เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
และเหรียญลูกเสือสดุดี
ประจําปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น สิ ริ ยิ่ ง รามกี ร ติ
ลู ก เสื อ สดุ ดี ชั้ น พิ เ ศษ ประจํ า ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จํ า นวน ๑๓ ราย และเหรี ย ญลู ก เสื อ สดุ ดี
ประจําปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๖๘๓ ราย แยกเป็น ชั้นที่ ๑ จํานวน ๘๖๓ ราย ชั้นที่ ๒
จํานวน ๘๑๖ ราย และชั้นที่ ๓ จํานวน ๑,๐๐๔ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

รายนามผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
ประจําปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นายกองตรี จเร สัตยารักษ์
นายทองชุบ ศรแก้ว
นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
นายประเสริฐ คชายุทธ
นายประเสริฐ สัตตบรรณ
นายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
นายสุวิจักขณ์ ดอกบัว
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
นายหวังจิตต์ อัตต์สินทอง
นายอนุพงษ์ มีประเสริฐ
นางศิริณี บุญปถัมภ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
ประจําปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
ชั้นที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นายกนก ปิ่นตบแต่ง
นายกนก วิศวกุล
นายกมล กางโสภา
นายกริช วัชรศิริธรรม
นายกฤติพัฒน์ แสงทอง
ว่าที่ร้อยโท กฤษณะชัย ดีปินตา
นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์
นายกันตพิชญ์ มีเครือ
นายกิจจา จงประเสริฐ
นายกิติกร ทรงสัตย์
นายกิตติโชติ ห้อยยี่ภู่
นายกิตติพงษ์ จุโลทก
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
นายกิตติศักดิ์ อันอาน
นายกิตติพงษ์ พรมยา
นายกุศล น่วมมะโน
นายเก่งกิจ สุขีลักษณ์
นายเกษม ณรงค์เพชร
นายเกษม สมภักดี
นายเกรียงศักดิ์ ดิษฐาพร
นายเกียรติ เกียรติถาวรวงศ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์
นายเกียรติศักดิ์ เวชวงศ์วาน
นายกําพล คฤหบดี
นายโกมล ฟ้าสาง
พลตํารวจตรี โกสินทร์ บุญสร้าง
นายโกวิท เพลินจิตต์
นายขจรศักดิ์ ปิ่นวิเศษ
นายขวัญชัย แก้วประเสริฐ
นายคงกริช พรคงธวัช
นายคมสรรค์ โพธิ์ศรี
นายคมสัน ขันธนิกร
นายครรชิต วรรณชา
นายคะนอง อินละคร
นายคันฉัตร ตันเสถียร
นายคํานวณ สุนทรประเสริฐ
นายคํานับ ชูกลิ่น
นายคุมพล บรรเทาทุกข์
นายจเด็จ อาศนะ
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
นายจรรยา ส่งศรีจันทร์
ว่าที่พันตรี จรัญ น่วมมโน
นายจรัล เตชะวิจิตรา
นายจรัส ฟูสกุล
นายจรัส แสงเงิน
พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง
นายจะเด็ด ทุมมากรณ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายจักรชัย จูธารี
นายจักรพงศ์ ทัฬหปริญญา
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
นายจุฑา ภานุกาญจน์
นายจุตติ ประนมศรี
นายจุมพล สําเภาพล
นายจุลสิงห์ วสันต์สิงห์
นายเจน แผลงเดชา
นายเจริญ ทั่งทอง
นายเจียร ทองนุ่น
นายฉัตรชัย มณีแสง
นายเฉลิม บัวเกตุ
นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
นายเฉลียว วิโสจสงคราม
นายชยพล ธิติศักดิ์
นายชเยศ ขจรบุญถาวร
นายชรัช สุวรรณ์
นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
สิบตํารวจเอก ชอบ ทองคําศรี
นายชลํา อรรถธรรม
นายชอุ่ม กรไกร
นายชัฎ กุลจิตติธร
นายชัย โสภณพนิช
นายชัยชาญ รักผึ้ง
นายชัยธัช มานะศรีสุริยัน
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายชัยวัฒน์ โกษาแสง
นายชัยศักดิ์ คล้ายเจ๊ก
นายชัยสิทธิ์ ไชยโคตร
นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก
นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล
นายชาญวิทย์ พวงมาเทศ
นายชาตพล อาภาสัตย์
พลเอก ชาตรี ช่างเรียน
นายชาตรี เริงโกสุม
นายชาติชาย วงศ์กิตตะ
นายชาลี วัฒนาภิรมย์
นายชินกฤต วงศ์รักษ์
นายชุมพรรค จันทราพัฒนะ
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
นายชูเกียรติ วิเศษเสนา
พลอากาศตรี ชูชาติ บุญชัย
นายชูชีพ สุวรรณพร
นายชูเดช อําพันทอง
นายชูรัตน์ เมาฬี
นายชูสิทธิ์ โล้เจริญรัตน์
นายเชิดชัย สินพูน
นายเชวง วัฒนธีรางกูร
นายโชคดี วิหคเหิร
นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์
นายไชยทวี อติแพทย์
นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายญาณวิทย์ บัวหอม
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล
นายณรงค์ จันทะคัด
นายณรงค์ เถาวัลย์
นายณรงค์ แผ้วพลสง
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
นายณรงค์ รัฐอมฤต
นายณรินทร์ ชํานาญดู
นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
นายณัฐกิต ทองอ้ม
นายดนัย ถึกไทย
นายดําเนิน ชาลีเครือ
นายดําริห์ ปุณฑริกกุล
นายดําหริ งิมสันเทียะ
นายเดช ตาเจริญเมือง
พันตํารวจเอก เดชา คําเกิด
นายเดชา มีศิลป์
นายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน์
นายตระกูล ดีมังกร
นายต่อตระกูล ยมนาค
นายเตวิทย์ นามรักษ์
นายถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์
นายถวัลย์ ประชาชัย
นายถวิล ศรีใจงาม
นายถาวร คูณิรัตน์
นายทนันชัย เจริญรัตน์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายทรงพล เหลืองสีนาค
นายทรงวิทย์ นิลเทียน
นายทวีพล แพเรือง
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี
นายทวีสิน คชโส
นายทวีสิทธิ์ อิศรเดช
นายทวีศิลป์ สารแสน
นายทองใบ ปะวะเส
นายทองพูล จันทบูรณ์
นายทองม้วน สีแนน
นายทองสุข อยู่ศรี
นายทองเหมาะ เรือนคง
พลตํารวจตรี เทพ อมรโสภิต
นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์
พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร
นายธนดล พัฒน์ทอง
นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์
นายธนวัฒน์ ฉิมกูล
นายธนศักดิ์ ศุภศิริพงษ์ชัย
นายธนะสาร ศรีปลั่ง
นายธนัช ประดิษฐ์ปรีชา
นายธนาคม จงจิระ
พันตํารวจเอก ธนิต ไทยวัชรามาศ
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
นายธณัฐ พรหมศรี

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายธวัช กงเติม
นายธวัช ชลารักษ์
นายธวัช ธิวงศ์คํา
นายธวัช สวนคล้าย
นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน
นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ
นายธานินทร์ สุภาแสน
นายธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ
นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์
นายธีร์ ภวังคนันท์
นายธีรธัช กษมาโชคนภาพร
นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์
นายธีรวัฒน์ ประจักษ์
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
นายธํารงเกียรติ แจ่มดวง
นายธํารงค์ น่วมศิริ
นายนคร เดชพันธุ์
นายนพดล เด่นดวง
นายนพดล นพคุณ
นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์
นายนพดล แสงฉาย
นายนพพร พิพิธจันทร์
นายนพรัตน์ ทองแสง
นายนพรัตน์ อู่ทอง
นายนพอนันต์ รักษาศรี
นายนรินทร์ ภาระศรี

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายนรินทร์ อินทรโสภา
นายนเรศ ศรีประเสริฐ
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม
นายนาวี ยั่งยืน
นายนิคม เขียวฉ่ํา
นายนิคม จําปานิล
นายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์
นายนิพนธ์ ดวงงาม
นายนิสิต ชายภักตร์
นายนุกูล นิยมไทย
นายบรรจง นฤมิตเลิศ
นายบรรจบ โพธิ์ศรี
นายบวร เทศารินทร์
นายบวร บุญญา
นายบัณฑิต ทองประทุม
นายบัณฑิต วินิจฉัยกุล
นายบํารุง ฤทธิรัตน์
นายบํารุง ทองซุ้นห่อ
นายบุญเขียน เตจา
นายบุญเถิง มลีรัตน์
นายบุญทิน ธรรมวงษ์
นายบุญธรรม ยมนัตถ์
นายบุญมี กิติคํา
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร
นายบุญศักดิ์ ทองเอียง

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.
๒๑๙.
๒๒๐.
๒๒๑.
๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.
๒๒๙.
๒๓๐.

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายบุญส่ง น้อยโสภณ
นายบุญส่ง คูวรากุล
นายบุญหมั่น ค้าทอง
นายปฏิวัติ โกมลพันธ์
นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร
นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษี
นายประกอบ กุลบุตร
นายประกอบ น่วมจิตร
นายประกาศ เพียสามารถ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
นายประชา วุฒวิ ัฒนานุกูล
นายประดิษฐ์ ขันติกาโร
นายประถม เชื้อหมอ
นายประทวน เปรมกมล
นายประทีป โชติคุณเศรษฐ
นายประทีป ด้วงกัน
นายประทุม บุญศรี
นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์
นายประพฤทธิ์ สุขใย
นายประพันธ์ ยอดวงษ์
นายประภัสสร สุภาสอน
นายประภาส ร่มสุข
นายประภาส ศรีเจริญ
นายประมวล จันทะวัง
นายประมวล สุขโน
นายประมวล โสภาพร

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๒๓๑.
๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายประวัติ สุทธิประภา
นายประวิช รัตนเพียร
นายประวิทย์ ใครน้ํา
นายประวิทย์ พวงแก้ว
นายประวิทย์ วิริยะนรอนันต์
นายประวิทย์ หลักบุญ
นายประวิทย์ อุนะพํานัก
นายประสงค์ ปวนปันคํา
ว่าที่ร้อยตรี ประสาร อุดมผล
นายประสิทธิ์ ทองเพียรพงษ์
นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทกั ษ์
นายประสิทธิ์ เตชะมา
นายประเสริฐ กําธรเจริญ
นายประเสริฐ หมีทอง
นายประเสริฐ อยู่สุภาพ
นายประหยัด พิมพา
นายประหยัด อนุศิลป์
นายปราโมทย์ จันทร์ธํารงค์
นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม
นายปราโมทย์ ฤกษ์มงคล
ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ
นายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันต์
นายปริญญา ผาคํา
นายปรีชา นาคะสุวรรณ
นายปรีชา บัวกิ่ง
นายปรีชา เลิศกมลมาศ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.
๒๖๐.
๒๖๑.
๒๖๒.
๒๖๓.
๒๖๔.
๒๖๕.
๒๖๖.
๒๖๗.
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.
๒๗๑.
๒๗๒.
๒๗๓.
๒๗๔.
๒๗๕.
๒๗๖.
๒๗๗.
๒๗๘.
๒๗๙.
๒๘๐.
๒๘๑.
๒๘๒.

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายปรีชา สุคนธมาน
นายปรีชาญ คําปินไชย
นายปรีดา ลํามะนา
นายปรีดี ภูสีน้ํา
นายปลอดประสพ สุรัสวดี
นายปัญญา บูรณะนันทสิริ
นายปัญญา ผลธัญญา
นายปัญญา อินทร์ใจเอื้อ
นายปัญญาธัช เอกธีรธรรม
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์
นายผจญ โพธิราช
นายผจญ มณีรุ้ง
นายเผชิญชัย พร้อมมูล
นายเผด็จ นิลนนท์
พลอากาศโท เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
นายพงศ์ธร พนมสิงห์
นายพงษ์เทพ วัฒนาวณิชย์วุฒิ
นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
นายพงษ์พิศาล ชินสําราญ
นายพงษ์ศักดิ์ ควรนาม
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์
นายพจน์ เจริญสันเทียะ
นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ
นายพยุง มูลภักดี

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๒๘๓.
๒๘๔.
๒๘๕.
๒๘๖.
๒๘๗.
๒๘๘.
๒๘๙.
๒๙๐.
๒๙๑.
๒๙๒.
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.
๒๙๖.
๒๙๗.
๒๙๘.
๒๙๙.
๓๐๐.
๓๐๑.
๓๐๒.
๓๐๓.
๓๐๔.
๓๐๕.
๓๐๖.
๓๐๗.
๓๐๘.

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
นายพลเดช วรฉัตร
นายพลากร บุญประคอง
นายพัลลภ เชวงชุติรัตน์
นายพายัพ นิชเปี่ยม
นายพิชัย ประกอบแสง
นายพิชัย สว่างชัย
นายพิชิต สมบูรณ์
นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี
ว่าที่พันตรี พิฑูรย์ พิลาวัลย์
นายพิน นิลบวร
นายพินิจ ทองดี
นายพินิจ หาญพาณิชย์
นายพินิษฐา บุญจริง
นายพิศนุ ศรีพล
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
นายพีรฉัตร น้อยเคียง
นายพีระพงษ์ สายเชื้อ
พันตํารวจเอก พีระศักดิ์ กลีบจันทร์
นายพีระศักดิ์ รัตนะ
นายพุฒิพงศ์ บุณยโพธิ
นายพุทธพร พงศ์อารยะ
นายพูลศักดิ์ วงษ์สะอาด
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
นายเพชรศักดิ์ กิตติดุษฎีกุล
นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๓๐๙.
๓๑๐.
๓๑๑.
๓๑๒.
๓๑๓.
๓๑๔.
๓๑๕.
๓๑๖.
๓๑๗.
๓๑๘.
๓๑๙.
๓๒๐.
๓๒๑.
๓๒๒.
๓๒๓.
๓๒๔.
๓๒๕.
๓๒๖.
๓๒๗.
๓๒๘.
๓๒๙.
๓๓๐.
๓๓๑.
๓๓๒.
๓๓๓.
๓๓๔.

นายไพฑูรย์ ตระการไทย
นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์
นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรม
นายไพบูลย์ แจ่มพงษ์
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง
นายไพบูลย์ นามเชียงใต้
นายไพบูลย์ มันตะสูตร
นายไพรัช กรบงกชมาศ
นายไพรัช วงศ์นาถกุล
นายภานุพงษ์ คําลือ
นายภาส ภาสสัทธา
นายภิรมย์ จั่นถาวร
นายภิญโญ จันทรวงศ์
นายภิรมย์ นันทวงค์
นายภิเษก คําน่าน
นายภูมินทร์ ปลั่งสมบัติ
นายภูริทัต จิตวีรภัทร
นายภูรี สุวรรณทัต
นายภูวนาท บัณฑิโต
นายภูษิชญ์ บุญผลึก
นายภูษิต จันทร์จิเรศรัศมี
นายมฆวาน ทองมา
นายมนต์ชัย มั่นวศิน
นายมนตรี เดชรักษา
นายมนตรี ทัดเทียม
นายมนตรี สืบสิงห์

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๓๓๕.
๓๓๖.
๓๓๗.
๓๓๘.
๓๓๙.
๓๔๐.
๓๔๑.
๓๔๒.
๓๔๓.
๓๔๔.
๓๔๕.
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.
๓๔๙.
๓๕๐.
๓๕๑.
๓๕๒.
๓๕๓.
๓๕๔.
๓๕๕.
๓๕๖.
๓๕๗.

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายมนตรี เหมะธุลินทร์
นายมนตรี เภกะนันทน์
นายมนัส แดงสระน้อย
นายมนัส ทัศนรงค์
พันตํารวจโท นมัสการ นิลกําแหง
นายมะณู คุ้มกล่ํา
นายมานพ ชมชื่น
นายมานพ ฝั้นคําอ้าย
นายมานะ อัครบัณฑิต
นายมานิจ นารินทร์รักษ์
นายมารุต นอมจิตต์
นายมีชัย ทาหอม
นายมีศิลป์ ชินภักดี
นายโมฮัมหมัด ชารัม บิน ออสมัน
Dato Dr.Mohamad Sharum Bin Osman
นายโมฮัมหมัด มุกฮยุดดิน บิน ซาร์วานี
Mr.Mohammed Mukhyuddin Bin Sarwani
นายโมฮัมหมัด อาบู คาราม อซัต
Mr.Mohammed Abul Kalam Azad
นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
นายยอด ชนไพโรจน์
นายยศพล ลัภกิตโร
นายยุคศิลป์ ไชยภักดิ์
ว่าที่ร้อยโท ยุทธ นุชสวัสดิ์
นายยุทธนา นาอุดม
นายยุทธศาสตร์ กงเพชร

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๓๕๘.
๓๕๙.
๓๖๐.
๓๖๑.
๓๖๒.
๓๖๓.
๓๖๔.
๓๖๕.
๓๖๖.
๓๖๗.
๓๖๘.
๓๖๙.
๓๗๐.
๓๗๑.
๓๗๒.
๓๗๓.
๓๗๔.
๓๗๕.
๓๗๖.
๓๗๗.
๓๗๘.
๓๗๙.
๓๘๐.
๓๘๑.
๓๘๒.
๓๘๓.

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายรมย์ พะโยม
นายรักษ์ สุขสวัสดิ์
นายรังสรรค์ ธรรมวัฒนะ
นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร
นายรัตน์ เกตุจันทร์
นายรัตนศิลป์ ไชยพลงาม
นายรุจ คเนจร ณ อยุธยา
นายเรืองยศ อุตรศาสตร์
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
นายลัดทา ชนะภัย
นายลั่นฤทธิ์ วิเศษศักดิ์
นายลําใย สิงห์ลอ
นายเลิศเสถียรไชย สีเหลืองสวัสดิ์
นายวรรณะ บุษบา
พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร
นายวรชัย บุตรดาบุตร
นายวรชาติ รัตนะ
นายวรวิทย์ สุขะวัชรินทร์
นายวรวุฒิ นิรันตรานนท์
นายวรัท พฤกษากุลนันท์
พันตํารวจเอก วริศร์สริ ิภ์ ลีละสิริ
นายวสันต์ ปกรณ์เลิศอุดม
นายวสันต์ สิงคเสลิต
นายวัชระ วรศักดิ์
นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์
นายวัฒนพงศ์ เสมา

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๓๘๔.
๓๘๕.
๓๘๖.
๓๘๗.
๓๘๘.
๓๘๙.
๓๙๐.
๓๙๑.
๓๙๒.
๓๙๓.
๓๙๔.
๓๙๕.
๓๙๖.
๓๙๗.
๓๙๘.
๓๙๙.
๔๐๐.
๔๐๑.
๔๐๒.
๔๐๓.
๔๐๔.
๔๐๕.
๔๐๖.
๔๐๗.
๔๐๘.
๔๐๙.

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายวันชัย เชื้อสุวรรณ์
นายวันชัย สุดใจ
นายวัลลพ สงวนนาม
นายวาทวิโรจน์ พันธุ์รุ่งโรจน์
นายวารินทร์ เอี่ยมวชิรกุล
นายวิจิตร สารานพกุล
นายวิชัย ธรรมเมธาพร
นายวิชัย เบญจรงคกุล
นายวิชัย มั่นชา
นายวิชัย แสงศรี
นายวิชา มหาคุณ
นายวิชา มานะดี
นายวิเชียร ชุติมาสกุล
นายวิเชียร แตงมีแสง
นายวิเชียร บุญยืน
นายวิเชียร ปาปวน
นายวิเชียร ลิมปนเวทยานนท์
นายวิฑูรย์ สังข์มณี
นายวินชัย อุยางกูร
นายวินัย ผลแรก
นายวิบูลย์ ภักดีศรี
นายวิบูลย์ รูปขําดี
นายวิรัช เปยะกัง
นายวิรัช ภควัตมนตรี
นายวิรัช วงษ์สูง
จ่าอากาศตรี วิรัช สวัสดิ์รักษา

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๔๑๐.
๔๑๑.
๔๑๒.
๔๑๓.
๔๑๔.
๔๑๕.
๔๑๖.
๔๑๗.
๔๑๘.
๔๑๙.
๔๒๐.
๔๒๑.
๔๒๒.
๔๒๓.
๔๒๔.
๔๒๕.
๔๒๖.
๔๒๗.
๔๒๘.
๔๒๙.
๔๓๐.
๔๓๑.
๔๓๒.
๔๓๓.
๔๓๔.
๔๓๕.

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิรัตน์ พรมพิลา
นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
นายวิวัฒน์ชัย เศรษฐชัย
พลอากาศเอก วิโรจน์ นิสยันต์
นายวิสิทธิ์ ใจเถิง
นายวีรชัย ขจรไชยกุล
นายวีระ ดีแนบเนียน
นายวีระ เมืองช้าง
นายวีระชัย สดสุชาติ
นายวีระเดช ซาตา
นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์
นายวุฒิธรรม สวัสดีผล
นายไวณรง ทัศนาญชลี
นายศราวุธ พิมละมาศ
นายศรีโพธิ์ โพธิ์ทอง
นายศักดา จันทร์ฝอย
นายศักดา แม้นเหมือน
นายศาตรา สืบวงศ์
นายศิริชัย สรรพอาษา
นายศิริชัย ไตรสารศรี
นายศิริพงษ์ ทิพานันท์
ว่าที่ร้อยเอก ศิริพงษ์ ประดับเพชร
นายศิริพงษ์ ศรีโรจน์
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน
พันตํารวจโท ศิริศักดิ์ วงษ์วิวัฒน์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๔๓๖.
๔๓๗.
๔๓๘.
๔๓๙.
๔๔๐.
๔๔๑.
๔๔๒.
๔๔๓.
๔๔๔.
๔๔๕.
๔๔๖.
๔๔๗.
๔๔๘.
๔๔๙.
๔๕๐.
๔๕๑.
๔๕๒.
๔๕๓.
๔๕๔.
๔๕๕.
๔๕๖.
๔๕๗.
๔๕๘.
๔๕๙.
๔๖๐.
๔๖๑.

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายศิลป์ชัย ศรีธัญญา
นายศิวาวุฒิ สอนเม่น
นายศุภกาญจน์ ภูระก้านตรง
นายศุภกิจ สานุสัตย์
นายศุภชัย สมเจริญ
นายศุภณัฐ เพชรรัตน์
นายศุภฤกษ์ บุญสูง
นายเศรษฐา เสนะวงศ์
นายเศรษฐกิจ นนทพจน์
นายสกล จินดาโชตสิริ
นายสกล คามบุศย์
นายสงวน หีบแก้ว
นายสง่า ตามวงค์
นายสง่า พรหมศรี
นายสนิท แย้มเกษร
นายสมเกียรติ ช่วยชู
นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ
นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
นายสมควร จันทพิมพ์
นายสมคิด บุญเทวี
นายสมเจตน์ เปลื้องนุช
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
นายสมชอบ นิติพจน์
นายสมชาติ พรหมศิริ
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๔๖๒.
๔๖๓.
๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.
๔๗๓.
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.
๔๘๑.
๔๘๒.
๔๘๓.
๔๘๔.
๔๘๕.
๔๘๖.
๔๘๗.

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมชัย อุมะวรรณ
นายสมชาย ปิ่นทอง
นายสมชาย ฟ้อนรําดี
นายสมชาย วิทย์ดํารงค์
นายสมชาย ศิริภาพ
นายสมชาย แสงถนอม
นายสมเดช แสงเมือง
นายสมถวิล ผาเจริญ
นายสมนึก ทองคํา
นายสมบัติ ซอหะซัน
นายสมบูรณ์ ลือสัก
ว่าที่ร้อยตรี สมพงษ์ คําเงิน
นายสมพงษ์ ทับทิมหิน
นายสมพร เตชะพะโลกุล
นายสมพร ทีหอคํา
นายสมพร นิยมศาสตร์
นายสมพล ธนธาดากุล
นายสมภพ ระงับทุกข์
นายสมภพ สังคุตแก้ว
นายสมภูมิ สิงห์โตหิน
นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์
นายสมยศ วงศ์เกษร
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา
นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง
นายสมศักดิ์ รังสิโยภาส
นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๔๘๘.
๔๘๙.
๔๙๐.
๔๙๑.
๔๙๒.
๔๙๓.
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.
๔๙๗.
๔๙๘.
๔๙๙.
๕๐๐.
๕๐๑.
๕๐๒.
๕๐๓.
๕๐๔.
๕๐๕.
๕๐๖.
๕๐๗.
๕๐๘.
๕๐๙.
๕๑๐.
๕๑๑.
๕๑๒.
๕๑๓.

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมหมาย พิทักษา
นายสมหมาย มัณยานนท์
นายสมัย สายราช
นายสมาน แสงสอาด
พันเอก สรรชัย อจลานนท์
นายสรสิทธิ์ จงเจริญ
นายสวรรค์ นิยมวัน
นายสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
นายสวัสดี สงฆ์รักษ์
นายสหชัย สาสวน
นายสัจจา วงศาโรจน์
นายสันติ เกิดรังษี
นายสันติ แสงระวี
นายสันติศักดิ์ หงษ์ภักดี
นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์
นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพย์สพรั่ง
นายสัมฤทธิ์ สุดตะนา
นายสัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย
นายสานิตย์ เจนสัญญายุทธ
นายสามารถ กองโชค
นายสายหยุด ด้วงอินทร์
นายสายัณห์ ผาน้อย
นายสายัณห์ ม่วงเพชร
นายสําเภา สมบูรณ์
นายสําเริง ธรมีฤทธิ์
นายสําเริง พันธุ์ผัก

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๕๑๔.
๕๑๕.
๕๑๖.
๕๑๗.
๕๑๘.
๕๑๙.
๕๒๐.
๕๒๑.
๕๒๒.
๕๒๓.
๕๒๔.
๕๒๕.
๕๒๖.
๕๒๗.
๕๒๘.
๕๒๙.
๕๓๐.
๕๓๑.
๕๓๒.
๕๓๓.
๕๓๔.
๕๓๕.
๕๓๖.
๕๓๗.
๕๓๘.
๕๓๙.

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายสิงห์ทอง บัวชุม
ร้อยตํารวจโท สัญญา แพนลา
นายสิทธิชัย กีรติคุณากร
นาวาอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี
นายสินสมุทร แสนสุข
นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ
นายสุกิจ พึ่งเกศสุนทร
พันตํารวจโท สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล
นายสุชน วิเชียรสรรค์
นายสุชาติ เต่าสุวรรณ
นายสุชาติ กรีแก้ว
นายสุชิต ชมภูวงศ์
นายสุทธิ กล่ํารักษ์
ร้อยตํารวจตรี สุทธิกุล สุธรรมรักษ์
นายสุทธิชัย เดโชชัย
นายสุทธิชัย สนนา
นายสุทธิพันธ์ ฉันทกมลากุล
ว่าที่ร้อยตรี สุทธิศักดิ์ กีชวรรณ์
นายสุทิน แก้วพนา
นายสุเทพ พรหมวาศ
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ
นายสุเทพ สังข์วิเศษ
นายสุเทพ ลิมปนเวทยานนท์
นายสุเทพ โพธิ์เมือง
นายสุนทร นุ่มนวล
นายสุนทรา หันชัยศรี

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๕๔๐.
๕๔๑.
๕๔๒.
๕๔๓.
๕๔๔.
๕๔๕.
๕๔๖.
๕๔๗.
๕๔๘.
๕๔๙.
๕๕๐.
๕๕๑.
๕๕๒.
๕๕๓.
๕๕๔.
๕๕๕.
๕๕๖.
๕๕๗.
๕๕๘.
๕๕๙.
๕๖๐.
๕๖๑.
๕๖๒.
๕๖๓.
๕๖๔.
๕๖๕.

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุเนต รักแก้ว
นายสุพจน์ คําภาส
นายสุพจน์ เจียมใจ
นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ
นายสุภกิต ทองตัน
นายสุภาพ ประศรีทะโก
ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ สุจริยวงศ์
นายสุเมธ สุวรรณประทีป
นายสุรชัย สีสังข์
นายสุรชาติ เล็กขาว
นายสุรพงษ์ กล่อมจิตต์
นายสุรพงษ์ จําจด
นายสุรพงษ์ ชมนาวัง
นายสุรพงษ์ นิ่มสนิท
นายสุรพงษ์ พรหมลา
นายสุรพงษ์ รัตนชัย
นายสุรพจน์ ชิตชม
นายสุรพล ฉิมพิบูลย์
นายสุรพล รัตนไชย
นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์
นายสุรวุฒิ ศรีสถิต
นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด
นายสุรัตน์ ดวงชาทม
นายสุรินทร์ อนุชิราชีวะ
นายสุริภาศ สีหะวงษ์
ดาบตํารวจ สุริยันต์ รอบรู้

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๕๖๖.
๕๖๗.
๕๖๘.
๕๖๙.
๕๗๐.
๕๗๑.
๕๗๒.
๕๗๓.
๕๗๔.
๕๗๕.
๕๗๖.
๕๗๗.
๕๗๘.
๕๗๙.
๕๘๐.
๕๘๑.
๕๘๒.
๕๘๓.
๕๘๔.
๕๘๕.
๕๘๖.
๕๘๗.
๕๘๘.
๕๘๙.
๕๙๐.
๕๙๑.

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์
พันตํารวจโท สุริยันต์ ภูมิภาค
นายสุริยา โนนเสนา
นายสุริยา แสงพงศ์
นายสุวรรณ นรพักตร์
นายสุวรรณ ปลายแก่น
นายสุวรรณ ป้องสีดา
นายสุวรรณ ภาษี
นายสุเพียบ สอนใจ
นายสุวัจ รชตวัฒนกุล
นายสุวชิ ญาณ พงษ์เกษ
นายสุวิทย์ ศรีฉาย
นายเสถียร เปรินทร์
นายเสถียร เสาหงษ์
นายเสนอ ทองจีน
นายเสมือน บุญแซม
นายเสรี จันทร์เจือจุน
นายเสรี เจริญกลาง
นายเสรี บุญทอย
นายเสวก พลสวัสดิ์
นายแสวง แสนสิงห์ชัย
นายโสภณ กมล
นายโสภณ ธิติธรรมพฤกษ์
นายโสภณ มาตราสงคราม
นายไสว สารีบท
ว่าที่ร้อยตรี หิรัญย์ ศรีสมบัติ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๕๙๒.
๕๙๓.
๕๙๔.
๕๙๕.
๕๙๖.
๕๙๗.
๕๙๘.
๕๙๙.
๖๐๐.
๖๐๑.
๖๐๒.
๖๐๓.
๖๐๔.
๖๐๕.
๖๐๖.
๖๐๗.
๖๐๘.
๖๐๙.
๖๑๐.
๖๑๑.
๖๑๒.
๖๑๓.
๖๑๔.
๖๑๕.
๖๑๖.
๖๑๗.

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายอดิศร โพธิ์ศรี
นายอดิศักดิ์ เครือขอน
นายอดุลย์ กองทอง
พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
นายอธิชาติ สวัสดี
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม
นายอนันต์ จันทร์ลี
นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
นายอนันต์ เวียงลอ
พลอากาศโท อนิรุท กิตติรัต
นายอนุรักษ์ นิยมเวช
นายอภิชา จินดาโชตสิริ
นายอภิชัย กรมเมือง
นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ว่าที่ร้อยตรี อรพงษ์ อาษาเอื้อ
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
นายอร่าม สวัสดิวชิ ัย
นายอรุณ จันทร์สุข
นายอรุณศักดิ์ ขันธิมา
นายอัครพล ศรีพารา
นายอัคริญชัย อินกอ
นายอัฏฐพัฒน์ แก้วเขียว

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๖๑๘.
๖๑๙.
๖๒๐.
๖๒๑.
๖๒๒.
๖๒๓.
๖๒๔.
๖๒๕.
๖๒๖.
๖๒๗.
๖๒๘.
๖๒๙.
๖๓๐.
๖๓๑.
๖๓๒.
๖๓๓.
๖๓๔.
๖๓๕.
๖๓๖.
๖๓๗.
๖๓๘.
๖๓๙.
๖๔๐.
๖๔๑.
๖๔๒.
๖๔๓.

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายอัฐสัณห์ นครศรี
นายอัมพร พินะสา
นายอัมพร ศิริสวัสดิ์
นายอัศนีย์ ศรีสุข
นายอาคม พันธ์เฉลิมชัย
นายอาจิตต์ ปุณณะหิตานนท์
พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์
ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สํารวจการณ์
นายอานนท์ ไสยโสภณ
นายอานันท์ ปรีชาวุฒิ
นายอํานวย พลชัย
นายอํานวย พุทธมี
นายอํานาจ โมราวรรณ
นายอํานาจ โรจน์ประทักษ์
นายอํานาจ สุภาพ
นายอําพร สิทธิชัย
นายอิทธิพล สุทธิภูมิ
นายอิมรอน เสมสายัณห์
นายอุดม บุตตะ
นายอุดม โพธิ์ชัย
นายอุดมชัย บุญเอื้อ
นายอุดร สุวรรณรัตน์
นายอุทิศ คงอนุวัฒน์
นายอุบล พุ่มเดช
นายเอกชัย ลําเหลือ
นายเอนก ปัทมพงศา

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๖๔๔.
๖๔๕.
๖๔๖.
๖๔๗.
๖๔๘.
๖๔๙.
๖๕๐.
๖๕๑.
๖๕๒.
๖๕๓.
๖๕๔.
๖๕๕.
๖๕๖.
๖๕๗.
๖๕๘.
๖๕๙.
๖๖๐.
๖๖๑.
๖๖๒.
๖๖๓.
๖๖๔.
๖๖๕.
๖๖๖.
๖๖๗.
๖๖๘.
๖๖๙.

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกชกร เทียมหมอก
นางสาวกชกร นิ่มแสง
นางกณิศา ดวงภูเมฆ
นางสาวกนกกาญจน์ วงษ์พสุเสถียร
นางสาวกนกกุล จินดาโชตสิริ
นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์
นางสาวกนกวรรณ ขวัญดี
นางสาวกมล หงส์ประสิทธิ์
นาวาอากาศโท หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง
นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา
นางกัญญาภรณ์ นุชวงษ์
นางกัทลี คารมปราชญ์
นางสาวกัลยา ทารักษ์
นางกาญจนา วัฒนวิกกิจ
นางกิ่งกาญจน์ ตันติเวชกุล
นางเกตุมณี ลิ้มเจริญพร
นางขนบภรณ์ แก้วคงคา
นางสาวครองสิน พาวัฒนา
นางคัคนางค์ รองหานาม
นางงามพิศ ลวากร
นางสาวจงจิตร ชมภูผล
นางจรรยา จงอัจฉริยกุล
นางจันทร์เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ
นางจันทร์เพ็ญ มณีนาค
นางจํานง แจ่มเจริญ
นางจิตต์ผจง สุขะตุงคะ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๖๗๐.
๖๗๑.
๖๗๒.
๖๗๓.
๖๗๔.
๖๗๕.
๖๗๖.
๖๗๗.
๖๗๘.
๖๗๙.
๖๘๐.
๖๘๑.
๖๘๒.
๖๘๓.
๖๘๔.
๖๘๕.
๖๘๖.
๖๘๗.
๖๘๘.
๖๘๙.
๖๙๐.
๖๙๑.
๖๙๒.
๖๙๓.
๖๙๔.
๖๙๕.

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางจินดา ถนอมรอด
นางสาวจรีย์พร โน๊ตชัยยา
นางสาวจินตนา ศรีสารคาม
นางสาวจินตวลัย วรนุช
นางจิรา อ่อนไสว
นางจีระนันท์ เมืองจันทร์
นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช
นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์
นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน
นางสาวชวนจิต เอี่ยมฉ่ํา
นางชนิสรา ดวงบุบผา
นางชัชนี มนต์ทิพย์
นางสาวฏาปกรณ์ ทรงธรรม
นางฐราณีย์ ไทยดี
ดาบตํารวจหญิง ณัชชา เพิ่มพูล
นางสาวณัฐ์ศรัณย์ วงษ์มงคล
นางดรุณี ปองเปี่ยม
นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน
นางถาวร เกียรติถาวรวงศ์
นางสาวทรงศรี ณ ป้อมเพ็ชร์
นางทัศนีย์ มหาผล
นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ
นางสาวธัญกช พิทยานุกูล
นางสาวธิษณุพัชร์ พรหมมา
นางสาวนงเยาว์ ธรรมขัดดุก
นางนงลักษณ์ ศีตะปันย์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๖๙๖.
๖๙๗.
๖๙๘.
๖๙๙.
๗๐๐.
๗๐๑.
๗๐๒.
๗๐๓.
๗๐๔.
๗๐๕.
๗๐๖.
๗๐๗.
๗๐๘.
๗๐๙.
๗๑๐.
๗๑๑.
๗๑๒.
๗๑๓.
๗๑๔.
๗๑๕.
๗๑๖.
๗๑๗.
๗๑๘.
๗๑๙.
๗๒๐.
๗๒๑.

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางนงลักษณ์ แสงเดือน
นางนวลใย นิลบรรพ์
นางสาวนพรัตน์ เชื้อวงศ์
นางนราพร พงศ์สุวรรณ
นางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์
นางนรีพรรณ สุวรรณกิตติ
นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์
นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน
หม่อมหลวง นิศามณี ผลธัญญา
นางนันทา วงษ์วรรณ
นางบังอร เครือทองศรี
นางบังอร วิลาวัลย์
นางบุญพงษ์พัชรินทร์ อินอุ่นโชติ
นางบุญรุ่ง แต่งตั้ง
นางบุณยนุช จงวาณิช
นางบุตรธิกรณ์ จุลพล
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
นางเบญญาภา แก้วทิตย์
นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์
นางปนัดดา อุปะละ
นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปลี
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์
นางประภาภรณ์ มโนรมย์
นางสาวประภา จีนหลง
นางประมวล ฐิตินันท์
นางปราณี ศรีรัตโนภาส

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๗๒๒.
๗๒๓.
๗๒๔.
๗๒๕.
๗๒๖.
๗๒๗.
๗๒๘.
๗๒๙.
๗๓๐.
๗๓๑.
๗๓๒.
๗๓๓.
๗๓๔.
๗๓๕.
๗๓๖.
๗๓๗.
๗๓๘.
๗๓๙.
๗๔๐.
๗๔๑.
๗๔๒.
๗๔๓.
๗๔๔.
๗๔๕.
๗๔๖.
๗๔๗.

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางปริยษิฎฐา ศรีธนนันท์
นางสาวปัทมา อินทรโสภา
นางผกายมาศ เชวงชุติรัตน์
นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ
นางพจนี แพนพา
นางพนิดา กิตติธํารงกุล
นางพรทิพย์ กลัดสมบูรณ์
นางพรทิพย์ สูตะบุตร
นางพรสวรรค์ จําปาแถม
นางสาวพรพิตร นรภูมิพิภัชน์
นางพรรนิภา ลํามะเวช
นางพร้อมชนกภรณ์ สีเหลืองสวัสดิ์
นางสาวพัชรี วรรณสุข
นางพาณีพรรณ วุฒิสุขุม
นางพิณลักษณ์ เมษะมาน
นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐ
นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์
นางสาวพิมพ์พาภรณ์ ศรีจักรานนท์
นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น
นางสาวพิรญาณ์ โคตรชมภู
นางพิศมัย นันยา
นางสาวพุทธรักษา เรืองอาจ
นางสาวเพ็ญจรัส สิงห์ทอง
นางเพ็ญนภา บุณยรัตพันธุ์
นางเพ็ญพิไลลักษณ์ มณีภาค
นางสาวเพ็ญศรี ชนะสิทธิ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๗๔๘.
๗๔๙.
๗๕๐.
๗๕๑.
๗๕๒.
๗๕๓.
๗๕๔.
๗๕๕.
๗๕๖.
๗๕๗.
๗๕๘.
๗๕๙.
๗๖๐.
๗๖๑.
๗๖๒.
๗๖๓.
๗๖๔.
๗๖๕.
๗๖๖.
๗๖๗.
๗๖๘.
๗๖๙.
๗๗๐.
๗๗๑.
๗๗๒.
๗๗๓.

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพียงใจ วิศรุตรัตน
นางไพเราะ นิยมวานิช
นางภัทรภร ทองกระจ่าง
นางภัทรวิภา จันทบูรณ์
นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์
นางมณทิพย์ ชุมทัพ
นางมลิวัลย์ ป่านเทพ
นางมลิวัลย์ แสวงนิล
นางสาวมัลลิกา โสภณลัคนา
นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ
นางสาวมาสวิมล รักบ้านเกิด
นางสาวเมทินี บุญเกตุ
นางยุพา กุลศรี
นางยุพาพร ยะปะเตา
นางยุพาพร ไพศาล
นางยุวนิตย ประสงค์สุข
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
นางรจนา บุญรอด
นางรัชนิดา ชิดสิน
นางรัชนี หวังหมัด
นางรัตนา เจริญศรี
นางสาวรัชนี นะวะมวัฒน์
นางรัตนาภรณ์ อากาศวิภาต
นางสาวรัศมี กิตติมนัส
นางรุ่งฟ้า แดนนาริน
นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๗๗๔.
๗๗๕.
๗๗๖.
๗๗๗.
๗๗๘.
๗๗๙.
๗๘๐.
๗๘๑.
๗๘๒.
๗๘๓.
๗๘๔.
๗๘๕.
๗๘๖.
๗๘๗.
๗๘๘.
๗๘๙.
๗๙๐.
๗๙๑.
๗๙๒.
๗๙๓.
๗๙๔.
๗๙๕.
๗๙๖.
๗๙๗.
๗๙๘.
๗๙๙.

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางละออ กล่ํารัศมี
นางวนิดา วรรรณทวี
นางวนิดา สงฆ์รักษ์
นางวรรณวิมล ครุฑางคะ
นางวรรณา เหลืองสีนาค
นางวรรณี บุญประเสริฐ
นางวรรณี พุ่มสุวรรณ
นางวราภรณ์ สุวรรณขิน
นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี
นางวลัยพร เทวะเวชพงษ์
นางวิลาวัลย์ พรหมโส
นางสาววไลวรรณ ไพศาล
นางวัชราภรณ์ ศิริเวิน
นางสาววันเพ็ญ ไม้โพธิ์
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
นางวัลยา ปุกมณี
นางสาววันวิสาห์ หาญกล้า
นางวาสนา วงษ์สิงห์
นางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี
นางวิมลรัตน์ จึงสมาน
นางวิไล สี่พยา
นางสาววิไลวรรณ พึ่งประดิษฐ์
นางศิวากร คูรัตนเวช
นางศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน์
นางศรีวรรณ สายฟ้า
นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๘๐๐.
๘๐๑.
๘๐๒.
๘๐๓.
๘๐๔.
๘๐๕.
๘๐๖.
๘๐๗.
๘๐๘.
๘๐๙.
๘๑๐.
๘๑๑.
๘๑๒.
๘๑๓.
๘๑๔.
๘๑๕.
๘๑๖.
๘๑๗.
๘๑๘.
๘๑๙.
๘๒๐.
๘๒๑.
๘๒๒.
๘๒๓.
๘๒๔.
๘๒๕.

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริกาญจน์ เต่าทอง
นางศิริเพ็ญ ทองพงษ์เนียม
นางศุทธินี งามเขตต์
นางสมพร กนกสิริรัตน์
นางสมพร ด้วงรัตน์
นางสมพิศ ทองเปล่งรัศมี
นางสมร วงษ์สันต์
นางสมหมาย ถูระวัน
นางสาวสมพร ทองชํานาญ
นางสันติยา ไชยศรีชลธาร
นางสาวสายครีม กลมพุก
นางสาวสายสวาท วิชัย
นางสายหยุด บุญทนิมิตร
นางสาวิตรี ซาตา
นางสิริพร ชูติกุลัง
นางสุขเกษม จันทร์ลี
นางสาวสุคนธา อรุณภู่
นางสุจีรา พิริยะประภากุล
นางสาวสุชาดา กิ่งมณี
นางสุชาดา สิงห์ลอ
นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม
นางสุดสวาท สรรเสริญ
นางสุทธศรี วงษ์สมาน
นางสุธินี ขาวอ่อน
นางสุนทรี ทองตัน
นางสุนทรี สมประยูร

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๘๒๖.
๘๒๗.
๘๒๘.
๘๒๙.
๘๓๐.
๘๓๑.
๘๓๒.
๘๓๓.
๘๓๔.
๘๓๕.
๘๓๖.
๘๓๗.
๘๓๘.
๘๓๙.
๘๔๐.
๘๔๑.
๘๔๒.
๘๔๓.
๘๔๔.
๘๔๕.
๘๔๖.
๘๔๗.
๘๔๘.
๘๔๙.
๘๕๐.
๘๕๑.

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุนีย์ สอนตระกูล
นางสุปราณี อยู่ฤกษ์
นางสาวสุพิชญา อาภาวศิน
นางสาวสุพัฐฐิญา บัวเข็มเพชร
นางสุภาณี โลหิตานนท์
นางสุภาพร วงค์หนายโกด
นางสาวสุภาวรรณ เชาวรัตน์
นางสุภารีย์ โพนเงิน
นางสุมนา ธิกุลวงษ์
นางสาวสุมาลี วงษ์แสน
นางสุรพร นิชรัตน์
นางสุวรรณา มหาพรหม
นางสาวเสาวนี เรวัตโต
นางเสาวนีย์ วรรณศรี
นางสาวแสงมณี มีน้อย
นางสําราญ ดีจันทร์
นางโสมนัส พรมพิลา
นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม
นางหอมรับ ซุ้ยไกร
นางเหรียญทอง วงษ์สุดตา
นางอรชา เปรมศิริ
นางอรนุชชา ชูสุทธิ์
นางสาวอรรถยา ดอกไม้เครือ
นางอรวรรณ ฤทธิโชติ
นางอภิญญา จิตระดับ
นางอภิญญา ภูพานเพชร

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๘๕๒.
๘๕๓.
๘๕๔.
๘๕๕.
๘๕๖.
๘๕๗.
๘๕๘.
๘๕๙.
๘๖๐.
๘๖๑.
๘๖๒.
๘๖๓.

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางอังคนึง เล็บนาค
นางสาวอัจฉราภรณ์ พูลสวัสดิ์
นางอัฒรัตติ ไชยสิทธิ์
นางสาวอัมราพร โพธิ์แดง
นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ
นางอาภรณ์ทิพย์ เอื้อประเสริฐ
นางอารดิน แก่นจันทร์
นางสาวอารยา ประยูรหาญ
นางอารีย์ ชินสุวรรณ
นางอารีย์ ธงชัยภูมิ
นางอารีย์ มาศขาว
นางอุษณีย์ จินตนาประวาสี

ชั้นที่ ๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นายกนกศักดิ์ ดวงมาลา
นายกมล สาลีวงศ์
นายกรณ์พงศ์ ดอกบัว
ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม
นายกฤช กระแสร์ทิพย์
นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ
นายกฤตชัย อรุณรัตน์
นายกฤษณะ ถิระพงษ์
นายกฤษณะ เฉลยวาเรศ
นายกฤษดา มีอิศระ
นายกําจร วงศ์จันทรวิรัช
นายกําพล อินชมฤทธิ์
นายกิจจา เก่งการไถ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

ร้อยตรี กิจจา ทวีศักดิ์
นายกิตติพร อินทะสีดา
ดาบตํารวจ กุศล แสงใสแก้ว
นายเกษม ทุมรี
นายเกษม ธุวพาณิชยานันท์
นายเกษม เนียมสันเทียะ
นายเกษม เรือนอินทร์
นายเกษม เสนาวัต
นายเกรียงศักดิ์ ฟ้องโหย
นายเกียรติก้อง บุญยารุณ
นายเกียรติศักดิ์ ธัมนุวัติ
นายเกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย์
จ่าสิบเอก เกียรติศักดิ์ สมประสงค์
นายโกสิน กันหา
นายขวัญชัย เครือคํา
นายคงศักดิ์ วงศ์เวช
นายคณา บุญหล้า
นายคนิษฐ มีรักษ์
นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร
นายคัมภีร์ นิลวรรณ
นายคํานึง ดิษฐโรจน์
นายคํานึง ยากองโค
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง
นายจรัส มาริกัน
นายจริน ทับทิมไสย
นายจรินทร์ พรหมดํา

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายจรูญ ปริงกระโทก
นายจรูญ ไชยวงศ์
นายจเร สวัสดิมงคล
นายจอม นิลประยูร
นายจักรพงศ์ กูรพิศไตรย์
นายจําเนียน บุตร ณ รังษี
นายจินดา คงหมวก
นายจิรวัฒน์ ปัญญา
นายจิรัฐิติ เจริญเปลี่ยน
นายจียะพันธ์ ศิริสวัสดิ์
นายจีระศักดิ์ รังคะราช
นายจุรินทร์ มิลินทสูต
นายเจด็จ เฮ่าหนู
นายเจริญ โกศัย
นายเจริญ โยวะผุย
นายเจริญ ศรีสุวงศ์
นายเจริญศักดิ์ ดีแสน
พลตรี เจิดวุธ คราประยูร
ว่าที่ร้อยตรี โจทย์ แดงจันทร์
นายฉัตรชัย สง่าอารีย์กูล
นายฉัตรชัย เสรีนนท์ชัย
นายฉัตรพล นันทะเสน
นายฉัตรอําพล สุนทราณู
นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐ
นายเฉลิมชัย ศรีชาติ
นายเฉลิมชัย อิ่มมาก

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายเฉลิมพร สมดี
นายเฉลิมวัฒน์ ทับทิมโต
ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์
นายชนะวีร์ ดารา
นายชนศักดิ์ ศรีประไพ
นายชยพัฒน์ มหาวรสิทธิกุล
นายชวลิต วงศ์รัตนาวิน
นายชวลิต ปานบุญยืน
นายชะโลม เล็ดลอด
นายชัชชัย ฉัตริยากุล
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์
สิบตํารวจโท ชัยยงค์ อรรคพงษ์
นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล
พลตรี ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน
นายชัยวิทย์ ธรรมสละ
นายชัยศักดิ์ ไชยศรี
นายชาญชัย พูลสรรพสิทธิ์
นายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ
นายชาญวิทย์ สัญดอน
ว่าที่ร้อยตรี ชาญวิทย์ สุทธิ
นายชาตรี ดีทองหลาง
นายชาตรี เติมธีรกิจ
นายชาติชาย กันกา
นายชาติชาย ขันทํา
นายชาติชาย ชินคําหาร

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
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.

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายชาติชาย ระวังภัย
นายชื่น ปลอดใจดี
นายชูชีพ ศรีราชา
นายชูชีพ เหลือสําเภา
นายเชญย์ จาดบุญนาค
พันตํารวจเอก โชคชัย อินทะนิน
นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
นายฑศพล บุญไตรย์
นายณรงค์ กอสาลี
นายณรงค์ เนียมนิยม
นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์
นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม
นายณัฏฐยศ ป่าหลวง
นายณัฐการ ศรีมกุฎพันธุ์
นายณัฐพงศ์ ศรีคําภา
นายณัฐวุฒิ รอดสการ
นายดําเนิน พึ่งเงิน
นายดํารง ปันทวัง
นายดุสติ สมศรี
ดาบตํารวจ เดชา มานะงาม
นายเด่น พุทธิเฉลิมชัย
นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล
นายแดงต้อย มูลสาร
นายแดนชัย ไชยวงศ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายต่อศักดิ์ โจลัตสาห์กุล
นายไตรทอง สืบเชื้องาม
นายถาวร ฉายประดับ
นายทนงศักดิ์ สุขกลิ่น
นายทรงพล กาณะรักษ์
นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป
นายทรงศักดิ์ ชุริกานนท์
นายทรัพย์ เนื้ออ่อน
นายทวี จันทร์สมุด
นายทวี ดวงธัมมา
นายทวี ทะนอก
นายทวี นิลวรรณ
นายทวี สายแสง
พันตํารวจโท ทวี สารกาล
นายทวี ศรีสวัสดิ์
นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์
นายทวีศักดิ์ โกมณเฑียร
นายทวีศักดิ์ วิธีจงเจริญ
นายทวีศักดิ์ เสนาคํา
นายทองใจ ทิพย์รักษา
นายทองใบ ฉวีวงศ์
ว่าที่พันตรี ทับทิม พาโคกทม
นายเทวัญ ศรีพัชรมงคล
นายธนธร มโนศิรินุกูล
นายธนพนธ์ จุนขุนทด
นายธนภณ หว่างสกุล

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายธนเพียร ดวงสุด
นายธนวรรธ วัชโสก
นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
นายธนัญชัย สายสุด
นายธนู เจริญรัตน์
นายธนู แดงวิเศษ
นายธนู มังคละกุล
นายธเนศ จัตวาพรวนิช
นายธฤต อนันต์ไชย
นายธวัช ตันตะสิ
นายธวัช รัตนแก้ว
นายธวัชชัย ชัยเพชระกุล
นายธวัชชัย สุภาพ
นายธวัชชัย สําราญวงศ์
นายธานินทร์ สินไพศาลอนันต์
นายธานินทร์ สุขมา
ร้อยตํารวจตรี ธีระศักดิ์ สงจันทร์
นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์
นายนพดล แสงน้ํา
นายนพสกล สุวรรณวัฒน์
นายนารถ วาจาวุทธ
นายนรากร ไหลหรั่ง
นายนราธิป แก้วทอง
นายนรินทร์ ศรีสารคาม
พลตรี นเรนทร์ สิริภูบาล
นายนอคูณ กันยาสนธิ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายนันทภพ หมั่นกิจ
ว่าที่ร้อยโท นิคม เหลี่ยมจุ้ย
นายนิติธร ทองภูบาล
นายนิติชัย ภัทรชาญโฆษิต
นายนิธิรุจน์ สุพัฒน์ศักดิ์
นายนิพนธ์ จันทร์เพ็ง
นายนิพนธ์ เจริญสมุทรกุล
นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ
นายนิมิต ทัพวนานต์
นายนิมติ ต์ ชุมนวล
นายนิยม วงศ์ภักดี
นายนิโรจน์ แสงพงษ์
นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ
นายนิวัตน์ เส็งพานิช
นายนิวัติ กลับกลาย
นายเนาวรัตน์ จันทร์เจริญ
นายบรรจง ศรีประเสริฐ
นายบรรจง ศรีสมบัติ
นายบรรจบ สิงห์ทอง
นายบรรเทิง คําทอง
ร้อยตํารวจตรี บวร พนมพงศ์
ว่าที่ร้อยตรี บัณทูล เกตุทิม
นายบัลลังก์ พุทธรัตน์
พลตรี บุญชู เกิดโชค
นายบุญชู จันทร์ดํา
นายบุญมาก ปะตังถาโต

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.
๒๑๙.
๒๒๐.
๒๒๑.

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายบุญยศ เป็นเครือ
นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
นายบุญเลิศ ธนาเดชาวัฒนกุล
นายบุญเลิศ บัวพันธ์
นายบุญส่ง โซยรัมย์
นายบุญสิน อังสุภานิช
นายบุญแสง ชีระภากร
นายเบญจพล อุดมสุวรรณ์
นายปัญญา ลาสอน
นายปัณณวิชญ์ เถื่อนฟังเทียม
นายปภพพล เติมธีรกิจ
นายปรเมธ โอษะคลัง
นายปรเมศวร์ นาระทะ
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
นายประจญ สิงหนาท
พลเรือตรี ประจักษ์ สันทัดเลขา
นายประจันทร์ พูลเพิ่ม
นายประชา อุ่นละมัย
นายประชาศักดิ์ คํามะวงศ์
นายประเชิญ กุลรัตน์
นายประทวน ด่านแก้ว
นายประเทือง โพธิ์ลิบ
นายประพันธ์ ท้าวพันแดง
นายประภาษ บุรกรณ์
นายประมวล ใจภักดี
นายประมวล ท่ากลาง

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.
๒๒๙.
๒๓๐.
๒๓๑.
๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายประมูล ประเสริฐสุข
นายประโมทย์ พวงสุวรรณ
นายประยงค์ จันทร์ไชย
นายประยงค์ ยิ่งสกุล
นายประยุทธ จัตุชัย
นายประยุทธ เที่ยงตรง
นายประยูร พราหมโพธิ์
นายประเวช การินทร์
นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
นายประสงค์ เสือคล้าย
นายประสบ ตรีทศ
นายประสพชัย วัฒนสินธุ์
นายประสาท ชลาลัย
นายประสาร สาระวิถี
นายประสิทธิ์ วิจิตรโสภา
นายประสิทธิ์ ศรีเมือง
นายประเสริฐ จงรักษ์
นายประเสริฐ ชัยชนะ
นายประเสริฐ ศรีสุวรรณ
นายประหยัด ช่วยงาน
นายประหยัด วงษ์สุนทร
นายประหยัด วังวร
นายปราณีต ศรีสร้อย
นายปรีชา เดือนนิล
นายปรีชา นวลแสง
นายปรีชา ศุขคุณ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.
๒๖๐.
๒๖๑.
๒๖๒.
๒๖๓.
๒๖๔.
๒๖๕.
๒๖๖.
๒๖๗.
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.
๒๗๑.
๒๗๒.
๒๗๓.

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายปรีชา สารโท
นายปิยนาถ ชาวน่าน
นายปิยะ ประกอบผล
นายผดุง โมคศักดิ์
นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง
นายพงศกร ชูพันธ์
นายพงษ์พันธุ์ ต๊ะถา
นายพงษ์ศักดิ์ พูนบํานาญ
นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม
นายพงศ์สิน จิรกุลถาวรพัฒน์
นายพงษ์สวัสดิ์ เขียนทอง
นายพจน์ สิชญนุกฤษฎ์
นายพรโรจน์ พศกชาติ
นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับ
นายพันคํา กิตติกุล
นายพันธ์ณรงค์ จินดาโชตสิริ
นายพันธ์ภิพรต รังษิโย
นายพันธยุทธ นิลแก้ว
นายพันศักดิ์ วงศ์ตะวัน
นายพัสกร ถิระการ
นายพิชัย วงศ์ษาบุตร
นายพิชัย อินโปธา
นายพิชิต พลเยี่ยม
นายพิเชฏฐ สุคนธ์
นายพิเชษฐ์ จันทร์หนองแวง
นายพิทักษ์ ทางทอง

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๒๗๔.
๒๗๕.
๒๗๖.
๒๗๗.
๒๗๘.
๒๗๙.
๒๘๐.
๒๘๑.
๒๘๒.
๒๘๓.
๒๘๔.
๒๘๕.
๒๘๖.
๒๘๗.
๒๘๘.
๒๘๙.
๒๙๐.
๒๙๑.
๒๙๒.
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.
๒๙๖.
๒๙๗.
๒๙๘.
๒๙๙.

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายพิทักษ์ โนนเภา
นายพิทักษ์ ปรักมาศ
นายพิพิธ ตั้งวิบูลย์ชัย
นายพิษณุ ดิเรกกุล
นายพูลศักดิ์ ทิพย์บุญมี
นายเพชร กล้าหาญ
นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ
นายไพฑูรย์ อนุสัตย์
นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ว่าที่ร้อยโท ไพโรจน์ ก้อนตาล
สิบเอก ฟ้าประทาน เติมขุนทด
นายภักดี ตั้งธรรม
นายภัทรพล บุญโชติ
นายภานุมาส สุริยะโชติ
นายภานุรุจ ทรายสมุทร
นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว
นายภิเษก ดอยแก้วขาว
นายภูนัย ภูถาวร
นายภูภัฏ ยกทวน
นายภูวดล ปุณฑริกกุล
นายภูษิต แจ่มศรี
สิบเอก มงคล ใจเย็น
นายมงคล ล้อสินคํา
นายมงคล สายสูง
นายมณฑป นามบุญ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๓๐๐.
๓๐๑.
๓๐๒.
๓๐๓.
๓๐๔.
๓๐๕.
๓๐๖.
๓๐๗.
๓๐๘.
๓๐๙.
๓๑๐.
๓๑๑.
๓๑๒.
๓๑๓.
๓๑๔.
๓๑๕.
๓๑๖.
๓๑๗.
๓๑๘.
๓๑๙.
๓๒๐.
๓๒๑.
๓๒๒.
๓๒๓.
๓๒๔.
๓๒๕.

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายมณี พัดขํา
นายมนตรี พลประสิทธิ์
นายมนตรี พันธ์คํา
นายมนู อินทรวิเชียร
นายมานะ เขียวเหลือง
พลอากาศตรี มานะ ประสพศรี
นายมานัด ศรีบํารุง
นายเมธี อ้วนล่ํา
นายยงยุทธ วสุธากูล
นายยงยุทธ อุดปั๋น
นายยรรยง สุขเกษม
นายยืนยง ปาลี
นายยุทธนา สุดวิลัย
พลตรี ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา
นายระวัง ลี้วิชัย
นายรังสรรค์ กียปัจจ์
พันตรี รัฐกฤษณ์ ใจจริง
นายรัฐพงษ์ รัฐสมุทร
นายราเมศร์ จงอยู่สุข
นายเรวัต แซ่ลิ่ม
นายละคร การะพันธ์
นายละม้าย นาคนคร
นายละมูล เจนวรกุล
นายลาภวารินทร์ บริสุทธิ์ธรรม
นายลิขิต เพชรผล
นายวรรณสิทธิ์ คําเพราะ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๓๒๖.
๓๒๗.
๓๒๘.
๓๒๙.
๓๓๐.
๓๓๑.
๓๓๒.
๓๓๓.
๓๓๔.
๓๓๕.
๓๓๖.
๓๓๗.
๓๓๘.
๓๓๙.
๓๔๐.
๓๔๑.
๓๔๒.
๓๔๓.
๓๔๔.
๓๔๕.
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.
๓๔๙.
๓๕๐.
๓๕๑.

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายวรี สุโพธิ์ชัย
นายวสันต์ แคดี
นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
นายวัชพงษ์ ญาณกาย
นายวัชรพงศ์ นุราช
นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช
นายวัชรินทร์ แพงคํา
นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล
นายวัฒนะ ทองสุ
นายวันชัย จันทมาลา
นายวันชัย พิริยะประภากุล
นายวันชัย สกลพรวศิน
ร้อยตํารวจตรี วันชาติ ทุมมา
นายวิจิตร พนายิ่งไพศาล
นายวิชัย จุฑาจันทร์
นายวิชัย ปริยวาที
นายวิชัย พุฒิมานิตพงศ์
นายวิชัย เรืองทัพ
นายวิชัย สนเอี่ยม
นายวิชาญกรณ์ พันธ์จันทร์ดี
นายวิเชียร เจริญรัตน์
นายวิเชียร ฉิมสัญชาติ
นายวิเชียร เอี่ยมนาคะ
นายวิฑูรย์ อยู่เรืองเดช
นายวิทยา ศรีชมพู
พลโท วิทวัส บุญยสัมพันธ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๓๕๒.
๓๕๓.
๓๕๔.
๓๕๕.
๓๕๖.
๓๕๗.
๓๕๘.
๓๕๙.
๓๖๐.
๓๖๑.
๓๖๒.
๓๖๓.
๓๖๔.
๓๖๕.
๓๖๖.
๓๖๗.
๓๖๘.
๓๖๙.
๓๗๐.
๓๗๑.
๓๗๒.
๓๗๓.
๓๗๔.
๓๗๕.
๓๗๖.
๓๗๗.

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายวินัย ชัยชนะ
นายวินัย ทองมั่น
นายวินัย รัตนมาลี
นายวินัย ศรีทรัพย์
พลโท วินัย เสมสวัสดิ์
นายวินิตย์ คชเดช
นายวิมล ศิริปีริด์
นายวิรัช ชูเมือง
นายวิรัช เปยะกัง
นายวิรัตน์ คําเรือง
นายวิรัตน์ เพ็งประโคน
นายวิรัติ พุ่มจิตร
ว่าที่ร้อยโท วิรุฬห์ นาคําภา
นายวิโรจน์ ทองนุ่ม
นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว
นายวิวัฒน์ เย็นฉ่ํา
พลโท วิศณุ ศรียะพันธ์
นายวิศิษฎ์ วงศ์สว่าง
นายวิเศษ เชยกระรินทร์
ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์
นายวิสุทธิ์ วงศ์บา
นายวีนัส ถายา
นายวีระ เจริญสุข
นายวีระ แสงจันทร์
นายวีระชัย จันทร์สุข
นายวีระชัย ทิวากรสกุล

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๓๗๘.
๓๗๙.
๓๘๐.
๓๘๑.
๓๘๒.
๓๘๓.
๓๘๔.
๓๘๕.
๓๘๖.
๓๘๗.
๓๘๘.
๓๘๙.
๓๙๐.
๓๙๑.
๓๙๒.
๓๙๓.
๓๙๔.
๓๙๕.
๓๙๖.
๓๙๗.
๓๙๘.
๓๙๙.
๔๐๐.
๔๐๑.
๔๐๒.
๔๐๓.

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายวีระชัย บุญอยู่
นายวีระชัย แปลกสินธุ์
นายวีระเดช จักรวรรณพร
นายวีระวัฒน์ งอยผาลา
นายวีระศักดิ์ วรรณโอกาส
นายวุฒิชัย กลิ่นทอง
นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ
นายวุฒิชัย ใหม่วงค์
นายวุฒิพงศ์พันธ์ ศิริเกษ
นายวุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
นายเวียงชัย ราชฤทธิ์
นายศรายุทธ พุ่มทอง
นายศราวุธ ศรีประภา
นายศศิพงษ์ แผ่นผา
นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์
นายศักดิ์ระพี ศรีภิรมย์
นายศาตนันท์ธร ไชยณรงค์
นายศิริ ขาวสําอางค์
นายศิริโชค วิจิตร
พันจ่าเอก ศุภกร ทิมเขียว
นายศุภกฤต แกมนิรัตน์
นายศุภชัย แก้วประดิษฐ์
นายศุภชัย จันทสุรียวิช
นายศุภชัย บุญวิเศษ
นายศุภรัช เทพพร
ว่าที่ร้อยตรี เศวตชัย ทรัพย์บุญมี

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๔๐๔.
๔๐๕.
๔๐๖.
๔๐๗.
๔๐๘.
๔๐๙.
๔๑๐.
๔๑๑.
๔๑๒.
๔๑๓.
๔๑๔.
๔๑๕.
๔๑๖.
๔๑๗.
๔๑๘.
๔๑๙.
๔๒๐.
๔๒๑.
๔๒๒.
๔๒๓.
๔๒๔.
๔๒๕.
๔๒๖.
๔๒๗.
๔๒๘.
๔๒๙.

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายสง่า สง่างาม
นายสถิต วงค์พุทธคํา
นายสนอง ตรงเที่ยง
นายสนาม ทับทิมใส
นายสนิท นันทชัย
นายสมควร เสือพิทักษ์
นายสมคิด กรองมาลัย
นายสมจิต เรือนอินทร์
นายสมเจตน์ ไปเร็ว
นายสมชัย เลขยันต์
นายสมชาย ทองอ่อน
นายสมชาย คงพชรกร
นายสมชาย คํารักษ์
นายสมชาย ถนอมวงศ์
นายสมชาย ปะนัดเต
นายสมชาย พยนต์เลิศ
นายสมชาย โพธิ์ศิริ
นายสมชาย ศรีวิพัฒน์
นายสมชาย แสงถนอม
นายสมเดช ประทุมทอง
นายสมนึก พลศรี
นายสมบัติ หิริโอตัปปะ
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
นายสมประสงค์ ทองไกรแสน
นายสมพงษ์ ดอนสถิต
นายสมพงษ์ พละหาญ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๔๓๐.
๔๓๑.
๔๓๒.
๔๓๓.
๔๓๔.
๔๓๕.
๔๓๖.
๔๓๗.
๔๓๘.
๔๓๙.
๔๔๐.
๔๔๑.
๔๔๒.
๔๔๓.
๔๔๔.
๔๔๕.
๔๔๖.
๔๔๗.
๔๔๘.
๔๔๙.
๔๕๐.
๔๕๑.
๔๕๒.
๔๕๓.
๔๕๔.
๔๕๕.

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมพร ยากะบิล
นายสมภพ อุณหชาติ
นายสมมิตร ตะวัน
นายสมมุติ ชัยมะโน
นายสมยศ พสกบุตร
นายสมยศ สงโสด
นายสมรักษ์ ถวาย
นายสมศักด์ งามสมเกล้า
นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ ณ ถลาง
นายสมศักดิ์ พูลศิริ
นายสมศักดิ์ ยอดบุดดี
นายสมศักดิ์ หัตถกิจ
นายสมหมาย จันทร์เอี่ยม
นายสมหมาย พลเยี่ยม
นายสมหมาย ศรประสิทธิ์
นายสมหวัง เขื่อนแก้ว
นายสมหวัง พันธะลี
นายสมัย ธนะศรี
นายสมิง เสมียนรัมย์
นายสรรเพชญ พันธ์ภักดี
นายสรวุฒิ แสวงดิลก
นายสรวุทธิ พิทธยะพงษ์
นายสรายุทธ สุมาลย์โรจน์
นายสราวุธ หงษ์อ่อน
นายสราวุธ อินทร์ต๊ะ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๔๕๖.
๔๕๗.
๔๕๘.
๔๕๙.
๔๖๐.
๔๖๑.
๔๖๒.
๔๖๓.
๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.
๔๗๓.
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.
๔๘๑.

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายสฤษดิ์ สีหะนันท์
นายส่วน ดวงจันทร์
นายสวัสดิ์ มาศขาว
นายสวาง วิชะนา
นายสะอาด ฟองอินทร์
นายสังวาร เอ็บมูล
นายสันติ เกื้อกูล
นายสันติภัทร โคจีจุล
ร้อยตํารวจตรี สันติสุข มนตรี
นายสายน สถานสุข
นายสิทธิชัย เสนา
นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ
นายสิทธิพงษ์ พิรุณ
นายสิญจ์ ฉัตรศรีทองกุล
นายสุขุม ปลัดกอง
นายสุจินต์ วิชัยวงค์
นายสุชาติ เลิศลบ
นายสุชาติ แวงโสธรณ์
นายสุชิน เฟื่องสวัสดิ์
นายสุชีพ บุญวงษ์
นายสุดทัด ช่างนอก
นายสุทธิชยั เดชสุวรรณนิธิ
นายสุทธิศักดิ์ คลังอาจ
นายสุทัศน์ พันธุ์อุโมงค์
นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
นายสุทิน มาทํามา

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๔๘๒.
๔๘๓.
๔๘๔.
๔๘๕.
๔๘๖.
๔๘๗.
๔๘๘.
๔๘๙.
๔๙๐.
๔๙๑.
๔๙๒.
๔๙๓.
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.
๔๙๗.
๔๙๘.
๔๙๙.
๕๐๐.
๕๐๑.
๕๐๒.
๕๐๓.
๕๐๔.
๕๐๕.
๕๐๖.
๕๐๗.

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุเทพ เจริญสันดร
นายสุเทพ ทรงประโคน
นายสุเทพ สุขชีพ
นายสุบิน อ้อสุวรรณ
นายสุพจน์ เจริญสมุทรกุล
นายสุพจน์ พลเสน
นายสุพจน์ รัตนเกษมสุข
นายสุภาพ สายทองอินทร์
นายสุมนต์ ศิริธรรม
นายสุรชัย จันทรักษ์
นายสุรชัย ทองทวี
นายสุรชัย เหมือนนิรุทธ์
นายสุรชาติ นนทะแสน
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก
นายสุรพงษ์ เงาศรี
นายสุรพงษ์ สุทธปรีดา
ว่าที่ร้อยตรี สุรพล จันทร์ฝั้น
นายสุรพล นาคเกิด
นายสุรพล เพ็งน้อย
นายสุรพล มาลัยเลิศ
นายสุรพล มีหนองหว้า
นายสุรศักดิ์ จั่นนพรัตน์
นายสุรศักดิ์ ปะกิลาพัง
นายสุรศักดิ์ มณีเรือง
นายสุรศักดิ์ พงษ์ธรรม

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๕๐๘.
๕๐๙.
๕๑๐.
๕๑๑.
๕๑๒.
๕๑๓.
๕๑๔.
๕๑๕.
๕๑๖.
๕๑๗.
๕๑๘.
๕๑๙.
๕๒๐.
๕๒๑.
๕๒๒.
๕๒๓.
๕๒๔.
๕๒๕.
๕๒๖.
๕๒๗.
๕๒๘.
๕๒๙.
๕๓๐.
๕๓๑.

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรศักดิ์ วงศ์ชินศรี
นายสุรศักดิ์ สมันกสิวิทย์
ว่าที่ร้อยโท สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก
พลตรี สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
นายสุรสิทธิ์ สงคง
นายสุรัตน์ ดิษฐเจริญ
นายสุรัตน์ พาชู
นายสุริยน ศรีชัย
นายสุริยะ พุทธิผล
นายสุริยะ มนิระพงศ์
นายสุริยา แก้ววงษา
นายสุริยา นทีศิริกุล
นายสุฤทธิ์ บุนนาค
นายสุวรรณ ขุนพิมล
นายสุวิชาญ ปรุงแสง
ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี
นายเสกสรร ฤทธิแผลง
นายเสถียร อ่วมพรหม
นายเสนอ แก้วนาคูณ
นายเสน่ห์ ซื่อตรง
นายเสน่ห์ สมวงศ์
นายเสรี เสียงใส
นายแสงเทียนชัย ใจดี
นายหลุยส์ คว็อก ปิง ยิน
Mr.Louis KWOK Ping Yin
๕๓๒. นายเหรียญชัย ภูช่างทอง

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๕๓๓.
๕๓๔.
๕๓๕.
๕๓๖.
๕๓๗.
๕๓๘.
๕๓๙.
๕๔๐.
๕๔๑.
๕๔๒.
๕๔๓.
๕๔๔.
๕๔๕.
๕๔๖.
๕๔๗.
๕๔๘.
๕๔๙.
๕๕๐.
๕๕๑.
๕๕๒.
๕๕๓.
๕๕๔.
๕๕๕.
๕๕๖.
๕๕๗.
๕๕๘.

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายไหล บุญทัย
นายอณาวุธ ชูทรัพย์
นายอดิศักดิ์ เนติประวัติ
นายอดุลย์ ภูปลื้ม
นายอดุลย์ วังไชยเลิศ
นายอติกิจ วิเวกวินย์
ร้อยตํารวจตรี อนันต์ นุชศรี
นายอนันต์ มณีฉาย
นายอานนท์ กฤษณะกาฬ
นายอารีย์ วีระเจริญ
นายอนันต์ วัฒนะวิทย์
นายอนันท์ บานเย็น
นายอนุพงศ์ คงประพันธ์
นายอนุมัติ มะรือสะ
นายอนุวัฒน์ ชูทรัพย์
นายอนุรักษ์ พลดี
นายอนุสรณ์ จําเริญเจือ
นายอนุสรณ์ ทรงพิพัฒน์
ว่าที่พันตรี อภิชิต โกษาแสง
นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์
นายอภินันท์ คงประดิษฐผล
นายอภิรัฐ ตราดุษฎี
นายอรทัย เกษสัญชัย
นายอรรณพ จูจันทร์
นายอรรถสิทธิ์ หล่อสุวรรณ
นายอวิวุทธิ์ กิตติวรรุทธ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๕๕๙.
๕๖๐.
๕๖๑.
๕๖๒.
๕๖๓.
๕๖๔.
๕๖๕.
๕๖๖.
๕๖๗.
๕๖๘.
๕๖๙.
๕๗๐.
๕๗๑.
๕๗๒.
๕๗๓.
๕๗๔.
๕๗๕.
๕๗๖.
๕๗๗.
๕๗๘.
๕๗๙.
๕๘๐.
๕๘๑.
๕๘๒.
๕๘๓.
๕๘๔.

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายอุกฤษ์ ถินคํา
นายอุดมศักดิ์ สินประเสริฐ
นายอัครวัฒน์ พัฒนะกูลพงศ์
นายอัฑฒ์ มาฆลักษณ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
นายอัมพร ช้างสาร
นายอัมพร แสงศักดิ์
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
นายอานนท์ แววสง่า
นายอํานาจ บุญทรง
นายอํานาจ สุทิน
นายอํานาจ อินโท่โล่
นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์
นายอิศราเมศร์ คชานุกูลย์
นายเอกราช อยู่ฤกษ์
นายเอกพงษ์ พิทักษ์กําพล
นายเอนก ธาราศรี
นายเอนก นิลฉาย
ร้อยตํารวจตรี โอภาส ฤทธิ์เจริญ
ว่าที่ร้อยโท ฮัสบุลเล๊าะห์ กาลอ
นางสาวกนกนุช จินดาโชตสิริ
นางกนกพร ด้วงคําภา
นางสาวกนกพร คําโสภา
นางกรกนก บัวสุภาพ
นางกลอยสุข เมืองคํา
นางกอบกูล คําภักดี
นางกัญวรา วงศ์ธิดา

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๕๘๕.
๕๘๖.
๕๘๗.
๕๘๘.
๕๘๙.
๕๙๐.
๕๙๑.
๕๙๒.
๕๙๓.
๕๙๔.
๕๙๕.
๕๙๖.
๕๙๗.
๕๙๘.
๕๙๙.
๖๐๐.
๖๐๑.
๖๐๒.
๖๐๓.
๖๐๔.
๖๐๕.
๖๐๖.
๖๐๗.
๖๐๘.
๖๐๙.
๖๑๐.

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางกาญจนา พิมพ์สุข
นางสาวกาญจนา สังวรวงศา
นางกาศอัมพร ชุ่มนาเสียว
นางกําเหนิด เชื้อสุวรรณ์
นางกิตติยา ดอกคํา
นางกุลธิดา มังกรไชยา
นางกุศล บัวเกตุ
นางสาวใกล้รุ่ง กลั่นคันฑา
นางขนิษฐา หอมกลบ
นางขนิษฐา หิรัญอนันต์สุข
นางขวัญใจ กลิ่นขจาย
นางสาวเขมิกา อารมณ์
นางคนึงนิจ เกตุแก้ว
นางงามตา ลิมปิสวัสดิ์
นางจงจิตต์ พรรณาวร
นางสาวจตุพร ศักดิ์ใหญ่
นางสาวจตุรพร มหาภาส
นางจรัสศรี เพ็ญสุภา
นางจริยา ปารีพันธ์
นางจันทร์จิรา พิทักษ์กําพล
นางสาวจันทรา ขันตีสาย
นางจันทร์มร แก้วคําใต้
นางจารีย์ เพชรทอง
นางจารีย์ สมวงศ์
นางสาวจารุพันธ์ พึ่งรัตน์
นางจารุวรรณ รัตนมาลี

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๖๑๑.
๖๑๒.
๖๑๓.
๖๑๔.
๖๑๕.
๖๑๖.
๖๑๗.
๖๑๘.
๖๑๙.
๖๒๐.
๖๒๑.
๖๒๒.
๖๒๓.
๖๒๔.
๖๒๕.
๖๒๖.
๖๒๗.
๖๒๘.
๖๒๙.
๖๓๐.
๖๓๑.
๖๓๒.
๖๓๓.
๖๓๔.
๖๓๕.
๖๓๖.

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิตรา คําเบิก
นางจินดารัตน์ เงาประเสริฐวงศ์
นางจิราภร สุภาพิมพ์
นางจิราพร ชาญสึก
นางจิราภรณ์ ชนไพโรจน์
นางจุฑามาศ ปรารมภ์
นางจุรีรัตน์ สุขภาค
นางจูรีรัตน์ คําเมือง
นางฉันทนา แมนสุข
นางฉัตราภรณ์ จันทร์ศิริ
นางเฉลิมพร หมุนอุดม
นางชไมพร ปั้นแววงาม
นางชุติมณฑนน์ เรืองกาญจนสุรีย์
นางฏิติพร นาคศรีสุข
นางฑารินี เนคมานุรักษ์
นางฑิฆัมพร วิเชียรเชื้อ
นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล
นางสาวณัฐิกา ศรีมกุฎพันธุ์
นางดวงจิต หลักเพชร
นางสาวดวงสมร โพธิ์อยู่
นางดาริกา กูลแก้ว
นางเตือนใจ วิโสจสงคราม
นางทศพร รุจิอาจ
นางสาวทัศนีย์ บุญญะโรดล
นางทัศนีย์ พวงไพบูลย์
นางสาวทิพย์ประจักษ์ วงษ์มงคล

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๖๓๗.
๖๓๘.
๖๓๙.
๖๔๐.
๖๔๑.
๖๔๒.
๖๔๓.
๖๔๔.
๖๔๕.
๖๔๖.
๖๔๗.
๖๔๘.
๖๔๙.
๖๕๐.
๖๕๑.
๖๕๒.
๖๕๓.
๖๕๔.
๖๕๕.
๖๕๖.
๖๕๗.
๖๕๘.
๖๕๙.
๖๖๐.
๖๖๑.
๖๖๒.

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางธนวรรณ พฤฒิวรานนท์
นางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์
นางสาวธมลวรรณ สร้อยมุก
นางธัญญารัตน์ ช้างสาร
นางสาวธัญญรัตน์ ธนาศิริกุลศักดิ์
นางนที คงประพันธ์
นางนพมาศ บริสุทธิ์ธรรม
นางนพวรรณ ไชยพลงาม
นางนภาพร นุชวงศ์
นางนวนจันทร์ คําสาร
นางนวลปรางค์ นาถพรายพันธุ์
นางนัจกร สถานทรัพย์
นางนันทวรรณ์ แป้นเกิด
นางนันทิยา ผกาวัลย์
นางสาวนิจนิรันดร์ แจ่มสมบูรณ์
นางสาวนิทรา เทียมสุวรรณ
นางสาวนิพา ตรีเสถียรไพศาล
นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน
นางบรรจง ศรีราช
นางบังอร กุศลสร้าง
นางบังอร สมโสภาพ
นางบัวชุม ชาญประโคน
นางบุตรธิกรณ์ จุลพล
นางเบญจมาภรณ์ เปาริสาร
นางปนัดดา หนุนภักดี
นางปัทมาวดี สมภูมิ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๖๖๓.
๖๖๔.
๖๖๕.
๖๖๖.
๖๖๗.
๖๖๘.
๖๖๙.
๖๗๐.
๖๗๑.
๖๗๒.
๖๗๓.
๖๗๔.
๖๗๕.
๖๗๖.
๖๗๗.
๖๗๘.
๖๗๙.
๖๘๐.
๖๘๑.
๖๘๒.
๖๘๓.
๖๘๔.
๖๘๕.
๖๘๖.
๖๘๗.
๖๘๘.

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประทุม ศรีโสภา
นางประทุมทิพย์ ไพเราะ
นางประวิทย์ ยิ้มพงษ์
นางปราณี กระทุ่มเขตต์
นางปราณี วงศ์กุหมัด
นางปริฉัตร ธนะ
นางปริณา ภักดีประเสริฐ
นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร
นางสาวปิ่นทิพย์ ทอนเกาะ
นางพนมพร ปิยธรรมากรณ์
นางพรทิพย์ โชคสมัย
นางพรทิพย์ นิลจุลกะ
นางสาวพรนิภา จงเจริญ
นางพรพิมล ชูทอง
นางพรศิริ มีจั่นเพ็ชร
นางสาวพรหมพร อุณหนันทน์
นางพัชนี นาคะนาท
นางพัชรินทร์ ศิริวิริยานันท์
นางพัชรี คําเบ้า
นางพัชรี จิรจีรังชัย
นางพาพิศ อยู่ภักดี
นางสาวพิจารี วสันต์สว่าง
นางพิมพ์ภา ปะนัดเต
นางพูลศรี พรหมดนตรี
นางพูลสิน คัมภ์บุญยอ
นางสาวเพชรรัตน์ รัตนพันธุ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๖๘๙.
๖๙๐.
๖๙๑.
๖๙๒.
๖๙๓.
๖๙๔.
๖๙๕.
๖๙๖.
๖๙๗.
๖๙๘.
๖๙๙.
๗๐๐.
๗๐๑.
๗๐๒.
๗๐๓.
๗๐๔.
๗๐๕.
๗๐๖.
๗๐๗.
๗๐๘.
๗๐๙.
๗๑๐.
๗๑๑.
๗๑๒.
๗๑๓.
๗๑๔.

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพ็ญแข พุ่มพวง
นางสาวเพ็ญนภา เรืองเดช
นางเพ็ญศรี แต่งเนตร
นางแพรวขวัญ กลิ่นขจร
นางสาวภัทรนันท์ จิตราช
นางภัทรวัลลิ์ เฉลิมศิลป์
นางภัสราวรรณ์ เจนการ
นางภาคินี ไกรทิพย์
นางสาวภาวิณี เลี้ยงอํานวย
นางภาวิดา ศรีสุนทร
นางสาวภิญญาพัชญ์ เชิดรัตนะสกุล
นางมธุรส ทองกัน
นางมนรัตน์ นิชเปี่ยม
นางมยุราพร อินไชย
นางมลฤดี สังข์เอม ประสิทธิสุวรรณ
นางมารี คล้ายดํา
นางมาลี สาสะเดาะห์
นางยุพาพักตร์ วงค์ภูธร
นางยุพิน ชมภูบุตร
นางเยาวเรศ ตามธรรม
นางสาวเยาวเรศ อุทัย
นางสาวเยาวลักษณ์ เยาวไสย
นางสาวโยภา ศรีงาม
นางรพีพรรณ ขาวศรี
นางรวงทอง รักษ์สกุล
นางรัชฎา ทองเขื่อนขันธ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๗๑๕.
๗๑๖.
๗๑๗.
๗๑๘.
๗๑๙.
๗๒๐.
๗๒๑.
๗๒๒.
๗๒๓.
๗๒๔.
๗๒๕.
๗๒๖.
๗๒๗.
๗๒๘.
๗๒๙.
๗๓๐.
๗๓๑.
๗๓๒.
๗๓๓.
๗๓๔.
๗๓๕.
๗๓๖.
๗๓๗.
๗๓๘.
๗๓๙.
๗๔๐.

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชนี จันทรอัมพร
นางรัชนี รัตนกุล
นางรัตนาภรณ์ พรหมเพชร
นางสาวราตรี พิมพ์ศักดิ์
นางราวีย์ วัฒนสินธุ์
นางรินทร์ดา พุ่มเดช
นางสาวรุ่งทิพย์ ยอดประดู่
นางรู้จิต ดวงจันทร์
นางละมุล ธนะคุณ
นางละวิม เอกมาตฤกุล
นางลาวัลย์ เจริญทรัพย์
นางสาวลัดดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา
นางลําพูน เอกฐิน
นางวชิราภรณ์ ภูนาโท
นางวรรณวิไล นาคขําพันธุ์
นางวรัชยา ฉายเรือง
นางวรัทยา จันทร์แก้ว
นางสาววราภรณ์ เต็มแก้ว
นางวราภรณ์ พุทธวงษ์
นางวราภรณ์ เรืองพัฒนทวี
นางวัชรีภรณ์ โสดาทิพย์
นางวันทนา สุขษาสุณี
นางวันทนีย์ เพาะพานิช
นางวาสนา สงโสด
นางสาววาสนา แสงจันทร์
นางวิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๗๔๑.
๗๔๒.
๗๔๓.
๗๔๔.
๗๔๕.
๗๔๖.
๗๔๗.
๗๔๘.
๗๔๙.
๗๕๐.
๗๕๑.
๗๕๒.
๗๕๓.
๗๕๔.
๗๕๕.
๗๕๖.
๗๕๗.
๗๕๘.
๗๕๙.
๗๖๐.
๗๖๑.
๗๖๒.
๗๖๓.
๗๖๔.
๗๖๕.
๗๖๖.

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิเชียร ภูผาสุก
นางวิมลรัตน์ ต้อยสําราญ
นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม
นางศยามล เสือหาญ
นางสาวศรัญญา มีพึ่ง
นางศศิดา ใจสถาน
นางสาวศศิธร แสนเวียง
นางสาวศศิพิชญ์ นิลไพรัช
นางศิริยนต์ ถาวร
นางสาวศิริวิภา ศรีคําบาง
นางศุภรัตน์ ใจสะอาด
นางโศภชา เฟื่องทอง
นางสมคิด ปูชิตเสถียร
นางสมใจ อัศวเดชขจร
นางสมใจ อินทสิทธิ์
นางสาวสมปอง ผิวผ่อง
นางสมพร ควรนาม
นางสมพร สมวงศ์
นางสาวสมพร ฉ่ําเอี่ยม
นางสาวสมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์
นางสาวสมอุรา ยศอ่อน
นางสมัญญา จักรชัย
นางสาวสรัลยาณ์ บรมัตถ์
นางสอาด เนตวงษ์
นางสัจจา ฝ่ายคําตา
นางสันธยา ดารารัตน์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗๖๗. นางสายเพชร ภูผาลา
๗๖๘. นางสิริพรรณ เสาร์ฤกษ์
๗๖๙. นางสาวสุจิตรา ยางนอก
๗๗๐. นางสุจิตรา ไชยฤกษ์
๗๗๑. นางสุจินดา ทรายแหลมทอง
๗๗๒. นางสาวสุดาวดี ดีอินทร์
๗๗๓. นางสุทธิกัญญา ไทยเพ็ชร
๗๗๔. นางสาวสุทิน เตียนพลกรัง
๗๗๕. นางสาวสุนทรี ฉายขจร
๗๗๖. นางสุนันทา สังขทัศน์
๗๗๗. นางสาวสุเบดา ปาทาน
๗๗๘. นางสุพรรณ แสงทาน
๗๗๙. นางสุไพ รัตนนาคินทร์
๗๘๐. นางสาวสุภา ฉัตรชฎานุกูล
๗๘๑. นางสุภาพ บุญหลง
๗๘๒. นางสาวสุมิตรา มุทิตานันท์
๗๘๓. นางสาวสุรีรัตน์ คําฝอย
๗๘๔. นางสาวสุภัทรา สิริจามร
๗๘๕. นางสุภาวดี ทองทา
๗๘๖. นางสุรภี โสภา
๗๘๗. นางสุรีพร มูลตรีภักดี
๗๘๘. นางสุรีย์ บุญรักษา
๗๘๙. นางสาวสุวรรณา วรทล
๗๙๐. นางสาวสุวารี สังข์เงิน

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๗๙๑.
๗๙๒.
๗๙๓.
๗๙๔.
๗๙๕.
๗๙๖.
๗๙๗.
๗๙๘.
๗๙๙.
๘๐๐.
๘๐๑.
๘๐๒.
๘๐๓.
๘๐๔.
๘๐๕.
๘๐๖.
๘๐๗.
๘๐๘.
๘๐๙.
๘๑๐.
๘๑๑.
๘๑๒.
๘๑๓.
๘๑๔.
๘๑๕.
๘๑๖.

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวิมล ทองอินทร์
นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์
นางเสาวณีย์ อาจสามารถ
นางเสาวภาค พงษา
นางเสาวลักษณ์ กิจนุสนธิ์
นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์
นางสาวโสรัฎดา วงศ์รัก
นางสาวหญิง สุมน
นางหนูแดง ชาชุมพร
นางอมรรัตน์ สุทธิสาร
นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์
นางสาวอรทัย เกษสัญชัย
นางสาวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์
นางอรวรรณ พูลพัฒน์
นางอรอนงค์ หนองคาย
นางอรุณี จัตุชัย
นางอังสนา โตกะหุต
นางอัจฉรา บุญแปลง
นางสาวอัมพร ขาววัฒน์
นางอารีพันธุ์ เทียนเสริมทรัพย์
นางอําไพ เพ็ชรทอง
นางสาวอิชยา กัปปา
นางอุบล ปิยะกาญจน์
นางสาวอุษา น้อยสนิท
นางสาวอุษา อนุกูล
นางสาวเอื้อมพร จารุเมฆิน

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

ชั้นที่ ๓
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.

นายกรรมาธิการ จิตตะมาก
นายกรุง ม่วงนาครอง
นายกฤดิพงค์ บุญรงค์
นายกฤษณุชา สรสินธ์
นายกฤษดา ชูศรี
นายกฤษดา เอกา
นายกฤษศักดิ์ ไชยศร
นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์
นายกวี ด่านศิริ
นายกันต์กฤช ไชยโพธิ
นายกันตพัฒน์ พุทธเทศน์
สิบเอก กัปตัน บุณยะวัฒนพฤกษ์
นายกัมปพจน์ ปัญจมะวัต
นายกัมพล ภิมาลย์
นายกําพล จงไกรจักร
นายกิจจา ธารเนตร
นายกิตติกร แซ่หมู่
นายกิตติ์ธเนศ ศตพรไกรวัฒน์
นายกิตติพงษ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
นายกิตติพล เอี่ยมสกุล
นายกิตติภูมิ โฉมศรี
นายกิตติวัฒน์ สุรักษ์รัตนสกุล
นายกิตติศักดิ์ บุญไทย
นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมสุเมธ
นายกิติศักดิ์ ประดับ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

พันจ่าอากาศเอก กิติศักดิ์ เพ็งสกุล
นายเกรียงไกร พานดอกไม้
นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนอุ่น
นายเกียรติศักดิ์ เปลรินทร์
นายแก้ว กรรณาลงกรณ์
นายโกศล อุ่นชู
นายขรรค์ชัย วัชรกาฬ
นายขยัน ติ๊บเมืองมา
นายขวัญชัย เนียมหอม
นายขวัญชัย สร้อยสุวรรณ์
นายขุนหาญ นิตตา
นายคณิศร มีฤทธิ์
นายคมศักดิ์ ชื่นชม
นายเคน สุนา
นายจงกล เวียงสมุทร
นายจงรักษ์ พิสุทธิมาน
นายจรัญ จากยางโทน
นายจรูญ จันทะคาม
จ่าสิบเอก จเร วิฤทธิ์
นายจักรกริช พรมเสน
นายจักรพงษ์ จันทรขันตี
นายจักรพจน์ ศรีศิลป์
นายจักรินทร์ ชื่นค้า
นายจันทรัตน์ ต้นทับทิมทอง
นายจํานงค์ จันแปงเงิน
นายจํานงค์ มาแสง

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายจําเนียร สมแสง
นายจํารัส บัวเกตุ
นายจิรศักดิ์ วารีศรี
นายจิระ สุกแก้ว
นายจิรายุ ไพรวิจิตร
นายจีรยุทธ กลีบบัว
นายจีระศักดิ์ เพ็ชร์จันทร์
นายเจนณรงค์ จันทวงศ์
นายเจษฎา ถิ่นสอน
นายเจษฎา บูรณะจารุ
นายฉลาด ส่งเสริม
นายฉัตรณรงค์ สุวรรณศรี
นายเฉลิม กรุรัมย์
นายเฉลิมชัย หาญกุล
นายเฉลิมศักดิ์ อุ่นอกพันธ์
นายเฉลียว บูรณตระกูล
นายเฉลียว ศรีคําชน
นายชนก รุ่งโรจน์
นายชนะ เปรมปรี
นายชนะชัย นาทสีทา
ว่าที่ร้อยตรี ชยกร อยู่ถาวร
ว่าที่ร้อยตรี ชวลิต สิทธิกุล
นายชะเอม ดําจุติ
นายชัชวาลย์ สุริสาร
นายชั้น สุขทั่ว
นายชัยธัช ชัยชวาลทัศ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายชัยชาญ อ่อนคํา
นายชัยณรงค์ ฐานสมบัติ
นายชัยณรงค์ มาศโอสถ
นายชัยพร หนูเพชร
จ่าสิบเอก ชัยยงค์ จันทร์โสดา
นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ
นายชัยยะ พันธ์มุข
นาวาอากาศเอก ชัยยะ อุปริรัตน์
นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ
นายชัยพันธ์ พิจารณ์โสภณ
นายชัยรักษ์ คุ้มโต
นายชัยวัฒน์ ดวงตา
นายชาญชัย พนาพฤกษชาติ
นายชาตรี ภัทรธนสาร
นายชาตรี ศุภบูรณ์
นายชิญณุเษก ออมชมภู
นายชีวิน ศิริทรัพย์
นายชุมพร บุญเหมย
นายชูเกียรติ ชาติวีรัตนไตร
นายชูชาติ สะอาด
ว่าที่ร้อยตรี ชูชาติ สุขสมโภชน์
นายชูศักดิ์ แจ่มจํารัส
นายชูศักดิ์ มีเดช
นายชูศักดิ์ รัตนวิภาค
นายเชาวลิต คะเชนทร์ชาติ
นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายโชติ จิตขาว
นายโชติ ฟักเขียว
นายไชยยศ กัณหกุล
นายฐานพัฒน์ สังตรีเศียร
นายณรงค์ ประกายสกุล
นายณรงค์ มณีโชติ
นายณรงค์ สุขใจ
นายณพัฒน์พงศ์ ฉายานนท์
นายณัฐพงษ์ สุวรรณประสิทธิ์
นายณัฐพล แหวนแก้ว
นายณัฐพัชร์ แสงเงิน
นายณัฐวุฒิ ธนเสน
นายดวงอนุชา บัวงาม
นายดนัย สังข์เกิดสุข
นายดํารงพล กิตติรัตนวศิน
นายดิเรก รอดทั่ง
นายดุสิต แซงรัมย์
นายเดชวิทย์ ศรีสังวาลย์
นายเดชา โนชัยวงค์
นายเด็ดดวง ชมศิริ
นายเด่นชัย พงษ์คํา
นายแดนชัย ไชยวงศ์
นายตรีพล หนูศักดิ์
นายต่อศักดิ์ หาญสงคราม
นายเตชินทร์ หาญสิทธานนท์
นายไตรมาส ลิขิตวัน

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายถาวร เงินสมบัติ
นายถาวร ตาพล
นายถาวร เที่ยงธรรม
นายทนงศักดิ์ ศรีภิรมย์
นายทรงกรต วังล้อม
นายทรัพย์ ปราณี
นายทวีศักดิ์ น้อยดี
นายทวีศักดิ์ วีระพงษ์
นายทองประเสริฐ จันทรอัมพร
นายทองพูล บุญปก
นายทองสุก ยอดมณี
นายทองสุข นิลสวย
นายทองสุข หวานอารมณ์
นายทักษิณ ก้อนใหม่
นายทินกร สายธนู
นายทินกฤต เรือนสม
นายเทวัน พอใจ
นายเทียนชัย แก่นการ
นายธงชัย วงค์กาอินทร์
นายธงชัย ฟุ้งเฟื่อง
นายธนกฤษ พรสมจิตร์
นายธนชัย สายแขก
นายธนภัทร อาจจีน
นายธนวัฒน์ เธียรอําไพพรรณ
นายธนัชกิต อินทร์นอก
นายธนาชัย วงศาโรจน์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายธนาดุลย์ รถเพ็ชร
ว่าที่ร้อยตรี ธนิต แท่งทองคํา
นายธเนศ นรากุลพิสัย
นายธรรมโชติ ทองรอด
นายธรรมนูญ มั่งมีสุข
นายธวัช บุญชุ่ม
นายธวัช บูชาจันทรกูล
นายธีรโชติ คงคํา
นายธีรธัช ทุ้ยแป
นายธีรพร โพธิ
ว่าที่ร้อยตรี ธีรพล ซําอวง
นายธีรยุทธ ตั้งโนนสูง
นายธีระ ไกรการ
นายธีระ บุญชัย
นายธีระศักดิ์ ช้างน้อย
นายธีระศักดิ์ ศรีมณี
นาวาอากาศเอก นพดล บุญมั่น
นายนพดล มาจาก
นายนพดล วิญญาสุข
นายนพพร จิตดี
นายนพภรณ์ แจ้งใจ
นายนพรัตน์ อินทร์ชู
นายนรินทร์ บุญเย็น
นายนรินทร์ ลภาธนะโชติ
นายนริศ พูนบํานาญ
นายนวธร ฑีฆะเสถียร

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายนิกรณ์ ซื่อสัตย์
นายนิคม นามบุญเรือง
นายนิคม สะอาด
นายนิคม เหลืองทองคํา
นายนิติ ถาวรวาณิชย์
ร้อยตํารวจตรี นิพนธ์ จันทร์แก้ว
นายนิ่ม บุญกิจ
นายนิมิตร อัคคะประสา
นายนิวัฒน์ สุขประเสริฐ
นายนิเวศน์ ชื่นค้า
นายนีรมัย คิดโสภา
นายบรรจง สาหร่าย
ว่าที่ร้อยโท บรรจง บุญทัน
นายบรรจง บุญล้อม
นายบัญญัติ จามรี
นายบัญญัติ อรุณานันท์
นายบุญแก้ว ฤทธิ์กระจาย
นายบุญเชิด ต้อยปาน
ว่าที่ร้อยตรี บุญธรรม จันทะวงศ์
นายบุญมี มาลีวรรณ์
นายบุญรอด ผนึกทรัพย์สกุล
นายบุญเรือน หุ่นดี
ว่าที่ร้อยเอก บุญเสริม หัดประสม
นายปกรณ์ เรืองยิ่ง
นายปฏิพงษ์ ไชยเลิศ
นายปฏิวัติ วัดตูม

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.
๒๑๙.
๒๒๐.
๒๒๑.
๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.
๒๒๙.
๒๓๐.
๒๓๑.
๒๓๒.
๒๓๓.

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายปฐมพงศ์ ฐาศิริทรัพย์
นายปณิพล นานา
นายปรมินทร์ ศุขไพบูลย์
นายประกาศ ทองก้อนสิงห์
พันเอก ประกาศิต เทศวิศาล
ดาบตํารวจ ประจวบ พยัคฆพงษ์
นายประจักษ์ ทองอร่าม
นายประจักษ์ ภิรมย์น้อย
นายประชารัฐ สาระวิเศษ
นายประชัน เอี่ยมวัน
นายประชัย พรสง่ากุล
นายประชิต อาดตันตรา
นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
นายประทีป พรหมประเสริฐ
นายประทีป สว่างประทีป
นายประเทือง สว่าง
นายประธาน สุทธิประภา
นายประนอม พุกสิริย์วงษ์
นายประพนธ์ ศรีวิชัย
นายประพันธ์ ดาบุตร
นายประมวล ผาสุข
นายประยุทธ ทักษิณ
นายประยูร ศรีสมชัย
นายประวิง แก้วพรหม
นายประสงค์ สําลีอ่อน
นายประสพโชค เกิดสุข

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๖๗.
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายประสาตร์ พันธุ์ขนุน
ว่าที่ร้อยตรี ประสาน กิติโกฬะ
นายประสิทธิ์ ทองประเสริฐ
ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ ทะเสนฮด
นายประสิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ
นายประสิทธิ์ เหมหาญ
นายประเสริฐ เกื้อประโคน
นายประเสริฐ ชินวะโร
นายประเสริฐ ทรัพย์สิน
นายประเสริฐ ภู่ถนนนอก
นายประเสริฐ หนูนุ่ม
นายประเสริฐศักดิ์ ชูแก้ว
นายประหยัด ใสบาล
นายปรัตถกรณ์ กองนาคู
นายปราโมทย์ จินตประสาท
นายปราโมทย์ ภูมิจันทร์
นายปราโมทย์ มะโนปา
นายปราโมทย์ สมัครการ
นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์
นายปรารมย์ ทองบุรี
สิบเอก ปราศรัย วันตา
พันจ่าอากาศโท ปริวัฒน์ ดาวังปา
นายปรีชา แย้มโสภี
นายปรีชา ทองงาม
นายปรีดา โคตร์ภู
นายปัญญา ดําสุวรรณ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๒๖๐.
๒๖๑.
๒๖๒.
๒๖๓.
๒๖๔.
๒๖๕.
๒๖๖.
๒๖๗.
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.
๒๗๑.
๒๗๒.
๒๗๓.
๒๗๔.
๒๗๕.
๒๗๖.
๒๗๗.
๒๗๘.
๒๗๙.
๒๘๐.
๒๘๑.
๒๘๒.
๒๘๓.
๒๘๔.
๒๘๕.

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายปัญญา วันแรก
ร้อยตํารวจตรี ปัญญา สังข์ประดิษฐ์
นายปิยะ กลางแก้ว
พันตรี ปิยะชาติ รุจิระชุณห์
นายปิยะพงค์ หมุดปิน
นายผดุงศักดิ์ แถลงการณ์
นายผดุงศักดิ์ บูรณะสมบัติ
นายผ่อง วงศ์ไชย
นายเผด็จ ธ.น.ดี
นายพ.พาน ธุมชัย
นายพงศกรณ์ ทองคํา
สิบเอก พงศ์กิติ แก้วกิติ
นายพงศ์เดช เศรษฐ์นิติกุล
นายพงษ์เทพ พลันสังเกตุ
นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิภักดิ์
นายพงษ์สิริ แก้วขอนแก่น
นายพจนารถ นุกูลคาม
นายพรณรงค์ เจริญเมืองเพรียว
นายพรเทพ ทวีปรัชญา
ว่าที่ร้อยเอก พรเทพ ปิ่นสุวรรณ์
นายพรสมบัติ ศาสตร์นอก
นายพรายเพ็ชร รุ่งเรือง
นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์
นายพัชรพล นิติวัฒนะ
นายพัชรินทร์ อยู่สิงห์โต
นายพัฒนพงษ์ พลายงาม

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๒๘๖.
๒๘๗.
๒๘๘.
๒๘๙.
๒๙๐.
๒๙๑.
๒๙๒.
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.
๒๙๖.
๒๙๗.
๒๙๘.
๒๙๙.
๓๐๐.
๓๐๑.
๓๐๒.
๓๐๓.
๓๐๔.
๓๐๕.
๓๐๖.
๓๐๗.
๓๐๘.
๓๐๙.
๓๑๐.
๓๑๑.

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายพัสกร แก้วสีแดง
นายพิจิตร ยานุทัย
นายพิชาน แหยมเจริญ
นายพิเชษฐ์ บุญสุ
นายพิทักษ์ มีนนท์
นายพิธน สิทธิพันธ์
นายพิบูลย์รัฐ ศรีจันทร์อ่อน
นายพิพัฒน์ โกวิทคณิต
นายพิมล อินทรวิกะสิต
นายพิศาล เท่าซุง
นายพิศิษฐ์ ทองคําดี
นาวาอากาศโท พิเศษ อักษรดิษฐ์
นายพุฒ พรมมินทร์
นายพูนศักดิ์ วิเศษแก้ว
นายเพ็ญศักดิ์ ขําโพธิ์
นายเพทาย ศรีจันทร์
นายไพจิตร ศรีโนนยาง
นายไพฑูรย์ เตชะดี
นายไพบูลย์ ขุนเรศ
นายไพโรจน์ กันทพงษ์
นายไพโรจน์ คันธิก
นายพโรจน์ ทองเพ็ง
นายไพศาล สุวรรณเกษม
นายเฟื่องฉัตร ภัทรวาริชย์
นายภักดี ชูช่วง
นายภักดี เหมทานนท์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๓๑๒.
๓๑๓.
๓๑๔.
๓๑๕.
๓๑๖.
๓๑๗.
๓๑๘.
๓๑๙.
๓๒๐.
๓๒๑.
๓๒๒.
๓๒๓.
๓๒๔.
๓๒๕.
๓๒๖.
๓๒๗.
๓๒๘.
๓๒๙.
๓๓๐.
๓๓๑.
๓๓๒.
๓๓๓.
๓๓๔.
๓๓๕.
๓๓๖.
๓๓๗.

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายภาคิน สมคะเณย์
นายภาณุวิชญ์ ทองศักดิ์
นายภานุวัฒน์ รักราวี
นายภาสกร ธรรมศิริรักษ์
นายภิภพ ภู่วิเศษ
นายภิรมย์ สารผล
นายภูกิจ เรืองหิรัญ
นายภูมิบดี แก้วศรีสังข์
นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล
นายภูริกร ศรีกลับ
นายภูริต คันธชุมภู
นายภูษิต พรมทอง
ว่าที่ร้อยตรี มงคล กันติ๊บ
นายมงคล เมธะพันธุ์
ว่าที่เรือตรี มนต์ชัย แช่มสา
นายมนตรี ปานทอง
นายมนตรี ภูวิโคตร
นายมนตรี สบายสุข
นายมนัส ปานขาว
นายมโน มาพะเนาว์
ว่าที่พันตรี มรกต อินปั๋น
นายมหาจักร ตลอดพงษ์
นายมานพ ฉิมมา
นายมานะ จันทิมาพร
นายมานะ มุกดาม่วง
นายมาโนช กนกวัฒนะพันธุ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๓๓๘.
๓๓๙.
๓๔๐.
๓๔๑.
๓๔๒.
๓๔๓.
๓๔๔.
๓๔๕.
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.
๓๔๙.
๓๕๐.
๓๕๑.
๓๕๒.
๓๕๓.
๓๕๔.
๓๕๕.
๓๕๖.
๓๕๗.
๓๕๘.
๓๕๙.
๓๖๐.
๓๖๑.
๓๖๒.
๓๖๓.

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายมาโนช ชับพาย
นายมาโนช มิ่งเชื้อ
นายมุณีรัตน์ เที่ยงแก้ว
นายยงยุทธ ขัดผาบ
นายยงยุทธ นุชบัว
นายยงยุทธ เพ็ญไพบูลย์
ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ แพะขุนทด
นายยอดชาย ทึนหาร
นายยอดยิ่ง ทองรอด
นายยันยง ติดสุข
นายยิ่งศักดิ์ คําสิงห์
นายยุทธพร เพชรชนะ
นายยุทธพิชัย ศิริพงษ์
นายยุทธศิลป์ ศรีประทุมวงษ์
นายรัฐพล ติยะรังษีนุกูล
นายราชภัฏ ไชยยะ
นายราชัน มานะกิจ
นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์
นายล้วน กองแก้ว
นายละม่อม ปิ่นอินทร์
นายวงษ์ใส เตโช
นายวนัส พรมสว่าง
นายวรกิจ ดอกไม้
สิบเอก วรจักร นนท์ศิริ
พันตํารวจโท วรชัย อารักษ์รัฐ
นายวรพงศ์ ทองมูล

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๓๖๔.
๓๖๕.
๓๖๖.
๓๖๗.
๓๖๘.
๓๖๙.
๓๗๐.
๓๗๑.
๓๗๒.
๓๗๓.
๓๗๔.
๓๗๕.
๓๗๖.
๓๗๗.
๓๗๘.
๓๗๙.
๓๘๐.
๓๘๑.
๓๘๒.
๓๘๓.
๓๘๔.
๓๘๕.
๓๘๖.
๓๘๗.
๓๘๘.
๓๘๙.

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

ว่าที่เรือตรี วรพล วีระวงศ์
นายวรวงศ์ จักรแก้ว
นายวรวิทย์ อยู่ม่วง
นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ
นายวราวุธ แคว้นไทยสง
นายวสันต์ กิวัฒนา
นายวสันต์ ฆ้องเดช
นายวสุธา กําลังเก่ง
นายวัชรินทร์ ศรีดาฮด
นายวัฒนพงศ์ จิโน
นายวันคํา บัวสาย
นายวันชัย แดงขุนทด
นายวันระวี สื่อกระแสร์
นายวัย สังข์ทอง
นายวายุ สารธิ
นายวิจารณ์ เสน่หา
นายวิจิตต์ มากมีทรัพย์
นายวิเจตต์ พะวิกขุณี
นายวิชัย เครือบุญ
นายวิชัย ทับคล้าย
นายวิชัย เทพกอม
นายวิชัย บุญประเสริฐ
นายวิชัย แสงอาคม
เรือเอก วิชาญ จันทร์ภูมี
นายวิเชียร การดี
นายวิเชียร จันทรเพท

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๓๙๐.
๓๙๑.
๓๙๒.
๓๙๓.
๓๙๔.
๓๙๕.
๓๙๖.
๓๙๗.
๓๙๘.
๓๙๙.
๔๐๐.
๔๐๑.
๔๐๒.
๔๐๓.
๔๐๔.
๔๐๕.
๔๐๖.
๔๐๗.
๔๐๘.
๔๐๙.
๔๑๐.
๔๑๑.
๔๑๒.
๔๑๓.
๔๑๔.
๔๑๕.

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิญญู ปัสสาโก
นายวิฑูรย์ โล่ห์สีทอง
นายวิฑูรย์ ไตรมงคลวิวัฒน์
นายวิทยา จักรไชย
นายวิทยา น้อยประเทศ
สิบเอก วิทวัส ยอแสง
นายวิทาน ฉายา
นายวินัย ป้องศรี
นายวินัย มณีนิล
นายวินัย เรือนคํา
นายวิบูรณ์ เชียงจันทร์
นายวิม เกาเทียน
นายวิโรจน์ กลิ่นบัวแก้ว
พันเอก วิโรจน์ เกิดแสง
นายวิโรจน์ นุ่นสังข์
นายวิโรจน์ สุขเสน
นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ
นายวิศิษฐ์ แพงไพรี
นายวีรภัทร์ มีแก้ว
นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย
นายวีระชัย เกิดประกอบ
นายวีระชัย บุญเพ็ง
นายวีระชัย ผิวรักษา
นายวีระชาติ สังวัชรนันท์
นายวีระพันธ์ เชาว์ขุนทด
ว่าที่พันตรี วีระพันธ์ ทองเนียม

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๔๑๖.
๔๑๗.
๔๑๘.
๔๑๙.
๔๒๐.
๔๒๑.
๔๒๒.
๔๒๓.
๔๒๔.
๔๒๕.
๔๒๖.
๔๒๗.
๔๒๘.
๔๒๙.
๔๓๐.
๔๓๑.
๔๓๒.
๔๓๓.
๔๓๔.
๔๓๕.
๔๓๖.
๔๓๗.
๔๓๘.
๔๓๙.
๔๔๐.
๔๔๑.

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายวีระพันธ์ นันแก้ว
นายวีระยุทธ ดาวงษา
นายวุฒิชัย เกษรสิทธิ์
นายไวจิต ฤทธิโย
นายศรัณย์ ศรลัมพ์
นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร
นายศรายุทธ เชื้ออัญ
นายศรีวรรณ ปินใจ
นายศรุชา พงศ์ภัทรานนท์
นายศักดิ์ชัย ประโยค
นายศักดิ์โชค ใจนวล
นายศักดิ์ไทย ชัยวิรัตน์
นายศักดิ์ศรี นิจถาวร
นายศักรินทร์ คงเจริญ
นายศิรวุฒิ ลิมป์คุณพงษ์
นายศิริพงษ์ คุณากรพันธุ์
นายศิริวิทย์ วัฒนศักดิ์สุรกุล
นายศิริศักดิ์ ทองพิลา
ว่าที่ร้อยโท ศิษฏนนท์ คุ้มจันทร์
ว่าที่ร้อยตรี ศุกลพัชร์ ก้อนนาคพิพัชร์
นายศุภชัย ชุ่มใจ
นายศุภณัฐ ศรีอาษา
นายศุภวัฒน์ วลัยเลิศ
เรือตรี ศุภวิทย์ ศรีประเสริฐ
นายเศกศักดิ์ ชาวส้าน
นายสกล ชัยช่วย

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๔๔๒.
๔๔๓.
๔๔๔.
๔๔๕.
๔๔๖.
๔๔๗.
๔๔๘.
๔๔๙.
๔๕๐.
๔๕๑.
๔๕๒.
๔๕๓.
๔๕๔.
๔๕๕.
๔๕๖.
๔๕๗.
๔๕๘.
๔๕๙.
๔๖๐.
๔๖๑.
๔๖๒.
๔๖๓.
๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสงวนศักดิ์ เสนาเพ็ง
นายสถาพร พิลาดี
นายสถิด ทองคําชุม
นายสถิตคุณ รุ่งเรือง
นายสนธิชัย พงษ์นิกร
นายสนิท ปิ่นหอม
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
นายสมเกียรติ วิไลพรสถิตย์กุล
นายสมควร ป้องสีดา
นายสมควร สม่าพงษ์
นายสมคิด วังทะพันธ์
นายสมจริง ศรีทอง
นายสมจิตร ศรีจันทร์
นายสมชาติ พรมแก้วงาม
นายสมชาติ เวชสถล
นายสมชาย ทองอ่อน
นายสมชาย ปัทมาลัย
นายสมชาย พวงมณี
นายสมชาย เรืองไร่โคก
นายสมชาย เสมากูล
นายสมเดช ภานุสถิตย์
นายสมนึก สุยะสืบ
นายสมนึก อินหมวก
นายสมบัติ บ่อสมบัติ
นายสมปอง วงศ์คูณ
นายสมพงษ์ ขอสินกลาง

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.
๔๗๓.
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.
๔๘๑.
๔๘๒.
๔๘๓.
๔๘๔.
๔๘๕.
๔๘๖.
๔๘๗.
๔๘๘.
๔๘๙.
๔๙๐.
๔๙๑.
๔๙๒.
๔๙๓.

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมพร กะลินทะ
นายสมพร บุญมี
นายสมพร ศรีขอดเขต
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ํา
นายสมยศ พุ่มมาก
นายสมศักดิ์ ปัญจาสุธารส
นายสมศักดิ์ ศรีแก้ว
นายสมศักดิ์ ศรีสิทธิกุล
นายสมศักดิ์ สุทธิรัตน์
นายสมศักดิ์ เสือสิงห์
นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น
นายสมหมาย เสือเทศ
ร้อยตํารวจตรี สมหมาย แสงขาว
นายสมหวัง วงษ์ภูดร
นายสมัย มีสติ
พันจ่าอากาศเอก สมาน ท่ากลาง
นายสรนรินทร์ สิมสิน
นายสรยุทธ นันทชัยยอด
นายสรรเสริญ พันธ์ภักดี
นายสราญ บุญหล้า
นายสวรรค์ กวดขุนทด
นายสวัสดิ์ เดชกัลยา
นายสวัสดิ์ ภูผาแนบ
นายสวัสดิ์ มาเอียด
นายสวาท สงวนสิทธิ์
นายสหชาติ ศรีวิชัย

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.
๔๙๗.
๔๙๘.
๔๙๙.
๕๐๐.
๕๐๑.
๕๐๒.
๕๐๓.
๕๐๔.
๕๐๕.
๕๐๖.
๕๐๗.
๕๐๘.
๕๐๙.
๕๑๐.
๕๑๑.
๕๑๒.
๕๑๓.
๕๑๔.
๕๑๕.
๕๑๖.
๕๑๗.
๕๑๘.
๕๑๙.

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายสังคม ยารักษ์
นายสัญญา พันธไชย
พันเอก สันธิรัตน์ มหัทธนชาติ
นายสากล บุญสะอาด
นายสาคร สมคําหล้า
นายสามัญ ศรีอินทร์
นายสายัญ ทองดอนเตี้ย
นายสายัณห์ เปี่ยมงาม
นายสายันต์ แคว้นไทยสง
นายสํารวม โคตรสมพงษ์
นายสําราญ คุณพาที
นายสําราญจิต สุระพร
นายสําเรียง เชาระกํา
นายสิงห์ รุ่งเรือง
นายสิทธิชัย ตันเจริญ
ว่าที่ร้อยตรี สิทธิเดช ดีสีใส
นายสินชัย ไชยยา
นายสินสมัย มาตรกําจร
นายสิรัฐภูมิ สินสมศักดิ์
นายสิริพงศ์ ลวสุต
นายสุจินต์ หมุกแก้ว
นายสุชล คงสมบูรณ์
นายสุชาติ ทองเชื้อ
นายสุชาติ ธุระพระ
นายสุชาติ น้อยสมมิตร
พันตํารวจโท สุชาติ สุระสัจจะ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๕๒๐.
๕๒๑.
๕๒๒.
๕๒๓.
๕๒๔.
๕๒๕.
๕๒๖.
๕๒๗.
๕๒๘.
๕๒๙.
๕๓๐.
๕๓๑.
๕๓๒.
๕๓๓.
๕๓๔.
๕๓๕.
๕๓๖.
๕๓๗.
๕๓๘.
๕๓๙.
๕๔๐.
๕๔๑.
๕๔๒.
๕๔๓.
๕๔๔.
๕๔๕.

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุชิน ฟักสังข์
นายสุเชษฐ์ งามสูงเนิน
ว่าที่ร้อยตรี สุทธิพงศ์ คุ้มแก้ว
นายสุทธิโรจน์ บุ้งทองธนรัตน์
นายสุเทพ ทัดศรี
นายสุเทพ เพชรช่วย
นายสุเทพ อินทรวิชัย
นายสุธน บุญละออ
นายสุนทร นาคะเสงี่ยม
นายสุนทร สุขจิตต์
นายสุเนตร วงศ์ศรียา
นายสุบิน ปาโต
นายสุประสิทธิ์ อิ่มคง
นาวาอากาศโท สุพจน์ นาคะตะ
นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย
นายสุพัฒน์ จุลอักษร
นายสุพิศ แก้วคล้าย
นายสุพิศ โชติศรี
นายสุพิศ อาจเชื้อ
นายสุพิศ อุดมฉวี
นายสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์
นายสุภีร์ แรงน้อย
นายสุเมธ ด้วงประเสริฐ
นายสุรชัย เทพาคํา
นายสุรชัย รัตนกําเนิด
นายสุรชาติ มะลัยไทยสงค์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๕๔๖.
๕๔๗.
๕๔๘.
๕๔๙.
๕๕๐.
๕๕๑.
๕๕๒.
๕๕๓.
๕๕๔.
๕๕๕.
๕๕๖.
๕๕๗.
๕๕๘.
๕๕๙.
๕๖๐.
๕๖๑.
๕๖๒.
๕๖๓.
๕๖๔.
๕๖๕.
๕๖๖.
๕๖๗.
๕๖๘.
๕๖๙.
๕๗๐.
๕๗๑.

นายสุรเชษฐ์ รัตนเสถียร
นายสุรพงษ์ ดําฤทธิ์
นายสุรพงษ์ เพชรโปลี
นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์
นายสุรพล บุญโสภา
นายสุรพล ศรีพยัคฆ์
นายสุรพล ศรีสุบิน
นายสุรพันธ์ ทวิชศรี
นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
นายสุรินทร์ สุขีทัศน์
นายสุรินทร์ หล้าหา
นายสุริยะ กองเงิน
นายสุริยันต์ กุลโพนเมือง
นายสุวัฒน์ สดใส
นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม
นายสุวิช ทรัพย์อร่าม
นายสุวิชชา ไตรกิตติคุณ
นายสุวิทย์ ปานแดง
นายเสกมนต์ สัมมาเพ็ชร์
นายเสกสรร บุญสุข
นายเสฐียร หมุดปิน
นายเสนีย์ สมรูป
นายเสริมศักดิ์ หาญยุทธ
นายแสงเพชร สุดเพาะ
นายไสว น้อยนาม
นายองอาจ วรวะไล

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๕๗๒.
๕๗๓.
๕๗๔.
๕๗๕.
๕๗๖.
๕๗๗.
๕๗๘.
๕๗๙.
๕๘๐.
๕๘๑.
๕๘๒.
๕๘๓.
๕๘๔.
๕๘๕.
๕๘๖.
๕๘๗.
๕๘๘.
๕๘๙.
๕๙๐.
๕๙๑.
๕๙๒.
๕๙๓.
๕๙๔.
๕๙๕.
๕๙๖.
๕๙๗.

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายอดิศักดิ์ แก้วแพร่
นายอดิศักดิ์ จันทวิรัช
นายอดุลย์ อรุณรุ่ง
นายอธิชนม์ สลางสิงห์
นายอธิบดี วรวิบูลย์
นายอนรรฆ อินทรัตน์
นายอนันต์ จิรเดชาพยัคฆ์
จ่าสิบเอก อนันต์ ช่อมเซียง
นายอนันต์ ธรรมวงศ์
นายอนันต์ ประวัง
นายอนันต์ มีพจนา
นายอนุสรณ์ ศรีบุญสุข
ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ ยิ่งสกุล
นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล
นายอภิวัฒน์ ขุนวิสูตร
นายอภิสิทธิ์ เหลืองธานี
นายอมรินทร์ สุวรรณกูฏ
นายอมร ชูทอง
ว่าที่ร้อยเอก อรรณพ คงสมนาม
นายอรรณพ ปัญญาโกษา
นายอรรถพล เกตุบรรจง
นายอรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ
นายอรัญ วิเศษสุข
นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
นายอลงกรณ์ กาญจนรุ่งโรจน์
นายอโศก สิงห์ศิลป์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๕๙๘.
๕๙๙.
๖๐๐.
๖๐๑.
๖๐๒.
๖๐๓.
๖๐๔.
๖๐๕.
๖๐๖.
๖๐๗.
๖๐๘.
๖๐๙.
๖๑๐.
๖๑๑.
๖๑๒.
๖๑๓.
๖๑๔.
๖๑๕.
๖๑๖.
๖๑๗.
๖๑๘.
๖๑๙.
๖๒๐.
๖๒๑.
๖๒๒.
๖๒๓.

หน้า ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายอัคคเดช แสงสุริย์
นายอัครพล สระสงคราม
นายอัซมิง เจ๊ะยิ๊
นายอับดุลเลาะ แวเลาะ
นายอาคม เตียประเสริฐ
นายอาทิตย์ อุทัยผล
นายอานนท์ ถ้ําเย็น
นายอานนท์ เลี้ยงพรม
ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ หล้าหนัก
ว่าที่ร้อยเอก อาศิส เชยกลิ่น
นายอํานวย เจริญศิลป์
นายอํานวย ศรีสุข
นายอํานวย ศรีอนันต์
พันตํารวจโท อุกฤษฏ์ ภู่หริย์วงศ์สุข
นายอุดม ชํานิ
นายอุดม ทิพวรรณ
นายอุดม สุขทอง
นายอุทัย ชื่นนิรันดร์
นายเอกราช ลือชา
นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
นายเอนก เครือสา
นายเอนก ชัยชนะ
นายเอี่ยมสกุล หมุนลี
นายโอภาส คงภักดี
นางกนกภรณ์ รัตนยิ่ง
นางกนกรัตน์ ทังสมบัติ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๖๒๔.
๖๒๕.
๖๒๖.
๖๒๗.
๖๒๘.
๖๒๙.
๖๓๐.
๖๓๑.
๖๓๒.
๖๓๓.
๖๓๔.
๖๓๕.
๖๓๖.
๖๓๗.
๖๓๘.
๖๓๙.
๖๔๐.
๖๔๑.
๖๔๒.
๖๔๓.
๖๔๔.
๖๔๕.
๖๔๖.
๖๔๗.
๖๔๘.
๖๔๙.

หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกนิษฐา อุดรศาสตร์
นางกมลทิพย์ ประชานันท์
นางกมลทิพย์ พูลแก้ว
นางกมลพรรณ คําขันธ์
นางกรรษพร กระตุดนาค
นางสาวกฤตยา หน่องพงษ์
นางกฤษณา มหิทธิบุรินทร์
นางกัณหา ปรางค์ศรีอรุณ
นางกัลยกร มหาพิบูลย์
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
นางสาวกิตติมา อนันต์กีรติการ
นางสาวกิตติยา ศรีสงคราม
นางสาวกุลนันท์ ศรีเจริญ
นางเกษร รุ่งเรือง
นางสาวขจร สังข์ประเสริฐ
นางขนิษฐา อุมาลี
นางสาวขวัญตา สุวรรณอินทร์
นางขวัญตา อุปพงษ์
นางสาวเขมิกา พิมล
นางคณาพร เทียมกลาง
นางสาวคนึงนิจ อินทรกระโทก
นางคํามอน พงษ์ประเสริฐ
นางสาวจงบุญ จากภัย
นางจตุพร สุทธิรัตน์
นางจริยา ไชยโกษี
นางจรูญศรี เชื้ออิว

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๖๕๐.
๖๕๑.
๖๕๒.
๖๕๓.
๖๕๔.
๖๕๕.
๖๕๖.
๖๕๗.
๖๕๘.
๖๕๙.
๖๖๐.
๖๖๑.
๖๖๒.
๖๖๓.
๖๖๔.
๖๖๕.
๖๖๖.
๖๖๗.
๖๖๘.
๖๖๙.
๖๗๐.
๖๗๑.
๖๗๒.
๖๗๓.
๖๗๔.
๖๗๕.

หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทร์จิรา แสนขวา
นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์
นางจันเพ็ญ พูนสุวรรณ
นางจารี ศรีไพโรจน์
นางสาวจําเนียร ศรีจันทร์
นางจิดาภา โตเสน่ห์
นางจิดาภา ผิวฟัก
นางจิตติญา เตชะดี
นางจิมเส ศราวรณ์
นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สําลีพันธ์
นางจิราพร เหรียญทอง
นางสาวจิตติภรณ์ เอื้อใจ
นางสาวจิรพรรณ อุพร
นางสาวจิราลักษณ์ ศิริพงษ์
นางสาวจุฑารัตน์ กุ้งทอง
นางสาวเจณณิภา ดวงดัน
นางเจนจีรา มณีทารักษ์
นางเจริญ เหลืองประเสริฐ
นางเจียระไน สงจันทร์
นางเฉลิมศรี สุขสนิท
นางเฉลิมศรี สิงห์สุนทร
นางเฉลียว มูลสุวรรณ
นางชญาดา ปุยอ๊อต
นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
นางชมกฎ อินทัศน์
นางชรินทิพย์ ธัญญลักษณ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๖๗๖.
๖๗๗.
๖๗๘.
๖๗๙.
๖๘๐.
๖๘๑.
๖๘๒.
๖๘๓.
๖๘๔.
๖๘๕.
๖๘๖.
๖๘๗.
๖๘๘.
๖๘๙.
๖๙๐.
๖๙๑.
๖๙๒.
๖๙๓.
๖๙๔.
๖๙๕.
๖๙๖.
๖๙๗.
๖๙๘.
๖๙๙.
๗๐๐.
๗๐๑.

หน้า ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางชลธิชา โคตรชมภู
นางชุณห์พิมาณ ทรัพย์มีชัย
นางสาวชุติมา คงสมัย
นางชุติมาพร เชาวน์ไว
นางชูศรี พุทธเจริญ
นางญานิกา พราหมโพธิ์
นางสาวฐานิดา อมรลักษณ์
นางฐิตนิลยา ภูวดลพรวิวัฒน์
นางณัฎฐธิดา นินนาท
นางณัฎฐาชล ธนัชชาอธิวัฒน์
นางสาวณัฐธิดา ฉิ่งทองคํา
นางณัตฐา น้อยเคียง
นางณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์
นางสาวดวงใจ กลับศรี
นางสาวดวงเดือน แสนคํา
นางดวงพร ไตรเสนีย์
นางสาวดวงมณี วงศ์เหมือน
นางตรีรัตน์ โพธิสิทธิ์
นางทวีรัตน์ ภวภูตานนท์
นางสาวทอง มงคลยิ่ง
นางทองวัน เบ้าสิงห์สวย
นางสาวทัศนีย์ บุญญะโรดล
นางทัศนีย์ ยมนา
นางทัศนีย์ ยิ่งยง
นางทิพวรรณ จันทะคาม
นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๗๐๒.
๗๐๓.
๗๐๔.
๗๐๕.
๗๐๖.
๗๐๗.
๗๐๘.
๗๐๙.
๗๑๐.
๗๑๑.
๗๑๒.
๗๑๓.
๗๑๔.
๗๑๕.
๗๑๖.
๗๑๗.
๗๑๘.
๗๑๙.
๗๒๐.
๗๒๑.
๗๒๒.
๗๒๓.
๗๒๔.
๗๒๕.
๗๒๖.
๗๒๗.

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางธรรชนก พุ่มทับทิม
นางธราภรณ์ พรหมคช
นางธัญพร ชัยชวาลทัศ
นางธัญมน นิลวรรณ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธันยรัศมิ์ ลองจํานงค์
นางธีรวรรณ ฉิมมา
นางสาวนงนุช บุญตาปวน
นางสาวนงนุช สุระเสน
นางนงพงา วิชญเลิศเทวัญ
นางนงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์
นางนงลักษณ์ วิชัยรัตน์
นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นพรัตน์ ถาวร
นางนพอนันต์ เผือกทองใบ
นางนรินทร กรึงไกร
นางนวพร ผอมดํา
นางสาวนวลจันทร์ ดําดี
นางนันทนา ชมชื่น
นางนันทพร สื่อกระแสร์
นางนันทวรรณ แตงน้อย
นางสาวนาฏตยา ไตรผล
นางสาวนาปีเสาะ มะตีไม่
นางสาวนิตยา พิสัยพันธ์
นางนิภาพร ไพรสณฑ์
นางนิรชร ปรุงฆ้อง
นางนิรมล ทองกอบ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๗๒๘.
๗๒๙.
๗๓๐.
๗๓๑.
๗๓๒.
๗๓๓.
๗๓๔.
๗๓๕.
๗๓๖.
๗๓๗.
๗๓๘.
๗๓๙.
๗๔๐.
๗๔๑.
๗๔๒.
๗๔๓.
๗๔๔.
๗๔๕.
๗๔๖.
๗๔๗.
๗๔๘.
๗๔๙.
๗๕๐.
๗๕๑.
๗๕๒.
๗๕๓.

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิศารัตน์ ทองธรรมชาติ
นางนุชนาถ พจนอารี
นางนุชรี จันทร์ตรี
นางสาวแน่งน้อย วงค์ตาทํา
นางแน่งน้อย ศรีโมรา
นางสาวบุญทวี ชาวปากน้ํา
นางบุญธิดา บุญมี
นางบุญมี ปานแดง
นางบุญเยี่ยม ก้อนทอง
นางสาวบุปผา สังข์ลาโพธิ์
นางบุษบามินตรา สลักคํา
นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา
นางเบญจพร จั่นเจริญ
นางสาวเบญจพรรณ พูนลาภเดชา
นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง
นางเบญจา ทองภู
นางประคอง แก้วเวียงเดช
นางประทีป จั่นเรไร
นางประนอม แก้วมา
นางประไพ พุ่มเทศ
นางประไพจิตร ภูมิภักดิ์
นางประไพพิศ รัศมีมารีย์
นางประภา มณีโชติ
นางประมวล ธรรมวิเศษ
นางสาวประภาพร บุญประเสริฐ
นางประภาพร บุณยโพธิ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๗๕๔.
๗๕๕.
๗๕๖.
๗๕๗.
๗๕๘.
๗๕๙.
๗๖๐.
๗๖๑.
๗๖๒.
๗๖๓.
๗๖๔.
๗๖๕.
๗๖๖.
๗๖๗.
๗๖๘.
๗๖๙.
๗๗๐.
๗๗๑.
๗๗๒.
๗๗๓.
๗๗๔.
๗๗๕.
๗๗๖.
๗๗๗.
๗๗๘.
๗๗๙.

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประภาพรรณ จันโอทาน
นางสาวปราณี ร่วมทอง
นางปราณี โสภาพ
นางสาวปริศนา วิภาวี
นางสาวปริษา จิตสําราญ
นางปวีนา รวมธรรม
นางปัญจพร แก้วคํา
นางสาวปานใจ ไชยชาติ
นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล
นางปิยดา มหาบุญญานนท์
นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ
นางสาวปิยะรัตน์ รัตนะ
นางปิยานันท์ ชุนปัญญา
นางผอวบ ชิตชม
นางพนัสดา สีมั่น
นางพนาวรรณ ย่องคํา
นางสาวพรทิพย์ ขําถนอม
นางพรทิพย์ รัศมิทัต
นางพรทิพย์ ไหลหรั่ง
นางพรทิพา พันธุ์จันทร์ดี
นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี
นางพรปวีณ์ ศตพรไกรวัฒน์
นางพรพรรณ การุณ
นางสาวพรพิมล วิไลศิริลักษณ์
นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์
นางพรรณรําไพ อินโปธา

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๗๘๐.
๗๘๑.
๗๘๒.
๗๘๓.
๗๘๔.
๗๘๕.
๗๘๖.
๗๘๗.
๗๘๘.
๗๘๙.
๗๙๐.
๗๙๑.
๗๙๒.
๗๙๓.
๗๙๔.
๗๙๕.
๗๙๖.
๗๙๗.
๗๙๘.
๗๙๙.
๘๐๐.
๘๐๑.
๘๐๒.
๘๐๓.
๘๐๔.
๘๐๕.

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร
นางพลูสมบัติ มากท้วม
นางพัชนีพร หอมเนียม
นางพัชรกัญญ์ สระศรีสุวรรณ
นางพัชรนันท์ ปานแดง
นางพัชรินทร์ เจสา
นางพัชรินทร์ แผนทอง
นางสาวพัชรินทร์ อินสมทอง
นางพันทิพา สุวรรณเสวก
นางพิชญาภา นุ้ยสุวรรณ
นางพิศมัย ช่อวิเชียร
นางพิสมัย สุวรรณมาโจ
นางสาวเพชรรัตน์ วิชา
นางเพชรา จําเนียรกุล
นางนภาเพ็ญ พงษ์วิสุวรรณ์
นางเพ็ญโศภิษฐ์ สบายใจ
นางภัควลัญชญ์ ฉิมอินทร์
นางภัทรพร ลี้วิชัย
นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร
นางภัทวรรณ ทองเดช
นางภาณี บุตรรัตน์
นางสาวภาณี มโนรถกุล
นางภาวนา เดชวรวิทย์
นางภาสิณี มาตยานุมัตย์
นางสาวภิญญลักษณ์ เชื้อจันทร์ยอด
นางมณฑา เล็กอุทัย

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๘๐๖.
๘๐๗.
๘๐๘.
๘๐๙.
๘๑๐.
๘๑๑.
๘๑๒.
๘๑๓.
๘๑๔.
๘๑๕.
๘๑๖.
๘๑๗.
๘๑๘.
๘๑๙.
๘๒๐.
๘๒๑.
๘๒๒.
๘๒๓.
๘๒๔.
๘๒๕.
๘๒๖.
๘๒๗.
๘๒๘.
๘๒๙.
๘๓๐.
๘๓๑.

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมณัญญา บุษยะมา
นางสาวมนัสนันท์ พลจันทึก
นางมยุรา มีมุ่งธรรม
นางมรรยาท จันปฐมพงศ์
นางสาวมัณฑนา บุญมี
นางมารศรี ติณะรัตน์
นางไมตรี รักษาแก้ว
นางยินดี จันทร์แก้ว
นางยุพาพร ศรีสิทธิ์
นางสาวยุพาพรรณ ราชตั้งใจ
นางยุวนุช ไชยพฤกษ์กลุ
นางสาวเยาวลักษณ์ น้อยสกุล
นางรวิวรรณ การะพันธ์
นางระเบียบ รังแก้ว
นางรัชตา เสนามาตย์
นางรัชนี มั่งเจริญ
นางรัชนีย์ สวัสดิ์
นางรัตน์กมณ รัตนเศรษฐ์กุล
นางรัตติยา ชายทอง
นางรัตนกานต์ วรัยศรี
นางรัตนา ตุลารักษ์
นางสาวรัตนา ประสานวงศ์
นางสาวรัติยา ชมภูพันธ์
นางรําเพย พึ่งมา
นางสาวรินจีรา เผือกวัด
นางสาวรุ่งนภา ศรีตะปัญญะ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๘๓๒.
๘๓๓.
๘๓๔.
๘๓๕.
๘๓๖.
๘๓๗.
๘๓๘.
๘๓๙.
๘๔๐.
๘๔๑.
๘๔๒.
๘๔๓.
๘๔๔.
๘๔๕.
๘๔๖.
๘๔๗.
๘๔๘.
๘๔๙.
๘๕๐.
๘๕๑.
๘๕๒.
๘๕๓.
๘๕๔.
๘๕๕.
๘๕๖.
๘๕๗.

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางรุจี เดชเชียร
นางเรณู บุญธรรม
นางฤทธิพร ชัยสุรินทร์
นางลลิตา เจริญราษฎร์
นางละม่อม บัวตูม
นางละเมียด คําแหง
นางสาวละอองดาว ชาทองยศ
นางละเอียด ทิพย์ศรีบุตร
นางลักษิกาพร รมยะสมิต
นางลัดดา ทะนันไชย
นางลัดดาวรรณ์ เกิดสมกาล
นางลัดดาวัลย์ บุญประเสริฐ
นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา
นางลิขิต ปรียาวงศากุล
นางวชิรนุช พรหมภัทร์
นางวนิดา พงษ์ธรรม
นางวนิดา อวนอ่อน
นางวรณัน นรมาตย์
นางวรรณา อนะมาน
นางวรณี สุวัฒนา
นางสาววรดา วสันต์นันทสิริ
นางสาววรรณี ใจห้าว
นางวรพร เกียรติศกั ดิ์โสภณ
นางวรรณพร เพียรสาระ
นางวรวรรณี ขาวเจริญ
นางวัชรา ท้าวด่อน

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๘๕๘.
๘๕๙.
๘๖๐.
๘๖๑.
๘๖๒.
๘๖๓.
๘๖๔.
๘๖๕.
๘๖๖.
๘๖๗.
๘๖๘.
๘๖๙.
๘๗๐.
๘๗๑.
๘๗๒.
๘๗๓.
๘๗๔.
๘๗๕.
๘๗๖.
๘๗๗.
๘๗๘.
๘๗๙.
๘๘๐.
๘๘๑.
๘๘๒.
๘๘๓.

หน้า ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววัฒนา เทียรเดช
นางวันทนีย์ ดิษฐสมบูรณ์
นางวันทนีย์ สายฟ้า
นางสาววันเพ็ญ จันทร์ภิรมย์
นางวันเพ็ญ แซ่แต้
นางวันเพ็ญ เรืองหิรัญ
นางสาววันวิภา ประสิว
นางสาววัลทณี แก้วคง
นางวัลภา ศรีวิชัย
นางสาววัลยดา อ่อนน่วม
นางวาริธร ราชสังข์
นางสาววารี จินดาเสน
นางวาสนา สุขีทัศน์
นางสาววาสนา ดีระมี
นางวาสนา พรหมรักษา
นางวิจิตรา กองแก้ว
นางวิชชุดา วิไลพรสถิตย์กุล
นางวิชิตา สมบูรณ์
นางวิภรณ์พักตร์ ลาภมาก
นางสาววิภาวดี ชาวแสน
นางวิมล นูขุนทศ
นางวิลาวัณย์ จินดาเงิน
นางสาววิไล พังสะอาด
นางสาววิไลลักษณ์ ชื่นรัมย์
นางสาววิไลวรรณ ยะสินธุ์
นางสาวแวมือแย ดาราแม

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๘๘๔.
๘๘๕.
๘๘๖.
๘๘๗.
๘๘๘.
๘๘๙.
๘๙๐.
๘๙๑.
๘๙๒.
๘๙๓.
๘๙๔.
๘๙๕.
๘๙๖.
๘๙๗.
๘๙๘.
๘๙๙.
๙๐๐.
๙๐๑.
๙๐๒.
๙๐๓.
๙๐๔.
๙๐๕.
๙๐๖.
๙๐๗.
๙๐๘.
๙๐๙.

หน้า ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางศรอนงค์ สนธิชัย
นางศรัณย์กร สิริปทุมรัตน์
นางศรีสุดา ดาวงษา
นางสาวศศิธร บุณยามระ
นางศศิประภา แก่งอินทร์
นางศิริธร อุตโม
นางศิรินภา โอบอ้อม
นางสาวศิริพร พันธ์ธรรม
นางศิริพร พุ่มแก้ว
นางศิริมา แสนพันตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริลักษณ์ ดาวศรี
นางศิริวรรณ ผู้อยู่สุข
นางสาวศิริวรรณ หอมยิ่ง
นางศุภานิช ทองกุล
นางสาวศุภาวดี คนเสงี่ยม
นางสกรีนรักษ์ บุญมี
นางส่งศิริ จิตตะวินิช
นางสาวสถาพร เสาวรัจ
นางสนาม ปานชื่น
นางสุภรินทร์ญา นาคงาม
นางสมพิศ สุขศรีชวลิต
นางสมร วงษ์สันต์
นางสาวสมรัก ยวงเกตุ
นางสมศรี กระแสขันธ์
นางสมศรี พุทธคุณ
นางสายใจ อุนนะนันทน์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๙๑๐.
๙๑๑.
๙๑๒.
๙๑๓.
๙๑๔.
๙๑๕.
๙๑๖.
๙๑๗.
๙๑๘.
๙๑๙.
๙๒๐.
๙๒๑.
๙๒๒.
๙๒๓.
๙๒๔.
๙๒๕.
๙๒๖.
๙๒๗.
๙๒๘.
๙๒๙.
๙๓๐.
๙๓๑.
๙๓๒.
๙๓๓.
๙๓๔.
๙๓๕.

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสายทอง กันทะวงค์
นางสายสุนีย์ ชวพงศ์
นางสายหยุด บุญเหลี่ยม
นางสาริกา ย่องดํา
นางสาวสาวิตรี แก้วคํารอด
นางสิภาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์
นางสิริกมล ชนะคุ้ม
นางสิริกัญญา โพธิ์บุญ
นางสาวสิรีกานต์ ภาสุจิรัตน์ธนากุล
นางสีนวล โพธิ์สุวรรณ์
นางสุกัญญา อินทร์สิงห์ทอง
นางสุขพร ชลิศราพงศ์
นางสุคนธา ไชยราช
นางสุคันธา มาดหมาย
นางสาวสุจริยา พุ่มไสล
นางสาวสุจิตรา ดีบุญมี ณ ชุมแพ
นางสาวสุชัญญ์ญา ว่องวิทย์
นางสุดจิตร เข็มเพชร
นางสาวสุดาทิพย์ ผิวสุข
นางสาวสุทธาทิพย์ จันทิบางกูร
นางสาวสุทิวา สุวรรณพันธ์
นางสาวสุธาดา กิ่งมณี
นางสุนทรีย์ ไชยโคตร
นางสาวสุนันทา สังขพันธ์
นางสาวสุปรียา ธกูลสวัสดิ์
นางสุพัตร ปัญญจักร์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๙๓๖.
๙๓๗.
๙๓๘.
๙๓๙.
๙๔๐.
๙๔๑.
๙๔๒.
๙๔๓.
๙๔๔.
๙๔๕.
๙๔๖.
๙๔๗.
๙๔๘.
๙๔๙.
๙๕๐.
๙๕๑.
๙๕๒.
๙๕๓.
๙๕๔.
๙๕๕.
๙๕๖.
๙๕๗.
๙๕๘.
๙๕๙.
๙๖๐.
๙๖๑.

หน้า ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพิน ช่อมเซียง
นางสุพีร์พันธุ์ วัฒนาวดี
นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน
นางสาวสุภัค วงค์ใหม่
นางสุภัตรา สาขา
นางสุภัทรา จ๋อยศรีทอง
นางสุภาณี วิชิตพันธุ์
นางสุภาพ ชนะภัย
นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์
นางสุภาพร โรจน์สุวณิชกร
นางสุภาภรณ์ จตุรภัทร
นางสุมาลา มีไข่
นางสุมิตรา วงศ์คําฟูเจริญ
นางสุรภี พรหมสุข
นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
นางสาวสุริยา สาลีเพ็ง
นางสุรีย์ วิริยะตระกูลธร
นางสุรีย์วรรณ ปฐมภาคย์
นางสุลักขณา คุ้มทรัพย์
นางสุวรรณี ทุมไมล์
นางสาวสุวลี ดิษฐจํานงค์
นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง
นางสาวสุวีณา เลาแก้วหนู
นางเสาวนีย์ สิทธิชัย
นางสาวเสาวณีย์ อินทรรักษ์

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๙๖๒.
๙๖๓.
๙๖๔.
๙๖๕.
๙๖๖.
๙๖๗.
๙๖๘.
๙๖๙.
๙๗๐.
๙๗๑.
๙๗๒.
๙๗๓.
๙๗๔.
๙๗๕.
๙๗๖.
๙๗๗.
๙๗๘.
๙๗๙.
๙๘๐.
๙๘๑.
๙๘๒.
๙๘๓.
๙๘๔.
๙๘๕.
๙๘๖.
๙๘๗.

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางเสาวภาค พงษา
นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
นางสาวเสาวลักษณ์ คงชู
นางแสงเทียน สุภารัตน์
นางแสงอรุณ ผดุงสมบัติ
นางโสพิศ มณีบุตร
นางโสภา ปักดอกไม้
นางโสภา สิทธิกร
นางโสภา หัสภาค
นางสาวหรรษา ทับสี
นางสาวหวิว ลีมุน
นางอภิญญา ลีบ่อน้อย
นางอมรรัตน์ โสภานิช
นางอมรา บุราณ
นางสาวอรไทย บรรลุ
นางสาวอรวรรณ พุ่มอุสิต
นางอรวรรณ สมใจนึก
นางสาวอริสา รสเลิศ
นางอรุณี อมรเดชเทวินทร์
นางอลิศา แสวงผล
นางอัจฉรา คะษาวงค์
นางสาวอัจฉริยา ธัญรส
นางอัจชราวดี กสิบุตร
นางอัชฌา หมื่นสวัสดิ์
นางสาวอัชราภรณ์ สาริบูรณ์
นางอัญชนา พงษ์จะโปะ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข
๙๘๘.
๙๘๙.
๙๙๐.
๙๙๑.
๙๙๒.
๙๙๓.
๙๙๔.
๙๙๕.
๙๙๖.
๙๙๗.
๙๙๘.
๙๙๙.
๑๐๐๐.
๑๐๐๑.
๑๐๐๒.
๑๐๐๓.
๑๐๐๔.

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัญชลี ชูช่วย
นางอันนารา จํารัสกลาง
นางอัมพร กฤษณะวณิช
นางสาวอัมพร จิตอารยะกุล
นางอาภรณ์ พวงช่อ
นางอาภารัตน์ ราชพัฒน์
นางอารีวรรณ ขุนภักดี
นางอาละดิลล์ พรหมสาขันธ์
นางสาวอําไพ เชิญทอง
นางสาวอินทิรา ฉายแก้ว
นางอุทัยวรรณ ทองเชื้อ
นางอุ่นเรือน ไทยนิยม
นางอุบลวรรณ สนิทกุล
นางอุไร ตอนศรี
นางอุไร นบนุ่น
นางอุสนีย์ ตระกูลสุข
นางเอื้อมพร สังข์สุวรรณ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

