย ดํารงศักดิ์ศริ ิ
๕๙๓๔ นางสาววรรณทนีย สุดสัตย
๕๙๓๕ นางวรรณี ทิวาวรวงศ
ภุชงคโสภาพันธุ
๕๙๓๖ นางวรรณี ศิริมณีบุญ
๕๙๓๗ นางวรากานต แกวยอด
๕๙๓๘ นางสาววังวนัช ทิพวัน
๕๙๓๙ นางสาวศรีสุดา สุวรรณรินทร
๕๙๔๐ นางสาวศิรินทร เผาประเสริฐ
๕๙๔๑ นางสาวศิริรตั น เจริญสุทธิธรรม
๕๙๔๒ นางสาวศุลีพร บุญชู
๕๙๔๓ นางสาวสงวนศรี ทองแกว
๕๙๔๔ นางสมเพลิน เจริญศักดิ์ไพบูลย
๕๙๔๕ นางสันทนี ดิษยบุตร
๕๙๔๖ นางสาวสาวิตรี สัมฤทธิ์สุขโชค
๕๙๔๗ นางสุธิดา สุนทรีเกษม
๕๙๔๘ นางสุปราณี อุทศิ
๕๙๔๙ นางสาวอมรรัตน เชี่ยวนาวิน
๕๙๕๐ นางสาวอรุณศรี ภูวพานิช
๕๙๕๑ นางสาวอาจารี สุนทรพินิจกิจ
๕๙๕๒ นางสาวอําไพ คําไชย
๕๙๕๓ นางอุทัย ชัยรัตน
๕๙๕๔ นางสาวอุทัยวรรณ ศุภธีรวงศ
๕๙๕๕ นางกัณฐิกา สถิตยปยะรัตน
๕๙๕๖ นางสาวเขมณัฏฐ จิตราวิริยะกุล
๕๙๕๗ นางสาวนภา ติระกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒

นางพวงแกว อนวัชมงคล
นางสาวระพีพร เครือมา
นางสุภาภรณ จินดากาญจน
นางเสาวณีย คูณทอง
นางเอือ้ อิศรา หงสหิรญ
ั
นางสาวกัลยรัชต ขาวสําอางค
นางสาวนวรัตน นพคุณ
นางสาวปริศนา ถาวรยุทธ
นางสาวปยะธิดา อินทวารี
นางพรรณพร สินสวัสดิ์
นางพุทธชาติ ทองเอม
นางสาวมณฑา นอยแยม
นางสาววัลลภา แกววิบูลยพันธุ
นางสาวศุภพรรัตน สุขพุม
นางสินีนาถ ดุลยสุข
นางสาวอินทุกร ชนะนนท
นางสาวชลธิชา มีแสง
รอยตํารวจเอกหญิง วิรัญญา
ประสพสุข
นางสาวกนกวรรณ วงศกฤษณ
นางกัลยาณี จงสวัสดิ์
นางสาวกาญจนา สินเหลือ
นางสาวกุลกันยา ศุขะพันธุ
นางเกศฉราภรณ สัตยาชัย
นางขจีรตั น เจนาคม
นางสาวเครือวัลย แพงพันธุ

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์
นางสาวจินดา ยิ้มพร
นางสาวจินตนา โทวัฒนพันธ
นางจินตนา ยมกรัตนาภรณ
นางจิรพรรณ พรธารักษเจริญ
นางจิลาวัลย ศิริอภัยพันธ
นางสาวจุฑามาศ วิรุฬธานี
นางเจียมจิตร จันทรอยู
นางสาวโชติรส เหลามานะ
นางฐาปนีย บํารุง
นางดนุนุช บุญธนทัต
นางสาวดวงพร สุวิพล
เรือเอกหญิง เถาวลัย ถาวรามร
นางนฤมล จารุปราณ
นางนวลสมร ชมศิริ
นางสาวนันทนา ผองเภสัช
นางสาวนันทิยา กงเกิด
นางสาวนัยนา รัตนมาศทิพย
นางสาวนิตยา อัศวินานนท
นางบุญญวรรณ เต็งตระกูล
นางสาวบุญศรี สมพีรวงศ
นางประภาพรรณ จันทรนวล
นางปราณี สุคนั ธเสวี
นางปรียหทัย หงษชูเกียรติ
นางปยวรรณ อินทะสะมะกุล
นางสาวพนิตนาฏ ธนาอภินนั ทน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔

นางสาวพรทิพย วัชรินทรดลิ ก
นางสาวพรทิพย วิไลทอง
นางสาวพรรทิภา วรรธนาคม
นางสาวพัชรจิรา เจียรณิชานันท
นางสาวพิสมัย เวชวิทยาขลัง
นางพูลศิลป อนวัชพงศพันธ
นางเพ็ญจันทร เจียมกรกต
นางภารดี มโนนุกุล
นางมยุรี เถาลัดดา
นางยินดี โรจนวิเชียร
นางสาวยุพดี ชวงแสงอุทัย
นางสาวรจนา ศิรทิ รัพยากร
นางรัตนธร รัตนสกุล
นางรัตนาภรณ สังขกรมานิต
นางรืน่ ฤดี อินจันทร
นางลลิตา มีธนาถาวร
นางลักขณา ภักดีนฤนาถ
นางสาวลัดดา พงษเฉลิม
นางสาวลัดดา สุวรรณสุจริต
นางสาววนิดา กองศรีสขุ
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล
นางวรรณี พจนากรณ
นางวราภรณ จงประเสริฐ
นางสาววราภรณ วิญญรัตน
นางวรารัตน พงศไพฑูรย
นางวาสนา กิตติพรหมวงศ

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางวิมลรัตน เศรษฐอนันต
นางวิไลวรรณ ภูทอง
นางสาววีนา วงศสนิ ธุเชาว
นางศิริพร สุริยะโรจน
นางศิริรตั น กมลวานนท
นางศิริวรรณ พิริเยศยางกูร
นางศุภรัศมิ์ มัลลิกมลทัศน
นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด
นางสาวสมภักดิ์ พูลสวัสดิ์
นางสาวินี รัชชานนท
นางสุจรรยา ไชยสิทธิ์
นางสุดา หอมมาลา
นางสาวสุทธินุช อัศวสุวรรณา
นางสุทธิมล เกษสมบูรณ
นางสุนทรี ชัยพฤกษ
นางสาวสุภาพร กรลักษณ
นางสาวสุภาพร วิริยะจิรกุล
นางสุวพีร พันพึ่ง
นางสุวรรณา จุงรุง เรือง
นางสาวสุวรรณา เลิศวงศไพฑูรย
นางเสาวภาคย กระจางยุทธ
นางอรพิณ บํารุงพันธุ
นางสาวอรสา อําไพ
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรตั น
นางอัจฉราวรรณ พงศสุชาติ
นางอัมพวัน พรหมสุวรรณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕

นางอุบลภัทร ระงับทุกข
นางสาวอุษา มาศสถิตย
นางอุษา เลิศยะโส
นางสาวจตุพร พูลแกว
นางจันทิรา จิตรชืน่
นางสาวนุชนาถ ดวงสงฆ
นางสาวปยะนุช อรัณยกานนท
นางศิริรักษ จําแนกรส แสวงดี
นางสมพร สมผดุง
นางสาวสุรรี ัตน นวลฉิมพลี
นางอรดี ไกรยุทธศักดิ์
นางสาวอรวรรณ สิทธิบุศย
นางพิมธนัชย ลีลาชัย
นางจินตนาพร คงธเนศ
นางอัจฉรียา อนันตพงศ
นางกนกพร ศิลาภากุล
นางสาวกฤษณา ชัยวิเศษ
นางสาวกัญญา นะรา
นางสาวแกวตา จิตตวิสุทธิกุล
นางแกวตา พันธอุไร ปนวิรุฬห
นางเข็มทอง เกตุหลิม
นางเครือวรรณ สมอินเอก
นางจงกล พรหมานุกลู
นางสาวจันทนา วัชรเสถียร
นางจันทรกระพอ ตอสุวรรณ
สินธวถาวร

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวจันทิมา เกียรติเสริมขจร
นางสาวจิตเมตต เพ็ญธิสาร
นางจุติพร เบี้ยมุกดา
นางสาวจุไรรัตน จริยธรรมานุกูล
นางสาวจุฬชฎางค สวัสดิยากร
วิวฒ
ั นวานิช
นางฉัตรสุดา พลพิภพ
นางสาวเฉลิมพร ดีพันธุ
นางชมภู ใจเงินสุทธิ์ มากมณี
นางสาวชวัลนาถ ทองสม
นางสาวชุติมา วณิชยวรนันต
นางฐิดารัตน นรินทรางกูร
ณ อยุธยา
นางณัฐปภัสร ดิษฐวิบูลย
นางสาวดนยา ตังธนกานนท
นางดรุณี ชัยศรีอริยกุล คงเขษม
นางสาวทศพร ลีพึ่งธรรม
นางธนิดา นิรันตรัตน
นางธารณา นิธธิ นาภัค
นางนงนุช เปรมปยะกิจ
นางสาวนพรัตน กะลัมพะเหติ
นางนภาพร ศรีมงั กรแกว
นางนฤมล บัวสมบูรณ
นางสาวนฤมล สัตยาประเสริฐ
นางนลินธร ชาติศริ ิ ปญญารัตน
นางสาวนัทธรี จันทรประภา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖๑๑๐ นางนิธวิ ดี โมกขมรรคกุล
๖๑๑๑ นางสาวเนตรนารี สิริยากรนุรักษ
๖๑๑๒ นางเนตินาฎ คงทอง
ธรรมญาณเนตร
๖๑๑๓ นางปฐมาภรณ คุมคงอมร
๖๑๑๔ นางปทุมรัตน กุยแกว
๖๑๑๕ นางปนัดดา เนาวรัตน
๖๑๑๖ นางสาวปริศนา สมศักดิ์โยธิน
๖๑๑๗ นางปทมาพร นาคเรืองศรี
๖๑๑๘ นางปยวรรณ พรพศวัต
๖๑๑๙ นางสาวผกากรอง ศรีทองสุก
๖๑๒๐ นางสาวพเยาว ทรงกําพล
๖๑๒๑ นางพรนิภา ธนาธรรมนันท
๖๑๒๒ นางสาวพัฒนา ชูสอน
๖๑๒๓ นางสาวพัฒนี พวงสมุทร
๖๑๒๔ นางพินสิริ นามสีฐาน เพ็งงาน
๖๑๒๕ นางสาวพินดั ดา รัฐปตย
๖๑๒๖ นางพิมพชนา รัฐศักดิน์ ิชากุล
๖๑๒๗ นางเพ็ญจันทร แจมมาก
๖๑๒๘ นางเพ็ญนภา นาครักษ
๖๑๒๙ นางเพียงตา บุญไพรัตนสกุล
๖๑๓๐ นางสาวภควัค วัณนาวิบูล
๖๑๓๑ นางภวิกา สิริเจริญสุข
๖๑๓๒ นางสาวมณี สุขผล
๖๑๓๓ นางมะลิวรรณ วิภาดาพรพงษ
๖๑๓๔ นางมาณพิกา มุลพรม อาภาศิริผล
๖๑๓๕ นางมาริษษา ผดุงพจน

๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวยุวดี ศรีสตั ยาชน
นางสาวรังสิมา ลัธธนันท
นางรัชตยา ใจหาญ
นางรัตนกุล ธัญธนวิน
นางสาวรุง นภา ฉันทวัตวงศ
นางรุง สราญ เทศสวัสดิ์
นางลลิตา สวัสดิ์กติ ติกําจร
คทวณิชกุล
นางสาววรรณรัตน เจษฎาจินต
นางสาววรินธร ตันติศิริพนั ธุ
นางวริศรา หวังกลุม กลาง
นางวันทนา อินทปตย
นางวัลลิกา เนติบันลือฤทธิ์
นางวารุณี ลีละวัฒนพันธ
นางวาสนา พูลโภคา
นางวีณา ชนลักษณดาว
นางศริญญา โสภิตลี้วฒ
ั นานนท
นางศศิอนงค จงกลนี ปรางทอง
นางสาวศิริเพ็ญ ตัง้ ทวีสโุ ข
นางสาวศิริลักษณ อรุณประดิษฐกุล
นางสมปรารถนา แสงสุริยะฉัตร
นางสมพร แบบประเสริฐ
นางสาวสมพิศ วงษครุธ
นางสวนีย มนุญพร
นางสิรนิ ธร สุจิมนัสกุล
นางสาวสุกญ
ั ญา ตันวิเชียร
นางสุกญ
ั ญา สมุทวณิช

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุจินต เจนพาณิชพงศ
นางสุชา ลัทธิวงศกร คงชาตรี
นางสุทธิรักษ ติระวัฒนประเสริฐ
นางสาวสุนนั ทา เธียรถาวร
นางสุนิสา ธีระสุต
นางสุพรรณิการ ไทยวัฒน
กฤติยาวงศ
นางสาวสุพรรณี ผิวนิล
นางสุวิพันธ สุระประเสริฐ
นางอนัญญา ซองทอง
นางอรนุช วิริยพันธ
นางอรสา สมบัติชัย
นางอรุณีย ปทมามาลย
นางสาวอลิสา แสงวิรุณ
นางออมฤดี ชั้นไพบูลย
นางอัมพวัน ตันยาภิรมย
นางอาภัสรา แสงโสภิต
นางอาภีพรรณ เทพทอง
นางจารุวรรณ รีฮาเซ็น
นางณัฐชลัยย นาคยศ
นางสาวณัฐชา คณานุรักษ
นางสาวดรุณี วิภูสตั ยา
นางธวัลวรัตถ เกษะประดิษฐ
นางสาวปณัฐสรณ กาญจนกุลดิษฐ
นางสาวพิมลพรรณ พัดชื่น
นางมณีวรรณ กองบุญมา
นางสาววนารินทร เลิศอนุสรณ

๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาววันทนี แสงนวล
นางสาวศิริวรรณ กิติเวชกุล
นางสายทอง ภาคการ
นางสาวสุมล ประพันธวฒ
ั นะ
นางสาวอรพรรณ หิรัญบัฏ
นางอัญญรินทร อ.ใบหยกวิจิตร
นางสาวเศาวนิต เศาณานนท
นางกษมน กิตติอําพน
นางธารณี สุวรรณทัต
นางนันทวรรณ ประสพดี
นางบุณยพัชรี บุญทรงไพศาล
นางประภาวัฒน สุขวิมล
นางผุสดี พวงราช
นางพรทิพย สุทธิกลม
นางพรวรินทร นุตราวงศ
นางมยุรี อิงคนินนั ท
นางสกวัลย งามวงศชน
นางสายัณห ลิ้มสถิรานันท
นางสิชา ขจรประศาสน
นางสิรสิ กุล ใสยเกื้อ
นางอรนันท เลี้ยงบุญเลิศชัย
นางอรวรรณ นาครทรรพ
นางอลิสา ภูชอุม
นางรัตนาวดี ทองเล็ก
นางวิภาดา เล็กอุทัย
นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

รายนามผูไ ดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนทีเ่ ชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครือ่ งราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําป ๒๕๕๖
ขาราชการการเมือง
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายนาวิน บุญเสรฐ

๔ นาวาตรี วรวิทย เตชะสุภากูร

๒ นายพิบูลยเขตร นิธิอนันตภร

๕ นางดารณี เลศะวานิช

๓ นายภักดีหาญส หิมะทองคํา

๖ นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ
ตริตาภรณชางเผือก

๑ นายดล เหตระกูล

๓ นายเสถียร วิพรมหา

๒ นายพิเชษฐ หวังเทพอนุเคราะห

๔ นายอรพงศ เทียนเงิน
ตริตาภรณมงกุฎไทย

๑ นายชวรัชต อุรัสยะนันทน

๑๑ นายอรรถชัย อนันตเมฆ

๒ นายถนอม สมผล

๑๒ นายเอกกฤษ อุณหกานต

๓ นายธีรัตถ รัตนเสวี

๑๓ นางสาวชยิกา วงศนภาจันทร

๔ นายประสานพงศ วงศใหญ

๑๔ นางสาวชอเพชร พึ่งพานทอง

๕ นายพรเทพ วิสุทธิ์วฒ
ั นศักดิ์

๑๕ นางสาวนพสรัญ วรรณศิริกลุ

๖ นายพิพัฒน เลิศกิตติสุข

๑๖ นางสาวนิชนันท วังคะฮาตธัญญกิจ

๗ นายพิพัฒนชัย ไพบูลย

๑๗ นางสาวพจมาน นิลนาค

๘ นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล

๑๘ นางไพจิตร อักษรณรงค

๙ นายรังษี เสรีชัยใจมุง

๑๙ รอยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต

๑๐ นายวิสิทธิ์ ใสกระจาง

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

จัตุรถาภรณชางเผือก
๔ นายสุรชาติ ตันติธนไพศาล
๕ นายอุดม ชลสิริรงุ สกุล

๑ นายคารม พลพรกลาง
๒ นายจุติพงษ พุมมูล
๓ นายสิงหทอง บัวชุม

ขาราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร
๑ นายสัญญา จันทรัตน

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๒ นางเบญทราย กียปจจ

ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายอมร กิจเชวงกุล
๓ นางสาวตรีดาว อภัยวงศ
๒ รอยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม
๑ นายณัฐนันท กัลยาศิริ

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๒ นางสาววราพร ตระกูลชีวพานิตต
เบญจมาภรณชางเผือก
๑ นางลัดชา ปยนนทยา

๑ นายวุฒินนั ท นิธิพงษวนิช

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๒ นายสัญญา นิลสุพรรณ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นางอนงค เพชรทัต
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายวันชัย เปยมสวัสดิ์
๓ นายอภิมุข ฉันทวานิช
๒ นายสายัณต จันทรเหมือนเผือก
๔ นายเอก จึงเลิศศิริ

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑ นางกนกนุช นากสุวรรณภา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตริตาภรณชางเผือก
๒ นางสาวกานตกนิษฐ แหวสันตติ
จัตุรถาภรณชางเผือก
๑ นางชญาดา วิภัติภูมปิ ระเทศ

สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายดํารงค สาหรายวัง
๑ นายธนเดช สหคณาวุฒิ
๒ นายบัณณทัต บุญแถว
๑ นายสมัย มะลูลมี
๒ นางจินตนา อารีย

ตริตาภรณชางเผือก
๓ นายสมชาย นิยมราช
๔ นางพจนา เนตรนุช
จัตุรถาภรณชางเผือก
๓ นางสาวสุรภา อิทธะพงษ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๑ นายวิชาญ ตันสุริยวงษ

ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองสภาผูแทนราษฎร
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายธัชชญาณณัช เจียรธนัทกานนท
๑ นายสนอง หลักศักดิ์ศรี

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๒ นายสุทัศน กองธรนินทร

๑ นายวุฒินนั ท สภาวสุ

จัตุรถาภรณชางเผือก
๒ นายอัฐพงษ นาคศุภมิตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองวุฒสิ ภา
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายฉัตรชัย เอี่ยมสกุล
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช
จัตุรถาภรณชางเผือก
๑ นางศิริมา อริยะชัยพาณิชย

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
๑ นายชินวัฒน หาบุญพาด
๒ นายไชยวัฒน ไตรยสุนนั ท

ทวีติยาภรณชางเผือก
๓ นายแทนคุณ จิตตอิสระ
๔ นายพหล วรปญญา

สมาชิกวุฒิสภา
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท

ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร
๑ นายสุรพล สุยะพรหม

ทวีติยาภรณชางเผือก
๒ นางรชต กุลกํามธร

๑ พันโท จีระศักดิ์ ลิลติ ธรรม
๒ นายวีรวุฒิ วุฒิวรี กุล
๓ นายสุรยิ ะ ศึกษากิจ

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๔ นายอดิศร พิพัฒนวาณิชย
๕ นายอํานาจ ขัมภลิขิต
๖ นายโอฬาร อัศวฤทธิกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑
๒
๓
๔
๕

นายจิระเดช ธาราศักดิ์
นายชาติชาย พานิชชีวะ
นายบุญเกียรติ การะเวกพันธุ
นาวาโท ภานุพงศ จิตดล
นายสมบูรณ บุญศิริ

๑ นายประสพ ชุมศรี
๒ นายวิชา จุยชุม
๓ นายสมชาย แสงชมภูเพ็ญ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔

นายเกียรติรชั ต สินสมบูรณ
นายชนัญ ชุณหอรรถกิจ
นายทวีศักดิ์ ลีเมฆานนท
นายธนิก ปริญานุภาพ
รอยเอก ธรรมนัส พรหมเผา
นายธรรมนูญ ฤทธิรตั น
นายบําเพ็ญ รอดรัศมี
นายประยุทธ เกงลือชัยบุตร
นายกิจจา จํานงคอาษา
นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์
นายจิตติน วิเศษสมบัติ
นายเจะอีลยาส โตะตาหยง

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตริตาภรณชางเผือก
๖ นายอภิชาติ สุดแสวง
๗ นางจิตติมา เกษมโกเมศ
๘ นางวลัยลักษณ คําเพ็ญ
๙ นางสาวอัจฉรา กองกิจวิทยา
๑๐ นางสาวอัญชิสา จาภา
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๔ นายสมภพ ศักดิ์พนั ธพนม
๕ นายสุรศักดิ์ อังคสกุลเกียรติ
๖ นายอนันต อัคคพงษกุล
จัตุรถาภรณชางเผือก
๙ นายปราจิน เอี่ยมลําเนา
๑๐ นายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช
๑๑ นายสมชาย คุรุจิตโกศล
๑๒ นายสุพรรณ อัครพันธุ
๑๓ นายสุพัฒน เลาหเพียงศักดิ์
๑๔ นางสาวรุง ฤดี ปรีดาวิภาต
๑๕ นางสมศรี แซแต
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๕ นายณัฐกฤตย ณ ชุมพร
๖ นายธนิก สินพูนภักดิ์
๗ นายธวัชชัย ชุมดวง
๘ นายนคร หาญไกรวิไลย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นายนิทัศน มณีศิลาสันต
นายพชร จงกลณรัตน
นายวิรุฬห วงศอภิสัมโพธิ์
นายวุฒิชัย อัศวเทศานนท
นายศิรวิ ัฒน วงศจารุกร
นายศิวะศักย แนวจันทร
นายสมพงษ สิงหสมบุญ
นายสยาม สุขสมใจ
นายสัญญลักษณ อัศวชินโชติ
นายสาธร วงศหนองเตย
นายสุรพล เกษาใส

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

เบญจมาภรณชางเผือก
นายกิตติธร วงศไตรรัตน
๑๔ นายพัฒนพงศ ตั้งปกรณ
นายเกริกฤทธิ แจงพรมมา
๑๕ นายพิทักษ เรืองสุขอุดม
นายจรัญ เสาวกุล
๑๖ นายภัทรดนัย ใหมพระเนตร
นายจักริณทร ชนันสิรกิ ุล
๑๗ นายยงยุทธ อิทธิจุฑาเสถียร
นายฉัตรณรงคชัย ศิริกุล
๑๘ นายวรพงศ เจริญประเสริฐ
นายชัยยุทธ แซลิ่ม
๑๙ นายวสันต จันทรสัจจา
นายชาคริต อภินรเศรษฐ
๒๐ นายวิทวัฒน กาญจนะ
นายชาญเดช เดชอนันตชาติ
๒๑ นายวิศาล มหชวโรจน
ดาบตํารวจ ดารากร มังกะโรทัย
๒๒ นายวิสตู ร มีนชัยนันท
รอยตํารวจโท ปฏิพล พิมานเมฆินทร
๒๓ นายวีรดร ลัทธะพานิชย
นายปยชาติ ศรีจนั ทร
๒๔ นายศุภกร วีรสุวิภากร
นายพงษศักดิ์ ภูนิลวาลย
๒๕ นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย
นายพฤทธิ์ อธิประยูร
๒๖ นายสมเดช สินธุชัย

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายสุรินทร ไชยศุภนาถ
นายเสนอ อัศวมันตา
นายอภิดล กัญญามานนท
นายอลงกรณ ตุงคะบรรหาร
นายอาวุธ พลอยสองแสง
นางกิง่ ทิพย เจริญประเสริฐ
นางจิราภรณ วิริยะพงษากุล
นางสาวชญาพร สงสกุล
นางสาวมณทิพย เทพวารินทรามาศ
นางสุชาดา นันทะพานิชสกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายสัญชัย สุขเจริญไกรศรี
นายสายฝน คลายโชติ
นายสิทธิชัย เครือวุฒกิ ุล
นายสุวิจักขณ สวัสดิปุณโยดม
นายอัษฎา วนาทรัพยดาํ รง
นายอิทธิพงษ พลบุตร
นางสาวกฤตยา เลาหพงศชนะ
นางสาวชัชรีย เกษจินดา
นางชูจติ พันธุมจินดา
นางนราวดี แสงรัตนกุล
นางสาวเนตรดาว จามรมาน
นายกชภาค บุญยพงศ
นายกมล ชนะวัฒนปญ
 ญา
นายกมล นาคคง
นายกรณพงศ วังทองสุขสิริ
นายกฤษณ คงเจริญ
นายกฤษณ คุวนั ทรารัย
นายกฤษน ศรีชวาลา
นายกษิเดช กุลจิตติพร
นายกองภพ ศิวะสัมปตติกลุ
นายกิตติ คุปติวิทยากุล
นายกิตติ ประทีปนาฏศิริ
นายกีรวัฒน ศรีนนท
นายเกง โตการคา

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางปารณีย อํานวยรักษสกุล
นางเพ็ญทูล อยูวิทยา
นางสาวภัทรินทร ลือกาญจนวนิช
นางสาวมนัญญา วิภตั ิภูมิประเทศ
นางสาวมัญชุสา อัตตสิริลักษณ
นางสาวมินทรธิรา ธีรภูมธิ ชั พงศ
นางสาววิชญา ทรัพยทวีพร
นางสุภาวดี งามสมัย
นางอรภัคภร เตชะอัครเกษม
นางสาวอรวรรณ ศิรโิ ชติรัตน

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑๔ นายเกชา กุลไกรศรี
๑๕ นายเกรียงยุทธ เตโชภาส
๑๖ นายเกรียงศักดิ์ ฉวีวงศพันธ
๑๗ นายเกรียงศักดิ์ แสงสวาง
๑๘ นายเกษมศักดิ์ ชัยอุดมทรัพย
๑๙ นายแกวกาว ถนอมวงศ
๒๐ นายไกรสิงห จันทรมาศ
๒๑ นายเขมพล อุยตยะกุล
๒๒ นายคเชนทร โกมลสิงหสกุล
๒๓ นายจองชัย เชียรวัฒนสุข
๒๔ นายจักร จามิกรณ
๒๕ นายจักรพันธ ใจงาม
๒๖ นายจักริน เพชรชาติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

นายจันทรพล เหลืองวงศงาม
นายจารุเกียรติ์ กิจรัตนศิวานนท
นายจํานงค ไชยมงคล
นายจําลอง สิงหน้ําเที่ยง
นายจิรยุติ์ ปญจวงศโรจน
นายจิระอนันต ศิริอัมพัน
นายจิรัฏฐ สิรปิ ญญาภักดิ์
นายเจริญ ภานะโสต
นายเจศฎา นันทพูลทรัพย
นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ
นายเฉลิมพล วงศเมฆ
นายชยงการ ภมรมาศ
นายชยพล หลีระพันธ
นายชยพล อัศวเศรษฐาภร
นายชรัตพงษ ฐิติพลธํารง
นายชากานต ภาคภูมิ
นายชาญชัย กุลถาวรากร
นายชาญวิทย นิติกิจไพบูลย
นายชาตรี เลิศธนากุลวัฒน
นายชํานาญ งามมณีอดุ ม
นายชํานาญ ชาดิษฐ
นายชูชัย จึงเจริญสุขยิ่ง
นายชูชาติ ยิ้มงาม
นายเชน มวงสกุล
นายเชษฐา ขาวขํา
นายเชิงชาย ถนอมศรีอุทัย

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายญาณธน สันติธนธาดา
นายฐกฤต ปานขลิบ
นายฐิตพงษ จุรีกานนท
นายณกรณ กรณหริ ัญ
หมอมหลวงณัฏฐพล เทวกุล
นายณัฐจิรฐั บุญรอด
นายณัฐพงศ สังขวรรณ
นายณัฐพงษ อังคสกุลเกียรติ
นายณัฐพฤทธ ณ พัทลุง
นายณัฐวัชร สุวรรณฉวี
นายณัฐวัฒน กึกกอง
นายณัฐวุฒิ อมรวิวฒ
ั น
นายเดชาวัต คงคานอย
นายทนงศักดิ์ คุณสิรปิ ระภารัตน
นายทรงพล บํารุงรัตนกุล
หมอมหลวงทองมกุฎ ทองใหญ
นายทัศพล แบเลเว็ลด
นายธงชัย แสงทองสกุลเลิศ
นายธนเดช แกวเพ็ญศรี
นายธนเดช ชางเผือก
นายธนเดช พวงพูล
นายธนวรรธน ธนันตวรภัทร
นายธนสาร วิจิตรกาญจน
นายธนสิทธิ์ ชาติชํานิ
นายธนสิทธิ์ เอือ้ พิพัฒนากูล
นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

นายธนารักษ ไทยเจียมอารีย
นายธนาวุฒิ ศรีธนาวิโรจน
นายธเนศ โกฎคําลือ
นายธเนศ คงคาเจริญ
นายธรรมรงค ชลประดิษฐ
นายธรรมสรรค จรัสวุฒิปรีดา
นายธเรศ เวชชาภินนั ท
นายธวัชชัย ฉินสงธีระพานิช
นายธัชกร แตศริ ิเวช
นายธิบดี หาญประเสริฐ
นายธีระเนศร ธรรมรักษาสิทธิ์
นายไธปนฬ นพลัดดารมย
นายนพพร บุญลาโภ
นายนพฤทธิ์ เกียรติกอ งชูชยั
นายนัทพล ปยะสุวรรณเดช
นายนิธิพันธ พรทิพพิสุทธิ์
นายนิมติ วงศจริยกุล
นายนิรตุ ิ จิตชัย
นายนิเวศน วีระชัย
นายบดินทร ลิมปพัทธ
นายบรรพต สุระมานะ
นายบริบูรณ เกงรุง เรืองชัย
นายบริพนั ธุ วรรณขจรกิจ
นายบวร ศรีเปารยะ
นายบุญธรรม มุกดาสนิท
นายบุญมี เรืองรัตน

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายบุณยสิทธิ์ แสงพงษพิทยา
นายปณฐ เสนีวงศ ณ อยุธยา
นายปพน ลิ้มธํารงคกุล
นายปภาวิน ภูวธนวัฒน
นายประจักษพงศ เกงลือชัยบุตร
นายประเทศ อภิชัยทวีสิน
นายประพันธ หารไชย
นายประสพพร จันทนบุบผา
นายประสาท แกวเรือง
นายปรัชญา จันทรลําภู
นายปริวฒ
ั น พรหมผดุงชีพ
นายปญญา ปญญาชาติรักษ
นายปุณวัช อรรครนอย
นายพงษศักดิ์ จิรกิจธนา
นายพงษสันต จินดาสุข
นายพรชัย พิญญพงษ
นายพรชัย ภูทอง
นายพรเทพกฤศ ภาอยูพิทักษโชต
นายพรรษศรณ สาครเสถียร
นายพลพัชร เลาเศรษฐกุล
นายพลาทูน เสียงเจริญ
นายพันเทพ ชวาลา
นายพันธยศ อัครอมรพงศ
นายพันธุเ ทพ ฉัตรนะรัชต
นายพากร วังศิราบัตร
นายพิบูลยยศ พัวพัฒนกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖

นายพิษณุ เชิงสมอ
นายพีระเดช นพทีปกังวาล
นายพีระพงศ มหาคุณาจีระกุล
นายพุทธิพงษ เอกภพโยธิน
นายเพงเพียร เหลากําเนิด
นายเพชรพงษ พงษสิทธิศักดิ์
นายแพพันธ จันทรขจร
นายโพสิทธิ์ เครือวัลย
นายไพฑูรย นอยคํามูล
นายไพฑูรย หอมกลุน
นายไพรัช ตุงคเศรวงศ
นายไพโรจน วิริยะปราโมทย
นายภรคุณ อยูว ิจิตร
นายภักดี มานะหิรญ
ั เวท
นายภาศรัตน เสริมสาธนสวัสดิ์
นายภูเก็ต คุณประภากร
นายภูวิช ปญญาสิทธิ์
นายมีชัย ภัทรเปรมเจริญ
นายยงยุทธ ลิขิตเจริญ
นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย
วาที่รอยตรี รัชภาคย ภัทรลีลา
นายรัฐนรินท นรเขตอุดมศักดิ์
วาที่รอยตรี รัฐสภา พุมโสภา
นายรุทธิรงค สุน กุล
นายเริงณรงค อิสมาแอล
นายฤภพ ชินวัตร

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายวพันธุ วงศพานิช
นายวรกร จักรเพ็ชร
นายวรการณ หงษสธุ ร
นายวรฐ สุนทรนนท
นายวรเดช ชัยวรพจน
นายวรวิทย นิลสําราญจิต
นายวรวิทย วรพงศธร
นายวสันต จงมีพรชัย
นายวสันต อิทธิโรจนกุล
นายวสันต อุดมผลวณิช
นายวัชรพันธ บุญจักรศิลป
นายวัชระ พรหมผดุงชีพ
นายวัทธิกร อารีเอือ้
นายวันนิวัต กิติเรียงลาภ
นายวิชญะ จารุจินดา
นายวิชัย ฉันทอธิพงศ
นายวิญญัติ ชาติมนตรี
นายวิทยา เอกตันติวงศ
นายวินัย ทวีสกุลชัย
นายวิรัช ตั้งประดิษฐ
นายวิริยะ ลิขติ วงศ
นายวิเศษ แสงสุริยะฉัตร
นายวิสุทธิ์ กิตติรวีโชติ
นายวีรชัย กิจสกุล
นายวีรชัย มั่นสินธร
นายวีรอ นิยิ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

นายวีระ ลาดหนองขุน
นายศนันทชัย ทิพยมนตรี
นายศรัณย ลิมปหริ ัญรักษ
นายศักดิ์ชัย เอื้อพิพัฒนากูล
นายศักดิ์สิทธิ์ พันเดช
นายศุภชัย เจนศักดิ์ศรีสกุล
นายเศรษฐกานต อัตถากรพันธ
นายสมเกียรติ มะลูลีม
นายสมบัติ แซตั้ง
นายสมบูรณ โฆษิตเสรีวงค
นายสมศักดิ์ ตันติรักษาชัย
นายสมศักดิ์ อยูมนั่
นายสรวิชญ โรมรัตนพันธ
นายสราวุธ โออนันต
นายสฤต รังคสิริ
นายสวัสดิ์ เรวรรณ
นายสัญญพงษ จิระธนประเสริฐ
นายสันตชัย ปรัชญาธรรมกร
นายสันติชน สุคนธทอง
นายสาโรช เกียรติเฟองฟู
นายสิทธิกร จิตปรีดากร
นายสิปปกร ลิ่วตระกูล
นายสิริเลิศ สรฉัตร
นายสิสวัตม ธรรมประดิษฐ
นายสืบพงศ ทองเลี่ยมนาค
นายสุกิจ อัครนิรนั ดรกุล

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายสุขจิตภูมิ บัวพิมพ
นายสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์
นายสุทธิชัย ชืน่ ชูศิลป
นายสุเทพ ภานุวศิ ิทธิแ์ สง
นายสุธรรม สําเร็จวาณิชย
นายสุธี พงษเพียรชอบ
นายสุนิล พล
นายสุรชัย งามสกุลรุง โรจน
นายสุรพงศ มานะดีพรอม
นายสุรศักดิ์ มุกประดับ
นายสุรศักดิ์ วัชรสุรชัย
นายสุวฒ
ั น เชษฐโชติศกั ดิ์
นายสุวิทย ศิริกาญจนโรจน
วาที่รอยตรี สุวิวฒ
ั น ยินดีทรัพย
นายเสงี่ยม เอกโชติ
นายเสนีย สุวรรณดี
นายแสงชัย อัฑฒปภาวิน
นายหรรษวัธน เทพโสธร
นายอดิศร ฤกษลักษณี
นายอทิทักษ ฐานะรัตน
นายอนันต โอภาสสกุลชัย
นายอนุชา รุงชลชวลิต
นายอนุรักษ อินทรภูวศักดิ์
นายอภินนั ท พลวิชัย
นายอภิมุข สินไชย
นายอภิวฒ
ั น ศิริโกมุท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐

นายอรรถภพ วองธนวณิช
นายอัฎฐพล สิทธิชัยอารีกิจ
นายอานุภาพ จิรฐั ติกาล
นายอารักษ สุขสวัสดิ์
นายอําพล มวงศิริ
นายอิทธิเดช ธเนศวัฒนวงศ
นายอิสระภัทร คุรประเสริฐ
นายอุกฤษฏ กลิน่ จันทร
นายอุทัย โคตสา
นายเอกภณ บันลือการ
นายเอกรัฐ รอดแกว
นางสาวกรนันท สุคนธฤทธิกร
นางสาวกรรณิการ วรหาร
นางสาวกัญชลี พรอํานวย
นางกัลยาณี เจติยานุวตั ร
นางกาเหวา ออนโคกสูง
นางสาวกีรติ ไชยะเดชะ
นางสาวขวัญชนก บุญจักรศิลป
นางจริยา โกเสนตอ
นางสาวจารุวี ปน แกว
นางสาวจิตติมา ชาติทอง
นางสาวจิราพร ฉัตรรุง มณีชัย
นางฉวีวรรณ คําพา
นางสาวชญาภา สินธุไพร
นางสาวชนมนิภา ลําโกน
นางสาวชมภูนุช สายสิญจน

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวชาภา บุญมี
นางสาวฐาปนีย สุขสําราญ
นางสาวณฐมน พรหมสุภา
นางสาวณภัทร คุม ชินโชติ
นางสาวณภัสนันท อรินทคุณวงษ
นางณริยา บุญเสรฐ
นางสาวณัฏฐสาธิดา สังขพกุ
นางณัฏฐินี ชุณหะวัณ
นางสาวณัฐรกานต อังคชัยวนิชย
นางสาวณิชาภัส เกตุวัตถา
นางดุษฎี เศรษฐวงศ
นางทัศนีย รัศมีเรืองชัย
นางสาวทัศนีย วนสุนทรเมธี
นางสาวธัญวรัตน ชาลีเครือ
นางสาวธิดาทิพย กมลาภิรมย
นางสาวธิมาพร ชัยวิรัตนนกุ ูล
นางนภัสนันท พรรณนิภา
นางสาวนันทกาญจน ทองประพาฬ
นางนันทนภัส มะลิผล
นางนันทวัน ชอุม ทอง
นางสาวนาถชฎา ตรีปญ
 จศีล
นางสาวนาถลดา กาบินทอง
นางบุญญาพร เดชาเศรษฐ
นางบุณฑริก ภัทระมนต
นางบุษบา จันทรสวาง
นางประภา กิจจะนะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓

นางสาวปญจภรณ ไกรฤกษ
นางสาวปานบุลนิ ณ ทิพนาค
นางปยสิการณ เบญจรักมีสขุ
นางปยะพร หะทะยัง
นางสาวพนิตตา อรามพิบูลกิจ
นางสาวพรพรรณ ผลสวาง
นางสาวพัชญสติ า ประเสริฐศักดิ์
นางสาวพิมพภัทรา นาแล
นางสาวพิมพรพี พันธุว ิชาติกุล
นางสาวพิมลภาณี กอพัฒนวงศ
นางสาวพิมุกขปรัษฐ มาลัยศรี
นางพูลศรี จงแสงทอง
นางสาวภริษา ฉายาวสันต
นางสาวมธุรดา วิริยะพงษ
วาที่รอยตรีหญิง มัจฉา ตอมคํา
นางสาวยุพดี หวังทวีทรัพย
นางสาวเยาวภา บุรพลชัย
นางสาวรมนปวีร อิน่ คํา
นางสาวรวีกานต จิรดนัยพัชร
นางสาวรัจนา สุขจดิษฐ
นางสาวรัชฎาภรณ โลหน ารายณ
นางสาวรัชนีย ศิริผลา
นางสาวรัตนาภรณ ทองสุข
นางสาวเรณูศรี ธนวัฒนพงศชัย
นางลัดดาวัลย เดชเจริญรุง เรือง
นางสาววรภร มณีขาว
นางสาววรภัทรา ภักดีพันดอน

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาววรรษมล นุชกูล
นางสาววรานิษฐ จิราโรจนเจริญ
นางสาววริศรียา บุญสม
นางสาววิชชุดา ลีละวัฒนวฒ
ั นา
นางสาววิมลรัตน อุปไมย
นางศรุตา เลาศรี
นางศิริพร สุสมากุลวงศ
นางสาวศิริพันธ บูรณะวรกุล
นางศิริรตั น จารุวัสตร
นางสาวศิวพร โพธสุธน
นางสาวศุภรัตน เบญจรงคกุล
นางสาวสมพร แซตั้ง
นางสาวสรัสนันท อรรณนพพร
นางสาวสิริพรรณ จันทรทพิ ย
นางสุกฤตา สุวรรณกฤติ
นางสาวสุณี เจียรธนะกานนท
นางสุดคนึง มลิทอง
นางสาวสุนนั ทา นาสุบนิ
นางสาวสุภัทธนีย ขุนสิงหสกุล
นางสาวสุภารัตน ใชวิวฒ
ั น
นางสาวสุภาวดี ผองแผว
นางสาวสุวรรณา โหสกุล
นางเสาวนีย สุรินทร
นางสาวโสรัชดา แสงสวาง
นางสาวอโนมา สังขศิลา
นางสาวอภัณตรี สําเร็จวาณิชย
นางสาวอภิศร เอี่ยมสถิตย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗

นางสาวอรปภัตร จันทรสาขา
นางสาวอรปภา ชุตกิ รทวีสนิ
นางสาวอรพรรณ เดือดใจ
นางสาวอรวรรณ ดวงรุง เรือง
นางอัจฉรา วัฒนศัพท
นางอัชฌา ตัณฑนันทน
นางสาวอัธยาพร เกียรติชูศกั ดิ์

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวอาภรณ สนามพลี
นางสาวอารดา วัฒนเกตุกลู
นางสาวอารีรตั น กมลธรรมวงศ
นางสาวอุดมลักษณ กมลรักษา
นางเอือ้ การย ลิม้ ธํารงคกุล
นางสาวโอชิยา ตันติวิวฒ
ั นพันธ

ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
๑ นายจเรรัฐ ปงคลาศัย
๒ คุณหญิงณัฐกิ า วัธนเวคิน

ทวีติยาภรณชางเผือก
๓ นางพวงแกว กิจธรรม

๑ นายโชติพงษ ลีนตุ พงษ
๒ นายธานินทร เลาหเพียงศักดิ์

ตริตาภรณชางเผือก
๓ นายศิริชัย มาโนช
๔ นางพัชนี ธนาพรสิน

๑ นายไพรัช วรปาณิ

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๒ นายวิชัย ปยวรรณวงศ

จัตุรถาภรณชางเผือก
๑ วาที่รอยตรี วรวิทย ชัยลิมปมนตรี
๓ นายอนันต เดชอนันตชาติ
๒ นายสนิท ศิลปวัฒนวิทยา
๑ นายเจต ประภามนตรีพงศ
๒ นายชัชพล มงคลิก

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๓ นายทศพล พิชญโยธิน
๔ นายเทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายวราวุธ ตีระนันทน
นายวิสุทธิ์ พฤกพัฒนาชัย
เรือตรี วีรทัศน ศรีเมือง
นายวีรวัฒน รัตนะ
นายสุขสันต ยศะสินธุ
นายอิฐบูรณ อนวงษา
นางสาวขวัญกมล ตรีสุคนธ
นายกฤษณ ลิม่ เจริญ
นายกึกกอง เสือดี
นายกุลเชษฐ มงคล
นายเกียรติพงษ สุนทราณู
นายชโยดม มหาแถลง
นายชัยวัฒน โกวิทจินดาชัย
นายชาติชาย รุงโรจนธนกุล
นายทวีชัย จันทรเพ็ญ
นายนภดล พันธเจริญวรกุล
นายบุญชอบ ลออุไร
นายประสิทธิ์ เจริญจิตมัน่
นายปริญญา พัฒนภักดี
นายปรีชา โชติตะวัน
นายปญญา จริยะเมธี
นายพัชร เกิดศิริ
นายพัทธโรจน กมลโรจนสริ ิ
นายพีรเดช ณ นาน

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวณัฐวดี สาหีม
นางสาวพรทิพย ศรีพงศไทย
นางเพ็ญพรรณ โกวิทวาณิชย
นางสาววาณี พงศยี่หลา
นางสาววารีรตั น ตั้งธนกูล
นางสาววีณา ไชยวรรณ
นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร

เบญจมาภรณชางเผือก
๑๘ นายพีรพร สุวรรณฉวี
๑๙ นายไพบูลย เหลืองทองคํา
๒๐ นายภาสิต ลี้สกุล
๒๑ นายรัฐภูมิ ตูจินดา
๒๒ นายเลิศ ภักดีภูมิ
๒๓ นายวรพันธุ วงษสุวรรณ
๒๔ นายวีรวงศ วัฒนเวช
๒๕ นายศรชัย พวงลําเจียก
๒๖ นายศุภวุฒิ มณีรนิ ทร
๒๗ นายศุภากร รัชพงศ
๒๘ นายสมเกียรติ ลักษณะวีระ
๒๙ นายสมพันธ จารุมิลนิ ท
๓๐ นายสราวุธ มีคุณสมบัติ
๓๑ นายสันติ หิรญ
ั บูรณะ
๓๒ นายสุครีพ มีนุน
๓๓ นายสุวรี วัฒน ใชโรจน
๓๔ นายอภิชิต เจนพิทักษสมบัติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายเอราวัณ ทับพลี
นางสาวกนกรต บุญดํารงสินธุ
รอยตํารวจโทหญิง จุฑาทิพย สุวภาพ
นางสาวชญานุช มณีรินทร
นางสาวชมพูนุท โพธิ์ทองคํา
นางสาวชืน่ ชนก ศิรวิ ัฒน
นางสาวดาริณ พันธุศักดิ์
นางสาวทุติยาภรณ บุญเปลื้อง
นางสาวธัญดา ธัญทิพพสาร
นางธิดาวรรณ ศรีทอง
นางนิชาภา จินตกานนท
นางนีรนุช ศรีพงษ
นางสาวนุชนภา วงษเจริญสิน
นางปนัดดา เจริญจิตมัน่
นางประภาศิริ สัตยธรรม
นายกัมพล ออฟูวงศ
นายกาศกําแหง คงมีลาภ
นายกุลภัทร พิสิษฐกุล
นายเกษม ชุดทอง
นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
นายคีรนิ ทร ฐานะรักษ
นายจรัญ หิรญ
ั ชวโรจน
นายจิตรพล กิตติจําเริญ
นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย

๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
นางปองขวัญ ลาซูส
นางสาวปทม บุญเดช
นางพรรณพิลัย จารุพาณิชยกุล
นางรัชฎาวรรณ เย็นประทีป
นางสาวลลิดา ศรีพงษ
นางสาววรณัน ธัญนราภรณ
นางสาววรรณภา ตั้งบรรยงค
นางสาววันทนีย อินทรวัฒนา
นางสาววิภาภัค วิริยะโรจน
นางสาวศิรินาฎ ธีระกนก
นางสุจติ รา เดชาติวงศ ณ อยุธยา
นางสาวสุดารัตน จัน่ สอน
นางเอือ้ อารีย บุญศิริ

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑๐ นายชญานินท สุขขะสันติกลู
๑๑ นายชวภณ วัธนเวคิน
๑๒ นายชัยศิริ วัฒนสกลพันธุ
๑๓ นายชาญวิทย อรามฤทธิ์
๑๔ นายชาตรี กองปฐมพร
๑๕ นายชาตรี เรืองพัฒนา
๑๖ นายชูเกียรติ ตันสุวรรณ
๑๗ นายณัฐพงศ จิรัฐติ ิเจริญ
๑๘ นายถาวร ทองพิทักษถาวร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นายทวีศักดิ์ วงศนวทรัพย
นายธนกฤช โชควรทรัพย
นายธนเสฏฐ ออนละเอียด
นายธวัช ยวงตระกูล
นายธีระฤทธิ์ ปานดํา
นายนรนิติ นันทะเลขา
นายนัทร บุญรอด
นายนิธินนั ท วิภูศริ ิ
นายนิมติ ร หมดราคี
นายนุติ์ นิ่มสมบุญ
นายบุญชวย อิงศิริ
นายบุญฤทธิ์ ผองเมฆินทร
นายแบงค งามอรุณโชติ
นายปรเมษฐ แดนดงยิ่ง
นายประพลสร อรรถอนันตชัย
นายปรีชา ชื่นภักดี
นายปรีชา ไพรภัทรกุล
นายปรีชา ภูพิพัฒนผล
นายปารณ ศิรวิ ัฒน
นายปุณยวรี  ยิ่งทวีลาภา
นายผลินเมธ สมเจตนศฤงคาร
นายพูลเดช กรรณิการ
นายมงคล วุฒิธนากุล
นายยศวัจน แถมใหม
นายรัฐพล กาญจนวัฒน
นายเรืองลาภ เอี่ยมแสนอุดม

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายวรพจน แสนฤทธิ์
นายวฤษฎิ์ อินทรมา
นายวิเชียร ชัยสถาพร
นายวิวัฒน กิตติโรจนเสถียร
นายวีรวิชญ สายอรุณธวัฒน
นายศตวรรษ นิพัฒนโภคัย
นายศรายุทธ สีออน
นายศักดิ์ตะพงศ ชูใหม
นายศิตชัย จีระธัญญาสกุล
นายศิรธิ ัช โรจนพฤกษ
นายสมชาย อัศวเศรณี
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชยกลุ
นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
นายสรวิศ ทองคํานวน
นายสสรณ โสรัตน
นายสัญญาภัชระ สามารถ
นายสันติ คุณพิสิฐวงศ
นายสาธิต อุไรเวโรจนากร
นายสามารถ เส็มหมาด
นายสุพัฒน ศรีธนาธร
นายสุรเวช ฉัตรเชิดเจริญกุล
นายเสฏฐนันท อังกูรภาสวิชญ
นายอภิชาติ กิตติศกั ดิน์ าวิน
นายอภินนั ท ธนาพรพาณิชยกุล
นายอรรถพจน แถมใหม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

นายอานันท จันทรสุทธิ
นายอารักษ ราษฎรบริหาร
นายอาสาฬหพ บุญพิมประสิทธิ์
นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง
นางสาวกนกพร ธิฐิคุณ
นางสาวกรกมล ชิตพงศ
นางสาวกฤติกา อรรถกวีวรรณ
นางสาวขวัญจิตต กูลรัตนประทีป
นางสาวขวัญศิรนิ ทร โรจนพฤกษ
นางเขมพร ฉื่อ
นางจารุณี ธนาพรพาณิชยกุล
นางสาวจุฑากาญจน มิง่ มิตรวัน
นางสาวจุฑามณี โควาวิสารัช
นางสาวชมจรรย ชุณหอรรถกิจ
นางชลิดา อนันตรัมพร
นางสาวชวิมน ลาภประเสริฐพร
นางสาวชาฎิณี อินทุลักษณ
นางฐาณิยา พงษศิริ
นางสาวณมารี คณะเจริญ
นางสาวณัฐพัชร ซําศิริพงษ
นางสาวดวงทิพย บุญชวยเกื้อกูล
นางสาวนวลขจร ทีฆธนานนท
นางสาวนววรรณ จูมนั่
นางนันทกาญจน วัฒนวิเชียร
นางนันทิยา วงศวานิชย
นางสาวบุตรี โรจนบุรานนท

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวประไพวดี คุณคุณปู การนันท
นางปุณยนุช งามภูพันธ
นางสาวเปนไท ศิรวิ ัฒน
นางพัชรินทร ตัญจพัฒนกลุ
นางพูนทรัพย มิง่ มิตร
นางพูนศรี จิตติรงั สรรค
นางพูนสุข ลิมปตักมงคล
นางเพ็ญแข ชืน่ สงวน
นางเพ็ญศรี จารุกําเนิดกนก
นางภัทรภร ศรีทานันท
นางสาวภัทรวรรณ อาจคงหาญ
นางมนัสนันท แสวงการ
นางมิง่ ขวัญ สวาง
นางเยาวนุช เดชวิทักษ
นางสาวเยาวลักษณ พวงลําเจียก
นางสาวรัตธิพร อาจกลา
นางสาวเลขา ทองสลับลวน
นางสาววทันยา วงษโอภาสี
นางวลีกาญจน วีระเสถียร
นางวีรยา ยุพฤทธิ์
นางสาวศุภนิดา ยนตตระกูล
นางศุภลักษณ ซําศิริพงษ
นางศุภวัลย เนียมโสต
นางสาวสมหญิง ทวีชัย
นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห
นางสิรกิ มล ฐาปนากร

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙

นางสาวสิรนิ ันท เอี่ยมวสันต
นางสาวสิริอภิชยา นิธิภัทรธนาธรณ
นางสาวสุดธิดา รอดศิริ
นางสาวสุดารัตน รัตนพงษ
นางสาวสุดารัตน เหมรินี
นางสาวโสพิชา วัฒนะศันสนีย
นางสาวอนันตลดา โชติมงคล

๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสาวอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุง
นางอลิษา บัวแสงธรรม
นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์
นางสาวอําภา ชูชัยชนะ
นางสาวอิสรีย อภินรเศรษฐ
นางสาวอิสรียา ออสุวรรณ

ที่ปรึกษาประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายสุเจตน จันทรังษ

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ พันตํารวจเอก จิระพงศ แกวขาวใส
๒ พันตํารวจเอก สมเกียรติ สุขมาก
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ พันตํารวจโท ศรายุทธ แพงจันทร

สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นางสุทธินี เมธีประภา
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล

กรรมการผูชวยรัฐมนตรี
๑ นายจิรเดช วรเพียรกุล

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๒ นายดิฐ อัศวพลังพรหม

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิรวิ รรณ

ตุลาการศาลปกครอง
ทวีติยาภรณชางเผือก
๑ นายสัจจา เขมนงาน

ที่ปรึกษา และเลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายธีทตั แพงสภา
๑ นายณัฐพฤทธิ์ โชติปรีดาไพศาล
๒ นายสินธุ ลอสีทอง

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๓ นางสาวกุลธิดา กุลบุปผา

คูสมรสของบุคคลบางตําแหนง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ทวีติยาภรณชางเผือก
นางทวีสิน อริยะชัยพาณิชย
๙ นาวาอากาศเอกหญิง สาลินี
นางบุญรักษ ศิรวิ ัฒนโชค
โหมดสุวรรณ
นางเบญจา เจตนวราพงศ
๑๐ นางสุธาดา วิศาลาภรณ
นางปราณี มนัสศิรเิ พ็ญ
๑๑ นางสุปราณี มีชว ย
พันเอกหญิง พนัสยา เย็นทรวง
๑๒ นางสุรตั น มงคลเลิศลพ
นางวาสนา นิตมิ นตรี
๑๓ นางอรณีญ อยูถนอม
พันตํารวจโทหญิง ศรุดา เจนครองธรรม
๑๔ นางอุทัยรัตน วัชโรทัย
นางสมสะอาด เตชะธีราวัฒน

๑ นายสนัน่ พงษสมบัติ
๒ นางกนกวรรณ ชาติปญญาวุฒิ

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๓ นางกรพัณณ พงษเจริญ
๔ นางกันยา อัมพรกลิ่นแกว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นางจันจิรา ดุลพินิจธรรมา
นางจันทรสถิตย ทิพยเนตร
พันโทหญิง ฉัตรพิมล ชุนประสาน
นางฉัตรสุดา ชินณพงศ
พันตํารวจตรีหญิง ธนภสร ทรัพยยิ่ง
นางธันยา จันทรวิทัน
นางนงนาถ สุขสงวน
นางนพพร ชีวานันท
นางนฤนาท หลาวทอง
นางนาถนภา ทัตติยโชติ
นางเบญจวรรณ พันธุศรีนคร
นางปยดา สิทธิพันธุ
นางพยุงศรี แวอาแซ
นางเพ็ญสิริ สิริปญ
 ญาภักดิ์
นางภาศินี อัครวิบลู ย
นางมนตทิพย ตั้งตรงจิตต
นางมลิวรรณ อารัมภวิโรจน
นางมะลิวัลย นาเมืองรักษ

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางยลศรี ศรีจํานงค
นางรัชนีกร สินธวณรงค
นางลลนา ไตรมาศ
นางวรรณา จิรกิติ
นางวราภรณ กีฬาแปง
นาวาอากาศโทหญิง ศรีภัทรา ประสิทธิ์
นางสุขใจ ซอศรีสาคร
นางสุทิศา เหมทานนท
นางสุธิดา ทันจิตต
นางสุพรรณี ศิริสัมพันธ
นางสุภนันท ตีรสวัสดิชัย
นางสุภาวดี นพขํา
นางแสงอรุณ กาญจนรัตน
นางหทัยรัตน นิลกําแหง
นางอนุกูล วงศวรชาติ
นางอรสา แจมเวหา
นางอัญชุลี คุณวิบูลย

ตริตาภรณชางเผือก
นายวิวัฒน ตัง้ ปอง
๗ นางจิตติ แสงเทียน
นายสุธี ผลทวี
๘ นางจินดา มะลิผล
๙ นางจุฑามาศ แกวพิจิตร
นางกรกนก วัชโรทัย
นางกรทิชาต วัฒนพันธุ
๑๐ นางเฉลยลัคน วงษตระหงาน
นางไกลตา ศรีสรุ ินทร
๑๑ นางชอผกา จิตตเกษม
วาที่รอยตํารวจตรีหญิง จันทิยา ตราชู
๑๒ นางชาริตา ลีลายุทธ

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางณัฐกมล นิติเศรณี
นางไทศิกา ไพรสงบ
นางธนาภรณ โปษยานนท
นางธีรวรรณ บุญยินดี
นางนภาพร วรรณแสง
นางนิ่มนวล สุภัทรพาหิรผล
นางนิรตั ิศัย บุญเทียม
หมอมหลวงประทิ่นทิพย นาครทรรพ
นางประภา วัฒนการุณ
นางพรจิตต ชวรุง
นางพรพรรณ จึงยิ่งเรืองรุง
นางพรรณทวี แสง-ชูโต
นางพรรณี อังสนานนท
นายเทวัน เสียงเจริญ
นายปุณณิศร ศกุนตนาค
นายพิริยะ ชโลธร
นายมนัส วงษสมาน
นายวันชัย ยิม้ ฉาย
นางกอกาญจน เสงี่ยมพงษ
นางกัญญารัตน ปน กระษิณ
นางเครือวัลย เจียรณัย
นางจันทิมา เตกฉัตร
นางจาริณี สุคนธชาติ
นางจารุวรรณ จิระภาค

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางพิชญา วัชโรทัย
นางพิมพใจ วิบูลยวงศ
นางภาพร ภุมมะกาญจนะ
นางมนตรัก ภูรีศรีศกั ดิ์
นางยุพดี บุนนาค
นางรัตนาภา เทวกุล ณ อยุธยา
นางรุง ทิพย สุขสมจิตร
นางวรรณวิมล สุวรรณอัตถ
นางวาสินี ผิวผอง
นางสมวงศ โรจนอนนท
นางสุพัตรา โอนพรัตนวิบูล
นางอนงคนาฎ เทียมทวีสิน
นางอรุณี สรนุวตั ร

ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑๒ นางจีรวรรณ พิทยาภรณ
๑๓ นางซานดรา ประศาสนวนิ จิ ฉัย
๑๔ นางญาณิกา เทียนทอง
๑๕ นางณัชชา หันหาบุญ
๑๖ นางดวงกมล สกลเดชา
๑๗ นางทวี โพธิพิพิธ
๑๘ นางธนพร ตันสวัสดิ์
๑๙ นางธารศรี ศรีวรขาน
๒๐ นางนงนุช จิตตจํานงค
๒๑ นางนุดีพร เพชรพนมพร
๒๒ นางบุศราวดี เอกชัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางเบญจมาศ เปลี่ยนวงษ
นางเบญจวรรณ ซูสารอ
นางปราณี จุลมนต
นางพรทิพย หานตระกูล
นางพรรณี เทือกสุบรรณ
นางพิมพวมิ ล ถาวรสถิตย
นางภัทราวนิต อมาตยกุล
นางภัสรา โตวิจักษณชัยกุล
นางภาวพันธ สังขใหม
นางมารศรี บุญเดช
นางรัตนาวลี โลหารชุน
นางรุง นภา กีรติบุตร
นางกนิษฐา ประพุทธนิติสาร
นางกรชวัล อัศวชัยโสภณ
นางกุลธิดา ผดุงทรัพย
นางจงกล ขุนทอง
นางจารุวฒ
ั น ชาติประเสริฐ
นางจินตนา คําประกอบ
นางจิรมั พร ธารีฉตั ร
นางจิราพรรณ เบญญศรี
นางจิราภรณ จิตรปฏิมา
นางชวลี โอสุคนธทิพย
นางชูใจ สายสมบัติ
นางฐิติรตั น เคียงผล

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางวนิดา คุณากร
นางวัชรพร สาขากร
นางวีณา ศรีสรรพางค
นางสมบัติ ตันประเสริฐ
นางสุธีรา บุญถนอม
นางสุพจี วิชัยดิษฐ
นางสุภาภรณ อนันตสมบูรณ
นางสุมนา จันทรแสงศรี
นางสุไลรัตน โอสถานนท
นางอรวรรณ ทัศนประพันธ
นางอัญชนา วัฒนพรมงคล
นางอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา

จัตุรถาภรณชางเผือก
๑๓ นางณัฐกมล พลจันทร
๑๔ นางดาวนอย ขาวกระจาง
๑๕ นางธนันดา อารยวุฒิ
๑๖ นางธนีรตั น บุญโรจนพงศ
๑๗ นางธิดาวรรณ แสวงการ
๑๘ นางนงลักษณ หาญประเสริฐ
๑๙ นางนวลฉาย รักเรือง
๒๐ นางนันทิยา ตระกูลศิลป
๒๑ นางนารถนอย คูภิรมย
๒๒ นางนีรนุช พันธุเสือ
๒๓ นางบุษบา ชัยจินดา
๒๔ นางประภาศิริ สัจจชลพันธ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๑
๒
๓
๔
๕

นางปยนันท ขําทวีพรหม
นางพรทิพย ณ บางชาง
นางพรพรรณ โพธิรงั สิยากร
นางพรรณา กาวชู
นางพรรณี พุมหิรญ
ั
นางพรวิมล ดิษฐกุล
นางพุทธชาติ ศรีสุริยนั โยธิน
นางมนัสนันท ศรีสุภาพ
นางมะลิวัลย บุญเฟอง
นางมัทนี โชติศริ ิ
นางมารยาท กลิน่ สุคนธ
นางมาลี วราศิรกิ ุล
นางยุพดี กุลาเลิศ
นางรัชนี ศิริไปล
นางวรรณิภา อิศรภักดี
นางวราลักษณ โพธิสาโร
นางวันดี จุลเจริญ
นางวิชุดา วังเสมอ
นางวิมลลักษณ นิ่มละมัย
นายประหยัด กรอบคํา
นายยศกร อนันตวิชาญ
นายวิเทศ แยมประยูร
นางกนกวรรณ เกตุมาก
นางกมลวรรณ ทองประชาญ

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางวิรัลพัชร วงศตระกูลรักษา
นางศุภรดา ปทุมลังการ
นางสกาวรัตน พวงชมภู
นางสรวงมณฑ สิทธิสมาน
นางสุชาดา ไตรรัตนธนวงศ
นางสุดา เชาวภานันท
นางสุทธิรตั น ศิริศักดิ์
นางสุปราณี ชาตไพสิฐ
นางสุลักษณ ทองธิราช
นางสุวัทนา ผะเอม
นางอนรรฆมณี โชคคณาพิทักษ
นางอรนารถ เชิดบุญชาติ
นางสาวอรพรรณ อุนจิตติชยั
นางอรอนงค เตชะมณีสถิตย
นางอรุณวดี เหมือนพะวงศ
นางอัญชลี โกมุทพงศ
นางอารีย ใจแคลว
นางอุดมลักษณ ปตรวลี
นางอุไรรัตน บุญสงประเสริฐ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๖ นางกัญชพร ศรีศุภอรรถ
๗ นางกัลยาณี หมูพยัคฆ
๘ นางกาญจนา หิรัญบูรณะ
๙ นางเกศสุดา เกษรสุวรรณ
๑๐ นางจงกลณี กลาวสุนทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันทรฉาย รัตนสุนทร
นางจามรี เทียนทองดี
นางจารุณี ศรีหนองโคตร
นางสาวจุฑาทิพย วัฒนศัพท
นางจุฑาพัตธน เมนะสวัสดิ์
นางจุติพร วรเจริญ
นางชฎารัตน ไชยเสน
นางชลธิชา เจริญพูล
นางชิราภรณ เจริญสุวรรณ
นางชุติมา เทือกสุบรรณ
นางชูศรี วีรวรวิทย
นางสาวณัฐนันท สุยะใหญ
นางณัฐพร ธีรเนตร
นางณัฐวราพร เกษมสันต ณ อยุธยา
นางณัสรี จันทรสมวงศ
นางสาวดวงสวรรค บุญเลิศ
นางเดือนเพ็ญ วิทยาเอนกนันท
นางทัชชภร วงศสิงห
นางทิพยวัลย ขําเกษม
นางทิพาพรรณ เจริญพานิช
นางธนวีณา หรายเจริญ
นางสาวธัญพิชชา ตรีวชิ าพรรณ
นางธิดารัตน กาญจนรัตน
นางนกนอย เข็มทอง
นางนนทภร ศรีอําไพ
นางนรวรรณ ชาสวัสดิ์
นางนอยคณิษฐ จันทรังษี

๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางนัยนา วชิรประทีป
นางนุชนาถ ธรรมมโนวานิช
นางบี ปตุเตชะ
นางบุปผชาติ บัณฑุกุล
นางบุษรา ศรีหิรญ
ั
นางเบญจชมาภรณ ตันสุวรรณรัตน
นางเบญจวรรณ สิทธิสาท
นางประพินพร ชัยมงคลรัตน
นางประภาศรี ลัญฉเวโรจน
นางประหยก ทองนิตย
นางปราณี เวศอุไร
นางปริตตา อังกินนั ทน
หมอมหลวงปยวรรณ คงศักดิ์
นางปยะจิต บุณยะปาน
นางพงศอุมา ดิษยะศริน
นางพรทิพย เอื้อจรัสพันธุ
นางพรพรรณ ตันอริยกุล
นางพรรษพร คงเสนห
นางพัชพร สุวรรณรัตน
นางพัชรินทร โรจนภักดี
นางพัทธานันท เบญจวัฒนานันท
นางพิณ สุวรรณภักดี
นางพิมลพรรณ วงศาโรจน
นางพิสมัย ลิลา
นางเพ็ชรี ชาญประดิษฐ
นางภัสพร ดูดิง
นางภารดี เทพรักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ 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
๙๑

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางมยุรมาศ นวรัตน ณ อยุธยา
นางมลสุดา ชํานิประศาสน
นางมัลลิกา ศกุณสิงห
นางรมเกลา ษรานุรักษ
นางรังสินี ภัคพงศสิริ
นางรัตนา ศศิประภา
นางรัตนาภรณ เสียมสกุล
นางราณี ลัมะกานนท
นางลัดดาวรรณ เกิดมงคล
นางวชิราภรณ สุขกอน
นางวรวรรณ ตัณฑิกุล
วาที่รอยตรีหญิง วรัชญา ธรรมราช
นางวรีรตั น ยมจินดา
นางวัชราภรณ สันทัดเลขา
นางวัชรีย โพธิอ์ ุบล
นางวัณทนา ใครครวญ
นางวาริยา เศวตนันทน
นางวารุณี ชินะนาวิน
นางวารุณีย ควรอักษร
นางวาสนา มาตรศรี
นางวินดั ดา วรรณเมธี
นางวิภา สังขมณี
นางวิภาพร ชางมงคล
นางวิมล ปถวี
นางศรีจันทร อินทะพงษ
นางศันสนีย กรรณสูต
นางศิริรตั น สมทอง

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
๑๑๘

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางศิริวรรณ ทรงเมตตา
นางศิริอร ธรรมพิทักษพงษ
นางศิวพร นิมิตสุรชาติ
นางศุภกร แฉลมเขตร
นางศุภวรรณ วงศกระสันต
นางสาธิตา สุวรรณทัต
นางสาริศา เนื่องจํานงค
นางสิรนิ ันท ชางสลัก
นางสุชนันท ภักดี
นางสุธันยา หนูนาง
นางสุธิดา บุญประดิษฐ
นางสุนทราภรณ กลิ่นพงษา
นางสุพรรณี เทียนทอง
นางสุพรรณี นพสิทธิพร
นางสุพัชยาฌ ฐิตยารักษ
นางสุภาพ อาคมพิทักษ
นางเสาวนิตย กมลธรรม
นางเสาวนีย จําปาเทศ
นางเสาวนีย มหาศรานนท
นางอรประพันธ ตานะเศรษฐ
นางอรุณพร ลิ่มสกุล
นางอรุณวรรณ ชูวิรัช
นางอรุณี วัฒนาวงศ
นางอัจฉรา สมบูรณ
นางอัญชลี หาญหิรัญ
นางอารณี โหตระกิตย
นางอุษณีษว รรณ เล็กบํารุง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ 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

นายธนวร เชาวนปรีชา
นายพิพัฒน รัชกิจประการ
นายเอกรินทร เจริญศรี
นางกรรณิกา สุจิวรกุล
นางกรรณิการ จันปุม
นางกฤตพร ชุณหโอภาส
นางกาญจนาถ จันทรแกว
นางกุลยา ศิรนิ าวิน
นางเกศี จันทราประภาวัฒน
นางขัตติยา สุวรรณกุล
นางแคทเธอริน ทองศรี
นางจันทิมา สมวงศ
นางจารุณี ทุงทอง
นางจิรวรรณ จีนาพันธ
นางชนัญญา เครืองาม
นางชนิดา งามพิเชษฐ
นางดวงกมล สรอยพลอย
นางดวงหทัย ออนนวม
นางเต็มดวง บุรพเจตนา
นางสาวทัศนีย อรออน
นางธารณี วรภากร
นางนงลักษณ ยังพิทักษ
นางนงลักษณ เวชยชัย
นางนพรัตน นอยจินดา
นางนภัสวรรณ ปานสุวรรณ

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

เบญจมาภรณชางเผือก
๒๖ นางนฤมล สัพโส
๒๗ นางนันทนา สอนศิริ
๒๘ นางนันทพร ดํารงพงศ
๒๙ นางน้ําทิพย ลิมปคุปตถาวร
๓๐ นางนุไอนิง กูจนิ ามิง
๓๑ นางบุญรืน่ ชัยวิรัตนนุกูล
๓๒ นางประสันตยา บรรทัดฐาน
๓๓ นางปยะนุช อักษรกาญจน
๓๔ นางเปรมิกา เบ็ญจศิริวรรณ
๓๕ นางผุสดี เวชสวรรค
๓๖ นางพจนา ศรีตระกูล
๓๗ นางพรรณงาม เทวกุล
๓๘ นางพรรณอร เกียรติวินัยสกุล
๓๙ นางพรรณี ไกรฤทธิ์
๔๐ นางพัชรินทร ลาภาโรจนกจิ
๔๑ นางพิมใจ เกตุวตั ถา
๔๒ นางพิมพใจ วชิรพงศ
๔๓ นางพิมพอร คงอุดม
๔๔ นางภมรรัตน พริ้งศุลกะ
๔๕ นางภัคจิรา คลายนสูตร
๔๖ นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
๔๗ นางมณฑิรา เวชพาณิชยกจิ กุล
๔๘ นางยาจิตร ดวงเนตร
๔๙ นางรวีวรรณ เดชกิจสุนทร
๕๐ นางรัชฎาวรรณ สุนทรวร

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

พันจาเอกหญิง รัชนีวรรณ กาทอง
นางรุจาภา ตันตรานนท
นางเรวดี มะลูลมี
นางวาสนา โกฏิคําลือ
นางวิชิตา โสณกุล
นางวิภากร สุจติ ต
นางวิลาวัณย สุขเกษมหทัย
นางศรีศุภา เกษชุมพล
นางศศิธร ปะจายะกฤตย
นางศิริพร อารีรอบ
นางศิริพรรณวดี บัวอินทร
นางศิริมนต เกียรติชูศักดิ์
นางศิวพร ตัน๊ สวัสดิ์
นางศุภจิต ติรณศักดิ์กุล
นางศุภจิรา ทองศรี
นางศุภมาส พันธสายเชื้อ
นางสมถวิล อินทะศร
นางสมปอง เอกะกุล
นางสมไหม บุษบา
นางสรอยลัดดา จงอรุณงามแสง
นางสัจจารี เจียรนัยกุลกนก
นางสิรลิ ักษณ พรสี่ภาค

๑ นายวิรุฬห กีรติพานิช
๒ นางกิรชั พัชร เศรษฐยุกานนท

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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางสุทธิณี อภิรักษเนติพงศ
นางสุนทรา วงษจันทร
นางสุภรณ คงเทพ
นางสุภาพร เผือกสกนธ
นางสุภาพร เล็กบัว
นางสุภาวดี สุปริยศิลป
นางสุมาลี ธนฉายสวัสดิ์
นางเสาวนีย จันทนแดง
นางโสภา สินธุวงษ
นางโสภา สุจริตกุล
นางหัน กุลวงษา
นางอมรรัตน ประกอบแสงสวย
นางอมรา ไขประพาย
นางอรนุช หลิมจานนท
นางอรยา เข็มแซมเกษ
นางอรวรรณ พันธุศักดิ์
นางอรุณี เดชวิทักษ
นางอัญชลี โพธิพิพิธ
นางอัฐฉราภรณ เลิศดวยลาภ
นางอาภาภัทร วัชโรทัย
นางอารียรตั น ปนุตติกร
นางอุดมลักษณ ศิริกรรณ

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๓ นางภัทรพร วรปญญา
๔ นางสิริยา จรัสเสถียร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

สํานักนายกรัฐมนตรี
๑ นายภคพล งามลักษณ

ทวีติยาภรณชางเผือก
๒ นางมาริษา เจียรวนนท
จัตุรถาภรณชางเผือก
๑ นางสาวกริชผกา บุญเฟอง
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๑ นายชัพพาคม ประกอบทรัพย

ราชกิ จ จานุ เ บกษาฉบั บ นี้ ได้ มี ก ารขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของ
การแก้คําผิด
เล่มที่ ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ หน้าที่ ๒
คลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/006/2.PDF
จึ ง ขอเรี ย นท่ า นผู้ ป ระสงค์ จ ะใช้ ข้ อ มู ล ของราชกิ จ จานุ เ บกษาฉบั บ นี้
ขอให้ท่านเปิดข้อมูลการแก้คําผิดประกอบด้วย

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

