เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
และเหรียญลูกเสือสดุดี
ประจําป ๒๕๕๓
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น สิ ริ ยิ่ ง รามกี ร ติ
ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจําป ๒๕๕๓ จํานวน ๑๙ ราย และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจําป ๒๕๕๓
จํานวน ๑,๘๖๐ ราย แยกเปน ชั้นที่ ๑ จํานวน ๕๔๘ ราย ชั้นที่ ๒ จํานวน ๖๑๓ ราย และชั้นที่ ๓
จํานวน ๖๙๙ ราย ดังรายพระนามและรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

นามที่ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
ประจําป ๒๕๕๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ
นายคณิศรว วรรณโชติ
นายจาตุรนต ฉายแสง
นายจิราวุธ คุม จันทร
วาที่รอยโท ณัฎฐ ยุวยุทธ
นายถานันดร สุวรรณรัตน
นายประวัติ นวลนิรันดร
นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล
นายวิเชียร อวยพร
นายศุภกร วงศปราชญ
พลอากาศเอก สมชัย พละพงศ
นายสมบัติ คุรุพนั ธ
พลตํารวจโท สมศักดิ์ แขวงโสภา
นายสมสุข สวางคํา
นายสมาน สมานศักดิ์ศิริ
พลเอก สุพิทย วรอุทัย
นางสาวเฟองฟา ประดิษฐพจน
นางวรรณภา พรหมถาวร
นางอาภรณ รัตนศิลป

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

พระนามและนาม
ที่ไดรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
ประจําป ๒๕๕๓
ชั้นที่ ๑
๑. ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี
๒. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
๓. นายกนก กรุณามิตร
๔. นายกฤตธรรม ทิวาวงค
๕. นายกฤตพัฒน ลิมปนเวทยานนท
๖. จาสิบตํารวจ กวีศกั ดิ์ ชางทอง
๗. พลตรี กองเกียรติ พลขันธ
๘. นายการุณ สกุลประดิษฐ
๙. นายกําจร ตติยกวี
๑๐. นายกําแหง ศิรวิ งษ
๑๑. นายกิตติ เลขาพันธ
๑๒. นายกิตติ วิชัยดิษฐ
๑๓. นายกิตติ อินตรา
๑๔. นายกิตติรัตน ณ ระนอง
๑๕. นายกิตติศกั ดิ์ กิตติวงศโกศัย
๑๖. นายกิติพงษ สิริวบิ ูลยโกวิท
๑๗. นายกิติพันธุ โรจนชีวะ
๑๘. นายกุศล ภูหนู
๑๙. นายเกตุ เปยอุตร
๒๐. นายเกรียงไกร จันทรสุวรรณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายเกรียงไกร เที่ยงพรอม
นายเกียรติชาย คงปน
นายเกียรติศกั ดิ์ ปลวาสน
นายโกเมศ กลัน่ สมจิตต
นายไกร เกษทัน
พลตรี ขจรพล ทองอารีย
นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์
นายคํานึง อิสโร
พันตํารวจโท คูณ โคตาสูตร
นายจงกล เมฆเมืองทอง
นายจรรมนง แสงวิเชียร
นายจรินทร งาดีสงวนนาม
นายจรินทร จักกะพาก
นายจํารูญ เสรียศ
นายจิตรัตน เจริญทรัพย
นายจิรศักดิ์ บุญยะแสงสวัสดิ์
นายจุฬา โหรวิชติ
นายเจตนา แดงอินทวัฒน
นายเจริญ ทองแกว
นายเจริญ นวลมี
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
นายเจริญรัตน ชูติกาญจน
นายฉัฏฐปวิชญ จินาพงศ
นายฉัตรชัย ผองสุวรรณ
นายฉัตรชัย แสงจันทร
รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบาํ รุง

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายเฉลิมเกียรติ ศรีนวล
พลตํารวจตรี เฉลิมชัย พิมลศรี
นายเฉลียว พงศาปาน
นายชนาธิป สําเริง
นายชมพล พฤกษา
นายชัชพล ศรีมาชัยไชยพร
นายชัชวาล ทองจันทร
นายชัชวาล หาญชนะ
พลตรี ชัชวาล จรูญรัชฏ
นายชัยณรงค เทียนสีมวง
นายชัยพฤกษ เสรีรักษ
นายชัยโย มังคะวัฒน
นายชัยรัตน เมืองสุวรรณ
นายชัยโรจน มีแดง
พลตรี ชัยฤกษ แกวพรหมมาลย
นายชัยวัฒน นิตยาพร
นายชัยศักดิ์ ตรีวมิ ล
นายชัยสิทธิ์ ดอนทวม
นายชาญณรงค พวงสุข
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ
นายชาติชาย นุชนารถ
นายชาติชาย สุทธิกลม
นายชํานาญ ไพรวิจติ ร
นายชินวัฒน ชินะนาวิน
นายชุมพล โชติสุชาติ
นายชูยศ ฉิมพานิช
พลโท ชูศกั ดิ์ เมฆสุวรรณ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายเชวงพัฒน กิตติศกั ดิน์ าวิน
นายเชิด คงทอง
นายเชิดชัย ศุภโสภณ
นายเชิดชาย พรหมจันทร
นายเชื้อพร รังควร
นายโชติ ตราชู
นายฐานนท จินตนา
นายฐานิส ศรียะพันธ
นายณรงค คําภู
นายณรงค ทรัพยชนะกุล
นายณรงคชัย เศวตจินดา
นายณรงคศักดิ์ นับวันดี
นายณัฐพงศ ศิริชนะ
นายณัฐเศรษฐ สรรสรางเจริญ
นายดนย ศรีวิชัย
นายดํารงศักดิ์ ศรีสุรนิ ทร
พลตรี ดุษฎี รามสมภพ
นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย
นายเดชรัฐ สิมศิริ
นายถิรวัฒน สุดจิตต
นายทรงพล สวาสดิธ์ รรม
นายทรงศักดิ์ ขันตี
นายทวีชัย สิงหโทราช
นายทศวรรษ ไตรยปกษ
นายทินกร ชาวงษ
นายธงชัย จันทา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายธงชัย ดาวยันต
นายธนกฤต จันทรลาภ
นายธนเดช พจนาเดชเจริญ
พลอากาศตรี ธนพล กุญชรเพชร
นายธนเสฏฐ นิตธิ นากานต
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
นายธนาคาร ทองกุล
นายธนานุวัจน พงษเดชาตะกูล
นายธนิต มูลสภา
นายธนู คชสวัสดิ์
นายธเนศ สังฆสุบรรณ
นายธรรมมิก ธรรมสโรช
นายธวัช ขุรมิ นต
นายธานันทร ศูนยกลาง
นายธานี รัตนานนท
นายธีระ ไสไม
นายธีระพงศ นิยมทอง
นายธีระพล ตุมพวง
นายนพพร มากคงแกว
นายนพรัตน ชูไสว
นายนพรัตน ตั้งกิตติถาวร
รอยตํารวจตรี นพรัตน แสวงศิริผล
นายนรวรรธน มารยาตรภารโชติ
นายนรินทร บําเรอพงษ
นายนําโชค วัฒนานัย
นายนิพนธ กองเวหา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายนิพนธ คณาวงษ
นายนิพนธ จิตเที่ยง
นายนิพัฒน มณี
นายนิวัฒน นิเวศนมรินทร
นายบวรวิทย เลิศไกร
นายบัญญัติ โมฬี
นายบัณฑิต แกวเกิด
นายบําเพ็ญ จบสัญจร
นายบุญชวย ทองสินธุ
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์
พันโท บุญนํา เทศัชบุตร
นายบุญเพ็ง เนื้อออน
นายบุญรับ สิทธิรตั น
นายบุญเรียง ชูชัยแสงรัตน
นายบุญฤทธิ์ ชัยสุวรรณ
นายบุญเลิศ สิงคะเน
นายบุญเอก ถาวรสิน
นายปฏิเวธ พึ่งอุบล
นายปฐม ทศพล
นายปรภฎ ศศิประภา
นายประจักษ บุญเพิ่ม
นายประณต วิภาคยพจนกิจ
นายประทีป มีพรบูชา
นายประมวล พืชโรจน
วาที่รอยตรี ประมวล เอกวุธ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายประมวล พานิชย
นายประมาณ ชูพิพัฒน
นายประยงค กุศโลปกรณ
นายประยนต พรดี
นายประยูร กุลถี
นายประวัติ ใจตรง
นายประวัติ รัฐริ มย
นายประสงค พรหมสิทธิ์
นายประสาร นวลศรี
นายประสาร สารวงษ
นายประเสริฐ กันธะวัง
นายประเสริฐ ชํานาญพันธ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นายปราโมทย กิตติพิมานชัย
นายปราโมทย เจริญสลุง
นายปริญญา ทองเชื้อ
นายปริญญา ธรเสนา
นายปรีชา โรจนนิมิต
นายปรีชา หนูนอย
นายปญญา ศรีสําราญ
นายปยะวัฒน ปณฑุกุล
นายผจญ ชาญรอบรู
นายผดุง สุริยะ
พลเอก เผด็จการ จันทรเสวก
นายพงษมิตร ประเสริฐสกุล
นายพงษศักดิ์ เสคุคุมพัตถ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายพนม รอดสันเทียะ
นายพนัส บุญวัฒนสุนทร
พลโท พนา ถนอมสิงห
นายพรชัย บุญเลิศธนโชค
นายพรศักดิ์ คาขาย
นายพลสวัสดิ์ ศรีรตั นพร
นายพัชโรดม รักตประจิต
นายพัสกร โตเสนห
นายพิทยา ผะอบเหล็ก
นายพิทักษ จันทรเจริญ
นายพิทักษ จันทรใส
นายพินิติ รตะพานุกูล
นายพิพัฒน ตลับเพชร
นายพิระ ยอดมงคล
นายพิษณุ คงรุงเรือง
นายพิษณุ ตุลสุข
นายพิสิษฐ ยอดวันดี
นายพิสิษฐ เดชวงศญา
นายพีรศักดิ์ พรหมนิล
พลอากาศตรี พีระยุทธ แกวไสย
พลตํารวจเอก เพรียวพันธ ดามาพงษ
นายเพิ่มพูน พงษพวงเพชร
รอยโท เพียร บุดดาโจม
นายไพฑูรย แมลงภูทอง
นาวาอากาศเอก ไพฑูรย ไลเลิศ
นายไพบูลย สวัสดิ์ผล

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.
๒๑๙.
๒๒๐.
๒๒๑.
๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.
๒๒๙.

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายไพร พัฒโน
นายไพรัช ผนิศวรนันท
นายไพโรจน ภูผะกา
นายไพโรจน รัชฎาศรี
นายไพโรจน ราชแสนเมือง
พลเรือตรี ภวัต วิชัยดิษฐ
นายภิรมยศกั ดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ
พลตรี ภุชพงศ พงษศิริ
นายภูวนารถ กังสดาลมณีชยั
นายภูวนาถ ยุพานวิทย
นายภูษิต หอมเกตุ
นายมงคล หมัน่ ประพฤติ
นายมณเทียร มุสิกทอง
นายมนตตรี ธนะคุณ
นายมนัส ปนนิกร
นายมานพ วีระอาชากุล
นายมานพ หมอนทอง
พลโท มารุต ปชโชตะสิงห
นายมารุต อุปนิสากร
นายมาลัย บุญรอด
นายมีชัย สิงหสุขโรจน
นายเมธี สุพรรณฝาย
นายยงยุทธ สวาทสุต
นายยงยุทธ สายคง
นายยศดนัย สุวรรณพฤกษ
นายยิ่งยศ พรหมจันทร

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๒๓๐.
๒๓๑.
๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายยุทธ ธนธนานนท
นายยุทธนา ทัพเจริญ
นายยุทธนา เฉลิมเกียรติสกุล
นายยูโซฟ หวังสะและร
นายรณยศ จินตนา
พันเอก รพีพัฒน สุทธิวงศ
พลโท รวมพล มีชูอรรถ
นายรวิน ยันตดิลก
นายรุงโรจน กั่วพานิช
นายรุจิศกั ดิ์ นาคพงษ
นายลิขติ ผุยพรหม
สิบตํารวจเอก ลิขติ ปนแววงาม
วาที่รอยตรี เลิศเกียรติ วงศโพธิ์พันธ
นายเลิศชาย ขอจิตตเมตต
นายเลื่อน จิรวิศิษฐาภรณ
นายวรเกียรติ เครือประดับ
นายวรวิทย จําปรัตน
นายวรวิทย ตนฑนะเทวินทร
พลตรี วสันต สุริยมงคล
พลตรี วสุ เฟองสํารวจ
นายวัชรินทร จําป
นายวัฒนกร ออนทอง
พลตรี วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช
นายวันชัย พงษา
นายวันชัย ยงควณิช
นายวิจารย สิมาฉายา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๒๕๖.
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.

นายวิชัย เวชกิจวาณิชย
นายวิชัย สุขเกษม
นายวิชัย แสงงาม
นายวิชาญ จันทรสกา
นายวิเชียร พุฒิวญ
ิ ู
นายวิเชียร จุงรุง เรือง
นายวิเชียร รุงทวีชัย
นายวิเชียร หางนาค
นายวิฑูรย วังตาล
นายวิฑูรย แสงสุริยา
นายวิทยา พานิชพงศ
นายวิทยา สุริยวงค
นายวิทยา อรุณแสงฉาน
นายวินัย ขามทอง
นายวินัย ดําพัฒน
นายวินัย พืชผล
นายวิบูลย โพธิลุขา
นายวิรัตน ปองเปยม
นายวิวัฒน แหวนหลอ
นายวิโรจน กรีถาวร
นายวิโรจน ดวงมาลา
นายวิโรจน บํารุง
นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
นายวิศิฎฐ ดุลยพัชร
นายวิษณุ ผสมทรัพย
นายวิษณุ มีมุงธรรม

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายวีรชัย เพชรรัตน
นายวีรพงษ คลอยดี
นายวีระ ศิรริ ัตน
นายวีระพงศ เดชบุญ
นายวีระยุทธ เอี่ยมอําภา
พลโท วีรศักดิ์ มณีอินทร
นายวีระศักดิ์ ชัยพรม
นายวีระศักดิ์ ทองพรอม
นายศรีศักดิ์ จามรมาน
นายศลใจ วิบูลกิจ
นายศักดา คงเพชร
นายศักดิ์ชัย บรรณสาร
นาวาอากาศเอก ศักดิ์พินิต พรอมเทพ
นายศิริพงษ เลี่ยมศิรวิ งศ
นายศิริพฒ
ั น ไวยพันธ
นายศุกรีย ซาเร็ม
นายศุภกรณ เลิศไกร
นายศุภเสกข ไทยสวางศรี
นายสถาพร หยองเอน
นายสมเกียรติ เจริญฉิม
นายสมเกียรติ แถวไธสง
นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล
นายสมชาย ชิดเชื้อ
นายสมชาย เนื้อนุน
นายสมชาย เลิศพงศภากรณ
นายสมชาย สุขดิษฐ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมถวิล ยืนยิ่ง
นายสมนึก เกตุไทย
นายสมนึก สุระกุล
นายสมบัติ บุตรเพชร
นายสมบัติ สุทธิพรมณีวฒ
ั น
นายสมบัติ แสงสวางสัจกุล
นายสมบูรณ เมฆไพบูลยวฒ
ั นา
นายสมพร ฉัว่ สกุล
นายสมพิศ ศุภพงษ
นายสมยศ โชคเหมาะ
นายสมยศ รัตนถา
นายสมยศ สุทธิพันธุ
นายสมลักษณ ลาภสัมฤทธิผ์ ล
นายสมศักดิ์ คงประสานกาล
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธ
นายสมศักดิ์ พิริยโยธา
นายสมหมาย รอดใหญ
นายสมมาตร ศิริสมพร
นายสมาน ทองปาน
นายสมานมิตร แยงไธสง
นายสมานมิตร จิตหนักแนน
นายสมุทร สมปอง
นายสรชัย เจริญพงศ
นายสรวรรธน ดาราแหวว
นายสลัด แกวสุข

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๓๓๔.
๓๓๕.
๓๓๖.
๓๓๗.
๓๓๘.
๓๓๙.
๓๔๐.
๓๔๑.
๓๔๒.
๓๔๓.
๓๔๔.
๓๔๕.
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.
๓๔๙.
๓๕๐.
๓๕๑.
๓๕๒.
๓๕๓.
๓๕๔.
๓๕๕.
๓๕๖.
๓๕๗.
๓๕๘.
๓๕๙.

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายสวัสดิ์ สมวัชรจิตร
นายสวาง อวนศรี
นายสะเทือ้ น บรรทัดจันทร
นายสังวาล แยมเกตุ
นายสัจจา ศรีเจริญ
นายสัญชัย ชมพูพล
นายสัณฑวิทย วรรณพงษ
นายสันติ รุงสมัย
พลตํารวจตรี สานิตย โพธิพ์ ูนศักดิ์
นายสามารถ รอดสําราญ
นายสามารถ วราดิศัย
นายสายัณห รุง ปาสัก
นายสาโรจน ไทยธรรม
นายสาโรจน สลีสวรรค
นายสํารวย ไชยยศ
นายสําราญ เตจะสา
นายสิงหล ชางปรีชา
ดาบตํารวจ สิทธิชัย สิทธิธนชาติ
นายสุคนธ นาเมืองรักษ
นายสุจิตร ปานจําลอง
นายสุชาติ บรัศไพบูลย
นายสุชาติ กิตติโกสินท
นายสุชาติ ต.วัฒนผล
นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช
นายสุชาติ สุจริยวงศ
นายสุชาติ สุวรรณกาศ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.
๓๘๕.

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

พันตํารวจเอก สุชาติ วงศอนันตชัย
วาที่รอยตรี สุชาติ สงวนทรัพย
นายสุทธินันท บุญมี
นายสุทธิพงษ จุลเจริญ
นายสุทัศน เดชมา
นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน
นายสุเทพ บุญเติม
นายสุนทร เพิงมาก
นายสุนนั ท อรุณนพรัตน
นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล
นายสุพล โหมดเขียว
นายสุเมธ นาคนอย
นายสุรกิจ อังกุรรัต
รอยตํารวจตรี สุรกิจ นิรมล
นายสุรชัย ศักดิ์ศริ ิวฒ
ุ โฒ
นายสุรพงษ ทิพยประไพ
นายสุรพล ปตตานี
นายสุรพล พาลี
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
พันเอก สุรศักดิ์ ใจอู
นายสุรสิทธิ์ ทองจันทร
จาสิบตํารวจ สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์
นายสุรินทร เสถียรมาศ
รอยตํารวจตรี สุวัชระ โปรงฟา
นายสุวนั ชัย เกศสุวรรณ
นายสุวิทย เกตุแกว

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายเสงี่ยม นันทะแสน
นายเสนห ภูสวาง
นายเสริม จันทรหอม
นายเสริมศักดิ์ ดิษฐปาน
นายเสรี ศรีหะไตร
นายแสวง บุญญาสุวฒ
ั น
นายหิรญ
ั สถาพรพิบูลย
นายอกนิษฐ คลังแสง
นายอดิพล ไผแสวง
นายอดุลยรัตน นิ่มเจริญ
นายอธิปปรัชญ ทัดพิชญางกูร
นายอนันต ระงับทุกข
นายอนุกูล แกวประชามิตร
นายอนุวัธ วงศวรรณ
ดาบตํารวจ อเนก บุญสุวรรณ
นายอเนก เพิ่มวงศเสนีย
นายอภิรัฐ บุญนอม
นายอรุณศักดิ์ ขันธิมา
นายอังกินันนท ซือ่ ธานุวงศ
นายอัฐสัณห นครศรี
นายอาทิตย พงษสวุ รรณ
นายอานันท มิง่ วงศ
นายอายุตม สินธพพันธุ
นายอํานวย ตอนศรี
นายอํานาจ ปานหิรัญ
นายอํานาจ สายฉลาด

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายอําไพศักดิ์ ปราบเสียง
นายอุดม รูปดี
นายอุดม อึ้งเสนาะ
นายอุทัย ครุฑธกะ
นายอุทัย ภาระเวช
นายอุทาร พิชญาภรณ
นายเอกชัย ผาบไชย
นายเอนก ยมจินดา
นางกฤษณา กิตติวงศโกศัย
นางสาวกอแกว อกอุน
นางกัญญาภัค พูลศรี
นางกุสมุ าวดี คีรี
นางขนิษฐา ครามศรี
นางสาวจรรยา อยูโปรง
นางจรูญศรี อยูสําราญ
นางสาวจรูญศรี ลีลาศสงางาม
นางจันทนา กาญจนาภา
นางสาวจันทรจิรา รัตนไพบูลย
นางสาวจารุณี แกนจักร
นางจารุวรรณ พวงวิเศษสุนทร
นางจํานง แจมจันทรวงษ
นางสาวจํานงค บุญเสริม
นางจินตนา ประดิษฐถอย
นางจินตนา หลอดแกว
นางจิรฐา เกษมสุขทวี
นางจิรพรรณ จินวรรณ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม
นางจีรภา จิตตนอม
นางสาวจีราวรรณ บุญเพิ่ม
นางจุฑาธิป ศรีสถิตย
นางแจมจันทร ทองเสริม
นางฉันทนา กลัศวิภาต
นางชญานิษฐ อะโน
นางสาวชนเขต บุญญขันธ
นางสาวชลธี จินตนา
นางชลรส นงคภา
นางชุติมา กมุทะรัตน
นางสาวณภัทร กุลจิตติธร
นางสาวณัฏฐวรรณ ไตรสารศรี
พลตรีหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย
นางตวงรัตน นิม่ แสง
นางสาวทองเจอะ สุขโข
นางทิพยวัลย สมุทรักษ
นางสาวทิพวรรณ จักรกรีนทร
นางธนาลัย ลิมปรัตนคีรี
นางธิดา หนูไพโรจน
นางนงลักษณ จันทรแสนโรจน
นางนัทธน ยิม้ แยม
นางสาวนันทวรรณ ธรรมวาจา
นางนิ่มนวล นวมอยู
นางนิวรรณ ทิมเขียว
นางสาวเนาวเรศ นอยพานิช

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.
๔๗๓.
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.
๔๘๑.
๔๘๒.
๔๘๓.
๔๘๔.
๔๘๕.
๔๘๖.
๔๘๗.
๔๘๘.
๔๘๙.

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุญนาค หอมลักษณะ
นางบุปผา เกิดคุม
นางเบญจณี โลหะปณิธาน
นางเบญลักษณ ล้าํ ฟา
นางประคองทรัพย รัตนมุลตรี
นางสาวประทุม จิวัธยากูล
นางสาวประนอม ยังศิริ
นางประไพศรี นาคสวัสดิ์
นางประภาพรรณ สวยสม
นางประยงค กิตติถาวร
นางประยูร เหตุเกษ
นางประหยัด เถกิงเดช
นางปราณี นาคลออ
นางปริยะดา สิงหเรศร
นางผอบทิพย จันทระ
นางพยุง นะวะวัฒน
นางพรทิพย สิงหเสนี
นางพรเพ็ญ ศิโรรังสี
นางสาวพรรณี สายทอง
นางพัชรา ศรีชมุ พล
นางพัชรี จันทมาศ
นางพัฒนา สิมมาโคตร
นางสาวพัธนา จิตรลัดดา
นางพิณทิพย สาธุพันธ
นางพิมพา ดวงชวย
นางพิสชา บุญชนะภักดี

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางภคมน พจนาเดชเจริญ
นางภัชญา กลั่นหุน
นางเมธินี เทพมณี
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นางสาวยุวดี ทวีทรัพย
นางยุวดี หัสดี
นางเยาวรัตน พลานุสนธ
นางรดา เพชรขัน
นางรพิธร เสนาไชย
นางรสสุคนธ จันทรใส
นางระพีพรรณ หลักคํา
นางรัตนา ศรีเหรัญ
นางรัมภา สันติธรรม
นางรินทรทอง วรรณศิริ
นางวดี เขียวอุไร
นางวนิดา สืบประดิษฐ
นางวนิดา ศรีเลิศ
นางวราภรณ สีหนาท
นางสาววลัญชร อดิพัฒน
นางวัชรี สุนทรวัฒน
นางสาววัฒนา อาทิตยเที่ยง
นางวันทิตา โพธิสาร
นางวันเพ็ญ ศิริสนุ ทรานนท
นางวันเรียม เจียมเจริญ
นางวาณี ชูพิพัฒน
นางวิไล ธรรมเกษตร

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางแววศิริ วิวัจนสิรนิ ทร
นางสาวศรีญาดา ปาลิพันธ
นางศรีรตั น แกวมณี
นางศิราณี คงปน
นางศิรานุช ออนอน
นางศิริณี เพ็ชรเจริญ
นางศิริพร กิจเกื้อกูล
พลอากาศตรีหญิง ศิริภร หิตะศิริ
นางศุประจักษ จันทรังษี
นางศุภมน โลร็องต
นางสาวสกุลวรา ชืน่ คา
นางสมจิตต สุทธางกูร
นางสาวสมจิตร หาญโอฬารเลิศ
นางสมพร ศิริรตั น
นางสรนันท เลี้ยงสําอางค
นางสาวสอิ้ง ผกาแกว
นางสาวสิรนิ ภา วิงวอน
นางสาวสังเวียน แสนสวัสดิ์
นางสาคร แรกคํานวน
นางสายสมร ภูสีโสม
นางสุชาดา กฤตสุวรรณ
นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
นางสุทัศนนนั ท เนียมรัตน
นางสุนิสา มโนรถกุล
นางสุภัทรา ปาดีเหนือ
นางสุภาภรณ วงษกรวรเวช

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕๔๒.
๕๔๓.
๕๔๔.
๕๔๕.
๕๔๖.
๕๔๗.
๕๔๘.

นางสาวสุภาลักษณ หูมแพง
นางสาวสุภาวดี วงษสกุล
นางสุวนิดา พูลแสง
นางเสมอใจ แกวรัตนอัมพร
นางเสาวนีย สอนเจริญทรัพย
นางสาวอนุกูล มโนชัย
นางอุไรวรรณ คลายจินดา

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

นายกฤช วิยาภรณ
นายกฤตพล สุนทรเวช
นายกฤศ ปุษปาคม
นายกฤษฎา สุขสงวน
พันเอก กฤษฎา สุทธานินทร
นายกษิดิษ วิบูลยกิจธนากร
นายกันตพงศ จังหัน
นายกิตติพงษ บริบูรณ
นายกิตติพงษ ชอทองดี
นายกิตติศกั ดิ์ อรรคพงษ
นายกิติกร ทรงสัตย
นายกิติพงษ เที่ยงคุณากฤต
นายเกงกิจ สุขีลักษณ
นายเกรียงศักดิ์ เมืองจั่น
นายเกินนุกูล ชูชาญ
นายเกียรติชัย อุดมพงศอนันต
นายโกเมศ กลัน่ สมจิตร
นายโกวิท ภูโอบ

ชั้นที่ ๒

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ 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.

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายคชาธิศ รุง รอด
นายคําทรัพย ลอยทอง
นายคํานึง ผอมจีน
นายคําลพ ศิรมิ ากร
นายคําสิงห บางสํารวจ
นายคีรนิ ทร อนุตตรังกูร
นายเคลื่อน คุมทุง
นายจเด็จ วสุวตั
นายจรวย ทีฆะพันธุ
นายจรินทร รักษนุย
นายจรูญ จันทรอนิ ทร
นายจรูญ ศรีเมือง
นายจะเด็ด ทุมมาภรณ
นายจารุ สุกแสง
นายจํานอง ฉิมพันธ
นายจําลอง แกวปญหา
วาที่รอยโท จิโรจน จิระวาณิชกุล
นายจีรวัฒน พลอุทัย
นายเจน แผลงเดชา
นายเจริญ โกศัย
นายเจษฎา อนันตศรี
นายเฉลิมชัย จิตรสํารวย
นายเฉลิมพล สหุตนัย
นายชม แกววงษจนั ทร
นายชยาคมน สมบูรณสิน
นายชลิต เพ็ชรรัตน
นายชวลิต สีหะนันท

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.
๗๑.
๗๒.

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายชัชวาลย ดวงมณี
นายชัยวัฒน ตั้งตระกูลทรัพย
นายชัยวุฒิ พิชญบตุ ร
นายชาญชัย ลี้สมประสงค
นายชาญศักดิ์ สามสี
นายชาลี เอี่ยมสําอาง
พันเอก ชํานาญ ชางสาด
นายชํานาญ รามแกว
นายชิตพล พลจันทร
นายชุมนคร วรชินา
นายชุมพล ชาวเกาะ
นายชูเกียรติ โรจนาภินันท
พลอากาศตรี ชูชีพ แผวสมบุญ
ดาบตํารวจ เชวง นิลสังข
นายเชษฐา ปาละกูล
นายเชาวชัยพัฒน สันศนยุทธิ์
นายเชิดชัย ช้ําเกตุ
นายโชคชัย ผลวัฒนะ
นายโชคดี วิหคเหิร
นายไชยนคร ขุมคํา
นายญาณวรรธน ธนพงศไพสิฐ
นายฐิติพล ทศรฐ
นายฐิติพันธ ตันติมหาสมบัติ
นายณรงค กุศลสราง
นายณัชพล ฉลวยศรี
นายณัฐนันท ชัยธนาประสิทธิ์
นายณัฐพงษ บุตรศรี

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายณัฐพัฒน ลากุล
นายดัมพ สุรโิ ย
นายดํารงค พรพิศ
นายดิเรก ตายเมือง
นายดิเรก สายศิริวิทย
นายดิลก กุลชูศักดิ์
นายดีตรง ชูประสิทธิ์
นายเดช จิง่ มาดา
นายเดชพล อินทรคุมวงษ
นายเดชา กาญจนอุดม
วาที่รอยตรี เดชานุภาพ จิวาลักษณ
นายเตชิต เอกรินทรากุล
นายไตรเทพ อูสกุล
นายถาวร เผาภูไทย
นายทนงศักดิ์ ไทยพยัคฆ
นายทรงเกียรติ เสนาพันธ
วาที่รอยตรี ทวี ขุนเกาะ
รอยโท ทวีศักดิ์ วงศศิรกิ ุล
นายทองพูล จันทบูรณ
นายทักษ มังคลา
นายทิพย หาสาสนศรี
นายเทอดศักดิ์ นิสงั กาศ
นายเทอดศักดิ์ แกวคงคา
นายเทิดศักดิ์ สุระภินันท
นายเทียนชัย สุนทรวิบูลย
นายธงชัย วรรธนะพิศิษฐ
นายธงชัย วูวงศ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศโท ธงชัย แฉลมเขตร
นายธนบูรณ สินมานะ
นายธนภณ พรพุทธิพงศ
นายธนะ สันติสวัสดิ์
นายธนะสาร ศรีปลั่ง
นายธเนศ ภูยิ้ม
นายธรรมรงค ยศเครือ
นายธวัช สวนคลาย
นายธวัชชัย ปยรัตน
นายธวัชชัย ศรีวงศจรรยา
นายธัชชัย ลิ้มพิบูลย
นายธํารงเกียรติ แจมดวง
นายธีรบูรณ มานุพีรพันธ
นายธีรพงศ บุญประสิทธิ์
นายธีรวัช ดีวนั
นายธีระพันธุ ประกบกอง
นายนคร บุญมีผล
นายนคร บุญราช
พลโท นคร ศรีเพ็ชรพันธุ
นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย
นายนพพล อุทกภาชน
นายนพอนันต รักษาศรี
นายนภดล ถีนารมย
นายนรเชษฐ พิทักษสฤษดิ์
นายอุดม สมบูรณ
นายนิคม เขียวฉ่ํา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยเอก นิคม สิงทยม
นายนิพนธ พรหมเสน
นายนิรนั ดร คําเสมานันท
นายบรรจง สายแกว
นายบรรเทา คุม ฉายา
นายบวร บุญญา
นายบัญชา สารีโท
นายบัญดิษฐ ออนหวาน
นายบัณฑิต พลวิบูลย
นายบัณฑิต อรุณเสถียร
นายบัณฑูร พันธวาศิษฎ
นายบัลชิต สุพรม
วาที่รอยตรี บุญชัย รัตนกังวานวงศ
นายบุญเติม รองเลื่อน
นายบุญถิ่น มหาสาโร
นายบุญนํา เทียนทอง
นายบุญเลียง อบแสงทอง
นายบุญสง จําปาโพธิ์
นายบุญสง ปรารถนาธรรมกุล
นายบุรนิ ทร พรศิริจินดา
นายเบญจมินทร ยิ้มมิง่
พันเอก ปกาศิต เทศวิศาล
นายปฐมพงศ โพธิโต
นายปรพล พูตระกูล
นายประจวบโชค สรอยสม
นายประจักษ เกษมสุข

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

รอยเอก ประจัญ สาคร
นายประชา วุฒวิ ัฒนานุกูล
นายประดิษฐ เชียงอาภัย
นายประดิษฐ สอนเจริญทรัพย
นายประดิษฐ หิรญ
ั ประดิษฐ
นายประเทือง สังเกต
นายประเทือง โฉมงาม
นายประพัต ดําเขียว
นายประพันธ รอดราวี
นายประภาส ศรีเจริญ
นายประมวล โสภาพร
นายประมุข ออนละมัย
นายประโมทย กังสดาร
นายประยูร จักรพัชรกุล
นายประสงค แสงแนบ
ดาบตํารวจ ประสงค ผันกลาง
นายประสาตร ฟุมเฟอย
นายประสาน ยงยอด
นายประสิทธิ์ กองแกว
นายประสิทธิ์ สืบวงศรอด
นายประสิทธิ์ อังกินันท
นายประเสริฐ หนูนวล
นายปรัชญา เปยมสมบูรณ
นายปรานต ดิลกคุณากุล
นายปราโมทย กังสดาร
นายปราโมทย ภูมิพันธ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายปริญญา นากลาง
นายปรีชา โชคสมบัติ
นายปรีชา พุตฉาย
นายปรีชาพล สมานหมู
นายปญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์
นายปยะ แกวหาญ
นายปยะ อุทธสิงห
นายเปรม ทรัพยบญ
ุ มาเลิศ
นายเปลง ลาแกว
นายโปรงวิทย ลิม้ ตระกูล
นายผดุงศักดิ์ คําผาลา
พันจาอากาศเอก ผดุงศิลป ปลัดสังข
นายพงศปณต ผองพันธุงาม
นายพงศสุระ ไกรนรา
นายพงษเกตุ เติมกิจธนสาร
นายพงษเทพ มาอุน
นายพงษพันธ ริว้ ทองทวี
นายพงษพิพฒ
ั น สอสกุล
นายพรทวี ศรีมาชัย
นายพริศวร อิมราพร
นายพลากร ศรีสุธรรม
นายพิชัย ประยูรชวย
นายพิทักษ ทับทิมทอง
นายพิทักษ ประเสริฐศิริ
นายพิพัฒน ทองเผือก
นายพิรุณ เสลานนท

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.
๒๑๙.
๒๒๐.
๒๒๑.
๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.
๒๒๙.

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายพิษณุเวช โพธิเพชร
พันตํารวจเอก พีระศักดิ์ กลีบจันทร
นายพูลศักดิ์ สังแกว
นายเพิ่มสิน เฉยศิริ
นายไพฑูรย จันทสิงห
นายไพฑูรย เจะแฮ
นายไพบูลย เทียมพยุหา
นายไพรัตน สถิตยพงษ
นายไพโรจน สิงหเรือง
นายภาสกร เรืองใหม
นายภิตพงศ มาลีรตั น
นายภูมิพงษ ขุนฉนมฉ่าํ
นายภูริทัต จิตวีรภัทร
นายมงคล ผลเกิด
นายมงคล สิทธิวีระกูล
นายมงคล สุกใส
พลอากาศตรี มณฑล สัชฌุกร
นายมน สีทอง
นายมนตรี เกียรติกําจร
นายมนตรี ชุมนุม
นายมนตรี สายพญาศรี
พันตํารวจเอก มนตรี รอดปราณี
นายมนูญ รมแกว
นายมานพ ชมชื่น
นายมานพ บุญทน
พันตํารวจโท มานพ ภุชชงค

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๒๓๐.
๒๓๑.
๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายมานะ พุฒจันทร
จาสิบเอก มาโนช โชคดี
นายมารุจ ชลวุฒิ
นายมาลุต ชาบําเหน็จ
นายมีชัย ทาหอม
นายไมล ประสานทอง
นายยงยุทธ ชวยวงศ
นายยุทธพงศ ศรีรตั นโนภาศ
นายระบิล ปานแมน
นายรัฐวุฒิ ชินวงษเกตุ
นายลําพอง ทองปน
นายเลิศเสถียรไชย สีเหลืองสวัสดิ์
นายวรชัย บุตรดาบุตร
นายวรายุทธ วรรณโท
นายวโรทัย แนวบรรทัด
นายวัฒนา ถนอมศักดิ์
นายวันชัย พบพืช
นายวิกุลย ฉ่ํามณี
นายวิจติ ร ธนัญชยะกุล
นาวาอากาศโท วิชัย ฤาไชยคาม
นายวิเชียร กุลธินี
นายวิเชียร ทองพุม
นายวิเชียร ปนวงศ
นายวิเชียร เอื้อมธุรพจน
นายวิญู แจมขํา
นายวิทยา จิตรมาศ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๒๕๖.
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.

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายวินัย ถวาย
นายวินัย วรรณทอง
นายวินิจฉัย วัฒนกูล
นายวิพัฒน เรียนกิ่ง
นายวิรัช จินตพิทักษกุล
นายวิรัช สื่อสุวรรณ
นายวิรัตน ไตรกูล
พันเอก วิโรจน เกิดแสง
นายวิโรจน สุวรรณคีรี
พลอากาศโท วิโรจน นิสยันต
นายวิเศษ กัณหาลี
นายวิเศษ เดชติ่งเอง
นายวีระ ดีแนบเนียน
นายวีระ ยี่แพร
นายวีระพัฒน กฤตธนาทิพย
นายวีระศักดิ์ สีห่ ิรัญวงศ
นายวีระศักดิ์ หอมอินทร
พลอากาศโท วุฒชิ ัย คชาชีวะ
นายวุฒิพงษ วงศสุวรรณ
นายเวียง สวางเย็น
นายศรายุทธ ศรีไพล
นายศราวุฒิ สิทธิราช
นายศราวุธ บุญรอดรักษ
นายศรีพจน เชียงวงค
นายศรีโพธิ์ โพธิ์ทอง
นายศักดา กุลโท

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายศักดา สืบไกรสร
นายศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง
นายศักดิ์ชาย วงศกนิษฐ
ดาบตํารวจ ศักดิ์ศรี ไขศรี
นายศิริพงษ มุขศรี
นายศิริพงษ ศิริวารินทร
นายศิริพันธ เห็นงาม
นายศิรมิ าศ มณีโลกย
นายศิรวิ ัตร บุญประสพ
นายศิลปชัย ทัศณีวรรณ
นายศุภชัย ทรัพยเมฆ
นายศุภชัย วรอภิญญาภรณ
นายศุภนัย ศิริวฒ
ุ ิ
วาที่รอยโท ศุภวัฒน พิมพมีลาย
นายสงกรานต สุสุทธิ
นายสถาพร เพ็ญสุริยะ
นายสนธยา จันทรสมบูรณ
นายสนัน่ แจมแจง
นายสนัน่ สนธิเมือง
นายสนัน่ อินถา
นายสนิท แสงจันทร
นายสมคิด กอประสิทธิ์
นายสมคิด ไตรประวัติ
นายสมคิด แสนจําหนาย
นายสมคิด แสนเสริม
นายสมเจตน เย็นศิริ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมใจ พัฒนวิชัยโชติ
นายสมชัย พรมศรี
นายสมชาย นันทิกานนท
นายสมชาย ฟกทอง
นายสมชาย วิวฒ
ั นศิริกุล
นายสมเดช จันทรพูล
นายสมนึก ศรีจนั ทร
นายสมบัติ ซอหะซัน
นายสมบุญ พิไลกุล
นายสมประสงค ทองไกรแสน
นายสมปราชญ เหล็กกลา
นายสมปอง เรืองแสวง
นายสมพร ไชยปนดิ
นายสมพร บุญปน
นายสมภพ สังคุตแกว
นายสมภพ อินทรจันทร
นาวาอากาศเอก สมชาย สังขมณี
นายสมมาตร ณ พิจิตร
นายสมมาตร ทิวไผงาม
นายสมยศ สุขสมวัฒน
นายสมศักดิ์ ไวยานิกรณ
นายสมหวัง เมฆานิมติ ดี
นายสมัย เลขยันต
นายสรสิทธิ์ จงเจริญ
พันเอก สรานุวตั ร ประดิษฐพงษ
นายสรายุทธ ทรัพยกมล

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๓๓๔.
๓๓๕.
๓๓๖.
๓๓๗.
๓๓๘.
๓๓๙.
๓๔๐.
๓๔๑.
๓๔๒.
๓๔๓.
๓๔๔.
๓๔๕.
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.
๓๔๙.
๓๕๐.
๓๕๑.
๓๕๒.
๓๕๓.
๓๕๔.
๓๕๕.
๓๕๖.
๓๕๗.
๓๕๘.
๓๕๙.

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายสราวุธ ศรีเกตุ
นายสะอาด ปญญาดี
นายสันติพล พัตรสงวน
นายสันติศักดิ์ หงษภักดี
นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต
นายสัมฤทธิ์ ดวงปาโคตร
นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพยสพรั่ง
พันตํารวจโท สัมฤทธิ์ ขุนชิด
นายสามารถ รอดสําราญ
นายสามารถ สมศิลป
นายสายัญ คําเขิน
นายสายัณห มวงเพชร
นายสายันต บุญมี
นายสาโรช ไพเราะ
นายสาโรช อินทรวัตร
นายสํารอง อมัติรตั นะ
นายสําราญ หลวงพินิจ
นายสําเริง หินโน
นายสิงห สัมมาชีพ
นายสิทธิชอบ ภักดีวานิช
นาวาอากาศเอก สิทธิชัย แกวบัวดี
นายสิทธินัย วรกิตติพัฒน
นายสุขสันต ปรีชา
นายสุคนธ เรือนสอน
นายสุจินต ดาววีระกุล
นายสุชาติ เตาสุวรรณ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.
๓๘๕.

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุชาติ สรอยสม
นายสุชาติ อารีสนิ พักษ
นายสุทัศน ครองเกษร
นายสุเทพ เทพอินถา
นายสุเทพ พรหมวาศ
นายสุนทร กุมรีจติ ร
นายสุพงศ ผาสุก
นายสุพจน กุญชรมณี
นายสุพจน หีบแกว
นายสุภัช โพธิ์ศรีทอง
นายสุภาพ กันขันคํา
นายสุภาพ อรรคคํา
นายสุรชัย คิวเจริญ
นายสุรพล เกสะวัฒนะ
นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด
นายสุรัจ รชตวฒ
ั นกุล
นายสุรตั น คินิมาน
นายสุริยันต มิ่งขวัญ
นายสุวิทย ศรีฉาย
นายสุวิทย สิทธิชัย
นายสุวิทย อิ้งทอง
วาที่พันตรี สุวศิ ิษฏ กันทา
นายสุเวช รุงแดง
นายเสถียร เกตุแกว
นายเสนห สุระสังวาลย
นายเสนีย อําพันธุ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายเสมา ชัยศรี
นายเสรี ทรัพยไพบูลย
นายเสรี พานิชยกุล
นายเสือชนะ สุดเจริญ
นายแสวง ศรีพะเนิน
นายแสวง อินทยัน
นายโสภณ กันภัย
นายโสภณ ศรีจนั่ เพชร
วาที่เรือตรี โสรัจ สวัสดิกูล
นายไสว สีบูจันดี
นายหาญศึก ดวงตาสวรรค
นายอดิศร โพธิ์ศรี
นายอดิศักดิ์ สัมฤทธิ์
นายอดุลย จันทรแกว
นายอดุลย วังไชยเลิศ
นายอดุลย สุขเจริญ
นายอธิชาติ สวัสดี
นายอนันต เลาหทวีกุล
ดาบตํารวจ อนันต เจริญสุข
นายอนามัย วงษเวียงจันทร
นายอนุชัย ดีเสมอ
นายอนุภาพ กัญญามาลย
นายอนุสรณ ทิมา
นายอเนก อรุณโรจนพรรณ
นายอภิชาต จารุศริ ิ
นายอภินนั ท จันทรอุปละ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายอภิรักษ อินตะวังอินตะวัง
นายอภิสิทธิ์ บุญยา
นายอภิสิทธิ์ ลี้กุลเจริญ
นายอมรชัย รัตนวรพิพัฒน
นายอมรพงศ วิชติ ะกุล
นาวาอากาศเอก อรณพ เมนะรุจิ
นายอรรถสิทธิ์ สุขบํารุง
นายอรุณ ทองประเสริฐ
นายอัชลิต พัฒคุม
นายอัมพร ศิริสวัสดิ์
นายอาทร บัวจง
นายอานัลฐพงษ มวงลายทอง
นายอารีย เฉลยสุข
นายอํานวย จันทรหอม
นายอําพร สิทธิชัย
ดาบตํารวจ อําพร นวลแกว
วาที่รอยตรี อําไพ มุงคุณพรม
นายอุดม บุญเกตุ
นายอุดม บุตตะ
นายอุดม สมบูรณ
นายอุดม เอกธรรมสุทธิ์
สิบตํารวจเอก อุทร ซุยไกร
นายอุทัย ศรีขาวรส
นายอุบลศักดิ์ ขีดสรอย
นายเอกชัย เรือนคํา
นายเอกชัย สวัสดิรักษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายเอกราช ฉัตรใจคํา
นายเอกสิทธิ์ จันทรศิริ
นายโอภาส ศิริปญ
 ญาภรณ
นางสาวกนกวรรณ ขวัญดี
นางกัลยา เทียนกล่าํ
นางกาญจนา เติมประยูร
นางกานตรวี ไชยวงศ
นางกิง่ กาญจน บุญประสิทธิ์
นางเกยูร บุญสนอง
นางเกศกาญจน จันปอภาร
นางเกศณี พืชโรจน
นางเกศินีย จุลพันธ
นางสาวคมคาย นอยเรืองวงศ
นางสาวจงรักษ เชื้อสาย
นางจรรยา สุขประเสริฐ
นาวาโทหญิง จันทนา รอดวิจิตร
นางสาวจันทรเพ็ญ ชืน่ จันทรเกิด
นางจํานง แจมเจริญ
นางสาวจิตตรา วุฒิโชค
นางจินดา ถนอมรอด
นางสาวจินตวลัย วรนุช
นางจิระพันธ นามชวัด
นางจิรฐั ิตกิ าล เจริญสลุง
นางจีรพรรณ ประภัศร
นางจุฑารัตน ละอองสุวรรณ
นางฉวีวรรณ สุวรรณจันสิงห

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.
๔๗๓.
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.
๔๘๑.
๔๘๒.
๔๘๓.
๔๘๔.
๔๘๕.
๔๘๖.
๔๘๗.
๔๘๘.
๔๘๙.

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเฉลียว ยาจันทร
นางชญาณนันท นิตธิ นากานต
นางสาวชณัฐดา ฤทธิแ์ ดง
นางสาวชมพูนุช บัวบังศร
นางสาวชวนชม คําหอมกุล
นางณรรณศา ทองสุข
นางสาวณัชชา ประทีปธนากร
นางสาวณัฏฐนิช กาลพัฒน
นางณัฐนันท วินทุพราหมณกุล
นางดรุณี ปองเปยม
นางดวงแกว คําสุระ
นางดารณี ทัพจันทร
นางสาวถาวร วันนา
นางทัดทอง โชตนคงสิน
นางทัศนี แกวทอง
นางธนกฤตา บัวประเสริฐ
นางธนรรชญพร คําสุวรรณ
นางสาวนพรัตน เชื้อวงศ
นางนราพร พงศสวุ รรณ
นางนวลลออ สัปจาตุระ
นางนวลสวาท ไชยชอฟา
นางสาวนันทธมี า สุวรรณเมธา
นางนันทนา ใจเอื้อ
นางนิตยา กัณหา
นางนิศา จําเนียร
นางนุชจิรา ศรีขจรเกียรติ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนุชนภางค ลิ่มดุลยไพบูลย
นางบังอร หลวงพินิจ
นางบุญพงษพัชรินทร อินอุน โชติ
นางปณิดา พรมศิริ
นางปนัดดา อุปะละ
นางสาวประคอง ภูลายยาว
นางประทิน พรหมคีรี
นางประนอม แสงเพชร
นางสาวประภาพร ทนานทอง
นางสาวประภารัตน เต็มเปย ม
นางสาวผองพรรณ หนูแกว
นางผาสุข หิรญ
ั โรจน
นางพนัสดา สีมนั่
นางพเยีย เจริญเนตรกุล
นางพรรณประทุม ไตรเพทพิสัย
นางพรรณวิทยา ทองใย
นางพรรณี จินตมาศ
นางพรศรี ใจภพ
นางพรอมชนกภรณ สีเหลืองสวัสดิ์
นางพวงพะยอม เชี่ยวสุวรรณ
นาวาอากาศเอกหญิง พัชรี จุยจุติ
นางสาวพัชรี วรรณสุข
นางพิกุล สีนวลสด
นางสาวพิมศิริ สิทธิศาสตร
นางพูลทรัพย คชฤทธิ์
นางเพ็ญศิริ คณารีย

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวแพรว สีหมากสุก
นางไพเราะ นิยมวานิช
นางเฟองฟา ไตรรัตนรกั ษา
นางภัทรวิภา จันทบูรณ
นางมณฑา เกษฎา
นางมณี ทับทิมจรูญ
นางมนทิตา กิตติโกสินท
นางมยุรี ทรัพยบุญ
นางมะลิวัลย ลิ่มศิลา
นางมัณฑนา ชูตกิ าญจน
นางสาวมาลินี แยมวจี
นางสาวเมตตา อัมพะวะผลิน
นางสาวเมทินี บุญเกตุ
นางยิ่งพัณธ ชํานาญณรงค
นางยุพาพร ไพศาล
นางเยาวนาฏ เลิศฤทธิ์
นางเยาวภา วงศกรองแกว
นางเยาวภา อินนุน
นางรจนา บุญรอด
นางรวิกานต บุญฤทธิ์
นางสาวระเบียบ กูบกระบี่
นางสาวรัชดาวรรณ คงงาม
นางรัชนี แกวสุข
นางรัชนี หวังหมัด
นางรัตตินนั ท นิธิโอฬารพงศ
นางรัตนา แกวเขียว

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัศมี กิตติมนัส
นางราตรี รุงทวีชัย
นางรุง ฟา แดนนาริน
นางลดาวัลย ขจรขรรคเพชร
นางลัดดา บุษยะมา
นางวรณัน นรมาตย
นางวรพรรณ หิรญ
ั ประดิษฐ
นางวันทนีย ทิพานันท
นางวันทนีย หมัน่ หาผล
นางสาววันเพ็ญ ไมโพธิ์
นางสาววันวิสาข หาญกลา
นางวาสนา นาครัตน
นางสาววาสนา เปยมใส
นางสาววิภาวี พงศพิริยะวนิช
นางวิมล นาคเพชรพูล
นางวิราภรณ ตอสูงเนิน
นางวิลาวรรณ ผาสุก
นางสาววิลาวัลย สถิตวงศ
นางศรีสกุล วัฒนวิบูลย
นางศรีอรุณ ดอกมวง
นางสาวศศิธร สุวรรณรงค
นางศศิวรรณ คุม ฉายา
นางสาวศิริญญา จรเทศ
นางสาวศิริพันธุ ประสงคทรัพย
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย
นางสมคิด บุญปลอด

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ 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.

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมจิตร หนองแสง
นางสมใจ ศรีละมุล
นางสมใจ หมั่นฝกพันธ
นางสมชื่อ กอรปคุณปู การ
นางสมทรง นิลยาน
นางสมพร นันทวิจารณ
นางสมพร กอทรัพย
นางสมพิศ จันทรเนตรรี
นางสันติยา ไชยศรีชลธาร
นางสําเนียง ศรีระอุดม
นางสาวสุชาดา พิกุลหอม
นางสุชริ า ชุมนุม
นางสุชรี า มนัสตรง
นางสุดา จินตกานนท
นางสุดายงค วงษลี
นางสุทนิ กองแกว
นางสุธาวลี จันทรังษี
นางสุธินี ขาวออน
นางสาวสุพชาต ชุมชืน่
นางสาวสุพรรษา รุงสวาง
นางสาวสุพัฐฐิญา บัวเข็มเพชร
นางสุภาณี สิงหธรี 
นางสุมาลี ทองพรหม
นางสุมาลี เสริฐพรรนึก
นางสุวรรณา จันทสาร
นางสุวรรณา บุปผาพันธุ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๕๙๔.
๕๙๕.
๕๙๖.
๕๙๗.
๕๙๘.
๕๙๙.
๖๐๐.
๖๐๑.
๖๐๒.
๖๐๓.
๖๐๔.
๖๐๕.
๖๐๖.
๖๐๗.
๖๐๘.
๖๐๙.
๖๑๐.
๖๑๑.
๖๑๒.
๖๑๓.

นางสาวเสาวลักษณ ทองแดง
นางแสงจันทร รัศมีธรรม
นางโสภา ถวาย
นางโสภี ศรีวารีรตั น
นางหอมรับ ซุยไกร
นางอนงคนติ ย นวมเศวต
นางอภิรดี กลกิจ
นางอรชา เปรมศิริ
นางอรนุชชา ชูสิทธิ์
นางอรพิน จริยาธนเบญญา
นางอรวรรณ ทองประสาน
นางสาวอรศรี จรลี
นางสาวอารีย วงศนพรัตนเลิศ
นางอําไพ โสดาดี
นางอําภา สวางเมฆมรกต
นางสาวอิศราวดี ศรีวิศาล
นางสาวอุดมศรี วงษสงา
นางอุบลรัตน แกวมณี
นางอุบลวรรณ เกตุแกวมณี
นางอุไรพร ฉายกลา

ชั้นที่ ๓
๑.
๒.
๓.
๔.

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายกชกร รักษาสรณ
นายกมลพันธ ปน ชูศรี
นายกรศิวัชร อินทรทอง
นายกระวี ชคัตประกาศ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

นายกฤช กาหยี
นายกฤชชัย ชุติมานันท
นายกฤษดา นันทวาสน
นายกําธร ทองขุนดํา
นายกิจพันธุ อภิกรกวี
นายกิตกรณ แดงนกขุม
นายกิตติพงษ สุพรรณวิบูล
นายกิตติพัฒน ดาทอง
นายเกษม สายสําราญ
นายเกียรติ เกริกเกียรติยศ
นายเกียรติคุณ ทองสุก
นายโกมาศ สุขลอม
นายโกวิท กิติตระกูลตะนันท
นายขจรเดช เสงี่ยมเฉย
นายคํานึง ปองแกว
นายจรัญ บุญมา
นายจรุพร ศรีละมุล
นายจักรธาร มาทวีโชติกุล
นายจารึก ฐานธรรม
นายจําเนียร ประมวล
นายจําเนียร ผอมจีน
วาที่พันตรี จําเริญ นครไทย
นายจําลอง ดอกชะเอม
นายจิรวุฒิ เศรษฐาดา
นายจิโรจน อณาชัย
นายจุฑาพล เจนนามแกว

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายจุมพล สมบัติทิพย
นายจุฬา นาคะเวช
นายเจตต สะสะรมย
นายเจษฎา พรมแตง
นายฉลอง คงแจม
นายเฉลิมศักดิ์ พฤกษะวัน
นายชนกันต จันสุภาเสน
นายชม ทองสุข
นายชรินทร หงษทอง
นายชลิต พูลศิลป
นายชวลิต หมัดละ
นายชัชวาล จันทรอิ่ม
นายชัชวาล มานพ
นายชัยภัทร ชวยชู
นายชัยยันต ปุศยเวช
นายชัยยุทธ นอยเรือง
นายชัยวัฒน โกษาแสง
นายชัยวัฒน ชืน่ บาน
นายชัยวัฒน ธรรมปาโร
นายชัยวัฒน ศรีวฒ
ั นา
วาที่พันตรี ชัยสําราญ พิมณาคุณ
นายชาญชัย ชุมเมืองเย็น
นายชาญวิทย สรอยคํา
ดาบตํารวจ ชาญศิลป นนทศรี
นายชานนท สุภายอง
นายชํานาญ กัณหา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ 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.

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายชุมพล มณีโชติ
นายชูโชค แนบสนิทธรรม
วาที่รอยตรี ชูศักดิ์ เกษมรัติ
นายเชฎฐกฤท วรจันทร
นายเชาวโน ขุนใหม
นายเชาวลิต อูค ลาย
นายไชยา สุขดี
นายณรงคชัย บุญธรรมมาภิบาล
นายณรงควฒ
ั น พรมรักษ
นายณรงคศักดิ์ บุญเพียง
ดาบตํารวจ ณัฐธีร ชวาลวี
นายณัฐพงศ บุณยารมย
นายณัฐวัฒน บุญทวี
นายดํารงค ปรารถนาธรรมกุล
นายดิเรก ทับอินทร
นายดุษติ บริบูรณธนารักษ
นายเดชดนัย สนเพ็ง
นายเดชา มีศิลป
นายเดชาชัย วรรณศิลป
นายตฤณ ปยะเตโชฒมงกุฎ
นายตอศักดิ์ เลี้ยงเพ็ชร
นายถกลเกียรติ ใหมตาจักร
นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร
นายทวิช ศรีสวัสดิ์
นายทวี ภูนาสูง
นายทวีเกียรติ จันทะ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ 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.

นายทองคูณ จันปญญา
นายทองหยู ตนบัวประเสริฐ
นายทะนง เผาภูรี
นายทัศนพล พิมพภัทรยศ
นายทํานอง รุงระวี
นายทินกร พูลพุฒ
นายทิวาชัย อัชนกุล
นายเทวัญ ทัพพยสวันต
นายเทวัญ วิมลสถิตย
นายธงชัย โคระทัต
นายธนกฤษ เกษมสุขทวี
นายธนชัย เหลางาม
นายธนพงศภณ ชํานิ
นายธนวัฒน เติมใจ
นายธนัท ใจดี
นายธนันทชัย สิงหเสวก
นายธนากร ธีรการุณวงศ
นายธวัชชัย ชํานิ
นายธวัชชัย วิชาธร
นายธวัชชัย ออนนุม
นายธัญญะ ผลธัญญา
นายธัญเทพ นราประสิทธิ์
นายธารนิตย ปุมตะมะ
นายธีรพงษ ศรีสุคนธ
นายธีรศักดิ์ เลี่ยมดี
นายธีรสิทธิ์ เปยมธนาธิป

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายธีระยุทธ ภูมิพล
นายธีระวัฒน วัฒนธรรม
นายธีระศักดิ์ อินทรทัต
นายนภดล คงสมโอษฐ
นายนรเศรษฐ ปาละสิงห
นายนราธิป แกวทอง
นายนรินทร ลภาธนะโชติ
นายนเรศ วัชระโชติพิมาย
นายนเรศ สุวรรณกูฏ
นายนวพล โพธิ์ใบ
นายนันทวัฒน พรศิริจินดา
นายนันทวัฒน สุวรรณนิตย
นายนันทวุฒิ พุมอ่ํา
นายนิคม กิจเฉลา
นายนิธิศ ปรางหมู
นายนิพนธ สังขปรีชา
นายนิมติ ชโลธรสุทธิ
นายนิโรจน พันธุนนั
นายนิวัฒน ใจบาล
นายนิวัตร เสริมศิริ
นายเนติ คําตั๋น
วาที่รอยโท บรรจง ศรีสิตานนท
นายบรรเทิง วัชรเสรีกุล
นายบอม ปนธานี
นายบัญชา วงศถวิล
นายบัญญัติ ศรีทวีทูล

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายบัณฑิต สีออน
นายบันลือ ดอกคําเตย
นายบุญธรรม จันทะรังศรี
วาที่รอยตรี บุญธรรม หุยประเสริฐ
นายบุญนํา เขียวพอดี
นายบุญรักษ เมธาภควัฒพันธ
นายบุญเรือน โถปญญา
นายบุญฤทธิ์ ออนพรรณ
นายบุญลือ โพธิข์ ํา
นายบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ
นายบุญเลิศ อเนกบุญนิธิ
สิบเอก บุญสม ยานะธรรม
นายบุตร สุดสังข
นายเบญจมินทร ศรีสขุ
นายปฏิวตั ิ สุขประกอบ
นายประจวบ ใจดวง
นายประชุม ใจกลา
นายประชุม บัวมาศ
พันตรี ประดิษฐ แวงแกว
นายประธาน มธุรพจน
นายประพจน เสียมไหม
นายประพันธ บุญสวัสดิ์
นายประภาส ฉัตรมงคล
นายประภาส รมสุข
นายประมวล พรหมพวย
นายประวัตร พันธกอง

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายประวิทย หนูคง
นายประสงค กองแกว
นายประสพ ปรุโปรง
นายประสาท บุตรดา
นายประสิทธิ์ ทองมวง
นายประสิทธิ์ วงศประเสริฐ
นายประสิทธิ์ พองเสียง
นายประเสริฐ ประภามณฑล
นายประเสริฐ อิ่มใจ
นายประหยัด ทัพธานี
นายประหยัด เริ่มดําริห
นายปราโมทย เจริญเกษ
นายปรีชา สาธร
นายปญญา คําชก
นายปญญา หลาวเพ็ชร
สิบโท ปาน อภัยจิตร
นายปยะ รัศมิทตั
นายพงศธร จิตรบรรเทา
นายพงษศธร วาปโส
นายพงษศักดิ์ วุฒิหาสะ
นายพงษศักดิ์ สังเกตุใจ
นายพรชัย หลิมตระกูล
นายพรมเมษฐ จันทรสวาง
นายพลวัฒน พิรติชัยธนกุล
นายพลวุฒิ หาญสงคราม
นายพลัฏฐ สุวรรณสิทธิ์

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายพศิน รุง เจริญ
นายพัฒนพงศ อินทรวารี
นายพัสกร ถิระการ
นายพิง ศรีเพ็ญ
นายพิทักษ บัวทอง
นายพิศาล นันทเส
นายพิเศษ กาญจนเตมีย
วาที่รอยตรี พีรพล เรืองจํารัส
นายพีระยุทธิ์ นงคยา
นายพูลศักดิ์ เพ็ชรพวง
นายไพฑูรย คลายนุช
นายไพฑูรย โคตรพันธ
วาที่รอยตรี ไพบูลย พืชนุกูล
นายไพโรจน จิตจํา
นายไพโรจน ตัง้ รูภักดีธรรม
นายไพโรจน โตเทศ
นายไพศาล จันทรกลับ
นายภวัต งามคุณธรรม
นายภัทรพงก จันทรวงศ
นายภาสกร พรมสาร
นายมงคล เล็กทรงเจริญ
นายมณฑล คลายสุบรรณ
นายมณเฑียร สอนธรรม
นายมณเฑียร สารจันทร
นายมนัส แกวกูล
วาที่รอยตรี มโนชย จงรักวิทย

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.
๒๑๙.
๒๒๐.
๒๒๑.
๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.
๒๒๙.
๒๓๐.
๒๓๑.
๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายมีสุข วงษชนื่
นายเมธี บุญพิทักษ
นายยุทธนา ปานพันธุโ พธิ์
นายรังสันติ์ โพธิราช
นายรัฐพล ศรีวชิโรทัย
นายราทัณ หมีเงิน
นายรุงโรจน กิติลัทธาธิก
นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน
นายละเอียด อุดมรักษ
นายวชิรวัฒน บุญพระรักษ
นายวรพจน บํารุงเวช
นายวรพจน พุมเจริญดี
นายวรรณชัย จองแก
นายวรากร รื่นกมล
วาที่รอยตรี วสันต สยาม
นายวัชรพงษ ผาขาวบวช
นายวัชระ บุญมาก
นายวัชระศักดิ์ คงรอด
นายวัชรินทร กิ่งมณี
นายวัฒนพร สุนทรเกตุ
นายวัฒนา ธรรมศิริจินดา
นายวัฒนา อมรรัตนานนท
นายวิจติ ร อิสสระ
นายวิชยะ อินทโสตถิ
นายวิชัย ทองประสาน
นายวิชัย ลือวัฒนะ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.
๒๖๐.
๒๖๑.
๒๖๒.
๒๖๓.
๒๖๔.

นายวิชัยโชค สรอยทรัพย
นายวิชาญ บุญมาก
นายวิชติ ฉัว่ เจริญ
นายวิเชษฐ เย็นฉ่ํา
นายวิเชียร เจนจบเขต
นายวิฑูรย จันทขาว
นายวินัย ศรีภักดิ์
นายวินัย ศิริเบ็ญนรัตน
นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
จาสิบเอก วิภาส บุญเลิศ
นายวิรัช ชิ้นอาภรณ
นายวิรัช มูนกี ุล
นายวิรัช สาติบุตร
นายวิรัช สื่อสุวรรณ
นายวิโรจน ภูลวรรณ
นายวิโรจน ครองงาม
นายวิโรจน งามประเสริฐ
นายวิโรจน สังฆกิจ
นายวิสนั ต นาเจริญ
นายวิสุทธิ์ พิมพมาศ
นายวีรเดช มะแพทย
นายวีระชัย จับปรั่ง
นายวีระชัย ผิวรักษา
นายวีระศักดิ์ สําราญใจ
นายวุฒิพงษ โภชะโน
นายศราวุธ ทรัพยโมค

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๒๖๕.
๒๖๖.
๒๖๗.
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.
๒๗๑.
๒๗๒.
๒๗๓.
๒๗๔.
๒๗๕.
๒๗๖.
๒๗๗.
๒๗๘.
๒๗๙.
๒๘๐.
๒๘๑.
๒๘๒.
๒๘๓.
๒๘๔.
๒๘๕.
๒๘๖.
๒๘๗.
๒๘๘.
๒๘๙.
๒๙๐.

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายศักดิ์ชัย เจริญปรุ
นายศักดิ์ชัย ไชยรักษ
นายศักดิ์ชัย เรืองรัตนสนุ ทร
นายศักดิ์เดชน ธรรมสะเร
นายศักรินทร ไพศาลกิจ
นายศิริพงษ ชูจนั ทร
นายศิลปชัย บุญแท
นายศุภกฤษ เลาพินิช
นายศุภนิมิต นนทะโคตร
นายศุภัช โพธิศ์ รีทอง
นายสงกรานต สุขภูมิ
นายสงา นางแล
นายสถิรพร เชาวนชัย
นายสนธยา บุญไทย
นายสนอง คงอุป
นายสนิท อําพันธ
นายสมเกียรติ ภูเจริญ
นายสมเกียรติ อนทอง
นายสมเกียรติ แกวสุจริต
นายสมควร จันทะคุณ
นายสมคิด ปจันทบุตร
นายสมเจษฎ ชมภูเพชร
นายสมชาย สันกลกิจ
นายสมนึก สอวัฒนชาติ
นายสมบัติ จันทรา
นายสมบัติ ศรีประเสริฐ

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๒๙๑.
๒๙๒.
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.
๒๙๖.
๒๙๗.
๒๙๘.
๒๙๙.
๓๐๐.
๓๐๑.
๓๐๒.
๓๐๓.
๓๐๔.
๓๐๕.
๓๐๖.
๓๐๗.
๓๐๘.
๓๐๙.
๓๑๐.
๓๑๑.
๓๑๒.
๓๑๓.
๓๑๔.
๓๑๕.
๓๑๖.

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมบัติ อาวะภาค
นายสมบูรณ กลอมจิต
นายสมบูรณ สุขศรีเพ็ง
นายสมปอง ตัง้ เริก
นายสมพงษ โชตินอก
นายสมพร บุญเอกใหญ
วาที่รอยตรี สมพร กรินทะ
นายสมภพ อุณหชาติ
นายสมรชัย แผนสุวรรณ
นายสมศักดิ์ แตงออน
นายสมศักดิ์ พันธุพิชัย
นายสมศักดิ์ เวียงสมุทร
นายสมสวน พระทองคํา
นายสมัย นาคสุวรรณ
นายสมัย ศรีระวัตร
วาที่รอยตรี สมาน ศรีมงคล
นายสราวุธ หงษออน
นายสวัสดิ์ ทาวคําลือ
นายสวาง เขียวลี
นายสังเวียน บัวผาง
นายสัญชัย ชมภูพล
นายสัญญา จีนบุญผา
นายสันติภาพ มาเจริญ
นายสันติภาพ บัววัฒนา
นายสัมพันธ พันชนกกุล
นายสัมฤทธิ์ จันทะรี

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายสาทร หวังพัฒน
นายสาธิต ดวนแสง
นายสายัณ หมืน่ พันธ
นายสายันญ วงษมาน
นายสาเหะดาโอะ สาเหะอาแซ
นายสําเริง ธรมีฤทธิ์
สิบเอก สําเริง รอยแกว
นายสิทธิชัย ผลวิจิตร
นายสิทธิเดช พันธุนติ ิพงศ
นายสิทธิพงษ ศิตภาสพิศุทธิ์
นายสินาท ศรีสุวรรณ
นายสิรายุทธ พับเพลิง
นายสิริพงษ รอดลอย
นายสุขสันต จิตรออนนอม
นายสุชาติ จันทรดํา
นายสุชาติ โสภานุสนธิ์
นายสุทธิพงษ จันทรเพ็ญ
นายสุทัศน ฐิตริ ะวีวงศ
นายสุทัศน ศรีดาเดช
วาที่รอยตรี สุทัศน คําเปก
นายสุทิศ เจรจา
นายสุเทพ สวางศรี
นายสุเทพ อินทร
นายสุธิชัย คํามาโย
นายสุนทรศักดิ์ เคหารมย
นายสุนติ ย เอี่ยมองค

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุพจน ฟกออน
นายสุพรม พรหมโสภา
นายสุพล จันทวานิช
นายสุพล โพธิ์แกว
นายสุภาพ ทองนวล
นายสุภาพ ใหญไลบาง
นายสุมน พินิจปรีชา
นายสุมติ ร คําเวียงคํา
นายสุมติ ร สมศรี
นายสุรชัย วิทยสิทธิศาสตร
นายสุรเชษฐ เดชาพิทักษ
นายสุรเดช พงษสุขพิณ
นายสุรพล ฉิมพิบูลย
นายสุรพล มุทะสิน
นายสุรพล วิหคไพบูลย
วาที่รอยโท สุรพันธ พวงใต
นายสุรสิทธิ์ ถือสัตย
สิบเอก สุรสิทธิ์ ชํานาญอักษร
นายสุระนิต สวนสอน
นายสุรินทร ชนะสิทธิ์
วาที่รอยตรี สุริยนั จันทรา
นายสุวรรณ ปลายแกน
นายสุวฒ
ั น แกลวกลา
นายสุวฒ
ั น เพชรขาว
นายสุวิชชา พันธุบ ุญปลูก
นายสุวิทย ศรีวงษา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๓๖๙.
๓๗๐.
๓๗๑.
๓๗๒
๓๗๓.
๓๗๔.
๓๗๕.
๓๗๖.
๓๗๗.
๓๗๘.
๓๗๙.
๓๘๐.
๓๘๑.
๓๘๒.
๓๘๓.
๓๘๔.
๓๘๕.
๓๘๖.
๓๘๗.
๓๘๘.
๓๘๙.
๓๙๐.
๓๙๑.
๓๙๒.
๓๙๓.
๓๙๔.

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ สุวิทย ภูนาเงิน
นายเสนห รักรงค
นายเสริมศิษฐ พิมพันธดี
นายเสาวพจน รัตนบุรี
นายโสภณ สอนวิทย
นายไสว ลัษณาวงศ
นายอชิรวัชร ศรีธนิ ันท
จาสิบตํารวจ อดิศกั ดิ์ จันทิหลา
นายอดิสรณ กลิ่นขจร
นายอดุลยชาติ ขันธมะ
จาสิบเอก อธิศ แสงมณี
นายอนันต ใจทน
ดาบตํารวจ อนันต บุญรอด
นายอนันท หรุนเจิญ
นายอนิรุจน สุขตะโก
นายอภิเชษฐ เพชรจีน
นายอภิเดช พึ่งเกตุ
นายอภินนั ท กลั่นเกษตรวิทย
นายอภิรักษ สงวนรักษ
นายอภิวิชญ ภูทับทิม
นายอภิสิทธิ์ เลขาตระกูล
นายอรรณพ ลาภมาก
นายอรรถพร เกงกสิกรณ
นายอรรนพ พิศสุพรรณ
นายอรุณรัชช แสงพงษ
นายอังคาร สมคะเณย

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๓๙๕.
๓๙๖.
๓๙๗.
๓๙๘.
๓๙๙.
๔๐๐.
๔๐๑.
๔๐๒.
๔๐๓.
๔๐๔.
๔๐๕.
๔๐๖.
๔๐๗.
๔๐๘.
๔๐๙.
๔๑๐.
๔๑๑.
๔๑๒.
๔๑๓.
๔๑๔.
๔๑๕.
๔๑๖.
๔๑๗.
๔๑๘.
๔๑๙.
๔๒๐.

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายอับดุลการิม ยีดาํ
นายอาคม ศิริจนั ทร
นายอาณัติ สีเหลือง
นายอานนท ตาวพรม
นายอายุโท เทพสงา
นายอํานาจ ชูทอง
นายอิสรา วงษเสนา
นายอุดม ชื่นใจดี
วาที่รอยตรี อุทัย สินแตง
นายเอกชัย ใชประทุม
นายเอกตะวัน ดอกพิกุล
วาที่รอยตรี เอกพนธ ศรีไหม
นายเอกศักดิ์ อินทนะ
นางสาวกนกพร ลีธนวัฒน
นางกนกไพร ทองบุญโท
นางกมลวรรณ สุขตะโก
นางสาวกรกนก บัวสุภาพ
นางกรรณิกา พงศวฒ
ุ ิศกั ดิ์
นางกรรณิการ มวงมิตร
นางกรรัตน คามาก
นางกรองจิตต อาดูร
นางสาวกัญญา ภูทวี
นางกัญญาณี หลวงภักดี
นางกันตกนิษฐ เฮงภูเจริญ
นางกาญจนพรรณ นุสิทธิ์
นางกาญจนา คําประชา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางกาญจนา คําแสง
นางกาญจนา ประสาทศิลป
นางสาวกาญจนา ชอบดี
นางสาวกาญจนา เปรมภิรกั ษา
นางกานตธรี า ทาศิลา
นางสาวเกศสุดา อินทรโอสถ
นางเกศิณี เขียวพอดี
นางเกสร ศรีวไิ ลสุสลิม
นางสาวใกลรงุ กลั่นคันฑา
นางสาวขนิษฐา ปนทอง
นางสาวคะนึง เลื่อนชิด
นางคัคนางค รองหานาม
นางคํานึง ชูประสูตร
นางเงินยวง ไชยมณี
นางจงกล อุณหพงศา
นางจรรยา แสนไทย
นางจันทร แกวทะวัน
นางจันทรา อุดมพงศอนันต
นางสาวจันทรา แสวงดี
นางจิตราภรณ เชื้อวงศ
นางจินดา ประไพพงศ
นางจินตนา นิลผาย
นางสาวจินตนา สังขรุง
นางจิรวรรณ เดชทองคํา
นางจิรากัน รัตนทัศนีย
นางจุฑาพล เจนนามแกว

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.
๔๗๒.

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางจุฑามาศ ทองออน
นางสาวจุฑามาศ วิรุฬหธานี
นางจุรีพร นิลสังข
นางจุฬีมาศ ไวยานิกรณ
นางฉวีวรรณ โคกครุฑ
นางสาวฉัฐนันท ฉันทกุล
นางฉัตรฤทัย จันทรสุริยพงษ
นางเฉลิมศรี นิพวงลา
นางเฉลียว แสงสุวรรณ
นางสาวชนางรักษ มั่นนุช
นางชนาภา หมื่นวงศ
นางสาวชนิดา อินทรกระทึก
นางสาวชวนจิต เอี่ยมฉ่ํา
นางชวนพิศ พุฒนกุล
นางชวนพิศ สอนวิทย
นางชานิกา พลพา
นางชุดาภา วัฒนะนุพงษ
นางชุติกาญจน สระบัว
นางสาวโชตศิกาญจน ยุตธิ รรมนนท
นางญาณี ปลองไหม
นางฐิติมน เลิศธนโชคชัย
นางสาวณัฐกฤตา ไพศาลสมบัติ
นางสาวณัฐนันท งามนิล
นางณัฐมน พันธุชาตรี
นางดวงจันทร คชาชีวะ
นางดวงเดือน นามนัย

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดารณี เวณุจันทร
นางเตือนใจ สําลีขาว
นางทรัพยเจริญ พันธขะวงค
นางทัศนีย จันทรแสงศรี
นางทัศนีย จิตจํา
นางทิพเรศ ศรีนวลดี
นางทิพวรรณ แฟงจันทร
นางเทพิน ยุวพันธ
นางสาวธนกฤตา พุมเพชร
นางธนวรรณ บุดดี
นางสาวธิติมา จักรเพชร
นางธีราพร สัตยานนท
นางนงเยาว สุขสมยศ
นางสาวนงราม เหมืองศรี
นางสาวนงลักษณ เอี่ยมรักษา
นางนภาพร พลวิเศษ
นางนริศรา อินสูงเนิน
นางสาวนริสา ณ นคร
นาวาเอกหญิง นวลจันทร นาคบัว
นางสาวนวลนอย คชาชีวะ
นางสาวนวลสมร เถื่อนปฐม
นางนัจกร สถานทรัพย
นางนันทนา ศรีวะรมย
นางนันทพร แกวแท
นางนันทยา ผกาวัลย
นางสาวนันทิกานต พันธสงา

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนัยณปพร เรืองเดชวรากุล
นางนาฎเฉลียว ศีติสาร
นางนิตยาพันธ ปาณชู
นางนิภาภรณ เขียวเขวา
นางสาวนิรมล อันชม
นางนิศากร พลซา
นางนิอร นามศรี
นางสาวนุชนารถ จันทรประภาพ
นางนุชสรา ทรัพยแตง
นางสาวเนาวรัตน นกตอ
นางบรรจง พุมนาค
นางบังอร เทพบาท
นางบัวเรียน สุขภูมิ
นางสาวบุญครอง กุลดี
นางสาวบุญญานุช ชินชาด
นางสาวบุญรัตน ศรีบญ
ุ ตา
นางบุรัสกร โพธิทรัพย
นางเบญจมาศ แกวประเสริฐ
นางเบ็ญจรงค แสงสุกวาว
นางสาวเบ็ญจา ถาวรอนุกลู กิจ
นางสาวปฏิญญา บุญเลิศ
นางปทิตตา ธรรมเจริญ
นางประกายแกว เงินกร
นางสาวประทุมวดี ศักดิ์กาญจนรัตน
นางสาวประไพพร อุทธิยา
นางประภาพรรณ เฉลิมวัฒน

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางปริยา ซื่อวัฒนากุล
จาสิบตํารวจหญิง ปรีดา ปรางหมู
นางปวีณณุช นาคโต
นางปวีณา สุขจิตร
นางปยอร อินทรสูต
นางปยาณี ชํานาญภักดี
นางสาวปุณยาพร ลีธนวัฒน
นางผการัตน คงอยูสุข
นางผอบจันทร แตรไตรรงค
นางพจนี ออนเพ็ง
นางพรชนก ทากิตติ
นางพรทิพย สิงหเสนี
นางพรธิภา ตนะวรรณสมบัติ
นางพรพิมล บุญรอต
นางพรรณพิมล จันทรกลับ
นางพรรณี ไกรฤทธิราญ
นางสาวพรระวี สีเหลืองสวัสดิ์
นางพรศิริ มีจั่นเพชร
นางสาวพัชรินทร รัตนวิภา
นางพัชรี ฉัตรใจคํา
นางพัชรี คงอุป
นางพาตีเมาะ สะดียามู
นางพิมประไพ ติชวงศ
นางพิมลพรรณ บางโมรา
นางสาวพิรญาณ โคตรชมพู
นางพูลศรี พรหมดนตรี

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ 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.

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพชรราลัย แตงนอย
นางสาวเพ็ญนภา เรืองเดช
นางสาวเพ็ญศิริ กองมงคล
นางภัทรพร พรสวรรค
นางภัทรพร ครุตรารักษ
นางภัทรวดี เกตุคํา
นางภาณมาสก ศิวพันธพงศ
นางภาวณี สุคนธชาติ
นางมณี เกิดปาน
นางสาวมณีพร เตชะวัชรีกลุ
นางมยุรา เครือศรี
นางมยุรี ศรีสมโภชน
นางมะลิ เครือรัตน
นางมะลิ คงสกุล
นางมัณฑนาภรณ ปยภัทร
นางมุกดา เลี่ยมดี
นางเมลดา สมณะรัชกร
นางสาวยุภาพร ปาวงค
นางยุรดา ทองธนฐากุล
นางยุวดี วงษอินตา
นางสาวยุวนุช ปกษิณ
นางเยาวเรศ จันทรสุพัฒน
นางเยาวลักษณ นุชกรรณ
นางรจนา บุตรเพชร
นางรพีพรรณ ขาวศรี
นางระจิต บาเปย

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ 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.

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชนี พาลเสือ
นางรัตนา โฆษิอาภา
นางรําเพย นําทรัพยรงุ โรจน
นางรําเพย ทินกระโทก
นางรําไพ เหลือประเสริฐ
นางเรณู คําภักดี
นางลมัย จันทรคมุ
นางลมายมาศ ปราชญวฒ
ุ กิ ุล
นางลัดดา ปริยตั ิฆรพันธ
นางลัดดา อุดมกูล
นางสาวลัดดาวัลย หมวกพิมาย
นางสาวลําเจียก สังขประเสริฐ
นางลําดวน จิตตจํานงค
นางสาวเลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์
นางวรทิพ จันทรา
นางสาววรรณจันทร จุธากรณ
นางวรรณชนก พิเรนทร
นางวรรณเพ็ญ หมอนมา
นางวรรณภา ชุม กลิน่
นางวรรณา พัฒนเจริญวงศ
นางวรา มะโนมัน่
นางวราภรณ อนหมูทอง
นางวราภรณ สวางการ
นางวลัยพร สุริยศ
นางวลัยรัตน อาจแกว
นางสาววัชนี ประยูรทอง

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวันดี ชนะภัย
นางวันทนา สุขษาสุณี
นางวันทนา ผลผกา
นางวันเพ็ญ ศรีเหรา
นางสาววันเพ็ญ ศรสุวรรณ
นางสาววันเพ็ญ พิทักษ
นางวัลภา ชื่นโชคสันต
นางวัลยลดา พงษเภตรารัตน
นางวัลลภา ศิรริ ัตนพิริยะ
นางวารี จันทิมาพร
นางวาสนา แสงเงิน
นางสาววิจติ รา ใจตะมา
นางสาววิภาพรรณ สารภักดิ์
นางสาววิภาวดี แสงสายภักดี
นางสาววิราภรณ ทีหอคํา
นางวิลาวัณย บุญเพียง
นางวิลาวัณย อําไพพันธุ
นางวิไลพร พันธุศิลป
นางสาววิไลวรรณ บุญสนอง
นางสาววีรดี ดานเจริญลาภ
นางแววตา ณ บางชาง
นางศรีไพร ศรีระวัตร
นางศศิดา ใจสถาน
นางศิมาภรณ สกุลดี
นางสาวศิริญญา จรเทศ
นางศิรินภา สินทอง

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
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.

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริพร ชาตยานนท
นางศิริมาภรณ ไชยปราบ
นางสาวศิริยา อินทกาโมทย
นางศิริรตั น แสงอุไร
นางสาวศุภวรรณ เครือแกว
นางศุภางค ศรีไพล
นางสกีนรักษ บุญมี
นางสงกรานต บัวคําเกิด
นางสมคิด ออมสิน
นางสาวสมบูรณ ไตรยาวัฒน
นางสมพร กอทรัพย
นางสมหมาย วัฒนพละศิริ
นางสมหมาย เสถียรธรรมวิทย
นางสมหมาย ประเสริฐเจริญสุข
นางสรินยา ขอเจริญ
นางสวาง แสนศรีแกว
นางสาวสาธิตา อมรนรพัฒน
นางสายสุรีย ปุสยตานนท
นางสิรยา เบญจจินดา
นางสิรนิ ทร นรินทร
นางสิรนิ ยา มินิ
นางสาวสุกญ
ั ญา เทียมวงศ
นางสาวสุกัลยา พรมหอม
นางสุจติ รา ไชยฤกษ
นางสุชาดา โพธิ์พล
นางสุชาวดี ขันโท

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๖๕๕.
๖๕๖.
๖๕๗.
๖๕๘.
๖๕๙.
๖๖๐.
๖๖๑.
๖๖๒.
๖๖๓.
๖๖๔.
๖๖๕.
๖๖๖.
๖๖๗.
๖๖๘.
๖๖๙.
๖๗๐.
๖๗๑.
๖๗๒.
๖๗๓.
๖๗๔.
๖๗๕.
๖๗๖.
๖๗๗.
๖๗๘.
๖๗๙.
๖๘๐.

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุณีย จันทรเกิด
นางสาวสุดารัตน ปานทอง
นางสาวสุธาสินี ถนอมเชย
นางสาวสุนนั ทา ถีติปริวตั ร
นางสุนี มณีวรรณ
นางสาวสุพิชญา อาภาวศิน
นางสุภัตรา สาขา
นางสุภาพรรณ เชื้อวงศ
นางสาวสุภาพัฒน ทิพยแสง
นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม
นางสาวสุภิญญา จาโรทก
นางสุมนา ศรีโฉม
นางสุมาลี ไชยสุระ
นางสุรีย ธรรมกุล
นางสุวรรณา อาภะระโณ
นางสุวรรณี เกื้อสังข
นางสุวิชาดา ชัยตระกูล
นางสาวเสาวณี เรวัตโต
นางหงษา เทพพิชัย
นางสาวหนึ่งฤทัย อรุณรัมย
นางเหรียญทอง คํายอง
นางอนงควรรณ เชียงวงค
นางอนุสรา ทรัพยภักดี
นางสาวอโนชา มุณีชัย
นางสาวอมรรัตน คงประทีป
นางสาวอรทัย ทองฤกษฤทธิ์

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข
๖๘๑.
๖๘๒.
๖๘๓.
๖๘๔.
๖๘๕.
๖๘๖.
๖๘๗.
๖๘๘.
๖๘๙.
๖๙๐.
๖๙๑.
๖๙๒.
๖๙๓.
๖๙๔.
๖๙๕.
๖๙๖.
๖๙๗.
๖๙๘.
๖๙๙.

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรพิน พันธโภชน
นางอรพิน งามสุธรรม
นางสาวอรวรรณ สุวรรณนอย
นางอรวรรณ แกนสาร
นางสาวอรอนงค อุทารเวสารัช
นางสาวอวยพร บุญทะโก
นางสาวอัจฉรา พิสุทธิกรพงษ
นางอัญชลี หนูสวี
นางอัมพร งามผอง
นางอัมพร ขวัญกลาง
นางอัมพวรรณ เปยมนนทกุล
นางอาภรณ ดําเนิน
นางอารี จันทนนท
นางอํานวย ลีนา
นางสาวอิงอร เอกนิล
นางอิสรีย ขาวสําอาง
นางอุบล สีหาวงษ
นางอุบลทิพย คชกูล
นางอุไรวรรณ สนิทไชย

๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

