เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๕๗
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๑๑,๘๘๓ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข

หน้า ๒
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๕๗
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

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
๒๖ นายสุโข วุฑฒิโชติ
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
๒๗ นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
๒๘ นายอนุรักษ์ นิยมเวช
นายประดิษฐ สินธวณรงค์
๒๙ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร
พลตํารวจตรี ธารา ปุณศรี
๓๐ นายปริญญา ศิริสารการ
นายไชยา ยิ้มวิไล
๓๑ นายชยิน แสงจันทร์
พลตํารวจโท ณัฐพิชย์
๓๒ นายนิติ อรัณยะนาค
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๓๓ นายประกาย วิบูลย์วิภา
นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
๓๔ นายประศักดิ์ ศิริพานิช
นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
๓๕ นายประเสริฐ ศรัทธาสุข
๓๖ นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
นายชาญวิทย์ วสยางกูร
๓๗ นายยรรยง ธัญทะพิพงศ์
นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
๓๘ นายวิสูตร วัจนะเสถียรกุล
พลตํารวจโท บุญเรือง
๓๙ นายวุฒิชัย แสงสําราญ
ผลพานิชย์
๔๐ นายสมเกียรติ แสงรุ่ง
นายพรศักดิ์ เจียรณัย
๔๑ นายสมศักดิ์ ตัณฑเลขา
นายวิทยา ฉายสุวรรณ
๔๒ นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล
พลตํารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
๔๓ นายอภิรัฐ ปานเทพอินทร์
นายสถิตย์ สวินทร
๔๔ นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล
พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
๔๕ นายดิสทัต โหตระกิตย์
พลโท อําพน ชูประทุม
๔๖ นายธานินทร์ ผะเอม
นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์
๔๗ พลโท พงศกร รอดชมภู
นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์
๔๘ นายสมชาย พฤฒิกัลป์
พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
๔๙ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
นายถาวร ลีนุตพงษ์
๕๐ นายอนุสิษฐ คุณากร
พันตํารวจเอก พายัพ ทองชื่น
๕๑ พลเอก กิตฐิพัฒน์ ศรีผุดผ่อง
หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล
๕๒ พลเอก กุลิส วัฒนา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ 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
๑๔๓
๑๔๔

หน้า ๔
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พลเอก อิทธิพล ทองดี
พลเอก อุกฤษฏ์ ณรงค์วิทย์
พลเอก อุดม พูลสวัสดิ์
พลเอก อุทิศ สุนทร
พลเรือเอก ขรรค์ชัย สมบูรณ์สุข
พลเรือเอก จรูญ จาตุรพงศ์
พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน
พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ
พลเรือเอก ธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ
พลเรือเอก บงสุช สิงห์ณรงค์
พลเรือเอก บุญชัย มรินทร์พงษ์
พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร
พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัฒนรณชัย
พลเรือเอก ยุทธนา เกิดด้วยบุญ
พลเรือเอก รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์
พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ
พลเรือเอก วัลลภ หังสวนัส
พลเรือเอก สรชา ศรประทุม
พลเรือเอก สุธีร์ ธรรมประดิษฐ์
พลเรือเอก อธิษฐ์พล กมลศิลป์
พลเรือเอก หม่อมหลวงอนุนพนันท์
นวรัตน์
พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล
พลอากาศเอก หม่อมหลวงชนากร
วรวรรณ
พลอากาศเอก ณรงค์
เหล่าธีระเชาวน์
พลอากาศเอก ณัฐวัฒน์
ศิริมณีกรานต์
พลอากาศเอก นิคม วงษ์ดรุณีย์
พลอากาศเอก พลเทพ โหมดสุวรรณ
พลอากาศเอก เมธา สังขวิจิตร

๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พลอากาศเอก ฤกษ์ฤทธิ์ พวงทอง
พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
พลอากาศเอก อนิรุท กิตติรัต
พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์
พลโท ดุษฎี ภูลสนอง
นายกฤษฎา อุทยานิน
นายบุญชัย พิทักษ์ดํารงกิจ
นายมนัส แจ่มเวหา
นายจักร บุญ - หลง
นายจิระชัย ปั้นกระษิณ
นายธนาธิป อุปัติศฤงค์
นายธฤต จรุงวัฒน์
นายนภดล เทพพิทักษ์
นายสมชัย จรณะสมบูรณ์
นาวาตรี อิทธิ ดิษฐบรรจง
นายอิศร ปกมนตรี
นายสุวัตร สิทธิหล่อ
นายสมชาย เจริญอํานวยสุข
นายประสิทธิ์ สีโท
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
นายวรพัฒน์ ทิวถนอม
นายกฤษฎา บุญราช
นายคมสัน เอกชัย
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
นายไมตรี อินทุสุต
นายระพี ผ่องบุพกิจ
นายวันชัย สุทธิวรชัย
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ
นายวิเชียร พุฒิวิญญู

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

นายวิศว ศะศิสมิต
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
นายสามารถ ลอยฟ้า
นายสุรชัย ขันอาสา
นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์
นายณรงค์ รัตนานุกูล
นายธวัชชัย ไทยเขียว
นายวีระยุทธ สุขเจริญ
นายกมล รอดคล้าย
นายขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ
นายทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
นายนิมิต เตชไกรชนะ
นายประดิษฐ์ เทอดทูล
นายประมุข มุทิรางกูร
นายปิยะมิตร ศรีธรา
นายพินิติ รตะนานุกูล
นายเพทาย เย็นจิตโสมนัส
นายรังสรรค์ ตั้งตรงจิตร
นายวงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล
นายวิโชค มุกดามณี
นายสมชาย จงวุฒิเวศย์
นายสมรัตน์ จารุลักษณานันท์
นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
นายสุทธิชัย จิตะพันธ์กุล
นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
นายเสมอชัย พูลสุวรรณ
นายอมร เปรมกมล
นายอํานาจ วงศ์บัณฑิต
นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์
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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
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายจีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ
นายชุษณะ มะกรสาร
นายไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
นายทรงคุณ วิญญูวรรธน์
นายทรงยศ ชัยชนะ
นายนฤทธิ์ อ้นพร้อม
นายประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
นายไพรัช เกตุรัตนกุล
นายมนัส กนกศิลป์
นายวีระ บูรณะกิจเจริญ
นายสมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์
นายสุรพงศ์ สุขุปัญญารักษ์
นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
นายวิรัช โพธิ์พุก
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
นายสรรชัย เทียมทวีสิน
พลอากาศโท อํานาจ ปภาวสิทธิ์
หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์
พลตํารวจเอก ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ
พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
พลตํารวจเอก ชัยยง กีรติขจร
พลตํารวจเอก ชัยยะ ศิริอําพันธ์กุล
พลตํารวจเอก สุพร พันธุ์เสือ
พลตํารวจเอก อํานาจ อันอาตม์งาม
พลตํารวจโท จุตติ ธรรมมโนวานิช
พลตํารวจโท พงษ์สันต์ เจียมอ่อน
พลตํารวจโท วัฒนา สักกวัตร
พลตํารวจโท สันติ เพ็ญสูตร
นายกมล น้าประเสริฐ
นายกมล เมฆรักษากิจ
นายเกษม ถิระพัฒน์พิบูล

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ 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
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
พลตํารวจตรี ปราโมช ปทุมวงศ์
นายพีระศักดิ์ พอจิต
พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ
นายนิเวศน์ นันทจิต
นายมณเฑียร บุญตัน
พันตํารวจโท จิตต์
ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์
นายธวัช บวรวนิชยกูร
นายธวัชชัย บุญมา
นายธันว์ ออสุวรรณ
นายบวรศักดิ์ คณาเสน
นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์
นายประสงค์ นุรักษ์
นายมานพน้อย วานิช
นายมูหามะรอสดี บอตอ
นายยุทธนา ยุพฤทธิ์
นายวิทยา อินาลา
นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร
พันตํารวจเอก สนธยา แสงเภา
นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง
นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล
นายสุพจน์ เลียดประถม
นายสุรจิต ชิรเวทย์
นายโสภณ ศรีมาเหล็ก
นายฉัตรชัย นิติภักดิ์
นายเชี่ยวชาญ สุขช่วย
นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์
นายตรีทศ นิโครธางกูร
นายประเวศ รักษพล

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา
มหาวชิรมงกุฎ
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายวสันต์ เตียวตระกูล
นายศรัณยู โพธิรัชตางกูร
นายสมสกุล ณ บางช้าง
นายกัมพุช วุฒิวงศ์
นายโกวิทย์ มีกรุณา
นายจิระพันธ์ กัลลประวิทย์
นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม
นายเตชพล ฐิตยารักษ์
นายทีปรัตน์ วัชรางกูร
นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม
นายเพิ่มศักดิ์ บ้านใหม่
นายมนตรี บุญพาณิชย์
นายวิทยา ปิ่นทอง
นายสุชาติ วิภาสธวัช
นายสุพศิน สุเมธิวิทย์
นายสุริยา จันทรกระจ่าง
นายอํานาจ พัวเวส
พลเอก กฤษพงศ์ แก้วจินดา
พลเอก คณิต อุทิตสาร
พลเอก คนินทร วงศาโรจน์
พลเอก เครือนาค เกิดขํา
พลเอก จารุทัศน์ จันทรนิมะ
พลเอก ชวลิต ชุนประสาน
พลเอก ปรีชา สังข์แก้ว
พลเอก ปุรณิทธิ์ บุณยมานพ
พลเอก พลวัส แก้วเรียน
พลเอก พีรวัฒน์ เปรมศรี
พลเอก รวมพล มีชูอรรถ
พลเอก วินัย สร้างสุขดี
พลเอก สถิต แจ่มจํารัส

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔

นายสุรศักดิ์ รักษ์สุจิตรัตน์
นายเอด วิบูลย์เจริญ
นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์
นายธัชชยุติ ภักดี
นายธานี ทองภักดี
นายนพพร อัจฉริยวนิช
นายพิษณุ สุวรรณะชฎ
นายพีรวิช สุวรรณประเทศ
นายมานพชัย วงศ์ภักดี
นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี
เรืออากาศโท อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
นายชาญชัย ศิริพันธุ์
นายนิติพันธ์ สระภักดิ์
นายพรชัย สมจริง
นายพัฒนาชาติ กฤดิบวร
นายเอก เกิดเต็มภูมิ
นายวิทัศน์ เตชะบุญ
นายวิโรจน์ แจ้งพลอย
นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ
นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย
นายชาญพิทยา ฉิมพาลี
นายชุมพล คงอินทร์
นายธนิตย์ เอนกวิทย์
นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข
นายประดับ กลัดเข็มเพชร
นายประวัติ รัตนภุมมะ
นายวราวุธ ขันติยานันท์
นายวิทยา อธิปอนันต์
นายสถาพร โรจนหัสดิน
นายสมปอง อินทร์ทอง
นายสินชัย เรืองไพบูลย์
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายโอภาส กลั่นบุศย์
นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล
นายดรุณ แสงฉาย
นายประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล
นายพงศ์พันธุ์ จันทรกุล
นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์
นายสถิตย์ เลาหเจริญยศ
นายสมเกียรติ ทองโต
นายอภินันท์ โปราณานนท์
นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์
นายวิจารย์ สิมาฉายา
นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน
นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
นายเสรี โสภณดิเรกรัตน์
นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์
นายชญาน์นันท์ สิทธิไกรวงษ์
นายประมวล จันทร์พงษ์
นายสิทธิโชติ วันทวิน
นายวิทิต ธีระมังคลานนท์
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
นายอดุลย์ ยุววิทยาพานิชย์
นายกนกศักดิ์ รามบุตร
นายกําธร ตุ้งสวัสดิ์
นายเกียรติศักดิ์ โชติกศิลป์
นายคํารณ สมบูรณ์รัตน์
นายเฉลิมชัย เขมะปัญญา
นายชาตรี ศรีสันต์
นายชาติชาย อุทัยพันธ์
นายโชคชัย เดชอมรธัญ
นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
นายธานี ธัญญาโภชน์
นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ
นายนิรันดร์ สมสมาน
นายปกรณ์ สุคนธชาติ
นายประพันธ์ พลแพงขวา
นายปราโมทย์ ยามาลี
นายปวิณ ชํานิประศาสน์
นายพิเชษฐ์ อุษาสุมงคล
นายพินิจ บุญเลิศ
นายพิศาล ขยันสํารวจ
นายพูนศักดิ์ นาคเสนา
นายภักดี ข่ายม่าน
นายภัครธรณ์ เทียนไชย
นายภานุ แย้มศรี
นายมนตรี นาคสมบูรณ์
นายมนัส โสกันธิกา
นายยุทธนา วิริยะกิตติ
นายวัชรินทร์ ทองสกุล
นายวิโรจน์ พรรณราย
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ
นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ
นายวีระ พิเภก
นายศักดิ์ สมบุญโต
นายสถาพร ศิริภักดี
นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์
นายสมพงษ์ วรกมล
นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์
นายสมาน วงศ์วรายุทธ
นายสมาน วิหกรัตน์
นายสามารถ วราดิศัย
นายสายัณห์ อินทรภักดิ์

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๙
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
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสุจินต์ อมตพันธุ์
นายสุชาติ เต็งสุวรรณ
นายสุทธินันท์ บุญมี
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช
นายสุรินทร์ เพชรสังข์
นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์
นายอดุลย์ มุทุกันต์
นายอัครเดช เจิมศิริ
นายอํานวย ตั้งเจริญชัย
นายอําพล พลศร
นายชาญศักดิ์ จริยวิทยานนท์
พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
พันตํารวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
นายประยงค์ ปรียาจิตต์
นายวัลลภ นาคบัว
นายไวพจน์ พูสิทธิ์
นายสงคราม ขําต้นวงษ์
พันตํารวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย
นายสุนทร เพิงมาก
นายพานิช จิตร์แจ้ง
นายวิษณุ ปาณวร
นายชวลิต สุนทรานนท์
นายอนันต์ ชูโชติ
นายเอนก สีหามาตย์
นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์
นายกนก สีจร
นายกมลชัย ตรงวานิชนาม
นายกรวุฒิ เกิดนาวี
นายกฤตกรณ์ ประทุมวงษ์
นายกฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
นายกฤษ อังคนาพร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
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
๑๑๑๐
๑๑๑๑

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมบูรณ์ ซอยชนะวัฒนา
นางสาวสุปาณี ศรีปัญญาวิชญ์
นางมลิวัลย์ ผิวคราม
นางสาวสุมาลี ติยศิวาพร
นางรัชนี สุดจิตร์
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์
นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ
นางวีณา พงศ์พัฒนานนท์
นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา
นางสาวนวพร วิทยานันท์
นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์
นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
นางสาวมาลี วงศาโรจน์
นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
นางสาววรรณาภรณ์ สวัสดิมงคล
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
นางสาววัชรี อิทธิอาวัชกุล
นางงามพักตร์ เจริญไวย์
นางจรวยรัตน์ ขวัญรัมย์
นางดารุณี ตั้งเบญจผล
นางสาวทัศนีย์ เอกวานิช
นางธนารัตน์ พุกบ้านเก่า
นางนภา ศกุนตนาค
นางสาวปราณี นันทเสนามาตร์
นางรําพึง ศุภราศรี
นางไลวัล อินทะพันธุ์
นางศิวิไล มัคเจริญ
นางสุริพร หลวงใหญ่
นางอินทราพร กาญจันดา
นางทัศนาวิไล ไกรนรา
นางสาวนันทนัช อุปริรัตน์

๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
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
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางไพวรรณ รัตนบวร
นางสาวรัชนีกร สรสิริ
นางสิริพร ชูติกุลัง
นางอัญชลี ศิริทรัพย์
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
นางสาวจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง
นางสาวบุษกร ลิมจิตติ
นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม
นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
นางกรวรรณ กฤตวรกาญจน์
นางสาวกฤติยา เลิศโภคะสมบัติ
นางกฤษณา กฤษณพุกต์
นางกฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
นางกฤษณา ไวสํารวจ
นางกษมา สุภนรานนท์
นางสาวกัญญา ศิวารมณ์
นางสาวกันยา ตันติวิสุทธิกุล
นางสาวกัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์
นางกาบแก้ว สุคนธสรรพ์
นางเกตุมณี มากมี
นางเกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
นางเกสร สุวรรณประเสริฐ
นางสาวแก้วตา ผู้พัฒนพงศ์
นางขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส
นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี
นางขนิษฐา นันทบุตร
นางขวัญชนก ยิ้มแต้
นางสาวจงรักษ์ รัตนวิฑูรย์
นางจรรยา เรืองมาลัย
นางสาวจรัสศรี ปานรังศรี
นางจรูญพร ภาเรือง
นางจํานงค์ ศรีมังกร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
๓๒ นายเจษฎา ศรศึก
๑ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
๓๓ นายฉัตรชัย บุญบวรรัตนกุล
๒ นายสมชาย ฉัตรรัตนา
๓๔ นายชุมพร เครือขวัญ
๓ นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล
๓๕ นายณรงค์ บุญโญ
๔ นายแถมสิน รัตนพันธุ์
๓๖ นายดํารง เศวตพรหม
๕ นายธานี อ่อนละเอียด
๓๗ นายไตรลักษณ์ กล่ําเสถียร
๖ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
๓๘ นายธํารงค์ ชินหิรัญ
๗ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
๘ นายวรพล โสคติยานุรักษ์
๓๙ นายนพพร ประภาอาภรณ์
๙ นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
๔๐ นายนริสชัย ป้อมเสือ
๔๑ นายบุญรักษ์ ทรัพยาขจร
๑๐ พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว
๔๒ นายปริเยศ พิริยะมาสกุล
๑๑ นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์
๔๓ นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
๑๒ นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
๔๔ นายปิยะ กิจถาวร
๑๓ นายธีระ สุวรรณกุล
๔๕ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
๑๔ นายปรเทพ สุจริตกุล
๔๖ นายภาณุ จันทร์เจียวใช้
๑๕ นายประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์
๔๗ นายรวี ประจวบเหมาะ
๑๖ นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ
๔๘ นายสมพาศ นิลพันธ์
๑๗ นายวัชระ ตันตรานนท์
๑๘ นายจิตติคุณ แพงคุณ
๔๙ นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม
๑๙ นายดิเรก สุคนธสาคร
๕๐ นายสุทธิพร ลิ่มศิลา
๕๑ นายสุนทร อนันตวิรุฬห์
๒๐ นายปรีชา สันรัมย์
๕๒ นายสุพจน์ สําราญจิตต์
๒๑ นายวัชระชัย อารยรุ่งโรจน์
๕๓ นายสุพัฒน์ นาครัตน์
๒๒ นายวันชัย กนกอังกูร
๕๔ นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล
๒๓ นายวินัย รุ่งรักสกุล
๕๕ นายเสรี จูบุญส่ง
๒๔ นายวิริยะ ว่องวาณิช
๕๖ พลเอก กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา
๒๕ นายศิริ มีแสงสกุล
๕๗ พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๒๖ นายสุรธีร์ ลิ้มทรัพย์
๒๗ นายเอกณัฐ จิณเสน
๕๘ พลโท ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ
๒๘ นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
๕๙ พลโท บัณฑวิทย์ โรจนวิภาต
๖๐ พลโท พรเลิศ วรสีหะ
๒๙ พันเอก นที ศุกลรัตน์
๖๑ พลโท พันลึก สุวรรณทัต
๓๐ นายเกริกพงษ์ เกสรทอง
๖๒ พลโท วุฒินันท์ เพ็ชรขาวเขียว
๓๑ นายจําลอง สิงห์โตงาม

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖

นายจรินทร สุทธนารักษ์
นายจักรินทร์ โกมลศิริ
นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย
นายฐิติเศรษฐ์ เศรษฐบุตร
นายทิฆัมพร นาทวรทัต
นายนิอันนุวา สุไลมาน
นายปกายศักดิ์ สวัสดิสิงห์
นายไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์
นายภูสิต รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์
นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล
นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง
นายวรวุฒิ ทังสุภูติ
นายวีระศักดิ์ ไม้วัฒนา
นายสัญญารักษ์ สินสกุล
นายสุชาติ สินรัตน์
นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์
นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์
นายกรกต ธํารงวงศ์สวัสดิ์
นายกรภัทร์ เริ่มสุกรี
นายกฤษณ์ คงเมือง
เรือโท กฤษณ์ จินตะเวช
นายกฤษณ์ อุไรรัตน์
นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์
นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ
นายกสิณ นวลโคกสูง
นายกิจจา กาญจนะวีระ
นายกิตติ แสงประดิษฐ์
นายกิติชัย วิชญคุปต์
พันตํารวจโท หม่อมหลวงกิติบดี
ประวิตร
๘๕๗ นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
นายเกษม สินสุวรรณาภรณ์
นายเกษมสุข เพชรดี
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
นายโกมล มั่นคง
นายโกสิน พูลวัน
นายไกรศักดิ์ วรทัต
นายไกรสร กองฉลาด
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
นายขจรชัย วัฒนาประยูร
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
นายขจัด สุวรรณสังข์
นายคณกร เครือวรรณ
นายคณิต ศิลาอ่อน
นายคนึง มีพรหม
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์
นายคมสัน เจริญอาจ
นายคุณเดช ถิรญาธรณ์
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
นายจิตวัฒน์ วิกสิต
นายจีรศักดิ์ ผลสุข
นายเจริญชัย อรรถโกมล
นายเจษฎา จิตรัตน์
นายฉลอง ฆารเลิศ
นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม
นายชยันต์ ศิริมาศ
นายชรัส บุญณสะ
นายชวพล พันธุมรัตน์
นายชวลิต หล่อเลิศรัตน์
นายชัยชนะ ผลาพงศ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๘๙๐
๘๙๑
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
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑

นายชัยธวัช เนียมศิริ
นายชัยภัค สุนทรหงส์
นายชัยยงค์ จําปา
นายชัยยา เจิมจุติธรรม
นายชัยรัช ไทยดํารงเดช
นายชัยวัฒน์ สารสมบัติ
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
นายชาคร กัญจนวัตตะ
นายชาญ อ่อนวงษ์
นายชิดชนก ทับแสง
นายชุมพล สุขใส
นายชุมสาย เทพลิบ
นายชูชาติ สมสวย
นายชูศักดิ์ ชินะโรจน์
นายเชาวลิตร แสงอุทัย
นายโชคดี อมรวัฒน์
นายไชยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์
นายฐานิต พรหมทอง
นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์
นายณรงค์ รักร้อย
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร
นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร
นายดนัย ปานนิตยกุล
นายดํารงค์ ดีสกูล
นายดํารงชัย เนรมิตตกพงศ์
นายเดชา จิยะจันทน์
นายถวิล ศิริสวัสดิลก
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว
นายทรงพล ใจกริ่ม

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ
นายทรงวุฒิ จันทร์ผ่องศรี
นายทวี สุทธิถนอม
นายทวีป บุตรโพธิ์
นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์
นายทองดี จอมวงศ์
นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฏฐ์
นายทินกร ชัยดี
นายทิพย์ สายแก้ว
นายทิวา วัชรกาฬ
นายธงชัย บุตรนุชิต
นายธนพล จันทรนิมิ
นายธนา ยันตรโกวิท
นายธนิต แสงพันธุ์
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่
นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา
ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์
นายธวัชชัย คําเพ็ง
นายธวัฒน์ชัย ม่วงทอง
นายธํารง เขมะรัตน์
นายธีรชาติ ฉัตรตระกูล
นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์
นายธีรภัทร อดิเทพสถิตย์
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา
นายธีระชัย สีตลารมณ์
นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์
นายนพดล ไพฑูรย์
นายนภา บุณยเกียรติ
นายนราธิป พรหมพฤกษ์
นายนริศร์ วรรณประภา
นายนอบ คงพูน

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ 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
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕

นายนิพันธ์ บุญหลวง
ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
นายบรรลือ สง่าจิตร
นายบวร ธีรฤทธิ์เฉลิม
นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร
นายบํารุง สุวรรณโชติ
นายบุญเติม เรณุมาศ
นายบุญยัง เรือนกูล
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ
นายปพน ฉายแสง
นายประกาศ ทองนะ
นายประกิต ตันติวาลา
นายประจวบ กันธิยะ
นายประเจียด อักษรธรรมกุล
นายประดิษฐ์ ยมานันท์
นายประทีป ฤทธิกุล
นายประทีป ศิลปเทศ
นายประภาส รักษาทรัพย์
นายประมูล พูลประเสริฐ
นายประยุทธ ศรีพูน
นายประวิตร์ ลิ้มสุรัตน์
นายประวิทย์ ประวัติเมือง
นายประเวศ เทศเรียน
นายประเสริฐ อิ่มจิตร
นายปรีชา กลั้งทองด้วง
นายปรีชา ชนะกิจกําจร
นายปรีชา โชติทวีวัฒน์
นายปัญจชัย เลื่อมประเสริฐ
นายปัญญา ศรีแก้ว
นายปิยิน ตลับนาค
นายเปรมศักดิ์ กีรานนท์

หน้า ๔๗
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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
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายผาชัย โปรียานนท์
นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์
นายพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล
นายพรชัย เชื้อชูชาติ
นายพรชัย ถมกระจ่าง
นายพรรังสรรค์ มงคลประสิทธิ์
นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์
นายพิจิตร วัฒนศักดิ์
นายพิชัย ทิพยรักษ์
ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล
นายพิพัฒน์ ศรีเพ็ชรพันธุ์
นายพิพิธ ภาระบุญ
นายพิสนฑ์ รัตตนะไชยพร
นายพีระศักดิ์ องกิตติกุล
นายพุทธดํารงค์ คุณารักษ์
นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์
นายไพบูลย์ ยิ้มแย้ม
นายไพรัช หอมกลิ่น
นายไพศาล ตรีธัญญา
นายไพศาล เหลืองวิชชเจริญ
นายภวัต เลิศมุกดา
นายภัลลพ พิลา
นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ
นายภาสกร บุญญลักษม์
นายภูมิชัย ตะพานแก้ว
นายภูริรัตน์ ธีรอรรถ
นายมงคล อดทน
นายมงคล อติอนุวรรตน์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
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
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙

นายมณี ฆังมณี
นายมนต์ชัย พินประเสริฐ
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์
นายมนัส พิศุทธิกฤตยา
นายมนัส อ่ําทอง
นายมลศักดิ์ จงรักษ์
นายมานิต เพียรทอง
นายมานิต อนรรฆมาศ
นายมาโนช อาเรฟ
นายเมธี สุพรรณฝ่าย
นายไมตรี ไตรติลานันท์
นายยงยุทธ สิงห์ธวัช
นายยรรยง วิไลพงษ์
นายรณชัย จิตรวิเศษ
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
นายระวี ปราถน์วิทยา
นายรังสรรค์ ตันเจริญ
นายรังสฤษดิ์ จิตดี
นายราชัย กิติราช
นายราชิต สุดพุ่ม
นายรุ่งโรจน์ อ่อนวงศ์
นายเรวัต ประสงค์
นายเลอพงษ์ สุวานิช
นายเลอสันต์ ศศิพงศ์
นายเลิศบุศย์ กองทอง
นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์
นายวงเทพ เขมวิรัตน์
นายวชิระ ดวงมาตย์พล
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
นายวรนิติ์ มุตตาหารัช
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายวรวรรณ กลิ่นแก้ว
นายวสันต์ ชํานาญจุ้ย
นายวัชระ ฉัตรเท
นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์
นายวัฒนชัย มานะจิตร์
นายวัฒนา พุฒิชาติ
นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ
ว่าที่ร้อยตรี วิชวุทย์ จินโต
นายวิชัย สัมพันธรัตน์
นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
นายวิทยา มากปาน
นายวิทยา สโรบล
นายวิบูลย์ จิรภากรณ์
นายวิบูลย์ ปั้นศิริ
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
นายวิรัต อสัมภินาวงศ์
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์
นายวิรุฬ พรรณเทวี
นายวิโรจน์ จั่นกรด
นายวิสิทธิ์ สินลือนาม
นายวิสิษฐ์ ศรีมังคละ
นายวีระชัย ทองไพบูลย์
นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว
นายวีระศักดิ์ ประภาวัฒน์เวช
นายวีระศักดิ์ ศิริสิทธิ์
นายวีระศักดิ์ สท้านพล
นายวีรัส ประเศรษโฐ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
นายวุฒิศักดิ์ คําปันติ๊บ
นายเวรัชช์ ธาราสมบัติ
นายศรนรินทร์ ไชยบุรี
นายศรัทธา คชพลายุกต์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๐๘๒
๑๐๘๓
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
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓

นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์
นายศักดิ์สรรค์ ชาวสามทอง
นายศิรัษฎ์ ประสพเนตร
นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง
นายศิริชัย อัมพวา
นายศุภวัชร ศักดา
นายศุภสาร สุริยะ
นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ
นายสงวน แสงชาติ
นายสถิตย์พงษ์ ศิวะวามร
นายสนั่น พงษ์อักษร
นายสนั่น ศิลารัตน์
นายสนิท ศรีวิหค
นายสมกิจ เสวกวัชรี
นายสมควร ขันเงิน
นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์
นายสมชาติ ฤทธิรุตม์
นายสมชาย ไข่สุวรรณ์
นายสมชาย บํารุงทรัพย์
นายสมเดช ไพจิตรกุญชร
นายสมนึก พรหมเขียว
นายสมบูรณ์ ธงสันเทียะ
นายสมบูรณ์ ศิริเวช
นายสมปอง สังข์บัวสี
นายสมยศ ศิลปีโยดม
นายสมวาส เครือระยา
นายสมศักดิ์ ทองกัญชร
นายสมศักดิ์ บุญนาค
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์
นายสมหมาย กอดแก้ว
นายสรธร สันทัด

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๔
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
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสรวิศ ทําเนาว์
นายสรสีห์ วิเชียรเจริญ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
นายสัมพันธ์ เนตตกุล
นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี
นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์
นายสายันต์ เฝ้าทรัพย์
นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม
นายสินชัย ถนอมสิน
นายสุชัย ตั้งชูพงศ์
นายสุชัย บุตรสาระ
นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์
นายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนีย์ธร
นายสุชิน เนียมเผือก
นายสุชีพ พันธุ์จันทร์
นายสุทธิพงษ์ ตันบุญยศิริเดช
นายสุทธิลักษณ์ รักษ์เจริญ
นายสุทร บุญสิริชูโต
นายสุเทพ พงษ์ใหม่
นายสุเทพ วงษ์พานิช
นายสุเทพ สุทธิลักษณ์
นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
นายสุธรรม ยิ้มละมัย
นายสุธี ทองแย้ม
นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์
นายสุภาพ แก้วตาทิพย์
นายสุมิตร เกิดกล่ํา
นายสุรกิจ มุขสมบัติ
นายสุรชัย คิวเจริญ
นายสุรชัย บุษราคัม
นายสุรชัย มณีประกร
นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗

นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย
นายสุรเดช บุญนวล
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
นายสุรพล ศรีวิโรจน์
นายสุรพันธุ์ ตรีมงคล
นายสุรสันติ์ เพชรสุวรรณรังษี
นายสุระ สุรวัฒนากุล
นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์
นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร
นายสุวิช ภู่มาลี
นายสุวิชว์ ชูช่วยสุวรรณ
นายสุวิทย์ ศรีสมบุญ
นายสุเวช รุ่งแดง
นายเสกสรรค์ ฉัตรตระกูล
นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ
นายเสน่ห์ พรหมโคตร
นายเสริมศาสน์ จันทสิงห์
นายโสภณ สุวรรณรัตน์
นายหัสนัย จิตอารีย์
นายอดิศร เกียรติปิติ
นายอธิปัตย์ พ่วงลาภ
นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน
นายอนันต์ ไชยศักดิ์
นายอนันต์ บ่อน้อย
นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ
นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ
นายอภิวุฒิ เตชวิทูรวงศ์
นายอภิสรรค์ สง่าศรี
นายอยุธยา คล้ายสิงห์
นายอรรคเดช แพภิรมย์รัตน์
นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์
นายอาทิตย์ บุญคง

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายอํานาจ ไชยกาญจน์
นายอํานาจ พวงสําลี
นายอํานาจ วิทยา
นายอุดม ศิริพฤกษ์พงศ์
นายอุดมศักดิ์ โป๊ะบุญชื่น
นายเอนก สมสุข
นายก่อเกียรติ ซ้องสุข
นายชัยยุทธ ศิวาลักษณ์
นายชาตรี จันทร์เพ็ญ
นายนิมิต ทัพวนานต์
นายนิยม เติมศรีสุข
นายบัญญัติ อักษรครบุรี
นายบุญธรรม ทองขลิบ
นายประวัติ แซมมณี
นายพงษ์มิตร ประเสริฐสกุล
นายพิภพ ชํานิวิกัยพงศ์
นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
นายยศพนต์ สุธรรม
นายยศวัตน์ บําเพ็ญธรรมสกุล
นายระพินทร์ นิชานนท์
นายวันชัย ดิษเทศ
นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล
พันตํารวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ
นายวีรวัฒน์ เต็งอํานวย
นายศรีนรา ไกรนรา
นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย
พันตํารวจโท สมชาย อมรสุนทรสิริ
นายสุทิน ชิตชอบ
นายสุนทร วินัยบดี
นายสุรสิทธิ์ จิตรชอบใจ
นายเสรีย์ เชี่ยวชาญ
นายแสงประทีป โกมลบุตร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฉันทนา หวังศิลปคุณ
นางชนินนาถ เก้าสําราญ
นางทิพวรรณ สระนาค
นางธนพร ตรีวารี
นางนิภาพรรณ บุญญวัฒน์วณิชย์
นางปานจิต จินดากุล
นางลัดดา พูลศิลป์
นางสาววรรณี เกิดสินธ์ชัย
นางสุนทรี สุรพันธ์
นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งกําเนิดวงศ์
นางสาวอรสา เพ็งพริ้ง
นางดวงพร จั่นหยง
นางโศภิษฐ์ ภิรมย์เลิศ
นางสิริกุล บรรพพงศ์
นางสาวสุวิน สิทธิบุตระ
นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์
นางอุษา เกียรติชัยพิพัฒน์
นางสาวเฉลิมขวัญ เจียมประชานรากร
นางณัฏฐ์พิชา นาคสมบูรณ์
นางณัฐกมล การะเกตุ
นางศุภราพร จักรมานนท์
นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล
นางสุจารีต โภคาพันธ์
นางอาทิตยา สุธาธรรม
นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร
นางประภาพรรณ วงศ์สิโรจน์กุล
นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์
นางสาวพีรพัฒน์ อินทรชุบ
นางสาวเพ็ญศรี แผ่นเทอดไทย
นางศิรินทร วงษ์เสาวศุภ
นางอุษา ประจันตบริบาล

๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางเอมอร ชีพสุมล
นางจิรภาพรรณ มลิทอง
นางสาวประไพ อนุพงษานุกูล
นางผกามาศ ร่าเริงใจ
นางสาวพัทยา เชิงสะอาด
นางสาววิมล จารุสถิติ
นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน
นางอาภรณ์ อภิญญพานิชย์
นางกาญจนา วงษ์สมุทร
นางสาวคมคาย มัวจะบก
นางคําแข ธรรมนิยาย
นางสาวจันทนา ชุมทัพ
นางจําแลง จิระวิชัยฤทธิ์
นางจุรีรัตน์ หริรักษ์
นางจุไรรัชต์ ศรีอมร
นางชนิกานต์ ณ นคร
นางณัทปภา ปาละสิงห์
นางณิชามล พรพระ
นางดวงเดือน กุแก้ว
นางดวงเดือน ลอยผา
นางเตือนใจ อังกูรเกียรติ
นางสาวทวีวรรณ บุญนาจเสวี
นางทิพวรรณ แสงทองฉาย
นางธนัชพร ศรีฟ้า
นางธัญลักษณ์ ชโลธรสุทธิ
นางนพสร จิตดํารง
นางนวลฉวี อังสัจจะพงษ์
นางนิชาดา สุริยะเจริญ
นางนิศารัตน์ วัฒนะบุตร
นางบุญศรี วิไลจิตต์
นางประสานสุข เขียวแก้ว
นางปราณี รัตนประยูร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางปรารถนา ผ่านสถิน
นางสาวปาณี นาคะนาท
นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
นางเปรมจิต งานไว
นางผานิดา ภู่นภาประเสริฐ
นางพจวรรณ คูณทวีลาภผล
นางพรทิพย์ ตปนียากร
นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข
นางพิมพ์พร ปัทมธานินท์
นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล
นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์
นางไพเราะ รอยตระกูล
นางมาลาภรณ์ นิลพานิช
นางมาลี จรดล
นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว
นางรวิภัทร ตันติเสรีรัตน์
นางรัชนี ค่ายสงคราม
นางรัชนี สุขเกษม
นางสาวรัตนา บัวเพชร
นางรัตนา ภิรมย์
นางรุ่งรัชนี รุ่งมณี
นางลมโชย อุยยะพัฒน์
นางละมัย วิเชียรดี
นางละมุลดี เทพมณี
นางสาวลักขณา มนิมนากร
นางวนิดา วรรณพงษ์
นางวนิดา อังคสุวรรณ
นางวราภรณ์ เขาวงศ์ทอง
นางวิภาพร คงสุริยะภิญโญ
นางวิภาภรณ์ สุขเพสน์
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
นางสาววิไลวรรณ สันหนองเมือง

๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางวิไลวรรณ สาธิตสมิตพงษ์
นางศรีเพ็ญ สนั่นนาม
นางสาวสมจิตร์ หวังทรัพย์ทวี
นางสมศรี ถินคําเชิด
นางสาวสมศรี ศิริสุริยเดช
นางสัญญารัก มิระสิงห์
นางสายชล สิงห์สุวรรณ
นางสายพิรุณ น้อยศิริ
นางสายหยุด กฤษดานิรมิตร
นางสําฤทธิ์ ศรีประภาพงศ์
นางสาวสิริรักษ์ ไสยวรรณ
นางสิริโสภา เลิศคอนสาร
นางสุกัญญา รุ่งมณี
นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
นางสุมาลี เลี้ยงตระกูลงาม
นางสุรีนา พลนิกร
นางสาวอนงค์ ลิ้มสกุล
นางสาวอรษา โพธิ์ทอง
นางอรัญญา เชื้อทอง
นางอรุณรัตน์ ชัยเกษตรสิน
นางอรุณโรจน์ วิริยะจิตต์
นางอําพัน รุ่งแจ้ง
นางสาวอุทัยวรรณ พลนุรักษ์
นางอุบลรัตน์ เปียจําปา
นางจันทนา วิธีเจริญ
นางสาวเพชรา ภาคีมนต์
นางสาวรัศมี กิตติมนัส
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
นางศิริพรรษ์ สมภักดี
นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง
นางชญาดา สกุลวงศ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นางสาวมรกต ตันติเจริญ
นางเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
นางกษมน กิตติอําพน
นางคันธรส รตะนานุกูล
นางปราณี น้อยโสภณ
นางพัชรินทร์ ชวลิต
นางมยุรี อิงคนินันท์
นางวราภรณ์ พวงเกตุแก้ว
นางวัฒนพร พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
๒๒
นายรณภพ ปัทมะดิษ
๒๓
นายประมุท สูตะบุตร
๒๔
นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์
๒๕
นายกิตติพงษ์ วรฉัตร
๒๖
นายเกษม ทวีปัญญสกุล
๒๗
นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์
๒๘
นายจงศิริ กาญจนการุณ
๒๙
นายจักรกฤช วรสูตร
๓๐
นายเจริญ ชื้อตระกูล
นายเจษฎา บรรเลงจิต
๓๑
๓๒
นายฉัตรเฉลิม หัตถกรรม
๓๓
นายฉัตรชัย บางชวด
๓๔
นายชัยณรงค์ คงนาม
๓๕
นายชัยรัตน์ ผะอบเหล็ก
๓๖
นายชาติชาย จามพัฒน์
๓๗
นายชายศักดิ์ ณ สงขลา
๓๘
นายชุมพล เด็จดวง
๓๙
นายชูเกียรติ ช่วงชัยชัชวาล
๔๐
นายเชาวลิต ทวนทอง
ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์
๔๑
นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย
๔๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางวิยดา โชติรัตนะศิริ
นางศุภลักษณ์ ไกรฤกษ์
นางศุภลักษณ์ ศรีวรศาสตร์
นางสิริมาศ สิทธิหล่อ
พลโทหญิง สุพัตรา รัตนสุวรรณ
นางโสภา เสรีรักษ์
นางอรนันท์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
นางอลิสา ภู่ชอุ่ม
นางอัญรัช สาริกัลยะ
นางอุษา รุจิประภา
นายณวัฒน์ มหาขันธ์
นายดนัย ชนกล้าหาญ
นายดนัย มู่สา
นายถวิล ตัญยงค์
นายทนัสไชย พรอําไพ
นายธวัชชัย พจน์คําขํา
นายธัมรงศักดิ์ ทําบุญ
นายธํารงค์ อรุณสันติเดชา
นายธิเดช จันทราเดช
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
นายนําพร บุญปราบ
นายบุรี ดีชัยยะ
นายประสาทพร เมฆกระจ่าง
นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ
นายพฤหัส ไวยสุศรี
นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม
นายพูลพงษ์ สุภาวีระ
นายเพิ่มศักดิ์ รุจาคม
นายไพศาล เพ่งพิศ
นายมรกต คงทน
นายยุทธนา วงศานุพัทธ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
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

นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ
นายวิชชากร จันทรศิริ
นายวิทยา เหรียญนาค
นายวีระพล ยอดยิ่ง
นายวุฒิชัย หล้าส่องสี
นายวุฒิเทพ ทิมทอง
นายสมชาย กิจศิริเจริญชัย
นายสมพงษ์ นพสุวรรณ
นายสยาม ลิขิตพงศธร
นายสุวิทย์ กลั่นเอม
นายอํานวย โพธาราม
นายอํานาจ ไชยสิริยะสวัสดิ์
นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายกมล ธิฉลาด
นายกรณ์ เจนศุภวงศ์
นายกรณ์ มาตย์นอก
นายกฤษฎา แก้วสองเมือง
นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์
นายกฤษณะ ณ สงขลา
นายก้องสกุล จันทราช
นายกําพล สิริรัตตนนท์
นายกิตติเดช จิยะพงศ์
นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล
นายกิตติวุฒิ วงษ์แปลง
นายกีรติ อภิชาติวุฒิ
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว
นายเกรียงไกร กิริวรรณา
นายเกรียงไกร หนุนภักดี
นายเกรียงไกร อินทาปัจ
นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล
นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์
นายโกสน รอดช้าง

หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๘
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
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายไกรธวัช ทินโสม
นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์
นายไกรศักดิ์ รัตนตระกูล
นายไกรสิทธิ์ ปูรณวัฒนกุล
นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์
นายคนิจ แก่นจันทร์
นายคม แสงบํารุง
นายคมกริช อิฐรัตน์
นายคมขํา อัตโถปกรณ์
นายครรชิต คงสมของ
นายคันชล ผ่องใส
นายคํารณ ภูมิโคกรักษ์
นายคํารณ วิเลปนะ
นายคํารบ เครือณรงค์
นายคําหมุน จันทะคุณ
นายจงรัก เหมือนแม้น
นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์
นายจรัญ จันทรปาน
นายจรูญ วรวิบูล
นายจเร ขวัญเกิด
นายจักเรศ พิทยาคม
นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์
นายจิรวัฒน์ จันทวิสูตร์
นายจิรศักดิ์ สุวรรณพัฒน์
ว่าที่ร้อยโท จิระ วรภัย
นายจีระพันธ์ บุณยะมัต
นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ
นายเจษฎา ชัยฤกษ์
นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล
นายฉลอง เทอดวีระพงศ์
นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา
นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
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
๑๑๖๑

นายเฉลิมชัย ชละธาร
นายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์
นายชนก มากพันธุ์
นายชนพหล ส่งเสริม
นายชนาธิป เสมแย้ม
นายชยุธ ศรีเริงหล้า
นายชรินทร์ ทองสุข
นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
นายชัชวาลย์ เอี่ยมเจริญ
นายชัยเดช ฝายนันชัย
นายชัยธวัฒน์ ศิลป์มานะกิจ
นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ
นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายชัยวัฒน์ แสงศรี
นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์
นายชัยศรี อรุณเจริญสุข
นายชาญชัย คงทัน
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
นายชาญณรงค์ แสงสว่าง
นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์
นายชานน วาสิกศิริ
นายชาลี ชื่นอุไทย
นายชํานาญ ชื่นตา
นายชํานาญ พินศรี
นายชิงชัย บุญประคอง
นายชุติเดช มีจันทร์
นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ
นายชูชัย นิลสันเทียะ
นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ
นายชูศักดิ์ ราชบุรี
นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง

หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
นายเชษฐา โมสิกรัตน์
นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ
นายโชคชัย เมฆฉาย
นายโชคชัย วิชิตะกุล
นายโชติ เชื้อโชติ
นายไชยยศ วิทยา
นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์
นายฐากูร ชวนะพงศ์
นายณรงค์ จีนอ่ํา
นายณรงค์ เทพเสนา
นายณรงค์ วัฒนาภรณ์
นายณรงค์ อินโส
นายณรงค์ชัย หงสารกุล
นายณรงค์ศักดิ์ ด่านผดุงเกียรติ
นายณัชนนท์ สนประเสริฐ
นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์
นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ
นายณัฐกิตติ์ หนูรอด
นายณัฐวัฒน์ บุญค้ํามา
นายณัฐวุฒิ ถุนนอก
นายดรณ์ สมิตะเกษตริน
นายดาระใน ยี่ภู่
นายดิเรก วีเปลี่ยน
นายดุสิต บริสุทธิ์ศรี
นายเดชา พลกล้า
นายเติม แสงไทยารักษ์
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์
นายถนอม จันทรมณี
นายถวิล สร่ายหอม

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕

นายถาวร พรหมฉิม
นายทแกล้ว นุศรีวอ
นายทรงกลด สว่างวงศ์
นายทรงกลด อินทะกนก
นายทรงรัฐ รัฐปัตย์
นายทวี ไข่แก้ว
นายทวี จงประเสริฐ
นายทวี เสริมภักดีกุล
นายทวีพงษ์ เธียรศิลปรักษ์
นายทศพร จันทรประวัติ
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
นายทศพล สวัสดิสุข
นายทองคํา พรมดี
นายทองสิน สัตยาพันธุ์
นายทิวา วัฒนะไพบูลย์สุข
นายเทวา ปัญญาบุญ
นายธนกฤต ศรีสุกใส
นายธนนท์ สิริเสาวภาคย์กุล
เรืออากาศตรี ธนพล ภัทรฉวี
นายธนภัทร ณ ระนอง
นายธนยศ ปานขาว
นายธนะ พรหมดวง
นายธนาวุฒิ ทองทวี
นายธรรมชาติ อมฤกษ์
นายธรรมนูญ แก้วคํา
นายธฤต สําราญเวทย์
นายธวัช เจริญวัย
นายธวัชชัย ยาหิรัญ
นายธวัชชัย รอดงาม
นายธวัชชัย สหชาติมานพ
นายธาตรี บุญมาก
นายธํารง กนะกาศัย

หน้า ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๖
๑๒๒๗
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
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายธีรเดช ศรีเจริญ
นายธีรยุทธ วศินสกุลพงศ์
นายธีรวัฒน์ รัตนกุล
นายธีรศักดิ์ ทรัพย์ศิริ
นายธีระพันธ์ สันติจิตโต
นายนพ พงศ์ผลาดิสัย
นายนพดล มามาก
นายนพดล รอดรุ่งเรือง
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล
นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
นายนภดล สวาสดิ์ญาติ
นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส
นายนรินทร์ หีบแก้ว
นายนริศ นิรามัยวงศ์
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์
นายนัติ เพ็งสถาน
นายนันทศักดิ์ บุนนาค
นายนิกร นวโชติรส
นายนิตย์ แดงขวัญทอง
นายนิทัศน์ ต้นจันทร์
นายนิธิภัทร ผจงวิริยาทร
นายนิยม หมันนุ่ม
นายนิวัฒน์ โฆสิตาภา
นายนิวัฒน์ งามธุระ
นายนิวัฒน์ สุขศิริ
นายนิวัต รองสวัสดิ์
นายบรรเจิด สาริพัฒน์
นายบรรณเชาว์ ต้นโพธิ์
นายบรรดิษฐ์ สังข์สุข
นายบรรลือ ชูชาติ
นายบวรศักดิ์ วานิช
นายบัญชา เชาวรินทร์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
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

นายบํารุง รื่นบรรเทิง
นายบําเหน็ฎ เพื่อนงาม
นายบุญเกื้อ คุณาธารกุล
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
นายบุญชัย สมใจ
นายบุญพาศ รักนุ้ย
นายบุญมา คงเจริญ
นายบุญยิ่ง จอมงาม
นายบุญเรือง เมฆฉิม
ร้อยเอก ปกรณ์เดช โลหิตหาญ
นายประกิต มัทยาท
นายประคอง ชูนวล
นายประจวบ มณีโชติ
นายประจักษ์ ชุมพล
นายประชา ไพประพันธ์
นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์
นายประดิษฐ์ สะเดา
นายประทีป การมิตรี
นายประพัฒน์ ชัชวาลชัยพรรณ
นายประพัทธพงศ์ พราหมณี
นายประภาส ชูภักดี
นายประมวล ลาภจิตต์
นายประมวล เฮงมีชัย
นายประยงค์ จันทเต็ง
นายประยุทธ เจริญทรัพย์
นายประวีณ แจ่มศักดิ์
นายประสงค์ อุไรวรณ์
นายประสาตร์ เสาไธสง
นายประสิทธิ์ นวลทิม
นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ
นายประเสริฐ ตันสาโรจน์วนิช
นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๐
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
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายปริญญา เขมะชิต
นายปรีชา นวลน้อย
นายปรีชา บุญสุวรรณ
นายปรีชา มานวกุล
นายปรีชา หงษ์เจริญ
นายปรีดี กุดหอม
นายปัญญศักย์ โสภณวสุ
นายปัญญา บุญญสิริกูล
นายปิยะชัย ตุ่ยสิมา
นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์
นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง
นายพงศ์สวัสดิ์ สระวาสี
นายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง
นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจํานงค์
นายพจน์ หรูวรนันท์
นายพนม เกิดนวล
นายพรชัย สัมมาวุฒธิ
นายพรต ภูภักดิ์
นายพรเทพ วัชกีกุล
นายพรประสิทธิ์ อิสริยะมงคล
นายพฤฒิชัย วงศ์สุฤทธิ์
นายพฤฒิยอดยิ่ง คัมภีรคุปต์
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
นายพันธ์เทพ เสาโกศล
นายพิชัย ใจเสือ
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายพิชิต อภิราชกมล
นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง
นายพิทยา กุดหอม
นายพิทักษ์ บริพิศ
นายพิทักษ์ ศรีสุระ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๓๒๒
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
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
นายพินิจ พราหมณ์แก้ว
นายพิบูลย์ แพนพา
นายพิภพ แก้วประชา
นายพิมล พงษ์เผ่า
นายพิมล พูลสง่า
นายพิริยะ ฉันทดิลก
ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์
นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี
ว่าที่ร้อยตรี พิศณุ วงษ์ศิลา
นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์
นายพิสิษฐ์ แร่ทอง
นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส
นายพีรวัส ตินตะชาติ
นายพีระพล ตัณฑโอภาส
นายพูนไทย รัตตรัตน์
นายเพิ่มศักดิ์ แสงประสิทธิโชค
นายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์
นายไพบูลย์ โอมาก
นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล
นายไพรัตน์ เวชชะ
นายไพโรจน์ จริตงาม
นายไพโรจน์ บัวน่วม
นายไพศาล ศุทธวีระ
นายไพสิน นกศิริ
นายภักดี ศักดิ์พิสิษฐ์
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
นายภิญโญ ผ้าเจริญ
นายภูษิต ลัทธิธนธรรม
นายมนตรา พรมสินธุ
นายมนัส งามบรรหาร
นายมนัส นาคา

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายมนัส บังศรี
นายมนัส ศุภวิริยากร
นายมนู สินจังหรีด
นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี
นายไมตรี วิริยะเจริญกิจ
นายยศวัจน์ วิภูษาวิทูลย์
นายยะห์ยา ปะนาฆอ
นายโยธิน ฉายรัศมี
นายโยธิน ประสงค์ความดี
นายรณภพ เวียงสิมมา
นายรณยุทธ์ พรหมายน
นายรพิสิทธิ์ พิมพ์พัฒน์
นายรักษ์พล วงษ์ม่วง
นายรังสรรค์ เอกวัฒนพันธ์
นายรังสฤษฎ์ งามศิริ
นายรัฐพล นิโครธานนท์
นายรุ่งอรุณ ปิ่นสมบูรณ์
นายเริงวิทย์ ถนอมแสง
นายเรืองชัย สานนท์
นายเรืองยศ ไพรีพินาศ
นายเรืองฤทธิ์ ชํานาญศิลป์
นายฤทธิรงค์ พิลาไชย
นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์
นายลิขิต ทองทัย
นายลิขิต ทองนาท
นายวชิระ เกตุพันธุ์
นายวชิระ พันดุสะ
นายวนิพงศ์ มุณีน้อย
นายวรญาณ บุญณราช
นายวรณัฎฐ์ หนูรอต
นายวรรณะ จันทรถาวร
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗

นายวราดิศร อ่อนนุช
นายวสันต์ กล่อมสุนทร
นายวัชระ บัวทอง
นายวัชรินทร์ พุ่มจิตร์
นายวัชรินทร์ สามารถ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
นายวัฒนะ นวลอนันต์
นายวัฒนา ยั่งยืน
นายวัลลภ ประวัติวงค์
นายวาทิต ปัญญาคม
นายวิจิตร หลังสัน
นายวิชัย บรรดาศักดิ์
นายวิชัย พรมเกตุ
นายวิชัย ศรีมหาบรรณ
นายวิชัย ศิลปกิจโกศล
นายวิชิต ชื่นชวนสังคม
นายวิเชียร ตรีณาวงษ์
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์
นายวิฑูรย์ นวลนุกูล
นายวิทยา บุณยะเวชชีวิน
นายวิทูรย์ จิรัษฐิติพงศ์
นายวินัย มาตรโคกสูง
นายวินัย รุมฉิมพลี
นายวินัย สุริยปราการ
นายวินุลาศ เจริญชัย
นายวิระ ทองพิจิตร
นายวิรัช ภูมิพิทักษ์กุล
นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์
นายวิรัตน์ ระวังภัย
นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์
นายวิวัฒน์ ตรีสุนทรรัตน์

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๘
๑๔๑๙
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
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายวิวิศน์ รัตตนิทัศน์
นายวิศววัชร จันทสาร
นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์
นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา
นายวิษณุ อยู่ดี
นายวิสิฎฐ มณีวรรณ
ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์
นายวีระ นามวงศ์
นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล
นายวีระพงศ์ บูรณศิลป์
นายวีระพล ดวงอาจ
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน
นายวีระพันธ์ อุปถัมภากุล
นายวุฒิพงศ์ พุทธิธนพัฒน์
นายวุฒิพงษ์ พรหมทวี
นายศรชัย อินตะเทพ
นายศรวุฒิ ศรีรัตนชุมพล
นายศรัณยู มีทองคํา
นายศรัณยู มุขวรรณ์
นายศราวุธ ไทยเจริญ
นายศรีชัย ตันฑะโสภณ
นายศักดา พันธ์พงศ์
นายศักดา หวังธรรมมั่ง
นายศักดาวุธ คันธวงษ์
นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์
นายศักดิ์ชัย อวยชัย
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์
นายศักรินทร์ ทุมเสน
นายศิริชัย ไตรสารศรี
นายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี
นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
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
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา
นายศุภชัย ปัญญาศิริ
นายศุภมิตร เลื่อนสุคันธ์
นายศุภฤกษ์ สงวนรัษฎ์
นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
นายสงวน ดีแสน
นายสง่า บัวระดก
นายสถิตย์ ไวว่อง
นายสถิตย์ อินทามระ
นายสนธยา ทองดี
นายสนั่น โมธินา
นายสนั่น สนธิเมือง
นายสมเกียรติ แก้วรัตน์
นายสมเกียรติ ดวงมณี
นายสมคิด จันทมฤก
นายสมคิด ผานุการณ์
นายสมจิตร ศรีจันทร์
นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายสมชาติ ไชยศิลา
นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล
นายสมชาย เปลี่ยนรัมย์
นายสมชาย ลี้วงศกร
นายสมชาย สายัณห์
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา
นายสมชาย อรุณรัตนมุขย์
ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล
นายสมนึก ประเสริฐปาลิฉัตร
นายสมนึก หอมนาน
นายสมบัติ โต๊ะบุรินทร์
นายสมบัติ อัมฤทธิ์
นายสมบูรณ์ ชุมพาลี

๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสมบูรณ์ ไชยจรัส
นายสมบูรณ์ ด่านรัชตกุล
นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล
นายสมพงษ์ มหาลวเลิศ
นายสมพงษ์ มากมณี
นายสมพงษ์ ยอดเมือง
นายสมพงษ์ สุวรรณการ
นายสมภพ ร่วมญาติ
นายสมภพ สมิตะสิริ
นายสมโภชน์ วิทยาขาว
นายสมโภชน์ โอทอง
นายสมยศ ธรรมศิริ
นายสมหมาย เรืองรัตน์
นายสมอาจ ภมรพล
นายสยุมภู สุรเกียรติ
นายสราวุฒิ วรพงษ์
นายสราวุธ ทองปัน
นายสราวุธ วงศ์วิวัฒนา
นายสราวุธ แสงประสิทธิ์
นายสฤษดิ์ โพวันดี
นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา
นายสว่าง ม่อมดี
นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล
นายสัจจา พุกสุขสกุล
นายสันติ์ จันทรวงษ์
นายสันติ การภักดี
นายสันติ ทางธนกุล
นายสันติ ศิริขันธ์
นายสันติ สังขธูป
นายสันติธร ยิ้มละมัย
นายสัมฤทธิ์ กองเงิน
นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายสัลเลข คําใจ
นายสาคร รุ่งเรือง
นายสาธิเดช ชูอํานาจ
นายสาโรช กาญจนพงศ์
นายสํารวย เกษกุล
นายสําเร็จ แสนคํา
นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม
นายสิทธินนจ์ แสงประดับ
นายสิทธิศักดิ์ ลากะสง
นายสิริชัย วุฒิปราณี
นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์
นายสุกิจ สถาปนะวรรธนะ
นายสุกิจ อรัญนารถ
นายสุจินต์ เมธาเศรษฐ์
นายสุจินต์ วาจากิจ
นายสุชัยวิทย์ เนียมโภคะ
นายสุชาต กิติคุณ
นายสุชาติ ทองบุญยัง
นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม
นายสุทิน ปัญญาโพธาสกุล
นายสุเทพ บูรณะวงศ์ตระกูล
นายสุเทพ มลสวัสดิ์
นายสุเทพ รื่นถวิล
นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์
นายสุนทร วัฒนา
นายสุพจน์ ยศสิงห์คํา
นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย
นายสุพล โพธิ์แก้ว
นายสุพฒ
ั น์ คําภักดี
นายสุรชาติ ค้ําชู
นายสุรเชษ นิ่มกุล
ว่าที่ร้อยตรี สุรทศ วัฒนพันธุ์

๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
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
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสุรพงษ์ นาคประเสริฐ
นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล
นายสุรพล สุวรรณานนท์
นายสุรวิทย์ นวลแก้ว
นายสุรศักดิ์ เจริญพันธ์
นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง
นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม
นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช
นายสุรินทร์ ลมจะโปะ
นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์
นายสุริยัน ณรงค์กูล
นายสุริยันต์ บุญญานุกูล
นายสุริยา พานิชพงศ์
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร
นายสุวชิ าญ ไชยโกมล
นายสุวิทย์ ดีปรีชา
นายสุวิทย์ พุกกะเวส
นายสุวิทย์ เหมทานนท์
นายเสริม เกื้อสังข์
นายเสรี หอมเกษร
นายโสภณ คชพันธ์
นายโสมนัส ทองสุข
นายไสว นะธิศรี
นายหรรณพ พุกจันทร์
นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์ ทรัพย์แสนดี
นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์
นายอติชาต อุณหเลขกะ
นายอนวัช บูรพาชน
นายอนวัช สัตตบุศย์
นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
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
๑๖๐๘
๑๖๐๙

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายอนันต์ นาคนิยม
พันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ
นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล
นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร
นายอนุกูล เรือนแก้ว
นายอนุชา เจริญรักษ์
นายอนุพงศ์ คําภูแก้ว
นายอนุรุทธ์ กาศลังกา
นายอนุวัฒน์ หิระนิล
นายอนุสร ตันโชติกุล
นายอภิชัย ชัยชมภู
นายอภิชาติ ธนะมัย
นายอภินันท์ เลียบใย
นายอภิวัฒน์ จันทรมณี
นายอภิวิชญ์ ปิ่นโต
นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง
นายอมรศักดิ์ นัยวิจารณ์
นายอร่าม รัตนโสภา
นายอรุณศักดิ์ วงศ์วิวัฒน์
นายอลงกต วรกี
นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์
นายอัฎฐฤทธิ์ ชีวรัตนพงษ์
นายอัมพล ทองพุ
นายอาคม ปฐมสีมากุล
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบํา
นายอาวุธ วิเชียรฉาย
นายอํานวย ปราณีตพลกรัง
นายอํานวย พานทอง
นายอํานวย รักธรรม
นายอํานาจ สาลีฉันท์
นายอิทธิ ศรีมาธรณ์
นายอินทรีย์ เกิดมณี

๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายอุดม ไชยสาลี
นายเอกราช มณีกรรณ์
นายเอนก แท้สูงเนิน
นายโอภาส ชูฤทธิ์
พันตํารวจโท กรภัทร์ โรจน์แสงรัตน์
นายกีรติ ณ พัทลุง
นายเกริกไชย ศรีศุกร์เจริญ
นายเกษม ธุวพาณิชยานันท์
นายโกมล เสรยางกูร
นายคงศักดิ์ ปานสอาด
นายจํานงค์ อิ่นคํา
พันเอก ชัชนันท์ เมธีธรรมาภรณ์
นายชัชวาลย์ ล้วนรัตน์
นายชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์
นายชัยพฤกษ์ แสวงเจริญ
นายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา
พันตํารวจโท เชน กาญจนาปัจจ์
นายณธพงศ์ แอนุ้ย
นายเดชา แจ่มจันทร์
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
นายทร ชาวพิจิตร
นายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย
นายทํานุ ประกิจสุวรรณ
นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร
นายธนากร คัยนันท์
นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี
นายธีระศักดิ์ พูลคล้าย
ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ปัญจวุฒิพัฒน์
พันตํารวจโท บรรณฑูรย์ ฉิมกรา
นายบัญญัติ วงค์สว่าง
นายประธาน ฤทธิลี
นายประเวศ กันสุข

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙

หน้า ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรทิพย์ วณิตชยาพงศ์
นางสาวพรศิริ เมฆวิชัย
นางสาวพลอยนภัส สุรัชนีนพดล
นางสาวพักตร์วิมล วรรธนะภูติ
นางพิราภรณ์ กิจไพฑูรย์
นางเพ็ญศรี ทองศรีนุช
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล
นางสาวภาวิไล คําเพ็ง
นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์
นางสาวมารศรี ติปยานนท์
นางสาวยศวดี มาศสินสุข
นางสาวยินดี ทองมี
นางสาวรชกร ศักดิ์ศรี
นางราตรี ดับโศก
นางวนิดา สุทธิตรีรัตนกุล
นางวรรณดี ตะโคดม
นางสาววรรณพร อัศวธีระเกียรติ์
นางสาววันเพ็ญ บูรณะเวชหลิม
นางสาววิไล นิลดับแก้ว
นางสาวศิริพร ลิ่มปิติกุล
นางสาวศิริพรรณ พรหมชัยวัฒนา
นางสาวศิริวรรณ โล่ห์จินดารัตน์
นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม
นางสุกัญญา วรพงศาทิตย์
นางสุจิตรา ถนอมทรัพย์
นางสาวสุปราณี พร้อมเพรียง
นางสุภาพร รุ่งรําพรรณ
นางสาวสุภารัตน์ ฮุนพงษ์สิมานนท์
นางสาวโสมหิรัญ คงกําเนิด
นางสาวอนงค์ ลิกานนท์สกุล
นางสาวอรสา สุทธิปัญญา
นางสาวอรุณี วรรลยางกูร

๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวอัจฉรา หอมอินทร์
นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล
นางสาวอุไรวรรณ อนุกูล
นางสาวกรกนก พลเดช
นางกรรณิกา จันทราสุทธิ์
นางกรวรรณ ถมฉิมพลี
นางกฤษณา คงรัตน์
นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช
นางกาญจนาวรรณ ช่วยมั่นคง
นางเกศินี ศรีวรรณา
นางขวัญมณี กลมเกลียว
นางสาวคณิศร เลิศวงศ์วิศาล
นางคัทรียา มีฤกษ์สม
นางคําขวัญ พรมดี
นางจรัลรัตน์ ใจขาน
นางจันทร์เพ็ญ ลอมโฮม
นางจันทร์เพ็ญ ศักดิวงษ์
นางจารุณี เพียรคํา
นางจิณหธาน์ สุยพงษ์พันธ์
นางจินตนา แม้นสุรินทร์
นางจิรพัฒน์ เธียรพานิช
นางจิระวรรณ บุญปลอด
นางสาวจิรา รัตนวิเชียร
นางจุฑารัตน์ จิตมนัส
นางจุฑารัตน์ ศิวะพิรุฬห์เทพ
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์
นางชนากานต์ แสนสุข
นางชนิดา พิมพ์ทนต์
นางสาวชลลดา เอี่ยมวิศิษฏ์
นางชะตา ธุลีจันทร์
นางชูศรี พุทธเจริญ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒

หน้า ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวซุจิตาเทวี ซิงห์
นางฐิตารีย์ เลิศขันติธรรม
นางฐิติพร สิทธิโชคธรรม
นางณิชาพร ปรีชาวิภาษ
นางณิรมล เกิดแก้ว
นางดวงสมร เอกอุรุชัยเทพ
นางทมาภรณ์ ชัยชนะ
นางทัศนีย์ กาพย์พิมาย
นางทัศนีย์ นันทสว่าง
นางสาวทิฆัมพร จารุภูมิ
นางธนัชศวรรธ์น วรรณวิจิตร
นางธภัสธร มิ่งไชย
นางสาวธราภรณ์ กิจประเสริฐ
นางนที ตุมรสุนทร
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ
นางสาวนิติยา พงษ์พานิช
นางนิพาพันธ์ ดีโว
นางสาวนิศารัตน์ วัชรีวงศ์
ณ อยุธยา
นางเนาวรัตน์ วัฒนธรรม
นางบําเพ็ญ ขวัญเพ็ชร
นางบุรานันท์ โรมรัน
นางปนัดดา เพ็งแป้น
นางประคอง ฉายทองคํา
นางประพิศ อนันตกุล
นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา
นางปราณี ทิพย์สุวรรณกุล
นางสาวปรานอม เกตุแก้ว
นางสาวปรารีย์ ยอดมณี
นางปรียาภรณ์ เล็กพันธ์
นางปวีณ์นุช พุ่มพฤกษ์
นางปาณิสรา วงษ์วานิช

๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
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
๔๘๐๓
๔๘๐๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางปานทิพา สมศักดิ์
นางไปรยาพร งามเปี่ยม
นางผ่องพรรณ จันทะราชา
นางพรทิพย์ ปูรณโชติ
นางพรพรรณ โสเจยยะ
นางพรพิมล โรจนประดิษฐ์
นางสาวพรรณพิลาศ สมศรี
นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ
นางพัชรพรรณ จันทร์สุข
นางพัชรา สุทธิบุตร
นางพัชรี คําภู
นางพัชรี แดนไธสง
นางพัฒตราภรณ์ วิริยปิยะ
นางพัฒนาพร เหมัษเฐียร
นางพิกุล พรมเกตุ
นางพิมพ์ใจ บุญชูกุศล
นางสาวพิมพ์มาศ วนะรมย์
นางพิมลพรรณ ปิยะพงศ์เดชา
นางพีรยา คําโสภา
นางเพชรี เขมวิรัตน์
นางเพ็ญภาวีร์ วรเลิศปรีชา
นางสาวภัทธาพร สุวรรณปาน
นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์
นางภัทราวดี ปัญญาบุญ
นางมลัยรัก ทองผา
นางสาวเมตตา สินยบุตร
นางสาวยาจิตต์ สีมาพลกุล
นางยุดา ไทยถาวร
นางเยาวเรศ บุญถม
นางรติฬส มีคําแหง
นางรัชนีวรรณ บัวสถิตย์
นางสาวรัตติกรณ์ วงศ์เมือง

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖

หน้า ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตติยา ทับทิมศรี
นางรุ่งทิวา จันทรสงค์
นางรุ่งระวี สมหอม
นางเรือนแก้ว เพ็งพุ่ม
นางสาวลดาวัลย์ เผ่าภิญโญ
นางละม่อม จันทร์ชื่น
นางลักษณา เชยศุภเกตุ
นางสาวลินดาวรรณ ธรรมาวุฒิชัย
นางวนิดา รุ่งแดง
นางวนิดา วานิช
นางวรรณดี เล็กเซ้ง
นางวรรณภา รัตนเศรณี
นางสาววรรณา รัศมิทัต
นางสาววรรณี พิชญ์พนัส
นางสาววรรณี หงษ์มณี
นางวรรษชล ทรัพยาคม
นางวลัญช์นลิณ ธนานุวงศ์
นางสาววัจนา วัจนคุปต์
นางวันทนา ภวกานันท์
นางวาสนา วปินานนท์
นางวิจิตรา พาณิชย์กุล
นางวินณา แก้วงาม
นางสาววิภา ธนารักษ์
นางวิภา ธูสรานนท์
นางวิภาศรี คงเกลี้ยง
นางวิรากานต์ ไพรแสน
นางสาววิราชินี คําชมภู
นางวิไลวรรณ ธีรชุติมานันท์
นางวิไลวรรณ นวลเลิศ
นางวิไลวรรณ บุญนวล
นางศรีรัตน์ สุทธินนท์
นางศรีสุรินทร์ วัฒนรงคุปต์

๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวศศิธร ปัญญาไว
นางศิรินันท์ มณีโชติ
นางสาวศิริพร กองแก้ว
นางศิริพร รัตนสิงห์
นางศิริเพชร ยอดอุดม
นางศิโรรัตน์ ชินอักษร
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
นางศุภรินทร์ เสนาธง
นางศุลีพร แสนทวีสุข
นางสงวน ทองจําปา
นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
นางสาวสมทรง บุญญภัทโร
นางสมพร ประทุมมาลย์
นางสมพร สุวรรณ
นางสมหมาย ประเสริฐเจริญสุข
นางสวณีย์ ผิวผ่อง
นางสว่างจิตร วิเศษ
นางสายัณห์ จิตต์ธรรม
นางสําราญ จิตต์ชนะ
นางสําอาง โม้ลา
นางสาวสิริมา วัฒโน
นางสุกัญญา สร้อยแสง
นางสาวสุกัญญา สุขการณ์
นางสุขจิตต์ อินทรักษา
นางสุจินดา ตั้งพิทยาเวทย์
นางสุดา เถาว์ทิพย์
นางสุดา ทองวิลัย
นางสุดารัตน์ สุทธิสารากร
นางสาวสุธีร์ ญาณชโลทร
นางสุพินดา นาคบัว
นางสุภัทรา อักกะมานัง
นางสุภาณี มรุธาวานิช

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐

นางสุภาณี ยังสังข์
นางสุภาพร ตราชู
นางสุภาพรรณ บุญถนอม
นางสาวสุภาพิมพ์ สิงหพันธุ์
นางสาวสุภาวณี ชูโชติ
นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์
นางสุมาลี สานุจิตร
นางสุรีวรรณ การค้า
นางสุวดี การกรณ์
นางสาวสุวัฒนา ก้อนคํา
นางเสาวลักษณ์ กิจนุสนธิ์
นางแสงจันทร์ พุทธมนต์สิงห์
นางโสรยา พานิชพงศ์
นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
นางสาวหทัยรัตน์ ชื่นจิตร์
นางสาวอภิรดี พงษ์ปรีชา
นางสาวอภิลักษณ์ ทองทิอัมพร
นางอรญา เพชรกรรพุม
นางอังคณา ชิตะติตติ
นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์
นางสาวอัจฉริยา วรรธนาภา
นางสาวอัญชลี ตันวานิช
นางอัปสร ศิริวงศ์
นางอาภัสรา ธงพิทักษ์
นางอารี ราชสาร
นางอุดม บุญมา
นางอุทัยวรรณ ทิพย์เนตร
นางอุทินพร บุญชวลิต
นางอุบล สมท่า
นางสาวอุษา สมคิด
นางอุษา สระสมศรี
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง

หน้า ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางกรรณิกา วัชรินทร์
นางสาวกัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์
นางกุสุมา สุศิริวัฒนนนท์
นางสาวเกศรา อดุลยพิจิตร
นางสาวงามพรรณ แก้วสุทธิพล
นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์
นางสาวจิราพัชร์ นิธิปรีชานนท์
นางจุไร ทัสสะ
นางชลาทิพย์ โลหะศิริ
นางสาวญาดา มนทมาส
นางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ
นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์
นางธารินี แสงสว่าง
นางนงค์นารถ ชื่นอารมย์
นางนริศา ปานสอาด
นางสาวนฤมล กมลวาทิน
นางสาวนันทนา เครือหงส์
นางนิภา งามไตรไร
นางนุสรา วงษ์สุวรรณ
นางสาวประไพรัตน์ ไพศาล
นางปุญลักษณ์ ดุลยสุวรรณ์
นางพรประภา แกล้วกล้า
นางสาวพัชณีย์ ศรีพึ่ง
นางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย
นางพิมล เอียดใหญ่
นางไพเราะ คงเปรม
นางภาวดี ศิริเมธารักษ์
นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์
นางวราภรณ์ เปล่งแสง
นางวัชรี สุวรรณไฉไล
นางวันทนา คันธาเวช
นางแววตา เคหสว่างวงศ์

