เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๖๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๔๑ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๖๐
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

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
๒๘
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ
๒๙
นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
๓๐
พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
๓๑
นายบุญชัย โชควัฒนา
๓๒
นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์
๓๓
พลโท พิศณุ พุทธวงศ์
๓๔
นายวิทยา อาคมพิทักษ์
๓๕
นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
๓๖
นายชูชาติ อัศวโรจน์
๓๗
๓๘
นายไพรัช โตสวัสดิ์
นายวุฒิชัย ไทยเจริญ
๓๙
นายสินิทธ์ สินิทธานนท์
๔๐
นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
๔๑
นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
๔๒
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
๔๓
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
๔๔
นายปสันน์ เทพรักษ์
๔๕
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
๔๖
นายอภินันท์ จันทรังษี
๔๗
นายอําพล วงศ์ศิริ
๔๘
พลเอก กมล เพิ่มกําลังพล
๔๙
พลเอก กฤษฎา อารีรัชชกุล
๕๐
พลเอก กฤษณ์ รัมมนต์
๕๑
พลเอก กฤษดา นรภูมิพิภัชน์
๕๒
พลเอก ก้องเกียรติ พลขันธ์
๕๓
พลเอก กิตติ อินทสร
๕๔

พลเอก กิตติภพ มนูญนิมิตร
พลเอก กิติกร ธรรมนิยาย
พลเอก เกรียงศักดิ์ หมีทอง
พลเอก เกษม ธนาภรณ์
พลเอก คณิศ ทศวัฒน์
พลเอก จุลพจน์ อิทธะรงค์
พลเอก ฉัตรพงศ์ พรหมพันธกรณ์
พลเอก เฉลิมพล ธรรมสุนทร
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
พลเอก ชวลิต ชุนประสาน
พลเอก ชาญชัย ยศสุนทร
พลเอก ชาติชายพัฎฐ์ สุคนธสิงห์
พลเอก ชุติกรณ์ สีตบุตร
พลเอก ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
พลเอก เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ
พลเอก ไชยพร รัตแพทย์
พลเอก ฐิตินันท์ ธัญญสิริ
พลเอก ฐิติวัจน์ กําลังเอก
พลเอก ณรงค์ อุทะนุต
พลเอก ดํารงศักดิ์ วรรณกลาง
พลเอก ดุลย์พิทักษ์ เหรียญบุบผา
พลเอก เดชา เดชะชาติ
พลเอก เดชา ปุญญบาล
พลเอก ตฤณ กาญจนานันท์
พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
พลเอก ถกลเกียรติ นวลยง
พลเอก ถเกิงกานต์ ศรีอําไพ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

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

ถนอม สุภาพร
ทรงศักดิ์ สหสมโชค
ทลวงรณ วรชาติ
ทศพร ศิลปาจารย์
ทิวะพร ชะนะพะเนาว์
เทียนชัย รับพร
ธนดล สุรารักษ์
ธนสร ป้องอาณา
ธนาคาร เกิดในมงคล
ธวัช สุกปลั่ง
ธีระ กรใหม่
นพดล ฟักอังกูร
นพดล สร้อยสยัมภู
นพวงศ์ สุรวิชัย
นิวัติ สุบงกฎ
บรรเจิด เทียนทองดี
บวรรัตน์ ขจรเนติยุทธ
บวรรัตน์ ไมตรีประศาสน์
บัญชา ทองวิลัย
ปรพล อนุศรี
ประสงค์ บุตรขวัญ
ปราการ ชลยุทธ
พนัส แสนสมบัติ
พรพิพัฒน์ เบญญศรี
พรรณนพ ศักดิ์วงศ์
พลภัทร วรรณภักตร์
พลาวุฒิ กลับเจริญ
พะโจมม์ ตามประทีป
พัชราวุธ วงษ์เพชร
พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย
พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ
พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง

หน้า ๓
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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
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
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

พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา
พิชิต บุญญาธิการ
พิเชษฐ์ อัษฎานุวัฒน์
พิสิทธิ์ สิทธิสาร
เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง
ภาณุวัชร นาควงษม์
ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ
ไมตรี เตชานุบาล
ยศนันท์ หร่ายเจริญ
เยาวดนัย ภู่เจริญยศ
รณชัย มัญชุสุนทรกุล
รักบุญ มนต์สัตตา
ราชรักษ์ เรียนพืชน์
ราชันย์ จารุวรรณ์
รุจ กสิวุฒิ
เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ
วรพงศ์ หัตถพันธุ์
วสันต์ สุริยมงคล
วิทยา จินตนานุรัตน์
วิทยา วชิรกุล
วิวรรธน์ สุชาติ
วิษณุ ไตรภูมิ
วีระยุทธ ม่วงปิ่น
ศุภกร สงวนชาติศรไกร
ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว
ศุภวัฒน์ เชิดธรรม
สมชาย ว่องไวพานิช
สมบูรณ์ แก้วอยู่
สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
สหัสส์ สูงใหญ่
สาธิต พิธรัตน์
สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
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พลเอก สิบทิศ อักษรานุเคราะห์
พลเอก สิริศักดิ์ วรเจริญ
พลเอก สิโรจน์ ชูศักดิ์
พลเอก สุรชาติ เหลือพร้อม
พลเอก สุรินทร์ กลิ่นชะเอม
พลเอก สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
พลเอก หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ
พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
พลเอก อธิคม สุขสมสถาน
พลเอก อนุรักษ์ ธิโสภา
พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง
พลเอก อภิรัตน์ สุวรรณตรา
พลเอก อัศวิน แจ่มสุวรรณ
พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
พลเอก อาวุธ แสงตะวัน
พลเอก อํานาจ รอดสวัสดิ์
พลเอก อํานาจ รัตนภานพ
พลเอก เอกพร พินโปน
พลเรือเอก กิตตินันท์ ศิรินาวิน
พลเรือเอก จีรพัฒน์ ปานสกุณ
พลเรือเอก ชัยสินธุ์ ญาดี
พลเรือเอก ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร
พลเรือเอก ทักษิณ ฤกษ์สังเกตุ
พลเรือเอก ธนกฤต วงษ์ชัยสมร
พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
พลเรือเอก นฤดม ชวนะเสน
พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต
พลเรือเอก ปราโมทย์ สังฆคุณ
พลเรือเอก ปัญญา เล็กบัว
พลเรือเอก พังพล ศิริสังข์ไชย
พลเรือเอก พิเชฐ ขําเจริญ
พลเรือเอก ไพฑูรย์ ประสพสิน

๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พลเรือเอก ไพโรจน์ อุ่นใจ
พลเรือเอก ภวัต วิชัยดิษฐ
พลเรือเอก รังสรรค์ โตอรุณ
พลเรือเอก วีระพันธ์ บางท่าไม้
พลเรือเอก ศุภพงษ์ ศิริสนธิ
พลเรือเอก สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี
พลเรือเอก สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์
พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ
พลเรือเอก สุรพงษ์ อํานรรฆสรเดช
พลเรือเอก อดิเรก ชมภูนุช
พลเรือเอก อดุงสวัสดิ์ พุ่มพวง
พลเรือเอก อธินาถ ปะจายะกฤตย์
พลเรือเอก อนันต์ สุขณียุทธ
พลเรือเอก เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ
พลอากาศเอก คณิต เหลื่อมเจริญ
พลอากาศเอก ชัยพล รุมรัตนะ
พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย
พลอากาศเอก เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร
พลอากาศเอก ธนู ปานสุวรรณ
พลอากาศเอก ธานินทร์ กิจสาลี
พลอากาศเอก ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว
พลอากาศเอก นพดล นุ่มศิริ
พลอากาศเอก นิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์
พลอากาศเอก นิรันดร์ ยิ้มสรวล
พลอากาศเอก บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
พลอากาศเอก บุญเอนก ดวงอุไร
พลอากาศเอก ปรีชา แถมรัตน์
พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข
พลอากาศเอก พิชัย เขม้นจันทร์
พลอากาศเอก มานะ ประสพศรี
พลอากาศเอก ยรรยง คุณโฑถม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
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พลอากาศเอก วิจิตร์ จิตร์ภักดี
พลอากาศเอก วิริยะ มีศิริ
พลอากาศเอก วิสุรินทร์ มูลละ
พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี
พลอากาศเอก สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย
พลอากาศเอก อภิญญา แตงอ่อน
พลอากาศเอก อรณพ เมนะรุจิ
พลอากาศเอก เอกรัฐ ษรานุรักษ์
พลโท พรเทพ พิริยะโยธิน
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
นายสมชาย พูลสวัสดิ์
นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย
นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์
นายพรชัย ด่านวิวัฒน์
นายมนัสวี ศรีโสดาพล
ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
นายโสภณ ธรรมรักษา
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
นายอยุทธ์ หรินทรานนท์
นายโอฬาร พิทักษ์
นายเกษม ศรีวรานันท์
นายวิจารย์ สิมาฉายา
นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
นายชวลิต พิชาลัย
นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์

๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสมชาติ สร้อยทอง
นายจรินทร์ จักกะพาก
นายธานี สามารถกิจ
นายประทีป กีรติเรขา
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
นายชาย นครชัย
นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
นายสรนิต ศิลธรรม
นายกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
นายเกษียร เตชะพีระ
นายชูชัย สมิทธิไกร
นายณรงค์ ใจหาญ
นายทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
นายเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์
นายธีรชัย อภิวรรธกกุล
นายธีระ เอกสมทราเมษฐ์
นายธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์
นายบุญส่ง คงคาทิพย์
นายบุญเสริม กิจศิริกุล
นายประเสริฐ เอื้อวรากุล
นายปรัชญา คงทวีเลิศ
นายพิษณุ ตุลสุข
นายไพบูลย์ สิทธิถาวร
นายภาณุพงศ์ นิธิประภา
นายวณิชย์ อ่วมศรี
นายวสันต์ จันทราทิตย์
นายวีระพงศ์ ลุลิตานนท์
นายสมยศ สุทธิไวยกิจ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

นายสหธน รัตนไพจิตร
นายสุเทพ ชิตยวงษ์
นายสุภัทร จําปาทอง
นายเสริม จันทร์ฉาย
นายโสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
นายอกนิษฐ์ คลังแสง
นายอดินันท์ ปากบารา
นายอนุวัฒน์ ศิริวัฒน์
นายกําจัด รามกุล
นายชูสิทธิ์ พานิชวิทิตกุล
นายณรงค์ วงศ์บา
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐศิริพงศ์
นายทวี รัตนชูเอก
นายธัญญณัฐ บุนนาค
นายประวิ อ่ําพันธุ์
นายไพศาล ดั่นคุ้ม
นายศุภชัย ไพบูลย์ผล
นายสมชาย กิจสนาโยธิน
นายสมบัติ แทนประเสริฐสุข
นายสินเงิน สุขสมปอง
นายสุขุม กาญจนพิมาย
นายสุรชัย สราญฤทธิชัย
นายอนุพงค์ สุจริยากุล
นายปณิธาน จินดาภู
นายสมชาย หาญหิรัญ
นายดนุชา สินธวานนท์
พลตํารวจเอก กวี สุภานันท์
พลตํารวจเอก เดชา ชวยบุญชุม
พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
พลตํารวจเอก สุวิระ ทรงเมตตา
พลตํารวจโท ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา
พลตํารวจโท ปิยะ สอนตระกูล

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๙
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
นายประยงค์ ปรียาจิตต์
นายกมลาสน์ สุทธิธารณ์นฤภัย
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
ร้อยตํารวจโท ไกรยศ จันทร์เรืองรอง
นายคมกริช ดุลยพิทักษ์
นายเจริญ ตันชัชวาล
นายฉกาจ แก้วมี
นายฉันทิชย์ วิชญสมบูรณ์
พันตํารวจตรี ชัย กุลกิจกําจร
นายชูศักดิ์ พิทักษ์ตระกูล
นายเชียงแสน ปั้นหยา
นายไชยโย วรยศอําไพ
นายฐาพล ชวลิตอุไร
นายณรงค์ สินลอย
นายณรงค์ชัย หลีสุขเสริฐ
นายณัฐพงษ์ พุฒแก้ว
นายถิระศักดิ์ ตระกูลอินทร์
นายทวีทรัพย์ อัฒนวานิช
นายธงชัย ธรรมวิชิต
ว่าที่เรือตรี นิคม แสงสว่าง
นายนิติกร จิรภัทรพงษ์
นายนิรุตติ ศิลปรัสมี
นายนุกูล บุญรอด
นายบัญชา เขียวต่าย
นายปฏิพงษ์ สละสวัสดิ์
นายประดิษฐ์ ผดุงเกียรติวงศ์
นายประยุทธ เพชรคุณ
นายประเสริฐ กาญจนอุทัย
นายประเสริฐ โอฬารสกุล
นายปริญญ์ อุรเคนทร์
นายปริญญา พันธุ์พานิช

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒

นายเปรมศักดิ์ พุ่มจันทร์
นายพงษ์ศักดิ์ อิสริยะวิญญู
นายพรพิชัย ไชยมาตร
นายพิงพันธ์ เชาวลิต
นายพินันพ์ ลักษณ์ศิริ
ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ ลิมปติยากร
นายไพโรจน์ เจียมสุบุตร
นายภราดร สืบเอกรัตน์
นายรณรงค์ วุฒิกุล
นายวรวิทย์ เหนี่ยวพึ่ง
นายวรวุฒิ ศรีศศิธร
นายวรศักดิ์ บุพพะเนติ
นายวราชัย เกษเมธีการุณ
นายวรินทร สาสนัส
นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์
นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์
นายวิรัตน์ วจนกิจไพบูลย์
นายวิศิษฐ์ ฉัตรศรีสุวรรณ
นายวิษณุ หาญนัทธี
นายวีระ พูนวิทย์
นายวุฒิชัย วิชิตนาค
นายเวโรจน์ วงษ์สุรกูล
นายศศิน ศุขจรัส
นายศิริชัย จันทรังษ์
ร้อยเอก ศุภกิจ นิลพงษ์
นายสถาพร ภักดีวงศ์
นายสถิต เพ็ชร์ชระ
นายสมคิด สายเจริญ
นายสมเจตน์ ศรีสุพพัตพงษ์
นายสมชัย จันทรมัสการ
นายสมชัย รัตนวิเชียร
นายสมชาย คชไกร

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสมชาย แสงสว่าง
ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ พรหมเมศร์
นายสมพงษ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์
นายสมพล พรพัฒนเลิศกุล
นายสมยศ โอชาพันธุ์
นายสรรพสิทธิ์ เบญจาทิกุล
นายสรรเพชญ ตรีเทพ
นายสิทธิชัย ธีรพรพาณิชย์
นายสิทธิพร บุญคุ้ม
นายสุขสันติ์ เหลาสกุล
นายสุภาพ พานิชวงศ์
นายสุรเชษฐ์ งามวงศ์
นายสุรพงศ์ ศันติวิชยะ
นายสุรพล สิทธิวนกุล
นายสุรศักดิ์ รัชสัมฤทธิ์
พันตํารวจตรี เสริมสกุล ขําวัฒนพันธุ์
นายเสวต อภัยรัตน์
นายเสียงชัย สุมิตรวสันต์
นายโสภณ ชนะรัตน์
นายอธิคม ปานโต
นายอํานวย สามงามน้อย
นายอุดมวิทย์ อริยสุนทร
นายสรศักดิ์ เพียรเวช
นายอนุวัต ตันติวงศ์
นายอภิชาติ คําทอง
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม
นายอรรถพร สุวัธนเดชา
นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
นายกฤช โคตรทอง
นายกวินทร์ ศิริกรรณ
นายกวีพจน์ สุรนิจ
นายก้อง ศิวะเกื้อ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖

นายกิตติ โตมร
นายไกรสร โสมจันทร์
นายคมกฤช กนกประดิษฐ
นายคมสัน รักขิตกูล
นายจักรชัย ศรีบวรมงคล
นายจํานงค์ สุดใจใหม่
นายจําเริญศักดิ์ สารธิมา
นายจิรพนธ์ วีระชาญชัย
นายจีรวัฒน์ สุวัตถิกุล
นายเจตน์ รอดอ่อน
นายเฉลิม เบ็ญมาศ
นายชัยพร ศรีโบราณ
นายชัยยันต์ สุญาณวนิชกุล
นายชัยวุฒิ ต่อปัญญาเรือง
นายชาญชัย ณ พิกุล
นายชาตรี พงษ์อาภา
นายชํานาญ อินทะศร
นายชินธิป ยุทธางกูร
นายชิษณุพงศ์ ศรีทรัพย์
นายชูพันธุ์ ราชรักษา
นายเชิดชัย มธุรส
นายโช บุญสม
นายโชคชัย ตั้งรักษาสัตย์
นายณฐพงษ์ ธีระเกษม
นายณภมงคล จันทร์แก้ว
นายณรัช อิ่มสุขศรี
นายณัฐพงศ์ จริตงาม
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง
นายดุลโชค มนุญพร
นายดุสิต ผดุงศักดิ์
นายเดชาธร เทวเดช
นายถาวร พงศ์ตระกูลนนท์

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายทวีศักดิ์ บุญโสม
นายทิษณุ เพ็งไพบูลย์
นายธนชัย เปรมธนวิศิษฏ์
นายธนพงศ์ อุชชิน
นายธนารักษ์ เนาวรัตน์
นายธรรมนูญ ม่วงแก้ว
นายธราธิป นิรมลไพสิฐ
นายธีรวุฒิ กองมะลิกันแก้ว
นายธีระ กิ่งแก้ว
นายธีระพงศ์ พงศ์สุภากุล
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์
นายนครินทร์ พรสี่ภาค
นายนพปฎล เมืองรักษ์
นายนพพร วิวัฒนาภรณ์
นายนพรัตน์ สนั่นพานิชกุล
นายนรพัฒน์ สุจิวรกุล
นายนรินทร์ เลิศจรรยารักษ์
นายนรินทร์ สมัครเขตการ
นายนริศ พงษ์พานิช
นายนเรศ วงษ์สุนทร
นายนฤเทพ อภิรักษ์เนติพงศ์
นายนฤพนธ์ ถิระวุฒิ
นายนิทัศน์ หวังวิวัฒนา
นายนิพนธ์ เพื่อคุณธรรม
นายนิเวศน์ นิภานันท์
นายเนติพันธ์ บุญมา
นายบรรจบ ถาวรรัตน์
นายบวรวิทย์ เปรื่องวงศ์
นายประกิต มากเอี่ยม
นายประมวล นิลกลาง
นายประโยชน์ ดีสวัสดิ์
นายประสิทธิผล ปทุมลักษณ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐

นายประเสริฐ กาญจนะ
นายปริญญา เชาวลิตถวิล
นายปริญญาพงศ์ เจียรนัยกุลกนก
นายปิยะพงษ์ นิ่มละมัย
นายผชาญ วชิรประดิษฐพร
นายเผดิม สวาสดิ์ธรรม
นายพชร พาณิชวราห์
นายพยนต์ ฉุยฉาย
นายพยุง ชูสง
นายพรพิชิต จันปุ่ม
นายพลีส เทอดไทย
นายพะโณมล ไพรภิมุข
นายพัฒนา ศิลปอนันต์
นายพิทักษ์ หลิมจานนท์
นายพิพัฒน์ ขําขะจิตร์
นายพิษณุ สอนง่าย
นายพิสิฐ นรัตถรักษา
นายไพฑูรย์ ทับขันธ์
นายไพบูลย์ ทองน่วม
นายไพบูลย์ ศรีธูป
นายไพรัช หนุนพระเดช
นายภราดร อาสาสรรพกิจ
นายภากร กลันทกพันธ์
นายภิญโญ จิตรแก้ว
นายภูมิชัย พันธพฤทธ์พยัต
นายภูมิวุฒิ พุทธสุอัตตา
นายภูรีทัศน์ สุขสมถิ่น
นายมณฑล ยอดรัก
นายมนตรี โรจน์วัฒนบูลย์
นายมนัส พูลสวัสดิ์
นายมนัส ภักดิ์ภูวดล
นายมาโนช รัตนนาคะ

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์
นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ์
นายเลอเลิศ ชุณหโอภาส
นายวชิร ปานแก้ว
นายวชิระ ทนินซ้อน
นายวรยศ เอกะกุล
นายวราพงศ์ รุ่งจิรารัตน์
นายวัชรินทร์ เกษชุมพล
นายวันชัย เวชพาณิชย์กิจกุล
นายวันชัย อิสระเสนารักษ์
นายวิกรม ดีเสมอ
นายวิกรม ศรีวิฑูรย์
นายวิชัย เดชชุติพงศ์
นายวิทูร จันทร์แจ้งดี
นายวินัย สร้อยพลอย
นายวิมล คํานวน
นายวิโรจน์ จิวะวิทูรกิจ
นายวิโรจน์ ตั้งสุภากิจ
นายวิสุทธิ์ อํานวยกิจ
นายวีระ คงทวีเลิศ
นายวีระศักดิ์ หมั่นภักดี
นายวุฒิ พิทักษ์ธานิน
นายวุฒิธรรมรงค์ กลิ่นเฉย
นายศรีณัฐ พสุนธราธรรม
นายศักดิ์เสถียร สวนสุข
นายศุภชัย นารถพจนานนท์
นายสกุณ สวนปาน
นายสบาย นิลแท้
นายสมเกียรติ อุงจิตต์ตระกูล
นายสมชาติ เลิศลิขิตวรกุล
นายสมนึก ลิ้มเทียมเจริญ
นายสมบูรณ์ ศรีมณี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔

นายสมพงค์ วงค์แก้ว
นายสมภพ เดชทวีวัฒน์
นายสมยศ ไขประพาย
นายสมศักดิ์ แก้วร่วมวงศ์
นายสมศักดิ์ ธนากิจพาณิชย์
นายสมศักดิ์ เลิศนิมิตกิจ
นายสมหวัง กาญจนสันเทียะ
นายสมอาจ พิมพ์โพธิ์
นายสรวิศ รักษ์มณี
นายสัคโสภณ ขาวสิทธิวงษ์
นายสันติ ชูกิจทรัพย์ไพศาล
นายสัมพันธ์ ผาสุข
นายสาโรช สําราญทรัพย์
นายสิงห์ชัย สุพรรณพงษ์
นายสิทธิชัย ลิมปาภรณ์
นายสืบพงษ์ ศรีนาม
นายสืบศักดิ์ แสงดี
นายสุเจตน์ ส่งสัมพันธ์สกุล
นายสุชาติ ธนะสินวิริยะกุล
นายสุชาติ อินประสิทธิ์
นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล
นายสุโชค ทองศักดิ์
นายสุดสาคร เวชยชัย
นายสุทธิกรณ์ ลิบน้อย
นายสุพจน์ จันทราอุกฤษฏ์
นายสุพจน์ แพทย์คุณ
นายสุมิตร ดวงสีดา
นายสุรชัย สื่อยรรยงศิริ
นายสุรเดช ราบุรี
นายสุรพงศ์ กลั่นประชา
นายสุรพล คล้ายเนตร
นายอธิคม ถนัดกตัญญู

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายอนันต์ ลิ้มฉาย
นายอนันต์ชัย เรืองกิจ
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร
นายอนุรุท กิ่งเนตร
นายอนุสรณ์ สมทิพย์
นายอภิชา เหลืองเรือง
นายอภิชาติ เทพหนู
นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
นายอัคเดช มัชฌิมา
นายอาคม นิตยากรณ์
นายอาทิตย์ พนาจันทร์
นายอาทิตย์ สาตรวาหา
นายอิสรา วรรณสวาท
นายอุชเชษฎ์ เฟื่องฟูสวัสดิ์
นายอุทัย ทวีโชติ
นายอุทัย พิศวง
นายเอนกชัย อารยะญาณ
นายบรรยาย นาคยศ
นายสุรพันธ์ บุรานนท์
นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ
นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป
นายจรินทร์ เทศวานิช
นายจรินทร์ สวนแก้ว
นายเจษฎา ประกอบทรัพย์
นายชุมพล พรประภา
นายดุสิต เขมะศักดิ์
นายธงชัย ทวิชาชาติ
นายธวัช ชลารักษ์
นายนิวัตร นาคะเวช
นายพันธุ์เรือง พันธุหงส์
นายไพศาล กุวลัยรัตน์
นายโรจนะ กฤษเจริญ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายวรเกียรติ สมสร้อย
นายวรากร ไม้เรียง
นายวิชัย เทียนน้อย
นายวุฒิสาร ตันไชย
นายศานิต ศรีสังข์
นายสมเกียรติ อัญชนา
นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์
นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
นายเสรี ถวิลหวัง
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
นางเตือนใจ ดีเทศน์
นางมาเรียม วิมลธร
นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์
นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์
นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน
นางสาวลดาวัลย์ คําภา
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
นางปานทิพย์ ศรีพิมล
นางสาววัชราภรณ์ มาตยานันท์
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
นางบุษยา มาทแล็ง
นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
นางดวงพร รอดพยาธิ์
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
นางมาลี โชคล้ําเลิศ
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
นางสาวศิรินารถ ใจมั่น
นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง
นางกรรณิการ์ แสงทอง
นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์
นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
นางกิตติกร คัมภีรปรีชา

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
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางชมนาด กิจขันธ์
นางสาวชลลดา บูรณกาล
นางสาวณัฐนันท์ สินชัยพานิช
นางดารุณี จงอุดมการณ์
นางผานิตย์ มีสุนทร
นางพรสนอง วงศ์สิงห์ทอง
นางพวงรัตน์ ยงวณิชย์
นางพัชรีย์ เลิศฤทธิ์
นางสาวเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
นางมณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
คุณหญิงมธุรส รุจิวัฒน์
นางสาวละออ ชัยลือกิจ
นางศันสนีย์ ไชยโรจน์
นางศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
นางสาวิตรี อัษณางค์กรชัย
นางสุจิตรา ยังมี
นางสุพรรณี ปิ่นมณี
นางอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป
นางอรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์
นางทิพยา แสนไชย
นางสาวนิยะดา วิทยาศัย
นางสาวปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
นางวรรณี ลิ่มปิติกุล
นางวารุณี จินารัตน์
นางสาวศุภรัตน์ เอกอัศวิน
นางสมรัก ชูวานิชวงศ์
นางสุวอร ภูมิรัตนประพิณ
นางอัญชุลี เตมียะประดิษฐ์
นางกรรณิกา พลเยี่ยม
นางสาวณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์
นางนันทวัน วงศ์ตระกูล
นางสาวบงกชทิพย์ เสรีเลิศวิวัฒน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปัทมา ตันติวงศ์วัฒน์
นางรัตนา พานิชพันธุ์
นางสาวรัตนา เล็กสมบูรณ์ไชย
นางวลัย หิรัญวัฒน์ศิริ
นางสาววาทินี วงษ์วิฑิต
นางสมศิริ ชํานาญชานันท์
หม่อมหลวงสุดาทิพย์ ศรีชวนะ
นางสาวอรนุช ภักดีวิสุทธิพร
นางสาวอาภาภรณ์ บูรณะกนิษฐ
นางสาวอุไรรักษ์ เจียมอ่อน
นางอุษณีย์ สมบัติชัยศักดิ์
นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์
นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล
นางนิภาพร ศรีสุวรรณ
นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์
นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์
นางสาวกชมน ทรงพิทักษ์กุล
นางสาวกรองแก้ว ถนอมรอด
นางกฤษณา กลั่นนุรักษ์
นางแก้วตา เทพมาลี
นางสาวคันธนา ขัตติยานุวัฒน์
นางสาวจรรยา สีเจริญ
นางสาวจิรารส พร้อมปริศนา
นางสาวเจิดจันทร์ จันทร์เจริญ
นางฉวีวรรณ วิมล
นางฉันทนา ชมพานิชย์
นางชนกพรรณ บุญสม
นางชลฎา ลีนะเปสนันท์
นางชัญญา รักข์กฤตยา
นางสาวณัชชา วรวัฒนเมธีกุล
นางณัฐา อิสสระวิทย์
นางดวงใจ นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน

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
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางตระการบุญ บุณยรัตพันธุ์ ชาญชัย
นางธนัตถ์กรณ์ อินทร์พันธุ์
นางสาวนิดพา ศรีพัฒนพรกุล
นางนิตยา แย้มศรี
นางนิภาวรรณ อินทนันท์
นางเนตรดาว มโนธรรมกิจ
นางสาวเบญจวรรณ ตาลาวนิช
นางปรียาภรณ์ มั่นน้อย
นางปัญจมา นรัตถรักษา
นางผ่องพรรณ ปิ่นพิลา
นางพนิดา เชาวนปรีชา
นางพวงผกา วงศ์กระพันธุ์
นางพาชื่น แสงจันทร์เทศ
นางสาวพิมล แสงพิสิทธิ์
นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน
นางเพียงพร วิเศษสินธุ์
นางสาวภัชดา เหลืองวิลัย
นางเมธิกาญจน์ ช้างหัวหน้า
นางยุคิน เทพหนู
นางยุพา กิตตินภดล
นางสาวรศนา เศรณีปราการ
นางรัชนี ตันปิ่นเพชร
นางลัดดาวัลย์ ศรศักดา
นางวชิราภรณ์ อังศุพาณิชย์
นางวรรณา พัฒนาศิริ
นางสาววสิยา นิโรธสมาบัติ
นางสาววัชรีพร ตรัยศิลานันท์
นางวันเพ็ญ กลั่นประชา
นางวาริสสา เทียนบุญ
นางวีนัส นิมิตกุล
นางสาวศนิวันท์ เกื้อสุวรรณ
นางสาวศิริพร กาญจนสูตร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗๑๐
นางสาวศิริพร นันท์นฤมิตร
๗๑๑
นางสาวศิริพร วัชรินทร์
๗๑๒
นางศุทธดา วัฒนวิเชียร
๗๑๓
นางสาวศุภลักษณ์ ลาภทวีโชค
๗๑๔
นางสิริลักษณ์ เสียงไพรพันธ์ เผือกผ่อง
นางสาวสุดาวรรณ พฤกษ์เสถียร
๗๑๕
นางสาวสุนทรี อัจฉริยพฤกษ์
๗๑๖
นางสาวสุปราณี สุวรรณกุล
๗๑๗
นางสุรางค์รัตน์ โอฬารสกุล
๗๑๘
๗๑๙
นางสาวสุวภา สุขคตะ
๗๒๐
นางสาวสุวรรณา นิ่มพงษ์ศักดิ์
๗๒๑
นางสุวิมล ศรีสงวน สุพรรณพงษ์
๗๒๒
นางอมฤตา ไพรภิมุข
๗๒๓
นางอรอุมา วชิรประดิษฐพร
นางสาวอัจฉรา ประจันนวล
๗๒๔
มหาวชิรมงกุฎ
๑๗
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
๑๘
นายอุตตม สาวนายน
๑๙
นายสม จาตุศรีพิทักษ์
๒๐
นายจิรยุทธ ทรงนวล
๒๑
นายทศพร โต๊ะบุรินทร์
นายพีระศักดิ์ นาดี
๒๒
นายไพโรจน์ ทองปาน
๒๓
นายมนูญ พิบูลรัตนากุล
๒๔
นายวุฒิวัฒจ์ จรัณยานนท์
๒๕
นายศิวศักดิ์ สินอวย
๒๖
๒๗
นายสมชัย จารุจินดา
๒๘
นายกิตติ สุระคําแหง
๒๙
นายเกริกพงษ์ เกสรทอง
๓๐
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
๓๑
นายจํานัล เหมือนดํา
นายจิรชัย มูลทองโร่ย
๓๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวอัจฉราพร สมบูรณ์พงศ์
นางสาวอัมพร อู่ทอง
นางสาวอารยา หุณฑนะเสวี
นางเอื้อนมาศ โยบรรยงค์
นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
นางฉวีวรรณ สุคันธรัต
นางสาวดวงพร รุจิเรข
นางประพิณ มโนมัยวิบูลย์
นางวราภรณ์ สีหนาท
นางสุกัญญา โฆวิไลกูล
นางสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
นางวิไลลักษณ์ เฮงเจริญ
นางอรนันท์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย
พลตรีหญิง อัญรัช สาริกัลยะ
นายโชคดี แก้วแสง
นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ
นายธนา จานุสรณ์
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
นายนพดล เภรีฤกษ์
นายประวิน พัฒนะพงษ์
นายผดุงศักดิ์ อมาตยกุล
นายพงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล
นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
นายภูมิรักษ์ ชมแสง
นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ
นายรวี ประจวบเหมาะ
นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
นายวิรัช พูนทรัพย์
นายวีระ อุไรรัตน์
นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
นายสุทิน ลี้ปิยะชาติ
นายอิสระ ศิริวรภา
พลเอก กัมพล ดิษฐคําเริง
พลเอก การุญ รัตนสุวรรณ
พลเอก กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา
พลเอก โกญจนาท ศุกระเศรณี
พลเอก จัดพล วุฑฒกนก
พลเอก จํานงค์ จันพร
พลเอก จิระพันธ์ มาลีแก้ว
พลเอก ชัยวัฒน์ จํารัส
พลเอก ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์
พลเอก ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์
พลเอก ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ
พลเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า
พลเอก นคร สุขประเสริฐ
พลเอก นเรศ สุขตระกูล
พลเอก นิตินัย ภีมะโยธิน
พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ
พลเอก บรรเจิด ฉางปูนทอง
พลเอก บรรณวัฒน์ มาโกมล
พลเอก ประสงค์ ล้อมทอง
พลเอก พิชิต ฟูฟุ้ง
พลเอก มณฑล วัฒนธร
พลเอก มณี จันทร์ทิพย์
พลเอก มนตรี กําแพงเศรษฐ
พลเอก เมตไตรย เจษฎาฉัตร
พลเอก วชิระ เกียรตินันทน์
พลเอก วรรณวสิษฐ วงศ์ไทย
พลเอก วรวุธ กิจพจน์
พลเอก วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
พลเอก สมชาย ยังพิทักษ์

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พลเอก เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ
พลเอก อธิวุฒิ เขียนวิจิตร
พลเอก อรุณนิวัช ช้างใหญ่
พลเรือเอก กฤษฎา เจริญพานิช
พลเรือเอก ปรีชา พงศ์สุวรรณ
พลเรือเอก อารักษ์ แก้วเอี่ยม
พลอากาศเอก จิรวัฒน์ มูลศาสตร์
พลอากาศเอก นิพนธ์ คําเพราะ
พลอากาศเอก ปัทม สุทธิสรโยธิน
พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม
พลอากาศเอก ศักดา สุจริตธรรม
พลอากาศเอก สุทัศน์ แสงเดชะ
พลโท กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
พลโท กฤตภาส คงคาพิสุทธ์
พลโท กฤศมน นาคสุวรรณ์
พลโท กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง
พลโท กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ
พลโท การุณ ขุนสูงเนิน
พลโท กําชัย กําบังตน
พลโท กิตติเทพ เจียรสุมัย
พลโท กิติศักดิ์ โยเหลา
พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา
พลโท เกรียงไกร ไกรลาศ
พลโท เกียรติศักดิ์ ดวงแดง
พลโท เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
พลโท ขัตติยะ อุ่นอก
พลโท คํารณ เครือวิชฌยาจารย์
พลโท คู่ชีพ เลิศหงิม
พลโท จรูญ แป้นแก้ว
พลโท จักรกริช จันเทร์มะ
พลโท จักรชัย โมกขะสมิต
พลโท จุมพล เฉลยถ้อย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

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

เจตน์พัธน์ ศรีวงศ์
เจริญฤทธิ์ จิตตะเสนีย์
เฉลิมเกียรติ พนาเวศร์
ชนาธิป บุนนาค
ชนินทร์ โตเลี้ยง
ชลอ เหาะเจริญสุข
ชลิต ชุณหรัชพันธุ์
ชวลิต สาลีติ๊ด
ชัชชะวาลย์ ตันติอํานวย
ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์
ชัยยศ อุ่นเรือน
ชัยยันต์ จิตต์ทา
ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล
ชาญชลิต พนมสารนรินทร์
ชาญชัย ว่านเครือ
ชาตชาย วัฒน์ธนนันท์
ชาติชาย ขันสุวรรณ
ชาติชาย ปานงาม
ชิติสรรค์ สุขเกษตร
ชีวิต พินทุวัฒนะ
ชูศิลป์ งามประสิทธิ์
ฐิตินันท์ อุตมัง
ฐิติภูมิ เอื้ออํานวย
ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง
ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์
ณภัทร สุขจิตต์
ณรงค์ ไชยศรี
ณรัตน์ ศรีรัตน์
ณัฐ จิตต์แจ้ง
ณัฐกร ทิพย์สุข
ดนัย กฤตเมธาวี
ดํารงเทพย์ บุนนาค

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท

ดุษฎี ทัตตานนท์
ดุษฏี อินทรพล
เดชดนัย แสนรักษ์
เดชธิชัย ไขว้พันธุ์
เถกิงเดช คุ้มประยูร
ทนง น้ําวล
ทรงเกียรติ ทิพย์เทียมพงศ์
ทวี พฤกษาไพรบูลย์
ทศพร หอมเจริญ
ธนกร จงอุตส่าห์
ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศาล
ธรากฤต ทับทองสิทธ์
ธัชพล กนกฉันท์
ธัญญพรหม อัศวจินดา
ธานินทร์ อยู่พงษ์พิทักษ์
ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน
ธีระชัย เกตุตรีกรณ์
นพดล ยิ้มถนอม
นพพร เบี้ยวไข่มุข
นรชัย วงษ์ดนตรี
นรินทร์ พรรณรายน์
นเรนทร์ สิริภูบาล
นักรบ บุญบัวทอง
นาวิน สุมะโน
นิพนธ์ มณีใส
บุญธัม สามปรุ
บุญเพิ่ม พิทักษ์วงศ์
บุญสันต์ นนทิจันทร์
ประวิตร ฉายะบุตร
ประวิทย์ หูแก้ว
ประสพชัย กงบุราณ
ปรัชญา นครเก่า

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ 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
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

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

ปริญญา ขุนนาศรี
ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์
ปรีชา เทียมฉัตร์
ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล
ปิยะพงษ์ ปูรณโชติ
พจงเจตน์ มีปิ่น
พลรบ โชคระดา
พัชระ จํารัสประเสริฐ
พัฒนา มาตร์มงคล
พิชญ์ โชติสุต
พิชัย ผลพันธิน
พิชาญ เอกก้านตรง
พิษณุ บุญรักษา
ไพโรจน์ ทองมาเอง
ภาณุศิลป์ กลั่นเสนาะ
ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์
ภูวนาถ วีระยุทธบัญชา
โภชน์ นวลบุญ
มานพ อินทรแพทย์
ยอดพล เบี้ยวไข่มุข
รังรักษ์ คําภานุช
ฤาเดช ชื่นประดิษฐ์
วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์
วราห์ บุญญะสิทธิ์
วัฒนชัย ประสานเกษม
วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
วิชัย ประยูรวิวัฒน์
วินัย คําชุ่ม
วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค
วิษณุ ภระมรทัต
วีรพันธ์ มณีพงษ์
วีระ ลือวิชนะ

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท

วีระพันธ์ สมัครการ
ศักดา เปรุนาวิน
ศักดินันท์ อารยะกุล
ศิริชัย เทศนา
ศิริชัย ศศิวรรณพงศ์
ศุภเดช แก้วเรียน
สถาพร พันธ์กล้า
สนธิรัตน์ นาครัตน์
สนอง ชูดวง
สมเกียรติ วรรณพิรุณ
สมเกียรติ สืบปรุ
สมชัย ปิยะธรรมดารา
สมชาย ปั้นทอง
สมนึก ฉันทะ
สมบูรณ์ ภาวศุทธิวงศ์
สมพงษ์ ไทรงาม
สมภพ ยะโสภา
สมศักดิ์ ต่างท้วม
สมสกุล แสงงาม
สรานุวัตร ประดิษฐพงษ์
สราวุธ กาพย์เดโช
สายัณห์ สวัสดิ์ศรี
สาโรช เขียวขจี
สิงห์ทอง หมีทอง
สิทธิชัย จิตสมจินต์
สิทธิพล ชินสําราญ
สิรเศรษฐ์ นุชอําพันธ์
สุทธินันท์ ชมภูจันทร์
สุทัศน์ จิตต์โสภา
สุภมนัส ภารพบ
สุรพล วันเพ็ญ
สุรศักดิ์ ทิมมาศ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
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
๒๕๖

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

พลโท สุรศักดิ์ ประชุมญาติ
พลโท สุริยะ วงศ์ใหญ่
พลโท สุริยา ปาวรีย์
พลโท สุวภัทร ยี่โถขาว
พลโท สุวัจน์ แย้มสงค์
พลโท เสมอภาค สง่าเมือง
พลโท ไสว พลการ
พลโท องอาจ ชวาลวิวัฒน์
พลโท อนุชา รักเรือง
พลโท อนุตร ธรศรี
พลโท อนุมนตรี วัฒนศิริ
พลโท อภินันท์ คําเพราะ
พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์
พลโท อรรถธา รัตน์อ่อน
พลโท อัครพล ประทุมโทน
พลโท อัศฎางค์ สัจจปาละ
พลโท อัษฎา แสงฤทธิ์
พลโท อาทิตย์ วัฒนะบุตร
พลโท อาวุธ เอมวงศ์
พลโท อํานวย จุลโนนยาง
พลโท อุดมวิทย์ อโนวัลย์
พลโท อุทัย ชัยชนะ
พลเรือโท เกรียงเดช รัตนปัญญากุล
พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ
พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค
พลเรือโท ชาติชาย ศรีวรขาน
พลเรือโท ทินกร ตัณฑากาศ
พลเรือโท ทิวา ดาราเมือง
พลเรือโท ธีระพงษ์ มูลละ
พลเรือโท เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์
พลเรือโท นพดล เรืองสมัย
พลเรือโท บรรพต เกิดภู่

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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท
พลเรือโท

บุญชิต พูลพิทักษ์
ปกรณ์ วานิช
ประจวบ อ่อนตามธรรม
ประดิษฐ สําอางค์อินทร์
ปิยพันธ์ สุรินทร์วงศ์
เผดิม เนินฉาย
พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก
พฤหัส รัชฎา
ไพร บัวหลวง
มงคล สุคนธเคหา
มนต์ชัย กาทอง
มนตรี สุวรรณชัย
มิ่ง อิ่มวิทยา
ยุจ พิจิตรชุมพล
รัตนะ วงษาโรจน์
รัษฎางค์ ธีรเนตร
วรรณพล กล่อมแก้ว
วสันต์ บุญเนือง
วันชัย ท้วมเสม
วีนัส แจ้งสี
ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร
สมคิด พิมลสมบูรณ์
สมชาย ณ บางช้าง
สมประสงค์ นิลสมัย
สมภพ สุวิทยาลังการ
สมหมาย วงษ์จันทร์
สหพงษ์ เครือเพ็ชร
สานนท์ ผะเอม
สิงขร ธีระสินธุ์
สิริบุญ สุคนธมาน
สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์
สุรพล คุปตะพันธ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

พลเรือโท สุรวิทย์ อาษานอก
พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา
พลเรือโท สุวัตถิ ชิตเดชะ
พลเรือโท เสริมยศ กุลอาจยุทธ
พลเรือโท อรัญ นําผล
พลเรือโท อาทร เคลือบมาศ
พลเรือโท อําพล เที่ยงสกุล
พลเรือโท อุบล อินทรพิทักษ์
พลอากาศโท กลศร ภัคโชตานนท์
พลอากาศโท กัมปนาท วีรกุล
พลอากาศโท กัลชาญ หอมไกรลาศ
พลอากาศโท ไกรพล ยั่งยืน
พลอากาศโท คเชนท์ โสมะนันทน์
พลอากาศโท เจริญ สมัคราษฎร์
พลอากาศโท เจษฎา ไชยภัฏ
พลอากาศโท ชนิด สุขวรรณ์
พลอากาศโท ชลิต รัมมะวาส
พลอากาศโท ณรงค์ มุขพรหม
พลอากาศโท ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์
พลอากาศโท ธีรวัตร สามวัง
พลอากาศโท นพฎล ทองพุ่ม
พลอากาศโท ปกรณ์รฐนนท์ ทิพย์พิทักษ์
พลอากาศโท เปรมศักดิ์ อุทัยภพ
พลอากาศโท พีระยุทธ ทองภักดี
พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์
พลอากาศโท วารินทร์ เจริญรัตน์
พลอากาศโท วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ
พลอากาศโท วีระศักดิ์ ฉิมพาลี
พลอากาศโท ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ
พลอากาศโท สมคิด พัวเวส
พลอากาศโท สมศักดิ์ หาญวงษ์
พลอากาศโท สมัคร สุขเอม

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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา
พลอากาศโท สุเทพ บุญนิมิตร
พลอากาศโท อนุตตร จิตตินันทน์
พลอากาศโท อนุพงศ์ จันทร์ใย
พลตรี กาจน์พิจักษณ์ กาญจนทัพพะ
พลตรี ภัทรวรรธ คงพันธุ์
พลตรี ศยาม จันทรวิโรจน์
พลตรี สุวิชา จิตรปฏิมา
พลตรี ไอยค์เดช จําลองศุภลักษณ์
พลอากาศตรี เผด็จเกียรติ น้อยพรหม
พลอากาศตรี โอภาส เวชยาปกรณ์
ว่าที่ร้อยตรี เกรียงชัย ธันวานนท์
นายจําเริญ โพธิยอด
นายเฉลิมศักดิ์ ปาณศรี
นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ
นายชุติวัฒน์ วรรธนผล
นายณัชพล มีความดี
นายถนอมศักดิ์ แก้วละออ
นายธนะชัย พจนานุวัฒน์
นายธรรมกรณ์ ปังวิภาส
นายบุญเทียม โชควิวัฒน
นายประพนธ์ ถกลวิโรจน์
นายประยุทธ์ มณีโชติ
นายประยูร สืบศิริวิริยะกุล
นายปรีชา ทศพลเดช
นายปรีชา มงคลหัตถี
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์
นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
นายพรชัย ฐีระเวช
นายไพบูลย์ ศุภวาทิน
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
นายมณฑล รอยตระกูล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์
นายรุ่งชัย แพศย์ศกล
นายวรเชษฐ์ ทับทิม
นายวิเชียร ใจผาสุข
นายวิสุทธิ์ จันมณี
นายวีรวัฒน์ เที่ยงวัฒนะ
นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ
นายศุภวิศว์ ภวะกุล
นายสกนธ์ สุนทรชาติ
นายสมชัย สุทธิพันธ์
นายสมชาย นิลยาภรณ์
นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
นายสัญชัย รัตนสงวน
นายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์
นายสุรชาญ ต่างวิวัฒน์
นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์
นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
นายเสรี ไทยจงรักษ์
นายอภิชา ประสงค์ธรรม
นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว
เรือโท โกเมศ กมลนาวิน
นายไกรรวี ศิริกุล
นายจักรี ศรีชวนะ
นายเจษฎา กตเวทิน
นายชยพันธ์ บํารุงพงศ์
นายณัช ภิญโญวัฒนชีพ
นายดํารง ใคร่ครวญ
นายทรงพล สุขจันทร์
นายทศพร มูลศาสตรสาทร
นายธนา เวสโกสิทธิ์

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล
นายวิชิต ชิตวิมาน
นายสาโรจน์ ธนสันติ
นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์
นายสุชาติ เลียงแสงทอง
นายกิตติพงษ์ โพธิมู
นายชินชัย ชี้เจริญ
นายณรงค์ คงคํา
นายสุเมษ สายสูง
นายอภิชาติ อภิชาตบุตร
นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ
นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ
นายฉลอง มณีโชติ
นายชวพฤฒ อินทรเทศ
นายดิเรก ตนพยอม
นายธนู มีแสงเงิน
นายนําชัย พรหมมีชัย
นายประยวน พันธ์สวัสดิ์
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
นายปรีชา วงษ์วิจารณ์
นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์
ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์
นายวิทยา จินตนาวัฒน์
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์
นายสมบุญ หลิมวัฒนา
นายสมบูรณ์ ซารัมย์
นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
นายสรวิศ ธานีโต
นายสาธิต มณีผาย
นายสายันต์ เอี่ยมรอด
นายสุรพล จารุพงศ์
นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
นายเสนอ ชูจันทร์
นายอดิศร พร้อมเทพ
นายอภัย สุทธิสังข์
นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง
นายอัคคพล เสนาณรงค์
นายโอภาส ทองยงค์
นายกฤชเทพ สิมลี
นายกษิดิศ วัฒนศัพท์
นายก้องเกียรติ จันทร์หิรัญ
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล
นายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ
นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล
นายณัฐ จับใจ
นายณันทพงศ์ เชิดชู
นายธานินทร์ สมบูรณ์
นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ
นายพรชัย มิ่งขวัญ
นายวันจักร ฉายากุล
นายวิศว์ รัตนโชติ
นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์
นายสมพร รัตนบุรี
นายสิทธิศักดิ์ อัศวพรหมธาดา
นายสุจิณ มั่งนิมิตร
นายสุพร เตไชยา
นายอรุณ วิชกิจ
นายทศพร นุชอนงค์
นายธัญญา เนติธรรมกุล
นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
นายพุฒพิ งศ์ สุรพฤกษ์
นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
นายสมชาย ศิริสมฤทัย
นายอาทิตย์ ละเอียดดี
นายกุศล ชีวากร
นายธนธัช จังพานิช
นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์
นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี
นายสุชาลี สุมามาลย์
นายทศพล ทังสุบุตร
นายเลิศหล้า นาคะเกศ
นายวรวิศว์ เมฆนพรัตน์
นายวิฑูร สุขพูล
นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล
นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์
นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
นายกาศพล แก้วประพาฬ
นายคันฉัตร ตันเสถียร
นายคุมพล บรรเทาทุกข์
นายเจริญเกียรติ เจริญชันษา
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา
นายชาญชัย เศรษฐสุวรรณ
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ
นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์
นายณรงค์ พลละเอียด
นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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

นายธวัช สุระบาล
นายธวัชชัย ทองมั่ง
นายธวัชชัย รักขนาม
นายธัชชัย สีสุวรรณ
นายนิกร สุกใส
นายนิพนธ์ อินทรสกุล
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร
นายบุญณรงค์ กวีพันธ์
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
นายเบญจพล เปรมปรีดา
นายประดิษฐ์ ยมานันท์
นายประยูร รัตนเสนีย์
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
นายพัลลภ สิงหเสนี
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์
นายพูลศักดิ์ เผ่าภูรี
นายไพรพัฒน์ รุ่งวิมลรัตน์
นายไพศาล วิมลรัตน์
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
นายภิญโญ ประกอบผล
นายภูมิบุญญ์ แช่มช้อย
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์
นายมนัส คงวัฒนะ
นายมานะ สอนสารี
นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์
นายยุทธนินทร์ สุวรรณอําไพ
นายวิทยา จันทร์ฉลอง
นายวิทูรัช ศรีนาม
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
นายศิริพัฒ พัฒกุล

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสมฤกษ์ บัวใหญ่
นายสมศักดิ์ นิลผาย
นายสมศักดิ์ สิทธิวรการ
นายสมศักดิ์ สิทธิเสรี
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์
นายสุจิต จงประเสริฐ
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
นายสุทรรศน์ คลังกําแหงเดช
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
นายสุรพร พร้อมมูล
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
นายสุวิทย์ คําดี
นายสุเวช ชัยทองดี
นายเสน่ห์ นนทะโชติ
นายอนันตพล บุญชู
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล
นายอวยชัย อินทร์นาค
นายอาคม ตรีเจริญ
นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล
พันตํารวจโท กฤษฎา ริบรวมทรัพย์
นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ
พันตํารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ
นายมณฑล แก้วก่า
พันตํารวจโท สุพจน์ นาคเงินทอง
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์
นายโกวิท สัจจวิเศษ
นายธีรพล ขุนเมือง
นายบุญเลิศ ธีระตระกูล
นายวรานนท์ ปีติวรรณ
นายสมเกียรติ บุญทอง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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

นายสิงหเดช ชูอํานาจ
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์
นายอารักษ์ พรหมณี
นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์
นายดํารงค์ ทองสม
นายประทีป เพ็งตะโก
นายประยุธ โอสธีรกุล
นายเผด็จ สุขเกษม
นายพีรพน พิสณุพงศ์
นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ
นายมานัส ทารัตน์ใจ
นายสมศักดิ์ ลิขสิทธิ์
นายสโรช รัตนมาศ
นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ
นายสัมฤทธิ์ สุภามา
นายสุเทพ เกษมพรมณี
นายสุรินทร์ ดีมี
นายอุทัย พลพวก
นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
นายก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
นายกาวี ศรีกูลกิจ
นายกิจการ พรหมมา
นายกิตติ โพธิปัทมะ
นายกิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
นายกิตติศักดิ์ กิจทวีสิน
นายเกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข
นายเกียรติศักดิ์ คมวัชระ
นายโกวิท คําพิทักษ์
นายโกศล คําพิทักษ์
นายโกสินทร์ จํานงไทย
นายคณิต วัฒนวิเชียร

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
นายคมสัน อํานวยสิทธิ์
นายคํารณ สิระธนกุล
นายจงกล แก่นเพิ่ม
นายจารุวัตร เจริญสุข
นายจํานง วงษ์ชาชม
นายจําเนียร นันทดิลก
นายจําลอง โพธิ์บุญ
นายจําลอง อรุณเลิศอารีย์
นายจิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน
นายจิรวัฒน์ ปานกลาง
นายจิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม
นายจีระ ประทีป
นายจุลภาค คุ้นวงศ์
นายเจริญ นิติธรรมยง
นายเจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง
นายเจษฎา ชินรุ่งเรือง
นายฉลอง วชิราภากร
นายเฉลิมชัย ชินตระการ
นายชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์
นายชนินทร์ ทินนโชติ
นายชยพร แอคะรัจน์
นายชโยดม สรรพศรี
นายชลธิป พงศ์สกุล
นายชลอ การทวี
นายชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล
นายชวลิต รัตนธรรมสกุล
นายชัยวัฒน์ บํารุงกิจ
นายชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
นายชาญ ศรีรัตนสถาวร
นายชาญพงค์วิช คันศรวสิษฐ์
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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

นายชาลี ตระการกูล
นายชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล
นายชุมพจต์ อมาตยกุล
นายณรงค์ ผังวิวัฒน์
นายดิเรก สุวรรณฤทธิ์
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
นายตะวัน สุขน้อย
นายถาวร ฉิมเลี้ยง
นายถาวร ทรัพย์ทวีสิน
นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
นายทวีชัย อังกุรนาค
นายทวีศักดิ์ แทนวันดี
นายทวีศักดิ์ ส่งเสริม
นายทศพล พรพรหม
นายเทียม ศรีคําจักร์
นายไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
นายธงชัย นันทนรานนท์
นายธงชัย ประฏิภาณวัตร
นายธงชัย สมบูรณ์
นายธนู หินทอง
นายธรรมเรศ เชื้อสาวถี
นายธวัช ชุมชอบ
นายธวัชชัย งามสันติวงศ์
นายธาตรี จันทรโคลิกา
นายธานินทร์ ศิลป์จารุ
นายธีรพร รัตนาเอนกชัย
นายธีระ ฤทธิรอด
นายธีระพงศ์ นิยมทอง
นายนคร ภู่วโรดม
นายนรินทร์ วัฒนกุล
นายนริศ ภูมิภาคพันธ์
นายนิพนธ์ ฉัตรทิพากร

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายนิพนธ์ ศิริศักดิ์
นายนุกูล ชูทอง
นายบรรพต กําเนิดศิริ
นายบัญชา ขวัญยืน
นายบัญชา สมบูรณ์สุข
นายบัวลํา โง๊ะบุดดา
นายบุญชู ศิริจินดากุล
นายบุญมั่น ธนาศุภวัฒน์
นายบุญสม โพธิ์เงิน
นายบุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
นายปฏิภาณ ตุ่มทอง
นายประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์
นายประชาคม จันทรชิต
นายประเวศ ยอดยิ่ง
นายประเสริฐ ไชยทิพย์
นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์
นายประเสริฐศักดิ์ มูลสุวรรณ
นายปราโมช รังสรรค์วิจิตร
นายปรีชา ประเทพา
นายปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
นายปัญญา เทพสิงห์
นายปัสสี ประสมสินธ์
นายปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
นายพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
นายพงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
นายพงษ์เจต พรหมวงศ์
นายพจน์ ไชยเสนา
นายพรชัย สาตรวาหา
นายพฤหัส จันทร์ประภาพ
นายพลภัทร โรจน์นครินทร์
นายพลสิทธิ์ สิทธิชมภู
นายพลังพล คงเสรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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

นายพิชัย ทองดีเลิศ
นายพิทยา จารุพูนผล
นายพิทยา ไชยมงคล
นายพิทยา อนุกูล
นายพิน นวลศรีทอง
นายพิพัฒน์พงษ์ แคนลา
นายพิษณุ เสงี่ยมพงษ์
นายพิสิฐ เมธาภัทร
นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร
นายพูนพิภพ เกษมทรัพย์
นายไพฑูรย์ สมัครกิจ
นายไพบูลย์ ผจงวงศ์
นายไพโรจน์ คีรีรัตน์
นายภพ โกศลารักษ์
นายภราดร เพิ่มทรัพย์
นายภูมิศักดิ์ อินทนนท์
นายมงคล โปร่งเจริญ
นายมงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
นายมณี เหมทานนท์
นายมนัส อนุศิริ
นายมังกร โรจน์ประภากร
นายมานะ กาญจนมณีเสถียร
นายมานิต สิทธิศร
นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์
นายรณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
นายรังสิต ศิริรังษี
นายเรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์
นายวรพงษ์ มนัสเกียรติ
นายวรศักดิ์ ทุมมานนท์
นายวัชรพงษ์ วัฒนกูล
นายวัชระ ผดุงพจน์
นายวัชระ วิไลรัตน์

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวัชรา บุญสวัสดิ์
นายวัชรินทร์ ชาญศิลป์
นายวัลลภ อารีรบ
นายวิชญ กาญจนะวสิต
นายวิชัย โฆสิตรัตน
นายวิชัย พันธนะหิรัญ
นายวิชัย ศุภลักษณ์
นายวิชัย อึงพินิจพงศ์
นายวิทยา อมรกิจบํารุง
นายวิทวัส รุ่งเรืองผล
นายวิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
นายวิบูลย์ วีระอาชากุล
นายวิพักตร์ จินตนา
นายวิราช นิมิตสันติวงศ์
นายวิโรจน์ กนกศิลปธรรม
นายวิวัฒน์ หาญวจนวงศ์
นายวิศณุ ทรัพย์สมพล
นายวิสูตร รีชัยพิชิตกุล
นายวีรยุทธ์ เลิศนที
นายวีระ หอสกุลไท
นายวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย
นายวุฒิชัย ประภากิตติรัตน์
นายศตวรรษ ทองสวัสดิ์
นายศรัณย์ วงษ์คําจันทร์
นายศักดา ดาดวง
นายศักดิ์ชัย สายสิงห์
นายศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
นายศิริชัย เทพา
นายศุภชัย ศรีธิวงค์
นายศุภชัย สุรพันธ์
นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
นายเศรษฐสิทธิ์ แสงโสภณจิตร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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

ว่าที่ร้อยตรี สกล แก้วศิริ
นายสธนธร ชีวะเกตุ
นายสนธิชัย จันทร์เปรม
นายสนอง เอกสิทธิ์
นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ
นายสมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์
นายสมชัย วงษ์พันธ์กมล
นายสมชาย สุขะการค้า
นายสมชาย อมรโยธิน
นายสมบัติ ชื่นชูกลิ่น
นายสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
นายสมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
นายสมพร ณ นคร
นายสมพล ทุ่งหว้า
นายสมมาตร์ ผลเกิด
นายสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์
นายสรวิศ นฤปิติ
นายสรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
นายสหายพล มีชูนึก
นายสัณห์ ละอองศรี
นายสัตยา โรจนเสถียร
นายสันชัย อินทพิชัย
นายสันติ สุขสอาด
นายสาธิต เจรีรัตน์
นายสาระ สวัสดิ์โยธิน
นายสิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์
นายสุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ
นายสุเทพ สันติวรานนท์
นายสุธน เสถียรยานนท์
นายสุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
นายสุพจน์ เด่นดวง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล
นายสุภพงษ์ วงศ์สมิตกุล
นายสุรชาติ ณ หนองคาย
นายสุรเชษฐ์ ชุติมา
นายสุรพงษ์ จําจด
นายสุรพงษ์ วัฒนะจีระ
นายสุรพล วีระศิริ
นายสุรพล ศรีบุญทรง
นายสุรพันธุ์ เอื้อไพบูลย์
นายสุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
นายสุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา
นายสุริธร สุนทรพันธ์
นายสุรินทร์ ยอดคําแปง
นายสุวบุญ จิรชาญชัย
นายเสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง
นายอดิศร รัตนพันธ์
นายอดิศร เสวตวิวัฒน์
นายอภิชัย นุชเนื่อง
นายอภินันท์ อุดมกิจ
นายอภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
นายอภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
นายอรรถพล ตรึกตรอง
นายอรรถวุฒิ ดีสมโชค
นายอศิ บุญจิตราดุลย์
นายอานัฐ ตันโช
นายอํานาจ แสงโชติ
นายอิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์
นายอิทธิพล แจ้งชัด
นายอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
นายอุณารุจ บุญประกอบ
นายอุทัย โสธนะพันธุ์
นายโอวตือ แซ่เซียว

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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

นายโอฬาร สุวรรณอภิชน
นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
นายเกษม ตั้งเกษมสําราญ
นายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
นายขจร วินัยพานิช
นายโคสิต อบสุวรรณ
นายจรัสพงษ์ สุขกรี
นายเจริญ เกียรติวัชรชัย
นายชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์
นายชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ
นายชัยวัฒน์ จัตตุพร
นายชาญจิตร์ แสงวัฒนะรัตน์
นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล
นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์
นายชูเกียรติ เกียรติขจรกุล
นายโชคราชัน ชัยฤกษ์สุขสันต์
นายไชยสิทธ์ เทพชาตรี
นายฐิติกร ตรีเจริญ
นายดิเรก ขําแป้น
นายไตรภพ จารุทัศน์
นายทยาวิชญ์ สันตสว่าง
นายทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์
นายทินกร บินหะยีอารง
นายเทพณรงค์ จารุพานิช
นายเทอดศักดิ์ เดชคง
นายธนิศ เสริมแก้ว
นายธเนศ แก้วกระจ่าง
นายธวัติ บุญไทย
นายธัญปพัศ ปุญญพัฒน์วรโชติ
นายธํารง หาญวงศ์
นายเธียรไชย พึ่งรัศมี
นายนพดล เสรีรัตน์

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายนพปฎล จันทร์ผ่องแสง
นายนพพร พัฒนพรพันธุ์
นายนําพล แดนพิพัฒน์
นายนิพนธ์ ชินานนท์เวช
นายนิพัธ กิตติมานนท์
นายบัลลังก์ อุปพงษ์
นายบุญชัย ธนบัตรชัย
นายประจวบ มงคลศิริ
นายปราโมทย์ ศรีโพธิ์ชัย
นายปรีชา สิริจิตราภรณ์
นายพงศธร อาสนศักดิ์
นายพรเพชร ปัญจปิยะกุล
นายพิเชฐ บัญญัติ
นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก
นายพีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ
นายไพฑูรย์ สายสงวนสัตย์
นายไพบูลย์ อัศวธนบดี
นายภานุวัตร ทรัพย์คิรี
นายยงยศ ธรรมวุฒิ
นายยอดชาย ปลอดอ่อน
นายยิ่งยง สุขเสถียร
นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล
นายรอซาลี ปัตยะบุตร
นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร
นายวรพจน์ ชุณหคล้าย
นายวัชรินทร์ ล่องพาณิชย์
นายวันชัย วันทนียวงค์
นายวิจารณ์ ศรีประสิทธิ์
นายวิชัย วิเชียรวัฒนชัย
นายวินิต อัศวกิจวิรี
นายวิพล รัชตะพงศ์ธร
นายวิมุตชพรรณ ไชยชนะ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
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๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
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๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖

นายวิรุฬห์ ศุภกุล
นายวีรชัย ทีหลวง
นายเวตร หงนิพนธ์
นายศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์
นายสญชัย จันทร์ศรีตระกูล
นายสมเกียรติ ขํานุรักษ์
นายสมเกียรติ ทยานิธิกุล
นายสมเกียรติ ลีมะสวัสดิ์
นายสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
นายสมคิด เพ็ญพัธนกุล
นายสมคิด สุริยเลิศ
นายสมชาย ภานุมาสวิวัฒน์
นายสมชาย เลาห์อุทัยวัฒนา
นายสมชาย วิทยกุล
นายสมชาย แสงกิจพร
นายสมบูรณ์ เพ็ชรเจริญ
นายสมปรารถน์ หมั่นจิต
นายสมภพ อิทธิอาวัชกุล
นายสมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร
นายสมหมาย ศรีสมบัณฑิต
นายส่อแหล๊ะ หมัดยูโส๊ะ
นายสันติ วิริยางกูร
นายสําเร็จ โพดาพล
นายสําเริง สีแก้ว
นายสุชาญ ปริญญา
นายสุชาติ ศุภธราธาร
นายสุพัฒน์ ธาตุเพชร
นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
นายสุรชัย เกียรติชัยพิพัฒน์
นายสุรพงษ์ พิมพ์เอี่ยม
นายสุรพันธ์ วิชิตนาค
นายสุรศักดิ์ จันทรแสงอร่าม

หน้า ๒๗
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสุริยะ สุพงษ์
นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
นายสุวิช ธรรมปาโล
นายอดิศร พุทธิศรี
นายอรุณ ประเสริฐสุข
นายอัครฐาน จิตนุยานนท์
นายอังกูร ภัทรากร
นายอาจินต์ ชลพันธุ์
นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ
นายอิทธิพล ไชยถา
นายณัฐพล รังสิตพล
นายเดชา เกื้อกูล
นายประสงค์ นิลบรรจง
นายศักดา พันธ์กล้า
นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ
นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน
นายสมพล รัตนาภิบาล
นายสุรพล ชามาตย์
นายอดิศัย อยู่อินทร์
นายอภิจิณ โชติกเสถียร
นายกนก แสนประเสริฐ
นายประสาท พาศิริ
นายปวัตร์ นวะมะรัตน
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
พลตํารวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง
พลตํารวจโท จตุพล ปานรักษา
พลตํารวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ
พลตํารวจโท ชินภัทร สารสิน
พลตํารวจโท โชติกร สีมันตร
พลตํารวจโท ทวิชชาติ พละศักดิ์
พลตํารวจโท เทพ อมรโสภิต
พลตํารวจโท นพดล เผือกโสมณ
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พลตํารวจโท รอย อิงคไพโรจน์
พลตํารวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร
พลตํารวจโท ศานิตย์ มหถาวร
พลตํารวจโท สาคร ทองมุณี
พลตํารวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น
พลตํารวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
พลตํารวจตรี ชลิต ถิ่นธานี
พลตํารวจตรี ชาติชาย แตงเอี่ยม
พลตํารวจตรี โชต วีรเดชกําแหง
พลตํารวจตรี ธวัชชัย นิลานุช
พลตํารวจตรี ประพันธ์ จันทร์เอม
พลตํารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์
พลตํารวจตรี พงษ์สักก์ เชื้อสมบูรณ์
พลตํารวจตรี พิศาล มุขแจ้ง
พลตํารวจตรี เพชรัตน์ แสงไชย
พลตํารวจตรี มณฑล เงินวัฒนะ
พลตํารวจตรี รณพงษ์ ทรายแก้ว
พลตํารวจตรี รัษฎากร ยิ่งยง
พลตํารวจตรี วารินทร์ วชิรปัญญานุกูล
พลตํารวจตรี วิเชียร ตันตะวิริยะ
พลตํารวจตรี วีระชัย วิสุทธิอุทัยกุล
พลตํารวจตรี อนุรักษ์ แตงเกษม
พลตํารวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร
นายฉัตร์ชัย ยอดอุดม
นายเกษม ธีระเดชานนท์
นายไกรพันธุ์ พรหมานุกูล
ร้อยตํารวจเอก คณิต อินทกรณ์
นายจเด็จ ดํารงค์ศิริ
นายจิรวิชย์ ไวเวหา
นายเจษฎา เขียวชัย
นายชัย จันเฮียงมิ่ง
ร้อยตํารวจเอก ชาญ เทียบทองวัฒนา
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายชาตรี ฮ้อยก่ํา
นายเชาวลิต แย้มประสงค์
ร้อยตํารวจเอก ณรงค์ น้อยเลิศ
พันตํารวจโท ณัฐพล ศรเดช
นายต่อศักดิ์ ภมรกูล
นายไตรรัตน์ จัตตามาศ
นาวาอากาศโท ถนัด อิ่มสําราญ
นายทวีวัฒน์ เสนาะล้ํา
นายธรรมรัตน์ กมุทะรัตน์
นายธีรพงษ์ น้อยชิน
นายธีระ ลิมป์พิทักษ์พงศ์
นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร
นายนพฎล พรไชยา
ว่าที่ร้อยตรี นราชัย พรธีระภัทร
นายบัญชา ใจสอาด
นายบาซอรี มานะกล้า
นายบุญยัง จุมพล
นายประกอบ สิทธิวรรณรักษ์
นายประพนธ์ แก้วกําพล
นายประสงค์ เป็งคํามา
นายประสิทธิ์ แรงสู้
นายพงค์ศักดิ์ วัฒนกิจ
นายพงศ์ศิริ แสนสุข
นายพงษ์พันธ์ นิชพันธ์
นายพนมฤทธิ์ หอมนิจสกุล
ร้อยตํารวจเอก พรรษวุฒ สุวานิช
นายพลสิทธิ์ คําสอน
นายพันศักดิ์ อภิสิทธิ์ศักดิ์
ร้อยตํารวจโท พิชิต อวนพล
นายพิเชษฐ์ ศิริวาส
นายพิมล เจาวัฒนา
นายพิศิษฐ์ เจริญรักษ์
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ว่าที่พันตํารวจตรี ไพฑูรย์ พันธุ์เจริญ
นายไพศาล โยธารักษ์
นายภาคภูมิ มีอุดร
นายภูษิต ตีระวนิชพงศ์
นายมณฑล เชื้อบ้านเกาะ
ร้อยตํารวจโท มนตรี ทุมนัส
นายมนตรี สิงหะ
นายมนัสชัย ฉิมมี
นายมานะพันธ์ หอมจันทร์
นายวรพจน์ วิยาภรณ์
ร้อยตํารวจเอก วสันต์ จันทร์อินทร์
นายวัชรินทร์ สังสีแก้ว
นาวาอากาศตรี วิจิตร บํารุงกิจ
นายวิเชตร แสนคํา
นายวิโรจน์ พรหมอยู่
นายวิลาศ ใจบุญลือ
นายวิวัฒน์ ศิริชัยสุทธิกร
นายวิสูตร ชํานาญดี
พันตรี วีรวิทย์ เจริญชาศรี
นายวีระกิจ มาศธนพันธ์
นายวุฒิชัย อุณหะสุวรรณ์
นายศกร หลิมศิริวงษ์
นายศรชัย เดชคง
นาวาอากาศตรี ศรัณย์ ปานพวงแก้ว
นายสนชัย ประสพมั่น
นายสมเกียรติ รัตนพันธ์
นายสมคะเน แสงทอง
นายสมบูรณ์ ทองอุ่น
นายสมพงษ์ ศรีธูป
นายสมพร เกตนะ
นายสันติ สุขเสถียรวงศ์
นายสาธิราช ภัทรพิทักษ์

๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
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๑๐๔๖
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๑๐๔๘
๑๐๔๙
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๑๐๕๓
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๑๐๕๕
๑๐๕๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสําเร็จ หงษ์พันธ์
นายสิริมงคล สุวรรณธาดา
นายสุกิจ นาพุก
พันตรี สุเทพ ดาวรัตน์
นายสุพจน์ พรมช้าง
นายสุรชัย เชาวลิต
นายโสภณ สมานเดชา
นายอนันท์ มหาสําราญ
นายอนุสรณ์ วงศ์ใหญ่
นายอุดมศักดิ์ โหมดม่วง
นายชัชวาลย์ ไทยดํารงเดช
นายชูชาติ ชัยพจน์พานิช
นายภัทรชัย ชูช่วย
นายมณเฑียร เจริญผล
นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์
นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์
นายวีรยุทธ เจริญกูล
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์
นายกอบชัย พงษ์เสริม
นายโกวิท ยงวานิชจิต
นายชวินทร์ ศิรินาค
นายชุมพล ชาวเกาะ
นายเพชร รอดอารีย์
นายไพบูลย์ ค้ําพันธุ์
นายสัจจะ คนตรง
นายสุธน อาณากุล
นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์
นายอภิรัฐ ตราดุษฎี
นายจิรทีปต์ โชติสกุล
นายชัยภัทร วุฒิกิจโกศล
นายนิพนธ์ ธรรมศรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘

นายพิเศษ นาคะพันธุ์
นายศักดิ์ชัย เมทินีพิศาลกุล
นายสนั่น ทองจีน
นายสมชัย ถิระวันธุ์
นายสันติ จิตต์ปราณีชัย
นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์
นายอภินันทน์ ไพบูลย์
นายโสพล จริงจิตร
พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์
นายมนตรี กนกวารี
นายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ
นายจรัสพงศ์ จักขุทิพย์
นายจันทรทัต สิทธิกําจร
นายชัชชัย ชัยชาญ
นายชัชวาลย์ ธัชชัย
นายชัยเทพ จันทนจุลกะ
นายชัยภวัฒน์ ชยาอนันตพัฒน์
นายฐปนัท จึงสมาน
นายณเทพ วิจิตรทัศนา
นายณภัทร โลตุฤทธิ์
นายณัฏฐ์ชัย มาประณีต
นายณัฐพล พิทักษ์วงศาโรจน์
นายต่อพงษ์ พงษ์เสรี
นายทรงชัย ทิพยผลาผลกุล
นายทวีวัฒน์ โสวรัตนพงศ์
นายธรัชต์ จีระตระกูล
นายธวัช เรนเรือง
นายธิตินันต์ ธัญญสิริ
นายธีระพงศ์ ฮั่นไพศาล
นายนิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ
นายนิวัฒว์ โทรวัฒนา
นายเนติภูมิ มายสกุล

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายประชา จารุวาที
นายประชารัฐ ราศรี
นายประดิษฐ์ อัครทวีทอง
นายประทักษ์ หัสดี
นายประสงค์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์
นายประสิทธิ์ สุขวัฒน์นิจกูล
นายปราโมทย์ สุทธิกิจจานนท์
นายพงศ์ทิพย์ กลัมพะสุต
นายพงษ์ธร เกียรติปฐมชัย
นายพรเทพ วิริยพันธ์
นายพรางเพชร สิทธิทูล
นายพิพัฒน์ นรัจฉริยางกูร
นายไพโรจน์ นิติกรไชยรัตน์
นายภัทพงศ์ แก้วพูล
นายมนตรี สาโรช
นายยงยุทธ โสพิลา
นายรัฐการ พ่วงทิพากร
นายรัฐการ สัมพันธ์
นายรัตน์ จ๋วงพานิช
นายวรศักดิ์ บุญคง
นายวัชรพงศ์ วิลาวรรณ
นายวัฒนา พานนนท์
นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์
นายวิฑูรย์ วิริยะวิธสัจจา
นายวินิจ เนตรแจ่มศรี
นายวิรัช ไตรพิทยากุล
นายวุฒิพงศ์ เถาวัฒนะ
นายไวกูณฐ์ สว่างสุรีย์
นายสงคราม วัฒนะรัตน์
นายสมเกียรติ ลิ้มเทียมเจริญ
นายสมบูรณ์ วินิจฉัยธรรม
นายสวัสดิ์วงศ์ กุลโมรานนท์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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

นายสัญญา สุขเสถียร
นายสําราญ ภิญโญ
นายสุพจน์ ปรีชายิ่งสถิตย์
นายสุเมศร์ พันธุ์โชติ
นายสุรชาติ วรศรัณย์
นายสุริยา คชเวช
นายเสกสรรค์ ทรัพย์นิเวศน์
นายอดุลย์ ญาณกิตติ์กูร
นายอภิชาติ เอ่งฉ้วน
นายอรรคพล เปรมวิไลศักดิ์
นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล
นายอรุณ ชัยกุล
นายอํานาจ อาดํา
นายเอกวัตร จินตนาดิลก
นายชํานาญ ทิพยชนวงศ์
นายไพฑูรย์ คล้ายยวงทอง
พันตํารวจเอก โกวิท ภิรมย์วงศ์
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ์
นายชัย โสภณพนิช
นายดิเรก เจริญผล
นายถวิล น้อยเขียว
นายธงชัย ลาวรรณ
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
นายนิพนธ์ ตุวานนท์
นายปรีชา เศรษฐีธร
นายสมชาย มีชูพร
นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
ว่าที่ร้อยตรี สิงห์โต พิเชฐวงศ์
นายอุดม พิริยสิงห์
นางสาวปทิชญา วชิรเมธารัชต์
นางสาวระริน วรเศรษฐศักดิ์
นางสาววาสนา มะลิทอง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวสิริพร มณีภัณฑ์
นางสาวอัญชิสา อินทรสาลี
นางอุษณีย์ ลี้วิไลกุลรัตน์
นางสาวจารุนันท์ สุทธิประภา
นางสาวจิตรา กุลวานิช
นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
นางสาวบงกช อนุโรจน์
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
นาวาเอกหญิง พงศ์พรพร ศรีสุวรรณ
นางพนิดา ไพศาลยกิจ
นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์
นางมนชิดา เจียรไพศาลเจริญ
นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ
นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ์
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์
นางอัจฉรา อุณหเลขกะ
พลตรีหญิง สุณิสา เขตตะสิริ
นางสาวกรวิก ช.สรพงษ์
นางสาวจิดาภา อุ้มมนุษย์ชาติ
นางชุติมา กลิ่นรัตน์
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
นางญาณี แสงศรีจันทร์
นางสาวณัฐมนต์ จินานุกูลวงศ์
นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว
นางนวลจันทร์ อุตมหาราช
นางนิตยา กัลยาศิริ
นางนิตยา สีดาฟอง
นางบุปผนาถ ชินเดช
นางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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

นางสาวเบญจมาศ แถวอยู่
นางปราณี จุณณะปิยะ
นางปรานี นันทิทรรภ
นางปริศนา พลอยน้อย
นางพนิดา ณ นคร
นางมณี สุระสังข์
นางสาวรสา กาญจนสาย
นางวีรวรรณ เวศอุไร
นางสมพร ฉัตรเนตร
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม
นางสาวสมโรจน์ ตันตระกูล
นางสาวสิรินันท์ ทัศสุวรรณ
นางสุรีย์ จันทนากร
นางสุวรรณา ทรัพย์มี
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
นางอรุณศรี ชัยชนะศิริวิทยา
นางสาวอารี กลิ่นทอง
นางอุไรวรรณ คูหพันธ์
นางนันทนา ศิวะเกื้อ
นางสาวพัชนี กิจถาวร
นางวัชรา มณีปกรณ์
นางสาวอังสนา สีหพิทักษ์
นางธิดา จงก้องเกียรติ
นางสาววรรณสิริ โมรากุล
นางจารุชา ลิ้มแหลมทอง
นางไพรวรรณ พลวัน
นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์
นางกฤษณา กฤษณวรรณ
นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน
นางนฤมล พนาวงศ์
นางสาวนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง
นางอรสา ดิสถาพร
นางสาวดุจดาว เจริญผล
นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
นางสาวจารุภา อยู่พูล
นางจินตวดี พิทยเมธากูล
นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
นางรวีวรรณ ภูริเดช
นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์
นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร
นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล
นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ
นางกานดาภรณ์ ทูลยอดพันธ์
นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์
นางชไมพร เฝ้าทรัพย์
นางชูสม รัตนนิตย์
นางฐิตารีย์ ตันสุรัตน์
นางสาวนวลจันทร์ อาทโรประยูร
นางเพ็ญพร ศุภสุข
นางสาวภคมณฑน์ บุตรนิพันธ์
นางรมย์ชลี เนียมโภคะ
นางสาวรัตนา มุ่ยเรืองศรี
นางวชิรา ยุพการนนท์
นางวิชุดา เชยประทุม
นางศันสนีย์ ศรีศุกรี
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์
นางนฤมล ช่วงรังษี
นางสาวเพลินใจ แต้เกษม
นางศิวากร คูรัตนเวช
นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ
นางสิรินชญา กันธิยะ
นางสุนันทา มิตรงาม
นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์
นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล
นางกชกร เฉลิมกาญจนา
นางกมนพรรธน์ ทิพยไกรศรโชติ
นางสาวกมลวัลย์ ลือประเสริฐ
นางสาวกรกฎ เห็นแสงวิไล
นางกรรณิกา สิงห์ศรี
นางสาวกรุณี ขวัญบุญจัน
นางกฤตวัน ศิริบูรณ์
นางกฤษณา ชินสิญจน์
นางสาวกัญจนา ธีระกุล
นางสาวกัญชลี เจติยานนท์
นางกัญญดา ประจุศิลป
นางกาญจนา โชคถาวร
นางสาวกิติมา อินทรัมพรรย์
นางสาวเกษร จันทร์ศิริ
นางคณิตา ตังคณานุรักษ์
นางฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์
นางสาวจงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
นางสาวจงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ
นางจอมใจ พีรพัฒนา
นางสาวจารุณี มณีกุล
นางจารุณี วงศ์ละคร
นางจิตเกษม สุวรรณรัฐ
นางสาวจิตตินันท์ บุญสถิรกุล
นางจินันทนา จอมดวง
นางจิราพร กุลสาริน
นางสาวจิราพร ชมพิกุล
นางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวเจนจิรา เรืองชยจตุพร
นางเจียมจิตร ชวากร
นางเจียรนัย เล็กอุทัย
นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน
นางสาวโฉมพิลาศ จงสมชัย
นางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
นางสาวชื่นจิตต์ บุญเฉิด
นางสาวชุติมณฑน์ บุญมาก
นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา
นางฐปนรรต พรหมอินทร์
นางณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์
นางสาวณัฐยา แซ่อึ้ง
นางณัฐวดี ณ มโนรม
นางสาวดวงมณี จงรักษ์
นางดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
นางดวงสมร สุวัฑฒน
นางสาวตวงพร สุทธิพงษ์ชัย
นางถนอมพร เลาหจรัสแสง
นางทัชชมัย ทองอุไร
นางสาวทิพยา เอกลักษณานันท์
นางทิพวรรณ ลิมังกูร
นางทิพวรรณ สิทธิรังสรรค์
นางสาวทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
นางธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว
นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
นางนงนุช เลาหะวิสุทธิ์
นางนงนุช สุขวารี
นางนพมณี โทปุญญานนท์
นางนฤมล คล้ายแก้ว
นางนฤมล ธีรวัฒน์
นางสาวนวลพรรณ งามยี่สุ่น
นางสาวนัญ เจริญพันธุ์ศิริกุล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนันทรัตน์ โฆมานะสิน
นางนัยนา อรรจนาทร
นางนาฏยา วงษ์ปาน
นางสาวนาฏสุดา ภูมิจํานงค์
นางสาวนิตยา วัจนะภูมิ
นางสาวนิธิดา อดิภัทรนันท์
นางสาวนิศศา ศิลปเสรฐ
นางสาวนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์
นางเนตร์พัณณา ยาวิราช
นางสาวบุญอนันต์ พินัยทรัพย์
นางสาวบุษกร บิณฑสันต์
นางเบญจวรรณ ปิตาสวัสดิ์
นางสาวปนัดดา อินทร์พรหม
นางสาวประณิธิ หงสประภาส
นางประณีต ส่งวัฒนา
นางประนอม แก้วระคน
นางประภาศรี อึ่งกุล
นางปราณี อัศวภูษิตกุล
นางปัญจวรรณ ธนสุทธิพทิ ักษ์
นางปัทมาวดี เล่ห์มงคล
นางปิยะนันท์ พิสิษฐพงศ์
นางพจนา ทรัพย์สมาน
นางพรณีย์ ตะกรุดทอง
นางพรทิพย์ ประพันธ์พจน์
นางสาวพรทิพย์ ไวแสง
นางสาวพรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
นางพรรณระพี อํานวยสิทธิ์
นางสาวพรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ
นางพวงเพชร บุตรี
นางพัชรา ก้อยชูสกุล
นางสาวพัชรี เจียรนัยกูร
นางพัชรี ตั้งตระกูล

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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางเพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
นางเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
นางสาวเพ็ญพักตร์ ทองแท้
นางเพ็ญศรี เจริญวานิช
นางเพียงพบ มนต์นวลปรางค์
นางเพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล
นางภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี
นางมณฑลี ศาสนนันทน์
นางมณฑิรา ตัณฑนุช
นางมัทนี สงวนเสริมศรี
นางมาระตรี เปลี่ยนศิริชัย
นางมาริสา โกเศยะโยธิน
นางสาวมุขดา ศิริเทพทวี
นางแม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ
นางเยาวลักษณ์ สุขธนะ
นางเยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา
นางรสริน ว่องวิไลรัตน์
นางสาวระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
นางรัชนี พนเจริญสวัสดิ์
นางรัศมี วุฒิเสน
นางรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
นางรุ่งทิวา ชูทอง
นางรุ่งนภา ศรีชนะ
นางลัดดาวัลย์ ศรีจารึก
นางสาวลาวัลย์ ศรีพงษ์
นางวรรณชนก จันทชุม
นางวรรณนิภา บุญระยอง
นางสาววรรณี กัณฐกมาลากุล
นางวรัญญา ว่องวิทย์
นางสาววรางคณา สมพงษ์
นางวราภรณ์ ตันรัตนกุล
นางสาววราสิริ สาครวาสี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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

นางวลัยรัตน์ จันทรวงศ์
นางวัชราภรณ์ ทศพร
นางวันทนีย์ แสนภักดี
นางวันวิศาข์ งามผ่องใส
นางวารินทร์ พิมพา
นางวารี ว่องโชติกุล
นางวารีรัตน์ แก้วอุไร
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
นางวิภาภรณ์ บุญยงค์
นางวิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช
นางศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
นางศรีน้อย ชุ่มคํา
นางศรีมงคล เทพเรณู
นางศรีสุรางค์ ทีนะกุล
นางสาวศศิเพ็ญ พวงสายใจ
นางสาวศันสนีย์ จําจด
นางศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ
นางศิรินุช ศรีเจริญเวช
นางสาวศิริพร กิรติการกุล
นางศิริพร ดํารงค์ศักดิ์กุล
นางสาวศิริพรรณ ตันตาคม
นางศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
นางศิริวรรณ์ สันทัด
นางสาวศุภจิตรา ชัชวาลย์
นางสาวสมพร วัฒนนุกูลเกียรติ
นางสมพร หวานเสร็จ
นางสมศิริ อรุโณทัย
นางสาวสรัญญา วัชโรทัย
นางสาวสันติยา เอกอัคร
นางสาวสาคร กล้าหาญ
นางสายตา บุญโฉม
นางสาวสําอาง สืบสมาน

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวสิริกร กาญจนสุนทร
นางสาวสิรินดา ยุ่นฉลาด
นางสิริวรรณ นันทจันทูล
นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย
นางสุชาวดี เกษมณี
นางสุณี ภู่สีม่วง
นางสาวสุดา วรรณประสาท
นางสุนี ศักดาเดช
นางสาวสุปริญญา ชุกะวัฒน์
นางสุปรียา ตันสกุล
นางสาวสุปรียา วงษ์ตระหง่าน
นางสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล
นางสุภัทรพร เทพมงคล
นางสุภัทรา อมาตยกุล
นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล
นางสุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง
นางสุมาลี สันติพลวุฒิ
นางสุรางค์ นันทกาวงศ์
นางสุรางค์ สีโท
นางสุวรรณี พุทธิศรี
นางสาวสุวารีย์ วงศ์วัฒนา
นางสาวสุวิภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์
นางสุวิมล แม้นจริง
นางสุวิสา พัฒนเกียรติ
นางเสาวนี มรกตเขียว
นางเสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ
นางโสภารัตน์ จารุสมบัติ
นางสาวโสมสกาว เพชรานนท์
นางอรชร มณีสงฆ์
นางอรนุช ลิมตศิริ
นางสาวอรพรรณ พนัสพัฒนา
นางอรรฆิศา ไชกิจภิญโญ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรลักษณ์ รอดอนันต์
นางสาวอรวรรณ วงศ์มีเกียรติ
นางอรสิริ ชื่นทรวง
นางอรอุมา โต๊ะยามา
นางสาวอรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต
นางสาวอรุณวดี ชนะวงศ์
นางอัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์
นางอัญชนา ณ ระนอง
นางอัญชลี สงวนพงษ์
นางสาวอัมพร บํารุงผล
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
นางอาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
นางสาวอําไพ จารุวัชรพาณิชกุล
นางอิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
นางสาวอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
นางอุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ
นางสาวอุษณีย์ ลีรวัฒน์
นางสาวอุษา เชษฐานนท์
นางเอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา
นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์
นางกรพินธุ์ แก้วกระจ่าง
นางกรองมาลย์ แก้วสนิท
นางกฤษณา ศิริวิบุลยกิติ
นางสาวกุลประภัสสร์ ไปรยายุตากุล
นางสาวขวัญใจ วงศกิตติรักษ์
นางจรรยา จิตต์ประทุม
นางสาวฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ์
นางชุดา ศรีสุคนธ์
นางชุติมา พัฒนาพิศาลศักดิ์
นางสาวเชาวรัตน์ มั่นพรหม
นางสาวฐานิสรา กนกการ
นางทวีสุข ณ ระนอง

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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวทับทิม ชาติวัฒนธรรม
นางสาวทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์
นางสาวธาริยา เสาวรัญ
นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์
นางนงรัก คูหากาญจน์
นางนริศรา งามขจรวิวัฒน์
นางสาวนินี สุไลมาน
นางสาวบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
นางสาวพัชราพร แซ่เอ้า
นางสาวพัชราลักษณ์ เถื่อนนาดี
นางสาวพิกุล จิรรัตนโสภา
นางสาวไพวรรณ์ เหล่าวัฒนาถาวร
นางภัทรา อังสุวรรณ
นางสาวภาวินี เสรีประภากิจ
นางมาลินี บุณยรัตพันธุ์
นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ
นางยุพเรศ จํารัสธนสาร
นางวรรณา บุรี
นางวิภาจรี นวสิริ
นางศศิธร ตั้งสวัสดิ์
นางสาวสมจินต์ จินดาวิจักษณ์
นางสลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
นางสุฑารัตน์ ตั้งสกุลวัฒนา
นางสุดารัตน์ วัฒนโยธิน
นางสาวสุวรรณี เจริญพิชิตนันท์
นางเสาวลักษณ์ ศิลาลาย
นางโสภิดา ตั้งวรางกูร
นางสาวอังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย
นางสาวอัญชลี จูฑะพุทธิ
นางสาวอุษาวดี ถาวระ
นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
นางยศวดี อึ้งวิเชียร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
พลตํารวจตรีหญิง นัยนา เกิดวิชัย
พลตํารวจตรีหญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง
ร้อยตํารวจเอกหญิง สุวนีย์ แสวงผล
พันตํารวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง
นางเกษรินทร์ รักษา
นางสาวชลธิชา ศุภรัตน์วนิชย์
นางฐิติมา บุนนาค
นางสาวณัฐหทัย ชีวรัฐอุทัยวงศ์
นางนงลักษณ์ ฮวดหิน
นางนาตยา พุกบุญมี
นางปัญจพัฒน์ วรรณไพบูลย์
นางสาวพรพิชชา สองสี
นางสาวมัลลิกา เพ็งคํา
นางรวมพร สุพรศิลป์ชัย
นางรุ่งหทัย อินทรปรีชา
นางสาววณี เกษตรธรรม
นางศจีมาส บัวรอด
นางศศิธร จันทราธิบดี
นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์
นางอลิสา อภิบุณโยภาส
นางอัจฉรา ภิรมย์กุล
นางอําไพ ศุกระชาต
นางสาวอําไพ สิงหเพชร
นางกรองแก้ว กลับกลายดี
นางชลาลัย สุขสถิตย์
นางดวงพร หมื่นนุช
นางสาวดีวัน สุประดิษฐอาภรณ์
นางนิตยา ธรรมนิตยกุล
นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ
นางวนัสนันท์ ทองมีสี
นางศุลีมาศ ชลายนเดชะ
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
นางสุภาภรณ์ จิตรรักษ์
นางสาวขวัญเรือน สังข์ประไพ
นางฉัตราภรณ์ วิวัฒนวานิช
นางสาวเบญจพร สันติชีวะเสถียร
นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์
นางวัชรี สินธวานุวัฒน์
นางชนัญยา จาดชนบท
นางสาวทัศนีย์ ทองประทีป
นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ
นางลดาวัลย์ นวลแจ่ม
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
นางสาวิตรี สุขสงวน
นางสาวสิริกานต์ พงษ์จันทร์
นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ
นางสมพร ครุฑสาคร
นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย
นางกรกช ว่องไว
นางสาวเขมจุฑา สุวรรณจินดา
นางสาวงามจิต อ้นยาง
นางเงินทิพพ์ พัชรเรืองพัฒน์
นางจงกลณี เมฆรัตนวรกุล
นางจิดานันท์ รักษ์คิด เมธาธราธิป
นางสาวจิตติมา ประจงการ
นางสาวจิรฉวี อินทจาร
นางสาวฉันทนา เจริญศักดิ์
นางชญากุญช์ เพชรทองภูนพ
นางสาวชนาธิป เศรษฐสุวรรณ
นางสาวชลทิชา แข็งสาริกิจ
นางสาวดาสินี มาลัยพงษ์
นางสาวเด่นฟ้า เรืองฤทธิ์เดช
นางทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

นางสาวนลิน ญาณศิริ
๑๕๘๖ นางสุภาพร เหลืองภัทรวงศ์
๑๕๘๗ นางสาวสุภี สมสวัสดิ์วิบูลย์
นางนัดดา โชคบุญธิยานนท์
๑๕๘๘ นางสุวรรณี ไชยาศิริศิลป์
นางนันทวัน เจริญศักดิ์ เกษมสมพร
๑๕๘๙ นางสาวอนงค์กิตติ โอภาศชาติ
นางสาวบุศรา เจตน์จํานงจิต
๑๕๙๐ นางอัสณี เรียงเครือ
นางสาวปิยนุช จันลองรัตน์
๑๕๙๑ นางสาวหิรัญญา บุญจํารูญ
นางพรหมพร มูลศาสตร์ จารุวาที
๑๕๙๒ นางสาวดารัตน์ บริพันธกุล
นางพวงผกา อัครวิทย์
๑๕๙๓ นางสาวทัศนาภรณ์ วุฒิกิจ
นางพิทยลักษณ์ บุญชู สุวรรณรัตน์
๑๕๙๔ นางสาววัธนี ตรีทอง
นางพิมลสิริ ประเสริฐจิโรภาส
นางรัชดาวดี กาญจนขจิต
๑๕๙๕ นางสมพิศ เล็กเฟื่องฟู
๑๕๙๖ นางสุมาลี โฆษิตนิธิกุล
นางวรรณภร ลิ้มเฉลิมฉัตร
๑๕๙๗ นางอรุณีประภา หอมเศรษฐี
นางสาววราภรณ์ ฮุ่นตระกูล
๑๕๙๘ นางต้องฤดี มากบุญ
นางวิภารัตน์ ดาวมุกดา
๑๕๙๙ นางพรวิมล ดิษฐกุล
นางศรินดา เกียรติศิริโรจน์
๑๖๐๐ นางพิณทอง พอจิต
นางสาวศุภัททิยะ ศุภางคเสน
๑๖๐๑ นางพุดตาน ชัยวงศ์
นางสันทนา สุวรรณสุรัตน์
๑๖๐๒ นางวิภาดา สีตบุตร
นางสุธรรมา ณ ระนอง
๑๖๐๓ นางเอมวลี แสวงศักดิ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
๑๔
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
๑๕
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
๑๖
พลตรี ธรรมนูญ วิถี
๑๗
นายประมุท สูตะบุตร
๑๘
นายนิทัศน์ แช่มช้อย
๑๙
นายยงยุทธ อนุกูล
๒๐
๒๑
นายลิขิต ศกุนะสิงห์
๒๒
นายวิโรจน์ ธิตา
๒๓
นายอาณัติ สุขปะทิว
นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
๒๔
นายกิตติ พัฒนเจริญ
๒๕
นายเกรียงศักดิ์ สืบสายหาญ
๒๖

นายเกียรติ วรพล
นายเฉลิมชัย จันทรเสนา
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
นายชูโชค ทองตาล่วง
ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์
นายฐิติพร คล่องแคล่ว
นายณวัฒน์ มหาขันธ์
นายดนุชา พิชยนันท์
นายดุสิต ไตรศิริพานิช
นายทวีศักดิ์ ชพานนท์
นายธนากร บัวรัษฏ์
นายธวพงศ์ อ่อนนุช
นายธวัชชัย พจน์คําขํา
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นายธวัชชัย ฤทธากรณ์
นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
นายธํารงค์ อรุณสันติเดชา
นายนรกิจ ศรัทธา
นายบุญชู ประสพกิจถาวร
นายประกิจ ธนาเลิศสมบูรณ์
นายประยงค์ ตั้งเจริญ
นายพิชัย คุ้มหรั่ง
นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม
นายเมธี พยอมยงค์
หม่อมราชวงศ์รณจักร์ จักรพันธุ์
นายวิชญายุทธ บุญชิต
นายวิโรจน์ ถิระพานิช
นายวีรพงษ์ ศิริวัน
นายวีระพันธ์ อภัยรัตน์
นายวุฒิพงศ์ เมฆสกุล
นายศรายุธ ทองกูล
นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล
นายศิริโชค สาธุพันธุ์
นายสมคิด ชัยกะเสวี
นายสมพงษ์ ปัตตานี
นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ
นายสุจินต์ เพชรเนียน
นายสุรพล สันตยานนท์
นายสุรยุทธ ศรีประเสริฐ
นายเสนีย์ ชีพทองคํา
นายโสภณ วงศ์ศิริเมธีกุล
นายอนุชา ภาระนันท์
นายอรรคพันธ์ ฝาเงิน
พลโท กษิดิศ หลักกรด
พลโท ชวลิต พงษ์พิทักษ์
พลโท ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พลโท ประชุม กรุดสาท
พลโท พนมเทพ เวสารัชชนันท์
พลโท พรชัย ขาวสบาย
พลโท ภาณุ พรหมดิเรก
พลโท มนัส หนูวัฒนา
พลโท วิญญู เชาว์นวม
พลโท วีรยุทธ วุฒิศิลป์
พลโท อุดร ประภาสะวัต
พลอากาศโท ชัยยะ อุปริรัตน์
พลอากาศโท สมศักดิ์ อุตมะ
พลตรี กรีฑา ม่วงทอง
พลตรี กฤชทัต ประเสริฐวงศ์
พลตรี กฤติกร รัสมิภูตานนท์
พลตรี กฤษณ์ บัณฑิต
พลตรี กฤษณ์ ลัยวิรัตน์
พลตรี กฤษดา นิยมวิทย์
พลตรี การุณ โพธิ์วิเชียร
พลตรี กิตติ เกตุศรี
พลตรี กิตติชัย วงศ์หาญ
พลตรี กิตติธัช บุพศิริ
พลตรี กิตตินิพัทธ์ เสือวรโชติ
พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์
พลตรี กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ
พลตรี กิติ ปัทมานนท์
พลตรี กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
พลตรี กุศล สิงห์สาย
พลตรี เกษมสุข ตาคํา
พลตรี โกสิทธิ์ จันทมาลา
พลตรี ไกรเทพ อนุศักดิ์
พลตรี คเชนทร์ นําศิริกุล
พลตรี คณิศร สุนทรธีมากร
พลตรี คมณัฐ ป้อมสุข
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คัมภีร์ พงษ์วิชัย
จตุพร กลัมพสุต
จรูญ อินทร์สนอง
จะนะ ปรีชา
จักรพงษ์ กระจ่างพุ่ม
จักรพงษ์ นวลชื่น
จักราวุธ สินพูลผล
จิตติ ชื่นชุ่ม
จิรเดช กมลเพ็ชร
จิรภัทร เกิดโภคา
จุลสีห์ บูรณะสัมฤทธิ์
เจตน์ทัศพงศ์ ทัพวนานต์
เจนรณรงค์ เดชวรรณ
เจิมพล ถมยานาค
ฉลอง แสงเงิน
ฉลองชัย ชัยยะคํา
ฉลองรัฐ แต่งตั้ง
ฉลองรัฐ ศรีปรีชา
เฉลิม เรืองทอง
เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์
ชรารักษ์ สมนาม
ชรินทร์ จ้อยสองสี
ชัชวาล บูรณรัช
ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
ชัชวาลย์ วรรณสุทธิ์
ชัยเดช เมฆเฉลิม
ชัยมนตรี โพธิ์ทอง
ชัยวัฒน์ แสงทอง
ชาญชัย พฤกษ์ไพศาล
ชาญชัย รุจิณรงค์
ชาตรี กาญจนประโชติ
ชาติชาย มาเมือง
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ชิติพัทธ์ บุญช่วย
ชินกาจ รัตนจิตติ
ชุติภาส กาญจนฤกษ์
ชูเดช จันทนวงษ์
เชย์ฐิไชย วงษ์ถนอม
เชาวน์โรจน์ สอโส
เชิดชัย อังศุสิงห์
ไชย หว่างสิงห์
ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ
ฐิติพล ไวยพจน์
ฐิรวุฒิ ยูสานนท์
ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูล
ณรงค์ศักดิ์ สาสังข์
ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์
ณรัช สิงห์ปภากร
ณัชรพงศ์ ครุฑธา
ณัฏฐ์ เทียนทองดี
ณัฐพงษ์ สนธยานนท์
ณัฐพล เกิดชูชื่น
ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์
ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร
ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
ณัฐวุฒิ สบายรูป
ดํารง สุ่มสังข์
ดํารงค์ บ่อสุวรรณ
เดโช ชูชีพ
ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก
ทรงพล พุ่มวิจิตร
ทรงพล รัตนโกเศรษฐ
ทรงยศ อินทรเนตร
ทวีศักดิ์ วินิจสร
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ทศพร รื่นเริงใจ
ทัตเทพ รอดจิตต์
ทัฬห์ บุญเฉลย
ธงชัย รอดย้อย
ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์
ธนาอัศม์ จงใจรักษ์โกเศส
ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
ธรณิศ นิลวิไล
ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์
ธวัชชัย รักอาชีพ
ธารา พูนประชา
ธิติชัย ปรีชา
ธีรสาสน์ แสงแก้ว
ธีระ ศรีแสง
ธีระยุทธ ศรีฟ้า
นพดล ศรีสิงห์
นพดล สุขทับศรี
นพเดช ศรีกนก
นพพร ดุลยา
นพพร มากเมือง
นพพร สุทเธนทร์
นภดล ศรีตระกูล
นรนิติ เร้าเสถียร
นริศ ขาวเกตุ
นเรศ ไชโย
นเรศน์ วงศ์สุวรรณ
นวภัทร ศิริวัฒน์
นาคินทร์ รัตนพันธุ์
นําพล ทองสุก
นิพนธ์ รองสวัสดิ์
นิมิตร์ สะโมทาน
เนาวรัตน์ อาจฤทธิ์
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บรรจุ ต่ายทอง
บรรลือ อ่ําบุญ
บัญชา ดุริยพันธ์
บัญชา รักชื่อ
เบญจพล รังษีภาณุรัตน์
ปฎิญญา ลีลาศเจริญ
ปฏิพล สมรรคจันทร์
ประจักษ์ ประเมศรี
ประจิตร อ่ําพันธุ์
ประชา สังขะวัลลิ์
ประสิทธิ์ มหากิจ
ปริทรรศน์ พงษ์พานิช
ปริยะ เพ็ชรพลาย
ปรีดา บุตราช
ปัญญา ตุรงค์เรือง
เปรมศักดิ์ วัฒนโยธิน
ผณินทร ปัทมโรจน์
พงศ์พันธุ์ สายทิพย์วดี
พจน์ เฟื่องฟู
พยนต์ พระศุกร์
พร ภิเศก
พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
พรรณจักร์ สุกรีวิจิตต์
พร้อมพงศ์ สุทธิวรวรรณ์
พัลลภ เฟื่องฟู
พิชัย กิ่งแก้ว
พิรัติ บรรจงเขียน
พิริช ชูแกล้ว
พิศนุ พงษ์ศรานันท์
พิเศษ ศิริเกษม
พิสิทธิ์ สิงหราไชย
พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ
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พีรพงศ์ ไวกาสี
พีรพงษ์ เมืองบุญชู
พีระพล ปกป้อง
พีระพันธุ์ พูนสวัสดิ์
ไพ น้ําเจริญ
ไพโรจน์ สรรพกิจ
ไพศาล งามวงษ์วาน
ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา
ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวฒ
ั น์
ภราดร จินดาลัทธ
ภัทรเดช แก้วบริสุทธิ์
ภัทรศักดิ์ หอมทรง
ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น
ภูมิจิตช์ ภูธรใจ
ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง
ภูสิษฐ์ หล่อประเสริฐ
เภา โพธิ์เงิน
มนตรี ซ่วนพัฒน์
มนูญศิริ โสรัตน์
มาณพ ขาวสะอาด
มานพ มาพิทักษ์
ยงยุทธ ธะประวัติ
ยงยุทธ สอนไม้
ยุทธเกียรติ ล้วนไพรินทร์
ยุทธชัย เทียรทอง
โยธิน จันทมาลา
รเณศ อินทร์ยิ้ม
รักเกียรติ พันธุ์ชาติ
เรืองฤทธิ์ บุญยงค์
เลิศฤทธิ์ ช่องวารินทร์
วชิรทิตย์ ยี่สาคร
วชิรา บุญเอี่ยม
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วรรนพ นาคประสิทธิ์
วสพล พรรธนะแพทย์
วสันต์ ทัพวงศ์
วสุ เจียมสุข
วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์
วัชริศพล มนต์มณีรัตน์
วัฒนะ พลจันทร์
วันชาติ ผลไพบูลย์
วิชัย วาสนสิริ
วิชาญ สุขสง
วิเชต เมาลานนท์
วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์
วิทย์ เจริญศิริ
วิทยา พ่วงพันธุ์งาม
วิทยา วรรคาวิสันต์
วินัย เกตุสุวรรณ
วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส
วิสุทธิ์ เดชสกุล
วีระพล ไตรสิงห์
วีรัฐ เกษสาคร
วุฒิไกร คล้ายวงษ์
วุฒิไชย อิศระ
ศรชัย กาญจนสูตร
ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
ศักดา ดีเดชา
ศักดา วรรณโภคา
ศักดิ์ชัย ขําแป้ง
ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม
ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์
ศักดิ์สิทธิ์ อยู่หุ่น
ศิริพงษ์ รูปงาม
ศิริวัฒน์ ทับทิมเทศ
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ศุภกร อุดชุมพิสัยปภา
ศุภชัย พรหมรุ่งเรือง
เศรษฐวัชร์ จันทร์เด่นแสง
สงคราม ขุมทอง
สนิธชนก สังขจันทร์
สมเกียรติ สัมพันธ์
สมควร วงษ์เวียงจันทร์
สมควร สาคร
สมคิด ดีมิตร
สมเจตน์ นักร้อง
สมชาติ แน่นอุดร
สมชาย พวงจันทร์
สมโชค แดงบรรจง
สมบัติ เพชรประดับวงศ์
สมบูรณ์ บุญเที่ยง
สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์
สรพจน์ เล็บสิงห์
สรศิริ ปริญญานันท์
สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
สัมพันธ์ เงาศรี
สัมฤทธิ์ ศุภรางกูร
สาธิต ศรีสุวรรณ
สานิต ปัญจมะวัต
สายัณห์ เมืองศรี
สําราญ ไชยริปู
สิงหา สุทธิสมณ์
สิทธิ ตระกูลวงศ์
สิปปภณ มีแก้ว
สีหเดช ดีสนธิโชติ
สุขสันต์ บุญชิต
สุขุม สุขศรี
สุชาต สุขสายชล
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พลตรี

สุชาติ ทับทิมแดง
สุชาติ สุขสงค์
สุทธจิต ลีนานนท์
สุทน เหมือนพิทักษ์
สุเทพ นพวิง
สุบรรณ ดวงดี
สุพเดช อุทา
สุเมธ พรหมตรุษ
สุเมธี สานสุวรรณ
สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
สุรศักดิ์ ภู่กลั่น
สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์
สุรัต แสงสว่างดํารง
สุรินทร์ เกตุแก้ว
หทัยเทพ กีรติอังกูร
อดินันท์ ไชยฤกษ์
อดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์
อดุล วชิรเพชรปราณี
อนุชา ยันตรปกรณ์
อนุรักษ์ ทับคล้าย
อนุรักษ์ แสงฤทธิ์
อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
อภิชัย ลีละสิริ
อภิชาติ สุขแจ่ม
อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์
อมร อมรวิริยะกุล
อรรถพร เป้าประจักษ์
ออมสิน ภิบาลญาติ
อัครเดช ไตรศักดิ์ศรี
อัครวัฒน์ ซื่อสัตย์
อังกูร เอี้ยงทอง
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พลตรี อาทิตย์ สายสรรพมงคล
พลตรี อานนท์ คงสุข
พลตรี อํานาจ จํานงค์ทรง
พลตรี อิทธิศักดิ์ พลศรี
พลตรี อุกฤษฏ์ บุญตานนท์
พลตรี อุทรณ์ นิมิตพงศ์พร
พลตรี อุทัย ศรีชลาลักษณ์
พลเรือตรี กฤติธร ธีรานุตร
พลเรือตรี กฤษดา ประพฤติธรรม
พลเรือตรี ก้องเกียรติ สัจวุฒิ
พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก
พลเรือตรี เกียรติกุล เทียนสุวรรณ
พลเรือตรี โกวิท อินทร์พรหม
พลเรือตรี โฆษิต โพธิสิทธิ์
พลเรือตรี จักรกฤช มะลิขาว
พลเรือตรี ชัยนันต์ ศรีเดช
พลเรือตรี ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์
พลเรือตรี เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
พลเรือตรี ไชยวัฒน์ ม่วงน้อย
พลเรือตรี ณรงค์ แสงบุศย์
พลเรือตรี ดุลยพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์
พลเรือตรี เทิดเกียรติ อ่อนเมือง
พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์
พลเรือตรี ธนานพ สิรินติ ย์
พลเรือตรี ธนู อยู่สุขี
พลเรือตรี ธเนศ อินทรัมพรรย์
พลเรือตรี ธวัช นวลปลอด
พลเรือตรี ธีระพล พึ่งพัฒน์
พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค
พลเรือตรี นันทปรีชา มีจันทร์
พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง
พลเรือตรี บรรลือศักดิ์ ปรุงแสง
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พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
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บุลกร ไชยศรี
เบญญา นาวานุเคราะห์
ปกรณ์ ปั่นสวัสดิ์
ปนต สุขนิจรัญ
ประกายพฤกษ์ ศรีฟ้า
ปรีชา สมสุขเจริญ
ปัญญา เปรมปรีดิ์
พินิจ ชื่นรุ่ง
พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ
พีระพล ธีรกุล
ไพชยนต์ จักรกลม
ภรเดช คะชา
ภาณุวัชร กองจินดา
ยงยุทธ สุวรรณปรีดี
ยุทธชัย ลีลาสวัสดิ์
ยุทธศิลป์ จงเจือกลาง
รณรงค์ สิทธินันทน์
รณัชย์ เทพวัลย์
ระพีพงษ์ โสวรรณ
รักษพล ทองภักดี
เรวัต อุบลรัตน์
เลิศฤทธิ์ ศิริพิบูลย์
วัตรกิจ ยกสวัสดิ์
วันชัย แหวนทอง
วัลลภ บุรารักษ์
วิธนรัชต์ คชเสนี
วุฒิชัย สายเสถียร
สมชาย แท่นนิล
สมพงษ์ นาคทอง
สมพงษ์ ภูเวียง
สรรศิริ เจริญศักดิ์
สําเริง จันทร์โส
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พลเรือตรี สิทธิพงษ์ เกื้อหนุน
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์
พลเรือตรี สุทธิพงส์ บุญลอย
พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์
พลเรือตรี สุภาส รัตตะนาคะ
พลเรือตรี สุรนันท์ แสงรัตนกูล
พลเรือตรี สุรพงศ์ เจริญวัฒนสุข
พลเรือตรี สุรศักดิ์ สันธนะกุล
พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์
พลเรือตรี อนุชา เอี่ยมสุโร
พลเรือตรี อนุชาติ อินทรเสน
พลเรือตรี อภิชาติ สุขเกษม
พลเรือตรี อรรณพ ถิ่นพังงา
พลเรือตรี อะดุง พันธุ์เอี่ยม
พลเรือตรี อํานวย ทองรอด
พลเรือตรี อุดม ประตาทะยัง
พลเรือตรี โอภาส บูรณสัมฤทธิ
พลเรือตรี โอฬาร ประกอบสุข
พลอากาศตรี กระมล ทองประมูล
พลอากาศตรี ก้องเกียรติ อารีรักษ์
พลอากาศตรี กอบ พืชผา
พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย
พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ โชคชินพัฒน์
พลอากาศตรี ขวัญบุญ จุลเปมะ
พลอากาศตรี จํารัส บุญชูช่วย
พลอากาศตรี ฉัตรชัย มุขพรหม
พลอากาศตรี เฉลิมพร ขํานวลทอง
พลอากาศตรี เฉลิมพร บุญสิริ
พลอากาศตรี ชากร ตะวันแจ้ง
พลอากาศตรี ชานนท์ มุ่งธัญญา
พลอากาศตรี ชูฤทธิ์ เกริกสกุล
พลอากาศตรี ไชยวัฒน์ กาศโอสถ
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พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
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พลอากาศตรี
พลอากาศตรี

ณัฏฐนันท์ ธนัญชัย
ดําเนิน พุ่มเจริญ
ถาวร ศิริสัมพันธ์
ทรงพล พรหมวา
ทวี มังสิงห์
ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์
ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ
ธนศักดิ์ เมตะนันท์
ธรณินทร์ ตัณฑเสน
ธวัชชัย สาโรช
ธีระพันธ์ บุษสาย
นภดล อุดมชัยรัตน์
นฤพล จักรกลม
นัทธี พงษ์แตง
นิรุช สายมี
นิสสัย วงษ์สวรรค์
บัญญัติ สุนทรธีรธรรม
บัณฑิตย์ มีชูชีพ
ประยุทธ เปี่ยมสุวรรณ์
ประสิทธิ์ จงเลิศตระกูล
ปราการ ฉัตรชัยการ
ปราโมทย์ แตงหอม
ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล
ปริญญา ปรัชญาพันธ์
ปรีชา ชนะชัย
ปวริศ พัฒน์ศรีอโนทัย
พิชัย วัจนสุนทร
พิเชษฐ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์
พิทักษ์ คูณขุนทด
พิบูลย์ พุ่มเรือง
พีรเดช เกิดนาวี
พีร์นิธิ จิรฐสุวรรณ
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พลอากาศตรี ภักดิพงศ์ อุบลรัตน์
พลอากาศตรี ภัทระ โพธิ์ถวิล
พลอากาศตรี ภากร อุณหเลขกะ
พลอากาศตรี ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี
พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์
พลอากาศตรี มนูญ ชื่นชมคุณ
พลอากาศตรี ยุทธชัย วัชรสิงห์
พลอากาศตรี รังสรรค์ เยาวรัตน์
พลอากาศตรี วรวัฒน์ คงมั่น
พลอากาศตรี วรวิทย์ ยศะทัตต์
พลอากาศตรี วิฑูรย์ ตรีพรม
พลอากาศตรี วิธาน ทิพย์มโนสิงห์
พลอากาศตรี วิรัตน์ เอี่ยมสาย
พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร
พลอากาศตรี ไววิทย์ เสือดี
พลอากาศตรี สนอง กัลปนาท
พลอากาศตรี สมศักดิ์ ล้วนวิเชียร
พลอากาศตรี สันติชัย พัฒกลับ
พลอากาศตรี สุจินดา สุมามาลย์
พลอากาศตรี สุพจน์ บทสันเทียะ
พลอากาศตรี สุเมธา เผือกหอม
พลอากาศตรี สุรชัย อํานวยสิน
พลอากาศตรี สุรทิน ยาวะโนภาส
พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง
พลอากาศตรี อติชาติ ศิลานันท์
พลอากาศตรี อนุชา ผลโภค
พลอากาศตรี อภิชัย ศักดิ์สุภา
พลอากาศตรี อภิสฤษฎิ์ วริทธิ์ธรนิรุช
พลอากาศตรี อัศวิน รุจาคม
พลอากาศตรี อํานาจ ทองอ่อน
นายกนิษ นงค์นวล
นายกมล วงศ์อุดมมงคล
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
นายเกษมภูมิ วีรสมัย
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายจรัล เทวรัตน์
นายจรูญ ราชกิจจา
นายเจริญ เสือนิล
นายฉลอง นิ่มเนียม
นายชัยบูรณ์ พันธุ์แน่น
นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน
นายถนัด หอมจันทร์
นายทวีป สอนชา
นายทศพร ชาลีกุล
นายนิพนธ์ หล่อตระกูล
นายบุญทิพย์ ชูโชนาค
นายบุญสืบ ศรีแก้ว
ร้อยโท บุณยนิธย์ สิมะเสถียร
นายประจวบ สมสวัสดิ์
นายประสงค์ เพริดพริ้ง
นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา
นายปัณณทัต ใจทน
นายพรชัย ทรัพย์มูล
ว่าที่ร้อยตรี พลวัต วรเมธากร
นายไพบูลย์ เชื้อวงษ์บุญ
นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว
นายมนตรี ศรีวิสุทธิ์
นายมาโนช รอดสม
นายลือชา นิสัยกล้า
นายวรัชญ์ เพชรร่วง
นายวันชัย ตั้งวิจิตร
นายวันชัย อัครสมพงศ์
นายวิชเยนทร์ อิ่มอ้วน
นายวิชัย งามบัวทอง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐

นายวิทูรย์ เหลืองวิลัย
นายวินัย เนื้อนาจันทร์
นายวิบูลย์ โชควิวัฒน
นายวิรัช พงศ์นภารักษ์
นายวิโรจน์ ตั้งสถาพรพงษ์
นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
นายวิษณุ เทียนสว่าง
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์
นายศิริชัย คุณาบุตร
นายเศรษฐพงศ์ ศิรินุพงศ์
นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์
นายสนั่น นพนภาพร
นายสมชัย เศรษฐวัฒนากุล
นายสมปอง ไชยโย
นายสมยศ กันแตง
นายสมยศ ซัง
นายสมยศ ไม้หลากสี
นายสรายุทธ สกุลบึง
นายสาธิต ปิ่นรัตน์
นายสาโรช ทองประคํา
นายสิทธิชัย จึงจิรานนท์
นายสุทธิชัย เซี่ยงเห็น
นายสุเทพ หันวิสัย
นายสุนทร พวงจําปา
นายสุรชัย ตั้งจิตเพียรโชค
นายสุรพล วัฒนโยธิน
นายอดิพัฒน์ วรทรัพย์
นายอํานาจ กลิ่นเฟื่อง
นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย
นายอุทัย วัฒนวิเชียร
นายเจริญรัฐ ฉิมสําราญ

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายชาญชัย เจียมบุญศรี
นายเชิดเกียรติ อัตถากร
นายดนัย การพจน์
นายทรงวิทย์ นิภาสุวรรณ
นายธัชไท ถมังรักษ์สัตว์
นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล
นายปรีชา แก่นสา
นายภควัต ตันสกุล
นายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ
นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
นายปริวัฒน์ วรรณกลาง
นายกิตติพล กอบวิทยา
นายธวัชวรรณ ยอดพยุง
นายประณต จันทร์ศรี
นายสถิตชัย พ่วงอร่าม
นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
นายก่อเกียรติ สวนศิริ
นายกอบชาญ พุกกะเวส
นายเกษม ศรีพิพัฒนกุล
นายเกษม สมัยแก้ว
นายเกียรติคุณ เจริญสวรรค์
นายเกียรติพงศ์ เฟื่องฟุ้ง
นายคนึง กลับกลาย
นายคมกริช แก้วสําราญ
นายครรชิต สุขเสถียร
นายคุณชัย สุวรรณ
นายจรัญ ใจลังกา
นายจํารอง ดาวเรือง
นายจําลอง อริยะจักร
นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง
นายจุฬ สินชัยพานิช
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ 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
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔

นายชวลิต รุ่งสถาพร
นายชัยชาญ สังข์แก้ว
นายชาตรี บุญนาค
นายชํานาญ พงษ์ศรี
นายชินพัฒน์ธนา สุขวิบูลย์
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต
นายเชาวลิต สะรอหมาด
นายไชยรัตน์ นวีภาพ
นายไชยา บุญญานุภาพ
นายณชัย ศราธพันธุ์
นายถาวร จิระโสภณรักษ์
นายทศพร ผลบุตร
นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล
นายธาดา สุขะปุณพันธุ์
นายนพพร มหากันธา
นายนิรันดร์ สุขจันทร์
นายบัญชา สุขแก้ว
นายบุญยืน พฤกษโชค
นายบุญรอด ลีละยูวะ
นายบุญเลิศ ใจดี
นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม
นายปกรณ์ อุ่นประเสริฐ
นายปพน จันทร์เรือง
นายประทีป หนูวรรณะ
นายประศาสน์ สุทธารักษ์
นายประสงค์ ไชยลังกา
นายประสาร อันโนนจารย์
นายประเสริฐ ดอยลอม
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย
นายปราโมทย์ เนตรสว่าง
นายปรีชา พันธ์สน

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
นายปัณจ์ธน ม่วงมี
นายปิยะชัย สยนานนท์
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง
นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี
นายพศวีร์ สมใจ
นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา
นายพิเชียร ระวิระ
นายพิษณุ ตุลยวณิชย์
นายพิษณุ นาอนันต์
นายพีรพงศ์ ลายพัฒน์
นายพีรยุทธ์ แสนศรี
นายพูลลาภ อุไรงาม
นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์
นายไพน้อย แซ่เตียว
นายไพรัช อ่อนประเสริฐ
นายไพศาล สังข์มงคล
นายภนัณก์กิจ สุทธภักดี
นายภวัตร คันธมธุรพจน์
นายภิญโญ สุวรรณชนะ
นายมณชัย มีสุข
นายมนู โป้สมบูรณ์
นายมนูญ อยู่ดี
นายมานพ กนกศิลป์
นายยุทธนา ชัยศักดานุกูล
นายยุทธนา เริงณรงค์
นายยุทธนา สมบูรณ์จิตต์
นายรักสกุล สุริโย
นายรัตนะ สวามีชัย
นายเลิศสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
นายวราวุธ ชูธรรมธัช
นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์
นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี
นายวันชัย ทิพย์อักษร
นายวิชาญ อิงศรีสว่าง
นายวิชิต นวลชื่น
นายวิทย์ วงษ์กมลชุณห์
นายวินิจ วงกลม
นายวิบูลย์ รวยสิน
นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร
นายวีระ โตสงคราม
นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์
นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม
นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ
นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ
นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข
นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลสุข
นายศุภชัย สงประสพ
นายศุภนารถ เกตุเจริญ
นายสกล คุณอุดม
นายสงกรานต์ แสงจันทร์
นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล
นายสมชาย บริพันธ์
นายสมชาย บุญประดับ
นายสมชาย วงศ์สมุทร
นายสมปอง นิลพันธ์
ว่าที่ร้อยโท สมพร กุลบุญ
นายสมพร เจียรประวัติ
นายสมพร รัตนะ
นายสมพร อารยชาติสกุล
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์
นายสมเพชร พรมเมืองดี

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสมภพ จงรวยทรัพย์
นายสมมาตร ยิ่งยวด
นายสมยศ อินทรพิน
นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ
นายสมโสถติ์ ดําเนินงาม
นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า
นายสฤษดิพร ชูประยูร
นายสันติ กลึงกลางดอน
นายสันทาน สีสา
นายสามารถ ชื่นวงศา
นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์
นายสามารถ เสถียรทิพย์
นายสายหยุด อาบสุวรรณ
นายสาโรช งามขํา
นายสําราญ สุขใจ
นายสิทธิสาร ศรีชุมพวง
นายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์
นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์
นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ
นายสุชาติ เจริญศรี
นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล
นายสุทธิศักดิ์ เชี่ยวพานิช
นายสุทัศน์ กาหลง
นายสุนทร รัชฎาวงษ์
นายสุนทร รัตนจํารูญ
นายสุนิยม ตาปราบ
นายสุพิทยา พุกจินดา
นายสุภาษิต เสงี่ยมพงศ์
นายสุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์
นายสุรพล จัตุพร
นายสุรพล ยศเทียม
นายสุรพล ยินอัศวพรรณ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒

นายสุรัช ธนูศิลป์
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
นายสุริยน พัชรครุกานนท์
นายสุวิทย์ อาจนาวัง
นายเสฐียรพงษ์ อินเพน
นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์
นายโสภณ คงเทียบ
นายโสภณ ชินเวโรจน์
นายไสว เขียวจันทร์
นายอดุลย์ คนมั่น
นายอนันต์ อักษรศรี
นายอภิชาต สุติคา
นายอรุณชัย พุทธเจริญ
นายอัชฌา สุวรรณนิตย์
นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ
นายอาคม พิญญศักดิ์
นายอานันท์ เลิศรัตน์
นายอํานวย เลี้ยวธารากุล
นายอุดม คําชา
นายอุดม ทิพย์เดโช
นายอุดมเดช คนสมบูรณ์
นายอุดมศักดิ์ คํามูล
นายอุดร ชมาฤกษ์
นายอุทัย สิงห์โตทอง
นายอุทิศ เตจ๊ะใจ
นายเอนก ธํารงมาศ
นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล
นายจงรักษ์ กิจสําราญกุล
นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ
นายชาญชัย เทียนบุญ
นายณรงค์ คู่บารมี
นายณัฐชัย พลกล้า

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายณัฐวัชต์ สันติกูล
นายดนัย บุญชูวงศ์
นายเทิดศักดิ์ เศวตไกรสร
นายบดินทร์ โลหิตกาญจน์
นายปกรณ์ ประเสริฐวงษ์
นายปกรณ์ มิลินทะเลข
นายประวิทย์ ตั้งตรัสธรรม
นายประเสริฐ บุญธรักษา
นายปรีชา วิจิตรเวชการ
นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา
นายภูวนัย ไพบูลย์สิน
นายยุทธนา อนันตเดโชชัย
ว่าที่ร้อยเอก ระวี บุญญพาพงศ์
นายเริงศักดิ์ ทองสม
นายเลิศ พัดฉวี
นายวรรณชัย บุตรทองดี
นายวิชัย ภู่สกุลขจร
นายวิโรจน์ วิริยะจันทร์
นายวิวิต ดีประดิษฐ์
นายวีระโชค ไชยคิรินทร์
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์
นายสมชัย คู่วิมล
นายสมชัย ชูณรงค์
นายสมชาย วงศ์ช่างหล่อ
นายสมบัติ ประภพรัตนกุล
นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ
นายสมศักดิ์ บุญประทานพร
นายสมสมัย แก้วบุตรดี
นายสมหวัง ทองขาว
นายสฤษฏ์พงศ์ บริบูรณ์สุข
นายสัจจา เตชะโกมล
นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖

นายสุขิน รัตนเสถียร
นายเสน่ห์ นิ่งใจเย็น
นายเสรี สิงห์คาร
นายอรุณ เสน่ห์
นายเก่งกาจ ศรีหาสาร
นายเกษม สุขวารี
นายจิตรกร สุวรรณเลิศ
นายชนินทร์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์
นายถวัลย์ สุขโข
นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล
นายธนิตย์ หนูยิ้ม
นายธีระ เงินวิลัย
นายนรินทร์ สายซอ
นายนิพนธ์ จํานงสิริศักดิ์
นายบํารุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช
นายประเดิมชัย แสงคู่วงษ์
นายประพันธ์ กาใจทราย
นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง
นายปรีชาญ สามารถ
นายพฤกษ์ โสโน
นายพิชิต สมบัติมาก
นายมานพ รักษาสกุลวงศ์
นายยรรยง กางการ
นายเรืองศักดิ์ ทีฆะสุข
นายวรเกียรติ มณีเนตร
นายวัชระ ชมภูศรี
นายศิวจักร ชื่นสังข์
นายสมคิด แก้วไทรหงวน
นายสมชาย ทรงประกอบ
นายสมหมาย เตชวาล

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
นายสินธพ โมรีรัตน์
นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย
นายเสน่ห์ สาธุธรรม
นายโสฬส ขันธ์เครือ
นายอํานาจ เจิมแหล่
นายฮาเล็ม เจะมาริกัน
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์
นายณัฐวัฒน์ กาญจน์ธนภัทร
นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร
นายบริสุทธิ์ หิรัญวรรณ
นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง
นายประภัทร ประพันธ์พจน์
นายประสพชัย เพ่งผล
นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง
นายไพโรจน์ บุญลือ
นายภูเวียง ประคํามินทร์
นายสมชาย นุชประมูล
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
นายสมศักดิ์ ศุภจิราวัฒน์
นายสมหวัง โลจนอังศุ
นายชยุตพงศ์ นันท์ธนะวานิช
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
นายวิสูตร ชินรัตนลาภ
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว
นายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล
นายอนุชา อนันตศานต์
นายกฤษฎา อินทชาติ
นายชัยยันต์ ยอดคํา
นายชาตรี เมฆนันทไพศิฐ
นายไชยา สุปรียาวรรณชัย
นายดิเรก บุญแท้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐

นายทวีศักดิ์ ชีวะสุทโธ
นายธวัชชัย เหล่าพิรุฬห์
นายนิติ แสงสุกแสง
นายบริรักษ์ ชูสิทธิ์
นายปณิธิ อุทัยรัตน์
นายประชา วีระชาติกุล
นายประธาน นรรัตน์
นายประโยชน์ เพ็ญสุต
นายประสิทธิ์ นาคดี
นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์
นายภาณุ ขันธ์แก้ว
นายเมธี บัวพึ่ง
นายวงศ์ศักดิ์ จารุวนาลัย
นายวันชัย วราวิทย์
นายวุฒิชัย หล้าส่องสี
นายสมพร วิริยานุภาพพงศ์
นายสยาม ลิขิตพงศธร
นายสันติ วิสุทธิ์สิริ
นายสุพจน์ แสงชัย
นายสุวพรรณ มลิลา
นายอภิชัย อภิวัฒนา
นายอรุณ ไม้ทิพย์
นายกรเอก มีสมบัติ
นายกฤดิธาดา จารุสกุล
นายกฤติเดช สุขศรี
นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ
นายกฤษณะ ณ สงขลา
นายก้องสกุล จันทราช
นายการัณย์ เกื้อวันชัย
นายกิจจา สวนจันทร์
นายกิตตินันท์ อรรถบท
นายกิตติบูรณ์ สุมันตกุล

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายเกรียงไกร ประดับลาย
นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา
นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล
นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์
นายคณพล ชัยปรมัตถ์
ว่าที่ร้อยโท คมกริช ศรีสวัสดิ์
นายคมทัตต์ ตันติยมาศ
นายคมสัน สุวรรณอําพา
นายครรชิต ดีหนองยาง
นายคันชล ผ่องใส
นายคํารณ ภูมิโคกรักษ์
นายคํารณ วิเลปนะ
นายโฆษิต ต้องวัฒนา
นายจรัญ จันทรปาน
นายจรัสร์ ศรีมูล
นายจรุณ คนใหญ่
นายจเร หาสินทรัพย์
นายจักร์กฤษณ์ นนท์จีรพัส
นายจําเนียร สายสมบัติ
นายจํารัส กังน้อย
นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน
นายเจนณรงค์ ภาระเวช
นายเจริญชัย นพชาติสถิตย์
นายเจษฎา วัฒนานุรักษ์
นายฉลวย พ่วงพลับ
นายฉัตรชัย อุสาหะ
นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว
นายเฉลิม ราชอาสา
นายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์
นายชนการ ทิพย์ประเสริฐสุข
นายชนาส ชัชวาลวงศ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔

นายชวลิต ปราบพาล
นายชัชวาล เชิดไชยศักดา
นายชัยชาญ พูลผล
นายชัยพันธุ์ ทิพย์โยธาดล
นายชัยยศ เอื้อปัญญาพร
นายชัยยา ขําสะอาด
นายชาคร ไอยศูรย์
ว่าที่ร้อยตรี ชาญวุฒิ บําเทิงเวชช์
นายชาญศักดิ์ ถวิล
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
นายชาตรี จันทร์วีระชัย
นายชาติชาย ไชยพิมล
นายโชคชัย แก้วป่อง
นายโชคชัย เมฆฉาย
นายไชยยา สมถวิล
นายฐิติรัชต์ โชติพานิช
นายฐิติศักดิ์ กันเขตต์
นายณภัทร ประเสริฐดี
นายณรงค์ จันทร์ทอง
นายณรงค์ สุขจันทร์
นายณรงค์ชัย หอมศรีประเสริฐ
นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย
นายณวัฒน์ โตศักดิ์
นายณัฏฐชัย นําพูลสุขสันติ์
นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ
นายณัฐพล ธานีรัตน์
นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์
นายดนัย ยอดนิล
นายดนัย สุรารักษ์
นายดํารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ
นายเดชา พวงงาม
นายเติมพันธุ์ คําปุ้ย

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม
นายทองคํา พรมดี
นายทองทศ อินทุมาร
นายทําเนียบ แสงชมภู
นายเทอดเกียรติ สุกใส
นายธนพงษ์ นิลยกานนท์
นายธนยศ แสนสุขใส
นายธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์
นายธนะ พรหมดวง
นายธวัชชัย แท้เที่ยง
นายธวัชชัย บุญวัฒน์
นายธัชพล อภิรติมัย
นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์
นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ
นายธานี สินประสงค์
นายธํามรงค์ เมฆาอภิรักษ์
นายธีรพันธ์ นันทกิจ
นายธีระ พรชูตรง
นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์
นายธีระเชษฐ สอนปะละ
นายธีระพงศ์ เศลารักษ์
นายธีระพล ช่วยเรียง
นายเธียรชัย พุทธรังษี
ร้อยตํารวจเอก นครินทร์ เกตุสิริ
นายนพคุณ ดิลกภากรณ์
นายนพดล งามเหลือ
นายนพดล วิริยะยุทธ
นายนราธร ศรประสิทธิ์
นายนราวุฒิ จันทร์ทอง
นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล
นายนฤทธิ์ มงคลศรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘

นายนักรบ ณ ถลาง
นายนันธวัช เจริญวรรณ
นายนิคม จันพุ่ม
นายนิคม มณีจันทร์
นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว
นายนิธิวัชร์ จันทร์เฉลียว
นายนิมะ มะกาเจ
นายนิเวศน์ หาญสมุทร์
นายบรรพต ยาฟอง
นายบํารุง อยู่เจริญ
นายประกาศ สุขกุล
นายประจวบ อาจารพงษ์
นายประดิษฐ์ ทายะมหา
นายประพันธ์ พรหมสมบูรณ์
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
นายประวิทย์ โอวาทกานนท์
นายประสพ ปรุโปร่ง
นายประสพโชค ปิยโชติสุกิจ
นายประสิทธิ์ หินอ่อน
ว่าที่ร้อยตรี ปราสัย สุขปิติ
นายปริญญา โพธิสัตย์
นายปรีชา เดชพันธุ์
นายปรีชา นวลน้อย
ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย
นายปรีดา นิลสาคู
นายปรีดี กุดหอม
นายปัญญา มีธรรม
นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว
นายปิยะชัย ตุ่ยสิมา
นายแปลก เทพรักษ์
นายพงศ์ภวัน จิตรบรรเจิดกุล
นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์
นายพรชัย มานะดี
นายพรชัย สัมมาวุฒธิ
นายพรประสิทธิ์ อิสริยะมงคล
นายพิเชษฐ์ มากโพ
นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง
นายพินิจ ราชวัฒน์
นายพินิจ วรจักร์
นายพิเนตร เลิศเขมทัต
นายพิศุทธิ์ สุขุม
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
นายเพชร แสงงาม
นายเพชรพงษ์ จิวะนนท์
นายเพชรัตน์ จรูญนารถ
นายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์
นายไพบูลย์ บูรณสันติ
นายไพรัต เศียรสมาน
นายไพโรจน์ แก้วแดง
นายไพโรจน์ จริตงาม
นายไพโรจน์ ทองคํา
นายไพโรจน์ บัวน่วม
นายภิญโญ ผ้าเจริญ
นายภิญโญ เพชรสลับศรี
นายภิรมย์ นิลทยา
นายภูมิชัย ราชพิตร ภักดีวิเศษ
นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
นายภูวนัฐ สมใจ
นายมงคล ปัตลา
นายมงคล พูลรักษ์
นายมนตรี เกตุวิจิตร
นายเมธี ฮ่งภู่

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒

นายยงยุทธ จรเสมอ
นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม
นายยงยุทธ ภู่สมนาม
นายยะห์ยา ปะนาฆอ
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย
นายรณชิต พุทธลา
นายรณรงค์ ศิริพันธุ์
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์
นายรังสฤษฎ์ งามศิริ
นายรัฐพล นิโครธานนท์
นายราเชน ตันประพัฒน์
นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์
นายฤหัส ไชยศักดิ์
นายลิขิต ทองทัย
นายเล็ก ศรีเรือง
นายวนิพงศ์ มุณีน้อย
นายวรพจน์ ประทีปรัตน์
นายวรพจน์ แววสิงห์งาม
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
นายวรรณพล ต่อพล
นายวรุตม์ จารุนาค
นายวสันต์ ถนอมทรัพย์
นายวัชรินทร์ นิ่มประทุม
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์
นายวันชัย เล็กประเสริฐ
นายวาทกานต์ ช่อแก้ว
นายวิจิตร ด้วงอินทร์
นายวิจิตร หลังสัน
นายวิชัย ตั้งคําเจริญ
นายวิเชียร อนุสาสนนันท์
นายวิทยา ใจแก้ว

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวิทยา บุณยะเวชชีวิน
นายวิทิต ปิ่นนิกร
นายวินัย พันธุ์อยู่
นายวินิจ ชัยชนะศิริวิทยา
นายวิรัช ภูมิพิทักษ์กุล
นายวิรัชชัย พลอยเพชร
นายวิรัชต์ ทองรวย
นายวิรัตน์ ระวังภัย
นายวิรัตน์ สายลิ่ม
นายวิโรจน์ สุวรรณวงค์
นายวิวัฒน์ สุภาพ
นายวิษณุ จันทร์เจริญ
นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง
นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์
นายวีระเกียรติ รัมณีย์รัตนากุล
นายวีระชัย นาคมาศ
นายวุฒิดนัย สวัสดินฤนาท
นายวุฒิพล เจริญผล
นายศรัณยู มุขวรรณ์
นายศรัณยู เสมา
นายศรายุทธ โสมะทัต
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
นายศักดิ์ชัย อวยชัย
นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา
นายศักระ กปิลกาญจน์
นายศิริชัย ไตรสารศรี
นายศิริชัย มานะชัย
นายศิลป์ประสิทธิ์ กรวยสวัสดิ์
นายศุภชัย ปัญญาศิริ
นายศุภชัย ลีเขาสูง
นายศุภศิษฎ์ หล้ากอง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖

นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์
นายโศภิต วงศ์คูณ
นายสกฤต เศรษฐชัย
นายสถาพร พงษ์นาค
นายสนั่น โมธินา
นายสนั่น สนธิเมือง
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
นายสมจิตร์ เขียนด้วง
นายสมเจตน์ เปลื้องนุช
นายสมชัย คล้ายทับทิม
นายสมชาย ชํานิ
นายสมชาย ประสานจิต
นายสมชาย สิงห์กุล
นายสมนึก ล่องสมุทร
นายสมนึก เสียงหวาน
นายสมบูรณ์ ชุมพาลี
นายสมบูรณ์ นวลเจริญ
นายสมพงษ์ มหาลวเลิศ
นายสมภพ ณีศะนันท์
นายสมยศ พุ่มน้อย
นายสมยศ รักษกุลวิทยา
นายสมศักดิ์ คณาคํา
นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ
นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง
นายสมศักดิ์ หัทยานนท์
นายสมอาจ ภมรพล
นายสยุมภู สุรเกียรติ
นายสรเดช สุนทรารชุน
นายสรรชัย ศรีสุข
นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา
นายสันธาน สร้อยสําโรง

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสาธิต กลิ่นภักดี
นายสาโรช กาญจนพงศ์
นายสําราญ นันทนีย์
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน
นายสิทธิชาติ มงคลชาติ
นายสิทธิพร มูลศรี
นายสุชัยวิทย์ เนียมโภคะ
นายสุชาติ สบาย
นายสุเทพ พิทักษ์พรมงคล
นายสุธี คํามาเมือง
ว่าที่พันตรี สุเนตร ทองดี
นายสุพงศ์ ส่งถาวรทรัพย์
นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ
นายสุพจน์ ศรีสันเทียะ
นายสุพิน จันทร์ภิรมย์
นายสุภาพ แก้วกลับ
นายสุเมธ ธีรนิติ
ว่าที่ร้อยตรี สุรทศ วัฒนพันธุ์
นายสุรพล สุวรรณานนท์
นายสุรินทร์ ลมจะโปะ
นายสุรินทร์ สหิบุญ
นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์
นายสุริยัน กิจสวัสดิ์
นายสุริยา พานิชพงศ์
นายสุริยา หาญไพบูลย์
นายสุวรรณ ช่วยนุกูล
นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย
นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
นายเสรี คงอยู่
นายเสวก พุทธรักษา
นายเสวี จิระเสวี
นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐

นายอดุลย์รัตน์ องอาจยุทธ
พันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
นายอนุวัตร น้อยเชื้อเวียง
นายอนุศักดิ์ เป้าบุญปรุง
นายอรชุน ธิวรรณลักษณ์
นายอรัญ สรรเสริญ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
นายอาจณรงค์ สัตยพานิช
นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์
นายอํานวย ปราณีตพลกรัง
นายอํานวย สุขแปง
นายอํานาจ แย้มศิริ
นายอํานาจ สาลีฉันท์
นายอิทธิ ศรีมาธรณ์
นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย
นายอุทัย หอมนาน
นายเอก โสภิษฐานนท์
นายเอกชัย รัตนโสภา
นายเอกพร จุ้ยสําราญ
นายเอนก แท้สูงเนิน
นายกาญจน์ สุนทรเดชา
นายกิตติชัย เหลืองกําจร
นายเกริกไชย ศรีศุกร์เจริญ
นายโกมล พรมเพ็ง
นายโกมล เสรยางกูร
นายชวลิต ก้อนทอง
นายชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์
นายเชวงพัฒฑ์ กิตติศักดิ์นาวิน
พันตํารวจโท ถิรพล พิณเมืองงาม
นายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายทํานุ ประกิจสุวรรณ
นายธงชัย ทับทิมทอง
ว่าที่ร้อยตรี ธนกร สถานานนท์
นายธีระศักดิ์ พูลคล้าย
นายปรีดีอนันต์ ติยานนท์
นายพยนต์ สินธุนาวา
นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ
นายพิชิต วรรณจิตต์
นายพิสุทธิ์ เจริญฤทธิ์
นายพิสุทธิ์ ภู่เงิน
นายพีระ อัครวัตร
นายไพโรจน์ แต่สุวรรณ์
พันตํารวจโท มนต์ชัย วัชรบุตร
นายมารุส ตะพานทอง
พันตํารวจโท วรชัย อารักษ์รัฐ
นายสมชาย เปรมใจ
นายสมชาย อุดมโชค
นายสมศักดิ์ สาระหงษ์
นายสิทธิศักดิ์ กัลยาณประดิษฐ์
นายสิทธิศักดิ์ วัจนะรัตน์
นายสุชีพ คชรินทร์
นายสุรทิน เถาว์ทิพย์
นายอดุล ประยูรสิทธิ
นายอนันต์ นานอยู่เปรม
นายกรุณา แก้วน้อย
นายกัมพล ต่อธนกุล
นายเกรียงไกร จันทรถิรยืนยง
นายเกรียงไกร อาภาบุษยพันธุ์
นายคมสัน พัวศรีพันธุ์
นายจํารัส กิจจาวิทย
นายชัยยศ อยู่ทรัพย์
นายชัยวัฒน์ ทิพย์ลมัย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔

นายดํารงศักดิ์ แก้วทองคํา
นายดําริห์ เวียงเพิ่ม
นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี
นายธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์
นายธานินทร์ นิลกําแหง
นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร
นายบุญลือ ศาตรเพ็ชร
นายประดิษฐ์ สุรชัย
นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา
นายประเสริฐ ธัญญเจริญ
นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป
นายพงศวัฒน์ เพชรวิเชียร
นายพงศ์ศา วงษ์วันทนีย์
นายพงษ์ศักดิ์ ศศิมหศักดิ์
นายพันธ์เทพ เปาริก
นายพิชิต นิลทองคํา
นายภาณุ เหี้ยมหาญ
นายมาโนช แสงประเสริฐ
นายยุทธการ โอวาสิทธิ์
นายวชิระ ศรีบัวชุม
นายวิจิตร อินทรักษ์
นายวิชัย ผิวสอาด
นายวิชิต เอื้อสมานจิต
นายวิเชียร กระบวนศรี
นายวิเชียร เสงี่ยม
นายวินัย ขันติวิศิษฎ์
นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช
นายวิสุทธิ์ อุทัยเลิศ
นายสงวน วงศ์สัมพันธ์สุข
นายสมชาย อัครธรรมกุล
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์
นายสัณหพจน์ บางต่าย

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ
นายสุวรรณ์ ดวงตา
นายอนุชน วรินทร์เสถียร
นายอภินันท์ ไชยพงศ์
นายอรรถพล สุวัธนเดชา
นายอรุณ หมัดเหล็ม
นายอาณาจักร สุทธายน
นายอิทธิ คงวีระวัฒน์
นายอิลหยัต คชสวัสดิ์
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
นายจันทร์ แก้วจิโน
นายทวีศักดิ์ ศรีอรุณ
นายประสพ เรียงเงิน
นายเริงฤทธิ์ พลนามอินทร์
นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด
นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ
นายสตวัน ฮ่มซ้าย
นายสมควร อุ่มตระกูล
นายอําพล สัมมาวุฒธิ
นายอลงกรณ์ เหล่างาม
นายกนก ปิ่นตบแต่ง
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ
นายกฤษฎา ศรีธรรมา
นายกวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
นายกัมพล แก้วเกษ
นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
นายกําจร มุณีแก้ว
นายกิตติพศ พลพิลา
นายกิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
นายกิตติศักดิ์ นานช้า

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘

นายเกษม กันทาหอม
นายเกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
นายเกียรติศักดิ์ สีแสง
นายโกวิท บุญเฉลียว
นายไกรพัฒน์ จีนขจร
นายคณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์
นายจงดี อาวเจนพงษ์
นายจตุรงค์ พุทธพรทิพย์
นายจเร ทองลักษณ์ศิริ
นายจักรพงษ์ พงษ์เพ็ง
นายจํานงค์ อภิญดา
นายจิตดี ทองเสน
นายจิรพงษ์ ไชยยศ
นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์
นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง
นายเจริญยุทธ เดชวายุกุล
นายเจียร ทองนุ่น
นายใจชาย ปัณนะพงษ์
นายเฉนียน เรืองเศรษฐกิจ
นายเฉลิม เรืองทองเมือง
นายเฉลิมชัย แก้วมณีชยั
นายชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
เรือเอก ชฎิล ธาระเวช
นายชนนาถ กฤตวรกาญจน์
นายชนินทร์ วะสีนนท์
นายชอุ่ม กรไกร
นายชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย
นายชัยธวัช นาคดี
นายชัยยุทธ เจริญธรรม
นายชาญณรงค์ สายแก้ว
นายชาญยุทธ โกลิตะวงษ์
นายชาญวิทย์ สายหยุดทอง

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายชาญศักดิ์ เหลืองไตรรัตน์
นายชาตรี ม่วงสว่าง
นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์
นายชาย มะลิลา
นายชํานาญ เกียรติพีรกุล
นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
นายชูชาติ ปรีชาจารย์
นายชูเดช อําพันทอง
นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
นายซุกรี หะยีสาแม
นายฐานวัฒน์ ธนาวรรัฐพงศ์
นายณฐปกรณ์ จันทะปิดตา
นายณรงค์ ขันตีแก้ว
นายณรงค์ แผ้วพลสง
นายณรงค์ มูลจนะบาตร
นายณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์
นายณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร
นายณัฐวุฒิ รอดอนันต์
นายตรีเพชร กาญจนภูมิ
นายตุลวิทย์ สถาปนจารุ
นายถาวร โกอุดมวิทย์
นายถาวร หนูสงวน
นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง
นายทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
นายทวี สีวิจี๋
นายทวีพล ซื่อสัตย์
นายทวีศักดิ์ ไชยมาโย
นายทวีศิลป์ สารแสน
นายทวีสิทธิ์ อิศรเดช
นายทิวัตถ์ มณีโชติ
นายเทอดไทย ทองอุ่น

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒

นายธงชัย ฟองสมุทร
นายธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม
นายธนิด ภัคธนาเดชานนท์
นายธนูศักดิ์ ตาตุ
นายธเนศ ชิตาพนารักษ์
นายธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
นายธานินทร์ ตันตระกูล
นายธํารงค์ น่วมศิริ
นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล
นายธีรพงษ์ สารแสน
นายธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล
นายธีระพงษ์ อ่อนฤทธิ์
นายธีระวิทย์ ภิญโญ
นายธีระศักดิ์ ดํารงรุ่งเรือง
นายนพพร พิพิธจันทร์
นายนพรัตน์ อู่ทอง
นายนราพงษ์ จรัสศรี
นายนริศ เต็งชัยศรี
นายนวรัตน์ พรหมจักร
นายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์
นายนิพนธ์ ธีรอําพน
นายนิวัฒน์ สินสุวงศ์
นายนิวัติ ตังวัฒนา
นายนิสิต ชายภักตร์
นายนุกูล ศรีขลา
นายเนาวรัตน์ สังคมกําแหง
นายบดินทร์ ขวัญนิมิตร
นายบรรจง ปิ่นปฐม
นายบัณฑิต ชุมวรฐายี
นายบัณฑิต อมรสิน
นายบุญส่ง สมุทรเสน
นายบุญเสริญ สุริยา

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายประกอบ จันทรทิพย์
นายประจวบ อุ่นน้อย
นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์
นายประยูร เรียนปิงวัง
นายประวิต เอราวรรณ์
นายประสงค์ พวงวรินทร์
นายประสงค์ สังข์ทอง
นายประเสริฐ คณาวัฒนไชย
นายประเสริฐ พิชยะสุนทร
นายประหยัด หลักรัตน์
นายปราณีต งามเสน่ห์
นายปรีชา แร่ทอง
นายปรีดี ภูสีน้ํา
นายเผด็จ สิริยะเสถียร
นายพงศกร พรรณรัตนศิลป์
นายพงศ์พล จันทรี
นายพงษ์ นวลศิริ
นายพงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วใจดี
นายพรพรหม เมืองแมน
นายพอพันธ์ สุทธิวัฒนะ
นายพิพัฒน์ อมตฉายา
นายพิษณุ ภูมิภาค
นายพิสิษฐ์ ศิวิลัย
นายพิสิษฐ ศักดา
นายพีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
นายเพิ่ม หลวงแก้ว
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
นายไพฑูรย์ น้อมกล่อม
นายไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์
นายไพบูลย์ พุทธวงค์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
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

นายไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง
นายไพรัช สายวิรุณพร
นายไพศาล วุทฒิลานนท์
นายภาณุ ด่านวานิชกุล
นายภุชงค์ บุญอภัย
นายมงคล กาฬคลอด
นายมนต์ชัย ปาณธูป
นายมนตรี พรหมมา
นายมนตรี สืบสิงห์
นายมนพมนตรี สกลศิลป์ศิริ
นายมานะ ขาวเมฆ
นายมานะ ครุธาโรจน์
นายมานิตย์ วงศ์คําตัน
นายมาโนชญ์ กูลพฤกษี
นายเมธา รัตนากรพิทักษ์
นายเยี่ยม ธรรมบุตร
นายรุ่งเรือง กาลศิริศิลป์
นายลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์
นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์
นายวรฐ คูหิรัญ
นายวรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์
นายวรพงษ์ เรือนแก้ว
นายวรพล เองวานิช
นายวรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
นายวรรณวิทย์ แต้มทอง
นายวสันต์ กันอ่ํา
นายวันชัย ธงชัย
นายวิชัย ตรีเล็ก
นายวิทยา คชสิทธิ์
นายวิปร วิประกษิต
นายวิริยะ ทองเรือง
นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
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๑๔๖๗
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวิโรจน์ ลิ่มตระการ
นายวิวัฒน์ รอดเกิด
นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
นายวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
นายวีระพงศ์ เดชบุญ
นายวีระยุทธ เพชรประไพ
นายวีระศักดิ์ สามี
นายศรัณย์ ควรประเสริฐ
นายศราวุฒิ คลี่สุวรรณ์
นายศราวุธ ริมดุสิต
นายศรีสกุล สังข์ทองจีน
นายศักดิ์คเรศ ประกอบผล
นายศักดิ์ศิทธิ์ เฉลิมพงศ์
นายศิริชัย ไตรยราช
นายศิลปชัย ผลกล้า
นายศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์
นายศุภชัย ปทุมนากุล
นายศุภชัย สกุลแก้ว
นายสกุล ห่อวโนทยาน
นายสงบ วงศ์กลม
นายสนธิชัย สมเกตุ
นายสนอง เพ็งบุญ
นายสมจิต จุลพูล
นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์
นายสมชาย นําประเสริฐชัย
นายสมชาย ปรีชาศิลปกุล
นายสมชาย ศรีร่มโพธิ์ทอง
นายสมชาย เสมากูล
นายสมบัติ ตันเจริญ
นายสมบูรณ์ ชดช้อย
นายสมพงษ์ ดุลย์จนิ ดาชบาพร
นายสมยศ ผลอินทร์
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นายสมวาท จงหมื่นไวย์
นายสมศักดิ์ ชอบทําดี
นายสมศักดิ์ บุญพา
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ
นายสมหมาย เก่งการ
นายสมหมาย สําราญบํารุง
นายสมหวัง บุญสิทธิ์
นายสมัคร น้อยประไพ
ว่าที่ร้อยตรี สรยุทธ สืบแสงอินทร์
นายสรรเสริญ อินทรัตน์
นายสรวิชญ์ จิตรใจ
นายสรสัณห์ รังสิยานนท์
นายสวงษ์ ไชยยา
นายสอาด จันต๊ะคาด
นายสัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต
นายสันติ แม้นศิริ
นายสันติ แสงระวี
นายสัมพันธ์ ธรรมเจริญ
นายสัมพันธ์ ฤทธิเดช
นายสัมพันธ์ สัจจะเดช
นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง
นายสานิตย์ นาควัชระ
นายสายชล สินสมบูรณ์ทอง
นายสายันต์ บุญใบ
นายสายันต์ แสงสุวรรณ
นายสาโรจน์ แก้วอรุณ
นายสําเภา สมบูรณ์
นายสิทธิชัย กีรติคุณากร
นายสิทธิชัย บุษหมั่น
นายสิทธิพร แอกทอง
นายสิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสิริวุฒิ บูรณพิร
นายสุขุม วรรณวิจิตร
นายสุโข อนันตมงคลกุล
นายสุทธิพงษ์ จงจิระศิริ
นายสุเทพ ทักษิณาเจนกิจ
นายสุภชัย จันปุ่ม
นายสุรชัย ภิญโญชีพ
นายสุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
นายสุรเชษฐ์ พรพานิช
นายสุรพล ตั้งวรสิทธิชัย
นายสุรพล มโนวงศ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี
นายสุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์
นายเสถียร ธัญญศรีรัตน์
นายเสรี จันทรโยธา
นายโสภาคย์ มนัสนยกรณ์
นายไสว พงศ์สวัสดิ์
นายไสว สารีบท
นายอดุลย์ บุญโนนแต้
นายอนันต์ กัลปะ
นายอนันต์ หอมพิกุล
นายอนุชา อภิสารธนรักษ์
นายอภัย บุญสาม
นายอภิเชษฐ ปรางสุวรรณ
นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์
นายอัครเดช ยมภักดี
นายอัครพล มุ่งนิรันดร์
นายอัมพร พินะสา
นายอัมพร สุวรรณจันทร์
นายอาคม เตียประเสริฐ
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นายอาลัย จันทร์พาณิชย์
นายอํานาจ แก้วรักษ์
นายอิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์
นายอุกฤษฏ์ จรูญชัย
นายอุทัย น้อมระวี
นายอุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ว่าที่ร้อยตรี เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์
นายโอภาส เศรษฐบุตร
นายกนก พิพัฒน์เวช
นายกมล ฝอยหิรัญ
นายกฤตเตโช สิริภัสสร
นายกฤตพร ชินสว่างวัฒนกุล
นายกฤษณะพันธ์ ธนกรณ์ไพศาล
นายกัมปนาท นิยะโมสถ
นายกิร์ดนัย อัศวกุล
นายเกรียงศักดิ์ ปิยกุลมาลา
นายคํารพ เดชรัตนวิไชย
นายจตุชัย มณีรัตน์
นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์
นายจิรภัทร กัลยาณพจน์พร
นายจิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์
นายจิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์
นายจิรศักดิ์ สุขาบูรณ์
นายเจด็จ ตันติปัญญาเทพ
นายเจริญชัย พากเพียรไพโรจน์
นายเฉลา มหาวิเชียร
นายชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์
นายชัยรัตน์ เจริญสุข
นายชัยวัฒน์ พิสุทธิ์ไพศาล
นายชัยสิทธิ์ ใบไม้
นายชาญชัย บุญอยู่
นายชาญชัย สุประสงค์สิน
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์
นายชํานิ จิตตรีประเสริฐ
นายเชาวลิต วโนทยาโรจน์
นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล
นายโชคชัย ชุลีวัฒนะพงศ์
นายไชยพร ส่งประเสริฐเจริญ
นายณรงค์ นิธิปัญญา
นายณัฐกร วงศ์สังข์
นายดนัย ภัทรเธียรสกุล
นายดุสิต หรุ่นโพธิ์
นายเดชา พงษ์สุพรรณ
นายเดชา มีสุข
นายโตมร ทองศรี
นายทนงพันธ์ สัจจปาละ
นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล
นายธนงศักดิ์ ผ่องใส
นายธนรักษ์ ผลิพฒ
ั น์
นายธนากร มณีเจริญ
นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล
นายธรรมสรณ์ จีรอําพรวัฒน์
นายธวัช ลาพินี
นายธานินทร์ ภิญโญพรพาณิชย์
นายธีรภัทร์ จุลละพราหมณ์
นายธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์
นายนพดล อัครธรรม
นายนพพล ธาดากุล
นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
นายนฤวัต เกสรสุคนธ์
นายนารายณ์ ธีรังกร
นายนิกร บุญแทน
นายนิยม เตชะเลิศไพศาล
นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๖๒๗
๑๖๒๘
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๑๖๓๐
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นายนิรุธ สุวรรณ
นายนุกูล พรหมชาติ
นายบุญนัฎ เลาหะทองทิพย์
นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์
นายปกาสิต โอวาทกานนท์
นายประจักษ์ สีลาชาติ
นายประดิตถ์ กาญจนเวชกุล
นายประวิทย์ พันธ์จูม
นายประเวศ หมีดเส็น
นายประสาน ตันวิสุทธิ์
นายประสิทธิ์ มานะเจริญ
นายปริญญา คุ้มตระกูล
นายปรีชา สุมาลัย
นายปรีชา อรุณกมลศรี
นายปิยบุตร เฉลิมวงศ์
นายพงษ์วิทย์ บัวล้อมใบ
นายพงษ์ศักดิ์ สารเจริญ
นายพลภัทร์ โล่เสถียรกิจ
นายพันธพงศ์ ตาเรืองศรี
นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ
นายพิบูล อิสสระพันธุ์
นายพิสิฐ ลิมปธนโชติ
นายพิสิษฐ์ เวชกามา
นายเพิ่มศักดิ์ จิรยศบุญยศักดิ์
นายไพรัตน์ สงคราม
นายไพรัตน์ สุขสโมสร
นายภัทร ภัทรกุล
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายภีศเดช สัมมานันท์
นายมงคล มะระประเสริฐศักดิ์
นายมงคล อังศธรรมรัตน์
พันเอก มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายเมธา อภิวัฒนากุล
นายรายิน อโรร่า
นายรุ่งโรจน์ ตั้งสถิตพร
นายฤชา ตั้งจิตธรรม
นายฤชุกรณ์ เติมทอง
นายลําพูน ฉวีรักษ์
นายวรกาล ธิปกะ
นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์กิติกูล
นายวสันต์ เศรษฐวงศ์
นายวสิน เทียนกิ่งแก้ว
นายวันเฉลิม จิตดําริห์
นายวันชัย มานะกิจศิริสุทธิ
นายวิกรม สู่พานิช
นายวิชัย นิยมรัตน์
นายวิชัย ประดิษฐผลเลิศ
นายวิชัย รัตนภัณฑ์พาณิชย์
นายวิชัย เรืองวิไลทรัพย์
นายวิชาญ กิตติประพันธ์
นายวิเชียร ศิริ
นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท
นายวิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์
นายวิรัตน์ ลีประเสริฐ
นายวิริยะ ศรีสุริยสวัสดิ์
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญดี
นายวิโรจน์ นรไกร
นายวิโรจน์ เรืองวราพิชญ์
ร้อยเอก วิวัฒน์ มิ่งมงคล
นายวิศาลศักดิ์ บิณศิรวานิช
นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
นายวิสิน วงศ์กิดาการ
นายวีรชัย บริบูรณ์
นายวีรวัฒน์ มโนสุทธิ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
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

นายวีระ สุวรรณเรืองศรี
นายศรชัย วีรมโนมัย
นายศรายุทธ ทองหล่อ
นายศักดิ์ชัย สัทธานนท์
นายศักดิ์สิทธิ์ จิตรกฤษฎากุล
นายศักรินทร์ ทองภูธรณ์
นายศุภกิจ ประทีปพวงรัตน
นายศุภชัย นาทองไชย
นายเศรษฐพล ปัญญาทอง
นายสกล สุขพรหม
นายสมเกียรติ เกษมธรรมคุณ
นายสมเกียรติ ตั้งใจรักการดี
นายสมใจ สุตันตยาวลี
นายสมชัย ผลอําไพสถิตย์
นายสมบัติ หัชลีฬหา
นายสมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์
นายสมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์
นายสมบูรณ์ โสภณธนารักษ์
นายสมบูรณ์ อภิชัยยิ่งยอด
นายสมพงษ์ จันทร์โอวาท
นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์
นายสมพงษ์ วาจาจําเริญ
นายสมยศ จารุโภคาวัฒน์
นายสรวิทย์ จันทรังสิกุล
นายสอาด ตรีพงษ์กรุณา
นายสัญญา สุปัญญาบุตร
นายสามารถ สุเมธีวรศักดิ์
นายสิทธิชัย กุลพรศิริกุล
นายสิทธิชัย อาชายินดี
นายสิทธิศักดิ์ สิทธิไชย
นายสุขสันติ พักธรรมนัก
นายสุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสุทัศน์ โชตนะพันธ์
นายสุรกาญจน์ แมนเมือง
นายสุรกิจ ยิ่งยืนยง
นายสุรชัย กอบเกื้อชัยพงษ์
นายสุรชัย เลิศสุรศักดา
นายสุรพล ชัยชูสอน
นายสุรพล ศรีวงค์พานิช
นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ
นายสุรัตน์ ตันติทวีวรกุล
นายสุรินทร์ แซ่ตัง
นายสุริยัน มหามงคล
นายเสรี ลาภยุติธรรม
นายแสงโรจน์ ร่วมเจริญ
นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร
ร้อยเอก ไสว ฟุ้งธรรมสาร
นายหัสชา เนือยทอง
นายอดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์
นายอรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
นายอารยะ ไข่มุกด์
นายอํานาจ ลิขิตกุลธนพร
นายเอกชัย อนันตพรรค
นายเอกพร พรรณเชษฐ์
นายเอกอุดม บรรณประดิษฐ์
นายเกียรติชัย ตุลาธรรมกุล
นายจุลพงษ์ ทวีศรี
นายชัยอนันต์ อรุณฤกษ์ดีกุล
นายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์
นายบัณฑิตย์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์
นายบุญโชค ขนาบแก้ว
นายประชา มีธรรม
นายประสงค์ ประยงค์เพชร
นายพรชัย สนะฟี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
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

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายเพทาย ล่อใจ
นายมนตรี เรืองอุไร
นายวชิระ ไผ่เกาะ
นายวัชรา ขนิษฐบุตร
นายวินัย พรหมจันทร์
นายวิรัตน์ ชูมงคล
นายวิสา หรรษ์อิทธินันต์
นายศุภชัย พงษ์ศิริวรรณ์
นายสกล จุลาภา
นายสมคิด บรรยาย
นายสมยศ ศริดารา
นายสมศักดิ์ หวลกสิน
นายสุทัศน์ สิงหเสนี
นายสุธน นิคมเขต
นายสุธน อยู่เกตุ
นายกิจจา นวลสุวรรณ์
นายบุญเลิศ โสภา
นายมานะ ลือสวัสดิ์
นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์
นายสนธยา เสนเอี่ยม
นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล
พลตํารวจตรี กริช กิติลือ
พลตํารวจตรี กฤษกร พลีธัญญวงศ์
พลตํารวจตรี กฤษฎา แก้วจันดี
พลตํารวจตรี กิตติกร บุญสม
พลตํารวจตรี กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา
พลตํารวจตรี กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
พลตํารวจตรี คเณศ บุญเกษมสันติ
พลตํารวจตรี คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย
พลตํารวจตรี โฆษิต ปิยเจริญ
พลตํารวจตรี จรัญฌิ์ เริงธรรม
พลตํารวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช

๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
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

จิรสันต์ แก้วแสงเอก
ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์
ฉัตรวรรษ แสงเพชร
ชยพจน์ หาสุณหะ
ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์
ชัยรัตน์ ศรีเอี่ยม
ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ
ชินรัตน์ ฤทธาคณานนท์
โชคชัย เกษมไพบูลย์สุข
โชติ ชัยชมภู
ณฐพล แสวงกิจ
ณรงค์ ศุภเอม
ณัฐคมน์ พร้อมสันเทียะ
ดํารงค์ เพ็ชรพงศ์
ไตรศูล เนียมทรัพย์
ทนงศักดิ์ วังสุภา
ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์
ทัศนา แสงงาม
ทิวา บุญดําเนิน
ทีฆโชติ สุวรรณาคม
ทีป ราญสระน้อย
ธนพล บริบูรณ์
ธนยินทร์ เทพรักษา
ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค
ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์
ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข
ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
นพดล ศรสําราญ
นิรันดร เหลื่อมศรี
บัญชา ปั้นประดับ
บัณฑิต ตุงคะเศรณี
บุญทวี โตรักษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
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

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 ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

บุณยรัสน์ พุกกะเวส
บุรี รัตนสุวรรณ
ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา
ประทักษ์ เจริญศิลป์
ประสาน บุญเหมือน
ปราบพาล มีมงคล
ปริญญา วิศิษฐฎากุล
ปรีชา วิมลไชยจิต
ปรีดา เปี่ยมวารี
พงศ์ธร สุโฆสิต
พงษ์ศิริ สวนแก้ว
พจน์ บุญมาภาคย์
พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์
พรชัย ไทยแท้
พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช
พิทยา เศรษฐพันธุ์
พีระชัย ดํารงค์วานิช
พีระวัฒน์ บุญลักขะ
ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ
ไพโรจน์ บุญเต็ง
ภรศักดิ์ นวนหนู
ภาดล ประภานนท์
มณฑป แสงจํานง
มนเทียร พันธ์อิ่ม
มนัส ศิกษมัต
มานพ เกษร
ยิ่งยศ เทพจํานงค์
รักษ์จิต หม้อมงคล
วรรฏมณฑ์ อัฏฐ์วารี
วัชรพงศ์ ดํารงค์ศรี
วาสิทธิ์ บางท่าไม้
วิชัย ลีวรรณนภาใส

๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
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

วิเชียร พินดวง
วิบูลย์ สีสุข
วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์
ศิริพงษ์ ติมุลา
ศุภเศรษฐ์ โชคชัย
สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ
สมเกียรติ เกิดจงรักษ์
สมชัย ตรีมธุรกุล
สมชาย เกาสําราญ
สมชาย นุ่มโต
สมบัติ หวังดี
สมพงศ์ ทองใบ
สมพงษ์ วิถีประดิษฐ
สมหมาย ประสิทธิ์
สมาน ชัยณรงค์
สรร พูลศิริ
สรรภัทร ปราบพุฒซา
สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์
สราวุธ เอี่ยมสําราญ
สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย
สันติ ไทยเสถียร
สัมพันธ์ เบญจศิริ
สําราญ ยินดีอารมณ์
สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร
สุคุณ พรหมายน
สุทิน ทรัพย์พ่วง
สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช
สุพัฒน์ เชยชิด
สุภากร คําสิงห์นอก
สุรเดช เด่นธรรม
สุรนาท วรรณวรรค
สุรนิตย์ พรหมบุตร
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หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

พลตํารวจตรี สุรพล เกษประยูร
พลตํารวจตรี สุวิชาญ ญาณกิตติกุล
พลตํารวจตรี เสรี ธีรพงษ์
พลตํารวจตรี เสรีย์ จันทรประทิน
พลตํารวจตรี โสฬส พินิจศักดิ์
พลตํารวจตรี อดิศร อินสด
พลตํารวจตรี อดุลย์ ดรุณเพท
พลตํารวจตรี อนุชา รมยะนันทน์
พลตํารวจตรี อนุรักข์ นาคพนม
พลตํารวจตรี อภิชัย ศรีโสภิต
พลตํารวจตรี อภิชาติ สุริบุญญา
พลตํารวจตรี อรรถสิทธิ์ สุดสงวน
พลตํารวจตรี อัครพล ศรีเสาวลักษณ์
พลตํารวจตรี อํานวย วรญาวิสุทธิ์
พลตํารวจตรี อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์
พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์
นายกฤษณ์ กระแสเวส
พันตํารวจโท ชัยวิณ เสมาทอง
พันตํารวจโท เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน
นายนพดล เพชรสว่าง
พันตํารวจเอก พิเชษฐ์ เวชพันธุ์
นายพิสิฏฐ์ สกาญจนชัย
พันตํารวจโท วันนพ สมจินตนากุล
พันตํารวจโท สมศักดิ์ แววพานิช
พันตํารวจโท สามารถ ไชยณรงค์
พันตํารวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา
นายอภินันท์ นาวิกนันทน์
นายกิตติ ทัพพันธ์ชัย
นายกิตติคุณ จันทรสถาพร
นายเกรียงไกร พรหมบุตร
นายเกรียงศักดิ์ รอดประชา
นายเกียรติศักดิ์ ศรีเจริญ
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายคมสัน เพ็งบุญชู
นายครรชิต หุตะกมล
นายจักรกฤษณ์ ศรีเมฆ
นายจักรพงษ์ เธียรโชติ
นายจันทคราม เทียมทัน
ร้อยตํารวจเอก จิรสวัสดิ์ สุรฤทธิ์ธํารง
นายเจริญ ขาวสะอาด
นายเจริญ จันทวิลาศ
นายเจษฎา โชติวรานนท์
นายเจษฎา อินทุเศรษฐ
นายชัยพล โพธิ์เรือง
เรือโท เชาวเลิศ ประสพสันต์
นายไชยยศ สุขใส
นายณพร เกิดประดิษฐ์
นาวาอากาศโท ณภัทรชนน์ ผลศรัทธา
นายณรงค์ชัย สิทธารถ
นายณรงค์ชัย อรุณแสงศิลป์
นายณัฐวุฒิ ชยวัฑโฒ
นายณัฐวุฒิ เนืองทอง
นายณุวัฒน์ หรรษคุณาฒัย
นายดุสิต แช่มชื่น
นายเดช คุ้มพันธ์
นายตฤณกร ธนพงศ์อมร
นายตะวัน สุขยิรัญ
นายทรงชัย อันนานนท์
นายทรงวิทย์ อนันตธนวิทย์
ร้อยตํารวจเอก ทองสุข พิธรรม
นายทักษิณ ภิรมย์รักษ์
นายที่รัก เฉียบแหลม
นายธงชัย ศรีสวัสดิ์
นายธนบรรณ บัวคลี่
นายธนบัตร สังวรณ์
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นายธนพล ประเสริฐดี
นายธรรมภณ จิรธรรมประดับ
นายธรรมะ สอนใจ
นายธวัชชัย จิตต์ขันติวงศ์
นายธานิต วงศาโรจน์
นายนธี ชุ่มเกษร
นายนารยะชน พวงจันทร์หอม
นายน้ําแท้ มีบุญสล้าง
นายนิกร หวังสุนทรชัย
นายนิทน เกตุลุนสงค์
พันตํารวจโท นิเวศ เด่นนินนาท
นายเนติวิทย์ โง่นคํา
นายบุญช่วย บัวใหญ่
นายบุญชัย เอกศรายุธ
นายประพันธ์ นิติโชติ
นายประสงค์ กิ่งพุทธพงษ์
นายปรีชา ปิ่นอําพล
นายปรีดา โมรินทร์
นายปัญญ ไพศาลรภัทร
นายปัญญา พิชญ์เลิศชาญ
นายพงศ์สิน เกษรประทุม
นายพงษ์บัณฑิต สําเนียงเสนาะ
นายพรไพโรจน์ ตรีพงษ์พันธุ์
พันตํารวจตรี ไพฑูรย์ สาเพิ่มทรัพย์
นายไพศาล ไชยวงษ์
นายมาตุภูมิ ริยาพันธ์
นายมีชัย ปัฐพี
นายรัชต์เทพ ดีประหลาด
นายรัชพล คงศรียาตรา
นายรุ่งวิทย์ ประนิธิ
นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์
นายวรากรณ์ รุ่งจิรารัตน์
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๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวราวุฒิกรณ์ ด้วงตุ่น
นายวันชัย แก้วกําชัยเจริญ
นายวารินทร์ เจริญสุข
นายวิจิตฐ์ บุญพรม
นายวิจิตร รักราษฎร์
นายวิเชียร ขยันกิจ
นายวิเชียร พัชรธรรมพันธุ์
นายวิทวัส เอี่ยมเจริญวิทย์
นายวีระพงษ์ โล่นวรัตน์
นายวีระศักดิ์ งามจตุรวรรณ
นายศักดา คล้ายร่มไทร
นายศักดิพัฒน์ จริยเมธางกูร
นายศุภากร ชวมณีนันท์
นายสกล กมลรัตนกุล
นายสมควร เรืองวุฒิ
ว่าที่ร้อยตรี สมคิด ตุ้มวารี
นายสมชัย บรรจง
นายสมชาย เจียรสีดํารงค์กูล
นายสมพจน์ เหล่าเลิศฤทธิกุล
นายสมศักดิ์ ลีวงศ์เจริญ
นายสฤษดิ์ มาตย์สุรีย์
นายสอาด สุขเสดาะ
นายสัมพันธ์ โภคบุตร
นายสายัณห์ แสงทับทอง
นายสารสิทธิ์ พวงไพบูลย์
นายสําเนียง เตียบฉายพันธุ์
นายสําราญ หวังกุศล
นายสืบ มาลัยขวัญ
นายสืบพงศ์ โอภาพงพันธ์
นายสุดเขต เพิ่มผล
นายสุทธิชัย สุขวัฒน์นิจกูล
นายสุทธิสาร ภัทรรังษี
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นายสุเทพ โชติช่วง
นายสุพจน์ พรรณรังษี
นายสุภัทรชัย เมียนเกิด
นายสุรชัย รัตนวรรณี
พันตํารวจตรี สุรพงษ์ สายวงศ์
นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นายสุริยา สุยะนา
นายสุวัฒน์ พรหมขุนทอง
นายเสนอ นัคราภิบาล
นายอดุลยคุปต์ ทองจีน
นายอนิรุทธ์ แสงทับทิม
นายอนุชา ช้างสาร
นายอัษฏางค์ หวังพิบูล
นายอานนท์ ปราการรัตน์
นายโอภาส สุทธิมโนรัตน์
นายโอฬาร วิเศษนคร
นายเกรียงไกร นิศากร
พันจ่าอากาศเอก ชินพัฒน์ สื่อกระแสร์
นายฐิติกร พุทธมิลินประทีป
ว่าที่พันตรี ธีรเวทย์ เขียวไพรี
นายประเสริฐ แต้จิระกุล
นายกฤษณะ จ้วงสินธุ์
นายณัฏฐกฤษฎ์ วงศ์เจริญ
นายณัฐพงษ์ สิทธิธรรมศาล
นายธวัชชัย เทพรัตน์
นายนพคุณ นพรัตน์
นายพิศณุ พลพืชน์
ว่าที่เรือตรี ยุทธนา สําเภาเงิน
นายศิโรจน์ แพทย์พนั ธุ์
นายอาคม วุฒิพงษ์
นายนรมิตร คุณโลกยะ
นายจรูญศักดิ์ นวลแจ่ม
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๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายเฉลิมพล โชตินุชิต
นายชวลิต มณีนาค
นายชวลิต เศวตรัตนเสถียร
นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์
นายณรงค์ การุณยธร
นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า
นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์
ว่าที่ร้อยตรี บุญธรรม หุยประเสริฐ
นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
นายมนูธรรม มานวธงชัย
นายยิ่งศักดิ์ เผ่าอินจันทร์
นายรักษา สุทิน
นายสมชัย ไตรพิทยากุล
นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช
นายสุวัฒน์ ตันเสถียร
นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์
นายอภิรมย์ จันทรกุล
นายกิจติพงค์ ขลิบแย้ม
นายจํารัส คงเอี่ยม
นายชัยยา ยอดสง่า
นายทวิชาติ นิลกาญจน์
นายประทีป จูฑะศร
นายปรีชานันต์ พุ่มเล็ก
นายรณรงค์ เสาเหม
นายวัฒนชัย ส้มมี
นายสนธยา รักษาวงศ์
ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ พูลสงวน
ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ หัสดม
นายสุวิทย์ เรวิก
นายเสนาะ ม่วงศิลปชัย
นายกรณ์ ปิ่นวิรุฬห์
นายกฤษณ์ เจริญธุระกิจ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
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

นายกวี เปรมรัตนชัย
นายกอบชัย ชูโต
นายเกรียงศักดิ์ รอดพันธ์ชู
นายเกื้อกูล หนูแก้ว
นายขจร เลิศสกุลพาณิช
นายเขมจิตร ภาคอัต
นายคณากร เพียรชนะ
นายคนองเดช สวัสดิ์วงศ์วิชา
นายคมกฤษณ์ ขําทัศน์
นายจามร โสมานันท์
นายจุลวัชร พื้นผล
นายฉัตรชัย โชคธีรสวัสดิ์
นายฉัตรชัย เพ็ชรชนะ
นายเฉลิมชัย หิรัญญะสิริ
นายชยภัทร แสงระยับ
นายชยาธร เฉียบแหลม
นายชวลิต กิตตินันทะศิลป์
นายชะยิน สุนทรสิงคาล
นายชัยณรงค์ หวันหมาน
นายชัยยุทธ เตชะกุลปราณี
นายชัยวัฒน์ ศิริวัฒนกุล
นายชัยสิทธิ์ เงินจันทร์
นายชาญ จอนเจ๊ก
นายชานนท์ ศรีสาตร์
นายชุติเดช ศิริมงคล
นายชุตินธร ห่อวโนทยาน
นายฐปนรรฆณ์ พยุง
นายณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์
นายณัฐวัฒน์ ใบบัว
นายดนัยภัทร์ ผลศรีนาค
นายทรงธน ติระการ
นายเทิดศักดิ์ บุณยไวโรจน์

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายธเนศ ไชยหมาน
นายธวัช ชุนเคลือบทอง
นายธาริน ปัญญาโพธิคุณ
นายธีระพงศ์ ทองมั่นคง
นายนพรัตน์ อภิวิมลลักษณ์
นายนพัตธร ฤทธิกาญจน์
นายนิติพงศ์ ศักดิ์โชตินันท์
นายนิพนธ์ เกิดปั้น
นายนิพนธ์ หน่อแก้ว
นายนิวัฒ ทั่งทอง
นายบรรจง กล่ํากลาย
นายบัณฑิต ธรรมแสง
นายบุญทวี เปรมปิยะกิจ
นายบุญรัตน์ จูอี้
นายบุญลอง นรจิตต์
นายบุญส่ง ทองดีเลิศสกุล
นายบุณยฤทธิ อังศุกุลภัทร
นายเบญจพล ใจเสงี่ยม
นายปฐม บุญหนุน
นายปเนต สุระประเสริฐ
นายประจวบ ลอบลัด
นายประชา เฉลิมกิตติชัย
นายประยุทธ แก้วภักดี
นายประยุทธ ประชุมชน
นายประเสริฐ บิลมาศ
นายประเสริฐ ปลั่งศรีนนท์
นายปรัชญา ปานปั้น
นายปริญญา ปิ่นเพชร
นายปริญญา อุไรวิลาศ
นายปองศักดิ์ นันทเสน
นายปิยะพล สําเริง
นายปิยะวุฒิ เครือจันทร์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐

นายผณุกร วิสุทธิธรรม
นายพจน์ เปี่ยมปัญญา
นายพรชัย พรพศวัต
นายพรชัย หวังรุ่งเจริญ
นายพรเทพ สุทิน
นายพันธุ์ศักดิ์ วัฒนะพานิช
นายพิชัย ศรีไทย
นายพิฑัฒ กองใจ
นายพิทักษ์ แสงสายัณห์
นายพิสิฐ เลิศธรรมชัย
นายพิสิษฐ์ เจริญสุข
นายพีระ พวงมาลา
นายไพฑูรย์ หุ้มกระโทก
นายไพบูลย์ คงเขษม
นายภพ เอครพานิช
นายภักดี ราชแป้น
นายภาคภูมิ ปัณฑรางกูร
นายมงคล สงปรางค์
นายมนต์ชัย โพธิ์ทอง
นายมนูญ จันทร์แก้ว
นายมานะกิจ ถาคุณ
นายยุทธนา คุ้มมี
นายยุทธนา รังษีกาญจน์ส่อง
นายระวิ พวงกนก
นายรักเกียรติ เจนสรรพกิจกุล
นายรัศม์ ไชยชิต
นายเรวัต กลีบตะขบ
นายเรวันต์ แก่นภักดี
นายเลิศชาย สุธรรมพร
นายเลิศดิลก ยุติธรรม
นายวชิระ แก้วภักดี
นายวรวุฒิ เลาลัคนา

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวัชระ ธีระเจตกูล
นายวินัย ศักดาไกร
นายวิภัตต์ รุจิปเวสน์
นายวิโรจน์ เกียรติสินทรัพย์
นายวิวัฒน์ โกมลตรี
นายวิเศษ วิเศษจุมพล
นายศรายุธ การะเกตุ
นายศุภกิจ แย้มประชา
นายสงวนศักดิ์ กิมเอ็ง
นายสนธิชยั จันทร์พานิช
นายสมเกียรติ คําเนตร
นายสมควร จารุธํารง
นายสมเด็จ จุลราช
นายสมเดช เอี่ยมวิเชียรเจริญ
นายสมนึก ปัททุม
นายสมพร ศรีกฤษณ์
นายสมพิศ เพ็งงาน
นายสมภูมิ หล้ารัศมี
นายสมยศ อรุณศรีโสภณ
นายสมศักดิ์ ศรียาภัย
นายสยมพร วงศ์พยัคฆ์
นายสรพงค์ ไกรสุวรรณ์
นายสรเพชญ กฤติยาวงศ์
นายสวัสดิ์ สมแก้ว
นายสหรัฐ กิติ ศุภการ
นายสําเร็จ พงศ์วงประเสริฐ
นายสําเริง เกษรศิริ
นายสุทธิพงษ์ โอวาสิทธิ์
นายสุนทร จันทร์ฉิ้น
นายสุเนตร สาทา
นายสุภชัย เตชะหงษา
นายสุระพงษ์ แสงรัตนาภรณ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔

นายสุวรรณ์ นามตะ
นายสุวัฒน์ รุ่งเมฆารัตน์
นายองอาจ ชัยเพชรโยธิน
นายอดล ไตรรงค์ทอง
นายอดิศร ตรีเนตร
นายอภิชาติ คงชาตรี
นายอภิชาติ อังศุภศิริกุล
นายอรรณพ เขาแก้วผลึก
นายอรรถชาต์ สินไชย
นายอรรถวิทย์ ยาวะประภาษ
นายอัมพล เหล่าสิงห์
นายอัยยรัช บุญส่งสุวรรณ์
นายอาทิตย์ เกียรติศิริโรจน์
นายอาวุธ อักษรพันธ์
นายอํานาจ เพ็งมาก
นายอุชาติ เธียรพรานนท์
นายอุดม มีแสง
นายเอกชัย ฤทธิภักดี
นายเอกพงษ์ ตั้งวิชาชาญ
นายเอกราช สมัครไทย
นายเอกรินทร์ หนุนภักดี
นายโอภาส คุรุปราการกิจ
นายประจญ กลมกลึง
นายศรณรงค์ นิลสาริกา
นายสมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์
นายสมศักดิ์ วังเมธากุล
นายสาธิต สุขบท
นายสุขุม ทองศิริ
นายสุวิทย์ เปรื่องธรรมกุล
นายกําพล วันทา
นายเกษม จันทร์น้อย
นายเจริญ ทั่งทอง

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายชวลิต นิ่มละออ
นายประชีพ ชูพันธ์
นายประเสริฐ จีนุพงษ์
นายวิทย์ พิณคันเงิน
นายวีระวัฒน์ ตันปิชาติ
นายสมมาต สังขพันธ์
นายสุรพล ตันตราภรณ์
นายภัคพล งามลักษณ์
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
นางอุไร คุณานันทกุล
นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง
นางกรรณกนก ช่างกลึงเหมาะ
นางกาญจนา สัมพันธ์สันติกูล
นางสาวเกลียวพันธ์ ลีละศร
นางสาวจินตนา สุคนพาทิพย์
นางเฉลิมศรี สงค์ประเสริฐ
นางสาวชลลดา อารีรัชชกุล
นางสาวชลิดา โชไชย
นางสาวณัฏฐา บัวหลวง
นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
นางณิชยา ลิขิตเดชาโรจน์
นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ
นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล
นางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ
นางดาหวัน สุวินัย
นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน์
นางนงนุช ธนเศรษฐ
นางนภัสชล ทองสมจิตร
นางสาวนัยนา คงสาหร่าย
นางนิภาพร ศุขสาตร
นางสาวประสพศรี รักความสุข
นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางปรียาพร บูรณศิรินทร์
นางปาริชาต เทพอารักษ์
นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
นางพนัสดา จรูญสมิทธิ์
นางสาวพรทิพย์ อุดมเวทยนันท์
นางสาวพรพรรณ มณีสถิตย์
นางสาวพิไล หิรัญวาทิต
นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์
นางสาวรัชนี เครือรัตน์
นางราณี อุปการะกุล
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
นางสาวเรณู คล้ายแก้ว
นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ์
นางสาววาสนา วิมุกตานนท์
นางสาวศมนรัตน์ จันทร์จําลอง
นางศิริพร วัยวัฒนะ
นางสาวศิลักษณ์ ปั้นน่วม
นางสาวศุภพร สาครบุตร
นางสมจิตต์ จรรยพงษ์
นางสาวสมมาตร รัตนแสง
นางสินีนาถ วิมุกตานนท์
ร้อยตํารวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล
นางสาวสุมิตรา พูลทอง
นางสุมิตรา อติศัพท์
นางอรพิน สวัสดิ์พานิช
นางอรวรรณ คงธนขันติธร
นางอัมพวรรณ รัตนาวะดี
นางสาวอารยา วัฒนประภาพงศ์
นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์
นางเอมปรีดิ์ วัชรางกูร
นางสาวเอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ

๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พลตรีหญิง กรวิกา สิรสุนทร
พลตรีหญิง จรัสพรรณ ทัตตานนท์
พลตรีหญิง จินตนา อิงคุลานนท์
พลตรีหญิง ธัญธารีย์ บุญชู
พลตรีหญิง นริสา เชิดธรรม
พลตรีหญิง นาฎฐินี กลัมพสุต
พลตรีหญิง พรจรีย์ แย้มจินดา
พลตรีหญิง พรโพยม บุญศิริ
พลตรีหญิง ไพจิตต์ อัศวธนบดี
พลตรีหญิง ภรณี ชเยมะ
พลตรีหญิง รวินันท์ มิลินทานุช
พลตรีหญิง รัตตินันท์ นวลสุวรรณ์
พลตรีหญิง วรรณวิไล ไกรสรพงษ์
พลตรีหญิง วรวรรณ วัฒนไชย
พลตรีหญิง วราภรณ์ นาครัตน์
พลตรีหญิง วัฒนา อิ่มเงิน
พลตรีหญิง วันวิสาข์ เอี่ยมสมุทร
พลตรีหญิง ศรีสมร บุรณศิริ
พลตรีหญิง ศิริพักตร์ วีระภุชงค์
พลตรีหญิง อ้อมพร หุราพันธุ์
พลเรือตรีหญิง ปัทมา วิริยะศิริกุล
พลเรือตรีหญิง ผ่องศรี กรรณสูตร
พลเรือตรีหญิง พรทิพย์ เมฆลอย
พลเรือตรีหญิง มาลินี อิ่มวิทยา
พลเรือตรีหญิง วราภรณ์ เกิดสุข
พลเรือตรีหญิง วิมลลักษณ์ เมืองศรี
พลเรือตรีหญิง หยาดนภา บุญอนันต์
พลเรือตรีหญิง อัญชณา คงคานนท์
พลอากาศตรีหญิง กฤตพร ตะวันแจ้ง
พลอากาศตรีหญิง จินตนา พวงผกา
พลอากาศตรีหญิง จินตนา ศิริโยธิพันธุ์
พลอากาศตรีหญิง เชาวนา สุนทรวิภาต

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
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

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศตรีหญิง ดุจหทัย หาญสวธา
พลอากาศตรีหญิง นภาลัย นิพิฏฐ์กุล
พลอากาศตรีหญิง บังอร จิตร์ภักดี
พลอากาศตรีหญิง ประกายเพชร จันทร์โอชา
พลอากาศตรีหญิง ประไพศรี ลยางกูร
พลอากาศตรีหญิง พรทิพย์ บํารุงวุทธิ์
พลอากาศตรีหญิง ไพเราะ ธรรมสุนทร
พลอากาศตรีหญิง สุรีย์ บรรลือหาญ
นางกมลรรจน์ สิกเสน
นางกรรณิการ์ จริงจิตต์
นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
นางสาวกุสุมา มีกรุณา
นางสาวเกื้อกูล พะเนียงทอง
นางขนิษฐา โพธิยอด
นางจงจิตร ค่าน้ํามิตร
นางจรรยา มีหิรัญ
นางจิตลัดดา สุขะวิริยะ
นางสาวจิติมา ศุภพิตร
นางจินตนา ดิษเย็น
นางจิราภรณ์ ยอดสุวรรณ
นางไตรทิพย์ พุ่มศิลา
นางสาวทัศนีย์ พูลทวีธรรม
นางสาวนฤมล จรัสวชิรกุล
นางนัทีวรรณ สีมาเงิน
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
นางนิภา จันทร์จิราวุฒิกุล
นางปรมา วานิชถาวร
นางสาวประเทืองทิพย์ ธีรเวชเจริญชัย
นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
นางสาวปุญญาพร ปั้นงาม
นางพจมาลย์ ศิริอักษรสาสน์

๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางพนมวัลย์ วัชชพันธ์
นางพรสุข วรรณธรรม
นางพัชรินทร์ โชไชย
นางสาวพิไลวรรณ เนียมวัน
นางสาวเพ็ญโสม ยุทธ์รัตนา
นางสาวภัทรคุณ ยุทธดนัยกุล
นางภุมรินทร์ ธนานุกูลวงศ์
นางสาวมณฑิรา แซ่ตั้ง
นางมลฐินี เอี้ยวพิทยากุล
นางสาวมัณฑนา บุณยากร
นางมาลี สุมโนทยาน
นางลัดดา ยอดขันธ์
นางสาววชารี เจริญสัมฤทธิ์
นางวชิรญา เพิ่มภูศรี
นางสาววนิดา บุญวังทอง
นางวรรณี ภู่หอมเจริญ
นางวิรดา ตรรกวาทการ
นางสาววิไลวรรณ หฤทัยวิจิตรโชค
นางศรีรัตน์ วัฒนล้ําเลิศ
นางศิริลักษณ์ สิงห์โต
นางสาวสมจิต ธีรยุทธวงศ์
นางสมใจ นาคเสวตร
นางสมศรี เพิงผา
นางสารภี ลั่นซ้าย
นางสํารวย ภัทรกุลกีรติ
นางสาวสิส์ภรัฏฐ์ เจริญโอสถ
นางสาวสุขฤทัย วัชราธรสุข
นางสุธาทิพย์ กิตติเกษมศิลป์
นางสาวสุนทรี คร้ามอ่ํา
นางสุพัตรา พิสฐศาสน์
นางสาวสุภัค ไชยวรรณ
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖

นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ
นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ
นางสุมิตรา อนุศิษฏ์วิวัฒน์
นางสุรัชวดี อธิปัตยะวงศ์
นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุขใส
นางเสาวนีย์ โลหะกุลวิช
นางเสาวภา บุญธรรม
นางโสภา กิจจาทร
นางสาวอจิรพรรณ พู่วณิชย์
นางอภิสมา ชาญสืบกุล
นางอรชา เก้าเอี้ยน
นางสาวอรณี ควรนิยม
นางอวยพร ฟูตระกูล
นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์
นางสาวอัญจนา วงศ์สว่าง
นางอัญชลี รอดผล
นางอารีย์ ฉวีวรรณมาศ
นางอุบลรัตน์ ลิ้มสวัสดิ์
นางอุไรวรรณ โชติกกําธร
นางอุษณีย์ เผ่าประเสริฐ
นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์
นางจิตเกษม ตัณฑศิริ
นางสาวพรพรรณ บัวเกิด
นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท
นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์
นางลินนา ตังธสิริ
นางวไลกร ศิวรักษ์
นางศันสนีย สหัสสะรังษี
นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์
นางศิริพร ชัยมงคล
นางสําเนียง ศุภวรรณกิจ
นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางอุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์
นางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร
นางรุ่งอรุณ เขียวพุ่มพวง
นางสาวสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ
นางสาวชนิดนารถ เจริญเนือง
นางดารารัตน์ แก้วสลับสี
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
นางนวลผจง สาลีผล
นางนาฏยา ทินกร ณ อยุธยา
นางสาวน้ําค้าง คันธรักษ์
นางเพชรรัตน์ ป้อมเย็น
นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล
นางรัตนา สัยยะนิฐี
นางสาวสุภาภรณ์ ณ นคร
นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ
นางสาวอุไร เล็กน้อย
นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม
นางกาญจนา ชื่นพิชัย
นางสาวกาญจนา วิมลไชยจิต
นางกิตติมา ศิวอาทิตย์กุล
นางสาวจงกลณี แช่มช้าง
นางจิติมา ยถาภูธานนท์
นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล
นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล
นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ
นางสาวชวลี เฌอกิจ
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส
นางสาวดุษฎี รังษีพลาสวัสดิ์
นางตวงทอง ปัจฉิมะศิริ
นางสาวทรรศณีย์ ปรัชญาบํารุง
นางทิพวรรณ ตังตระกูล
นางนพมณี สุวรรณัง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
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

หน้า ๗๗
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นางสาวนฤทัย วรสถิตย์
นางนฤมล บูรณะพิมพ์
นางนันทา ติงสมบัติยุทธ์
นางประทิน สีสา
นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ
นางปิยนุช นาคะ
นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ
นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์
นางสาวพรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
นางพรรณพิมล พลภักดิ์
นางพรศิริ เสนากัสป์
นางมยุรีย์ สุนทรธรรม
นางเย็นจิต ทองยงค์
นางเยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย
นางรอซนานี สันหมุด
นางสาวรังษิต ภู่ศิริภิญโญ
นางรัชนีวรรณ ตาฬุมาศสวัสดิ์
นางราตรี ภูมิฐานนท์
นางสาวรื่นฤดี บุณยะโหตระ
นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง
นางวัชรีพร โอฬารกนก
นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช
นางสาววาณี อังตระการศิริ
นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร
นางสาวศรีวิเศษ เกษสังข์
นางศศิธร วิเศษ
นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ
นางสมหญิง ชูประยูร
นางสุกัญญา แสงอร่าม
นางสาวสุจิตตรา พงศ์วิวัฒน์
นางสุจิตรา พันธุมะบํารุง

๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสุมิตรา อภิชัย
นางสุรีย์รัช อวนสกุล
นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์
นางสุวิมล ขุนพันธุ์
นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา
นางสาวอมราพัทธ์ เวชเตง
นางอุษา บํารุงพืช
นางสาวชุติมา ไทยเจียมอารีย์
นางนพมาศ รัตนพันธุ์
นางปรัตน์ดา ลีวัฒนะ
นางปาณิสร ศศิธร
นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์
นางสายสุนีย์ เด็ดดวง
นางสิริรัตน์ วีรวิศาล
นางสาวสุกัญญา ศิริโภคากิจ
นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม
นางอัมพวัน วรรณโก
นางอุบลทิพย์ จางวิบูลย์
นางสาวกาญจนา นิตยะ
นางสาวจินตนา บุพบรรพต
นางชฎาภรณ์ อุณหปาณี
นางสาวชิดชนก พุทธประเสริฐ
นางสาวตรูจิต มหาวิหกานนท์
นางนันทนา บุณยานันต์
นางเบญจมาศ เผื่อนทอง
นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์
นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์
นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม
นางสาวสาวิตรี ศรีสุข
นางสิริวรรณา เดชวิถี
นางสุพรรณา สิทธิมณฑล
นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
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

นางสาวจารุนันท์ ตันเจริญผล
นางสาวจินตนา ศิลป์วุฒิ
นางสาวจีรภา วราดุล
นางสาวบงจรรย์ กาญจนศาสตร์
นางสาวผุสดี คงสมบูรณ์โชค
นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล
นางสุทิน โรจนาปิยาวงศ์
นางสุรีรัตน์ สันติภาภรณ์
นางอรธัญญา หุ่นดี
นางสาวอัจฉรา จุ๋ยมา
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร
นางจิตติมา อรรถอารุณ
นางสาวจิระภาพร ไหลมา
นางชุษณา ทองประทุม
นางสาวสมศรี แก้วนุกูลกิจ
นางสาวสุภกานต์ วิทิตวโรดม
นางอัมราพร อัชวังกูล
นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข
นางไฉไล เตือนวีระเดช
นางสาวฐิติมา งามทวีรัตน์
นางสาวบุญทิวา บุญจร
นางบุษบา จันทร์กุศล
นางสาวปรีชญา พุดน้อย
นางพัจนา ปัญจมรัศม
นางสาวพัตถาภรณ์ ไชยานุพงศ์
นางพิมล ปงกองแก้ว
นางภารดี อินทชาติ
นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
นางวนิดา อรุโณทัย
นางสาววรวีร์ ภู่สวัสดิ์รัตนา
นางสาวศมานันท์ หวังประเทือง
นางสุจิตรา ถนอมทรัพย์

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์
นางสาวสุภารัตน์ ฮุนพงษ์สิมานนท์
นางสุภาวดี ไชยานุกูลกิตติ
นางสุรัชนี อริยภูวงศ์
นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์
นางอร่ามศรี รุพันธ์
นางกนกพร ศิริมาลา
นางกมลพร จรูญกิจพิศาล
นางกรรณิกา สาระถี
นางกรรณิการ์ มาบุญมี
นางกรองมาศ อุ่นประเดิม
นางสาวกัญญณัช กาญจนะ
นางกัญญารักษ์ รอดอยู่
นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
นางกาญจนรัตน์ ทวีศักดิ์
นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์
นางสาวกิ่งแก้ว เกิดในมงคล
นางกุลดา พันธ์เตี้ย
นางขวัญมณี กลมเกลียว
นางคําขวัญ พรมดี
นางจตุพร มณีเนตร
นางจารุนันท์ ปรมาธิกุล
นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์
นางจิตตา เสาวกุล
นางฉวีวรรณ หมื่นกันยา
นางฉวีวรรณ อัศฤกษ์
นางชลิดา กลั่นแก้ว
นางสาวชิดชนก ภาณุทัต
นางชุ่มเมือง ศีลพันธุ์
นางสาวฐิติพรรณ เป็งโท
นางณวิศา นพเก้า
นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
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

นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
นางณิชาพร ปรีชาวิภาษ
นางถนอมศรี บุตรโยธี
นางทิชากร ประไพพิทยาคุณ
นางธนพร ศิรเฉลิมพงศ์
นางนงนุช คงน้อย
นางนงลักษณ์ ชิ้นปิ่นเกลียว
นางนัยนา จุ่งพิวัฒน์
นางสาวนารี นันตติกูล
นางนิตยา เจนบรรจง
นางนิยม วิเศษศร
นางนิลุบล โชคบัญชา
นางเนตรบังอร ศรไชย
นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง
นางประนอม ฮมแสน
นางประไพ พลรักษ์เขตต์
นางประภัสสร ศิริแสงชัยกุล
นางสาวประภัสสร อุราสาย
นางประสงค์ ภักดีฤๅทัย
นางสาวปราณี ภารังกูล
นางปรียาภรณ์ เล็กพันธ์
นางสาวปลั่งศรี ชลัมพุช
นางสาวปวิภา ภู่ตันติกุล
นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์
นางปิยะฉัตร อินสว่าง
นางพรทิพย์ ปูรณโชติ
นางสาวพรศรี เคนถาวร
นางสาวพวงทิพย์ สุวัฒนพันธ์
นางพัชรี คําภู
นางพัฒนาพร เหมัษเฐียร
นางพัลลภา ศรีวิไล
นางพิมผกา ตาผา

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางเพียรทอง เมธะพันธุ์
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน
นางภัสรัสนันท์ เทพเจริญ
นางภาวินี ไตรศิวะกุล
นางสาวมะลิ ยู้บุญยงค์
นางยิษฐา แว่วศรี
นางยุพา ศรีแก้วหล่อ
นางรจนา กิติราช
นางระเบียบ จันทา
นางรัชนีวรรณ บัวสถิตย์
นางราตรี รัตนไชย
นางเรณู หาญสูงเนิน
นางสาวลดาวัลย์ เผ่าภิญโญ
นางลักษณา ชาญชิตปรีชา
นางวนิดา วานิช
นางวนิดา อยู่คงดี
นางวรรณธนา ไฝสีดํา
นางสาววรรณภา วรรณศรี
นางวรัญญา ศรีเนตร
นางวไลวรรณ วัฒนาวิวัฒน์
นางสาววัชรี จิตต์วรจินดา
นางวันดี สรรค์ศุภศิริกุล
นางวิภาดา เหลืองแสงทอง
นางวิไลวรรณ บุญนวล
นางสาวศรีวรรณา จันทร์จิตรเพ็ชร
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
นางสาวศันสนีย์ ทาสม
นางศิริ กําปั่นทอง
นางศิรินันท์ รักขติวงศ์
นางสาวศิริพร กองแก้ว
นางศิริพร รัตนสิงห์
นางศุภร อาสาณรงค์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
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

นางสาวสมศรี ประทุมเมฆ
นางสร้อยระย้า พวงงาม
นางสายใจ มีชนะ
นางสุจิรา อาแว
นางสาวสุชาดา จันทร์แพง
นางสุดสวาท มีไชโย
นางสาวสุธี อารีย์พงศ์
นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน
นางสุนีย์ บุตรเนียร
นางสุพรรณี เกิดสุวรรณ์
นางสุพตั รา บุญโสภา
นางสุพัตรา สมกล้า
นางสุพัตรา แสงทอง
นางสุพิตรา สิงหะพล
นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ
นางสุภาวดี อนวัชมงคล
นางสุมาลี สานุจิตร
นางสุรัชฎา ชูเลขา
นางสุรางค์ พาน้อย
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา
นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช
นางสุวรรณา สุขสําราญ
นางสุวิมล นิลผาย
นางเสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี
นางเสาวลักษณ์ ชมมณฑา
นางโสภิต เพิ่มทรัพย์
นางหทัยทิพย์ ยุเหล็ก
นางอธิชา รุมพล
นางอรนุช เชาวนปรีชา
นางอรนุช พิณพงษ์
นางอรวรรณ ธรรมทอง
นางอวยพร บัวหลวง

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางอัญชนี ศรีรักษา
นางอัญชลี ชัยธนะกุลมงคล
นางอารีย์วรรณ จันทร์กระจ่าง
นางอารีรัตน์ หอมจันทร์
นางอารุณี ใหม่คามิ
นางอุทัยวรรณ ทิพย์เนตร
นางกรองทอง วัฒนภิรมย์
นางกุสุมา สุศิริวัฒนนนท์
นางสาวจุตินาฏ เย็นบํารุง
นางสาวชมเชย ภัทรปกรณ์ศรี
นางทิพาพร ทัศนภักดิ์
นางนรรธพร ช่างสม
นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย
นางพธู ชินะโรจน์
นางเพียงใจ แสงวิจิตร
นางมะลิวัลย์ พูนขวัญ
นางวณิชชา ฉ่ําเฉลิม
นางวารุณี ตระกูลรังสิ
นางสาววีณา จันทร์อารักษ์
นางสาวสุจติ รา เหลืองวัฒนนันท์
นางสุธาทิพย์ ศรีโหร
นางสุวัฒนา แดงกรัด
นางสุวารี รวบทองศรี
นางเสาวนีย์ สิมรีวงษ์
นางสาวอธิชา เขียวเซ็น
นางอลงกรณ์ กาญจนาชีวะ
นางสาวอัจฉรา ทองตัน
นางสาวอัมพร สุวรรโณ
นางสาวเอมอร เสียงใหญ่
นางสาวจิตราวรรณ มณีศรีวงศ์กูล
นางจีรภา เดชมหามงคล
นางชลอลักษณ์ แก้วพวง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖

นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์
นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์
นางถวิล เพิ่มเพียรสิน
นางสาวทัศนีย์ นนทจิต
นางทัศนีย์ มะโนปัญญา
นางนิตยา อัยราวงศ์
นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนชอบ
นางสาวบุศรา ศุภศรี
นางเบญจพจน์ นิ่มสวัสดิ์
นางประไพจิตร อ้นจู
นางพรทิพย์ ตัณฑัยย์
นางพรปวีณ์ วิชิต
นางพรพรรณ ศุภนคร
นางสาวพัชราวรรณ นาควัชระ
นางพิไรสรร จินดาสวัสดิ์
นางเพชรรัตน์ นรเดชานนท์
นางภานันท์ ภาณุทัต
นางมธุรส เปรมฤทธิ์
นางสาวรัตนา พละชัย
นางสาวรัตนา อุทัยรัตน์
นางรัตนาภรณ์ วัชโรทัย
นางราณี อมตเวทย์
นางรุ่งนิรันดร์ อังคเมธากร
พันโทหญิง รุ่งอรุณ เกิดโภคา
นางสาววนิดา จารีย์
นางวรรณี ศรีอุทัย
นางวันทนา จันทร์เกตุ
นางสาววันทนี สุนทรวรางคณา
นางสาววิภา เวสาการพานิช
นางวิมลศรี ปัทมินทร์
นางสมศรีเมือง วงศ์ชูชาติ
นางสวัสดีโสภา พูลไชย

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสุขุมาล ธนานันต์
นางสุจินตนา ศรีตะระโส
นางสาวสุมล ถาวรวสุ
นางสาวสุมาณี ณ อัมพร
นางสาวสุวรรณา ลีลาเทพินทร์
นางอมรรัตน์ กลับคล้าย
นางอรัชพร เทพวัลย์
นางสาวอริยา ลิ้มสุวัฒน์
นางอัจฉรา แก้วกําชัยเจริญ
นางอัญชลี เตชะนิยม
นางอารมณ์ วาจารัตน์
นางอิงอร ช่วยจวน
นางสาวอุทัยวรรณ บัวครื้น
นางอุษณีย์ จันทรโมลี
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์
นางกัญญา ทองมั่น
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย
นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล
นางสาวทัศชล เทพกําปนาท
นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์
นางประภาพรรณ อินทรประเสริฐ
นางปิยนุช ศรีสุข
นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม
นางวนิดชา ตั้งใจ
นางศันสนีย์ พุกกานนท์
นางศิริพร ทองทวี
นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์
นางอมรา ศรีสุชาติ
นางอลิสรา มะแซ
นางอุทุมพร เรือนน้อย
นางดุษฎี มั่นความดี
นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
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

นางบังอร บุญชู
นางสาวภัทริยา ไชยมณี
นางวรรณภา ตันยืนยงค์
นางอุมาพร สุขม่วง
นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์
นางกนกวรรณ เยรินี
นางกมลวรรณ เจนวิถีสุข
นางกมลวิช เลาประสพวัฒนา
นางกรรณิการ์ สัจจาพันธ์
นางกรวิภา ขวัญเพ็ชร
นางกฤษณา กาญจนสุระกิจ
นางกฤษณา สําเร็จ
นางกฤษณีย์ วิกุลจรูญเดช
นางกัญญา โสมคํา
นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์
นางกาญจนวิไล โมมินทร์
นางกาญจนา ก้อนสันทัด
นางกุสุมาลย์ แก้วอุดม
นางสาวเกศริน ฑีฆายุ
นางเกื้อกูล ชั่งใจ
นางขนิษฐา เจริญลาภ
นางเข็มพร กิจสหวงศ์
นางสาวคนึงนิตย์ เหรียญวรากร
นางจรรยา ศรีพันธะบุตร
นางสาวจันทรพร ทองเอกแก้ว
นางสาวจันทิมา เอื้อตรงจิตต์
นางจารุชา รัชตสุภัค
นางจารุพร พุทธวิริยากร
นางจินดา เกษวงศ์รอต
นางจินตนา มีแสงพราว
นางสาวจิรภา ศักดิ์กติ ติมาลัย
นางจิรารัตน์ อนันตกูล

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา
นางสาวจุราพร พงศ์เวชรักษ์
นางจุรี โก้สกุล
นางสาวจุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
นางเจษฎี แก้วศรีจันทร์
นางชญานุช แสงวิเชียร
นางชลรส นงค์ภา
นางชุลี โจนส์
นางสาวฐปนีย์ สารครศรี
นางณฐา คุปตัษเฐียร
นางสาวณมณ จีรังสุวรรณ
นางณหทัย วงศ์ปการันย์
นางสาวณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
นางสาวณัฐฐินีย์ สินฉิม
นางณิชยา รัศมี
นางดาราพิไล คําแพง
นางเตือนใจ รักษาพงศ์
นางสาวเตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
นางสาวทัศนีย์ สิงห์เจริญ
นางทัศนีย์ อรรถรัตนศักดิ์
นางทิพมาศ ชุมวรฐายี
นางทิพาพร ธาระวานิช
นางทิวาวรรณ คําดวง
นางธนวรรณ พฤฒิวรานนท์
นางธัญวรัตม์ พรหมวาทย์
นางสาวนงณพชร คุณากร
นางสาวนงนุช บุญยัง
นางนงนุช โอบะ
นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์
นางนงเยาว์ จิตตะปุตตะ
นางสาวนงเยาว์ เสถียรวัฒน์
นางนริศรา จริยะพันธุ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔

นางสาวนฤมล สอาดโฉม
นางนฤมล อัศวเกศมณี
นางนวลจันทร์ ตุลารักษ์
นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์
นางนวลฉวี ประเสริฐสุข
นางสาวนวลแสง สูคีรี
นางสาวนันทกา โกรานา
นางสาวนันทนา ธนาโนวรรณ
นางสาวนันทวัน เทอดไทย
นางนารี เพชรสัมฤทธิ์
นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร
นางสาวนิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด
นางสาวนิตยา เล็กตระกูล
นางนิ่มนวล อัครพิทยาอําพน
นางสาวนุชนารถ บุญจึงมงคล
นางบุญฑวรรณ วิงวอน
นางบุญส่ง ใหญ่โต
นางสาวบุญสม หรรษาศิริพจน์
นางสาวเบญจมาศ ช่วยชู
นางเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
นางเบญจวรรณ โมธินา
นางประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
นางประภาศรี ริรัตนพงษ์
นางประสบสุข ศรีแสนปาง
นางสาวปริญญา ฤทธิ์เจริญ
นางปัทมา วีระวานิช
นางปัทมา สุวรรณภักดี
นางปาริชา มารี เคน
นางสาวปิยะนุช จิตตนูนท์
นางพนอ เตชะอธิก
นางพนัสยา เธียรธาดากุล
นางสาวพนาลี ชีวกิดาการ

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางพนิดา วิชัยดิษฐ
นางพรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิร์ค
นางพรทิพย์ ศรีแดง
นางพรรษา อุตโมท
นางพัชรินทร์ ระวียัน
นางพัชรี ชยากรโศภิต
นางสาวพันทิศา ภาวบุตร
นางพานทิพย์ แสงประเสริฐ
นางสาวพิชญดา เกตุเมฆ
นางพิชญา พรรคทองสุข
นางพีรนุช จอมพุก
นางพุทธชาด ศุภลักษณ์
นางเพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร
นางเพ็ชรี หมื่นเจริญสุข
นางเพ็ญแข แต่งจันทร์
นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
นางสาวภัทรพร เกษสังข์
นางภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
นางมณฑ์ณัธอร วุฒิวิชญานันต์
นางสาวมนวิกา ผดุงสิทธิ์
นางสาวมาลินี บุณยรัตพันธุ์
นางยุพา ถาวรพิทักษ์
นางยุพา ราชู
นางยุวดี ภูริโภไคย
นางยุเวช ทองนวม
นางรวิภา ธรรมโชติ
นางระพีพร อริยภานุรัตน์
นางระวีวรรณ สุวรรณศร
นางสาวรุ่งทิพย์ ชวนชื่น
นางลดาวัลย์ พวงจิตร
นางวนิดา รัตนมณี
นางวรรณี วิชัยระหัด

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
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

นางวรัชยา ศิริวัฒน์
นางสาววรัญญา ปุณณวัฒน์
นางวราภรณ์ จิรชีพพัฒนา
นางสาววสุมดี อิ่มแก้ว
นางวัชรีย์ เหมืองจา
นางวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
นางวันวิสาข์ สกลภาพ
นางวารินทร์ สุขกุล
นางวิจิตรา ลีละศุภกุล
นางวิภาพันธุ์ วังขนาย
นางสาววิภาวี นิตยานันทะ
นางวิมลมาลย์ รินไธสง
นางสาววิยะดา จันทน์โรจน์
นางวิไล พิพัฒน์มงคลพร
นางวิวรรณ ทังสุบุตร
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
นางศิราณี อิ่มสุวรรณ์
นางสาวศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม
นางศุทธินี งามเขตต์
นางสมปอง ตรุวรรณ์
นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ
นางสาวสมหญิง ไทยนิมิต
นางสมัย ลาเกลี้ยง
นางสมาพร มณีอ่อน
นางสาคร ขันธจันทร์
นางสารภี อากาศฤกษ์
นางสาหร่าย เล็กชะอุ่ม
นางสุกัญญา กล่อมจอหอ
นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ
นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ
นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์
นางสาวสุจินันท์ ป้อมจันทร์

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสุณี เลิศสินอุดม
นางสุดสงวน ทวีแสง
นางสุดารัตน์ วงค์จู
นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐ
นางสาวสุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล
นางสุทิน ทองไสว
นางสุทิสา ถาน้อย
นางสุธาทิพย์ ทั่วจบ
นางสุนี ลิมปนดุษฎี
นางสุพิศ ยางาม
นางสุภางค์ เอ่งฉ้วน
นางสุภาพร กลิ่นคง
นางสาวสุภาพร ลาภจิตร
นางสุภาวิณี สัตยาภรณ์
นางสาวสุมาลี สวยสอาด
นางสาวสุริสา บุญโชติหิรัญ
นางสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
นางสุวลี พจมานวิพุธ
นางอนงค์ พืชสิงห์
นางอนุชิตา มุ่งงาม
นางสาวอรสร สารพันโชติวิทยา
นางสาวอรอุมา ชัยวัฒน์
นางอักษรศรี พานิชสาส์น
นางสาวอัจฉรา สากระจาย
นางสาวอัญชนา ประเทพ
นางอัมพิกา เอี่ยมสําอางค์
นางอัมรา หมั่นกิจ
นางอัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
นางอานันท์ชนก ศฤงคารินกุล
นางสาวอินดา แตงอ่อน
นางสาวอุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
นางอุไร สุทธิแย้ม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางเอกรัตน์ วงษ์แก้ว
นางสาวกนกวรรณ ศรีรักษา
นางกอบกาญจน์ มหัทธโน
นางกอบกุล ยศณรงค์
นางกัลยา ตีระวัฒนานนท์
นางสาวกาญจนา มหาพล
นางกาญจนา ยังขาว
นางสาวกาญจนา ริ้วทอง
นางสาวกาญจนา วณิชรมณีย์
นางกานตนิจ สื่อวิโรจนกุล
นางกิตติประกาย อัครธรรม
นางสาวกิตติมา บ่างพัฒนาศิริ
นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ
นางกิตติยา มหามงคล
นางสาวกุสุมาวดี คําเกลี้ยง
นางเกษร สังข์กฤษ
นางขจีรัตน์ บุญวิวัฒนาการ
นางสาวขนิษฐา เจนวณิชสถาพร
นางสาวขนิษฐา มินวงษ์
นางขวัญจิต วงศ์อาภาเนาวรัตน์
นางครามิณี พิพัฒน์เวช
นางคุณภร ตั้งจุฑาชัย
นางจงจิตร อินทรอุทก
พันตํารวจตรีหญิง จงลักษณ์ เปาอินทร์
นางสาวจันทนา วรรณเพิ่มสุข
นางสาวจารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
นางจินตนา ศรีธรรมมา
นางจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ
นางสาวจิรสุดา เผือกคง
นางจุฑารัตน์ ไกรขจรกิตติ
นางเจียมรัตน์ ผลาสินธุ์
นางสาวฉมาภรณ์ คลังรัตน์

๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง
นางสาวฉันทนา ผดุงทศ
นางสาวชมพูนุท วิจิตรสงวน
นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์
นางสาวช่อทิพ กาญจนจงกล
นางชุฎาพร โอภาสพสุ
นางชุติมา แสนทวีดํารงกุล
นางสาวชุลีพร จิระพงษา
นางฐิตมิ า โกศัลวิตร
นางสาวณัฎฐิรา ทองบัวศิริไล
นางณัฏฐกานต์ นนทวงค์
นางณัฐพร สุดสุข
นางณิชาภา สวัสดิกานนท์
พันตรีหญิง ดวงกมล สุจริตกุล
นางสาวดารณี เพ็ญเจริญ
คุณหญิงเดือนเพ็ญ พึ่งพระเกียรติ
นางทัศนีย์ ภูวิภิรมย์
นางสาวทัศนีย์ ศรีจันทร์
นางทัศนีย์ สมสมาน
นางทิพยา ตั้งสิริสงวน
นางสาวทิพวรรณ คูศิริวิเชียร
นางสาวทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์
นางธนพร รัตนสุวรรณ
นางธนิตา ฉิมวงษ์
นางธัญญกร นันทิยกุล
นางธันยภัทร พงษ์เลาหพันธุ์
นางธิดา เอื้อกฤดาธิการ
นางธิดารัตน์ ปลื้มใจ
นางสาวธิดารัตน์ ศรีสุโข
นางสาวธีรนุช ศรีธุระวานิช
นางสาวนงนุช มารินทร์
นางนงลักษณ์ ลิ่มทวีกูล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
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

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภาพร เกียรติดํารง
นางนฤมล ภมะราภา
นางนฤมล เอื้อพงศธร
นางสาวนวลสกล เทพรักษ์
นางนันทกา หนูเทพ
นางนันทวัลย์ ตันติธนวัฒน์
นางนันทิยา เชาว์ศิริกุล
นางสาวนัยนา ณีศะนันท์
นางนัยนา พัชรไพศาล
นางสาวนารีกาน สังขะฤกศร์
นางสาวน้ําเพชร แสงวรรณกุล
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์
นางสาวนุชจรีย์ แสนประสาท
พันตรีหญิง นุสรา กล่ําสมบัติ
นางบุพพัณห์ คําธิตา
นางเบญจวรรณ ปัจจักขะภัติ
นางสาวเบญจวรรณ อยู่สําราญ
นางปฐมพร ศิรประภาศิริ
นางสาวประกายแก้ว ก๋าคํา
นางสาวประภัสสร พลอยแสงงาม
นางประภาวรรณ เชาวะวณิช
นางประหยัด พึ่งทิม
นางสาวประอร สุประดิษฐ ณ อยุธยา
นางปราณี เติมธนาสมบัติ
นางปราณี เมืองน้อย
นางปราณี อมรชัยชาญ
นางปริยชาต์ สธนเสาวภาคย์
เรือเอกหญิง ปรียานุช ศิริมัย
นางปวีณา บุญเจริญ
นางปาจารีย์ อัศวเสนา
นางปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
นางปิยพร เสาร์สาร

๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวปิยพัชร์ นลินทัศไนย
นางปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
นางสาวผ่องพรรณ ศิริพงษ์
นางพนิดา จันทรังสิกุล
นางพนิดา อนันตเสรีวิทยา
นางสาวพรรณนิภา บุญกล้า
นางสาวพวงทอง บุณยธรรมา
นางพอพิศ วรินทร์เสถียร
นางพัชรี พงษ์พานิช
นางสาวพิมพ์พรรณ ปั่นโพธิ์
นางพิไลรัตน์ บุญวิวัฒน์
นางสาวเพ็ญจันทร์ ทองผิว
นางเพ็ญศรี ดํารงจิตติ
นางเพ็ญศิริ ศรีจันทร์
นางภรณ์วรัญธ์ จุนทการบัณฑิต
นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์
นางภาวนา คุ้มตระกูล
นางสาวภาวิณี กาญจนถวัลย์
นางมยุรี สุขุปัญญารักษ์
นางมาลี จิรวงศ์ศรี
นางมุจลินทร์ บุญโอภาส
นางสาวเมธินี คุปพิทยานันท์
นางยุทธนี เพ็ญสุวรรณ
นางสาวยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์
นางสาวยุวดี พัฒนวงศ์
นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ
นางสาวระวิวรรณ เติมศิริกุล
นางสาวรัตนา นิลเพชร์พลอย
นางสาวรัตนา เพชรพรรณ
นางสาวรัตนาพรรธณ์ จันทร์อุบล
นางราณี อรรณพานุรักษ์
นางรําไพ เกียรติอดิศร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐

นางรุ่งทิพย์ โชคไพรสิน
นางรุ่งทิพย์ เทพวงษ์
นางสาวรุ่งระวี โชติเจริญรัตน์
นางสาวรุจยา ด่านอุตรา
นางรุจาภา เพชรเจริญ
นางสาวรุจิพร ชื่อธนบุญ
นางละมูล บุรณศิริ
นางสาวลักขณา จิราพงษ์
นางลาวัลย์ เวชกิจวาณิชย์
นางลินดา สันตวาจา
นางสาววชิรา อุดมพรมงคล
นางสาววณิชา กิจวรพัฒน์
นางสาววนิดา สมบูรณ์ศิลป์
นางวรรณลักษณ์ ดุลยากุล
นางสาววรวรรณ อัศวกุล
นางสาววราภรณ์ พลเมือง
นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์
นางสาววลัยพร ยติพูลสุข
นางสาววลัยรัตน์ ไชยฟู
นางสาววาสนา สวัสดีนฤนาท
นางสาววิจิตรา ธารีสุวรรณ
นางวิชชุดา จริยะพันธุ์
นางวิชญา เวชยันต์ศฤงคาร
นางวิภาพร คงศรียาตรา
นางสาววิมลภรณ์ เหล่าหัชกุลพงศ์
นางวิลาวัณย์ แซ่หว่อง
นางวิลาศลักษณ์ ทะนงศักดิ์สกุล
นางแววดาว พิมลธเรศ
นางสาวศนิชา เศรษฐ์ชัยยันต์
นางศรีสุดา โอฬารวณิช
นางศรีอโศก สุจริต
นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน์

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล
นางศิริวรรณ ขัตติยวิทยากุล
นางโศรยา ธรรมรักษ์
นางสกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย
นางสาวสมคิด อังคศรีทองกุล
นางสาวสมจิตร กาหาวงศ์
นางสมจิตร ประภากร
นางสมภวรรณ อินสัน
นางสมร เพชรอําพร
นางสาวสมศรี เกษโกวิท
นางสมศิริ ศัลยพงษ์
นางสิริภากร แสงกิจพร
นางสาวสิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ
นางสิรีธร โชลิตกุล
นางสืบศิริ บัณฑิตภิรมย์
นางสาวสุกัญญา เจียระพงษ์
นางสุกัญญา ยงสว่าง
นางสุขใจ ผลอําไพสถิตย์
นางสุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ
นางสุชาดา เสตพันธ์
นางสุดารัตน์ สิริภัทรวณิช
นางสุทธินันท์ งานเลิศ
นางสุนีย์ พัฒราช
นางสาวสุพรรณี ศรีวิริยกุล
นางสุพรรรณาคร กาญจนะ
นางสุพิตรา สุวรรณพรหมา
นางสาวสุภาพ ซื่อพัฒนะ
นางสาวสุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล
นางสุรภี ปิ่นอําพล
นางสาวสุรัชนี เศวตศิลา
นางสุวรรณทิพย์ พัชรานุรักษ์
นางสุวิมล อนันต์ศิริภัณฑ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
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

นางสาวเสาวนีย์ พันธ์พัฒนกุล
นางเสาวนีย์ วิบุลสันติ
นางสาวเสาวรินทร์ มีชูทรัพย์
นางสาวหรรษา รักษาคม
นางอดิศร์สุดา เฟื่องฟู
นางสาวอภิญญา เอี่ยมตระการ
นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล
นางสาวอรพรรณ ทิพย์ธารา
นางสาวอรอนงค์ รัชตราเชนชัย
นางอังคณา วินัยชาติศักดิ์
นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล
นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี
นางสาวอัญชลี ชุ่มแจ่ม
นางอัมพร จันทวิบูลย์
นางสาวอัมพร โต๊ะนิ
นางอาทิชา สุวรรณประทีป
นางอาภาพรรณ นเรนทร์พิทักษ์
นางอาภาภรณ์ กะชามาศ
นางสาวอารียา ดีสมโชค
นางอารีรัชฎ์ ตโนภาส
นางอุบลรัตน์ ไชยมหาพฤกษ์
นางอุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย
นางสาวอุบลวรรณ บุญลอย
นางกิ่งแก้ว อริยเดช
นางณัฐกฤตา กมล
นางสาววรรณา รอดรัตน์
นางวีระวรรณ ปัณฑรสูตร
นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู
นางศุภวัลย์ ตันติธนวัฒน์
นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช
นางสุนิมนต์ ตั้งสกุล
นางนัยนา วราอัศวปติ

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พลตํารวจตรีหญิง กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล
พลตํารวจตรีหญิง จินตนา การุณยธร
พลตํารวจตรีหญิง พรเพ็ญ บุนนาค
พลตํารวจตรีหญิง พอตา บุญปรีชา
พลตํารวจตรีหญิง พิมพ์พรรณ วรชินาคมน์
พลตํารวจตรีหญิง รมย์ชลี พูนประสิทธิ์
พลตํารวจตรีหญิง สุวรรณี วุฒิณรงค์ตระกูล
พลตํารวจตรีหญิง วารุณี เชาวนะกวี
พลตํารวจตรีหญิง สิริพร วิทยานุกูล
นางรมณี กลั่นบิดา
นางสายสวาท รัตนานุกูล
นางสาวกัญญาพัชร เกียรติแสวงสิงห์
นางสาวเฉลิมขวัญ ถิระวุฒิ
นางชัญวัณณ์ สิงหนาท
นางฐาณภัค สวงโท
นางณัฐธิดา งามชื่น
นางณัฐวรรณ กิจพันธ์ สุวรรณโยค
นางสาวดรุณี แสงสง่าศรี
นางทักษพร วิมลพันธุ์
นางสาวนวนาถ วงษ์หุ่น
นางนารีรัตน์ ไพศาลธนวัฒน์
นางสาวเบญจพัฒน์ เตชวีรพงศ์
นางสาวประไพวรรณ อินทรักษา
นางสาวปิ่นไพร พุทธานี
นางปิยวรรณ โหระกุล
นางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ
นางสาวเปรมกมล ลอรัชวี
นางพยอม แย้มอุทัย
นางสาวพรพิมล พัวพันประเสริฐ
นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล
นางมรกต สุขายะ พรไชยา
นางรัตนาภรณ์ โพธิ์ทอง จันทร์อินทร์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
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

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางรุ่งทิพย์ ดํารงศักดิ์ศิริ
นางสาววรรณทนีย์ สุดสัตย์
นางวรรณี ทิวาวรวงศ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์
นางวรรณี ศิริมณีบุญ
นางวรากานต์ แก้วยอด
นางสาววังวนัช ทิพวัน
นางสาวศรีสุดา สุวรรณรินทร์
นางสาวศิรินทร์ เผ่าประเสริฐ
นางสาวศิริรัตน์ เจริญสุทธิธรรม
นางสาวศุลีพร บุญชู
นางสาวสงวนศรี ทองแก้ว
นางสมเพลิน เจริญศักดิ์ไพบูลย์
นางสันทนี ดิษยบุตร
นางสาวสาวิตรี สัมฤทธิ์สุขโชค
นางสุธิดา สุนทรีเกษม
นางสุปราณี อุทิศ
นางสาวอมรรัตน์ เชี่ยวนาวิน
นางสาวอรุณศรี ภูวพานิช
นางสาวอาจารี สุนทรพินจิ กิจ
นางสาวอําไพ คําไชย
นางอุทัย ชัยรัตน์
นางสาวอุทัยวรรณ ศุภธีรวงศ์
นางสาวเขมณัฏฐ์ จิตราวิริยะกุล
นางจินดา พงศ์ผดุงเกียรติ
นางณิพาพร ปัณยานนท์
นางดวงฤทัย กาญจนภิญโญวงศ์
นางสาวนภา ติระกุล
นางสาวมยุรี แสงจันทร์
นางสาวเย็นตา กรวิจิตรกุล
นางรวงทิพย์ วิทยกุล
นางสาวระพีพร เครือมา
นางสาววัฒนา ศิลปานนท์

๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางศศิพร วรรณมาลิกพันธ์
นางเสาวณีย์ คูณทอง
นางอรวรรณ วุฒิเบญจรัศมี
นางอัมพร คงคา
นางสาวกัลยรัชต์ ขาวสําอางค์
นางสาวณปภัช ชนะนนท์
นางสาวนวรัตน์ นพคุณ
นางสาวปิยะธิดา อินทวารี
นางพรรณพร สินสวัสดิ์
นางพัชรินทร์ ปิณฑะคุปต์
นางพุทธชาติ ทองเอม
นางสาวมณฑา น้อยแย้ม
นางสาววัลลภา แก้ววิบูลย์พันธุ์
นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม
นางสินีนาถ ดุลยสุข
นางสาวชลธิชา มีแสง
ร้อยตํารวจเอกหญิง วิรัญญา ประสพสุข
นางสาวกุลกันยา ศุขะพันธุ์
นางเกศราภรณ์ สัตยาชัย
นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์
นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี
นางสาวโชติรส เหล่ามานะ
เรือเอกหญิง เถาวลัย ถาวรามร
นางนงนุช ศุขะพันธุ์
นางสาวนิตยา อัศวินานนท์
นางบุญญวรรณ เต็งตระกูล
นางประภาพรรณ จันทร์นวล
นางปราณี สุคันธเสวี
นางสาวพนิตนาฏ ธนาอภินันทน์
นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก
นางพรพิตร สกุณา
นางสาวพัชร์จิรา เจียรณิชานันท์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒

นางพูลศิลป์ อนวัชพงศ์พันธ์
นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต
นางรัตนธร รัตนสกุล
นางลักขณา ภักดีนฤนาถ
นางสาวลัดดา สุวรรณสุจริต
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล
นางวรรณี พจนากรณ์
นางวิชญาพร เลียบใย
นางวิมลรัตน์ เศรษฐอนันต์
นางสาววีนา วงศ์สินธุ์เชาว์
นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด
นางสาวินี รัชชานนท์
นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์
นางสาวสุภาพร กรลักษณ์
นางสาวสุภาพร วิริยะจิรกุล
นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง
นางเสาวภาคย์ กระจ่างยุทธ
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์
นางสาวจตุพร พูลแก้ว
นางจันทิรา จิตรชื่น
นางสาวนุชนาถ ด้วงสงฆ์
นางสาวปิยะนุช อรัณยกานนท์
นางศิริรักษ์ จําแนกรส แสวงดี
นางสมพร สมผดุง
นางสาวสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี
นางอรดี ไกรยุทธศักดิ์
นางสาวอรวรรณ สิทธิบุศย์
นางพิมธนัชย์ ลีลาชัย
นางอัจฉรียา อนันตพงศ์
นางกนกพร ศิลาภากุล
นางสาวกรณษา พุ่งมณีสกุล
นางสาวกฤษณา ชัยวิเศษ

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวกัญญา นะรา
นางสาวแก้วตา จิตตวิสุทธิกุล
นางแก้วตา พันธ์อุไร
นางเข็มทอง เกตุหลิม
นางเครือวรรณ์ สมอินเอก
นางจงกล พรหมานุกูล
นางสาวจันทนา วัชรเสถียร
นางสาวจันทมนญช์ เกียรติเสริมขจร
นางจันทร์กระพ้อ ต่อสุวรรณ สินธวถาวร
นางสาวจิตเมตต์ เพ็ญธิสาร
นางจุติพร เบี้ยมุกดา
นางสาวจุไรรัตน์ จริยธรรมานุกูล
นางจุฬชฎางค์ สวัสดิยากร วิวัฒน์วานิช
นางฉัตรสุดา พลพิภพ
นางสาวเฉลิมพร ดีพันธุ์
นางชมภู่ ใจเงินสุทธิ์ มากมณี
นางสาวชวัลนาถ ทองสม
นางสาวชุติมา วณิชย์วรนันต์
นางฐิดารัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา
นางณัฐปภัสร์ ดิษฐวิบูลย์
นางสาวดนยา ตังธนกานนท์
นางดรุณี ชัยศรีอริยกุล คงเขษม
นางสาวทศพร ลีพึ่งธรรม
นางธนิดา นิรันตรัตน์
นางธารณา นิธิธนาภัค
นางนงนุช เปรมปิยะกิจ
นางสาวนพรัตน์ กะลัมพะเหติ
นางนฤมล บัวสมบูรณ์
นางสาวนฤมล สัตยาประเสริฐ
นางนลินธร ชาติศิริ ปัญญารัตน์
นางสาวนัทธรี จันทรประภา
นางนิธิวดี โมกขมรรคกุล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖

หน้า ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเนตรนารี สิริยากรนุรักษ์
นางเนตินาฎ คงทอง ธรรม์ญาณเนตร์
นางปฐมาภรณ์ คุ้มคงอมร
นางปทุมรัตน์ กุยแก้ว
นางปนัดดา เนาวรัตน์
นางสาวปริศนา สมศักดิ์โยธิน
นางปัทมาพร นาคเรืองศรี
นางปิยวรรณ พรพศวัต
นางสาวผกากรอง ศรีทองสุก
นางพรนิภา ธนาธรรมนันท์
นางสาวพัฒนา ชูสอน
นางสาวพัฒนี พ่วงสมุทร์
นางพินสิริ นามสีฐาน เพ็งงาน
นางสาวพินัดดา รัฐปัตย์
นางพิมพ์ชนา รัฐศักดิ์นิชากุล
นางเพ็ญจันทร์ แจ่มมาก
นางเพ็ญนภา นาครักษ์
นางเพียงตา บุญไพรัตน์สกุล
นางสาวภคภัค วัณนาวิบูล
นางภวิกา สิริเจริญสุข
นางสาวมณี สุขผล
นางมะลิวรรณ วิภาดาพรพงษ์
นางมาณพิกา มุลพรม อาภาศิริผล
นางมาริษษา ผดุงพจน์
นางสาวยุวดี ศรีสัตยาชน
นางสาวรังสิมา ลัธธนันท์
นางรัชตยา ใจหาญ
นางรัตนกุล ธัญธนวิน
นางสาวรุ่งนภา ฉันทวัตวงศ์
นางรุ้งสราญ เทศสวัสดิ์
นางลลิตา สวัสดิ์กิตติกําจร คทวณิชกุล
นางสาววรรณรัตน์ เจษฎาจินต์

๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาววรินธร ตันติศิริพันธุ์
นางวริศรา หวังกลุ่มกลาง
นางวันทนา อินทปัตย์
นางวัลลิกา เนติบันลือฤทธิ์
นางวารุณี ลีละวัฒนพันธ์
นางวาสนา พูลโภคา
นางวีณา ชนลักษณ์ดาว
นางศริญญา โสภิตลี้วัฒนานนท์
นางศศิอนงค์ จงกลนี ปรางทอง
นางสาวศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข
นางสาวศิริลักษณ์ อรุณประดิษฐ์กุล
นางสมปรารถนา แสงสุริยะฉัตร
นางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ
นางสวนีย์ มนุญพร
นางสิรินธร สุจิมนัสกุล
นางสาวสุกัญญา ตันวิเชียร
นางสุกัญญา สมุทวณิช
นางสาวสุจินต์ เจนพาณิชพงศ์
นางสุชา ลัทธิวงศกร คงชาตรี
นางสาวสุนันทา เธียรถาวร
นางสุนิสา ธีระสุต
นางสุพรรณิการ์ ไทยวัฒน์ กฤติยาวงศ์
นางสาวสุพรรณี ผิวนิล
นางสุวิพันธ์ สุระประเสริฐ
นางอนัญญา ซองทอง
นางอรนุช วิริยพันธ์
นางอรสา สมบัติชัย
นางอรุณีย์ ปัทมามาลย์
นางสาวอลิสา แสงวิรุณ
นางออมฤดี ชั้นไพบูลย์
นางอัมพวัน ตันยาภิรมย์
นางอาภัสรา แสงโสภิต

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
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๓๔๓๖
นางอาภีพรรณ เทพทอง
๓๔๓๗
นางสาวอุไร บุญนําเสถียร
๓๔๓๘
นางจารุวรรณ รีฮาเซ็น
๓๔๓๙
นางณัฐชลัยย์ นาคยศ
นางสาวณัฐชา คณานุรักษ์
๓๔๔๐
นางสาวดรุณี วิภูสัตยา
๓๔๔๑
นางธวัลวรัตถ์ เกษะประดิษฐ์
๓๔๔๒
นางสาวปณัฐสรณ์ กาญจนกุลดิษฐ
๓๔๔๓
นางสาวพิมลพรรณ พัดชื่น
๓๔๔๔
นางมณีวรรณ กองบุญมา
๓๔๔๕
๓๔๔๖
นางสาววนารินทร์ เลิศอนุสรณ์
๓๔๔๗
นางสาววันทนี แสงนวล
๓๔๔๘
นางสาวศิริวรรณ กิติเวชกุล
๓๔๔๙
นางสายทอง โพธิ์สุข
นางสาวสุมล ประพันธ์วัฒนะ
๓๔๕๐
นางอัญญรินทร์ อ.ใบหยกวิจิตร
๓๔๕๑
นางสาวชลินาท ศุภมณี
๓๔๕๒
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
๑๕
นายพิชิต อัคราทิตย์
๑๖
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
๑๗
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
๑๘
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
๑๙
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
๒๐
พันตํารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
๒๑
นายยุทธนา ทัพเจริญ
๒๒
พลตรี วุฒิชัย นาควานิช
๒๓
๒๔
นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
๒๕
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
๒๖
นายอนุมัติ อาหมัด
๒๗
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
๒๘
นายอัศวิน ชินกําธรวงศ์

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางวรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
นางอารีย์ วชิรวราการ
นางกมลทิพย์ ธีรโรจน์วิทย์
นางคมคาย รัฐอมฤต
นางชนาเนา วรัญญู
นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย
นางแน่งน้อย สมเจริญ
นางบุษบา ชัยจินดา
นางปรานี อารีนิจ
นางพรทิพย์ สุทธิกลม
นางรุ่งนภา ตันยุวรรธนะ
นางฤดีมน ศรีสุพรรณ
นางสภา ดุรงคเวโรจน์
นางสมสิริ สกลสัตยาทร
นางแสงอรุณ กาญจนรัตน์
นางอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา
นางอุมาพร ฟูตระกูล
นายกฤษฎา วณิชชานัย
นายไกรลาส หนูดาษ
นายจตุพล ศรีบุรมย์
นายชนุดม จรูญภาค
นายชายชาญ ชูวงศ์
นายถาวร เรือนเงิน
นายธนวิธ โชติรัตน์
นายบัณฑิต หวังวโรดม
นายพงศกร เส็งประเสริฐ
นายรัฐกรณ์ ทองงาม
นายวรสิทธิ์ ตั้งสถิตพร
นายวสรรค์ ทองโคกสี
นายวันชัย ศรีทา
นายวิบูลย์ จําปาเงิน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

นายสมภพ ศรีเพ็ญ
นายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์
นายสัจจา เขม้นงาน
นายสุนทร วรรณโชติ
นายกิตติศักดิ์ จุลสํารวล
นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง
นายขวัญชัย วรกัลยากุล
นายคเชนทร์ กรรณิกา
นายชูเกียรติ แสงมณี
นายชูชาติ เทศสีแดง
นายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์
นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์
นายดนัย หงสุรพันธ์
นายดุสิต สิงห์คีรี
นายทศนารถ นุตาคม
นายทองทศ มหามนตรี
นายเทอดไท ศรีอุประ
นายธนันชัย โกมลเสน
นายธีรเดช ถิรพร
นายนรุตม์ ธัญวงษ์
นายประดิษฐ์ กังสนารักษ์
นายประวิทย์ อมรฤทธิ์
นายประเวศ อรรถศุภผล
นายปรีชา นวลเป็นใย
นายปิยะ คงขํา
นายพงษ์ศักดิ์ นวลละม้าย
นายพิชิต เดชนีรนาท
นายพินิจ วงษ์โสภา
นายพิษณุ วรนารถ
ร้อยตรี ไพโรจน์ คนึงทรัพย์
นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย

หน้า ๙๓
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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
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายมนตรี ดีมานพ
นายยงยุทธ โกเมศ
นายยงยุทธ สุทธิชื่น
นายยุทธนา สาโยชนกร
นายรวีโรจน์ ส่องศรี
นายรุ่งศักดิ์ ปิยะรัตน์
นายวรชาติ ชูชม
นายวัฒนา มงคลศิลป์
นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
นายวิชิต เพชรยอด
นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส
นายวิริยะ รามสมภพ
นายศิริพงศ์ เม่งอําพัน
นายสมโภช ประเสริฐดี
นายสมหมาย ภักดีชาติ
นายสาโรจน์ เพ็งชะอุ่ม
นายสิงห์สมุท ผิวเหลือง
นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ
นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
นายโสภณ แท่งเพ็ชร์
นายอัมรินทร์ ศรีหิรัญ
นายอารี ดิเรกกิจ
นายอิทธิ กวีพรสกุล
ว่าที่ร้อยเอก เอกชัย เจริญฉ่ํา
พลโท อดิศร ขาวกระจ่าง
พลโท อรรถพร ทองธิราช
พลอากาศโท วระพล ใคร่ครวญ
พลตรี กันต์พงษ์ เดชอภิรักษ์ชน
พลตรี กิจก้อง กิตติขจร
พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
พลตรี จิรวัฒน์ ทองเสนา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

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

หน้า ๙๔
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เจริญชัย หินเธาว์
ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร
ชัช เด่นดวง
ชาญชัย เอมอ่อน
เชื้อชาย ขันธุปัฏน์
ณรงค์กร บัวเงิน
ณัฐพงษ์ มงคลนัฎ
ดนัย บุญตัน
ทันพงษ์ แก้วสุริยะ
ธนภูมิ ดวงแก้ว
ธัญดร จีระพันธุ
ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์
ธํารงศักดิ์ วิวัฒนวานิช
เธียรพงศ์ เมืองพรหม
บรรพต เกิดผลเสริฐ
บุญทัศน์ บุญนํามา
บุญยืน อินกว่าง
พงศกร เพ็ญตระกูล
พงษ์เทพ ประกอบศุขราษฎร์
พรพิศ รัตนานนท์
พันธ์ศักดิ์ สวนบุญช่วย
ภัคพงศ์ พรายจันทร์
ระพีพัชร จํารัส
รังสรรค์ ยิ้มสู้
วัชริศ มูลณี
วีระวุฒิ ผันนภานุกูล
ศรศักร ชูสวัสดิ์
ศุภชัย อินทรารุณ
สมเจตน์ เลิศรัตน์
สรชัช กลั่นการดี
สราดล สุรัตพิพิธ
สาธิต พงษ์ศิริ

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
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พลตรี สุธินันท์ ณ นคร
พลตรี สุเมธ ธีระกุล
พลตรี อนุรักษ์ กลิ่นอ่อน
พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ
พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว
พลเรือตรี เชฏฐ์ ศัลยพงษ์
พลเรือตรี เทวัญ สุจริตวงศานนท์
พลอากาศตรี กฤษดา จันทร์อินทร์
พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ สังข์สําราญ
พลอากาศตรี จิระศักดิ์ ตั้งใจ
พลอากาศตรี ทิพชัย ทิพยุทธ์
พลอากาศตรี ธนิต แจ้งต่าย
พลอากาศตรี เนตร นาคบาง
พลอากาศตรี พันธุ์เทพ ศิริพัฒนานันท์
พลอากาศตรี ภูวเดช นันทนะมณี
พลอากาศตรี มงคล พันธุ์เพ็ง
พลอากาศตรี มนัส ฤทธิรงค์
พลอากาศตรี วสันต์ มณีรอด
พลอากาศตรี สมศักดิ์ คล้ายแจ้ง
พลอากาศตรี สรธัช กฤตยนันทน์
พลอากาศตรี สุรพันธ์ จรุงพันธุ์
พลอากาศตรี อารีย์มิตร จันทรสนธิ
พลอากาศตรี เอกชัย อินทรพาณิชย์
พันเอก กนิษฐ ชมะนันทน์
พันเอก กรัณย์ สถิตยุทธการ
พันเอก กฤษภาณุ จํานงค์วงศ์
พันเอก กอบชัย นพพลับ
พันเอก กัญจน์ณัฏฐ์ เพ็ชรแสง
พันเอก กาจบดินทร์ ยิ่งดอน
พันเอก กานต์ ขวัญยืน
พันเอก กิตติ จันทร์เอียด
พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ
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เกรียงไกร เทพนิมิตร
เกรียงไกร อิทธิเดชารณ
เกรียงชัย สุวรรณทัต
เกรียงชัย อนันตศานต์
เกรียงศักดิ์ โคตระภู
เกรียงศักดิ์ ใจกล้า
เกรียงศักดิ์ เสนาะพิน
เกษม วังสุนทร
เกษียร ยืนยง
เกียรติศักดิ์ ประโยชน์มี
ขจร พิมพ์เกษม
คณพล บํารุงเมือง
จรัส ปัญญาดี
จรินทร์รัตน์ นาคสนิท
จัตุรงค์ ภูมิยุทธิ์
จาตุรงค์ เชื้อคําฟู
จารีย์ จันทร์กลั่น
จํารัส สังขะวร
จิรายุ ศรีแกล้ว
จิราวัฒน์ จุฬากุล
จีรวัฒน์ มนต์แก้ว
จีระพันธ์ ครุฑธาลัย
จีระศักดิ์ จันทร์อวยชัย
จีระศักดิ์ พันมา
จุลเจน สืบนุสนธิ์
เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล
เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์
เฉลิมพล ศรีเจริญ
ชญานิน ผิรังคะเปาระ
ชนะชัย ไชยานุกูล
ชนุตม์ ศิริธรรม
ชยุต แสงพิศุทธ์
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ชยุตรา เสริมสุข
ชัยณรงค์ แก้วประสิทธิ์
ชัยธัช รัตนกําพล
ชัยพงษ์ พลวิเศษ
ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ
ชัยยันต์ สายบัวทอง
ชัยรัตน์ ธรรมชาติ
ชัยวิวัฒน์ พรหมพูล
ชาคร บุญภักดี
ชาครินทร์ ณ บางช้าง
ชาตรี จันทร์พิทักษ์
ชาตรี บัวรักษา
ชาตรี สุวรรณภูมิ
ชานนท์ ใช้สง่า
ชุมพร อินทร์ทองน้อย
ชูชีพ ชัยศรี
เชษฐา นามราช
ญาณะโชติ ผลฉาย
ฐิติวัฒน์ ศรีสังข์บุญ
ณรงฤทธิ์ จันทรกูล
ณัญฐวุฒิ นิลนนท์
ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน
ณัฐพล รัตตะรังสี
ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ์
ดนัย จันทนะเวส
ดนัย รื่นนาม
เดชา พลสุวรรณ
โดมศักดิ์ คําใสแสง
ตระกล อิศรางกูร ณ อยุธยา
ตฤณ โชติกะคาม
ต่อสกุล สัณหจันทร์
ถนอม สบายพร
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หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

ทนงศักดิ์ ตันนารัตน์
ทรงคุน พัทศุระพงษ์
ทรงชัย สมเคหา
ทรงพล สุมนาวดี
ทองคํา ชุมพล
ทัศไนย ประทุมทอง
เทวินทร์ เทศนธรรม
เทอดศักดิ์ งามสนอง
เทอดศักดิ์ วงศ์จันทร์
ธนจิรัฎฐ์ เพชรพัลลภ
ธนภัทร ณิยกูล
ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
ธนากร โชติพรม
ธไนนิตย์ โชตนภูติ
ธวัชชัย พัดทอง
ธิติวัฒน์ ฐิติพบร่มเย็น
ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
ธีรพงษ์ เปานิล
ธีรวิทย์ เจริญศิลป์
ธีระ จริยะเวช
นคร กาญจนพฤกษ์
นครินทร์ ศันสนยุทธ
นบปฎล อุตตนางกูร
นพชัย สนองคุณ
นพดล รอดกลาง
นพดล เรืองวิรัตน์
นพดล หมีทอง
นรสิงห์ ภีมะโยธิน
นราวิชญ์ ปรมาธิกุล
นรินทร์ คุณกิตติ
นรินทร์ ชุ่มกมล
นรินทร์ วัฒนลักขี
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นิติวัฒน์ พงษ์ศรี
นิธิ รัตนะวรรธนะ
นิธิศ เปลี่ยนปาน
นิธิศ แสงผ่องใส
นิรินธน์ ปุณโณทก
นิวัติ พิมพ์สอ
นิเวศน์ บุญกันทะ
บรรเจิด ศิริสนธิ
บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์
บวร วงษ์แสงจันทร์
บัญญัติ อารีย์พงษ์
บุญชนก ยิ่งวิริยะ
บุญชัย บุญวิสุทธิ์
บุญดล สิทธิเกษร
บุญเลิศ สุกใส
ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง
ประจวบ มีวันดี
ประดิษฐ์ เลิศรัตน์เดชากุล
ประมวล จันทร์ศรี
ประโมชย์ นกหุ่น
ประวิทย์ เอี่ยมสังข์
ประสงค์ สุนทรสัตย์
ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์
ประสิทธิ์ หมอทรัพย์
ประเสริฐ วิชิตอําพล
ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
ปรัชญา อาจิตปุญโญ
ปราโมทย์ พรหมอินทร์
ปริญญา ยันตรปกรณ์
ปริญญา ศรสําราญ
ปรีดา ชื่นรุ่งโรจน์
ปวริศ เปรมชื่น
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ปิยลาภ วสุวัต
ปิยวัชร์ จารุพันธ์
พงศ์พันธุ์ รุ่งพันธุ์
พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์
พชรวัฒน์ ธนพรานสิงห์
พณิชย์ ศิริพละ
พรชัย เศรษฐบุตร
พรชัย อินทนู
พรรณวัตร บุญชัย
พลสิทธิ์ สินเหลือ
พัฒนพล พลเยี่ยม
พันธ์เทพ พิริยะโยธิน
พันธุ์ไชย อินทุลักษณ์
พันธุ์พังงา เลื่อนแก้ว
พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ
พิพัฒ เกษแม่นกิจ
พิสิฏฐ์ สัมมาทัต
พิสิษฐ์ มหิงษ์
พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ
พิสุทธิ์ มณฑานุช
พีรพล สงนุ้ย
พีรวัส สุขการค้า
พูนเกียรติ เรืองโภคา
พูลศักดิ์ สมบูรณ์
ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์
ไพบูลย์ โกมลทัต
ภควัต วงศ์จําปา
ภัทราวุธ อินทรกําแหง
ภาสกร ทวีตา
ภูรีสีห์ เกตุอินทร์
ภูวนารถ ยอดศิริ
มนตรี ศรีสัมฤทธิ์
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มนัส จันดี
มังกร ว่านเครือ
มานะ วงศ์น้ําเพชร
มานิตย์ สาธรสันติกุล
เมฆินทร์ มีเต็ม
แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว
ยรรยง แดงบุญเรือง
ยศพล สิทธิกรรณ์
ยุทธชัย จันทรวิภาค
ยุทธดุลย์ ตุลยลักษณ์
ยุทธภูมิ บุญฤทธิ์
รณกร ประกอบแก้ว
รณภพ วิเชียรวรรณ
รณฤทธิ์ มีจันที
รณวุธ เรืองสวัสดิ์
รักชาติ รัตนาศักดิ์
รังพิรัชต์ แย้มเกษร
รัชพล สุทนต์
รุ่งโรจน์ ถุงเป้า
เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล
ลัญจกร นิยมเสน
วชิราชัย พึ่งทหาร
วรการ โกศลยุทธสาร
วรโชติ สุคนธเสนี
วรพงศ์ มาลี
วรากร ทูคํามี
วันชัย เกตุวิทยา
วันชัย ผดุงทรง
วานิช ปิยนิรันดร์
วิชญะยุตม์ ทองแดง
วิญญู หัสดิน
วิทยา แก้วพรม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐

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

วินัย เจริญศิลป์
วินัย บุตรรักษ์
วินัย สกุลพราหมณ์
วิบูลย์ วิชระพล
วิรัลพัชร์ ชื่นจันทร์
วิริยะ จงอ่อน
วิวัฒน์ วัชรธรรม
วีรธัช ศรีใส
วีรวัฒน์ ทองมั่นคง
วีรศักดิ์ พูลเกตุ
วีระพงษ์ พันธจักร
วีระพล ติยะโคตร
วีระวัฒน์ จันทรัตนา
วุฒิชัย เจริญรื่น
ศราวุธ จันทร์พุ่ม
ศาสตรา ศรีเพ็ญ
ศิรศักดิ์ อริยานนท์
ศิริพงษ์ พงษ์ภักดี
ศุภจักร สวัสดิ์ชุมพล
ศุภชัย ศุภเมธี
ศุภรัตน์ นาคเสวีวงศ์
ศุภฤกษ์ จรรจาวิจักษณ์
เศกสรรค์ จันทรนิมะ
สงคราม ทองสง่า
สนอง แน่งอนงค์
สมเกียรติ์ จุลโอภาส
สมเกียรติ วิเศษสุวรรณ
สมเกียรติ แหลมทอง
สมชาย เฉกแสงทอง
สมชาย ทาวงศ์มา
สมเดช โยธา
สมพงษ์ ลิมปิโชติกุล

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

สมยศ ฉันทวรลักษณ์
สมศักดิ์ ยนจอหอ
สมาน ไตรสุธา
สรายุทธ ปาลิวนิช
สัญญา ประชาพร
สันติพงษ์ มั่นคงดี
สําราญ เจริญวงค์เพ็ชร์
สืบวงศ์ คุ้มพงษ์
สุกิจ ทั่งทอง
สุขสรรค์ หนองบัวล่าง
สุดชาย ศรีเพ็ญ
สุทธิพงษ์ จงภักดี
สุนทร หนูนิมิตร
สุพจน์ กันแตง
สุภัส จันทร์สุนทราพร
สุภาพ ถิระสุข
สุภาษิต วีระคงสุวรรณ
สุมนชัย สานุสันต์
สุเมธ เจียมศรีมงคล
สุรจิตร รวยรื่น
สุรชิน กาญจนจิตติ
สุรเชษฐ์ รัตนกุล
สุรเดช เคารพครู
สุรพล เอี้ยวสุวรรณ
สุรัตน์ ปราชญากุล
สุรัตน์ เลิศล้ํา
สุวิทย์ เกตุศรี
สุวิทย์ วังยาว
เสน่ห์ บํารุงกิจ
เสิมศักดิ์ แก้วฉาย
องอาจ จิรานุภาพ
อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
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พันเอก อดิเทพ มโนการ
พันเอก อดุลย์ ชมเย็น
พันเอก อธิก แสงอาสภวิริยะ
พันเอก อนันต์ วัฒนธรรม
พันเอก อนุชา ไทยรัตน์
พันเอก อนุสรณ์ ธูปทอง
พันเอก อภิชาติ ปัตตะนุ
พันเอก อมรเดช พิชิตรณภูมิ
พันเอก อรชัย บุญสุขจิตเสรี
พันเอก อรรคเดช ประทีปอุษานนท์
พันเอก อรรถ สันตะวา
พันเอก อัครพล จิรพงศ์
พันเอก อาคม กองลําเจียก
พันเอก อานนท์ เพชรคํา
พันเอก อาปฤทธิ์ ปรัชญนันทน์
พันเอก อารยะ มิ่งภัทรพล
พันเอก อํานวย แย้มผกา
พันเอก อํานาจ ศรีมาก
พันเอก เอกวีร์ ประเสริฐสรชัย
พันเอก เอี่ยม น้ําจันทร์
พันเอก โอภาส สมจิตต์
พันเอก ไอศูรย์นเรศ รัตนาธนโชค
นาวาเอก กฤษฏา ชื่นชนม์
นาวาเอก กษิฑิต ไกรสมสุข
นาวาเอก กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์
นาวาเอก จตุรงค์ ตันติมงคลสุข
นาวาเอก จักรกฤษ ปั้นสมสกุล
นาวาเอก จักรกฤษณ์ กลีบจันทร์
นาวาเอก จักรชัย น้อยหัวหาด
นาวาเอก ชาตรี บวรธรรมจักร
นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์
นาวาเอก ฐิระไชย แก้วปาน

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
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก
นาวาเอก

เดือน พร้อมมณี
ทองชัย ลิมปกานนท์
เทอดศักดิ์ ศาลาน้อย
นิรุตติ คําสั้น
บงกช ขยันการ
บัญชา พันธุ์โภคา
ประทีป พงษ์ศิริเวศน์
ประสิทธิ์ จันทร
ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล
ปริทรรศน์ ชาตะสิงห์
ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ
เผดิมชัย สุคนธมัต
พงษ์ศักดิ์ สมบุญ
พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิชัย
พัฒน์ เทพปฏิมา
พาสุกรี วิลัยรักษ์
พิทักษ์ นิยาโส
พูนผล ทรงสถาพร
ไพฑูรย์ ชีชะนะ
ไพรัตน์ สันติชวลิตสกุล
ภุชงค์ ประดิษฐธีระ
ภุชงค์ รอดนิกร
ยงยุทธ สุนธนนท์
ยุทธกิจ วงศ์จันทร์
ยุทธนา รักนาค
โยธิน อินเทพ
รังสรรค์ แตงฉิม
วรพาท รัชตะสังข์
วิฉณุ ถูปาอ่าง
วิเชียร จันทร์บุตร
วิทยา พันธุ์โภคา
วีระวัชร์ สุขเกษม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘

หน้า ๑๐๐
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นาวาเอก วีรุดม ม่วงจีน
นาวาเอก สนทยา แสงบางมุด
นาวาเอก สมชาย ศิพะโย
นาวาเอก สมทบ แดงนวล
นาวาเอก สมบัติ จูถนอม
นาวาเอก สมพร ระวิงทอง
นาวาเอก สมรภูมิ จันโท
นาวาเอก สมศักดิ์ คงโชติ
นาวาเอก สมหมาย แสวงกิจ
นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์
นาวาเอก สานิตย์ การสูงเนิน
นาวาเอก สาโรจน์ บุญทับ
นาวาเอก สาโรช คลังกูล
นาวาเอก สาวิตต์ อัมพรอารีกุล
นาวาเอก สุชาติ เปรมประเสริฐ
นาวาเอก สุทิน ภูยานนท์
นาวาเอก สุนทร พันธชุม
นาวาเอก สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์
นาวาเอก สุริยา ภักดีเสนา
นาวาเอก อดิเรก อินทรวงศ์
นาวาเอก อดิศร จินตนุกูล
นาวาเอก อธิปศักดิ์ โสภิตานนท์
นาวาเอก อนิรุธ สวัสดี
นาวาเอก อาทร ชะระภิญโญ
นาวาเอก อุดมเดช ล้อมอิ่ม
นาวาอากาศเอก กรกฎ ทิมไสว
นาวาอากาศเอก กฤษฎา ทับเทศ
นาวาอากาศเอก กฤษฎา สุพิชญ์
นาวาอากาศเอก กําพร พิพัฒน์
นาวาอากาศเอก กิตติศาสตร์ แตงร่ม
นาวาอากาศเอก กีรติ ปิงเมือง
นาวาอากาศเอก เกียรติพงศ์ บุษปวัต

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
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก

เกียรติศักดิ์ สุวรรณ
คณิน เสริมทรัพย์
ครรชิต นิภารัตน์
ครรชิต วานิชย์
จัตตาวุธ คชาชีวะ
จารุวัฒน์ สมสะอาด
จํานง สุจริต
ฉัตรชัย แก้วประยูร
ฉัตรชัย สุนทรธรรม
ชัยนาท ผลกิจ
ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร
ดนัย สินธุชัย
ดิเรก อารีรัตน์
ทวิช ธุรกิตต์วัณณการ
ธนเดช เบ็ญจวรรณ
ธรรมนาย สุขแสง
ธัชชัย คําเพิ่มพูล
ธัชชัย อัจฉริยาการุณ
ธานี สินธิพงศ์
ธีรวุฒ สารพัฒน์
ธีระ สุทธิพันธ์
นพดล วีรยางกูร
นินาท มูลจนะบาตร์
นิพนธ์ คําเพ็ง
นิมิต ใคร่กระโทก
นุกูล เจริญ
ประกรณ์พัธณ์ ปัญญวัฒนะ
ประสิทธิ์ บุญยืน
ปิยะ ศิริสุทธิ์
ปิยะพันธ์ ขันถม
พงศ์สมิทธ์ สุขรวย
พงศ์สันต์ ทองโต

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
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๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒

นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก

หน้า ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา
พิทูร เจริญยิ่ง
พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์
ไพสิษฐ์ เชื้อเพ็ชร์
มงคล ตั้งสุณาวรรณ
มาโนช สุตวัฒน์
วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
วรกฤต มุขศรี
วรยศ นาคะนคร
วรวิทย์ บุตรยี่
วรวุฒิ ดวงเกตุ
วันชัย บุญภักดี
วิธูร ขําเจริญ
วิวัฒน์ นิลจุลกะ
วิศิษฐ ปฐมานนท์
ไวพจน์ เกิงฝาก
ศรสิต กีรติพล
ศรัณย์ สมคะเณ
ศราวุธ เมาลานนท์
ศิริพงษ์ ศรีเกิน
เศกสรรค์ สวนสีดา
สถาพร เรืองจันทร์
สมประสงค์ สิงหกลางพล
สมพร ร่มพยอม
สมัญญา วิยะกัน
สินาท พรหมมาศ
สุชาติ เทพรักษ์
สุพรหม ทําจะดี
สุรกิจ สมทวิวัฒนกุล
สุรพงษ์ เอกาทศ
สุวิทย์ กุลสวัสดิ์
สุวิทย์ เพิ่มทองอินทร์

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
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นาวาอากาศเอก เสกสรร คันธา
นาวาอากาศเอก เสน่ห์ บัวชื่น
นาวาอากาศเอก หัตถยุทธ ถาวรประเสริฐ
นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข
นาวาอากาศเอก อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์
นาวาอากาศเอก อาคม กิติเจริญศักดิ์
นายกัมพล ฉายสุวรรณ
นายเกรียงศักดิ์ บุรวัตรพิสัย
นายโกศล ลั่นซ้าย
นายคํานวณ รอดขํา
นายจงภัก ใจดี
นายจิรวิวัฒน์ นิคม
นายจีรเดช บุญสิงห์
นายจีรวัฒน์ หงสกุล
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
นายชัชวาลย์ รูปสูง
นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน
นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร
นายเชาวเรศ บุญจันทร์
นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ
นายณัฐการ บุญศรี
นายณัฐพล พรหมอริยะสิทธิ์
นายดนัย วิจารณ์
นายดํารงค์ จันทร์สกุล
นายถาวร เสรีประยูร
นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร
นายธนพร พรหมพันธุ์
นายธนวัฒน์ อุฬารกุล
นายธนวิชญ์ สังขรักษา
นายธวัช ศรีวิลัย
นายธาดา ชุมไชโย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖

หน้า ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายนพโรจน์ ศรีประเสริฐ
นายนเรศ พรหมเสน
นายนิติ วิทยาเต็ม
นายนิพล อนุราช
นายนิมิตร แสงอําไพ
ร้อยโท บรรพชัย พุฑฒิบัณฑิต
นายบัญชร ส่งสัมพันธ์
นายประพันธ์ สุขเข
นายประโยชน์ พูนน้อย
นายปรีชาพัฒน์ เลิศเดชธนพงศ์
นายพชรพล นุ่มนวล
นายพรชัย พงษ์ภู่
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายพลกฤต เมณฑกานุวงษ์
นายพลจักร นิ่มวัฒนา
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
นายพานิช หมู่ศิริ
นายพิทย อุทัยสาง
นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์
นายไพโรจน์ คุ้มทรง
นายภาคภูมิ ไตรรัตน์
นายมงคล ขนาดนิด
ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ
นายยุคล กําเหนิดแขก
นายฤชา วราทร
นายวศิน สีตลารมณ์
นายวัลลภ ซุ่ยรักษา
นายวิรัช ฐานะเศรษฐ์
นายวิวัฒน์ สีหไตร
นายวีระ เณรบํารุง
นายศรพล ตุลยะเสถียร
นายศักดิพัฒน์ รุ่งเรือง

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
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายศักย์ ดาหาร
นายศุภโชค บัวทอง
นายสมชาย ชูเกตุ
นายสมบัติ จินดาวงษ์
นายสมบูรณ์ ประกอบการ
นายสมพงษ์ อุสาหะ
นายสมมาตร มณีหยัน
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล
นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
นายสาธิต บุญแล
นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
นายสิริชัย เวคะทร
นายสุดใจ คนทัตย์
นายสุเทพ ชาญณรงค์
นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก
นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
นายสุวิช เทศนา
นายโสภณ บําเทิงเวชช์
นายอนันต์ ศรีประเสริฐ
นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์
นายอนุสรณ์ มณีรัตน์
นายอภิลักษณ์ สุขน้อย
นายออน อุ่นทวีทรัพย์
นายอัควิทย์ เจริญพานิช
นายอังกูร บัวศรี
นายอาทร ศรีเชียงสา
นายอาทิตย์ ศรัทธาวรสิทธิ์
นายอําคา ยอดโพธิ์
นายอํานาจ เรืองแสง
นายอุทัย ดวงสูงเนิน
นายเอกศักดิ์ เล็กมณี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐

หน้า ๑๐๓
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นายกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์
นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์
นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์
นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์
นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์
นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์
นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ
นายพจน์ หาญพล
นายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
นายพุทธพร อิ้วตกส้าน
นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว
นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ
นายมังกร ประทุมแก้ว
นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์
นายวิชชุ เวชชาชีวะ
นายสรยุทธ ชาสมบัติ
นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
นายอรรณพ บุราณเศรษฐ
นายอัคร์วุฒิ จิตรปฏิมา
นายเอกพล พูลพิพัฒน์
นายจงรัก เขี้ยวแก้ว
นายชนะ เจริญพร
นายเติบโต คติพจน์
นายนิพนธ์ ดุษณีย์
นายไนยะ บุญประสิทธิ์
นายบุญเสริม ขันแก้ว
นายประภาส บุญสุข
นายมานะ ภู่หลํา
นายวัชรินทร์ ปราชญ์ศิลป์
นายวินิตย์ จันทร์มนตรี
นายสถาพร เกษแก้ว
นายสมบัติ ทองณรงค์

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
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสมศักดิ์ ศาสตร์สูงเนิน
นายสว่าง ศรีชัย
นายสันติ ป่าหวาย
ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สํารวจการณ์
นายกิตติ ทวีทรัพย์
นายจรัล ทองงาม
นายณัฐพงษ์ พรชัย
นายทรงวิทย์ เชื่อมสกุล
นายธนู ธิแก้ว
นายธวัช มโนนุเมธากุล
นายธวัชชัย งามผ่องใส
นายนฤชาติ อภิชัยณรงค์
นายบัณจบ ปัทมินทร์
นายปภิณวิช ดุจเพ็ญ
นายประเสริฐ ปวินธาดา
นายปัญญา กางกรณ์
นายพีรพล เปล่งเกียรติกุล
นายไพรัตน์ หมันเจริญ
นายมะสะปีอิ้น จรัลศาส์น
นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์
นายสุเมธ ทรายแก้ว
นายสุวรรณ์ พรมผล
นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ
นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข
นายกตัญญู ใจชื้น
นายกรณรมย์ วรรณกุล
นายกฤชปภพ ชุมช่วย
นายกฤติคุณ แจ้งสุทิมล
นายกฤษ อุตตมะเวทิน
นายกฤษฎา วรสถิตย์
นายกฤษณ์ วิไลกิจ
นายกษิดิศ ดิษฐบรรจง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย
นายกัมปนาท บุญสิงห์
นายกําพล เมืองโคมพัส
นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์
นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์
นายกุลดิลก แก้วประพาฬ
นายเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์
นายเกียรติณรงค์ นาคทิม
นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล
นายเกียรติศกั ดิ์ หนูแก้ว
นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง
นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน
นายคมสัน นครศรี
นายคารม ไชยานุพงศ์
นายโฆษิต เหลืองจรัสสุริยา
นายจรูญ พิบูลย์
นายจรูญศักดิ์ สุขขุม
นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา
นายจักรี ยิ่งเจริญ
นางจารุณี สุขสว่าง
นายจิโรจน์ แช่มวงษ์
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ
นายฉลอง เกียรติศักดิ์โสภณ
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
นายเฉลิมพล จงรักษ์
จ่าเอก เฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล
นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์
นายเฉลียว เทียนวรรณ
นายชนะ ไชยฮ้อย
นายชยุต ราชาตัน
นายชลอ เชี่ยนมั่น
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์

หน้า ๑๐๔
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๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายชัยพร พรหมสุวรรณ
นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์
นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์
นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์
นายชัยวัฒน์ โยธคล
นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์
นายชาญประเสริฐ พลซา
นายชาตรี เกตุเรน
นายชาติชาย ประสาระวัน
นายชาลี สิตบุศย์
นายชีวิน อินทรานุกูล
นายชุมพล บุญรอด
นายชูเกียรติ ประสิทธิ์
นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร
นายเชษฐา ดิษยมาลย์
นายโชคดี วิรุณกาญจน์
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ
นายไชยา ธรรมโชโต
นายฐกร กลิ่นจําปา
นายฐกร กาญจน์จิรเดช
นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์
นายณรงค์ เกิดศรี
ว่าที่พันตรี ณรงค์ชัย ค่ายใส
นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย
นายณัฐพงษ์ พีระเกียรติขจร
นายณัฐพล ฤกษ์สังเกตุ
นายณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์
นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว
นายณัทกฤช โชคโอฬารปัญญา
นายดนัย ชื่นอารมย์
นายดนัย นาคประเสริฐ
นายดุสิต แสงสุคนธ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘

นายเดช เล็กวิชัย
นายถวิล ใจรักษ์
นายถวิล โฉมอุภัย
นายถวิล มั่งนุ้ย
นายถาวร จามรพิพัฒน์
นายทรงชัย แจ้งยุบล
นายทรงธรรม ชํานาญ
นายทวีชัย ธนธานี
นายทวีพงศ์ สุวรรณโร
นายทวีศักดิ์ ปุริปุณณะ
นายทวีศักดิ์ มหารัตนวงศ์
นายทวีศักดิ์ แสงอุดม
นายทศพล สุเณรุ
นายทองมา มานะกุล
นายทินกร สุทิน
นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม
นายธงชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์
นายธนวรรษ เทียนสิน
นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท
นายธนสืบ ประจงค้า
นายธนิต ภิญญากรณ์
นายธนู วงษ์เกษม
นายธวัชชัย สิงห์ทอง
ว่าที่ร้อยโท ธาดา พูนทวี
นายธาร นวลนึก
นายธํารง เชื้อกิตติศักดิ์
นายธิราช อินทุใส
นายธีรศักดิ์ สกุลไทย
นายธีระพงษ์ พุทธรักษา
นายธีระพล ตั๊งสมบุญ
นายเธียร นาคะ
นายนพณัฐ ลาไชย

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายนพดล ใจธรรม
นายนพดล ภูมิวิเศษ
นายนภดล ตันติเมฆิน
นายนรุทธิ์ อุทธา
นายนวนิตย์ พลเคน
นายนอรดีน เจะแล
นายนิติพัฒน์ เตียนพลกรัง
นายนิพนธ์ ฟูศรี
นายนิรัญต์ มีชัย
นายนิโรจน์ แท่นงาม
นายนิสิต ศิวกุล
นายนุภาษ สันตยานนท์
นายนุวัตร แพงเรือน
นายนุศิษฏ์ วีรธนศิลป์
นายเนรมิต เทพนอก
นายบรรเทา จันทร์พุ่ม
นายบัณฑิต เกษราพงศ์
นายบัณฑิต พันธาสุ
นายบุญชัย วิวัฒน์สัตยา
นายบุญลาภ โสวัณณะ
นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์
นายบุญเสริม แต่งงาม
นายปกรณ์ เพชระบูรณิน
นายปกาสิต เมืองมูล
นายประกอบ ชมเชย
นายประกอบ ยิ่งชล
นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ
นายประจักษ์ เจริญรัตน์
นายประชา ตามสมัคร
นายประชาชาติ นพเสนีย์
นายประดิษฐ์ ใจรังษี
นายประเทศ ซอรักษ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒

นายประเทือง พงษ์ไทย
นายประพนธ์ เครือปาน
นายประพิศ จันทร์มา
นายประภากร อินทโสภา
นายประยูร สุวรรณคํา
นายประวิทย์ ละออบุตร
นายประสงค์ ผ่องสวัสดิ์
นายประสงค์ พีรธรากุล
นายประสงค์ อินดนตรี
นายประสานต์ พฤกษาชาติ
นายประเสริฐ สุทธิ์เตนันท์
นายประหยัด กมลพัฒนะ
นายประหยัด ยุพิน
นายปราโมทย์ ยอดแก้ว
นายปราโมทย์ แย้มคลี่
นายปรีชา กลีบสุข
นายปรีชา สุขกล่ํา
นายปัญญา กัลปสุข
นายปิติคมน์ พัชรดํารงกุล
นายปิยภัทร เจียรนัย
นายปิยศักดิ์ สุวรรณี
นายปิยะ สมัครพงศ์
นายพงศกร อุตตนางกูร
นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร
นายพนม เทียมจันทร์
นายพยอม สวัสดี
นายพรชัย ศรีดามา
นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์
นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล
นายพัฒนา นุศรีอัน
นายพันธุ์ธนู ศรีทองสุก
นายพัสนิธิ วสีวีรสิว์

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายพิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์
นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี
นายพุทธ ส่องแสงจินดา
นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์
นายเพิ่มพร โสภณางกูร
นายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก
นายไพจิตร ศรีไพจิตรวรกุล
นายไพจิตร อินตรา
นายไพฑูรย์ โกเมนท์
นายไพบูลย์ บัวราษฎร์
นายไพรัตน์ กอสุธารักษ์
นายไพโรจน์ พุ่มแจ้ง
นายไพศาล กิจภาค
นายภราดา มีอําพล
นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
นายภากร มหุตติการ
นายภาชน์ จารุภุมมิก
นายภาสวัฒน์ มือขุนทด
นายภิรมย์ พรหมหิตาทร
นายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ
นายภูมิใจ รักธรรม
นายภูมิศักดิ์ ราศรี
นายมงคล แก้วศรี
นายมงคล จันทรเพชร
นายมงคล แดงกระจ่าง
นายมงคล นิตยบูรณ์
นายมงคล พวงศรี
นายมณเฑียร บุญทวีส่ง
นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน
นายมนัส นิลคุปต์
นายมานพ จอมปัญญาเลิศ
นายไมตรี ปิตินานนท์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖

นายยงยุทธ ไผ่แก้ว
นายยงยุทธ อุดมศักดิ์
นายยงยุทธิ์ แสงโชติ
นายยอดรักษ์ ปลอดอ่อน
นายยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี
นายยุษฐิระ บัณฑุกุล
นายร่มไทร จินตกานนท์
ว่าที่ร้อยตรี รังสฤษฎิ์ ดาวจันทึก
นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล
นายรุ่งโรจน์ คําทะเนตร
นายฤทัย พัชรานุรักษ์
นายวชิระ แขวงโสภา
นายวชิระ เอี่ยมละออ
นายวรพล ภูภักดี
นายวรยุทธ บุญมี
นายวรรณชัย ชุมทอง
นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส
นายวรวิทย์ บุณยเนตร
นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์
นายวรายุทธ คงนุ้ย
นายวสรรญ ผ่องสมบูรณ์
นายวสันต์ พรหมศิริรัตน์
นายวัชรินทร์ อ่อนนุ่ม
นายวันชัย คนงาม
นายวันรบ เฮ่ประโคน
นายวิชาญ สุขเกื้อ
นายวิเชษฐ์ กระตุฤกษ์
นายวิเชียร ยางงาม
นายวิญญู รัตนาพันธุ์
นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค
นายวิทยา สังข์ทอง
นายวิทยา อินทพรหม

หน้า ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวิทูรย์ จั่นเพ็ชร์
นายวิทูล ปิยะวงศ์ลาวัลย์
นายวินัย สมประสงค์
นายวิรัตน์ ธรรมบํารุง
นายวิวัธน์ชัย คงลําธาร
นายวิศิษฐ์ ไฝจันทร์
นายวีระ เพ็งทอง
นายวีระ ยอดเจริญ
นายวีระชัย เข็มวงษ์
นายวีระชัย สายต่างใจ
นายวีระพงษ์ แต่งเนตร
นายวีระพล พลรักดี
นายวุฒิไกร บุตรพลวง
นายวุฒิพงศ์ กะสินัง
นายแวมามุ แวหะมะ
นายศรุต สุทธิอารมณ์
นายศักดิ์ชัย สุขเจริญ
นายศักดิ์ศรี ล้อมไธสง
นายศิริ งามวงศ์ธรรม
นายศิริชัย เอื้อบุญกนก
นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์
นายศิลป์ชัย คําแสนราช
นายสถิตย์ ภูทิพย์
นายสถิระ อุดมศรี
นายสมเกียรติ กาญจนาคาร
นายสมควร ณ ลําปาง
นายสมชัย นัยอนันต์
นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล
นายสมชาย เลี้ยงใจ
นายสมเดช คงกะพันธุ์
นายสมทรง โชติชื่น
นายสมนึก จิระศิริโสภณ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐

นายสมบัติ ศุภประภากร
นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร
นายสมบูรณ์ หลาวประเสริฐ
นายสมพงศ์ แป้นทอง
นายสมพงษ์ ทองช่วย
นายสมมาตร ชาญชัย
นายสมมารถ สยมภาค
นายสมศักดิ์ กรีธาธร
นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์
นายสมศักดิ์ นามตาปี
นายสมสิทธิ์ จันทรักษ์
นายสมหมาย ศรีวิสุทธิ์
นายสมาแอ มะมิง
นายสว่าง กาลพัฒน์
นายสว่าง จอมวุฒิ
นายสัญญา ยิ่งยวด
นายสัญญา โรจนรักษ์
นายสันต์ จรเจริญ
นายสันติ พรหมคํา
นายสานิตย์ พันธ์วิบูลย์
นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
นายสิน สุทธนู
นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ
นายสุชาติ แก้วสอาด
นายสุชาติ เซ่งมาก
นายสุชาติ เตชนราวงศ์
นายสุชิน ชลอศรีทอง
นายสุดชาย พรหมมลมาศ
นายสุทธิกาล ภูแด่น
นายสุทธิพงศ์ รอตโกมิล
นายสุทีป สุธาประดิษฐ์
นายสุเทพ ฉวยศรี

หน้า ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ
นายสุเทพ ฤทธิ์แสวง
นายสุเทพ สหายา
นายสุธรรม ธรรมปาโล
นายสุนทร คําสุข
นายสุนันท์ รัตนวิชัย
นายสุนิวิษฐ์ จอมดวง
นายสุพจน์ เตระจิตร
นายสุพิท จิตรภักดี
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม
นายสุรจิตร ฤทธิภักดี
นายสุรพล ทองเที่ยง
นายสุรพล สุขพันธ์
นายสุรพล อนุสรหิรัญการ
นายสุรแสง พูนเพิ่มสุขสมบัติ
นายสุรินทร์ วทัญญู
นายสุวรรณ สุวรรณา
นายสุวิช บุญโปร่ง
นายสุวิทย์ กลัดอินทร์
นายสุวิทย์ คชสิงห์
นายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี
นายเสกสรร ประสิทธิ์กุลไพศาล
นายเสกสรร ศิริกุล
นายเสกสรร แสงศัพท์
นายเสงี่ยม แจ่มจํารูญ
นายเสถียร เขียนสาร์
นายเสถียร แจ่มแสง
นายเสน่ห์ กุลนะ
นายเสรี คงฤทธิ์
นายเสรี พูนสิน
นายเสียง ศักดิ์พสิ ิษฐ์
นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔

นายโสพล ทองรักทอง
นายโสภณ ไพศาลโรจนรัตน์
นายโสภัชย์ ชวาลกุล
นายอดิศักดิ์ ชื่นอารมย์
นายอธิวัฒน์ พงษ์อ้อ
นายอนันต์ เจริญรัตน์
นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์
นายอนันต์ สุขลิ้ม
นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น
นายอนุรัตน์ เลื่อนลอย
นายอนุวัชร โพธินาม
นายอนุสรณ์ ฉมารัตน์
นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ
นายอรรถพร ปัญญาโฉม
นายอรรถสิทธิ์ บุญธรรม
นายอรุณ คงสวัสดิ์
นายอัฒพล สุวรรณวงศ์
นายอาคม ไชยมงคล
นายอาทิตย์ กุคําอู
นายอํานาจ หนูทอง
นายอํานาจ อัตถโกวิทย์วงศ์
นายอําไพ ประเสริฐสังข์
นายอิสิวัฒน์ บัณฑราภิวัฒน์
นายอุดม วิภาสไพสิฐ
นายอุดร จันทร์เทพ
นายอุทัย โสภกุล
นายเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา
นายเอกสิทธิ์ สกุลคู
นายเอนก ไชยคําภา
นายเอนก รัตน์รองใต้
นายโอวาท พัฒนชัยวงศ์
นายกนกเทพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

หน้า ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายกนิษฐฐ์ เจียมรุจีกุล
นายกฤตภาส มุกดาประเสริฐ
นายกฤติกร ชาวอ่างทอง
นายโกวิท สฤษดิ์อภิรักษ์
นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ
นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์
นายฉัตรชัย อํานาจบุดดี
นายชยุต สุขมิ่ง
นายชยุตพล ลีนวิ า
นายชวเลิศ เลิศชวนะกุล
นายชัยวัฒน์ สังขภาคย์
นายชาครีย์ บํารุงวงศ์
นายชูชัย พนัสอัมพร
นายไชยวัฒน์ คําผุย
นายณรงค์ เกรอด
นายณรงค์ชัย จันดาวงษ์
นายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณ
นายถิรเดช ศิลาโรจน์
นายทองคํา นิสัยสัตย์
นายธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก
นายธาตรี ไพจิตรประภาภรณ์
นายธีรชัย ชวนะศิลป์
นายธีรพล สมุทระประภูต
นายธีรศักดิ์ เหมทานนท์
นายธีระพงศ์ งามเอก
นายนพดล ยิ้มประเสริฐ
นายนพพร พิสุทธิมาน
นายนรินทร์ สุวรรณธนะ
นายบัญญัติ คันธา
นายบัญญัติ บํารุงตน
นายปกาสิต กอบเกิด
นายประจักษ์ รัตนมณี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘

นายประสงค์ ประเสริฐวสุ
จ่าสิบเอก ประสิทธิ์ มณีแดง
นายปรัชญา นารถน้ําพอง
นายปัญญา ชูสกุล
นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ
นายปิยะ โยมา
นายพงศ์พันธ์ คงสมบูรณ์
นายพงษธร ตันดิลกตระกูล
นายพรหมมา เทพศรีหา
นายพิพัฒ กาญจนากร
นายพิสิฐ ศรีวรานันท์
นายพิสิษฐ์ เสาวรัจ
นายไพโรจน์ งามจรัส
นายไฟซอน อับดุลสมัด
นายภูริฑัต เรืองพิริยะ
นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์
นายมนตรี หมัดหลี
นายยุทธนา อินทรจินดา
นายเรวัต บุบผะศิริ
นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม
นายวรินทร์ อุตกฤษฎ์
นายวัลลภ งามสอน
นายวิจารย์ ขุนเสถียร
จ่าสิบเอก วิเชียร บุญมี
นายวิลาศ เมืองทอง
นายวีระชัย ระกําทอง
นายเวทย์ เวทยสาร
นายสถาพร เชื้อผู้ดี
นายสถาพร อังคณาวรกุล
นายสนิท รัตนศฤงค์
นายสมเกียรติ ชัยประเสริฐ
นายสมจิต เพชรรัตน์

หน้า ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสมชัย อังกูรวิวัฒน์
นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์
นายสมนึก แก้วจินดา
นายสมบูรณ์ อึ่งวรากร
นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์
นายสัญญลักษณ์ ทรัพย์สิน
นายสันติ วงศ์ยงศิลป์
นายสันติ สุรเจริญชัยกุล
นายสัมฤทธิ์ ศรีเดชะ
นายสําราญ สวัสดิ์พูน
นายสําเร็จ ใจแก้ว
นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา
นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิพงศ์
นายสุทิน กลมอ่อน
นายสุวัฒน์ชัย คูวัฒนวณิช
นายสุวิชาณ สุระบาล
นายสุวิทย์ ยอดสุรางค์
นายเสกสม อัครพันธุ์
นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์
นายโสภณ พิทักษ์สาลี
นายอนันต์ กาฬปักษี
นาวาตรี อภิชัย คล้ายแก้ว
นายอรรณพ หาญกิจ
นายอรรถพันธ์ เกษมพงษ์
นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช
นายอานุภาพ เจริญศักดิ์
นายอํานาจ ป้านสุวรรณ
นายอิทธิวัตร์ กฤษณะวณิช
นายเอกบดินทร์ จําเนียรกาล
นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
นายไกรสร เพ็งสกุล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒

นายคณพศ วรรณดี
นายครรชิต ศรีนพวรรณ
นายจักรชัย ชุ่มจิตต์
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
นายฉัตรชัย นาคแก้ว
นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล
นายชนะ ผิวเหลือง
นายชิษณุ วงศ์นนทิ
นายณฐวรรณ จําลองกาศ
นายณพงค์ สถิโรภาส
นายณรงค์ บ่วงรักษ์
นายณัฐพล รัตนพันธุ์
นายดํารัส โพธิ์ประสิทธิ์
นายดิเรก ศิริจงประเสริฐ
นายเดชา สินเติม
นายตรีภพ ทิพยศักดิ์
นายถาวร เพ็ชรบัว
นายทนุวงศ์ แสงเทียน
นายธัญนรินทร์ ณ นคร
นายนพดล ฮมแสน
นายนเรศ วรรณาลัย
นายนิพนธ์ ยงค์ไสว
นายนิรันดร์ มุกดาลอย
นายบรรดิษฐ์ หงษ์ทอง
นายบรรพต อมราภิบาล
นายบัญญัติ ฉายอรุณ
นายบุญเกิด ร่องแก้ว
นายบุญชู อยู่ภู่
นายบุญมี รุ่งรักสกุล
นายบุญลาภ สุกใส
นายประชัญ คํามาบุตร
นายประเชิญ สร้อยทองคํา

หน้า ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ว่าที่ร้อยตรี ประพัฒน์ เดชหาญ
นายประพันธ์ ผู้กฤตยาคามี
นายประพาย แก่นนาค
นายประเสริฐ ติยานนท์
นายประเสริฐ ศิรินภาพร
นายปรีชา แสงเทียน
นายปัญญา โคตรแสนลี
นายปัญญา วรเพชรายุทธ
นายปิยะ พรหมสถิต
นายพงษ์ศักดิ์ ฉัตรเตชะ
นายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส
นายพิพัฒน์ เรืองงาม
นายพิเศรษฐ ลือชานิมิตจิต
ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์
นายพีรวัส เมฆิน
นายพีระ ช่วยบํารุง
นายภานุเทพ วงศ์วาร
นายมงคล หลักเมือง
นายมนตรี บัวแก้ว
นายมนัส รวดเร็ว
นายมาโนช สมท่า
นายเมืองแมน เกิดนานา
นายรชต วรรณพีระ
นายวรพจน์ ทรัพย์เกิด
นายวัฒนพงษ์ สุกใส
นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค
นายวัลลภ วิเศษสินธุ์
นายวิกรม เดชหนู
นายวิชัย การะเวก
นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์
นายวิทยา ไพศาลศักดิ์
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖

นายวิวัฒน์ จันทร์เผือก
นายวิวัฒน์ ศรีธนบุตร
นายวีระวุธ พรรัตน์พันธุ์
นายเศกสิทธิ์ ภู่คํามี
นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง
นายสมชาย ประจันทร์นวล
นายสมพงค์ บุญสนอง
นายสมศักดิ์ บุญดาว
นายสมศักดิ์ วนัสสกุล
นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์
นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล
นายสมหมาย นามสวาท
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา
นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ
นายสว่าง กองอินทร์
นายสัมพันธ์ ดุลยาภรณ์
นายสาธิต รัตนสิงห์
นายสาโรจน์ ประพันธ์
นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล
นายสิริพงศ์ ดนตรี
นายสุโข อุบลทิพย์
นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์
นายสุจิตร จันทร์สว่าง
นายสุชาติ เขมวิรัตน์
นายสุชาติ วทนะกาญจน์
นายสุทัศน์ คงแย้ม
นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา
นายสุรเดช อัคราช
นายสุวรรณ ภานุนําภา
นายอนุชิต รัตนสุวรรณ
นายอภิชัย เอกวนากุล
นายอัครวัฒน์ หิรัญพันธุ์

หน้า ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายอิสระ ศิริไสยาสน์
นายอุกกฤต สตภูมินทร์
นายอุทัย พรมนารี
นายกษม เหรัญ
ว่าที่ร้อยโท คทาวุฒิ มาลัยโรจน์ศิริ
นายจรุพล วรวิทยกิจ
นายจําลอง เก่งตรง
นายเชาวลิต ทองมาก
นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ
นายธารธรรม อุประวงศา
นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์
นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์
นายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค
นายปรเมศร์ อมาตยกุล
นายพินิจ กัลยาณมณีกร
นายเมธี มหายศนันท์
นายวัชรินทร์ เจิมประไพ
นายวิชัย ประทีปทิพย์
นายวิโรจน์ เลื่อนราม
นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์
นายสมจิต รัตนพันธ์
นายสุรพงค์ แจ่มเจริญ
นายโกมล บัวเกตุ
นายเฉลิมชัย ผดุงหัส
นายชวลิต จิระวิชัยฤทธิ์
นายทิพากร พูลสวัสดิ์
นายพิชิต ทวีศรี
นายมงคล สกุลรุจินันท์
นายเรืองเดช ปั่นด้วง
นายวรพจน์ ทันดร
นายวันชัย บรรลือสินธุ์
นายวิทิต พิทยธาราธร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
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

นายวิศิษฐ์ เหลือมั่น
นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ
นายสําราญ ปทุมานนท์
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์
นายสุวิช ภารัตนวงศ์
นายเสรี กังวานกิจ
นายเอนก มานะศักดิ์ศิริกุล
นายกิตตินันท์ ยิ่งเจริญ
หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่
นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร
นายณรงค์ สร้อยทอง
นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย
นายธงชัย อุบลแย้ม
นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน
นายนพดล คันธมาศ
นายนพดล ทองมี
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์
นายนิลรัตน์ ตันสกุล
นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์
นายปณต บุณยะโหตระ
นายประพฤทธิ์ คํานวรพร
นายประสพชัย พูลเกิด
นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา
นายพรศักดิ์ แสงเจริญ
นายพิชัย เมืองมัจฉา
นายพิทยา โกยสกุล
นายไพจิตร์ สิริสาลี
นายไพบูลย์ ขันธบุญ
นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
นายรัฐนันท์ จันจรัสศรี
นายวัชระ ต่างใจ

หน้า ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวิรัตน์ นามวงษา
นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน
นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย
นายสถาวร ทรัพย์สุนทร
นายสมควร อิ่มถาวรสุข
นายสมบุญ โมจนกุล
นายสฤษดิ์ สรรพอาษา
นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร
ร้อยโท สุธรรม ลครรํา
นายสุพล ศรีทับทิม
นายสุภัทธ์ ตั้งตรงจิตร
นายอดิสรณ์ สันตติไพรวัลย์
นายอภิรักษ์ แพพ่วง
นายอารีย์ เดวี
นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์
นายอุดม ศรีสมทรง
นายกมล สาลีวงศ์
ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน
นายกฤตกร ถาศักดิ์
นายกฤษฏิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์
นายกฤษณะ อยู่สุข
นายกองธรรม นวเลิศเมธี
นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์
นายกัมปนาท บุตรโต
นายกัฬชัย เทพวรชัย
นายการุณย์ อินแสง
นายกําธร วิเชฏฐพงศ์
นายกําธร เวหน
นายกิจจา อ่องฬะ
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์
นายกิตติ สัตย์ซื่อ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔

ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน
นายกิติพงษ์ แย้มมี
นายกุมพล พฤติพฤกษ์
นายกุลดิลก โถชัยคํา
นายเกรียงไกร สมเสนาะ
นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง
นายเกรียงศักดิ์ สมจิต
นายเกรียงศักดิ์ แสงยุนนท์
นายเกษม เงินอ่อน
นายเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล
นายเกษมสินธุ์ สอนสุข
นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข
ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า
นายคณิต กังสถาวร
นายคณิต นิยะกิจ
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
นายคมศักดิ์ เอียสกุล
นายคําฟอง บุญโสภา
นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์
นายจรัสพงศ์ คําดอกรับ
นายจริน แก้วอินแสง
นายจรินทร์ รอบการ
นายจรูญ สร้อยจิต
นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง
นายจักรพงษ์ รัชนีกุล
นายจักรี ทองเจริญ
ว่าที่ร้อยตรี จํารัส โสตถิกุล
นายจําลอง โพธิ์เพชร
นายจําลักษ์ กันเพ็ชร์
นายจิรโรจน์ สําแดง
นายจิรศักดิ์ จิตสม

หน้า ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายจิรศักดิ์ ชํานาญภักดี
นายจิระศักดิ์ สุจริตตานันท์
ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ
นายเจตนา ฟักผึ้ง
นายเจริญ เปลี่ยวจิตร
นายเจริญจิต สืบสาววงศ์
นายฉลอง รักษ์กุล
นายเฉลิมพล ต.สุวรรณ
นายชนาธิป โคกมณี
นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
นายชรินทร์ ภู่ชัย
นายชลิต วิเศษศิริ
นายชลินทร์ มีสมบัติ
นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี
นายชวลิต ทรงกิตติ
นายชอบ จันทร์ฉาย
นายชัชชลิต บุญศิริ
นายชัชพงษ์ อาจแก้ว
นายชัชวาลย์ ปทานนท์
นายชัยชนะ กฤตยานาถ
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์
นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์
นายชัยยะ อังกินันทน์
นายชัยยุทธ ตู้ทองคํา
นายชัยรัตน์ ไชยโย
นายชัยรัตน์ พัดประดิษฐ์
นายชัยรัตน์ ภู่นพมาศ
นายชัยโรจน์ จิรพัฒนเกียรติ
นายชัยวรรณ นิยม
นายชัยวุฒิ บัวทอง
นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
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

นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ
นายชาญ เสมสวัสดิ์
นายชาญชัย ขุนเพชร
นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์
นายชาตรี สุขารมย์
นายชาติชาย โครงไพบูลย์
นายชํานาญ ศรีพารา
นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล
นายชูเกียรติ เหลืองอุบล
นายชูชาติ ธรรมโชติ
นายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร์
นายชูชีพ พงษ์ไชย
นายชูศักดิ์ สบานแย้ม
สิบเอก เชษฐา ขาวประเสริฐ
นายเชาวลิต สามห้วย
นายโชคชัย รักเกื้อ
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์
นายไชยพร นิยมแก้ว
นายไชยวัฒ มีคุณ
นายญาณวุฒิ เพทายพนากิจ
นายฐิติเทพ บุณยรัตพันธุ์
นายฑรัท เหลืองสอาด
นายณฐพล วิถี
นายณภัทร์ ลีลาชัย
นายณรงค์ น้ําผึ้ง
นายณรงค์ ผิวอ่อน
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์
นายณรงค์ศักดิ์ สบาย
นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน
นายณัฏฐชัย โง้วศิลปศาสตร์
นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ
นายณัฐพล ทิพยมนตรี

หน้า ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายณัฐพล ยืนยิ่ง
นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน
นายณัฐภัทร พลอยสุภา
นายดงพล รุจิธรรมธัช
นายดํารงชัย พุ่มสงวน
นายดํารงศักดิ์ แก้วดวง
นายดิเรก ศรีมงคล
หม่อมราชวงศ์ดิศนันทน์ ดิศกุล
นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์
นายเดชสกล อาดัม
นายเดโช ประกาศแก่นทราย
ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม
นายตรีธวัช รักษ์เมือง
นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ
นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์
นายถาวร กันยาพรกุล
นายทรงยศ เทียนทอง
นายทรงศักดิ์ วลัยใจ
นายทวี หอมหวล
นายทวีศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
นายทศพล สินยบุตร
นายทองพูล รู้สมัย
นายทองสุข สว่างงาม
นายทัน สร้อยศักดิ์
นายทัศนัย พิริยาสัยสันติ
นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์
นายธงชัย ชัยศิรกิ ุล
นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย
นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร
นายธนกฤต ฉันทะจํารัสศิลป์
นายธนพงศ์ บุญเรือง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒

หน้า ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายธนพล วัฒนเวช
นายธนรัตน์ จรัสศรี
นายธนวรรธน์ ยิ่งเฮง
นายธนวรรษ รอดจิตต์
นายธนัท เจียวยี่
นายธนาเดช วุฒิเสลา
นายธนานนท์ ชูด้วง
นายธนานุวัฒน์ คนรู้
นายธนิต พันธ์หินกอง
นายธรรมนูญ แจ่มใส
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน
นายธราวุธ ช่วยเกิด
นายธวัช หงษ์บิน
นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์
นายธาตรี สิริรุ่งวนิช
นายธานี ชุวานนท์
นายธานี หะยีมะสาและ
ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์
นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ
นายธีรพร พลวัน
นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ
นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ
นายธีระ แก้วไกรสร
นายธีระชัย เทพนอก
นายธีระชัย แสนภูวา
นายธีราทร แก้วพาณิชย์
นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์
นายนคร อบเชย
นายนพกร หวังพราย
นายนพดล รัฐศุภางค์
นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์

๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายนรินทร์ แช่มช้อย
นายนรินทร์ วงศ์เศษ
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ
นายนเรศ วงศาโรจน์
นายนฤวุฒิ นิรุตติพงศ์
นายนันทชัย ธีรชิตกุล
นายนันทวิทย์ นาคแสง
นายนิติชัย วิริยานนท์
นายนิทัศน์ วรกุล
นายนิทัศน์ วิเชียรเลิศ
นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก
นายนิพนธ์ หนูแป้น
นายนิมิต ปัทมเจริญ
นายนิรันดร์ ขัติวงศ์
นายนิวัตน์ สุพจิตร
นายนิสัน ปัญจขันธ์
นายนิสิต สวัสดิเทพ
นายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์
นายเนติธร ผุยหนองโพธิ์
นายบรรจบ จันทรัตน์
นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา
นายบัญชา ธนูอินทร์
นายบัณฑิต ปานวิเศษ
นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ
ว่าที่ร้อยตรี บํารุงเกียรติ วินัยพานิช
นายบุญช่วย หอมยามเย็น
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายบุญธรรม หอไพบูลย์สกุล
นายบุญเลิศ ลันทนา
นายบุญส่ง ตินารี
นายบุณยศักดิ์ ปงกาวงค์
นายบุรี ธรรมรักษ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
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

หน้า ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายปกป้อง เฮ้าประมงค์
นายปกรณ์ ตั้งใจตรง
นายปฏิคม พงษ์ประเสริฐ
นายปณวัฒน์ มณีแสง
นายปภาวิน แสงสุริยา
นายปรเมศวร์ ชนะโรค
นายประกิจ ตันเดี่ยว
นายประจวบ รักแพทย์
นายประจักร์ ไชยกิจ
นายประชัน เอี่ยมวัน
นายประเดิม เดชายนต์บัญชา
นายประทีป โพธิ์เที้ยม
นายประทีป อุ่ยเจริญ
นายประเทศ แย้มยินดี
นายประเทือง อยู่เกษม
นายประพล ชมเงิน
นายประพันธ์ ตรีบุบผา
ว่าที่พันตรี ประพันธ์ พบูประภาพ
นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์
นายประพิศ เกษรางกูล
นายประภาส คล้ายมุข
นายประภาส ศรีจันทร์เวียง
นายประยุทธ คําแหง
นายประยูร พุทธชาติ
นายประยูร อรัญรุท
นายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
นายประสงค์ ธงสุวรรณ
นายประสาน แสงมณีขจร
นายประสิทธิ์ อินทโชติ
นายประเสริฐ อธิพรหม
นายปรัชญา พิมพาแป้น
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์

๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายปริญญา ภูมิพาณิชย์
นายปริญญาพล อุทยาภรณ์
นายปรีชา ทองคํา
นายปรีชา ประชาสุขสมบูรณ์
นายปรีชา ปรีชาชาญ
นายปรีชา สุทนต์
นายปรีดา สุขใจ
นายปัญญา ใช้เฮ็ง
นายปัญญา เล็กกระจ่าง
นายปัญญา หาญอาสา
นายปัณณวิชญ์ ธาราวุฒิ
นายปิติภณ โพธิ์ใต้
นายปิยะพงษ์ บุญส่ง
นายปิยะรัตน์ บํารุงสุข
นายปิยะศักดิ์ สามัคคีวีระวัฒนะ
นายผะอบ บินสะอาด
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์
นายพงศ์ศักดิ์ อันปัญญา
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายพจน์ ขาวผ่อง
นายพนม วิไลรัตน์
นายพนมเทียน เส้งวั่น
นายพรชัย พุดซ้อน
นายพรชัย สุขโสม
นายพรประเสริฐ ควรรณสุ
นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์
นายพลกฤต โกฎิกุล
นายพลพงษ์ ศรีสมัย
นายพลานุภาพ ธพรคําแพทย์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
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

นายพัชรวัฒน์ พรหมอนุมัติ
นายพัฒน์ธนภูมิ ศรีบุญเรือง
นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล
นายพันธ์ศักดิ์ สมเปาจี
นายพิภพ มิ่งสําแดง
นายพิภพ หนูขวัญ
นายพิรุณ วิมลอักษร
นายพิศิษฎ์ เนียมกุล
นายพิษณุ ชูจันทร์
นายพิษณุ ประภาธนานันท์
นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล
นายพีรพล ลือล่า
นายพีระพล ยังขาว
นายพูลเดช อุเทนพันธ์
นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม
นายเพียรศักดิ์ เจนประวิทย์
นายไพฑูรย์ นาคแท้
นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ
นายไพฑูรย์ เล็กพันธ์
นายไพทูรย์ วงศ์วีรกูล
นายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน
นายไพบูลย์ ศุภบุญ
นายไพรัญ จงจํารัสพันธ์
นายไพรัตน์ เพชรยวน
นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส
นายไพริน สุริยะพันธุ์พงศ์
นายไพรินทร์ สินธุไพร
นายไพโรจน์ จิตจักร์
นายไพศาล มีสวัสดิ์
นายไพศาล ศรีเทพ
นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ
นายภพ ภูสมปอง

หน้า ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
เรือโท ภัทรชัย ขันธหิรัญ
นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร
นายภิชาติ โพธิ์บาทะ
นายภิญโญ หวังสุทธิ์
นายภิรมย์กฤษฎิ์ พรมจันทร์
นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร
นายภูเบศร์ จูละยานนท์
นายภูวิศ วรรณพฤกษ์
นายมงคล แตงเส็ง
นายมนตรี กาญจนภักดิ์
นายมนตรี นาคถาวร
นายมนัส นพรัตน์
นายมนู โชติเสน
ว่าที่ร้อยเอก มโนทย์ ชูพรหม
นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ
นายมานพ วิชิตนาค
นายมานะ วัฒนากร
นายมานัส มาศิริ
นายมานิช ถาอ้าย
นายมาหะมะพีสกรี วาแม
นายมีโชค นัฎสถาพร
นายเมตต์ แสงจันทร์
นายเมธา ชูจันทร์
นายเมธี กาญจนสุนทร
นายยงยุทธ กาญจนานุรักษ์
นายยงยุทธ จิตสํารวย
นายยาลา ใบกาเด็ม
นายยุทธชัย สายคํามี
นายยุทธนา โพธิวิหค
นายยุทธนา ศรีตะบุตร
นายยุทธศาสตร์ โยธะพล
นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
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

หน้า ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายรณรงค์ สิทธิเขตกรณ์
นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ
ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร
นายระวี เพ็ชรสูงเนิน
ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน
นายรังสรรค์ ขวัญเมืองเดิม
นายรังสรรค์ สันติวิจิตร
นายรัชพล พรหมทอง
ว่าที่ร้อยตํารวจตรี รัชพล วงศ์สวัสดิ์
นายรัฐพล นราดิศร
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว
นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร
นายรุ่งโรจน์ วรรณเวช
นายเรวัต ผ่องสุวรรณ์
นายเรือง จันพลา
นายเรืองยศ ลิ้มนุกูลเจริญ
นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม
นายลอย หลีชัย
นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์
นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ
นายเลือดไท วงศ์ใหญ่
นายวนาชาติ วงศ์พุทธา
นายวรงค์ คลังเงิน
นายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา
นายวรดิษฐ เศรษฐสันติ์
นายวรพล โพธิ์เต็ง
นายวรพันธ์ ชํานิยันต์
นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ
นายวรรณกร กุลเจริญ
นายวรวิทย์ พิมพนิตย์
นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย
นายวรวุฒิ จิโน

๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวรายุทธ ค่อมบุญ
นายวสันต์ ชิงชนะ
นายวสันต์ เพี้ยมแตง
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์
นายวัฒนะ สะดวก
ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร ทรงยศวัฒนา
นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายวันชัย อังกูรเกียรติ
นายวัลลภ จินดาเงิน
นายวัลลภ ญาณอุบล
นายวาทิน หลําสาคร
นายวิจิตร์ แก้วประดิษฐ์
นายวิชัย กิตติพิชัย
นายวิชัย เพ็ญดี
นายวิชัย หนูเจริญ
นายวิชาญ จองรัตนวนิช
นายวิเชียร จูห้อง
นายวิเชียร ทองเอียด
นายวิเชียร รัตนโสม
นายวิเชียร ลักคนสุวรรณ์
นายวิเชียร แสนวัง
นายวิญญู สิงหเสม
นายวิทยา เขียวรอด
นายวิทยา ชพานนท์
นายวิทยา แสงคําไพ
นายวิทศักดิ์ จําเริญนุสิต
นายวิธรัช รามัญ
นายวินัย โตเจริญ
นายวิบูลย์ กิ่งสุวรรณ
นายวิบูลย์ ลีพัฒนากิจ
นายวิมล สุระเสน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
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

นายวิรัช คงทน
นายวิรัตน์ จิระศรีไพฑูรย์
นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล
นายวิรัตน์ สินสาย
นายวิรัติ ปีดแก้ว
นายวิริยะ ขันทอง
นายวิโรจน์ ตันติธรรม
นายวิโรจน์ อักษรดี
นายวิโรจน์ อินสว่าง
นายวิโรจน์ อุทุมโภค
นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส
นายวิวัฒน์ แจ้งสว่าง
นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์
นายวิศิษฏ์ บุญญาวิวัฒน์
นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล
นายวิศิษฐ์ โพธิ์ไทรย์
นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์
นายวิสิทธิพัตน์ อนันตรสุชาติ
จ่าสิบโท วิสุทธิ์ ธรรมเพชร
นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี
นายวิสุทธิ สินเพ็ง
นายวิสูตร กรมพิศาล
นายวิสูตร ฉัตรเชิดชัย
นายวิสูตร บรรเจิดกิจ
นายวิสูตร อินทรกําเนิด
นายวีระ พวงภู่
นายวีระวัฒน์ เถระวัลย์
นายวีระสิทธิ์ คุ้มจั่น
นายวุฒิ ขจร
นายวุฒิชัย อินทรสว่าง
ว่าที่ร้อยตรี ศตวรรษ บุนนาค
นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล

หน้า ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ
นายศรีทอง สรรพโชติ
นายศรีเศวต เงื่อนกลาง
นายศศิน พัฒนภิรมย์
นายศักดิ์ชัย เคารพาพงศ์
นายศักดิ์ชัย ยิ่งจําเริญศาสตร์
นายศิริชัย อิทธิวงศ์ศุภกิจ
นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา
นายศิริศักดิ์ ดําริสถลมารค
นายศิลป์ชัย ประภาศิลป์
นายศิวะ ธมิกานนท์
นายศิวัช ฟูบินทร์
นายศุภกฤต บุญพิพัฒมงคล
นายศุภภิมิตร เปาริก
ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี
นายสกล แก้วปวงคํา
นายสงบ พิณนอก
นายสงวน มณีรัตนาศักดิ์
นายสถิต วิทิตยนตรการ
นายสถิตย์ ทรายทอง
นายสถิตย์ ศรีสงคราม
นายสนธยา บุญเรือง
นายสนอง จันทร์รักษ์
นายสนอง ดลประสิทธิ์
นายสมเกียรติ รัตนบุรี
นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์
นายสมเกียรติ สุทธหลวง
นายสมควร เสือเอก
นายสมคิด สุพรรณชนะบุรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
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

นายสมจิตร ยุเหล็ก
นายสมใจ แก้วทอง
นายสมชัย บูรณะ
นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์
นายสมชาติ วัฒนากล้า
นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว
นายสมชาย คอประเสริฐศักดิ์
นายสมชาย ตรีณาวงษ์
นายสมชาย ปัทมาลัย
นายสมชาย รุ่งเรือง
ว่าที่รอ้ ยโท สมชาย เรืองจันทร์
นายสมชาย สุธรรม
นายสมชาย อําพันกาญจน์
นายสมเดช แก้วมณี
นายสมบัติ จงจินากูล
นายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล
นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายสมพงษ์ มหาวังษ์
นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์
นายสมพร กาญจน์นิรันดร์
นายสมพร มณีรัตน์
นายสมภาร นามมะลา
นายสมภูมิ อนันตธนลาภา
นายสมมาฏฐ์ โพธิ
นายสมมาตร บารา
นายสมมารถ อานันทยศ
นายสมยศ ขันกําเหนิด
นายสมยศ วิชากร
นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์
นายสมศักดิ์ แก้วเสนา
นายสมศักดิ์ ขวัญเมือง

หน้า ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสมศักดิ์ บํารุงผล
นายสมศักดิ์ มีหกวงศ์
นายสมศักดิ์ หงษ์สวัสดิ์
นายสมหมาย ลูกอินทร์
นายสมาน กองแก้ว
นายสมาน ศักดิ์ประดิษฐ
นายสรกฤช เทียนถาวร
นายสรณะ เทพเนาว์
นายสรศักดิ์ พลประเสริฐ
นายสราวุฒิ กุลแดง
นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล
นายสวัสดิ์ วันทมาตย์
นายสวัสดิ์ เวชสิทธิ์
นายสว่าง บุญกัณหา
นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์
นายสังคม เกิดก่อ
นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล
นายสัญชัย เตชนิมิตวัช
นายสัญญา บุญ-หลง
นายสันต์ สร้อยแสง
นายสันติ เกิดโมฬี
นายสันติ จัตุพนั ธ์
นายสันติ ชูศรี
นายสันติ เที่ยงธรรม
นายสันติ รังษิรุจิ
นายสัมเริง โภชนาธาร
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
นายสาคร เถินมงคล
นายสาธิต ปลิวสูงเนิน
นายสานิต นิยมดี
นายสานิตย์ จันทรนิยม
นายสามารถ คงคาสุริฉาย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
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

นายสามารถ สุวรรณมณี
นายสามารถ หมั่นนอก
นายสายันต์ ปัญโญ
นายสาวิตร เจียมจิระพร
นายสําคัญ อรทัย
นายสําเนียง เฉลิม
นายสิทธิ์ สุระโคตร
นายสิทธิชัย ไทยเจริญ
นายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล
นายสิทธิพล อะหมะ
นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์
นายสิโรตม์ สุทธิพัฒนางกูร
นายสุกรี เป้าน้อย
นายสุกฤต สายจันทคาม
นายสุจินต์ หล้าคํา
นายสุชาติ ภาเจริญ
นายสุชาติ สุขดี
นายสุทัศน์ ไชยปัดชา
นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม
นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์
นายสุทิน จันทร์งาม
นายสุเทพ แก้วทอง
นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์
นายสุเทพ ชัยวัฒน์
นายสุเทพ มณีโชติ
นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ
นายสุธีร์ ทับหนองฮี
นายสุนทร กุฎีพันธ์
นายสุนทร สมประมัย
นายสุพจน์ เทพบุตร
นายสุพจน์ เมฆประดับ
นายสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์

หน้า ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสุพจน์ แสนมี
นายสุพล คําน้อย
นายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์
นายสุเมธ เพชรมณี
นายสุเมธ มีนาภา
นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน
นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์
นายสุรพล เขียวอรุณ
นายสุรพล ใคร้วานิช
ว่าที่ร้อยตรี สุรพล เจริญสิน
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ ทองณรงค์
นายสุรศักดิ์ ประศาสน์ครุการ
นายสุรศักดิ์ วัตรุจีกฤต
นายสุรสิทธิ์ จันอุทา
นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
นายสุริยงค์ วงษ์บุตร
นายสุรยิ า บุตรจินดา
นายสุริยา แสนจันทร์
นายสุวัฒน์ จันทร์สุข
นายสุวิชช์ ศรีสุวรรณ
นายสุวิชัย สินบังเกิด
นายสุวิทย์ จันทร์หวร
นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์
นายสุวิทย์ สุริยะวงค์
นายสุวิน พึ่งเงิน
นายเสกสม ชูรังสฤษฎ์
นายเสกสรร ถนอมกิตติ
นายเสน่ห์ ยอดบุญฤทธิ์
นายเสนีย์ มะโน
นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน
นายเสนีย์ อิจิ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
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

นายเสริมศักดิ์ โสมสงค์
ร้อยตรี โสภณ ภู่ขันเงิน
นายหัฎฐะพล เมฆอาภา
นายองอาจ นันทกิจ
นายอดิเรก อุ่นโอสถ
นายอดิศักดิ์ พันธ์คีรี
เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์
นายอดุลย์ หมีดเส็น
นายอธิราช กนกเวชยันต์
นายอนันชัย อนุจันทร์
นายอนันต์ ขันธโภคา
นายอนันต์ สมุทรารินทร์
นายอนิรุทร บัวอ่อน
นายอนุชา สุวรรณ
นายอนุชา หอยสังข์
นายอนุชา อินทศร
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
นายอนุรักษ์ แวอูมา
นายอนุรัตน์ ธรรมประจําจิต
นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง
นายอภิชาติ กําธรเกียรติ
นายอภิชาติ ทรายแก้ว
นายอภิชาติ ศรีม่วง
นายอภิชาติ เหมือนมนัส
นายอภิรักษ์ คําโมง
นายอมร บริรักษ์เลิศ
นายอรรณพ คณานุรักษ์
นายอรรณพ สิทธิวงศ์
ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี
นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี
นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม

หน้า ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายอรุณ ชื่นตา
นายอรุณ สิงห์อินทร์
นายอัครโชค สุวรรณทอง
นายอังกูร สุ่นกุล
นายอับดุลรอฮิม เซะบารู
นายอาคม สมบูรณ์วงศ์
นายอาคม สุวรรณโน
นายอารัญ ชลิตโกมุท
นายอารัต เมืองจร
นายอาลัย หงษ์ทอง
นายอาสา แสงสว่าง
นายอํานวย พิณสุวรรณ
นายอํานาจ เจริญศรี
นายอํานาจ ชูทอง
นายอิทธิพงศ์ ตันมณี
นายอิสระ ละอองสกุล
นายอิสรา สุขแจ่มใส
นายอุดม เพชรคุต
ว่าที่ร้อยตรี อุทัย ทาบทอง
นายอุทัย เลิศวุฒิ
นายอุทิศ ศิริโภค
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา
นายเอกภพ โสภณ
นายเอกวิทย์ มีเพียร
นายเอนกพันธ์ เพชรพลอย
นายโอฬาร บิลสัน
นายไอศูรย์ ดีรัตน์
นายกรพิชญาสุทธิ์ พันธุ์ชโย
นายกรีฑา แก้วเทศ
นายกฤติเดช ศรีอักษร
นายกษม ศรีปานเงิน
นายเกษม เงินหนู

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔

หน้า ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายไกรสร สิงหราชวราพันธ์
นายคนอง รอดทอง
นายคมกริช วงษาซ้าย
นายคมกฤช ศิริตระกูล
พันตํารวจตรี จตุพล บงกชมาศ
นายจเร ผกผ่า
นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์
พันตํารวจตรี จิรากร อารีย์รัตนะนคร
นายเจริญ นันทะระ
นายชนินทร์ เลี้ยงสุวรรณ
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
นายชาญ วชิรเดช
นายชาญณรงค์ ชาญลิขิต
นายชาติชาย ไชยรักษ์
นายชํานาญ ฉิมวงศ์
นายณรงค์ ขําเพชร
นายดนัย อยู่พะเนียด
นายทนงศักดิ์ เกษตรธรรม
นายทนงศักดิ์ นนทมาตย์
นายทวี ทวีชนม์
นายธนิต ลิ้มเจริญชัย
นายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์
นายธีระ รักษาประเสริฐกุล
นายนพดล นมรักษ์
นายนพดล รัตนเสถียร
นายนพพร รัตนวัย
นายนภดล สีตะปะดล
นายนัสที ทองปลาด
นายนิธินันท์ นวลละออง
นายบํารุง จันทร์บ้านคลอง
นายบุญโชติ เดชสม
นายประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์

๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายประสาร เจริญผล
พันตํารวจโท ปรีชา มีใจดี
นายปัญญา จันทร์ละออ
นายเผด็จ หริ่งรอด
นายพงษ์ธร พัฒนภักดี
นายพชรวิเชียร สมจิตร
พันตํารวจโท พันเลิศ ตั้งศรีไพโรจน์
นายพานิช กาบแก้ว
นายพิเศษ จิตต์ไทย
นายพีระ กาญจนพงศ์
นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์
นายมงคล ณ นคร
นายมนตรี บุนนาค
นายมหิธร กลั่นนุรักษ์
นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร
นายรัตนะ วรบัณฑิต
นายลอยหล้า ชิตเดชะ
นายวงศ์ศักดิ์ ประเทียบอินทร์
นายวราวุธ คันธาเวช
นายวัลลภ ศรัณยวณิชย์
พันตํารวจโท วิจิตร์ ชาติกิจเจริญ
พันตํารวจโท วิชิต อุปะละ
นายวิรัตน์ ไตรกูล
นายวิรัตน์ ปานศรี
นายวิศาล พรเลิศ
นายเวชยันต์ ลูกอินทร์
นายศิริพงษ์ กาญจนวลัยกุล
นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงศ์
พันตํารวจโท สถาพร จตุวรพัฒน์
นายสนิท ไชยคําหาญ
นายสมเกียรติ มณีรัตน์
นายสมบุญ ม้าหาญศึก

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
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

หน้า ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมบูรณ์ ชุมภูทอง
นายสมบูรณ์ ศิลา
นายสมภพ สังคุตแก้ว
นายสมมาตย์ สุราช
นายสมศักดิ์ กิจวาสน์
นายสรรพสาร สิงหเศรษฐ
นายสาธิต เอกวุฒิพล
นายสายชล ยังรอด
นายสํารวย วรเตชะคงคา
พันตํารวจโท สิทธิโชค จ่าแก้ว
นายสุเทพ ฑีฆายุโก
นายสุเทพ อ่อนบุญมา
นายเสกสรร สุขแสง
นายอดุลย์ ชูสุวรรณ
พันตํารวจโท อมร หงษ์ศรีทอง
พันตํารวจโท อมฤต บูรณะกิจเจริญ
พันตํารวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์
นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล
นายกิจจา ศรีเจริญ
ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ
นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล
นายขัตติยะ แพนเดช
นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด
นายเฉลิมพล กู้เกียรติ
ว่าที่ร้อยตรี ชัชขจร เรียบร้อย
นายชูชีพ ถวิลวิทยานนท์
นายดุสิต สระแก้ว
นายเทพบัญชา เกตุวิเศษกูล
นายธนกร ชัยแสวง
นายธนกร นราวุฒิพันธ์
นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์
นายบุญชัย ศิริสนธิวรรธน

๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
นายประพนธ์ ศิลปรัศมี
นายประภาส ศิลปรัศมี
นายประเสริฐ สงวนเดือน
นายปรีชา เจ๊ะสา
นายปรีชา อินทรชาธร
นายพงศ์เทพ เพชรโสม
นายพรเทพ ศิริไพบูลย์
นายไพบูรณ์ วังสนตระกูล
นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น
นายภูสิต ตราชูวณิช
นายมงคล สงคราม
นายมนตรี กรรทมาศ
นายมนัส ทานะมัย
นายมโนชญ์ แสงแก้ว
นายลิขิต ไพลดํา
นายวันพบ สารบรรณ
นายวิชิตร สุวรรณมาก
นายวิรชั คันศร
นายวิสุทธิ์ คงสุจริต
นายเวียง สุวรรณะ
นายศักดิ์ เศวตวงศ์
นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร
นายศุภชัย ตรีศักดิ์ชาติ
นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ
นายสมชาย เอื้อจารุพร
นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว
นายสมพจน์ กวางแก้ว
นายสมภพ มาลีแก้ว
นายสว่าง วีรกิจบริการ
นายสันติ นันตสุวรรณ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒

นายสิทธินิจ บุณยะส่ง
นายสุธรรม บัวแก้ว
นายสุรนารถ จิตต์เอื้อเฟื้อ
นายสุวรรณ พงศ์รัศมี
นายเสมอ ตรีคุณา
นายโสภาคย์ สัมนานนท์
นายอนุชา จันทรเกษร
นายอรเทพ อินทรสกุล
นายอรรถชัย สุกใส
นายอํานวย มากทรัพย์
นายอําพัน เอกทัตร
นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์
นายชัยนันท์ บุษยรัตน์
นายชัยพล สุขเอี่ยม
นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์
นายตระกูล หาญทองกูล
นายทวีศักดิ์ เจือจารย์
นายทินกร สุริกัน
นายธงไชย สารอักษร
นายบรรทูล อิ่มสุขศรี
นายพนมบุตร จันทรโชติ
นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์
นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล
นายมณเฑียร ชูเสือหึง
นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายวงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นายศุภชัย สุกขีโชติ
นายสํารวย นักการเรียน
นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด
นายเอกนรินทร์ พิพัฒน์กุล
นายเอนก อาจมังกร
นายโกมล เซียสกุล

หน้า ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายจิระศักดิ์ ชัยสนิท
นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์
นายธงชัย สุดประเสริฐ
นายสุขใจ เกียรติศักดิ์วัฒนา
นายอนนท์ ป้อมประสิทธิ์
นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์
นายกชกร ธิปัตดี
นายกนก วรศักดิ์
นายกมล คงทอง
นายกมล ชุ่มเจริญ
นายกมล นุชประภา
นายกมล บุพตา
นายกมล พัฒน์มะณี
นายกมล แมลงทับ
นายกมล สุมาลา
นายกมล หทัยดํารงวิทยา
นายกมล เฮงประเสริฐ
นายกมลชัย คีรีศรี
นายกระจ่าง แก้วสว่างนภา
นายกรัณย์ เลี้ยงถนอม
นายกฤตติยะ อุทุมภา
นายกฤษณ์ ทองเกษม
นายกฤษณ์ แสงฤดู
นายกฤษณ คําภีระ
นายกฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
นายกฤษณะ ตั้งวิวัฒนาพานิช
นายกฤษดา นันทวาสน์
นายกฤษดา ศรีใจวงศ์
นายกวิน เสือสกุล
นายกวี ครองแก้ว
นายกษิดิ์เดช พังงา
นายก่อเกียรติ วิทยรัตน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖

นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์
นายกองแก้ว รัตนปัญญาพันธุ์
นายกองสิน พิรุณห์
นายกอบกุล คมเฉลียว
นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
นายกันต์ พูนพิพัฒน์
นายกัมภณฑ์ จุนโท
นายการุณ หุ่นธานี
นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี
นายกําจร ตันวัฒนา
นายกําจร วงศ์จันทรวิรัช
นายกําธร ศรีโสภาพร
นายกําพล วงศ์บุญมา
นายกิจจา เก่งการไถ
นายกิจจา เนตรเจริญ
ว่าที่ร้อยตรี กิตติ บรรณโศภิษฐ์
นายกิตติ ประเสริฐสุข
นายกิตติ เพ็ชรดี
นายกิตติ วงษ์แหวน
นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล
นายกิตติกร นาคประสิทธิ์
ว่าที่พันตรี กิตติกรณ์ บํารุงบุญ
นายกิตติกรณ์ ยิ่งเจริญ
นายกิตติชนม์ จันทะคัด
นายกิตติรัตน์ กลัดแก้ว
นายกิตติศักดิ์ แก้วส่อน
นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
นายกิตติศักดิ์ ดาทอง
นายกิตติศักดิ์ บุคํา
นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์
นายกิตติศัพท์ โพธิ์แก้ว

หน้า ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายกิตติสัณห์ น้ําทิพย์มงคล
นายกิติกุล ลีละวงศ์
นายกิติมศักดิ์ วัชระพงษ์เทพ
นายกิติศักดิ์ ศรีพารา
นายกีรติ คําอ่อน
นายกีรติวัฒน์ อัคเส
นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล
นายกุลชร เหลืองสุดใจชื้น
นายกุศล เฉิดฉันท์พิพัฒน์
นายกุศล น่วมมะโน
นายกุศล วรรณวงศ์
นายกุสิทธิ์ เศียรสุวรรณ์
นายกู้เกียรติ มีพร้อม
นายเก่ง มัธยมนันทน์
นายเกชา คูหา
นายเกรียงไกร บํารุงจิตร์
นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช
นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนอุ่น
นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
นายเกรียงศักดิ์ คงอยู่
นายเกรียงศักดิ์ ถือชัยภูมิ
นายเกษม คํามี
นายเกษม คุ้นเคย
นายเกษม ดวงงาม
นายเกษม ปุยุ
นายเกษม วิศวไพศาล
นายเกษม หมื่นตาบุตร
นายเกษม เอี่ยมละออ
นายเกษมศักดิ์ สวนจันทร์
นายเกษมสันต์ มณีภาค
นายเกียรติ ธรรมจริยวงศา
นายเกียรติชัย ตั้งปัญญาวงศ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐

นายเกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
นายเกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
นายเกียรติยศ บุบผามาลา
นายเกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย์
นายเกื้อกูล ศรีสวัสดิ์
นายโกมล ขีดขั้น
นายโกมล ยะวงศรี
นายโกเมน อรัญเวศ
นายโกวิท แดงทองดี
นายโกวิท บุญกันต์
นายโกวิท ภูโอบ
นายโกวิทย์ สีมาชัย
นายโกศล เพ็ชรสาริกิจ
นายโกศล มณีชัย
นายโกสินทร์ เล่าเปี่ยม
นายโกสีย์ แสบงบาล
นายไกวัล เสริมแก้ว
นายขวัญชัย จรัสตระกูล
นายขวัญชัย ประเสริฐศรี
นายขวัญชัย พลนงค์
นายขวัญชัย พานิชการ
นายขวัญชัย ม่วงมิตร
นายขวัญชัย มีชาลี
นายขัตติยะ ไวยกุล
นายขันธ์ไชย ภู่ศิลป์
นายขันธ์เพชร ถาวรพรหม
นายเขมชาติ ลุนเพ็ง
นายเขียวพร สีหะวงษ์
นายคงเดช ภาวงศ์
นายคงวัล สิงห์เส
นายคงศักดิ์ ศรีแก้ว
นายคชา ชั้นไพบูลย์

หน้า ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายคณากร คชาชีวะ
นายคณิต ธาราวดี
นายคณุตม์ สุทธิอาจ
นายคมกริช ชนะศรี
นายคมกฤต ดิสกุล
นายคมกฤต เล็กสกุล
นายคมกฤษณ์ บุญเจริญ
นายคมสรณ์ นิธิปรีชา
นายคมสัน งามสนอง
นายคมสัน ไชยต้นเทือก
นายคมสัน บุดดี
นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์
นายครรชิต วรรณชา
นายคอมฉันท์ นาเมืองรักษ์
นายคําจันทร์ นาสะอ้าน
นายคําตัน บุญหล้า
นายคํานึง พลเดช
นายคํานึง พลายด้วง
นายคําปลาย คําแพงราช
นายคําผัน จันทจร
นายคํารณ จําเริญสุข
นายคํารณ ทศสิริวัฒน์
นายคํารณ สุนทรานนท์
นายคําสิงห์ เกษีสังข์
นายคุณ สุวรรณวัฒนา
นายเครือ ปรีดิ์เปรม
นายแคล้ว เบียดนอก
นายโฆษิต คําไสย์
นายจงกล พิพิธภักดี
นายจงกล สุขสว่าง
นายจงรักษ์ ตันหุน
นายจงรักษ์ สุวรรณโสภณ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
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

นายจตุพร หนูสุด
นายจตุรงค์ ลังกาพินธุ์
นายจบ แก้วทิพย์
นายจรณันท์ บุญมา
นายจรวย บัตรมาก
นายจรัญ จิอู๋
นายจรัญ มลาไวย์
นายจรัญ สิทธิรักษ์
นายจรัล ดอนหว่างไพร
นายจรัล ผลกล้า
นายจรัส แก้วสุก
นายจรัส นามบุปผา
นายจรัส สุขวุฒิไชย
นายจรินทร์ รัศมี
นายจรูญ จวรรณตุม
นายจรูญ เจือประเสริฐ
นายจรูญ ไชยวงศ์
นายจรูญ พันธ์สังข์
นายจรูญ รัตนกาล
นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล
นายจักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
นายจักรกริช กล้าผจญ
นายจักรกฤช ยมหา
นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ
นายจักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล
นายจันดา ทองทา
นายจันทร์ ติยะวงศ์
นายจันทร ไชยมูล
นายจันทา ไกรโสดา
นายจามร วาจาสิทธิ์
นายจารึก ทองฤกษ์
นายจารุวัตร สุวานิช

หน้า ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายจํานง อินทพงษ์
นายจํานงค์ กันธิยะ
นายจํานงค์ นุชถนอม
นายจํานงค์ พิศุทธางกูร
นายจํานงค์ มูลเมือง
นายจํานงค์ เมืองงาม
นายจํานงค์ ละอองทอง
นายจําเนียร คุณเผือก
นายจําเนียร ป้องกัน
นายจํารัส บุญเชื่อง
นายจํารัส ฟองมณี
นายจําเริญ กิมประสิทธิ์
นายจําเริญ เครือมูล
นายจําเริญ จ่าเมืองฮาม
นายจําเริญสุข พุฒขาว
นายจําลอง แก้วปัญหา
นายจําลอง งามพลกรัง
นายจําลอง จะมัวดี
นายจําลอง บุญคง
นายจําลอง วุฒิธรรม
นายจําลอง อุปนันท์
นายจิณณภัทร อ่อนนิ่ม
นายจิตวิมล ผิวบุญเรือง
นายจินดา อ้อมทอง
นายจินศิริ พุ่มศิริ
นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์
นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ
นายจิระศักดิ์ อินทร์หอม
นายจิรายุ สิทธิปัญญา
นายจิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์
นายจีรพันธ์ สมัครการไถ
นายจีระพงษ์ หอมสุวรรณ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘

นายจีระศักดิ์ ยิ่งเภตรา
นายจุลศักดิ์ ศรีมานะศักดิ์
นายเจตน์ วังชัยเรืองศรี
นายเจตนา ครโสภา
นายเจน มีแก้ว
นายเจนจัด ภักดีไทย
นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
นายเจม เม่นวังแดง
นายเจริญ กาละ
นายเจริญ โคตรดี
นายเจริญ ชัยสิทธิ์
นายเจริญพงษ์ คุ้มทอง
นายเจริญศักดิ์ บรรพลา
นายเจสดา ขวัญสกุล
นายเจียมศักดิ์ จู่จุ้ยเอี่ยม
นายฉลอง กัลยา
นายฉลอง ผดุงไสย์
นายฉลอง พูลสุทธิ์
นายฉลอง เพ็ชรกอง
นายฉลาด อินธิศร
นายฉัตรชัย พันธ์พานิช
นายฉันธะ จันทะเสนา
นายเฉลา คอนขํา
นายเฉลิม คํานวน
นายเฉลิม เทพสวัสดิ์
นายเฉลิม ผิวแดง
นายเฉลิม ผิวอ่อน
นายเฉลิม มหาอุป
นายเฉลิม เมืองนก
นายเฉลิม ลาภิวงค์
นายเฉลิมชัย เพ็งศิริ
นายเฉลิมชัย สมบัติ

หน้า ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายเฉลิมชัย อาคาสุวรรณ
นายเฉลิมชัย อิ่มมาก
นายเฉลิมชาติ ชํานาญณรงค์
นายเฉลิมพร สมดี
นายเฉลิมพล มุตตาหารัช
นายเฉลิมพล อุปวรรณ
นายเฉลิมศักดิ์ กลิ่นบัว
นายเฉลิมศักดิ์ พฤกษะวัน
นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา
นายเฉลียว จงธรรมสุขยิ่ง
นายเฉลียว บุญทานัง
นายเฉลียว พุ่มฉัตร
นายเฉลียว พุ่มช่วย
นายเฉลียว สายพิณ
นายชนารัตน์ คําอ่อน
นายชนินทร์ คะอังกุ
นายชนินทร์ หวานแก้ว
นายชนุตร์ คงเพ็ชร์
นายชม ดีโพธิ์
นายชมทิพ พรพนมชัย
นายชยพล เถกิงบุณย์
นายชยพัทธ์ ยางศรี
นายชรัตน์ จีนขาวขํา
นายชรินทร์ ทาเวียง
นายชรินทร์ น้อยสอน
นายชรินทร์ บุญครอบ
นายชรินทร์ พันธ์สุข
นายชลิตต์ มธุรสมนตรี
นายชวน ชัยภักดี
นายช่วยชาติ ตันตระกูล
นายชวลิต งามจรัสศรีวิชัย
นายชวลิต แพถนอม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
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

นายชวลิต โพธิ์นคร
นายชอบ พรหมบุตร
นายชอบ มุกดา
นายชอบ แสงสี
นายชะเอม ชวลิตชัยชาญ
นายชัชชวาลย์ งามขํา
นายชัชชัย โอดคํา
นายชัชภูมิ สีชมภู
นายชัชวาลย์ ธารารักษ์
นายชัชวิทย์ บุญดิเรก
นายชัด เข็มเพ็ชร
นายชั้น สุขทั่ว
นายชัย บัติสูงเนิน
นายชัยชาญ ศรีทรง
นายชัยชาญ สุธรรมรักษ์
นายชัยณรงค์ ปัดสา
นายชัยณรงค์ ศรีสุข
ว่าที่ร้อยตรี ชัยเดช บุญรักษา
นายชัยเด่น ประภาสโนบล
นายชัยเนตร ไวยคณี
นายชัยพร ชัยวงค์
นายชัยพร ตรีกิ่ง
นายชัยพร มะลิ
นายชัยพร ศรีสวัสดิ์
นายชัยพรต วงศ์ละกุล
นายชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
นายชัยยศ บุญจันทร์
นายชัยยศ ประไพพงษ์
นายชัยยา สัตย์พานิช
นายชัยยุทธ เมืองแก้ว
นายชัยรัตน์ ชอบใหญ่
นายชัยรัตน์ นันทสุรีย์อารักษ์

หน้า ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายชัยรัตน์ สุริยะฉาย
นายชัยโรจน์ นนธิจันทร์
นายชัยโรจน์ รัตนกวิน
นายชัยฤทธิ์ หนูสนั่น
นายชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์
นายชัยวัฒน์ คํายอด
นายชัยวัฒน์ ฉัตรอินต๊ะ
นายชัยวัฒน์ ทองสุข
นายชัยวัฒน์ นามนาค
นายชัยวัฒน์ พันธ์เดช
นายชัยวุธ เทพกอม
นายชัยศรี สุขสาโรจน์
นายชัยศักดิ์ โพธิ์พิชญกุล
นายชัยศักดิ์ ลิ้มสุขสันติ์
นายชัยสิทธิ์ ตนเจริญสุข
นายชาญ สกุลพอง
นายชาญชัย เคนหงส์
นายชาญชัย พุทธจันทร์
นายชาญชัย รสจันทร์
นายชาญชัย รักษาศรี
นายชาญทนงค์ บุญรักษา
นายชาญยุทธ์ โสกัณทัต
นายชาญวิทย์ บุญดิเรก
นายชาญศักดิ์ โคตรภัทร
นายชาญศิลป์ สายพิมพ์พงษ์
นายชาญศึก มีพร้อม
นายชาตรี แก้วมา
นายชาตรี ฐานาพิชัยศักดิ์
นายชาตรี ธรรมธุรส
นายชาตรี นิลวัชราภรณ์
นายชาตรี มณีโกศล
นายชาตรี มุกดาหาร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
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

นายชาตรี หอมจันทร์
นายชาติ ก๋าแก้ว
นายชาติ มูลมณี
นายชาติ วีระยุทธศิลป์
นายชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
นายชาติชาย ฟักสุวรรณ
นายชาติชาย ระวังภัย
นายชาติชาย สังข์ทิตนุ
นายชานนท์ จันทรา
นายชาลี จงรักษ์
นายชาลี บ่ายเที่ยง
นายชํานาญ ดีรัศมี
นายชํานาญ ทรัพย์สนอง
นายชิติ ศรีตนทิพย์
นายชิน วันมา
นายชีพ ด้วงสูงเนิน
นายชื่น แก้วนิมิตร
นายชุติพนธ์ รังรงทอง
นายชุมพร เสนีรัตน์
นายชุมพล มณีโชติ
นายชุมพล ยอดเจริญ
นายชุมพล ศุภดล
นายชุมพล สนิทวงค์
นายชุมพล อุ่นทานนท์
นายชูกิจ ลิมปิจํานงค์
นายชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์
นายชูชาติ กรมรินทร์
นายชูชาติ ชัยวงศ์
นายชูชาติ ทิพย์จันทร์
นายชูชาติ พยอม
นายชูชาติ พ่วงสมจิตร์
นายชูชาติ แพน้อย

หน้า ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายชูชาติ อะโน
นายชูชาติ อัศวภูมิ
นายชูชีพ ธงชัย
นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์
นายชูชีพ เหลือสําเภา
นายชูธัช สระพรหม
นายชูวิทย์ จั่นเพชร
นายชูศักดิ์ ชาญช่าง
นายชูศักดิ์ ทันทะวา
นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล
นายชูศักดิ์ ประราศรี
นายชูศักดิ์ ร้อยพิลา
นายชูศักดิ์ สารผล
นายชูศักดิ์ องค์ศิริพร
นายเชน หมั่นเขตรกิจ
นายเชวง คงจํานงค์
นายเชษฐา ชาญพานิชย์
นายเชาว์ แซ่ลิ่ม
นายเชาว์ บําขุนทด
นายเชาว์ เสริฐวิชา
นายเชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
นายเชาว์ดี ธูปมงคล
นายเชาวน์ดิศ อัศวกุล
นายเชาวลิต เทพวารินทรามาศ
นายเชาวลิตย์ สังข์รุ่ง
นายเชิดเกียรติ กุลบุตร
นายเชิดพงศ์ พันธุ์ตา
นายเชี่ยวชาญ เลิศอิสราลักษณ์
นายโชคชัย ฟักโต
นายโชคชัย วนภู
นายโชติ รัตนศรี
นายโชติพัฒน์ เสาว์บุปผา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
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

นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง
นายไชยฤทธิ์ เรืองขํา
นายไชยวรรณ วัฒนจันทร์
นายไชยวัฒน์ สุคันธวิภัติ
นายไชยา แก้วสุวรรณ
นายญาณพงศ์ ตั้งสุภาพ
นายญาณวิทย์ กุญแจทอง
นายฐปนรรฆ์ มังคะตา
นายฐานะ สายวารีรัตน์
นายฐานุพงศ์ เลิศวรรณวัชร์
นายฐาปนา นิตย์คําหาญ
นายฐิรวุฒิ ห้าวเจริญ
นายณยศ ถูกจิตต์
นายณรงค์ กังน้อย
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล
นายณรงค์ แก้ววิมล
นายณรงค์ คงสนุ่น
นายณรงค์ ซื่อกําเนิด
นายณรงค์ ไตรทอง
นายณรงค์ ทารัตน์
นายณรงค์ เที่ยงธรรม
นายณรงค์ ประสาทเขตการ
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ปานดํารงค์
นายณรงค์ พานิชวงษ์
นายณรงค์ เพชรล้ํา
นายณรงค์ มารสาร
นายณรงค์ รอดประจง
นายณรงค์ ศิลปาภรณ์
นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ
นายณรงค์ สุทธิวิรัช
นายณรงค์ เหลืองบุตรนาค
นายณรงค์ องค์ประเสริฐ

หน้า ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์
นายณฤทธิ์ สิทธิจันทร์
นายณวัสพล แถวอุทุม
นายณัฏฐกิตติ์ คํามะวงศ์
นายณัฏฐ์คเณศ สุรดีวิราพันธ์
นายณัฏฐชัย แยกโคกสูง
นายณัฐกร ผาบุดลา
นายณัฐกิตติ์ ทํามาตา
นายณัฐชพงศทัต หงส์สุวพัชร
นายณัฐพร สุกิจญาณ
นายณัฐพล ศรีสุราช
นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล
นายณัฐวิทย์ นภาลัย
นายณัฐวุฒิ โฉมศรี
นายณัฐวุฒิ ทองเอีย
นายณัฐวุฒิ อรุณพานิช
นายณัฐศักย์ สระทองอุ่น
นายณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์
นายณัทภพ เวชยาการ
นายดรุณ พ่วงพุ่ม
นายดวงเดช ธิเขียว
นายดวงเด่น พิจอมบุตร
นายดอม พรมทอง
นายดารา ชินชัย
นายดาวเหนือ บุรีมาศ
นายดํารง พ่อค้า
นายดํารงค์ ผลอ้อ
นายดํารงค์ วงค์สถิตย์
นายดิเรก คงเพชรศักดิ์
นายดิเรก ธีระภูธร
นายดิลก ญาณสุภาพ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
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

นายดุลยวิศ สมจิตต์
นายดุสิต คงเสมอ
นายดุสิต ณ สุวรรณ
นายดุสิต สวัสดิภาพ
นายเด็จ สว่างอรุณ
นายเดช คํามงคล
นายเดช บุญประจักษ์
นายเดช เมฆขลา
นายเดช สง่า
นายเดช สีหะมงคล
นายเดช เหมือนขาว
นายเดชชัย ดวงแสง
นายเดชชัย สรรพรชัยพงษ์
นายเดชณรงค์ รามนัฏ
นายเดชะ นฤมลต์
นายเดชา ศรีนาราง
นายเดโช พรอนุวงศ์
นายเด่นณรงค์ ใจแน่
นายแดง โฉมทอง
นายโดมร สุวารักษ์
นายตระกูล พูลพันธ์
นายตระกูลพันธ์ พัชรเมธา
นายตรีเพชร หารไชย
นายตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์
นายตั้ง อสิพงษ์
นายตุรัตน์ วงศ์เครือศร
นายเตรียม กัดสระ
นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์
นายไตรภพ คําเพชร
นายไตรภพ เทียบพิมพ์
นายไตรมิตร หงษ์ทอง
นายไตรรงค์ บุตรนุชิต

หน้า ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายไตรวัฒน์ เป่ยคําภา
นายไตรศักดิ์ ฉัตรวาณิชย์พร
นายถนอม แก่นชา
นายถนอม ประสมทรัพย์
นายถนอมจิต อินทอง
นายถนัด ก่อสุวรรณ
นายถนัด คําก้อน
นายถนัด นาคหกวิค
นายถวัลย์ คุ้มกลาง
นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์
นายถวิล ประมวล
นายถวิล สายสิม
นายถวิล สุวรรณ์ลี
นายถาวร โปร่งเจริญ
นายถาวร อานุภาพไตรรงค์
นายเถลิงศักดิ์ อรุณคีรีวัฒน์
นายแถม ผลดี
นายแถวทอง มาตยะโค
นายทง ลานธารทอง
นายทนงชัย เจริญรัตน์
นายทนงศักดิ์ ทะหล้า
นายทนงศักดิ์ มงคุณ
นายทนงศักดิ์ หิมทอง
นายทรงกิต จันทรมณี
นายทรงชัย เรืองฤทธิ์
นายทรงชัย สาระไชย
นายทรงเดช หล้าพันธ์
นายทรงยศ อินวรรณา
นายทรงรัตน์ ธนมาลาพงศ์
นายทรงฤทธิ์ เมืองหนองหว้า
นายทรงวุฒิ ศรีจันทร์งาม
นายทรงวุฒิ สุขนาวี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
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

หน้า ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายทรงศักดิ์ คําภักดี
นายทรงศักดิ์ สิรัมย์
นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด
นายทรงสิทธิ์ เภาสระคู
นายทวน พรหมสุวรรณ์
นายทวิช ชนะ
นายทวิช บุญเรือง
นายทวิช ศรีสวัสดิ์
นายทวี ชูโรจน์
นายทวี บัวทอง
นายทวี บุตรสาธรรม
นายทวี มุสิกะ
นายทวี รัตนจันทร์
นายทวี โรจนานุกูลพงศ์
นายทวี วงศ์สุวรรณ
นายทวี ศรีคง
นายทวี ศรีระวัตร
นายทวี อรรถวิลัย
นายทวีชัย ด่านสุคนธ์
นายทวีทรัพย์ ภู่สุรัตน์
นายทวีพัธน์ ภักดีเกษม
นายทวีศักดิ์ กัลยา
นายทวีศักดิ์ แก้วพิพัฒน์
นายทวีศักดิ์ ประกอบมี
นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายทวีสิน แก้วทอง
นายทเวทร์ สิทธิวุฒิ
นายทศพร นิมานนท์
นายทศพร พวงชมพู
นายทศพล พูลสําราญ
นายทศพล สมฤทธิ์
นายทศพล อาจหาญ

๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายทองการ บุตรพรม
นายทองใบ โฉมงาม
นายทองพูน ก้อนวิมล
นายทองพูน สัจจา
นายทองมา ทองนรินทร์
นายทองลา เพชรกอง
นายทองสุข เดชสุภา
นายทองใส ยอดยศ
นายทองหล่อ ดารายิ้มฤทธิ์
นายทองอินทร์ บุญประสพ
นายทองอินทร์ สุขโน
นายทองอินทร์ เหมหา
นายทอน พุ่มพวง
นายทินกร ทองดี
นายทินกร พละศิลป
นายทินกร วงศ์บุดดี
นายทินรัตน์ ชัยวิวัฒมงคล
นายเทพ ภิเศก
นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี
นายเทพศักดิ์ สนสุรัตน์
นายเทวฤทธิ์ ตรียาวรรณ์
นายเทอดเกียรติยศ คําโสภา
นายเทอดศักดิ์ ทองกลม
นายเทอดศักดิ์ โพธิ์ทอง
นายเทิดชัย อุทัยวี
นายเที่ยง ประโภชนัง
นายธงชัย ช่อพฤกษา
นายธงชัย ชํานาญไพร
นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
นายธงชัย ประกายสกุล
นายธงชัย ปิ่นทอง
นายธงชัย รัตนจันทรา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
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

นายธงไชย วงศ์กูล
นายธงไชย อุ่นสกุล
นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์
นายธนกร มะอาจเลิศ
นายธนเดช ทองหนองกอย
นายธนบูลย์ รุญเจริญ
นายธนวัฒน์ กณะบุตร
นายธนศักดิ์ บุญโอภาส
นายธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์
นายธนสิทธิ์ อ่อนอุดม
นายธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
นายธนะเดช เต็มปลื้ม
นายธนะบูลย์ สหัสสานนท์
นายธนัท ไชยทิพย์
นายธนาชิต แก้วชนะ
นายธนายุทธ เลี้ยงรักษา
นายธนาวัฒน์ สอนทอง
นายธนิต ทองธัญญะ
นายธนิต มาลากร
นายธนิต มูลสภา
นายธนู ขวัญเดช
นายธนู มีสัตย์
นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร
นายธเนศ ลําใย
นายธเนศวร สมควร
นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
นายธราธร การะวิทย์
นายธวัช ช่างผัส
นายธวัช ตันตะสิ
นายธวัช นะติกา
นายธวัช สุทธิกุลสมบัติ
นายธวัช เสือทรงศิล

หน้า ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายธวัช อินจําปา
นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน
นายธวัชชัย ชัยเพชระกุล
นายธวัชชัย เตชัสอนันต์
นายธวัชชัย นิพัทธ์โยธิน
นายธวัชชัย วันวรกิจ
นายธวัชชัย วิทยาศิริกุล
นายธวัชชัย สุวรรณนาคะ
นายธัชชัย ไชยโย
นายธัญญะ มั่นคง
นายธัญญา พงศ์ภราดร
นายธันฐกรณ์ พรธันยพงศ์
นายธันวา ดีช่วย
นายธัมมภัทร พูลพันธ์
นายธาดา คันธรักษา
นายธานัท วรุณกูล
นายธานินทร์ ชลจิตต์
นายธานินทร์ ศรีชมภู
นายธานินทร์ อยู่ศิริ
นายธานี คลังชํานาญ
นายธานี ชาตินันทน์
นายธานี สุขสุวรรณ
นายธานี อินทมาตร์
นายธํามรงค์ ชมภู
นายธํารง ชื่นนิรันดร์
นายธํารง ศรีทิพย์
นายธํารงค์ พุ่มพวง
นายธํารงค์ วิชาญ
นายธิติ บวรรัตนารักษ์
นายธิติรัตน์ แก้วอุดม
นายธิรัตน์ สุภาภรณ์
นายธีรชัย พรหมบุตร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
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

นายธีรพงษ์ กระแจะจันทร์
นายธีรพล พุฒสกุล
นายธีรวัฒน์ กฤชเพ็ชร์
นายธีรศักดิ์ แก้วบริสุทธิ์
นายธีรศักดิ์ ชัยนฤประเสริฐ
นายธีรศักดิ์ แดงบุดดา
นายธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
นายธีระ ฉายสุริยะ
นายธีระ ภักดี
นายธีระ หมื่นศรี
นายธีระชัย บงการณ์
นายธีระชัย บุญอารีย์
นายธีระชัย สนิทภิรมย์
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์
นายธีระนันต์ สิงหนาท
นายธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร
นายธีระพล เตมีศักดิ์
นายธีระพล บัวแก้ว
นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติ
นายธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์
นายธีระยุทธ เสนาทับ
นายธีระวัฒน์ คํานวน
นายธีระศักดิ์ โชติกวิรัชกิจ
นายธีระศักดิ์ ยิ้มสิน
นายธีระศักดิ์ สําราญรัมย์
นายธีระศักดิ์ เอี่ยมสะอาด
นายนกุล คูหะโรจนานนท์
นายนคร มากมีทรัพย์
นายนคร เวียงนนท์
นายนงค์ แข็งแรง
นายนนท์ แสงจันทร์
นายนนทพงศ์ ยอดทอง

หน้า ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายนพดล ก่ําแก้ว
นายนพดล เดชโยธิน
นายนพดล พามี
นายนพดล ศิวานนท์
นายนพดล เหลืองอ่อน
นายนพปฎล บรรณทอง
นายนพพร อุปนิสัยพล
นายนพรัตน์ ขจัดมลทิน
นายนพรัตน์ ส่วนบุญ
นายนพศักดิ์ กานต์ชนา
นายนพอนนต์ สินหิรัญวรางค์
นายนภสินธุ์ แผลงศร
นายนรงค์ บัวชุม
นายนรัตน์ พ่วงสุวรรณ
นายนรากร ไหลหรั่ง
นายนรินทร์ โอวกุสุมสิริสกุล
นายนริศ นพชํานาญ
นายนริศร นุชถาวร
นายนเรศ ธานี
นายนเรศ ปลอดดี
นายนเรศ รณรงค์ฤทธิ์
นายนวทัศน์ แนวสุข
นายนวพล พลอยประดับ
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม
นายนวลจันทร์ วิเศษคร้อ
นายนอคูณ กันยาสนธิ์
นายน้อย เกตุสิงห์น้อย
นายนัฐวุฒิ นักสอน
นายนันทวัช สิทธิรักษ์
นายนันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช
นายนันทวุฒิ จิราพงษ์
นายนิกร ทองทิพย์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
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

นายนิกร วงค์ช่าง
นายนิกรม หอมชื่น
นายนิคม ดาระดาษ
นายนิคม ทิมา
นายนิคม พรหมอนันต์
นายนิคม แพงสวัสดิ์
นายนิคม แย้มมาก
นายนิคม สินธุพงษ์
นายนิติพงษ์ วงศ์เรือน
นายนิทัศน์ สิทธิยศ
นายนิธพิ ัฒน์ เมฆขจร
นายนิพน แจ่มแจ้ง
นายนิพนธ์ การิกาญจน์
นายนิพนธ์ ตาระกา
นายนิพนธ์ ทบวงส์ศรี
นายนิพนธ์ นากรบ
นายนิพนธ์ นิกาจิ
นายนิพนธ์ เปลี่ยนเรืองศิลป์
นายนิพนธ์ พิลึก
นายนิพนธ์ โพธิ์มั่น
นายนิพนธ์ มหาสุภาพ
นายนิพนธ์ สิทธิโชค
นายนิพนธ์ หมื่นไธสง
นายนิพัทธ์ สัจจะบุตร
นายนิพันธ์ เมืองพระ
นายนิมิต แก้วบุบผา
นายนิมิตร ขจรไชยกุล
นายนิยม คงสําราญ
นายนิยม ต๊ะหล้า
นายนิยม นาไพรวัน
นายนิยม เบ้าลี
นายนิยม รัตนชู

หน้า ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายนิยม สีน้อยขาว
นายนิยม หมื่นเดช
นายนิยุทธิ์ นวะมะรัตน
นายนิรันดร์ ด้านซอม
นายนิรันดร์ โลหะบาล
นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์
นายนิวัฒน์ นิลแก้ว
นายนิวัฒน์ แมนสกุล
นายนิวัฒน์ วงษ์ชะอุ่ม
นายนิวัตร ชนะพาล
นายนิวัติ ไกรนที
นายนิวัติ ทรัพย์มาก
นายนิวัติ ทวยเจริญ
นายนิวัติ ม่วงเงิน
นายนิวัติ วัฒนะแย้ม
นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
นายนิวัติ โสกรรณิตย์
นายนิเวศน์ เกิดปราชญ์
นายนิเวศน์ โตศรี
นายนุกูลกิจ คําสุด
นายนุภาพ ถาวรเจริญ
นายบรรจง สังฆะ
นายบรรจง หูทิพย์
นายบรรเจิด เฉลิมแสน
นายบรรฑิต คงพันธุ์
นายบรรณ์จง ปานอีเม้ง
นายบรรทม แก้วอาษา
นายบรรเทิง ละอองพันธ์
นายบรรพ์ ใสแจ่ม
นายบรรพต ใจแสน
นายบรรยาย อุ่นแก้ว
นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔

นายบรรหาญ ผงษา
นายบรรหาร เทียมเมฆ
นายบวร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายบัญชา กาญจนเสน
นายบัญชา ยี่สารพัฒน์
นายบัญญัติ ปิงโสภา
นายบัญญัติ ผลนาค
นายบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
นายบัณฑิต ดุลยรักษ์
นายบัณฑิต ทิพากร
นายบัณฑิต พัดเย็น
นายบัว โพธิ์ทอง
นายบัวเรศ วงศา
นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์
นายบําเพ็ญ ปานมณี
นายบําเพ็ญ อินทร์โสม
นายบํารุง จิณแพทย์
นายบํารุง โลหะการก
นายบํารุง สุระเวช
นายบีดีน เชษฐพันธ์
นายบุญเกิด วิเศษรินทอง
นายบุญเกิด สินขุนทด
นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี
นายบุญจันทร์ สมบัติ
นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อย
นายบุญช่วย ไชยเมืองชื่น
นายบุญช่วย แป้นจันทร์
นายบุญช่วย ยศอาลัย
นายบุญชัย เลิศนุวัฒน์
นายบุญชัย อนันต์ธนสาร
นายบุญชู จันทร์ดํา
นายบุญชู ชัยเภรี

หน้า ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายบุญชู แสงสุข
นายบุญชู หวิงปัด
นายบุญเชิด ขําชุ่ม
นายบุญเชิด รมณีย์พิกุล
นายบุญเชิด สังขะโห
นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
นายบุญเตือน ศัพทเสวี
นายบุญถึง แพงแก้ว
นายบุญทวี วิทยาคุณ
นายบุญทัน พันธุรัตน์
นายบุญทัน วรรณขันธ์
นายบุญเที่ยง เพ็ชร์ศรี
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์
นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น
นายบุญธรรม ทองจํารูญ
นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
นายบุญธรรม ไวยมิตรา
นายบุญธรรม เอียดแก้ว
นายบุญนํา ศรีตะลหฤทัย
นายบุญมา ตรากูล
นายบุญมี เชาระกํา
นายบุญมี นุตาดี
นายบุญยรัตน์ แสวงดี
นายบุญยืน จํานงค์ประโคน
นายบุญยืน ภูมิวณิชกิจ
นายบุญรงค์ บุญราม
นายบุญรวม ผดุงสัตย์
นายบุญเรือง พจนาโสภา
นายบุญเรือง วังศิลาบัตร
นายบุญฤทธิ์ วิมลทรง
นายบุญล้อม เรืองแสง
นายบุญลอย ปานมุนี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
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

นายบุญลือ แกดสันเทียะ
นายบุญลือ มูลสวัสดิ์
นายบุญเลิศ ค่อนสอาด
นายบุญเลิศ จันจัด
นายบุญเลิศ เทพสกุล
นายบุญเลิศ น้อยสระ
นายบุญเลิศ บัวพันธ์
นายบุญเลิศ ภักดีรุจีรัตน์
นายบุญเลิศ มาศผล
นายบุญเลิศ สัสสี
นายบุญเลี้ยง คงธนเกษมพร
นายบุญเลี้ยง ชะวาลิสันต์
นายบุญแล แซสันเทียะ
นายบุญศรี เคนมิ่ง
นายบุญศรี ตาเมือง
นายบุญส่ง กว้างนอก
นายบุญส่ง เกิดหนู
นายบุญส่ง ทิพย์สิงห์
นายบุญส่ง วัชรวรานนท์
นายบุญส่ง สุขสุวานนท์
นายบุญสม แช่มชื่น
นายบุญสวย แก้วเสน่ห์ใน
นายบุญสิทธิ์ วัฒนไทย
นายบุญเสริฐ เกิดแย้ม
นายบุญเหลือ ฤทธิรณ
นายบุญเหิม ดิสระ
นายบุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
นายบุนยรัชต์ กิติยานันท์
นายบุรินทร์ สิงห์โต
นายบุรีรัตน์ บุญภา
นายบุลกิต ธีรกุล
นายเบญจรงค์ บรรเริงเสนาะ

หน้า ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายใบบุญ บุญทน
นายปกป้อง ศรีสนิท
นายปฏิภาณ ปัญญาพลกุล
นายปฏิเวธ พึ่งอุบล
นายปฐมเกียรติ ไชยคํา
นายปฐมพล ศรแผลง
นายปฐวี คงขุนเทียน
นายปรมุข ตั้งวงษ์เลิศ
นายประกอบ ศรีจันทร์
นายประกาญจน์ บุตรศรี
นายประกาศ เพียสามารถ
นายประกาศิต วีทอง
นายประกิจ คุณโฑ
นายประครอง พันธุ์พรหม
นายประจวบ รัตนแสงภักดี
นายประจวบ ลังกาวงศ์
นายประจวบ เลือกหา
นายประจวบ สุขศิริ
นายประจักษ์ เกษมสุข
นายประจักษ์ ยิ่งยง
นายประจักษ์ รักษาทรัพย์
นายประจักษ์ สุทธิประภา
นายประจัญ บุตรวิเชียร
นายประจันทร์ จันทร์หว่าง
นายประจิตต์ บุญสุข
นายประจิตร ผุดผ่อง
นายประเจน ทบวอ
นายประชัน เจริญสุข
ว่าที่ร้อยตรี ประชา พรชัยกุล
นายประชา แพรไพศาล
นายประชุม นิ่มหนู
นายประชุมพล สืบนุช

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒

นายประณีต ขวัญดี
นายประดับ แก้วนาม
นายประดับ ชัยพฤกษ์
นายประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดํารงค์กุล
นายประดิษฐ์ กําเนิด
นายประดิษฐ์ คงสุข
นายประดิษฐ์ เจริญชาติ
นายประดิษฐ์ ทิพย์ลุ้ย
นายประดิษฐ์ พลายโถ
นายประดิษฐ์ พุ่มลําเจียก
นายประดิษฐ์ เวชมณี
นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์
ว่าที่พันตรี ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง
นายประดิษฐ นวลแก้ว
นายประดิษฐ เม้าคํา
นายประถม การปลูก
นายประทวน กองคูณ
นายประทาน งามขํา
นายประทีป แขรัมย์
นายประทีป เบญจมาหา
นายประทีป เพ็ชรจํารัส
นายประทีป สมบูรณ์
นายประทีป สุวรรณาภัย
นายประทุม ปานสวย
นายประเทือง กลิ่นเล็ก
นายประเทือง ใจมา
นายประเทือง ชอบธรรม
นายประเทือง ทรัพย์เกิด
นายประเทือง น้อยเจริญ
นายประโนชน์ สนพิพัฒน์
นายประพฤติ เกิดสืบ
นายประพัฒน์ เชื้อไทย

หน้า ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายประพัฒน์ ณ ลําปาง
นายประพันธ์ คูชลธารา
นายประพันธ์ จันทร์จเร
นายประพันธ์ ท้าวพันแดง
นายประพันธ์ ธรรมธิ
นายประพันธ์ แป้นสุวรรณ
นายประพันธ์ พรหมกูล
นายประพันธ์ เพ็ญสูงเนิน
นายประพันธ์ แม่นยํา
นายประพันธ์ สุขย้อย
นายประพันธ์ อินทรพรหม
นายประพันธ์ อุทัยรัตน์
นายประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช
นายประไพ มีวิชัย
นายประภาส ทัตติวงษ์
นายประภาส นวลจันทร์
นายประภาส นาวัลย์
นายประภาส เพ็ชรไทยพงค์
นายประภาส อาจญาทา
นายประมวล ชนะสะแบง
นายประมวล ถนอม
นายประมวล ธรรมวิจารณ์
นายประมวล ปกีรณัม
นายประมาณ เพชรวงษ์ดี
นายประมุข ธนวัฒน์
นายประมูล ศรีชนะ
นายประเมิน เพ็ชยะมาตร์
นายประยงค์ ฐิติธนานนท์
นายประยงค์ มณีรัตน์
นายประยุทธ์ สนสกุล
นายประยุทธ จ่าไธสง
นายประยุทธ ละม้ายแข

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
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

นายประยูร เชื้อทอง
นายประยูร บุญล้อม
นายประยูร วรนาม
นายประยูร หรั่งทรัพย์
นายประลอง ฉิมงาม
นายประวัติ งามมาก
นายประวัติ ดลเจิม
นายประวัติ ลิ้มตระกูล
นายประวิช แน่นสันเทียะ
นายประวิทย์ บึงไสย์
นายประวิทย์ บูรณโกศล
นายประวิทย์ ปรัสพันธ์
นายประวิทย์ พูลสวัสดิ์
นายประวิทย์ ไสยะกิจ
นายประวิทย์ หงษ์สุวรรณ
นายประวิทย์ อ่อนแก้ว
นายประวิทย์ อาจทวีกุล
นายประวีณ มีทอง
นายประเวศ สิทธิกูล
นายประศาสน์ จันทรบุปผา
นายประสงค์ กองแก้ว
นายประสงค์ ก้านแก้ว
นายประสงค์ คหะวงษ์
นายประสงค์ จันทร์โก๊ะ
นายประสงค์ จันทร์แสงสว่าง
นายประสงค์ ไชยเทพ
นายประสงค์ พรหมสิทธิ์
นายประสพ เพชรจันทร์
นายประสพ มาศมูล
นายประสพศิลป์ ตันติโภคา
นายประสาน คุรุการโกศล
นายประสาน โคตรเมืองยศ

หน้า ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายประสาน นนฤาชา
นายประสาน บ้วนเพชร
นายประสาร จันทร์เพียร
นายประสาร สารวงษ์
นายประสิทธิ์ เขียวศรี
นายประสิทธิ์ คําภูผง
นายประสิทธิ์ จะบัง
นายประสิทธิ์ ชาปัญญา
นายประสิทธิ์ ตาสี
นายประสิทธิ์ ทองหล่อ
นายประสิทธิ์ ทัศนา
นายประสิทธิ์ เนียมโคกสูง
นายประสิทธิ์ ปราชญ์ศรี
นายประสิทธิ์ พันธุ์วโรบล
นายประสิทธิ์ วรหิน
นายประสิทธิ์ วิจิตรโสภา
นายประสิทธิ์ ศรีโคตร
นายประสิทธิ์ สุขชีพ
นายประสิทธิ์ สุวรรณไตร
นายประสิทธิ์ หงษ์ยนต์
นายประสิทธิ์ หอมขจร
นายประสิน ปูนอน
นายประสูตร ธูปหอม
นายประเสริฐ กุลพิพัฒน์รัตน์
นายประเสริฐ เงินเนตร์
นายประเสริฐ ชํานาญพันธ์
นายประเสริฐ ธงไชย
นายประเสริฐ ประกายรุ่งรัศมี
นายประเสริฐ พัชนะ
นายประเสริฐ รบกล้า
นายประเสริฐ วาเล๊าะ
นายประเสริฐ ศรีประโชติ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
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

นายประเสริฐ ศักดาวงศ์
นายประเสริฐ สําเรียนรัมย์
นายประเสริฐ เฮ่ประโคน
นายประหยัด บุญกว้าง
นายประหยัด พิมพา
นายประหยัด วรงค์
นายประหยัด สุขแก้ว
นายประหยัด แสงเนียม
นายปรัชญา ปรีชม
นายปรัชญา มั่นทน
นายปราโมทย์ เจริญเกษ
นายปราโมทย์ เที่ยงผดุง
นายปราโมทย์ บุญมูสิก
นายปราโมทย์ พรสุริยา
นายปราโมทย์ เพชรปานกัน
นายปราโมทย์ โมลี
นายปราโมทย์ รัตนมงคล
นายปราโมทย์ วรรณเสวี
นายปราโมทย์ โศจิศุภร
นายปราโมทย์ สุขสาธุ
นายปราโมศ อิสโร
นายปริญญา ธรเสนา
นายปริญญา บัววังโป่ง
นายปริพัตร บุปผาพรหม
นายปริภัณฑ์ รุณรุทธิ์
นายปรีชา กองจินดา
นายปรีชา คะมานิคม
นายปรีชา งาประสาน
นายปรีชา จารุวงศ์
นายปรีชา ฉัตรทองคํา
นายปรีชา ทั่งทอง
นายปรีชา ปุลวัน

หน้า ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายปรีชา ภาคกาย
นายปรีชา ลอยแก้ว
นายปรีชา สมนันท์
นายปรีชา สรรพพันธ์
นายปรีชา สอนรัมย์
นายปรีชา สียะ
นายปรีชา สุขธร
นายปรีชา สุภาพ
นายปรีชา อาชีพสุจริต
นายปรีชาญ คําปินไชย
นายปรีดา แต่งเมือง
นายปรีดา ธีระราษฎร์
นายปลัด สิงมิ่ง
นายปัญจนอง วงศ์บุปผา
นายปัญญพงษ์ เรืองวานิช
นายปัญญา ไกรวิศิษฏ์กุล
นายปัญญา คงไพ่
นายปัญญา ฉัตรวชิระวงษ์
นายปัญญา นิใจ
นายปัญญา เนื่องฤทธิ์
นายปัญญา มณีโชติ
นายปัญญา มินยง
นายปัญญา สาสิมมา
นายปัญญา สุขะวณิชย์
นายปัญญาพิพัฒน์ บํารุง
นายปารีส พุ่มจันทร์
นายปิยทรรศน์ อินทกูล
นายปิยะวัชร์ วัฒนะบุตร
นายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบน
นายผดุง รุ่งแจ้ง
นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์
นายผล จําปาชน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
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

นายผุด ขําวิเศษ
นายผุดผ่อง บาลลา
นายเผด็จ นามบุรี
นายเผื่อน อู่ดี
นายพงศ์ชัย กลิ่นหอม
นายพงศ์เทพ ธานี
นายพงศ์เทพ พลแสง
นายพงศธร อมรพิทักษ์สุข
นายพงษ์ทวี พองพรหม
นายพงษ์นาถ นาถวรานันต์
นายพงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขมุ ทรัพย์
นายพงษ์พิเชษฐ์ กมลรัตน์
นายพงษ์พิพัฒน์ ปวรินทรางกูร
นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
นายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี
นายพงษ์ศักดิ์ ทุมสงคราม
นายพงษ์ศักดิ์ พูนบํานาญ
นายพงษ์ศักดิ์ ยอดจันทร์
นายพงษ์สิทธิ์ ธรรมวรรณ
นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
นายพจน์ การะเกษ
นายพจน์ พรหมดี
นายพชร เพ็ชรประดับ
นายพชรพงศ์ ตรีเทพา
นายพนกฤษณ คลังบุญครอง
นายพนทอง ขาวสร้อย
นายพนม พันธ์จันทร์
นายพนม ลําดวนหอม
นายพนมรักษ์ เหล็กกล้า
นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ
นายพนิต ภู่จินดา
นายพยนต์ ดาวเรือง

หน้า ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์
นายพยนต์ สมานมิตร
นายพยนต์ชัย ศรีสุราช
นายพยัคฆ์ รัตนปกรณ์
นายพยุง พวงดอกไม้
นายพยุง มดเจริญ
นายพยุงศาสตร์ อุทโท
นายพยุหเกียรติ สิงหรา
นายพรชัย จ้อยทองมูล
นายพรชัย ไชยวิเศษ
นายพรชัย ยิ้มพงษ์
นายพรชัย ราชตนะพันธุ์
นายพรชัย สถิรปัญญา
นายพรชัย หนูแก้ว
นายพรเทพ แป้นเพชร
นายพรมมา สิงหามาตย์
นายพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
นายพรศักดิ์ ค้าขาย
นายพรศักดิ์ รักษ์กระโทก
นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ
นายพรหมมาศ คูหากาญจน์
นายพล นกสุข
นายพล ศรีกัลยา
นายพล อินทร์จันทร์
นายพัฐจักร อยู่พงษ์ทอง
นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม
นายพัฒนะ งามสูงเนิน
นายพัฒนะเทพ จันทรสาขา
นายพัฒนา ชมเชย
นายพันธ์ศักดิ์ ศรีประสงค์
นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม
นายพันธุ์ศักดิ์ ครุธาโรจน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
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

นายพันศักดิ์ จิตรสุวรรณ
นายพัลลภ นพคุณ
นายพัลลภ พัวพันธุ์
นายพัลลภ มาแก้ว
นายพัสกร แก้วพิลา
นายพาธินทร์ พานทอง
นายพานิช วิเชียรวรรณ
นายพานิช ศรีงาม
นายพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
นายพิชยนันท์ สารพานิช
นายพิชัย ผ่องวิลัย
นายพิชัย พูนแสง
นายพิชัย สุดใสดี
นายพิชาติ แก้วกิริยา
นายพิชิต กะมณี
นายพิชิต ชัยมณี
นายพิชิต ศรีแสงเพ็ญ
นายพิทยา ภักดีงาม
นายพิทักษ์ ประภาพรหม
นายพิทักษ์ ผลเสงี่ยมศักดิ์
นายพิทักษ์ พิทักษ์ปกรณ์
นายพิทักษ์ เวชศิลปคอง
นายพิทักษ์ สันตนิรันดร์
นายพิทักษ์ สุขจันทร์
นายพิทักษ์ อภิพัฒนอักษร
นายพินิจ ขุนนุ้ย
นายพินิจ ม่วงชัย
นายพินิจ สุทธิรัตน์
นายพินิจ สุนทร
นายพินิจ ห่อทอง
นายพิบูลย์ กระแสสุข
นายพิบูลย์ อาษา

หน้า ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายพิพัฒน์ ชูโต
นายพิพัฒน์ นิ่มพันธุ์
นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์
นายพิพัฒน์ มหาสวัสดิ์
นายพิพัฒน์ อรุณวิภาส
นายพิพัทธ์ สมพรภู่ประเสริฐ
นายพิภพ ฐิติศาสตร์
นายพิภพ พัฒชนะ
นายพิภพ เพิ่มสิน
นายพิภพ ศรีอ่อน
นายพิมพ์ ทวีนาท
นายพิรักษ์ บัญชาวุฒิ
นายพิริยะ ยาวิราช
นายพิรุณ บรรดิ
นายพิลึก ถามุลตรี
นายพิศาล อินทร์น้อย
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
นายพิเศษ คําดี
นายพิเศษ อาษา
นายพิษณุ ปกรณ์ธาดา
นายพิษณุ ปานรัตน์
นายพิษณุ มากคง
นายพิสันต์ อุทธา
นายพิสัล จารุครุฑ
นายพิสิฐพงศ์ แจ่มใส
นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ์
นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนา
นายพิสิษฐ์ คําแสน
นายพิสิษฐ์ ตันทอง
นายพิสิษฐ์ แม้นเขียน
นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ์
นายพิสูจน์ อุ่นนันกาศ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
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

นายพีรนิธ กันตะบุตร
นายพีรพงษ์ โลหะมาศ
นายพีรพัฒน์ ชูชัย
นายพีรวัส ดรุณชู
นายพีระชัย โชคสมัย
นายพีระพงษ์ โนนจุ้ย
นายพีระพล บัวหอม
นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ
นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆ
นายพุฒ วิชิตนนทการ
นายพุฒิชัย กันตรง
นายพุทธพงศ์ เลขะวิพัฒน์
นายพูนศรี โกกะบูรณ์
นายพูลศักดิ์ บุญเรืองศักดิ์
นายเพชร์ ป้องศรี
นายเพทาย เหรียญวิลาศ
นายเพิ่มลาภ บูรณะชาต
นายเพิ่มศักดิ์ ข่ายทอง
นายเพิ่มศักดิ์ หนูสิทธิ์
นายเพียร นรดี
นายเพียร ยอดจันทร์
นายเพียรธนา พระเรียง
นายเพียรศักดิ์ สุภากุล
นายเพื่อม เกิดแก้ว
นายไพจิต จัยวัฒน์
นายไพจิต ไชยฤทธิ์
นายไพฑูรย์ กรไกร
นายไพฑูรย์ จรูญรักษ์
นายไพฑูรย์ จั่นบํารุง
นายไพฑูรย์ ชินวงศ์
นายไพฑูรย์ พระธรรมช่วย
นายไพฑูรย์ เฟื่องฟู

หน้า ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์
นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรม
นายไพฑูรย์ เลียบวัน
นายไพฑูรย์ วชิรโลหพันธ์
นายไพฑูรย์ ศรีทอง
นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์
นายไพฑูรย์ อ่องลออ
นายไพบูลย์ แจ่มพงษ์
นายไพบูลย์ นิโรภาส
นายไพบูลย์ มันตะสูตร
นายไพบูลย์ รุ่งเรืองวงศ์
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง
นายไพบูลย์ วิเศษพานิช
นายไพบูลย์ ศิริมา
นายไพบูลย์ สุขเจริญ
นายไพรัช ขวัญศรี
นายไพรัช จรูญพัฒนพงศ์
นายไพรัช ประจันเขตต์
นายไพรัช เลิศพันธ์
นายไพรัช วงศ์นาถกุล
นายไพรัช หนูยงค์
นายไพรัตน์ ญาติเสมอ
นายไพรัตน์ เพชรทอง
นายไพรัตน์ ศรแผลง
นายไพรุญ กัลยา
นายไพโรจน์ กอวชิรพันธ์
นายไพโรจน์ เขียวจีน
นายไพโรจน์ เจริญเนตรสว่าง
นายไพโรจน์ ฐานาวิวัฒน์
นายไพโรจน์ ตันเจริญ
นายไพโรจน์ ตาวงศ์
นายไพโรจน์ พิทกั ษ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖

นายไพโรจน์ ยอดสะเทิ้น
นายไพโรจน์ รัชฎาศรี
นายไพโรจน์ สถิรยากร
นายไพศาล โกพัฒน์ตา
นายไพศาล คาวีสินธุ์
นายไพศาล จันทรา
นายไพศาล ทับพุ่ม
นายไพศาล นพเก้า
นายไพศาล นาขวัญ
นายไพศาล ว่องภาณุสกุล
นายไพศาล สุวรรณเสวก
นายไพศาล อรจุล
นายไพสอด พรหมเดช
นายภักดี เค้าศิริวัฒน์
นายภักดี เนื่องเยาว์
นายภักดี รักความดี
นายภัทรพงษ์ ขุนเพ็ง
นายภัทรพล นาจาน
นายภาคย์ ขวัญทองเย็น
นายภานุกานต์ ช่อผกา
นายภาส วุ่นบัว
นายภิญญู มากมณี
นายภิญโญ จันทรวงศ์
นายภิญโญ มนูศิลป์
นายภิญโญ ไม้ทองงาม
นายภิรมย์ ถินถาวร
นายภุชชงค์ สว่างศรี
นายภูมิชน วัฒนะ
นายภูมิชัย บุญรมย์
นายภูมิธานินทร์ นวอมราฐธิบดี
นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ
นายภูมิพันธ์ ปรารมภ์

หน้า ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายภูมิสนิท ไทยกล้า
นายภูริช เชื้อสุยะ
นายภูริต คันธชุมภู
นายภูรี สุวรรณทัต
นายภูวดล หมื่นสีพรม
นายภูวดล อัศวรัตนกุล
นายภูวนาท มูลเขียน
นายภูวัชร กิ่งทอง
นายภูษิต บุญอิ้ง
นายมงคล จินตนประเสริฐ
นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ
นายมงคล ถิรบุญยานนท์
นายมงคล แพทองคํา
นายมงคล ศรีมหาพรหม
นายมงคล สุภามณี
นายมงคล อินทสิทธิ์
นายมงคล อุปพงษ์
นายมณฑป ไชยชิต
นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์
นายมณเทียร อิ่มใจ
นายมนต์ชัย แผ้วพลสง
นายมนตรี ใจดี
นายมนตรี เดชแพ
นายมนตรี นาคประคอง
นายมนตรี ผ่องแผ้ว
นายมนตรี เมตตา
นายมนตรี วงศ์พระราม
นายมนตรี สะราคํา
นายมนตรี เหมือนมาตย์
นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล
นายมนัส คําชั่ง
นายมนัส ชัยยะ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
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

นายมนัส ทัพไทย
นายมนัส บ้านเล้า
นายมนัส ปรีเปรม
นายมนัส พิทยากิต
นายมนัส สุดเจริญ
นายมนัส อาจสูงเนิน
นายมนุพัศ โลหิตนาวี
นายมนูญ เชื้อชาติ
นายมนูญ ทิพย์โพธิ์
นายมนูญ ผลไม้
นายมนูญ โพธาวัน
นายมนูญ สอนครุฑ
นายมนูธรรม กะตะโท
นายมรรค กันมา
นายมรุพงศ์ ภานุศรี
นายมะณู คุ้มกล่ํา
นายมะรอสตี เจ๊ะแว
นายมานพ กลิ่นจันทร์
นายมานพ เกตุเมฆ
นายมานพ จองกา
นายมานพ จันจรมานิตย์
นายมานพ ไชยเชียงพิณ
นายมานพ ดีงาม
นายมานพ ตุ้มโหมด
นายมานพ พูลแสง
นายมานพ สมภูมิ
นายมานพ สัมมาวรกิจ
นายมานพ อ่วมสถิตย์
นายมานพ เอื้อศิลามงคล
นายมานะ พันธุ์มุง
นายมานะ มนตรีวิวัฒน์
นายมานะ มิ่งทอง

หน้า ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายมานะ ล่าโสตร์
นายมานัส เงินน้อย
นายมานัส นพคุณ
นายมานิต โตเผือก
นายมานิต ปวริญญานนท์
นายมานิต วิทยเขตปภา
นายมานิตย์ นาคเมือง
นายมานิตย์ ลาวัณย์วัฒนกุล
นายมานิตย์ สิทธิโสภาสกุล
นายมานิตย์ หมกแดง
นายมานิตย์ อิ่มอ่อง
นายมาโนช ผลอนันต์
นายมาโนช พฤฑฒิกลุ
นายมาโนช เพ็งโคนา
นายมาโนช ร้อยกรอง
นายมาโนช อรุณโชติ
นายมาโนชญ์ เสมาชัย
นายเมฆ เฟื่องฟู
นายเมฆินทร์ ราชคมน์
นายเมธา ทับทิมทอง
นายเมธา สุเมธาวิวัฒน์
นายเมธี จิตรทรัพย์
นายเมธี บุญอุด
นายเมธี พันธ์งาม
นายเมธี วงษ์หอย
นายเมธี สูตรขวัญ
นายโมฬี ศรีแสนยงค์
นายไมตรี ทาปลูก
นายไมตรี วงศ์เมือง
นายไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
นายยงธนิศร์ พิมลเสถียร
นายยงยุทธ์ ภูเนาว์นิล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔

นายยงยุทธ์ สืบเนียม
นายยงยุทธ กฤษณ์สุวรรณ
นายยงยุทธ แก้วชัยสิทธิ์
นายยงยุทธ จันทาสี
นายยงยุทธ วงศ์ชัย
นายยงยุทธ ศรัทธา
นายยงยุธ สุจิโต
นายยรรยง คนสมบูรณ์
นายยอดยิ่ง สุธรรม
นายยินดี วรรณมณี
นายยืนยง หนูนุรักษ์
นายยุทธ ไกยวรรณ์
นายยุทธ วงษ์ปัญญา
นายยุทธนนท์ มิภัยทูล
นายยุทธพงษ์ กิ่งวิชิต
นายยุทธพงษ์ ทองหล้า
นายยุทธพงษ์ชัย อ่อนโยน
นายยุทธภูมิ สุวรรณเวช
นายยุทธศาสตร์ สิงห์แก้ว
นายยุทธศาสตร์ สุทธิอาจ
นายยุทธศิลป์ วังคะฮาต
นายเย็น นาสิงคาร
นายเยี่ยม กุศล
นายโยธิน ไชยเสนา
นายโยธิน วิญญารัตน์
นายโยธี เชิญขวัญชัย
นายรณภพ ตรึกหากิจ
นายรณภพ ลิสุวรรณ
นายรอง ขุมเงิน
นายระวุฒิ แก้วตระกูล
นายรักเร่ แจงป้อม
นายรักษา ศิริวณิชกุล

หน้า ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายรังสรรค์ สิงหเลิศ
นายรังสรรค์ สุวรรณวงศ์
นายรังสฤษฎ์ บุญอาจ
นายรังสิต พิพิธพล
นายรัญทม สอาดเอี่ยม
นายรัตนชัย ศรีโกมล
นายรัตน์เชนทร์ ขาวละออ
นายรัศมี สาริพันธ์
นายราชภัทร รัตนวราห
นายราชวัตร สว่างรักษ์
นายราเชนทร์ กาบคํา
นายราเชนทร์ มีทรัพย์
นายร่าเริง รักชัย
นายรําลึก สนพราย
นายริน ปรมาริยะ
นายรินทร์ คงชูดวง
นายรินทร์ สุดสุย
นายรุ่งชัช ปริสุทธิมาศ
นายรุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
นายรุ่งเรือง ปันนิตามัย
นายรุ่งโรจน์ ปฐมจารุวัฒน์
นายรุจน์ โกมลบุตร
นายเรวัตร แก้วบัวดี
นายเรวัตร ขําทอง
นายเรวัตร สินธุสอาด
นายเริงฤทธิ์ วัฒนศึกษา
นายเรืองชัย จิตรภิรมย์
นายเรืองชัย ตามรภาค
นายเรืองเดช พนมกิจ
นายเรืองยศ อุตรศาสตร์
นายฤทธิรงค์ จิวากานนท์
นายลักษมณ์ นาคพันธ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
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

นายลาภ คงสุข
นายลําพอง เชียงสิน
นายลําพอง วิเศษศรี
นายลําพึง วิมลเศรษฐ
นายลิขิต ยอดสง่า
นายลือชัย รัตนาพร
นายลือศักดิ์ สิทธิธูรณ์
นายเล็ก ขมิ้นเขียว
นายเลิศธิไกร ภิรมย์
นายเลียน บุตรเพชร
นายวงศ์ดี ขาวสนิท
นายวงศ์วีระ วรรณพงศ์
นายวรการ เอกเจริญ
นายวรจักร ใจแกล้ว
นายวรชัย ปานนิตยพงศ์
นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธุ์
นายวรพงศ์ จ่ามมาตย์
นายวรพงษ์ หาญเขตต์
นายวรพจน์ สิงหราช
นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์
นายวรรณะ อุดมคํา
นายวรรธนะ ชลายนเดชะ
เรืออากาศเอก วรรษา เปาอินทร์
นายวรวัฒน์ สินธพานนท์
นายวรวิทย์ จิตติถาวร
นายวรวิทย์ พรหมคช
นายวรวิทย์ มาลาสาย
นายวรวิทย์ เมืองโคตร
นายวรวุฒิ วชิรกิจโกศล
นายวรวุธ น้ําผุด
นายวรศักดิ์ สมฤทธิ์
นายวรัญญู ศรีเดช

หน้า ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวรัท พฤกษากุลนันท์
นายวราวุฒิ ชะมังกลาง
นายวราวุธ แสงเปี่ยม
นายวสันต์ แก่นจรรยา
นายวสันต์ จันทร์มล
นายวสันต์ เธียรสุวรรณ
นายวสันต์ ภูเกิดพิมพ์
นายวสันต์ มรกตเขียว
นายวสันต์ สาระนันท์
นายวังเงิน สุวงศ์เครือ
นายวัชชิระ กระพันเขียว
นายวัชรพล บุญน้อม
ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์
นายวัชรินทร์ วรรณอุต
นายวัชรินธร วันสุดล
นายวัชเรนทร์ อึงวัชณปาน
นายวัฒนชัย ชาติชํานิ
นายวัฒนชัย พันธุ์พร
นายวัฒนา ชาติอภิศักดิ์
นายวัฒนา เปลี่ยนราศรี
นายวัฒนา เพ็ญพวงสินธุ์
นายวัฒนา มิตรวงศ์
นายวันชัย แก้วเนิน
นายวันชัย คําแห้ว
นายวันชัย จันต๊ะวงศ์
นายวันชัย นิลสนธิ
นายวันชัย ประเสริฐศรี
นายวันชัย ปืนแก้ว
นายวันชัย ผู้กําจัด
นายวันชัย พิชยั คํา
นายวันชัย ยอดสุดใจ
นายวันชัย วงษ์ยะลา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
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

นายวันชัย ศิรินพรัตน์
นายวันนี นนท์ศิริ
นายวัลลภ บุญกิตติเจริญ
นายวัลลภ รองพล
นายวัลลภ วีชะรังสรรค์
นายวัลลภ สุขประเสริฐ
นายวัลลภ สุภิสิงห์
นายวัลลภ หล้าแหล่ง
นายวัลลภ เหมวงษ์
นายวัลลภ เอี่ยมละออง
นายวาทิต ทองเพ็ชร
นายวานิช บุปผาวัลย์
นายวารินทร์ นิลสกุล
นายวิจารณ์ สดศิริ
นายวิจารณ์ เสน่หา
นายวิจิตร์ ก้อนมณี
นายวิจิตร คหะวงศ์
นายวิจิตร นิลฉวี
นายวิจิตร ร่มไทร
นายวิจิตร ลวดทอง
นายวิชัย กงพลนันท์
นายวิชัย ขนานแก้ว
นายวิชัย ชีวกานนท์
นายวิชัย เดชาวิชิตเลิศ
นายวิชัย ต่ายธานี
นายวิชัย ถาวรพจน์
นายวิชัย ธรรมชาติ
นายวิชัย บุญสะอาด
นายวิชัย เพิ่มพร
นายวิชัย มหามาตย์
นายวิชัย มีชื่น
นายวิชัย ยอดสุทธิ

หน้า ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวิชัย ยุชังกูล
นายวิชัย ใยมะเดื่อ
นายวิชัย เรียนพงศ์ชัย
นายวิชัย สุพลจิตต์
นายวิชัย อ่อนเบ้า
นายวิชาญ โชติกลาง
นายวิชาญ ผลไพร
นายวิชิต บุญสวัสดิ์
นายวิเชียร การดี
นายวิเชียร แก่นไร่
นายวิเชียร คงเทพ
นายวิเชียร งามจันทราทิพย์
นายวิเชียร โชติช่วง
นายวิเชียร ดอนวิชา
นายวิเชียร เทศเอม
นายวิเชียร น้อยสถิตย์
นายวิเชียร ประไพพิณ
นายวิเชียร ปรารมภ์
นายวิเชียร พรหมปั้น
นายวิเชียร พิมพ์สอน
นายวิเชียร เพชรรัตน์
นายวิเชียร โพธิ์เขียว
นายวิเชียร อัครไพบูลย์
นายวิเชียร อามาตย์ทัศน์
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์
นายวิฑูรย์ วงศ์อิน
นายวิณูญ คงช่วย
นายวิทยา ธัญญโชติ
นายวิทยา บัวพัฒน์
นายวิทยา ประพิณ
นายวิทยา ป้อมเสมาพิทักษ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
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

นายวิทยา ภัททิยากูล
นายวิทยา รัตนธารากร
นายวิทยา วงศ์กล่อม
นายวิทยา ว่องทรงเจริญ
นายวิทยา วังกรานต์
นายวิทยายุทธ บุสหงษ์
นายวิทวัส อยู่คง
นายวิทิต รุ่นประพันธ์
นายวิทูร หาทอง
นายวินท์ธาเนศวร์ ศิริพงษ์
นายวินัย เกื้อสกุล
นายวินัย จันทร์หอม
นายวินัย ชัยศรี
นายวินัย ฐิตะสุต
นายวินัย ทองมั่น
นายวินัย ทิมย้ายงาม
นายวินัย ธรรมเที่ยง
นายวินัย นวลฉวี
นายวินัย พรหมสุรินทร์
นายวินัย พิมพ์หนู
นายวินัย พูลศรี
นายวินัย วิทยไพบูลย์สกุล
ว่าที่ร้อยตรี วินัย ศรีกนก
นายวินัย สระแก้ว
นายวินัย อินทรสวัสดิ์
นายวินิจ คงทอง
นายวินิจ เพ็งจันทร์
นายวินิจ มธุรสาทิส
นายวินิตย์ คชเดช
นายวิบูลย์ พูลทรัพย์
นายวิบูลย์ โพธิลุขา
นายวิบูลย์ศักดิ์ เจตนา

หน้า ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวิมล แพงโคตร
นายวิมล วีระโจง
นายวิรัช จุนเด็น
นายวิรัช พาหาทรัพย์อนันต์
นายวิรัช สืบจุ้ย
นายวิรัช สุวรรณโชติ
นายวิรตั น์ ปานแก้ว
นายวิรัตน์ มาน้อย
นายวิรัตน์ รัตนกําเนิด
นายวิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์
นายวิรัตน์ สกุณา
นายวิรัตน์ สารบุญเรือง
นายวิรัตน์ เอี่ยมสะอาด
นายวิริยะ วันทอง
นายวิริยะ ศิริกุล
นายวิริโย หนูสงั ข์
นายวิริศ อิงคนินันท์
นายวิรุณชัย เอี่ยมสอาด
นายวิรุฬห์ ทนันไชย
นายวิโรจน์ กรีถาวร
นายวิโรจน์ คํานึงคุณากร
นายวิโรจน์ จับปรั่ง
นายวิโรจน์ ชาญเชิงยุทธชัย
นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ
นายวิโรจน์ ยี่ขอ
นายวิโรจน์ วาสนา
นายวิโรจน์ วิเศษสิงห์
นายวิโรจน์ เหลือหลาย
นายวิโรจน์ อําพรวิชัย
นายวิลเลี่ยม คงเรือง
นายวิลาศ ทองญวน
นายวิลาศ ศรีพายัพ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
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

นายวิลาส เขื่อนแก้ว
นายวิเลิศ ชาไชย
นายวิวรณ์ ดําสีไหม
นายวิวัฒน์ นัดสาสาร
นายวิวัฒน์ ปุรารักษ์
นายวิวัฒน์ พิชญากร
นายวิวัฒน์ ศรีสมพงษ์
นายวิศณุ อดิศรชูชัย
นายวิศาล เมืองไพศาล
นายวิศิษฏ์ มนัส
นายวิศุทธิ์ อีกจอม
นายวิเศษ บุญเลิศ
นายวิษณุ จันทร์แจ้ง
นายวิษณุ จุลวรรณ
นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
นายวิษณุ ผสมทรัพย์
นายวิสันต์ คุณสุทธิ์
นายวิสันต์ พุฒทอง
นายวิสิฐ ธัญญะวัน
นายวิสิทธิ์ วงศ์ชยั
นายวิสิทธิ์ เอกเพ็ชร์
นายวิสุทธิ์ พิชัยยุทธ์
นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ
นายวิสุทธิ์ สุริยงค์
นายวิหาร ใจเสรี
นายวีรชัย พุทธวงศ์
นายวีรชัย เอราวรรณ
นายวีรบูล เสมาทอง
นายวีรพงษ์ คล้อยดี
นายวีรพันธ์ สุนนั ทวนิช
นายวีรศักดิ์ ทองธรรม
นายวีระ กรมวังก้อน

หน้า ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวีระ ทวีสุข
นายวีระ มณีศรี
นายวีระ มาลัย
นายวีระ โรจน์หิรัญ
นายวีระ สมบูรณ์
นายวีระชน ธิมะสาร
นายวีระชน นนทะเสน
นายวีระชัย เกิดประกอบ
นายวีระชัย ไตรศักดิ์
นายวีระชัย สดสุชาติ
นายวีระเดช ไวทยะนิพีย์
นายวีระพงศ์ มหาโพธิ์
นายวีระพงษ์ ทองผา
นายวีระพันธ์ วรรณวัต
นายวีระพันธ์ แสงศิริไพศาล
นายวีระวัฒน์ เกตุมาตย์
นายวีระศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน
นายวีระศักดิ์ ศรีสุขใส
นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ
นายวีระสิทธิ์ เสนาธิบดี
นายวุฒิ ปานทอง
นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร
นายวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ
นายวุฒิศักดิ์ ลิ้มเล็ก
นายเวชชัยยันต์ ป้อมบ้านต้า
นายศฏคุณการญ์ จรัสภัสสรสกุล
นายศรศักดิ์ หล่มศรี
นายศรัทธา ห้องทอง
นายศรายุทธ ศิรินทรารักษ์
นายศราวุฒิ บุตรจันทุมากร
นายศราวุธ อรรถานุรักษ์
นายศรีเจริญ อุดแดง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
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

หน้า ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายศรีชัย พรประชาธรรม
นายศรีพงศ์ ถาวรแก้ว
นายศรีเพ็ชร์ จันทร์ส่องศรี
นายศักดา โกมลวานิช
นายศักดา พรหมศรี
นายศักดา สถิรวิกรานต์
นายศักดา สร้อยพุดตาน
นายศักดา แสงทอง
นายศักดิ์ วิทา
นายศักดิ์ชัย ณรงค์หนู
นายศักดิ์ชัย ตั้งเจริญไพศาล
นายศักดิ์ชาย รินนาศักดิ์
นายศักดิ์ชาย อรุณสุวรรณ
นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์
นายศักดิ์พงษ์ ม่วงแก้ว
นายศักดิ์ศรี วจีภูมิ
ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ
นายศักดิ์สิทธิ์ เกษมวัฒนา
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
นายศักรรัตน์ โพธิ์ศรีสวัสดิ์
นายศานิต สวัสดิกาญจน์
นายศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์
นายศิริเกษม ศิริลักษณ์
นายศิริชัย ดวงเดือน
นายศิรินทร์ วงศ์สวัสดิ์
นายศิริบูรณ์ หลักเพชร
นายศิริพงษ์ พิมพ์สุภา
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน
นายศิริมงคล นาฏยกุล
นายศิริศักดิ์ บริรักษ์ธนกุล
นายศิล นิลเกตุ
นายศิวเชษฐ์ คุณแขวน

๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์
นายศิวะ อัจฉริยวิริยะ
นายศีขรินทร์ สุขโต
นายศุกรี สิทธิเหรียญชัย
นายศุภกร ธาดาวิวรรธน์
นายศุภชัย ทาสมบูรณ์
นายศุภชัย บุญวัฒน์
นายศุภชัย วีระวาทิน
นายศุภชัย สีทองสุก
นายศุภชัย อาจหาญ
นายศุภณัฐ ขวัญสุวรรณ
นายศุภณัฐ เขียวมณี
นายศุภลักษณ์ ด้วงทอง
นายศุภวงศ์ แก่นทอง
นายศุภวิชญ์ ศรีมุงคุล
นายศุภศิลป์ กระแสสินธุ์
นายเศรษฐสิน สีม่วงคําทวีสิน
นายเศรษฐา พลคํามาก
นายเศวต จําปามูล
นายสกนธ์ คล่องบุญจิต
นายสกล สัตยธรรม
นายสกลพร โสภาจารีย์
นายสกุณ จ่าไธสง
นายสกุล ทองเอียด
นายสงกรานต์ เนินหาด
นายสงกรานต์ แสงวงศ์ทอง
นายสงการณ์ อุ่นใจดี
ว่าที่ร้อยตรี สงค์ชัย ขจรวุฒินันทชัย
นายสงบ แพไธสง
นายสงบ ลุนทา
นายสงวน บุตรดี
นายสงวน พรหมศรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘

นายสงวน รุ่งเรือง
นายสงวน ละอองแก้ว
นายสงวน ศรีราม
นายสงวน แสนมั่น
นายสงวนศักดิ์ รัตโน
นายสงวนศักดิ์ รามจันทร์
นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร
นายส่งศักดิ์ วงศ์ธัญญกรณ์
นายส่งเสริม เมืองฮาม
นายสงัด กระจ่าง
นายสงัด ทั่วรอบ
นายสงัด พิทักษ์เขตต์
นายสง่า ไชยภักษา
นายสง่า มาเหง่า
นายสง่า มีอินถา
นายสง่า สายใจ
นายสญชัย ผลวงษ์
นายสถาพร คุ้มไพรี
นายสถาพร โชว์สูงเนิน
นายสถิตย์ ธรรมสาร
นายสถิตย์ ศรีอาจ
นายสนธยา นาคปฐม
นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ
นายสนอง ก้อนสมบัติ
นายสนอง ตรงเที่ยง
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายสนอง พรวิเศษศิริกุล
นายสนอง ศรีเกตุ
นายสนอง ศิริชัยโชค
นายสนอง สุจริต
นายสนั่น แสนกล้า
นายสนาน มณีรัตน์

หน้า ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสนาม ทับทิมใส
นายสนาม สุขคํา
นายสนิท โคตรเวียง
นายสนิท จินดาวงศ์
นายสนิท ทรัพย์วารี
นายสนิท ธรรมสุทธิ์
นายสนิท บุญเจริญ
นายสนิท หงษ์วิเศษ
นายสมกิจ ไทยสรวง
นายสมกิต บุญยะโพธิ์
นายสมเกตุ อุทธโยธา
นายสมเกียรติ เกษร
นายสมเกียรติ คําทะเนตร
นายสมเกียรติ จิตจํานงค์
นายสมเกียรติ ชูศรี
นายสมเกียรติ ทําดี
นายสมเกียรติ แท่งทอง
นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์
นายสมเกียรติ ศรีเมือง
นายสมเกียรติ ศรีสุข
นายสมเกียรติ สมานมิตร
นายสมควร ไกรพน
นายสมควร คงแสง
นายสมควร ดวงใจ
นายสมควร บุ้นกี้
นายสมควร ปลั่งดี
นายสมควร โมทะจิตร
นายสมควร สิงห์คะ
นายสมควร อัสโย
นายสมควร อิ่มพงษ์
นายสมคิด จีนจรรยา
นายสมคิด ไฝสุข

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
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

นายสมคิด โภคาพานิชย์
นายสมคิด มานะคิด
นายสมคิด ยิ่งยอด
นายสมคิด เรือนวงษ์
นายสมคิด ศิริ
นายสมคิด สุนทรไชย
นายสมคิด หนูทับ
นายสมจิต บุญตามชู
นายสมจิต พลหล้า
นายสมจิต มณีชัยกุล
นายสมจิตต์ เครือมาศ
นายสมจิตร ทิพย์พิลา
นายสมจิตร แสงรังศรี
นายสมเจตต์ ครุฑปาน
นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง
นายสมเจตน์ สัจจเขต
นายสมใจ คําควร
นายสมใจ ถนอมพุดซา
นายสมใจ มีสุขศรี
นายสมชัย กาบยุบล
นายสมชัย ชุ่มเจริญ
นายสมชัย บุญอิ่ม
นายสมชัย มะโน
นายสมชัย สุขศรี
นายสมชัย อ่อนแก้ว
นายสมชาติ ครชาตรี
นายสมชาติ ศรีสมวงศ์
นายสมชาติ อธิกิจรุ่งเรือง
นายสมชาย กิตติรัตนสุนทร
นายสมชาย คําปุ้ย
นายสมชาย คําใส
นายสมชาย คุณวุฒิ

หน้า ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสมชาย ชวนชม
นายสมชาย ชัยวรรณธรรม
นายสมชาย เชาว์พานิช
นายสมชาย ไชยต่อเขตต์
นายสมชาย ทองจํารัส
นายสมชาย ทองพันธ์อยู่
นายสมชาย บุญประกอบ
นายสมชาย ผ่องสูงเนิน
นายสมชาย พันธุ์ควณิชย์
นายสมชาย พันธุ์วรรณ์
นายสมชาย ฟักทอง
นายสมชาย มณีรัตน์
นายสมชาย รังสีพรหม
นายสมชาย วงศ์จอม
นายสมชาย วางหา
นายสมชาย ศรีภิรมย์
นายสมชาย สายเชื้อ
นายสมชาย สุภัทรกุล
นายสมชาย อังสุโชติเมธี
นายสมชาย อุบลวรรณ
นายสมชาย โอฬารกนก
นายสมโชค คําแพง
นายสมโชค ล่ามกิจจา
นายสมโชค วรรณเวช
นายสมเดช ก้อนนาค
นายสมเดช ใจหวัง
นายสมเดช ช้างงา
นายสมเดช แผนสมบูรณ์
นายสมเดช อินทร
นายสมทรง พรหมจันทร์
นายสมทรง วัฒนาอุดม
นายสมนึก ขวัญเมือง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖

นายสมนึก จิตรีปลื้ม
นายสมนึก ใจมุ่ง
นายสมนึก ดํานุ้ย
นายสมนึก บุรีเทพ
นายสมนึก พรหมแก้ว
นายสมนึก พรหมเดช
นายสมนึก พลศรี
นายสมบัติ กล่อมเกลี้ยง
นายสมบัติ จําปาจีน
นายสมบัติ ประจญศานต์
นายสมบัติ พากเพียร
นายสมบัติ มีโพธิ์
นายสมบัติ รักงาม
นายสมบัติ เรืองทอง
นายสมบัติ เวชกามา
นายสมบัติ สาคํา
นายสมบัติ เสนวิรัช
นายสมบัติ อาจิณกิจ
นายสมบัติ อินทร์วัน
นายสมบูรณ์ กําทรัพย์
นายสมบูรณ์ ขุนพิลึก
นายสมบูรณ์ จันทร์อินทร์
นายสมบูรณ์ ใจธีรภาพกุล
นายสมบูรณ์ เดชยิ่ง
นายสมบูรณ์ นนทะโชติ
นายสมบูรณ์ พรมไชย
นายสมบูรณ์ พันธุ์พืช
นายสมบูรณ์ โพธิรัง
นายสมบูรณ์ ภิญโญศรี
นายสมบูรณ์ ไม้กลาง
นายสมบูรณ์ วงค์เรือน
นายสมบูรณ์ วิชติ

หน้า ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสมบูรณ์ สุขประเสริฐ
นายสมบูรณ์ แสงมณี
นายสมบูรณ์ อยู่นัด
นายสมบูรณ์ อรุณพงษ์
นายสมบูรณ์ อ๋างสกุล
นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ
นายสมปอง บุญศรี
นายสมปอง ภักดีกิจ
นายสมปอง อภินันท์
นายสมผัด อินทรมา
นายสมพงศ์ จงไกรจักร
นายสมพงศ์ ศรีฟ้า
นายสมพงษ์ คัมภิรานนท์
นายสมพงษ์ ทองภู
นายสมพงษ์ ทูนมาลา
นายสมพงษ์ เทียกทุม
นายสมพงษ์ ภาษี
นายสมพงษ์ รักพุดซา
นายสมพงษ์ วิชาสวัสดิ์
นายสมพงษ์ ศรีโสภาพ
นายสมพงษ์ สุรเดช
นายสมพงษ์ เหล่าทรัพย์
นายสมพงษ์ อุมะวรรณ
นายสมพร คงเหล่
นายสมพร ญาณสูตร
นายสมพร พรมชินวงศ์
นายสมพร ระโหฐาน
นายสมพร วัลลิยะเมธี
นายสมพันธ์ ทองมี
นายสมโพธิ ช้างสีทา
นายสมโพธิ ปิ่นทอง
นายสมภพ จุลพันธ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
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

นายสมภพ ตลับแก้ว
นายสมภพ ลาภเกิน
นายสมภักดิ์ สมภักดี
นายสมภาร จันทหาร
นายสมภาร ชาลีดี
นายสมภาษณ์ จงจิต
นายสมภาษณ์ รอดเวียง
นายสมโภชน์ กุลัตถ์นาม
นายสมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล
นายสมโภชน์ เจริญจิตร
นายสมมาตร คงเรือง
นายสมมาตร เม่งช่วย
นายสมมิตร หลงสมบุญ
นายสมมุ่ง หนูพยันต์
นายสมยศ โกมล
นายสมยศ นครวงษ์
นายสมยศ เนินสุวรรณ
นายสมยศ พันธุ์กสิกร
นายสมยศ พุทธนิมนต์
นายสมยศ พูลผล
นายสมยศ วรพัฒน์
นายสมยศ วรอินทร์
นายสมยศ สีตลวรางค์
นายสมยศ อันทลี
นายสมรรถ วรรณฟัก
นายสมรักษ์ ถวาย
นายสมวงค์ พะลัง
นายสมศรี จันทร์เทศ
นายสมศักดิ์ คชวิน
นายสมศักดิ์ จี้เพ็ชร์
นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์
นายสมศักดิ์ ชัยมณี

หน้า ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสมศักดิ์ ชาติวีรัตนไตร
นายสมศักดิ์ ชูนาคา
นายสมศักดิ์ ไชยกาศ
นายสมศักดิ์ ด่านเดชา
นายสมศักดิ์ ทองปาน
นายสมศักดิ์ บัวรอด
นายสมศักดิ์ บุญประเสริฐ
นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์
นายสมศักดิ์ มณีพงศ์
นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง
นายสมศักดิ์ รู้ชอบ
นายสมศักดิ์ ลือราช
นายสมศักดิ์ วิชญธรกุล
นายสมศักดิ์ ศรีบัวบาน
นายสมศักดิ์ สมบัติอักษร
นายสมศักดิ์ สอนกองแดง
นายสมศักดิ์ สําลีอ่อน
นายสมศักดิ์ สุขเอม
นายสมศักดิ์ สุติบุตร
นายสมศักดิ์ สุวรรณปัญญา
นายสมศักดิ์ เสนีย์ศรีสกุล
นายสมศักดิ์ เหล่วแซง
นายสมศักดิ์ เหล่าธีรกาญจนา
นายสมศักดิ์ อุดมรัตน์
นายสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
นายสมหมาย ไชยแก้ว
นายสมหมาย โพธิ์ทอง
นายสมหมาย ภู่เผือก
นายสมหมาย ลิ้มเจริญ
นายสมอง ชัยทอง
นายสมัคร ปัญญาพานิช
นายสมัคร วนาสน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
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

นายสมัคร ไวยขุนทด
นายสมัย กันยา
นายสมัย เปลี่ยนเดชา
นายสมัย มาศขาว
นายสมัย สุทธาโย
นายสมัย หอมหวล
นายสมาน โคตรทอง
นายสมาน เจ๊ะเต
นายสมาน นาวาสิทธิ์
นายสมาน โนรินทร์
นายสมาน บุญยิ่ง
นายสมาน ศรประสิทธิ์
นายสมาน ศรีสังข์
นายสมาน สมวงศ์
นายสมาน โหมดศิริ
นายสมาน อินปา
นายสมิง เสมียนรัมย์
นายสมิง ใสสม
นายสมุทร นันตสินธุ์
นายสยาม คลังภูเขียว
นายสรพงศ์ บุญธรรม
นายสรพงษ์ แก้วอิน
นายสรยุทธ หนูเกื้อ
นายสรรพสิทธิ์ บุญมา
นายสรรเพชญ อังกิติตระกูล
นายสรรเพชญ อาจวิชัย
นายสรรเพชร นุศรีอัน
นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์
นายสรัลวริศ สิงห์พรหม
นายสรายุทธ์ ทิพรักษ์
นายสราวุฒน์ อุ่นสมบัติ
นายสราวุธ ปิติยาศักดิ์

หน้า ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสราวุธ อินทร์ต๊ะ
นายสริ ดวงแก้ว
นายสฤษณ์ พรมสายใจ
นายสฤษดิ์ สมทิพย์
นายสฤษดิ์ เอี่ยมศิริ
นายสละ ตรีทศ
นายสวรรค์ เจริญทัพ
นายสวัสดิ์ แถวถาทํา
นายสวัสดิ์ มะลาหอม
นายสวัสดิ์ สมานชาติ
นายสวัสดิ์ เอี่ยมชม
นายสว่าง จันทฤทธิ์
นายสว่าง ทองชุม
นายสว่าง วันทองทักษ์
ว่าที่ร้อยโท สวาท สารกาญจน์
นายสวิง นันตา
นายสวิด เกิดคุ่ย
นายสหชัย สาสวน
นายสหัสเนตโต ชามะรัตน์
นายสะไกร เวชบรรพต
นายสะหะ บือซา
นายสะอาด ขันอาษา
นายสะอาด ฟองอินทร์
นายสะอาด ร่วมจิตร์
นายสะอาด วงศ์วิทย์
นายสะอาด ศรีปินตา
นายสักรินทร์ อยู่ผ่อง
นายสังข์เวย สายทัด
นายสังคม เพ็ชรโรจน์
นายสังคาร ศรีนวล
นายสัจพัฒน์ ชารีชุม
นายสัญชัย ขวัญมา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
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

นายสัญชาติ ตาลชัย
นายสัญญา ไชยประเสริฐ
นายสัญญา สุริยานันท์
นายสันติ บุญญาสุ
นายสันติ มหายศนันท์
พันจ่าเอก สันติ เลิศไกร
นายสันติ ศรีสวนแตง
นายสันติ สุขทรัพย์
นายสันติ สุวรรณหงษ์
นายสันติ หวังนิพพานโต
นายสันติชัย หนูเผือก
นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์
นายสันทัด พลเสน
นายสันทัด มีชาญเชี่ยว
ว่าที่พันตรี สันทัด สัตยายุทย์
นายสันทัศน์ อรุณสวัสดิ์
นายสัมพันธ์ อุปลา
นายสัมมน โฉมฉาย
นายสัมฤทธิ์ ขจร
นายสาคร จันทร์มา
นายสาคร วงษ์ยาแดง
นายสาธิต ทับทิม
นายสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
นายสาธิต ธนสัมบันน์
นายสาธิต สุทธิยะรักษ์
นายสานนท์ ทรัพย์เพิ่ม
นายสามารถ เตจ๊ะวงค์
นายสามารถ พงษ์สมบูรณ์
นายสายัณห์ คมขํา
นายสายัณห์ เรืองโรจน์
นายสาร สังข์ทองวิเศษ
นายสาโรจน์ กลิ่นสุคนธ์

หน้า ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสาโรจน์ ขวาไทย
นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว
นายสาวิตร พงศ์วัชร์
นายสําเนา พูลเพิ่ม
นายสําเนา สุวรรณหงษ์
นายสํารวจ ถนอมศักดิ์
นายสํารอง ไกรเพชร
นายสําราญ ชูเนตร
นายสําราญ ดวงตา
นายสําราญ ตากรวด
นายสําราญ แต่งพลกรัง
นายสําราญ พรหมสูตร
นายสําราญ เย็นใจ
นายสําริด ฟันเฟื่องฟู
นายสําเร็จ พลพินิจ
นายสําเร็จ พิมพ์ดี
นายสําเร็จ วงศ์ศักดา
นายสําเริง เขียวภักดี
นายสําเริง เจ้ยชุม
นายสําเริง ธรมีฤทธิ์
นายสําเริง บุญล้ํา
นายสําเริง รักซ้อน
นายสําเริง ฤทธิ์เต็ม
นายสําอางค์ บุญเกิด
นายสิงห์ โพธิ์งาม
นายสิทธิ์ ธีรสรณ์
นายสิทธิชัย เครือทิวา
นายสิทธิชัย รังสัย
นายสิทธิชา สิริอารีย์
นายสิทธิพงษ์ เหมเหาะ
นายสิทธิพงษ์ อํานวยพานิชย์
นายสิทธิพล อาจอินทร์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
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

นายสิทธิพันธ์ สุทธิกุลธร
นายสิทธิรงณ์ จํานงค์สุข
นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต
นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณโชติ
นายสิน โพธิสม
นายสินชนา ยุ่นแก้ว
นายสิริ ยุ่นประสิทธิ์
นายสิรินทร์ นาพญา
นายสิริพล เตียเจริญ
นายสิริพล อนันตวรสกุล
นายสิริยุค วัฒนสุนทร
นายสืบชาติ อันทะไชย
นายสืบพงษ์ ทองใบใหญ่
นายสุกรี คําหลอม
นายสุกรี ปิ่นอนุกูล
นายสุกิจ ร่วมสุข
นายสุขแก้ว คําสอน
นายสุขโข สาเรศ
นายสุขชัย จันทร์แก้ว
นายสุขสันต์ พรหมบัญพงศ์
นายสุขสันต์ วรรณภินพงศ์
นายสุขสันต์ หวันกะมา
นายสุขุม เจียมตน
นายสุขุม รักษาคุณ
นายสุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
นายสุคนธ์ แสงประทุม
นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว
นายสุครีพ สอนเครือ
นายสุคิด พรฆัง
นายสุคิด พันธุ์พรม
นายสุจิต ไกรแก้ว
นายสุจิน มีชัย

หน้า ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสุจินต์ แก้วกับเพชร
นายสุจินต์ แร่ทอง
นายสุชาติ แก้วฉาย
นายสุชาติ โกทันย์
นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์
นายสุชาติ ตันติมาลา
นายสุชาติ เทียนทอง
นายสุชาติ ประเสริฐศรี
นายสุชาติ วิชิตพันธุ์
นายสุชาติ สุริยันยงค์
นายสุชาติ หุ่นวัน
นายสุชาติ อนุดวง
นายสุชาติ อาวุธ
นายสุชิน กองประดิษฐ
นายสุชิน ทวีพงศ์
นายสุชิน เทพพันธุ์
นายสุชิน พูลเขตรกรม
นายสุชนิ มั่นศิล
นายสุชิน ศิลธรรม
นายสุดเขต อยู่เสดียง
นายสุดใจ จันทะทัง
นายสุดใจ พรหมรับ
นายสุดใจ มอญรัต
นายสุดใจ สร้อยจิต
นายสุดสาคร อินธิเดช
นายสุทธิชัย ดิษฐใจเย็น
นายสุทธิพงษ์ ไชยเทพ
นายสุทธิรักษ์ ดวงตาน้อย
นายสุทธิลักษณ์ พูลเขียว
นายสุทัศน์ ธํารงค์วัฒนกุล
นายสุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
นายสุทัศน์ วาลุกา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
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

นายสุทัสสา ศรีเนตร
นายสุทิน ขุนสิทธิ์
นายสุทิน เจียมจิตศิริพงษ์
นายสุทิน เพ็ชรยิ้ม
นายสุทิน วงศ์ประพันธ์
นายสุทิน สุทธิเชษฐ์
นายสุทิพย์ ภูฆัง
นายสุเทพ กลั่นเกษร
นายสุเทพ กองมณี
นายสุเทพ คงทอง
นายสุเทพ จันทร์รัตน์
นายสุเทพ เจริญสันดร
นายสุเทพ ทรัพย์อาภรณ์
นายสุเทพ สุทธิพรมณีวัฒน์
นายสุเทพ สุวรรณกลาง
นายสุเทพ หมายเจริญ
นายสุธน แก้วบุตร
นายสุธน โข้ยนึ่ง
นายสุธน คงคาชนะ
นายสุธรรม ปานเกิดผล
นายสุธรรม ใส้เพี้ย
นายสุธี ธุระ
นายสุธี ปั้นบัว
นายสุธี สนิทพจน์
นายสุนทร ไกรสินธุ์
นายสุนทร ขันธ์ดวง
นายสุนทร ตระกูลมารีย์
นายสุนทร ถิระสัตย์
นายสุนทร ทับทิมศรี
นายสุนทร ทิพย์รักษ์
นายสุนทร นาคะเสงี่ยม
นายสุนทร ปะจะเน

หน้า ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสุนทร พลศรี
นายสุนทร สุขเกษม
นายสุนันต์ ทองสีนุช
นายสุนันท์ พอดี
นายสุนันท์ เพ็ญสุขพิทักษ์
นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว
นายสุนิตย์ เค้าแคน
นายสุเนตร นิโรจน์
นายสุบรรณ์ เศษสุวรรณ์
นายสุบรรณ ศรีประสาร
นายสุบิน อ้อสุวรรณ
นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ
นายสุปัน สุรันนา
นายสุผล เศษลือ
นายสุพจน์ กันธวัง
นายสุพจน์ ชาตินันท์
นายสุพจน์ ซาเหลา
นายสุพจน์ ตามสายลม
นายสุพจน์ ทองพันธ์
นายสุพจน์ ปัญจพงษ์
นายสุพจน์ พลหาญ
นายสุพจน์ ศรีนิล
นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์
นายสุพจน์ หมู่คุ่ย
นายสุพจน์ หีบแก้ว
นายสุพจน์ เอี้ยงกุญชร
นายสุพร ปงกา
นายสุพร เมฆแดง
นายสุพรรณ กาฬศิริ
นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ
นายสุพรรณ วงค์มา
นายสุพล แก้วสม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
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

นายสุพล เมืองสนธิ์
นายสุพัฒน์ เปรมสมบัติ
นายสุพัฒน์กิจ คงชู
นายสุพัฒน์พงษ์ มัตราช
นายสุพิศ อุดมฉวี
นายสุเพชร ยอดตา
นายสุไพรินทร์ ส้มเทศ
นายสุภกิจ วรรณโกฏิ
นายสุภกิต ทองตัน
นายสุภาพ แจ่มหม้อ
นายสุภาพ ณ เทพา
นายสุภาพ ประดิษฐ์อภัย
นายสุภาพ ประเสริฐโส
นายสุภาพ ยามไสย
นายสุภาพ อินตา
นายสุมนต์ นิ่มแสงธรรม
นายสุมาตร หงษ์มณี
นายสุมิตร ฤๅชัย
นายสุเมธ จิตขันตี
นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์
นายสุเมธ สมจิตต์
นายสุเมธ หนูเล็ก
นายสุรกิจ นาฑีสุวรรณ
นายสุรเกียรติ ละออไขย์
ร้อยเอก สุรจิต อาวสกุลสุทธิ
นายสุรชัย โกศิยะกุล
นายสุรชัย ขจรกลิ่น
นายสุรชัย ชมวิชา
นายสุรชัย ติยะโคตร
นายสุรชัย ทองพันธุ์
นายสุรชัย บุญเรือง
นายสุรชัย ภัทรากิจ

หน้า ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์
นายสุรชัย รูปเชิด
นายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ
นายสุรชาติ บัวแสง
นายสุรเชษฐ์ จันทบุรานันท์
นายสุรเทพ เขียวหอม
นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์
นายสุรพงษ์ แก้วเพชร
นายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน
นายสุรพร สุวรรณศิลป์
นายสุรพล กิ่งบัวแก้ว
นายสุรพล ช่วงโชติกุล
นายสุรพล ไชยพงษ์
นายสุรพล ดนตรีสวัสดิ์
นายสุรพล ทิมแท้
นายสุรพล โพธาเจริญ
นายสุรพล โพธิจันทร์
นายสุรพล มีหนองหว้า
นายสุรพล ศรีภักดี
นายสุรพล สุยะพรหม
นายสุรพล อ้นถาวร
นายสุรพันธ์ โพธิ์ทอง
นายสุรเพชร อัฐนาค
นายสุรวุฒิ เรียงพวา
นายสุรศักดิ์ เชียงกา
นายสุรศักดิ์ ทองปัน
นายสุรศักดิ์ สืบค้า
นายสุรศักดิ์ หลงกุล
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
นายสุรสิทธิ์ จินตกสิกรรม
นายสุรสิทธิ์ ไตรศร
นายสุรสิทธิ์ ประชากิจ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
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

นายสุระคติ ทองคํา
นายสุระคม กรรณรงค์
นายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง
นายสุรัตน์ชัย ดอนแดงรอด
นายสุรัติ ฟักแฟ
นายสุรินทร์ กันคํา
นายสุรินทร์ ขวัญทอง
นายสุรินทร์ ตรองจิตต์
นายสุรินทร์ แพ่งจันทึก
นายสุรินทร์ มีบุญญา
นายสุรินทร์ สัมฤทธิ์เปี่ยม
นายสุรินทร์ อินทุสุต
นายสุริยเดว ทรีปาตี
นายสุริยะ ชํานาญไพร
นายสุริยะ เชาวลิต
นายสุริยะ มนิระพงษ์
นายสุริยันต์ วังคะฮาต
นายสุริยา จันทร์แดง
นายสุริยา ทับน้อย
นายสุริยา นทีศิริกุล
นายสุริยา สุวรรณศักดิ์
นายสุวนิช สมเพาะ
นายสุวรรณ ซุงสุวรรณ
นายสุวรรณ ตรีขัน
นายสุวรรณ เทียบสี
นายสุวรรณ ผลเจริญ
นายสุวรรณ ผ่าโผน
นายสุวรรณ มลพงษ์พันธุ์
นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต
นายสุวรรณ วิลารักษ์
นายสุวรรณ สมมูล
นายสุวรรณ ฮองกุล

หน้า ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสุวัฒน์ คนซื่อ
นายสุวัฒน์ จันทา
นายสุวัฒน์ จับใจ
นายสุวัฒน์ ชํานาญกิจ
นายสุวัฒน์ พงศ์สุวรรณ
นายสุวัฒน์ มะโนชาติ
นายสุวัฒน์ ศรีนครเลิศ
นายสุวัฒน์ หอมสมบัติ
นายสุวัต ไชยบุบผา
นายสุวาท จอมทอง
นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย
นายสุวิทย์ คุณชัยมัง
นายสุวิทย์ ทวีโภค
นายสุวิทย์ นิลประเสริฐ
นายสุวิทย์ พุ่มฉัตร
นายสุวิทย์ วงษ์บุญมาก
นายสุวิทย์ สุขชม
นายสุวิทย์ อ่อนทอง
นายสุวิรัตน์ รักษาเคน
นายสุเวคิน บุญฤทธิ์
นายสุเวช ตันติสุทธิพรหม
นายเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
นายเสกสรรค์ ทองศรี
นายเสกสันต์ สิงห์สัตย์
นายเสกสิทธิ์ สังคีรี
นายเสถียร จารุจิตร
นายเสถียร ทาปลัด
นายเสถียร บุตรโพธิ์
นายเสถียร ปาแดง
นายเสถียร พุฒิเมธางกูร
นายเสถียร รุกขพันธ์
นายเสถียร วัฒนาพันธุ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
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

นายเสถียร แสนอุบล
นายเสน่ห์ น้ําประสานไทย
นายเสน่ห์ ศรีเทพ
นายเสน่ห์ โสมนัส
นายเสน่ห์ หาญณรงค์
นายเสนอ กัลยาวงศ์
นายเสนอเกียรติ พราวศรี
นายเสมียน มณีเนตร
นายเสริม ขรรค์ชัย
นายเสริม เจริญกุล
นายเสริม วรสีหะ
นายเสริมศักดิ์ ชุ่มเรืองศรี
นายเสริมศักดิ์ ปราณีกิจ
นายเสรี ชวนวัน
นายเสรี นาคนารี
นายเสรี ปัญจมณี
นายเสรี พรหมฤทธิ์
นายเสรี สัจจาธรรม
นายเสาร์ วงศ์กระจ่าง
นายแสง เหล่าพร
นายแสงชัย จันทร์แดง
นายแสงเทียนชัย ใจดี
นายแสน แหวนวงศ์
นายแสวง ฉิมจันทึก
นายแสวง บุญมากาศ
นายโสพล มีเจริญ
นายโสภณ แก่นงาม
นายโสภณ จิตสํารวย
นายโสภณ ตํานานจิตร
นายโสภณ บุญล้ํา
นายโสภณ บุญลือ
นายโสภณ มีนา

หน้า ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายโสภณ ศรีวิชัย
นายโสภี ศรีเพ็ชร์
นายโสรัจ เทือกเพีย
นายโสรัจ วันทนีย์
นายไสล คําพิทูรย์
นายไสว ชัยรัตน์
นายไสว แสงสว่าง
นายไสว อินทรสด
นายหนูพร สุภาชาติ
นายหัษชัย ปัญญาปรุ
นายหาญ นิ่มนวล
นายหาญ หงษ์ยนต์
นายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์
นายหิรญ
ั เจือจันทร์
นายหิรัญ ชัยนุ
นายหิรัญ สาทสินธุ์
นายเหม ยูนุ
นายเหรียญ แสงสว่าง
นายเหลี้ยง อนุบุตร
นายเหิม ช่วยมี
นายแหลมทอง เหล่าคงถาวร
นายฬุฐ สําเภาทอง
นายองอาจ จูมสีมา
นายองอาจ ไพศาลภูมิ
นายองอาจ ภวภูตานนท์
นายองอาจ สุจินพรัหม
นายอดิพล ไผ่แสวง
นายอดิศร ศักดิ์สูง
นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์
นายอดิศักดิ์ สาคะริชานนท์
นายอดิศักดิ์ สามงามแสน
นายอดิสรณ์ พวงทอง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
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

นายอดุลย์ จันทร์สมบัติ
นายอดุลย์ ทัศนียานนท์
นายอดุลย์ นัยวุฒิ
นายอดุลย์ ใบกุหลาบ
นายอดุลย์ ปรางค์จันทร์
นายอดุลย์ เลิศอริยะพงษ์กุล
นายอดุลย์ สุขเจริญ
นายอดุลย ระบอบ
นายอติพงษ์ วงษ์ชลชัยกุล
นายอธิภัทร พรชัย
นายอนันต์ เข็มลัง
นายอนันต์ เดชแก้ว
นายอนันต์ ทะตา
นายอนันต์ ประพรม
นายอนันต์ มีชัย
นายอนันต์ รวมพงษ์
นายอนันต์ รุ่งเรือง
นายอนันต์ เลาะยา
นายอนันต์ ศรีชาย
นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
นายอนันต์ หลีจินตะ
นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข
นายอนุชา กัลยา
นายอนุชา จุลกะเสวี
นายอนุชา วาทะวัฒนะ
นายอนุชาติ ศรีศิริวัฒน์
นายอนุชาติ หมู่พยัคฆ์
นายอนุภาพ บุญซ้าย
นายอนุสรณ์ พิชัยรัตน์
นายอภัย พรหมภักดี
นายอภิชัย ฤตวิรุฬห์
นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์

หน้า ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายอภิชาติ อุ่นมณีรัตน์
นายอภินันท์ บุญรอด
นายอภินันท์ ประพานศรี
นายอภิรักษ์ กมลผัน
นายอภิรักษ์ รอดประยูร
นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรม
นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม
นายอมร ฤกษ์ใหญ่
นายอมร สีแสง
นายอมรินทร์ ซําสุรีย์
ว่าที่ร้อยเอก อรรณพ คงสมนาม
นายอรรณพ จีนะวัฒน์
นายอรรถยุทธ อินทรปรีชา
นายอรัญ ขวัญเอกพันธุ์
นายอร่าม มากระจัน
นายอรุณ คําลี
นายอรุณ ผดาวัลย์
นายอรุณ มาตร์ทอง
นายอรุณ รัตนโสภา
นายอรุณ โสตถิกุล
นายอวยพร สุวรรณรัตน์
นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์
นายอ่อนสี แก้วเนตร
นายอัคครัตน์ พูลกระจ่าง
นายอัครชาติ เชื้อเวียง
นายอัครพงศ์ เทพิน
นายอัครินทร์ ฐปนวัฒน์ตระกูล
นายอัญเชิญ วชิรพันธุ์
นายอัฐเพชร พิรักษา
นายอับดุลนาเซ โตะโยะ
นายอับดุลรอฮิม คอแด๊ะ
นายอับดุลเลาะ มาหมัด

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
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

นายอัมพร ฉันทรัตน์
นายอัมพร ทองอําไพ
นายอัมพร ศรีโยธี
นายอาคม ขุ่มด้วง
นายอาคม วงศ์ปรีดี
นายอาคม ศกุนรักษ์
นายอาคม สัตถาผล
นายอาดูล อ่ําปลอด
นายอาทร แววสง่า
นายอาทิพย์ กุหลาบขาว
นายอาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขํา
นายอานนท์ ไกรสังข์
นายอานนท์ ดีช่วย
นายอานนท์ พนัส
นายอานันท์ จําปานิล
นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต
นายอารักษ์ พัฒนถาวร
นายอารีย์ กอเซ็ม
นายอารีย์ มณีนิล
นายอารุณ เกตุพุฒ
นายอาวุธ สิงหเดช
นายอําคา สาลี
นายอํานวย แกมนิล
นายอํานวย ขวัญนิมิตร
นายอํานวย บุญรอด
นายอํานวย ปินตา
นายอํานวย พรามบุตร
นายอํานวย ม่วงไทย
นายอํานวย ศักดิ์ปรีชา
นายอํานาจ เจะสาเมาะ
นายอํานาจ ตรงเจริญ
นายอํานาจ ไตรธรรม

หน้า ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายอํานาจ นวนิล
นายอํานาจ นาไชย
นายอํานาจ เนตรนิล
นายอํานาจ ภูมิพันธุ์
นายอํานาจ วิมานจันทร์
นายอํานาจ สัมมารุ่งโรจน์
นายอํานาจ อยู่คํา
นายอําพร เรืองศรี
นายอําพล ยะสะนพ
นายอําพันธ์ จันทร์กุล
นายอิฏฐารมย์ ประชุมวรรณ
นายอิทธิชัย แก้วสมบูรณ์
นายอิทธิศักดิ์ รัฐิรมย์
นายอินทนิล ข่าขันมะลี
นายอินทร กิตติก้อง
นายอิศรา เจะมะ
นายอิศรา รัตตศิริ
นายอิสระ ศรีสังข์
นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ
นายอุดม กลับขันธ์
นายอุดม แข็งขัน
นายอุดม คล้ายสังข์
นายอุดม คําขาด
นายอุดม ดําริห์
นายอุดม บุตรสุพรรณ์
นายอุดม พันโนลิต
นายอุดม มาลา
นายอุดม ยอดจันทร์
นายอุดม วิชาชัย
นายอุดม ศรีติ๊บ
นายอุดมการณ์ หลักคํา
นายอุดมศักดิ์ กุลพรม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐

นายอุดมศิลป์ วงษ์วชิรโชติ
นายอุดร จันทร์สุข
นายอุดร วงศ์คูณ
นายอุดร สารคม
นายอุดรเวียง ทองศักดิ์สิทธิ์
นายอุตส่าห์ สัมพันธ์อภัย
นายอุทร นัดดากุล
นายอุทัย เกื้อเพชร
นายอุทัย จิกยอง
นายอุทยั ทาขามป้อม
นายอุทัย บุญเดช
นายอุทัย มโนตุลาการ
นายอุทัย มูลสาร
นายอุทิศ ผิวขํา
นายอุเทน จิตต์สํารวย
นายอุบล ไชยศรี
นายอุบล พลเหตุ
นายอุบล หมื่นไวย์
นายเอกชัย บุญเชิญ
นายเอกชัย ปุยะติ
นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์
นายเอกวุฒิ ไกรมาก
ร้อยตรี เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
นายเอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
นายเอกสิทธิ์ นิสารัตนพร
นายเอกสิทธิ์ โศภิษฐิกุล
นายเอนก วีระพงษ์
นายเอนกพงศ์ สิริตระกูลศักดิ์
นายเอศรา แสนกันคํา
นายโอภาส เจริญเชื้อ
นายโอภาส วงษ์เกษมศิริ
นายโอภาส อินทร์กิ่ง

หน้า ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายกมนต์ อินทรวิชัย
นายกมล กัญญาประสิทธิ์
นายกมล ไชยอามิตร
นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ
นายกฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์
นายเกษม เวชสุทธานนท์
นายโกศล เอี่ยมวิถีวนิช
นายขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์
นายจรูญ ประสีระเก
นายจักรภพ ธนาธนัยภัทร
นายจักษ์ เชาวน์วิวัฒน์
นายจําเป็น ชาญชัย
นายจุฬา พรหมฤทธิ์
นายเจษฎา พวงสายใจ
นายฉัตรชัย ซื่อศิริสวัสดิ์
นายฉัตรชัย สมานมิตร
นายชรินทร์ ดีปินตา
นายชัชวาล นามสร
นายชัชวาลย์ บุญช่วยชูศักดิ์
นายชัยพร แจ่มรัตน์
นายชาตรี คําชมภู
นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา
นายชาตรี เมธาธราธิป
นายชาติชาย อุทาน
นายชีวิน ประพันธ์
นายชุมพล ชมะโชติ
นายชุมพล ดวงดีวงศ์
นายชูชัช แก้วมณีชัย
นายเชิดชาย ชยวัฑโฒ
นายโชติ ภาวศุทธิกุล
นายไชยาภรณ์ ใจอู่
นายณรงค์ ธาดาเดช

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
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
๔๙๒๔

นายณรงค์ ว่องประเสริฐกุล
นายณรงค์ชัย จันทร์พร
นายดํารง ฐิติกรโกวิท
นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ์
นายดุสิต ขําชัยภูมิ
นายเดชา บัวเทศ
นายโดมทอง เหมะธุลินทร์
นายทรงยศ ชญานินปรเมศ
จ่าเอก ทวี คุณรัตน์
นายทวีชัย วิษณุโยธิน
นายทวีลาภ โชติกิตติกุล
นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
นายทวีศิลป์ ชัยชนะ
นายทองดี สาวงศ์ตุ้ย
นายทํานบ ตัณนิติศุภวงษ์
นายเทอดทูน ว่องไว
นายธนชีพ พีระธรณิศร์
นายธนนิตย์ สังคมกําแหง
นายธนากรณ์ อนันตะเศรษฐกูล
นายธนาวุฒิ บุญช่วยเหลือ
นายธรรมชน ฉายบุญชยภัทร
นายธวัชชัย รัตนไพบูลย์วิทย์
นายธวัชชัย เหลืองศิริ
นายธีรชัย ยงชัยตระกูล
นายธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล
นายธีรพันธ์ บุตรแผ้ว
นายธีรยุทธ ภวัครานนท์
นายธีรศักดิ์ อุดมศรี
นายธีระ ศิวดุลย์
นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์
นายนครินทร์ อาจหาญ
นายนพดล สุวรรณพิทักษ์

หน้า ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายนพปฎล คูหาสวัสดิ์
นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย
นายนาถือ มะโนขันธุ์
นายนิคม กสิวิทย์อํานวย
นายนิติโชติ นิลกําแหง
นายนิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย
นายนิพนธ์ ชัยศรีสุขอําพร
นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์
นายบรรเจิด นนทสูติ
นายบัณฑิต ชาตะกูล
นายบัณฑิต เธียรวรรณ
นายบุญยงค์ จิรสุวรรณกุล
นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์
นายเบญจมินทร์ เจะและ
นายปกรณ์ นาระคล
นายปกาสิต ประทุมโทน
นายปฏิพันธ์ เสริมศักดิ์
นายประกิต คล้ายสุบรรณ
นายประดิษฐ์ แดงนุ้ย
นายประเทือง ราษฎร์ศิริ
นายประพงษ์ วงศ์ระวีกุล
นายประพนธ์ สุนทรีกุลพงศ์
นายประพันธ์ กาญจนพันธ์
นายประพันธ์ ใจบาน
นายประภัสร์ อัศยเผ่า
นายประยูร ชื่นจิตร
นายประวิทย์ อินทรสุขุม
นายประสงค์ เชาวภาษี
นายประสงค์ ธีรกิจไพศาล
นายประสงค์ หาลือ
นายประสิทธิ์ สงกันหา
นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘

นายปรัชญา สิตะโปสะ
นายปริทัศน์ เจริญช่าง
นายปัญญา สนั่นพานิชกุล
นายปิยวิทย์ เนกขพัฒน์
นายพงศกร สุขเกษม
นายพงษ์เฉลย พลอยวิเลิศ
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี
นายพรชัย งามจรรยาภรณ์
นายพรชัย ไตรยราช
นายพรพจน์ ศรีอุทัยศิริวงศ์
นายพรพล เหล่าวิทวัส
นายพรศักดิ์ อยู่เจริญ
นายพรหมมินทร สําแดงเดช
นายพัชระ บรรจงละเอียด
นายพาวุฒิ เมฆวิชัย
นายพิษณุวัฒน์ พานารถ
นายพีรวัตร์ วัฒนดํารงเดชน์
นายพุทธา ศรีเกิน
นายไพบูลย์ เซี่ยงฉิน
นายไพบูลย์ มลคล้ํา
นายไพรรัชต์วริ ิต วิริยะภัคพงศ์
นายภาณุมาศ เหลืองไพบูลย์
นายภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม
นายมงคล วราหะ
นายมงคล ศิริเทพทวี
นายมนูญ เลียวนรเศรษฐ
นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ
นายมังกร อังสนันท์
นายมานพ ฉลาดธัญญกิจ
นายมานะชัย ทองยัง
นายมานิต พัฒนา
นายยงยุทธ ธนิกกุล

หน้า ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายยศพงศ์ ถิระวุฒิ
นายยุทธนา พินิจกิจ
นายรัก ธนะไพบูลย์
นายรังสรรค์ พนานุสรณ์
นายรัฐดํารง ธรรมโชติ
นายราวิน โซนี่
นายรุ่งอรุณ สิทธิพล
นายเริงชัย สุขสิลา
นายเริงสิทธิ์ นามวิชัยศิริกุล
นายเลิศชาย เลิศวุฒิ
นายวงศ์ โดยพิลา
นายวรกิจ ศรีผดุงอําไพ
นายวรพงษ์ แก้วทอง
นายวรพล บูรณโชคไพศาล
นายวัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์
นายวัชระ ตั้งศรีสกุล
นายวัชรินทร์ เทียนศิริวงศากุล
นายวันชัย ศรีทองคํา
นายวิชช ธรรมปัญญา
นายวิชัย ปราสาททอง
นายวิชัย ปิ่นประชานันท์
นายวิชาญ ปาวัน
นายวิชาญ ภิบาล
นายวิเชียร สงอักษร
นายวิเชียร สุวรรณรัตน์
นายวิญญู ชะนะกุล
นายวิฑูรย์ จันทรโรทัย
นายวิทยา ธารประเสริฐ
นายวิทวัส ละอองทอง
นายวิทูรย์ อนันกุล
นายวินัย ปะสิ่งชอบ
นายวินัย ลัทธิเดช

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒

นายวิบูลย์ คลายนา
นายวิบูลย์ เตชะโกศล
นายวิภูรัฐ ปุสสนาคะวาทิน
พันจ่าอากาศเอก วิระ ด้วงชู
นายวิรัช ไชยศักดิ์
นายวิรัตน์ เพาะปลูก
นายวิรุฬห์ นันศรีทอง
นายวิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ
นายวิสิทธิ์ กิติโชตน์
นายวิสิษฐ์ อํามาตย์มณี
นายวีรพล อุณหรัศมี
นายวีระ มหาวนากูล
นายวีระ อิสระธานันท์
นายวีระชัย นลวชัย
นายศราวุธ เรืองสนาม
นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์
นายศิรินทร์ ศรีสุพรรณ
นายศุภณัฐ พิทักษ์สงค์
นายสม นาสอ้าน
นายสมควร นิจพาณิชย์
นายสมชาย บุญเรือง
นายสมเดช ศรีสมาน
นายสมนึก สุชัยธนาวนิช
นายสมนึก อภิวันทนกุล
นายสมบูรณ์ ไชยศรี
นายสมบูรณ์ มณฑาสุวรรณ
นายสมพงศ์ ศรีประทีปบัณฑิต
นายสมพงษ์ พลังฤทธิ์
นายสมศักดิ์ ชยาวิวัฒนาวงศ์
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์
นายสมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์
นายสราวุฒิ บุญสุข

หน้า ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสัญญพงศ์ วงษ์สัจจา
นายสันติ ทวยมีฤทธิ์
นายสาธิต จันทรนิมิ
นายสาธิต ณ พัทลุง
นายสาธิต บัวคล้าย
นายสามารถ แก้วพลิก
นายสามารถ ถิระศักดิ์
นายสามารถ ภูวไพรศิรศิ าล
นายสายชล ชําปฏิ
นายสาโรจน์ สมัยคํา
นายสําราญ เจริญผล
นายสําราญ ปิตากุลดิลก
นายสิทธิกร กําแพงทอง
นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์
นายสุกรม ชีเจริญ
นายสุชาติ สังแก้ว
นายสุชาติ อรรณพไกรสร
นายสุชาติ เอื้อพันธุ์พงศ์
นายสุทน มานะสุวรรณ
นายสุเทพ บุญสูตร
นายสุเทพ พงษ์ไทยสงค์
นายสุเทพ หะยีสาและ
นายสุธีรพันธ์ จิตตานนท์
นายสุผล ตติยนันทพร
นายสุพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์
นายสุพัฒน์ จินดารัตน์
นายสุภักดิ์ วงค์ประสิทธิ์
นายสุเมธ สัจเดว
นายสุรศักดิ์ บุญพาณิชยการกุล
นายสุริยันต์ ปัญหาราช
นายหทัย พันธ์พงษ์วงศ์
นายอดุล สุวรรณกาญจน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖

นายอดุลย์ หาญชิงชัย
นายอนันต์ วัชราจิตติธรรม
นายอนิส เบ็ญราฮีม
นายอนุชา กาศลังกา
นายอนุชิต ชูเวทย์
นายอนุพันธ์ ประจํา
นายอนุวัชช์ จันทร์ทิพย์
นายอภิชัย วรภัทรชัย
นายอภิเชษฐ์ พูลทรัพย์
นายอมฤต สุวฒ
ั นศิลป์
นายอรรณพ สนธิไชย
นายอัฒพล ภูบุญเต็ม
นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ
นายอิศรา นานาวิชิต
นายอิศวร ดวงจินดา
นายอิสมาอีล โดยิ
นายอิสเรศ จันทร์ตระกูล
นายอุเทน หาแก้ว
นายเอกชัย อัศวนฤนาท
นายเอกพล เหมรา
นายเอกรินทร์ อุ่นอบ
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย
นายกฤศ จันทร์สุวรรณ
นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี
นายกิติกร สุขสม
นายชัยทัต สมิตินนท์
นายไชยรัตน์ เลี้ยงสุพงศ์
นายดุสิต จันทรกานต์
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์
นายธนณัฐฐ์ เอื้อภราดร
นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย
นายธวัช ศิริวัฒน์

หน้า ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายธีรเดช วิทิตธรรมคุณ
นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายนบพร ม่วงแก้ว
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี
นายปกปัก บุญชู
นายประจวบ ธิมา
นายประสิทธิ์ วงษาเทียม
นายพิฑูร ผลพนิชรัศมี
นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ
นายไพรัตน์ เจริญกิจ
นายภิญโญ ธัญญาหาร
นายมานพ พรมรุกขชาติ
นายมานุส มณีนุษย์
นายรุ่งโรจน์ อิฐรัตน์
นายวสันต์ ศานติธรรมนุกูล
นายวาที พีระวรานุพงศ์
นายวิชัย ชวนเสงี่ยม
นายวุฒิชัย ประชาพร
นายศุภกฤต พรรคนาวิน
นายศุภกิจ บุญศิริ
นายศุภชัย โปฎก
นายสกล อนันต์วณิชย์ชา
นายสมเกียรติ ราชคมน์
นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์
นายสหวัฒน์ โสภา
นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล
นายสุทธิ ตันติพิสิฐกุล
นายสุนทร แก้วสว่าง
นายสุรชัย กลางพระเนตร
นายสุรพล ปลื้มใจ
นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล
นายอานันท์ ฟักสังข์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐

หน้า ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายอํานวย สุวรรณรักษ์
นายเอกนิติ รมยานนท์
นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ
นายจําเริญ ศรีคํามูล
ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน ทันอินทร์อาจ
นายณรงค์ศักดิ์ อ้อทอง
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร
นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
นายสมเกียรติ์ เกิดอินทร์
นายสมใจ เจริญราช
นายสําราญ รัตนพันธ์
นายสําราญ ราชบัณฑิต
นายสุรพล กรีถาวร
นายสุวิทย์ นนทวิศรุต
นายอัครชัย ได้ผลธัญญา
นายสุวิทย์ ดุลยะนันท์
นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์
นายธีรวัฒน์ บุญสม
นายสมปรารถนา สุขทวี
นายเอนก บํารุงกิจ
พลตํารวจตรี ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์
พลตํารวจตรี ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร
พลตํารวจตรี สมปอง สุขเอี่ยม
พลตํารวจตรี สัมฤทธิ์ ตงเต๊า
พลตํารวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล
พลตํารวจตรี โสภณรัชต์ สิงหจารุ
พลตํารวจตรี อาคม สายสมัย
พันตํารวจเอก กฤติกร ฉิมม่วง
พันตํารวจเอก กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์
พันตํารวจเอก กฤษณะ สุขสมบูรณ์
พันตํารวจเอก กฤษศักดิ์ สงมูลนาค
พันตํารวจเอก กล้าณรงค์ เผือกคุ้มกฤษ

๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก

กําพล กอสกุล
กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
กิตติศักดิ์ ปลาทอง
กีรติพนธ์ สุวรรณะพิชญา
เกื้อบุญ สงฆ์เจริญ
ขจรศักดิ์ เลิศประไพ
ขรรค์ชัย เจียมวิไล
ขวัญดี ฉิมพลี
คณิต ดวงหัสดี
คธา เกษรมาลา
คมสัน สุขมาก
จักรกฤษณ์ คุ้มรอบ
ฉลอง สุขจันทร์
ชโยดม รักยงค์
ชรินทร์ โกพัฒน์ตา
ชวนนท์ ประเทศรัตน์
ชวิศ ศรีจันทร์
ชัชวาลย์ พิสุทธิวงส์
ชัยยุทธ เจียรศิริกุล
ชาตรี ปรีชากุล
ชาติชาย นาถึง
ชิดชนก พรหมสวัสดิ์
ชินวิช วิชัยธนพัฒน์
เชาวรัช สมแก้ว
โชติ ชิดไชย
ญาณพงศ์ โสมาภา
ฐณธรณ์ คงชีพ
ณษ เศวตเลข
ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์
ดามพันธ์ นิลายน
ดิเรก จิตอร่าม
เดชา คําเกิด

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔

พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก

หน้า ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

ตานิตย์ รามดิษฐ์
ทวีพร มั่นชวนนท์
ทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง
ธนกฤต เรือนแก้ว
ธนธัช น้อยนาค
ธนพล ศรีโสภา
ธนศักดิ์ ปานแย้ม
ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์
ธนิต จิรนันท์ธวัช
ธรัฐชา ถมปัทม์
ธวัชชัย ถุงเป้า
ธวัชชัย นาคฤทธิ์
ธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร
นิคม สภาพพร
นิพนธ์ สิกขเจริญ
บุญญฤทธิ์ รอดมา
ประกอบ พลเตชา
ประพันธ์ กองมงคล
ประมาณ คุ้มวงศ์ดี
ปรัชญา ประสานสุข
ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข
ปิยบุตร อัจฉริยมงคล
พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์
พงษ์ศักดิ์ ชูนาค
พจน์ ตันนิรันดร
พนัญชัย ชื่นใจธรรม
พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ
พศวีร์ โชติเทียนชัยวัต
พัฒนา กิจไกรลาศ
พันลภ ศิริชัย
พิเชษฐ จีระนันตสิน
พิทักษ์ ท้วมเกร็ด

๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก

พิทักษ์ อุทัยธรรม
พิมล บํารุง
พิษณุ ฟูปลื้ม
พิษณุ หาญบุญเศรษฐ
พิษณุ อุณหเสรี
พิสิฐ ธรรมสุริยะ
พิสิษฐ์ ทรัพย์สิน
พีรวัส บุญลอย
พีรวัส อินทร์กง
พีระพงค์ ช่างสุพรรณ
พูนศักดิ์ ประเสริฐเมธ
ไพฑูรย์ ตีระสกุล
ไพโรจน์ ริมประโคน
ไพศาล พฤกษจํารูญ
ภาคภูมิ สุนทรศร
ภาสกร สถิตยุทธการ
ภิญโญ หวลกสินธุ์
ภูษิต วิเศษคามินทร์
มงคล สัมภวะผล
มนตรี สีทอง
มาโนช มีสกุลคุณ
ไมตรี สันตยากุล
ยงยุทธ จันตะบุตร
ยุทธพล แก้วเจริญ
รณภพ หริ่มสืบ
ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์
ระยอง ยังอยู่
รังสิต โลไทยสงค์
รัฐบวร บํารุงรส
โรจนชัย สุขสมยิ่ง
วรชิต กาญจนะเสน
วรวิทย์ พิมายกลาง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘

พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก
พันตํารวจเอก

หน้า ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

วรวิทย์ ไวถนอมสัตว์
วัชรินทร์ ประสพดี
วัฒนา แก้วดวงเทียน
วิชัย ศรีศีลศิริกุล
วิเชียร แช่มช้าง
วิฑูรย์ กองสุดใจ
วิทยา เย็นจิตต์
วิบูลย์ กิตติอัมพานนท์
วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์
วิวัฒน์ คําชํานาญ
วิสูตร คูหะมณี
วีรพล เจริญศิริ
วีรพัฒน์ ศิวะแพทย์
ศราวุธ จิตต์ระเบียบ
ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ
ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์
สมกิต พุ่มวารี
สมพร ทองรอด
สาธิต แตงใบ
สิโรฒม์ ภาคพิชเจริญ
สุทธิพันธ์ ศิริ
สุทัศน์ มณสวัสดิ์
สุเทพ พัชรตระกูล
สุเทพ ภัทรวิวัฒน์
สุนทร ขวัญเพ็ชร
สุนทร พิศปั้น
สุพล ภู่พูลทรัพย์
สุพีรณัฐ สัตตธนชัยภัทร
สุเมฆ บวรเศวตฉัตร
สุรจิต ชิงนวรรณ์
สุรชาติ มณีจักร
สุรพล เปรมบุตร

๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พันตํารวจเอก สุรัตน์ ทรงพานิช
พันตํารวจเอก สุวัฒน์ แก้วดวงโต
พันตํารวจเอก สุวัตต์ วงค์ไพบูลย์
พันตํารวจเอก สุวิทย์ ชาวศรีทอง
พันตํารวจเอก เสน่ห์ จรรยาสถิต
พันตํารวจเอก เสนิต สําราญสํารวจกิจ
พันตํารวจเอก โสภณ วารี
พันตํารวจเอก อดุลย์ ชัยเลิศ
พันตํารวจเอก อดุลย ธนะชัยขันธ์
พันตํารวจเอก อนุสรณ์ รัตนพาณิชย์กิจ
พันตํารวจเอก อภิชาติ ช่วงสุวนิช
พันตํารวจเอก อรรถวิทย์ สายสืบ
พันตํารวจเอก อัครชัย ยลโสภณ
พันตํารวจเอก อารยะพันธุ์ พุกบัวขาว
พันตํารวจเอก อารักษ์ อ่อนแย้ม
พันตํารวจเอก อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม
พันตํารวจเอก อุดมชัย นิยมาภา
พันตํารวจเอก อุดร วงษ์ชื่น
พันตํารวจเอก อุทัย จารุเดชขจร
พันตํารวจเอก เอกชัย บุญวิสุทธิ์
พันตํารวจเอก เอกชัย อัครวงษ์
นายสุภัทท์ บุญญานนท์
พันตํารวจเอก กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์
นายภูมิวิศาล เกษมศุข
นายอรรถพร จรจํารัส
นายกฤษฎา แสนสุข
นายกาวิน นาตัน
นายกิตติ สุวรรณยอด
นายเกรียงไกร อิสระสร้างสรรค์
นายแก่นกมล บุณยพิพัฒน์
นายคําพัน มูลสาร
นายชลเกียรติ แก้วนวล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒

นายชวลิต ฮุยตระกูล
นายชัชวาลย์ ศรีอนุชาต
นายชิตพล สุวรรณภูมิ
นายชุมพร เสรีนนท์ชัย
นายณัฐนัย สุขมี
นายณัฐพงษ์ วงษ์ศุทธิภากร
นายณัฐวัฒน์ จําปาแขม
นายณัฐวุฒิ คูหะสุวรรณ
นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล
นายดุสิต ทองเสนา
นายทวี คงแสงภักดิ์
นายทวีวงค์ ญาณกรวงค์
นายทวีศักดิ์ อึ้งประภากร
นายทวีสิทธิ์ ยอดอินทร์
นายธนกฤต วรธนัชชากุล
นายธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์
นายธเนศวร หนาแน่น
นายธร ศรีกู่กาสิงห์
นายธรรมศาสตร์ ขันกิ่ง
นายธีรพัฒน์ ทะไกรราช
นายธีรพันธุ์ ชูดํา
นายธีรวิทย์ มณีอินทร์
นายธีระพล แจ่มกระจ่าง
นายนนทวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
นายนพดล พลกูล
นายนพดล ศิริแก้ว
นายนัน สารคาม
นายนาวี พุอ้อย
นายนิติคุปตก์ นพคุณ
นายนิรุตต์ เจริญผล
ร้อยตํารวจเอก นิสิต วิพลชัย
นายบวรเกียรติ ก้องเวหา

หน้า ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายปกรณ์ เทศทํานุ
นายปฏิวัติ ธนากรรัฐ
นายประชา หวานใจ
พันตํารวจโท ประภาส จุลรัตน์
นายประภาส บุญเสรฐ
นายปิติพัฒน์ ฉัฐนันท์โกเศส
นายพงศ์ธร คุณชะ
นายพงษ์นรินทร์ นิลจันทร์
นายพงษ์สขุ บัณฑิตสิทธิโชค
นายพรเทพ สมวงค์
พันตํารวจโท พิชิต นนทสุวรรณ
นายพิศาล ปัสนานนท์
นายเพิ่มชาติ ทองรุ่ง
นายไพรัช ตั้งศรีไพโรจน์
นายไพโรจน์ คิดชอบ
นายภักดี จรูญกาญจนกุล
นายภาณุพันธ์ โอปอ เปรมมานะดี
นายภีศเดช วรกุล
นายภูชชิ ย์ พวกแก้ว
นายมนต์ชัย คงคล้าย
นายมนตรี ยะรังษี
นายมหศักดิ์ ชัยโมห์
นายมานพ เสือเหลือง
นายยุทธชัย นครขวาง
พันตํารวจโท โยธิน ผูกเกษร
นายรวีวัฒน์ ชวมณีนันท์
นายวรพจน์ เฉียงตะวัน
นายวัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่
พันตํารวจตรี วัฒนา บุญเหิน
นายวันฉัตร ชุณหถนอม
นายวัลลพ แสงทับทอง
นายวัลลภ ศรีสวัสดิ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖

นายวาทิต เจริญสุข
นายวิชาญ สวยสม
นายวินัย คล้ายทอง
ว่าที่ร้อยตรี วิรัช ภู่พัทธยากร
นายวิโรจน์ น้อยภาสน์
เรือตรี วีระ โหระโช
ร้อยตํารวจเอก ศานิจ บุญศิริ
นายศิกวัส บรรลุศาสตร์
นายศุภกิจ กลั่นกล้า
นายศุภชัย เกียรติขจรฤทธิ์
นายสมเกียรติ เบ็ญจขันธ์
นายสมเจตน์ สุขประเสริฐ
นายสมชาย พนมรักษ์
นายสมโชค ศรีคงแก้ว
พันตํารวจโท สมนึก เขมทองคํา
นายสมศักดิ์ วีระสมวงศ์
นายสรรชัย มุกดา
นายสราวุธ กนกฉันท์
นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา
นายสัญญา พงศ์พานิช
พันตํารวจโท สัญญา เย็นใส
นายสัญญา สะอาด
นายสันติ เกตุรัตน์
นายสันติ เยือพร้อมพงศ์
นายสําราญ ศรีโชติ
พันตํารวจโท สิงห์ ปานะชา
นายสิรนันท์ ตันติเตมิท
นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ
นายสุเจนทร์ สินไชย
นายสุชาติ วรรณเมืองเก่า
นายสุชาติ สาหร่าย
นายสุทน สุขเม่า

หน้า ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสุนทร ปราศจาก
นายสุพจน์ เชื้อประกอบกิจ
นายสุภชัย อยู่พะเนียด
นายสุรเดช จํานงค์หาญ
นายสุรพงษ์ อินทสระ
นายสุรศักดิ์ กาฎีโรจน์
นายสุระสิทธิ์ ใจกล้า
นายสุวิท ทองชุมนุม
นายเสมรชัย บุญเลิศ
ร้อยตํารวจโท โสภณ เกษมพิบูลย์ไชย
นายอชิระ เจริญทรัพย์
นายอติชาต หงษ์ทอง
นายอนันต์ เผือกพูลผล
นายอนุสิทฐ์ ชุมช่วย
นายอภิรักษ์ ทิมวงศ์
นายอภิรักษ์ ศรีคชา
นายอัครพัฒน์ พิสิษฐ์สังฆการ
นายเอกสิทธิ์ สุขการณ์
นายกนก นมะหุต
นายก้องเกียรติ แก่นทิพย์
นายคณพศ หงสาวรางกูร
นายชูเกียรติ ดินประภา
นายดุสิต ศิริสวัสดิ์
นายนิรันดร์ ลักขณาวรรณพร
นายพิทยา แก้วกียูร
นายพิมลศักดิ์ หมายดี
นายภิชัย แก่นนาค
นายภูวดล ภูบุญเติม
นายวัฒนา เฉลิมทิพย์
นายวิชัย แซ่หลี
นายวิทยา วิรัชกุล
นายวิริยะ ประทีปพรรณ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐

นายวีระวัฒน์ ตันจินตนารัตน์
นายวุฒิไกร วงษ์กอบศิลป์
นายศรีพงศ์ อุดมสินานนท์
นายสมชาย รักษกุลวิทยา
นายสุกิจ รัตนสิมานนท์
นายเสรี พวงมณี
นายแสวง สิริเขมากร
นายอรุณ สังข์ทอง
นายกิตติ์พงศ์ เฉลิมศรีสุข
นายเจษ อนุกูลโภคารัตน์
นายชูพงศ์ นิลสกุล
นายเชษฐา ทองยิ่ง
นายฐากูร จุลินทร
นายณรงค์ ศรีนาค
นายณัฐกิตติ์ ขําหิรัญ
นายณัฐพัฒน์ พัดทอง
นายภาคภูมิ มิ่งมิตร
นายวิรัตน์ เนยสูงเนิน
นายศตพล วรปัญญาตระกูล
นายเศรษฐพงษ์ ศรีเลิศ
นายสวัสดิ์ มณีรัตน์
นายสุเทพ ลีรพงษ์กุล
สิบเอก อธิคมร์ ไกรชิต
นายเอรวัตร อุ่นกงลาด
นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์
นายวันนพ ศรีประภาภรณ์
นายอภิชาติ อ่อนสร้อย
นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา
นายเกื้อกูล ลัญฉเวโรจน์
นายขจร อินทรบุหรั่น
นายคมน์กฤษณ์ ปานเพ็ชร์
นายเคน แก้วศรีโท

หน้า ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายจรวย ทีฆะพันธุ์
นายจรูญ รอดเจริญ
นายเฉลิมชัย โรจน์นครินทร์
นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์
นายชัยวัฒน์ ชูชนะ
นายชาติชาย วงษ์อารี
นายชาติชาย สกนธ์ผดุงเขต
นายณรงค์รัช เฉลิมบุญ
นายทรงชัย ประเสริฐ
นายทวีศักดิ์ ผลิตาสิทธิ
นายทิฆัมพร อังคะศิริวานนท์
นายธนกร ไชยศรี
นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า
นายธิติ ทรงเจริญกิจ
นายนคร สิงห์ดํารงค์
นายนิรุตติ์ ทรงประกอบ
นายบรรลือ สุกใส
นายประชา พัฒนรัฐ
นายประสิทธิ์ นนทรีย์
นายประสิทธิ์ ปรีดาศักดิ์
พันตํารวจโท ประสิทธิ์ ฟักสังข์
นายประเสริฐ สกุลทองอร่าม
นายประเสริฐ โอภาสเมธีกุล
นายปริญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นายปรีชา แดงขํา
นายปัญญา นามเทวี
นายพงศธร ศิริธรรม
นายพฤฒิพงษ์ สมรรถพันธุ์
นายเพชรพงษ์ กําจรกิจการ
นายไพโรจน์ จันทรอด
นายไพโรจน์ โตเทศ
ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔

นายยุทธนา ป่าไม้
นายยุทธพน โพธิ์พุดตาล
นายเรวัตร เลียบสวัสดิ์
นายวชิระ โรจนวิเชียร
นายวิทยา เกียรติถกล
นายวินัย คร้ามวงษ์
นายวิรัชต์ ปิ่นเงิน
นายวีระ ชุติวณิชยกุล
นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์
นายไวพจน์ เครือเทศน์
นายศุภกฤต บุญขันธ์
นายศุภรัช สุวัฒนพิมพ์
นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์
นายสมบูรณ์ หอมนาน
นายสมพาน สุขวัฒนกูล
นายสมร พรหมจําปา
นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์
นายสมศักดิ์ สิทธิวันชัย
นายสมัย ม่วงบุญ
นายสมาน ชันตะ
นายสว่าง แก้วมณี
นายสัณห์ศิริ เชื้อเจริญ
นายสันต์ ดอรอมาน
นายสันทิศ รุ่งแกร
นายสายัณห์ พรหมผ่องแผ้ว
นายสิทธิชัย นารากุล
นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์
นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย
นายสุธน สุวรรณภานนท์
นายสุเนตร จินตฤทธิ์
นายสุพจน์ หว่านเงิน
นายสุรพัศ ชาติธรรมรักษา

หน้า ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสุรศักดิ์ วิมลรัตนชัยศิริ
นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล
นายอภิชัย จันทรกุล
นายอมฤต สุวรรณทิพย์
นายอริยะ เมฆะกูล
นายยงเกียรติ อดิเศรษฐกุล
นายวิจิตร ธนัญชยะกุล
นายศิรวุฒิ ลิมป์คุณพงษ์
นายสุวิทย์ ญาตินิยม
นายเอกชัย เรือนคํา
นายชเนรินทร์ ดาทอง
นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร
นายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี
นายประจักษ์ สุภาวรธรรม
นายศรัทธา กอบกุลบุญศิริ
นายสุขสันต์ ประสาระเอ
นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ
นายธาวิน อินทร์จํานงค์
นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน
นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่
นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์
นายกฤษณา บุญเทียม
นายกิติพงศ์ เกษสมบูรณ์
นายกุณฑล ศุขถุงทอง
นายเกริก ตรีนุชกร
นายเกรียงศักดิ์ กัมทรทิพย์
นายเกรียงศักดิ์ ปานศิลา
นายเกียรติชัย พิษณุวงษ์
นายไกรพิชณ์ ปิยสิรานนท์
นายไกรฤทธิ์ กอแสงเรือง
นายขจร ยิ่งดํานุ่น
นายขจร วัฒนาธร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘

นายคงสิทธิ์ รักขิตกูล
นายคมศร พรหมพิทยายุทธ
นายคําปุน ภูธรศรี
นายจารุชัย สุขพันธุ์ถาวร
นายจารุพจน์ คําคล้าย
นายจําลอง แก้วนาง
นายจิรายุ มกราพันธุ์
นายจีรพงษ์ ตรงวานิชนาม
นายเจนรบ นครสุต
นายชนานิติ วุฒิชัย
นายชัยวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์
นายชินวัฒน์ ศุภนิตย์
นายชุมพล ดาวแจ่ม
นายชูพล ประทุมทาน
นายโชค วิจิตรสาระวงศ์
นายณธษา ฐิติธัญโชติ
นายณรงค์ ทับทิมไสย์
นายณัฐกร ยกชูธนชัย
นายณัฐเชษฐ์ บรรติวรทัย
นายดํารงค์ศักดิ์ ใจฐิติวิทย์
นายดุลประภัสสร์ มุลพรม
นายเดชา อุบลพงษ์
นายไตรสิทธิ์ วิสูตรธนาวิทย์
นายถิระศักดิ์ พสวงศ์
นายทรงศักดิ์ สุยะลา
นายทวีป เหมะรักษ์
นายทวีสิทธิ์ สํารวมจิตร์
นายทองไฉน โมทะจิตต์
นายเทพธวัช รุจิราภา
นายธนวัฒน์ ตันฉ้อง
นายธนิต บุญอนันต์
นายธรรมนูญ เชาว์พานนท์

หน้า ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายธรรมรัตน์ เทียนวรรณกิจ
นายธราดล พินิจสัจจธรรม
นายธราพงษ์ ทวีนุช
นายธวัฒชัย พลายด้วง
นายธีระพล เล็กกระจ่าง
นายนรเทพ สอนเผือก
นายนันทชัย ผุดภักดี
นายนันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์
นายนิกร จันทร์สุข
นายนิติธร ภาระจํา
นายนิติพงษ์ ยงพาณิชย์
นายนิยม นวลเจริญ
นายบรรเทิง แต้มแก้ว
นายประสิทธิ์ ดีกระโทก
นายประหยัด มีมงคล
นายปรานิต รัญวาศรี
นายปิติ แย้มชื่น
นายพงศธร ศรีสาคร
นายพงษ์ศักดิ์ ประสมทอง
นายพฤฒิ บริรักษ์วาณิชย์
นายพฤทธิ์ สันวงค์
นายพศวัฒน์ สุวรรณนาคินทร์
นายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์
นายพิชญ์พงศ์ จันทะศรี
นายพิชัย ลิมป์วรพรรณ
นายพิพัฒน์ พรพิริยะกุลชัย
นายพิพัฒน์ มีมากบาง
นายพีรรณ พรวิเศษ
นายไพศาล ลูกจันทร์
นายภูมิกิติ พิมพ์พันธุ์
นายภูริวิชญ์ ยาหิรัญ
นายภูษิต คงเมือง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒

นายมงคล คําเวียง
นายมงคล ฌายีเนตร
นายเมธา จันทร์ชื่น
นายยศวริศ ศรีไพบูลย์
นายยิ่งยศ สินะสนธิ
นายยุทธศักดิ์ ตั้งอิทธิพลากร
นายรัตตัญญู จิรทวีวงศ์
นายเรืองศักดิ์ ฮั่วจั่น
นายฤทธิรงค์ นวลศรี
นายลือชา ยอดล้ํา
นายวชิรา วราวรวัฒน์
นายวรดนัย พันธุสังข์
นายวรานนท์ วิเศษศิริ
นายวริทธิ์ จิตรเพียรค้า
นายวสันต์ พรงาม
นายวัชระ เนติวาณิชย์
นายวันรพ ธรรมยศ
นายวิชาญ คุ้มพงษ์
นายวิเชียร เกิดประเสริฐ
นายวิเชียร พัฒนาไพศาล
นายวิญญา พลศรี
นายวิมล ถาวรขจรศิริ
นายวิรชาติ สิทธิสาร
นายวิริยะ บูชาเกียรติ
นายวิศณุกร แทนรินทร์
นายวิศรุต สิริสิงห์
นายวิษิฐร์ บัญชาพัฒนศักดา
นายศรสิทธิ์ เหลืองคุณวัฒน์
นายศิริชัย พลการ
นายศุภกร อาภาธีรวัตร
นายศุภชัย ฟูจิตร์
นายศุภชัย สิริอรุณรุ่งโรจน์

หน้า ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสมชาย เณมานุรักษ์
นายสมพงษ์ จิวะวิทูรกิจ
นายสมมารถ ภัทรฤทธิกุล
นายสมหมาย รักสม
นายสรรชัย รุ่งโรจน์ชนาทิพย์
นายสรวิทย์ จันทโสภณพร
นายสฤษดิ์ พิพัฒน์วิไลกุล
นายสัญญา ศรีภิญโญ
นายสันติ สงห้อง
นายสามารถ บุตรศรี
นายสิทธิพงศ์ เอ่งฉ้วน
นายสืบสาย บริรักษ์
นายสุกิจ นาคะ
นายสุชาติ วรสวัสดิ์
นายสุธรรม เนาถาวร
นายสุเนตร ชัชวาลวิรุฬห์
นายสุประวัติ สมดี
นายสุภรัตน์ ชูขวัญ
นายสุรเดช ชมเกล็ดแก้ว
นายสุวรรณะ จันภูถิ่น
นายเสกสันติ์ เทพหนู
นายเสถียร รุ่งทองคํากุล
นายเสริมเผด็จ กรลักษณ์
นายอภิชาติ ฉิมเรือง
นายอรุณ เหมทานนท์
นายอัครพงศ์ ชิณประทีป
นายอัจฉ ณ สุรินทร์
นายอัศวิน ครุฑปราการ
นายอายุกร บุญอากาศ
นายอิศรา อ่อนละออ
นายอุทัย เพ็ญสุขสันต์
นายเอกชัย นุชิต

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖

หน้า ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายเอกวุฒิ จรูญวิทยา
นายฮัมซาห์ ฮามิ
นายจิระเวศน์ จีนาพันธ์
นายตุลฉัตร อุดารักษ์
นายปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์
นายไกรสร จันศิริ
นายจินดา งามสุทธิ
นายชาคร วิภูษณวนิช
นายทองชุบ ศรแก้ว
นาวาอากาศเอก ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
นายธนชาติ นุ่มนนท์
นายธนาทร เจียรกุล
นายประดับ แก้วผลึก
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์
นายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล
นายพยุง ศักดาสาวิตร
นายวิญญู ยุพฤทธิ์
นายสมชาย โพธิ์ปฐม
นายสมศักดิ์ จุลวงษ์
นายสรจักร เกษมสุวรรณ
นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ
นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
นางเสาวณี สุวรรณชีพ
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
นางอังคณา นีละไพจิตร
นางสาวขจิตสุข วิศิษฎ์วุฒิพงศ์
นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน
นางสาวฉัตรชนก จินดาวงศ์

๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางพวงมณี อังสถาพร
นางกมลพร คํานึง
นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล
นางสาวกอบสิริ เอี่ยมสุรีย์
นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา
นางสาวกัลยรัตน์ เที่ยงน้อย
นางกัลยาณ์ ภูวนันท์
นางสาวกาญจนา นพพันธ์
นางสาวกําไล อ่างแก้ว
นางเกษมศิริ เพ่งพิศ
นางจรรยา อัมหิรัญ
นางจริยา ประสพทรัพย์
นางจารุวรรณ คุณธรณ์
นางสาวจิตรา เจริญสัมฤทธิ์
นางจินจณา โอสถธนากร
นางสาวจิระวรรณ ตันกุรานันท์
นางจิราพร วิโรจน์ชีวัน
นางจุฑารัตน์ วรรณโอทอง
นางชนิดา เกษมศุข
นางสาวชลีพร เฮงตระกูล
นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี
นางสาวญาติกา นิธิธีราพร
นางสาวดลพร ภุมมะกสิกร
นางสาวดวงเดือน สวัสดี
นางสาวทรงศิริ จุมพล
นางสาวธํารงลักษณ์ ลาพินี
นางธีรานุช จิตนุพงศ์
นางนันทวัน อําไพวร
นางนาฏยา สังข์วรรณะ
นางสาวนิรมล สมประสงค์
นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์
นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐

นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา
นางบุญเอื้อม พานิชกุล
นางบุณณิกา วงศ์วานิช
นางสาวเบญจมาศ ทองศิริ
นางประไพ ดําสะกุล
นางสาวปุณยวีร์ นิลจันทร์
นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ
นางพรทิพย์ สูตะบุตร
นางพัชณี สิทธิสุข
นางเพชรัตน์ เสรีพนั ธ์พานิช
นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข
นางเพลินพิศ โพธิสัตย์
นางภิรญา ภัทรปรีดา
นางยุวพร นวชาติกุล
นางสาวระวีวรรณ แสงโชติ
นางวรรณี วรรณชาติ
นางสาววรวรรณ พลิคามิน
นางสาวศศิธร พลัตถเดช
นางศศิธร สีมาวงศ์
นางศุภิสรา ชมพาน
นางสาริกา วรรณรัตน์
นางสุกัญญา นาคสุข
นางสุพัตรา บุญชีพ
นางสุมลพันธ์ โกศลสิริเศรษฐ์
นางสาวอรฉัตร จันทรัตน์
นางอรวิน บุตรวงศ์
นางสาวอรสา ไพบูลย์
นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว
นางอรุณี จันทร์แจ่มศรี
นางอังคณีย์ พิศาลสินธุ์
นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ
นางสาวอารียา ไกรทอง

หน้า ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พลตรีหญิง จิรภา ปาละศักดิ์
พลตรีหญิง นันทิพา พรรัตนพันธุ์
พลตรีหญิง เบญจมาศ บุญรับพายัพ
พลตรีหญิง ปริยานุช เรืองศรี
พลตรีหญิง ปิยนุช รัตนวิชัย
พลตรีหญิง พิศมัย ม้ายอุเทศ
พลตรีหญิง วีณา บํารุงศิริ
พลตรีหญิง อรอนงค์ สัมพัญญู
พลตรีหญิง อังคณา ธีรเนตร
พลตรีหญิง อัญชลี เบี้ยวไข่มุข
พลเรือตรีหญิง จินตนา แสงประเสริฐ
พลเรือตรีหญิง ชลลดา วรรณภักตร์
พลเรือตรีหญิง ปนัดดา แจ้งศรี
พลเรือตรีหญิง พิไลลักษณ์ ไชยหาญ
พลเรือตรีหญิง วิจิตรา ภู่เจริญยศ
พลอากาศตรีหญิง สุภาวดี โหมาศวิน
พันเอกหญิง กชกร ไชยบุตร
พันเอกหญิง กนิษฐา โชติปัทมนนท์
พันเอกหญิง กมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์
พันเอกหญิง ขนิษฐา นิลศร
พันเอกหญิง จงกลวรรณ นิยมเสน
พันเอกหญิง จริยาณาฏ เกวี
พันเอกหญิง จันทราทิพย์ ขวัญเมืองแมน
พันเอกหญิง จารุพรรณ รัตนกําพล
พันเอกหญิง จุติมา คลายบุตร
พันเอกหญิง ฉัตราภรณ์ พลมณี
พันเอกหญิง ชดาษา พนาเวศร์
พันเอกหญิง ชวนชม ขาวสบาย
พันเอกหญิง ชวนพิศ ต้นสกุลพร
พันเอกหญิง ชิดาภา บุญสันติสุข
พันเอกหญิง ฎรศาณ์ ธุมชัย
พันเอกหญิง ฐานีย์ บุญสิลา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔

พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง
พันเอกหญิง

หน้า ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

ณัฐวรรณ สมเพราะ
ถนอมศรี ทองรักขาว
ธนวรรณ โอปนพันธุ์
นพวรรณ ขําศรีพันธุ์
นิษฐกานต์ จาวยนต์
นุชเนตร นภาสวัสดิ์
เนตรน้ําทิพย์ บุนนาค
ปนัดดา โกมลมาลย์
ปรัธนา วัยคุณา
ปราณี โพธิ์ภักดี
ปริยนันทน์ จารุจินดา
ปาริชาติ คุ้มชนะ
พชรรัชต์ ครุธเวโช
พรชนก สัตตพงศ์
พรทิพา เชื้อไทย
พรพิมล วงศ์ชาลี
พรพิมล วรกุลชัยวัฒน์
พิมใจ เนื่องสกุล
เพ็ญศรี ธงภักดี
ภมรวรรณ อยู่เย็น
ภัทราภร เกษมศุข
ภาวดี ดีพึ่งตน
มธุรส เอี่ยมวรพงษ์
มันทนา ธีระภาพ
ระพีพรรณ สําเร็จวิทย์
ลักขณา วิไลเนตร
วันทนา ท้าวลา
วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
วิภาพร หิรัญสุทธิกุล
ศศิธร สิทธิสรเดช
ศิริจันทร์ งาทอง
ศิริพร เปาเส็ง

๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พันเอกหญิง สมใจ เกษเกษม
พันเอกหญิง สมัชญ์ชุดา อุปถัมภ์
พันเอกหญิง สุทธินีกาญจน์ ทองศรีอ้น
พันเอกหญิง สุนันทา จันทราสา
พันเอกหญิง สุนานันท์ ใจมั่ง
พันเอกหญิง สุบงกช หัสถาดล
พันเอกหญิง สุภาพร ราชณรงค์
พันเอกหญิง อรนุช ปัญญจเร
พันเอกหญิง อรพิน พรพลานามัย
พันเอกหญิง อรัณยานี วงษ์สุวรรณ
พันเอกหญิง อัจฉรา ต่อจรัส
พันเอกหญิง อารยา อุโฆษกิจ
พันเอกหญิง เอื้อมภรณ์ รุจวิ ิพัฒน์
นาวาเอกหญิง กรัณฑรัตน์ นําผล
นาวาเอกหญิง กาญจนา หาญกล้า
นาวาเอกหญิง เกศริน มารัตนะ
นาวาเอกหญิง จิตรา วีรุตมเสน
นาวาเอกหญิง จุไรรัตน์ วัจนะมงคล
นาวาเอกหญิง ชิดชนก อุดมพร
นาวาเอกหญิง ชุติวรรณ โฆษิตอนันต์
นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์
นาวาเอกหญิง นริศา ดํารงพงศ์
นาวาเอกหญิง นวลปรางค์ อนุศิริรัตนา
นาวาเอกหญิง นิตยารัช บุญญานุรักษ์
นาวาเอกหญิง เบญจพร ปฐมานนท์
นาวาเอกหญิง ปาริชาต ปัญจภักดี
นาวาเอกหญิง ปุณณ์ภัสสร นิพิทวิทย์
นาวาเอกหญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร
นาวาเอกหญิง ภัณฑิรา วัฒนมงคล
นาวาเอกหญิง รัชนี คําคล้าย
นาวาเอกหญิง เรวดี กรรณสูตร
นาวาเอกหญิง ศิตมน เจริญสุข

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕

หน้า ๑๘๕
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นาวาเอกหญิง ศิริวรรณ ประดิษฐ์
นาวาเอกหญิง โสภนา สาธร
นาวาอากาศเอกหญิง จินตนา กาญจนะโหติ
นาวาอากาศเอกหญิง ชญาดา เข็มเพชร
นาวาอากาศเอกหญิง ชนาวัลย์ บําเหน็จพันธุ์
นาวาอากาศเอกหญิง ดรุณี ถริปภัสสโร
นาวาอากาศเอกหญิง เพ็ญศรี ปานเฟือง
นาวาอากาศเอกหญิง รัตนาพร
ตีระวัฒนานนท์
นาวาอากาศเอกหญิง ลดาวัลย์ ฉันทลาโภ
นาวาอากาศเอกหญิง วรรณา ทวีผล
นาวาอากาศเอกหญิง ศิรินทร์ญา เทพรักษ์
นาวาอากาศเอกหญิง โศณรัศม์ สนิทพันธุ์
นาวาอากาศเอกหญิง สุกัญญา
อาภรณ์พัฒนพงศ์
นาวาอากาศเอกหญิง สุธีรา ศรีมงคล
นาวาอากาศเอกหญิง อทิตญาณ์
ชุณหศิริรักษ์
นาวาอากาศเอกหญิง อภิรดี เจริญพร
นาวาอากาศเอกหญิง อัญชลี รุ่งแป้น
นางสาวกนกพร หาญบํารุงธรรม
นางกันต์ชิตา สังข์ศิริ
นางสาวกาญจนา สกุลประเสริฐศรี
นางกาญจนา สุวานิโช
นางกาญจนาภรณ์ วิเศษขจี
นางกิรณา คุ้มแก้วพรหม
นางสาวขนิษฐา สมหวัง
นางสาวจิน หิรัญลักขณา
นางสาวจินตนา คงเมือง
นางสาวจิราภา เอี้ยวสกุลรัตน์
นางแจ่มศรี ใยสําลี
นางฉัตรมณี สินสิริ

๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางชญาดา จิระรัตนกุล
นางสาวชนิตา เกตุอร่าม
นางชนิศา วัฒนกุล
นางชเนตตี ฉุ้นประดับ
นางสาวชลีวรรณ กัจฉัปนันทน์
นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
นางฐานิตาญ์ โชติฐ์สถาพรป์
นางสาวเตือนใจ สุขขัง
นางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ
นางสาวทิวาพร ผาสุข
นางนงนุช คุณรัตนไตร
นางสาวนงลักษณ์ คําสุ
นางนพวรรณ กู้เจริญพันธุ์
นางสาวนฤภร มุขแจ้ง
นางนันทพร เมืองเงิน
นางนันทวัน ตินตมุสิก
นางสาวนิตยา โสรีกุล
นางนิตยา อบถม
นางนุชรี ปรัชญกุล
นางสาวบุพผา อินทรสูตร
นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
นางปนัดดา ทองศรี
นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง
นางสาวปารณีย์ บุญทรง
นางพนิดา ธีระชิต
นางพรทิพย์ บันไดเพชร
นางสาวพรทิพย์ พันเลิศยอดยิ่ง
นางสาวพรศิริ เหล่าพัชรกุล
นางพรอุมา หมอยา
นางสาวพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
นางพัชรี เพ็ชรสันทัด

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙

หน้า ๑๘๖
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นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม
นางพิศมัย แก้วแจ่มใส
นางพิศมัย บุญเทียม
นางสาวพูนสุข กล้าสุคนธ์
นางเพ็ญลดา สายสวัสดิ์
นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์
นางสาวมณีรัตน์ ทรัพย์อนันต์ชัย
นางมาเรียม เมืองหมุด
นางสาวมาลินี วาริทนันท์
นางสาวยอดเยาวมาลย์ สุคนธพันธุ์
นางยุพา พิณสุรงค์
นางสาวยุพา ลิ้มทองเจริญ
นางยุพิน จงจัดกลาง
นางยุรี แก้วกากรณ์
นางเย็นจิตต์ ภิรมยาภรณ์
นางรัดใจ ลีละวงศ์
นางสาวรัตนาวลี โรจนารุณ
นางสาวเรวดี เนตรศิริ
นางลัดดา พุทธชาติ
นางสาวลัดดาวัลย์ กําจรวงศ์ไพศาล
นางสาวลัดดาวัลย์ มากเมตตากุล
นางลาวัลย์ พันธุ์นิล
นางสาวเล็ก เกษมสุขสกุล
นางวชิราพร บุญคล่อง
นางวัชรีย์ รวีกานต์
นางวันดี แสงชลินทร์
นางวัลยา ชาญสันตินุกูล
นางสาววาสุณีย์ วงศ์สวัสดิ์
นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร
นางสาววิชุดา พรพิสุทธิวรกุล
นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
นางแววตา สร้อยสุวรรณ

๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวศมาภา สุทธิณพ
นางศศิมา บุณย์สวัสดิ์
นางสาวศิริพร เจนศิริสกุล
นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร
นางศุภวรรณ ไพรไพศาลกิจ
นางสมกมล ชาติชํานิ
นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์
นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์
นางสาวสํารวย หลังสัน
นางสาวสิมาลัย สังข์นุช
นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล
นางสาวสุกัญญา ชูช่วย
นางสาวสุขุมาลย์ ลัดพลี
นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข
นางสุทธาสินี อาภากร ณ อยุธยา
นางสุทธิณี สําราญจิตต์
นางสุนทรีย์ กิตติยันตการ
นางสาวสุปราณี จงธรรมวัฒน์
นางสาวสุปราณี จันทรัตนวงศ์
นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์
นางสุพัฒน์ กตะเวทีสกุล
นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป
นางสุภาพร สุทธิวรรณ
นางสุภาภรณ์ ชํานาญช่าง
นางสาวสุรีรัตน์ คนธ์รัตนะกุล
นางเสาวคนธ์ วัฒนะรัตน์
นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์
นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์
นางสาวอรุณวรรณ ยมจินดา
นางอัจนา นพคุณขจร
นางอัญณิการ์ วัชรปรีชา
นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓

หน้า ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอารีย์ โกมลวิลาศ
นางอุรุณี ฟองสมุทร
นางอุษา สังข์บัวสี
นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ
นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ
นางสาวจินตนา พัฒนกิจ
นางสาวดาว วิบูลย์พานิช
นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา
นางสาวเนตรนภา คงศรี
นางสาวบุศรา กาญจนาลัย
นางพรสุข ศานติกรถาวร
นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ
นางสาววาสนา ห่อนบุญเหิม
นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์
นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส
นางสาวจินดารัตน์ สิงห์โต
นางชัชวรรณ แก้วเรียน
นางพรรณิภา กาวิละ
นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร
นางรัตนา เพ็ญประยูร
นางสาวรัตนาวลัย ขันติจันฤาไชย
นางวศินี คํานึง
นางสาวอนุทิน เพชรอุทัย
นางอารยา ถาวรสวัสดิ์
นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้
นางฉวีวรรณ สัญญา
นางสาวณฐภัทร อินทรปรีดา
นางถิรวดี พุ่มนิคม
นางสาวนงลักษณ์ ยะสูงเนิน
นางสาวนวลจันทร์ เงาประเสริฐ
นางนุชนาฏ ผาดสุวรรณเดช
นางสาวบงกช สัจจานิตย์

๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวบุษยา ใจสว่าง
นางเบญจมาส สมศรี
นางปิยวรรณ ฟักเงิน
นางสาวพัชรี แนวพานิช
นางภภัสสร จารุเนตร
นางสาวมยุรี สิริมังคโล
นางมาลา เที่ยงจรรยา
นางมาลี พิพัฒนวรคุณ
นางมิ่งขวัญ วีระชาติ
นางสาววัลภา แก้วสวี
นางศศิธร หวังวรวุฒิ
นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข
นางสุกัญญา งามสมภาพ
นางสุชาดา มีสงฆ์
นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ
นางอภิญญา ชมภูมาศ
นางอรุณี เต็งสุวรรณ์
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์
นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์
นางสาวกรุณา นิยมไทย
นางสาวกอบกุล วิภาวสุ
นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์
นางสาวกัญญา เชื้อพันธุ์
นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์
นางกิดากร ภูมิศักดิ์
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม
นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง
นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร
นางสาวจารุวรรณ บางแวก
นางจําเนียร แสนราชา
นางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข
นางสาวจินตนา ภู่มงกุฎชัย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗

นางสาวจิรนันท์ พงศ์สําราญ
นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์
นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ
นางจิราวรรณ สถาพรวจนา
นางจุฑามาศ สมไชย
นางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์
นางจุฬาลักษณ์ สุทธิรอด
นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์
นางสาวชมัยพร ชูงาน
นางสาวชุติมา คชวัฒน์
นางสาวชูจิต ทองย้อย
นางชูศรี โพธิ์พันธุ์
นางฐิระกานต์ ดิฐวิญญู
นางณัฏฐพร อุทัยมงคล
นางสาวดรุณี โสภา
นางดารณี ชนะชนม์
นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคํา
นางทองอินทร์ บุตรชัย
นางสาวทาริกา ศิริสุทธานันท์
นางสาวทิพรรณี เสนะวงศ์
นางสาวธนกร จาตะวงษ์
นางธนิษฐา ศรีวิชัย
นางนงลักษณ์ ดํารงศิริ
นางสาวนฤมล ชมแสง
นางนลินี บุญศิริ
นางนันทนา เกรียงธีรศร
นางสาวนาตยา ดําอําไพ
นางนิตยา รื่นสุข
นางนิภาพร ซีบังเกิด
นางนิลุบล ทวีกุล
นางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี
นางนุจรี สภาพันธ์

หน้า ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางบุญธิชา ชมชื่น
นางสาวบุญยัง สรวงท่าไม้
นางปทิตตา แก้วมณี
นางสาวปภาดา ฟูรังษีโรจน์
นางประนาถ พิพิธกุล
นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์
นางปราณี สีหบัณฑ์
นางผกาพรรณ ศรลัมพ์
นางพจนีย์ รักกลิ่น
นางสาวพนิดา ไชยยันต์บรู ณ์
นางพรทิพย์ ถาวงค์
นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
นางพรรณี ทองเกตุ
นางพรสวาท คงอินทร์
นางพัชรา วิทูระกูล
นางพัชรี ทองคําคูณ
นางพัฒนี หิรัญธนานนท์
นางพัทธ์กานต์ เนียมอยู่
นางพิชฎา อารยานุรักษ์
นางสาวพิศนีย์ ตรียะวงศ์
นางพิศมัย สมสืบ
นางพิศมัย หุนตระนี
นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร
นางพิศวาท ถึงแสง
นางเพ็ญลาวัณย์ สุวรรณดิษฐ์
นางสาวเพ็ญศรี นันทสมสราญ
นางสาวภัณฑิลา เกิดผล
นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฏฐ์
นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล
นางมณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑

นางมัณฑณา สุจริต
นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์
นางสาวยุพา เหล่าจินดาพันธ์
นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา
นางเยาวภา เต้าชัยภูมิ
นางสาวรตนพร กิติกาศ
นางรพีพร กลั่นเนียม
นางรวยริน ศิริวราวาท
นางระนอง จรุงกิจกุล
นางสาวรัชฎา อินทรกําแหง
นางสาวรัชดา ตังคณานุกูลชัย
นางสาวรัชนี วิชชุลดา
นางรัตนา ถิระโชติ
นางสาวรัตนา วิภาศรีนิมิต
นางสาวรุจีพัชร บุญจริง
นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร
นางสาวลมัย ชูเกียรติวัฒนา
นางละออง ชื่นฉอด
นางสาวลักษณีย์ งามสม
นางลาวัลย์ วัชรกาฬ
นางลิลลี่ พรานุสร
นางสาววนิดา กําเนิดเพ็ชร์
นางวรรณกรณ์ อินทรสถิตย์
นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์
นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ
นางวิชชุดา กันตีวงศ์
นางวิชชุดา รัตนากาญจน์
นางวิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ
นางวิมลนันท์ สวัสดิ์เรือง
นางสาววิรินดา มณีโชติ
นางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ
นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์

หน้า ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางวิไลลักษณ์ สุขปราการ
นางศิริจันทร์ อินทร์น้อย
นางศิริรัตน์ ขวัญกิจวัฒนะ
นางสาวศิริรัตน์ บุญประเสริฐ
นางศิริวรรณ เกษตรสุนทร
นางสาวศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล
นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์
นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย
นางสาวสราญจิต ไกรฤกษ์
นางสาวสุขศรี สัมภวะผล
นางสาวสุดธิดา เจะเล็ง
นางสุนิสา ประไพตระกูล
นางสาวสุปรียา ศุขเกษม
นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์
นางสาวสุรางค์ ผลประเสริฐ
นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา
นางสาวสุรีย์ มณีธร
นางสุรีรัตน์ ปัญญาโตนะ
นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์
นางสาวสุวรรณี ศรีนาค
นางสุวรรณี สกุลทอง
นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์
นางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ
นางเหรียญทอง พานสายตา
นางสาวอนีฆา ชัยเนตร
นางอมรพรรณ มุนนี
นางอรสา วงษ์เกษม
นางอังคณา บุญสาม
นางสาวอัจจิมา พิณแช่ม
นางสาวอัจฉรา วัฒนะเจริญ
นางอัจฉราพร ณ ลําปาง เนินพลับ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์
นางอารีย์พันธ์ อุปนิสากร
นางอํานวยพร มากไมตรี
นางสาวอิงอร ปัญญากิจ
นางสาวอิสราภรณ์ ชัยมะโน
นางอุไร ทับเทศ
นางอุไร สุวรรณวงศ์
นางสาวอุษณีย์ ดิษฐสกุล
นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์
นางอุษา ทวีแสง
นางอุษา นาคสกุล
นางกนกวรรณ เจริญลิ้มประเสริฐ
นางสาวจิราภรณ์ แก้วไกรสร
นางจิวสา สนทราพรพล
นางสาวญาสุมินค์ ศิริเขต
นางสาวดุษฎี ประทีปสินธุ์
นางสาวทองสุข วิเศษพรลักษณ์
นางสาวพิมพรรณ ชุ่มเพ็งพันธุ์
นางสาวยุวัน กมลเวชช
นางรชยา บุณยธนกิจ
นางสาวรัชนี บัณฑูรรังษี
นางสาวรัตนา อิทธิอมร
นางวรินดา โรจน์กัญญาพร
นางสาววันทนา เสาวดี
นางวีนัส พยัคฆินทร์
นางสาวสมพิศ ลิ้มเจริญ
นางสุธาทิพย์ พิทักษ์
นางสุภา จอมพันธ์
นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ
นางสาวอัญชุลี ศิโรรัตนรังษี
นางกานดา ปิยจันทร์
นางชญานันท์ ภักดีจิตต์

หน้า ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางชลิดา เพ็ญศิริ
นางสาวชวนปลื้ม บุนนาค
นางเณริน บุญเลิศ
นางทรรศนีย์ พัฒนเสรี
นางทิพยดา ชิยางคบุตร
นางสาวนวลใย ตั้งโกศล
นางนิตยา นักระนาด มิลน์
นางนิศากร งิ้ววิจิตร
นางสาวปรียาพร พรหมพิทกั ษ์
นางปัญจรัตน์ จินตนา
นางปัทมา ปานประชา
นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์
นางสาวพรรณี เด่นรุ่งเรือง
นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
นางสาวพัชราภร ศิริจงประเสริฐ
นางเพชรเฮียง ทรัพย์ทวีวัง
นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น
นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล
นางมิ่งขวัญ ธรศิริกุล
นางรวมทรัพย์ คะเนะดะ
นางสาวรศนา ปฏิมาประกร
นางรานี ชัยสิทธิ์
นางลาวัณย์ บัวแก้ว
นางลาวัลย์ เอียวสวัสดิ์
นางสาววชิรา แสงศรี
นางสาววนิดา แย้มสรวล
นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง
นางสาววิจิตรา ชัยศรี
นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์
นางสมจิตต์ บัวเทศ
นางสาวสมถวิล ขําไขศรี
นางสาวสมพิศ ประสมทรัพย์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙

นางสาวสลวย เทียมสระคู
นางสิรภัทร สืบค้า
นางสาวสิริพร ตันบุตร
นางสุนทรี มิ่งประยูร
นางอําไพ พรลีแสงสุวรรณ์
นางสาวอุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์
นางกอตีเย๊าะ ซีเดะ
นางสาวกุลลักษณ์ เลิศภัทรพงศ์
นางจิรพา กุลชาติวิชิต
นางสาวชลาลัย แจ่มผล
นางทัศนีย์ เพ็ญแสง
นางนวลจันทร์ เมืองแสงธรรม
นางน้ําผึ้ง เชิดชูพงษ์
นางนิตยา กิจสนาพิทักษ์
นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ
นางนูรไอนี สูเด็น
นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์
นางสาวพิยะดา สุดกังวาล
นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีเพ็ชรดี
นางละอองดาว คมสัน
นางศรีฟ้า คุ้มวงศ์ดี
นางศิริวรรณ บุนนาค
นางสมศรี หอกันยา
นางสาวสิริน้อย องค์ศิริวิทยา
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
นางสาวสุวรรณี วังกานต์
นางอําไพ จิตรแจ่มใส
นางสาวนัฏกร เรืองศิลปานันต์
นางนัยน์นิล เรืองพนิช
นางสาวนิยดา กุลวาไชย
นางภาวนา มานะเวช
นางสาวมาลินี ภักดีอุทธรณ์

หน้า ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวราตรี ไขศิลป์
นางศิริลักษณ์ นิจสุนกิจ
นางสาวกนิษฐา กังสวนิช
นางกฤษญาพร สุนทรพจน์
นางกาญจนา ชมมี
นางเกื้อกูล ไชยวัฒนาสราญสุข
นางขวัญนภา ผิวนิล
นางสาวเขมะศิริ นิชชากร
นางจิตต์วิภา ศักดิ์พิทักษ์สกุล
นางสาวจิตติมา วิทยาอนุมาส
นางสาวจิตติมา ศรีถาพร
นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง
นางชไมพร ขวัญทอง
นางชลทิชา ลัดดาวัลย์
นางสาวชลาทร พึ่งน้ําใส
นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล
นางสาวณัฐชไม เสน่หา
นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท์
นางสาวณัฐิยา สุจินดา
นางดรุณี รักษ์วงศ์
นางนงลักษณ์ โกสิยะพันธ์
นางสาวนภาจรีย์ แววรัตน์
นางสาวนลินี โหมาศวิน
นางนันท์นที วิบูลชุติกุล
นางสาวนิพัทธา จันย่อง
นางนิยดา หมื่นอนันต์
นางสาวนุสรา กาญจนกูล
นางปทมา สิงหรา ณ อยุธยา
นางประภา บุรณศิริ
นางปรียา เจริญอรรถวิทย์
นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส
นางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓

นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย
นางพรพิมล เพชรกูล
นางพรรชนี ลิ้มสุคนธ์
นางพรรณทิพา เลื่องยศลือชากุล
นางสาวพูนสิน ยมจินดา
นางสาวมัณฑนา ธีรศุทธากร
นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว
นางสาวรุ้งนภา อายุวัฒน์ธนชัย
นางสาวลักษณะเลิศ เปรมปรีดิ์
นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์
นางสาววรนุช กันหาบุตร์
นางวรรณภรณ์ เกตุทัต
นางวรัญญา ถนอมพันธุ์
นางสาววัชรา ชํานาญวงษ์
นางสาววิชาดา ภาบรรเจิดกิจ
นางวีรยา พุฑฒิบัณฑิต
นางแววดาว ดํารงผล
นางสาวศรุดา นรสิงห์
นางศศิธร คุ้มพงษ์
นางสาวศิริพร ปิติกถา
นางสาวศิริรัตน์ ลิ้มพงษ์
นางสาวศิริวรรณ ตันศุภผล
นางสาวศุลีพร พลาชีวิน
นางสาวสมพร มีศิล
นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง
นางสุกานดา วงศ์สว่าง
นางสาวสุขใจ เตชศุภบุญ
นางสุชาดา แก้วมณี
นางสาวสุพัตรา แสวงศรี
นางสาวสุภาวดี แย้มกมล
นางสาวสุรยี ์ จิรัฐติกาลกุล
นางสาวสุวรรณา พิพัฒน์พิบูลผล

หน้า ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวสุวิมล ติลกเรืองชัย
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์
นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย
นางอรพรรณ บุลสถาพร
นางสาวอุศณา พีรานนท์
นางสาวเอมอร มีโภคกิจ
นางกชพรรณ โพธิ์สุวรรณ
นางสาวกรกมล ภาคพิจารณ์
นางกรรณิกา ศรีเรือง
นางกัญญา ศรีสุข
นางกัลยา มงคลสกุลกิจ
นางกัลยาณัฎฐ์ รัตนสิงห์
นางกัลยาณี เกียรติณรงค์
นางสาวกาญจนา คอนทรัพย์
นางสาวกาญจนา เตลียะโชติ
นางสาวกาญจนา วิไลรัตน์
นางกานดา วิริยากุล
นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส
นางกานต์หทัย อู๋ทรัพย์
นางเกศรินทร์ ศรีเมือง
นางเกษมสันต์ โมฬา
นางเกษรา มานะดี
นางขวัญใจ เกตุอุดม
นางสาวขัตติยา พันธุ์ทรัพย์สาร
นางคล้องพร สุภาไชยกิจ
นางคุณปภา งามบุญรัตน์
นางจงจิตร พรหมสุวรรณ
นางสาวจตุพร เถาว์หิรัญ
นางจตุพร สุทธิรัตน์
นางสาวจรัสศรี ทันรังกา
นางจริยา ชุมพงศ์
นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗

นางจันจิรา อินต๊ะเสาร์
นางสาวจิดาภา มีสมเดช
นางสาวจิดาภา รังษีสุทธิพร
นางจิตติมา สุนทรา
นางจิตตี แก้วห่อทอง
นางจินดา คล้ํานุช
นางสาวจิรภา ทองศิริ
นางจิรภา ระดมสุทธิกุล
นางจิราภรณ์ สาลีเอาะ
นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล
นางจีรภา ประดา
นางจุฑามาศ ศรีช่วยชนม์
นางสาวจุฬารัตน์ เทียมแสน
นางฉวีวรรณ จันทนุปาน
นางฉวีวรรณ วาสนา
นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม
นางชไมพร ช้างเพรียวงาม
นางสาวชไมพร อําไพจิตร
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
นางสาวชาลินี รุ่งเร่
นางชินันพร เกิดพิทักษ์
นางชุติพร เสชัง
นางเชาวนา อมรส่งเจริญ
นางสาวโชติกา ด่านนอก
นางญาณี ปิยะมงคล
นางณฐมน แนวคํา
นางณศมน ลี้จินดา
นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
นางณัฐวดี นนทโคตร
นางสาวดวงใจ ระถะยาน
นางถนอมจิตร เจริญวงศ์
นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ

หน้า ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางทองใบ พานิชพัฒน์
นางทอปัทท์ ธนาเดชาวัชร์
นางทัศนีย์ กรวยสวัสดิ์
นางสาวทัศนีรัตน์ ไม้แดง
นางทิพศร จอมทรักษ์
นางธนัญญพัฒน์ ฤาชา
นางธนาวดี สังข์แก้ว
นางสาวธมนวรรณ ประเสริฐผล
นางธัญญารัตน์ ไตรศักดิ์สุริยันต์
นางธานี แสงจันทร์
นางธิดารัตน์ นิตย์นรา
นางนงนาถ ยิ้มแย้ม
นางนงนุช จิตหาญ
นางนงนุช ผลวงษ์
นางนงนุช รักษา
นางสาวนงลักษณ์ อยู่คําจันทร์
นางสาวนพภาพร วัฒนสิงห์
นางนภาภรณ์ โลหะเวช
นางสาวนฤมล อัตนโถ
นางนัฎศิมา หนูเทพ
นางนันทนา ลีลาชัย
นางสาวนันทากร คัมภีร์พงศ์
นางสาวนัยนา อภิชาติพันธุ์
นางสาวนิติยา เนียมเงิน
นางนิภา บูรณกิจ
นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์
นางบังอร ชมจันทร์
นางสาวบานชื่น วิจิตรกานต์วงศ์
นางบุญช่วย บุญอาจ
นางบุญเชิญ ศรีอินทร์
นางบุณยานุช ณ นคร
นางบุษกร ตะวัน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑

นางบุษกร พัดบุบผา
นางสาวบุษบา กาญจน์วารีทิพย์
นางบุษราคัม หวังศิริจิตร
นางสาวเบญจวรรณ บุณยรัตน์
นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก
นางเบญจา จิตรสายธาร
นางปนัดดา พิริยชนานันท์
นางประพันธ์ บุพศิริ
นางปรัชญานันท์ ธรรมวิสุทธิ์
นางปรารถนา รักศิลป์
นางปริญดา เชาว์อรัญ
นางสาวปริยาตร ซาลิมี
นางปารณีย์ ปานแก้ว
นางปิ่นรัตน์ มะลิชู
นางปิยนุช ผู่ไชยเมือง
นางปิยรัตน์ กรุสวนสมบัติ
นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์
นางสาวปิยาณี จินาผล
นางเปมิกา แสงเขียว
นางเปรมปรีดิ์ ช่วยมณี
นางพจนี ไชยชนะวงศ์
นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร
นางพรจิตร นาคนาม
นางพรทิพย์ คารมรื่น
นางสาวพรพนธ์ แพทย์เพียร
นางสาวพรพรรณ เดชะพหุล
นางพรพรรณ วิทยเจียกขจร
นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริฐ
นางพรรณทิมาพร โพธิ์ทอง
นางพรรณี ชํานาญ
นางสาวพรรวินท์ สาแดง
นางพัชรี ศาลาศิลป์

หน้า ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางพัฒนา วงค์วิเศษ
นางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา
นางพิมพ์ประไพ ศักดิ์ธนา
นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์
นางเพ็ญแข สุโพธิ์คํา
นางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน์
นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ
นางไพริน พุฒตาล
นางภัทรจิต อมฤกษ์
นางภัทรพรรณ พงษ์พาณิชย์
นางสาวภัทราพร ลายจุด
นางภัทรินทร์ แสงสว่าง
นางภัสราภา ทะหมุน
นางมณฑา นิลวิสุทธิ์
นางสาวมยุรี เพ็ชร์พนมพร
นางมลฤดี สิทธิเดชกุลถาวร
นางสาวมะลิวัลย์ ธรรมราช
นางมัลลิกา โชติมา
นางสาวมาริสา สีลาพัฒน์
นางมุกดา เลขะวิพัฒน์
นางยุพยงค์ เสือทองหลาง
นางยุพาภรณ์ ชูสาย
นางยุพาภรณ์ ฐิติวร
นางยุพิน เพ็ชรัตน์
นางเยาวดี สร้อยกระโทก
นางรจนา เมธวัน
นางรวงทอง ชื่นชวนสังคม
นางรสริน ป้อมสาหร่าย
นางรัญญาภรณ์ ส่งสุข
นางรัตนา ทองปัสโน
นางรัตนา แสงเศวต
นางสาวรัตนาพร สุวรรณธรรมา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕

นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด
นางรัศมี วงษ์ศิลา
นางราตรี เจริญพืช
นางรุ่งทิพย์ ธนะทองพิทักษ์
นางรุ่งอรุณ บวรชัยเดช
นางรุจิรา สะเดา
นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม
นางสาวฤทัยรัตน์ จินดาพล
นางลลิตกาญจน์ เติมประยูร
นางละออ วงศ์ประพฤติดี
นางละเอียด บุญเจริญ
นางสาวละเอียด มาดี
นางลัดดาวรรณ ชัยทองดี
นางลัดดาวัลย์ สอาดยิ่ง
นางลํายวง เกตุดี
นางวจิราพร อมาตยกุล
นางสาววรญา วิไลรัตน์
นางวรรณา โนรี
นางวรรณา ลิ่มพานิชย์
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์
นางวราภรณ์ โทนะพันธ์
นางวริยา นิยมทอง
นางวัชราภรณ์ แตงหมี
นางวัชรี พุ่มโพธิ์
นางสาววัชรีย์ สรวงท่าไม้
นางวันดี ราชชมภู
นางวารุณี ศรีมาตย์
นางวาสนา เสริมศิริ
นางวิจิตรา จันทร์ศรี
นางวิภาวรรณ บุญชูส่ง
นางวิภาวี แดงท่าขาม
นางวิภาวี อุไรศิริ

หน้า ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
นางวิลัดดา วงศ์ประดับแพร
นางวิไลลักษณ์ โทพล
นางสาววีณา ถนัดค้า
นางแวสะนิยะ มะสาแม
นางศรีทอง ชัยชนะ
นางศรีเรือน ชุติพงษ์วิเวท
นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์
นางสาวศรีสุนา ตันเจริญ
นางสาวศศิธร ธรรมถาวร
นางศันสนีย์ อินทรบริสุทธิ์
นางศิรภัสสร ปราบสมรชัย
นางศิริธร แก้วศรีสังข์
นางศิริพร ไตรรัตน์สิงหกุล
นางศิริพร นาคทั่ง
นางศิริวรรณ ผอนวล
นางศิริวรรณ สัตยธีรานนท์
นางศิวาพร วรัมภา
นางศุภสิตา ณ น่าน
นางศุภาภรณ์ คําแน่น
นางศุภิสรา วังนุราช
นางศุลีพร บุญกัณฑ์
นางสมจิต วาสนา
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
นางสมพิศ โหงวเกล็ด
นางสาวสมร อังกาพย์ละออง
นางสาวสมศรี อิ่มอุไร
นางสมัย ดอกดวง
นางสาวสริตา กันตยาสกุล
นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี
นางสอิ้ง สวามีชัย
นางสายใจ อินทรณรงค์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙

นางสายสวาท ธนัญชยะกุล
นางสาวสํารวย สังฆะมณี
นางสาวสุกัญญา รับพร
นางสาวสุชาดา สังข์พรมทัด
นางสาวสุชีลา อภัยราช
นางสุณี ศรีโกศล
นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
นางสุทัสสา ไตรเมธาวี
นางสุนทรี ถีรพงษ์
นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ
นางสุพัตรา เกษมเรืองวิชชญ์
นางสุพัทภรณ์ หิรัญวรรณ
นางสาวสุพิชฌาย์ วงศ์ถีระพงษ์
นางสุภลักษณ์ บุตรโพธิ์
นางสุภลักษณ์ สุดาทิพย์
นางสาวสุภัทรา สิริจามร
นางสุภาภรณ์ เตียถาวรชัย
นางสุภาภรณ์ บรรเรืองทอง
นางสุภารัตน์ เจียมศักดานุวัฒน์
นางสุมิตรา ตันอุตม์
นางสุวดี ไตรรงค์
นางสุวพร พาวินิจ
นางสุวพัชร อุปพงศ์
นางโสภาวรรณ จันทร์ฉาย
นางหทัยทิพย์ เพชรสุข
นางอดิศร ฉินสูงเนิน
นางอนงค์ ศรีวัฒนพงศ์
นางอนงค์พรรณ นันต๊ะเสน
นางอนันตพร ทองพิทักษ์
นางอภิญญา ทองสั้น
นางอภิญญา เอี่ยมอําภา
นางอรชร เที่ยงแช่ม

หน้า ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางอรวรรณ ดําแดง
นางอรวรา กรพินธุ์
นางสาวอโรชา นันทมนตรี
นางอังคณา ลิ้มประเสริฐ
นางอัจฉรา กันนะพันธุ์
นางอัจฉรา ดวงแสง
นางอัจฉรา ศรีเมือง
นางสาวอัญชลี ณ ลําปาง
นางอัมพร จําเริญพานิช
นางอัมพร ภู่ระหงษ์
นางอาภรณ์ ใหม่มงคล
นางสาวอารีย์ ไกรทอง
นางอารุณี เชาวนพูนผล
นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
นางอําพร แจ่มกระจ่าง
นางอําพร ทองศรี
นางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์
นางอุทัย ณ ลําปาง
นางอุทัยวรรณ ทองสุข
นางอุบลรัตน์ เสือน้อยกุลธร
นางอุไรวรรณ บุตรกําพี้
นางอุษณี สุนทรภักดี
นางอุษณีย์ เลื่อนลอย
นางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตบํารุง
นางกุสุมาลย์ นาคพรหม
นางสาวขนิษฐา หลิมวาณิชย์
นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์
นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ
นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู
นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์
นางจุรีรัตน์ ภารา
นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓

หน้า ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางดวงพร นิยะพัตร์
นางสาวดวงพร อุกฤษณ์
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
นางนลินนาถ ไกรนรา
นางสาวนันทพร พงศ์อิศวรานันท์
นางนุชนาถ ศรีเผด็จ
นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์
นางสาวประภารัตน์ ศรีวรพงษ์พันธ์
นางปรียภรณ์ สีหะกุลัง
นางพัชราภรณ์ ศโรภาส
นางเพ็ญรวี มาแสง
นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล
นางละออง อยู่ยั่งยืน
นางสาววันเพ็ญ ว่องไวกิตติสิน
พันตํารวจโทหญิง วิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์
นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ
นางสาวสายรุ้ง มารมย์
นางสาวิตรี นันตา
นางสาวสิริกุล ศรารัชต์
นางสาวสิรินทร์ พุ่มงาม
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
นางสุจิตรา แก้วไกร
นางสุภาพร สวัสดิชัย
นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์
นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า
นางอธิชา สงวนรุ่งวงศ์
นางสาวอรอนงค์ ลาภภูวนารถ
นางอัจฉรา ปรียาจิตต์
นางอาภากร วงศ์ศรวณีย์
นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม
นางกนกวรี วงศาโรจน์
นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร

๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวกัญจนาภรณ์ ไซกัล
นางสาวกันยา ศรีขาว
นางสาวกาญจนา หันชัยศรี
นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง
นางสาวเกตุธริน ไชยศรี
นางขนิษฐา สมานพันธ์
นางสาวจิราพร ศิริมุจลินท์
นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์
นางสาวจุฑามาศ เตพิมลรัตน์
นางเจริญพิศ เอกอุรุ
นางชโลบล ขจรผดุงกิตติ
นางสาวฐินีพร วาจีสิทธิ์
นางสาวดารุณี แป้นเพ็ชร
นางทิพย์วรรณ พอดีงาม
นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์
นางนภาพรรณ พิมพิสุทธิ์
นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ
นางนาฏน้อย เอิบสุขสิริ
นางนิยดา เสนีย์มโนมัย
นางนิยาดา ทองเลิศ
นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์
นางบุปผา พันธุ์เพ็ง
นางเบ็ญจมาศ ธรรมภักดี
นางสาวปราณี ธีระวิทย์
นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
นางผกาทิพย์ เผ่าวณิช
นางสาวพริมณฐอร วังศิริทวี
นางเพ็ญจันทร์ บุญฮก
นางเพียงพิศ วิภานันท์
นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ
นางสาวมยุรี เมฆกิตติกุล
นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗

นางยุวรี สัตยพานิช
นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต
นางรัตนา ศาตรเพ็ชร
นางสาวเรวดี เชยกลิ่น
นางสาวลัดดา แซ่ลี้
นางสาวเลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล
นางสาววลัย ดวงจันสุทธิ
นางสาววันทนีย์ เชาวลิต
นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
นางวินนา อาจพลไทย
นางวิไลวรรณ โกยแก้วพริ้ง
นางสาวศรีสอางค์ แสงสุวรรณ
นางสาวศิริพิศ เชื้อหาญ
นางศุภามาศ เครือนาค
นางสาวสุวิมล สุริยะเจริญ
นางสาวเสาวทิพย์ บุญศิริ
นางอธิษฐาน พันธุฟัก
นางสาวอรทัย วงศ์ไชย
นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร
นางสาวอวยพร นันไชยกา
นางสาวอัญชนา หิรัญพฤกษ์
นางอารี เตชะวันโต
นางอําพัน สีหไตร
นางอําไพ อิ่มสงวนชัย
นางอุมาพร เอมอิ่มธรรม
นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ
นางอุสนีย์ ศิลปศร
นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์
นางจันทนา สิทธิพันธ์
นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์
นางจินตนา สายทองคํา
นางจุรีพร ขันตี

หน้า ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวชนินทร์วดี ชมภูทิพย์
นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ
นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี
นางธารารักษ์ ภู่ริยะพันธ์
นางนภสร โศรกศรี
นางปภัสสร ตรีศิลา
นางสาวปรารถนา มงคลธวัช
นางพรเพ็ญ สุขจันทร์
นางสาวพัชนี สภา
นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง
นางสาวเพลินตา ประดับสุข
นางไพฤดี บัวสว่าง
นางสาวภัคพดี อยู่คงดี
นางไมตรีจิต เหม่ชัยภูมิ
นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางเยาวภา โตสงวน
นางรุจิกาญจน์ ทันใจ
นางลัดดา หงสุรพันธุ์
นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ
นางวาณี จูฑังคะ
นางสาววาสนา ไชยพรรณา
นางวิจิตร์ ไชยวิชิต
นางศรีนวล ลัภกิตโร
นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์
นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม
นางสาวศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์
นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว
นางสาลินี ชุ่มวรรณ์
นางสุชาดา ทุ่งหว้า
นางสาวอนงค์ หนูแป้น
นางอรุณี คงเสรี
นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑

นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี
นางสาวเอมอร เชาวน์สวน
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า
นางณฐลมนต์ ปัญญวัฒนกิจ
นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
นางสาวปัทมา ณ นคร
นางพจมาน ท่าจีน
นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุล
นางสาวศศิชา อมแย้ม
นางสุวิมล อินทะแสน
นางสาวกนกพร สมพรไพลิน
นางสาวกนกพร สุขสาย
นางกนกพร อู่ทองมาก
นางสาวกรกช อัตตวิริยะนุภาพ
นางกรพินท์ มหาทุมะรัตน์
นางกรรณิกา ฉัตรยิ่งมงคล
นางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ
นางสาวกรรณิการ์ วิขัมภประหาร
นางกรองทิพย์ ชัยชาญ
นางสาวกฤตพา แสนชัยธร
นางกฤติยา จุลยานนท์
นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์
นางกล่าวขวัญ ศรีสุข
นางกลีบแก้ว สีหไตร
นางกอบกุล เมืองสมบูรณ์
นางกอบแก้ว จริงจิตร
นางกัญญา สมบูรณ์
นางสาวกัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
นางกัตติกา ศรีมหาวโร
นางกัลยา แตงขํา
นางกาญจนา เกียรติมณีรตั น์
นางสาวกาญจนา ไผ่ศิริ

หน้า ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางกาญจนา ศรีพระนาม
นางสาวกานดา ปานทอง
นางกานต์ธีรา ทาศิลา
นางสาวกานต์รวี ครุธครองพันธ์
นางสาวกิดาการ สายธนู
นางสาวกิตติกร นิลมานัต
นางกิติยา ทํามาน
นางสาวกุลชญา วงษ์เพ็ญ
นางกุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์
นางกุลฐนัญจ์ เอื้อวรรณกุล
นางสาวกุลยา กนกจารุวิจิตร
นางเกวลิน คุณาศักดากุล
นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์
นางเกษร แสนศักดิ์
นางเกษศิรินทร์ ชูรา
นางสาวขนิษฐา พุดหอม
นางขนิษฐา โสภานนท์
นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย
นางขนิษยา ภูขาว
นางสาวขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
นางขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ
นางขัตติยา ด้วงสําราญ
นางคนธาภรณ์ เมียร์แมน
นางงามเนตร เบ็ญมาศ
นางงามพิศ พูลศรี
นางจงจิต เค้าสิม
นางสาวจงจิต เสน่หา
นางสาวจงจินต์ ฐิติพงษ์พานิช
นางจรรจา สันตยากร
นางจรรยา วรรณเวช
นางจรรยารักษ์ นิลเอก
นางจรัสศรี พรหมกลิ่น

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕

นางจรินทร์ เทพสงเคราะห์
นางสาวจริยา กมุทมาศ
นางจริยา ซึ้งสุนทร
นางจรุงใจ มนต์เลี้ยง
นางสาวจันทร์ฑา นาควชิรตระกูล
นางจันทร์อุไร นิ่มเป๋า
นางจันทรา ด่านคงรักษ์
นางจันทิมา ชั่งสิริพร
นางจันทิรา วชิราภากร
นางจารุณี น้อยนรินทร์
นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์
นางจารุวัลย์ อินธิศร
นางจําเรียง หนูดํา
นางจินดารัตน์ ตระกูลทอง
นางจินตนา ชิณวงศ์
นางจินตนา เทอดศักดิ์เดชา
นางจินตนา ศิลปวิจารณ์
นางสาวจินตนา อมรสงวนสิน
นางจิรณี ขวัญเมือง
นางสาวจิรประภา มากลิ่น
นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สําลีพันธ์
นางสาวจิราพร ชูมณี
นางสาวจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
นางสาวจิราภรณ์ เพชรปัญญา
นางจิราภรณ์ เหลืองอิงคะสุต
นางสาวจีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง
นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ
นางสาวจุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า
นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ
นางจุฑามาศ โชติบาง
นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์

หน้า ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางจุไรวรรณ เคลื่อนคล้อย
นางจูน เจริญเสียง
นางเจริญศรี เอี้ยงกุญชร
นางสาวเจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ
นางฉลาด ทองทิพย์
นางสาวฉวีวรรณ ยี่สกุล
นางฉันทนา พลพวก
นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ
นางฉันทนา ศรีปราโมช
นางฉันทิกา จันทร์เปีย
นางเฉลิมศรี กุลหินตั้ง
นางไฉน กรุดอินทร์
นางชญานิศ บ่อไทย
นางชญานี ขัตติยะมาน
นางสาวชโณทัย เฮงตระกูล
นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์
นางชนมณี ศิลานุกิจ
นางชนิตา โชติเสถียรกุล
นางชวนชม นิ่มเจริญ
นางชาดา เคหะนาค
นางชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา
นางชุติกาญจน์ ทองพานิช
นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์
นางชุติมา แสงกระจ่าง
นางชุติมา อัมพุนันทน์
นางชุลี ตันทา
นางชูกิจ แก้วเหล็ก
นางชูศลิ ป์ หันสันเทียะ
นางโชสิตา เกตุเพ็ง
นางญาณกร จันทหาร
นางฐาณิชญาณ์ คุณวัลลี
นางสาวฐาปนีย์ ธรรมเมธา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙

นางฐิติมา กลิ่นทอง
นางฐิติรัตน์ วัฒน์วิทยกุล
นางสาวฑิฆัมพร ทวีเดช
นางณฐนันท์ หล่อสมฤดี
นางสาวณัชชา พันธ์ภักดี
นางณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
นางณัฏฐนันท์ ชํานาญรักษ์
นางสาวณัฏฐา ทองจุล
นางณัฐกฤตา พึ่งสุข
นางณัฐชนา ลาวัณยกุล
นางสาวณัฐฏภัฏ สุวรรณเจริญ
นางสาวณัฐทิตา โรจนประศาสน์
นางสาวณัฐพร พานโพธิ์ทอง
นางณัฐพิมล แก้วมรกต
นางณัฐรังสิจา สุวพรศิลป์
นางณัฐิยา ศิริสวัสดิ์
นางณิชชา บุญเรืองศรี
นางดรุณี ฉลาดสุข
นางดรุณี โฉมสุวรรณ
นางสาวดรุณี ญาณวัฒนา
นางดรุณี สัตย์ซื่อ
นางดวงกมล กลีสัน
นางดวงใจ ชนะกุล
นางสาวดวงใจ นาคะปรีชา
นางดวงใจ ศุขเฉลิม
นางดวงเดือน พูดสัตย์
นางดวงตา จํานงค์
นางดวงตา แหลมหลัก
นางดวงพร วิสินธุ์ชัย
นางสาวดวงหทัย เพ็ญตระกูล
นางสาวดารณี แดงธรรมเวช
นางเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

หน้า ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางตรีรณา เตโชทัยวณิช
นางตวงทิพย์ ทะแกล้วพันธุ์
นางเตือนใจ เกษณียบุตร
นางเตือนใจ แสงไกร
นางถนอมวรรณ ธาราพรหม
นางทติมา เกิดผล
นางทรงนาถ จันทร์กลับ
นางสาวทศพร สาริยันต์
นางสาวทองกร เตชปัญโย
นางทองเพียร พลนาค
นางทัศนาพร นันทวงศ์
นางสาวทัศนีย์ คําต๊ะ
นางทัศนีย์ ไชยเจริญ
นางทัศนีย์ นะแส
นางทัศนีย์ นาคุณทรง
นางทัศนีย์ บุญมาภิ
นางทัศนีย์ ปราบภัย
นางทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต
นางสาวทิพย์วรรณ คล่ําคง
นางทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ
นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
นางทิพวัลย์ สันติวิภานนท์
นางทิพาพัน ศรีวัฒนศิริกุล
นางสาวธนภร อํานวยกิจ
นางธนัชชา นุกูลรักษ์
นางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์
นางธนิดา ผาติเสนะ
นางธราภรณ์ สุวรรณ
นางสาวธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
นางธัญจิรา บุญพิชญาภา
นางธัญญ์รัตน์ ตติยะวรนันท์
นางธัญญารัตน์ สิงหนาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓

หน้า ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธาราพร ศิริจรูญเรือง
นางธารารัตน์ เชื้อวิโรจน์
นางสาวธีรพร ยุนยะสิทธิ์
นางธีราพร ชนะกิจ
นางนงคราญ ชัยพงษ์
นางนงนภัส พิกุลผล
นางนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย
นางนงนุช อุณอนันต์
นางสาวนงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
นางนงเยาว์ ศิริรัตน์
นางนงลักษณ์ มีศิลป์
นางนงลักษณ์ แสงเดือน
นางนฏวรรณ ธรรมคําภีร์
นางสาวนนทลี เผ่าสวัสดิ์
นางนพรัตน์ อินทโลหิต
นางนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
นางนภาพร อาร์มสตรอง
นางนภาลัย สงวนวงษ์
นางนรากร คณาศรี
นางนรีกานต์ บุญเชิด
นางสาวนฤตย์ นิ่มสมบุญ
นางนฤมล กิมภากรณ์
นางนฤมล คงมีชนม์
นางนฤมล มุลา
นางนลินี ทองประเสริฐ
นางนวภัทรา หนูนาค
นางนวลจันทร์ นาวารัตน์
นางนวลใย นิลบรรพ์
นางนวลวรรณ ทรัพย์ศิริ
นางนวลสวาท ด่านวรนันท์
นางนันทนา บุญคุ้มครอง

๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางนันทพร ภัทรพุทธ
นางสาวนันทวัน ทองดี
นางนันทวัน เยี่ยมสวัสดิ์
นางนันทา คําทอง
นางนันทา เสถียรภาพงษ์
นางนารีรัตน์ จิตรมนตรี
นางสาวน้ําฝน ประทีปเด่น
นางสาวน้ําฝน ลําดับวงศ์
นางนิช์ชกรณ์ ตันติวณิชชานนท์
นางสาวนิตยา แก้วคัลณา
นางนิตยา จิตรักษ์ธรรม
นางนิตยา แจ่มยวง
นางนิตยา แฟงสวัสดิ์
นางนิตยา ศรมณี
นางนิธิมา เพียวพงษ์
นางสาวนิภา แก้วเจริญ
นางนิภา เนาวรัตน์
นางนิภา เลือดสกุล
นางนิภา อยู่เย็น
นางนิภาพร ไพรสณฑ์
นางสาวนิภาพรรณ์ แก้วสุวรรณ์
นางนิภาพรรณ พิพิทจันทร์
นางนิภาภรณ์ ขําปาน
นางนิรมล บุญชู
นางนิรมล วัชรานันทกุล
นางนิรมล อุตมอ่าง
นางนิษณา นามวาท
นางนุช ม่วงเก่า
นางนุชสรา เกรียงกรกฎ
นางนุติยาพร วงษ์เณร
นางเนตรชนก คงทน
นางสาวเนาวรัตน์ สุขสัมฤทธิ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗

นางสาวเนาวเรศ น้อยพานิช
นางเนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
นางบรรจง ผิวขาว
นางบังอร กุศลสร้าง
นางบังอร จันทร
นางบังอร สมบัติ
นางบังอร สมโสภาพ
นางบัญจรัตน์ โจลานันท์
นางบัวหลง ศรีเบญจพล
นางสาวบุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย
นางสาวบุญทวี อรุณมาศ
นางบุญเรียม โพธิ์สิน
นางสาวบุปผา มากแก้ว
นางสาวบุษบา ตาไว
นางสาวบุษบาวรร แจ้งชื่น
นางเบญจพร สิงห์โตทอง
นางสาวเบญจรัตน์ หยกอุบล
นางสาวเบญจวรรษ เชิงสะอาด
นางเบญจา อภิชัย
นางปฐมา สิทธิสร
นางปณัฏฐา ศรเดช
นางปณิธาน บรรณาธรรม
นางปณิศา มีจินดา
นางสาวประจวบ บัวผัน
นางประจักษ์ ภูมินา
นางสาวประทีป ใจมงคล
นางประพิมพร โกศิยะกุล
นางประไพ ขว้างไชย
นางประไพ อ่อนสลุง
นางประภา เทียนขาว
นางประภา สุทธิเชษฐ์
นางประภากร ลาดซ้าย

หน้า ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวประภารัตน์ เค้าสิม
นางประเสริฐ บริโปร
นางประเสริฐศรี เตปัญวงค์
นางสาวปรางทิพย์ ฉายพุทธ
นางปราณี รัตนสุวรรณ
นางสาวปราณี วรวิทย์อุดมสุข
นางสาวปราณี ศรมีชัย
นางปราณี สาระคง
นางปราณี หนูขาว
นางปรานี จิตต์สมพงศ์
นางปรารถนา ปรารถนาดี
นางปริศนา เพชระบูรณิน
นางสาวปรียาภรณ์ บุญรักษา
นางสาวปฤชญีน นาครทรรพ
นางปลื้มจิตร เผื่อนงูเหลือม
นางสาวปวีณา เชาวลิตวงศ์
นางปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
นางปัญจพร ทองเล็ก
นางปัญจารีย์ สว่างสุข
นางสาวปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
นางปัณฉัตร หมอยาดี
นางปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
หม่อมหลวงปัทมาวดี สิงหจารุ
นางปานฉัตท์ อินทร์คง
นางสาวปาหนัน พิชยภิญโญ
นางปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
นางปิยนุช กฤตนันท์
นางสาวปิยนุช นาคพงศ์
นางปิยะนาถ บุญมีพิพิธ
นางปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
นางผกาวดี แก้วกันเนตร
นางผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑

นางสาวผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
นางผอบทอง คําชาย
นางพจนันท์ ไวทยานนท์
นางสาวพนมพร ชินชนะ
นางสาวพนิตสุภา ธรรมประมวล
นางพรชรี พลเสน
นางพรทิพย์ กาญจนานนท์
นางพรทิพย์ บุญเจริญ
นางพรทิพย์ พรสุริยา
นางพรทิพย์ ไพฑูรย์
นางพรทิวา พละเอ็น
นางสาวพรนภา หอมสินธุ์
นางสาวพรพรรณ พึ่งโพธิ์
นางพรพรรณ ศรีซุย
นางสาวพรพรหม ย่อยสูงเนิน
นางสาวพรพันธุ์ เขมคุณาศัย
นางสาวพรพิมล ฉายรัศมี
นางพรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม
นางสาวพรรณทิพา ศักดิ์ทอง
นางสาวพรรณภา ชุติพันธ์เจริญ
นางพรรณวลี คําสาด
นางพรรณี จิตตยะโสธร
นางพรรณี ปึงสุวรรณ
นางพรรณี ภวภูตานนท์
นางสาวพวงผกา แก้วกรม
นางพวงเพชร อัครทวีทอง
นางสาวพวงรัตน์ ภักดีโชติ
นางพัชรดา คงสมโอษฐ์
นางพัชรา วงศ์คําตัน
นางสาวพัชรินทร์ นินทจันทร์
นางพัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์
นางพัชรี สุขสบาย

หน้า ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางพัฒนา เกตุกาญจโน
นางพิชยา ศรเลิศล้ําวาณิช
นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้ง
นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐ
นางพิมพ์ผกา เมืองไสย
นางพิมพร อินทฤทธิ์
นางพิมพ์รวี ภู่กําชัย
นางพิศมัย แร่เพชร
นางสาวพิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ
นางสาวพิศสมัย อรทัย
นางพิสมัย กองธรรม
นางพีโชบล ชาญนาวา
นางพูนสุข สุขประยูร
นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์
นางเพ็ญจันทร์ ระถะยาน
นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
นางเพ็ญรําไพ จอมพูน
นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์
นางเพียงจิต ด่านประดิษฐ์
นางเพียงใจ แจ่มเงิน
นางเพียงพิศ ผ่องศรี
นางภภริญ ใจเขียว
นางภมร แช่มรักษา
นางภัทธิยา แก้วสุทธิ์
นางภัสราวรรณ ธนัตทัพพ์มงคล
นางสาวภาพร สูทกวาทิน
นางภารณี เสนียวศ์ ณ อยุธยา
นางภาวนาภรณ์ ถาวระ
นางภาวิณี แสนชนม์
นางมชุลีย์ อิ่มสมบัติ
นางมณฑา เก่งการพานิช
นางมณี มั่งคั่ง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕

หน้า ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางมณี สําราญจิตต์
นางสาวมณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณพรหมา
นางสาวมนัชญา โรจนไพฑูรย์ทิพย์
นางมนัญชยา คําลอย
นางมนัญญา ลาหาญ
นางมนิสรา สัตย์ฌุชนม์
นางสาวมยุรี ถนอมสุข
นางมยุรีย์ อัฐวงศ์
นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์
นางมะลิวรรณ ศรีนา
นางมะลิวัน ศรีโคตร
นางสาวมัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
นางมัลลิกา ชมนาวัง
นางสาวมัสฤณ ธนนราพงศ์
นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์
นางมาลัย จันทร์เทศ
นางมาลัย โพธิ์ศรี
นางมุกดา บํารุงศักดิ์
นางสาวมุกดา ภัทราวราพันธ์
นางมุทิตา พูลสวัสดิ์
นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์
นางยุพดี ดีอินทร์
นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์
นางยุพา ปานขาว
นางยุพาภรณ์ กลั่นกลีบ
นางสาวยุพิน ขมินทกูล
นางยุภาพร ยุภาศ
นางยุวดี คงภิรมย์ชื่น
นางยุวดี นาคคํา
นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์
นางยุวรี มนต์เนรมิตร

๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์
นางรจนา สุนทรานนท์
นางรพีพร สร้อยน้ํา
นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล
นางรพีภัทร สิเนรุราช
นางรภัสสา จันทาศรี
นางรวิวรรณ ธรรมรัต
นางสาวรสริน รัตนเลขา
นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร
นางระเบียบ สุจิตตกุล
นางระวิวรรณ รัตนพฤกษาชาติ
นางระวี รัตนไพบูลย์
นางรังษิยา อมาตยคง
นางรัชดา เครสซี่
นางสาวรัชดากร พลภักดี
นางรัชนี เจริญมาก
นางรัชนี นิธากร
นางรัชนี เพ็ชร์ช้าง
นางสาวรัชนี วิภากูล
นางรัชนี สุวรรณน้อย
นางสาวรัชนีกร พันธ์พัฒนกุล
นางรัชนีกร อรุณรัตน์
นางสาวรัชลิดา ลิปิกรณ์
นางรัชวงค์ เสมากูล
นางสาวรัตติกรณ์ จงวิศาล
นางรัตน์สภา ตันตาปกุล
นางสาวรัตนาภรณ์ เขียวบรรจง
นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์
นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
นางรําจวน เบญจศิริ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙

นางรําไพพรรณ นําชัยชนะกิจ
นางสาวรําเรียง อ่อนน่วม
นางรุ่งตะวัน ยมหล้า
นางรุ่งทิพา บูรณะกิจเจริญ
นางสาวรุ้งศิรินทร์ จันทร์หอม
นางรุจีวรรณ อาจกมล
นางเรณู คําภักดี
นางเรณู บุญเสรฐ
นางสาวเรณู พุกบุญมี
นางเรวดี บุญแย้ม
นางเรวดี รัตนะมาลา
นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคํา
นางลลดาภัทร บุญรักษา
นางลลิดา ตันติภูมิอมร
นางลลิตกร พรหมมา
นางละมุล รอดขวัญ
นางละออง ล่องแก้ว
นางลัดดา จันทร์ศรี
นางลัดดา สุขศรี
นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี
นางลั่น เทพรัตน์
นางวณิดา ศรีชุมพวง
นางวนิดา ปริงทอง
นางสาววนิดา เสนะสุทธิพันธุ์
นางวรญา ทองอุ่น
นางวรดา สโมสรสุข
นางวรนุช แจ้งสว่าง
นางวรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร
นางวรรณดี เสมาพิทักษ์
นางสาววรรณภร ศิริพละ
นางสาววรรณลักษณ์ สุภาษา
นางวรรณา ชูฤทธิ์

หน้า ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางวรรณิภา คฤหานนท์
นางวรรณิวัจน์ หุ่นนวล
นางสาววรรณี ชยานันต์นุกูล
นางวรรณี บุญประเสริฐ
นางวรรณี ปรางสุวรรณ
นางวรรณี ปู่เพ็ชร์
นางวรรณี เสือสิงห์
นางวรรษิดา พิทักษ์พิเศษ
นางวรัชยา ศรีสกาวกุล
นางสาววรางคณา บุญญพิสิฏฐ์
นางสาววรานุช ปิติพัฒน์
นางวราภรณ์ ภาตั้งใจจริง
นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ
นางวราภรณ์ เล่งวิริยะกุล
นางวราภรณ์ วีระพงษ์
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นางสาววรี ติยะบุญชัย
นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี
นางวลัย ธนานุสนธิ์
นางวสุกานต์ ธีรภัทกร
นางวัชรินทร์ ฮ่ํารัตนาพร
นางวัชรี วีรคเชนทร์
นางวัชรี ส่งศิริ
นางวันดี ไข่มุกด์
นางวันดี ทับพุ่ม
นางวันดี รังสีวิจิตรประภา
นางสาววันทนา ปทุมเทศวิพัฒน์
นางวันเพ็ญ จิตรเจริญ
นางวันเพ็ญ เจริญแพทย์
นางวันเพ็ญ เหลืองอรุณ
นางวันวิสาข์ นนทมาตร์
นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓

นางวัลภา แปงศิริ
นางวัลลิยา สุวรรณฤกษ์
นางวารุณี หวัง
นางวาสนา จิติมา
นางสาววาสนา สาเลิศ
นางสาววิจิตร วงค์ล่ําซํา
นางวิจิตรา เศรษฐกร
นางวิเชียร สลับศรี
นางวิเชียรรัตน์ พึ่งกลั่น
นางวิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี
นางวิภาดา เหมันต์
นางวิภาวรรณ ไวถนอมสัตว์
นางสาววิภาวี หีบแก้ว
นางวิมล ปานาภรณ์
นางวิมล ศิริมหาราช
นางสาววิมลรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ
นางสาววิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช
นางวิลาวัณย์ พรหมโส
นางสาววิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
นางวิไล มณีเรืองฤทธิ์
นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล
นางวิไลวรรณ บุญศรี
นางศกุนตลา สุขสมัย
นางศมานันท์ ทรัพย์หิรัญ
นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์
นางศรัญญา กิจเจริญสิน
นางสาวศรัญญา ตันเจริญ
นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว
นางศรีเมือง พลังฤทธิ์
นางศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
นางศรีรัตน์ บัวใหญ่
นางศรีสมร ภูมนสกุล

หน้า ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
นางสาวศศิฉาย ธนะมัย
นางศิรดา ขวัญเมืองเดิม
นางสาวศิริ แคนสา
นางศิริกาญจน์ จันทร์เรือง
นางศิรินันท์ จิวตระกูล
นางศิริพร ปรุงวิทยา
นางศิริพร พลวิชัย
นางสาวศิริพร วิญญรัตน์
นางศิริพร ศริพันธุ์
นางสาวศิริพรรณ ประพฤทธิ์ตระกูล
นางศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
นางศิริเพ็ญ เปสี
นางศิริเพ็ญ สุวัฒนากูร
นางศิริเพ็ญ อริยะจักร์
นางสาวศิริรัตน์ ทิวะศิริ
นางสาวศิริวรรณ แสงอินทร์
นางสาวศิวพร มีจู
นางศุกระวรรณ อินทรขาว
นางสาวศุภธิดา อ่ําทอง
นางศุภร ฟุ้งลัดดา
นางศุภรัสมิ์ ธุวะคํา
นางสาวศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
นางสาวศุภวรรณ์ เล็กวิไล
นางศุลีพร บุศราทิจ
นางสกุณณี บวรสมบัติ
นางสงบ จันทรเสนา
นางส่งศรี ศิริผลา
นางสาวสนธยา น้อยวังคลัง
นางสนาม ปานชื่น
นางสาวสมจิต กัลยาณกุล
นางสมจิตร์ วิริยานนท์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗

นางสมจิตร วิเศษสุนทร
นางสมจินตนา วิศิษฎอนุพงษ์
นางสมทรง ไชยวัต
นางสมปอง ม้ายอุเทศ
นางสาวสมพงษ์ สะราคํา
นางสมพร จองปิหย่า
นางสมพร ใจรักษ์พันธุ์
นางสาวสมพร ฉายแก้ว
นางสมพร รัศมีสว่าง
นางสมพร สังขรัตน์
นางสมภรณ์ เดโชชัยรัตน์
นางสมลักษณ์ สมจิตต์
นางสาวสมศรี เจริญเกียรติกุล
นางสมศรี ไชยชมภู
นางสมศรี ทองนุช
นางสาวสมหมาย ลิ้มทุติเนตร
นางสรวงพร กุศลส่ง
นางสวาท ก่อเจดีย์
นางสาวสอิ้ง ผกาแก้ว
นางสังวาล พลวิลัย
นางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล
นางสายสมร ศักดิ์คาํ ดวง
นางสําราญ ทองคํา
นางสาวสําอางค์ สุดสอาด
นางสินีนาฎ พลแสง
นางสาวสิริแข พงษ์สวัสดิ์
นางสาวสิริดา ยังฉิม
นางสิริมาศ เพ็ชรไทยพงค์
นางสาวสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
นางสาวสิริลักษณ์ ชัยจํารัส
นางสาวสิริวรรณ ปิยะกุลดํารง
นางสาวสีลวลี เรืองรักษ์

หน้า ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวสุกัญญา เรืองจรูญ
นางสาวสุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
นางสุขสะอาด จุลสิทธิโยธา
นางสุขาวดี ขํามา
นางสาวสุจิตรา ณ อุบล
นางสุจิตรา ระโหฐาน
นางสุจิตรา สุวรรณภาพ
นางสุใจ พรเจิมกุล
นางสุชยา ดํารงค์ศรี
นางสาวสุชาดา รัตนคงเนตร
นางสุชิลา ชัชวาลุรัตน์
นางสาวสุชีพ จันทอง
นางสาวสุณี บุญพิทักษ์
นางสุดใจ รุ่งเรือง
นางสาวสุดารัตน์ เพชรปานวงศ์
นางสาวสุดาวัลย์ ทองเถื่อน
นางสุทธินีย์ เรืองฤทธิ์
นางสุทธิพรรณ กิจเจริญ
นางสุธาทิพย์ เมฆพัฒน์
นางสุธามาศ คชรัตน์
นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ
นางสุนทรี ขุนทอง
นางสาวสุนทรี ดวงทิพย์
นางสุนทรี โพธิกุล
นางสุนทรี เล้าอรุณ
นางสุนทรี ศรีสวรรค์
นางสุนทรี เศวตอารี
นางสุนทรีพร ดวนใหญ่
นางสุนันท์ เกตุกราย
นางสุนันท์ จารุพันธ์
นางสุนันท์ บัวเทศ
นางสุนันทา ฉันทกาญจน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑

นางสุนิดา ราชสิกข์
นางสุนี วงษ์สอาด
นางสาวสุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
นางสุปัญญา แสนชมภู
นางสุพยอม นาจันทร์
นางสาวสุพร คําหอม
นางสุพร ลัทธิจิตต์
นางสุพัตรา ถนอมรัตน์
นางสุพัตรา เพชรล้ํา
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
นางสุพิศ แก้วแสงทอง
นางสุภร พงษ์สําราญ
นางสุภลักษณ์ หาญสุรนันท์
นางสุภา ชนะกุล
นางสุภา ทองคง
นางสาวสุภา ยธิกุล
นางสุภาพร เกิดพุ่ม
นางสุภาวดี แซ่เล้า
นางสาวสุภาวดี มากมี
นางสาวสุภาสิริ มณีธร
นางสุมน คณานิตย์
นางสุมลรัตน์ บริเอก
นางสุมาลี ไชยเพชร
นางสุมาลี วิมลสันติรังษี
นางสาวสุมาลี ศรีนุ้ย
นางสุมิตรา วิริยะ
นางสุมิตรา สุปินราช
นางสาวสุรางค์ เจริญจิตร์
นางสุรางค์ วิสุทธิสระ
นางสาวสุริยา ธนวรรณ
นางสุรยิ า วรสิทธิ์
นางสุริยาภรณ์ ทรงสิทธิเดช

หน้า ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวสุรีพร เกตุงาม
นางสุรีย์ ควรประดิษฐ์
นางสาวสุรีย์ เลขวรรณวิจิตร
นางสุรีย์พร เจรียงประเสริฐ
นางสุรีย์พันธุ์ วรพงศธร
นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์
นางสุรีรัตน์ ผลศิลป์
นางสาวสุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์
นางสุวรรณา รักพาณิชย์
นางสุวรรณา ลิ้นทอง
นางสุวรรณา วรทล
นางสุวรรณี วิษณุโยธิน
นางสุวิมล คงพล
นางสุวิมล อ่ําคูณ
นางเสงี่ยม หวานคําเพราะ
นางเสน่ห์ คีรี
นางสาวเสริมสุข เธียรสุนทร
นางเสาร์แก้ว สุวรรณประชา
นางสาวเสาวนิตย์ กาญจนรัตน์
นางเสาวนิตย นาคะสิงห์
นางเสาวลักษณ์ พิริยาพรรณ
นางสาวแสงดาว ผมงาม
นางแสงรัชชา เทพรักษ์
นางแสงอรุณ อิสระมาลัย
นางหทัยชนก เนียมทรัพย์
นางหทัยรัตน์ ธรามานิตย์
นางสาวหนึ่งฤดี โลหผล
นางสาวหยกแก้ว กมลวรเดช
นางอโณชา บูรมปรมากุล
นางสาวอทิตยา ศิริภิญญานนท์
นางอนงค์ หงสา
นางอนุช พลลาภ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕

หน้า ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางอภิชญา อยู่ในธรรม
นางอภิชา ถีระพันธ์
นางอภิรดา เผื่อนสีเมือง
นางอภิรดี เมืองเดช
นางอภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวอภิสมัย วุฒิพรพงษ์
นางอมรรัตน์ เก้าเอี้ยน
นางอมรา ครองแก้ว
นางสาวอมรา อมรแก้ว
นางสาวอรนุช นาคยา
นางสาวอรพรรณ โพชนุกูล
นางอรพันธ์ หินซุย
นางสาวอรพิน ภิญโญภาวศุทธิ
นางอรพินท์ มุจลินทร์
นางอรพินทร์ ศิริบุญมา
นางสาวอรรจนี มหรรฆานุเคราะห์
นางอรระวี ผุยพรหม
นางสาวอรรัมภา โพธิ์แดง
นางสาวอรฤทัย ภิญญาคง
นางสาวอรวมน ศรียุกตศุทธ
นางอรวรรณ กลางประพันธ์
นางอรอนงค์ กอยรรยง
นางอรอนงค์ แจ่มผล
นางอริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
นางอรุณรุ่ง พงษ์ศรี
นางสาวอรุณี เกียรติกังวาฬไกล
นางอลิสา สว่างอริยะสกุล
นางอ้อมทิพย์ ท่าจันทร์
นางอังคณา ชาคํามี
นางอังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี
นางอัจฉรา ศิริบัติ
นางสาวอัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์

๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ
นางอัญชลี สุวรรณะ
นางอัญชุลี ฉวีราช
นางอัศวิณีย์ หวานจริง
นางสาวอาพร มะสุทธิ
นางอารมณ์ บทมาตย์
นางอารมย์ ธรรมวิจารณ์
นางอารีมิตร แพรเมือง
นางอารีย์ อาตมประสังสา
นางอารีรตั น์ คูณดี
นางอํานวยพร พลจันทร์
นางอําไพ น่วมศิริ
นางอําไพ พรหมบุตร
นางอําไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส
นางอําไพวรรณ ทัพเป็นไทย
นางสาวอําไพวรรณ สุภาพวานิช
นางอิสรียา พจนธารี
นางสาวอุทัยวรรณ ชิดสูงเนิน
นางอุทิน คุณาแจ่มจรัส
นางอุทิน เชาว์การ
นางอุบลวรรณ ขําขจร
นางอุปถัมภ์ มีสวัสดิ์
นางอุมาพร ฉัตรวิโรจน์
นางสาวอุไร ทองหัวไผ่
นางสาวอุไร หัถกิจ
นางอุไรรัตน์ โสภา
นางอุษณีย์ ขําดวง
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
นางเอกจิตรา จันทร์จิตจริงใจ
นางเอื้อมพร ตันฑนะเทวินทร์
นางโอวาท วารีสระ
นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙

นางสาวกนกวรรณ โศจิศิริกุล
นางกนกวรรณ สิทธิวิรัชธรรม
นางสาวกมลมาศ ใสสะอาด
นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย
นางกรแก้ว ทัพมาลัย
นางกรภัทร ตรีสารศรี
นางกรรณิกา โมฬีฤกษ์ภูมิ
นางกรรณิกา รัตนะ
นางกรรณิกา อังกูร
นางสาวกรองทิพย์ เสกธีระ
นางกระแส ปัจฉิมสิริ
นางกรัณฑชา สุธาวา
นางกรุณา ทวีสุขเสถียร
นางกฤตยา ธันธรา
นางสาวกฤศรดา เลาหสกุล
นางสาวกันทิมา เหมพรหมราช
นางกัลญา เนติประวัติ
นางกัลยา ผลบุญ
นางกัลยา อันชื่น
นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล
นางสาวกาญจนา ประสารปราน
นางกาญจุรี สุทธิพันธุ์
นางสาวกาลนิการ์ แปงจิตร์
นางสาวกุลชญา ไชยราช
นางกุลดา พฤติวรรธน์
นางเกษร กาญจนากระจ่าง
นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน
นางเกษร สุวิทยะศิริ
นางขนิษฐา อรัญดร
นางขอขวัญ ธนเอกพงษ์
นางควรพิศ สายภัทรานุสรณ์
นางสาวเครือพันธุ์ บุกบุญ

หน้า ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวจงกรม ทองจันทร์
นางจงกลนี ดาววิจิตร
นางจงลักษ์ รสสุขุมาลชาติ
นางจรรยา ธํารงวุฒิกุล
นางจรรยา ศรีมีชัย
นางจรรยา สุขวงษ์
นางจริวรรณ คณูวัฒนา
นางจันทนา กวีนัฏธยานนท์
นางจันทนา ชวฤทธิ์
นางสาวจันทนา ชูเกียรติศิริ
นางสาวจันทร์จิรา ลิ้มถาวร
นางจันทรมาศ เสาวรส
นางจารุกรณ์ วิศาลสวัสดิ์
นางจารุพรรณ ตันอารีย์
นางจําเนียร พรหมชาติ
นางสาวจินดา ทองเรือง
นางจินตนา บุญรักษ์
นางจินตนา รอดอ่อน
นางสาวจินตาหรา มังคะละ
นางจิมลัง มนัสศิลา
นางสาวจิรฐา บุตรแก้ว
นางสาวจิรวัฒน์ ศานติสุข
นางจิระนันท์ รัตนเรืองเดช
นางจิราภรณ์ พันธพฤกษ์
นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย
นางจิศาณี กฤษณัมพก
นางจีราภรณ์ โชติพฤกษ์ชูกุล
นางจุฑามาศ วังทะพันธ์
นางจุฑามาศ สุจิพงศ์
นางสาวจุฑารัตน์ ป้อมสถิตย์
นางฉลอง เรืองศรี
นางฉวีวรรณ ม่วงน้อย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓

นางไฉไล ช่างดํา
นางชวนพิศ สุทิน
นางช่อทิพ เรืองพีระกุล
นางสาวชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์
นางชินานาฏ พวงสายใจ
นางสาวชื่นจิต หร่ายลอย
นางชุติมา จรูญธรรม
นางชูจิตต์ ยอดพานิช
นางณฐพร ผลงาม
นางณัญชยา ศรกล้า
นางสาวณัฐนุกูล ผกาภรณ์รัตน์
นางสาวดนภัค เอียบสกุล
นางสาวดรุณี วินัยพานิช
นางสาวดรุณี อ้นขวัญเมือง
นางดวงใจ เกริกชัยวัน
นางสาวดวงดาว ทัศณรงค์
นางดวงดาว วงศ์สมมาตร์
นางดวงดาว วีระนะ
นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
นางสาวดวงสมร บูชาชัย
นางสาวดวงสมร บูรณะปิยะวงศ์
นางสาวดวงสมร ศรีสุขคํา
นางสาวดารณี สิงห์สุนีย์
นางสาวดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์
นางดุษฎี นรศาศวัต
นางเดือนฉาย โพธิ์งาม
นางเดือนเพ็ญ พิริยะวรรธน์
นางตรูตา มีธรรม
นางตวงพร ศรีสวัสดิ์
นางสาวต้องตา ชนยุทธ
นางสาวไตรพร วัฒนนาถ
นางถนอม ภิบาลศักดิ์

หน้า ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางทศพร กลไกรศาสตร์
นางสาวทักษิณา จิตเรืองไพโรจน์
นางสาวทัศนีย์ แก้วโสมย์โสภี
นางสาวทัศนีย์ สอนแจ่ม
นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางทิพศมัย ทายะรังษี
นางทิพาพรรณ อุทุมพร
นางเทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า
นางสาวธนิกา พงษ์พิทักษ์
นางธารกมล จันทร์ประภาพ
นางธาริน สุขอนันต์
นางธีรพร สถิรอังกูร
นางธีรวัลย์ แสงสุวรรณ
นางสาวธีรารัตน์ แทนขํา
นางสาวนงนิดา ษมากรวิฑิต
นางนงเยาว์ คล้ายดวง
นางสาวนงลักษณ์ ขาววันดี
นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน
นางนพพร ธนามี
นางนพวรรณ เลิศการณ์
นางสาวนภัทร เตี๋ยอนุกูล
นางสาวนภาภรณ์ จิตราพิทักษ์กูล
นางสาวนฤมล ลิ้มประเสริฐ
นางนลิน รัตนวรรณี
นางสาวนวภรณ์ วิมลสาระวงศ์
นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา
นางนวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา
นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น
นางนันทรียา โลหะไพบูลย์กลุ
นางสาวนันทวรรณ เมฆา
นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส
นางนัยนา พาน้อย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗

นางสาวนาฏอนงค์ สุวรรณจิตต์
นางนิตยา ตีรเลิศพานิช
นางนิตยา พันธุ์บัว
นางนิตยา ภาพสมุทร
นางนิตยา สุวรพันธ์
นางนิพารีด๊ะห์ หริรัตนกุล
นางนิภาพร เชาว์บวร
นางนิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา
นางนุจรินทร์ พันโกฏิ
นางนุชนาฏ กิตวิ รนนท์
นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก
นางโนรี พนมแก่น
นางบรรเจิด ลีวรรณนภาใส
นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์
นางบุญญาติ เจริญสวรรค์
นางบุญล้อม ธนชัมพูนทกูล
นางบุษกร รักสวย
นางบุษบา เจริญพร
นางเบญจพร พิณสมบัติ
นางเบญจมาศ ดวงคําน้อย
นางเบญจมาส สมุทรกลิน
นางเบ็ญจวรรณ วิจารณปัญญา
นางเบ็ญจา ใจสบาย
นางเบญชญา ทวีชุมพล
นางปฏิวัติ กาญจนกามล
นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร
นางสาวประภา พิทักษา
นางประภาพร ชูดํา
นางสาวประภาพิม เอี่ยมบํารุง
นางประภารัตน์ ประยูรพรหม
นางปราณี สมบุญพูลพิพัฒน์
นางสาวปริญญา แสงรัตนา

หน้า ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางปริญดา พีรธรรมานนท์
นางปรียนุช ชัยกองเกียรติ
นางปัญจนา พรายอินทร์
นางปัญจพร อินบํารุง
นางสาวปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์
นางปานเนตร ศรีสุริยะธาดา
นางปาริชาติ จันทร์ผ่อง
นางปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์
นางสาวปิยวรรณ คงตั้งจิตต์
นางสาวปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์
นางปิยาณี โพธาวนานนท์
นางเปรมจิต หงษ์อําไพ
นางสาวเปรมฤดี อริยานนท์
เรือโทหญิง เปรมวดี เด่นศิริอักษร
นางผ่องศรี เอี่ยมประไพ
นางสาวผาสุข อยู่ละ
นางสาวพชรวรรณ หนูฤทธิ์
นางพนา จินต์ปัญญกุล
นางพนิดา บริบูรณ์บันเทิง
นางพนิดา รัตนไพโรจน์
นางพนิตนาฏ คํานุ้ย
นางพรนภา อินตางาม
นางพรพิมล ภูวธนานนท์
นางพรพิรักษ์ สุวรรณ
นางพรเพ็ญ ประธานวัฒนา
นางพรรณณิภา เอกทัฬห์
นางพวงรัตน์ อินทะวงศ์
นางพวงษา วิลาสินี
นางสาวพัชรา ชุ่มชูจันทร์
นางพัชรา ผิวขาว
นางพัฒนา พึ่งศิริ
นางสาวพัณน์ญรัศ พันธุ์เขียน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑

นางพาณี เตียวศิริทรัพย์
นางสาวพิน ศิริสวัสดิ์
นางสาวพินทุสร เหมพิสุทธิ์
นางพินรัฐ จอมเพชร
นางพิมลพัชร์ รมยศิริไทย
นางพิศจุไร อ่อนโยน
นางพิศดี มินศิริ
นางพิศมัย โพธิพรรค
นางสาวพีรยา วรากลาง
นางพึงจิต สุขะตุงคะ
นางสาวพุฒตาล มีสรรพวงศ์
นางสาวเพชรรัตน์ ดุสิตานนท์
นางสาวเพ็ญแข ลาภยิ่ง
นางเพ็ญนภา เตชาเสถียร
นางเพ็ญนภา อริยะพณิช
นางเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์
นางเพ็ญพร พัฒนเกรียงไกร
นางสาวเพ็ญพิมล ยิ่งยง
นางเพ็ญรุ่ง เกิดสุวรรณ
นางเพ็ญศรี ศิริพานทอง
นางเพ็ญศรี สวัสดิ์เจริญยิ่ง
นางเพลินตา พรหมบัวศรี
นางสาวเพียงใจ นวนหนู
นางสาวภรา อุรุโสภณ
นางสาวภัคนพิน กิตติรักษนนท์
นางสาวภัชญา ธงศิลา
นางภัทรินทร์ ชมภูคํา
นางสาวภารดา ทองทิพย์
นางภารวี แก้วพันนา
นางภิรมย์ นานานุกูล
นางสาวภูมิใจ อ่างแก้ว
นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์

หน้า ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวมธุรส ตันติเวสส
นางมธุรส อ้นสืบสาย
นางมนิธี ต่อเศวตพงศ์
นางมรกต มั่งวิทิตกุล
นางสาวมาริสา หะสาเมาะ
นางเมตตา ลิมปวราลัย
นางยุพา ศรัณยูเศรษฐ์
นางสาวยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ
นางสาวยุวดี เทียมสุวรรณ
นางเยาวภา จันทร์มา
นางเยาวภา เจษฎาพรพันธุ์
นางสาวเยาวภา ยงดีมิตรภาพ
นางรตินันทน์ เตชะสืบ
นางรวงดี ชีวะสุทโธ
นางระพีพรรณ ไชยมุติ
นางรัชฎาภรณ์ วัชรประภาพงศ์
นางรัชนี ครองยุติ
นางรัชนี เจริญสวัสดิ์
นางรัชนี ธีระวิทยเลิศ
นางรัชนีวรรณ คํามีอ่อน
นางรัชรินทร์ ตันติสุนทร
นางรัตติยา สันเสรี
นางรัตนา โทษาธรรม
นางสาวรัตนา อุณฑพันธุ์
นางรัถยานภิศ พละศึก
นางรัศมี ตั้งศิริ
นางสาวราณี พรมานะจิรังกุล
นางรุ้งใจ เจริญศิลป์
นางสาวรุ่งรังษี วงศ์สุภาพ
นางรุ่งศรี รุ่งตระกูล
นางรุจิรา อาภาบุษยพันธุ์
นางรุจิรางค์ วรรณ์ธนาทัศน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕

นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ
นางลมโชย วศินะเมฆินทร์
นางลออวรรณ อึ้งสกุล
นางลออศรี จารุวัฒน์
นางสาวลักขณา กิตติวโรดม
นางลาวันย์ ทิสะเส
นางลิษา เที่ยงวิริยะ
นางสาวเลขา ดีรูป
นางวงเดือน เล็กสง่า
นางวนิดา นิมิตรพรชัย
นางวรพนิต ศุกระแพทย์
นางวรรณา ฉายอรุณ
นางสาววรรณี ตปนียากร
นางสาววรลักษณ์ คงหนู
นางสาววรวรรณ งามรุ่งนิรันดร์
นางวราภรณ์ อธิปัตยกุล
นางสาววราภรณ์ อรุณศิริสุข
นางวลีลักษณ์ พริ้งพัฒนพงษ์
นางวังจันทร์ กิตติภาดากุล
นางสาววัชรา ภูมิพระบุ
นางวัชราภรณ์ ปัญญาบารมี
นางวันทนีย์ เสถียรวันทนีย์
นางวัลนิกา แก้วกําพล
นางวาริณี ด้วงเงิน
นางสาววารินทร์ พัดทอง
นางสาววารี สุดกรยุทธ์
นางวาสนา ขจรเจริญกุล
นางวาสนา วิไลรัตน์
นางสาววาสนา หงษ์กัน
นางวิจิตร เอี่ยมบริสุทธิ์
นางวิชชุดา สาครตานันท์
นางสาววินิดา ศรีกุศลานุกูล

หน้า ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางวิภารัตน์ ยมดิษฐ์
นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์
นางวิระมณ สุริยะไชย
นางวิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี
นางวิลาวัณย์ เศาจวุฒิพงศ์
นางสาววีณา พริ้มแก้ว
นางสาววีณา อภิวงศ์สุวรรณ
นางวีนัส กุลธํารง
นางสาวแววตา ประพัทธ์ศร
นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล
นางศรีวรรณ เสมาชัย
นางศรีสุข สัตยภิวัฒน์
นางศศินี อภิชนกิจ
นางศันสนีย์ ถําอุทก
นางศิริพร เจนกาญจนดิลก
นางสาวศิริพร ภาณุเรืองรัศมี
นางศิริมา ลีละวงศ์
นางสาวศิริรัตน์ สิขเรศ
นางศิริลักษณ์ ใจช่วง
นางสาวศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ
นางสาวศิริวรรณ ชอบธรรม
นางสาวศิริวรรณ วงศ์ประกรณ์กุล
นางสาวศิริวัฒน์ ไชยหะนิจ
นางศีตรา มยูขโชติ
นางสาวศุภมาศ อุ่นสากล
นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
นางสมจิต กรโกษา
นางสมใจ จารุสารสุทธิกุล
นางสมใจ เจียระพงษ์
นางสมบูรณ์ มหาวิจิตร
นางสมพร เจษฎาญานเมธา
นางสาวสมพร พฤกษ์ทวีศักดิ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙

นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์
นางสมพิศ เหง้าเกษ
นางสาวสมร บุญเกษม
นางสาวสมฤดี สุขอุดม
นางสมหมาย คงกระพันธ์
นางสรัลพร ศรีวัฒน์
นางสวาท ศิลปรายะ
นางสาธิตา เรืองสิริภคกุล
นางสานิตย์ คัมภีรศาสตร์
นางสายใจ ฉายสุรีย์ศรี
นางสายพิน ปรางค์ทอง
นางสายสวาสดิ์ โชติรสนิรมิต
นางสาวสาลิกา โค้วบุญงาม
นางสาวิตรี สื่อศิริธร
นางสาวสําลี คิมนารักษ์
นางสําลี ภูมิโคกรักษ์
นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร
นางสุกัญญา รอบจังหวัด
นางสาวสุคนธ์ศรี คล่องอักขระ
นางสุจดี ตั้งใจ
นางสุจรรยา ชาลีเครือ
นางสาวสุจิตรา มูลแก้ว
นางสุจิตา กุลถวายพร
นางสาวสุจินดา ธิติเสรี
นางสุจินดา สุขกําเนิด
นางสาวสุชัญญา มานิตย์ศิริกุล
นางสุชัญญา อุไรสินธว์
นางสุดธิดา หมีทอง
นางสาวสุดารัตน์ ธีระวร
นางสาวสุดาวัลย์ สายสืบ
นางสุทัศนีย์ วิมลเศรษฐ
นางสาวสุธีรา พยุงธรรม

หน้า ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสุนทรี ภิญโญมิตร
นางสุนทรี ลิ้มสวรรค์
นางสาวสุนทรียา ไสว
นางสุนันท์ เกียรติชัยพิพัฒน์
นางสาวสุนันทา จินดารัตน์
นางสาวสุนีย์ พลภาณุมาศ
นางสุนีย์พร แคล้วปลอดทุกข์
นางสุปราณี พัฒนจิตวิไล
นางสุปราณี พันธุ์ศิริ
นางสุปราณี เอี่ยมรักษา
นางสุพัตรา ไชยยา
นางสาวสุพิศ กิตติรัชดา
นางสุพิศ จันทร์พิทักษ์
นางสาวสุภร ตันตินิรามัย
นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน
นางสาวสุภาณี ดวงธีรปรีชา
นางสุภาพร ภูมิอมร
นางสุภาวดี ทองเสน
นางสาวสุมารี อุ่นทวีทรัพย์
นางสาวสุมาลี ลิรัฐพงศ์
นางสุมาลี เอี่ยมสมัย
นางสุมิตรา โยธา
นางสุระภา ฆารสว่าง
นางสาวสุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา
นางสาวสุริ อุปมนต์
นางสาวสุรีย์ กิจวิทยศักดิ์
นางสาวสุรีย์ เอื้ออารีย์วงศ์
นางสุรีรัตน์ อนันต์โรจน์
นางสุวรรณา สุทธมุสิก
นางสาวสุวรรณา หล่อโลหการ
นางสุวรรณี กีฏามระ
นางสาวสุวลัย จันทร์ภิวัฒน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓

นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์
นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา
นางเสาวลักษณ์ วราภิรมย์
เรืออากาศตรีหญิง โสพิศ บัวราช
นางสาวโสภาพรรณ จิรนิรัติศัย
นางอนงค์ เขื่อนแก้ว
นางสาวอนัญญา มณีภาค
นางอภิญญา ก้อเด็ม
นางอภิญญา โล่งจิตร์
นางอมรรัตน์ พีระพล
นางอมรรัตน์ ศรีนิล
นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณมิสสระ
นางสาวอรพิน กิจลิขิต
นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร
นางอรสา ปั้นสุวรรณ
นางอริณย์ลภัส ภัทรมงคลเขตต์
นางอังคณา ภิรมย์รัตน์
นางสาวอัจฉรา พรโคกสูง
นางอัชฌา เอี่ยมอธิคม
นางอัญชลี เทศวิบลู ย์
นางสาวอัญชลี บัวทอง
นางอัญชลี มงกุฎทอง
นางอัญชลี วงค์ใน
นางอัญชลี วัดทอง
นางอัฒยา ปัณฑิตานนท์
นางอันธิกา คะระวานิช
นางอัปสร ซุ้ยวงค์ษา
นางอัมพร เดชพิทักษ์
นางสาวอาซียะ เระปูตา
นางอารี วิเชียร
นางอารีย์ บูรพเกียรติ
นางอารีย์ ประสิทธิพยงค์

หน้า ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวอารีย์ สุขก้องวารี
นางสาวอําไพ สุจริยา
นางสาวอําภาวรรณ ฉันชัยพัฒนา
นางอินทนีย์ มุ้งเงิน
นางอุดมพร รวยธนาสมบัติ
นางอุดมวรรณ วันศรี
นางอุไรวรรณ อภินวถาวรกุล
นางอุไรศรี ขํานุรักษ์
นางสาวอุษาวดี มุสิกวัณณ์
นางสาวกาญจนา ทัพป้อม
นางสาวจรินทร์ เลิศจิระประเสริฐ
นางจันทนา ไวยาวัจมัย
นางสาวจารุวรรณ วิระวงษ์นุสร
นางจินดา เตชะศรินทร์
นางสาวฉันทนา อัศวรัตน์
นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา
นางดวงดาว ขาวเจริญ
นางดวงตา โล้เจริญรัตน์
นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม
นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ
นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์
นางพัชรี ใบยา
นางพาขวัญ กาจหาญ
นางไพรินทร์ กันทะวงษ์
นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง
นางสาวรัชฎาธร กังวาลไกล
นางรัตนา สาธิตะกร
นางวรรณพร ศุภานุศาสน์
นางวัฒนพรรณ ชัยสิทธิ์
นางสาวศรชนก ทองมั่นคง
นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมวรชัย
นางสายชล การีพจน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔

หน้า ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุชาดา โพธิ์เจริญ
นางสุปิยา ลิมป์กฤตนุวัตร์
นางสุภา ตั้งกิตติคุณ
นางสุมาลี เดโชพลชัย
นางอิฐสราชัย ลําพา
นางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล
นางปรียาภรณ์ คูเกาะ
นางกมลินี สุขศรีวงศ์
นางพิชญดา หัศภาค
นางศิริลักษณ์ ทัสนารมย์
นางสาวพรรณี ปัญญาวัฒนาพร
นางสาวอุไร เชื้อเย็น
นางสาวสุปัญญา ชมจินดา
พลตํารวจตรีหญิง จริยา ศรีเมฆารัตน์
พลตํารวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา
พลตํารวจตรีหญิง อัจฉรมนต์ บูรณสมภพ
พันตํารวจเอกหญิง กรรณิกา เกตุนิล
พันตํารวจเอกหญิง จงจิตต์ วงศ์พินิจ
พันตํารวจเอกหญิง จุฑารัตน์ ฉัตรเพิ่มพร
พันตํารวจเอกหญิง ชุลีรัตน์ สงคศิริ
พันตํารวจเอกหญิง ณัชธ์พรรุ้ง
นันทโชคพานิช
พันตํารวจเอกหญิง ธนินทร สมนึก
พันตํารวจเอกหญิง นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์
พันตํารวจเอกหญิง นพวรรณ คงสวัสดิ์
พันตํารวจเอกหญิง นันทิยา สุจิรัตนวิมล
พันตํารวจเอกหญิง นิศา บุนนาค
พันตํารวจเอกหญิง นิศานันท์
จรุงศักดิ์เศรษฐ์
พันตํารวจเอกหญิง ประกายจันทร์
สุนทรศร
พันตํารวจเอกหญิง พัฒน์นรี ศรีรัตนวุฑฒิ

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๘๐๕๕ พันตํารวจเอกหญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์
๘๐๕๖ พันตํารวจเอกหญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขํา
๘๐๕๗ พันตํารวจเอกหญิง รพีพรรณ
โชคสมบัติชัย
๘๐๕๘ พันตํารวจเอกหญิง รุ่งอรุณ ดีอินทร์
๘๐๕๙ พันตํารวจเอกหญิง วรณัฐ วรชาติเดชา
๘๐๖๐ พันตํารวจเอกหญิง วรรณดี สุวรรณพนัง
๘๐๖๑ พันตํารวจเอกหญิง วรรณีย์ ตระการวนิช
๘๐๖๒ พันตํารวจเอกหญิง วราภรณ์ วินัยสุรเทิน
๘๐๖๓ พันตํารวจเอกหญิง วิไลลักษณ์
เตชะสุวรรณา
๘๐๖๔ พันตํารวจเอกหญิง ศรีสุรางค์ แสงแก้ว
๘๐๖๕ พันตํารวจเอกหญิง สุนันท์
เบญจเจริญวงศ์
๘๐๖๖ พันตํารวจเอกหญิง สุมาลี ก้องสมุทร
๘๐๖๗ พันตํารวจเอกหญิง อมรรัตน์ วณิชโยบล
๘๐๖๘ พันตํารวจเอกหญิง อรวรรณ ปานแก้ว
๘๐๖๙ พันตํารวจเอกหญิง อุบลทิพย์ ปัทมสิงห์
ณ อยุธยา
๘๐๗๐ นางชลธิชา ดาวเรือง
๘๐๗๑ นางฉวีวรรณ นิลวงศ์
๘๐๗๒ นางกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง
๘๐๗๓ นางจิรักษา ทองมา
๘๐๗๔ ร้อยตํารวจเอกหญิง ชญานิศ ภาชีรัตน์
๘๐๗๕ นางสาวฐิติกา ลิมปวธัญญู
๘๐๗๖ นางณวภา รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์
๘๐๗๗ นางทิพรัตน์ เลิศศักดิ์เกษตร
๘๐๗๘ นางธีราพร สุริสีหเสถียร
๘๐๗๙ นางสาวเธียรพร วงศ์กําแหงหาญ
๘๐๘๐ นางสาวนฤมล ทองสมบูรณ์
๘๐๘๑ นางนวลฉวี วัฒนวินิน
๘๐๘๒ นางสาวนิจิตา มุสิกะศิริ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔

หน้า ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิภา น้อยมล
นางปณิตา ทรัพยวณิช
นางสาวประมาขวัญ ใช้เจริญพงศ์
นางสาวปาริชาติ วิเชียรบุตร
นางสาวผกาวดี ประดับคํา
นางสาวผาติชนม์ สุวรรณมนตรี
นางพจนา สะอาดเอี่ยม
นางสาวพชรพรรณ สวัสดิ์มงคล
นางสาวเพ็ญนิภา คุ้มได้อยู่
นางสาวภัทรสิริ จุฑากรณ์
นางภาณุมาศ สุวรรณสุจริต
นางสาวมยุรี ไวกิจอเนก
นางสาวมัลลิกา มันตเสถียร
นางสาวยุพา ศิริเลิศรุ่งเรือง
นางสาวยุวรินทร์ เศรษฐพงษ์ชัย
นางสาวรุจิรา อภิรักษ์สกุล
นางสาววรวรรณ วงศ์ปัญญา
นางวัลยา สุวรรณมัย
นางสาวศิรพร เตชะอุดมเดช
นางสาวศิรินทร พัฒนาอิทธิกุล
นางศุภราศี นิยมวานิช
นางสกุณา พิทักษ์สิทธิ์
ร้อยตํารวจเอกหญิง สวนิต สตงคุณห์
นางสายรุ้ง วรรณแสงแก้ว
นางสาวสิริวรรณ สุจริต
นางสุกัญญา กฤตานุสรณ์
นางสาวสุชาดา ชลอุดมกุล
นางสาวหทัยกาญจน์ พรหโมบล
นางอภิชยา เตชะหงษา
นางสาวอรวรรณ ประภานวรัตน์
นางสาวอัญชลี สร้อยธนศิริกุล
นางอารยา สอนใจ

๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวอุษณีย์ ไพรสนต์
นางอุษณีย์ สิงห์ภูกัน
นางสาวกัลปพฤกษ์ ทับสี
นางกาญจนา นาคสิงห์
นางกุลิสราพ์ บุญทับ
นางจินตนา หะรีเมา
นางสาวจิรารัตน์ ชาญยุทธ
นางจุไร สินทรัพย์
นางสาวตีรณัตน์ แซ่ตัน
นางสาวนันทวัน จรรยาเสน
นางนิศนาถ แก้วโสภาค
นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย
นางปัณณพัฒน์ ณัฐพสิษฐ์
นางปิ่นรัตน์ สหชาติมานพ
นางพจนีย์ ตันพิพัฒน์
นางพรทิพย์ ชุมวรฐายี
นางสาวพวงทิพย์ วัฒนรุ่งเรืองยศ
นางพัชรา ลาภลือชัย
นางสาวพัชรี ทองศรีพงษ์
นางพิศมัย วีระธรรมวิชญ์
นางสาวฟาริดา เก็บบุญเกิด
นางเรณู เงี้ยบงามศรี
นางสาววัฒนา สาขากร
นางวารินทร์ ตุลาคุปต์
นางสาววิภาศิริ จันทนจุลกะ
นางศรีสุดา จันทพัฒน์
นางศุภวรรณ ชรินทร์
นางสาคร ปกครอง
นางสาวสิริกาญจน์ การิกาญจน์
นางสาวสุนีย์ ด่านชลวิจิตร
นางสาวสุพัตรา ศรีนุชศาสตร์
นางสุภมาศ ศรีวิทิพย์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘

นางสาวสุภัทรา วงศ์สุวรรณกิต
นางอัญชรีย์ เทียมทินกฤต
นางสาวอาภรณ์ ขําแป้น
นางอุไร สุติรัตนชัย
นางสาวจรรยา คําพูน
นางสาวจันทิมา ทองชาติ
นางสาวนิตยา แก้วเปล่ง
นางสาวปรัชญาภรณ์ อมรเวช
นางปิยะนาถ รอดมุ้ย
นางสาวพรทิพย์ บูรณะขจรกิจ
นางพรพิมล โพธิ์ชัย
นางสาวพัชรี สรวมประคํา
นางภัทรวดี ชินชนะ
นางภัทริดา สุคุณณี
นางสาวรุ่งอรุณ ยาทา
นางวัชรา ฉิมคล้าย
นางวิไลลักษณ์ กล่อมเมฆ
นางศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ
นางศุภรัตน์ สมรูป
นางสาวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สขุ
นางสาวสายพิน รัตนเนตร
นางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
นางสิวาพร สุขเอียด
นางสุภัทร คํามุงคุณ
นางสุมาลี ทินกร ณ อยุธยา
นางสาวสุรีย์ ขวัญบัว
นางสาวอารีย์วรรณ พูลทรัพย์
นางสาวจินดา กองแก้ว
นางสาวจุฑามาศ พุทธังกุโร
นางสาวชัญญา ชินชัยชนะ
นางนพเก้า สุขะนันท์
นางรักชนก เกสรทอง

หน้า ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาววาสนา ยังสุข
นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล
นางอนงค์ โต๊ะประดับ
นางอุบล คุณวุฒิฤทธิรณ
พันโทหญิง กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี
นางสาวกันยรัตน์ กตัญญู
นางกิ่งแก้ว ไทยธรรม
นางกีรตยา งามเลิศ
นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์
นางจิระพันธ์ นามชวัด
นางจิราภรณ์ วรเทพนิตินันท์
นางโฉม พูลสวัสดิ์
นางสาวชนกณัฐ เกิดมงคล
นางสาวชนิศา หรั่งบุรี
นางชมจิตร พงษ์เสมา
นางชวพร ลีลาเวทพงษ์
เรือเอกหญิง ชาดากานต์ ผโลประการ
นางสาวเชาวนาท เศรษฐ์วิทยา
นางฐิรดา ทองใบ
นางณัฐชนก แก้วกัลยา
นางดวงพร ปิณจีเสคิกุล
นางตวงพร ทรัพย์สาคร
นางสาวทวิพร หอสุวรรณศักดิ์
เรืออากาศโทหญิง ทศพร ศรีบริกิจ
นางสาวนงเยาว์ วิจิตรหงษ์
นางสาวนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ
นางสาวนภาพร ล้อธรรมจักร
นางนวพร กลิ่นบัวแก้ว
นางนันทวัน คํานึงกิจ
นางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ
นางสาวน้ําค้าง ระวิงทอง
นางสาวนิลาวรรณ มัศยาอานนท์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒

นางเบญจมาศ วงษ์ระวีวัฒน์
ร้อยเอกหญิง ปนัดดา สุวรรณ
นางประภัสสร ปานศรี
นางประยูร ทรงสิริสุข
นางปราณี อุทยารัตน์
นางปรีดา จงแจ่มฟ้า
นางปิยรัตน์ พลพงศ์
นางพรทิพย์ ลิมอักษร
นางพรทิพา พูลธนะ
นางพร้อมเพรียง เพ็ญโชติรส
นางสาวพวงทอง ชูสิน
นางสาวพัทธนันท์ โภควรไพบูลย์
นางสาวพัธนี โอเจริญ
นางพาจนา อิ่มโอษฐ
นางพีรพัฒน์ อุปมาสินธุ
นางสาวเพ็ญศรี คชศิลา
นางสาวไพลิน รัตนศิริวิไลเลิศ
นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์
นางมรกต สนิทธางกูร
นางยุพดี ฟู่สกุล
นางรสธารินทร์ อุ่นอนันต์
นางรัตนา บรรณาธรรม
นางเรวดี เลิศสินธนพัฒน์
นางลัดดา ไตรเทพชนะภัย
นางวรวีร์ รุ่งเจริญ
นางวันพร ศรีเลิศ
นางสาววาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล
นางวารี เรืองเศรษฐกิจ
นางวารุณี จึงพัฒนปรีชา
นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร
นางศรีนวล สุคนธชาติ
นางศิริพร จันทร์ศรี

หน้า ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางศิริพร ปิยะนาวิน
นางศุภยา เชี่ยวรุ่งโรจน์
นางสมจิตร์ ชมทิศ
นางสมพร คุ้มแคว้น
นางสมพร นันทวิจารณ์
นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์
นางสละ จันทนา
นางสาระ มุขดี
นางสิริทัย จารุพูนผล
นางสิริน โลหะเจริญทรัพย์
นางสุกัญญา ทรัพย์แสงศรี
นางสาวสุชาดา พิบูลศิริ
นางสุนันท์ วชิรมนตรี
นางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์
นางสุภรณ์ เวทีกูล
นางสุภาวดี สิทธาพร
นางสุลาลีวัลย์ โตลานุวัตร
นางสาวสุวรรณา รุทธนานุรักษ์
นางสาวสุวรรณี วรรณเศษตา
นางสุวินี สวยเนตรทอง
นางอภิวรรณ เนียมประเสริฐ
นางอรุณวรรณ พิมพาพัฒนโยธิน
นางอลิศรา ทัตตากร
นางสาวอัจฉรา จองสิทธิมหากุล
นางอําไพ จันทปัญญาศิลป์
นางสาวอําไพ สินสถาพรพงศ์
นางสาวอําภา นรนาถตระกูล
นางสาวอุไร อร่ามวงศ์ตระกูล
นางเอชริยา กิติศรีวรพันธุ์
นางโกสุมภ์ จิตตปาลพงศ์
นางจงกลณี กมลวิเศษกุล
นางจุฑารัตน์ สุวารี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖

หน้า ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางชโลบล อังสโวทัย
นางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์
นางสาวประสพสุข ทองผาสุก
นางรุ่งทิวา ทิพย์ธรรมธารา
นางสาวลลิตา โภชนพันธ์
นางสาววรรณา ไขประกาย
นางสาววิศรา รัตนสมัย
นางสาวเสริมศรี บุญคง
นางอนงค์ เกตุตรีกร
นางสาวณิรมณ เชื้อไทย
นางรัตติยา โป่งฟ้า
นางพรพิมล นิลทจันทร์
นางอรรถพร เลาหสุรโยธิน
นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณหิตาธร
นางกุลภัสสรณ์ รัตอาภา
นางจรัสวรรณ ใจฐิติวิทย์
นางจิระภรณ์ วงศ์วัฒนา
นางจิราภรณ์ ชูขวัญ
นางสาวจุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์
นางสาวฉัตรฤทัย สัตยธรรม
นางชนัญชิตา ณ ระนอง
นางสาวชรินพร ศรีวิไล
นางสาวณัฐญาฎา ขาวอุบล
นางสาวณัฐธยาน์ จรรยาชัยเลิศ
นางสาวณัฐพร เดชาวุธ
นางณัทปภา คุ้มพงษ์
นางณิชพัณณ์ วีระจารุพันธ์
นางสาวดวงดาว พิกุลเงิน
นางสาวดิษฐการ พงษ์เสนีย์
นางสาวทรงพร สัตยาอภิธาน
นางธัญญลักษณ์ เบ็ญจะมโน เตชะวุฒิพันธุ์
นางสาวธิดา ฟูเฟื่อง

๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗
๘๓๓๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวนงเยาว์ ภัทรชนม์
นางสาวนฤภร จันทรักษ์
นางสาวนฤมล สุขสวัสดิ์
นางนฤมล เสาวพรรณ
นางสาวนวมลล์ ไวยาวัจมัย
นางนวลจันทร์ ภัทรวโรฬาร
นางสาวประทิน ไหลประเดิมพันธ์
นางสาวประภาพร หวานฉ่ํา
นางประภาศรี รุทระกาญจน์
นางสาวปิตาภรณ์ ศุขอารีย์
นางสาวปิยะธิดา อุปพงษ์
นางพรพจนา จุลเดชะ ทองคํา
นางพรรณนภา กาศโอสถ
นางพัชรินทร์ ศรีแสนยง
นางเพชรา ทองเยิ้น
นางสาวไพเนตร ธนาบริบูรณ์
นางไพรวัลย์ รัตนมา
นางภนิตา เพ็ชรธรรมชาติ
นางสาวภรณี รักชาติ จิตรวิบูลย์
นางสาวภลดา อิศราภรณ์
นางสาวภัสราพร เจริญสวามิภักดิ์
นางมยุรี จันทะศรี
นางสาวมัณฑนา อิสสระโชติ
นางรฐา เขียวโสภณ เมฆชมภู
นางรัตนา เวทวัฒนาพิบูล อนุกูลกิจ
นางรัตนา สุคนธ์
นางรัตนา เหลืองคุณวัฒน์
นางรัตนาภรณ์ อุรพีพัฒนพงศ์
นางรัสรินทร์ อริยพัชญ์พล
นางสาวลดาวัลย์ อริยสิทธิ์
นางสาวลักขณา งานประเสริฐกิจ
นางสาวลักษณี พงศ์สุภา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐

นางสาวลัดดาวัลย์ จิตรตั้งตรง
นางวรนันยา ใช้เทียมวงษ์
นางสาวศรัญวรรณ โชตินิมิตรคุณ
นางศรีอรุณ มีแสง
นางศศธร เทพไตรรัตน์
นางศศิกานต์ เขม้นงาน
นางสาวศัสยมน ศิระวุฒิ
นางสาวศิริพร ชวนสมบูรณ์
นางศิริวรรณ อุตมัง
นางสมคิด แก้วเก่า
นางสาวสมรักษ์ จ้อยอินทร์
นางสมศรี ทรัพย์เจริญ
นางสาวสมาสใจ สมาสเอียด
นางสรสิริ จันทรา
นางสายฤดี พนมไชย
นางสาวสินีนิตย์ วิพัฒนานันทกุล
นางสาวสุกานดา รังษีวงศ์
นางสุกุมล รุ่งพรทวีวัฒน์
นางสาวสุทัสสา แก้วจรวย
นางสาวสุธาทิพ ยุทธโยธิน
นางสาวสุธาลินี คราวจันทึก
นางสุธิดา เชื้อสุวรรณ
นางสาวสุนิธยา แจ่มจันทร์
นางสุพร แลกันทะ
นางสุมาลย์ บูรณาหาร
นางสาวแสงอรุณ สุขกรีด
นางโสภิดา ศรีถาพร
นางอชิรญา พลภักดี
นางอรพรรณ เทียนวิบูลย์
นางอรพันธุ์ เต็มตามกมล
นางอรพินท์ ไทยเจริญ
นางสาวอรวรรณ วีระภาคย์การุณ

หน้า ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางอระพิณ นันทะเสนา
นางสาวอังคณา สินเกษม
นางสาวอังคณา หรูวรนันท์
นางอังคนา ฉันทจิตต์
นางอัฐมา ยงพาณิชย์
นางสาวอาภาธรี อาสภวิริยะ
นางอุษา บุญใหญ่
พันตํารวจโทหญิง บุษบา มั่นจิตจันทรา
นางสาววนัสนันท์ กาญจนผลิน
นางวัลลภัตม์ เศวตรุนทร์
นางจิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์
นางถนอมศรี ปรารถนาดี
นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง
นางกัลยาณี ศิริ
นางจันทนา ชิตยวงษ์
นางชูใจ เกษมปัญญา
นางธนพร มานะทัต
นางธิดารัตน์ กาญจนรัตน์
นางนฤนาท หลาวทอง
นางนิตษา ชีวะพฤกษ์
นางนิรัติศัย บุญเทียม
นางนีรา ตันติวรวงศ์
นางเบญจวรรณ สิทธิสาท
นางประภา วัฒนการุณ
นางผกากรอง เมษินทรีย์
นางผกาแก้ว ชินวรรโณ
นางภาศินี อัครวิบูลย์
นางวรรณวิมล สุวรรณอัตถ์
นางวิภาพร ช้างมงคล
นางสมใจ สิมาฉายา
นางสุภาพร เจริญเศรษฐศิลป์
นางอิชยา สาวนายน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข

หน้า ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๖๐
ข้าราชการการเมือง

๑ นายนพปฎล สุนทรนนท์
๑ นายชัยพร ชยานุรักษ์
๒ นายสุพจน์ มัฆวิบลู ย์
๑
๒
๓
๔
๕

นายชยงการ ภมรมาศ
นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช
นายธราธร รัตนนฤมิตศร
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล
นายพงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย

๑ นายประสาน ตันประเสริฐ
๒ นายมานะ เหมจินดา
๑ นายเจษฎ์ โทณะวณิก
๑
๒
๓
๔
๕

นายกิติศักดิ์ รัชวัตร์
นายชาญ กุลถาวรากร
นายบวร จิระสุข
นายปรีชา ถิรกิจพงศ์
นายยง สุขสุดประเสริฐ

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายสุวินัย ต่อศิริสุข
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นาวาโท สายชล ช้างน้อย
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๓ นางสาวกัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์
๔ นางสาวชลาใส ราชกิจภารวิสัย
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๖ นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
๗ นายโยธิน มูลกําบิล
๘ นายสุนทร คุณชัยมัง
๙ นายอานุภาพ จามิกรณ์
๑๐ นายเอกอนันต์ สรรประดิษฐ์
๑๑ นางนาถธิดา เด็ดแก้ว
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๓ นายฤทธิเดช เหมาะประสิทธิ์
๔ นางสาวสิริพร พิทยโสภณ
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๒ นายโยธิน ดําเนินชาญวณิชย์
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
๖ นายศักดา กิจวัฒนชัย
๗ นายสินชัย งามวงศ์มาศ
๘ นายสุพร ธรรมมารักษ์
๙ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
๑๐ นางพัชนี กิตติพิบูลย์
๑๑ นางลักขณา นะวิโรจน์

หน้า ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
๑ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๒ นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์
๓ นายคณิต วัลยะเพ็ชร์

ข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายธรรมรัต หวั่งหลี
๑ นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นายยุทธพันธุ์ มีชัย

๑ นายสาโรจน์ สามารถ

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นางสาววิมลิน ตัสมา

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑ นายเจน นําชัยศิริ

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๒ นายปรีดี ดาวฉาย

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายพันธุ์พงษ์ วงษ์สุวรรณ
๓ นายศิรัส ตามสกุล
๒ นายพิสัณห์โชค รตารุณ
๔ นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต
๕ ร้อยตํารวจตรีหญิง ณัฐสภรณ์ เทศบรรทัด
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล
๑ นายมนตรี ธนภรรคภวิน

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นางสาวสายพิณ นนท์ปฏิมากุล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข

หน้า ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

ที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสามัญประจํา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑
๑
๒
๑
๒
๑
๒
๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
นายดามพ์ สุคนธทรัพย์
๒
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
นายเดชา จันทร์เกษม
๓
นาวาโท พิภพ สุดาบุตร
๔
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
เรือเอก ชิดชนกสิทธิ์ วัฒนศิริธร
๓
พันโท ภาสกร รักการดี
๔
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
นายกวิน ทรัพย์สุนทร
๓
นายนพ สัตยาศัย
๔
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
นายชัยณรงค์ ณ ลําพูน
๓
นายนท นิ่มสมบุญ
๔
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๘
เรือโท ชยพัทธ์ ทองย่อน
๙
นายปริญญา เทศบรรทัด
๑๐
พันจ่าเอก มนตรี อินทรีเนตร
นายยศ บุญญสถิตย์
๑๑
นายยศวัจน์ แถมใหม่
๑๒
นายรัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช
๑๓
นายศุภกร วีรสุวิภากร
๑๔
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๕
นายกรีติ์กนิษฐ โชคชัยณรงค์
๖
นายก้อง รุ่งสว่าง
๗
นายกันติพจน์ ศรีบุญรัตน์
๘
จ่าสิบตํารวจ กิตติเดช รัชมงคลกุล

พันเอก เลิศรบ ศรีกิตตยากรณ์
นาวาโท อมร ควรหาเวช
นางไพจิตร รัตนานนท์
นายวิชัย ปิยวรรณวงศ์
นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ
นายวิชัย ศรีนวกุล
ร้อยเอกหญิง ณิชกมล เผ่าอรุณ
นายสมพร ทิมแสง
นายอรรถการ ตฤษณารังสี
นายสุรศักดิ์ มุกประดับ
นางจินตนา ดิษบรรจง
นางสาวฐาปนีย์ สุขสําราญ
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
นางสาวปาหนัน เทศบรรทัด
นางวัลลิกา จิตต์วราวงษ์
นางเอื้ออารีย์ บุญศิริ
นายเกียรติ ตั้งตรงศักดิ์
นายคณินวัฒน์ สาพิทักษ์
นายคุณานันท์ ทยายุทธ
นายจรินทร์ สุนทรถาวรวงศ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

หน้า ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายจักร จามิกรณ์
นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย
นายชัชวาล วังศิริจันทร์
นายชาญพิเชษฐ์ กิจประสานเจริญ
นายชาตรี ฤทธิ์ทอง
นายชุติเดช บุญโกสุมภ์
นายณัฎฐพล จําปาศรี
นายณัฐชนม์ กาญจนาภรณ์
ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
นายธนินธร ขจิตสุวรรณ
นายธวัชชัย จรูญชาติ
ร้อยโท ธีระศักดิ์ เหมบุตร
เรือโท นพดล ศรีสุวรรณ
นายนพพร เทพสิทธา
นายนพรัตน์ แสงทอง
นายนําพล เงินนําโชค
นายนิติ มุขยวงศา
นายนิธิบดี กูรมะสุวรรณ
นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี
นายนิวฒ
ั น์ กาญจนภูมินทร์
นายบรรจบ วัชรพลางกูร
นายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นายปรีชาญาณ วงศ์อรุณ
นายพงศ์สันต์ มิตราธนันท์
นายพงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์
นายพนม ปีย์เจริญ
นายพูลเดช กรรณิการ์
ร้อยโท ภัทวุธ ศรีหมอกเมฆ
นายมีชัย ภัทรเปรมเจริญ
นายยุทธนา ฉินทองประเสริฐ
นายรณฤทธิ์ มงคลรัตน์
นายรักษา พุทธรักษา

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
๗๑
๗๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
นายวีระยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายศิตชัย จีระธัญญาสกุล
นายศุภชัย สุขะนินทร์
นายสงกรณ์ เสียงสืบชาติ
นายสนิทพันธ์ ศรีไชยรัตน์
นายสมชาย สหนันท์พร
นายสิรการ ทิตตภักดี
นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม
นายอรรถพจน์ แถมใหม่
นายอัครโยธิน วานิชชานนท์
นายอานนท์ วังวสุ
นายอํานาจ จําปาทอง
นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา
นายเอกศักดิ์ อุ่นใจ
นางกนกพร บุญญสถิตย์
นางกมลธรณ์ ทัศนาญชลี ศรีสถิต
ร้อยโทหญิง กานต์สินี แก้วนก
นางขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย
นางสาวเจนจิรา พรชัยศักดิ์อุดม
นางสาวชนิกานต์ อยู่สถาพร
นางญานิน วังซ้าย
นางสาวธมาวดี จันทรเจริญ
นางธิติมา หล่อพิพัฒน์
นางสาวนีรัช ตุลยสุวรรณ
นางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา
นางมานิตา ภัยวิมุติ
นางสาวเยาวเรศ ติ๊บบุญศรี
นางสาวราตรี ศรีสถิตย์วัฒนา
นางสาวรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์
นางสาววรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข

หน้า ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๗๖ นางสาวอรปภา ชุติกรทวีสิน
๗๓ นางสาววีรุทัย มณีนุชเนตร
๗๗ นางสาวอังคณา เดชอนันตชาติ
๗๔ นางสาวสุธาสินี ปิ่นปราณี
๗๘ นางสาวอัณณ์ญาดา ปานเกียรติรักษ์
๗๕ นางสาวแสงเดือน ทองเมืองสัก
๗๙ นางอาทิชา นราวรวัชร
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
๒๘ นายเพิก เลิศวังพง
๑ นายกฤษฎา เสกตระกูล
๒๙ ร้อยตรี ภาณุพงศ์ ดําแดง
๒ นายกิตติพัฒน์ สุวรรณชิน
๓๐ นายภาสกร อรรถสิษฐ
๓ นายคณธัช ปิยะสมบัติกุล
๔ พันจ่าอากาศเอก จตุพงษ์ อึ๊งใช้
๓๑ นายภูวฤทธิ์ สวัสเดชะ
๕ นายจักรธาร มาทวีโชติกุล
๓๒ นายมานพ บุญชื่น
๖ นายชัยชนะ มิตรพันธ์
๓๓ นายรัฐธสิทธิ์ เข็มกลัด
๗ นายชานนทร์ บุญรัชกุล
๓๔ นายเรืองชัย จินตรุ่งเรืองชัย
๘ นายไชยทัศน์ ภูวิศณิศรา
๓๕ นายวงศ์พันธ์ ณธันยพัต
๙ นายณฤทธิ์ นาควงษม์
๓๖ นายวรรณชัย สุรอมรรัตน์
๑๐ นายณัฐนัย อนันตรัมพร
๓๗ นายวัชรวิชญ์ วิยาภรณ์
๓๘ นายวิภาส ปิยะสมบัติกุล
๑๑ นายณัฐพล เดชวิทักษ์
๓๙ นายวิรัช ต่อเทียนชัย
๑๒ นายณัฐวัฒน์ พอใช้ได้
๑๓ นายดนุ ธนบุญชัย
๔๐ จ่าสิบเอก วิโรจน์ ดวงแย้ม
๑๔ นายธนกฤต พงษ์ภัทรากร
๔๑ นายวีระพล คงมั่น
๑๕ นายธวัชชัย ชนะศรี
๔๒ เรือตรี สมพร ม่วงศิริ
๑๖ นายธิติวัฒน์ เงินนําโชคธนรัตน์
๔๓ นายสรรพงศ์ สังขพงศ์
๑๗ นายนพพล ชูกลิ่น
๔๔ นายสฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์
๑๘ นายนิพนธ์ ไชยูปถัมภ์
๔๕ นายสิน รัตนพันธุ์
๑๙ นายบวรพัฒน์ ญาณวุฒิ
๔๖ นายสุดสันต์ สุทธิพิศาล
๒๐ นายประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี
๔๗ นายสุทธิพงษ์ แสงเงิน
๔๘ นายสุรชัย สถิตคุณารัตน์
๒๑ พันจ่าเอก ประสงค์ สิทธิ
๔๙ หม่อมหลวงสุระพงศ์ เทวกุล
๒๒ นายปรัชญา เพิ่มพานิช
๒๓ ร้อยตรี ปราบ จันทนวงษ์
๕๐ นายเสกสรร เลิศรังษี
๒๔ สิบโท พบพงษ์ ชยานุสนธิ์
๕๑ นายอนุชา พัฒนวัตร
๒๕ นายพรรณเชษฐ ณ ลําพูน
๕๒ นายอรรณพ ผลพานิชย์
๒๖ นายพสิษฐ์ จิตจรูญ
๕๓ นายอิสระ วงศ์รุ่ง
๒๗ นายพีรพล เกษกัลยารัตน์
๕๔ นายอุดม วิบูลเทพาชาติ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

หน้า ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก
นางสาวกติกา โพธิสูง
นางสาวกนกวรรณ บัวพรหมมาตร์
นางสาวกิตติยา ศรีสุขจร
นางสาวณสิกาญจน์ นาราคูณพิพัฒน์
นางสาวณัฐวรรณ สาสิงห์
นางเทวี กลีสัน
นางธีราลักษณ์ รมยานนท์
นางนฤมล ล้อมทอง
นางสาวนันฐิกา ถิ่นวัฒนากูล
นางสาวเนาวรัตน์ เจริญประพิณ
นางสาวบุษยมาส คงสวัสดิ์
นางสาวปวริศา วสุธาสวัสดิ์
นางพรนภา ไทยเจริญ
นางพรพิจิตร วิชิตชลชัย
นางพิมพ์ณัฐชยา บุณยมาลิก

๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวเพทาย เพชรรัตน์
นางสาวภณษร นามเธียร
นางมณีรัก อัศวไมตรี
นางสาวรชณีกร บัวพรหมมาตร์
นางสาวรุ่งรัตน์ เหล่าสกุลรัตน์
ร้อยตรีหญิง วชิญาภรณ์ อึ้งจงเจตน์
นางสาววิภาดา เลิศสุวรรณกุล
นางศิริรัตน์ ตันปิชาติ
นางสาวศิริวรรณ ซื่อสัตย์
นางสาวสุภาพร วีระสกุลรักษ์
นางสุภาภรณ์ จุลนิพิฐวงษ์
นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์
นางสาวสุมลมาศ คงสวัสดิ์
นางสาวอัครา รุจิเรืองโรจน์
นางสาวอุรสา บรรณกิจโศภน
นางสาวอุรัชฎา เกตุพรหม

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายชัยณรงค์ เทียนมงคล

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑ พันตํารวจโท สมทรง พละเดช
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑ จ่าสิบตํารวจ พูลพงษ์ศักดิ์ รุ่งประชา
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายชวดล กรุ่นทอง
๒ นายณัฐจักร์ ฤทธิพิชัยวัฒน์
๓ นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ

ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายธัชสกล พรหมจมาศ

หน้า ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๒ นายศุภกร พิชาวรวสี

๑ นายวราวุธ ตีระนันท์

เลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๑ นายเกียรติรัชต์ สินสมบูรณ์

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นายศุภชัย ชาญณรงค์

เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายประทีป มีคติธรรม

ตุลาการศาลปกครอง
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายวิวรรธน์ เศวตอริยพงษ์
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นางจักราวดี มนูญพงศ์

ที่ปรึกษา และเลขานุการประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๑
๒
๑

๑

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
นายกนก นิติมนตรี
๓ นายณัฐพฤทธิ์ โชติปรีดาไพศาล
นายชัยสิทธิ์ สมบัติทวี
๔ นางสาวกุลธิดา กุลบุปผา
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
นายกวีทัศน์ ศรีสุรพล
๒ นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ
๓ นายพลสิทธิ์ จิระสันติมโน
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
นางสาวยรดา รุ่งเรืองผดุง
๒ นางสาวอริศรา พรหมโชติชัย

ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายวินิจ กระทอง

เลขานุการกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเลขานุการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๑ นายจุฑา ตราชูธรรม

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๒ นางศรีวรรณา เจียรวัฒน์ชัย

หน้า ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นางนภาลัย ฟักเชือก

เลขานุการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๔ นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์
๑ นายกมล ศรีแสงจันทร์
๕ นางสาวสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
๒ ร้อยโท เจษฎา ศิวรักษ์
๖ นางสาวโสภิดา วีระกุลเทวัญ
๓ นายอดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นางสาวอิงพร ศิริกุลบดี

คู่สมรสของบุคคลบางตําแหน่ง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายวิวัฒน์ ตั้งปอง
นางกรรณิการ์ พลเจียก
นางสาวกัลยา เฑียรฆชาติ
นางจันจิรา ดุลพินิจธรรมา
นางจันทเพ็ญ ปุณศรี
นางจิตติ แสงเทียน
นางณัฐกมล นิติเศรณี
นางธิดา พรภาวนา
นางนริศรา ทิพยจันทร์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายณัฐภพ ภูริเดช
นายพิริยะ ชโลธร
นางกษมา อึ้งจิตรไพศาล
นางก่อกาญจน์ เสงี่ยมพงษ์
นางแก้วตา โอภาสศิริวิทย์
นางเครือวัลย์ เจียรณัย
นางจารุวรรณ จิระภาค
นางจิตรา ฐาปนดุลย์
นางจุติพร ทัพเจริญ

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางพนมรุ้ง นาคะตะ
นางยลศรี ศรีจํานงค์
นางลัดดาพร วงศ์กุลฤดี
นาวาโทหญิง ศศิธร ลุมพิกานนท์
นางสุพรรณี ศิริสัมพันธ์
นางสุภา บางประสิทธิ์
พันตํารวจเอกหญิง สุมาลี วาจาสิทธิศิลป์
นางหทัยรัตน์ นิลกําแหง
นางอัญชนา อัศวินวิจิตร
นางณัฐพิชา ทศรัตน์
นางดวงกมล สกลเดชา
นางทักษณิภร ปุตระเศรณี
นางธนพร ตันสวัสดิ์
นางธนิภา พวงจําปา
นางธัญรัศม์ อาจวงษ์
นางธารศรี ศรีวรขาน
นางธิดารักษ์ สัจจพงษ์
นางนันท์นภัสร์อร ชาญเชาวน์กุล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
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๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑๖
นายนพดล เวชยานนท์
๑๗
นายบรรจง ร่มโพธิหยก
๑๘
นายมหิศร เทพมณี
๑๙
นายอัมพร สุจินัย
๒๐
นางกฤษยาณี รัตนชัยชาญ
นางกอบกุล วิสุทธิสังวร
๒๑
นางเกล็ดดาว พานิชสมัย
๒๒
นางไกลตา ศรีสิงห์
๒๓
นางจตุรพร อุตตโม
๒๔
นางจันจิรา ศักดิ์อุดมไชย
๒๕
นางจารุวัฒน์ ชาติประเสริฐ
๒๖
๒๗
นางจิราพรรณ เบญญศรี
๒๘
นางจุฬาลักษณ์ ค้าทันเจริญ
๒๙
นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี
๓๐
นางโชติมา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

นางนันทินี โชคระดา
นาวาโทหญิง นันทิรา ธีรเนตร
นางเนติมา สีมานันท์
นางปฤถา พรหมเลิศ
นางพรทิพย์ จุฑาธิปไตย
นางพรรณสุภา ยุทธภัณฑ์บริภาร
นางพรรณิภา ศรีสุข
นางพัดชา ทรรทรานนท์
นางภัทริณี ถนอมสิงห์
นางภัสรา โตวิจักษณ์ชัยกุล
นางมัณฑนา สุริยกุล ณ อยุธยา
นางยุพดี รวิวรรณพงษ์
นางร้อยแก้ว นิติทัณฑ์ประภาศ
นางรัตนา เมฆหมอก
นางรัตนาวลี โลหารชุน
นางวัฒนา แย้มละม้าย

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางวันเพ็ญ ลีลาวชิโรภาส
นางวัลลภา ศีลพิพัฒน์
นางวาสินี ผิวผ่อง
นางศริญญา กปิลกาญจน์
นางศิริรัตน์ นิลสมัย
นางศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์
นางสมจิตต์ สิทธิวิรัชธรรม
นางสาริณี อังศุสิงห์
ร้อยตํารวจโทหญิง สิริเพ็ญ ศุกลรัตน์
นางสุธีรา บุญถนอม
นางสุรีย์ จิตต์โสภา
นางสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์
พันตํารวจโทหญิง อร่ามศรี เกสจินดา
นางอัจฉรา ตั้งปรัชญากูล
นางอาภา บุณยะประดับ
นางอุษณา จิราพันธุ์
นางฑ.ไพฑูรย์ บุนนาค
นางณัฐชา โกมุทานนท์
นางสาวณัฐวีณ์ บุนนาค
นางดาวน้อย ขาวกระจ่าง
นางทิพย์พรรณี โดยชื่นงาม
ร้อยตํารวจเอกหญิง ทิพรัตน์ อินทสร
นางธนันดา อารยวุฒิ
นางธิดาวรรณ แสวงการ
นางนงนุช จันเกษม
นางนวลอนงค์ สัจจานิตย์
นางบุษบา ชลพัฒนา
นางปรีชญาภรณ์ เหมวิมล
นางปิยนุช โกไศยกานนท์
นางโปรดปราณ ชลสาคร
นางพรทิพย์ เจริญอํานวยสุข

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๕๐ นางสินีนาฏ อินทร์นาค
นางสาวพรทิพย์ ศักดิ์ศิริเวทย์กุล
นางพรพรรณ โพธิรังสิยากร
๕๑ นางสุชฎา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางพาลินี นาควานิช
๕๒ นางสุชาดา ไตรรัตน์ธนวงศ์
นางพิมพ์วลัญช์ พูลสวัสดิ์
๕๓ นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นางเพ็ญโฉม พาราพันธกุล
๕๔ นางสุภาภรณ์ อนันตสมบูรณ์
นางภาวนา เจนสมุทรสินธุ์
๕๕ นางหยาดฟ้า ศรีเอี่ยมสะอาด
นางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์
๕๖ นางอนงค์ ศรีประเสริฐ
นางมนทกานติ โมกขะสมิต
๕๗ นางอนรรฆมณี โชคคณาพิทักษ์
นางมัทนา อินทร์ทอง
๕๘ นางอรนุช พฤกษ์วัฒนา
นางสาวรัศมี ยาวิเศษ
๕๙ นางสาวอรพรรณ อุ่นจิตติชัย
๖๐ นางอรวรรณ เกิดผล
นางวนิดา ธรรมรัตน์
นางวรัญญา ตั้งสกุล
๖๑ นางอรวรรณ ทัศนประพันธ์
นางวรางคณา กฐินะสมิต
๖๒ นางอ่อนอุษา พัฒนรัฐ
นางวัชรพร สาขากร
๖๓ นางอังคณา บุญกูล
นางวันดี จุลเจริญ
๖๔ นางอัญชนา วัฒนพรมงคล
นางวิจิตรา อุดชาชน
๖๕ นางอัมพร บุญสัมพันธ์
นางวิมลลักษณ์ นิ่มละมัย
๖๖ นางอารณี โหตระกิตย์
นางวิไลภรณ์ วงษ์วาทย์
๖๗ นางอุดมด์ กลั่นเสนาะ
นางศิริกุล ผดุงสงฆ์
๖๘ นางอุดมลักษณ์ ปัตรวลี
๖๙ นางอุษณีย์ มะลิสุวรรณ
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑๒ นางจันทร์เพ็ญ ธัญญพาณิชย์
นายปานเทพ เย็นอุรา
๑๓ นางจิราพร ศรีสุวรรณ
นายวีระชัย ปิยะพันธุ์พงศ์
๑๔ นางจิราภรณ์ ขาวสุวรรณ์
นายสุวัฒน์ อาจารวงศ์
๑๕ นางจุรีรัตน์ เครือกลิ่น
นางกมลทิพย์ ศรีสมุทร
๑๖ นางฉันทนา ศศิธร
ร้อยเอกหญิง กัณณิกา วสยางกูร
๑๗ นางชนิสรา สุนทร
นางกิ่งกาญจน์ ตระกูลเกษมสุข
๑๘ นางชลณรัฐวรรณ สุทธิชาญบัญชา
นางงามจิตต์ สาพิทักษ์
๑๙ นางฐานิตา เขียวขจี
นางจฏิมา นครชัย
๒๐ นางณภัค สรอัฑฒ์
นางจันทนา มุทิกากร
นางจันทนี ปัณฑะโชติ
๒๑ นางณัฐพร ธีรเนตร
นางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์
๒๒ นางณัสรี จันทร์สมวงศ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

หน้า ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางดวงแข ลวณะมาลย์
นางดาริณี มูลทองโร่ย
นางตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์
นางทิพย์วดี วัฒนธรรม
นางทิพยสุดา สุวรรณะชฎ
นางทิพวรรณ ศิริเศรษฐ์
นางทิพาพรรณ เจริญพานิช
นางธนีรัตน์ บุญโรจน์พงศ์
นางนรวรรณ ชาสวัสดิ์
นางนวมนลักษณ์ เครือหงส์
นางนันทกา ซุยยังกูร
นางนิรัชรา ศิริอําพันธ์กุล
นางบุปผเวส เกื้อทิพย์
นางปนัดดา ถาวร
นางสาวปาริสา อิศรเสนา ณ อยุธยา
หม่อมหลวงปิยวรรณ คงศักดิ์
นางปิยะมาลา ดําริกาญจน์
นางพราวนภางค์ ทองสอง
นางพวงเพ็ชร ตั้งวรรณวิบูลย์
นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐ
นางพัชราลักษณ์ มณีพฤกษ์
นางพัชรินทร์ โรจนภักดี
นางสาวเพชรอนงค์ ฤทธาคนี
นางภคพร ตรีรัตน์ตระกูล
นางมณีรัตน์ ตมิศานนท์
นางมยุรี เพ็งจันทร์
นางมลสุดา ชํานิประศาสน์
นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย
นางยูมิ ชิราอิชิ
นางรัตนประภา เข็มพล
นางรัตนาภรณ์ เสียมสกุล
นางลลินา เชิดบุญเมือง

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
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางลัดดา โชควัฒนา
นางวชิราภรณ์ สุขก้อน
นางวรรณวิภา ติตถะสิริ
นางวาสนา บุญศรี
นางวิจิตรา วณิชชานนท์
นางวินัดดา วรรณเมธี
นางวิไลเลิศ สิรันทวิเนติ
นางศรัทธาทิพย์ ลายสมิต
นางศราทิพย์ กฤษณคุปต์
นางศรีจันทร์ อินทะพงษ์
นางศันสนีย์ น้อยฉายา
นางศิรดา กีรติเรขา
นางศิริพร ไตรเรืองวรวัฒน์
นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
นางศิริอร ธรรมพิทักษ์พงษ์
นางศุภกร แฉล้มเขตร
นางศุภลักษณ์ อรุณโรจน์
นางสมทรง ศิลธรรม
นางสุกัญญา นิลสม
นางสุจินดา ธาราแสวง
นางสุทิศา เพ็ชร์สุวรรณ์
นางสุธิดา สินธวานนท์
นางสุนทราภรณ์ กลิ่นพงษา
นางสุปราณี กิตติศุภพร
นางสุพรรณี เทียนทอง
นางสุภาพ อาคมพิทักษ์
นางสุภาพร เมฆไตรรัตน์
นางสุวรรณา บางท่าไม้
นางอรพินท์ อารีราชการัณย์
นางอัญชลี หาญหิรัญ
นางอารีรัตน์ ภูชฎาภิรมย์
นางอารีรัตน์ รักญาติ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข

หน้า ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๓๒
๑ นายทินกร รอดพยาธิ์
๒ นายนิพนธ์ สิงห์สัมพันธ์
๓๓
๓ นายเย็นชาญ กรวิจิตรกุล
๓๔
๔ นายวันชัย เกิดศรี
๓๕
๕ นายโอสถ เพชรเจริญ
๓๖
๖ นางกนกนันท์ เจนวัฒนานนท์
๓๗
๗ นางกนกวรรณ สมบัติศิริ
๓๘
๘ นางกรกนก สุรินทร์ศักดิ์
๓๙
๙ นางกรรณิการ์ สารธรรม
๔๐
๑๐ นางกรวรรณ สุ่มมาตย์
๔๑
๑๑ นางกฤษติกา คงสมพงษ์
๔๒
๔๓
๑๒ นางกันต์พิมพ์ บูรณบัณฑิต
๔๔
๑๓ นางกิตติมา จินดาภู
๔๕
๑๔ นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม
๔๖
๑๕ นางเกสรา ประทุมสุวรรณ
๔๗
๑๖ นางเกสินี แสงอุไร
๔๘
๑๗ นางขวัญตา อยู่สถาพร
๔๙
๑๘ นางไขแสง ศักดา
๕๐
๑๙ นางจตุพร แก้วลี
๕๑
๒๐ นางจันทนา ลิขิตวงศ์
๕๒
๒๑ นางจันทร์ฉาย สิทธิสาร
๕๓
๒๒ นางจันทร์หอม สง่าอารีย์กูล
๒๓ นางจันทาภา บุญญานุรักษ์
๕๔
๒๔ นางจารุณี ชุมวรฐายี
๕๕
๒๕ นางจารุณี ทุ่งทอง
๕๖
๒๖ นางจารุณีย์ บุญเหมาะ
๕๗
๒๗ นางจิตนภา ศรีวลี
๕๘
๒๘ นางจิตผจง เวสโกสิทธิ์
๕๙
๒๙ นางจินดา พลอยเจริญวงศ์
๖๐
๓๐ นางสาวจินตนา ทองมาลัย
๖๑
๓๑ นางจุไรวรรณ ผดุงทอง
๖๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางฉลวยพรรณ สุขเกื้อ
นางฉัตรโสภา กลิ่นพันธุ์
นางชมพูนุช ธรรมนิยาย
นางชลธิชา เจริญพูล
นางณัชณี สงวนชาติศรไกร
นางณัฏฐ์ชยธร ธัญญสิริ
นางณัฐธยาน์ โพชนะกิจ
นางดวงใจ วรคามิน
นางดวงพร รักเสนาะ
นางดารณี เสสะเวช
นางดาราณี กิติสารศักดิ์
นางดุลยลัคน์ จามเจริญ
นางตวงพร วราอุบล
นางทิพพร เทพสิทธา
นางทิพย์วัลย์ สุนทร
นางทิพรัตน์ อบสุวรรณ
นางสาวธัญญรัศม์ ธนวัติอภิชาติโชติ
นางธาราทิพย์ เวทย์ประสิทธิ์
นางนภกุล พิทยาภรณ์
นางนภา ธีระศักดิ์
นางนฤมนต์ วงศ์สุเมธ
นางนฤมล พัฒนรัฐ
นางนันทา ศิริวาโท
นางนาตยา เพ็ญเขตกรณ์
นางนาตอนงค์ ศรศักดา
นางนิธินันทนา วงศ์ภักดี
นางนีรนุช อ่วมศรี
นางเบญจวรรณ มโหสถ
นางประวรา เอครพานิช
นางปรัสญา อจลานนท์
นางปรียพันธุ์ อินทรียงค์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

หน้า ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

นางปัทมา วิทย์ดํารงค์
๙๕ นางเรืองฤทธิ์ จิรวดี
นางปิยะพร ตันณีกุล
๙๖ นางลินดา ชํานาญการค้า
นางเปี่ยมสุข เศษแสงศรี
๙๗ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นางผ่องใส แก้วกังวาล
๙๘ นางวรีภรณ์ นิ่มเจริญ
นางผุสดี เวชสวรรค์
๙๙ นางวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา
นางพงศ์อุมา ดิษยะศริน
๑๐๐ นางวิกันยา สุขสุมิตร เริ่มก่อกุล
นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์
๑๐๑ นางวิภาวี ฐิตะฐาน
นางพรทิพย์ วลีอิทธิกุล
๑๐๒ นางวิไลวรรณ บุญเรือง
นางพรรวี อัจฉริยวนิช
๑๐๓ นางวีริยาพรรณ อรุณภักดีสกุล
นางพัชรินทร์ วานิช
๑๐๔ นางศศิธร ปรีชาวิทย์
๑๐๕ นางศศิวิมล อุทัยพันธ์
นางพัชรีวรรณ สุภากร
๑๐๖ นางศัลย์ศยา หลิมสมบูรณ์
นางสาวพิมพ์นรี นิโรธรังสี
๑๐๗ นางสรัญญา กัลยาณมิตร
นางพุทธรักษา โรจน์พิมพ์พันธุ์
๑๐๘ นางสายฝน ฟูเจริญ
นางเพชราภรณ์ ล้อมณีนพรัตน์
๑๐๙ นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์
นางเพ็ญจันทร์ จันทร
๑๑๐ นางสุชาดา พิณเมืองงาม
นางเพ็ญลักษณ์ จันทคณานุรักษ์
๑๑๑ นางสุนันทา สุขเกษม
นางภัทรพร เผ่านาค
๑๑๒ นางสุมนา กิตติประภัสร์
นางสาวภัทราวดี เมฆอรุณกมล
นางภาวดี เหล่าพูลสุข
๑๑๓ นางสุมาลี รอดบางยาง
นางมยุรี สาระสุข
๑๑๔ นางสุรัตน์ ศิริจันทร์สว่าง
๑๑๕ นางเสาวรส ปิ่นทอง
นางมาริสา ยุวนวรรธนะ
๑๑๖ นางเสาวรส ริมสาคร
นางมีนา รัตนเสนีย์
๑๑๗ นางหทัยรัตน์ ธันวรักษ์กิจ
นางเมธาทิพย์ ตั้งนภากร
๑๑๘ นางอโณทัย ซุ่นทรัพย์
นางสาวยาใจ นิมมานันทน์
๑๑๙ นางอรนุช ถิ่นพังงา
นางยุพดี สายเชื้อ
๑๒๐ นางอรวรรณ รังสิพราหมณกุล
นางระวีลักษณ์ พลิกานนท์
๑๒๑ นางอรุณธดี วงศ์ขันตี
นางรัชนี ชอบชื่นชม
๑๒๒ นางอรุณี เดชวิทักษ์
นางรัตนวดี อรรฆศิลป์
นางรัมภา มัธยันต์พล
๑๒๓ นางอลิศรา ธีระสวัสดิ์
นางราชิรัช อุทาโย
๑๒๔ นางอัจฉรา ชมะโชติ
๑๒๕ นางอัญญา สมตน
นางเรณู ผลดี
๑๒๖ นางอิชยา แม้นเลขา
นางเริงเกตุ เรืองศรี
๑๒๗ นางเอื้อมเดือน สงห้อง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ 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

หน้า ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๓๒
นางกชพร สาลีติ๊ด
นางกนกวรรณ ศรีนาคา
๓๓
นางกนกอร ยวงทอง
๓๔
นางกนิษฐา ธนสันติ
๓๕
นางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์
๓๖
นางกมลกานต์ ว่องส่งสาร
๓๗
นางกมลทิพย์ ศันติวิชยะ
๓๘
นางกรกนก วงศ์เบญจรัตน์
๓๙
นางกรรณิกา บํารุงพงศ์
๔๐
นางกรรณิกา สีมันตร
๔๑
นางกรุณา จันทร์ส่งเสริม
๔๒
นางกฤษณา ชูเมือง
๔๓
นางกษมา เยี่ยมแสงทอง
๔๔
นางกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์
๔๕
นางกาญจนา เงามุข
๔๖
นางกิตติวรรณ นิรันต์พานิช
๔๗
นางกุหลาบ ศรีเตียเพ็ชร
๔๘
นางกุหลาบ หะยีหมัด
๔๙
นางเกศวลี จุลกะรัตน์
๕๐
นางจรรยา วงศ์ไชยสุวรรณ
๕๑
นางจรัสพร จีระออน
๕๒
๕๓
นางจริญญา พร้อมเทพ
๕๔
นางจันทรา พรายมูล
๕๕
นางจิตรา ภู่สาระ
๕๖
นางจินตนา รังสฤษฎ์วุฒิกุล
๕๗
นางจุไรลักษณ์ เกษบุรมย์
๕๘
นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน
๕๙
นางใจสมาน กนิษฐานนท์
๖๐
นางฉวีวรรณ มหถาวร
๖๑
นางฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง
นางชมชฎา คําระกาย
๖๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางชมพูนุช ตันสกุล
นางฐิติวตี ดาราเมือง
นางณัชชา สุวินิจฉัย
นางณัฐชยา คุปตะพันธ์
นางดารารัตน์ ธรรมสุจริต
นางทรงศิริ เตชะบุญ
นางทัศนีย์ เมธยาภา
นางทัศนียา อินทรทัต
นางธนาลัย กิตติมณฑล
นางธิดาจิต ต่ายทอง
นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์
นางนฎา พิชยนันท์
นางนภัสชล บุญรักษา
นางนัทที ภัทรนาวิก
นางนันทนา สมมั่น
นางนันทพร สุริยกุล ณ อยุธยา
นางนาลิวัล เครือวิชฌยาจารย์
นางนิตา ประเสริฐศักดิ์
นางนิภา ภักดีฉนวน
นางนิรมล กีรติยตุ วงศ์
นางนุชนาถ แสงสุวรรณนุกุล
นางนุชนารถ กองวิสัยสุข
นางบัวศรี อัศวินอานันท์
นางบุญเสริม วรรณรัตน์
นางบุษกร เพชรสุวรรณ
นางเบญจ ชัยยินดีภูมิ
นางเบญจวรรณ โชติชัย
นางประภัศรา อามระดิษ
นางปัทมาภรณ์ ชัยรัชนีกร
นางปาริชาติ เทวกุล ณ อยุธยา
นางปิยชนิดร์ สุขจันทร์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
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
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

นางปิยะพร ยอดอุดม
นางปิยะวดี วังแก้ว
นางพจนี ศิลารัตน์
นางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์
นางพรลิขิต สายวงศ์ปัญญา
นางพวงเพ็ญ วรรธนะโกวินท์
นางพอฤดี โมกขะสมิต
นางพัชราพร สุมาวงศ์
นางพัชราภรณ์ แก้วประสพ
นางพิรานันท์ ทาใจ นวะมะรัตน
นางเพ็ญพร จันทร์ดี
นางภาวนา เกื้ออรุณ
นางมธุรส เจริญรุ่งอุทัย
นางมะลิวรรณ ประยงค์พันธุ์
นางมะลิวัลย์ เปรุนาวิน
นางมัทนา เย็นเปรม
นางมารศรี โชติเวทธํารง
นางยุพาภร วิฑูรย์
นางยุวดี สุทธิสรโยธิน
นางยุวรี วงศ์ขจรศิลป์
นางรมิดา อินทรเจริญ
นางระวิวรรณ รัฐอมฤต
นางรัจริน วงศ์รจิต
นางรัชตา เอมวงศ์
นางเรวดี สุขประดิษฐ์
นางลออตา สายเพ็ชร
นางละมุล ทองมุณี
นางลักขณา โป๊ะลําพงษ์
นางลัดดา ประสิทธิ์วิเศษ
นางลัดดา รัตนพันธุ์
นางลินิฐฎา สุขสมสถาน
นางวรรณา จารุวัต

หน้า ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางวรัตชนันต์ อินทวงศ์
นางวันธนี จันทร์แก้วแร่
นางวัลละภา รักษภักดี
นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์
นางวิชชุดา อาทมาท
นางสาววีรี ฐิติปุญญา
นางศรีรัตนา เลียงแสงทอง
นางศศิกานต์ จินตเกษกรรม
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
นางศิริกุล จิตตินันทน์
นางศิริรัตน์ ชาลีจันทร์
นางศิริโสภา ตันเสถียร
นางสงกร จันทร์อุดม
นางสายพิณ บุญยสมิต
นางสิริลักษณ์ หิรัญบูรณะ
นางสุดาพร วงษ์ปิ่น
นางสุดาวรรณ ปลอดทอง
นางสุทธีพร มูลศาสตร์
นางสุนทรา วงษ์จันทร์
นางสุนิภา ฤทธากรณ์
นางสุพัตรา ชั้นสุวรรณ
นางสุพิศ พรหมวงษ์
นางสุภัทรา เชื้อรอต
นางสุภาพร วรรณไพบูลย์
นางสุภาวดี ยกศิริ
นางสุภาวดี หมอแก้ว
นางสุภิญญา สุวรรณประเทศ
นางสุมนัสสา ภิญโญวัฒนชีพ
นางสุวรรณา จินตนานุรักษ์
นางเสาวนีย์ อมรโสภิต
นางแสงโสม ไล้สวัสดิ์
นางโสมสุรางค์ สังขะเมฆะ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข

หน้า ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๒๖
๑ นายชัยชุมพล สิริเวชชะพันธ์
๒๗
๒ นายบุญเกียรติ กีรติชัยวัตร
๒๘
๓ นายประยุทธ อนันตพงศ์
๒๙
๔ นายสุจินต์ สุวรรณชีพ
๓๐
๕ นางกมลมาศ รัตนสุรการย์
๓๑
๖ นางกรวรรณ นาควงษม์
๗ นางกรุณา พรรณพิกุล
๓๒
๘ นางกัญญลักษณ์ วรรณรัตน์
๓๓
๙ นางกันต์ฤทัย ว่องกุศลกิจ
๓๔
๑๐ นางกาญจนา มนพลับ
๓๕
๓๖
๑๑ นางกานดา สุขะปุณณพันธ์
๓๗
๑๒ นางเกียรติสกุล สร้อยผา
๓๘
๑๓ นางคาโล อาหมัด
๓๙
๑๔ นางจันทนา ปิยะสมบัติกุล
๔๐
๑๕ นางจันทร เสี่ยงบุญ
๔๑
๑๖ นางจารุวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย
๑๗ นางจิตติมา ทับทิมพรรณ์
๔๒
๑๘ คุณหญิงจิราภา สูตะบุตร
๔๓
๑๙ นางฉมาพรรณ รังคะรัตน
๔๔
๒๐ นางฉลอง รัตนวราหะ
๔๕
๔๖
๒๑ นางชนมณี บุตรวงษ์
๔๗
๒๒ นางชนิดา ชุมพล
๔๘
๒๓ นางชัชภัค อรรถารส
๔๙
๒๔ นางสาวณัฏฐ์สุดา หลักธง
๕๐
๒๕ นางทรัพย์จุฑา โตมร

๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

นางอภิรมย์ ทรวดทรง
นางอรษา มินเด็น
นางอรัญญา สวัสดิ์ศรี
นางอังคณา เฉลิมวุฒิศักดิ์
นางอัญญาณี เพ็งจันทร์
นางอาภา ยะโสภา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางอารีย์ แสงเดชะ
นางอําไพพร รักเผื่อน
นางอุรวี กาลพฤกษ์
นางอุไรรัตน์ ภุมรินทร์
นางอุไรวรรณ พงษ์ศักดิ์
นางอุษณี นุชอนงค์
นางนพวรรณ ปัชโชตะสิงห์
นางนภาวรรณ สว่างแสง
นางนันทกา รักพินิจ
นางนันทวัน คงฤทธิ์
นางนิติญา มุ่งสันติ
นางนิภาวัล บุญช่วย
นางสาวนิรุชา ปัญโญวัฒน์
นางนิสากร จุลชาตินันท์
นางนุชศรา นิ่มละมัย
นางบวรรัตน์ จยาวรรณ
นางบังอร เทพวีระ
นางประภาพันธ์ วิศิษฎ์สมบัติ
นางประภาศรี บุตรแพ
นางปรีดา พันธไชย
นางสาวปัญญาวดี ประดับสุข
นางผกามาศ วารีเจริญชัย
นางพรเพลิน รัตธนภาส
นางพิมพ์พร บุญใบชัยพฤกษ์
นางพูนทรัพย์ พิพัฒนชัยพงศ์
นางเพ็ญแข ดวงตะวงษ์
นางภาวิณี ฉลาดธัญญกิจ
นางเมตตา พุทธมนต์
นางยุวดี เพชรชัด
นางเยาวลักษณ์ กอไพศาล
นางรัชฎา ภูมิภัคเมธากุล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

๑
๒
๓
๔
๕

หน้า ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๖๓ นางศุภลักษณ์ กุประดิษฐ์
นางรัชดาภรณ์ เกิดภู่
๖๔ นางสิรินันท์ บุญยะลีพรรณ
นางรัชนีธร สุวรรณมาศ
๖๕ นางสุนทรี กิตติสารพงษ์
นางรัชนีวรรณ ชูประดิษฐ์
๖๖ นางสุเนตรา มหธรรม
นางรุ่งทิพย์ จันทร์ชื่น
๖๗ นางสุภา ปิยะตระภูมิ
นางรุ่งนภา วุฑฒกนก
๖๘ นางสุมาลี ล้วนประพันธ์
นางสาวลัคนา แซ่ตั้ง
๖๙ นางสุวรรณี ทรัพย์อนันต์
นางวรรณวิภา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
๗๐ นางสุวารี แหลมคม
นางวโรชา โสคติยานุรักษ์
นางวลี เกื้อสกุล
๗๑ นางสุวินา พึ่งชลารักษ์
นางวิชุดา มหัทธนะกุล
๗๒ นางอังสนา จันทร์นาค
๗๓ นางอัญชลี ศรีจินดา ชนะวีรวรรณ
นางศลินทร เกียรติสุนทร
๗๔ นางอันวยากร สุขสาคร
นางศิริพันธ์ บุญญเขตรโกศล
๗๕ นางอินทิรา เอี่ยมองค์
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
๖ นางภัคจิรา วิถี
นางจุฬาภรณ์ นําชัยศิริ
๗ นางมณีรัตน์ ธรรมปิยะ
นางทวีวงศ์ ตันเทวี
๘ นางเยาวดี ปุณณกันต์
นางบุษกร ศรีสวัสดิ์
๙ นางโสมทิพย์ หินเธาว์
นางประวีณ์นุช อินทปัญญา
๑๐ นางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา
นางพัชรา ดาวฉาย
๑๑ นางสาวอรพินท์ สวัสดิ์สาลี

