เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๕๘
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ อั นเป็ นที่ เชิ ดชู ยิ่ งช้ างเผื อก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๘๗๖ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข

หน้า ๒
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รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๕๘
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

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
๒๙ พลเอก
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
๓๐ พลเอก
นายพีระศักดิ์ พอจิต
นายตวง อันทะไชย
๓๑ พลเอก
นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์
๓๒ พลเอก
นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
๓๓ พลเอก
นายวิทวัส บุญญสถิตย์
๓๔ พลเอก
นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์
๓๕ พลเอก
นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
๓๖ พลเอก
นายธนกฤต กิตติวัฒน์
๓๗ พลเอก
นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
๓๘ พลเอก
๓๙ พลเอก
นายภาณุมาศ เลี่ยมสกุล
๔๐ พลเอก
นายวิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์
๔๑ พลเอก
นายสรศักดิ์ มไหศิริโยดม
๔๒ พลเอก
นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
๔๓ พลเอก
พลโท พีระพงษ์ มานะกิจ
๔๔ พลเอก
นายจําเริญ ยุติธรรมสกุล
๔๕ พลเอก
นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม
๔๖ พลเอก
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
๔๗ พลเอก
นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
นายนิพนธ์ ฮะกีมี
๔๘ พลเอก
๔๙ พลเอก
นายปรเมธี วิมลศิริ
๕๐ พลเอก
นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์
๕๑ พลเอก
นายสุพศิน สุเมธิวิทย์
๕๒ พลเอก
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
๕๓ พลเอก
พลเอก ขจรพล ทองอารีย์
๕๔ พลเอก
พลเอก คณิต อุทิตสาร
๕๕ พลเอก
พลเอก คมกฤช สุนทรธรรม
พลเอก เครือนาค เกิดขํา
๕๖ พลเอก

จักรา กรานเลิศ
จารุทัศน์ จันทรนิมะ
จิรศักดิ์ บุตรเนียร
ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ชลิต วสยางกูร
ชัยชาญ ช้างมงคล
ชาญวุฒิ อินทุลักษณ์
ชาตอุดม ติตถะสิริ
ชินเสณ ทองโกมล
ชีวัน โหละบุตร
ณพล คชแก้ว
ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์
ณัศพล กันตะปีติ
ดิฐฐ์ภพ ไก่แก้ว
ดุษฎี รามสมภพ
เดชา เหมกระศรี
เด่นดวง ทิมวัฒนา
ธนา วิทยวิโรจน์
ธวัชชัย ช้างสิงห์
ธวัชชัย บุญศรี
ธีรจิตติ์ นิพิทสุขการ
นครินทร์ นาคอาทิตย์
นาวิน ดําริกาญจน์
นุโรจน์ รอดโพธิ์ทอง
บัณฑิตย์ บุณยะปาน
บุญชู เกิดโชค
บุณยรักษ์ พูนชัย
ประพนธ์ ศักดิ์สุภา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

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

ประพันธ์ พุทธานุ
ประภาณ สุวรรณวัฒน์
ปริญญา ทวีชัยการ
ปี โสภัณณา
พงศธร ฉายกําเหนิด
พิชิต พินิตตานนท์
ไพรัช โพธิ์อุบล
ภาณุวัฒน์ ศาตะมาน
ยุทธชัย พันธุ์งาม
รวมพล มีชูอรรถ
ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์
ลือพงศ์ โชติวิทยากาญจน์
วรเทพ ดิษยบุตร
วลิต โรจนภักดี
วสุ เฟื่องสํารวจ
วิชิต ศรีประเสริฐ
วินัย ยวดยิ่ง
วินัย เสมสวัสดิ์
วิศณุ ศรียะพันธ์
วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ
วิสุทธิ์ นาเงิน
วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
สถาพร สีมาสุรรักษ์
สมชาย วัชรานาถ
สมวุฒิ แตงสาขา
สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง
สัมพันธ์ ชนะวรรณ์
สายัณห์ บุญแต่ง
สีหนาท วงศาโรจน์
สุชาติ หนองบัว
สุรสิทธิ์ ถาวร
สุริยันต์ โอภาส

หน้า ๓
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

พลเอก เสรี วงศ์ประจิตร
พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์
พลเอก อดุลย์ศักดิ์ บุญวัฒนะกุล
พลเอก อาจศึก สุวรรณธาดา
พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม
พลเรือเอก จําลอง วังส์ด่าน
พลเรือเอก ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์
พลเรือเอก นพดล กาฬดิษย์
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
พลเรือเอก นาวิน ธนเนตร
พลเรือเอก หม่อมหลวงบวรลักษณ์ กมลาศน์
พลเรือเอก ประจักษ์ สันทัดเลขา
พลเรือเอก ประดิษฐ์ ศิริคุปต์
พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง
พลเรือเอก วสันต์ แจ้งยอดสุข
พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน
พลเรือเอก ศิริชัย เทียนศิริ
พลเรือเอก สุรพงษ์ สุขุมาสวิน
พลเรือเอก สุริยะ พรสุริยะ
พลเรือเอก อิทธิพล มกรเสน
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
พลอากาศเอก เจษฎา วิจารณ์
พลอากาศเอก ชูชาติ วุฒิศาสตร์กุล
พลอากาศเอก ชูธัช แย้มมณฑา
พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์
พลอากาศเอก ธีระภาพ เสนะวงษ์
พลอากาศเอก นุวัฒน์ เกียรติพันธ์
พลอากาศเอก ปฏิพันธ์ วะนะสุข
พลอากาศเอก ประคอง จันทร์ศรี
พลอากาศเอก ประทาน สิริสรรพ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
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
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พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร
พลอากาศเอก ฤทธิชัย ภู่โกสีย์
พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร
พลอากาศเอก วัธน มณีนัย
พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
พลอากาศเอก สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก
พลอากาศเอก อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ
พลอากาศเอก อารมย์ ปัถวี
พลอากาศเอก เอกราช ช่วงอรุณ
พลโท สมโภชน์ เงินเจริญ
พลเรือโท ณรงค์ นาคธน
พลเรือโท สมศักดิ์ ศรีสุข
พลเรือโท สุรพล วรพันธ์
พลอากาศโท วิน วิจิตรานุช
พลอากาศโท อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายประสงค์ พูนธเนศ
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
นายพิพัฒน์ ขันทอง
นายสมชัย สัจจพงษ์
นายอํานวย ปรีมนวงศ์
นายจุมพล มนัสช่วง
นายชลิต มานิตยกุล
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์
นายเรืองเดช มหาศรานนท์
นายวิทวัส ศรีวิหค
นายวีรชัย พลาศรัย
นายภาษิต พุ่มชูศรี
นายอภิชาต จงสกุล
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง

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
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายสมศักดิ์ พณิชยกุล
นายจักริน เปลี่ยนวงษ์
นายธํารงค์ เจริญกุล
นายวิชิต ชาตไพสิฐ
นายสุพัฒน์ เหล่าชัย
นายชาตรี โชไชย
นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
นายวิทยา สุริยะวงค์
นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ
นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายกําชัย จงจักรพันธ์
นายชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
นายณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
นายธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
นายนเรศร สุขเจริญ
นายนันทวัฒน์ บรมานันท์
นายนิวัฒ เสนาะเมือง
นายบรรจบ ศรีภา
นายบรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
นายพรชัย สิมะโรจน์
นายพัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
นายไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
นายรุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
นายวัชระ กสิณฤกษ์
นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์
นายวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
นายวิมล จํานงบุตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖

นายวีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
นายสนั่น จอกลอย
นายสมนึก ดํารงกิจชัยพร
นายสมปอง เตชะโต
นายสมภาร พรมทา
นายสัญญา สุขพณิชนันท์
นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
นาวาตรี สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
นายสุทิน ศรีอัษฎาพร
นายสุเทพ สวนใต้
นายสุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
นายอนันต์ ศรีเกียรติขจร
นายเกรียงไกร เฮงรัศมี
นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต
นายจิโรจ สินธวานนท์
นายจีรศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล
นายเจริญ ชูโชติถาวร
นายเจษฎา โชคดํารงสุข
นายชาญวิทย์ ทระเทพ
นายเชาว์ สุระดม
นายประสงค์ วิทยถาวรวงศ์
นายปิตินันท์ พัวพัฒนกุล
นายพรชัย จิระชนากุล
นายภาสกร อัครเสวี
นายมรุต จิรเศรษฐสิริ
นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
นายวิชัย ขัตติยวิทยากุล
นายวิชัย สติมัย
นายวิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์
นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
นายสมชาย อินทรศิริพงษ์
นายสมชาย โอวัฒนาพานิช

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์
นายสมอาจ ตั้งเจริญ
นายสุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล
นายสุเทพ วัชรปิยานันทน์
นายอนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร
นายอิทธิพล สูงแข็ง
นายอุดม ไกรฤทธิชัย
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
นายพรชัย จุฑามาศ
นายสมเกียรติ ชอบผล
พลตํารวจเอก เจษฎา อินทรสถิตย์
พลตํารวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
พลตํารวจเอก ประวุฒิ ถาวรศิริ
พลตํารวจเอก ปัญญา มาเม่น
พลตํารวจเอก วินัย ทองสอง
พลตํารวจเอก สุเทพ เดชรักษา
พลตํารวจเอก หาญพล นิตย์วิบูลย์
พลตํารวจโท ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ
พลตํ า รวจโท หม่ อ มหลวงพั น ธ์ ศั ก ดิ์
เกษมสันต์
พลตํารวจโท ภาณุ เกิดลาภผล
พลตํารวจโท วิชาญ ทองประชาญ
นายกรณ์ จันโททัย
นายกรุณา พันธุ์เพ็ชร
นายกฤษณะ หงษ์วิไล
นายกิจจา ศิริติกุล
นายกิตติ เรืองรัตนตรัย
นายกิตติศักดิ์ วงศ์จีน
นายโกเมท ทองภิญโญชัย
นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง
นายไกรวิชญ์ ภัทรพงศ์
นายจรัญ ศุภรตุลธร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ 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
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙

นายจิตติ เหลืองทองคํา
นายฉกรรจ์ พานิชยิ่ง
นายชวลิต บรรณเกียรติ
นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ
นายชัยยศ ปัญจบุตรชัย
นายชัยรัตน์ กรรณิการ์
ร้อยตํารวจเอก โชคชัย สิทธิผลกุล
นายณัฐกร การะโชติ
นายทวี วรรณสุทธิ์
นายธณิต นกหนู
นายธนา อุชาดี
นายธรรมโชติ บุญรักษา
นายธิติ คุ้มรักษ์
นายธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์
นายนรินทร์ เนตรสุนีย์
นายนันธวัตร ฐิติภัค
นายนิติ สุขเจริญ
นายนิทัศน์ ตันปิ่นเพชร
นายบรรจง ละมุลตรี
นายบัณฑิต สัจจพงษ์
นายบุญช่วย ยิ้มรุ่งฤกษ์
นายบุญชัย ปรีชาพันธ์
นายประพัฒน์ ชื่นฤทธิ์
นายประวิทย์ ชูกําเหนิด
นายประวิทย์ ร้อยแก้ว
นายประวุฒิ แพร่ชินวงศ์
นายประสาน ผาณิตมาส
นายประสิทธิ์ เอี่ยมพรพิภพชัย
นายปรัชญา ศรีอัมพรแสง
ร้อยตํารวจโท ปริญญา เฉลิมพันธ์
นายเผดิม แสงอุไร

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายพงก์พิพัฒน์ อัครเศรษฐ์โกศล
นายพงศ์ปกรณ์ รุจิระชุณห์
นายพงษ์ชาญ แสงมณี
ว่าที่พันตํารวจตรี พลณัฏฐ์ เสียมทอง
นายพิชัย หลากสุขถม
นายพินิจ เกิดผล
นายพีรพล ชาวเมืองทอง
นายพุทธิชัย สิงห์บุระอุดม
นายพูลศักดิ์ ศรีเจริญ
นายไพศาล จันทรัตน์
นายมงคล ไชยสิงห์
นายมานะ วีระอาชากุล
นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท์
นายวรรโณ อยู่ด้วง
นายวรวิทย์ สัมพัฒนวรชัย
นายวัชระ อินทุสุต
นายวัฒนา ชั้นบุญ
นายวาที อากาศวิภาต
นายวินัย เงินแจ้ง
นายวีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์
นายศราวุธ นากะพันธ์
นายศาทิต สุจโต
นายศิระ บุญภินนท์
นายศุทธสิทธิ์ ธนาเรือนอินทร์
หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์
นายสมชัย เตชะเกิดกมล
นายสุรศักดิ์ ปรานศิลป์
นายสุรศักดิ์ ศรีสอาด
นายอดิศร ปักเข็ม
นายอนวัช อิศโร
นายอนุชา วัฒนวิภา
นายอนุชา อุดมพงษ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ 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
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓

นายอภิชัย ไทยเที่ยง
นายอภิชัย ยอดครุฑ
นายอารมย์ ปัสสาสิงห์
นายอํานาจ ขุนแก้ว
นายอุทัย สังขจร
นายเอกคม ด้วงชะเอม
นายโอภาษ วโรภาษ
นายวีระพันธ์ มุขสมบัติ
นายไพโรจน์ โพธิไสย
นายกฤติ วีระศักดิ์อําไพ
นายกฤษณะสินธุ์ ยิ้มแย้ม
นายกอบเดช วรสิงห์
นายก่อศักดิ์ เจนสมุทรสินธุ์
นายกันตธรณ์ กันตธนาธรณ์
นายกําธร พรหมขุนทอง
นายกิจจา สมะวรรธนะ
นายกิตติชัย ภูมิมาโนช
นายกิตติพงษ์ จิตสว่างโศภิต
นายกิตติพจน์ เตชะพิพัฒน์ชัย
นายกิตติศักดิ์ กิจชระภูมิ
นายเกรียงศักดิ์ ดํารงศักดิ์ศิริ
นายเกรียงศักดิ์ ตั้งปรัชญากูล
นายเกษม แทบทาม
นายเกียรติยศ ไชยศิริธัญญา
นายเกียรติศักดิ์ ชัยวงษ์
นายเกียรติศักดิ์ พุทธกาล
นายโกสินทร์ ฤทธิรงค์
นายไกรสิทธิ์ บุญญภัทโร
นายขจรเดช เจนวัฒนานนท์
นายขวัญชาย บุรพเจตนา
นายคนึง คงบริรักษ์
นายคมกริช ภัทรพิทักษ์

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายคมกริช วรรณไพบูลย์
นายคมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์
นายจรูญ นาคเสน
นายจํานงค์ เตือนวีระเดช
นายจิรเวทย์ อุนนะนันทน์
นายจิระศักดิ์ จันทร์สว่าง
นายเจษฎา ยวงทอง
นายเฉลิมชัย พนาโยธากุล
นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์
นายชัชวาลย์ สุวรรณศักดิ์
นายชัยยุทธ วัชรานนท์
นายชาคริต จุลมนต์
นายชาญศักดิ์ สมประโยชน์
นายชาติชาย เหลืองอ่อน
นายชิงชัย ศรประสิทธิ์
นายชุมพล กาญจนะ
นายเชิดพันธุ์ วิลาวรรณ
นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น
นายโชติเวท ตันณีกุล
นายฐานันดร กิตติวงศากูล
นายฐิตวัชร อุดรพิมพ์
นายณพนันท์ เพ็งมาก
นายณเรศ ทรงประกอบ
นายณัฐดนัย ศกุนตนาคฐิติส์
นายณัฐพร ณ กาฬสินธุ์
นายณัฐศักดิ์ ประทุมแก้ว
นายดนัยศักดิ์ นาควิเชียร
หม่อมราชวงศ์ดํารงรักษ์ เกษมสันต์
นายดิลก บุลทวีนันท์
นายดิลก เสริมวิริยะกุล
นายเดชะ วีระเดช
นายเดชา คําสิทธิ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗

นายตุลยฤทธิ สมนึก
นายถิรพันธ์ สุวรรณโรจน์
นายทรงพล พลเยี่ยม
นายทรงพล รัตนจันทร์
นายทวี ศรุตานนท์
นายทวีป บุตตะโยธี
นายทวีศักดิ์ สายสุวรรณนที
นายทวีศักดิ์ สุขชุ่ม
นายทิวิบูลย์ ปราการพิลาศ
นายเทวัญ รอดเจริญ
นายธนกร พลายสา
นายธนพล วงศ์ปิยนันทกุล
นายธนศร สังวรเวชชภัณฑ์
นายธนิต สุธีรพรหม
นายธนิน ชินตาปัญญากุล
นายธรรมนูญ ชูทอง
นายธวัช นกแสง
นายธัญญา เอื้ออารีวรกุล
นายธันว์ บุณยะตุลานนท์
นายธีรทัย เจริญวงศ์
นายธีรพงศ์ ฟักเงิน
นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร
นายธีระนันท์ คุณารัตน์
นายธีระนันท์ อ่วมเจิม
นายนนทวัฒน์ โชติพิมาย
นายนพคุณ ไชยเทพ
นายนพดล บุญไพศาลบันดาล
นายนรพัลลภ บุญสิทธิ์
นายนรินทร์ ทองคําใส
นายนรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
นายนวพงษ์ บุญสิทธิ์
นายนันทชัย จันทร์รอด

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๘
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

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายนาวี สกุลวงศ์ธนา
นายนําพล พุทธสังฆ์
นายนิติธร ศรีบุตร
นายนิติพงษ์ ถิรรุ่งเรือง
นายนิธิณันท์ สิริวิวัฒน์ภากร
นายนิธิศิษฐ์ ธํารงเลิศสกุล
นายนิพนธ์ สืบเหล่า
นายบริพัตร์ โรจน์บัวทอง
นายบัญญัติ ตังกบดี
นายบัณฑิต แก้วทอง
นายบัณฑิต สีอุไรย์
นายบัณฑิตเกียรติ ปิ่นแก้ว
นายบุญเกียรติ ฤาชัยสา
นายบุญชัย วงษาพาณิชย์
นายปกรณ์ แต้ประจิตร
นายประจีน ชอบทางศิลป์
นายประณต วราดิเรก
นายประดิษฐ์พงศ์ ชิตวงศ์
นายประทีป ธนศานติ
นายประทีป บุพันธุ์
นายประพันธ์ ดลนิมิตสกุล
นายประภัทรพงษ์ ฉายสิว
นายประสิทธิ์ ตั้งสุทธิพงศ์
นายประสิทธิ์ รุจิวณิชย์กุล
นายประเสริฐ ตั้งสถาพรพันธ์
นายประเสริฐศักดิ์ ณรงค์รักเดช
นายประหยัด ศรศักดา
นายปรัชญา กําเหนิดฤทธิ์
นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ
นายปัญญาวุธ วิสุทธิ
นายปิยะสันติ์ กาววิไล
นายปุญชรัสมิ์ วราพงศ์พิศาล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑

นายเปี่ยมศักดิ์ มาฆทาน
นายพงษ์เทพ รุ่งโรจน์
นายพงษ์ศักดิ์ รักเผื่อน
นายพรชัย เหลียวพัฒนพงศ์
นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์
นายพรไชย วงศ์เมธานุเคราะห์
นายพรสักก์ พิทักษ์ธรรม
นายพรหมพิริยะ เกิดสันเทียะ
นายพริษฐ์ ปิยะนราธร
นายพศวัต จงอรุณงามแสง
นายพิจักษณ์ พูลผลอํานวย
นายพิเชษฐ์ วังศานุตร
นายพิทยา มูลศาสตร์
นายพิทยา หมื่นแก้ว
นายพินิจ สุริยะจันทร์
นายพิศณุ ตันบัวคลี่
นายพิษณุ ขอนทอง
นายพีระเดช ไตรรัตน์ธนวงศ์
นายพีระพันธ์ ปาละคะเชนทร์
นายพีระศักดิ์ ใจเสงี่ยม
นายไพบูลย์ ชูเกียรติศิริ
นายไพบูลย์ ไพทยะทัต
นายไพรัช โปร่งแสง
นายไพศาล วานสูงเนิน
นายไพศิษฐ์ รักกิจศิริกุล
นายภคเชษ มีพันลม
นายภมร สัตตภรณ์พิภพ
นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์
นายภาสกร ญาณสุธี
นายภุชพงศ์ จรัสทรงกิติ
นายภูมิพัฒน์ เจียรสุธรรมพร
นายมงคล แสงอรุณ

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายมนต์ เอี่ยมศิริ
นายมนต์ชัย ชนินทรลีลา
นายมนตรี ปริวุฒิพาณิชย์
นายมนัส อานามวัฒน์
นายมานิตย์ ตันติวัชรพันธุ์
นายมีศักดิ์ พยับวิภาพงศ์
นายยงยศ คุปตะวาทิน
นายยงยศ วรสุภาพ
นายยุคนธร พาณิชปฐมพงศ์
นายยุทธนา จันทร์บรรจง
นายยุทธนา รัตนประดิษฐ์
นายรัชชา สุทธิมา
นายรัฐกิตติ์ พิชญะพงศ์สกุล
นายรุ่งเรือง ลําพองชาติ
นายรุ่งโรจน์ จันละ
นายเรืองชัย จันทร์แก้วแร่
นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์
นายฤทธิรงค์ สมอุดร
นายเลิศชาย สุวพงษ์
นายเลิศบุญ เหลืองฐิติสกุล
นายเลิศพงษ์ พุมนาวิน
นายวงศ์สถิตย์ แสงสุก
นายวชิระ เนตรน้อย
นายวรพจน์ อินทวดี
นายวรวัฒน์ คงสถาพรกุล
นายวรวิทย์ จิรายุกุล
นายวรศักดิ์ จันทร์คีรี
นายวรสิทธิ์ บรรจงประพันธ์
นายวราเชน ชูพงศ์
นายวราวุธ ถาวรศิริ
นายวสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล
นายวัฒนศักดิ์ วงษ์วัฒนพงษ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕

นายวัฒนา สุขประดิษฐ์
นายวันชัย อินทร์แก้ว
นายวันดี ถิ่นวงษ์ม่อม
นายวิกรม วรการ
นายวิชชุพล สุขสวัสดิ์
นายวิชัย จิตตาณิชย์
นายวิชัย รอดพิเศษ
นายวิชาญ เทพมาลี
นายวิชิต คงรัตนชาติ
นายวิเชียร ศรีฟ้าวัฒนา
นายวิทยา หะยีหมัด
นายวินัย เกิดด้วยทอง
นายวินัย อินประสิทธิ์
นายวินิจ แกล้วทนงค์
นายวินิจ ตั้งกิตติภาภรณ์
นายวิบูลย์ ธรรมมะ
นายวิระ สุดแก้ว
นายวิระพล เทียนขก
นายวิรัตน์ กาญจนเลขา
นายวิรัตน์ วิศิษฏ์วงศกร
นายวิรัตน์ สีดาคุณ
นายวิโรจน์ อํานวยสมบัติ
นายวิวัฒน์ ณ พัทลุง
นายวิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์
นายวิวุฒิ มณีนิล
นายวีรพงษ์ ศิริกานต์นนท์
นายวีรวัฒน์ ศรีหานาม
นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์
นายวีระพล บุญอารีย์
นายเวียง ขวัญอ้นอินทร์
นายศรชัย วรานิชสกุล
นายศรัณย์ พรหมสุรินทร์

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายศรายุธ บุษยนาวิน
นายศราวุธ ภาณุธรรมชัย
นายศักดา วะสมบัติ
นายศักดิ์ เกียรติชัยศักดิ์
นายศักดินา วงศ์ยิ้มย่อง
นายศักรินทร์ กิตติสารพงษ์
นายศักสิทธิ์ ร่ารื่น
นายศิริ ดีวงศ์ษา
นายศุภกฤษฎิ์ สามิบัติ
นายศุภกิจ บุญพ้นทุกข์
นายศุภชัย ธนาโอฬาร
นายศุภชาติ ถิ่นพังงา
นายศุภเชษฐ์ คูสุวรรณ
นายสนาน พูลสวัสดิ์
นายสมเกียรติ คูวัธนไพศาล
นายสมจิตร์ ปอพิมาย
นายสมเจตน์ วิทยาผาสุข
นายสมชัย ชัยวงษ์
นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
นายสมชาย วรรณลุ
นายสมบัติ เจริญรุ่งอุทัย
นายสมประสงค์ เพชรสุวรรณ
นายสมพงษ์ ฐิติสุริยารักษ์
นายสมภพ บัวยั่งยืน
นายสมภาศ ทองหวาน
นายสมยศ ชัยประเสริฐ
นายสมฤกษ์ โรจนสุพจน์
นายสมศักดิ์ ประกอบแสงสวย
นายสมศักดิ์ พลายเพ็ชร์
นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์
นายสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
นายสมหวัง คล้ําชื่น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙

นายสมหวัง วิริยะผล
นายสฤษดิ์ ศรีแฉล้ม
นายสหวิทย์ ธรรมสานุกุล
นายสังคม เมฆอรุณลักษณ์
นายสันติ ฉ่ําแฉล้ม
นายสันติ บุตรดี
นายสามารถ อาจณรงค์
นายสิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์
นายสิระพงษ์ จิระอิทธิศักดิ์
นายสุกิจ เชื้ออินทร์
นายสุขุม นามวิเศษ
นายสุจินต์ ขําไชโย
นายสุชาติ ทรัพย์กุลมงคล
นายสุชาติ สุวินิจฉัย
นายสุทธินันท์ รักความสุข
นายสุทธิพงษ์ วัชรินทร์
นายสุเทพ บุญตามสนธิ
นายสุธี ปิ่นนิกร
นายสุธีร์ ไทยจินดา
นายสุบิน ชิ้นประเสริฐ
นายสุพจน์ อินทิวร
นายสุพรชัย รางแดง
นายสุพาทน์ สุชาตานนท์
นายสุเพียร จึงเกรียงไกร
นายสุเมธ สุระคําแหง
นายสุรจิตร เปลี่ยนขํา
นายสุรจิตร ศรีบุญมา
นายสุรชัย คอประเสริฐศักดิ์
นายสุรชาญ พูลสวัสดิ์
นายสุรพล กล่อมจิตต์
นายสุรพล นิตินัยวินิจ
นายสุรพล ศุขอัจจะสกุล

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสุรศักดิ์ ห้าวหาญ
นายสุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
นายสุระ อนันต์สุขเสรี
นายสุรัตน์ชัย พรายมูล
นายสุรัตน์ชัย ศิลาภากุล
นายสุรินทร์ สุทธิธรรมดํารง
นายสุริยนตร์ โสตถิทัต
นายสุโรจน์ จันทรพิทักษ์
นายสุวรรณ จันทร์ดี
นายสุวิทย์ รัตนสุคนธ์
นายสุวิทย์ เศวตสุนทร
นายสุวีวัฒน์ ประมงค์
นายเสกสรร เจียมสุขสุจิตต์
นายเสรี จารุอรอุไร
นายโสภณ เคนวิเศษ
นายโสภณ มัธยันต์พล
นายอดิศร คลี่สุวรรณ
นายอดุล สังข์ทอง
นายอนันต์ ธนะโสธร
นายอนุภาพ สุวรรณโชติ
นายอนุรัตน์ ฤกษ์วิชานันท์
นายอนุรัตน์ ลิ่มทอง
นายอมรพจน์ กุลวิจิตร
นายอรรถการ ฟูเจริญ
นายอรรถพล แจ่มจรรยา
นายอรรถวัฒน์ หวังดํารงวงศ์
นายอร่ามศักดิ์ ไทพาณิชย์
นายอารมณ์ จําปานิล
นายอุดม แก้วต่าย
นายอุตสาห์ ทองโคตร
นายเอกชัย มณีรัตน์โรจน์
นายโอฬาร ธรรมบํารุง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายกฤษณ์ จาฏามระ
นายณรงค์ อยู่ถนอม
นายดํารง พุฒตาล
นายเดชา ตันติยวรงค์
นายนิกร วัฒนพนม
นายปรีดี โชติช่วง
นายพินัย อนันตพงศ์
พลเอก วิบูลศักดิ์ หนีพาล
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
นายสมเจตน์ ภูศรี
พลอากาศเอก สมชัย พละพงศ์
นายสืบศักดิ์ สนธิรัตน์
พลโท สุจินต์ หมวกแก้ว
นายอนุโพธ บุนนาค
นายเอนก เกษมสุข
พลตํารวจโท ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร
นางนฤมล ธรรมครองอาตม์
นางเพ็ญศรี วงศ์เสรี
นางรดาวรรณ วานิช
นางจิรพร มีหลีสวัสดิ์
นางอุไร ร่มโพธิหยก
นางนภา เศรษฐกร
นางทรงพร โกมลสุรเดช
นางสาวพรพิตร นรภูมิพิภัชน์
นางปราณิน มุตตาหารัช
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
นางสาวจารุพิมพ์ สูงสว่าง
นางเจศฎา ถิ่นคํารพ
นางพรรณี ปิติสุทธิธรรม
นางพรรณี วิศรุตรัตน
นางพูนสุข ประเสริฐสรรพ์
นางสาวมธุรส พงษ์ลิขิตมงคล

๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางรวิพรรณ วิทูรพณิชย์
นางระพีพรรณ คําหอม
เรืออากาศเอกหญิง วณิชา ชื่นกองแก้ว
นางวิจิตรา วิเชียรชม
นางวีณา จีระแพทย์
นางศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
นางศุภวดี บุญญวงศ์
นางสฤกพรรณ วิไลลักษณ์
นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์
นางอารีวรรณ กลั่นกลิ่น
นางดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์
นางนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ
นางพัชรา ศิริวงศ์รังสรร
นางรุจนี สุนทรขจิต
นางสมปอง เจริญวัฒน์
นางสุชาดา ฮุนพงษ์สิมานนท์
นางสาวจําเริง ขอบทอง
นางกฤษณา ลิ่มสุวรรณ
นางสาวกอทิพย์ กลิ่นทอง
นางกัลยา อํานวยสมบัติ
นางสาวกิจนา ตรีอนุรักษ์
นางกุสุมา เมฆเมฆา
นางเกวลี จินดาสมบัติเจริญ
นางฐิตาวดี ธรรมาเสถียร ธีรพรพาณิชย์
นางสาวณฤดี เกียรติคงยิ่ง
นางบุญศรี ทองดี
นางปณิชา อาจวารินทร์
นางประไพ จิระพรวัชรานนท์
นางประไพพรรณ จวติช
นางประภา พัทยาอารยา
นางสาวประภาภรณ์ ชํานิธุระการ
นางสาวรวีวรรณ อัศวกุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ 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
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗

นางวรรณเพ็ญ แก้วพนาสิริ
นางวรรณี ศุภนิตย์
นางวราภรณ์ จันทนากูล
นางสาววราภรณ์ ตงยิ่งศิริ
นางวลัยรัตน์ บุญประสงค์
นางวิจิตรา อิศโร
นางศศิเพ็ญ นุชนารถ
นางศิริวรรณ สุริยงค์
นางสุนิสา เสนคุ้ม
นางสาวสุพัฒนา คงเจริญ
นางสุรีย์ บุญไพศาล
นางสุวรรณา เรวัฒนานนท์
นางสาวอภิพร จันทพันธ์
นางสาวอังศุวัฒนา กลิ่นจันทร์
นางอัจฉราพร เศรษฐบุตร
นางอัญชลี สอนสุภาพ
นางอุมา ทองรอด
นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร
นางวรารัตน์ อติแพทย์
นางสาวศศิธร ศรีสุจริต
นางกนกวรรณ ดลนิมิตสกุล
นางกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล
นางกรรณิการ์ ตั้งปัญญาสกุล
นางกฤษณา รัตนาสิน
นางกัญทิมา เฟื่องทองแดง
นางสาวกาญจนา เกิดโพธิ์ทอง
นางกาญจนา สิงห์ไฝแก้ว
นางสาวจรัสศรี จริยากูล
นางจริยา ไทพาณิชย์
นางสาวจริยา ปาละวงศ์
นางจรีรัตน์ ตันติเวชกุล
นางจันทิมา บํารุงศักดิ์

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางชูติมา เฟื่องฟูสวัสดิ์
นางดณยา วีรฤทธิ์
นางดาราวรรณ ใจคําป้อ
นางดุจดาว คีรีวิเชียร
นางสาวทัศนีย์ อังสนานนท์
นางสาวทิพชฎา วิรยศิริ
นางทิพวรรณ หัตถะปนิตร์
นางนงนภา จันทรศักดิ์ ลิ่มไพบูลย์
นางนงนุช ดุษฎีพร
นางนพมาศ ดุลภัทร ปิ่นกระจาย
นางนพร เพชรคุณ
นางนภาพร ถาวรศิริ
นางนริสรา ศรีภิรมย์ รางแดง
นางนฤมล สันติสวัสดิ์
นางสาวนันทิยา สิริวรการวณิชย์
นางน้ําทิพย์ อ่อนชด
นางสาวนิตยา วัฒนะชีวะกุล
นางนิธิมณี ศังขมณี ยงเกียรติกานต์
นางสาวนิรชา พานิชอัตรา
นางสาวนิสากร บุญศิริ
นางนีรนุช เจริญวงศ์
นางนุสรา สาระสิทธิ์
นางปรารถนา ธรรมบํารุง
นางปวีณา จันทร์วิรัช
นางผัสสพร สุขพิศาล
นางสาวพนิดา รัตนะวรรธนะ
นางสาวพนิดา ศกุนตะประเสริฐ
นางสาวพรทิพย์ ถนอมรอด
นางสาวพิริยา ศุภนิรัติศัย
นางเพชรน้อย สมะวรรธนะ
นางมณฑิรา ศิลปศร เชื้ออินทร์
นางมณีรัตน์ พันธุ์โกศล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ
นางสาวมาลัย สมานธารณ์
นางสาวมาลีรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ
นางยุพาพรรณ์ กลั่นนุรักษ์
นางสาวยุภา พรหมดวง
นางระวีวรรณ โอฬารสกุล
นางสาวรัชนี ไชยแก้วเมรุ์
นางวงศิกาญจน์ ชุ่มประดิษฐ์
นางวรพรรณ รักความสุข
นางสาววรรณรวี ขันทอง
นางสาววรางคณา สุจริตกุล
นางสาววัจนาถ วังตาล
นางวัชรี พูลเกษม
นางวิรา ณ พิกุล
นางวิเวียน พิธานพร
นางแววมณี ประทุมแก้ว
นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา
นางสมพร พงษ์สุภาพ
นางสมลักษณ์ ยอดรัก
นางสุชาดา พรพิพัฒน์ไพศาล
นางสาวสุทธิมาลย์ วิริยะการุณย์
นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด
นายฉัตรชัย ศุภการ
นายชัชชัย ยอดมาลัย
นายชัยนะ อักษรพันธ์
นายชํานาญ ปริบาล
นายนิทัศน์ จูยืนยง
นายประยูร ปรีดา
นายยงยุทธ เชี่ยวชาญกิจ

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
มหาวชิรมงกุฎ
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวสุพัตรา ฐิตะฐาน
นางสาวสุภา วิทยาอารีย์กุล
นางสุภาพ ศิริกังวาลกุล
นางสาวสุวรรณา แก้วบุตตา
นางสาวสุวรรณา มีนะโยธิน
นางสาวสุวรรณี หลิกาพันธ์
นางเสาวลักษณ์ จุลมนต์
นางสาวอรนุช อาชาทองสุข
นางอรภิญญ์ ดีผดุง
นางอรวรรณ อินทวดี
นางอัจฉรา สุระคําแหง
นางอุบลรัตน์ อินทรกุล
นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ
นางสมฤดี ธัญญสิริ
นางจินตนา ดํารงค์เลิศ
นางจุรี วิจิตรวาทการ
นางปิยกุล เลาวัณย์ศิริ
นางมาลี สุรเชษฐ
นางศรีพนม บุนนาค
นางสาวอมรจิตต์ เอี่ยววิบูลย์วิทย์
นางจินตนา จั่นตอง
นางอรัญญา แสงสิงแก้ว
นายวิชชา เหลือล้ํา
นายวิโรจน์ ปรีชาพันธ์
นายสุขสันต์ บุญจิต
นายสุทธิพงศ์ เชาวนาดิศัย
นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
นายจิรายุ นันท์ธราธร
นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
นายธํารงค์ ชินหิรัญ
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
นายนพปฎล เมฆเมฆา
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
นายประพันธ์ มุสิกพันธ์
นายประสิทธิ์ ชูเมือง
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล
นายพิไชย โอบายะวาทย์
นายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ
นายไพโรจน์ อาจรักษา
นายภาณุ สังขะวร
นายวรรณชัย บุญบํารุง
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
นายสิรนนท์ สกลวิทยานนท์
พลเอก จารุเกียรติ ชัยวงษ์
พลเอก ชัยกร ประเสริฐสุข
พลเอก ทศพร ศิลปาจารย์
พลเอก ธนากร ทองศุข
พลเอก นพวงศ์ สุรวิชัย
พลเอก นันทพล จํารัสโรมรัน
พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ
พลเอก พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา
พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์
พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ
พลเอก ศักดิ์ณรงค์ เอียงพยุง
พลเอก ศุภชัย ไม้แก้ว
พลเอก สมชาย วงษ์ประกอบ
พลเอก สิริศักดิ์ วรเจริญ
พลเอก สุจินต์ เอี่ยมปี
พลเอก สุรชาติ เหลือพร้อม
พลเอก อภิชาต มีสมมนต์

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
พลเอก อภิรัตน์ สุวรรณตรา
พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
พลเรือเอก อานนท์ ดาระสวัสดิ์
พลอากาศเอก กิตติทัศน์ กุลคงคุณ
พลอากาศเอก ธานินทร์ กิจสาลี
พลอากาศเอก ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว
พลอากาศเอก บัณฑิต แสงสุก
พลอากาศเอก ปรีชา แถมรัตน์
พลอากาศเอก สุรจิต สุวรรณทัต
พลโท กมล เพิ่มกําลังพล
พลโท กฤษฎิ์ ยิ้มสู้
พลโท กานต์ สุผล
พลโท โกศล เนียมถนอม
พลโท คํารณ หะวะนิช
พลโท จงธนภัทร์ แสงแจ่มจันทร์
พลโท จักราวุธ โสมภีร์
พลโท จุลพจน์ อิทธะรงค์
พลโท จุฬาพงศ์ สกุลศักดิ์
พลโท ฉัตรพงศ์ พรหมพันธกรณ์
พลโท เฉลิมพล ธรรมสุนทร
พลโท ชัยชนะ นาคเกิด
พลโท ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์
พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข
พลโท ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน
พลโท ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์
พลโท ชัยวิวัฒน์ จันทร์สุเทพ
พลโท ชาญชัย นาควรางกูร
พลโท ชาติชาย แจ้งสี
พลโท ชาติชาย อ่อนน่วม
พลโท ชาติชายพัฎฐ์ สุคนธสิงห์
พลโท ชุติกรณ์ สีตบุตร
พลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

พลโท
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ชูนล หาสารีสร
โชติภณ จันทร์อยู่
โชติวัฒน์ ภูมิภัทรสวัสดิ์
โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ
ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์
ณพล รังสรรค์สวัสดิ์
ณัฏฐสกล พงษ์ศักดิ์
ดนัยพัฒน์ เกษมนิรันดร์
เดชา เดชะชาติ
ต่อศักดิ์ สุมะโน
ถกลเกียรติ นวลยง
ทิวะพร ชะนะพะเนาว์
ธนดล สุรารักษ์
ธนาคาร เกิดในมงคล
ธรรมนูญ ทรัพย์สํารวม
ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์
ธีรวุธ พุ่มศฤงฆาร
ธีรวุธ อินทรไข่
นครา สุขประเสริฐ
นพดล ดีอ่วม
นพพงษ์ กิจรัตนา
นภนต์ สร้างสมวงษ์
นิรันดร สมุทรสาคร
เนรมิตร มณีนุตร์
บวรรัตน์ ไมตรีประศาสน์
บัญชา ทองวิลัย
บัณฑวิทย์ โรจนวิภาต
บํารุง ศรีเสวก
บุญเติม แสงดิษฐ
บุญธรรม โอริส
บุญรัตน์ ภัทรากุลพิเชฐ
ปชัญญ์ ตุลยานนท์

๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
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๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
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พลโท
พลโท

ปณต แสงเทียน
ประดิษฐ์ อ่อนพุ่ม
ประพัฒน์ เอกโพธิ์
ประยุทธ สีดอกพุด
พงศ์สวัสดิ์ งามเกษม
พรชัย ดุริยพันธ์
พรเทพ พัชราพันธุ์
พฤษภะ สุวรรณทัต
พะโจมม์ ตามประทีป
พัฒนา มาตร์มงคล
พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ
พิเชฐ สุขพงศ์พิสิฐ
พิทักษ์ วีรุตมเสน
เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง
ไพโรจน์ รวยลาภ
ภัทรพล รักษนคร
ภาณุพล บรรณกิจโศภน
ยอดชัย ยั่งยืน
ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา
รณกร ดุลยรัตน์
รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์
ราชรักษ์ เรียนพืชน์
เรืองศักดิ์ สว่างแจ้ง
เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ
วรทัต สุพัฒนานนท์
วรเทพ บุญอริยะ
วรพงศ์ หัตถพันธุ์
วรรธนะ โพธิ์ทอง
วรวุฒิ เศวตรพนิต
วรเศรษฐ์ ประสิทธิ์พิชิต
วรัท ทรรศนะวิภาส
วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
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๑๗๖
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๑๗๘
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วิชัย แชจอหอ
วิทยา วชิรกุล
วิบูล ขยันกิจ
วิริยะ มานะ
วิวรรธน์ ปฐมภาคย์
วีรชัย อินทุโศภน
วุฒิ แสงจักร
วุฒินันท์ เพ็ชรขาวเขียว
วุฒิสถิต พ่วงเงิน
ศรายุธ รังษี
ศัลยพงศ์ เปลี่ยนมณี
ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี
ศิริศักดิ์ เทศนา
ศุภรงค์ ระลึกมูล
สถาพร มหารักษิต
สนอง คงยั่งยืน
สมชาย ชัยวณิชยา
สมชาย ฤกษ์พิชัย
สมนึก เอนกวัฒน์
สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
สมศักดิ์ รุ่งสิตา
สรโกเศศ เปี่ยมญาติ
สวัสดิ์ ทัศนา
สสิน ทองภักดี
สังสิทธิ์ วรชาติกุล
สัญชัย จูมั่น
สิทธิ ปิยะสนธิ
สิทธิพร ศรีสุขโข
สิทธิพล นิ่มนวล
สิรวิชญ์ พะวงผล
สุทธิศักดิ์ สลักคํา
สุทัศน์ จารุมณี

หน้า ๑๗
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

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
๒๐๙
๒๑๐

พลโท สุเทพ ปริยเอกสุต
พลโท สุพัฒน์ ภูตินาถ
พลโท สุรเดช เฟื่องเจริญ
พลโท โสภณ พูลผล
พลโท หัตถี สร้อยนาค
พลโท อภิชาติ อุ่นอ่อน
พลโท อัคร ทิพโรจน์
พลโท อาวุธ แสงตะวัน
พลโท อุกฤษณ์ อากาศวิภาต
พลโท เอนก ศิริสุวรรณ
พลเรือโท คณิน ชุมวรฐายี
พลเรือโท จรินทร์ บุญเหมาะ
พลเรือโท จักรวัฒน์ นกจันทร์
พลเรือโท เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา
พลเรือโท ไชยณรงค์ ขาววิเศษ
พลเรือโท ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร
พลเรือโท ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์
พลเรือโท ทนงศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
พลเรือโท ทายาท ธีรานุตร์
พลเรือโท ธน ทิวารัศชัย
พลเรือโท ธนกฤต วงษ์ชัยสมร
พลเรือโท ธานินทร์ ลิขิตวงศ์
พลเรือโท ธีร์ อุปนิสากร
พลเรือโท นพดล สุภากร
พลเรือโท นพพร วุฒิรณฤทธิ์
พลเรือโท นฤดม แป้นเจริญ
พลเรือโท นิเวช บุตรศรี
พลเรือโท ประพจน์ สีลาเขต
พลเรือโท ประยุธ ภู่เทียน
พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ
พลเรือโท ปัญญา เล็กบัว
พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
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พลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์
พลเรือโท พัลลภ ทองระอา
พลเรือโท พิเชฐ ตานะเศรษฐ
พลเรือโท พิบูลย์ กุลพงษ์
พลเรือโท พิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ
พลเรือโท ภาณุ บุณยะวิโรจ
พลเรือโท เรวัต ต้นสมบูรณ์
พลเรือโท วัชรา พวงไสว
พลเรือโท วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ
พลเรือโท สงกรานต์ ต่อศรี
พลเรือโท สัมพันธ์ สุนทรครุธ
พลเรือโท สําราญ โชติทัตต์
พลเรือโท สุธีพงศ์ แก้วทับ
พลเรือโท สุพจน์ คลังวิจิตร
พลเรือโท สุพรรณ เหมมาลา
พลเรือโท สุรพงษ์ อํานรรฆสรเดช
พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช
พลเรือโท อธินาถ ปะจายะกฤตย์
พลเรือโท อรุณ ทองแท้
พลเรือโท อํานวย ประพันธ์ศิริ
พลอากาศโท กอบชัย คงปรีชา
พลอากาศโท จีระ แสงเปล่งปลั่ง
พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์
พลอากาศโท ชวดล สันตยานนท์
พลอากาศโท ชวรัตน์ มารุ่งเรือง
พลอากาศโท ชัชวาล ธิกุลวงษ์
พลอากาศโท ชาญไชยวุทธิ์ วิมุกตะลพ
พลอากาศโท ชิดพล เกษมคุณ
พลอากาศโท ชูชัย ดุลยโกเมศ
พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์
พลอากาศโท ดล บัณฑุวงศ์
พลอากาศโท ดําริห์ สุระกิจ

๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
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๒๔๙
๒๕๐
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๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
พลอากาศโท เดชา ทองใส
พลอากาศโท ถาวรวัฒน์ จันทนาคม
พลอากาศโท ทวี กระออมแก้ว
พลอากาศโท ธนยศ ดิษฐศิริ
พลอากาศโท ธนูชัย ฤกษ์เย็น
พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง
พลอากาศโท ธีรวุฒิ บุญเลิศ
พลอากาศโท นิกร ชํานาญกุล
พลอากาศโท นิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์
พลอากาศโท บรรจง ศรีม่วง
พลอากาศโท เบญจรงค์ แจ่มถาวร
พลอากาศโท ปรเมศร์ เกษโกวิท
พลอากาศโท ประพนธ์ วิบูลสุข
พลอากาศโท ปานชนก ไทยกล้า
พลอากาศโท พิชิต พลประจักษ์
พลอากาศโท พีระประพัทธ์ วิทยากาญจน์
พลอากาศโท ภานุพงศ์ เสยยงคะ
พลอากาศโท มานะ ประสพศรี
พลอากาศโท ยรรยง คุณโฑถม
พลอากาศโท รุ่งโรจน์ กองมณี
พลอากาศโท วิเชียร ธรรมาธร
พลอากาศโท วิโรจน์ หอมทรัพย์
พลอากาศโท ศิริพงษ์ นิลพฤกษ์
พลอากาศโท สกันต์ สอนหลักทรัพย์
พลอากาศโท สมณะ เข็มทอง
พลอากาศโท สราวุธ กลิ่นพันธุ์
พลอากาศโท สุชิน บุญมา
พลอากาศโท สุชิน วรรณโรจน์
พลอากาศโท สุภัทร จิตตประไพ
พลอากาศโท สุรพันธ์ สุวรรณทัต
พลอากาศโท สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
พลอากาศโท สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
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๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
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๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖

พลอากาศโท อภิชัย ระเบียบ
พลอากาศโท อรณพ เมนะรุจิ
พลอากาศโท อําพล อิ่มบัว
พลตรี กิตติภพ มนูญนิมิตร
พลตรี กีรติพงศ์ เดชวงศ์สุทัศน์
พลตรี เกรียงไกร สุบิน
พลตรี เฉลิม คูหาวิชานันท์
พลตรี ธนะ เชียงทอง
พลตรี นเรศน์ มีลาภ
พลตรี ปริญญา สถิตนิมานการ
พลตรี ปวีณ สิกขะมณฑล
พลตรี รัตนชัย สุวรรณเทศ
พลตรี วัฒนชัย คุ้มครอง
พลตรี สมเจตน์ คล้ายอุดม
พลเรือตรี วิทวัส สาครสินธุ์
พลเรือตรี สําเริง เทียนแก้ว
พลอากาศตรี ฐิต มะม่วงแก้ว
นายกุลิศ สมบัติศิริ
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
นายจํารูญ ควรสวัสดิ์
นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี
นายชูชัย อุดมโภชน์
นายธีรัชย์ อัตนวานิช
นายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร
นายยุทธนา หยิมการุณ
นายลวรณ แสงสนิท
นายวีรชาติ รักษ์ศรีทอง
นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
นายคมกริช วรคามิน
ร้อยโท จอมพละ เจริญยิ่ง
นายชโลทร เผ่าวิบูล
นายเชิดชู รักตะบุตร

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายทรงศัก สายเชื้อ
นายทอมวิชย์ ชาญสรรค์
นายธงชัย ชาสวัสดิ์
นายรัศมี จิตต์ธรรม
นายวิจักขณ์ ชิตรัตน์
นายวุตติ วุตติสันต์
นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ
นายสุรพล มณีพงษ์
นายเสข วรรณเมธี
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
นายนเร เหล่าวิชยา
นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์
นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
นายวิศิษฐ์ เดชเสน
นายสมคิด สมศรี
นายอนุสันต์ เทียนทอง
นายคมสัน จํารูญพงษ์
นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ
นายทรงพล สมศรี
นายทศพร ศรีศักดิ์
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย
นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวีรชัย ศิริวรรณางกูล
นายสมเกียรติ ประจําวงษ์
นายสุรชัย จิวะสุรัตน์
นายสุรเดช เตียวตระกูล
นายสุรพงษ์ เจียสกุล
นายโสภณ ธรรมรักษา
นายอนันต์ ลิลา
นายกมล หมั่นทํา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
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
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐

นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร
นายธงชัย จินตนาวงศ์
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค
นายปริญญา แสงสุวรรณ
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
นายไพฑูรย์ คุ้มวงศ์ดี
นายมานพ สุสิงห์
นายวิชัย ก๋งอุบล
นายศุกร์กิจ ช่วยปล้อง
นายสนิท พรหมวงษ์
นายสมชาย จันทร์รอด
นายสมชาย พิพุธวัฒน์
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
นายสานิตย์ ศรีสุข
นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
นายเฉลียว ลีสง่า
นายบรรณวัฒน์ นุวัฒน์ไกรสิน
นายประลอง ดํารงค์ไทย
นายภูวพล ภานุมาศเมธี
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
นายสุวรรณ นันทศรุต
นายสุวิทย์ ขัตติยวงศ์
นายธนิต ประภาตนันท์
นายกณพงศ์ เทพากรณ์
นายนที ทับมณี
นายบุญมา ตรัยศิลานันท์
นายยงยุทธ จันทรโรทัย
นายศุภยุทธ สาครบุตร
นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายชัยณรงค์ โชไชย
นายบุญธรรม มุณีกาญจน์
นายไผท สุขสมหมาย
นายวิชัย โภชนกิจ
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์
นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
นายเฉลิมพล พลวัน
นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ
นายชยาวุธ จันทร
นายชูศักดิ์ ตรีสาร
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร
นายณรงค์ โพธิบุตร
นายณรงค์ อ่อนสอาด
นายดนัย สุวรรณยี่
นายดลเดช พัฒนรัฐ
นายธรรมศักดิ์ ชนะ
นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
นายนพพล ถ้ําเจริญ
นายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร
นายนาวิน สินธุสอาด
นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์
นายประชา เบาใจ
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์
นายปัญญา งานเลิศ
นายปิติ แก้วสลับสี
นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์
นายพศิน โกมลวิชญ์
นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๐๓
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
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔

นายเลิศภูมิ พงศ์ดํารงวิทย์
นายวงศศิริ พรหมชนะ
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล
นายวานิตย์ อินทรักษ์
นายวิเชียร โภชนกิจ
นายวินชัย อุยางกูร
นายวินัย วิทยานุกูล
นายวิริยะ บุญกูล
นายวิศิษฐ คูรัตนเวช
นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
นายสนิท ขาวสอาด
นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร
นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์
นายสมชาย วิทย์ดํารงค์
นายสมดี คชายั่งยืน
นายสมนึก ทองแก้ว
นายสมหมาย วิเชียรฉันท์
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
นายสาธรวิศิษฏ์ นราวิสุทธิ์
นายสิทธิชัย ศักดา
นายสุชาติ ตรีสัตยพันธ์
นายสุชาติ นพวรรณ
นายสุรพจน์ รัชชุศิริ
นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
เรืออากาศตรี สุวิชา แก้วมณี
นายอดุล จันทนปุ่ม
นายอภิวัตน์ พลสยม

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๕
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
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายอมร ทองประดิษฐ์
นายอรรถพร พันธุโกวิท
นายอรรถพร สิงหวิชัย
นายอาคม นันตติกูล
นายอาทิตย์ คูณผล
นายอารมณ์ ทางตะคุ
นายอุดร น้อยทับทิม
นายณรงค์ ยงณรงค์เดชกุล
พันตํารวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข
นายไพฑูรย์ สว่างกมล
นายศักยา ชูใหม่
พันตํารวจโท สุรสิทธิ์ โรจนกิจอํานวย
นายธนิช นุ่มน้อย
นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์
นายวินัย ลู่วิโรจน์
นายสุวิทย์ สุมาลา
นายจรูญ นราคร
นายจุมพต ตระกูลนุช
นายเชลียง เทียมสนิท
นายธราพงศ์ ศรีสุชาติ
นายบุญชวน บัวสว่าง
นายก่อโชค จันทวรางกูร
นายกอบบุญ หล่อทองคํา
นายการุณ ใจปัญญา
นายกําพล รุจิวิชชญ์
นายกุมุท สังขศิลา
นายกุศล ประกอบการ
นายเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
นายเกียรติ อาจหาญศิริ
นายโกวิท ชาญวิทยาพงศ์
นายโกวิทย์ พวงงาม
นายขจร จิตสุขุมมงคล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘

นายจรัส สว่างทัพ
นายจักรกฤษณ์ สุขยิ่ง
นายจาตุรงค์ กันชัย
นายจิติ หนูแก้ว
นายจินต์ อโณทัย
นายจิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์
นายจิรวัฒน์ พิระสันต์
นายจิระเดช แจ่มสว่าง
นายจุมพล วิเชียรศิลป์
นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
นายฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล
นายชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
นายชัยยุทธ ชินณะราศรี
นายชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
นายชัยเลิศ ปริสุทธกุล
นายชาคริต สิริสิงห
นายชาญชัย ขันติศิริ
นายชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
นายชินนะพงษ์ บํารุงทรัพย์
นายชุษณา สวนกระต่าย
นายโชคชัย ธีรกุลเกียรติ
นายโชคชัย วงศ์สินทรัพย์
นายไชยา คําแพง
นายญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
นายณฐ สันตสว่าง
นายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว
นายดํารง ลิมาภิรักษ์
นายเดชา วิวัฒน์วิทยา
นายเดชา ศิรภิ าษณ์
นายเดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย
นายตฤณ แสงสุวรรณ
พันเอก ถวัลย์ ฤกษ์งาม

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายทณุ เตียวรัตนกุล
นายทินกร โสรถาวร
นายธนรักษ์ เมฆขยาย
นายธนิต จินดาวณิค
นายธนิตย์ ตรีสุวรรณวัฒน์
นายธวัชชัย อัครวิพุธ
นายธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ
นายธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
นายธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์
นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
นายธีระพล บันสิทธิ์
นายนนทวิทย์ อารีย์ชน
นายนพดล จันทร์เพ็ญ
เรือโท นภดล ชาติประเสริฐ
นายนเรศ ศรีภิรมย์
นายนุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
นายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ
นายบุญเกียรติ ไทรชมภู
นายบุญชัย หงส์จารุ
นายปกรณ์ เสริมสุข
นายปรเมษฐ์ โมลี
นายประกอบ กิจไชยา
นายประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล
นายประพฤติ พรหมสมบูรณ์
นายประภัสสร์ วังศกาญจน์
นายประยงค์ แสนบุราณ
นายประยูร ยวนยี
นายประศาสตร์ เกื้อมณี
นายประสงค์ ตันพิชัย
นายประสาน ตังควัฒนา
นายประเสริฐ บุญเรือง
นายประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒

ร้อยเอก ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์
นายปารเมศ ชุติมา
นายปิ่น ศรีประจิตติชัย
นายผลิน ภู่จรูญ
นายพงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์
นายพนิต เข็มทอง
นายพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
นายพรชัย โอเจริญรัตน์
นายพรพรต ลิ้มประเสริฐ
นายพรวิชัย แช่มศิริวัฒน์
นายพฤหัส ต่ออุดม
นายพอพันธ์ อุยยานนท์
นายพะโยม ชิณวงศ์
นายพัฒนา สุขประเสริฐ
นายพารณ ดีคําย้อย
นายพาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
นายพิทักษ์ น้อยวังคลัง
นายพีระพนธ์ โสพัศสถิตย์
นายพีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์
นายเพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ
นายไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
นายภราดร ปรีดาศักดิ์
นายภาณุ ธรรมสุวรรณ
นายภาสกร ศรีทิพย์สุโข
นายมณเฑียร งดงามทวีสุข
นายมนัส พงศ์ชัยเดชา
นายมนูญ โต๊ะยามา
นายรุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
นายเรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
นายเรวัต เลิศฤทัยโยธิน
นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายเลิศชัย ระตะนะอาพร
นายวรทัศน์ อินทรัคคัมพร
นายวรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้
นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
นายวรวุธ ลาภพิเศษพันธุ์
นายวสันต์ ภูวภัทรพร
นายวัชรินทร์ กาสลัก
นายวัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ
นายวันชัย ธรรมสัจการ
นายวันชัย วรวัฒนเมธีกุล
นายวัลลภ จันทร์ตระกูล
นายวิจารณ์ วิชชุกิจ
นายวิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ
นายวิชัย ประสาทฤทธา
นายวิชัย เพ็ชรเรือง
นายวิฐารณ บุญสิทธิ
นายวิทยาธร ท่อแก้ว
นายวิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข
นายวิน เชยชมศรี
นายวินัย แวดวงธรรม
นายวิบูลย์ ชื่นแขก
นายวิภูษิต มัณฑะจิตร
นายวิรัช จิ๋วแหยม
นายวิรัตน์ พงษ์ศิริ
นายวิรุณ บุญนุช
นายวิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
นายวิวัฒน์ พุทธวรรณไชย
นายวิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์
นายวีรวิทย์ ปิยะมงคล
นายวีระกิตติ์ เสาร่ม
นายวีระพงศ์ โกยกุล
นายศักดา ธนิตกุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖

นายศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
นายศิริเดช สุชีวะ
นายศุภรัตน์ รัตนมุขย์
นายสนั่น การค้า
นายสบง ศรีวรรณบูรณ์
นายสบสันติ์ มหานิยม
นายสมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย
นายสมชาย ธนสินชยกุล
นายสมพงษ์ สุวรรณวลัยกร
นายสมโภชน์ ทองแดง
นายสมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
นายสมศักดิ์ มิตะถา
นายสมัย สุขศรี
นายสอาด นิวิศพงศ์
นายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
นายสัญชัย สุลักษณานนท์
นายสัมมนา มูลสาร
นายสิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
นายสิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์
นายสิทธิสิน บวรสมบัติ
นายสินธพ โฉมยา
นายสืบศักดิ์ พันธุ์ไพโรจน์
นายสืบสกุล อยู่ยืนยง
นายสุขสันติ์ นุ่นงาม
นายสุชาติ เย็นวิเศษ
นายสุทธิพงศ์ หกสุวรรณ
นายสุธีร์ อินต๊ะประเสริฐ
นายสุนทร ศุภพงษ์
นายสุนัย ลีวันแสงทอง
นายสุภัทร จําปาทอง
นายสุเมธ ตันตระเธียร

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสุรพงศ์ งามสม
นายสุรพล เศรษฐบุตร
นายสุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์
นายสุรวิช วรรณไกรโรจน์
นายสุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
นายสุรสิทธิ์ วชิรขจร
นายสุริภณ สมควรพาณิชย์
นายสุวัฒนา จิตตลดากร
นายสุวิทย์ ผลสุข
นายเสรี เศวตเศรนี
นายเสรี สิงหถนัดกิจ
นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าว
นายอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
นายอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
นายอดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
นายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม
นายอนัฆพงษ์ พันธุ์มณี
นายอนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
นายอนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์
นายอนุพงษ์ เลาหพูนรังษี
นายอนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
นายอมร วาสนาวิจิตร์
นายอรรณพ ใจสําราญ
นายอรุณรัฐ ร่มพฤกษ์
นายอาทร ริ้วไพบูลย์
นายอํานวย พานิชกุลพงศ์
นายอุดม จีนประดับ
นายอุดมเกียรติ นนทแก้ว
นายอุดมผล พืชน์ไพบูลย์
นายอุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
นายอุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
นายอุธร ฤทธิลึก

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐

นายเอนก ศิริพานิชกร
นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ
นายคงฤทธิ์ สุขานุศาสน์
นายจินดา โรจนเมธินทร์
นายชูศักดิ์ เกษมศานติ์
นายซุลกิฟลี ยูโซะ
นายดิเรก งามวาสีนนท์
นายทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน
นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ
นายนพดล วาณิชฤดี
นายนพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย
นายนรวีร์ พุ่มจันทร์
นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์
นายนิทัศน์ เกียรติหิรัญนนท์
นายนิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ
นายนิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต
นายบรรพจน์ สุวรรณชาติ
นายบํารุง คงดี
นายปณิธาน วิศาลสวัสดิ์
นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์
นายประมวล ไทยงามศิลป์
นายประสงค์ ตรีวิจิตรศิลป์
นายปวิตร วณิชชานนท์
นายพิทยา ว่าพัฒนวงศ์
นายไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข
นายภักดี สรรค์นิกร
นายภูษิต ประคองสาย
นายยุทธนา พูนพานิช
นายเรืองศักดิ์ ณุศรี
นายวรเชษฐ อนันตรังสี
นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
นายวรวุฒิ เมฆเวียน

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายวิเชียรรัตน์ จํานงวิทย์
นายวิรัช ธีระภิญโญ
นายวีระศักดิ์ คุณากรสิริ
นายวีระศักดิ์ ศรินนภากร
นายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ
นายสมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา
นายสมชาติ อาจกมล
นายสมยศ ศรีจารนัย
นายสมหมาย ชินวรากร
นายสมิต ประสันนาการ
นายสรรพงษ์ ฤทธิรักษา
นายสุกิจ พึ่งเกศสุนทร
นายสุทธิพงษ์ ปังคานนท์
นายสุพรชัย กาญจนวาสี
ร้อยโท สุภาพ ไพศาลศิลป์
นายสุรชัย อมรานันทกิจ
นายสุรินทร์ สืบซึ้ง
นายสุรยิ ะ คูหะรัตน์
นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร
นายองอาจ แสนศรี
นายอนันต์ กมลเนตร
นายอนันต์ ดิษฐาภินันท์
นายอนุชิต วังทอง
นายอัสนี ภมะราภา
นายอุดม เพชรภูวดี
นายเอกชัย โควาวิสารัช
นายโอภาส การย์กวินพงศ์
นายโอภาส ภุชิสสะ
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
นายชาติ หงส์เทียมจันทร์
นายประสงค์ นรจิตร์
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
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
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

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
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖

พลตํารวจตรี พิทยา ศิริรักษ์
พลตํารวจตรี วรภัทร์ วัฒนวิศาล
พลตํารวจตรี วันชาติ คําเครือคง
พลตํารวจตรี วิชัย รัตนยศ
พลตํารวจตรี วิศณุ ม่วงแพรสี
พลตํารวจตรี วีรสิทธิ์ เพ็ชรคล้าย
พลตํารวจตรี ศรายุทธ พูลธัญญะ
พลตํารวจตรี สาโรช นิ่มเจริญ
พลตํารวจตรี สุรพล แก้วขาว
พลตํารวจตรี สุรพล ศรีวงศ์
พลตํารวจตรี สุรพล อยู่นุช
พลตํารวจตรี โสภณ ศรีวพจน์
พลตํารวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์
พลตํารวจตรี อังกูร พูลเจริญ
พลตํารวจตรี อัตชัย ดวงอัมพร
พลตํารวจตรี อาชวันต์ โชติกเสถียร
นายอภิชาติ ถนอมทรัพย์
นายกฤษฎา กสานติกุล
นายกิตติพงศ์ ตีรณัตถพงศ์
นายคุณากร วะระทรัพย์
นายจรินทร์ ตันชัชวาล
นายจอมพงษ์ ภู่พัฒนากุล
นายจิระเดช ทัพพจิรเดช
พันตํารวจโท ชน อินพิทักษ์
นายชํานาญ ศรีแฉล้ม
นายชูเกียรติ กลมเกลา
นายญาณเดช ผาสุกจิตธรรม
นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต
ร้อยตํารวจเอก ณรงค์ อัศววัฒฑกี
ว่าที่พันตํารวจตรี ณรงค์ฤทธิ์ เสมอเหมือน
นายดํารงค์ สอนพันละ
นายดุสิต กฤษณังกูร

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ
นายศิริรุจ จุลกะรัตน์
นายเสรี อติภัทธะ
นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ
นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์
นายสมบูรณ์ วงค์กาด
พลตํารวจโท กรีรินทร์ อินทร์แก้ว
พลตํารวจโท จิตติ รอดบางยาง
พลตํารวจโท ชาญเทพ เสสะเวช
พลตํารวจโท ณัฐธร เพราะสุนทร
พลตํารวจโท ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์
พลตํารวจโท ดุสิต สังขะเมฆะ
พลตํารวจโท ปิยะ อุทาโย
พลตํารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ
พลตํารวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์
พลตํารวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ
พลตํารวจโท สมบูรณ์ ตันตระกูล
พลตํารวจโท สมศักดิ์ จันทะพิงค์
พลตํารวจโท สุกิจ โคอินทรางกูร
พลตํารวจตรี กัมพล ศรีเจริญ
พลตํารวจตรี กิตติพงษ์ เงามุข
พลตํารวจตรี ขจรศักดิ์ ปานสาคร
พลตํารวจตรี จตุรงค์ โชติดํารง
พลตํารวจตรี จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์
พลตํารวจตรี ชนาภัทร เชยสมบัติ
พลตํารวจตรี ชลิต ปรีชาหาญ
พลตํารวจตรี ชูชาติ ศิวกาญจน์
พลตํารวจตรี ติณภัทร ภุมรินทร์
พลตํารวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์
พลตํารวจตรี ธัชชัย หงส์ทอง
พลตํารวจตรี ประสิทธิ์ชัย ตันประเสริฐ
พลตํารวจตรี ประเสริฐ กาฬรัตน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘

หน้า ๒๗
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐

นายภาณุ เวียงสงค์
นายมนตรี นามขาน
นายมนูธรรม เหล่าสกุล
ว่าที่ร้อยตรี มานพ วรรัตนพิศุทธิ์
นายยศวัจน์ ผาติธีรวิทย์
นายรชต พนมวัน
นายรังสฤษฎ์ จารุจิตร
นายรัฐกฤษ พูนชัย
นายเรวัตร สุขศิริ
นายฤทธิชัย แสงสร
นายวิเชียร ชูสุวรรณ์
นายวิพุธ บุญประสาท
พันตํารวจตรี วิสุทธ์พน ฤทธิ์เนติธรรม
นายวีระศักดิ์ มณีเนตร
นายศานติ วจะรักษ์เลิศ
เรืออากาศโท สงวน สวัสดิ์วงค์
นายสถาพร ฉายสูงเนิน
นายสมชาย ธรรมสุวินัย
นายสมพงษ์ ตั้งศิริ
นายสมภพ ทิมฤกษ์
นายสมศักดิ์ ศิริชัยสุทธิกร
นายสรรเสริญ ไชยบาง
นายสราวุธ ปิตุเตชะ
นายสามารถ เพ็ชรเกลี้ยง
นายสุทธิ สุขยิ่ง
นายสุเทพ กัณห์อุไร
นายสุพจน์ สุขวิบูลย์
นายสุรศักดิ์ บุดดา
นายสุวิทย์ เทพรินทร์
นายอธิวัฒน์ ชิตอรุณธนวัฒน์
นายอนันต์ ทองแตง
นายอนุชาติ สุรสินธุ์

นายดุสิต เพิ่มเจริญ
นายเดชชัย จันทร์ชุม
นายทนง ตะภา
เรือเอก ธนิต เรืองรอง
นายธนินท์ นพรัตน์
นายธีระพงศ์ ศานติมารค
นายนราธิป ธารากรสันติ
นายนรินทร์ รัตนพันธุ์
นายนิรันดร์ นันตาลิต
นายบัณฑิต สิรยานนท์
นายบุญโชค คงสถาพรชัย
ร้อยตํารวจเอก บุญทบ ล้านทอง
นายปโยธร ปงใจ
นายประกิต กิตอํานวยพงษ์
นายประพาส หนูเจริญ
นายประเวส สิงห์ภูกัน
นายประเสริฐ จรัญรัตนศรี
นายประเสริฐ เอมรื่น
นายปรัชญา ทัพทอง
นายปรีชากูล คูณทรัพย์
นายปัญณวัจณ์ วสุพลเศรษฐ์
นายพงศ์พฤกษ์ ภู่พฤกษา
นายพงศ์ศิษฎ์ สังคหะพงศ์
นายพนมทวน พงษ์พันธ์
นายพรชัย กําริสุ
นายพลทัต สุราฤทธิ์
เรือโท พลัฎฐ์ ทัพพ์พัฒนะ
ร้อยตํารวจเอก พิพัฒน์ พหุลรัตน์พิทักษ์
ร้อยตํารวจเอก พิริยะ ณ บางช้าง
นายพิสิฐพงศ์ ชัยยะ
นายเพิ่มศักดิ์ อัชฌาเจริญสถิต
นายไพฑูรย์ ปินะถา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒

หน้า ๒๘
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นายอภิชาต ถาใจ
ว่าที่ร้อยตรี อภิสัคค์ พรหมสวาสดิ์
นายอาคม นวพิพัฒน์
นายอารมณ์ ประเสริฐศิลป์
นายอํานวย ยกสมบัติ
นายอํานาจ เนตยสุภา
ร้อยตํารวจเอก อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
นายสุกิจ นาคศุภรังษี
นายสมชาติ ธรรมศิริ
นายสรศักดิ์ เพียรเวช
นายนัฑ ผาสุข
นายจรูญ มีธนาถาวร
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์
พันตํารวจเอก เทวานุวัฒน์ อนิรุทธเทวา
นายบัณฑิต วินิจฉัยกุล
นายปรีชา เจษฎาชัย
นายพรเทพ อัครวรกุลชัย
นายวรภาส รุจิโภชน์
นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์
นายสิทธิเดช นิลเจริญ
นายสุวพร เจิมรังษี
นายอดิศักดิ์ ขันตี
นายภุชงค์ นุตราวงศ์
นายพงศ์เอก วิจิตรกูล
นายสว่าง ผจงวิริยาทร
นายกมล โสตถิโภคา
นายกฤษฎาพัฒน์ ศิรจตุพัฒน์
นายกัณต์ธีภพ ตันติสุขสันต์
นายกุฎาคาร คําจันทร์ลา
นายเกรียงไกร วัชรพันธุ์
นายคณธัช รัตติกาลชลากร
นายคทาวุธ ตั้งมานะกิจ

๘๘๓
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
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายจงมาด อักษรเสนาะ
นายจตุรงค์ บุรมัธนานนท์
นายจิรชาติ ศรีเพ็ง
นายฉัตรชัย รุจิตานนท์
นายฉันชาย โรจนสโรช
นายชนะกิจ ศิริสาธิตกิจ
นายชยันต์ เต็มเปี่ยม
นายชลอ ยศสมบัติ
นายชัชวาลย์ ไชยนาแพง
นายชัยรัตน์ สิทธิวิรัชธรรม
นายชูตระกูล ศรีศักดา
นายโชคชัย รัตกิจนากร
นายณัฏฐะวุฒิ ภัทราคม
นายเตชัช ฉินังกูร
นายถานันทร์ จันทร์ธาดารัตน์
นายธนากร ปุสยะไพบูลย์
นายธรรมศาสตร์ ระดมกิจ
นายธวัช พงศ์สุธางค์
นายธวัชชัย สุนทรีเกษม
นายธีรพล พรแก้ว
นายธีรวัฒน์ ปราบไกรสีห์
นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข
นายนคร มิ่งมงคล
นายนพดล ไกษร
นายนรวัฒน์ สวยงาม
นายนรา เมธาธราธิป
นายนราธิป แจ่มโภคา
นายนรินทร์ ทองชัย
นายนริศ มีสมบูรณ์
นายนฤพาน สุรําไพ
นายนิติธร วงศ์ยืน
นายนีติพัทธ์ สมศรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖

นายบุญธรรม ตุกชูแสง
นายบุญยืน สุภาคํา
นายประดินท์ อําพรสุต
นายประทีป ชูคลี่
นายประทีป ทับอัตตานนท์
นายประพจน์ พุทธารักษ์
นายประวีณ จันทรบูรณ์
นายประสงค์ บุญวิจิตร์
นายประหยัด แดงบรรจง
นายปัญญา มั่นคง
นายพงศธร นิ่มมานพ
นายพรเทพ โรจนวิภาต
นายพลวัฒน์ อมราสิงห์
นายพิชยนต์ นิพาสพงษ์
นายพิชิต ลิ้มวานิชย์
นายพิทยา เพ็ญประชุม
นายพิษณุ ทิพย์รอด
นายพิสิฐ ธรรมกุล
นายภาณุ อุทโยภาศ
นายภาสวร ตรงจิตซื่อสกุล
นายภิญโญ โมกขมรรคกุล
นายภิทเวทย์ ดลอารมย์
นายมณเฑียร ตีรอรุณศิริ
นายมนตรี รัตนทวีโสภณ
นายมาศกร สุหร่าย
นายยงทวี กะวิกุล
นายยศวัฒน์ กะระโสภณ
นายรณชัย ชูสุวรรณประทีป
นายรุ่งโรจน์ ไวปัญญา
นายวรุณ ชํานาญศรีเพ็ชร
นายวัชระ เอี่ยมอธิคม
นายวัฒนา เอี่ยมอธิคม

หน้า ๒๙
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๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
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

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายวิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์
นายวิทยา ทาระ
นายวิทยา เอี่ยมกล่ํา
นายวิทวัส ทีปประพันธ์ณี
นายวินัย พวงดอกไม้
นายวิเนตร มาดี
นายวิโรจน์ เชาวนุรัตน์
นายวิศุทธิ์เกียรติ จาดภักดี
นายวิสิษฐ์ พุ่มกําพล
นายวีระ พรหมอยู่
นายวีระพงษ์ ทองอ่อน
นายวีระพงษ์ ไพศาลธนวัฒน์
นายเวชสิทธิ์ อนุชิตวงศ์
นายศักดา ไพรสันต์
นายศุภโชค ก่อเกื้อ
นายสมพร ฮี้เกษม
นายสมโภช อ่องจันทร์
นายสมาน ศิริเจริญสุข
นายสรรเสริญ มังกรแก้ว
นายสําเริง สินธูระหัฐ
นายสิทธิพร ธีระโกศล
นายสุจิต ปัญญาพฤกษ์
นายสุจินต์ หลีสกุล
นายสุชาติ พันชี
นายสุทรรศน์ น้อยแก้ว
นายสุเทพ ภักดิกมล
นายสุพัฒน์ หน่อแหวน
นายสุรัฐพล ฤทธิ์รักษา
นายสุวัจน์ ฉนานุกูล
นายสุวัฒชัย สิงห์คํา
นายสุวิทย์ พีรแสงทอง
นายองอาจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐

หน้า ๓๐
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒

นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ
นางวีรวรรณ ลือสุทธิวิบูลย์
นางสมศรี นาคจํารัสศรี
นางสุรีย์พรรณ เอื้อเสถียร
นางอาภัสรา เฟื่องฟู
พลตรีหญิง บุศรา จันทรกุล
พลเรือตรีหญิง ภณินท์ทิพย์ สาตราภัย
พลเรือตรีหญิง ศรีสุกัญญา ธีรศาสตร์
พลอากาศตรีหญิง ดวงฤดี คีรีวัฒน์
พลอากาศตรีหญิง ปิยนาถ กมลโชติ
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
นางสาวดวงดาว บํารุงเมือง
นางธัชดา จิตมหาวงศ์
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด
นางปนัสย์สร อริยวงศ์
นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
นางลาวัลย์ ภูวรรณ์
นางวิมลฉวี คงเอียด
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
นางศิริพร เหลืองนวล
นางสดศรี พงศ์อุทัย
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์
นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
นางเสาวนีย์ โขมพัตร
นางอุษา หงส์กาญจนกุล
นางสาวจริยา สุทธิไชยา
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
นางวัลภา ตันวรรณรักษ์
นางอารีย์ โสมวดี
นางปาริชาต คชรัตน์

นายอนันต์ คงชื่น
นายอนันต์ ปัทมาคม
นายอนันต์ อุดมปัญญาวิทย์
นายอนิรุจ ใจเที่ยง
นายอนุพงษ์ โพร้งประภา
นายอนุรักษ์ เปลวเฟื่อง
นายอนุวัฒน์ พนาโยธากุล
นายอภิชาติ ไตรทิพยานนท์
นายอภิสิทธิ์ ศิลาวิลาศภักดี
นายอรรคเดช ชัยจันทร์
นายอานันท์ หมาดเท่ง
นายอํานาจ เพียรไทย
นายอําพล ใจแผ้ว
นายอิศเรศร์ ปรางทอง
นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์
นายก้องภพ สุขกิจบํารุง
นายอติโชค ผลดี
พลตํารวจโท ธีรวัฒน์ ณ ป้อมเพชร
นายบุญชัย เบญจรงคกุล
นายประสงค์ วินัยแพทย์
นายพิสษิ ฐ์ วัฒนวิทูกูร
พลตรี สมศักดิ์ สุรนาถยุทธ์
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
นางสุรางคณา วายุภาพ
นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
นางนัทธมน อิ่มสะอาด
นางวาสนา จันทราภรณ์
นางกิตติยา คัมภีร์
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์
นางประภาศรี บุญวิเศษ
นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔

หน้า ๓๑
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นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์
นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
นางสาวจตุพร วัฒนสุวรรณ
นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
นางดวงกมล เจียมบุตร
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
นางสาวอรุณี พูลแก้ว
นางจิราพร ปรีชาพรประเสริฐ
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
นางชโรม มานวกุล
นางสาวพูลผล ชาญวิรัตน์
นางสาวสุทัศน์นันทน์ เนียมรัตน์
นางสุรนิตย์ อ่องฬะ
นางโสภี วิวัฒน์ชาญกิจ
นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์
นางปทุมรัตน์ พงศ์ภัสสร
นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
นางรสพร สุขสมพร
นางอําภา สว่างเมฆมรกต
นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล
นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ
นางกนกวรรณ แสนไชยสุริยา
นางสาวกนกอร สมปราชญ์
นางกมลวรรณ เปรมเกษม
นางกฤษณา พิรเวช
นางสาวกอบแก้ว รัตนอุบล
นางสาวกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
นางกัลยาณี สิริสิงห
นางกาญจนา ตันสุวรรณรัตน์
นางสาวกานดา เมฆใจดี
นางสาวกิ่งแก้ว เจริญพรสุข

๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
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

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางกุสุมา ชูศิลป์
นางเกษกนก ศิรินฤมิตร
นางงามนิจ นนทโส
นางจริยา เอียบสกุล
นางสาวจันคนา บูรณะโอสถ
นางสาวจันทร์แจ่ม ดวงอุปะ
นางจิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
นางจินตนา บุนนาค
นางจินตนา เหล่าไพบูลย์
นางสาวจิระสุข อิฐรัตน์
นางจุฬาพรรณ อิ้งจะนิล
นางจุฬารัตน์ ปริยชาติกุล
นางชนินาฏ ลีดส์
นางชนิสรา ดวงบุบผา
นางชัชวดี ศรลัมพ์
นางสาวชัญญา อภิปาลกุล
นางสาวชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
นางสาวชุลวี ัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
นาวาตรีหญิง ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฎ
นางสาวฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์
นางสาวณัฏฐนาถ ไตรภพ
นางดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
นางดวงเดือน ไกรลาศ
นางตรีทิพย์ รัตนวรชัย
นางสาวถนิมนันต์ เจนอักษร
นางทองใบ ทองรักษ์
นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
นางสาวทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
นางธีรพร ชินชัย
นางสาวธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
นางนพพร สโรบล
นางนพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘

หน้า ๓๒
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นางนภาพร ตนานุวัฒน์
นางนภาภรณ์ พรหมชนะ
นางสาวนฤมล ไทยวิรัช
นางนวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล
นางนวรัตน์ จันทโชติ
นางสาวนวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ
นางสาวน้อมจิตต์ นวลเนตร์
นางนัฏฐา แก้วนพรัตน์
นางนัทกาญจน์ รัตนวิจิตร
นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข
นางสาวนิชรา เรืองดารกานนท์
นางนิตยา ภู่แสนธนาสาร
นางนิตยา ศิริปัญญาภรณ์
นางนิรมล พัจนสุนทร
นางเนตรคนึง รัตนชวานนท์
นางสาวบาหยัน อิ่มสําราญ
นางบุรณี กาญจนถวัลย์
นางสาวบุษบา บรรจงมณี
นางสาวเบญจพร ศรีสุวรมาศ
นางเบญจรัตน์ สีทองสุก
นางเบญจวรรณ กี่สุขพันธ์
นางปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์
นางสาวประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา
นางสาวประภาพร ตั้งกิจโชติ
นางประภาพร สู่ประเสริฐ
นางสาวประภาพรรณ อุ่นอบ
นางประอรนุช ตุลยาทร
นางปรารถนา เชาวน์ชื่น
นางสาวปริม อวยชัย
นางปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ
นางปัญจราศี ปุณณชัยยะ
นางสาวปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล

๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางปัทมาวดี โพชนุกูล
นางปาริชาติ บัวเจริญ
นางปิยฉัตร ล้อมชวการ
นางปิยะณัฐ สุคนธมาน
นางสาวผกามาศ ผจญแกล้ว
นางผิวพรรณ มาลีวงษ์
นางสาวพนิดา ชาญเชาว์วานิช
นางพนิดา ซิมาภรณ์
นางสาวพรจันทร์ สายทองดี
นางสาวพรทิพา นิโรจน์
นางสาวพรพิมล รงค์นพรัตน์
นางพัชนี ตั้งยืนยง
นางพัชรินทร์ ธรรมสังวาลย์
นางสาวพัชรินทร์ เหมโชติ
นางสาวพัชรี บุญศิริ
นางสาวพิชญา ช่างจัตุรัส
นางพูนศรี รังษีขจี
นางเพ็ญแข วันไชยธนวงศ์
นางเพ็ญศรี โพธิภักดี
นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
นางสาวแพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์
นางสาวไพรินทร์ กปิลานนท์
นางภาณินี กิจพ่อค้า
นางภารดี นานาศิลป์
นางภารดี เอื้อวิชญาแพทย์
นางสาวมณีวรรณ ฉัตรอุทัย
นางมรกต เปี่ยมใจ
นางมรรยาท รุจิวิชชญ์
นางสาวมีนา สาริกะภูติ
นางยาใจ โรจนวงศ์ชัย
นางยุพิน โภคฐิติยุกต์
นางยุพิน ศุภรัชต์เศรณี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒

นางยุวรีย์ พันธ์กล้า
นางสาวเยาวพา มณีรัตน์
นางสาวรมิดา วัฒนโภคาสิน
นางรังสินี มหานนท์
นางรัชนี ศุจิจันทรรัตน์
นางสาวราณี สุรกาญจน์กุล
นางรุจิรา ตาปราบ
นางสาวฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
นางลักษณวัต ปาละรัตน์
นางสาวลัดดา วัจนะสาริกากุล
นางวงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ
นางวนิดา เปาอินทร์
นางวรนุช ธนากิจ
นางวรรณา มุสิก
นางวรลักษณ์ สมบูรณ์พร
นางสาววราภรณ์ จุลปานนท์
นางวลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
นางวสี ตุลวรรธนะ
นางสาววัชรี คุณกิตติ
นางวัฒนา ไตต่อผล
นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
นางวันดี สุทธรังษี
นางวันเพ็ญ แก้วปาน
นางสาววัลลา ตั้งรักษาสัตย์
นางสาววัลลี สัตยาศัย
นางสาววาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
นางวารี เนื่องจํานงค์
นางวาสนา สุขุมศิริชาติ
นางวิจิตรา พลเยี่ยม
นางสาววิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
นางวิไล รังสาดทอง
นางวิไล รัตนตยารมณ์

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาววิไลวรรณ โชติเกียรติ
นางสาววีรวรรณ วชิรดิลก
นางศจี โต๊ะวนิชรักษา
นางศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล
นางศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
นางสาวศิริพร ดาวพิเศษ
นางศิริพร วัชชวัลคุ
นางศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
นางสาวศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
นางศิริวิช ดโนทัย
นางสาวศุภพร ไทยภักดี
นางสาวสมถวิล วิจิตรวรรณา
นางสมบัติ การจนารักพงค์
นางสาวสมพร ร่วมสุข
นางสมศรี กิติศรีวรพันธุ์
นางสริตา ธีระวัฒน์สกุล
นางสายพิณ พงษธา
นางสารภี วรรณตรง
หม่อมหลวงสาวิกา อุณหนันท์
นางสาวสิริประภา กลั่นกลิ่น
นางสาวสีรุ้ง ปรีชานนท์
นางสาวสุกัญญา มหาธีรานนท์
นางสาวสุกัลยา เลิศล้ํา
นางสุขุมาล เกษมสุข
นางสาวสุจิตรา ประสิทธิ์
นางสาวสุจินดา ริมศรีทอง
นางสาวสุนันทา โอศิริ
นางสุนีย์ ละกําปั่น
นางสุปราณี นิมิตรขวัญกุล
นางสุพัตรา ชาติบัญชาชัย
นางสุภาคย์ ดุลสัมพันธ์
นางสุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘

นางสาวสุมาลี ไชยศุภรากุล
นางสาวสุรางค์ ชูสิงห์
นางสุรีพร ธนศิลป์
นางสาวสุรีย์พร พันพึ่ง
นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
นางสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์
นางสุวรรณี พนมสุข
นางสาวสุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์
นางหทัยรัตน์ ริมคีรี
นางสาวอนงค์ จีรภัทร์
นางอภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล
นางสาวอรไท สุขเจริญ
นางสาวอรพิน เกิดชูชื่น
นางสาวอรพินท์ จินตสถาพร
นางอรรถธีรา วรยิ่งยง
นางสาวอรลาภ แสงอรุณ
นางสาวอริยา อรุณินท์
นางอัจฉรา โพธิ์ดี
นางอัจฉรียา จิตต์ภักดี
นางอัมพรพรรณ ธีรานุตร
นางสาวอัมพิกา มังคละพฤกษ์
นางอาภรณ์ ดีนาน
นางอาภรณี ไชยาคํา
นางสาวอารยา ราษฎร์จําเริญสุข
นางสาวอําพร ไตรภัทร
นางอุษา วิเศษสุมน
นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล
นางสาวจุไร วงศ์สวัสดิ์
นางชัญวลี ศรีสุโข
นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
นางสาวธนพร พนาคุปต์
นางนาริศา หีมสุหรี
นางสาวนิมัศตูรา แว
นางประพาฬรัตน์ วีรพันธุ์

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางพรทิพา วชาติมานนท์
นางสาวพรรณทิพย์ ตียพันธ์
นางพรรณวดี สารวนางกูร
นางสาวพัชรี ยิ้มรัตนบวร
นางสาวเพชรวรรณ พึ่งรัศมี
นางเฟื่องรักษ์ ร่วมเจริญ
นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล
นางสาวเยาวลักษณ์ มหาสิทธิวัฒน์
นางรมณีย์ ขัดเงางาม
นางรักสุดา กิจอรุณชัย
นางวงเดือน จินดาวัฒนะ
นางวนิดา ชนินทยุทธวงศ์
นางวลัยรัตน์ วิริยานุกูลวงศ์
นางสาวศศิธร ศิริมหาราช
นางสาวสมใจ กาญจนาพงศ์กุล
นางสาวสุนิสา เสียงสกุลไทย
นางสุรีย์ วงศ์ปิยชน
นางหรรษา ไชยวานิช
นางสาวอรชร เอี่ยมอารีรัตน์
นางอาภาศรี ลุสวัสดิ์
นางอุทุมพร กําภู ณ อยุธยา
นางบุษบา พฤกษ์ธาราธิกูล
นางศิริรัตน์ จิตต์เสรี
นางเกษณี อมราภรณ์ ฤชุโรจน์
นางสาวจิรวรรณ จันทร์สว่าง
นางสาวทองมาก ใจแสน
นางสาวนฤมล วิเชียรแสน
นางนิรมล ธํารงราชนิติ
นางไพพิศ จันทรสอน
นางสาวรสริน หงษ์วิบูลผล
นางสาวเรณู อาจรยวัตรกุล
นางสาววรรษา มาชรงค์
นางวิภารัตน์ กิจพิทักษ์
นางสาววิมลพรรณ พุฒิวัฒนสถาพร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๓๓๒ นางสาวภูษิตา หล้าหลี
นางสาววิรมณ ยืนนาน
๑๓๓๓ นางมาลี ศิรามาศ
นางศุภรัตน์ สุวรรณยอด
๑๓๓๔ นางราณี สุวรรณบุบผา
นางอรเรณู ปิตุเตชะ
นางสาวธรรมลักษณ์ เลิศภัทรพงศ์
๑๓๓๕ นางรุ่งทิพย์ ไชยนาแพง
นางสาววรลักษณ์ ถ้ําแก้ว
๑๓๓๖ นางวจิราพร วัตตธรรม
นางอัมพร จุลมณีวงศ์
๑๓๓๗ นางวนิตดา พิชิตมงคล ทองช่วย
นางบุษกร อัมพรประภา
๑๓๓๘ นางวรัญช์ธิตา สิรเชษฐ์โกศล
นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
๑๓๓๙ นางสาววาสินี พรรคทองสุข
นางชนิศฏ์สรฐ์ สืบสังข์
๑๓๔๐ นางวิไล อรุณเรืองศิริเลิศ
นางนงพะงา บุญปักษ์
๑๓๔๑ นางสาวศิริมา ชุมพาลี
นางสาววิภาภรณ์ สรวงพนากุล
๑๓๔๒ นางสาวศิริรัตน์ สีนวล
๑๓๔๓ นางสาวศิริรัตน์ สุขภูติ
นางสุภาพรรณ ตันตราชีวธร
นางณัชชา เกิดศรี
๑๓๔๔ นางสายธาร พานแก้ว มักผล
นางวิภาวรรณ หะวานนท์
๑๓๔๕ นางสุชีพร บุญทวีโชค
นางกฤตยานาท ขันทอง
๑๓๔๖ นางสาวสุภาพร เนตรเขียน
นางแก้วน้อย อนุชิตวงศ์
๑๓๔๗ นางสาวเสมอแข เสนเนียม
นางคันธ์ฉาย ลิบน้อย
๑๓๔๘ นางอารีย์ กิติสุธาธรรม
นางชมพูนุท สาตรวาหา
๑๓๔๙ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์
นางสาวดวงพร ภู่เกิด
๑๓๕๐ นางสาวอารีรัตน์ กิตติวินิชนันท์
นางธนพรรณ พุ่มกําพล
๑๓๕๑ นางอุไรวรรณ ประชุมจิตร ไชยพรรค
นางสาวนภาวรรณ ขุนอักษร
๑๓๕๒ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ
นางสาวนฤมล ศิริวาณิชย์
๑๓๕๓ นางพรทิพย์ โรจน์ธํารงค์
นางนัทพรหมกรณ์ ก้องเกียรติกูล
๑๓๕๔ นางศศวรรณ ชีพสัตยากร
นางสาวนิรมล แก้วเกิด
๑๓๕๕ พลโทหญิง สุพัตรา รัตนสุวรรณ
นางบุศรา เกิดวิชัย พฤกษมาศ
๑๓๕๖ นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย
นางสาวปทิตตา สิริภาพโสภณ
๑๓๕๗ พลตรีหญิง อัญรัช สาริกัลยะ
นางสาวพัชรี ปรีชะนิด
๑๓๕๘ นางอรนันท์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
นางเพ็ญศรี สุริยะโชติ
๑๓๕๙ นางมยุรี อิงคนินันท์
นางสาวภารดี เพ็ญเจริญ
๑๓๖๐ นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ
๑๓๖๑ นางอรุณศรี วงศารยางกูร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ 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
๓๐
๓๑
๓๒

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
๓๓
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
๓๔
นายอุตตม สาวนายน
๓๕
นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
๓๖
นายคม บูรณวรศิลป์
๓๗
นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์
๓๘
นายจิรศักดิ์ สีใจเจริญ
๓๙
นายฉลองชัย สถิตย์สัมพันธ์
นายเชวงศิลป์ สุวรรณจินดา
๔๐
นายดนัย ศรีโมรา
๔๑
นายตรีภพ คริสต์รักษา
๔๒
๔๓
นายนพรัตน์ สร้อยแสวง
๔๔
นายนอบ มากบุญ
๔๕
นายบุญชู จันทร์วงศ์
๔๖
นายพัฒนา คูศรีพิทักษ์
๔๗
นายพีระพันธ์ วัฒนศิริ
๔๘
นายวัชรพงษ์ เลิศวุฒิ
นายวิรัช ร่วมพงษ์พัฒนะ
๔๙
นายสุทธิวัฒน์ มาศพันธ์
๕๐
นายสุรเดช สุขถาวร
๕๑
นายสุรินทร์ ทองมา
๕๒
๕๓
นายหัสฎี ศรีวิเชียร
๕๔
นายอิทธิพล ทัศนา
๕๕
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า
๕๖
พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
๕๗
นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
นายจงกล เหล่าอวยพร
๕๘
นายจรูญ ไชยศร
๕๙
นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์
๖๐
นายธํารงศักดิ์ ทําบุญ
๖๑
๖๒
พันตํารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
๖๓
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
๖๔
นายบัญชา อาภาศิลป์

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายพนิต สิงห์สาย
นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ
นายยุทธนา วงศานุพัทธ์
นายเยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
นายวันวิชัย คุ้มเปลี่ยน
นายวิชิตร์ แสงทองล้วน
นายวีระชัย ชมสาคร
นายสมชัย รอดเรือง
นายสมศักดิ์ นีรวาสี
นายสุรวุฒิ พันธุ์พิมานมาศ
ร้อยตรี สุวัฒน์ ฤาชัย
นายอนันต์ แก้วกําเนิด
พลอากาศเอก ธรรมรงค์ โชคคณาพิทักษ์
พลโท ชัย พรจิรกานต์
พลโท ชัยยศ อุ่นเรือน
พลโท บุญเพิ่ม พิทักษ์วงศ์
พลโท ปัญจะ ธรรมศรี
พลโท พงศ์ทิวา อภิรักษ์โยธิน
พลโท สมชัย ใช้พานิช
พลโท โสฬส สิรยากร
พลโท อัษฎา แสงฤทธิ์
พลอากาศโท นวรัตน์ มังคลา
พลอากาศโท วิชัย ชาญปรีชา
พลอากาศโท สุนัย พุ่มกาหลง
พลตรี กนก ภู่ม่วง
พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร
พลตรี กันตภณ อัครานุรักษ์
พลตรี กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์
พลตรี กิตติทัศน์ เปี่ยมสุวรรณ์
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
พลตรี กิติศักดิ์ บัวสถิตย์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
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พลตรี
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พลตรี
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พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี

กุศล ฤทธิ์เรืองเดช
เกรียงไกร หาญตระกูล
เกรียงเดช แย้มโอษฐ
เกรียงศักดิ์ แย้มศิริ
เกียรติศักดิ์ ดวงแดง
ขจรจักร ศิริมงคลพิสิฏฐ์
ขจรฤทธิ์ นิลกําแหง
ขรรค์ชัย จ๋วงพานิช
คงชีพ ตันตระวาณิชย์
คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ
คมศร เกตุทิพย์
คํารณ ชาติเสวียง
จตุพร ไชยศรี
จรรยา ปัถวีเสถียร
จรูญ อําภา
จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
จีรยุทธ ทุนเจริญ
จีรวัฒน์ รอดทอง
เจริญฤทธิ์ จิตตะเสนีย์
เจษฎา เปรมนิรันดร
ฉมาวิทย์ สาตรรอด
ฉัตร นิยมแก้ว
ฉัตรกุล บัวรา
เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์
ชนาวุธ บุตรกินรี
ชรัณ ไตรบุตร
ชลิต แย้มจินดา
ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี
ชัยณรงค์ แกล้วกล้า
ชัยยศ ลิลิตวงษ์
ชัยวัฒน์ คุณานุสนธิ์
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๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
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๑๑๙
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๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
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๑๒๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
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พลตรี
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พลตรี
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พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี

ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล
ชาญชัย ว่านเครือ
ชํานัญพจน์ พูลเกษ
ชุมพล แก้วล้วน
ชูศิลป์ งามประสิทธิ์
เชิดชัย สุคนธสิงห์
ไชยอนันต์ คําชุ่ม
ณพล จีนวรรณ
ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง
ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์
ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส
ดนัย กฤตเมธาวี
ดนัย เถาว์หิรัญ
ดํารง เรืองฤทธิ์
ดํารงค์ ตัณฑะผลิน
ดํารงพล เชิดสงวน
ดําริห์ สุขพันธุ์
ดุษฎี ทัตตานนท์
เดชดนัย แสนรักษ์
ต่อคุณ ภักดิ์ดีชนก
ถวัลย์ สิริวัฒน์
ทนงศักดิ์ รองทิม
ทรงวุฒิ จิตตานนท์
ทวีป ปิยะอรุณ
ทศพล คําสุพรหม
ธนพล เป๋อรุณ
ธนพัฒน ปัทมานนท์
ธนภัทร ช่วงวิเชียร
ธนภัทร พละพล
ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม
ธนา จารุวัต
ธนิต ธรรมาณิชานนท์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

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

ธนิส พิพิธวณิชการ
ธรากฤต ทับทองสิทธ์
ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
ธานินทร์ สุวรรณคดี
ธํารงค์พันธุ์ อ่อนอนงค์
ธิติชัย เทียนทอง
ธีรชัย เลขสุนทรากร
ธีระ ญาณวโร
เธียรศักดิ์ รื่นเริง
นพดล มังคละทน
นภดล ขันตยาภรณ์
นรินทร์ พรรณรายน์
นันทวงศ์ โชคถาวร
นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์
นาวิน วิภาตนาวิน
นิรุช รมยเวศม์
นุชิต ศรีบุญส่ง
บรรพต พูลเพียร
บัณฑิต สะอาดศรี
บัณฑิต สุวัฑฒน
บุญรวม ทองน้อย
บุญสันต์ นนทิจันทร์
ประจักษ์ ยิ้มภักดี
ประดิษฐ์ วิยะรันดร์
ประทีป ถวิลทรัพย์
ประสิทธิ์ ปัญจภักดี
ประสิทธิชัย ชินวงศ์
ประเสริฐ แสงสูงเนิน
ปราการ ปทะวานิช
ปริญญา ปูรณะปัญญา
ปริญญา อุสาหะ
ปริยารณ มัชฌิมวงศ์

หน้า ๓๘
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๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
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๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
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๑๗๗
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๑๗๙
๑๘๐
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๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
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๑๙๑
๑๙๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
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พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี

ปรีดา ศรีนนท์
ปิยะพงษ์ ปูรณโชติ
ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์
พงศ์อานันท์ รมยะนันทน์
พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
พหล แก้วพรรณนา
พิชัย เข็มทอง
พิชัย ผลพันธิน
พิศาล นาคผจญ
พิศิษฐ์ จั่นสามัญ
พิษณุวัฒน์ วงษ์เพชร
พีระ ฉิมปรี
พีระพงษ์ เจริญดี
พีระพล ช่างกลึงเหมาะ
เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด
ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
ไพริน รินราช
ไพโรจน์ ศรีคเรศ
ภคิน ธเปียสวน
ภูวนาถ วีระยุทธบัญชา
โภชน์ นวลบุญ
มนต์ ทวีวรรณบูลย์
มนตรี กันธรีย์
มนตรี สุดยินดี
มโน ตู้จินดา
มานะ ตรีนิคม
ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา
ยศพล มีพรหม
ยุทธนินทร์ บุนนาค
รังษี กิติญาณทรัพย์
รังสรรค์ มณีโชติ
ราเชนทร์ จั่นทอง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๙๓
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๒๑๙
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๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

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

หน้า ๓๙
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รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์
เรวัตร์ พิชิตโชคอนันต์
เริงฤทธิ์ สุวรรณศรี
เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์
ลือเดช แสงชาติ
วรพจน์ เร้าเสถียร
วรพล วิศรุตพิชญ์
วรยุทธ ด้วงกลัด
วรวิช มลาสานต์
วรวุธ เอี่ยมอําภา
หม่อมราชวงศ์วโรรส บริพัตร
วสันต์ รัญเสวะ
วัชระ พิทยานรเศรษฐ
วันชัย ชัยประภา
วัลลภ เจิมภักดี
วัลลภ ฐิติกุล
วัลลภ แดงใหญ่
วัลลภ เอี่ยมสมบุญ
วิชัย ขอดทอง
วิชัย ชูเชิด
วิทยา อรุณเมธี
วิธัต เสมาชัย
วินัฐ อินทรสุวรรณ
วิบูลจิตร สว่างอารมณ์
วิรัช ตระการวิจิตร
วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ
วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค
วิสุทธิ์ บุญยินดี
วีระพันธ์ สมัครการ
ศรายุทธ พันธุ์วัฒนา
ศศิวัฒน์ เยือกเย็น
ศักดา ศิริรัตน์
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พลตรี
พลตรี
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พลตรี
พลตรี
พลตรี

ศุภณัฎฐ์ อ่วมประเสริฐ
ศุภฤกษ์ ชัยชนะ
เศกสุข กําธร
สงบ นาคถนอม
สมคิด แตงรัตนา
สมคิด ทับทิม
สมเจตน์ ฤกษ์ดี
สมชาติ เธียรอนันต์
สมชาติ ศิลป์เจริญ
สมบัติ ประสานเกษม
สมบูรณ์ ดีรอด
สมบูรณ์ เมฆประยูร
สมพล ปานกุล
สมสกุล แสงงาม
สมหมาย บุญรอด
สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล
สัจจา สุขสุเมฆ
สัญญา จันทร์สงวน
สัณณชัย ทองขวัญ
สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
สันต์ จิตรประสงค์
สันติ ทวีศักดิ์ภักดี
สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์
สุขสันต์ โบว์สุวรรณ
สุชาติ สุทธิพล
สุนทร บุณยนิยม
สุนทร ประชุมรัตน์
สุพจน์ บูรณจารี
สุพจน์ มาลานิยม
สุภโชค ธวัชพีระชัย
สุรใจ จิตต์แจ้ง
สุรชัย สินไชย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ 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
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
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พลตรี สุรยุทธ พุกจินดา
พลตรี สุรศักดิ์ พุทธานุภาพ
พลตรี สุริยะ วงศ์ใหญ่
พลตรี สุวภัทร ยี่โถขาว
พลตรี สุวิทย์ จิรชนานนท์
พลตรี โสภณ จันทร์เปรม
พลตรี โสภณ ติวุตานนท์
พลตรี โสรัจ ร่วมพุ่ม
พลตรี หรรษยศ จันทศิริพัฒน์
พลตรี หัสฎี วงศ์อิศเรศ
พลตรี องอาจ คุลี
พลตรี อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์
พลตรี อดิศร วงษา
พลตรี อยุทธ์ ศรีวิเศษ
พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต
พลตรี อรรถพร อินทรทัต
พลตรี อัตถเดช มาถนอม
พลตรี อาทิตย์ สุขพลอย
พลตรี อารี ศรีสวน
พลตรี อํานวย จุลโนนยาง
พลตรี อํานาจ จันทรนิมะ
พลตรี อํานาจ ธนโกไสย
พลตรี อุดมวิทย์ อโนวัลย์
พลตรี อุดมศักดิ์ บัวพรหมมาตร์
พลตรี อุทัย ชัยชนะ
พลตรี เอกกมล สินหนัง
พลตรี เอกชัย หาญพูนวิทยา
พลตรี โอม สิทธิสาร
พลเรือตรี กรกฎ กาญจนพังคะ
พลเรือตรี กฤชพล เรียงเล็กจํานงค์
พลเรือตรี กําจาย ปองเงิน
พลเรือตรี กิตติโศภณ โตสมบัติ
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๓๐๒
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๓๐๔
๓๐๕
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๓๐๗
๓๐๘
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี

เคารพ แหลมคม
จักรกฤษณ์ เสขะนันทน์
จารึก สมรรคบุตร
ชนินทร์ ผดุงเกียรติ
ชาลี ส่องสว่างธรรม
ชุตินธร ทัตตานนท์
ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์
เชษฐา ใจเปี่ยม
ณรงค์เดช สภานุชาต
ณรงค์ศักดิ์ จาตกานนท์
ดามพ์ ปิ่นเฉลียว
ต่อศักดิ์ วิจิตรโท
ทรงวุฒิ บุญอินทร์
เทอดศักดิ์ แท้เที่ยง
ธีรกุล กาญจนะ
ธีรวัฒน์ ศรีชลา
นพรัตน์ เลิศล้ํา
นันทพล มาลารัตน์
บวร มัทวานุกูล
ปณิธาน วังกานนท์
ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์
ประพนธ์ อู่ศิริจันทร์
ปรัชญา กุมุท
พงษ์พันธ์ เปลี่ยนบางยาง
พรชัย แย้มกลิ่น
พีระ อดุลยาศักดิ์
พีระศักดิ์ พัวพันธ์พงษ์
ภราดร พวงแก้ว
ภิญโญ โตเลี้ยง
มนตรี จึงมั่นคง
มนตรี รอดวิเศษ
มนู เสียงเสนาะ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒

พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
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พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔

พลเรือตรี เสริมยศ กุลอาจยุทธ
พลเรือตรี โสภณ จงเรืองศรี
พลเรือตรี อนุชาติ บุญรอด
พลเรือตรี อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์
พลเรือตรี อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์
พลอากาศตรี กิตติศักดิ์ วิจิตร
พลอากาศตรี กีรติ วรทรัชต์
พลอากาศตรี กู้เกียรติ สวนประเสริฐ
พลอากาศตรี เกริกสัน ภู่ประยูร
พลอากาศตรี โกเมศ เจริญดี
พลอากาศตรี ไกรสร จันทร์เรือง
พลอากาศตรี เขมทัต จิระประภา
พลอากาศตรี คงศักดิ์ จันทรโสภา
พลอากาศตรี คมสัน น้อยพงษ์
พลอากาศตรี เฉลิมวงษ์ กีรานนท์
พลอากาศตรี ชฤทธิพร คําหอม
พลอากาศตรี ชวาลา ราชวงศ์
พลอากาศตรี ณพลเดช บุญฤทธิ์
พลอากาศตรี ดํารงค์ ภาณุทัต
พลอากาศตรี เดชา กรมสุริยศักดิ์
พลอากาศตรี ถนอมศักดิ์ ภูมณีรัตนกุล
พลอากาศตรี ทองใบ นิลจันทึก
พลอากาศตรี ทองปลิว ปรางประสิทธิ์
พลอากาศตรี ธนเดช อินธาระ
พลอากาศตรี ธีรวัตร สามวัง
พลอากาศตรี นภาพล อาชวาคม
พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม
พลอากาศตรี ประเสริฐ เครือญาติ
พลอากาศตรี ปัญญา ชาญปรีชา
พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย
พลอากาศตรี พัสกร เกิดสุข
พลอากาศตรี พิชาญ พิชัยณรงค์

มนูญ จันทร์นวล
มาศพันธุ์ ถาวรามร
ยงยุทธ พร้อมพรหมราช
รณภพ กาญจนพันธุ์
วรงกรณ์ โอสถานนท์
วรพล ทองปรีชา
วรรณ์ลบ ทับทิม
วราห์ แทนขํา
วศิน บุญเนือง
วิชัย ดีรอด
วิชัย มนัสศิริวิทยา
วิชา สุทธิวานิช
วิพันธุ์ ชมะโชติ
วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่
วิศาล ปัณฑวังกูร
วุฒิศักดิ์ คงนาวัง
ศิริชัย เนยทอง
ศุภกร ปรกแก้ว
ศูนย์ปืน โสมภีร์
สมเกียรติ ผลประยูร
สมจิต เพชรทอง
สมเจตน์ วันหว่าน
สมชนก จารุวัสตร์
สมพงษ์ บุญด้วยลาน
สมัย ใจอินทร์
สมารมภ์ ชั้นสุวรรณ
สอง เอกมหาชัย
สัญญา สถิตย์เสถียร
สิรภพ สุวรรณดี
สุธรรม อยู่ดี
สุรพงษ์ เผือกน้อย
เสนิส ทังสุบุตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศตรี พิริยะ วรรลยางกูร
พลอากาศตรี ภักดี รักญาติ
พลอากาศตรี ภูริทัต จันทร์แก้ว
พลอากาศตรี มานิตย์ เหล่าคํา
พลอากาศตรี แมน ศีตะจิตต์
พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม
พลอากาศตรี วารินทร์ เจริญรัตน์
พลอากาศตรี วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ
พลอากาศตรี วินัย เกิดสมบูรณ์
พลอากาศตรี วุฒิชัย เมตตานนท์
พลอากาศตรี ศิริพล ศิริทรัพย์
พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด
พลอากาศตรี ศุภวุฒ เรืองรอด
พลอากาศตรี สมชาย นุชพงษ์
พลอากาศตรี สมโภชน์ ผิวเหลือง
พลอากาศตรี สรายุทธ์ มหัตกีรติ
พลอากาศตรี สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร
พลอากาศตรี สันติ ศรีเสริมโภค
พลอากาศตรี สําเริง พูลเพิ่ม
พลอากาศตรี สุพัฒน์ ติตถะสิริ
พลอากาศตรี สุรพล พุทธมนต์
พลอากาศตรี สุรศักดิ์ อินทร์จํานงค์
พลอากาศตรี อนันต์ ยังถาวร
พลอากาศตรี อภิรุม จันทรกุล
พลอากาศตรี อรรถพล พัฒนครู
พลอากาศตรี อัครพล กลิ่นอุบล
พลอากาศตรี อํานาจ ขวัญเมือง
นายกฤษฎี สุวรรณถาวรกุล
นายกําพล วิทยาอนุมาส
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
นายเกรียงไกร ลิมปอารยะกุล

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
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายโกไสย เดชรุ่งเรือง
นายจิรพันธ์ สินธุนาวา
นายจีรเดช ภานุรัตนะ
นายเจษฎา โพธิจินดา
นายชัยวัฒน์ ถิรอุฬารสกุล
นายตระกูล ล้อวชิระวัฏฏ์
นายธงชัย ชาญสุกิจเมธี
นายธวัชชัย ศิริพงศ์ตระกูล
นายธีรลักษ์ แสงสนิท
นายนภดล เทศประสิทธิ์
นายนําชัย อังแสงธรรม
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายประเสริฐพร พฤฒิจิระวงศ์
นายปัญญา แก้วมูลเนียม
นายปิ่นสาย สุรัสวดี
นายปิยกร อภิบาลศรี
นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์
นายพีรพัชร ครุฑโภไคย
นายไพรัช เจริญชาศรี
นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล
นายภาสกร กําจรกิตติ
นายมนตรี ลัคนากุล
นายเมธา ภมรานนท์
นายเรวัตร เอี่ยมวสันต์
นายเรืองศักดิ์ พิธานพร
นายวนวัฒน์ ทัศนเสถียร
นายวนา พรนราดล
นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ
นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย
นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์
นายวิบูลย์ ศรีณรงค์สถิตย์
นายวิรัตน์ ลอยจิรากุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐

นายวุฒิชัย แสงเงิน
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล
นายศรชัย สร้อยหงษ์พราย
นายศักดิ์ ยศธแสนย์
นายสมบัติ พัฒนมาศ
นายสมพร เฟื่องฟุ้ง
นายสมโภชน์ ชิตวัฒนานนท์
นายสมศักดิ์ เส็งพานิช
นายสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์
นายสิทธิชัย เตี๋ยอํานวยชัย
ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์
นายสุรศักดิ์ พิชิตผจงกิจ
นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
นายอภิชาติ โลกานุวัตรเสถียร
นายอรรถพล อรรถวรเดช
นายอาณัติ ชวนะเกรียงไกร
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
นายเอกราช เขื่อนขันธ์สถิตย์
นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ
นายไกรรวี ศิริกุล
นายจักรกฤษณ์ กาญจนศูนย์
นายดุสิต เมนะพันธุ์
นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์
นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร
นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์
นายมุนินท ปานิสวัสดิ์
นายวศิน เรืองประทีปแสง
นายสมศักดิ์ เตรียมแจ้งอรุณ
นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์
นายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ
นายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์
นายปัญญา หาญลํายวง

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๑
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
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายวีระ กัจฉปคีรินทร์
นายสุธรรม เดชดี
นายสุพนธ์ มณีธีรกุล
นายไกวัล เดือนจํารูญ
นายชูรินทร์ ขวัญทอง
นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง
นายธํารง ธวัชวะชุม
นายพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์
นายภูมิพัฒน์ ธนาสิทธิ์ตานนท์
นายวิสิทธิ์ สนามชวด
นายวีรวัฒน์ แก้วรัตนศรี
นายสณฑ์ทรรศน์ ป้อมเย็น
นายอุทิศ บุญช่วย
นายกฤษฎา สมิตานนท์
นายกษิเดช สุรจิรชาติ
นายกอบเกียรติ ไพศาลเจริญ
นายกําจัด ราชคํา
นายกําธร เจริญวนันท์
นายเกษตร สุวรรณเพชร
นายเกษม พรหมมินทร์
นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล
นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์
นายไกวัล กล้าแข็ง
นายขจรศักดิ์ ปานเพชร
นายจิตจรูญ ตันติวาลา
นายจิรพงศ์ นุตะศะริน
นายจิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี
นายชนาธิปไตย ตรงดี
นายชาญชัย นิมิตรมงคล
นายชูศักดิ์ ว่องวิชชกร
นายเชวงศักดิ์ ขัตติยะสุวงศ์
นายไชยงค์ จงอาสาชาติ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔

นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว
นายไชยันต์ การสมเนตร
นายณฐนน เข็มเงิน
นายณรงค์ เกษสุวรรณ
นายถาวร มีชัย
นายทวี วิพุทธานุมาศ
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
นายทองเปลว กองจันทร์
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
นายธงชัย ตั้งเปรมศรี
นายธนิต จันทร์ประทีป
นายธเนศ ถวิลหวัง
นายธวัช อุดมคณารัตน์
นายธวัชชัย ญาณสมบัติ
นายธีรชาติ สังคหะ
นายธีระ รัตนพันธุ์
นายธีระ อนันต์วรปัญญา
ว่าที่ร้อยตรี นวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี
นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์
นายนันทวัฒน์ แก้วอําดี
นายนําชัย พรหมมีชัย
นายนิติ ดาราหะ
นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์
นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา
นายบรรจงศักดิ์ ภักดี
นายบรรลือศักดิ์ ไกรโชค
นายบํารุง สังข์สว่าง
นายบุญเจือ สมทิพย์
นายบุญเสริม ไกรสินธุ์
นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
นายประพาส บุญสุข
นายประมวลพงษ์ สินธุเสน

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายประยวน พันธ์สวัสดิ์
นายประโยชน์ บุญประเสริฐ
นายประวัติ มงคลเนาวรัตน์
นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง
นายประสงค์ ประไพตระกูล
นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ
นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี
นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
นายปรีชา โพธิ์ปาน
นายปัญญา เอี่ยมอ่อน
นายปาจรีย์ นินนานนท์
นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์
นายพงษ์พิเชษฐ เก้าเอี้ยน
นายพนม มีศิริพันธุ์
นายพรพรหม ชัยฤทธิไชย
นายพรศักดิ์ สังขพงศ์
นายพิจิตร ธีระเสถียร
นายพิทยา นามแดง
นายพิพล สุขสายไทยชะนะ
นายพีรพนธ์ กิจโกศล
นายพีระพันธ์ แสงใส
นายไพบูลย์ พุฒนาค
นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ
นายไพโรจน์ อินทรศรี
นายไพศาล โรจนสราญรมย์
นายไพสิฐ เกตุสถิตย์
นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม
นายมงคล จอมพันธ์
นายมานะ บุญระมี
นายรังสรรค์ กองเงิน
นายราชันย์ ภุมมะภูติ
นายเลิศพัฒน์ ใจรอบรู้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘

นายวรพจน์ รักสังข์
นายวัชรินทร์ ภู่แพร
นายวัชรินทร์ รักษ์ยอดจิตร
นายวิจิตร กมลวารินทร์
นายวิชาญ เที่ยงธรรม
นายวิชาญ สมศรี
นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์
นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์
นายวิริยะ แก้วทอง
นายวิโรจน์ ชลวิริยะกุล
นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์
นายวิลาศ วิชญะเดชา
นายวิสูตร ศศิวิมล
นายวีรชัย กาญจนาลัย
นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์
นายไวพจน์ หิมารัตน์
นายศตวรรษ ทองจํารูญ
นายศรจิตร ศรีณรงค์
นายศรีรัตน์ สอดศุข
นายศักดิ์ชาย แก้วศรีนวล
นายศักดิ์โสภณ อั้งสกุล
นายศานิต แสวานี
นายศุภชัย อุดชาชน
นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์
นายสงกรานต์ ภักดีคง
นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี
นายสนิท พลปัถพี
นายสมชัย ธีระวงศ์สกุล
นายสมชาย สีสม
นายสมพงษ์ นิ่มเชื้อ
นายสมภพ จิตตประไพ
นายสมศักดิ์ เกตุจํานงค์

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์
นายสัญญา เกษเดช
นายสํานัก กายาผาด
นายสําเริง แสงภู่วงค์
นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
นายสุเทพ ยิ้มละมุล
นายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร์
นายสุรเดช ปัจฉิมกุล
นายสุรพล ใจดี
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล
ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์ เกิดมะลิ
นายอดิศักดิ์ คํานวณศิลป์
นายอนุชา ศานติวิจัย
นายอนุพงษ์ บุณยเกียรติ
นายอภิชาติ ธาราเวชรักษ์
นายอภินนท์ สนธยานนท์
นายอมร อินทราเวช
นายอมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์
นายอวยชัย ชัยยุทโธ
นายอัคนีวุธ กลับน่วม
นายอัมพล ไพรสุวรรณา
นายอารักษ์ จันทุมา
นายอําพันธุ์ เวฬุตันติ
นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล
นายอุดม นวลหนูปล้อง
นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์
นายโกสินทร์ เจติยานนท์
นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว
นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม
นายธงชัย พงษ์วิชัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒

นายธวัชชัย พรหมวิชัย
นายธานินทร์ ริรัตนพงษ์
นายธานี สืบฤกษ์
นายธีระพงษ์ รติธรรมกุล
นายบัญชา สุทัยบํารุง
นายบุญชัย สุวิพล
นายบุญทอง อุ่นขจรวงศ์
นายผดุงศักดิ์ สรุจิกําจรวัฒนะ
นายพรศักดิ์ ไทยเจียมอารีย์
นายพิชัย แสงไฟ
นายภิญโญ อภิญญาลาวัณย์
นายมานพ สุทธิพงษ์
นายยงยุทธ นาคแดง
นายยงยุทธ มโนชญากร
นายรัตนะ เวชวิทยาขลัง
นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์
นายวรวุฒิ มาอินทร์
นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง
นายวันทา ภุมรารสสุคนธ์
นายศักดิ์ชัย ขําเจริญ
นายสมชาย ปานไม้
นาวาตรี สมนึก สุขวณิช
นายสมภพ ปัญญาไวย์
นายสานิตย์ นพนิช
นายสุระพล มณีวงศ์
นายอดิศักดิ์ ศักดิฤทธิ์
นายอาณัติ ประทานทรัพย์
นายอํานาจ แฟงเอม
นายอุดม แก้วนิล
นายกมลไชย คชชา
นายไกวัล ไทยปาล
นายขจรศักดิ์ ละอองเทพ

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์
นายจิระศักดิ์ ชูความดี
นายชมภู มหันตะกาศรี
นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
นายชูพันธ์ บุณยเนตร
นายไชยันต์ ชิตานนท์
นายทรงธรรม สุขสว่าง
นายธรรมนูญ อัครพินท์
นายธิติ วิสารัตน์
นายนิรุติ คูณผล
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี
นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม
นายมนภัทร วังศานุวัตร
นายมนู อานันทสฤษฎ์
นายยงยุทธ ชํานาญรบ
นายยรรยง เลขาวิจิตร
นายวงศกร ไม้คู่
นายวรธรรม อุ่นจิตติชัย
นายวิชัย ตะวัน
นายวิทยา นวปราโมทย์
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์
นายวิรัช จตุพนาพร
นายวีรวัฒน์ ปภุสสโร
นายวีระ ทองประไพ
นายสมบัติ ภู่วชิรานนท์
นายสมัคร ดอนนาปี
นายสมาน สะแต
นายสรพงษ์ โกสุวินทร์
นายสากล ฐินะกุล
นายสามารถ ขุนศรีหวาน
นายสุชาติ กัลยาวงศา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖

นายสุพจน์ เพริดพริ้ง
นายโสภณ ทองดี
นายอดิศร นุชดํารงค์
นายอนันต์ พรหมดนตรี
นายอยู่ เสนาธรรม
นายอร่าม ศรีปรางค์
นายอาคม ยุทธนา
นายอํานาจ ทองเบ็ญญ์
นายอิสระ พรหมเดชบุญ
นายอาจิน จิรชีพพัฒนา
นายเกรียงศักดิ์ จงวัฒนา
นายทวารัฐ สูตะบุตร
นายธนัท ศรีวิชัย
นายมนัสวี ฮะกีมี
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร
นายวินัย กัลยาศิริ
นายสมชาย สถากุลเจริญ
นายสุรพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
นายกิตติกร สอนอาจ
นายชาตรี อรรจนานันท์
นายทวีศักดิ์ จั่นแจ่ม
นายพรสันต์ ศรียาภัย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์
นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์
นายวรวุฒิ โปษกานนท์
นายวิทยากร มณีเนตร
นายวุฒิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
นายศักดิ์ชัย หัสมินทร์
นายสมบูรณ์ เฉยเจริญ
นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสํารวย แดงด้วง
นายเอกศักดิ์ อารยนันท์
นายกชกร รักษาสรณ์
นายกมล ประเสริฐกุล
นายกรศิริ มิ่งไชย
นายกฤตนัย ปุญญะสิทธิ์
นายกฤษฎา เกียรติวราวุธ
นายกฤษณ์ ธนาวณิช
นายกอบชัย บุญอรณะ
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
นายกานต์ ศรีบุญลือ
นายกิตติพันธ์ เพชรชู
นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ
นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข
นายกิติภพ ตราชูวณิช
นายเกรียงไกร อินทาปัจ
นายเกรียงศักดิ์ ชูชาติพงษ์
นายเกียรติ ทัศนราพันธ์
นายเกียรติศักดิ์ ป้อมทองคํา
นายโกมล บัวทอง
นายไกรสิน ศิลปาจารย์
นายขจร ศรีชวโนทัย
นายขจิตต์ บํารุงปรีชา
นายขวัญชัย เทิดทูนการค้า
นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา
นายคนองพล เพ็ชรรื่น
นายคมขํา อัตโถปกรณ์
นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล
นายจรัญ เส้งกิ่ง
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
นายจรูญ วรวิบูล
นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐

นายจักรไตร สันตินันตรักษ์
นายจัตุรศักดิ์ โกมลวิภาต
นายจารึก เหล่าประเสริฐ
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
นายจิรยุทธ อินทวารี
นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์
นายเจษฎา ครรชิตานุรักษ์
นายฉลาด ทํานุพรพันธ์
นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ
นายเฉลิม สุขทอง
นายชม จรโคกกรวด
นายชยกร โชควรพัชร์
นายชลธี ยังตรง
นายชลวิทย์ เทพาศักดิ์
นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
นายชัชพล ศรีชูเปี่ยม
นายชัชวาลย์ แสงประพาฬ
นายชัยชนะ จียะมาภา
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
นายชัยพร พัฒนรักษ์
นายชัยพร สมประมัย
นายชัยรัตน์ ประเสริฐศรี
นายชัยโรจน์ ชาญโพธิ์
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
นายชัยวัฒน์ นวีภาพ
นายชัยวัฒน์ บูรพาวิจิตรนนท์
นายชัยศรี อรุณเจริญสุข
นายชาญชัย ศรีเสถียร
นายชาติชาย รัตนภานพ
นายชาธิป รุจนเสรี
นายชิตชัย อินทรพาณิชย์
นายชิษณุพงศ์ บูรณา

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายชูชัย นิลสันเทียะ
นายชูชีพ ยินดีฉัตร
นายชูศักดิ์ เด่นยุกต์
นายชูศักดิ์ ศรีอนุชิต
นายเชวงศักดิ์ ใจคํา
นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น
นายเชาวลิต อาสนสุวรรณ์
นายเชิดศักดิ์ อมรรัตนกุล
นายเชิดศักดิ์ อังสาชน
นายโชคชัย วิชิตะกุล
นายโชตินรินทร์ เกิดสม
นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี
นายไชยชนะ สุทธิวรชัย
นายไชยยศ กองทอง
นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
นายณรงค์ สืบตระกูล
นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ
นายดนัย เจียมวิเศษสุข
นายดนัย สุนันทารอด
นายเดช วิเศษพาณิชย์
นายเด็ดดวง อนุกูล
นายไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์
นายถวัลย์ โพธิ์ประสาท
นายถิรพันธ์ ศุกระศร
นายทรงกลด อินทะกนก
นายทรงวุฒิ สายแก้ว
นายทวีนาท แก้วนิมิตร
นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
นายเทวัญ หุตะเสวี
นายธงชัย ทุ่งโพธิแดง
เรืออากาศตรี ธนพล ภัทรฉวี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
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
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔

นายธนพล รอดภัย
นายธนศักดิ์ ศุภศิริพงษ์ชัย
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
นายธนู บุญเลิศ
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
นายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ
นายธวัช เจริญวัย
นายธวัช พรหมอยู่
นายธวัชชัย เกตุพันธุ์
นายธวัชชัย แท้เที่ยง
นายธวัชชัย แปรงศรี
นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ
นายธวัชชัย ศรีทอง
ว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์ ริ้วธงชัย
นายธีรชัย ทศรฐ
นายธีรพล ประเสริฐกุล
นายธีรพล สกุลรักษ์
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์
นายธีรวัฒน์ รัตนกุล
นายนภดล จารุพงศ์
นายนรภัทร ปลอดทอง
นายนรินทร์ บําเรอพงศ์
นายนรินทร์ วรรณมหินทร์
นายนาวีกร บุญตาระวะ
นายนิคม สุระเกตุ
นายนิมิตร ปัทมาคม
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์
นายนิวัตร ชูสมุทร
นายนิวัติ น้อยผาง
นายบรรจง กนะกาศัย
นายบัญชา วัฒนวงศ์

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายบัญญัติ ศรีอุทัย
นายบัณฑิต นันทนาพรชัย
นายบําเหน็จ บินหรีม
นายบุญช่วย ผูกสี
นายบุญโชค ขุนเพชร
นายบุญเติมภู รองเลื่อน
นายบุญเลิศ คําเจริญ
นายบุญเลิศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นายปณิธาน สุนารัตน์
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง
นายประจญ ปรัชญ์สกุล
นายประจักษ์ ทองบัว
นายประจินต์ ธารศิริสิน
นายประโดม รัชเวทย์
นายประทิม โกษาแสง
นายประพันธ์ จันทร์ชุ่ม
นายประภาส วันเดีย
นายประมวล มุ่งมาตร
นายประมูลสิทธิ์ ศรีสงคราม
นายประโยชน์ เลี่ยวสมบูรณ์
นายประวัติ ใจตรง
นายประเวศ ไทยประยูร
นายประสงค์ แผ่สุวรรณ
นายประสพ วัลลภศิริ
นายประสาน ศัทโท
นายประสิทธิ์ นวลทิม
นายประสิทธิ์ เปรมจิตร์
นายปราโมทย์ ธัญญพืช
นายปรีชา กิตติสัตยกุล
นายปรีชา เปล่งผิว
นายปัญญศักย์ โสภณวสุ
นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
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
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘

นายปานทอง สระคูพันธ์
นายปิติพัฒน์ อารีโชติอนันต์
นายปิยะ วงศ์ลือชา
นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์
นายผล ดําธรรม
ดาบตํารวจ เผด็จชัย บุญศักดิ์
ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร
นายพงษ์ศักดิ์ ชนะสิทธิ์
นายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ
นายพรชัย สังวรเจต
นายพรชัย หลิมตระกูล
นายพรเทพ ไตรวุฒิชน
นายพรเทพ ผ่องศรี
นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์
นายพรเลิศ โชคชัย
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
นายพันธุ์ศักดิ์ ชื่นใจ
นายพิจิตร บุญทัน
นายพิชัย ใจเสือ
นายพิชัย ธิตินวทรัพย์
นายพิชัย แพเกาะ
นายพิชัย เสริมสุวรรณ
นายพิชิต บุญรอด
นายพิชิต พันธุ์พิทยแพทย์
นายพิชิต โมกศรี
นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
นายพิทักษ์ บุญชูกุศล
นายพิทักษ์ ศรีสุระ
นายพิพัฒน์ คันธา
นายพิภัช ประจันเขตต์

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายพิริยะ พลวัน
นายพิศาล อาแว
นายพิษณุ พลอยสุข
นายพีรพงศ์ ศิริวัฒน์
นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล
นายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ
นายไพทูรย์ มานะดี
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
นายไพบูลย์ โรจนะวิชานนท์
นายไพรัช ใหม่ชมภู
นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม
นายไพรัตน์ น้อยหมอ
นายไพศาล สุขปัญญา
นายภวัต ใจห้าว
นายภักดี ศักดิ์พิสิษฐ์
นายภิญโญ หิตโกเมท
นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช
ว่าที่ร้อยตรี ภูษิต ไชยทอง
นายภูสิต สมจิตต์
นายมนตรี เกิดจิ๋ว
นายมนตรี ศักดิ์เมือง
นายมนัส ขันใส
นายมนัส ศุภวิริยากร
นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์
นายมนัสพนธ์ ธนาสุภาพันธ์
นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
นายเมืองคร สิริสาร
นายยรรยง พลสันติกุล
นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์
นายยุทธนา สายสิงห์ทอง
นายรณชิต สิงหเสมานนท์
นายรณรงค์ นครจินดา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
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
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒

นายรังสรรค์ รัตนสิงห์
นายรังสิฏ เศียรอุ่น
นายรัชฐพนธ์ ณ อุบล
นายรัฐฐะ สิริธรังศรี
นายราเชนทร์ อัศเวศน์
นายเรวัต สิงห์เรือง
นายเรืองฤทธิ์ กรมเกลี้ยง
นายเรืองศักดิ์ วรหาญ
นายโรจน์พงษ์ แก่นจันทน์
นายวงศกร นุ่นชูคันธ์
นายวรกิตติ ศรีทิพากร
นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์
นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา
นายวรากร สิทธิมาลิก
นายวรานนท์ ยิ้มมงคล
ร้อยโท วสันต์ สุขสมบูรณ์
นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง
นายวัชรินทร์ พุ่มจิตร์
นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ
นายวันชัย คงเกษม
นายวันชัย จันทร์พร
นายวัยวุฒิ อาศรัยผล
ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่
นายวิจิตร จําปาสกุล
นายวิจิตร สารานพกุล
นายวิชัย คัมภีรปรีชา
นายวิชัย จิรฉัตรมงคล
นายวิชัย บุญประคอง
นายวิชัย ปาละศักดิ์
นายวิชิต อรุณมานะกุล
นายวิญญู หมั่นการ
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายวิพงศ์ ดาวรัตนหงษ์
นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์
นายวิรุจ วิชัยบุญ
นายวิโรจน์ ศรีสวัสดิ์
นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล
นายวิศิษฎ์ หมายดี
นายวิเศษ สบายจิตร
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
นายวีรณรงค์ อังคารชุน
นายวีรวัฒน์ วุฒิสาร
นายวีระชาติ ผ่องโชติ
นายวีระชาติ วัฒนะศิริขจร
นายวีระศักดิ์ ฤทธิเดช
นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
นายวุฒิชัย ศรีสุริยกานนท์
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล
นายศักดา วิทยาศิริกุล
นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ
นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
นายศิริชัย ศิริไปล์
นายศิริชัย เสรีนนท์ชัย
นายศิลป์ชัย รามณีย์
นายศุภกร มูลสุวรรณ
นายโศภนมิตร์ บุนนาค
นายส่ง วาทีรชตะ
นายสงกรานต์ ไมยวงษ์
นายสถิตย์ ไวว่อง
นายสนั่น ภู่สวัสดิ์
นายสมเกียรติ จันหนู
นายสมคิด โพธิ์สง่า

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
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
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล
นายสมชาย สายัณห์
นายสมเดช มานิตย์
นายสมปราชญ์ จงจิต
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร
นายสมพร พรหมพันธุ์
นายสมเพชร สร้อยสระคู
นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ
นายสมโภช โชติชูช่วง
นายสมโภชน์ โอทอง
นายสมยศ มะลิลา
นายสมยศ รอดแช่ม
นายสมยศ วงศ์เจริญ
นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ
นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์
นายสมศักดิ์ นิสัยสม
นายสมศักดิ์ บุญทํานุก
นายสมหมาย เรืองรัตน์
นายสมหวัง บุญระยอง
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
นายสมหวัง เรืองเพ็ง
ว่าที่ร้อยตรี สมัย คําชมภู
นายสมัย ไชยรักษ์
นายสยาม ศิริมงคล
นายสรกฤช ชื่นจิตต์
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
นายสวัสดิ์ จันทา
นายสัญชัย ขจรเวหาศน์
นายสัญชัย ทองอุทัย

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสันติ นฤมิตร
นายสันติ ผินเจริญ
นายสัมพันธ์ ทวนเงิน
นายสาธิต ทองศรี
นายสานิตย์ เกริกสกุล
นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์
นายสําราญ ถาวงษ์เพีย
นายสําเริง ไชยเสน
นายสิญจน์ เวชไพจิตร
นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร
นายสิทธิชัย เผ่าพันธุ์
นายสิธิชัย จินดาหลวง
นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
ว่าที่ร้อยตรี สิโรตม์ บัวใหญ่
นายสุชน ภัยธิราช
นายสุชาติ ทองบุญยัง
นายสุชาติ ทีคะสุข
นายสุชิน สุธาชีวะ
นายสุธี ปิ่นไพสิฐ
นายสุนทร จําปาหอม
นายสุพจน์ ชนะกิจ
นายสุพล โพธิ์แก้ว
นายสุพัฒน์ คําภักดี
ว่าที่ร้อยโท สุเมธ ทองดี
นายสุรชัย ธัชกวิน
นายสุรชาติ แก้วศิลา
นายสุรพงษ์ ไชยนิตย์
นายสุรพล ชัยเพิ่มกุล
นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ จิตอารีรัตน์
นายสุรศักดิ์ แดนพันธ์
นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุวัฒน์ เกิดผล
นายเสถียร เจริญเหรียญ
นายเสถียร พลจันทร์
นายโส เหมกุล
นายโสภณ ชาเรืองฤทธิ์
นายโสภณ ห่วงญาติ
นายไสว ประภาศรี
นายองอาจ สังคหัตถากร
นายอดิเทพ กมลเวชช์
นายอดุลย์ ฮวกนิล
นายอนวัช สุวรรณเดช
นายอนิรุจ อารีย์
นายอนิรุทธิ์ ด่านศิระวานิชย์
นายอนุชัย บูรณประเสริฐกุล
นายอนุรัฐ ไทยตรง
นายอนุสรณ์ บุญกวิน
ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง
นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ
นายอภิวัฒน์ จันทรมณี
นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์
นายอมร วงศ์วรรณ
นายอยุธ บางหลวง
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
นายอําพล อังคภากรณ์กุล
นายอิทธิวุฒิ ฐิติวร
นายอินทรพล สุทธิวิริยะ
นายอุดม ไชยสาลี
นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล
นายเอกวิทย์ อํานวย
พันตํารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร
นายกีรติ ณ พัทลุง

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
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายเกษมสันต์ อัมพันธ์
นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
นายคัมภีร์ อนุรักษ์
นายจักรี เปรมสมิทธ์
นายชลัยสิน โพธิเจริญ
พันตํารวจโท ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา
นายต่อศักดิ์ สวนใจ
พันตํารวจโท ถวัล มั่งคั่ง
นายทวี ดวงธัมมา
นายธํารงค์ ลิ้มชัยกิจ
นายนักรบ นาคพรหม
นายนิธิต ภูริคุปต์
นายบุญเลิศ แก้วจันทร์
นายประยุทธ พินทุนันท์
นายประวิทย์ จ๋วงพานิช
นายประสาร สง่าแสง
นายพงศ์พันธ์ พัฒนภักดี
พันตํารวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว
พันตํารวจโท พเยาว์ ทองเสน
นายไพฑูรย์ อําพันธ์
พันตํารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
นายภราดร ขุนทองจันทร์
นายมณฑล ศรีกระจิบ
พันตํารวจโท มนตรี บุณยโยธิน
พันตรี รัฐกฤษณ์ ใจจริง
นายวัฒนา จอมพลาพล
นายวานิช คล้ายสงคราม
นายวิชัย ไชยมงคล
นายวินัย มณฑาพงษ์
พันตํารวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์
นายสุดชาย ถนอมเกียรติ
พันตํารวจโท สุพจน์ นาคเงินทอง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
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
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรพล ภัทรปกรณ์
พันตํารวจโท อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ
พันตํารวจโท อุดมวิทย์ เนียมอินทร์
นายอุดร ห่อทองคํา
นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว
นายกอบ เสือพยัคฆ์
นายกุลพิชาญ ตันติสุวิชวงษ์
นายโกวิท สัจจวิเศษ
นายจิรวัฒน์ จุลศิริวัฒนวงศ์
นายชาญชัย ช่างสาร
นายชาญศักดิ์ เฮงสมบูรณ์
นายดํารงศักดิ์ ประจงพันธุ์
นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
นายธเนศ สนิทวาที
นายธวัช เบญจาทิกุล
นายประทีป ทรงลํายอง
ว่าที่ร้อยโท ประมวล สุขสถิตย์
นายประเสริฐ ธนเศรษฐไพศาล
นายผ่อน สวิง
นายพนัส กรีสุระเดช
นายพันธ์ศักดิ์ ศรีนุชศาสตร์
นายไพฑูรย์ มีมงคล
นายรําพึง ธรรมเจริญ
นายเรืองยศ ตีวกุล
นายวันชัย ดํารงสุกิจ
นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์
นายศักดิ์สิทธิ์ สละชีพ
นายสบโชค สิงหปรีชา
นายสมบัติ นิเวศรัตน์
นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล
นายสวรรค์ กุลชนก

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
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสันติพงศ์ สนธิ
นายสุชาติ แผ่นเงิน
นายสุพจน์ บุญเจริญ
นายสุมิตร ศรีเกษตรสรากุล
นายอภิชาติ ตั้งประเสริฐ
นายอภิญญา สุจริตตานันท์
นายอรรจธร ลี้ตระกูล
นายอํานวย ภู่ระหงษ์
นายกฤษฎา คงคะจันทร์
นายโกวิท ผกามาศ
นายนิติ แสงวัณณ์
นายพิสิทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์
นายวิรัตน์ วิโรจนุปถัมภ์
นายศิริชัย หวังเจริญตระกูล
นายสุรเชษฐ์ เฟื่องฟู
นายสุวิทย์ ชัยมงคล
นายอนันต์ นาวิไล
นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์
นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล
นายกรรณชัย กัลยาศิริ
นายกัณวริช พลูปราชญ์
นายกาณฑ์ เกิดชื่น
นายกําธร ศรีรัตนานนท์
นายกิตติ ต.รุ่งเรือง
นายกิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
นายกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
นายกิตติภัต เจริญขวัญ
นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา
นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง
นายเกรียงไกร เตชกานนท์
นายเกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์
นายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘

นายเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
นายเกษม สดงาม
นายเกียรติศักดิ์ พันธ์ลําเจียก
นายโกวิท ดนตรีเสนาะ
นายขจร ลักษณ์ชยปกรณ์
นายคณิตพงษ์ ปราบพาล
นายจตุรงค์ พวงมณี
นายจรันทร์ มูลจันทร์
นายจรินทร์ ปภังกรกิจ
นายจักราวุธ คําทวี
นายจิระพันธ์ ห้วยแสน
นายเจตนา แดงอินทวัฒน์
นายเจริญ อินทรารักษ์
นายฉลอง อําพันเรือง
นายเฉลิมชนม์ สถิระพจน์
นายชัชพล ชังชู
นายชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายชาญวิทย์ พรนภดล
นายชาติชาย เกตุพรหม
นายชาวสวน กาญจโนมัย
นายชุมพล จันทรสม
นายชูชาติ แก้วนอก
นายชูศักดิ์ จอมพุก
นายเชิดชู ระเด่น
นายไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
นายฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์
นายณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
นายณัฐภูมิ เล็กถวิลวงศ์
นายดอกรัก มารอด
นายดิลก ภิยโยทัย

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายเดโช จักราพานิชกุล
นายตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
นายต่อพงษ์ ทองงาม
นายถาวรชัย ลิ้มจินดาพรชัย
นายทรงพล กาญจนชูชัย
นายทรงพล ขวัญชื่น
นายทวนทอง จุฑาเกตุ
นายทวี ชาญชัยรุจิรา
นายทวี เชื้อสุวรรณทวี
นายไทยปัญญา จันปุ่ม
นายธงชัย หลิมทิพย์
นายธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
นายธนาภัทร ปาลกะ
นายธนิก เลิศชาญฤทธ์
นายธนิต เฉลิมยานนท์
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
นายธเนศ พงศ์จรรยากุล
นายธรรมธร อาศนะเสน
นายธรรมนูญ หนูจักร
นายธรรมรัตน์ อารีย์
นายธวัชชัย สุวรรณพานิช
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช
นายธโสธร ตู้ทองคํา
นายธัญวัฒน์ โพธิศิริ
นายธํารงค์ แจงเชื้อ
นายธีรพจน์ เครือพานิช
นายนันทะ บุตรน้อย
นายนันทะ ศรีเจริญโชติ
นายนิติพล ภูตะโชติ
นายนิยม วงศ์พงษ์คํา
นายนิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
นายนิสิต กิตติพงษ์พัฒนา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายเนติ สุขสมบูรณ์
นายบรรลือ กรมาทิตย์สุข
นายบัญชา ชื่นชูจิตต์
นายบัณฑิต เรืองศรี
นายบุญชัย เตชะอํานาจ
นายบุญทรัพย์ วิชญางกูร
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
นายบุญส่ง เพ่งผล
นายบุณยฤทธิ์ ชื่นสุชน
นายเบญจรงค์ ศรีเนตร
นายปกรณ์ สุวานิช
นายปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ
นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์
นายปรเมสฐ์ บุญศรี
นายประณัฐ โพธิยะราช
นายประพฤทธิ์ สุขใย
นายประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
นายประภัสร สุภาสอน
นายประมวล เบ็ดเสร็จ
นายประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายประวิตร ทับเที่ยง
นายประเวศ อินทองปาน
นายประสงค์ ตันมหาสมุทร
นายประสงค์ สงวนธรรม
นายประสิทธิ์ ชุมศรี
นายประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
นายประเสริฐ อัครมงคลพร
นายประหยัด อนุศิลป์
นายปราโมทย์ ศรีน้อย
นายปรารถนา สถิตย์วิภาวี
นายปรีดา ลํามะนา

๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายปัญญา เจริญวัฒนะ
นายปิติ สุคนธสุขกุล
นายปิยะ สมานคติวัฒน์
นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
นายเผด็จ ธรรมรักษ์
นายพงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
นายพรชัย จันศิษย์ยานนท์
นายพรชัย พันธุ์ธาดาพร
นายพรเทพ สมพรพิสุทธิ์
นายพรรษา ฉายกล้า
นายพรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
นายพลกฤษณ์ แสงวณิช
นายพลธรรม ไชยฤทธิ์
นายพลพันธ์ บุญมาก
นายพัฒนะ เรือนใจดี
นายพัฒนา ศรีพลากิจ
นายพันธุ์ลพ หัตถโกศล
นายพิชัย แก้วสุวรรณ
นายพิชัย อารีย์
นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี
นายพิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น
นายพิทยา ภาภิรมย์
นายพิศลย์ เสนาวงษ์
นายพิษณุ เจียวคุณ
นายพีระยศ แสนโภชน์
นายพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
นายพูลลาภ ชีพสุนทร
นายโพยม จันทร์น้อย
นายไพฑูรย์ ลอยแก้ว
นายไพบูลย์ ดาวสดใส
นายไพบูลย์ นาคมหาชลาสินธุ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖

นายไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ
นายไพศาล เทียนไทย
นายไพศาล สันติธรรมนนท์
นายภัทรวิทย์ รักษ์กุล
นายภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
นายภาวิน พัวพรพงษ์
นายภูดิส ลักษณะเจริญ
นายมงคล ศิริสวัสดิ์
นายมงคลชัย สมอุดร
นายมณฑล จําเริญพฤกษ์
นายมนตรี ธิแก้ว
นายมนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายมานะ อมรกิจบํารุง
นายยงยุทธ ลุงคะ
นายยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์
นายยิ่งยศ อวิหิงสานนท์
นายรมย์ พะโยม
นายระหัตร โรจนประดิษฐ์
นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร
นายรัฐกร วิไลชนม์
นายรัฐพลี ภาคอรรถ
นายรุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์
นายรุธิร์ พนมยงค์
นายเรวัตร ธรรมาอภิรมย์
นายเริงศักดิ์ กตเวทิน
นายโรจน์ คุณเอนก
นายฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ
นายวรณพ วิยกาญจน์
นายวรพจน์ ตันติศิริวัฒน์
นายวรภัทร ลัคนทินวงศ์
นายวรวุธ สุธีวีระขจร
นายวราห์ เทพาหุดี

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายวัชระ เพิ่มชาติ
นายวัชรินทร์ ศิริพานิช
นายวันชัย ไพจิตโรจนา
นายวันชัย แหลมหลักสกุล
นายวิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล
นายวิระ แข็งกสิการ
นายวิโรจน์ ภัทรจินดา
นายวิโรจน์ ยูรวงศ์
นายวิลาศ พุ่มพิมล
นายวิวัฒน์ หวังเจริญ
นายวิวัธน์ ยังดี
นายวิศรุต ศรีรัตนะ
นายวิษณุ เพชรภา
นายวิสุทธิ์ ชินนาพันธ์
นายวิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ
นายวีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
นายวีรพัฒน์ แจ้งศิริ
นายวีระ พลอยครบุรี
นายวีระ เมืองช้าง
นายวีระกุล อรัณยะนาค
นายวีระเดช เหลืองหิรัญ
นายเวคิน ปิยรัตน์
นายศรัณย์ ชูเกียรติ
นายศักดิ์เดช จุมณี
นายศุภชัย ตันศิริ
นายศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
นายสกล คามบุศย์
นายสงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล
นายสมเกียรติ เชวงกิจวณิช
นายสมเกียรติ บุญณสะ
นายสมเกียรติ ประสานพานิช
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐

นายสมควร เพชรเหมือน
นายสมชาติ จิริวิภากร
นายสมชาติ โชคชัยธรรม
นายสมชาย ปิ่นละออ
นายสมนึก จันทรักษ์
นายสมบัติ แก้วปกาศิต
นายสมพงษ์ สุวรัชชุพันธุ์
นายสมพร ฉั่วสกุล
นายสมยศ รัตนถา
นายสมยศ สุวรรณธีระกิจ
นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร
นายสมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายสมหวัง ขันตยานุวงศ์
นายสยาม อรุณศรีมรกต
นายสราวุธ จริตงาม
นายสัมฤทธิ์ ผิวบัวคํา
นายสาธิต อินทจักร์
นายสามารถ ข่าวดี
นายสามารถ ภคกษมา
นายสามารถ วิเศษสิงห์
นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม
นายสายันต์ ศิริมนตรี
นายสิทธิชัย วนจันทรรักษ์
นายสิทธิชัย ศรีวะอุไร
นายสิทธิพร ใหญ่ธนายศ
นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์
นายสิปปภาส พรสุขสว่าง
นายสุจินต์ บุรีรัตน์
นายสุชาติ ลิ่มกตัญญู
นายสุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ
นายสุทธิชัย ยังสุข

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
นายสุทิน แก้วพนา
นายสุเทพ อ่วมเจริญ
นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
นายสุนันท์ สายกระสุน
นายสุพจน์ พงศ์ประสบชัย
นายสุเพชร จิรขจรกุล
นายสุภนิติ์ นิวาตวงศ์
นายสุรชัย พรภคกุล
นายสุรชาติ ภูผาผุย
นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ
นายสุรพล นธการกิจกุล
นายสุรพันธ์ ยิ้มมั่น
นายสุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
นายสุวัจน์ ธัญรส
นายเสถียร อุสาหะ
นายอดุลชัย โคตะวีระ
นายอนันต์ มุ่งวัฒนา
เรืออากาศเอก อนิรุธ ภัทรากาญจน์
นายอนุชิต พลับรู้การ
นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม
นายอภิชัย กรมเมือง
นายอภิชัย เทอดเทียนวงษ์
นายอภิชาต แก่นน้อย
นายอภินันท์ ธนชยานนท์
นายอรรถกร เก่งพล
นายอลงกร อมรศิลป์
นายอลงกลด แทนออมทอง
นายอับดุลเลาะ อับรู
ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ
นายอํานวย จันทร์แก้ว
นายอํานาจ พัวพลเทพ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔

นายอํานาจ สุขศรี
ว่าที่พันตรี อิทธิพร ศิริสวัสดิ์
นายอิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต
นายเอกชัย บุญมีพิพิธ
นายเอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง
นายโอภาส พิมพา
นายกฤษณพงศ์ มโนธรรม
นายกวิน ก้านแก้ว
นายกาญจน์ จิรธนา
นายกําธร ลีลามะลิ
นายกิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์
นายเกษม เสรีพรเจริญกุล
นายโกเมศ วิชชาวุธ
นายโกวิท กองคํา
นายขจรศิลป์ ผ่องสวัสดิ์กุล
นายคํานวร จิตรมณีวรรณ
นายจรุง บุญกาญจน์
นายจรูญ ชาสวัสดิ์
นายจรูญ ลี้ตระกูลนําชัย
นายจํารูญ ลิขิตวัฒนาสกุล
นายจุมพล ตันติวงษากิจ
นายจุมพล ฟูเจริญ
นายเจนฤทธิ์ วิตตะ
นายเจนศักดิ์ พนิตอังกูร
นายฉัตรชัย กองแก้ว
นายฉัทฐกร ธัญเกียรติ
นายเฉลิมพร ชินาธิวร
นายชวมัย สืบนุการณ์
นายชัชวาล นฤพนธ์จิรกุล
นายชัชวาลย์ แก้วคุณ
นายชัยวัฒน์ ทองสันติสุข
นายชัยวัฒน์ ทองไหม

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายชาญชัย ปวงนิยม
นายชาติชาย พณิชีพ
นายชาติชาย พัฒนศิษฏางกูร
นายชาพล รัตนพันธุ์
นายชูชัย วงศ์วิวัฒน์ไชย
นายชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์
นายชูศักดิ์ เรืองจุติโพธิ์พาน
นายเชิดศักดิ์ มาศมหิศักดิ์
นายโชคชัย ทั่งไพบูลย์
นายโชคชัย ล้อพิริยะธรรม
นายโชคชัย สาครพานิช
นายณรงค์ ทองหาญ
นายณรงค์ วณิชย์นิรมล
นายณัฏฐ์ บุญนิธิ
นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
นายดิลก ลาภานันต์
นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์
นายถาวร พลเดช
นายทนงศักดิ์ หอมทรัพย์
นายทวีศักดิ์ จงวิริยานุรักษ์
นายธงชัย สาระกูล
นายธนา บํารุงเชาว์เกษม
นายธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ
นายธวัชชัย เทียมกลาง
นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา
นายธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล
นายธิติวัฒน์ สุรพันธุ์
นายธีรบูลย์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
นายธีรพล สุขมาก
นายธีรศักดิ์ มงคล
นายธีระชัย ลีลาเมธากุล
นายธีระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายนคร ทิพย์สุนทรศักดิ์
นายนพดนธ์ พงศ์รุจิกร
นายนพดล ไพบูลย์สิน
นายนพรัตน์ วิบุลสันติ
นายนฤพนธ์ วุฒิเดชกําจร
นายนัยรัตน์ ลัทธิธนธรรม
นายนิรันดร มณีกานนท์
นายนิสิต คงเกริกเกียรติ
นายบัญชา ค้าของ
นายบูรณินทร์ ชีวสกุลยง
นายประกิจ เล็กวรกุล
นายประดิษฐ ธนาเดชากุล
นายประติรพ ปุณโณทก
นายประทิน ฮึงวัฒนากุล
นายประทีป จันทร์สิงห์
นายประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์
นายประนอมสม แสนหอม
นายประพนธ์ อางตระกูล
นายประพัฒน์ ธรรมศร
นายประภัสร์ ศุขศรีไพศาล
นายประวิทย์พงษ์ เกียรติกังวาฬไกล
นายประวีณ ทับแสง
นายประสพ สารสมัคร
นายประสาน ชัยวิรัตนะ
นายประเสริฐ ศรีสารคาม
นายประเสริฐ เอี่ยมปรีชากุล
นายปราการ ถมยางกูร
นายปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม
นายปัญจพล แก้วอุบล
นายปัญญา ขวัญวงศ์
นายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์
นายปิ่นอภัย บุญศรีโรจน์

๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายผดุงชาติ สีหมอก
นายพงษ์ศักดิ์ ตันติพลับทอง
นายพงษ์ศักดิ์ อนุจารี
นายพงษ์สรร สุวรรณ
นายพณพัฒณ์ โตเจริญวาณิช
นายพรชัย ลิ้มกมลทิพย์
นายพรชัย อนันต์ภัทรชัย
นายพรไพโรจน์ มิตรปราสาท
นายพรสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์
นายพันธ์นพ ควรดํารงธรรม
นายพินิจ ศรีสุวรรณภรณ์
นายพินิจ หลิ่มโภไคยกุล
นายพิพัฒ เคลือบวัง
นายพีรพงศ์ นิลพัฒน์
นายพีรพล เจริญวิบูลย์พันธุ์
นายไพรัตน์ สระโสม
นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช
นายไพศาล ปริยปราณี
นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
นายภิเษก ยิ้มแย้ม
นายภูวเดช สุระโคตร
นายมงคล ภัทรทิวานนท์
นายมนเฑียร นรเศรษฐ์สิงห์
นายมรุต พนธารา
นายเมธา ทรงธรรมวัฒน์
นายยงยุทธ โล่ศุภกาญจน์
นายยศกร เนตรแสงทิพย์
นายรังสรรค์ บุตรชา
ร้อยตํารวจเอก รุ่งเรือง กิจผาติ
นายเล็ก พัฒนาการจิต
นายเลขา ด่านวิริยะกุล
นายเลิศวุฒิ บัวเลิศ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒

นายวรชัย จึงตระกูล
นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก
นายวรพงษ์ ทองดี
นายวรวัฒน์ ไชยชาญ
นายวรวุฒิ โอฬารวณิช
นายวัชรินทร์ สุนทรลิ้มศิริ
นายวัฒนา พุฒินาถ
นายวัฒนา วงศ์เทพเตียน
นายวันชัย จารุสมบัติ
นายวันชัย วงศ์สุวรรณ
นายวันชัย อัตถากร
นายวิชาญ จงประสาธน์สุข
นายวิทยา ประทินทอง
นายวิทยา ผดุงชัยโชติ
นายวินัย บรรจงการ
นายวิโรจน์ คงสวัสดิ์
นายวิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์
นายวิวัติ สุขลิ้ม
นายวิสุทธิพงษ์ พรหมโคตร์
นายวุฒิศักดิ์ วิบูลย์ศิริกุล
นายเวสารัช เวสสโกวิท
นายศิริศักดิ์ นันทะ
นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์
นายศุภชัย ยอดเยี่ยม
นายสธน บุญลิขิต
นายสมคิด ตันติไวทยพันธุ์
นายสมคิด อุ่นเสมาธรรม
นายสมจิตต์ ใจวิถี
นายสมชัย อรุณรุวิวัฒน์
นายสมชาย เกาะคู
นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ
นายสมชาย ไวทิตานันท์

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสมบัติ โรจนดําเกิงโชค
นายสมบัติ สธนเสาวภาคย์
นายสมฤกษ์ จึงสมาน
นายสมศักดิ์ โสฬสลิขิต
นายสมหมาย บุญเกลี้ยง
นายสาธิต ทิมขํา
นายสาธิต รัตนศรีทอง
นายสาธิต สันตดุสิต
นายสานนท์ สังข์ภาพันธ์
นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ
นายสาโรจน์ ภู่พัฒน์
นายสําเริง จงกล
นายสุดชาย เลยวานิชย์เจริญ
นายสุเทพ สุทัศนทรวง
นายสุประสิทธิ์ จรูญวัฒนเลาหะ
นายสุพจน์ มังกร
นายสุพจน์ อยู่สุข
นายสุเมธ กอรี
นายสุรพล หุตังคบดี
นายสุรพล อริยปิติพันธ์
นายสุรพล อริยานุกิจจา
นายสุรศักดิ์ แสงทักษิณ
นายสุริยน จูรัตนากร
นายสุริยะ ปิยผดุงกิจ
นายสุริยะ วิริยะประสิทธิ์
นายอดุล บินยูโซะ
นายอดุลย์ เร็งมา
นายอนันต์ มุ่งเจริญสันติกุล
นายอนุชา ตั้งทางธรรม
นายอนุชา อาภาสวัสดิ์
นายอนุรักษ์ สารภาพ
นายอภิชัย ไพยารมณ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายอภิรักษ์ ยุคันตวรานันท์
นายอภิวัฒน์ บัณฑิตย์ชาติ
นายอภิวัฒน์ ม่วงสนิท
นายอรรถพล ชีพสัตยากร
นายอิศรา จรูญธรรม
นาวาอากาศโท อุดม เกียรติวิชญ์
นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล
นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา
นายเอลวิล เพชรปลูก
นายโอฬาร ยิ่งเสรี
นายโอฬาร วิวัฒนาช่าง
นายชาญณรงค์ บุญชุม
นายชาติชาย เชิดชื่น
นายชูเกียรติ รู้กิจการพานิช
นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์
นายเดชา จาตุธนานันท์
นายทิณกร ผ่องลักษณา
นายธเนศ เมฆลาย
นายพงษ์ศักดิ์ นิ้มเจริญ
นายพงษ์ศักดิ์ สนทราพรพล
นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
นายวิชัย วุฒานุรักษ์
นายวิษณุ ทับเที่ยง
นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล
นายสามารถ สุขเกษม
นายสุรเดช วุฒิชาติ
นายสุวรรณ ปรัชญาดํารง
นายอดิศักดิ์ เกรียงไกรอุดม
นายอานนท์ ทรงศิริกุล
นายชูชาติ จันทรินทร์
นายนําพล แฉ่งพานิช
หม่อมราชวงศ์เศรษฐวัฒน์ จักรพันธุ์

๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายอรรคฤทธิ์ ทรัพย์ยิ่ง
นายเอสนะ ชินชํานาญ
พันตํารวจเอก เฉลิมเกียรติณรงค์ วงศ์ธนู
นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม
นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด
นายถมยา ศรีประสม
นายธัญเทพ หมื่นยุทธ
นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
นายบัณฑิต ชนะกาญจน์
นายประสงค์ จักรคํา
นายไพรัช เสือสิงห์
นายวิรอด ไชยพรรณา
นายสมชาย สุรชาตรี
นายสมนึก ดีหะสิงห์
นายสมบูรณ์ ดีเสมอ
นายสิทธิกร อ้วนศิริ
นายเสถียร ดํารงคดีราษฎร์
นายอินทพร จั่นเอี่ยม
นายอุบลพันธ์ ขันผนึก
พลตํารวจตรี กมล เหรียญราชา
พลตํารวจตรี กฤษณ์ จารุเสน
พลตํารวจตรี กฤษณะ ทรัพย์เดช
พลตํารวจตรี กษพล กองเกียรติกุล
พลตํารวจตรี กิติ กาญจนกิติ
พลตํารวจตรี คม อมรปิยะกฤษฐ์
พลตํารวจตรี จรัณฐค์ วรพัฒนานันน์
พลตํารวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
พลตํารวจตรี เจริญ ศรีศศลักษณ์
พลตํารวจตรี เจษฎา ใยสุ่น
พลตํารวจตรี ฉลองเกียรติ โรจน์ปัญญาคุปต์
พลตํารวจตรี ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ
พลตํารวจตรี ชโยดม จินตวิโรจน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐

พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

ชลิต แก้วยะรัตน์
ชอบ คิสาลัง
ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์
ชัยยันต์ เบญจาทิกุล
ชาติชาย วัฒนสุขชัย
ชุมพล ฉันทะจํารัสศิลป์
ไชยยา รุจจนเวท
ฐากูร นัทธีศรี
ถาวร ขาวสะอาด
ทนัย อภิชาติเสนีย์
ทรงพล วัธนะชัย
ธงชัย วงศ์ศรีวัฒนกุล
ธนันทร์กิตติ์ บุณยสิงห์
ธนา ชูวงศ์
ธนายุตม์ วุฒิจรัสธํารงค์
ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข
ธํารงค์ แสงวัฒนกุล
ธิติ แสงสว่าง
ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ
นันทชาติ ศุภมงคล
นิรันดร์ ดีมี
บรรลือ ชูเวทย์
ปกรณ์ เสริมสุวรรณ
ประจวบ วงศ์สุข
ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
พรชัย ขันตี
พล วิทยานนท์
พลพิพัฒน์ สมบูรณ์สุข
พัชระ จันทบาล
พัฒนินท์ นพจินดา
พิสิฐ ตันประเสริฐ
พีระพล ตรีเพ็ชร์

๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี

ไพบูลย์ อุดมสินค้า
ภควุฒิ โสมาบุตร
ภัทรพงษ์ ดิษยรักษ์
มานิตย์ จันทรคณา
รณศิลป์ ภู่สาระ
เล็ก สังข์ดิษฐ์
วณัฐ อรรถกวิน
วรวิทย์ ปานปรุง
วันชัย สุวรรณศิริเขต
วิเชียร สวัสดิชยั
วีรพล กุลบุตร
วีระวุฒิ เนียมน้อย
วุฒิพงศ์ เพ็ชรกําเหนิด
ศุภพล อรุณสิทธิ์
สนั่น วงศ์เพียร
สมเกียรติ เนื้อทอง
สมเดช วุฒิเสถียร
สมนึก บุรมิ
สมยศ อินทร์จันทร์
สมรัตน์ โกษากุล
สรไกร พูลเพิ่ม
สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ
สุรพงษ์ ชัยจันทร์
สุรศักดิ์ ขุนณรงค์
สุรศักดิ์ ฉัตรชัยเดช
อภิชาติ ศิริสิทธิ์
อภิสิทธิ์ เมืองเกษม
อํานาจ จันทร์เจริญ
อําพล บัวรับพร
อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
อิทธิศักดิ์ กรินชัย
อุทาสิน ฤทธิ์เรืองเดช

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔

นายกฤษณ์ ภู่ประดิยุทธกุล
นายชุติเดช กอนวงษ์
นายเชาวฤทธิ์ จันทร์สนาม
นายธวัชชัย เพ็งสมบัติ
นายนพดล กิตติวชิระ
นายนพพล กฤษณะเศรณี
นายนิธินันท์ สุขวงศ์
นายเนาวรัตน์ ยงยุทธวิชัย
นายประทีป ทองพูนกิจ
นายประทีป ศรีสิงห์
นายพัลลภ ยิ้มฉลวย
นายพิศิษฏ์ มหารัศมี
นายเพิ่มศักดิ์ บํารุง
นายรัตนชัย อนุตรพงษ์สกุล
นายวาที เพ็ชรวงษ์
นายวิจิตร ศรีมะเรือง
นายวิทูร สุรวัฒนานันท์
นายศุภชัย เศวตกิตติกุล
นายสมบัติ ฤทธิเดช
นายสมพิศ ดาวเรือง
นายสาธร พูลสวัสดิ์
นายสิริพงษ์ ศรีวิศาล
นายสุเมธ ศิลปนะรุจิ
นายสุรพล ตวงหิรัญวิมล
นายอรรถพันธ์ ตั้งมโนวุฒิกุล
นายจิรศักดิ์ วรรณธนกานต์
นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์
นายชูชาติ ชัยพจน์พานิช
นายชูชาติ สีลพัทธ์กุล
นายเชาว์วัฒน์ พุ่มพิน
นายทศพร โทวระ
นายธนัญชัย จิวระโมไนย์กุล

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายธีระศักดิ์ วิริยะกมลพันธ์
นายประคอง ฤทธิ์สวัสดิ์
นายปรีชา ก้อนทอง
นายปรีชา อิ่มสุวรรณ
นายพรชัย จํารูญพานิชย์กุล
ว่าที่ร้อยโท รักชัย จันทรเมฆินทร์
นายวินัย กลับประสิทธิ์
นายวีระ สุนทรสัจ
นายสนิท ชาวไทย
นายสมพล สมเกียรติกุล
นายสุรพงศ์ ศิรินทราเวช
นายเสริมพันธ์ นิลละออง
นายอณุ พิณพาทย์
นายอดิศร พัววรานุเคราะห์
นายอุทัย ทองคุ้ม
นายคณพล ตุ้ยสุวรรณ
นายธีรวัฒน์ วงศาสุวรรณ
นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
นายณัฐกร อ่วมบํารุง
นายพีระพจน์ รัตนมาลี
นายกรพัส หาญกิจ
นายกังวาฬ ดีสุวรรณ
นายทวีวงศ์ ตันตราชีวธร
นายธวัชชัย อรรถนิตย์
นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ
นายพงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
นายพิสิฐ บูรณวโรดมกุล
นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์
นายมนัส ประจวบจินดา
นายวสันต์ เจือวัฒนศิริกุล
นายวันชัย จันทราพิทักษ์
นายวิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘

นายศักดิ์ชัย สมบูรณ์วินิจ
นายสมนึก คงจําปี
นายสมพงษ์ เวียงแก้ว
นายสมโภชน์ พงษ์เสมา
นายสิทธิชัย ท้วมสกนธ์
นายสุทิน วิกัยกิจ
นายสุรพล อนวัชพงศ์พันธ์
นายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม
นายสุวิทย์ แสงเสน่ห์
นายอภิรัฐ ตราดุษฎี
นายกวีพร จันทน์ขาว
นายกิตติคุณ ดั่นเจริญ
พันตํารวจตรี ชัชนพ ผดุงกาญจน์
นายชาญชัย พลศรี
นายโชติ มหาชัยฤทธิพร
นายณภัทร เตโช
นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์
นายทวีป แดงวิสุทธิ์
นายธนทร ไพเราะ
นายประวิตร บุตรศรี
นายปรีดา บุญฉิม
นายพงษ์สุรีย์ คารวานนท์
นายพล ศรัทโธ
นายพีร์ ฉัตรกันภัย
นายไพโรจน์ พรหมลัทธิ์
นายมงคล ศิริจันทร์รัตนา
นายมงคล สาริสุต
นายโยธิน กาญจนศิลป์
นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์
นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ํา
นายศุภชัย ไชยหงษ์
นายสมปราชญ์ พลับแดง

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสาโรจน์ พึงรําพรรณ
นายสุชาติ กรวยกิตานนท์
นายสุทธินันท์ สาริมาน
นายสุธรรม คุ้มทรัพย์
นายสุรพงษ์ อินทรถาวร
นายอนันต์ เพชรใหม่
พันตํารวจเอก อิทธิพล กิจสุวรรณ
นายชวลิต ศรีโฉมงาม
นายนนท์นิพัทธ์ โพธิ์เดชธํารง
นายบุญเสริม นาคสาร
นายสําราญ นาบุตร
นายกมล กอบกัยกิจ
นายกฤษฎา วงศ์พรหมเมศร์
นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์
นายกษิดิศ สุพรรณเภสัช
นายกอเดช เส็มหล่อ
นายกิตติศักดิ์ แสงเภา
นายกิตติศักดิ์ อเนกธีรกุล
นายกิตติสัณห์ ภัทรากรทวีวงศ์
นายกิติภูมิ บุญมี
นายเกื้อกูล ธรรมเนียม
นายไกรวิช จามรมาน
นายไกรสร อ่อนคํา
นายจิรพจน์ ไทยเล็ก
นายจิรศักดิ์ ศิริรักษ์
นายจีรวุฒิ มหาจินดามณีกุล
นายจุฑา เที่ยงธรรม
นายเฉลิมเดช เพิ่มความเจริญ
นายชกาจ วรรณไพบูลย์
นายชวลิต คณานิตย์
นายชัช โชชัย
นายชัชวาลย์ วิบุลสันติ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒

นายชัยณรงค์ มงคลสวัสดิ์
นายชัยรัตน์ ศักดิ์โกศล
นายชัยรัตน์ อร่ามทอง
นายชาญ ปิณฑะสิริ
นายชาญชัย ศิริพร
นายชาญณรงค์ ชื่นฤทัย
นายชิน ทรงสมบัติชัย
นายชุมพล ชีวินไกรสร
นายเชิดพันธุ์ อุปนิสากร
นายไชยวุฒิ หวังอาษา
นายณภัทร จริยาธรรมเจริญ
นายณรงค์ฤทธิ์ โหรสกุล
นายณรงค์ศักดิ์ จันทรสูตร
นายณัฏฐ์ เสถียร
นายณัฐวัฒน์ วงษ์อนันทกิต
นายณัฐวุฒิ มังกรกิ่ง
นายณัฐสิทธิ์ ม่วงวิโรจน์
นายณัษฐพงษ์ พรหมมินทร์
นายดํารง เรืองขจร
นายดํารงค์ บํารุงศิลป์
นายดํารงค์ ยาน้ําทอง
นายดิษพล รัตนโสภณ
นายเด่น จันทร
นายต่อพงษ์ พ่วงมหา
นายทยุฎ วงษ์พิทักษ์โรจน์
นายทรงกลด มั่นสิงห์
นายทรงพล ขาวผ่อง
นายทรงวิทย์ ทรงกําพล
นายทวี บุญยิ่ง
นายทวีป วัฒนะศรี
นายทวีศักดิ์ ชัยธันยาภัทร์
นายทวีศักดิ์ ภักดีโต

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายทวีศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์
นายทองพูน ตันอมาตยรัตน์
นายทัดชัย บัวสอน
นายทาย พันธุ์ธิติรักษ์
นายเทพรักษ์ ชํานาญกิจ
นายเทอดพงศ์ จามน้อยพรหม
นายเทอดศักดิ์ อินทรปรีชา
นายธงไชย จิรเดชพิทักษ์
นายธนกร ทองสุก
นายธนชัย ปัญจมณี
นายธนฤทธิ์ โทวรรธนะ
นายธนเศรษฐ์ รุจิรโชติบัณฑิต
นายธนัชพันธ์ วิสิทธวงศ์
นายธเนตร อินทปัตย์
นายธรรมสรณ์ ปทุมมาศ
นายธวัช สถิรเศรษฐ์
นายธานินทร์ อินทร์น้อย
นายธีรรัฐ ไชยวุฒิ
นายธีระเดช กิ่งแก้วจิรกุล
นายธีระพล มิตรประยูร
นายธีระยุทธ จินา
นายธีรารัตน์ สัมมา
นายนพกร กล่ําทวี
นายนพดล มณีนาค
นายนพรัตน์ สุวรรณกูล
นายนรากร กันทะคํา
นายนริศ วงศ์ตระกูล
นายนวชาติ ยมะสมิต
นายนําโชค สุขสายชล
นายนิพนธ์ รัตนวาร
นายนิวัฒน์ ปิ่นสุวรรณ
นายนิวัฒน์ สมพงษ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖

นายบรรดน สมพาน
นายบัญชา สุวรรณน้อย
นายบุญจวน พานิช
นายประกอบ ละการชั่ว
นายประชานาถ ทาบรรหาร
นายประทวน ปราบพาล
นายประภาส บุญโยม
นายประยูร กิ่งไทร
นายประสงค์ ค้าทวี
นายประสาน มุสิกศิริ
นายประสิทธิ์ หลัดกอง
นายประเสริฐ ช่อดอก
นายประเสริฐ ผดุงเกียรติวัฒนา
นายปรินทร อ่อนน้อม
นายป้อมเพชร ไชยญาติ
นายปัญจ กล้าแข็ง
นายปิยะวัฒน์ วัฒนแสงประเสริฐ
นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล
นายผดุงศักดิ์ เทศดี
นายพรชัย แสงชัยสุคนธ์กิจ
นายพรศักดิ์ เชาวลิต
นายพล สุธาพันธ์
นายพลวัฒน์ อักษรสุวรรณ
นายพิชัย พงษ์พาณิชย์
นายพิเชษฐ โตประสิทธิ์
นายพิทักษ์ ท้วมใจดี
นายพินิจ บุญประเสริฐ
นายพินิต สุขสุวรรณ
นายเพิ่มศักดิ์ สุริยวนากุล
นายไพฑูรย์ ตุกชูแสง
นายไพบูลย์ จันทร์วรเชษฐ์
นายไพบูลย์ อินทร์รักษา

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายไพโรจน์ ตู้ทอง
นายไพโรจน์ ธนกิจโกเศรษฐ์
นายไพโรจน์ ไพมณี
นายไพศาล ไพบูลย์วฒ
ั นกิจ
นายภัค นวลมีชื่อ
นายภัทรพล เอกทันต์
นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์
นายภูวไนย พุฒแก้ว
นายภูสิต กองทรัพย์เจริญ
นายมงคล อิ่มเจริญ
นายมงโคตร เมาลี
นายมณฑล ชัยมงคล
นายมนตรี กิติพงศ์ไพโรจน์
นายมนตรี นักเป่า
นายมนพ ยิ่งยมสาร
นายมนัส รัตนไตรศรี
นายมาโนช คํากายปรง
นายเมฆินทร์ วงศ์พระลับ
นายยอดชาย อภัยสันติพงษ์
นายยุทธ ศิริบุญรักษา
นายยุทธพงศ์ ภูรีเสถียร
นายยุทธเสน ทองเสน
นายรณรงค์ คําทอน
นายรติปกรณ์ จงอุตส่าห์
นายรพี แพ่งสภา
นายรพีพงศ์ ช่วยประทิว
นายรังสรรค์ พิบูลย์กิจสกุล
นายรัตนโชติ แสนภักดี
นายรุ่งโรจน์ ดีพร้อม
นายรุ่งโรจน์ สมบูรณ์สุข
นายรุ่งวิทย์ วิภาดาพรพงษ์
นายเรวัต เฉลียวศิลป์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐

นายเรืองฤทธิ์ บัวลอย
นายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล
นายฤกษ์ชัย เพชรมุนี
นายเลื่องศักดิ์ คงเดช
นายวชิระ โฆษิตวัฒนะกุล
นายวนนท์ บุญรักษ์
นายวรชาติ เกลี้ยงแก้ว
นายวรเมศฐ์ เกียรติฤทธินันท์
นายวรวรรณ อัครวิทย์
นายวรา ริ้วทอง
นายวสันต์ ขาวสง่า
นายวัชรพล หมายสวัสดิ์
นายวัชระ จิรัฐิติเจริญ
นายวัฒนา ชินรัตน์
นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร
นายวัฒนา ภูชงค์
นายวันเดิม สู่ทรัพย์
นายวัลลภ แก้วลอยมา
นายวิจิตร มุละดา
นายวิชา เหล่าเทิดพงษ์
นายวิชาญ ชํานาญกุล
นายวินัย เลิศประเสริฐ
นายวินัย หนูโท
นายวิรัตน์ เล้าประดิษฐ
นายวิริยะ แดงบรรจง
นายวิโรจน์ บัวมี
นายวิวัฒน์ เกิดมณี
นายวิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
นายวิศรุต สิทธิสุข
นายวิสุทธิ์ แก้วเขียว
นายวีรวัฒน์ เพ็ชรสม
นายวีระ สากุล

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายวีระชัย วณิชชากร
นายวีระพงษ์ เสวกวงศ์
นายวุฒิพงศ์ วงษ์ศรีแก้ว
นายศจินทร์ อิงคภาคย์
นายศรีรัตน์ คงเพชร
นายศักดา เรืองจันทร์
นายศักดา เวียงแก้ว
นายศักดิพัฒน์ โลหะขจรพันธ์
นายศิริพันธุ์ ชมภูวัฒนา
นายศุภวัฒน์ คูพาณิชย์
นายเศวต อิทธิภูวดล
นายสกล ออพิพัฒน์
นายสนธยา จรเอียด
นายสมเกียรติ เส็งประเสริฐ
นายสมชัย คชวรรณ์
นายสมชัย เสถียรกิจการชัย
นายสมชาย ขานสระน้อย
นายสมชาย นพสรอมรกิจ
นายสมนึก ยอดกัลยารัตน์
นายสมนึก สอทา
นายสมบูรณ์ กวีดํารงพัฒนา
นายสมบูรณ์ ดวงดารา
นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท
นายสมพงษ์ จันทร์ประเสริฐ
นายสมพร เกิดทรัพย์
นายสมพล อรุณรัตนมุขย์
นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล
นายสมศักดิ์ พนมชัยชยวัฒน์
นายสมหวัง ธนถาวรลาภ
นายสมิต ประสมทอง
นายสรายุทธ วราโห
นายสรายุทธ อุดมพร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔

นายสริโยธิน พูนมั่น
นายสัณห์วิชญ์ โกสุม
นายสันติ เกิดผล
นายสันติ เจียรละมุน
นายสันติสุข ทิพย์สุข
นายสิทธิชัย ไชยเจริญ
นายสิทธิเดช สิงห์บุระอุดม
นายสินาด ตะนังสูงเนิน
นายสิริชัย สุวรรณรัตน์
นายสุกิจ เชี่ยวชาญศิลป์
นายสุชาติ สุทธิปัญญา
นายสุดใจ อ่อนคง
นายสุทธิศักดิ์ สิริเจริญสุข
นายสุธี สระบัว
นายสุนาวิน สุรียพรรณ
นายสุเนติ คงเทพ
นายสุประดิษฐ์ จีนเสวก
นายสุพจน์ หนูเกลี้ยง
นายสุภ อมรศักดิ์
นายสุภาพ เมฆะวนิชย์กุล
นายสุภาษิต กาฬหว้า
นายสุรเกียรติ กุลดํารงค์
นายสุรชัย สุรัตนโสภณ
นายสุรเดช ยิ้มเกิด
นายสุรพล เจริญผล
นายสุรภักดิ์ ไพศาลกิจ
นายสุรศักดิ์ สีตะวัน
นายสุระสิทธ์ พันธ์อุดม
นายสุวนัย ตุลยภักดิ์
นายสุวิทย์ เหล่าพัฒนา
นายเสกสรรค์ ศิลปวิสุทธิ์
นายเสน ปานเลิศ

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายเสริมพงศ์ ไชยปุรณะ
นายเสริมสิทธิ์ สิริเจริญสุข
นายเสวียง แก้วทอง
นายโสต สุตานันท์
นายโสภณ ทับแห
นายอดิศักดิ์ กิจสดใส
นายอดุลย์ คูนาเอก
นายอดุลย์ศักดิ์ โชติชูช่วง
นายอนันต์ เงินเลิศวัฒนะชัย
นายอนันต์ ปักษี
นายอนันต์ ยอดเพชร
นายอภัยรัตน์ ศรีราม
นายอภิชัย ปานทองมาก
นายอภิชัย วิเศษพานิชกิจ
นายอภิชาต บัวเล็ก
นายอมร มนต์แก้วกาญจน์
นายอมร แสงไชย
นายอวิน บุณยประสพ
นายอัครนันท์ จํานงประโคน
นายอัครพันธ์ สัปปพันธ์
นายอัษฎาวุธ สรหงษ์
นายอาทิตย์ สอนไทย
นายอํานาจ นิยากร
นายอําพล บุญประภากร
นายอุดม ปะญาติ
นายเอกพล ชุติมาธิกุล
นายเอกรินทร์ รุ่งรัตน์
นายเกรียงไกร แก้วกาญจน์
นายภัคพล โลหะกุลวิช
นายราชัย ชัยสุวิรัตน์
นายวิรัช วงษ์ทวีพิทักษ์
นายศิโรจน์ ห่อสมบัติ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘

นายสมสิน เชิญทอง
นายสุรัตน์ สกุลไทย
นายสุวิช จารุการ
นายเสรี สําราญรมย์
นายอลงกต ไผ่พูล
นายนิพนธ์ เพ็ญจันทร์
นายสรัล สินุธก
นายอาจินต์ ฉัตรแก้ว
นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
นายประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉาย
นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ์
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นางสาวบุบผา อัครพิมาน
นางสาวสุภาพ ชอบดอน
นางสาวสุมณี ชัยยะศิริสุวรรณ
นางสาวกรุณา จุฑานนท์
นางสาวกุลยา อัศวกุล
นางสาวจารุนันท์ สุทธิประภา
นางจุฑารัตน์ ชมภูพันธุ์
นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข
นางสาวชวนชม กิจพันธ์
นางสาวดาวกระจาย ตูเทศานันท์
นางสาวธัญรส สงวนหงษ์
นางนภาพร กิตติธร
นางสาวนิศารัตน์ นราสมโภชกิจ
นางสาวปาริชาต พุดน้อย
นางปิยนุช วุฒิสอน
นางสาวพอใจ เงินดี
นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
นางพัชรินทร์ ศรีนพนิคม
นางพาตีเมาะ สะดียามู
นางพิชญา เมืองเนาว์

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางเฟื่องจิต อนันต์
นางเยาวลักษณ์ จําปีรัตน์
นางสาวรพีพร มณีพงษ์
นางระวิวรรณ ชัยกะเสวี
นางรัชนี งามพัฒนพงศ์ชัย
นางสาวฤดีวรรณ เกตุลักษณ์
นางวรรณวิมล สินุธก
นางวัชรี จงเจริญประเสริฐ
นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย
นางศรีสมร กสิศิลป์
นางศิริพร นุรักษ์
นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ
นางอัจฉรา อุณหเลขกะ
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
พลตรีหญิง กรวิภา โพธิโชติ
พลตรีหญิง กาญจนา วิชิต
พลตรีหญิง จริยา บุญสนธิ
พลตรีหญิง จารุณี อรัณยกานนท์
พลตรีหญิง จุฑาวดี วุฒิวงศ์
พลตรีหญิง นพรัตน์ เจริญงาม
พลตรีหญิง บุษบง นุตสถิตย์
พลตรีหญิง ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์
พลตรีหญิง ปิยะรัตน์ อรุณากูร
พลตรีหญิง พิรุณี เลขกิจสุนทร
พลตรีหญิง เยาวลักษณ์ สุขเนียม
พลตรีหญิง วรัญญา มณีรินทร์
พลตรีหญิง วัชราภรณ์ แจ่มสุวรรณ
พลตรีหญิง สมพิศ พรหมเดช
พลตรีหญิง สุชาดา เกิดผล
พลตรีหญิง สุวดี มะกล่ําทอง
พลตรีหญิง เสาวนีย์ ลีละยูวะ
พลตรีหญิง อนงค์ มีสมมนต์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

พลตรีหญิง อรวรรณ อุชชิน
พลตรีหญิง อุบลศรี ภมรสูต
พลเรือตรีหญิง จินดา สระสมบูรณ์
พลเรือตรีหญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์
พลเรือตรีหญิง นาฏยา สังข์นิ่ม
พลเรือตรีหญิง บุญทวี จิตต์ชื่น
พลเรือตรีหญิง ปิยาภรณ์ สร้างสมวงษ์
พลเรือตรีหญิง ยุวดี เปรมวิชัย
พลเรือตรีหญิง วรนารถ พงศ์พิพัฒน์
พลเรือตรีหญิง วิภาดา ปุตระเศรณี
พลเรือตรีหญิง สยุมพร กรลักษณ์
พลเรือตรีหญิง สาริณี ทองเหง้า
พลเรือตรีหญิง สุนิสา ทิมเทียมเพ็ชร
พลเรือตรีหญิง อัจฉรา จันทรอารีย์
พลอากาศตรีหญิง กรองทอง สุวรรณรูป
พลอากาศตรีหญิง ชยศรี อิ่มเอิบธรรม
พลอากาศตรีหญิง นันทนา บํารุงชีพ
พลอากาศตรีหญิง ปทุมทิพย์ พรหมวิชิต
พลอากาศตรีหญิง พันทิพา โอสถหงษ์
พลอากาศตรีหญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
พลอากาศตรีหญิง สายฝน ไก่แก้ว
พลอากาศตรีหญิง สุพัตรา สุรทิณฑ์
นางกัญญา วราหกิจ
นางสาวกัลยา จุฑาศรี
นางสาวกาญจนา รัตนศศิวิมล
นางจงจิต พัฒมุข
นางจําเนียร ชูเกียรติ
นางจินตนา รักสุจริตวงศ์
นางณิชชรีย์ ชินบุตร
นางถาวรวรรณ วรานนท์
นางทวีติยาภรณ์ ดวงจินดา
นางสาวทอแสง ศรีวิรุฒ

๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวทิพากร นาคะผิว
นางสาวธีรยา พานิชกิจ
นางสาวบุษรัตน์ ไวทยะโกมล
นางสาวปราณี นันทวโนทยาน
นางสาวพิรมล มุกดาสนิท
นางพูนสุข ปัทมาคม
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
นางภัทรพร วรทรัพย์
นางมรรษมน คงบุญวิจิตร์
นางมัลลิกา อัพภาสกิจ
นางสาวยุพยงค์ บุญอํานวยกิจ
นางรัตนา โอสุวรรณรัตน์
นางสาวลดาวรรณ แสงเมฆ
นางลัดดาวัลย์ สุนทรจิตต์เจริญ
นางสาววรชยา ลัทธยาพร
นางสาววรรณา ยินดียั่งยืน
นางสาววราทิพย์ อากาหยี่
นางวัฒนา ภิญโญ
นางวันดี กุลวัฒนาพร
นางวันทณีย์ วัฒนวิสุทธิ์
นางวันทนา อมรรักษ์
นางวันเพ็ญ ศิริยุทธ์วัฒนา
นางวารุณี อยู่สุข
นางสาววาสนา สมมุติ
นางสาววิไลพร เอื้ออวยพร
นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์
นางศริษา มงคลไชยสิทธิ์
นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล
นางศิริลักษณ์ กาญจนโยธิน
นางสาวสมจิตร ศรีเสถียร
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖

นางสาธินี เมนะปรีย์
นางสาวสีคํา เจนหัตถการกิจ
นางสุกัญญา มังคุด
นางสุณี เอกสมทราเมษฐ์
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
นางสาวสุนันท์ กิติอังสุมาลี
นางสาวสุพิอะห์ ประสานพจน์
นางสุภมาส ประภัสชัย
นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
นางสาวสุวรรณี ศรีรัศมี
นางโสภา กิจการยืนยง
นางอมรรัตน์ มหัทธโนบล
นางอรวรรณ นันทสุรศักดิ์
นางอัญชลี ชลังสุทธิ์
นางอัมพวัน สันดุษฎี
นางอํานวยพร แช่มประเสริฐ
นางสาวอุมาพร สุขพูลผล
นางอุษา วงศ์ปัญญาภรณ์
นางกาญจนา ภัทรโชค
นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ
นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์
นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์
นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์
นางสาวพาชื่น พรมงคล
นางสาวรมณี คณานุรักษ์
นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยชูสอน
นางสาวชัชฏาพร พิทักษ์เสถียรกุล
นางธิดา จงก้องเกียรติ
นางพัชณีย์ ยงยอด

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาววรรณสิริ โมรากุล
นางสาววรรณะ ชลประเวส
นางวัลลภา จารุธีรชน
นางกรพินธุ์ วงศ์เจริญ
นางชนิดา จิตต์สุทธิผล
นางสาวชวนชม จันทะวงษ์
นางสาวชูจิตต์ กอบโกย
นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ
นางปิยะพร เฉลิมช่วง
นางพัชรี อาระยะกุล
นางมธุรส ชีช้าง
นางวัลภา เดชากิจไพศาล
นางวิจิตรา ทองไทย
นางวิลาวัณย์ เจียมศรีสกุล
นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
นางศิริธนาพร ภูมิหิรัญพัชร์
นางสุจิตรา พินดวง
นางสุภัชชา สุทธิพล
นางสุวรรณา ปิ่นแก้ว
นางสุวรีย์ ใจหาญ
นางกัลยาณี บูรณกาล
นางสาวจันทกานต์ อรณนันท์
นางฐาณิสา วัฒนธนะศิริกุล
นางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ
นางดุษณี ดานาพงศ์
นางตุลญา จงสกุล
นางสาวนงนุช ดีแท้
นางสาวนฤมล นุตยะสกุล
นางสาวนฤมล สงวนวงศ์
นางสาวนลินรัตน์ ศุภวันต์
นางนวลมณี พงศ์ธนา
นางนิตยา ทักษิญ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐

นางสาวนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร
นางสาวนุชนาฏ ณ ระนอง
นางบุบผา ภู่ละออ
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
นางเพ็ญศรี หมื่นสังข์
นางภัทราสม ร่มเย็น
นางภาวนา ลิกขนานนท์
นางสาวมานิตา คงชื่นสิน
นางมาลี ธีรานุสนธิ์
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช
นางเยาวลักษณ์ วงษ์วรสันต์
นางรัชนีพร พึงประสพ
นางสาวรุ่งนภา เจริญรัตน์
นางสาวเรวดี มิตรศิริสวัสดิ์
นางเรวดี วิชิตยุทธภูมิ
นางละเอียด สินธุเสน
นางสาวลัดดา วิริยางกูร
นางวรนุช กิจสุขจิต
นางสาววราทิพย์ สมบุญญฤทธิ
นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์
นางสาววารุณี วุฒิสาร
นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม
นางศรีสมัย โชติวนิช
นางสาวศศิรินทร์ ดอกไม้เทศ
นางสาวสมใจ กมลศิริพิชัยพร
นางสมพร ทองทั่ว
นางสุกัญญา อธิปอนันต์
นางสาวสุภาพร บงสุนันท์
นางสุภาพันธ์ บุญเจริญ
นางเสริมพร กึ่งพุทธวงศ์
นางหทัยรัตน์ อุไรรงค์
นางสาวอรทัย เอื้อตระกูล

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวอรวรรณ คงพันธุ์
นางสาวอรสา จุลสุคนธ์
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
นางอังคณา มหคุณากร
นางอัจฉรา นันทกิจ
นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี
นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์
นางสาวอัมรา เวียงวีระ
นางสาวกมลวรรณ กุหลาบวงษ์
นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง
นางสาวดวงพร อัจฉริยวิวิธ
นางนภาภรณ์ สดชื่น
นางศิริพร เทียนดํา
นางสาวสายสุนีย์ เกตุแก้ว
นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์
นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
นางอําไพ หาญวัฒนานุกุล
นางกรภัทร์ ดํารงค์ไทย
นางเตือนใจ นุชดํารงค์
นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์
นางมาลี หุตะเจริญ
นางสาวเยาวนีย์ สุทธิพงศ์
นางอํานวยพร ชลดํารงค์กุล
นางจิราภรณ์ จุธากรณ์
นางสาวนิตยา มุกดาอุดม
นางรัตนา อยู่ประเสริฐ
นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์
นางสาวลัดดา แจ้งเกษมสุข
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล
นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์
นางกัลยาณี ศิริกุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔

นางจุรินทร์ ประสารวรรณ์
นางน้อยทิพย์ คําสวัสดิ์
นางสาวนารีรัตน์ จงสัจจา
นางรื่นฤดี ริมชลา
นางฤดีรื่น เริงรณอาษา
นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจํารัส
นางสาวสุนทรา ติละกูล
นางสุรีย์พร สหวัฒน์
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม
นางกัญกร จุลเพชร
นางกาญจนา เพ็ชรวิเศษ
นางสาวขนิษฐา ฤทธิศาสตร์
นางจรัส ใยเยื่อ
นางสาวจริยา ศิริพันธ์
นางจันทร์จิรา สนธิศิริ
นางจินตนา เจริญชีวะกุล
นางจินตนา เลิศทองทับทิม
นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์
นางฉัตรทอง ศิริอนันต์
นางชูศรี พุทธเจริญ
นางฐิติรัตน์ เพ็ชรพล
นางณรรฐวรรณ ภูสุวรรณ
นางณิทฐา แสวงทอง
นางดวงกมล ทองศรี
นางดวงใจ ศรัทธาสุข
นางสาวดวงพร บุญครบ
นางดารณี กาญจนะ คุ้มสิน
นางตระการตา พิสุทธิ์ไพศาล
นางทิพพรัตน์ ยี่สุ่น
นางสาวทิพย์วิภา วิชัยธนพัฒน์
นางธนาพร ชูเรือง
นางธนิตา กุลสุวรรณ

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางธีรนันท์ รัตนมาลี
นางนนทิพา เอกอุรุ
นางนภัสชนน์ นิธิวรรณกุล
นางนลินี สุวรรณโชติ
นางสาวนวรัตน์ ศรีทองดีประพันธ์
นางนวลละออ รัตนพันธ์ศรี
นางนิพัธธา มณีวรรณ
นางนิภา สุวรรณสุจริต
นางนิสา แก้วท่าไม้
นางเนรัญชรา โตสุพันธุ์
นางบําเพ็ญ บุญชูดวง
นางบุญชุบ คงทรัพย์
นางบุญล้อม คําภักดี
นางสาวบุหงา ภักดี
นางปภาวดี ธรรมสนอง
นางสาวประทุม เผือกน่วม
นางประมวล เตียวแซ
นางสาวปรานอม เกตุแก้ว
นางปริษา พิกุลขาว
นางผ่องพรรณ จันทะราชา
นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์
นางพัชรินทร์ ต๋าแปง
นางพัชรี ศิริเจริญ
นางพันธนันท์ พันธุศิลป์
นางพิมลพร เพียรเสถียรกุล
นางเพียงใจ วรเลิศ
นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง
นางไพลิน เขื่อนทา
นางภัทรปภา ธนกุลชูวงศ์
นางเมตตา กลิ่นเมฆ
นางวนิดา รุ่งแดง
นางสาววรพันธุ์ รุ่งกรุด

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘

นางวราภรณ์ สังสง
นางวาสนา จันทรอุไร
นางสาวศรีสุดา ประเคนรี
นางสาวศศิธร อินทกุล
นางสาวศัณสณีย์ ศิลป์เบ็ญจพร
นางศิวลี ปาละศักดิ์
นางสกุลพร หศิภาพร
นางสมนึก ป้องมิตรอมรา
นางสักการะ วงศ์ลําดวน
นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา
นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี
นางสาวสุณี สุทธิวานิช
นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค
นางสุนารี ขัตตะนัน
นางสุนีย์ บัวใหญ่
นางสุนีย์ ลีละศุภพงษ์
นางสุภมาส ศรมณี
นางสุภาณี มรุธาวานิช
นางสาวสุภาพ บุญเพิ่ม
นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช
นางสุมาลี ฐานวิเศษ
นางสุริพร ขจรวีระธรรม
นางสาวสุรีนาฎ ชุมแวงวาปี
นางสุวคนธ์ กันยะกาญจน์
นางโสภา ไอยรากาญจนกุล
นางอรไท ศักดิ์พันธ์พนม
นางสาวอัจฉรา วงษ์เอก
นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์
นางสาวอัจฉริยา วรรธนาภา
นางอัญชลี ริ้วธงชัย
นางอัปสร เวศพันธ์
นางอําไพ กุบแก้ว

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางอุบล หอมนาน
นางกันยา สุริฉันท์
นางจิรภา สินธุนาวา
นางสาวฉวีวรรณ จิรสิทธิ์
นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์
นางสาวบุษบา เกตุอุดม
นางสาวปภาดา มีชูเสพย์
นางปรีดา ดีโยธา
นางผ่องพรรณ กาญจนวัฒนา
พันตํารวจโทหญิง พรทิพย์ ล.วีระพรรค
นางพิมพ์ประไพ วิบูลย์
นางภัทราภรณ์ เชาวลิต
นางรัชดาวรรณ ศิริไพบูลย์
นางรัตนา รัตนพัฒนากุล
นางวรรณดี บัวภา
นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง
นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร
นางอัญชลี พัฒนสาร
นางอุไรวรรณ สถานานนท์
นางสาวจงดี มีแต้ม
นางจริยาพร สุวรรณมงคล
นางสาวจันทนา ธรรมฤาชุ
นางสาวจันทร์เพ็ญ ฐิตวัฒนกุล
นางสาวจินตนา ทังศิริ
นางจินตนา ยงพฤกษา
นางจุฑาทิพ ลักษณา
นางสาวดลใจ ทดแทนคุณ
นางสาวทัศนีย์ จิตต์ทองกุล
นางทิพวรรณ กลิ่นแก้ว
นางธนพร ศิริเต็มกุล
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์
นางสาวนลินทิพย์ พรประเสริฐชัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิจนภา ทองทรัพย์
นางสาวเนาวลักษณ์ กาญจนานันท์
นางสาวบริพันธ์ ไชยวงศ์แก้ว
นางสาวปภาศิริ สุดชาดํา
นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว
นางพจนันท์ ทองวัฒน์
นางพัชรนันท์ พันธุ์พิริยะ
นางเพชรรัตน์ สินอวย
นางเพ็ชรา ถาวระ
นางสาวเพ็ญประภา วงศ์วานรุ่งเรือง
นางเพียงภาพ วิทยชํานาญกุล
นางสาวภคมน ศิลานุภาพ
นางรติวัณณ สุนทรา
นางรัตนาวดี ศิริภูล
นางเรณู สังข์ทองจีน
นางสาวลักษณา สิริเวชประเสริฐ
นางวรรณพร ชูอํานาจ
นางวลัยพร เหล่าวานิช
นางสาววิภาพร มีแสง
นางสาววีรจิตต์ สุวรรณะบุณย์
นางสาวสมพิศ พันธุเจริญศรี
นางสาวสุนันท์ ใยเผือก
นางสาวสุภาภรณ์ ตั้งศิริสกุล
นางสุภาวดี ประชุมพร
นางสาวหรรษา โอเจริญ
นางอรทัย กาญจโนภาศ
นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์
นางอํานวย คมแก้ว
นางกุลยา เรือนทองดี
นางเกศินี สวัสดี
นางขนิษฐา คําจันทร์แก้ว
นางขันทอง สุทธนะ

๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางจิตรปรีดี พร้อมศรีทอง
นางจุฑาทิพย์ โคตรประทุม
นางฉายณภา เลปาจารย์
นางดวงจันทร์ สุขวิลัย
นางสาวนัยนา แย้มสาขา
นางพรพิมล คงตระกูล
นางพวงคํา ทองทั่ว
นางพันธุ์อร จงประสิทธิ์
นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร
นางสาวพิไล จิรไกรศิริ
นางวาสนา แสงงาม
นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี
นางสาวศุภร รัตนพงศ์
นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์
นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์
นางสาวสุทธิพันธ์ ขุทรานนท์
นางสาวอมรรัตน์ ลีเพ็ญ
นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา
นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย
นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข
นางสาวกนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์
นางสาวกฤษณา ยอดมงคล
นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์
นางกันทิมา สุวรรณพงศ์
นางกันยรัตน์ โหละสุต
นางกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
นางกัลยา เจือจันทร์
นางกุลธิดา รัตนโกศล
นางเกวลี ฉัตรดรงค์
นางสาวขําคม พรประสิทธิ์
นางแคทลียา ปัทมพรหม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาตรีหญิง งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ
นางสาวจรัสศรี นวลศรี
นางจรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์
นางจรี ไชยชาญ
นางสาวจันทนา เมฆสีประหลาด
นางสาวจันทร์เพ็ญ หาญจิตต์เกษม
นางสาวจันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
นางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์
นางสาวจารุภา วิโยชน์
นางจารุวรรณ ขําเพชร
นางสาวจินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
นางจินตนา กนกปราน
นางสาวจินตนา พุทธเมตะ
นางจิรประภา อัครบวร
นางสาวจิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
นางสาวจิราพร เกศพิชญวัฒนา
นางสาวจีรันดา สันติประภพ
นางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม
นางจุฑามาศ ช่างสาร
นางสาวจุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์
นางสาวชฎา ณรงค์ฤทธิ์
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นางชบาไพร โพธิ์สุยะ
นางชไมพร ตุ้มพงษ์
นางชิดชนก ลีธนะกุล
นางโชษิตา มณีใส
นางสาวญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์
นางสาวฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ
นางสาวฐิติมา จินตนาวัน
นางฐิติวดี ชัยวัฒน์
นางณรี สุสุทธิ
นางสาวณัชชา ญาณฐิตวัฒนา

๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางณัฐกัญญาธ์ กานต์การันยกุล
นางสาวณัฐชลัยย์ ตรรกวิทูรย์ศักดิ์
นางสาวดวงดาว ฉันทศาสตร์
นางสาวดวงดาว อาจองค์
นางสาวดวงพร วีระวัฒกานนท์
นางดวงรัตน์ ปัญญาโกษา
นางสาวดวงฤดี ศุภติมัสโร
นางดารณี ศักดิ์ศิริผล
นางสาวดุจเดือน พันธุมนาวิน
นางสาวทวิมา ศิริรัศมี
นางสาวทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
นางสาวทัศนีย์ ทองไชย
นางสาวทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
นางสาวธิดารัตน์ น้อยรักษา
นางนงนิตย์ มรกต
นางนงลักษณ์ คณิตทรัพย์
นางสาวนพวรรณ เปียซื่อ
นางสาวนฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
นางนฤมล ลีลายุวัฒน์
นางนฤมล สกุลคู
นางนลินี โสพัศสถิตย์
นางสาวนวณัฐ โอศิริ
นางนวลวรรณ สุนทรภิษัช
นางสาวนัททนี เนียมทรัพย์
นางนันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
นางนัยนา ตรีเนตรสัมพันธ์
นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์
นางสาวนิธิมา เคารพาพงศ์
นางนีรชา สารชวนะกิจ
นางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย์
นางนุจรี ไชยมงคล
นางนุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐

นางนุศราพร เกษสมบูรณ์
นางเบญจภรณ์ ประภักดี
นางสาวปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์
นางปทุมพร เมืองพระ
นางประภาศรี เทพรักษา
นางสาวปราณีต โอปณะโสภิต
นางปรีมา มัลลิกะมาส
นางปัญชลี วาสนสมสิทธิ์
นางสาวปิยมาศ สําเร็จกาญจนกิจ
นางปิยะนุช ชูโต
นางปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์
นางสาวผจงศิลป์ เพิงมาก
นางสาวพรรณทิพา ฉัตรชาตรี
นางสาวพรอนงค์ อร่ามวิทย์
นางพัชรา ประวาลพิทย์
นางพัชรา ผลหมู่
นางสาวพัชสิรี ชมภูคํา
นางสาวพานทิพย์ อัมพันธ์จันทร์
นางพูลศรี ธรรมเมธาพร
นางเพชรปาณี อินทรพาณิชย์
นางสาวเพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง
นางเพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์
นางไพรัลยา นาควัชระ
นางภนารี บุษราคัมตระกูล
นางสาวภวิดา ปานะนนท์
นางภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์
นางสาวภัทราภรณ์ ทุ่งปันคํา
นางภาราดา วงษ์สมบัติ
นางสาวมณี อาภานันทิกุล
นางมาลัยวรรณ จันทร
นางมาลิน มุกดา
นางสาวมาลินี ไชยวัฒนนันทน์

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางมาสินี ไพบูลย์
นางมิ่งขวัญ ศิริโชติ
นางสาวเมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี
นางไมตรี โหมดเครือ
นางสาวยานี ตรองพาณิชย์
นางสาวยุรพร ศุทธรัตน์
นางรติกานต์ ปราบพาล
นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ
นางสาวรังสินี โสธรวิทย์
นางสาวรัตติมา จีนาพงษา
นางสาวรัตน์ศิริ ทาโต
นางเรียมศิริ สําเภา
นางฤดี มาสุจันท์
นางลักขณา เหล่าไพบูลย์
นางวงหทัย ตันชีวะวงศ์
นางวนิดา แก่นอากาศ
นางสาววนิดา ไตรพาณิชย์กุล
นางวรรณพร เพียรสาระ
นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
นางวรวีร์ โฮเว่น
นางวราภรณ์ รุ่งรัศมี
นางวัชริน สินธวานนท์
นางวัทนี จันทร์โอกุล
นางสาววันทนา สุวรรณอัตถ์
นางวาริพณ
ิ มงคลสมัย
นางวิจิตรา แดงปรก
นางสาววิชุดา จินดา
นางวิภา ศุภจารีรักษ์
นางวิภาพร สุวรรณอําไพ
นางสาววิมลพร พันธุมนตรี
นางสาววิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์
นางวิมลวรรณ เหียงแก้ว

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิลาสินี พลพวก
นางวิไล เจียมไชยศรี
นางสาววีรนุช รอบสันติสุข
นางสาววีรวรรณ เล็กสกุลไชย
นางศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
นางสาวศรีไพร จันทร์เขียว
นางศรีวรรณ ฤกษ์ภูริทัต
นางสาวศศิกานต์ นิมมานรัชต์
นางสาวศศิธร พุมดวง
นางศิราณีย์ อินธรหนองไผ่
นางศิรธิ ร ศิริอมรพรรณ
นางสาวศิริมา ปัญญาเมธีกุล
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม
นางศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี
นางสมชนก ภาสกรจรัส
นางสมปอง ธรรมศิริรักษ์
นางสมสุข แสงปราบ
นางสรรใจ วงศ์ธนะบูรณ์
นางสายเกียว โนนคู่เขตโขง
นางสายสมร แคฝอย
นางสาวสาวิตรี วทัญญูไพศาล
นางสาวสิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ
นางสิริพร ฉัตรทิพากร
นางสุกัญญา งามบรรจง
นางสุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
นางสุชาดา อินทวิวัฒน์
นางสุณี คุณากรสวัสดิ์
นางสาวสุณี ศิริวิชยกุล
นางสาวสุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
นางสาวสุทธาสินี ปุญญโชติ
นางสุธัญญา พรหมสมบูรณ์
นางสุธาริน สถาปิตานนท์

๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสุนทรี สุวรรณสิชณน์
นางสุนันท์ แก้วมณี
นางสุนิช บัวทอง
นางสาวสุภาพ อารีเอื้อ
นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล
นางสุภิญญา พงษ์สังข์
นางสาวสุวพี พรหมมีเนตร
นางสาวสุวรา วัฒนพิทยกุล
นางสาวสุวลี ศักดาศรี
นางสาวสุวัฒณี คุปติวุฒิ
นางสาวเสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์
นางสาวเสาวนีย์ เพชรบุตร
นางเสาวลักษณ์ รอดผล
นางเสาวลักษณ์ สุขวิรัช
นางอนงค์ สียา
นางอนามัย เทศกะทึก
นางอภิญญา แสงศรี
นางอภินภัส รุจิวัตร์
นางสาวอมรรัตน์ มุขประเสริฐ
นางอรทัย พิบูลโภคานันท์
นางสาวอรวรรณ เล็กสกุลไชย
นางอรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา
นางอรอนงค์ กุละพัฒน์
นางอรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ
นางสาวอรอุมา เขียวหวาน
นางสาวอรัญญา พลพรพิสิฐ
นางสาวอรุณี เร้าอรุณ
นางสาวอลิสา วังใน
นางสาวอ้อทิพย์ พูนนาก
นางอัจชญา สิงคาลวานิช
นางอัญชลี เพิ่มสุวรรณ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘

นางสาวอัมพร กุลเวชกิจ
นางสาวอัมพร พงษ์กังสนานันท์
นางสาวอัมพร ม้าคนอง
นางอ่างทอง บุญเสริม
นางอาภรณ์ ลาภเจริญพร
นางสาวอาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข
นางสาวอาภาพร เผ่าวัฒนา
นางอารยา แจ่มจันทร์
นางอารียา คมสัน
นางอุทัยศรี ศรีพันธุ์
นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย
นางอุบล จ๋วงพานิช
นางสาวอุไรวรรณ ปิติมณียากุล
นางเอื้อพร ไชยวรรณ
นางแอนนา จุมพลเสถียร
นางสาวกมลพรรณ พ้องพงษ์ศรี
นางกรณ์วรัฐ จันทร์ผ่องแสง
นางสาวกรรณิกา ชูเกียรติมั่น
นางสาวกฤษณา สนองคุณ
นางกอบกุล พิรัตน์
นางสาวกาญจนา กังสดาลวิรุฬห์
นางกิ่งกาญจน์ ภู่ทองตระกูล
นางกุสุมา เนรมิตตกพงศ์
นางเกษร กาญจนาธิวัฒน์
นางเกษร จั่นนาค
นางคนึงนิจ สมบูรณ์ผล
นางจณัญญา จันศิริมงคล
นางจรัญญา จุฬารี
นางจันทนา พงษ์สมบูรณ์
นางสาวจันทรวรรณ วิวัฒนาพันธุ์
นางสาวจันทรา นราตรีคูณ
นางจารุณี เล็กวรกุล

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางจารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์
นางสาวจิตติมา แกล้วทนง
นางจิตราภัฎร์ อิงคกุล
นางสาวจินตนา ตั้งอมรสถิตย์
นางจิรพร ภัทรนุธาพร
นางจีรวรรณ ตัณศุภผล
นางจุฑามาศ โกสียะกุล
นางจุรี อุทัยชลานนท์
นางจุฬามณี สุขพรหม
นางฉวีวรรณ นาคอุไร
นางชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ
นางชนิดา หอมหวล
นางสาวชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
นางฐิตาภา นามเกาะ
นางสาวฐิติพร สิริวชิรชัย
นางฐิติรัตน์ มูลพฤกษ์
นางสาวณัชพร ศุภสมุทร์
นางณิชากร ศิริกนกวิไล
นางสาวดรุณี ศรีวิไล
นางดวงพร ชัยฤทธินุกูล
นางสาวทัศนีย์ กิตอํานวยพงษ์
นางทัศนีย์ เทศประสิทธิ์
นางทิพสุดา อู่วุฒิพงษ์
นางธิดา ยุคันตวรานันท์
นางสาวธีรนุช คงสวัสดิ์
นางนงค์เยาว์ ดาวเจริญ
นางนภาพร สิงขรเขียว
นางนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์
นางนลินี พสุคันธภัค
นางนวลตา โพธิ์สว่าง
นางนิตยา แสงเล็ก
นางนิยะดา โสพิกุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒

นางนิรมล อัมพาผล
นางนีรดา กอจิตตวนิจ
นางนุชรา บุญกนก
นางบุญญาพร ยิ่งเสรี
นางบุญลักษณ์ คําอิ่ม
นางบุษบา ใจกล้า
นางบุษบา บุศยพลากร
นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี
นางปฐมพร สุชาติวัฒนชัย
นางปริยะดา โชควิญญู
นางปรียานุช ตรงฤทธิชัยการ
นางสาวปวรมน ศรีบุษรา
นางปัจฉิมา บัวยอม
นางสาวปานใจ อินพุ่ม
นางปาริชาต วงศ์งาม
นางปิยะดา ประเสริฐสม
นางปิยะธิดา หาญสมบูรณ์
นางเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ
นางพรรณทิพา มีธรรม
นางพรรณี ศรีบุญซื่อ
นางพัชนินทร์ อึ้งอําพร
นางเพชราภรณ์ คําเอี่ยมรัตน์
นางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์พงศ์
นางภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ
นางภัทราภรณ์ บุญขันท์
นางภัทรี เลาติเจริญ
นางสาวภาวนา เผือกผาสุข
นางมัลลิกา สถิตนิรามัย
นางมาลินี โตวนิชย์
นางมาลี จงธนากร
นางมาลี ปรีชาพลสิทธิ์

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางมุกดา สํานวนกลาง
นางยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
นางยุวรรณา หวังกีรติกานต์
นางเยาวนาฏ ผลิตนนท์เกียรติ
นางรจนา ขอนทอง
นางรัชนันทน์ ตติยนันทพร
นางรัตนา สุกุมลจันทร์
นางรัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน
นางรัศณี เจริญกุล
นางสาวราณี ฉายินทุ
นางรุ่งทิวา พานิชสุโข
นางสาวรุจิรา พชรปกรณ์พงศ์
นางละออพรรณ สาและ
นางลักษณา ศังขชาต
นางวงเดือน ฦาชา
นางวนิดา โชควาณิชย์พงษ์
นางสาววนิดา พีรพัฒนโภคิน
นางวนิดา เสนเนียม
นางวรนารถ อิ่มเกียรติ
นางสาววรรณา หาญเชาว์วรกุล
นางวรัญญู ว่องวานิช
นางสาววราภรณ์ เขมโชติกูร
นางวราภรณ์ จินตานนท์
นางวัชรีพร ควรดํารงธรรม
นางวันทนา มุทุกันต์
นางวารุณี ฉัตรไพฑูรย์
นางสาววิไลวรรณ เนื่อง ณ สุวรรณ
นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
นางศรัณยา ทระเทพ
นางศรัณยา ประสิทธิศิริกุล
นางศรีสมพร ทรวงแก้ว
นางศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖

นางศรีสุดา ลีละศิธร
นางศิริพร อนุกูลประเสริฐ
นางศิริรัตน์ เชื้อสําราญ
นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ
นางสาวสกุลรัตน์ จารุสันติกุล
นางสาวสมจิตร พิริยะประภากุล
นางสาวสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์
นางสาโรช สิมะไพศาล
นางสาวสาวิตรี อภัยราช
นางสิริมา โกวิทวณิชชา
นางสิริสิรี ลิ้มสันติธรรม
นางสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์
นางสุจิตต์ สาลีพันธ์
นางสุจิตรา ผลประไพ
นางสาวสุณี ผลดีเยี่ยม
นางสุดา วงศ์สวัสดิ์
นางสุนันท์ แสวงทรัพย์
นางสุพรรณี ขันธศุภ
นางสาวสุภาพ ธีรวิรุฬห์
นางสุภาพร สุทัศนทรวง
นางสาวสุมาลี พรกิจประสาน
นางสุรัตน์ พลบุตร
นางสุวิวรรณ นกหนู
นางเสาวนิตย์ กมลวิทย์
นางหทัยรัตน์ สามิบัติ
นางสาวอนงค์ สุทธิพงษ์
นางอนุสรา ว่องวัฒนโรจน์
นางสาวอภิญญา กุณฑลลักษมี
นางสาวอมรากุล อินโอชานนท์
นางสาวอรกัญญา ฉิมพาลี
นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
นางสาวอรศิริ เสรีรัตน์

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางอรุโณทัย มีแก้วกุญชร
นางอังคณา ศรีสัมฤทธิ์
นางอัจฉรา เนตรศิริ
นางอัญชลี อร่ามเธียรธํารง
นางอาภารดี โคเวียง
นางอิสริยา ภิรมย์รัตน์
นางอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
นางสาวอุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
นางสาวอุมาพร ทรัพย์เจริญ
นางอุไร ศิลปกิจโกศล
นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย
นางอุษณีย์ สังคมกําแหง
นางอุษา พุฒซ้อน
นางสาวทัศนียา ลัธธนันท์
นางนงลักษณ์ โรจน์วีระ
นางสาวนพมาศ ช่วยนุกูล
นางนพรัตน์ ชัยบัณฑิตย์
นางปิยนุช สีรยาภรณ์
นางเพ็ญศรี ทองนพคุณ
นางสาววิภารัตน์ อภิวัฒนลังการ
นางสันธนา หิริศักดิ์สกุล
นางสุราตรี อัครบวรกุล
นางกรรภิรมย์ กังสนันท์
นางกิ่งกาญจน์ จงเจริญรัตน์
คุณหญิงจารุภา ศรีกังวาล
นางชญานุตม์ อินทุดม
นางสาวฐาปณีย์ ธรรมรัตน์นิมิต
นางสาวนวลถนอม รักถาวร
นางนันทนา ศิริบุญ
นางสาวประทุมรัตน์ พบสระบัว
นางพัสตราภรณ์ แดงเทศ
นางสาวเพ็ญศรี เสมเสริมสุข

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

คุณหญิงเยาวนาถ ไทยวัฒน์
คุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ
นางวันทนา รัตนะผล
นางศิริลักษณ์ อารย์โพธิ์ทอง
คุณหญิงสร้อยระย้า เรืองวิเศษ
คุณหญิงสิมพลี มาลาเจริญ
นางสุขุมาลย์ เตียพิริยะกิจ
นางสาวสุดารัตน์ จินตวิโรจน์
นางอนงค์ สวรรค์วัฒนกุล
หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์
คุณหญิงอรุณวรรณ ศรีสมทรัพย์
คุณหญิงอัจฉรา กะราลัย
นางอาบทิพย์ ส่งกิตติสุนทร
คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต์
นางนงนุช อธิบดี
พลอากาศตรีหญิง ลิลลี่ ลือเสียงดัง
นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์
นางจุฑามาศ วีระพิเชฎฐ์
นางนัทธมน จินดาโชติ
นางปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา
นางสาวเพชรา สังขะวร
นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
นางสุนันทา สมพงษ์
พลตํารวจตรีหญิง ขวัญตา เจษฎานนท์
พลตํารวจตรีหญิง ณุตตมา ชวาลเวชกุล
พลตํารวจตรีหญิง นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์
พลตํารวจตรีหญิง อัญชนา ศรีทรงผล
นางสาวรงรอง คล้ายสุวรรณ
นางกรวิพา จันทโรทัย
นางสาวช่อดารา สีวะรา
นางสาวชุติมา คงสกุล
นางพูลสุข ธนามี

๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวอัญชนา ศรีเปารยะ
นางสาวกมลวรรณ จุโลทัย
นางกรชศา พฤกษเศรษฐ
นางกรองแก้ว กลับกลายดี
นางกลิ่นผกา มังกรแก้ว
นางสาวกอบกุล สว่างพาณิชย์
นางสาวกาญจนา บุญเกษม
นางเกล็ดนที มโนสันติ์
นางคัทรียา มีเพ็ชร์
นางจาฎุพัจน์ คนธ์พัฒน์กุล
นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
นางสาวจินตนา ไพบูลย์สิน
นางสาวจุไรรัตน์ ทิพย์เสถียร
นางสาวเฉลิมศรี ตันติเตชา
นางช้องอนงค์ สีลพัทธ์กุล
นางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ
นางฐิดาพรรณ์ ไกรเลิศมานนท์
นางทัศศิณา ประไพพันธ์
นางธันยรัตน์ โชควิริยากร
นางนันทกา ตันสกุล
นางสาวนุชนาถ จั่นขาว
นางสาวปริญดา อัญชันภาติ
นางสาวปันทนา สวนประเสริฐ
นางปาณิสรา เพชรรัตน์
นางผาสุก สุดชูเกียรติ
นางพจนีย์ มโนดํารงธรรม
นางพวงเพชร ธันยโรจรังสี
นางสาวพศุตม์ณิชา จําปาเทศ
นางมณี วัชระกิจจา
นางยุพิน เทียนสว่าง
นางสาวเยาวลักษณ์ เลิศชนะพรชัย
นางสาวระพีพรรณ จรรยพงษ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ
นางลัทธพรรณ วรากุลศิริศักดิ์
นางเลิศลักษณ์ หนหาญรบ
นางวนัสนันท์ ทองมีสี
นางสาววิภา เอี่ยมวิลาวัณย์
นางสาววิยดา โชคบวรไพศาล
นางวิลาวัณย์ สุบิน
นางสาววิวรรณ สิทธิไวทยาภรณ์
นางสาวศศิวรรณ ทรงบัณฑิตย์
นางสาวศิริพร เพชรจินดา
นางสาวศิวพร รอดเปีย
นางสาวศิวาภรณ์ โพดาพล
นางศุลีมาศ ชลายนเดชะ
นางสาวสมจินตนา สุทธชีวเทพ
นางสาวสายทอง ช่างสลัก
นางสุชาดา เภาศรี
นางสาวสุดารักษ์ ศิรินพวงศ์
นางสาวสุนันท์ วงศ์เมฆ
นางสุพร กลัดแพ
นางสาวสุภรณ์ ธรรมานุสาร
นางสุภาภรณ์ จิตรรักษ์
นางสุภาภรณ์ จินดากาญจน์
นางสาวสุวิมล เดชานุกูลกิจ
นางสาวอัจฉรา แก้วรัตนปัทมา
นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย์
นางสาวอัญชุลี เลิศเกรียงไกรสร
นางสาวอําไพ ยุกตเวทย์
นางสาวอุบลวัลย์ แก้วกระจ่าง
นางกิตติวรรณ สุคนธมาน
นางสาวจินดารักษ์ แสงกาญจนวนิช
นางสาวดวงดาว จอนสุข
นางสุพรรณี ชีวะไทย

๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสุภาวดี ตันตระกูล
นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ
นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์
นางกาญจนา ฤทธิ์เจริญ
นางสาวเกศวลี ชลิตังกูร
นางคนึงนิจ ตราชูวณิช
นางจินตนา สาระบรรจง
นางชนัญยา จาดชนบท
นางชุดาภรณ์ ศิริสนธิ
นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์
นางทรงลักษณ์ เกียรติวุฒินนท์
นางสาวนภาภรณ์ สวัสดิมงคล
นางสาวปัญญภัสสร์ นพพันธ์
นางศรีวิมล จึงเสถียรทรัพย์
นางสวรส อยู่ยืน
นางสาวสิริกานต์ พงษ์จันทร์
นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์
นางสาวสุมิตรา ไกรพิทักษ์กุล
นางสาวสุวรรณี ชัยจินดาสุต
นางสาวใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ
นางสาวอรชร เลาหนันทน์
นางอัจฉรา แหลมทอง
นางอุดมพร พัฒนโกวิท
นางสาวอุบลวรรณ บูรณศิรินทร์
นางประภา เลี้ยงพาณิชย์
นางพรเพ็ญ คมสัน
นางสาวภูริสุดา นิลวรรณ
นางสาวมยุเรศ เศวตมาลย์
นางมุกดา คุปตอาภากุล
นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี
นางวริดา ตันบุญเอก
นางอนงค์ หุตานุกูล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘

หน้า ๘๕
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นางกอบกาญจน์ ชื่นยินดี
นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
นางจินตนาพร คงธเนศ
นางฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์
นางนันท์นภัส ปัญญวานันท์
นางสาววนิดา ไชยชเนตรตี
นางสาวกชมน ทิพยรัตน์
นางสาวกนกวรรณ รามแก้ว
นางสาวกรฎี นาคชาติ
นางสาวกษมา ลอยเจิ่ง
นางสาวกัณณิกา เรืองนิติวิทย์
นางกัณหาเกสรี รักขิตกูล
นางสาวกันยา ติรเศรษฐเสมา
นางสาวกัลยา วงษ์สวัสดิ์
นางกาญจนา บุญจันทร์
นางกาญจนา ผาณิตมาส
นางสาวกานต์พิชชา บํารุงศักดิ์สันติ
นางสาวโกมลลดา ไกรสิงห์
นางจันทพร นาคพันธุ์ ขมะวรรณ
นางจิตต์ลักษณ์ ไพศาลพานิช
นางสาวจิตปฏิมา เลิศอริยานันท์
นางสาวจินดาพร เมืองอ่ํา
นางสาวจิราวรรณ ไชยศิรินทร์
นางสาวจิราวัลย์ คชฤทธิ์
นางสาวจุฑาภรณ์ อาขารักษ์
นางสาวจุรี โอฬารพัฒนะชัย
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ธาดา
นางสาวฉายลักษณ์ ผิรังคะเปาระ
นางชมภูนุช สุจริตกุล เชาวลิต
นางชลลดา กิจสนาโยธิน
นางช่อทิพย์ เครือเพ็ชร
นางโชติพรรณ โชติวงศ์สุโรจน์

๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวณัฎฐ์วรีย์ ศุภรัตน์
นางสาวณัฏฐ์นิชา สุวรรณพงษ์
นางณัฐวดี ตันอมาตยรัตน์
นางดรุณี สุรีฉัตรไชยยันต์
นางดวงเดือน หวังเจริญกุลชัย
นางสาวดาวน้อย รักนอบน้อม
นางสาวดุษดี พิชยภิญโญ
นางตุลยา พันธุ์ขะวงศ์ ด่านพัฒนามงคล
นางถนอมขวัญ วัชรบุศราคํา
นางสาวถิรพชร อิ่มใจ
นางทัดดาว อิทธิวิกุล
นางสาวทัศนีย์ จรรยาชูกุล
นางทิวา ชีวินไกรสร
นางสาวทิวานันท์ วังศพ่าห์
นางสาวธนวรรณ เนียมกลาง
นางธมลวรรณ ทองบุญ
นางสาวนงนภา กรธีระภัทร์
นางสาวนิโลบล หิรัญรัศ
นางนีรชา ชูโต
นางสาวเนติรัตน์ อรรถวุฒิศิลป์
นางปรานอม ไชยจูกุล
นางปรีชญา มหารัศมี
นางสาวปวีรยา จินดาวสุ
นางปิยพร พรหมเทศน์
นางสาวผาณิต เจียรพันธุ์
นางพงารัตน์ มาประณีต
นางพรชญา ภักดีโต
นางสาวพรทิพย์ มโนมัยวจี
นางพรพิมล เรืองกิจ
นางพัชรา ลิ้มอําไพ
นางพัชรินทร์ โชติวรานนท์
นางสาวพิชชาภา สาครมณีรัตน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
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นางพิทยา บรรจงประพันธ์
นางพิมพ์เพ็ญ พัฒโน
นางสาวภัทรี เพ็ชรทองช่วย
นางภาวินี บุณยประสพ
นางมณฑาทิพย์ ตั้งวิชาชาญ
นางสาวมาดี ธรรมสัจจกูล
นางสาวเมลานี โล่ห์พัฒนานนท์
นางสาวรัชนี วิเศษชาติ
นางรัศม์คชา เทสะเวส
นางรัศมี เนตรภู่
นางราณี เหล่าพัฒนา
นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญพงศ์อนันต์
นางสาวรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต
นางสาวรุจิรา กิติภัทรภูมิกุล
นางฤมล ทาสวัสดิ์
นางล้อมเพชร ไวทยานุวัตติ
นางลัดดา นันทชารักษ์
นางวงศ์ศิริ เทียนฤทธิเดช
นางสาววชิราพรรณ ณ กาฬสินธุ์
นางวรรณา ซื่อต่อตระกูล
นางวรวัลลภ์ จิรัฏฐิติกาล เพชรมุนี
นางสาววราภรณ์ คริศณุ
นางสาววราภรณ์ มณีชื่น
นางสาววรารัตน์ ปาณิกบุตร
นางวรีพร วัฒนชัยนันท์ โกไศยกานนท์
นางวลัย อยู่ประเสริฐ
นางวันทนา ถวัลย์ลาภา
นางสาววันวิสาข์ สิรันทวิเนติ
นางสาววาสนา การะเกด
นางวิภาวรรณ กิตสัมบันท์
นางวีนา ชินตาปัญญากุล
นางศราพร วงษ์พิทักษ์โรจน์

๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางศศิรัศมิ์ ปราณีจิตต์
นางศิริ์กาญจน์ เที่ยงธรรม
นางศิรินา กลิ่นขจร
นางศิริพร พวงสําลี
นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว
นางสาวศุภมาศ คุ้มศรีวงษ์
นางสมหมาย อุสาหะกานนท์
นางสาวสายสนีย์ สายสุนทร
นางสาวสิริน เหมนาค
นางสาวสิริลักษณ์ นาควิเชียร
นางสุจิตต์ มาติกานนท์
นางสุชาดา เมธาบุตร อดุลย์ธีรกิจ
นางสุธิดา คูหะสุวรรณ
นางสาวสุนันทา ธนสารสมบัติ
นางสุภกา ทั่งสุวรรณ
นางสาวสุภัทรา กรอุไร
นางสาวสุรพี ลาภธนาพงศ์
นางสุวรรณา พรอิชยานนท์
นางสาวสุวิมล ทรัพย์มูล
นางสาวอรุณรัตน์ บัณฑิตเสาวภาคย์
นางอรุณวดี ไวกาสี
นางอลิสา กรพันธุ์
นางอัจฉรา กอบกัยกิจ
นางสาวอัญชนา คุ้มกัน
นางอัญญรัตน์ รัตกิจนากร
นางอุรุชา สุขพรศิริ
นางจินตนา เลิศอาภานนท์
นางธมน แสงสําราญ
นางสาวธันยนันท์ เจียมรัตนสกุล
นางนิตยา กิติสุภรณ์พันธ์
นางสาวเนาวรัตน์ พัฒนไพรสณฑ์
นางสาวบุญทิวา สิริธรังศรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางวิมลรัตน์ โสภณ
นางสาวศรีไพร รุ่งสว่าง
นางสมคิด จตุรภัทร
นางสิรินันท์ พงษ์ธรรม
นางเสาวลักษณ์ อังคะวานิช
นางอภิญญา นิติอาภรณ์
นางสาวอรพรรณ หิรัญบัฏ
นางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ
นางต้องฤดี มากบุญ
พลตรีหญิง นวลทิพย์ อรุณศรี
นางพจนี คุ้มฉายา

หน้า ๘๗
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖

นางพรวิมล ดิษฐกุล
นางพิณทอง พอจิต
นางพุดตาน ชัยวงศ์
นางรัชเกล้า กังศศิเทียม
พลตรีหญิง รัชดา เกาฏีระ
นางวิภาดา สีตบุตร
นางวิรุณลักษณ์ ตราชูธรรม
พลอากาศตรีหญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง
นางเอมวลี แสวงศักดิ์
นางจอมทอง เกียรติไพบูลย์
นางพันทิพา จักทิก

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
๒๐ นายสุชาติ ศรีไพบูลย์
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
๒๑ นายสุรพงษ์ มาลี
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
๒๒ นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
๒๓ นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล
นายอารักษ์ โพธิทัต
๒๔ นายเอนก มีมงคล
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์
๒๕ พลโท ภาณุ พรหมดิเรก
นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ
๒๖ พลตรี กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์
นายก่อเกียรติ สุวรรณโชติ
๒๗ พลตรี กฤษณะ วัชรเทศ
นายชนินทร์ ขาวจันทร์
๒๘ พลตรี กุลเดช จันทรฆาฎ
นายชาตรี ลิ้มผ่องใส
๒๙ พลตรี โกศล ชูใจ
ร้อยโท ชุมพล กฤษณสุวรรณ
๓๐ พลตรี จุฬา เจริญวัฒนากุล
๓๑ พลตรี ชยันติ์ เหมะรัชตะ
นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
๓๒ พลตรี ธวัชชัย ฟักเทพ
นายนัทพงศ์ สุวรรณรัตน์
๓๓ พลตรี บุญชู กลิ่นสาคร
นายนิพจน์ อัษญคุณ
๓๔ พลตรี ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์
นายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์
๓๕ พลตรี พงษ์ศักดิ์ โสวัณณะ
นายพีระ ทองโพธิ์
๓๖ พลตรี พนมเทพ เวสารัชชนันท์
นายศิริศักดิ์ ศิริผล
๓๗ พลตรี พีรพงศ์ ศรีพันธุ์วงศ์
นายสมโภชน์ สุทธาธิวงษ์
๓๘ พลตรี ภัทรเดช แก้วบริสุทธิ์
นายสรพงค์ ศรียานงค์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
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พลตรี วรพจน์ ธนะธนิต
พลตรี วิจารณ์ จดแตง
พลตรี วิทยา พ่วงพันธุ์งาม
พลตรี สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา
พลตรี สุรศักดิ์ แฟงคล้าย
พลตรี อนุสรณ์ นุตสถิตย์
พลตรี อภิชาติ ไชยะดา
พลเรือตรี ช่วงชัย แสงแจ้
พลเรือตรี ประเสริฐ บุษราคัมตระกูล
พลเรือตรี เผ่าเทพ ประสานพานิช
พลอากาศตรี ไตรทศ จันทร์แก้ว
พลอากาศตรี ทศพร ตันศิริ
พลอากาศตรี ธนภณ จันทร์จําเริญ
พลอากาศตรี ธีระพันธ์ บุษสาย
พลอากาศตรี วรวิทย์ ยศะทัตต์
พลอากาศตรี วสุ เบ้าสุข
พลอากาศตรี วัชระ อินทรประสงค์
พลอากาศตรี วีรยุทธ์ ฉ่ําพิรุณ
พลอากาศตรี วีระยุทธ์ พิชญโยธิน
พลอากาศตรี ไวยชิต วิโรจนาภา
พลอากาศตรี อัมรินทร์ ตรีเพ็ชร
พันเอก กนกพงษ์ จันทร์นวล
พันเอก กฤษฎา ชโลปถัมภ์
พันเอก กฤษณะ วโรภาษ
พันเอก กฤษณีรีน เบ้าลี
พันเอก กฤษดา นิยมวิทย์
พันเอก กฤษดา พงษ์สามารถ
พันเอก กันต์พจน์ อุทุมภากุลเศรษฐ์
พันเอก กันตพจน์ เศรษฐารัศมี
พันเอก กําจร จริตพันธ์
พันเอก กิตติ คงสมบัติ
พันเอก กิตติภัค ทองธีรธรรม
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กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย
กิตติศักดิ์ ฝีมือช่าง
กุศล อุปลานนท์
เกรียงไกร พันธุเพ็ง
ไกรภพ ไชยพันธุ์
คณเดช พงศบางโพธิ์
คณธัช ชนะกาญจน์
คณธัช มากท้วม
คมสัน ศรียานนท์
จตุรพงศ์ บกบน
จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก
จัตุรงค์ จันทรนนท์
จิตรพล กัณฐวิจิตร
จิโรจ แสนทิตย์
จีรัชญ์ บุญชญา
เฉลิมพล จินารัตน์
เฉลิมพล สานุสันต์
ชนะพงษ์ ทองทวน
ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์
ชวน จันทวาลย์
ชัชช์ มนตรีมุข
ชัยยา จุ้ยเจริญ
ชัยรัตน์ จงมนตรี
ชาญ อํานรรฆสรเดช
ชาญวิทย์ ปิ่นมณี
ชาญวิทย์ วัฒนสานติ์
ชาตรี กิตติขจร
ชาตรี มณีพงษ์
ชาติวัฒน์ คงอุทัยสกุล
ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ
ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา
ชูศักดิ์ อุปสาร
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โชคชัย พลสมัคร
ไชยยาวุฒิ เจริญพานิชย์
ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์
ณรงค์ศักดิ์ เติมลาภ
ดนัย ดิษาภิรมย์
ดาว ธรณีนิติญาณ
ดํารงค์ คงเดช
ดิเรก กาวิชยั
ดุจเพ็ชร์ สว่างวรรณ
เดชา บุณยรักษ์
เดโช ชูชีพ
ตระกูล ฟูเจริญยศ
ตุลธร นวพิตร
ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์
ถาวร ไชยเดือน
ทรงวิทย์ วายุเหือด
ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ
ทัศน์เชษฐ์ วรรณสวัสดิ์
ธนบดี ตันหยง
ธนภัทร นาคชัยยะ
ธราวัฒน์ แสงอ่อน
ธวัชชัย คามจินดา
ธวัชชัย ศิริปรุ
ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา
ธานินทร์ สนิทชน
ธีรพล วงษ์ไทย
ธีระพร คําขจร
นพรัตน์ นาคจันทึก
นฤดล สุขมา
นวกร สงวนศักดิ์โยธิน
นําศักดิ์ สาระสุข
นิพนธ์ บรรพตเสต
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นิโรธ ฉายากุล
เนาวรัตน์ อาจฤทธิ์
บรรจุ ต่ายทอง
บัณฑิต แสงอ่อน
บุญรวม พานิช
ปรวัชร ไพรสุวรรณ
ประกาศิต เทศวิศาล
ประชุม พันธ์โสตถี
ประทีป บุญทิพย์จําปา
ประพิณชัย สุขทองทิพย์ไกร
ประสพโชค พงษ์ทองเจริญ
ประสิทธิ์ สังข์น้อย
ประสิทธิ์ สุขวงศ์
ประสิทธิชัย พร้อมมูล
ประสิทธิชัย อิ่มอักษร
ประเสริฐ ขวัญชัย
ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์
ปิยะเดช มีเดช
เปรม รอดสวาสดิ์
พงษ์ศักดิ์ หมื่นกล้าหาญ
พิเชษฐ์ เอกอนันต์กุล
พิเชษฐ เผือกพิพัฒน์
พิสิษฐ์ ผาสุข
พีรพงษ์ วิฑิตอมรเวท
พุฒิประสิทธิ์ จิระมะกร
พูลลาภ ยะตินันท์
ภัทรพล ภัทรพัลลภ
ภาณุวัตร อาดํา
ภิญโญ คัมภีร์พันธุ์
ภูมิรัตน์ ลือศิริ
มนศักดิ์ สุวงศ์สินธุ์
มโนช จันทร์คีรี
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พันเอก มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พันเอก มาโนชญ์ รัตนเลขา
พันเอก ยศพันธ์ แจ้งยอดสุข
พันเอก ระเมียร สร้อยจิตร
พันเอก รัชพล วิไลเนตร
พันเอก รัฐพล ธูปประสม
พันเอก รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์
พันเอก รัฐวุฒิชัย ภิรัตน์สุภาศิริ
พันเอก ราม รังสินธุ์
พันเอก เรวัต ถนอมศักดิ์
พันเอก เลียบ จันทร์สุขโข
พันเอก วรชัย คุณกมุท
พันเอก วรพินิจ ขันธุปัฏน์
พันเอก วัชรพล จุมพล
พันเอก วัชระ วงศ์ข้าหลวง
พันเอก วัลลภ ก้อนมณี
พันเอก วิชัย เสริมบุญสุข
พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร
พันเอก วิทยา ชัยสมพร
พันเอก วิเนตร เนาวราช
พันเอก วิบูลย์ ผมปัน
พันเอก วิระ เธียรธโนปจัย
พันเอก วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน
พันเอก วีรชัย ทวานนท์
พันเอก วีรชัย ภู่ชอุ่ม
พันเอก วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช
พันเอก วุฒิชัยษ์ ชูฤทธิ์
พันเอก เวชศักดิ์ ขันธอุบล
พันเอก ไวพจน์ พันธุ
พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์
พันเอก ศุภฤกษ์ สถาพรผล
พันเอก สถาพร สหวัฒน์
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สถิตย์ บุญเมือง
สมคิด ดีมิตร
สมชัย เสนาะกลาง
สมชาติ เปรมจิตต์
สมพร รื่นญาติ
สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์
สยาม สมรรคจันทร
สรชัช สุทธิสนธิ์
สรรเสริญ คล้ายแก้ว
สังคม ทําจะดี
สัมพันธ์ ดํารงค์กุล
สัมฤทธิ์ ศุภรางกูร
สิทธิเจตน์ วงษ์ไหลทอง
สิทธิพร มุสิกะสิน
สินสุข ศศะนาวิน
สิรภพ พานครอบแก้ว
สุชิน ตรงดี
สุรเดช มะลิลา
สุรวิทย์ รัตนประทุม
สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม
สุระ สายอุบล
สุรัตน์ ประเสริฐสุข
สุรินทร์ นิลเหลือง
เสกสรรค์ โพทิพยวงศ์
เสด็จ บัณฑิต
โสภณ ศิริงาม
โสรัจ พันธ์ไชยศรี
องอาจ พิมพ์ทนต์
อนุรักษ์ ทับคล้าย
อภิชาต เชียงอารีย์
อภิชาติ ถนอมชาติ
อัทธาธร บูรณากาญจน์
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พันเอก อัษฎางค์ รอดวัฒนกาญจน์
พันเอก อาคม พงศ์พรหม
พันเอก อาชวกุล กาญจนาคม
พันเอก อาณัติ ปิ่นรัตนานนท์
พันเอก อาทิตย์ อรุณโชติ
พันเอก อุทรณ์ นิมิตพงศ์พร
พันเอก อุนฤทธิ์ นวลอนงค์
พันเอก เอกกุล วรรรณดิษฐ์
นาวาเอก กนกพล พิมพ์ทอง
นาวาเอก กรวิทย์ ฉายะรถี
นาวาเอก กระแสร์ เม่งอําพัน
นาวาเอก ก้องศักดิ์ ปรีดีคณิต
นาวาเอก กิติรัตน์ เงินมีศรี
นาวาเอก กิติศักดิ์ สายนุช
นาวาเอก คณบดี ศิริเรือง
นาวาเอก เฉลิมชัย สวนแก้ว
นาวาเอก ชวิช วงษ์รัตน์
นาวาเอก ชัยณรงค์ เตชะดี
นาวาเอก ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล
นาวาเอก ชาตรี ชื่นมนุษย์
นาวาเอก ไชยนันท์ ชูใหม่
นาวาเอก ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน
นาวาเอก ทายาท รอดศิริ
นาวาเอก ทินกร กาญจนเตมีย์
นาวาเอก ธวัชชัย พิมพ์เมือง
นาวาเอก ธันยกร เสนาลักษณ์
นาวาเอก ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล
นาวาเอก ธํารง สุพรรณพงศ์
นาวาเอก นิพนธ์ รัตนะเหลี่ยม
นาวาเอก บงกช สโมสร
นาวาเอก ประยุฒม์ ผลจันทร์
นาวาเอก ปรัชญา กัญวิมล
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นาวาเอก ปริญญา มีลักษณะ
นาวาเอก ปัทพงษ์ ดุรงค์ฤทธิชัย
นาวาเอก ปิยนาท กาญจโนภาศ
นาวาเอก พนม ควรประดิษฐ์
นาวาเอก พิชญ์ สัตยมานะ
นาวาเอก พิบูลย์ พีรชัยเดโช
นาวาเอก ภานุมาศ ธนะพานิช
นาวาเอก รัตนะ เรืองรุ่ง
นาวาเอก ฤมล ฤทธิ์คํารพ
นาวาเอก วสิษฐ์พล ยงยุทธิ์
นาวาเอก วิทวัส สุนทรนันท
นาวาเอก ศุภชัย ธนสารสาคร
นาวาเอก สนั่น โพธิ์ศรี
นาวาเอก สราวุฒิ ใจชื้น
นาวาเอก สัญญา ศิลากุล
นาวาเอก สันติรัตน์ ธาระเขตต์
นาวาเอก สายชล ศรีลาธรรม
นาวาเอก สิทธิศักดิ์ ศิริวัฒน์
นาวาเอก สุชัย โอฬารรัตน์มณี
นาวาเอก โสภณ รัชตาภิรักษ์
นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์
นาวาเอก อนุวัต ดาผิวดี
นาวาเอก อนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ
นาวาเอก อาณัติ ดิษฐสกุล
นาวาเอก อารยะ สิงหเสมานนท์
นาวาเอก อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล
นาวาเอก อุทัย ชีวะสุทธิ
นาวาเอก อุทาน คล้ายผึ้ง
นาวาอากาศเอก กรวิตต์ วัชรสินธุ์
นาวาอากาศเอก กฤษดา เมืองนารถ
นาวาอากาศเอก กานต์ชนก หันหาบุญ
นาวาอากาศเอก กิจสม พันธุ์โกศล
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
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นาวาอากาศเอก ภาณุ อดทน
นาวาอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร
นาวาอากาศเอก มนูธรรม เนาว์นาน
นาวาอากาศเอก มรกต ทองสุข
นาวาอากาศเอก มานัส ทรัพย์ประเสริฐ
นาวาอากาศเอก วัชรินทร์ เชาว์วันกลาง
นาวาอากาศเอก วันชัย ม้าสุวรรณ
นาวาอากาศเอก วิญญา โพธิ์คานิช
นาวาอากาศเอก วิทยา ถาน้อย
นาวาอากาศเอก เศิกสันต์ ไชยสาม
นาวาอากาศเอก สกนธ์ ท่าม่วง
นาวาอากาศเอก สนธิชัย สุวรรณสุข
นาวาอากาศเอก สมควร รักดี
นาวาอากาศเอก สมพร ตรีราภี
นาวาอากาศเอก สมพร แต้พานิช
นาวาอากาศเอก สมยศ จุลเสน
นาวาอากาศเอก สรรพชัย ศิลานิล
นาวาอากาศเอก สราวุธ เพ็งปรีชา
นาวาอากาศเอก สาธิต น้ําฟ้า
นาวาอากาศเอก สามารถ รัตนศฤงค์
นาวาอากาศเอก สิทธิพิชัย บุนนาค
นาวาอากาศเอก สุพจน์ ชัยมงคล
นาวาอากาศเอก สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี
นาวาอากาศเอก สุมน หุ่นโพธิ์
นาวาอากาศเอก สุเมธา เผือกหอม
นาวาอากาศเอก เสริมเกียรติ ก้อนมณี
นาวาอากาศเอก อดิศร อุณหเลขกะ
นาวาอากาศเอก อนุกูล อัครธรรม
นาวาอากาศเอก อาณัติ เดชพร
นาวาอากาศเอก อาทิตย์ อู่วิเชียร
นาวาอากาศเอก โอภาส ใจเที่ยง
นายกฤช อชิรญาพันธ์

นาวาอากาศเอก เกตุไผท ศรีบุญญเกษ
นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์
นาวาอากาศเอก เกษียร เปาอินทร์
นาวาอากาศเอก คติพันธุ์ บุญยะโพธิ์
นาวาอากาศเอก คิดควร สดับ
นาวาอากาศเอก จํารูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร
นาวาอากาศเอก จุติ ฉิมคล้าย
นาวาอากาศเอก เฉลิม เกตุรุ่ง
นาวาอากาศเอก ชนะยุทธ รัตนกาล
นาวาอากาศเอก ชูชาติ จิตตรีเหิม
นาวาอากาศเอก ชูชาติ โพธิ์ไชยแสน
นาวาอากาศเอก ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์
นาวาอากาศเอก ฐานัตถ์ จันทร์อําไพ
นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ
นาวาอากาศเอก เดชา หักขุนทศ
นาวาอากาศเอก ตากเพชร พินพันธุ์
นาวาอากาศเอก ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จํานงค์
นาวาอากาศเอก ทวีพงษ์ ปาจรีย์
นาวาอากาศเอก เทอดพงศ์ ชูชีพวัฒนา
นาวาอากาศเอก ธวัชชัย สงวนเรือง
นาวาอากาศเอก ธัญโรจน์ อัลภาชน์
นาวาอากาศเอก นริศร์ สังขวิจิตร
นาวาอากาศเอก เบญจพล สํารวจเบญจกุล
นาวาอากาศเอก ประกาศิต เจริญยิ่ง
นาวาอากาศเอก ประทีป โลหิตศิริ
นาวาอากาศเอก ประโมทย์ ตั้งวงษ์เลิศ
นาวาอากาศเอก ปรีชา ชนะชัย
นาวาอากาศเอก พาห์รณ สงวนโภคัย
นาวาอากาศเอก พิษณุ แก้วเอี่ยม
นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ ไล้เลิศ
นาวาอากาศเอก ไพรวัลย์ พัชรธรรม
นาวาอากาศเอก เฟื่องศักดิ์ เรืองกล
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นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์
นายกิตติโชติ ตัณฑารักษ์
นายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร
นายเกียรติพงษ์ อินทสุภา
นายโกศล คันธวร
นายคณิท อิศดุลย์
นายจักกฤช อุเทนสุต
นายชัยวัฒน์ ศรีสมนึก
นายชาญชัย กันภัย
นายชุมพร เสนไสย
นายถวัลย์ รอดจิตต์
นายทรงศักดิ์ บุญระพงษ์เจริญ
นายธนภัทร พงษ์อร่าม
นายธานี สกลวิทยานนท์
นายนนทชัย ค่าน้ํามิตร
นายบุญทิพย์ ชูโชนาค
นายบุญมา สิริธรังศรี
นายบุญเลิศ วิริยาวุทธ
นายประมาณ เปลี่ยนสมัย
นายพงศ์เทพ นฤภัย
นายพีระพล กาญจนดิลก
นายพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
นายมนัส ใจสอาด
นายมนู จํานงค์นารถ
นายยรรยง ราชานนท์
นายยุทธนา พูลพิพัฒน์
นายวชิระ บัวมาศ
นายวิรัช เกตุนวม
นายไว คงทวี
นายศักดิ์ชาย สินไชย
นายสําราญ เมืองนิล
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสุชาติ ชัยจิตร์
นายสุทธิชัย ตันบุญยศิริเดช
นายสุรชัย สุกปลั่ง
นายสุรชัย สุรัติเมธาพันธุ์
นายเสมอพงษ์ จันทรเดชา
นายอภิวัชร์ มีเสือ
นายอํานาจ ผลผ่องใส
นายอํานาจ อริยจินดา
นายอุทัย กสิกรินท์
นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ
นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์
นายดนัย เมนะโพธิ
นายทรงวิทย์ นิภาสุวรรณ
นายธัชไท ถมังรักษ์สัตว์
นายธานี แสงรัตน์
นายปรีชา แก่นสา
นายรุจ ธรรมมงคล
นายโวสิต วรทรัพย์
ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก
นายสุวัฒน์ แก้วสุข
นายจีระศักดิ์ แสนสุธา
นายชนวัฒน์ ศรีพุ่มบาง
นายชาญศิลป์ ขจัดมลทิน
นายตรัยรักษ์ วรัทย์หินเกิด
ว่าที่ร้อยตรี ธนพงศ์ แก้วคํา
นายบรรเจิด พัฒนสาร
นายประสงค์ สุระพล
นายพัชระ ตั้งพานิช
นายเพิ่มพร บุพพวงษ์
นายมานิตย์ หยูมาก
นายสมิทธิเดช โม่งประณีต
นายอารัญ บุญชัย
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นายอิทธิพล มีเจริญ
นายพิมาน วงศ์อภัย
นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ
นายสุพล บริสุทธิ์
นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช
นายขจร เราประเสริฐ
นายจงเจษฏ์ ศรีกระจ่าง
นายจาตุรนต์ พลราช
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
นายชลินทร์ ประพฤติตรง
นายชัยฤทธิ์ ไทยสมบูรณ์
นายชาตรี จันทโรจวงศ์
นายชูศักดิ์ สัจจพงษ์
นายฐิตวัฒน์ จันทวร
นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ
นายณรงค์ สุทธิสังข์
นายดิเรก สังข์ศร
นายดุลยสิทธิ์ นิยาแม
นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง
นายทศพร ปุระสุวรรณ์
พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์
นายธนบดี ขวาโยธา
นายธรรมนูญ แจ่มศรี
นายธรรมนูญ ทองสุข
นายธัชธาวินท์ สะรุโณ
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล
นายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์
นายบุณยลักษณ์ ฉลองสัพพัญญู
นายปกครอง สุดใจนาค
นายปนิธิ เสมอวงษ์
นายประกอบ เผ่าพงศ์
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายประภาส ภิญโญชีพ
นายประสงค์ ไชยลังกา
นายประสิทธิ์ พวงทอง
นายประเสริฐ มั่นศิริ
นายพนัส พันธุ์วรรณ
นายพบชาย สวัสดี
นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล
นายพีรยุทธ์ แสนศรี
นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์
นายไพฑูรย์ รื่นสุข
นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์
นายยุทธนา เริงณรงค์
นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์
นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล
นายวรชันย์ หลักกรด
ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก
นายวรวุฒิ เอี่ยมกําแพง
นายวันชัย ถวิลไพร
นายวินัย ชมภูแก้ว
นายวุฒิฉตั ร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นายสถาพร ใจอารีย์
นายสมศักดิ์ เภาทอง
นายสมศักดิ์ แสนศิริ
นายสันธาร นาควัฒนานุกูล
นายสําราญ สาราบรรณ์
นายสุนทร รัชฎาวงษ์
นายสุนิยม ตาปราบ
นายสุรเชษฐ์ แพทยากูล
นายสุวัฒน์ ขันเชื้อ
นายโสรัจ ออไอศูรย์
นายอนุวัตร บัวจันทร์
นายอโนทัย จันทร์พูล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘

นายอรรณพ เสือกระจ่าง
นายอาคม พิญญศักดิ์
นายอํานวย ฤทธิชัย
นายเอกพงษ์ บุญมา
นายเอนก ธํารงมาศ
นายโอสถ นาคสกุล
นายกฤษณะ พึ่งปาน
นายการุณ แสนจิตร
เรือเอก ชลลิต หมื่นศรี
นายธนู ธรรมหิเวศน์
นายประสาน ชาติไทย
นายปัญญา ชูพานิช
นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายยิ่งใหญ่ รัศสุวรรณ์
นายวีระศักดิ์ ทวีศักดิ์
นายศุภฤกษ์ รัตนศิริ
นายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล
นายสตวัน มะโนเครื่อง
นายสุกรี จารุภูมิ
นายสุมิตร จงอัจฉริยกุล
นายสุวิทย์ สังข์แก้ว
นายเสน่ห์ ตั้งสถิตย์
นายอาทิตย์ วินิจสร
นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์
นายคมสัน เวชรังษี
นายธนู ศรีนาวาวงศ์
นายธวัชชัย ลัดกรูด
นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์
นายมาโนช ดํารงวงษ์สุวินัย
นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล
นายสา แสงสว่าง
นายสุขุม มิตตัสสา

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสุชิน สังขพงษ์
นายสุเมธา วิเชียรเพชร
นายอาวีระ ภัคมาตร์
ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย
นายธีระศักดิ์ แง้เจริญกุล
นายสมหวัง โลจนอังศุ
นายอานนท์ จันทวิช
นายเกียรติศักดิ์ อิสระภักดีรตั น์
นายเจริญลาภ ฬาทอง
นายชํานาญ กายประสิทธิ์
นายณรงค์ หุตานุกูล
ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ สินศรานนท์
นายนิยม วัฒนประภากร
นายเพทาย หมุดธรรม
นายภูมี ศรีสุวรรณ
นายวรากร พรหโมบล
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
นายศิริวัฒน์ ธนะผลเลิศ
นายสมศักดิ์ อัมพวันวงศ์
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์
นายสุทธิชัย สุขสีเสน
นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร
นายหร่อหยา จันทรัตนา
นายอํานาจ คงทอง
นายอุทัย ภูริพงศธร
นายจักรพันธ์ เกษภิญโญ
นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
นายสง่า กระต่ายทอง
นายกกชัย ฉายรัศมีกุล
ว่าที่ร้อยตรี กมล เสถียรดี
นายกฤตธี จําเริญพานิช

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒

นายกฤษณา คนเพียร
นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ
นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม
นายกิตติ เก่งกิตติภัทร
นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์
นายกิตติคุณ บุตรคุณ
นายกิตติพงศ์ ผลประยูร
นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย
นายเกริกไกร สงธานี
นายเกษม ปุ่นอุดม
นายโกวิท สุทธิพงษ์วิจิตร
นายโกสิทธิ์ บุญส่ง
นายโกสินทร์ เขมภูสิต
นายเข็มชาติ เพียรทํา
นายคณิต คงเปีย
นายคณิต เอี่ยมพิศ
นายคณิศร บุญซ้อน
นายคัมภีร์ ศรีสุนทร
นายคํารณ ใจซื่อกุล
นายจงสมิทธิ์ ทองเถาว์
นายจตุรพร วรพิบูลย์ศักดิ์
นายจรัญ จิตสาคร
นายจรัญ ดวงศรี
นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว
นายจเร หาสินทรัพย์
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
นายจารึก วงศ์วานิช
นายจําเนียร สายสมบัติ
นายจํารัส ช่วงชิง
นายจํารัส นาแฉล้ม
นายจําเริญ นิ่มนนท์
นายจิรวัฒน์ วัฒนาอุดม

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายจิรศักดิ์ ปราบเสียง
นายจิรัฏฐ์ ธนันต์วรฤทธิ์
นายจีรวัฒน์ พราหมณี
นายเจริญ กวยรักษา
นายเจริญชัย ล่ามสมบัติ
นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล
นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี
นายเฉลิมชัย โชติกวณิชย์
นายเฉลิมพล ศิริอําพล
นายชโชคชัย คําแหง
นายชนการ ทิพย์ประเสริฐสุข
นายชนะ ธรณีทอง
พันจ่าเอก ชนินทร์ ราชมณี
นายชวกิจ หิรัญญาภิรมย์
นายชวภณ ประชิตวัติ
นายชวลิต ปราบพาล
นายชวลิต อัศวะมหาศักดา
นายชัชชาย เกื้อกาญจน์
นายชัชวาล ชาญวิรัตน์
นายชัชวาล สมจิตต์
นายชัชวาลย์ ปัญญา
นายชัยชนะ มีศิริ
นายชัยธรณ์ บุญมาเจริญวงษ์
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์
นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์
นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์
นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง
นายชัยยศ เอื้อปัญญาพร
นายชัยยุทธ คุ้มบัว
นายชาญชัย พิเชษฐบุญเกียรติ
นายชาตรี ณ ถลาง
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖

นายชินวุฒิ ขาวสําลี
นายชีพ กิจพิทักษ์
นายเชาวลิต เกิดกลาง
นายเชิดเกียรติ ทาทอง
นายเชียน กับกระโทก
นายโชคชัย วัฒนกูล
นายณรงค์ รามณรงค์
นายณรงค์เดช รักษ์ดํารงค์
นายณัฐวัชร เนตรแก้ว
นายดนัย สุวรรณวัฒนา
นายดํารงรัฐ ผัดโพธิ์
นายดิษฐากร ส่งแสง
นายดุลยนิตย์ เมธาวิทย์
นายดุสิต นาแถมพลอย
นายเดชา ดาวศรประศาสน์
นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์
นายไตรมิตร นคราวนากุล
นายถิรนาท เอสะนาชาตัง
นายทฐพร ผิวงาม
ร้อยโท ทรงพล แป้นแก้ว
นายทศพร มิตรนิโยดม
นายทศพล เผื่อนอุดม
นายทศพล ยุทธศิลป์กุล
นายทองใบ ปัดทํา
นายทักสินย์ ชุ่มน้อย
นายทัศนัย สุธาพจน์
นายเทียนชัย วงศ์ษา
นายธงชัย โรจนกนันท์
นายธนนท์ พรรพีภาส
นายธนภณ กิจกาญจน์
นายธนรัฐ มหาศาล
นายธนิต ฤกษ์มี

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายธนิต สุภาแสน
นายธวัชชัย นามสมุทร
นายธัชกร เหมือนแม้น
นายธัญเทพ พิมพ์สังกุล
นายธานี สินประสงค์
นายธํารง คุปตะวินทุ
นายธีระ เหลียวสุธีร์
นายธีระเนตร อัญชัญบุตร
นายธีระพล สุขะวัลลิ
นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์
นายนคร ศิริปริญญานันท์
นายนที มนตริวัต
นายนนทชัย เวยสาร
นายนพดล จอมเพชร
นายนพดล ชูเชิด
นายนพดล วัฒายุ
นายนพพร พนานุสรณ์
นายนพรัตน์ รัตนพานิช
นายนภดล วรกัลป์
นายนิคม จันพุ่ม
นายนิติ วิวัฒน์วานิช
นายนิธิพัฒน์ ศรีมรกต
นายนิธิวัชร์ จันทร์เฉลียว
นายนิมณ ทองนอก
นายนิมิต บูรพาสถิตย์
นายนิยม มัชรินทร์
นายนิรันดร์ สุนทรอารมณ์
นายนิวัช ปรีชา
นายบดินทร์ เกษมศานติ์
นายบรเมศร์ ธีระคําศรี
นายบุญชัย ทิพยางกูร
นายบุญธรรม ทองพิจิตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐

นายบุญเพิ่ม นาคดํา
นายบุญเหลือ กฤติวัฒนพงษ์
นายบุญเหลือ บารมี
นายปกรณ์ กรรณวัลลี
นายประกาศ สุขกุล
นายประจบ บุญแสง
นายประจวบ คงฤทธิ์
นายประชัน ไชยชนะ
นายประชิต เจริญฉ่ํา
นายประทีป ตระกูลสา
นายประทีป นทีทวีวัฒน์
นายประพันธ์ โพธิ์วันนา
นายประพันธ์ สุวรรณ์
นายประภัสสร สืบเหล่ารบ
นายประภาส ปิยะทัศน์ศรี
นายประภาส สกุลดี
นายประมวล สุดสายเนตร
นายประมาณ อาจสาริกรณ์
นายประโยชน์ ฆารไสว
นายประวิทย์ บุราณฤทธิ์
นายประสงค์ หล้าอ่อน
นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน
นายประหยัด ช่อผกาพันธ์
นายปรัชญา เปปะตัง
นายปรัชญาวิชญ์ อิสระ
นายปราโมฑย์ ครุธแก้ว
นายปราโมทย์ ทํานอง
นายปราโมทย์ รินทราช
นายปราโมทย์ สะรอหมาด
ร้อยโท ปรินชัย สอนซื่อ
นายปรีชา ดิลกพรเมธี
นายปรีชา พรมทา

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
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
๗๔๑
๗๔๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายปรีชา ยอดแก้ว
นายปรีชา แสงพิสิทธิ์
นายปรีดา ศรีนพคุณ
นายปัญญา ยิ้มอาจ
นายปัญญา ศรีดี
นายปัญญา เศวตธรรม
นายปัณณ์พงศ์ ถุนาพรรณ์
นายปิ่น เอื้อตระการวิวัฒน์
นายปิยะ ปิจนํา
นายปิยะพันธ์ นาคะเสถียร
นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ
นายพงศ์พีระ ชูชื่น
นายพงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายพงษ์สิทธิ์ มงคลนัฏ
นายพยุง คุ้มสุพรรณ
ว่าที่ร้อยตรี พยุงศักย์ สุวรรณโณ
นายพโยม รุจิรัสสวรวงค์
นายพรชัย โควสุรัตน์
นายพัลลภ สิงห์ทอง
นายพิเชษฐ์ คงช่วย
นายพิเชษฐ์ มากโพ
นายพิทยา แต้สกุล
นายพินัย ศรีวิไล
นายพินิจ ราชวัฒน์
ว่าที่ร้อยตรี พีระ เอี่ยมสุนทร
นายพีระพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์
นายพูนศักดิ์ รังสิกรรพุม
นายเพชร สุพพัตกุล
นายเพชรพงษ์ จิวะนนท์
นายไพโรจน์ เกกินะ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายไพโรจน์ อินทร์แก้ว
ร้อยตํารวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์
ว่าที่ร้อยตรี ภัสพล เหง้าโคกงาม
นายภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
นายภานุ อ่ําใหญ่
นายภุชงค์ ศรีวัฒนพงศ์
นายภูชิสส์ ปิดดํา
นายภูมิชัย ราชพิตร ภักดีวิเศษ
นายมงคล พูลรักษ์
นายมงคลสิษฐ์ ปิยณรงค์โรจน์
นายมนต์ตรี ธนะคุณ
นายมนตรา กอซอ
นายมนตรี ชาลีเครือ
นายมะนะยิบ สาเหาะ
นายมาโนช สดใส
นายมารินทร์ เมฆดี
นายเมธา สุบิน
นายเมธี ฮ่งภู่
นายยงยุทธ์ ช่วยวงศ์
นายยงยุทธ จรเสมอ
นายยงยุทธ สวนทอง
นายยุทธนา พิทยานันทกุล
นายยุทธพร พิรุณสาร
นายรณรงค์ ศิริพันธุ์
นายรัชกฤช ชาญหิรัญกุล
นายราชัน โภคสวัสดิ์
นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี
นายราเชนทร์ ฤกษ์เกษม
นายราศรี ศรีธรรมราช
นายรุ่งโรจน์ ศรีสุทธิรักษ์
นายเรียบ สวัสดิผล
ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์ ขําศรีบุศ

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
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายวรวิทย์ ช้อนทอง
นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง
นายวัชรพันธ์ ถาวรหงส์
นายวัชระ ม่วงชู
นายวัชรินทร์ จริงจามิกร
นายวัชรินทร์ นิ่มประทุม
นายวัลลภ ช่วยบํารุง
นายวิจิตร กิจวิรัตน์
นายวิชัย ดิษทับ
นายวิชัย บุญมี
นายวิชัย ไพศาลพัฒนสุข
นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์
นายวิชาญ ไทยแท้
นายวิชิต ไตรสรณกุล
นายวิเชียร บุญวงศ์
นายวิฑูรย์ รัตนไพศาลวงศ์
นายวิฑูรย์ สิรินุกุล
นายวินิจ ชัยชนะศิริวิทยา
นายวิรัช วรรณมาลิกพันธ์
นายวิรัตน์ สุรธรรมานันท์
นายวิโรจน์ คล้ายสุบรรณ์
นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์
นายวิโรจน์ สุรสาคร
นายวิวัฒน์ สุภาพ
นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์
นายวิศาล พิทธยะพงษ์
นายวิศาล รอดกําเหนิด
นายวิเศษ หิรัญเทศ
นายวิเศษศักดิ์ แสงปานแก้ว
นายวิสิษฐ เรืองประโคน
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์
นายวีนัส สีสุข

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
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
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘

นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา
นายวีระศักดิ์ วิเชียรแสน
นายวุฒิกร สุขีนัย
นายวุฒิเกียรติ มงคลพรรุจี
นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช
นายศรจักร์ชัย ชูวาพิทักษ์
ว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์
นายศรัทธา ทองคํา
นายศรีธรรม ราชแก้ว
นายศรีสําราญ ประทุมเวียง
นายศักดาพร รัตนสุภา
นายศักดิ์ชัย เผือกศิริพิบูลย์
นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู
นายศิธาชัย ศรีอุดม
นายศิริวัช แย้มไผ่
นายศิลปชัย เรือนสูง
นายศุภชัย วงศ์ลําดวน
นายศุภฤกษ์ แก้วสิงห์
นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย
นายเศวต เพชรนุ้ย
นายสกุล ดํารงเกียรติกุล
นายสง่า พัฒนชีวะพูล
นายสติธร สันตินราพงศ์
นายสถิตย์ เฮียงราช
นายสนธยา บุญประดิษฐ
นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ
นายสมเกียรติ ศรีขาว
นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช
นายสมเกียรติ เหล่าประเสริฐ
นายสมจิต เกตพิบูลย์
นายสมชัย นาคชัง

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสมชัย ศุภชยานนท์
นายสมชาย จิรวรรณาภรณ์
นายสมชาย เหล่าพิทักษ์วรกุล
นายสมเชษฐ์ ชูสง
นายสมเชษฐ กองเขน
นายสมนึก ทองสุข
นายสมนึก วิจิตสรัตน์
นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม
นายสมภพ ณีศะนันท์
นายสมภูมิ ทูลภิรมย์
นายสมยศ พงศ์ธีรการ
นายสมศักดิ์ กิติธรกุล
นายสมศักดิ์ จันทรชู
นายสมสนิท ชีวะวิโรจน์
นายสมาน แสงอุไร
นายสะอาด ทั่นเส้ง
นายสัญญา คงสมบัติ
นายสัมฤทธิ์ อิ่มอก
นายสานิตย์ หาญรบ
นายสามารถ โรจนวิเชียร
นายสาโรจน์ สุขสุเมฆ
นายสิญจ์ ฉัตรศรีทองกุล
นายสิทธิชัย สมศิลา
นายสิทธิชัย สําเนากลาง
นายสินาทร โอ่เอี่ยม
นายสิราวิชญ์ สํานักสกุล
นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน
ว่าที่ร้อยตรี สุจินต์ ศรีวิเชียร
นายสุชาติ แสงตะวัน
นายสุเทพ ศรีสรวล
นายสุธีระ ทองโบราณ
นายสุนทร ชาญณรงค์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒

นายสุนทร ทองใส
นายสุนทร รัตนากร
นายสุพัฒน์ สมสุข
นายสุพิชญ มีสุวรรณ
นายสุเมธ หิรัญคช
นายสุรชัย บุณยฤทธิชัยกิจ
นายสุรเดช ประพิณ
นายสุรพล ธรณี
จ่าอากาศเอก สุรพล รามนัฏ
นายสุรพล สีมา
ว่าที่ร้อยตรี สุรพล สืบพรหม
นายสุรพันธ์ ศรีบุรี
นายสุรวุฒิ เชิดชัย
นายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย
นายสุรศิษฏ์ ภูวเดชากร
นายสุรินทร์ ไชยชนะวงศ์
นายสุริยัน กิจสวัสดิ์
นายสุวัฒน์ อ่อนส้มกิจ
นายสุวิทย์ เดชครุฑ
นายสูงชัย ขวัญเจริญทรัพย์
นายเสริม โชติวรรณ
นายเสรี คงอยู่
นายโสรัตน์ นิสัยตรง
นายอดุลย์ ชูทอง
นายอนันต์ พิมพะสาลี
พันจ่าอากาศเอก อนุชา พัสถาน
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
นายอนุชิต สังฆสุวรรณ
ว่าที่ร้อยตรี อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน
นายอนุสรณ์ นาคาศัย
นายอภิรัตน์ ป้องกัน
นายอภิลักษณ์ สลักคํา

หน้า ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายอภิวัฒน์ สกลชัย
นายอรุณ ศรีใส
พันจ่าเอก อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา
นายอานนท์ แข็งแรง
นายอารยันต์ ท่าใหญ่
นายอํานวย ปองนาน
นายอํานวย สุขแปง
นายอํานาจ แจ่มแจ้ง
นายอําพล พงศ์สุวรรณ
นายอิชณน์กร พูลสวัสดิ์
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ
นายอิศรรัฐ แสงมณี
นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์
นายเอนก ชาญเชี่ยว
นายโอม เชื้อแหลม
นายกรรพฤกษ์ ไม้เรียง
นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์
นายฉัตรพงษ์ กิตติพร
นายชวัติ ชูเทศะ
พันตํารวจตรี ณฐพล ดิษยธรรม
นายณรงค์ จุ้ยเส่ย
นายดุสิต จันทร์สถิตย์
นายธงชัย ทับทิมทอง
พันตํารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล
นายปรีดีอนันต์ ติยานนท์
พันตํารวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
นายพิพัฒน์ เพ็ญภาค
นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์
นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์
นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช
พันตํารวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๙๓๕
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
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖

พันตํารวจโท มนต์ชัย วัชรบุตร
นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์
นายมานิตย์ แก้วโสพรม
พันตํารวจตรี ยุทธนา แพรดํา
นายวัชรวิทย์ วชิรเลอพันธุ์
นายวิชัย เกิดน้อย
ร้อยตํารวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล
นายสมเกียรติ สุดสายออ
นายสมคิด คํามั่ง
นายสมภพ รุจจนเวท
นายสมหมาย กุศลสุข
นายสําราญ ทองเพ็ง
นายสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน
นายสุรศักดิ์ จันทวงศ์
พันตํารวจโท เสน่ห์ โปร่งธุระ
นายกิตติ ตันฑอดิสัย
นายกิติศักดิ์ ศิริมังคละ
นายเกรียงวิทย์ ลีลาเลิศประเสริฐ
นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์
นายครรชิต จารุพันธุ์
นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล
นายไชยปราการ พึ่งไท
นายดํารงศักดิ์ แก้วทองคํา
นายธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์
นายนพรัตน์ อาจฤทธิ์
นายนิยม สองแก้ว
นายบุญเรือง เข็มทอง
นายประเสริฐ ธิมา
นายปรัชญาพงศ์ พรหมพล
นายปราโมทย์ โรจน์ไพบูลย์
ว่าที่ร้อยตรี เผด็จ ศิลารังษี
นายพิชัย มัจฉากล่ํา

หน้า ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายมนูญ สุขศรีจันทร์
นายวรวิทย์ ทัศนสัมฤทธิ์
นายวิชาญ ม่วงใหม่
นายวีรศักดิ์ สุราสา
นายศิลา แก้วตะพันธ์
นายสมภพ ปราบณรงค์
นายสรวิศ ยังน้อย
นายสาธิต สิริภัทท์
นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์
นายสุชาติ หลิมรัตน์
นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ
นายอภินันท์ ไชยพงศ์
นายอรรถพล นาควิจิตร
นายอรรถพล สุวัธนเดชา
นายอิทธิ คงวีระวัฒน์
นายอุดมศิลป์ ลบล้ําเลิศ
นายจันทร์ แก้วจิโน
นายทวีศักดิ์ ศรีอรุณ
นายนิพนธ์ ธูปบูชา
นายบัญญัติ แสวงดี
นายบุญเลิศ เสนานนท์
นายวิชัย เวทรังสิการ
นายวีระชัย คําหงษา
นายสราญ รุ่มจิตร
นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี
นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล
นายกงสี คล่องแคล่ว
นายกนก จุยคําวงศ์
นายกนก อินทรพฤกษ์
นายกรกฎ วิจิตรพงศ์
นายกรวิชญ์ เกลี้ยงสอาด
นายกรินทร์ กาญทนานนท์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐

นายกรีฑายุทธ เพิงใหญ่
นายกฤช ยอดทอง
นายกฤชพร ยือเราะ
นายกฤษณ์ ยิ้มฤทธิ์
นายกฤษดา สมิตะสิริ
นายกษิดิศ เนียมทอง
นายก่อเกียรติ เครือเมฆ
นายก้องเกียรติ พงศาปาน
นายกอบกิจ พานอ่อง
นายกาญจน์ เรืองมนตรี
นายกามเทพ ปัตโก
นายการันต์ จันทรานันต์
นายการุณ ทองหนูน
นายการุณย์ นาควิชานนท์
นายกําจร ป้านทอง
นายกิตติ จันทร์ปรุง
นายกิตติ พรวุฒิพันธุ์
นายกิตติชัย ยศไกร
นายกิตติพงศ์ เวฬุวนารักษ์
นายกิตติศักดิ์ นานช้า
นายเกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน
นายเกรียงศักดิ์ เลาหะวัฒน์
นายเกรียงศักดิ์ วงษ์พานิช
นายเกษม เขียวสอาด
นายเกษม คําภาบุตร
นายเกษม ใคร้มา
นายเกษม มะคําแป้น
นายเกษม โมรัษเฐียร
นายเกษม โสภา
นายเกษม อัยกร
นายเกษม อุ่นมณีรัตน์
นายเกียรติแก้ว หุนตระณี

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายเกียรติชาย ทิพย์บุญศรี
นายเกียรติศักดิ์ สีแสง
นายโกมล คงแก้ว
นายโกเวทย์ หว่างอุ่น
นายไกรสร ภูวิจิตต์
นายขนบ เพชรซ้อน
นายขวัญ สุกใสเมือง
นายขวัญชัย โพธิ์ศรีทอง
นายขันธ์ชัย ทองอุ่น
นายเข็มเพชร กองแก้ว
นายคณิต ขอพลอยกลาง
นายคนึง ขุนสูงเนิน
นายคนึง ทนงาน
นายคนึง วีระชัย
นายคเน รัตนพลที
นายคมชาญ ศุทธางกูร
นายคมทวน ขึมสันเทียะ
นายคมสัน สุริยะ
นายครรชิต ทิพรส
นายครรชิต เพิ่มศิริพงศ์พันธ์
นายคาน เศษรักษา
นายคํา กุคําจัด
นายคําพันธุ์ เชิงหอม
นายคํารณ วาปี
นายคําลพ ศิริมากร
นายคุ้มพงศ์ หนูบรรจง
นายฆชาฑร หัวใจ
นายจงรัก พุทธิวงศ์
นายจงอาง ทะสา
นายจรัญ ทองนอก
นายจรัญ นาคสมบูรณ์
นายจรัญ มหานันท์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔

นายจรัล พรหมดวง
นายจรัส ธํารงพัฒนารักษ์
นายจรัส วิชาผง
นายจรัสฤทธิ์ กลิ่นสุวรรณ
นายจรุญศักดิ์ กองทอง
นายจรูญ ล่องชุม
นายจรูญ อินพล
นายจรูญศักดิ์ กิจจาภินันท์
นายจเร ทองลักษณ์ศิริ
นายจเร ลือชัย
นายจักรพันธ์ อนันตธนวัฒน์
นายจารบุตร ผิวดํา
นายจารึก ศรีเลิศ
นายจํานงค์ จันแปงเงิน
นายจํานงค์ นพรัตน์
นายจํานงค์ เร้าเขตกิจ
นายจํานงค์ อภิญดา
นายจําเนียร บุสดี
นายจําเนียร รักใหม่
นายจํารัส สิงห์โต
นายจํารูญ บูรณกูล
นายจําเริญ กั่วพานิช
นายจําเริญ คงทน
นายจําเริญ จันประเทือง
นายจําเริญ สีสม
นายจําเริญ สุวรรณประสิทธิ์
นายจําลอง ดําอําไพ
นายจําลอง ศรีสวัสดิ์
นายจําลอง สุขคํามี
นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธํารง
นายจิตรกมล ธนศักดิ์
นายจิรพงษ์ ไชยยศ

หน้า ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
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

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์
นายจิรวัฒน์ ไกยสิทธิ์
ว่าที่ร้อยตรี จิรวัฒน์ นาคพนม
นายจิรวัฒน์ อินทรภาษิต
นายจิระ ภวังคะนันท์
นายจีระ ทัศนศิริ
นายจุรินทร์ มิลินทสูต
นายเจต ทํานอง
นายเจริญ เทวะเวชพงษ์
นายเจริญ บวกไธสง
นายเจริญ ลาภศิริอนันต์กุล
นายเจษฎา โต๊ะปลัด
นายเจษฎา ศรีระวัตร
นายเจษฎา สุนาวี
นายฉลวย วงษ์ขวัญเมือง
นายฉลอง จะระ
นายฉลอง นาคะ
นายฉลาด อินทร์เอี่ยม
นายฉัตรชัย แก้วไกรสร
นายฉัตรชัย ดีแสน
นายเฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
นายเฉลิมชัย ปัดสา
นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
นายเฉลิมชาติ พฤกษะวัน
นายเฉลิมพงษ์ เพียรพิจารณ์
นายเฉลิมพล จิณแพทย์
นายเฉลิมพล จิตตะปะสาทะ
นายเฉลิมพล เยี่ยงยงค์
นายแฉล้ม นวลคํา
นายชนก จันอ่อน
นายชนัญ คงเมือง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
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

นายชนินทร์ รัตนสิน
นายชนินทร์ สว่างแก้ว
นายชลอ บัวน้อย
นายชลิต ศิริยานนท์
นายชวน ดรครชุม
นายชวน มณีวรรณ
นายชวภณ หนูเอียด
นายชวลิต เข่งทอง
นายชวลิต น่วมสวัสดิ์
นายชวลิต อินทร์พรหม
นายชอบ โพธิ์หล้า
นายชัชชัย แก้วสนธิ
นายชัชวาล คําเซ่ง
นายชัชวาลย์ เกษสุวรรณ
นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์
นายชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์
นายชัย นาราฎร์รัตน
นายชัยชนะ ดีช่วย
นายชัยชาญ ศรีสังข์
นายชัยนาท ภูธนกรานต์
นายชัยพฤกษ์ อาภาเวท
นายชัยยันต์ มูลทิ
นายชัยฤทธิ์ ไกรวาปี
นายชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย
นายชัยวัฒน์ พรินทรากุล
นายชัยศรี สมสิงห์
นายชัยศักดิ์ ปักแก้ว
นายชัยสิทธิ์ มาลีแก้ว
นายชัยอนันต์ แก่นดี
นายชาคริต อารยสมัย
นายชาญชัย บุรีสูงเนิน
นายชาญชัย วรวงศ์เทพ

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายชาญชัย สายสุด
นายชาญณรงค์ คมเฉียบ
นายชาญณรงค์ สุทธิกลุ
นายชาญวิทย์ ดีกัลลา
นายชาญวิทย์ ทองนาค
นายชาญศักดิ์ ปิ่นแก้ว
นายชาตรี ศรีคํามา
นายชาติ จันดก
นายชาติ ภาสวร
นายชาลี โตอ่อน
นายชํานาญ แสงทอง
นายชิษณุพงศ์ กอบแก้ว
นายชีวิน เปสตันยี
นายชื่นศักดิ์ ตาคํา
นายชุมชน นาคินชาติ
นายชุมพล จันทร์สายทอง
นายชุมพล พงษากลาง
นายชูเกียรติ ก่อเกิด
นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา
นายชูชาติ นามกรณ์
นายชูชาติ ผาระนัด
นายชูชาติ สุทธิบุตร
นายชูชีพ ชีพอุดม
นายชูชีพ พันธุ์หวยพงศ์
นายชูชีพ มุสันเทียะ
นายชูชีพ อรัญวงศ์
นายชูชีพ อินทร์ลา
นายชูเดช อําพันทอง
นายชูพงษ์ กําลังงาม
นายชูศักดิ์ ใจมั่น
นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์
นายชูศักดิ์ เปรมปรีดา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒

นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์
นายชูศักดิ์ ศรีสงคราม
นายชูศักดิ์ ศุกรนันทน์
นายชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
นายเชวงศักดิ์ บุญประดิษฐ์
นายเชาว์ บุญเทียม
นายเชาวน์ ยงเฉลิมชัย
นายเชาว์เมนทร์ นระแสน
นายเชาวรัตน์ มัธยางกูล
นายเชาวลิต จงมี
นายเชาว์วัศ ปัดสําราญ
นายเชิดชัย ช่วยคงทอง
นายเชิดพงศ์ ชัยวรรณ
นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข
นายเชื้อ ฉางตา
นายโชติพงษ์ ลิ่มเจียสหพงษ์
นายไชยง วังคะฮาด
นายไชยณรงค์ จักรธรานนท์
นายไชยนันท์ แสงเมฆา
นายไชยยัณต์ กัณฑษา
นายไชยันต์ หลวงแก้ว
นายฐานวัฒน์ ธนาวรรัฐพงศ์
นายฐินชัย นนทะภา
นายณกร อินทร์พยุง
นายณฐ ฝุ่นเงิน
นายณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
นายณฐาภพ นาคบํารุง
นายณธวัชชัย หนีภัย
นายณรงค์ กาวิน
นายณรงค์ คําภู
นายณรงค์ นาคสันติ์

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
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

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายณรงค์ นิทัศน์พัฒนา
นายณรงค์ พลันสังเกตุ
นายณรงค์ เลาอลงกรณ์
นายณรงค์ วิรยิ ะกิจ
นายณรงค์ ศรีพันดอน
นายณรงค์ ศิริปรีชากุล
นายณรงค์ สมบัติใหม่
นายณรงค์กร ดวงพิกุล
นายณรงค์จิต สิทธิปรุ
นายณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล
นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
นายณรัณธกรณ์ นราธวรานันทน์
นายณรินทร์ ชํานาญดู
นายณัชพล บุญเจือ
นายณัฐกิจ บัวขม
นายณัฐกิตติ์ นาคแดง
นายณัฐพัชร บุญมี
นายณัฐภณ เบญจาภาธนพัต
นายณัฐรัฐ สันติภพ
นายณุวีร์ ประภัสระกูล
นายดวงฤทธิ์ เกติมา
นายดําเนิน มาทอง
นายดํารงค์ แก้วใส
นายดํารงค์ คําภิระปาวงศ์
นายดํารงค์ สุธรรมมา
นายดํารงฤทธิ์ สิงห์มณี
นายดํารงศักดิ์ มั่นคง
นายดํารัสวิทย์ ปทุมมาศ
นายดิเรก เนียมคํา
นายดิเรก ผัดผ่อง
นายดิเรก ระวันประโคน
นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖

นายดิเรก สายศิริวิทย์
นายดิเรก อภิชาตรัตนชัย
นายดิลก กุลชูศักดิ์
นายดุษดี เหมหงษ์
นายดุสิต พูนชัยภูมิ
นายดุสิต หวันเหล็ม
นายดุสิต อุบลเลิศ
นายเดชชาติ อดุลยศักดิ์
นายเดชา พงษ์แดง
นายเดชา สมบูรณ์พงษ์กิจ
นายเดชา อินทุรตั น์
นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์
นายไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล
นายถนอม บุปผาชาติ
นายถนอม สมสอน
นายถนัด วิภวกานต์
นายถวิล เกลี้ยงสอาด
นายถวิล บุญรักษา
นายถวิล ศรเทพา
นายถวิล สุวรรณมุข
นายถาวร เกษณา
นายถาวร เบญจนราสุทธิ์
นายถาวร เมฆไตรรัตน์
นายถาวร ศรีลุนช่าง
นายถิ่น เทียนหอม
นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์
นายทนง จันทร์สว่างศรี
นายทนงเดช วันชัย
นายทนัน พูลเพิ่ม
นายทรงชัย หนุนชู
นายทรงธรรม พวงเงิน
นายทรงฤทธิ์ พลเดช

หน้า ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
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

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายทรงศักดิ์ จําปาวะดี
นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ
นายทรงศักดิ์ เพ็งศรี
นายทรงศักดิ์ เพชรเรือนทอง
นายทวน หนูโยม
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์
นายทวนทอง อาระลา
นายทวี พุกําพันธ์
นายทวี ศรีสวัสดิ์
นายทวีชัย ชํานาญพูด
นายทวีป วิไลวรรณ
นายทวีวรรณ เมาะลาษี
นายทวีศักดิ์ ข่ายสุวรรณ
นายทวีศิลป์ สารแสน
นายทวีสิทธิ์ อิศรเดช
นายทศพร จันทร์เนตร
นายทศพร ใจขาน
นายทองเต็ม ขันงาม
นายทองทวีชัย โพธิสมภาร
นายทองเนตร อุ่นบ้าน
นายทองพูน มาไกล
นายทองพูน สมพงษ์
นายทองสุข นิลภา
นายทองใส ทาเชาว์
นายทองอินทร์ ศรีทอง
นายทัน กันทะชมภู
นายทัพชัย แย้มชุมพร
นายทัศนะ เศรษฐภักดี
นายทัศนัย ไฝเอ้ย
นายทํานุ หรีกประโคน
นายทินกร โพธิ์ศรี
นายทิวา ลิ่มสงวน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
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

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
นายเทพพิทักษ์ เมตตา
นายเทพฤทธิ์ บุญศีลพร้อม
นายเทอดศักดิ์ บุญจันทร์
นายเทอดศักดิ์ ปาระแก้ว
นายเทียน กัลยาประสิทธิ์
นายเทียนชัย ธรรมสุวรรณ
นายธงชัย แก้วคําใต้
นายธงชัย คงสุนทร
นายธงชัย นุราฤทธิ์
นายธงไชย หงษ์สงวนศรี
นายธณิฐ ตรีเนตร
นายธนวัช วุฒิเมธารักษ์
นายธนวัฒน์ เกตุงาม
นายธนเสฏฐ์ ง้าวทอง
นายธนเสฏฐ์ นิติธนากานต์
นายธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม
นายธนาทร ศิลป์เชิดชู
นายธนิต เกรียงไกร
นายธนิต ซาตา
นายธนิต บุญกิตติเจริญ
นายธรณิศวร์ จิตขวัญ
นายธรรมรัตน์ เพชรรัตน์
นายธรรมรัตน์ วงศ์วาน
นายธรรมศักดิ์ ยีมิน
นายธวัช ธิวงศ์คํา
นายธวัช โลกา
นายธวัชชัย จันทรานุสรณ์
นายธวัชชัย ไชยกันย์
นายธวัชชัย วงษ์ประเสริฐ
นายธวัชชัย สุภาพ
นายธัชชัย กลสรร

หน้า ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
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

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายธัชชัย โสตขวัญฟ้า
นายธัญญา สังขพันธานนท์
นายธัญวิทย์ กล่ําพลบ
นายธาชาย เหลืองวรานันท์
นายธาวุฒิ ปลื้มสําราญ
นายธํามรงค์ มาสิงค์
นายธํารงค์ศักดิ์ บุญเรือง
นายธํารงศักดิ์ สุขศรี
นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล
นายธีร์รัฐ สุวรรณศิริรัฐ
นายธีระ เจียศิริพงษ์กุล
นายธีระ เชี่ยวชาญ
นายธีระ ประชานิยม
นายธีระเดช จิราธนทัต
นายธีระพร อายุวัฒน์
นายธีระพล พรหมรังสิต
นายธีระวิทย์ ภิญโญ
นายนกูล ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
นายนคร รื่นราตรี
นายนคร สุรวาทกุล
นายนพดล กีรติจิรัฐิติกาล
นายนพดล เด่นดวง
นายนพดล พิฬารัตน์
นายนพดล สารรัตน์
นายนพพร ศรีเทพ
นายนพรัตน์ กีฬา
นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์
นายนภดล ผดุงศรี
นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล
นายนรัตน์ พรมพันธุ์
นายนรากร เนาว์สุวรรณ
นายนรินทร์ โภคสวัสดิ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
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

นายนรินทร์ ศรีแก้ว
นายนเรศ ฤทธาภิรมย์
นายนเรศ สวัสดี
นายนฤดม แสงเขียวงาม
นายนัธทวัฒน์ โสดานิล
นายนันท์ ไชยสุริยา
นายนันทพล ทองศรี
นายนิกร กมุทศรี
นายนิกร โภคสมบัติ
นายนิกรณ์ เชียรพิมาย
นายนิคม ก้อนคํา
นายนิคม มะยาระ
นายนิคม แหลมสัก
นายนิติ แกว่นกสิกร
นายนิติพงษ์ โพธิ์หล้า
นายนิติพัฒน์ ลําภู
นายนิทัศน์ ธีรวัฒนะ
นายนิธิพัส พะวงศ์รัตน์
นายนิพนธ์ ประมงคล
นายนิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล
นายนิพนธ์ เลาหภารากร
นายนิพนธ์ วรไวย
นายนิพนธ์ สร้อยสุวรรณ
นายนิพันธ์ สุวรรณวงศ์
นายนิรัช สุดสังข์
นายนิโรธ นิวัตวงษ์
นายนิวัฒน์ ท่อชู
นายนิวัฒน์ พูลจันทร์
นายนิวัฒน์ เรียบร้อย
นายนิวัฒน์ สังข์มรรทร
นายนิวัติ แก้วประดับ
นายนิเวทย์ บุญโยธา

หน้า ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
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

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายนิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล
นายนิอิสเฮาะ นิเงาะ
นายนุกูล เคียนขุนทด
นายนุกูล นิยมไทย
นายนุศิษย์ พรชีวโชติ
นายเนตร รอดประชา
นายบพิตร เสตะเมธากุล
นายบพิธ มาธุระ
นายบรรจง มโนธรรม
นายบรรจง ศกุนะสิงห์
นายบรรเจิด เปาจีน
นายบรรยง ยี่สารพัฒน์
นายบรรยง สุขศิริ
นายบรรลือชัย บัวเนียม
นายบรรโลม ศรีสุข
นายบัญชร จันทร์ดา
นายบัญชา จันทร์รักษา
นายบัญชา พูลเขตรกรม
นายบัญชา เมืองศรีมาตย์
นายบัณฑิต กุลบุตรดี
นายบัณฑิต จันทร์ลุน
นายบัณฑิต เปรมใจ
นายบัณฑิต พันธุ์ปัทมา
นายบัณฑิต วิมูลอาจ
นายบัณฑิต ศีติสาร
นายบัณฑิต อรรคพิณ
นายบัณฑูรย์ ไพบูลย์
นายบัว เมฆชะอุ้ม
นายบัวทอง ศรีกะกุล
นายบํารุง กรุตเพชร
นายบํารุง ลอระวี
นายบุญเกิด ทองสุข

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘

นายบุญเกียรติ ชีระภากร
นายบุญช่วย พันธ์งาม
นายบุญชิด จันทร์พรม
นายบุญชู อนุรักษ์พิทักษ์
นายบุญถม น้อยเสนา
นายบุญถิ่น กาศชัยการ
นายบุญทัน มั่งคั่ง
นายบุญธรรม ดอกสนธิ์
นายบุญปลอบ พรหมสังคหะ
นายบุญเพิก คุณประทุม
นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ
นายบุญมี กวินเสกสรรค์
นายบุญมี แก้วห้าประการ
นายบุญมี อบเชย
นายบุญรอด นักฟ้อน
นายบุญรอด พลลาภ
นายบุญรอด แสงประจักษ์
นายบุญเรือง ทองสวัสดิ์
นายบุญล้อม ประการแก้ว
นายบุญล้ํา บุตรเพชร
นายบุญเลิศ คงยิ่ง
นายบุญเลิศ ทรัพย์สุข
นายบุญเลิศ สมน้อย
นายบุญเลี้ยง ยะวร
นายบุญส่ง ทองเชื่อม
นายบุญส่ง สมุทรเสน
นายบุญส่ง เสาศิริ
นายบุญห่วง ภัทรเชาว์
นายบุดดี หอมดวง
นายเบญจ เขาดี
นายเบญจพงษ์ พรนิมิตร
นายปฏิภาณ ชาญณรงค์

หน้า ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายปฐม กล้าหาญ
นายประกฤษฎ์ อินต๊ะตื้อ
นายประกอบ มาลีรัตน์
นายประกอบ อินทนิล
นายประกาศ ทองประไพ
นายประกาศิษฎ์ เจริญสุข
นายประกิจ โล่ห์นารายณ์
นายประกิต จันทร์ศรี
นายประกิต ประยูรพรหม
นายประโคม คงสุวรรณ
นายประจวบ กาสิงห์
นายประจวบ คงสุข
นายประจวบ อุ่นน้อย
นายประจักษ์ ชูศรี
นายประชัน จักรบุญมา
นายประชิด ทิณบุตร
นายประชุม พันธุ์พงศ์
นายประณต พลอาษา
นายประดิษฐ์ บุตราช
นายประดิษฐ์ พงษ์เฉย
นายประดิษฐ์ สีดาพล
นายประดิษฐ์ หมื่นแสนธิ
นายประดิษฐ์ศักดิ์ ภักดีพล
นายประถม ปิ่นพาน
นายประทีป เยี่ยมสวัสดิ์
นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์
นายประพัฒน์ ใจชาญสุขกิจ
นายประพันธ์ ธัญลักษณ์ชัยกุล
นายประไพ ไกรษี
นายประมวล พลอยกมลชุณห์
นายประมวล แสวงสาย
นายประมาณ ชูพิพัฒน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
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

นายประมูล ปทุมซ้าย
นายประยุกต์ ศรีวิไล
นายประยุทธ ปันทนา
นายประยุทธ เผื่อนประไพ
นายประยุทธ เฮ้าชัยภูมิ
นายประยูร เขียวอินทร์
นายประยูร ชินสุวรรณ
นายประยูร เพ็งชะตา
นายประยูร เรียนปิงวัง
นายประยูร สุธาบูรณ์
นายประยูร สุพรรณอ่วม
นายประโยชน์ งามอินทร์
นายประวิช ยะรินทร์
นายประวิช อุทัยทัศน์
นายประวิทย์ กรรณแดง
นายประวิทย์ ม่วงงาม
นายประวิทย์ ศรีพินิจ
นายประวิทย์ สุขสมโสด
นายประศาสตร์ บริสุทธิ์
นายประสงค์ เกตุไธสง
นายประสงค์ เกลี้ยกลาง
นายประสงค์ เกียรติการัณย์
นายประสงค์ นิ่มเรือง
นายประสงค์ พวงวรินทร์
นายประสงค์ ศรีสุจริต
นายประสงค์ สร้อยสุวรรณ
นายประสาท บุญขํา
นายประสาธน์ ด่านสกุลเจริญ
นายประสาน จินตนากูล
นายประสาน อุฬารธรรม
นายประสาร เวียงใต้
นายประสิทธิ์ กางกั้น

หน้า ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
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

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายประสิทธิ์ พาวัฒนา
นายประสิทธิ์ สิทธิวิบูลย์ชัย
นายประสิทธิ์ สุขเกษม
นายประสิทธิ์ หมอรักษา
นายประเสริฐ กระจ่างโพธิ์
นายประเสริฐ เกลี้ยงประดิษฐ์
นายประเสริฐ คุปตจิต
นายประเสริฐ ทรัพย์สิน
นายประเสริฐ แนวไธสง
นายประเสริฐ พุฒิเนาวรัตน์
ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ รุจิรา
นายประเสริฐ วิริยะภาพ
นายประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย
นายประเสริฐ สิทธิเจริญชัย
นายประเสริฐ แสนสิงห์
นายประหยัด วังวร
นายประหยัด สิงห์หลง
นายประหวิง แก้วพรหม
นายปรัชญา จันทรเจริญ
นายปรัชญา สิงห์ทอง
นายปรัชญานันท์ วงศ์อารียะ
นายปราโมทย์ รี้พล
นายปราโมทย์ หมื่นเทพ
นายปราโมทย์ อัตตโชติ
นายปริญญา พุ่มไหม
นายปรีชา งามประดับ
นายปรีชา จ่าสิงห์
นายปรีชา แจ้งประดิษฐ์
นายปรีชา ดุลยการัณย์
นายปรีชา ตึงตระกูล
นายปรีชา ทุติยาภรณ์
นายปรีชา พรมศร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖

นายปรีชา เพื่อนรักษ์
นายปรีชา ภูวไพรศิริศาล
นายปรีชา มีบุญ
นายปรีชา ย้อยศิริ
นายปรีชา วงศ์ทิพย์
นายปรีชา เวชศาสตร์
นายปรีดี สมผุด
นายปัญญา ช่วยทุกข์
นายปัญญา ดีสวาท
นายปัญญา เที่ยงธรรม
นายปัญญา ธวัชชัยพรพงษ์
นายปัญญา ปิ่นเงิน
นายปัญญา พงศ์เพ็ชร์
นายปัญญา หรี่จินดา
นายปานบุญ ฤาชา
นายปิติวรรธน์ สมไทย
นายปิ่น เชื้ออินทร์
นายปิยศักดิ์ เจริญรื่น
นายปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
ว่าที่ร้อยตรี ปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์
นายปีใหม่ ประจักษ์วงศ์
นายเปรม จิตหาญ
นายเปลี่ยน อมฤตเกรียงไกร
นายผดุงศักดิ์ อะโนดาษ
นายผัน สีสุกอง
นายผิน สดกลาง
นายเผด็จ ทานะขันธ์
นายเผด็จ รัตนวงศ์
นายพงษ์ นวลศิริ
นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง
นายพงษ์ศักดิ์ เย็นใจ
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชัยกุล

หน้า ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายพงษ์สิทธิ์ สิตะพงษ์
นายพงษารัตน์ เย็นเจริญ
นายพจนา สุจริตวิบูลย์
นายพชร บุญญพาพงศ์
นายพนม เข็มเงิน
นายพนม จันทร์ดิษฐ
นายพนม พรหมรักษ์
นายพนมวิทย์ สราญรมย์
นายพนัส ไชยนาเคนทร์
นายพรชัย ลิ้มไพบูลย์
นายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล
นายพรณรงค์ วรศิลป์
นายพรเทพ บุญประกอบ
นายพรมมา สายกัน
นายพรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
นายพรศักดิ์ เสมพืช
นายพรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
นาวาโท พลพิทยา วรชาติ
นายพัชรินทร์ ธานี
นายพัฒนศักดิ์ กัลปดี
นายพันธ์ศักดิ์ กล่อมวิเศษ
นายพิกัด ขัติพันธุ์
นายพิชัย กองสุข
นายพิชัย ชุบสุวรรณ
นายพิชัย มานาดี
นายพิชยั อินทชัย
นายพิชัย อุ่นแสง
นายพิชิต กระจายศรี
นายพิชิต กาละเมฆสกุล
นายพิชิต จันทร์ชมภู
นายพิชิต วรแสน
นายพิเชฎฐ์ หลั่งทรัพย์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐

นายพิเชษฐ์ ไชยลังกา
นายพิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
นายพิเชษฐ เพียรเจริญ
นายพิไชย ชั่งคิด
นายพิทยา ปานนิล
นายพิทยา ผะอบเหล็ก
นายพิทยา เพชรรักษ์
นายพิทยา หาญพรหม
นายพิทยา อัมวรรณ
นายพิทักษ์ ศิริพรรณ
นายพินิจ สายแวว
นายพิบูล มณีนิล
นายพิภพ ป้องปัดโรคา
นายพิมาย โสมะภีร์
นายพิริยะ เอกปิยะกุล
นายพิรุณ ชมภูรัตน์
นายพิษณุ ภูมิภาค
นายพิษณุวัตร ประยงค์
นายพีรชัย จันทวารีย์
นายพีรพงค์ ธรรมกุล
นายพีระ เนตรผง
นายพีระพล พูลทวี
นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ
นายพูลศักดิ์ คงทัน
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
นายพูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า
นายเพชรตะบอง ไพศูนย์
นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ
นายเพิ่มศักดิ์ จุฑามณี
นายเพิ่มสิน เฉยศิริ
นายไพฑูรย์ พลเสน
นายไพฑูรย์ โพธิพัฒน์

หน้า ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายไพฑูรย์ สนั่นไทย
นายไพทูรย์ ปักเคธาติ
นายไพบูลย์ จันทรักษา
นายไพบูลย์ พลภูเมือง
นายไพบูลย์ พุทธวงค์
นายไพบูลย์ แย้มเผื่อน
นายไพบูลย์ ศศิธรานนท์
นายไพบูลย์ สิงห์โตทอง
นายไพรัช วิมาลา
นายไพรัช ศรีพลัง
นายไพรัช ศรีสําอางค์
นายไพรินทร์ ชินสร้อย
นายไพโรจน์ จันทร์ปัญญา
นายไพโรจน์ ชุ่มกมล
นายไพโรจน์ เนตรแสง
นายไพโรจน์ มุมทอง
นายไพศาล จันทร์ต๊ะฝั้น
นายไพศาล นันทะแสน
นายไพศาล นาผล
นายไพศาล ศรีเพ็ชร์ธาราพันธ์
นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์
นายภักดี เหมทานนท์
นายภัชฬ เผ่าภูธร
นายภัททพล อัศวนันท์
นายภัทรกิตติ์ เนตินิยม
นายภาณุวัฒน์ สรรพกุล
นายภาณุวัฒน์ เอกบุตร
นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
นายภานุรุจ ทรายสมุทร
นายภานุวัฒน์ จันทร์ทับ
นายภาสกร เหมกรณ์
นายภุชงค์ บุญอภัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔

นายภูมิทัศน์ เหล่าบุรินทร์
นายภูวฤทธิ์ กรงทอง
นายมงคล จินโจ
นายมงคล เฉลิมพงษ์
นายมงคล พระนคร
นายมงคล รัตนคงสวัสดิ์
นายมงคล สุขสอน
นายมงคล อรรถเวทิน
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด
นายมณเฑียร ต้อยมาเมือง
นายมนชัย วงษ์คําหาญ
นายมนตรี กูลโท
นายมนตรี เกตุคง
นายมนตรี จรียานุวัฒน์
นายมนตรี เจียรมาศ
นายมนตรี ชูวงษ์
นายมนตรี พรผล
นายมนตรี พรหมมา
นายมนตรี ศรีสมุทร
นายมนตรี สืบสิงห์
นายมนัส แก้วเรือง
นายมนัส แดงสระน้อย
นายมนัส ศรีละออ
นายมนัส อุดม
นายมนู เฟื่องฟุ้ง
นายมนูญ บรรณวงศิลป์
นายมโน ทามณี
นายมโนพร ศรีทา
นายมะแอ เจ๊ะอาแซ
นายมังกร ถิ่นทับปุด
นายมานพ แก้วขวัญ
นายมานพ ปัทมปราณี

หน้า ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายมานพ มะอาจเลิศ
นายมานพ สัตย์อุดม
นายมานะ วิไลลักษณ์
นายมานัส ปิยะคง
นายมานิจ ห่วงทอง
นายมานิจ อายุยืน
นายมานิต เขียวศรี
นายมานิต ภาษิตวิไลธรรม
นายมานิตย์ ขอดแก้ว
นายมานิตย์ ทิมศร
นายมานิตย์ เปรมกมล
นายมานิตย์ วงศ์คําตัน
นายมานิตย์ อ่อนจันทร์
นายมานิตย์ อักษรกุล
นายมุนินทร์ หลอมประโคน
นายเมธีศิน สมอุ่มจารย์
นายไมยมิตร ป้องวิชัย
นายยงยุทธ์ อินทจักร์
นายยงยุทธ แจ้งจบ
นายยงยุทธ แซ่หลู่
นายยงยุทธ ทองอยู่
นายยงยุทธ ทิพรส
นายยงยุทธ ปรีชากุล
นายยงศักดิ์ นาหนองค้า
นายยม อยู่ชมบุญ
นายยรรยง แก่นสาร
นายยรรยง คงภาษี
นายยศ ทําไธสง
นายยศดนัย สุวรรณพฤกษ์
นายยัน ปราสัย
นายยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
นายยุทธ อุไรพันธุ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘

นายยุทธชัย ชูชัย
นายยุทธนา พงศกร
นายยุทธพงษ์ โพธิ์แสร์
นายยุทธศาสตร์ กงเพชร
นายยุทธเสริฐ ศิริรุ่งเรืองสาร
นายแย้ม ศรีบุญเพ็ง
นายรณชิต แม้นมาลัย
นายรณภพ กิจถาวร
นายรณรงค์ คําเพชร
นายรวมชัย ศรีอักขรกุล
นายรอมือลี ซอตีเมาะ
นายรอมือลี มัสกอตอ
นายระเด่น เงื่อนตะคุ
นายระวิ วีระพงษ์วัฒนกุล
นายรักไทย ธนวุฒิกุล
นายรักพงษ์ ศรีจันดารี
นายรังสรรค์ พาลพ่าย
นายรัตตชัย ปรีดี
นายรัตนะ ปลอดกระโทก
นายรัศมี ปัญญาเพียร
นายราย จันทร์กลัด
นายรุ่ง อุดมศิริ
นายรุ่งศักดิ์ โพธิ์ช่วย
นายรุ่งอรุณ บัวงาม
นายเรวัตร ณ ลําปาง
นายเรวัติ สอนวงษ์
นายเรือง แท่นดี
นายเรืองชัย งอยปัดพันธ์
นายเรืองเดช เพียบเพียร
นายเรืองยศ แวดล้อม
นายเรืองศักดิ์ กอมณี
นายฤทธี ตรีแสน

หน้า ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายลักษณะชัย โภคาพันธ์
นายลําเพย เย็นมนัส
นายเลอพงศ์ กางทอง
นายเลอพงษ์ ทองเจริญ
นายเลอสรรค์ กระจ่างกุล
นายเลิศชาย สุขประเสริฐ
นายวงศ์ณคร เชื้อทอง
นายวทัญญู ทิพศิริ
นายวรการ สระคูพันธ์
นายวรงค์ ปวราจารย์
นายวรชัย ประพิณ
นายวรทัศน์ บุญโคตร
นายวรเทพ ชมอินทร์
นายวรพงษ์ บุญคุ้ม
นายวรพจน์ พรหมจิรสุข
นายวรพล รัตนะธีรากร
นายวรวิทย์ แจ่มใส
นายวรวิทย์ นาคสุวรรณ
นายวรวิทย์ ศรีตระกูล
นายวรวิทย์ สุระโคตร
ร้อยเอก วราวุธ ผลานันต์
นายวรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์
นายวฤทธิ์ การะกัน
นายวสันต์ เพชรวิวรรธน์
นายวสันต์ วรรณศักดิ์เศวต
นายวัชรชัย พลวิฑูรย์
นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต
นายวัชรินทร์ ศรีจันทร์ฉาย
นายวัชรินทร์ สราวิช
นายวัฒนา ถนอมศักดิ์
นายวัฒนา ไทยถนอม
นายวัฒนา พัฒนากูล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒

นายวัฒนา โพธิผล
นายวัฒนา มาประจวบ
นายวัฒนา ร่มโพธิ์
นายวัฒนา วรรณศรี
นายวัฒนา วีรชาติยานุกูล
นายวันชัย จุลศักดิ์
นายวันชัย ฉกาจวิทยาคม
นายวันชัย พรหมเศรณี
นายวัลลภ นิลศรี
นายวัลลภ พัฒนพงศ์
นายวัสสนัย วรรธนัจฉริยา
ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ
นายวิชัย โกซิน
นายวิชัย จูมแพง
นายวิชัย ฉ่ํามาลัย
นายวิชัย ผดุงศิลป์
นายวิชัย วัฒนสุขี
นายวิชัย อินทนะ
นายวิชา พุ่มศฤงฆาร
นายวิชิต คนไว
นายวิชิต ชาติชูเหลี่ยม
นายวิชิต บัวแก้ว
นายวิชิต พลบํารุง
นายวิชิต วิชิตศรีวรา
นายวิชุณ พลรงค์
นายวิเชียน ชนะราวี
นายวิเชียร จิณะมูล
นายวิเชียร ชัยสําโรง
นายวิเชียร เติมสายทอง
นายวิเชียร มโนเลิศเทวัญ
นายวิเชียร รัตนชงค์
นายวิเชียร วงศ์แก้ว

หน้า ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
นายวิเชียร อาภากรณ์
นายวิเชียร อุ่มอ่อนศรี
นายวิฑูรย์ โล่ห์สุนทร
นายวิฑูรย์ สงเคราะห์
นายวิทธิศักดิ์ สิงหาจุลเกตุ
นายวิทยา ถาวรกันต์
นายวิทยา ทิพยานนท์
นายวิทยา ประวะโข
นายวิทยา พันธุ์เพ็ง
นายวิทยา วิเชียรศรี
นายวิทยา สืบแล
นายวิทยา แสนทอง
นายวิทยา อรุณแสงฉาน
นายวินัย เชื่อมวราศาสตร์
นายวินัย ตุ้ยแม้น
นายวินัย บุญกล่ํา
นายวินัย พรหมทอง
นายวินัย รูปขําดี
นายวินัย วิฑูรย์พันธ์
นายวินัย ศรีเรือง
นายวินัย ศรีสุวรรณ
นายวินัย สร้อยคํา
นายวินัย สุขวรรณ
นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ
นายวินิจ หมีนพราน
นายวินิช ไตรโยธี
นายวิบูลย์ ปิยกิตติไพบูลย์
นายวิบูลย์ พาสี
นายวิบูลย์ ส่งสุข
นายวิมล เพ็ชรประยูร
นายวิมล ม่วงเงิน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖

นายวิมุต จันเปียง
นายวิรัช รักษาสกุล
นายวิรัช รัตนพันธ์
นายวิรัตน์ จอมขวา
นายวิรัตน์ จันทร์งาม
นายวิรัตน์ ท้าวนิล
นายวิรัตน์ ธงภักดิ์
นายวิรัตน์ บุตรดีวงศ์
นายวิรัตน์ สัมฤทธิกุล
นายวิโรจน์ เจริญพร
นายวิโรจน์ โฉมบุตร
นายวิโรจน์ แพเกาะ
นายวิโรจน์ สุดจิตร
นายวิลพ สีหะวงษ์
นายวิวรรธน์ เติมเกียรติไพศาล
นายวิวัฒน์ รอดเกิด
นายวิวัตร์ พงษ์สุภา
นายวิศิษฐ์ รวยทรัพย์
นายวิเศษ ศรีประเสริฐ
ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์
นายวิสิทธิ์ กาญจนบริสุทธิ์
นายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง
นายวิสุทธิ์ กองจันทร์ดี
นายวิสุทธิ์ จึ่งสกุล
นายวิสุทธิ์ ศรีรักษา
นายวิสุทธิ์ ศรีสวัสดิ์
นายวิสูตร วรสง่าศิลป์
นายวีรชัย วรรณศรี
นายวีรศักดิ์ บินสะมะแอ
นายวีรศักดิ์ ศิริบุญธรรม
นายวีระ แก้ววิหาร
นายวีระกูล มูลพงษ์

หน้า ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายวีระชัย จอมดวง จารุวรพลกุล
นายวีระชัย มุ่งหมาย
นายวีระเดช เชื้อไชย
นายวีระเดช ซาตา
นายวีระพงษ์ จันทนุกูล
นายวีระพงษ์ ประสารศรี
นายวีระพงษ์ เหง้าสา
นายวีระพจน์ ตันติปัญจพร
นายวีระศักดิ์ คําทะเนตร
นายวีระศักดิ์ เนียมสวัสดิ์
นายวีระศักดิ์ เพชรด่านเหนือ
นายวีระศักดิ์ ราตรี
นายวีระศักดิ์ เหล่าก้อนคํา
นายวุฒิพล ฉนํากลาง
นายวุฒิศักดิ์ ตระกูลดี
นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคํา
นายเวชพงศ์ ชุติชูเดช
นายแวว คํานนท์
นายศรัณย์ บัวทองเรือง
นายศราวุฒิ ศรเดช
นายศรีชาติ อ่อนโคกสูง
นายศศีเทพ ปร่ํานาค
นายศักดา โปร่งทอง
นายศักดา มีไพบูลย์สกุล
นายศักดา สุทธิจิตไพศาล
นายศักดิ์ ทองคํา
นายศักดิ์ ทองมนต์
นายศักดิ์ ศศิกุลกมล
นายศักดิ์ชัย รัชนีกร
นายศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
นายศักดิ์ศิริ นันตะสุข
นายศักดิ์สิทธิ์ อินทิพย์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐

นายศักรินทร์ สายัณห์
นายศากุน บุญอิต
นายศิรศักดิ์ ตันสุทธิเวสส์
นายศิริชัย พลับพิบูลย์
นายศิริชัย วงศ์พุฒ
นายศิรินันท์ จันทะเสน
นายศิริพงศ์ พงษ์ดี
นายศิริวัตร บุญประสพ
นายศิริศักดิ์ แก่นทรัพย์
นายศิริศักดิ์ จินดาวนิชย์
นายศิริศาสตร์ สมิตินันทน์
นายศิลปชัย ดีทองคํา
นายศิวพล หนูรัตแก้ว
นายศุภกร ทัพเย็น
นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ
นายศุภชัย ผู้ภักดี
นายศุภชัย พงศ์วุฒิศักดิ์
นายศุภชัย เวชกุล
นายศุภชัย ศิริวัฒน์
นายศุภชัย สุดา
นายศุภชาติ เปรมปรีดิ์
นายศุภโชค แซ่ตั๋น
นายเศวต รามฤทธิ์
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์
นายสกล พงศ์สุขรัตน์
นายสกุล แสงจันทร์
นายสงบ วงศ์กลม
นายสงวน คําผล
นายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต
นายสญชัย แสงอรุณ
นายสถิต วงษ์พิทักษ์
นายสถิตย์ แก้วแฉล้ม

หน้า ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสถิตย์ โกสวัสดิ์
นายสถิตย์ จันทร์โสม
นายสถิตย์ ตระกูลเกียรติ
นายสถิตย์ ทองพิมาย
นายสถิตย์ สาระวิถี
นายสนทยา ภักดีวานิช
นายสนธยา เตียวศิริทรัพย์
นายสนอง เพ็งบุญ
นายสนั่น โกสีลารัตน์
นายสนั่น จั่นสังข์
นายสนั่น ไพชํานาญ
นายสนิท ชมสวรรค์
นายสนิท ชาวชายโขง
นายสนิท รักถึง
นายสนิท ศรีสุวัฒน์
นายสมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ
นายสมเกียรติ แถวไธสง
นายสมเกียรติ นาคกุล
นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ
นายสมเกียรติ มิ่งสกุล
นายสมเกียรติ ศรีประสาน
ว่าที่พันตรี สมเกียรติ โสตศิริ
นายสมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายสมควร กุลวิวัฒน์
นายสมควร สมฤทธิ์
นายสมคะเน พิสัยพันธ์
นายสมคิด กันทะใจ
นายสมคิด บุญเทวี
นายสมคิด ผลานิสงค์
นายสมจิง เชิงบันลือศักดิ์
นายสมจิต กาญจนไพโรจน์
นายสมจิต กิตติทิวากุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔

นายสมจิต จุลพูล
นายสมจิต น้ําใจตรง
นายสมจิต เรืองสุวรรณ
นายสมจิตร กุลโศภิณ
นายสมจิตร เถื่อนยัง
นายสมใจ นิลนาค
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
นายสมชัย ศรีชาลี
นายสมชาติ เมสนุกูล
นายสมชาย ครึกครื้น
นายสมชาย ธํารงสุข
นายสมชาย นวลมะ
นายสมชาย ผาสุข
นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์
นายสมชาย รอดบาง
นายสมชาย ส่งศรีพันธุ์
นายสมชาย อึ๊งประเสริฐ
นายสมชาย เอกสุภาพันธุ์
นายสมชาย เอี่ยมสะอาด
นายสมโชค สุดสนิท
นายสมดี เพียรการค้า
นายสมเดช กันทาวงศ์
นายสมเดช บัวทอง
นายสมเดช อินต๊ะทา
นายสมนึก บุญคํามา
นายสมนึก ศรีเสน
นายสมนึก สารสิทธิ์
นายสมบัติ คล่องขยัน
นายสมบัติ ตันเจริญ
นายสมบัติ ท้ายเรือคํา
นายสมบัติ ธนทรัพย์ทวี
นายสมบัติ เร่งเร็ว

หน้า ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสมบัติ สองสี
นายสมบัติ เสร็จกิจ
นายสมบัติ หมีนอน
นายสมบุญ ชลสวัสดิ์
นายสมบูรณ์ โพธิ์ทอง
นายสมบูรณ์ มณีรัตน์
นายสมบูรณ์ สุวรรณภูมิ
นายสมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์
นายสมปอง ชาสิงห์แก้ว
นายสมปอง สุขเอียด
นายสมพงค์ จตุทอง
นายสมพงศ์ วิชัยสิงห์
นายสมพงศ์ สายประเสริฐ
นายสมพงษ์ แจ่มจํารัส
นายสมพงษ์ แจ่มยวง
นายสมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล
นายสมพงษ์ ปลูกสร้าง
นายสมพงษ์ เรียมริมมะดัน
นายสมพงษ์ สายโกสุม
นายสมพงษ์ ใหลเจริญ
นายสมพงษ์ อังศุภโชติ
นายสมพร ดอกลําเจียก
นายสมพร ทับสิน
นายสมพุทธ เรียงครุฑ
นายสมเพชร ปูระณะพงษ์
นายสมภพ ศรีวงศ์
นายสมโภชน์ ศรีเมือง
นายสมมาตร ดาวสุวรรณ
นายสมมาตร สนทมิโน
นายสมมาถ ห้องโสภา
นายสมมารถ ไตรวิชา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘

นายสมมุติ พิลาออน
นายสมยศ จันทรสมบัติ
นายสมยศ ดวงไพชุม
นายสมยศ เพ็ชรวงษา
นายสมวงค์ คิดใจเดียว
นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย
นายสมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี
นายสมศักดิ์ แตงกระโทก
นายสมศักดิ์ เทพณรงค์
นายสมศักดิ์ นามเกิด
นายสมศักดิ์ พานิชผล
นายสมศักดิ์ เพ็งสิงห์
นายสมศักดิ์ เพ็ชร์ประยูร
นายสมศักดิ์ ไพราม
นายสมศักดิ์ รอบคอบ
นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
นายสมศักดิ์ ศรีประทุมวงศ์
นายสมศักดิ์ ศรีสมบูรณ์
นายสมศักดิ์ ศิริชนะ
นายสมศักดิ์ สังข์เกิด
นายสมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย
นายสมศักดิ์ สุขพันธ์
นายสมศักดิ์ สุภาพ
นายสมศักดิ์ หาญชูวงศ์
นายสมสวัสดิ์ ราชแก้ว
นายสมสิทธิ์ วิเชียรศรี
นายสมหมาย เก่งการ
นายสมหมาย จันทะกล
นายสมหมาย ฉิมมากูร
นายสมหมาย นาควิเชียร
นายสมหมาย พลายแก้ว
นายสมัคร อินปั๋น

หน้า ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสมัย ชารมาลย์
นายสมัย โนนสูง
นายสมัย สังฆะพันธ์
นายสมาธิ พินิจกิจ
นายสมาน เง๊าะ
นายสมาน ชิดดี
นายสมาน ทองแจ้น
นายสมาน ปลอดกระโทก
นายสมาน พฤกษติกุล
นายสมาน ศรีวิชา
นายสมาน สุ่มหลิม
นายสมิทธ์ ปุตตะลอ
นายสยอง มามิ่ง
นายสรคุปต์ บุญเกษม
นายสรชัย ดวงอําไพ
นายสรชัย ศุภสิทธิกุลชัย
นายสรพจน์ เกตุก่อผล
นายสรวง นิลดี
นายสรวิทย์ นามวงษ์
นายสรศักดิ์ สมบุญมาก
นายสระเกต มหิวรรณ
นายสราวุธ ไชยทิพย์
นายสราวุธ สันติดํารงกุล
นายสฤษดิ์ นามลักษณ์
นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์
นายสวัสดิ์ พันธุ์อินทร์
นายสวัสดิ์ เสาหงษ์
นายสองเมือง เสริมทรัพย์
นายสะอาด วรรณทอง
นายสะอ้าน ลุนพรหม
นายสังคม คําชาย
นายสังวรณ์ บัวศิริ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒

นายสังเวียน หมวกผัน
นายสันติ มุกดาสนิท
นายสันตินริทย์ น้ําในเมือง
นายสันติพงศ์ โนนจันทร์
ว่าที่ร้อยตรี สันติภาพ สระบัว
นายสัมนา ฉัตรบูรณจรัส
นายสัมพันธ์ ทรัพย์แตง
นายสัมพันธ์ นารินนท์
นายสัมพันธ์ บังผล
นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์
นายสัมฤทธิ์ เทศสิงห์
นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง
นายสาคร ขวาคํา
นายสาทิศ เพ็งนาเรนทร์
นายสาธร หมีอิ่ม
นายสาธิต มากมี
นายสามารถ กอนอยู่
นายสามารถ ชูพุทธ
นายสามารถ อยู่ภักดี
นายสามารถ อ่อนไสว
นายสายสิน มาตา
นายสายันต์ ขาวผ่อง
นายสารี สีดํา
นายสาโรจน์ แก้วอรุณ
นายสาโรจน์ จันทร์แจ่ม
นายสาโรจน์ มีเจริญ
นายสาโรช ใจชื้น
นายสาวิตร มีจุ้ย
นายสาวิตร วารี
นายสาวิทย์ ญาณภิรัต
นายสํานวน เพ็งชัย
นายสําเนา เนื้อทอง

หน้า ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสําเนาว์ ระหา
นายสําเภา ทวีผล
นายสําเภา สมบูรณ์
นายสํารวย เหว่าโต
นายสําราญ ครึกครื้นจิตร์
นายสําราญ ชูช่วยสุวรรณ
นายสําราญ ศรีเมือง
นายสําเร็จ ธงศรี
นายสําเร็จ เมฆประสิทธิ์
นายสําเริง บุญพร้อม
นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว
นายสิงหา บุญปลั่ง
นายสิทธิพร นันตาวงค์
นายสิทธิพล กาญจนศิริรัตน์
นายสิทธิศักดิ์ ชาติบุตร
นายสินธพ อุ่นกอง
นายสินสมุทร เหมนาค
นายสิรภพ ปราบริปูตลุง
นายสิริชัย จันทร์หล้า
นายสิริภพ ศิรปันดอน
นายสุกิจ จิรังกรณ์
นายสุกิตติ กําแพงเศรษฐ
นายสุขุม ตัญกาญจน์
นายสุจินต์ สว่างศรี
นายสุชัย สุเทพารักษ์
นายสุชาติ จันทร์แก้ว
นายสุชาติ พรสินชัย
นายสุชาติ สอดสุข
นายสุชิน สีสวย
นายสุดโสม เติมทานาม
นายสุทธิชัย สนนา
นายสุทธิพงศ์ สถิตย์น้อย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖

นายสุทธิพงษ์ ทรงศิล
นายสุทัศน์ แตงทอง
นายสุทัศน์ นาวีระ
นายสุทัศน์ ศรีอ่อน
นายสุทิน แสนสุข
นายสุเทพ ชนะบวรสกุล
นายสุเทพ เทียนวรรณ
นายสุเทพ บูรณะคุณาภรณ์
นายสุเทพ วิฑูรย์พิศาลศิลป์
นายสุเทพ ศิริชัย
นายสุเทพ หมั่นหาโชค
นายสุเทพ เหล่าพงษ์แก้ว
นายสุธน เกิดมณี
นายสุธน หนูทวน
นายสุธน หล้าบ้านโพน
นายสุธี สังขรัตน์
นายสุนทร คชสิงห์
นายสุนทร คําเวบุญ
นายสุนทร ทัด
นายสุนทร ปิยรัตนวงศ์
นายสุนทร พลรงค์
นายสุนทร ส่งตรัส
นายสุนันต์ ธีระบัญชร
นายสุพจน์ เกิดมี
นายสุพจน์ ปุยะติ
นายสุพร ไทยนิยม
นายสุพรรณ เข็มทอง
นายสุพล ฟองย้อย
นายสุพล ศรอารา
นายสุพัฒน์ ทองจันทร์
นายสุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ
นายสุพัฒน์ สีชํานิ

หน้า ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสุพัต อ่อนน้อม
นายสุพันธ์ จูมสิมมา
นายสุภชัย โลหิตพินทุ
นายสุมิตร ขาวประภา
นายสุมิตร ท้าวเพชร
นายสุมิตรี สมทรง
นายสุเมธ พรหมอินทร์
นายสุรจักษณ์ ทศรฐ
นายสุรชัย ภิญโญชีพ
นายสุรชัย ศรีคะเณย์
นายสุรชัย อินถา
นายสุรชาติ ทอนศรี
นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์
นายสุรเชษฐ์ ช่างถม
นายสุรเชษฐ์ พรพานิช
นายสุรเชษฐ์ ศรีชุมพวง
นายสุรทิน ทิพย์อักษร
นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง
นายสุรพงศ์ ขันขวา
นายสุรพงศ์ ไชยสุวรรณ
นายสุรพงษ์ จันทร์บุญนะ
นายสุรพงษ์ ชมภูแก้ว
นายสุรพงษ์ บํารุงวงษ์
นายสุรพงษ์ พงษ์ศรี
นายสุรพล ขยันการนาวี
นายสุรพล งามยิ่ง
นายสุรพล ชาญนรา
นายสุรพล ทิมวัฒน์
นายสุรพล พวงเกาะ
นายสุรพล พิริยะพันธุ์สกุล
นายสุรพล ศิลปธร
นายสุรพัฒน์ นิลมงคล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐

นายสุรพันธ์ นิมะวัลย์
นายสุรวิทย์ พลมณี
นายสุรวุฒิ สงสะนะ
นายสุรเวศ มณีภาค
นายสุรศักดิ์ กรีโรจนีย์
นายสุรศักดิ์ จันทร์ศักดิ์รา
นายสุรศักดิ์ ธีระเดชากุล
นายสุรศักดิ์ นาคสมบูรณ์
นายสุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์
นายสุรศักดิ์ สนิทสุริวงษ์
นายสุรศักดิ์ เหรียญบุบผา
นายสุรศักดิ์ เอนกแสน
นายสุระ พิมพาแสง
นายสุระเชษฐ รุ่งวัฒนพงษ์
นายสุรัศมิ์ รัมมณีย์
นายสุรินทร์ แจ้งสุข
นายสุรินทร์ วาจาสิทธิ์
นายสุรินทร์ ศิริวิชัย
นายสุรินทร์ หล้าหา
นายสุริยน ขาวงาม
นายสุริยน ศรีชัย
นายสุริยะ บัวบาน
นายสุริยะ ศรีสุโคตร
นายสุริยะ สิทธิ์กลาง
นายสุริยะ สูงเนิน
นายสุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล
นายสุวรรณ์ คงมีทรัพย์
นายสุวรรณ ไชยสมคุณ
นายสุวรรณ ไตรพฤกษชาติ
นายสุวรรณ ลงเย
นายสุวัฒน์ โมลีย์
นายสุวัฒน์ ศรีสุภักดิ์

หน้า ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสุวิช จูมวรรณา
นายสุวิทย์ จําปาสิทธิ์
นายสุวิทย์ นิจภูริพันธ์
นายสุวิทย์ ผาคํา
นายสุวิทย์ วิทยาจักษุ์
นายสุวิทย์ อบมา
นายสุวิน ทองสุข
นายสุวิน พัดเย็น
นายสุวิล อยู่ยืด
นายเสกสรร กาวินชัย
นายเสกสรรค์ สุระวิชัย
นายเสกสรรค์ เห็นประเสริฐ
นายเสกสันติ์ ปะดุกา
นายเสงี่ยม จันทร์พลี
นายเสถียร ตุติ
นายเสถียร พัฒนะวิริยะศิริกุล
นายเสถียร โพธิรัตน์
นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์
นายเสน่ห์ คําสมหมาย
นายเสน่ห์ เช่นพิมาย
นายเสน่ห์ สุภาผล
นายเสนาะ อวยชัย
นายเสนีย์ กิตติศักดิ์ธาดากุล
นายเสริชย์ โชติพานิช
นายเสรี โตหนึ่ง
นายเสรี พุกบ้านยาง
นายเสรี เสียงวัฒนะ
นายเสวย ฝักบัว
นายแสงทอง สุรัตน์สุขเกษม
นายแสงสว่าง ตั้งแสงสกุล
นายโสพัฒน์ กลับชนะ
นายโสภณ กันภัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔

นายโสภณ มาตราสงคราม
นายโสภณ หอมรักษ์
นายไสว หฤรักษ์
นายหงษ์ดี ศรีเสน
นายเหรียญชัย ภูช่างทอง
นายแหลมทอง ดอกประทุม
นายแหลมไทย ศิริทิพย์
นายองค์การ ป้อมรบ
นายองอาจ จันติ๊บ
นายองอาจ สุพรรณโมก
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
นายอดิศร คันธรส
นายอดิศร ทิพย์มาศโกมล
นายอดิศร ร่มโพธิ์
นายอดิศร หมวกพิมาย
นายอดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์
นายอดุลย์ เชียงแรง
นายอดุลย์ วาหะ
นายอดุลย์ อ่อนนวล
นายอนัตต์ เจ่าสกุล
นายอนันต์ ครองสกุล
นายอนันต์ ไชยกุลวัฒนา
นายอนันต์ เตียวต๋อย
นายอนันต์ ปิยวัชรพันธุ์
นายอนันต์ ภูกองไชย
นายอนันต์ เมตตาไพจิตร
นายอนันต์ สาโร
นายอนันต์ หอมพิกุล
นายอนันต์ อมตฉายา
นายอนิรุตติ์ รณสิทธิ์
นายอนุกูล วัฒนสุข
นายอนุชา สุมนวิวัฒน์

หน้า ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายอนุชิต สร้างสกุล
นายอนุพันธุ์ ชัยวิรัช
นายอนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
นายอนุวัฒน์ ลักขษร
นายอนุศิษฐ์ สุภาพ
นายอนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ
นายอภัย สบายใจ
นายอภิชัย ใจสุยะ
นายอภิชาญ ชูเชิด
นายอภิชาติ ไก่ฟ้า
นายอภิชาติ เนินพรหม
นายอภิชิต กลิ่นฟุ้ง
นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม
นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล
นายอรพันธ์ ไกรเลิศ
นายอรรคพล ประสพสุข
นายอรรถวุฒิ แก้วสอาด
นายอร่าม เสือเดช
นายอรุณ เพชรรัตน์
นายอรุณ สมานมิตร
นายอัครพล เรียกจํารัส
นายอัครวัฒน์ ภู่ทับทิมธนพัฒน์
นายอัครวุฒิ ชมชื่น
นายอังคาร เจริญผล
นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
นายอัมพร คําเพชรดี
นายอัมพร อิสสรารักษ์
นายอัศวิน อินทรปัญญา
นายอาคม ทิพย์เที่ยงแท้
นายอาคม สมพามา
นายอาจินต์ น่วมสําราญ
นายอาชนัน เกาะไพบูลย์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘

นายอาณัติ จันทร์ถิระติกุล
นายอาทร อิ่มใจจิตต์
นายอาทิตย์ ตะรุวรรณ
นายอานันต์ โรจนตันติกุล
นายอานิน สุขณะล้ํา
นายอาภรณ์ พิภูษณกาญจน์
นายอารมณ์ ไชยสิทธิ์
นายอารยะดิถี คงแท่น
นายอารักษ์ หาญฤทธิ์
นายอารัญ สุดวิสัย
นายอารินทร โพธิ์สวรรค์
นายอารี มังกะลัง
นายอารี สองเมือง
นายอารีย์ สามารถ
นายอาส พ้นเหตุ
นายอํานวย เถื่อนชนะ
นายอํานวย ปัญญาแหลม
นายอํานวย สาระชาติ
นายอํานวย สุภาเพ็ชร์
นายอํานวย อภิชาติตรากูล
นายอํานวย อินทโชติ
นายอํานาจ แก้วรักษ์
นายอํานาจ ชนชนะชัย
นายอํานาจ ทองแสน
นายอํานาจ ประภาลิมรังสี
นายอํานาจ ประยูรศุข
นายอํานาจ เอียดมิ่ง
นายอําพล บัวแก้ว
นายอําพล หงวนบุญมาก
นายอิทธิพล มณีธร
นายอิทธิพล ศรีมังกร
นายอุกฤษฏ์ จรูญชัย

หน้า ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายอุกฤษฏ์ ชํานาญไพร
นายอุดม เกษมสุข
นายอุดม จันทรัตน์
นายอุดม ธนะสาร
นายอุดม พันธุวงษา
นายอุดม โพธินําแสง
นายอุดม ฟ้ารุ่งสาง
นายอุดม วัชรพงศ์ศิริ
นายอุดม อินสวรรค์
นายอุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
นายอุทัย ขัติวงษ์
นายอุทัย เจริญธรรม
นายอุทัย เพชรเรือง
นายอุทัย ศรีสุภาลักษณ์
นายอุทิศ คงอนุวัฒน์
นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
นายเอกฉัตร จอดนอก
นายเอกชัย จันทร์โอภาส
นายเอนก ตาเจริญเมือง
นายเอนก ปัทมพงศา
นายเอิบ ปั้นสุก
นายเอิบ อร่าม
นายโอภาส สอดจิตต์
นายกฤษณ์ สกุลแพทย์
นายกฤษณะ อุดมวงศ์ศักดิ์
นายกฤษดา จวนวันเพ็ญ
นายกฤษดา รอดประเสริฐ
นายกษมะ กระต่ายทอง
นายก้องเกียรติ อุปัชฌาย์
นายการุณ จันทรัตน์
นายกิจจา เจียรวัฒนกนก
นายกิตติ ปัทมสัตยาสนธิ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒

นายกิตติโชค หิรัณมิตรนาคร
นายกุลพัฒน์ วีรสาร
นายกุศล เชื่อมกลาง
นายเกรียงไกร นามไธสง
นายเกรียงศักดิ์ มณีปกรณ์
นายเกียรติศักดิ์ ไพศาลยศกุล
นายโกศล กลิ่นมาลี
นายไกรศักดิ์ ทองรอง
นายคมสัน ไชยวรรณ์
นายครรชิต ใจยงค์
นายคํารณ ครื้นน้ําใจ
นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์
นายจารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ
นายจุลพงศ์ อจลพงศ์
นายเจริญ สุขมี
นายเฉลิมศักดิ์ สีดาพล
นายช่วย เชิญกลาง
นายชัยพันธ์ ธีระเกียรติกําจร
นายชัยวงศ์ ชวนะรักษ์
นายชัยวัฒน์ อภิวันทนา
นายชาญชัย วสุธาลัยนันท์
นายชาญณรงค์ ไชยประเสริฐ
นายชาติชัย ดวงดีเด่น
นายชาลี กาญจนรัตน์
นายชาว สุภาจินดานนท์
นายชํานาญ ซาโปร่ง
นายชีวี เชื้อมาก
นายชูชัย บุญอําไพไชยกุล
นายเชน กันภูมิ
นายเชาวน์รัตน์ จิตต์ว่องไว
นายซ้วน แซ่ค้าง
นายณธพณ จันทรเสโน

หน้า ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายณรงค์ จันทร
นายณรงค์ วรกุลดํารงค์ชัย
นายณรงค์ ศิลปสคราญ
นายณรงค์ชัย ภัทรบรรเจิด
นายณัฐพล อารยวุฒิกุล
นายดนัย กาญจนนิตย์
นายดนัย สังข์ทรัพย์
นายดํารงค์ แจ้งไข
นายดํารงค์ ฉิมนิล
นายดํารงค์ แวอาลี
นายดิเรก วงศ์ทอง
นายดิเรก สุดแดน
นายดิลก อ่อนลา
นายเดชวัน ราชตนะพันธุ์
นายเดชวิทย์ วรสายัณห์
นายเดชา ชัยสุวิรัตน์
นายเด่น ปัญญานันท์
นายเดือนชาติ พงศ์ศรีประชา
นายทนุชาติ จักษุพา
นายทองพูน กล้าไพรี
นายทองเลื่อน องอาจ
นายทันใจ สุริยะโวหาร
นายทัศนัย ประยูรหงษ์
นายธงไทย วรรณคีรี
นายธนงศักดิ์ ผ่องใส
นายธนสิทธิ์ ไพรพงษ์
นายธนินทร์ เวชชาภินันท์
นายธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ
นายธวัช ทองใบ
นายธวัช บูรณถาวรสม
นายธวัช พูลประเสริฐ
นายธีระพล สมหมายไชยา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖

นายธีระศักดิ์ วิริยานนท์
นายนพดล กาญจนะ
นายนพพร นิลรัตน์
นายนพพร ศรีทิพโพธิ์
นายนพรัตน์ วัชรขจรกุล
นายนริทธิ์ สังข์สม
นายนรุตม์ นิวัฒนกาญจนา
นายนิวัติ เพียรไทย
นายบุญชอบ สระสมทรัพย์
นายบุญรักษ์ พึ่งเจษฎา
นายบุญเลิศ พิมศักดิ์
นายบุญส่ง แสนสุข
นายบุญโฮม แก้วชนะ
นายบุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
นายปฐม นวลคํา
นายปรเมษฐ์ จินา
นายประการณ์ องอาจบุญ
นายประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
นายประทีป ตลับทอง
นายประพันธ์ ลาภใหญ่
นายประภาส ผูกดวง
นายประมวล กาลพัฒน์
นายประยุกต์ พัววิไล
นายประโยชน์ ยอดรัก
นายประวีร์ คําศรีสุข
นายประสงค์ นวดุรงค์
นายประเสริฐ จุฑา
นายประเสริฐ ชัยวิรัตนะ
นายประเสริฐ ลมจะโปะ
นายประเสริฐ วิจิตรวรวงศ์
นายประเสริฐ เสถียรกิจการชัย
นายปรัชญา โชติยะ

หน้า ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายปรีชา ชินคําหาร
นายปรีชา โอภาสสวัสดิ์
นายปิยบุตร เฉลิมวงศ์
นายปิยะเดช วลีพิทกั ษ์เดช
นายพงศ์ภาส สุพิทยาพร
นายพรชัย งามสิทธิฤกษ์
นายพรชัย มโนธรรมสถิต
นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี
นายพรศักดิ์ นิ้มวัฒนากุล
นายพราน ไพรสุวรรณ์
นายพฤทธิ์ ไชยเหมวงศ์
นายพลนาภา นนสุราช
นายพลวรรต ทองสุข
นายพันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย
นายพิชัย ทองธราดล
นายพิชิต สุนทรจิรกาล
นายพิชิต แสนเสนา
นายพิทยา แต่งเกลี้ยง
นายพิทักษ์ ชูคันหอม
นายพิทักษ์ ศรีหาวงศ์
นายพิธา พรหมลิขิตชัย
นายพิพัฒน์ ขันติยานุวงศ์
นายพีรกิจ โชครัมย์
นายไพฑูรย์ สมตัว
นายไพรัช จันทพันธ์
นายไพวัลย์ สิงห์ชา
นายไพศาล จันทวลี
นายไพศาล ชอบประดิถ
นายไพศาล รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
นายภัทรพงษ์ พีรวงศ์
นายภัทราวุธ โชคประกอบกิจ
นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐

นายมงคล จตุรานนท์
นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์
นายมานพ ชมภู
นายมานะ ฮันตระกูล
นายมานิจ จําเริญพันธ์
นายมานิตย์ บํารุงยา
นายมุจลินท์ เฉลิมพรพงศ์
นายเมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
นายเมธี วงศ์เสนา
นายยุทธนา ตรงดี
นายยุรวัฒ ทองผา
นายโยธิน บ่อคํา
นายรณาวุธ กล่ําสมบัติ
นายเรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์
นายเรืองเดช ไพบูลย์วรชาติ
นายลําพูน ฉวีรักษ์
นายเล็ก น้าประเสริฐ
นายเลียง ผาธรรม
นายวรวุฒิ ชุมวรฐายี
นายวราวิทย์ ไสยสมบัติ
นายวสันต์ ประเสริฐสม
นายวัชรินทร์ เจียมศรีมงคล
นายวิจิตร์ ทองนอก
นายวิชัย วิจติ รพรกุล
นายวิชิต เหล่าวัฒนาถาวร
นายวิเชียร สุวรรณามังกร
นายวิฑูร เล็งมงคลกุล
นายวิทยา บุญเลิศเกิดไกร
นายวิรัตน์ คงเจริญสมบัติ
นายวิโรจน์ นรไกร
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์
นายวิศัลย์ มูลศาสตร์

หน้า ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายวิเศษ อุดมศิลป์
นายวิษณุ สะบายแท้
นายวีรพงษ์ อังวิทยาธร
นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี
นายวีระยุทธ เสวิวัฒน์
นายวุฒิชัย ชุมพลกุล
นายศรีสวัสดิ์ พรหมแสง
นายศศิธร ศุภพิชน์
นายศักดา เชิญขวัญศรี
นายศักดา อัลภาชน์
นายศักดิ์ชัย สัทธานนท์
นายศิวะพร จึงพิชาญวณิชย์
นายศุภเศรษฐ์ น้อยศรี
นายสกานต์ บุนนาค
นายสมเกียรติ ศรีสรสิทธิ์
นายสมคิด ชัยชาญกุล
นายสมคิด นวลตาล
นายสมคิด อ่อนปรางค์
นายสมจิตร ทัศจันทร์
นายสมชัย โชคพัฒนาพงศ์
นายสมชาญ พงษ์ริยวัฒนา
นายสมชาย จําปาเงิน
นายสมชาย ทองกระสัน
นายสมชาย ปาลีกุล
นายสมชาย วงศ์ศิริอํานวย
นายสมนึก เตชะพะโลกุล
นายสมบัติ บุญขวาง
นายสมปอง จันทพันธ์
นายสมพงศ์ เพ็ชร์บริสุทธิ์
นายสมพล พิทักษ์นราธรรม
นายสมภพ ชาครียวณิชย์
นายสมยศ พันธุ์วัฒนาชัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔

นายสมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร
นายสมศักดิ์ จรรยาวัติวงศ์
นายสมศักดิ์ มีอ่วม
นายสมหมาย กลางหิน
นายสมาน ฤทธิ์กําลัง
นายสวรรค์ ต่อติด
นายสวาท ฉิมพาลี
นายสันติ ลาภเบญจกุล
นายสันติ ศิริโกมล
นายสันติ หวังกีรติกานต์
นายสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
นายสาธิต ปทุมมัง
นายสานิษ ศิริปิ่น
นายสามารถ วงษ์ปาน
นายสามารถ สุเมธีวรศักดิ์
นายสายันต์ แสงเพ็ชร์
นายสําเนา อิ่มอ่อง
นายสิทธิพร แก้วตระการวงศ์
นายสิริพงษ์ ลิมปิษเฐียร
นายสุกิจ แจ่มแจ้ง
นายสุชาติ กมลเนตร
นายสุชาติ กิตติภัทร
นายสุชาติ อนันตะ
นายสุเชต เชื้อภักดี
นายสุทธิชัย พงศ์จิตมั่น
นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์
นายสุเทพ มือเพ็ชร์
นายสุธี จันทนะสุต
นายสุธี เมฆโฆษิตเสถียร
นายสุนทร บุญอาษา
นายสุพจน์ พวงลําใย
นายสุพร กาวินํา

หน้า ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสุพรรณ เขตบรรจง
นายสุพัฒน์ ติยสถาพร
นายสุภวุฒิ อินทรเกษตร
นายสุภาพ โพนสิงห์
นายสุรชัย จิตต์ดํารงค์
นายสุรวุฒิ ไผ่ประเสริฐ
นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
นายสุริยะ วงษ์มะยุรา
นายสุริยันต์ สุเพ็งคําภา
นายสุวัฒน์ โอสถกระพันธ์
นายเสริมพงศ์ ศิริกุล
นายเสรี เจตสุคนธร
นายแสงโรจน์ ร่วมเจริญ
นายแสงสูรย์ ไผ่ประเสริฐ
นายแสนพล อมรทิพย์สกุล
นายหรินทร์ คล้ายพึ่ง
นายหาญ ทองขาว
นายอดิศักดิ์ คงวัฒนานนท์
นายอดุลย์ บํารุง
นายอนันต์ชัย ไทยประทาน
นายอนุกูล พินิจจันทร์
นายอนุชา ชูเกียรติ
นายอนุชา ลีกิดาการกุล
นายอภิรักษ์ เชียร์ศิริกุล
นายอภิรักษ์ สําราญวงค์
นายอภิวัฏ ธวัชสิน
นายอริย์ธัช เอี่ยมอุดมสุข
นายอาคม ชัยวีระวัฒนะ
นายอุดม บุบผาทาเต
นายอุดม พานิช
นายอุดร ผิวขาว
นายเอกภพ หมื่นนุช

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘

นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์
นายจิรวัธน์ อารีย์
นายเจตนิพิฐ รอดภัย
นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร
นายติณห์ เจริญใจ
นายทนงศักดิ์ สิงห์โต
นายประดิษฐ แจ่มจันทรา
นายประมูล แก่งอินทร์
นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ
นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว
นายไพรัชช ธรรมอาภา
นายภาสกร ชัยรัตน์
นายรังสรรค์ สิงหบุตร
นายวชิระ ไผ่เกาะ
นายวรกร บํารุงชีพโชต
นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์
นายวสันต์ นิสัยมั่น
นายวัชรา ขนิษฐบุตร
นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์
นายวัชรุน จุ้ยจําลอง
นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ
นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์
นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์
นายสกล กาญจนรังษี
นายสะอาด ปราดเปรียว
นายสําเริง สวัสดีนฤนาท
นายสุทัศน์ สิงหเสนี
นายสุภชัย ไวยาวัจมัย
นายสุวิทย์ สวนด้วง
นายอดิทัต วะสีนนท์
นายอนุสร ภู่พงศ์สกุล
นายอุดม มีพยุง

หน้า ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐

นายประกอบ ฐิตาจารย์
นาวาอากาศตรี กิติพงศ์ ชลังสุทธิ์
นายชาติชาย วรมาลี
นายเทอดพล วงษ์วานิช
นายมนต์ชัย นิลนฤนาท
นายสุริยพันธ์ ราชวังเมือง
นายชัยมงคล ศรีทองแดง
นายประพันธ์ คําจ้อย
นายเพทาย สดทรงศิลป์
นายศุภเดช การถัก
นายสุริยันต์ สาระบุตร
นายหทัย วสุนันต์
พลตํารวจตรี กําพล กุศลสถาพร
พลตํารวจตรี เฉลิมชัย สุริยะมณี
พลตํารวจตรี ประเสริฐ พัฒนาดี
พลตํารวจตรี ภิเศก แพทย์ดี
พลตํารวจตรี วรพงษ์ ทองไพบูลย์
พลตํารวจตรี สหภูมิ สง่าเมือง
พันตํารวจเอก กมล สุทธิแพทย์
พันตํารวจเอก กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์
พันตํารวจเอก กฤษณ์ วาฤทธิ์
พันตํารวจเอก กฤษณา เอมอ่อง
พันตํารวจเอก กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง
พันตํารวจเอก กําธร จันที
พันตํารวจเอก กิตติคุณ พูลสมบัติ
พันตํารวจเอก กิตติพันธุ์ จุนทการ
พันตํารวจเอก เกียรติพงษ์ นาลา
พันตํารวจเอก โกวิทย์ ศุกรเสพย์
พันตํารวจเอก คมศักดิ์ สุมังเกษตร
พันตํารวจเอก จรินทร์ วัฒนไพรสาณฑ์
พันตํารวจเอก จักรทิพย์ ศตพิมลศักดิ์
พันตํารวจเอก จักรพร แท่นทอง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑

หน้า ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓

พันตํารวจเอก ธวัชชัย หาญนัทธี
พันตํารวจเอก ธานีวัฒน์ เตียงพิทักษ์
พันตํารวจเอก นราเดช กลมทุกสิ่ง
พันตํารวจเอก นรินทร์ บูสะมัญ
พันตํารวจเอก นฤชา สุวรรณลาภา
พันตํารวจเอก นําชัย โชติประยูร
พันตํารวจเอก นิคม เอี่ยมสําอางค์
พันตํารวจเอก บรรพต เทพพานิช
พันตํารวจเอก บรรลือศักดิ์ ขลิบเงิน
พันตํารวจเอก บุญชัย ฤาชัยสา
พันตํารวจเอก ปกรณ์ มณีปกรณ์
พันตํารวจเอก ประการ ประจง
พันตํารวจเอก ประทีป ธนทรัพย์
พันตํารวจเอก ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์
พันตํารวจเอก ปราโมทย์ ไชยชิต
พันตํารวจเอก ปวริศ บุญสุทธิ
พันตํารวจเอก ปัญญา ปิ่นสุข
พันตํารวจเอก ปิยวัฒน์ ชาน้อย
พันตํารวจเอก พงศธร เครียดธฤมาล
พันตํารวจเอก พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์
พันตํารวจเอก พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์
พันตํารวจเอก พรพันธ์ ทิมขํา
พันตํารวจเอก พรศักดิ์ สุรสิทธิ์
พันตํารวจเอก พรหมณัฎฐเขต ฮามคําไพ
พันตํารวจเอก พานทอง สุวรรณจูฑะ
พันตํารวจเอก พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ
พันตํารวจเอก พิชญา บุญขจร
พันตํารวจเอก พินิจ ศิริชัย
พันตํารวจเอก พิศาล ภุมรินทร์
พันตํารวจเอก พุฑฒิพงศ์ มุสิกูล
พันตํารวจเอก ไพฑูรย์ มณีอินทร์
พันตํารวจเอก ไพโรจน์ ทานธรรม

พันตํารวจเอก จักษ์ จิตตธรรม
พันตํารวจเอก จิระวัฒน์ พยุงธรรม
พันตํารวจเอก เฉลิม ชัยประสิทธิ์
พันตํารวจเอก เฉลิมพล จินตรัตน์
พันตํารวจเอก ชนวีร์ ชมาฤกษ์
พันตํารวจเอก ชยานนท์ มีสติ
พันตํารวจเอก ชัช สุกแก้วณรงค์
พันตํารวจเอก ชัยพงษ์ ทรงพลนภจร
พันตํารวจเอก ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์
พันตํารวจเอก ชัยโรจน์ ชัยยะ
พันตํารวจเอก ชัยวัฒน์ นิตยวิมล
พันตํารวจเอก ชํานาญ ชํานาญเวช
พันตํารวจเอก ชิรญาณ ปาจรียานนท์
พันตํารวจเอก ชูเกียรติ วงศ์สิทธิการ
พันตํารวจเอก ชูฉัตร ธารีฉัตร
พันตํารวจเอก ชูชาติ เหลืองประเสริฐ
พันตํารวจเอก ชูศักดิ์ พนัสอัมพร
พันตํารวจเอก ไชยา สุนทรกิจ
พั นตํ ารวจเอก ฎิ ษพจณ์ อิ ศรางกู ร
ณ อยุธยา
พันตํารวจเอก ณพวัฒน์ อารยางกูร
พันตํารวจเอก ณพัฒน์ศักย์ ธรรมรักษ์
พันตํารวจเอก ณรงค์รัชช์ ดําขํา
พันตํารวจเอก ณัฎฐชัย เทพสาร
พันตํารวจเอก ณัฐแก้ว เมตตามิตรพงศ์
พันตํารวจเอก ดิเรก ปลั่งดี
พันตํารวจเอก ตรีวิทย์ ศรีประภา
พันตํารวจเอก ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์
พันตํารวจเอก ทองสุข จรัลพงศ์
พันตํารวจเอก ธนวรรธน์ อยู่คง
พันตํารวจเอก ธนสาร สุริวงศ์
พันตํารวจเอก ธเรศ แก้วละเอียด

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕

หน้า ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗

พันตํารวจเอก สมบัติ ชูชัยยะ
พันตํารวจเอก สมพจน์ ขอมปรางค์
พันตํารวจเอก สมพร แดงดี
พันตํารวจเอก สมศักดิ์ คงไพบูลย์
พันตํารวจเอก สรรเพชญ สุขภิมนตรี
พันตํารวจเอก สหรัฐ ประสงค์นิจกิจ
พันตํารวจเอก สังวาลย์ ฤกษ์ศรีลักษณ์
พันตํารวจเอก สายเพชร ศรีสังข์
พันตํารวจเอก สิงห์ทอง พลลา
พันตํารวจเอก สิทธิชัย โล่กันภัย
พันตํารวจเอก สุนทร โตรอด
พันตํารวจเอก สุภัทร ม่วงสมัย
พันตํารวจเอก สุเมธ ปุณสีห์
พันตํารวจเอก สุรินทร์ ชัยชมภู
พันตํารวจเอก สุวิทย์ แก้วกัลยา
พันตํารวจเอก โสภณ ปานสมทรง
พันตํารวจเอก หงษ์ มัชฌิมา
พันตํารวจเอก อธิศวิส กมลรัตน์
พันตํารวจเอก อนุชา จารยะพันธุ์
พันตํารวจเอก อนุพันธุ์ จันทร์พฤกษ์
พันตํารวจเอก อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร
พันตํารวจเอก อนุสรณ์ วนาปกรณ์
พันตํารวจเอก อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์
พันตํารวจเอก ออมสิณ บุญญานุสนธิ์
พันตํารวจเอก อาคม จันทนลาช
พันตํารวจเอก อาณัติ ภุมรินทร์
พันตํารวจเอก อานันทพงศ์ เชิดเกียรติกุล
พันตํารวจเอก อํานวย วรญาวิสุทธิ์
พันตํารวจเอก อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ
พันตํารวจเอก เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ
นายเทพสุ บวรโชติดารา
พันตํารวจโท ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์

พันตํารวจเอก ไพศาล ไชยบุตร
พันตํารวจเอก ไพศาล ลือสมบูรณ์
พันตํารวจเอก ภูธร ปริศนานันทกุล
พันตํารวจเอก ภูบาล ทับจันทร์
พันตํารวจเอก มนตรี จรัลพงศ์
พันตํารวจเอก มานะ อินพิทักษ์
พันตํารวจเอก มานัด ศรีวงษา
พันตํารวจเอก ไมตรี ฉิมเฉิด
พันตํารวจเอก ยสวินท์ หรรษมนตร์
พันตํารวจเอก ยุทธนา สุทธิรัตน์
พันตํารวจเอก รัฐพล แม้นจันทรารัตน์
พันตํารวจเอก รุ่งเกียรติ สนแจ้ง
พันตํารวจเอก รุ่งสุริยา เผือกประพันธ์
พันตํารวจเอก เรืองศักดิ์ อยู่เมี่ยง
พันตํารวจเอก วรวัฒน์ มะลิ
พันตํารวจเอก วราวุธ สกลธนารักษ์
พันตํารวจเอก วัฒนา วงศ์จันทร์
พันตํารวจเอก วัลลพ จํานงค์อาษา
พันตํารวจเอก วิฑูรย์ สุระพันธ์
พันตํารวจเอก วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ
พันตํารวจเอก วิวัฒน์ สีลาเขตต์
พันตํารวจเอก วิเศษ เกตุพันธ์
พันตํารวจเอก วีรพล สวัสดี
พันตํารวจเอก วีระ จิรวีระ
พันตํารวจเอก วุฒิชัย อนันต์
พันตํารวจเอก ศักดิ์ชัย พวงสมบัติ
พันตํารวจเอก ศักย์ศิรา เผือกอ่ํา
พันตํารวจเอก สงบ สันอุดร
พันตํารวจเอก สมกูล กาญจนอุดมการ
พันตํารวจเอก สมเกียรติ วรรณสิริวิไล
พันตํารวจเอก สมเกียรติ วัฒนพรมงคล
พันตํารวจเอก สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙

หน้า ๑๓๓
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นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ
นายกอบชัย สุปริก
นายกันตภณ วิจิตรกําเหนิดกุล
นายกุลชาติ โชติชูตระกูล
พันตํารวจเอก กู้เกียรติ เจริญบุญ
นายเกียรติสุเมธ จันทราวดี
นายคมคะเน หงส์ธนนันท์
นายจตุพร จันทปลิน
นายจรูญพงศ์ อินทจาร
นายจักรพงษ์ วิกิณิยะธนี
นายจิตติวัฒน์ คิดวันนา
นายเจษฎา ยอดแสง
นายฉัทปณัย รัตนพันธ์
นายชญานนท์ พยาเวช
นายชนะชัย ลิ้มโอภาส
นายชาญยุทธ นครธรรม
นายชิติพัทธ์ คงมาก
ว่าที่ร้อยตรี ฐิติวัฒน์ แขมคํา
นายณฐกร นวลทอง
นายณรงค์ ตันยาภิรมย์
นายณรงค์ฤทธิ์ จิตรารัชต์
นายณัฐคม โพธิ์ทอง
นายตะวัน เพชรรัตน์
นายทรงพล สารีรัตน์
นายทรงศักดิ์ นาควิจิตร์
นายเทียนชัย นกอยู่
นายธงไชย ทะแพงพันธ์
นายธนานนท์ รัตนาเดชาชัย
นายธเนศ ทองไทย
นายธรรมศักดิ์ แสงจันทร์
นายธีรพล แก้วไวยุทธ
นายนพวรรธน์ จารุพูนผล

๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
พันตํารวจโท นิกร พลหนองหลวง
นายนิรัญ ขําสาย
นายนิรุส พรหมเนรมิต
นายบัญชา เพชรปรางค์
นายบุญญา พุฒแก้ว
นายบุญธรรม สีแสง
นายปณิธาน จารุวิเศษศรี
นายปพน ศรศิริ
นายประเมต ปัญญาใส
นายประสิทธิ์ ปัญญาชัยรักษา
นายประสิทธิ์ชัย จันทร์หอม
นายปราณพงษ์ ติลภัทร
นายปราโมทย์ กิ่งพุทธพงษ์
นายปริวรรต พุทธสุวรรณ
นายพงศธร ภาคสุชน
นายพงศ์ศักดิ์ วงศ์สุวรรณ
นายพงษ์เทพ ทิพย์จํานงค์
นายพรรษา เมฆสวรรค์
นายพลเทพ สุขโชติ
นายพศุตม์ แวววุฒินันท์
นายพินิจ นิติวิทยาเทพ
นายไพรวัลย์ เพ็งพา
นายภัทรพล นาคนาวา
นายมนูญ อัศวเรืองชัย
นายมานะ วงศ์จันทร์
นายยงยุทธ วิจิตรกุลสวัสดิ์
นายรณกฤต เจริญศรี
นายราชันย์ เติมผล
นายรุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์
นาวาตรี เรืองศักดิ์ จิตตะนันทน์
นายวัชราคม โยธาทิพย์
นายวันชัย จันทรสิทธิผล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓

หน้า ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิกรม โกมลตรี
นายวิจารณ์ แก้วจาระนัย
นายวิชัย รอดภัย
นายวิเชษฐ์ ศรีวิเศษ
นายวิสิษฐ์ สุริยะจันทร์
นายวีระชัย ตั้งติยะพันธ์
เรือเอก วีระชาติ ทุมนัส
นายวีระยุทธ บุญมา
นายศราวุธ พูลสุข
นายศราวุธ สุขแก้ว
นายศรีวงษ์ หลักคํา
นายศุภชัย คงประพันธ์
นายศุภชัย ดลพิทักษ์
นายสาเรศ ชาญเชี่ยว
นายสิงหเดช แสงครุฑ
นายสุเทพ เยี่ยมศิริ
นายสุรชัย ทองสมอินทร์
นายสุวิชัย แก้วชูทอง
นายองอาจ เธียรโชติ
นายอมเรศ พรหมราช
นายอิทธิพล ขัตติยะ
นายอิทธิพัฒน์ ทับเพ็ชร
นายเอกชัย ศุภกิจบุญชู
นายกฤษฎา สวนสมภาค
นายเกรียงไกร นิศากร
พันจ่าอากาศเอก ชินพัฒน์ สื่อกระแสร์
นายเชี่ยวชาญ แพงขวา
นายเทอดพงษ์ พงษ์ศักดิ์ศรี
นายนเรฐ จิตรชื่น
นายบรรพต มณีโชติ
นายบุญแท้ วงศ์กรนาวิน
นายประพนธ์ รักษ์เกลี้ยง

๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายมนูญ ดิสโร
นายมิตร สุวรรณรัตน์
นายสมพร ภูมี
นายอนิรุทธ์ สิงหศิริ
นายกุลพล วัชรกาฬ
นายจักรพันธ์ จันทรเจริญ
นายนาถะ ดวงวิชัย
นายบํารุง พันธุ์อุบล
นายวิทยา จิตบุญ
นายศศพล สายะเสวี
นายองอาจ ฤทธิพลเดช
นายกิตติ เจริญยงค์
นายดิเรก จันทร์อินทร์
นายทศพร แย้มวงษ์
นายวรรณยุทธ ไวยวุฒิ
นายสมใบ มูลจันที
นายสันติชัย พัฒนชาติ
นายกริชพล กลิ่นหอม
นายกําพล รัชวรพงศ์
นายคนอง คชานาวิน
นายโฆษิต อักษรชาติ
นายชาตรี วัฒนเขจร
นายณรงค์ เรืองศรี
นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์
นายณัฏฐวิทย์ นันบุญตา
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
นายณัฐวัชร จันทโรธรณ์
นายถวัลย์ มหิมา
นายทรงยศ แก้วมงคล
นายธีรวีร์ วีรวรรณ
นายบูรพา กาญจนบัตร
นายปราโมทย์ จิรธรรม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗

หน้า ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายยิ่งศักดิ์ เผ่าอินจันทร์
นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์
นายวิชา สุระกมลเลิศ
นายวิชาญ เหรียญวิไลรัตน์
นายวิเชษฐ ปรีชาสุชาติ
นายศรชัย โตวานิชกุล
นายศักดิ์ชัย วงศ์วรสันต์
พันตํารวจโท สมเกียรติ นนทแก้ว
นายสมชาย เดชากรณ์
นายสมภพ บุญกลั่น
นายสมภพ อินทรจันทร์
นายสิทธิศักดิ์ คุปติศิริรัตน์
นายสุชาติ เมฆธารา
นายสุทัศน์ ภัทรวรธรรม
นายสุทัศน์ รุจิณรงค์
นายสุรจักร เหล่าสุวรรณ
นายชลรัช จิตในธรรม
นายธนิศร์ ศรีประเทศ
นายประสิทธิ์ ไกรสิงห์เดชา
นายปราโมทย์ ลําดับวงศ์
นายสุเทพ พรหมวาศ
นายอาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ
นายกริชศักดิ์ ดิลกพรหิรัณย์
นายจักรินทร์ ชุมจินดา
นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี
นายประทีป คงสนิท
นายพงษ์ศักดิ์ โชติพงศ์
นายพายัพ คชพลายุกต์
นายมงคล วุฒินิมิต
นายรังสิต ตุละวรรณ
นายวณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล
นายวิโรจน์ ฆ้องวงศ์

๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสมยศ กาสี
นายสิทธิชัย มานะเสถียร
นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว
นายสงัด ปัถวี
นายคมสรรค์ เมธีกุล
นายพราหมณ์ นิยะบุตร
นายภูวดล วีรเวชพิสัย
นายวิจิตร ริญญา
นายกรด จันทร์ประเสริฐ
นายกฤษณ สุระกิจ
นายกฤษดา ศรีกัลยา
นายกสิชล ว่องไวชล
นายกิตติ ตรีขจรเกียรติ
นายโกสินทร์ หล่อนกลาง
นายคมสัน ทองชม
นายจิโรจน์ กรีดกราย
นายเจริญวิชญ์ บุญนวล
นายชัชชัย ทัดศรี
นายชัยรัตน์ วงศ์วีรธร
นายชัยวัฒน์ เจริญรัตน์วุฒิกาล
นายชิดพงศ์ ปั้นวิจิตร
นายฑปกรณ์ สุววัชรานนท์
นายณรงค์ ทองอําไพ
นายตรัสภณ ภัทรภรพงศ์
นายทรงเดช บุญธรรม
นายทวัตร์ ทัศนา
นายทศพร สุนทรสีมะ
นายทัดเทพ จุทอง
นายธนะ สุจริตกุล
นายธนัช กองทิพย์
นายธนาทิพย์ ปิยะพงศ์พิสุทธิ์
นายธนายุต ศิวายพราหมณ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑

นายธวัช บัวพิทักษ์
นายธีรพล เครือเวทย์
นายธีระเดช ทวีวัฒน์
นายนรินทร์ นนท์ธีระสถาพร
นายนิพนธ์ คงเพชร
นายบรรเจิด เกิดมี
นายเบญจพล อัศวัฒน์วิไกร
นายประชา ฉายแม้น
นายประธาน ทัศนปริชญานนท์
นายประภาส สุวรรณจิตอารีย์
นายประเสริฐ ไพรโสภา
นายเปรมศักย์ ศรีนวล
นายผาสุก เจริญเกียรติ
นายพรมมา คณะพันธ์
นายพัชรพงศ์ สอนใจ
นายพัฒนพงษ์ นวลศรี
นายพิเนศว์ อัสวัสเรืองกุล
นายพีรวุฒิ เอ่งฉ้วน
นายภิญโญ เจือจันทร์
นายรชต อ่องวิบูล
นายรภัสชล ยุติวิชญ์
นายราชันห์ สังเมฆ
นายรุ่งสง่า นวลนุกุล
นายล้อม ตั้งวงค์
นายเลอภพอักขรา พรชัย
นายวงศนันท์ วิวัฒน์วานิช
นายวสันต์ เตรียมประกิจกุล
นายวันชัย นาสมจิตร
นายวันชัย เพียรวิทยาพันธุ์
นายวิชาญ เกตุบุญลือ
นายวิฑูรย์ ไพบูลย์มหพงษ์
นายวีรวุฒิ ไกยนารถ

หน้า ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายศิริชัย วจีสัจจะ
นายสงกรานต์ เข็มศิริ
นายสมชัย ธรรมบันดาลสุข
นายสมพร อิสระพงศ์ไพศาล
นายสมิต ยอดพรหม
นายสรศักดิ์ ตรีเพ็ชร
นายสัญญา โยธา
นายสิงธร ไชยวุฒิ
นายสิงห์ฐาน จันทรา
นายสิทธิรักษ์ ด้วงศรีทอง
นายสุเทพ จันทร์เทศ
นายสุพัฒน์ชัย เมตต์ปราณี
นายสุรวุฒิ อนุกูลกิจ
นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล
นายอนันท์ เลิศฤทธิ์
นายอนุรักษ์ หมั่นธรรม
นายอภิสิทธิ์ วิระมิตรชัย
นายอารัญ วาริชา
นายอารี อารยวัฒนกุล
นายอํานาจ สิงห์สม
นายเอก ขําอินทร์
นายเอกชาต นรจีน
นายเอกสิทธิ์ จารุวัฒน์จีรังกร
นายเอนก ศรีมุกข์
นายมาโนช นามเดช
นายรณกร ปิยะชาติ
นายวศิน สาขากูล
นายอลงกรณ์ ชาวพรหม
นายกริยา ตระกูลศึกษา
พันตํารวจเอก ชัยทัศน์ รัตนพันธุ์
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
นายญาณินทร์ รักวงศ์วาน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕

หน้า ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗

นางสาวสาวิตรี ชํานาญกิจ
นางสุจิตร โชติพณิช
นางสุดฤทัย เลิศเกษม
นางสาวสุนิสา บุณโยภาส
นางสาวเสาวนีย์ เจตินัย
นางสาวอรวรรณ ญาณวิภา
นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี
นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต
นางอัจฉรา สุนทรครุธ
นางอุดมพร เอกเอี่ยม
พลตรีหญิง จุลลดา แสนสวัสดิ์
พลตรีหญิง บุญรักษา นาควานิช
พลตรีหญิง พรกมล พิพิธกุล
พลตรีหญิง ยุพิน ทองมาก
พลเรือตรีหญิง จุไร รูปขจร
พลเรือตรีหญิง ทิพวรรณ เฟื่องระบิล
พลเรือตรีหญิง เปรมฤดี เทศศิริ
พลเรือตรีหญิง พรพิมล ภูมิโสภณ
พันเอกหญิง กมลทิพย์ นิลคุปต์
พันเอกหญิง จันทนา แจ่มพัฒน์
พันเอกหญิง จารุวรรณ กมลรัตน์
พันเอกหญิง จิดาภา สนามชัย
พันเอกหญิง ฐิติรัตน์ แก้วเงิน
พันเอกหญิง ดวงพร พรสุขสว่าง
พันเอกหญิง นภวรรณ สุอาชาวรัตน์
พันเอกหญิง เนตสินี ชลทรัพย์
พันเอกหญิง บุษบา ศิขรินทร์
พันเอกหญิง ปนัดดา วรปัญญา
พันเอกหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้
พันเอกหญิง เพชรา บุญยงสรรค์ชัย
พันเอกหญิง รัชนี เนตรนิยม
พันเอกหญิง รัชนีษร มีลาภ

นายธีรยุทธ สําราญทรัพย์
นายประกอบ มุกุระ
พันตํารวจโท สมบัติ เตื้องวิวัฒน์
นายสมยศ เลี้ยงบํารุง
นายสมัย รื่นสุข
นายสุชาติ ตันธนะเดชา
นายสุนทร พินิจนัย
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
นายอุทัย ดุลยเกษม
นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์
นายสุรพล ตันตราภรณ์
นายประพันธ์ มีหลีสวัสดิ์
พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว
พันเอก ประพัฒน์ จันทร์โอชา
นางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี
นางสาวกษิรัตน์ สุรวิชัย
นางจิตรา ปานอ่อน
นางสาวจินตนา สุคนพาทิพย์
นางชุลีพร บุณยมาลิก
พันเอกหญิง ณัชชามน วัฒนะไพบูลย์
นางสาวนภนง ขวัญยืน
นางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร
นางสาวบุษยา เจริญผล
นางสาวปาลิดา โชคธนานันท์
นางสาวพรทิพย์ กุลไพจิตร
นางพรทิพย์ แก้วมูลคํา
นางสาวพรรณี เช็งสุทธา
นางพรรัตน์ โลหะขจรพันธ์
นางสาวมารยาท สมุทรสาคร
นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล
นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นางศรีวัลลภา อนันทวรรณ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖

หน้า ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘

นางนันทินี ยุไร
นางบุษกร ปราบณศักดิ์
นางสาวเบ็ญจมาศ ภูริวรานนท์
นางสาวประไพ ตั้งมงคลสุข
นางปัณฑอร ทองคํา
นางสาวพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
นางสาวเพ็ญสุข สังฆสุบรรณ์
นางสาวภิญญู กําเนิดหล่ม
นางมาเรียม เรืองปราชญ์
นางเมทินี แก้วมานพ
นางรวีวรรณ เปรมปรี
นางสาวรสนาพร จุฑาสมิต
นางรัชนี ชุนเจริญ
นางสาววรรณดี เมาลานนท์
นางสาววรรณรัตน์ ธรรมสุรักษ์
นางสาววราภรณ์ ปัญญศิริ
นางวราภรณ์ เอื้ออาทร
นางวันเพ็ญ ไชยวรรณ์
นางวันเพ็ญ อําพาส
นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง
นางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล
ร้อยตํารวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส
นางศรีสุดา สุวัฒนภักดี
นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ
นางสมจิตร์ ฉันท์ทอง
นางสมใจ นาคเสวตร
นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์
นางสมพร บุญมา
นางสาวสมสุข สุฐาปัญณกุล

พันเอกหญิง รัตน์ใจ ยืนยาว
พันเอกหญิง สุจิตรา วัฒนนาวิน
พันเอกหญิง สุชาดา ทองน้อย
พันเอกหญิง สุนทรี ไตรภูมิ
พันเอกหญิง สุริยา สุวรรณประสิทธิ์
พันเอกหญิง สุวภัทร ทั่งทอง
พันเอกหญิง สุวิมล ทรงกําพล
นาวาเอกหญิง ขนิษฐา บุษปะเวศ
นาวาเอกหญิง ปิติยา ปิยะนุช
นาวาเอกหญิง พัชรา วัดอักษร
นาวาเอกหญิง วรรณฤดี วิสุทธิทรัพย์
นาวาอากาศเอกหญิง ทิพยรัตน์
พัชรวรรัช
นาวาอากาศเอกหญิง บังอร จิตร์ภักดี
นาวาอากาศเอกหญิง บุษกร ภมร
นาวาอากาศเอกหญิง มัณฑนา คําสีม่วง
นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปี่ยม
นาวาอากาศเอกหญิง สรวงพร วงศ์ศิริ
นาวาอากาศเอกหญิง สุชารัตน์
เทพกาญจนา
นาวาอากาศเอกหญิง สุวรรณภา
ลิมาวงษ์ปราณี
นางสาวกนกวรรณ ตั้งจารีตสกุล
นางกัลยา อริยฉัตรกุล
นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ
นางสาวคนึงนิตย์ ไชยสมพงศ์พันธุ์
นางสาวจิติมา ศุภพิตร
นางสาวจินตนา ฮวบเจริญ
นางสาวจิราวรรณ สอนจันทร์
นางสาวณฐากัญ กัจฉมาภรณ์
นางธัญลักษณ์ สัมฤทธิสุวรรณ
นางสาวนงเยาว์ ทรงศิริ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐

นางสุทัศนีย์ สุภาพันธ์
นางสาวสุนีย์ ตติยะธนสาร
นางสุปราณี บํารุงพงศ์
นางสุภาพร เจียมเจือจันทร์
นางสุภาวดี วิษณุพรชนินทร์
นางสุรางค์ ตนานนท์
นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์
นางสาวอภิญญา จงวัฒนธรรม
นางอรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์
นางอัญชลี แก้วประดับ
นางอัญชลี ศรีเปาระยะ
นางอารียา อินทกรณ์
นางอุบลรัตน์ วังสุวรรณ
นางสาวอุปมา ใจหงษ์
นางอุสุมา สังขทรัพย์
นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์
นางสาวพัชรี พุ่มพชาติ
นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง
นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์
นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์
นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์
นางสาวอรชา ธนากร
นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์
นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ
นางจันทร์เพ็ญ ศิริพันธุ์
นางจินตนา เทียมทิพร
นางจิรภา สุนทรสิต
นางสาวจีรวรรณ ภักดีฉนวน
นางนาฏยา นิลทจันทร์
นางอรนุช ศรีเขียวพงษ์
นางอิ่นอ้อย เฉลิมชิต
นางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล

หน้า ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางดวงสุดา เมืองวงษ์
นางสาวนงชนก วิมลมาศ
นางนงนุช สุขา
นางปัทมา อินทร์ชู
นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์
นางวรรภา ลําเจียกเทศ
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์
นางสุดา สุหลง
นางสาวอณิรา ธินนท์
นางอุบล ทองสลับล้วน
นางกาญจนา ชื่นพิชัย
นางสาวกาญจนา วิมลไชยจิต
นางกุลวดี สุทธาวาส
นางขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์
นางจิติมา ยถาภูธานนท์
นางสาวธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์
นางบุษบา นิวันติ
นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ
นางสาวพรพิมล อธิปัญญาคม
นางพิชญ์สินี จิระวัฒน์
นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์
นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา
นางสาววรรณพร ดอกจําปา
นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์
นางสายหยุด เพ็ชรสุข
นางสุนันทา เพ็ญสุต
นางสุพัตรา บุตรพลวง
นางสุภาพร จําเนียรสวัสดิ์
นางสาวสุมาลี จันทร์กําเนิด
นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย
นางสาวอรษา อรุณสกุล
นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔

นางสาวกาญจนา ร่มโพธิ์
นางสาวนงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา
นางพรรณี พุ่มพันธ์
นางสาวกอบกุล รังสิยะโรจน์
นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ
นางสาวพวงพยอม ชมภูบาง
นางสาวมัณฑนา ส่งเสริมมงคล
นางสาวมัทนา ศรีกระจ่าง
นางอนงค์ ชานะมูล
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร
นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
นางสาวรุ่งฤดี พัฒนชัยวิทย์
นางอรวรรณ สุทธางกูร
นางณิชาภา ช่วยสมบูรณ์
นางสาวดารารัตน์ ฤทธิ์บุญญากร
นางอําไพพร เหล่างาม
นางสาวเกิดศิริ กลายเพท
นางธนันดา ทีปวัชระ
นางสาวเสาวณิต ผ่องใส
นางอารีพร จงวัฒนานุกูล
นางสาวกนกวรรณ นิลจาด
นางกนกอร ไชยมูล
นางกรองมาศ อุ่นประเดิม
นางกรัณฑรัตน์ คํามาบุตร
นางสาวกรุณา ทองแกมนาก
นางกัญญารัตน์ ทิพแสง
นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน
นางกันตินันท์ วงษ์เชษฐ์
นางกัลยา จุรุฑา
นางสาวกาญจนา ฐิติกุล
นางกาญจนา พลสงฆ์

หน้า ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวกาญจนา อนุชิต
นางกิตติมา พันธ์ดารา
นางกุลณัฐฐา มุตะโสภา
นางกุสุมา ดอกไม้
นางเกิดศิริ ทองนวล
นางแก้วตา วรรณภักตร์
นางคนึงนิจ นกหรั่ง
นางคนึงนิจ สิทธิสุข
นางคนึงนิตย์ ยมานันท์
นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์
นางจรรยา ใจอารีย์
นางจรัญญา ศรีไพร
นางจรัสรวี อินทวงศ์
นางจันทนา กันตังกุล
นางจันทร์ฉาย ดวงใจ
นางจันทร์เพ็ญ จินตนกูล
นางจันทรัช คําเกิด
นางจารินี รัชมาศ
นางจารุณี ศาลาจันทร์
นางจารุพันธ์ อุตม์อ่าง
นางจารุวรรณ อัมพะวา
นางจิตตา เสาวกุล
นางจิตรลดา เตโพธิ์
นางจิตโศภิน เคนจันทึก
นางจินดา บุญศิริ
นางสาวจินตนา บุญญะปาตัง
นางจิราภรณ์ สุขแก่น
นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีชัชวาล
นางจุฑารัตน์ อิ่มชื่นศรี
นางสาวจุลี บุญวงศ์
นางโฉมยงค์ มิมาชา
นางชไมพร เรืองจําเนียร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘

หน้า ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางชลธิชา ธรรมนิทา
นางชลัยรัตน์ ปวิชวงศ์วริศ
นางฐิติลักษณ์ แสงงาม
นางสาวณัฐชยา นราธิปานันท์
นางสาวณิชนันทน์ ฤทธิคง
นางสาวดรุณี สุวรรณประทีป
นางดาราวรรณ พันธ์ศรี
นางเดือนนภา เหง้าโคกงาม
นางเตือนใจ ปลอดโคกสูง
นางถนอมศรี บุตรโยธี
นางทองใบ วัชระวรากรณ์
นางทองสุก เลิกนอก
นางทิชานนท์ คนรู้
นางทิพวรรณ จรัญ
นางธนทร มั่นประเสริฐ
นางธนภรณ์ วังษา
นางธัญญธร เหมือนเดช
นางธัญณิชา ปุยฝ้าย
นางนงเยาว์ คงศาลา
นางสาวนงเยาว์ เส้งสุ้น
นางสาวนพรัตน์ ปิยะมาสิกพงษ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นพวรรณ์ ไชยชนะ
นางสาวนฤมล บุญแสวง
นางนวรัตน์ วัฒนพานิช
นางนันทิยา ปั้นทอง
นางสาวนัยนา พัฒนวโรดม
นางนิภาพร แสนโสดา
นางนิยม วิเศษศร
นางนิรมล ศิริหล้า
นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ
นางบังอร วิลาวัลย์
นางบังอร สีดารอด

๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวบุญเพิ่ม สอนภักดี
นางบุญยิ่ง เทศน้อย
นางบุญรัตน์ นันทะเสนา
นางสาวบุญศรี สมภักดี
นางสาวบุหงา โพธิ์พัฒนชัย
นางประนอม ฮมแสน
นางประไพ บุญอนันต์
นางสาวประไพ ส้มเขียวหวาน
นางประภา รัตนาโรจน์
นางปรัชญ์ณรัตน์ พงษ์สนิท
นางสาวปลั่งศรี ชลัมพุช
นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคงศักดิ์
นางปัทมา ช่วยหนู
นางสาวปาริชาติ วงศ์สง่า
นางปิยะฉัตร ศรีชญา
นางเปรมจิต นาคบ้านกวย
นางเปรมจิตร กิจประสาน
นางผจงจิตร ชีวพัฒนพิบูลย์
นางผ่องศรี คําปัญญา
นางผ่องศรี สารรัมย์
นางพณีวรรณ คําทอง
นางสาวพนิดา ดอกแขมกลาง
นางพยอม ศรีสุข
นางพยุงศรี ใจใหญ่
นางพรกมล พานิชกรณ์
นางพรเพ็ญ กลิ่นกําธรกุล
นางพฤษภา ปุยานุสรณ์
นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์
นางพัชรินทร์ เมืองซอง
นางพัชรี มีศิริ
นางพาณี ยอดรัตน์
นางพิมนศิริ ธนฐิติกรพัฒน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒

นางสาวพิมพรรณ พันธ์ศรี
นางพิศเพลิน สาระสันต์
นางสาวเพ็ญศรี จินดาศักดิ์
นางเพ็ญศรี แนะแก้ว
นางเพ็ญศรี พวกไธสง
นางภรภัทร ชาญหิรัญกุล
นางภาพิมน จันทร์โสด
นางสาวภารดี เสลานนท์
นางภาวินีย์ เวียงอินทร์
นางมยุรี ประสิทธินาวา
นางมะลิ วัฒนาอุดมชัย
นางมัชฌิมา วรามิตร
นางมุกดา ศิริวาท
นางเยาวนันท์ พรหมพิทักษ์กุล
นางเยาวพร วรวิบูล
นางสาวเยาวลักษณ์ เลียบวงศ์
นางรจนา กิติราช
นางรจนา คงวรเวชกุล
นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล
นางสาวรัชตา จินตชาติ
นางรัชนี อมรินทร์
นางสาวรัชนีภรณ์ สุยะ
นางสาวรัตนา นิจกาล
นางรัตนา สุวรรณโยธิน
นางรัศมี เสนาะเสียง
นางราณี โทพล
นางราตรี ภูมิแสน
นางรุ้งรชต ธิติวรดา
นางรุจิรา ลีลาเลอเกียรติ
นางสาวเรณู คงขาว
นางละเมียด พักเพียรดี
นางละอองดาว จิตร์มาต

หน้า ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวลัดดา มีลาภ
นางลัดดา ไหวดี
นางวนิดา หวังอุดมชัย
นางวรรณะ อ่อนเกตุพล
นางวรรณี เรืองโสภณ
นางวรวีร์ สุดชาติ
นางวรัญญา วิศรุตเวศม์
นางวรัญญา ศรีเนตร
นางวราภรณ์ ภูผาสุข
นางวราภรณ์ ศิริวงศ์
นางวัชรี ยาละ
นางวันทนีย์ โชติญาวรกุล
นางวันเพ็ญ มังศรี
นางวันเพ็ญ แม่นธนู
นางวารี พูนสยามพงษ์
นางวิภาดา เหลืองแสงทอง
นางสาววิมล นพคุณขจร
นางสาววิลัดดา ชัยเดช
นางสาววิลาวรรณ ช้างแก้วมณี
นางวิลาวัลย์ ดุริยะประพันธ์
นางวีรพร เชื้ออ่ํา
นางสาวแวมือแย ดาราแม
นางแววดาว พานดวงแก้ว
นางศรัญญา รูปสูง
นางศรีจันทร์ ขยันการนาวี
นางศศภัคด ชาติธรรมรักษา
นางศิมาภรณ์ ปัญญา
นางศิริกลุ พงษ์ลัดดา
นางศิรินาถ สมบุตร
นางสาวศิริพร เมืองพรหม
นางโศรดา ไชยปัดชา
นางสกาวรัตน์ นิลเพชร์พลอย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖

นางสถาพร วงศ์รัตนะ
นางสมคิด ชูเชิด
นางสมบัติ จันทรลาวัณย์
นางสมปรารถนา มัครมย์
นางสมปอง มาตย์แท่น
นางสาวสมพร พึ่งแย้ม
นางสรัลพัชร ประโมทะกะ
นางสายใจ มีชนะ
นางสินีนาฏ นภาพงษ์
นางสาวสิภาลักษณ์ สถิตย์ภาคีกุล
นางสิรภัทร มงคลชัย
นางสีชมภู บุตรสินธุ์
นางสาวสุกัญญา กาน้อย
นางสุคนธ์ สุพรรณพงศ์
นางสุคนธา สุนทรอารมณ์
นางสุชีลา ยุทธเกษมสันต์
นางสุดา ไทยเกิด
นางสุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ
นางสาวสุนันท์ พุทธภูมิ
นางสุนันท์ สมตน
นางสาวสุนีย์ อเนกพิพัฒน์
นางสุภชา ปุญญะสิทธิ์
นางสุภาพ จันทร์คําจร
นางสาวสุภาพร มีหมู่
นางสุมา ชื่นใจ
นางสุมามาลย์ เจริญวงศ์
นางสุรวิภา งามนุช
นางสุระภา ไกรเพชร
นางสุรัตติกาล แสงแก้ว
นางสุรีย์ พูลสวัสดิ์
นางสุเรียน รัตนวรรณี
นางสุวรรณา สุขสําราญ

หน้า ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสุวิมล นิลผาย
นางสาวสุวิมล มายุพัน
นางสุวิสา ศุภผล
นางสาวเสริมศรี พรหมมินทร์
นางเสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี
นางสาวเสาวณีย์ พรรณาภพ
นางสาวเสาวลักษณ์ พิศนุย
นางสาวโสภา ทวีพันธ์
นางสาวโสมวิภา โยธะพันธุ์
นางอนงค์ จุสปาโล
นางอนิสา พรศิวกุลวงศ์
นางอภิญญา โกมลรัตน์
นางอรเนตร ไชยช่วย
นางอรัญญา รุ่งเรือง
นางอรัญญา ลีนานนท์
นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์
นางอัญชลี สุดสงวน
นางอารมณ์ จันทร์ลาม
นางอารยา โพธิวรรณา
นางอาริศรา เมฆไชยภักดิ์
นางอารีย์ บุญปลื้ม
นางอารีรัตน์ ไตรทาน
นางสาวอําพร ด่านคงรักษ์
นางอุดมลักษณ์ ดาราพิสุทธิ์
นางอุทัย ไข่มุกข์
นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ
นางอุไร พุทธเสน
นางสาวอุษณี อออุ่นดี
นางเอมอร เพ็งสกุล
นางสาวเอื้อมพร ขาวอุบล
นางกฤษณา มหิทธิบุรินทร์
นางจิราพรรณ ยาวิเศษ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙

นางช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์
นางปราณี ใจพรหม
นางเยาวดี พันธ์หินกอง
นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
นางวณิชชา ฉ่ําเฉลิม
นางวราพร สิงห์คุ้ม
นางสาวสาธนา ขณะรัตน์
นางสินีนารถ ทรัพย์เกิดปัญญา
พันตํารวจโทหญิง อัมพิกา
ลีลาพจนาพร
นางจิตรา ธโนดม
นางจินตนา ใจแสน
นางจิระภา ดวงดี
นางจิราพันธ์ แต่งสวน
นางสาวชนิตร วัชรีโยธิน
นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต
นางทัศนีย์ มะโนปัญญา
นางสาวนงนุช มงคลสวัสดิ์
นางนภสร ทุ่งสุกใส
นางสาวบุศรา ศุภศรี
นางสาวบุษกร วงศ์สุวรรณ
นางบุษบา ลัทธิโสภณกุล
นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์
นางสาวประภัสสร กรุณานนท์
นางสาวไพลิน จินดามณีพร
นางภัทรินทร์ พัฒนจักร
นางมยุรี อินทรชาธร
นางเยาวภา พิบูลย์ผล
นางสาววิภาวี ศรีเพียร
นางศิรินันท์ รัตนากร
นางสวัสดีโสภา พูลไชย
นางสาวสุกันยา ดารามาศ

หน้า ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสุมาลี คําประยูร
นางอมรกิต แสงเมล์
นางกชวรรณ เฮวสุวรรณ
นางสาวกนกอร ศักดาเดช
นางเกษร กําเหนิดเพ็ชร
นางจี้เท้ง ปิยะกาญจน์
นางสาวชุลีภรณ์ พงษ์รุ่งเรือง
นางธัณย์สิตา ธนนปุริมพัฒน์
นางปิยะนันท์ วังวล
นางเลขา สุวรรณชาตรี
นางวันดี เมืองนารถ
นางวาสนา บุญญาพิทักษ์
นางสาววิมลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
นางสาวศุภณิจ พัฒภูมิ
นางสมศรี รักนุ้ย
นางสาวอรสรา สายบัว
นางอรอนงค์ ไกยูรวงศ์
นางเอมอร โกลละสุต
นางวนิดา บุญนาคค้า
นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล
นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล
นางสาวกนกพร สุคําวัง
นางกนกสวรรยา กองปัญญา
นางสาวกมล หงส์ประสิทธิ์
นางกมลรัตน์ คนองเดช
นางกรองแก้ว พาลี
นางกรองแก้ว หาญพานิชย์
นางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง
นางกฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์
นางกฤษณา พร้อมศรีทอง
นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์
นางกฤษณีย์ วิกุลจรูญเดช

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓

นางกลีบสไบ สรรพกิจ
นางสาวกัญญา ศุภปีติพร
นางสาวกัณฑิมา ศิริเธียร
นางกัทลีวัลย์ สุขช่วย
นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว
นางสาวกาญจนา จันทร์สูง
นางกาญจนา โพบุญเรือง
นางกาญจนา วสุสิริกุล
นางสาวกาญจนา หาญศิริวัฒนกิจ
นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า
นางกิ่งกาญจน์ กันนาง
นางกิ่งทอง ชุ้นสามพราน
นางสาวกิตติมา ฉัตรวงศ์วาน
นางกุลภา ศรีสวัสดิ์
นางกุลวดี สุวรรณนิตย์
นางสาวกุลวรา สุวรรณพิมล
นางกุสุมา ประนิช
นางกุสุมา ล่านุ้ย
นางเกยูร พรมอ่อน
นางเกษรา มานันตพงศ์
นางสาวแก้วคํา ไกรสรพงษ์
นางโกมล รอดไทย
นางขจีนาฎ โพธิเวชกุล
นางขวัญฐนภัส ค้าขายวงศ์วริศ
นางสาวขวัญสกุล เต็งอํานวย
นางคณาพร เทียมกลาง
นางคนึงนิจ พรหมเนตร
นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
นางงามนิจ อาจอินทร์
นางงามพิศ ลวากร
นางสาวจงจิตร ชมภูผล
นางสาวจงรักษ์ เชื้อสาย

หน้า ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางจงรักษ์ ภัสสรประสิทธิ์
นางสาวจรีย์พร โน๊ตชัยยา
นางสาวจรุงรัตน์ เคารพรัตน์
นางสาวจันทนา ขําปัญญา
นางสาวจันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
นางสาวจันทิมา ขนบดี
นางจันทิวา ยศแก้ว
นางสาวจารึก สวนมาลัย
นางจารุณี สุทธิสวรรค์
นางจารุนันท์ บุณยโสภณ
นางจารุนันท์ เอี่ยมแสน
นางจารุภา สังขารมย์
นางจําเป็น สังข์มุสิกานนท์
นางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง
นางสาวจิตติภรณ์ เอื้อใจ
นางสาวจิตติมา ศิริจีระชัย
นางจิตราพร กาญจนพิบูลย์
นางสาวจินตนา จันทร์ศิริ
นางจินตนา เนียมมา
นางจินตนา ประดุจกาญจนา
นางจินตนา เหนือเกาะหวาย
นางจินตา พิทักษ์
นางจิรฐา แซ่ค่ง
นางจิรนันท์ โพธิ์ศรี
นางจิระภา สินธุประสิทธิ์
นางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ์
นางจิรายุ ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
นางจิราวรรณ สุวรรณภารต
นางจุฑามาศ รอดภัย
นางจุฑามาศ ศิริสุทธิ์
นางจุฑารัตน์ จีนประชา
นางจุฑารัตน์ บุญโท

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗

นางจุรีรัตน์ ดาดวง
นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร
นางสาวจุไรรัตน์ ทองคําชื่นวิวัฒน์
นางเจียมจิตร ตปนียากร
นางสาวฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
นางฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
นางฉัตรชนก เธียรปรีชา
นางแฉล้ม วชิรพันธุ์สกุล
นางชนัญญา วิลาสินี
นางชมนาด วรรณพรศิริ
นางสาวชมพูนุช บัวบังศร
นางสาวชมภู พึ่งธรรม
นางชไมพร ปวงคํา
นางชไมพร อัศวอารีย์
นางชไมภัค เตชัสอนันต์
นางชลทิพย์ วิรัตกพันธ์
นางสาวชลธิชา เรืองยุทธิการณ์
นางสาวชลลดา บันสิทธิ์
นางสาวชลัดดา ภูมิวัฒน์
นางชิดชนก ราฮิมมูลา
นางสาวชุติมา นันทะวงษ์
นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช
นางฐิตาพร รัตนสิทธิ์
นางสาวฑัณฑิกา ศรีโปฎก
นางณพสร สวัสดิบุญญา
นางสาวณัชวิชญ์ ติกุล
นางณัฐดา วิโรจน์แสงอรุณ
นางณัฐธยาน์ เพ็ชรวงษ์
นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
นางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
นางสาวดวงใจ ลิ้มอําไพ
นางดวงรัตน์ นิรัตติวงศกรณ์

หน้า ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
นางดารารัตน์ นิคม
นางดาวรุ่ง ฉลาดแย้ม
นางเดือนวรัท ภัทรเดช
นางตรีนุช สุขสุเดช
นางสาวเตือนใจ ชุลีเลิศวิทยาภรณ์
นางสาวเตือนใจ สุตตาชัย
นางเตือนใจ อัฐวงศ์
นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย
นางทวีพร ณ นคร
นางสาวทองศรี อัครเสรีนนท์
นางทัศณีวรรณ ภู่อารีย์
นางสาวทัศนี ศักดิ์ขจรภพ
นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ
นางสาวทิพทินนา สมุทรานนท์
นางสาวทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร
นางทิพย์วิมล กิตติวราพล
นางสาวทิพรัตน์ โสภาจารีย์
นางธรรมพร แข็งกสิการ
นางสาวธัชนันท์ บุญวัฒนสุนทร
นางธัญรัศม์ เทพเรณู
นางสาวธารินี เพชรรัตน์
นางสาวธิดารัตน์ บุญมาศ
นางธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ
นางธีระพร เหลืองบุตรนาค
นางนงคราญ ตันธนกุล
นางนงนุช เขตรขันธ์
นางสาวนงพงา สุทธา
นางนงเยาว์ โรจนอุทัย
นางนงลักษณ์ ชูพูล
นางนพพร ลิ้มสุขวัฒน์
นางนพวรรณ โอสถากุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑

นางนภวรรณ ศรีภูธร
นางนรมน โลไทยสงค์
นางนริศา ชุตินารา
นางสาวนรีนารถ ศรีวรนารถ
นางนฤมล แก้วสุทธิพล
นางนฤมล ประภาสุวรรณกุล
นางสาวนวภรณ์ ซังบุดดา
นางนวลจันทร์ กมลเนตร
นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์
นางสาวนวลจิต ถิรพัฒนพันธ์
นางนวลพรรณ บุญฤทธิ์
นางนวลลออ เงินเมย
นางสาวนวลแสง สูคีรี
นางสาวนันทพร โกศลสมพลกิจ
นางนันทพร อดิเรกโชติกุล
นางสาวนันทวัน ชูอารยะประทีป
นางสาวนัยนา ศรีชัย
นางสาวนารีวิลาส กิจวิธี
นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร
นางสาวนิตยา ไกรวงศ์
นางนิตยา คุ้มพงษ์
นางสาวนิตยา โง้ววัฒนา
นางนิตยา บุญสิทธิ์
นางสาวนิธิวดี มุ่งมีพฤทธิ์
นางนินนาท ไชยกาล
นางนิภา แจ้งฟ้า
นางนิภา อังศุภากร
นางสาวนิ่มนุช อุปวาณิช
นางนิรดา ธเนศวร
นางนิรมล ตู้จินดา
นางสาวนิลรัตน์ วรรณศิลป์
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย

หน้า ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางนุชนารถ อังคกุล
นางนุชรัตน์ วรรณพงศ์
นางสาวเนตรนภา ยอดสนิท
นางบรรจบ บุราคม
นางสาวบังอร เสรีรัตน์
นางสาวบัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
นางสาวบุศลิน ช่างสลัก
นางบุษบา ประภาสพงศ์
นางบุษบา ฤทธิสาร
นางเบญจมา คุปตะวินทุ
นางเบ็ญจลักษณ์ เห็นได้ชม
นางสาวเบญจวรรณ แย้มละมูล
นางปฐมพร ล่องเซ่ง
นางปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล
นางสาวปนัดดา บุญเสริม
นางประคอง ยุคะลัง
นางประทุม กวางแก้ว
นางสาวประไพ พักตรเกษม
นางประไพ เพชรประดิษฐ์
นางสาวประภาพรรณ รอบคอบ
นางประยอม บุญศักดิ์
นางสาวปราจรีย์ อมาตยกุล
นางปราณี ทัยคุปต์
นางสาวปราณี มงกุฏทอง
นางปราณี วิจิตรโชติ
นางปราณี ศิวารมณ์
นางปราณี ศุภนคร
นางปริศนา ปทุมอนันต์
นางปวารณา อัจฉริยบุตร
นางสาวปัญจนาฏ วรวัฒนชัย
นางสาวปัญญา หมื่นบาล
นางปัณณธร แสงอรุณ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕

หน้า ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางปัทมา อมาตยคง
นางปิยรัตน์ เรืองวงศ์วิทยา
นางสาวปิยะธิดา ช้างพึ่ง
นางสาวเปรมศรี นามพลแสน
นางสาวเปรมสุรีย์ เชื่อมทอง
นางไปรมา พรหมมาศ
นางผ่องศรี ศิวราศักดิ์
นางสาวผานิตย์ แฉ่งสูงเนิน
นางสาวผุสดี เขตสมุทร
นางผุสดี รัตนภิรมย์
นางสาวพนมวรรณ์ ชูพันธ์
นางสาวพนอเนื่อง สุทศั น์ ณ อยุธยา
นางสาวพนารมย์ เกียรติลีลานันท์
นางพนิดา วิชัยดิษฐ
นางพนิตนันท์ อุดมทรัพย์
นางสาวพยอม น้ําแก้ว
นางพยุงศรี สุขเกื้อ
นางสาวพรทิพย์ คําดี
นางสาวพรทิพย์ ธัญญลักษณ์
นางสาวพรทิพย์ บรรจุ
นางพรทิพย์ พรรณนิตานนท์
นางสาวพรทิพา บรรทมสินธุ์
นางพรพรรณ จันทรอาภา
นางพรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ
นางสาวพรพรรณ อัศวาณิชย์
นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ
นางพรพิมล ชินภักดี
นางพรพิมล บุญโคตร
นางพรพิมล พรชนะรักษ์
นางสาวพรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์
นางพรเพ็ญ ศรีสวัสดิ์
นางพรรณนิภา วัยเจริญ

๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวพรรณี หนูซื่อตรง
นางพรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล
นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี
นางพระจิตต์ พลนรัตน์
นางพัชรา อุบลศรี
นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา
นางพัชรินทร์ ทัศคร
นางพัชรินทร์ เทพอารีนันท์
นางสาวพัชรินทร์ ปันดอนตอง
นางพัชรินทร์ แสงจารึก
นางพัชรี หิรัญมาศสุวรรณ
นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร
นางพิมใจ โอภานุรักษธรรม
นางพิมทิพย์ บัวสนิท
นางพิมพ์ใจ รื่นเริง
นางพิมลวรรณ เสนะวงศ์
นางสาวพิรุณา ติงศภัทิย์
นางพิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์
นางพีรดา เอกอิ่มผล
นางพุทธชาด ศุภลักษณ์
นางพูนพิลาส หงษ์มณี
นางพูนสุข ศักดิ์วงศ์
นางพูนสุข อุดม
นางเพชราวดี จงประดับเกียรติ
นางเพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์
นางเพ็ญพรรณ แสงเนตร
นางสาวเพ็ญพันธ์ เพชรศร
นางสาวเพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล
นางเพ็ญศรี บุญญบาล
นางสาวเพ็ญศรี เปลี่ยนขํา
นางเพ็ญศรี พิทักษ์ธรรม
นางเพ็ญศรี อรรคทิมากูล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙

นางสาวเพ็ญศิริ น้อยเกริกกิจ
นางเพลินตา ศิริปการ
นางเพลินพิศ อยู่สําแดงกิจ
นางเพียงใจ กาญจนะวีระ
นางแพรวพรรณ อรุณไพร
นางฟองจันทร์ เปตามานัง
นางสาวฟองจันทร์ เพชรมาก
นางภรณี วาจาสัตย์
นางสาวภัคพิชา แก่นเพ็ชร์
นางภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์
นางภัทรพร ฉายรัตน์
นางสาวภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์
นางสาวภัทรีญา หงษ์ศิริ
นางภาณุมาศ เฉลยนาค
นางภาวิดา ศรีสุนทร
นางสาวภิรมยา อินทรกําแหง
นางมณีรัตน์ อํานาจเจริญ
นางมยุรัตน์ วิรัชชัย
นางมยุรัตน์ สุทธิวิเศษศักดิ์
นางสาวมะลิ คงสกุล
นางมาณี ชูเอียด
นางสาวมารศรี ชัยวรวิทย์กุล
นางมาริษา เขมะพันธุ์มนัส
นางสาวมาลา โง้วอมราภรณ์
นางมาลินี พงศ์เสวี
นางสาวมาลินี อยู่โพธิ์
นางมาลี แก้วละเอียด
นางมาลีมาส สิทธิสมบัติ
นางมุกดา ลิบลับ
นางเมตตา ศรีโพธิ์ชัย
นางสาวยุพดี พิลาศลักษณ์
นางยุพิณ วัฒนสิทธิ์

หน้า ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวยุพิน ภวพงศ์สุภัทร
นางสาวยุพิน วงษ์อุบล
นางยุวดี ทํามาหากิน
นางยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
นางเยาวดี ฟ้าสว่าง
นางเยาวพา ภู่วิภาดาวรรธน์
นางเยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข
นางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์
นางรวมพร จันทร์เอี่ยม
นางสาวรวีวรรณ อินทรักษา
นางรสริน สุทองหล่อ
นางรสรินทร์ ดาแก้ว
นางสาวรัชฎา ชลารัตน์
นางรัชนี วนาพิทักษ์วงศ์
นางรัญจวน ประวัติเมือง
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
นางรัตนา งิ้วแหลม
นางรัตนา รักษ์วรรณา
นางรัตนา วิยาภรณ์
นางสาวรัตนา อภิรัตน์วรกิจ
นางรัตนาภรณ์ เจียมสมบูรณ์
นางรัมภา บุญสินสุข
นางราตรี ชูชื่น
นางสาวริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล
นางรุ่งทิพย์ สร้อยอัมพรกุล
นางรุ่งทิวา เจริญทรัพย์
นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิกย์การ
นางรุ่งระพี กรานคํายี
นางรุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์
นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์
นางเรณู สุวรรณพรสกุล
นางสาวเรวดี เรืองประพันธ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓

นางฤดี ธีระเดชพงศ์
นางสาวละออ จรรยา
นางลักขณา โกเมนเอก
นางสาวลักขณาวรรณ ภู่สาร
นางลาวัณย์ สังขพันธานนท์
นางลาวัลย์ เกียรติกําจาย
นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
นางวนิดา ญาดาวงศ์
นางวนิดา ไพรพฤกษ์
นางวนิดา ศรีเลิศ
นางสาววรพรรณ สิทธิถาวร
นางวรรณดี นาคสุขปาน
นางสาววรรณภา เหมือนพลอย
นางสาววรรณา โตพิบูลย์พงศ์
นางวรรณี ทรัพย์ศรี
นางวรรณี นวลวัฒน์
นางวรรณี พุ่มสุวรรณ
นางสาววรรณี สิงห์โตนาท
นางวรรนิภา รพีพัฒนา
นางวรางคณา ชลาชัย
นางวราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์
นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์
นางวราภรณ์ อชานนท์
นางวัชราภรณ์ จิตรอนุกูล
นางสาววัชรินทร์ แสงมา
นางวัชรี จันทน์ขาว
นางสาววัชรี ตันติประภา
นางวัชรี ปัทมโรจน์
นางสาววัชรี ศรีบุญนาค
นางสาววัฒนาพร สุขพรต
นางวันดี ทาตระกูล
นางวันทนา ไกรฤกษ์

หน้า ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางวันเพ็ญ คฤคราช
นางวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล
นางวัลภา ม่วงเพชร
นางวัลภา สะเกศ
นางวัลยา ปุกมณี
นางวาณี บุณยะไวโรจน์
นางสาววาสนา ช้างม่วง
นางวิจิตรา ครุวรรณพัฒน์
นางวิจิตราวลิน พรปัญญาภัทร
นางวิบูลย์วรรณ หอมดวง
นางวิภาพันธุ์ วังขนาย
นางวิภาวรรณ วิจิตรจินดา
นางสาววิมล อนันต์สกุลวัฒน์
นางสาววิมลศรี แสนสุข
นางสาววิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชติ
นางสาววิไล เบาทรวง
นางวิไล พิพัฒน์มงคลพร
นางวิไล สาระพาณิชย์
นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์
นางวิไลรัตน์ มิตรสุวรรณ์
นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ
นางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย
นางวิไลลักษณ์ เตรียมเชิดติวงศ์
นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์
นางวิไลวรรณ นุชศรี
นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต
นางสาววิไลวรรณ วิภาจักษณกุล
นางวีณา สุทธิพันธ์
นางแววตา เตชาทวีวรรณ
นางศรินทร์ ทองธรรมชาติ
นางศรินทิพย์ งามนิล
นางศรีกุล นันทะชมภู

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗

นางศรีจิตร รัตนแก้วกาญจน์
นางสาวศิริจันทร์ ชุมพล
นางศิรินดาว พิทธยะพงษ์
นางศิรินาถ ทัพแสง
นางสาวศิริพร จึงสุทธิวงษ์
นางศิริพร พูลสุวรรณ
นางศิริพันธุ์ สุพรรณนพ
นางศิริลักษณ์ กิจทวีลาภ
นางสาวศิริลักษณ์ อภิวาณิชย์
นางศิริวรรณ ส่งวัฒนา
นางศิริวัชรี กนิษฐานุพงศ์
นางสาวศิโรรัตน์ มณีรอด
นางศิวพร สาริสุต
นางศุภนาถ อังสุพันธุ์โกศล
นางศุภลักษณ์ ศรุติสุต
นางสาวศุภวัลย์ คําวัง
นางสกุณา บัณฑุรัตน์
นางสาวสกุลวรา ชื่นค้า
นางสาวสมจารี ปรียานนท์
นางสมเจตน์ ปทุมรัตน์
นางสมใจ สุริยะ
นางสมดี นาคหฤทัย
นางสาวสมทรง ปิ่นอ่อน
นางสมนึก ลิ้มอารีย์
นางสมปอง บาลลา
นางสมพิศ นันทสิริพร
นางสมฤทัย วัชราวิวัฒน์
นางสาวสมลักษณ์ วนะวนานต์
นางสมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
นางสาวสมศรี ศักดิ์รุ่งพงศากุล
นางสมัย ลาเกลี้ยง
นางสรรัตน์ อัธยาตมวิทยา

หน้า ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสรวงพร บุญรัตน์
นางสวภา เวชสุรักษ์
นางสังวาร วังแจ่ม
นางสายใจ สมสมัย
นางสายใจ อุนนะนันท์
นางสายชล เขียววิชัย
นางสายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
นางสายสมร เพชรอยู่
นางสาวิตรี บุญล้น
นางสิริถาวร ดิศรพงศ์
นางสาวสิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์
นางสิริพร เกรียงไกรเพชร
นางสาวสิริมา หมอนไหม
นางสาวสิริอิสรีย์ บุณยกิตติโกวิท
นางสีแพร วัฒนพฤกษ์
นางสุกัลยา อมตฉายา
นางสุกุญญา ปฐมระวี
นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์
นางสุจิตรา จงจอหอ
นางสุจิตรา รตนะมโน
นางสุจิตรา ศุภพงษ์
นางสาวสุชาดา งามประภาวัฒน์
นางสาวสุชาดา บัวใบ
นางสาวสุชาดา ศรีแสงฟ้า
นางสุชาดา แสงทอง
นางสุชีลา ทศพร
นางสาวสุณี เกษมสุขสกุล
นางสุดา สุขอ่ํา
นางสาวสุดาพร ทิมฤกษ์
นางสุดาวรรณ เชยชมศรี
นางสุดาวรี พึ่งทิม
นางสาวสุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑

นางสุทธิมาลย์ สมวาจา
นางสุทิน ทองไสว
นางสาวสุธาทิพย์ อุปลาบัติ
นางสุธาสินี ทรัพย์มีชัย
นางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล
นางสุธิดา ทับทิมทอง
นางสุนทรี เด่นเทศ
นางสุนันทา เชิดผล
นางสาวสุนันทา วีรกุลเทวัญ
นางสุนาถ โกไศยกานนท์
นางสุนิดา ศุภอักษร
นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด
นางสุนิษา รสฉ่ํา
นางสุนิสา ปราสัย
นางสาวสุนีย์ แซ่ตั้ง
นางสุปราณี จันทรโอภาส
นางสุพร ดนัยดุษฎีกุล
นางสาวสุพร นุชดํารงค์
นางสุพรรณี นิลสกุลวัฒน์
นางสุพรรณี เผื่อนผาด
นางสุพรรณี อินทร์แก้ว
นางสุพรรัตน์ วัชระนฤมล
นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์
นางสุพิศ ยางาม
นางสุภาพร สุขจันทร์
นางสาวสุภาพร อนุตรพงศ์
นางสุภาภรณ์ การเสนารักษ์
นางสุภาวดี พนัสอําพน
นางสาวสุภาวดี วงษ์สกุล
นางสุภาวนี วรธรรมปัญญา
นางสาวสุภาวี ศิรินคราภรณ์
นางสุมนฑา แคนยุกต์

หน้า ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
นางสาวสุมนา วัสสระ
นางสุมล เพ็ชร์แก้ว
นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์
นางสุมาลัย สุขกุล
นางสุมาลี ชูจันทร์
นางสุมาลี ศักดิ์วัชระ
นางสุรวัฒน์ จริยาวัฒน์
นางสาวสุริสา บุญโชติหิรัญ
นางสุรีย์ สุทธิสารากร
นางสุลีลา จันทนู
นางสาวสุวณี พิมพกรรณ์
นางสุวนิตย์ สุขมาตย์
นางสุวนีย์ กาญจนฉายา
นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์
นางสุวรรณี รัตนรอด
นางสุวิมล ตั้งประเสริฐ
นางสุวิมล สัมฤทธิ์ทรัพย์
นางสาวสุเวทิน ไกรนรา
นางสุหลิน ชนะแสน
นางเสมอจิตร หอมรสสุคนธ์
นางเสริมสุข วรศิริ
นางเสาวภา ศักยพันธ์
นางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
นางเสาวลักษณ์ วังส์ด่าน
นางแสงแข มณีสุทธิดา
นางสาวแสงทอง ธีระทองคํา
นางแสงสุนี โสดานิล
นางสาวโสริยา ชิโนดม
นางสาวหรรษา วงศ์ธรรมกูล
นางอนงค์ สิทธิมาตย์
นางอนงค์นาฏ คงประชา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕

หน้า ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอโนชา นนทคุปต์
นางสาวอภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล
นางสาวอภินันท์ พฤกษะศรี
นางอมรา พินิจไพฑูรย์
นางอรณา พิทยากรศิลป์
นางสาวอรทัย คําปาน
นางอรทัย เล็กบุญญาสิน
นางสาวอรนาถ สุนทรวัฒน์
นางสาวอรนุช บุญโสภาค
นางสาวอรพรรณ โคตมานุรักษ์
นางอรวรรณ พูลพัฒน์
นางอรวรรณ เรืองหิรัญ
นางสาวอรสา คูภากรณ์
นางสาวอรสา จรูญธรรม
นางอวบ วงศ์จินดา
นางอวยพร อร่าม
นางอังคณา สุขผล
นางสาวอังสนา เปศะนันทน์
นางสาวอัจฉริยา รังษิรุจิ
นางสาวอัญชลี โภคพูน
นางสาวอัญชลี ศรีจําเริญ
นางอัมพร มุ่งพันธ์กลาง
นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี
นางสาวอัมพร สงประชา
นางอัมพวัน จุลเสรีวงศ์
นางสาวอัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย
นางสาวอาภรณ์ อินต๊ะชัย
นางอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
นางอารมณ์ อุตภาพ
นางอารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว
นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา
นางอิสราภรณ์ รัตนคช

๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางอุดมภรณ์ อินทร์แก้ว
นางอุทัยวรรณ เฉลิมชัย
นางสาวอุทัยวรรณ พุทธรัตน์
นางสาวอุทัยวรรณ วงศ์เหรียญไทย
นางสาวอุทุมพร ม่วงอยู่
นางสาวอุบล เลี้ยววาริณ
นางอุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล
นางอุบลศรี อุบลสวัสดิ์
นางอุมาพร เจริญพัฒน์
นางอุษณีย์ จันทร์สุวรรณ
นางอุษา บุตรมารศรี
นางอุษาวดี อัศดรวิเศษ
นางเอมอร โคตกนก
นางสาวเอมอร เพียรจริง
นางกนกวรรณ กิตติวัฒนากูล
นางกนกวรรณ มิ่งขวัญ
นางสาวกนิษฐา ปิ่นสุวรรณ
นางกนิษฐา อิสสระพันธุ์
นางสาวกมลทิพย์ หลีล้วน
นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
นางกรรณิกา อําพนธ์
นางกรรณิการ์ ศรีสุรักษ์
นางกรรณิการ์ สันตะวงศ์
นางสาวกรรณิการ์ หาญสูงเนิน
นางสาวกรศศิร์ ชิดดี
นางกฤษดา แสวงดี
นางกัญจนา บัวมณี
นางสาวกัญญ์สิริ จันทร์เจริญ
นางกัณณิกา ขันเล็ก
นางกันตา อังคะนาวิน
นางกันยปริญญ์ ภูมิจิตร
นางกันยาศิริ พรไตรศักดิ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙

หน้า ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์
นางกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์
นางกาญจนา แสงศรี
นางสาวกาญจนา อั๋นวงศ์
นางกิติมา ลี้สุรพลานนท์
นางสาวเกษศิณี สําโรง
นางขนิษฐา พานิชกุล
นางสาวขวัญสุวีย์ อภิจันทรเมธากุล
นางคมขวัญ กัลยาณลาภ
นางคําเพียร สายเย็น
นางสาวคําหยาด ใจสู้ศึก
นางงามตา หมื่นยา
นางจงกล พุฒิกุล
นางจตุพร เจริญนิยม
นางจตุพร พลับช่วย
นางจรรยา วุฒิเนตร
นางจรัสศรี เพ็ชรคง
นางจริยา พงษ์เพ็ชร์
นางสาวจรีย์ สอิ้ง
นางจันทร์พลอย สินสุขเศรษฐ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองมณีรัตน์
นางจันทิมา นวลสําลี
นางจันทิมา ลิ่มหัน
นางจารุณี จาดพุ่ม
นางจารุณี บุรินทร์
นางสาวจารุวรรณ รังสิยานนท์
นางสาวจารุวรรณ สินจินา
นางจารุวันต์ สุขมี
นางจํารัส วงค์ประเสริฐ
นางจํารูล จันทร์หอม
นางสาวจิตติมา อรุณรัตนา
นางสาวจิตรา ซึ่งอมรเกียรติ

๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวจิตสิริ ปรียวาณิชย์
นางจินตนา พรสัมฤทธิ์โชค
นางจินตนา วราภาสกุล
นางสาวจินตนา สมนึก
นางจิรวรรณ ชาประดิษฐ์
นางจิรวรรณ สุขจินดา
นางจิราภรณ์ ราโอบ
นางจิราภรณ์ สีบานชื่น
นางสาวจิราภา อารยะศิริ
นางจิราวรรณ จันทร์สมบูรณ์
นางจีระนาถ ศรีวรมาศ
นางจุฑากานต์ กิ่งเนตร
นางจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์
นางสาวจุฑาภรณ์ เอกาทศ
นางจุฑามาศ เวชพานิช
นางสาวจุฑามาศ สมชาติ
นางจุฑามาศ สุขเจริญ
นางจุฑารัตน์ บางแสง
นางจุรี ปรีชาวุฒิเดช
นางสาวจุไรรัตน์ รัตนเลิศนาวี
นางจุลเจือ ศักดิ์สกุล
นางสาวเจตนา เจริญราษฎร์
นางเจริญ โอภาสเสถียร
นางสาวใจทิพย์ เชื่อมไธสง
นางฉวีวรรณ กล้องเจริญ
นางฉวีวรรณ ชมภูเขา
นางฉันทพิชญา โพธิสาจันทร์
นางสาวเฉลา หนูตุ่นศรี
นางเฉลิมขวัญ จินดาวนิช
นางสาวโฉมนภา กิตติศัพท์
นางสาวชญาดา วรสถิตย์
นางสาวชมนาศ พัฒน์นิติกุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓

นางสาวชลกานต์ ประทักษิธร
นางชลทิพย์ กรัยวิเชียร
นางชลิยา วามะลุน
นางสาวชวนชื่น ดุษฎีประเสริฐ
นางสาวชวไล ชุ่มคํา
นางชาริณี จินดาวงษ์
นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย
นางชุติมน สุทธิโก
นางสาวชุติมา รุจิระชุณห์
นางชุติวรรณ การกูล
นางชุลีพรวรรณ กษมานนท์
นางชูจิตร เจจือ
นางชูศรี คงเสมอ
นางสาวโชติรส พันธ์พงษ์
นางฐิติพร วงศ์ศิริอํานวย
นางฐิติมา บุญรอดกลับ
นางสาวฐิติมา วงศาโรจน์
นางสาวฐิรภัทร จิตต์โสภักตร์
นางณภัคคนันท์ ยุวดี
นางณัชชา เลิศธนดี
นางณัฎฐิณี สุขชื่น
นางสาวณัฏฐณิชา สังสวัสดิ์
นางณัฏยา หญ้าลาภ
นางณัฐฐาพร นางแล
นางสาวณัฐธิรส ศรีบุญเรือง
นางณิชาภัทร รัตน์สกุล
นางดรุณศรี สิริยศธํารง
นางดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์
นางสาวดวงกมล นุตราวงศ์
นางดวงชีวัน เบญจมาศ
นางดวงตา ลิมปิวัฒนา
นางดวงผา วานิชรักษ์

หน้า ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางดวงพร ชยุตสาหกิจ
นางสาวดารณี คัมภีระ
นางดารณี เทียมเพ็ชร์
นางดุษฎี รงรอง
นางดุษฎี สุจารี
นางดุษณีย์ ชาญปรีชา
นางเดือนฉาย แสงรัตนายนต์
นางทรรศนันทน์ อ่วมประเสริฐ
นางทวีพร สุขวัฒนจรูย
นางทองใบ มีคุณ
นางสาวทัดกมล พรหมมา
นางทัตติยา มานิจสิน
นางทัศนีย์ รวีภควัต
นางสาวทัศนีย์ วัฒนะแย้ม
นางทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์
นางทิพรัตน์ พูลเพิ่ม
นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ
นางทิพวรรณ ตรีวิภานนท์
นางทิพวรรณ ลิ้มประไพพงษ์
นางเทวี จันทร์เสนา
นางธนพร ศนีบุตร
นางธนพรรณ ฟองศิริ
นางธนัญญา บุญยงค์
นางสาวธรรมิกา เพ็ญศรีโชติ
นางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ
นางสาวธิติพร ตรงกมลชัย
นางธีราภรณ์ ไชยศิริวัฒนะกุล
นางสาวนงลักษณ์ ลีกีรติกุล
นางนงลักษณ์ ศรีแสง
นางนงลักษณ์ สุรจิตศกลรัตน์
นางสาวนพมาศ พงษ์ประจักษ์
นางนพรัตน์ ประเสริฐศรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗

นางนภพรรณ นันทพงษ์
นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์
นางสาวนภาพร บุตรจันทร์
นางนฤมล อารยะพิพัฒน์
นางนวลจันทร์ แย้มศรี
นางนวลศิริ เดชากุล
นางนันท์นภัส มโหธร
นางนันทนา ขาวละออ
นางนันทนา รัตนากร
นางนันทรัตน์ ภู่ประดิษฐ์
นางนันทวัน ใจกล้า
นางสาวนันทิกา มิตรสัมพันธ์
นางนาตยา มิลส์
นางนารี คงกระจ่าง
นางน้ําอ้อย ผาคํา
นางสาวนิตยา ภิญโญตระกูล
นางนิตยา ภูริพันธุ์
นางสาวนิตยา โรจน์ทินกร
นางนิภา ศุกลรัตนเมธี
นางนิภาวรรณ์ รัมภารัตน์
นางนิมน เชื้อทอง
นางนิรมล ลีลาอดิศร
นางสาวนิวรา เซ่งศรีแดง
นางนิศากร นนทะโชติ
นางนิสากร ไทรแก้วประดับ
นางนุกุล อิ่นอ้าย
นางนุกูล สว่างเย็น
นางสาวนุชนารถ พิบูลรัตนากุล
นางนุชปิยา ริ้วพิทักษ์
นางเนตรนภา ภมะราภา
นางบังอร ดวงรัตน์
นางสาวบัวแก้ว ศรีจันทร์ทอง

หน้า ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางบานเย็น สายสุด
นางบุญร่วม ปริปุณณะ
นางสาวบุญศรี ปิยะตระกูลรัตน์
นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล
นางบุญสม ภัทรกุลวณิชย์
นางบุญสวย ชัยสถิตย์กุล
นางบุปผา เจริญสิน
นางบุษบา ประสารอธิคม
นางเบญจพร ทิพยผลาผลกุล
นางเบญจพร พิเชฐโสภณ
นางเบญจวรรณ ทยานิธิกุล
นางสาวปฐมา สุทธา
นางปฐมาภรณ์ สุรวงษ์สิน
นางปทุมมา กังวานตระกูล
นางประกายรัตน์ ช่วยเจริญ
นางสาวประทักษ์วัล สุขสําราญ
นางประทุมพร เพียรจริง
นางสาวประทุมวรรณ แซ่เชาว์
นางสาวประพรศรี นรินทร์รักษ์
นางสาวประไพพรรณ ฉายรัตน์
นางสาวประไพศรี วัฒนาศรมศิริ
นางสาวประภัสสร วงษ์ศรี
นางประภา วัฒนชีพ
นางปราณี มหาศักดิ์พันธ์
นางปราณีต เปี่ยมรัตนจํารูญ
นางปราณีต วงศ์สละ
นางปรานี แก้วสิงห์
นางปริยานุช โพธิ์ขอม
นางสาวปรีดา ปูนพันธ์ฉาย
นางปัญญฉัตร ซอสุขไพบูลย์
นางปัทมพร วงศ์สกุลวิวัฒน์
นางปัทมา แคนยุกต์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑

นางปัทมา อินทะวงศ์
นางปัทมาภา จันทร์ชอุ่ม
นางปิยะวรรณ จันทรสวัสดิ์
นางผกามาศ ศรีสุวรรณรัตน์
นางผุสดี เลขะกุล
นางพจนา เจริญพงศ์
นางพจนีย์ วิศาลวาณิชย์
นางพนา พรพัฒน์กุล
นางพนิดา จันทรัตน์
นางสาวพนิดา ปิ่นแก้ว
นางสาวพรทิพย์ กังวานณรงค์กุล
นางพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
นางพรทิวา คําวรรณ
นางสาวพรพิมล จันทร์คุณาภาส
นางพรพิมล ศรีสําราญ
นางพรพิมล หะวะนิช
นางสาวพรรณทิพย์ ตันติวงษ์
นางพรรณิภา ทองณรงค์
นางพรศิลป์ บุณยะภักดิ์
นางสาวพรสุข ภู่เจริญ
นางพวงผกา ดํารงเสรี
นางพวงพร กอจรัญจิตต์
นางสาวพวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์
นางพอใจ วรวุฒิพิศาล
นางสาวพัชณี ร่มตาล
นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ
นางพัชรนภา จงอัจฉริยกุล
นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์
นางพัชรี วารีนิล
นางพัชรี อรุณราษฎร์
นางพัตรา เต่าทอง
นางพัทธยา เกิดกุล

หน้า ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางพาขวัญ บุญประสาร
นางพิกุล โกสิยานันท์
นางสาวพิชญา ตู้จินดา
นางพิมพรรณ รัตนโกมล
นางพิศมัย สาระเสน
นางพิศมัย สุขอมรรัตน์
นางพิศมัย อุบลศรี
นางพิสมัย จารุชวลิต
นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
นางเพ็ญจิตร กาฬมณี
นางเพ็ญพิศ ขันติพงษ์
นางเพ็ญศรี จาบประไพ
นางสาวเพ็ญศรี ทองเพชร
นางสาวเพ็ญศรี พรวิริยะทรัพย์
นางสาวไพรจิตร ชัยจํารูญพันธุ์
นางไพรพนา ประทุมรัตน์
นางสาวไพรวัลย์ รัตนบัญชร
นางภัทรภร อารีวรกุล
นางภัทราภรณ์ สุวรรณกาศ
นางภาวิณี จิตตเสถียร
นางสาวภิรมย์ลักษณ์ มีสัตยานันท์
นางมณฑกานติ์ สีหะวงษ์
นางมณฑนา อัจฉริยศักดิ์ชัย
นางสาวมณฑิรา ประสมทรัพย์
นางสาวมณีรัตน์ จิรัปปภา
นางมธุรส จันทร์แสงศรี
นางสาวมยุรี เจริญศรี
นางมรกต นวมะชิติ
นางมรรยาท ขาวโต
นางมลฤดี มะนะสุนทร
นางมะลิณี แดนรักษ์
นางมาเรียม ตระกูลชัยศรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕

หน้า ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางมาลัย อวยพร
นางมาลา ดิลกรัตนชัย
นางมิ่งขวัญ หนักแน่น
นางเมตตา ถาดทอง
พันโทหญิง ยุพาพร วิจักขณาลัญฉ์
นางยุพิน ศิริพันธ์โนน
นางยุวดี โชติวัฒนพงษ์
นางเยาวดี ตั้งจิตวิทยา
นางเยาวพา ตั้งบวรพิเชฐ
นางรจนา พิษาภาพ
นางรวีวรรณ อัชฌาศัย
นางรศนา ธนะทิพานนท์
นางรอยัน หะยีมะเย็ง
นางรักใจ บุญระดม
นางรัชฎา พูนปริญญา
นางสาวรัชนี นวลจันทร์
นางสาวรัชนีกร หนูวรรณะ
นางรัตติยา ทองสมบูรณ์
นางรัตน์รวี เวชยม
นางสาวรัตนา กฤษฎาธาร
นางรัตนา กาสุริย์
นางสาวรัตนา เพชรพรรณ
นางรัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร
นางสาวรัติยา จิรธรรมกูล
นางสาวราณี วิริยะเจริญกิจ
นางฤดีมน สกุลคู
นางลอองจันทร์ คําภิรานนท์
นางสาวละออ จันสุตะ
นางลักขณา บัวสมบูรณ์
นางลัดดา ปิยเศรษฐ์
นางลัดดา ศรีเจริญ
นางสาวลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี

๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางลําพูน วรจักร์
นางวชิรา ลิ้มเจริญชัย
นางวนิดา สมภูงา
นางสาววนิดา สุขขี
นางสาววรยา เหลืองอ่อน
นางวรรณดี จันทรศิริ
นางวรรณพร บุญพาณิชยการกุล
นางวรรณพรธ์ ปัญโญนันท์
นางวรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์
นางวรรณลักษณ์ หวังศรี
นางวรรณี เชาวนกุล
นางสาววรรณี ศรีวิลัย
นางสาววรลักษณ์ คีรินทร์นนท์
นางสาววราพร ตัณฑะสุวรรณะ
นางวราภรณ์ สัตยวงศ์
นางวราภรณ์ อัคพิน
นางวลีรัตน์ สุธนนันท์
นางสาววัฏฐิกา สัตยาทิตย์
นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์
นางวันทนา พืชไพจิตร
นางวันทิวา กิตติวัฒน์
นางสาววันเพ็ญ ยินดี
นางวัลลภา ชัยนิติกุล
นางวารี สายันหะ
นางวารุณี ขวัญเอียด
นางสาววารุณี เริ่มอรุณรอง
นางสาววาสนา นกเอี้ยงทอง
นางวิมนต์ วันยะนาพร
นางสาววิลาวัลย์ ต่อปัญญา
นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์
นางศรินนา แสงอรุณ
นางศรีวลี แป้นไม้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙

นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล
นางสาวศรีสวาท ชัยสิทธิ์
นางศรีสุวรรณ คล้ายดี
นางศรีอําพร จันทร์แสง
นางศศิธร บุญมี
นางศศิพร เพ็ชร์รักษ์
นางศิรประภา บุศยพงศ์ชัย
นางสาวศิรินาฏ ตินิกุล
นางศิริมา ธีระศักดิ์
นางศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ
นางศิริลักษณ์ กุลลวะนิธีวัฒน์
นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์
นางศิริวรรณ มุลิ
นางสาวศุภรนิช วสุกาญจนเวช
นางศุภรัตน์ มาสภัสร์
นางศุภรัศมิ์ แก้วคําดี
นางศุภวรรณ มโนสุนทร
นางโศภิณสิริ ยุทธวิสุทธิ
นางสาวสกุลรัตน์ ศรีโรจน์
นางสงวนจิตต์ นุตาดี
นางสาวสงวนศรี บํารุงราชหิรัณย์
นางสถาพร ประสพทรัพย์
นางสาวสมจิตต์ สินธุชัย
นางสมจิตร สิทธิวงศ์
นางสาวสมใจ กุลมะลิวัลย์
นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
นางสมถวิล โกรินทร์
นางสมทรง มณีรอด
นางสมทรง ลือชาชาญวิทย์
นางสมบูรณ์ ชินบุตร
นางสมโบว์ ฉัตรดํารง
นางสยาภรณ์ เดชดี

หน้า ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวสวนิต เชื้อประเสริฐศักดิ์
นางสว่างจิตร คณาคร
นางสาวสัมฤทธิ์ ขวัญโพน
นางสายใจ กิตติพงษ์พัฒนา
นางสายใจ นกหนู
นางสายใจ อิ่มมูล
นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร
นางสายสมร สบู่แก้ว
นางสาวสิจา ลีลาทนาพร
นางสิริกร โชคบํารุงศิลป์
นางสิริเกศ ชื่นนิติกุล
นางสิรพิ ร สมชื่อ
นางสุกัญญา ปวงนิยม
นางสุขใจ ผลอําไพสถิตย์
นางสุคนธ์ สุวรรณบันดิษฐ์
นางสุจิตรา ศรีประสิทธิ์
นางสุจินดา ศรีสุวรรณ
นางสุจิมนต์ พรหมประดิษฐ์
นางสุชาดา จิระมหาวิทยากุล
นางสุชาดา นิ้มวัฒนากุล
นางสาวสุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล
นางสาวสุทธนี มณีอินทร์
นางสาวสุทธิรัตน์ เรียงชัยนาม
นางสุทธิวรรณ ปรีชา
นางสุธีรา ศิรเลิศมุกุล
นางสุนทร วิเศษสิทธิโชค
นางสุนทรีย์ รักษามั่นคง
นางสุนันท์ นกทอง
นางสาวสุเนตรา แก้ววิเชียร
นางสุปราณี โชติสิริกูล
นางสุปรีดา แก้วนาง
นางสาวสุพรรณี เลาวหุตานนท์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓

นางสุภณิดา ศรีลาศักดิ์
นางสาวสุภัทรา บุญเสริม
นางสุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
นางสาวสุภาภรณ์ ระงับพิศม์
นางสุภาวดี เกตุแก้ว
นางสุภาวดี วรชื่น
นางสุมณี พิจิตรศิริ
นางสาวสุมาลี จักรไพศาล
นางสาวสุมาลี ไชยวงศ์
นางสุมิตรา สุทธิไสย
นางสุรําไพ ศรีเพ็ชร
นางสาวสุริยันต์ ช่อประพันธ์
นางสาวสุรี ขันธรักษวงศ์
นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
นางสุวรรณี เนตรศรีทอง
นางสาวสุวันต์นา เสมอเนตร
นางสุวิมล หิรัญศิริ
นางสาวสุวีณา ศิริฤกษ์อุดมพร
นางเสริมศรี ปฐมพาณิชรัตน์
นางสาวเสาวณีย์ ยถาภูธานนท์
นางสาวเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
นางเสาวลักษณ์ กีรติหัตถยากร
นางเสาวลักษณ์ นาคแก้ว
นางแสงมณี ทรัพย์เมือง
นางแสงอุษา ทัศคร
นางโสภี วนธารกุล
นางหทัยพร ชุ่มมณีกูล
นางหรรษา ชื่นชูผล
นางหิรัญญา ปะดุกา
นางอกนิษฐ์ เถาว์ชาลี
นางอดาวัน ชมศิริ
นางสาวอนงค์ เทพสุวรรณ์

หน้า ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวอนงค์ บังกระโทก
นางอนงค์ หงษ์ทอง
นางอภิญญา รักษ์บริสุทธิศรี
นางสาวอภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์
นางอภิษฎา อรัณยภาค
นางอมร ไกรดิษฐ์
นางอมรรัตน์ กุลทิพรรธน์
นางอมรรัตน์ ญาณทักษะ
นางอรทัย ศรีทอง
นางอรทัย สารบูรณ์
นางสาวอรนุช ศักดิ์สกุลไกร
นางอรวรรณ ดวงจันทร์
นางอรวรรณ อนามัย
นางอรสา นิลรัตน์
นางอรอนงค์ คําไทย
นางสาวอรอนงค์ หงษ์ชุมแพ
นางสาวอรอุษา ชูบุรี
นางสาวอรุณวรรษา ยมเกิด
นางอสุนี หาแก้ว
นางสาวอัจฉรา ละอองนวลพานิช
นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี
นางอัจฉราวรรณ พงศาวลี
นางอัญชลี จรูญศักดิ์ชัย
นางอัญชลี ถิ่นเมืองทอง
นางอัญชลี ธีระกุล
นางอัมพร จันทชาติ
นางอัมพร วารินทร์
นางอัมพร ศิวิลัย
นางอัมพร เอี่ยมพ่อค้า
นางอัลจนา ไชยวงศ์
นางอารมณ์ สุวรรณประดิษฐ์
นางอารยา ผ่องแผ้ว

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
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

นางสาวอารี เวชาคม
นางสาวอารีย์ อ่องสว่าง
นางสาวอํานวย มีทรัพย์
นางสาวอําไพ ทองเงิน
นางอําไพ ทองเอี่ยม
นางอําไพพร ยังวัฒนา
นางสาวอินทิรา ปัทมินทร
นางอินทิรา พันธุ์เมธิศร์
นางสาวอิสรี ตรีกมล
นางสาวอุดมลักษณ์ วรรณศิริ
นางสาวอุทัยวรรณ สิงหะอุดม
นางอุทิศ ศรนารา
นางสาวอุบล ยี่เฮ็ง
นางสาวอุบล ศรีสุวรรณ
นางอุบล ศิริวรากุล
นางอุไร นิโรธนันท์
นางสาวอุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิ
นางอุลัยวรรณ พงศ์ณภัทรสกุล
นางอุษา ศรีสว่างวงศ์
นางสาวเอกธาดา ภาคอัต
นางเอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ
นางเอื้องฟ้า สุขกุล
นางจริยา มิตรอุปถัมภ์
นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์
นางธิติมา หุ่นสุวรรณ
นางนฤมล วาณิชย์เจริญ
นางสาวผุสดี เพ็ชรไพบูลย์
นางมะลิ รักเปี่ยม
นางลักษมี รุจิระมานนท์
นางลินจง พูลบูลย์
นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล
นางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา

หน้า ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

นางศิริพรรณ อันชื่น
นางศิริเพ็ญ กุศลานนท์
นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์
นางสุภาณี สุริยจันทราทอง
นางสุวรรณา ธนพัฒน์
นางอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล
นางอารัมภ์รัตน์ รัชดานุรักษ์
นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์วรรณ์
นางสาวประภาวดี ไพรดํา
นางพรทิพย์ วราศิลป์
นางสาวภัควดี โตบุญช่วย
พันโทหญิง อังสณา ชมมณี
นางกัญฐณา หินเมืองเก่า
นางปรีดา ชาติวุฒิ
นางวชิรา น่วมเจริญ
นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
นางศศิพร ปาณิกบุตร
นางสุพร ตรีนรินทร์
นางสาวเพ็ญธิดา ทิพย์โยธา
นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง
นางสาวอังสนา โตกิจกล้า
พลตํารวจตรีหญิง รมย์ชลี พูนประสิทธิ์
พันตํารวจเอกหญิง จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล
พันตํารวจเอกหญิง ชุติมา ดีวิไลพันธุ์
พันตํารวจเอกหญิง นันทา ทรงโบรัศมี
พันตํารวจเอกหญิง บุณยาพร
ปานดิษฐ
๔๗๖๕ พันตํารวจเอกหญิง ปสาธนีย์ สิทธิสรเดช
๔๗๖๖ พันตํารวจเอกหญิง มัณฑนา
ทวียนต์เนรมิตร
๔๗๖๗ พันตํารวจเอกหญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
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

หน้า ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันตํารวจเอกหญิง ศิริวรรณ สุริยะฉาย
พันตํารวจเอกหญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์
พันตํารวจเอกหญิง อาภาพรรณ ชลศึกษ์
นางสาวกรรณิการ์ แม้นเลขา
นางกุลจีรัศมิ์ จันทร์สว่าง
นางแก้วใจ แวววุฒินันท์
นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยประเสริฐ
นางณฐนน แก้วกระจ่าง
นางสาวณมณฑ์ กาญธีรานนท์
นางสาวธิดา แซ่ซึง
นางสาวนฤมล นาวงษ์
นางนัธพรรณ หว่านพืช
นางสาวนิชาภา ภูกานดาวงศ์
นางสาวนิติกาญจน์ วงค์ครองศักดิ์
นางเนตรนภา อ่อนแย้ม
นางสาวบงกช ประทีปเสถียรกุล
นางสาวปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์
นางสาวไพรงาม พงษ์อัคคศิรา
นางมนต์พิศ บุญประสาท
นางสาวมุ่งหมาย ซื่อตรง
นางยุวดี เยี่ยงยุกดิ์สากล
นางสาววรพรรณ สิทธิวิชาภิญโญ
นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล
นางศรัญญา เอกศิริ
นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ
นางศิริกาญจณ์ เกิดพยัคฆ์
นางสาวสุชีลา ศิริมงคลภาวงศ์
นางสุปรีญา นิชพันธ์
นางสาวสุปรียา ชุนสนิท
นางสุภาภรณ์ ไชยปุรณะ
นางอมรรัตน์ มิตรไพบูลย์
นางอรทัย ลิ้มธนาคม

๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวอัญญาภิลักษณ์ รักขิตธรรม
นางสาวกัฑณา ลิ่มชวลิต
นางจารุณันท์ รชตเฉลิมโรจน์
นางจิตรา เมฆาพงศ์พันธุ์
นางสาวดารากร ดวงฤทธิ์
นางสาวทัศนีย์ ศรีโสภา
นางนวจิตร ประเสริฐโยธิน
นางภัทรา โชว์ศรี
นางสาวรัชนี ชลนากิจกุล
นางสาวฤทัยชนก สิทธิพันธ์
นางสาววัฒนา ศิลปานนท์
นางวิภัสรา ผลลาภทวี
นางสาวศรีไพร ทองสินธุ์
นางสาวศิริธรณ์ เอกพันธ์
นางสมบัติ ไชยกุล
นางสาวสุพรรณี อภิสิทธิ์สันติกุล
นางอัมพร คงคา
นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์
นางจารุวรรณ สุขุมาลพงษ์
นางสาวจิรกาญจน์ สงวนพวก
นางจิราภรณ์ มาลากาญจน์
นางสาวณัฐทิพย์ กบิลคาม
นางสาวดวงจิตร ก่อเจริญวัฒน์
นางสาวนงทิพา ของสิริวัฒนกุล
นางสาวนิภา กัวสกุล
นางพัชรินทร์ ปิณฑะคุปต์
นางสาวภคมน ทิพย์โกศัย
นางวัชราภรณ์ รัตนโกเศศ-จันทรเจริญ
นางสินี ส้มมี
นางสาวสุนิดา บุญญานนท์
นางหนึ่งฤทัย ฉัตรโท
นางสาวอมตพร แสงเดช

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
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

นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์
นางนวนันทน์ เนติธนากูล
นางสาวนุตยา ลิขิตหัตถศิลป
นางสาวบงกช วงษ์ไทย
นางสุวรรณี หุตายน
นางอัญธิกา ทองประสม
นางกนกพร ศิริเดช
นางชมนาด ทองดี
นางดวงพร เชื้อเนตร
นางนงนาฏ จงธรรมานุรักษ์
นางนภัสวรรณ ทัศนาญชลี
นางนภาพร สาโรช
นางนิตยา ชูกําเหนิด
นางนิธิวรรณ ปณิธานธรรม
นางบุษรา เขินอํานวย
นางประทิน พรหมคีรี
นางสาวปิยธิดา สมุทระประภูต
นางปิยนุช โตเทศ
นางสาวปิยมน เครือหงส์
นางสาวพจนา จับจิตร
นางพวงผกา แสงเงิน
นางสาวพุทธิพร จิระธนากร
นางมาลี ภิรมย์จิตต์
นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช
นางรุศนา ทหราวานิช
นางลดาวัลย์ สําเภาพล
นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง
นางวลีรัตน์ ชุมภูปัน
นางสาววัชรินทร์ แซ่ตั้ง
นางวันทนีย์ เรืองทรัพย์
นางสาววีรวรรณ ยุทธนากรชัย
นางสิรินาถ เวทยะเวทิน

หน้า ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
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

นางสาวสุกันยา วงศ์พันธุ์
นางสาวสุคนธ์ พงศ์วัฒนาวิจิตร
นางสาวสุธี สฤษฎิ์ศิริ
นางสุภาภรณ์ ศัพทเสน
นางเสาวนีย์ เสือพันธ์
นางอณิยา นุชสําเนียง
นางสาวอารีรัตน์ ชัยเรืองยศ
นางอุไรลักษณ์ คงวัฒนา
นางแก้วตา ชัยมะโน
นางขวัญใจ กลิ่นขจาย
นางสาวพรพรรณ ยุทธ์รัตนา
นางภสมณฑ์ กมลวานนท์
นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง
นางวาธินี สุริยวรรณ
นางศิรินุช ศิริสธนพันธ์
นางสายทิพย์ แตงเอี่ยม
นางสาวสุนันทา จําปาเงิน
นางสาวอัญชลี ตีระกิตติธนา
นางสาวจงดี หมายดี
นางสาวเกศริน เตียวสกุล
นางจันทกานติ์ จตุรพาณิชย์ เกตุปราชญ์
นางพรสุรีย์ พลสมบัติ
นางสาวอนุทิน จิตตะสิริ
นางสาวสุวัชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสาวกรณษา พุ่มมณีสกุล
นางสาวกัญญาณัฐ เภรีฤกษ์
นางสาวเกสสุดา มุสิกะปาน
นางสาวจิตติมา วัชรานุรักษ์
นางสาวจิระวรรณ์ นาคเสน
นางจิราภา เรืองนาม
นางสาวธัชภรณ์ ชะอุ่ม
นางธิดาพร สุวรรณเกษาวงศ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓

หน้า ๑๖๔
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๔๙๒๔
นางสาวธิติพัทธ์ ศรีรัตน์
๔๙๒๕
นางสาวนภา พัชรโกมล
๔๙๒๖
นางนฤมล รัตนไพศาล
๔๙๒๗
นางนันท์นภัส คงคาอุดม นุกูลกิจ
๔๙๒๘
นางนิตยา จินดาดํารงเวช
๔๙๒๙
นางปราณีต ขาวอ่อน
นางสาวปาริชาต มั่นสกุล
๔๙๓๐
นางพัชรา ภูรีเสถียร
๔๙๓๑
นางสาวภัทรวรรณ ทรงกําพล
๔๙๓๒
นางมณฑนา วิจิตรทัศนา
๔๙๓๓
นางสาวลัดดาวรรณ หลวงอาจ
๔๙๓๔
๔๙๓๕
นางวราทิพย์ จตุวรพัฒน์
๔๙๓๖
นางเวนิสา เจือจันทร์
๔๙๓๗
นางษมาภรณ์ ปัณฑรางกูร
๔๙๓๘
นางสมควร ศรีดวม
๔๙๓๙
นางสาวสิริภัทร ผามะนาว
๔๙๔๐
นางสุธัญญา คุ้มวงษ์
นางสุปรียา อภิวัฒนากร สุจริตกุล
๔๙๔๑
นางอนิสรา จารุอรอุไร
๔๙๔๒
นางสาวอรรถนัดดา สุนทรศารทูล
๔๙๔๓
นางสาวอลิสา ธีระนนท์
๔๙๔๔
นางอัมรา เริ่มภักดี โลนา
๔๙๔๕
๔๙๔๖
นางอาทิตยา ภู่ระย้า
นางสาวอิศศรี สุทธิบดี
๔๙๔๗
๔๙๔๘
นางสาวอุมาพร ภัทรวุฒิพร
๔๙๔๙
นางเอมอร แดงบรรจง
๔๙๕๐
นางเอื้อมพร สุขสวัสดิ์
๔๙๕๑
นางกนกวรรณ สุดานิช
๔๙๕๒ หม่อมราชวงศ์เบญจาภา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางนราวรรณ วาลีย์
นางสาวปรานี สุขศรี
นางสาวสิรีธร สุราฤทธิ์
พันจ่าเอกหญิง สุภัสรา มงคลชาติ
นางสาวเสาวณี จิระประยุต
นางอิสรีย์ วิริยะเกียรติ
นางสาวชลินาท ศุภมณี
นางสาววัลลภา อยู่ทอง
นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย
นางรุ่งนภา ตันยุวรรธนะ
นางฤดีมน ศรีสุพรรณ
นางสภา ดุรงคเวโรจน์
นางแสงอรุณ กาญจนรัตน์
นางอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา
นางกัญญาวีร์ ประยูรสิทธิ
นางขนิษฐา บุญราช
นางสาวพิมพาภรณ์ ศรีจักรานนท์
นางศวรรยา สกุลประดิษฐ์
นางสาวิตรี วุฒิคะโร
นางปรานี อารีนิจ
นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา
นางบุษบา ชัยจินดา
พันเอกหญิง อลิสา เสนามนตรี
นางกษมา แฉ่ฉาย
นางปราณี มนัสศิริเพ็ญ
นางวาสนา นิติมนตรี
นางสุธาดา วิศาลาภรณ์
นางสุรัตน์ มงคลเลิศลพ
ไกรฤกษ์

หน้า ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๕๘
ข้าราชการการเมือง
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๓ นายสุวินัย ต่อศิริสุข
๔ นายอักกพล พฤกษะวัน

๑ นายกีรติ เวฬุวัน
๒ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๓ นายนวพล วิริยะกุลกิจ
๔ นาวาโท สายชล ช้างน้อย

๑ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
๒ นายนพปฎล สุนทรนนท์
๑ นายทานตะวัน แกล้วเขตการ
๒ นายพานิช เหล่าศิริรัตน์
๓ นายพิษณุ เดชศรี
๑ นายสุนทร คุณชัยมัง

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๔
๕
๖
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๒

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
นางสาวกัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์
นางสาวชลาใส ราชกิจภารวิสัย
นางสุณี มากวิสัย

ข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร
๑ นายอมร กิจเชวงกุล

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๒ ร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
๓ นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายเอกคทา ตั้งมโนเพียรชัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข

หน้า ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายสมเกียรติ รอดเจริญ

ที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสามัญประจํา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑

๑
๑
๒
๓

๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายโฆสิต สุวินิจจิต
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
นายโชติพงษ์ ลีนุตพงษ์
๒ นายดามพ์ สุคนธทรัพย์
๓ นาวาโท รวีกฤษฎิ์ ล้อเลิศวิไล
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
นายอับดุลอายี สาแม็ง
๒ นางไพจิตร รัตนานนท์
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๔ ร้อยเอก สีนวน นวมนิ่ม
เรือเอก ชิดชนกสิทธิ์ วัฒนศิริธร
๕ นายสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
๖ นายอิทธิพล ปรีติประสงค์
พันตรี รณรงค์ เส็งมี
๗ เรืออากาศเอกหญิง แสงจันทร์ พิมพ์สกุล
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
นายธงชัย ศรีสุขจร
๓ นายวิโรจน์ ภู่สว่าง
นายวิชัย ศรีนวกุล
๔ นายสุรศักดิ์ ยงวัฒนานันท์
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๖ นายสราวุธ มีคุณสมบัติ
นายชัยณรงค์ ณ ลําพูน
๗ นายแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์
นายธีรยุทธ ทุมมานนท์
๘ นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง
นายนท นิ่มสมบุญ
๙ นางสาวเนติมา เอื้อธรรมาภิมุข
นายปรีชา วิยาภรณ์
๑๐ นางสาววรรณภา ตั้งบรรยงค์
นายสมยุทธิ์ เรือนงาม
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
นายเกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์
๓ เรือตรี ชยพัทธ์ ทองย่อน
นายคณิต พรหมหีต
๔ นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หน้า ๑๖๗
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๔ นายสมหวัง เตชะอินทราวงศ์
นายปริญญา เทศบรรทัด
นายภักดี มานะหิรัญเวท
๑๕ นายสยามสิน วลิตวรางค์กูร
พันจ่าเอก มนตรี อินทรีเนตร
๑๖ นายสายัณห์ วสุธาสวัสดิ์
นายยศวัจน์ แถมใหม่
๑๗ นายสุรเวช ฉัตรเชิดเจริญกุล
นายรัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช
๑๘ นายสุรศักดิ์ มุกประดับ
ร้อยโท วรวัฒน์ กระโจม
๑๙ นางชลิดา อนันตรัมพร
นายวิเชียร ลือชาชาญเดช
๒๐ นางสาวฐาปนีย์ สุขสําราญ
นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์
๒๑ นางสาวปาหนัน เทศบรรทัด
นายสมชาย อัศวเศรณี
๒๒ นางรัตนา ตฤษณารังสี
๒๓ นางสาวอริยา ติรณะประกิจ
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
๒๒ นายธนินธร ขจิตสุวรรณ
นายกรีติ์กนิษฐ โชคชัยณรงค์
๒๓ นายธวัชชัย จรูญชาติ
นายก้อง รุ่งสว่าง
๒๔ นายนพพร เทพสิทธา
นายกันติพจน์ ศรีบุญรัตน์
๒๕ นายนพรัตน์ แสงทอง
จ่าสิบตํารวจ กิตติเดช รัชมงคลกุล
๒๖ นายนรณัษฐ์ ศุภโชคเกษมสันต์
นายกีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ
๒๗ นายนันทสิทธิ์ บุญทนันท์
นายกุณฑล นาคพรหม
๒๘ นายนําพล เงินนําโชค
นายไกรรพ เหลืองอุทัย
๒๙ นายนิติ ถาวรวณิชย์
นายคณินวัฒน์ สาพิทักษ์
๓๐ นายนิติ มุขยวงศา
นายคุณานันท์ ทยายุทธ
นายจรณเมธ มิ่งเมือง
๓๑ นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี
นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย
๓๒ นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
นายเฉลียว วิทูรปกรณ์
๓๓ นายบรรจบ วัชรพลางกูร
นายชัชวาล วังศิริจันทร์
๓๔ ร้อยตรี บุญยะวัฒน์ ชัยพัฒน์
นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์
๓๕ นายประณีน เฟี่องอารมย์
นายชาญพิเชษฐ์ กิจประสานเจริญ
๓๖ นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์
นายชาตรี ฤทธิ์ทอง
๓๗ นายประสงค์ รุ่งแสง
นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์
๓๘ นายปรีชาญาณ วงศ์อรุณ
นายฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์
๓๙ นายพงศ์สันต์ มิตราธนันท์
นายณัฎฐพล จําปาศรี
๔๐ นายพงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์
นายณัฐชนม์ กาญจนาภรณ์
๔๑ นายพชร เหล่าอารยะ
๔๒ นายพนม ปีย์เจริญ
นายดิษยุตม์ ธนบุญชัย

หน้า ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
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๕๒
๕๓
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๕๖
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๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

นายพฤฒิไกร บุญญสถิตย์
ร้อยตรี ภัทวุธ ศรีหมอกเมฆ
นายยุทธนา ฉินทองประเสริฐ
นายรณฤทธิ์ มงคลรัตน์
นายรักษา พุทธรักษา
นายรังสรรค์ ตรงฉาก
นายเลิศสิน สุวรรณปทุมเลิศ
นายวิชัย กุลวุฒิวิลาศ
นายวิชิต ตรียกูล
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
นายวีรวุฒิ อัสสกุล
นายวีระยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายศิริชัย ปิติเจริญ
นายศุภชัย สุขะนินทร์
นายสงกรณ์ เสียงสืบชาติ
นายส่งศักดิ์ แสงเจริญตระกูล
นายสนิทพันธ์ ศรีไชยรัตน์
นายสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์
นายสมพร เวชพาณิชย์
นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม
นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
นายอัครโยธิน วานิชชานนท์
นายอานนท์ วังวสุ
นายอํานาจ จําปาทอง
นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา

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

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายเอกศักดิ์ อุ่นใจ
นางกมลธรณ์ ทัศนาญชลี ศรีสถิต
นางกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน
ร้อยโทหญิง กานต์สินี แก้วนก
นางขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
นางสาวเจนจิรา พรชัยศักดิ์อุดม
นางสาวชนิกานต์ อยู่สถาพร
นางสาวดวงภัค ธนอัครภัทรกุล
นางสาวธมาวดี จันทรเจริญ
นางธิติมา หล่อพิพัฒน์
นางสาวนีรัช ตุลยสุวรรณ
นางสาวบุณณดา สุปิยพันธุ์
นางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา
นางสาวพลอย เจริญสม
นางสาวมณฑิรา แสงสว่าง
นางมานิตา ภัยวิมุติ
นางสาวเยาวเรศ ติ๊บบุญศรี
นางสาวรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์
นางสาววไลกร หังสวนัส
นางสาววีรุทัย มณีนุชเนตร
นางสาริน ลิขิตาภรณ์
นางสาวสุธาสินี ปิ่นปราณี
นางสาวแสงเดือน ทองเมืองสัก
นางสาวอัณณ์ญาดา ปานเกียรติรักษ์
นางอาทิชา นราวรวัชร

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายธวัชชัย วิชญกุล

ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายธัชสกล พรหมจมาศ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข

หน้า ๑๖๙
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ที่ปรึกษา และเลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๑ นางสาวศศพรณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายธีทัต แพ่งสภา
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายณัฐพฤทธิ์ โชติปรีดาไพศาล
๒ นางสาวกุลธิดา กุลบุปผา
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายกวีทัศน์ ศรีสุรพล

ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑ นายวิเชียร สัตยธรรม

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๒ นายอุส่าห์ ดวงจันทร์

เลขานุการกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเลขานุการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๑ นายฐิติทัตน์ นิพนธ์พิทยา

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นางศรีวรรณา เจียรวัฒน์ชัย

ที่ปรึกษาประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายสุเจตน์ จันทรังษ์

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๒ นางมยุระ ช่วงโชติ
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายเจษฎ์ โทณะวณิก

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข

หน้า ๑๗๐
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

คู่สมรสของบุคคลบางตําแหน่ง
๑
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๑
๒
๓
๔
๕
๖

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๙ นางประภา วัฒนการุณ
นางกันยา อัมพรกลิ่นแก้ว
๑๐ นางผกากรอง เมษินทรีย์
นาวาอากาศเอกหญิง ขนิษฐา มณีนัย
๑๑ นางผกาแก้ว ชินวรรโณ
นางจณัญญา เศวตรุนทร์
๑๒ นางภาศินี อัครวิบูลย์
นางธิดารัตน์ กาญจนรัตน์
๑๓ นางรวิสุดา เมฆธน
นางนฤมล สิงหเสนี
๑๔ นางวรรณวิภา ทิพย์สุนาวี
นางนิตษา ชีวะพฤกษ์
๑๕ นางเวียงจันทร์ วุฒิวงศ์
นางนิรัติศัย บุญเทียม
๑๖ นางสุภาพร เจริญเศษฐศิลป์
นางนีรา ตันติวรวงศ์
๑๗ นางอิชยา สาวนายน
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
นายวิวัฒน์ ตั้งปอง
๑๒ นางพรรณี อังสนานนท์
นายสุมาตร นุกุลประดิษฐ์
๑๓ นางพิชญา วัชโรทัย
นางกรกนก วัชโรทัย
๑๔ นางพิมพ์พรรณ โรหิโตปการ
นางกรทิชาต์ วัฒนพันธุ์
๑๕ นางยุพดี บุนนาค
นางกรรณาภรณ์ วุตติสันต์
๑๖ นางวรรณวิมล สุวรรณอัตถ์
นางจิตติ แสงเทียน
๑๗ นางสมวงศ์ โรจน์อนนท์
นาวาโทหญิง ชนินทร ยังวิจิตร
๑๘ นางสุพิน ตรีสาร
นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย
๑๙ นางอนงค์นาฎ เทียมทวีสิน
นางณัฐกมล นิติเศรณี
๒๐ นางอรุณ วงศ์ศิวะวิลาส
นางดลวสา บุญเลิศ
๒๑ นางอรุณี สรนุวัตร
นางนภาพร แย้มแก้ว
๒๒ นางอัญชนา อัศวินวิจิตร
๒๓ นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๗ นางจารุวรรณ จิระภาค
นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
๘ นางจิตรา ฐาปนดุลย์
นายพิริยะ ชโลธร
๙ นางจุติพร ทัพเจริญ
นายวันชัย ยิ้มฉาย
๑๐ นางซานดร้า ประศาสน์วินิจฉัย
นางก่อกาญจน์ เสงี่ยมพงษ์
นางกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ
๑๑ นางดวงกมล สกลเดชา
นางเครือวัลย์ เจียรณัย
๑๒ นางทักษณิภร ปุตระเศรณี
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๙ นางภัสรา โตวิจักษณ์ชัยกุล
นางธนพร ตันสวัสดิ์
๒๐ นางสาวร้อยแก้ว อักษรานุเคราะห์
นางธารศรี ศรีวรขาน
๒๑ นางรัตนาวลี โลหารชุน
นางบุศราวดี เอกชัย
๒๒ นางวันเพ็ญ ลีลาวชิโรภาส
นางพรรณสุภา ยุทธภัณฑ์บริภาร
นางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์
๒๓ นางศันสนีย์ ยั่งยืน
นางภัทริณี ถนอมสิงห์
๒๔ นางสุธีรา บุญถนอม
๒๕ นางสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๒๐ นางเพ็ญพยงค์ บุญอําพล
นายดุสิต โกมลสุรเดช
นายบรรจง ร่มโพธิหยก
๒๑ นางเพ็ญวิสาข์ วัชรพงศ์
นายอัมพร สุจินัย
๒๒ คุณหญิงเพ็ญศรี ไชยยงค์
นางกนิษฐา ประพุทธนิติสาร
๒๓ นางภาวนา เจนสมุทรสินธุ์
นางกอบกุล วิสุทธิสังวร
๒๔ นางภาวนา รุพันธ์
นางจตุรพร อุตตโม
๒๕ นางมัทนา อินทร์ทอง
นางจันจิรา ศักดิ์อุดมไชย
๒๖ นางวรรณิภา อิศรภักดี
นางจารุวัฒน์ ชาติประเสริฐ
๒๗ นางวรางคณา กฐินะสมิต
นางจิรัมพร ธารีฉัตร
๒๘ นางวราลักษณ์ โพธิสาโร
นางจิราพรรณ เบญญศรี
๒๙ นางวันดี จุลเจริญ
๓๐ นางวิจิตรา อุดชาชน
นางดาวน้อย ขาวกระจ่าง
๓๑ นางวิมลลักษณ์ นิ่มละมัย
นางธนันดา อารยวุฒิ
นางธิดาวรรณ แสวงการ
๓๒ นางศุลีพร ผ่องโสภณ
นางนงนุช จันเกษม
๓๓ นางสกาวรัตน์ พวงชมภู
นางน้ําฝน บุณยะวัฒน์
๓๔ นางสุชาดา ไตรรัตน์ธนวงศ์
นางบุษบา ชลพัฒนา
๓๕ นางสุวัทนา ผะเอม
นางปรีชญาภรณ์ เหมวิมล
๓๖ นางสาวอรพรรณ อุ่นจิตติชัย
นางสาวพรทิพย์ ศักดิ์ศิริเวทย์กุล
๓๗ นางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์
นางพรพรรณ โพธิรังสิยากร
๓๘ นางอัคษิพร สันติวรวุฒิ
๓๙ นางอุดมลักษณ์ ปัตรวลี
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
นายยศกร อนันต์วิชาญ
๔ นางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์
นายอภิชัย อินทรียงค์
๕ นางจิราภรณ์ ขาวสุวรรณ์
นางกรรณิการ์ ศรีขจร
๖ นางจุรีรัตน์ เครือกลิ่น
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒๙ นางมลสุดา ชํานิประศาสน์
๓๐ นางมาลัยวรรณ รัตตะรังสี
๓๑ นางยุพา วิจิตรไกรสร
๓๒ นางรัตนาภรณ์ เสียมสกุล
๓๓ นางราณี ลัมะกานนท์
๓๔ นางลัดดาวรรณ เกิดมงคล
๓๕ นางวชิราภรณ์ สุขก้อน
๓๖ นางวลัย ปานะถึก
๓๗ นางวาสนา บุญศรี
๓๘ นางวินัดดา วรรณเมธี
๓๙ นางวิภาพร ช้างมงคล
๔๐ นางศรัณย์กร จันทร์ตรีกิติกุล
๔๑ นางศรีจันทร์ อินทะพงษ์
๔๒ นางศิริวรรณ ทรงเมตตา
๔๓ นางศิริอร ธรรมพิทักษ์พงษ์
๔๔ นางศุภกร แฉล้มเขตร
๔๕ นางสุนทราภรณ์ กลิ่นพงษา
๔๖ นางสุพรรณี เทียนทอง
๔๗ นางเสาวนีย์ มหาศรานนท์
๔๘ นางอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ
๔๙ นางอรุณวรรณ ชูวิรัช
๕๐ นางอัญชลี หาญหิรัญ
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๑๐ นางขนิษฐา พุ่มพิเชฏฐ์
นายนิพล สิงห์สัมพันธ์
๑๑ นางไขแสง ศักดา
นายเย็นชาญ กรวิจิตรกุล
นายวันชัย เกิดศรี
๑๒ นางเครือวัลย์ คําทอง
นายศุภณัฐ ทองธรรม
๑๓ นางจงกลนี แสงฉาย
นางกนกนันท์ เจนวัฒนานนท์
๑๔ นางจตุพร แก้วลี
นางกรรณิการ์ สารธรรม
๑๕ นางจันทนา ลิขิตวงศ์
นางกรวรรณ สุ่มมาตย์
๑๖ นางจันทร์ฉาย สิทธิสาร
นางกฤษติกา คงสมพงษ์
๑๗ นางจันทาภา บุญญานุรักษ์
นางกุลรัตน์ ชิตรัตน์
๑๘ นางจารุณี ชุมวรฐายี

นางชฎารัตน์ ไชยเสน
นางณภัค สรอัฑฒ์
นางณัฐพร ธีรเนตร
นางณัสรี จันทร์สมวงศ์
นางดาริณี มูลทองโร่ย
นางทิพย์วดี วัฒนธรรม
นางทิพวรรณ ศิริเศรษฐ์
นางทิพาพรรณ เจริญพานิช
นางนนทภร ศรีอําไพ
นางนรวรรณ ชาสวัสดิ์
นางน้อยคณิษฐ์ จันทรังษี
นางบุปผชาติ บัณฑุกุล
นางบุปผเวส เกื้อทิพย์
นางบุษรา ศรีหิรัญ
นางเบญจวรรณ สิทธิสาท
หม่อมหลวงปิยวรรณ คงศักดิ์
นางปิยะมาลา ดําริกาญจน์
นางพรทิพย์ เอื้อจรัสพันธุ์
นางพราวนภางค์ ทองสอง
นางพัชรินทร์ โรจนภักดี
นางภัณฑิลา วัตตธรรม
นางมณีรัตน์ ตมิศานนท์
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นางจารุณีย์ บุญเหมาะ
นางจิตนภา ศรีวลี
นางจิรามาศ ทองระอา
นางจุฬาพร สุขเกษตร
นางฉัตรโสภา กลิ่นพันธุ์
นางชิตโฉม บรรณกิจโศภน
นางฐาณิญา พงษ์ศิริ
นางณัฏฐ์ชยธร ธัญญสิริ
นางณัฐธยาน์ โพชนะกิจ
นางดวงจันทร์ สุเมธิวิทย์
นางดารณี เสสะเวช
นางดาราณี กิติสารศักดิ์
นางตวงพร วราอุบล
นางทิพย์วัลย์ สุนทร
นางสาวธัญญรัศม์ ธนวัติอภิชาติโชติ
นางธาราทิพย์ เวทย์ประสิทธิ์
นางนภกุล พิทยาภรณ์
นางนภา ธีระศักดิ์
นางนฤมล พัฒนรัฐ
นางนวภัคร มหกิจเดชาชัย ลิปิพันธ์
นางนันทพร ดํารงพงศ์
นางนันทา ศิริวาโท
นางนิรัชรา ศิริอําพันธ์กุล
นางบุบผา น้อยไพโรจน์
นางประวรา เอครพานิช
นางปรัสญา อจลานนท์
นางปรางทิพย์ ปัญญาอุทัย
นางปรียพันธุ์ อินทรียงค์
นางปัทมา วิทย์ดํารง
นางปาจรีย์ อ่อนสอาด
นางปิยพัชร์ รัศมีแพทย์
นางปิยะนุช อักษรกาญจน์
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นางผ่องใส แก้วกังวาล
นางผุสดี เวชสวรรค์
นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์
นางพรทิพย์ วลีอิทธิกุล
นางพรทิพย์ อุทัยภพ
นางพรภินันท์ อัศววัฒนาพร
นางพัชรินทร์ วานิช
นางพัชรีวรรณ สุภากร
นางพุทธรักษา โรจน์พิมพ์พันธุ์
นางเพ็ญ งามมีศรี
นางเพ็ญจันทร์ จันทร
นางเพ็ญลักษณ์ จันทคณานุรักษ์
นางภัทรพร เผ่านาค
นางสาวภัทราวดี เมฆอรุณกมล
นางภาสมร สกุลวงศ์ธนา
นางมยุรี สาระสุข
นางมาริสา ยุวนวรรธนะ
นางมิตตภาณี เลขบวรวงค์
นางมีนา รัตนเสนีย์
นางเมธาทิพย์ ตั้งนภากร
นางยุพิน ผลความดี
หม่อมหลวงรจนาธร ณ สงขลา
นางรัชนี ชอบชื่นชม
นางรัชนี อจลบุญ
นางรัตนวดี อรรฆศิลป์
นางราชิรัช อุทาโย
นางลัดดา จันทรรวงทอง
นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นางวารุณี จันพร
นางวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา
นางวิจิตรา วณิชชานนท์
นางวิไลรัตน์ ธรรม์ทวีวุฒิ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

นางวีริยาพรรณ อรุณภักดีสกุล
นางศรีเพ็ญ วุฒิปวัฒน์
นางศลิตา สัตยานุกูล
นางศศิธร ปรีชาวิทย์
นางศศิวิมล อุทัยพันธ์
นางสกาวเดือน เกรียงวัฒนศิริ
นางสมทรง ศิลธรรม
นางสมาพร จาตุรพงศ์
นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์
นางสุธิรา เหลืองทองคํา
นางสุธีวรรณ ดวงอุไร
นางสุพัตรา กาญจนศิลป์
นางเสาวรส ปิ่นทอง
นางเสาวรส ริมสาคร
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นายเศรษฐ์ เทพวงค์
นางกนกนันท์ เกศณรายณ์
นางจิติมา บวรวัฒนานนท์
นางจินตนา ชอบทางศิลป์
นางเฉลิมขวัญ โคตรทอง
นางฐิติวตี ดาราเมือง
นางดุจดาว พุทธสุอัตตา
นางนวลศรี รุ่งรัตนวณิชย์
นางเบญจมาศ คงน้อย
นางประเทือง กระแสทรง
นางปิยะภัทร โสขุมา
นางผุสดี กิ่งเนตร
นางพัชนี วงค์แก้ว
นางเพชรรัตน์ สุกใส
นางมาละนี เตชะวิจิตรา

หน้า ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๙๗ นางโสภิดา นุชเกษม
๙๘ นางหทัยรัตน์ ธันวรักษ์กิจ
๙๙ นางอภิญญา เก่งถนอมม้า
๑๐๐ นางอร ศิริคุปต์
๑๐๑ นางอรยา เข็มแซมเกษ
๑๐๒ นางอรวรรณ พันธุศักดิ์
๑๐๓ นางอริยา ธัญญพืช
๑๐๔ นางอรุณธดี วงศ์ขันตี
๑๐๕ นางอรุณี เดชวิทักษ์
๑๐๖ นางอรุณี สุทธิสังข์
๑๐๗ นางอาภารัศมิ์ ธีระสวัสดิ์
๑๐๘ นางอิศรางค์ คงปรีชา
๑๐๙ นางอุทุมพร ชมภูนุช
๑๑๐ นางอุบล ดีสุวรรณ
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๑๖ นางรักษ์สินันต์ เศษมะพล
๑๗ นางวรรณรี ชุนชาติประเสริฐ
๑๘ นางวราญา สาริกา
๑๙ นางวราภา ปองเงิน
๒๐ นางวิชชุดา อาทมาท
๒๑ นางวิลาวรรณ รุ่งรัตน์
๒๒ นางศศิกานต์ จินตเกษกรรม
๒๓ นางสมฤดี ปิยะพลากร
๒๔ นางสุพัตรา ชั้นสุวรรณ
๒๕ นางสุวรรณา กาญจนะ
๒๖ นางองุ่น จันทร์รองศรี
๒๗ นางอรทัย พงศ์สุภากุล
๒๘ นางอัญชลี ทนินซ้อน
๒๙ นางอินทิรา สนั่นพานิชกุล
๓๐ นางเอมอร บินรามัน

