
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชย่ิูงชางเผือก 

และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่ เชิดชูย่ิงชางเผือก 
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   
วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑  รวมทั้งส้ิน  ๙,๐๘๒  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหนาที่แทน 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

รายนามผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
อันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ประจําป  ๒๕๕๑ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 
 

๑ นายวรวัจน  เอื้ออภิญญกุล   
๒ นายวิชาญ  มีนชัยนันท   
๓ นายสันติ  พรอมพัฒน   
๔ นายสุพล  ฟองงาม   
๕ นายอุดมเดช  รัตนเสถียร   
๖ นายพงศกร  อรรณนพพร   
๗ นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย  
๘ นายศรีเมือง  เจริญศิริ  
๙ นายสุขุมพงศ  โงนคํา  

๑๐ นายมงคล  กิมสูนจันทร  
๑๑ นายยืนหยัด  ใจสมุทร 
๑๒ นายสันตศักย  จรูญ  งามพิเชษฐ 
๑๓ นายนิคม  ไวยรัชพานิช 
๑๔ นายชลนาน  ศรีแกว 
๑๕ นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน 
๑๖ นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ 
๑๗ นายฐานิสร  เทียนทอง 
๑๘ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ 
๑๙ นายธวัชชัย  อนามพงษ 
๒๐ นายธีระ  สลักเพชร 
๒๑ นายนคร  มาฉิม 

๒๒ นายปณวัตร  เล้ียงผองพันธุ 
๒๓ นายประจักษ  แกลวกลาหาญ 
๒๔ นายประพนธ  นิลวัชรมณ ี
๒๕ นายประสิทธิ์  ต้ังศรีเกียรติกุล 
๒๖ นายพีรพันธุ  พาลุสุข 
๒๗ นายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ 
๒๘ นายยรรยง  รวมพัฒนา 
๒๙ นายวีระพล  อดิเรกสาร 
๓๐ นายศักดา  คงเพชร 
๓๑ นายสมเกียรติ  ฉันทวานิช 
๓๒ นายสมเกียรติ  ศรลัมพ 
๓๓ นายสมชัย  ฉัตรพัฒนศิริ 
๓๔ นายสาทิตย  วงศหนองเตย 
๓๕ นายสุนัย  จุลพงศธร 
๓๖ นายสุรเดช  ยะสวัสด์ิ 
๓๗ นายสุรพล  เกียรติไชยากร 
๓๘ นายองอาจ  คลามไพบูลย 
๓๙ นายอํานวย  คลังผา 
๔๐ นายเอกพจน  ปานแยม 
๔๑ นายประกอบ  จิรกิติ 
๔๒ นายกฤช  อาทิตยแกว 



 หนา   ๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๔๓ นายจตุรงค  ธีระกนก 
๔๔ นายเจตน  ศิรธรานนท 
๔๕ นายชรินทร  หาญสืบสาย 
๔๖ นายดิเรก  ถึงฝง 
๔๗ นายถนอม  สงเสริม 
๔๘ นายทรงศักด์ิ  ศรีอนุชาต 
๔๙ นายประเสริฐ  ชิตพงศ 
๕๐ นายพินิจ  กุลละวณิชย 
๕๑ นายไพโรจน  ถัดทะพงษ 
๕๒ พลตํารวจโท  มาโนช  ไกรวงศ 
๕๓ พลตํารวจโท  ยุทธนา  ไทยภักดี 
๕๔ นายวิระ  มาวิจักขณ 
๕๕ นายสมศักด์ิ  บุญเปล้ือง 
๕๖ นายสุพจน  โพธิ์ทองคํา 
๕๗ นายสุรพงษ  ตันธนศรีกุล 
๕๘ นายทนุศักด์ิ  เล็กอุทัย 
๕๙ นายนพดล  พลเสน 
๖๐ นายพรศักด์ิ  เจริญประเสริฐ 
๖๑ นายพอง  ชีวานันท 
๖๒ นายรณฤทธิชัย  คานเขต 
๖๓ นายสมัย  เจริญชาง 
๖๔ นายอภิชาต  การิกาญจน 
๖๕ นายอารยะ  ชุมดวง 
๖๖ พลตํารวจตรี ขจร  สัยวัตร 
๖๗ นายจารึก  อนุพงษ 
๖๘ นายอนันต  อริยะชัยพาณิชย 
๖๙ นายชวลิต  ลาภผล 

๗๐ นายประทีป  วรนิติ 
๗๑ นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ 
๗๒ นาวาอากาศเอก  อาวุธ  เงินชูกล่ิน 
๗๓ พลตํารวจเอก  นิสสัย  บุญศิริ 
๗๔ นายกิติศักด์ิ  สินธุวนิช 
๗๕ นายโกศล  วิชิตธนาฤกษ 
๗๖ นายจตุรงค  ปญญาดิลก 
๗๗ นายทศพร  ศิริสัมพนัธ 
๗๘ นายนัที  เปรมรัศม ี
๗๙ นายบัณฑูร  สุภัควณิช 
๘๐ นายอดุลย  กอวัฒนา 
๘๑ นายอําพน  กิตติอําพล 
๘๒ นายอุทิศ  ขาวเธียร 
๘๓ พลเอก  กมล  แสนอิสระ 
๘๔ พลเอก  กิตติพงษ  เกษโกวิท 
๘๕ พลเอก  โกวิท  รักษาเสรี 
๘๖ พลเอก  ไกรศิริ  บุรณศิริ 
๘๗ พลเอก  จริยะ  ทองทับ 
๘๘ พลเอก  ณัฐชัย  เพิม่ทรัพย 
๘๙ พลเอก  ดิชวัฒน  กุญชรานุสสรณ 
๙๐ พลเอก  เดชชัย  มีผดุง 
๙๑ พลเอก  หมอมหลวงทศนวอมร  เทวกุล 
๙๒ พลเอก  ธนะศักด์ิ  ปฏิมาประกร 
๙๓ พลเอก  เธียรวิชญ  สายพงศ 
๙๔ พลเอก  บัณฑูร  ติปยานนท 
๙๕ พลเอก  ประสิทธิชัย  พิบลูรัตน 
๙๖ พลเอก  พจน  ฉํ่าเฉียวกุล 



 หนา   ๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๙๗ พลเอก  พรชัย  กรานเลิศ 
๙๘ พลเอก  ภุชงค  ขุนทอง  
๙๙ พลเอก  มนตรี  ชมภูจันทร 

๑๐๐ พลเอก  วีรวิทย  คูสําราญ 
๑๐๑ พลเอก  สมเกียรติ  มาสมบูรณ 
๑๐๒ พลเอก  สันติ  คุตตะสิงคี 
๑๐๓ พลเอก  สิทธิศักด์ิ  เทภาสิต 
๑๐๔ พลเอก  สุกิจ  ขมะสุนทร 
๑๐๕ พลเอก  สุชีพ  กิจวารี 
๑๐๖ พลเอก  อนพุงษ  เผาจินดา 
๑๐๗ พลเอก  อภิชาติ  ทิมสุวรรณ 
๑๐๘ พลเอก  อารักษ  ประภาพันธ 
๑๐๙ พลเรือเอก  จํานงค  กิตติพีรชล 
๑๑๐ พลเรือเอก  ชชัวาลย  อัมระปาล  
๑๑๑ พลเรือเอก  ชาญชัย  เจริญสุวรรณ 
๑๑๒ พลเรือเอก  ธนา  บุนนาค 
๑๑๓ พลเรือเอก  นิพนธ  จักษุดุลย 
๑๑๔ พลเรือเอก  ปติ  อุตตะโมท 
๑๑๕ พลเรือเอก  ยอดชาย  รักสําหรวจ 
๑๑๖ พลเรือเอก  รพล  คําคลาย 
๑๑๗ พลเรือเอก  วรพจน  วนินทานนท 
๑๑๘ พลเรือเอก  วัลลภ  เกิดผล 
๑๑๙ พลเรือเอก  วีรวัฒน  วงษดนตรี 
๑๒๐ พลเรือเอก  ศุภกร  บูรณดิลก 
๑๒๑ พลเรือเอก สมเจตน  เนียมศิริ 
๑๒๒ พลเรือเอก  สมศักด์ิ  ถนอมพล 
๑๒๓ พลเรือเอก  สามารถ  จําปรัตน 

๑๒๔ พลเรือเอก  สินาด  หงสกุล 
๑๒๕ พลอากาศเอก  จัตุรงค  วงศไทย 
๑๒๖ พลอากาศเอก  ดนัย  นันทะศิริ 
๑๒๗ พลอากาศเอก  ธิบดี  เพ็งฉุย 
๑๒๘ พลอากาศเอก  พิธพร  กล่ินเฟอง 
๑๒๙ พลอากาศเอก  มานิต  สพันธุพงษ 
๑๓๐ พลอากาศเอก  รวิน  หงสกุล 
๑๓๑ พลอากาศเอก  สมชาย  เธียรอนันท 
๑๓๒ พลอากาศเอก  หมอมหลวงสุปรีชา  

กมลาศน 
๑๓๓ พลอากาศเอก  อภิสิทธิ์  จุลโมกข 
๑๓๔ พลอากาศเอก  อิทธพร  ศุภวงศ 
๑๓๕ พลโท  จุมภฎ  ศรีธรรม 
๑๓๖ พลโท  ชยุติ  สุวรรณมาศ 
๑๓๗ พลโท  วรกฤษ  แยมวิบูล 
๑๓๘ พลโท  วิทยา  ชอวิเชียร 
๑๓๙ นายเทวัญ  วิชิตะกุล 
๑๔๐ นายจรัลธาดา  กรรณสูต 
๑๔๑ นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง 
๑๔๒ นายชัยสวัสด์ิ  กิตติพรไพบูลย 
๑๔๓ นายปยะพันธ  จัมปาสุต 
๑๔๔ นายระพินทร  จารุดุล 
๑๔๕ นายสุรชัย  ธารสิทธิ์พงษ 
๑๔๖ นายชาตรี  ชวยประสิทธิ์ 
๑๔๗ นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ 
๑๔๘ นายเมตตา  บันเทิงสุข  
๑๔๙ นายสุชาติ  จันลาวงศ 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๕๐ นายเชิดวิทย  ฤทธิประศาสน 
๑๕๑ นายพระนาย  สุวรรณรัฐ 
๑๕๒ นายเมฆินทร  เมธาวิกูล 
๑๕๓ นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล  
๑๕๔ นายสุธี  มากบุญ 
๑๕๕ นายเสนอ  จันทรา 
๑๕๖ นายอานนท  พรหมนารท 
๑๕๗ นายกิตติพงษ  กิตยารักษ 
๑๕๘ นายพงษภัฏ  เรียงเครือ 
๑๕๙ นายนคร  ศิลปอาชา  
๑๖๐ นายผดุงศักด์ิ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
๑๖๑ นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต 
๑๖๒ นายวีระ  โรจนพจนรัตน 
๑๖๓ นายสด  แดงเอียด 
๑๖๔ นายกิตติ  ตีรเศรษฐ 
๑๖๕ นายชินภัทร  ภูมิรัตน 
๑๖๖ นายณัฐเมศร  วงศสิริฉัตร 
๑๖๗ นายทวีศักด์ิ  บุญเกิด 
๑๖๘ นายธีรยศ  วิทิตสุวรรณกุล 
๑๖๙ นายธีรวุฒิ  บุณยโสภณ 
๑๗๐ นายนครชัย  เผื่อนปฐม 
๑๗๑ นายนําชัย  ทนผุล 
๑๗๒ นายปกิต  วิชยานนท 
๑๗๓ นายประทักษ  โอประเสริฐสวัสด์ิ 
๑๗๔ นายปยทัศน  ทศันาวิวัฒน 
๑๗๕ นายพิเชฐ  อุดมรัตน 
๑๗๖ นายพิภพ  จิรภิญโญ 

๑๗๗ นายมนัส  ปะนะมณฑา 
๑๗๘ นายมังกร  กุลวานิช 
๑๗๙ นายยศอนันต  ยศไพบูลย 
๑๘๐ นายเย้ือน  ตันนิรันดร 
๑๘๑ นายวรชัย  รัตนธราธร 
๑๘๒ นายวรชาติ  สิรวราภรณ 
๑๘๓ นายวิเชียร  เลาหเจริญสมบัติ 
๑๘๔ นายวิญู  มิตรานันท 
๑๘๕ นายวีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ 
๑๘๖ นายวุฒิชัย  กปลกาญจน 
๑๘๗ นายสมภพ  ล้ิมพงศานุรักษ 
๑๘๘ นายสัญชัย  สุวังบุตร 
๑๘๙ นายสุเทพ  จารุรัตนศิริกุล 
๑๙๐ นายสุนทร  บุญญาธิการ 
๑๙๑ นายสุเมธ  แยมนุน 
๑๙๒ นายสุรศักด์ิ  ฐานีพานิชสกุล 
๑๙๓ หมอมราชวงศสุริยวุฒิ  สุขสวัสด์ิ 
๑๙๔ นายอนุวัตร  รุงพิสุทธิพงษ 
๑๙๕ นายอภิชาต  สุคนธสรรพ  
๑๙๖ นายชัยรัตน  โภคาวัฒนา  
๑๙๗ นายชาตรี  บานชื่น 
๑๙๘ นายทวีสุข  พันธุเพ็ง 
๑๙๙ นายศุภมิตร  ชุณหสุทธิวัฒน  
๒๐๐ นายสถาพร  วงษเจริญ 
๒๐๑ นายสุคนธ  เจียสกุล 
๒๐๒ นายเสรี  หงษหยก 
๒๐๓ นายอนุพงศ  ชิตวรากร 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๐๔ นายอัษฎา  ตียพันธ 
๒๐๕ นายดําริ  สุโขธนัง 
๒๐๖ นายไพโรจน  สัญญะเดชากุล 
๒๐๗ นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล 
๒๐๘ นายอิสสระ  โชติบุรการ  
๒๐๙ พลเอก  ชายชาญ  ตาตะนันทน  
๒๑๐ พลเอก  ชศูักด์ิ  สุวรรณศิริกุล  
๒๑๑ พลเอก  ประวิชช  ตันประเสริฐ  
๒๑๒ นายปราโมทย  โสภาคย   
๒๑๓ นายสหัส  พุกกะมาน   
๒๑๔ นายเหลือพร  ปุณณกันต  
๒๑๕ พลตํารวจโท  ชลอ  ชูวงษ  
๒๑๖ พลตํารวจโท  ถาวรศักด์ิ  เทพชาตรี
๒๑๗ พลตํารวจโท  พิจาร  จิตติรัตน  
๒๑๘ พลตํารวจโท  ศุภวุฒิ  สังขออง  
๒๑๙ พลตํารวจโท  สถาพร  หลาวทอง 
๒๒๐ นายกรชาล  จินดายะพาณิชย  
๒๒๑ นายเกรียง  โพธิ์แกว   
๒๒๒ นายคะแนน  พัฒนา   
๒๒๓ นายจิตรนรา  นวรัตน   
๒๒๔ นายเฉลิมพล  พลญาพิพัฒน  
๒๒๕ นายชวลิต  เกริกชัยวัน   
๒๒๖ นายชาญชัย  กมลเทพา   
๒๒๗ นายชาตรี  สุวรรณิน   
๒๒๘ นายไชยยันต  สุวรรณย่ิง  
๒๒๙ นายฐาปนา  ใจกลม   
๒๓๐ นายณรงค  วัฒนาบรรจงสุข  

๒๓๑ รอยโท  ณรงคศักด์ิ  ล้ิมวงษทอง 
๒๓๒ นายดุลยพิชัย  มหาวีระ   
๒๓๓ นายธวัชชัย  ล้ินทอง   
๒๓๔ นายนพรัตน  นาคประเสริฐ  
๒๓๕ นายนิรันดร  วุฒิวัฒน   
๒๓๖ นายบัญชา  พันธบูรณะ  
๒๓๗ เรืออากาศเอก  ประทีป  จันทรยุคล
๒๓๘ นายประวิทย  ผลประเสริฐ  
๒๓๙ นายผิน  พลังวชิรา   
๒๔๐ นายไพศาล  วรดิษฐ   
๒๔๑ นายยงค  พานพิทักษ   
๒๔๒ นายวันยุทธ  วัฒนธรรม  
๒๔๓ นายวิชัย  แพรพร้ิวงาม   
๒๔๔ นายวิรัช  บัวเผื่อน   
๒๔๕ นายวีระชัย  จิระเดชประไพ  
๒๔๖ นายศิริชัย  วิทยโชคกิติคุณ  
๒๔๗ นายสมชาย  อูทอง   
๒๔๘ นายสมภพ  พิทักษ  
๒๔๙ นายสุขใจ  วงษอาทิตย 
๒๕๐ นายสุทธิพงศ  นิธชิวาล 
๒๕๑ นายเสรี  สัจจะพรเทพ 
๒๕๒ นายสุชาติ  เวโรจน 
๒๕๓ นายกีรติ  เชียงปวน 
๒๕๔ นายไกรยง  ติวราภรณศานต์ิ 
๒๕๕ นายจรัญ  ฉางแกว 
๒๕๖ นายจรูญ  โชครุงวรานนท 
๒๕๗ นายฉัตรชัย  ไทรโชต 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๕๘ นายเฉลิมพงศ  ขันตี 
๒๕๙ นายชํานาญ  รวิวรรณพงษ 
๒๖๐ นายโชคชัย  รุจินินนาท 
๒๖๑ นายฐิตินนทน  สุรดิฐนันท 
๒๖๒ นายณรงค  ประจุมาศ 
๒๖๓ นายณรงค  สุธรรมโกศล 
๒๖๔ นายณัฐพงศ  วงศศิวะวิลาส 
๒๖๕ นายทวีนัส  พรรณพงาพันธุ 
๒๖๖ นายธนาคม  ล้ิมภักดี 
๒๖๗ นายธีระพล  ศรีอุดมขจร 
๒๖๘ นายนพรัตน  ชลวิทย 
๒๖๙ นายนพเรศ  พันธุนรา 
๒๗๐ นายนํา  กรุยรุงโรจน 
๒๗๑ นายบดินทร  ตรีรานุรัตน 
๒๗๒ นายบวรศักด์ิ  ทวิพัฒน 
๒๗๓ นายปฏิญญา  สูตรสุวรรณ 
๒๗๔ นายปรเมษฐ  โตวิวัฒน 
๒๗๕ นายประชา  งามลํายวง 
๒๗๖ นายประวิตร  ประคําโทน 
๒๗๗ นายประสิทธิ์  ตันติเสรี 
๒๗๘ นายประเสริฐ  เลิศพูนวศนิ 
๒๗๙ นายปริญญา  อิทธิวิกุล 
๒๘๐ นายปรีชา  เชิดช ู
๒๘๑ นายปยะรัตน  ตัณฑศรี 
๒๘๒ นายพงศวริศ  มนีพัฒนสันติ 
๒๘๓ นายพิเชฐ  โพธิวิจิตร 
๒๘๔ นายพิสิษฐ  นิ่งนอย 

๒๘๕ นายไพบูลย  ชูโชติ 
๒๘๖ นายไพโรจน  โรจนอภิรักษกุล 
๒๘๗ นายมนูภาน  ยศธแสนย 
๒๘๘ นายมานิตย  สุขอนันต 
๒๘๙ นายระบิล  จันทรภิรมย 
๒๙๐ นายวรพงศ  มนตรีกุล  ณ  อยุธยา 
๒๙๑ นายวรวุฒิ  ทวาทศิน 
๒๙๒ นายวิชัย  ตัญศิริ 
๒๙๓ นายวิเชียร  แสงเจริญถาวร 
๒๙๔ นายวิทยา  พรหมประสิทธิ์ 
๒๙๕ นายวิธูร  คลองมีคุณ 
๒๙๖ นายวิบูลย  ศุภสกุลอาภาพิบูล 
๒๙๗ นายวิรัตน  รีชัยพิชิตกุล 
๒๙๘ นายศักด์ิสิทธิ์  จิระพรวัชรานนท 
๒๙๙ นายสถาพร  วงศตระกูลรักษา 
๓๐๐ นายสมเกียรติ  เต็งสุวรรณ 
๓๐๑ นายสมชาย  เงารุงเรือง 
๓๐๒ นายสมบูรณ  จิตรพัฒนากุล 
๓๐๓ นายสรชัย  จตุรภัทรวงศ 
๓๐๔ นายสิงหชัย  ฤาชุตานันท 
๓๐๕ นายสุจินต  เชี่ยวชาญศิลป 
๓๐๖ นายสุพัฒน  พงษทัดศิริกุล 
๓๐๗ นายสุรินทร  ชลพัฒนา 
๓๐๘ นายสุวิทย  พรพานิช 
๓๐๙ นายอดิศักด์ิ  ศรธนะรัตน 
๓๑๐ นายอนันต  คงบริรักษ 
๓๑๑ นายอมรรัตน  กริยาผล 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๑๒ นายอริยะ  นาวินธรรม 
๓๑๓ นายอรุณ  จันทรเกิด 
๓๑๔ นายอํานาจ  โชติชะวารานนท 
๓๑๕ นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย 
๓๑๖ พลเรือเอก  ชลินทร  สาครสินธุ 
๓๑๗ นายทองอินทร  วงศโสธร 
๓๑๘ นายธรรมนูญ  หว่ังหลี 
๓๑๙ นายธวัชชัย  สันติสุข 
๓๒๐ นายพิชัยศักด์ิ  หรยางกูร 
๓๒๑ นายวราวุธ  สุมาวงศ 
๓๒๒ นายสัมพันธ  พนัธุพฤกษ 
๓๒๓ นายสุทัศน  มวงศิริ 
๓๒๔ นายสุนทร  อรุณานนทชัย 
๓๒๕ นายโสภณ  เมืองเจริญ 
๓๒๖ นายอรุณ  งามดี 
๓๒๗ นายอาณัฐชัย  รัตตกุล 
๓๒๘ นายอินทร  ศรีคุณ 
๓๒๙ นายอุดม  วัชรสกุณ ี
๓๓๐ นางสาวทัศนา  บุญทอง 
๓๓๑ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง 
๓๓๒ นางทัศนียา  รัตนเศรษฐ 
๓๓๓ นางกอบกุล  พันธเจริญวรกุล 
๓๓๔ นางพรพันธุ  บุณยรัตพันธุ 
๓๓๕ นางอัจฉรา  เตชฤทธิพิทักษ 
๓๓๖ นางสิริกาญจน  พานพิทักษ 
๓๓๗ นางสาววิไลพร  ล่ิวเกษมศานต 
๓๓๘ นางพรรณี  สถาวโรดม 

๓๓๙ นางสาวกันยา  ใจมั่น 
๓๔๐ นางจิตริยา  ปนทอง 
๓๔๑ นางเพ็ญโฉม  อินเจริญศักด์ิ 
๓๔๒ นางสาวสุจินดา  โชติพานิช 
๓๔๓ นางจริยา  เลิศอรรฆยมณี 
๓๔๔ นางฉันทวิทย  สุชาตานนท 
๓๔๕ นางสาวชุติมา  ประมูลสินทรัพย 
๓๔๖ นางถนอมนวล  โอเจริญ 
๓๔๗ นางทิพยวดี  อรรถธรรม 
๓๔๘ นางนวลจันทร  ทศันชัยกุล 
๓๔๙ นางปยะรัตน  โกวิทตรพงศ 
๓๕๐ นางภาณี  ทองพํานัก 
๓๕๑ นางเลิศลักขณา  ภูพัฒน 
๓๕๒ นางศศิธร  ลิขิตนุกูล 
๓๕๓ นางสมทรง  บุรุษพัฒน 
๓๕๔ นางสายสมร  ลํายอง 
๓๕๕ นางสาวสุวิไล  เปรมศรีรัตน 
๓๕๖ นางสุษม  ศุภนิตย 
๓๕๗ นางวันเพ็ญ  สถาวราวงศ 
๓๕๘ นางวิลาวัณย  จึงประเสริฐ 
๓๕๙ นางวิไลวรรณ  กุลกลการ 
๓๖๐ นางรัตนาภรณ  จึงสงวนสิทธิ์ 
๓๖๑ นางสาวกอบกุล  กาญจนาลัย 
๓๖๒ คุณหญิงวรรณนิตย  พิสณฑ 
๓๖๓ นางจารุวรรณ  เสาวรรณ 
๓๖๔ นางสาวดุษฎี  นันทวิไล 
๓๖๕ นางนัชรี  สุขวนิช 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๖๖ นางวันเพ็ญ  มโนมัยอุดม 
๓๖๗ นางศรีประภา  นิชโรจน 
๓๖๘ นางสุวิมล  สุทธิพงษประชา 
๓๖๙ นางอรทัย  อําพันแสง 
๓๗๐ นางสาวพรรณราย  ขันธกิจ 
๓๗๑ นางสาวจันทิมา  ย่ิงชล 
๓๗๒ นางจุฑามาศ  วงศศิวะวิลาส 
๓๗๓ นางสาวนัยนาวุธ  จันทรจําเริญ 
๓๗๔ นางสาวปชาบดี  คําปาน 

๓๗๕ นางปยนุช  มนูรังสรรค 
๓๗๖ นางสาวมยุรี  จามิกรานนท 
๓๗๗ นางสาวรุงกานต  ศรีตระกูลชัย 
๓๗๘ นางสาววรมน  ธนกนก 
๓๗๙ นางเศรณี  ศิริมังคละ 
๓๘๐ นางสาวชุติมา  สัจจานันท 
๓๘๑ นางจันทรธนา  อนิสวาง 
๓๘๒ นางวรวรรณ  แสงกลา 
๓๘๓ นางเยาวภา  วงศสวัสด์ิ 

มหาวชิรมงกุฎ 
 

๑ นายมั่น  พัธโนทัย 

๒ นายวุฒิพงศ  ฉายแสง 

๓ นายสุชาติ  ธาดาดํารงเวช 

๔ นายโสภณ  ซารัมย 

๕  นายโอฬาร  ไชยประวัติ 

๖ นายธีระชัย  แสนแกว 

๗ พันตํารวจโท  บรรยิน  ต้ังภากรณ 

๘ นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 

๙ นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ 

๑๐ นายวราวุธ  ศิลปอาชา 

๑๑ นายสมพัฒน  แกวพิจิตร 

๑๒ นายสหัส  บัณฑิตกุล 

๑๓ นายพฤฒิชัย  ดํารงรัตน 

๑๔ นายอภิรักษ  โกษะโยธิน 

๑๕ นายสามารถ  แกวมีชัย 

๑๖  พันเอก  อภิวันท  วิริยะชัย 

๑๗ นายกนก  ล้ิมตระกูล 

๑๘ นายกิตติ  สมทรัพย 

๑๙ นายเกษม  อุประ 

๒๐ นายเก้ือกูล  ดานชัยวิจิตร 

๒๑ นายคงกฤช  หงสวิไล 

๒๒ นายจตุพร  เจริญเชื้อ 

๒๓ นายจักริน  พัฒนดํารงจิตร 

๒๔ นายจิรพันธ  ล้ิมสกุลศิริรัตน 

๒๕ นายจุฤทธิ์  ลักษณวิศิษฏ 

๒๖ นายเจือ  ราชสีห 

๒๗ นายชยุต  ภุมมะกาญจนะ 

๒๘ นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ 

๒๙ นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ 

๓๐ นายเชน  เทือกสุบรรณ 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๑ นายไชยา  พรหมา 
๓๒ นายตอพงษ  ไชยสาสน 
๓๓ นายทวีวัฒน  ฤทธิ์ฤาชัย 
๓๔ นายทองดี  มนิสสาร 
๓๕ นายทิวา  เงินยวง 
๓๖ นายเทวฤทธิ์  นิกรเทศ 
๓๗ นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ 
๓๘ นายธนิตพล  ไชยนันทน 
๓๙ นายธเนศ  เครือรัตน 
๔๐ นายธีระทัศน  เตียวเจริญโสภา 
๔๑ นายนพคุณ  รัฐผไท 
๔๒ นายนริศ  ขํานุรักษ 
๔๓ นายนัจมุดดีน  อูมา 
๔๔ นายนิทัศน  ศรีนนท 
๔๕ นายนิโรธ  สุนทรเลขา 
๔๖ นายบุญจง  วงศไตรรัตน 
๔๗ นายบุญทรง  เตริยาภิรมย 
๔๘ นายประกอบ  รัตนพันธ 
๔๙ นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง 
๕๐ นายประเสริฐ  ชัยกิจเดนนภาลัย 
๕๑ นายประเสริฐ  บุญเรือง 
๕๒ นายพงศเวช  เวชชาชีวะ 
๕๓ นายพีระเพชร  ศริิกุล 
๕๔ นายเพิ่มพูน  ทองศรี 
๕๕ นายไพโรจน  ตันบรรจง 
๕๖ นายมนตรี  ปานอยนนท 
๕๗ พลโท  มะ  โพธิ์งาม 

๕๘ นายวารุจ  ศิริวัฒน 
๕๙ นายวิจิตร  พรพฤฒิพันธุ 
๖๐ นายวิชัย  สามิตร 
๖๑ นายวิทยา  ทรงคํา 
๖๒ นายวิทยา  บุรณศิริ 
๖๓ นายวุฒิชัย  กิตติธเนศวร 
๖๔ นายศิริโชค  โสภา 
๖๕ นายศิริวัฒน  ขจรประศาสน 
๖๖ นายศุภชัย  โพธิ์สุ 
๖๗ นายสงวน  พงษมณี 
๖๘ นายสถาพร  มณีรัตน 
๖๙ นายสมควร  โอบออม 
๗๐ นายสมเจตน  ลิมปะพันธุ 
๗๑ นายสมชาย  โลสถาพรพิพิธ 
๗๒ นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล 
๗๓ นายสรรเสริญ  สมะลาภา 
๗๔ นายสฤษฏ  อึ้งอภินันท 
๗๕ นายสัญชัย  วงษสุนทร 
๗๖ นายสันทัด  จีนาภักด์ิ 
๗๗ นายสากล  มวงศิริ 
๗๘ นายสาธิต  ปตุเตชะ 
๗๙ นายสินิตย  เลิศไกร 
๘๐ นายสุชาติ  ตันติวณิชชานนท 
๘๑ นายสุชาย  ศรีสุรพล 
๘๒ นาวาตรี  สุธรรม  ระหงษ 
๘๓ นายสุรชัย  เบาจรรยา 
๘๔ นายสุรพงษ  อึ้งอัมพรวิไล 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๘๕ นายเสรี  สาระนันท 
๘๖ นายอดุลย  วันไชยธนวงศ 
๘๗ นายอนันต  ผลอํานวย 
๘๘ นายอนุสรณ  ปนทอง 
๘๙ นายอลงกรณ  พลบุตร 
๙๐ นายอิทธิเดช  แกวหลวง 
๙๑ นายอิทธิรัตน  จันทรสุรินทร 
๙๒ นายสุธา  ชันแสง 
๙๓ พลตํารวจตรี  เกริก  กัลยาณมิตร 
๙๔ นายทวีศักด์ิ  คิดบรรจง 
๙๕ นายประวัติ  ทองสมบูรณ 
๙๖ พลตํารวจตรี  สุเทพ  สุขสงวน 
๙๗ พลตํารวจตรี  องอาจ  สุวรรณสิงห 
๙๘ นายเจะอามิง  โตะตาหยง 
๙๙ นายเฉลิมชัย  ศรีออน 

๑๐๐ นายนราพัฒน  แกวทอง 
๑๐๑ นายนิสิต  สินธุไพร 
๑๐๒ นายประชา  ประสพดี 
๑๐๓ นายประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ 
๑๐๔ วาที่รอยตรี  พงศพันธ  สุนทรชัย 
๑๐๕ นายพงษศักด์ิ  บุญศล 
๑๐๖ นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ 
๑๐๗ นายสุทิน  คลังแสง 
๑๐๘ วาที่รอยตรี  สุเมธ  ฤทธาคน ี
๑๐๙ นายอภิชาติ  สุภาแพง 
๑๑๐ นายเกียรติภูมิ  แสงศศิธร 
๑๑๑ นายจักริน  วงศกุลฤดี 

๑๑๒ นายประพจน  คลายสุบรรณ 
๑๑๓ นายประวัติ  วิสัยกุล 
๑๑๔ นายไพโรจน  มินเด็น 
๑๑๕ นายภิรัตน  เจียรนัย 
๑๑๖ นายรังสิกร  อุปพงศ 
๑๑๗ นายศรศักด์ิ  นิยมธรรม 
๑๑๘ นายสถาพร  สถิตยปยะรัตน 
๑๑๙ นายสะเทื้อน  ชูสกุล 
๑๒๐ นายสุรัตน  พุมพวง 
๑๒๑ นายชํานิ  บชูาสุข 
๑๒๒ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 
๑๒๓ นายเกรียงไกร  บุณยโยธิน 
๑๒๔ นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ 
๑๒๕ นายเชื่อง  ชาตอริยะกุล 
๑๒๖ นายเดชา  ดีผดุง 
๑๒๗ นายถวิล  เปล่ียนศรี 
๑๒๘ นายธวัชชัย  สวัสด์ิสาลี 
๑๒๙ นายประจง  ประมวญ 
๑๓๐ นายเผชิญ  ขําโพธ์ิ 
๑๓๑ นายพุทธิสัตย  นามเดช 
๑๓๒ พลโท ภราดร  พัฒนถาบุตร 
๑๓๓ นายวชิระ  เพงผล 
๑๓๔ นายสงขลา  วิชัยขัทคะ 
๑๓๕ นายสุขจิตต  ประยูรหงษ 
๑๓๖ นายสุทัศน  สุทนักิตระ 
๑๓๗ นายสุพจน  จันทนขาว 
๑๓๘ นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๓๙ นายอาวุธ  วรรณวงศ 
๑๔๐ นายเอกศักด์ิ  ตรีกรุณาสวัสด์ิ 
๑๔๑ นายเอนก  เพิม่วงศเสนีย 
๑๔๒ พลเอก  ชาตรี  สุคันธรัต 
๑๔๓ พลเอก  ตอศักด์ิ  คงเมือง 
๑๔๔ พลเอก  ธีระ  บูรณกสิพงษ 
๑๔๕ พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 
๑๔๖ พลเอก  พลางกูร  กลาหาญ 
๑๔๗ พลอากาศเอก  คณิต  สุวรรณเนตร 
๑๔๘ พลอากาศเอก  ณรงค  ละมายอินทร 
๑๔๙ พลอากาศเอก  อนาวิล  ภิรมยรัตน 
๑๕๐ พลโท  กฤษพนธิ์  ปานะสูตร 
๑๕๑ พลโท  กวี  ประเคนรี 
๑๕๒ พลโท  คํานวณ  เธียรประมุข 
๑๕๓ พลโท  จเรศักด์ิ  อานุภาพ 
๑๕๔ พลโท  จิรเดช  คลายใยทอง 
๑๕๕ พลโท  จิโรจน  ศิริวัฒนา 
๑๕๖ พลโท  เจษฎา  ศรีสุภาพ 
๑๕๗ พลโท  ชลวิชญ  เพิ่มทรัพย 
๑๕๘ พลโท  ชัชวาลย  ขําเกษม 
๑๕๙ พลโท  ชัยสุข  กานทอง 
๑๖๐ พลโท  ชาญชัย  สงเจริญ 
๑๖๑ พลโท  ชาย  คําวงษา 
๑๖๒ พลโท  ชิต  พรหมเดช 
๑๖๓ พลโท  เชาวฤทธิ์  ประภาจิตร 
๑๖๔ พลโท  ณัฐพชัธ  สมบูรตศรี 
๑๖๕ พลโท  ดุลกฤต  รักษเผา 

๑๖๖ พลโท  ไตรศักด์ิ  อินทรรัสม ี
๑๖๗ พลโท  ทนงศักด์ิ  อภิรักษโยธิน 
๑๖๘ พลโท  ทวีศักด์ิ  สารโกศล 
๑๖๙ พลโท  ธนยศ  พร้ิงทองฟ ู
๑๗๐ พลโท  ธํารงศักด์ิ  ดีมงคล 
๑๗๑ พลโท  ธีระศักด์ิ  อัตตะนันทน 
๑๗๒ พลโท  นภดล  เจริญพร 
๑๗๓ พลโท  นิวัติ  จันทวัฒน 
๑๗๔ พลโท  บุญสราง  มานะธรรม 
๑๗๕ พลโท  ปริญญา  สมสุวรรณ 
๑๗๖ พลโท  ปุรวัศ  นิลนนท 
๑๗๗ พลโท  เปรมสิน  นิติสิริ 
๑๗๘ พลโท  พนม  บัติประโคน 
๑๗๙ พลโท  พฤณท  สุวรรณทัต 
๑๘๐ พลโท  พัชรพงษ  อนิทรสุวรรณ 
๑๘๑ พลโท  พิชัย  โพธิทัต 
๑๘๒ พลโท  พิเชษฐ  วิสัยจร 
๑๘๓ พลโท  ภัทรไพบูลย  สังขสุวรรณ 
๑๘๔ พลโท  ภานุมาต  สีวะรา 
๑๘๕ พลโท  มนัส  เปาริก 
๑๘๖ พลโท  มาลัย  ค้ิวเที่ยง 
๑๘๗ พลโท  ยุทธศิลป  โดยชื่นงาม 
๑๘๘ พลโท  รุงรุจ  พุมนิคม 
๑๘๙ พลโท  เรืองศักด์ิ  ทองดี 
๑๙๐ พลโท  เลอพงศ  ศรีสรรพางค 
๑๙๑ พลโท  วทัญู  ปรัชญานนท 
๑๙๒ พลโท  วิรัช  ย้ิมเจริญ 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๙๓ พลโท  วิรัตน  สุดรุง 
๑๙๔ พลโท  วิลาศ  เย็นบํารุง 
๑๙๕ พลโท  วิศาล  จันทรโอภาส 
๑๙๖ พลโท  วิศิษฐ  บุศยารัศม ี
๑๙๗ พลโท  วีระกูล  ทองมา 
๑๙๘ พลโท  วีระยุทธ  จิตตศิริ 
๑๙๙ พลโท  ศัลยพงศ  ประสิทธิ์วัฒนชัย   
๒๐๐ พลโท  ศิริชัย  ดิษฐกุล 
๒๐๑ พลโท  ศุภชัย  โพธิท์องนาค 
๒๐๒ พลโท  สกนธ  สัจจานิตย 
๒๐๓ พลโท  สถาพร  ปนทองพันธุ 
๒๐๔ พลโท  สมนึก  เจียมสกุล 
๒๐๕ พลโท  สหชาติ  พิพิธกุล 
๒๐๖ พลโท  สันต  จริยาจิรวัฒนา 
๒๐๗ พลโท  สาธิต  สุวรรณประกร 
๒๐๘ พลโท  สามารถ  รักการดี 
๒๐๙ พลโท  สามารถ  อุไรวรรณ 
๒๑๐ พลโท  สิงหศึก  สิงหไพร 
๒๑๑ พลโท  สิทธิพร  ภัทรเสน 
๒๑๒ พลโท  สืบพงศ  เปาวรัตน 
๒๑๓ พลโท  สุนทร  พิกุลทอง 
๒๑๔ พลโท  สุนันท  ดีอวม 
๒๑๕ พลโท  สุรพันธ  วงศไทย 
๒๑๖ พลโท  สุรวิศต  ทองนิล 
๒๑๗ พลโท  โสภณ  ดิษฐแยม 
๒๑๘ พลโท  อดุล  อุบล 
๒๑๙ พลโท  อนนัต  สองพราย 

๒๒๐ พลโท  อนชุาติ  สุขศิลา 
๒๒๑ พลโท  อภิชัย  พิณสายแกว 
๒๒๒ พลโท  อภิศักด์ิ  จงรักษ 
๒๒๓ พลโท  อัธยา  สุคนธสิงห 
๒๒๔ พลโท  อาจศักด์ิ  ถาวรฉันท 
๒๒๕ พลโท  อาณุภาพ  ชิตพงศ 
๒๒๖ พลโท  อุชุกร  สาครนาวิน 
๒๒๗ พลโท  อุดมศักด์ิ  มวงศรีงาม 
๒๒๘ พลโท  เอกชัย  จุลเสวก 
๒๒๙ พลเรือโท  เกียรติศักด์ิ  ดามาพงศ 
๒๓๐ พลเรือโท  คมสรร  บุษปะเวศ 
๒๓๑ พลเรือโท  ชุมนุม  อาจวงษ 
๒๓๒ พลเรือโท  ณัฐพงศ  ศรีลาธนาตย 
๒๓๓ พลเรือโท  ไตรภพ  พิชัยกุล 
๒๓๔ พลเรือโท  ประสิทธิ์ชัย  ศรีวรรธนะ 
๒๓๕ พลเรือโท  มนตชัย  วิมุกตานนท 
๒๓๖ พลเรือโท  วิญชัย  จารุปกรณ 
๒๓๗ พลเรือโท  ศรีวิสุทธิ์  รตารุณ 
๒๓๘  พลเรือโท  สุรศักด์ิ  พุมพวง 
๒๓๙ พลเรือโท  สุวรรณ  ตันสุวรรณรัตน 
๒๔๐ พลเรือโท  อมรเทพ  ณ  บางชาง 
๒๔๑ พลเรือโท  อลังการ  วิชัยกุล 
๒๔๒ พลอากาศโท  จิรศักด์ิ  อิงคะวณิช 
๒๔๓ พลอากาศโท  ชาญณรงค  อินทรสมพันธ 
๒๔๔ พลอากาศโท  ดิเรก  พรหมประยูร 
๒๔๕ พลอากาศโท  บุญยฤทธิ์  เกิดสุข 
๒๔๖ พลอากาศโท  พงศธร  บัวทรัพย 



 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๔๗ พลอากาศโท  พยุงศักด์ิ  รวยร่ืน 
๒๔๘ พลอากาศโท  พัฒนพล  กานตรัตน 
๒๔๙ พลอากาศโท  พูนลาภ  เอี่ยมเจริญ 
๒๕๐ พลอากาศโท  เพทาย  อุดมศักด์ิ 
๒๕๑ พลอากาศโท  ไพฑูรย  จวงพานิช 
๒๕๒ พลอากาศโท  ไมตรี  โอสถหงษ 
๒๕๓ พลอากาศโท  ยุทธนา  สุกุมลจันทร 
๒๕๔ พลอากาศโท  วัฒนา  คลายจํานง 
๒๕๕ พลอากาศโท  วินัย  เปลงวิทยา 
๒๕๖ พลอากาศโท  สมชัย  พละพงศ 
๒๕๗ พลอากาศโท  สมนึก  สวัสด์ิถึก 
๒๕๘ พลอากาศโท  สฤษด์ิพงษ  โกมทุานนท 
๒๕๙ พลอากาศโท  สัณฑพงศ  ร่ืนรมย 
๒๖๐ พลอากาศโท  สุรพล  อิม่แสง 
๒๖๑ พลอากาศโท  อดิศักด์ิ  กล่ันเสนาะ 
๒๖๒ พลอากาศโท  เอนก  โทณานนท 
๒๖๓ พลตรี  ชุมพร  วิเชียร 
๒๖๔ พลตรี  ณภัทร  บูรณะกุล 
๒๖๕ พลตรี  ดนัยพร  จันทะยาน ี
๒๖๖ พลตรี  ปรีชา  บุญวัฒนะ 
๒๖๗ พลตรี  ผัสสไชย  เจิงกล่ินจันทน 
๒๖๘ พลตรี  ยุทธณรงค  ชํานาญศรีเพ็ชร   
๒๖๙ พลตรี  วรเวช  ทวีวุฒิทรัพย   
๒๗๐ พลเรือตรี  กิตติคุณ  ดิสถาพร 
๒๗๑ พลเรือตรี  ไกรสร  จันทรสุวานิชย 
๒๗๒ พลเรือตรี  จํารัส  เผือกประพันธ 
๒๗๓ พลเรือตรี  จีระวัฒน  เสริมฤทธิรงค 

๒๗๔ พลเรือตรี  ฉลาด  พานิชวงศ 
๒๗๕ พลเรือตรี  ชัชรินทร  ชูศรี 
๒๗๖ พลเรือตรี  ชัชวาล  วิรุฬหประภา 
๒๗๗ พลเรือตรี  ชัยวัฒน  เอี่ยมสมุทร 
๒๗๘ พลเรือตรี  ชีวิน  เสมาทอง 
๒๗๙ พลเรือตรี  ทวีชัย  บุญอนันต 
๒๘๐ พลเรือตรี  ทวีวุฒิ  พงศพิพัฒน 
๒๘๑ พลเรือตรี  เทพรังสรรค  ศิลปบรรเลง 
๒๘๒ พลเรือตรี  ประสิทธิ์  จาดบันดิสถ 
๒๘๓ พลเรือตรี  ผสมทรัพย  เก้ือหนนุ 
๒๘๔ พลเรือตรี  พลวัฒน  สิโรดม 
๒๘๕ พลเรือตรี  พิสันต  รัตนภูเพ็ชร 
๒๘๖ พลเรือตรี  พิสิษฐ  กล่ินเฟอง 
๒๘๗ พลเรือตรี  รังสิทธิ์  ปาณินท 
๒๘๘ พลเรือตรี  ลิขิต  เจริญทรัพย 
๒๘๙ พลเรือตรี  วิทยา  วงศเทิดธรรม 
๒๙๐ พลเรือตรี  วีระวงศ  ธวมงคล 
๒๙๑ พลเรือตรี  วีระวัฒน  ทิพยโสภณ 
๒๙๒ พลเรือตรี  ศรณรงค  บูรณดิลก 
๒๙๓ พลเรือตรี  ศรายุทธ  แดงเทศ 
๒๙๔ พลเรือตรี  สุพจน  สุดประเสริฐ 
๒๙๕ พลเรือตรี  สุภวัฒน  สมุทรสาคร 
๒๙๖ พลเรือตรี  อภิชาย  ฟุงลัดดา 
๒๙๗ พลเรือตรี  อมรโชติ  สุจิรัตน 
๒๙๘ พลเรือตรี  อํานาจ  บุญญะไพบูรณ 
๒๙๙ พลอากาศตรี  โฆษก  ประคองทรัพย 
๓๐๐ พลอากาศตรี  สุพจน  เจริญวานิช 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๐๑ พลอากาศตรี  สุรพล  ศิริรัตน 
๓๐๒ นายธีระชาติ  คงศิริวรกูล 
๓๐๓ รอยโท  นพดล  พนัธุกระวี 
๓๐๔ นายสมชัย  อภิวัฒนพร 
๓๐๕ นายสาธิต  รังคสิริ 
๓๐๖ นายอัษฎางค  ศรีศุภรพันธ 
๓๐๗  นายเอกลาภ  รัตนรุจ 
๓๐๘  นายเอกศักด์ิ  โอเจริญ 
๓๐๙  นายเกรียงศักด์ิ  กิตติชัยเสรี 
๓๑๐  นายพิษณุ  จันทรวิทัน 
๓๑๑  นายสุรพิทย  กีรติบุตร 
๓๑๒  นายสุวัฒน  จิราพันธุ 
๓๑๓  นายอิสินธร  สอนไว 
๓๑๔  นายอุดมผล  นนินาท 
๓๑๕  นายเฉลิมชาติ  ศรีสอาด 
๓๑๖  นายจักรี  สุจริตธรรม 
๓๑๗  นายเฉลิมพร  พิรุณสาร 
๓๑๘  นายธนัญชัย  ธรรมาภิรมย 
๓๑๙  นายมนตรี  ตันตระกูล 
๓๒๐  นายสําเริง  วรศรี 
๓๒๑  นายจํานงค  ประยงครัตน 
๓๒๒  นายจําลอง  วรหาญ 
๓๒๓ นายชิต  พงษพิสันตรัตน 
๓๒๔  นายบุญสง  ศุภมัสด์ิศุกุล 
๓๒๕  นายพงษเดช  หวังสิทธิเดช 
๓๒๖  นายวีระ  เรืองสุขศรีวงศ 
๓๒๗  นายวุฒิประสาน  จันทรจํานง 

๓๒๘  นายศรศักด์ิ  แสนสมบัติ 
๓๒๙  นายสันติพงษ  ภัทรวิเชียร 
๓๓๐  นายเสรี  สุงาม 
๓๓๑  นายอาทร  เทียนตระกูล 
๓๓๒  นายเอนก  อมัระปาล 
๓๓๓  นายปรีชา  จันทรศิริตานนท 
๓๓๔  นายวิชัย  แหลมวิไล 
๓๓๕  นายสุพัฒน  หวังวงศวัฒนา 
๓๓๖  นายเกรียงไกร  กอวัฒนา 
๓๓๗  นายอังสุมาล  ศุนาลัย 
๓๓๘  นายพีระพล  สาครินทร 
๓๓๙  นายอดุลย  ฉายอรุณ 
๓๔๐  นายกรณรงค  ฤทธิ์ฤาชัย 
๓๔๑  นายชนะ  คณารัตนดิลก 
๓๔๒  นายดุสิต  อุชุพงศอมร 
๓๔๓  นายนรินทร  พสุนธราธรรม 
๓๔๔  นายวิจักร  วิเศษนอย 
๓๔๕  นายวินิจฉัย  แจมแจง 
๓๔๖  นายสุทธิรักษ  อิศดิศัย 
๓๔๗  นายสุทธิศักด์ิ  เลาหชีวิน 
๓๔๘  นายขวัญชัย  วงศนิติกร 
๓๔๙  วาที่รอยตรี  ขันธชัย  วิจักขณะ 
๓๕๐  นายเฉลิมชัย  วรวุฒิพุทธพงศ 
๓๕๑  นายชาญวิทย  วสยางกูร 
๓๕๒  นายธงชัย  วงษเหรียญทอง 
๓๕๓  นายธีรเทพ  ศรียะพันธ 
๓๕๔  นายธีระ  มินทราศักด์ิ 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๕๕  นายนิรันดร  กัลยาณมิตร 
๓๕๖  นายปราณีต  บุญม ี
๓๕๗  นายไพโรจน  เผือกวิไล 
๓๕๘  นายโยธินศร  สมุทรคีรีจ 
๓๕๙  นายวิชล  มนัสเอื้อศิริ 
๓๖๐  นายวิชัย  ไพรสงบ 
๓๖๑  นายสันติ  กตัญุตานันท 
๓๖๒  นายสันติ  กรุสวนสมบัติ 
๓๖๓  นายสุกิจ  อานุภาพ 
๓๖๔  นายสุเทพ  โกมลภมร 
๓๖๕  นายสุเมธ  ชัยเลิศวณิชกุล 
๓๖๖  นายสุวิทย  วัชโรทยางกูร 
๓๖๗  นายเสรี  ทองเทศ 
๓๖๘  นายเอนก  ศิริวรรณยา 
๓๖๙  นายเกษม  เยาวรัตน 
๓๗๐  นายชลิต  ประจงกิจ 
๓๗๑  นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ 
๓๗๒  นายธาริต  เพ็งดิษฐ 
๓๗๓  นายพิทยา  จินาวัฒน 
๓๗๔  นายภิญโญ  ทองชัย 
๓๗๕  นายวิศิษฏ  วิศิษฏสรอรรถ 
๓๗๖  นายสถาพร  จารุภา 
๓๗๗  นายสิทธิพล  รัตนากร 
๓๗๘  นายปรีชา  กันธิยะ 
๓๗๙  นายเชาวน  รอดทองคํา 
๓๘๐  นายพูลสุข  พงษพัฒน 
๓๘๑  นายกฐิน  ศรีมงคล 

๓๘๒  นายเกรียงศักด์ิ  ประสพสันติ 
๓๘๓  นายโกสุม  สายใจ 
๓๘๔  นายไกร  โพธิ์งาม 
๓๘๕  นายไกรสีห  อัมพรายน 
๓๘๖  นายครรชิตเทพ  ต่ันเผาพงษ 
๓๘๗  นายจรัญพัฒน  ภูวนันท 
๓๘๘  นายจรัล  กังสนารักษ 
๓๘๙  นายจรัส  สุวรรณมาลา 
๓๙๐  นายจักรพันธ  เอื้อนรเศรษฐ 
๓๙๑  นายจิตตชัย  สุริยะไชยากร 
๓๙๒  นายฉรัต  ไทยอุทิศ 
๓๙๓  นายเฉลิมเผา  อจละนันท 
๓๙๔  นายเฉลิมศักด์ิ  ชุปวา 
๓๙๕  นายเฉลียว  อยูสีมารักษ 
๓๙๖  นายชลทิตย  เอี่ยมสําอางค 
๓๙๗  นายชัชวิน  ระงับภัย 
๓๙๘  นายชัยชน  โลวเจริญกูล 
๓๙๙  นายชาญยุทธ  ศุภชาติวงศ 
๔๐๐  นายชํานาญ  แสงแกว 
๔๐๑  นายชิดชนก  เชิงเชาว 
๔๐๒  นายชูชาติ  ทรัพยมาก 
๔๐๓  นายโชคชัย  เมธีไตรรัตน 
๔๐๔  นายโชดก  เกงเขตรกิจ 
๔๐๕  นายณรงค  เพ็ชรประเสริฐ 
๔๐๖  นายณรุทธ  สุทธจิตต 
๔๐๗  นายณัฐกฤต  ดิฐวิรุฬห 
๔๐๘  นายดํารัส  วงศสวาง 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๔๐๙  นายถวัลยวงค  รัตนสิริ 
๔๑๐  นายทรงพันธ  วรรณมาศ 
๔๑๑  นายทรงวิทย  สุวรรณธาดา 
๔๑๒  นายทวี  นวพลวตานนท 
๔๑๓  นายทองสุข  รวยสูงเนิน 
๔๑๔  นายธงชัย  พันธเมธาฤทธิ ์
๔๑๕  นายธงชัย  มาลา 
๔๑๖  นายธนสิทธิ์  เสรีรัตน 
๔๑๗  นายธเนศ  ขําเกิด 
๔๑๘  นายธราดล  เกงการพานิช 
๔๑๙  นายธวัช  ชิตตระการ 
๔๒๐  นายธัญญา  นิยมาภา 
๔๒๑  นายธีรธร  อัศวรุจานนท 
๔๒๒  นายธีระศิลป  ทุมวิภาต 
๔๒๓  นายนพพร  สิทธิสมบัติ 
๔๒๔  นายนเรศร  จันทนขาว 
๔๒๕  นายนิรัตน  อิมาม ี
๔๒๖  นายบุญมี  พนัธุไทย 
๔๒๗  นายประภาส  โฉลกพันธรัตน 
๔๒๘  นายประมุข  ตันจํารูญ 
๔๒๙  นายประเสริฐ  แกวเพ็ชร 
๔๓๐  นายประเสริฐ  สันตินานาเลิศ 
๔๓๑  นายปรีชา  ลามชาง 
๔๓๒  นายปรียพันธุ  อุดมประเสริฐ 
๔๓๓  นายเผดิมศักด์ิ  จารยะพันธุ 
๔๓๔  นายพงศพันธุ  ไชยวัณณ 
๔๓๕  นายพนัส  พัฒนรัฐ 

๔๓๖  นายพลภัทร  บุราคม 
๔๓๗  นายพลรัตน  วิไลรัตน 
๔๓๘  นายพิชัย  ศุจิจันทรรัตน 
๔๓๙  นายพิชิตชัย  ผองอุดม 
๔๔๐  นายพิพัฒน  ศรีเบญจลักษณ 
๔๔๑  นายเพิ่มบุญ  แกวเขียว 
๔๔๒  นายไพฑูรย  รอดวินิจ 
๔๔๓  นายไพฑูรย  วิบูลชุติกุล 
๔๔๔  นายไพบูลย  สมจิตต 
๔๔๕  นายไพรัช  ถ่ินธาน ี
๔๔๖  นายไพโรจน  กล่ินพิทักษ 
๔๔๗  นายมงคล  มงคลวงศโรจน 
๔๔๘  นายมนตรี  พิรุณเกษตร 
๔๔๙  นายมานพ  ชัยดิเรก 
๔๕๐  นายยงยุทธ  ตัณฑุลเวสส 
๔๕๑  พันจาอากาศเอก  ยรรยง  ศรีสม 
๔๕๒  นายรณชัย  คงสกนธ 
๔๕๓  นายระมัด  โชชัย 
๔๕๔  นายวรธน  อาจฤทธ์ิ 
๔๕๕  นายวรพิทย  มีมาก 
๔๕๖  นายวรรณศิลป  พีรพันธุ 
๔๕๗  นายวรวุฒิ  วรพุทธพร 
๔๕๘  นายวันชัย  จันทรประเสริฐ 
๔๕๙  นายวันชัย  จันทรวงศ 
๔๖๐  นายวันชัย  มาลีวงษ 
๔๖๑  นายวิชัย  ชี้เจริญ 
๔๖๒  นายวิชัย  เชิดชีวศาสตร 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๔๖๓  นายวิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช 
๔๖๔  นายวิเชียร  เลาหโกศล 
๔๖๕  นายวิทยา  อยูสุข 
๔๖๖  นายวินัย  ศิริชาติวาป 
๔๖๗  นายวิสุทธิ์  ฐิติรุงเรือง 
๔๖๘  นายวีระศักด์ิ  ศักด์ิศิริรัตน 
๔๖๙  นายเวช  วิเวก 
๔๗๐  นายศรีสมบัติ  ภูมิเขียว 
๔๗๑  นายศรีสุวรรณ  ชมชัย 
๔๗๒  นายศฤงคาร  พันธุพงศ 
๔๗๓  นายศิลปชัย  หอมทรัพย 
๔๗๔  นายศุภฤกษ  วัฒนสิทธิ ์
๔๗๕  นายสกนธ  วรัญูวัฒนา 
๔๗๖  นายสงคราม  เชาวนศิลป 
๔๗๗  นายสธน  โรจนตระกูล 
๔๗๘  นายสมเกียรติ  สายธนู 
๔๗๙  นายสมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ ์
๔๘๐  นายสมบัติ  ชิณะวงศ 
๔๘๑  นายสมบัติ  ธํารงธัญวงศ 
๔๘๒  นายสมปอง  เตชะโต 
๔๘๓  นายสมปอง  สมนักพงษ 
๔๘๔  นายสมศักด์ิ  ปญหา 
๔๘๕  นายสัญญา  รอยสมมุติ 
๔๘๖  นายสันติ  ลักษิตานนท 
๔๘๗  นายสัมพันธ  ธาราทิพยกุล 
๔๘๘  นายสายัณห  รุงปาสัก 
๔๘๙  นายสิทธิพร  บุณยนิตย 

๔๙๐  นายสิริ  เชี่ยวชาญวิทย 
๔๙๑  นายสุทัศน  ศิริ 
๔๙๒  นายสุเทพ  ศิลปานันทกุล 
๔๙๓  นายสุพล  ดุรงควัฒนา 
๔๙๔  นายสุเมธ  ดาโรจน 
๔๙๕  นายสุรศักด์ิ  วงศรัตนชีวิน 
๔๙๖  นายสุรสิงห  ไชยคุณ 
๔๙๗  นายสุรินทร  สูอําพัน 
๔๙๘  นายสุรีย  กาญจนวงศ 
๔๙๙  นายเสรี  ดอนแกวบัว 
๕๐๐  นายแสงชัย  พฤทธิพันธุ 
๕๐๑  นายอดิศร  ภัทราดูลย 
๕๐๒  นายอภิชาติ  นานา 
๕๐๓  นายอมร  เพชรสม 
๕๐๔  นายอรุณ  ทีรฆพงศ 
๕๐๕  นายอัญญา  ขันธวิทย 
๕๐๖  นายอาคม  ใจแกว 
๕๐๗  นายอารยะ  ปรีชาเมตตา 
๕๐๘  นายเอกชัย  แสงอินทร 
๕๐๙  นายเอกพล  หนุยศรี 
๕๑๐  นายกฤช  จารุชาต 
๕๑๑  นายกิตติ  พิทักษนิตินันท 
๕๑๒  นายเกรียงไกร  ภัทรคามินทร 
๕๑๓  นายเกรียงศักด์ิ  เจียเจริญพงษ 
๕๑๔  นายเกียรติยศ  โคมิน 
๕๑๕  นายคิมหันต  ยงรัตนกิจ 
๕๑๖  นายจตุรพร  เนียมทันต 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๕๑๗  นายจรุง  วองวาณิช 
๕๑๘  นายจรูญ  จิตติวุฒิการ 
๕๑๙  นายจีรศักด์ิ  กาญจนาพงศกุล 
๕๒๐  นายเจษฎา  ฉายคุณรัฐ 
๕๒๑  นายชอฉัตร  เส็งพานิช 
๕๒๒  นายชัชวาล  สงวนเสริมศรี 
๕๒๓  นายชาญ  ตันติวราภรณ 
๕๒๔  นายชูศักด์ิ  เอื้อวิจิตรพจนา 
๕๒๕  นายฐานันดร  ปยะศิริศิลป 
๕๒๖  นายณรงคพล  เทียนทอง 
๕๒๗  นายตรีรัตน  รัตนรักษ 
๕๒๘  นายถวิล  สุทธิวงศ 
๕๒๙  นายทนง  ประสานพานิช 
๕๓๐  นายทรงวุฒิ  หุตามัย 
๕๓๑  นายแทจริง  ศิริพานิช 
๕๓๒  นายธนวัฒน  ภาคีชีพ 
๕๓๓  นายธนู  ลอบนัดิส 
๕๓๔  นายธวัตชัย  วงคคงสวัสด์ิ 
๕๓๕  นายธานินทร  หอมปลื้ม 
๕๓๖  นายธีรศักด์ิ  ลักษณานันท 
๕๓๗  นายนพพร  ชืน่กล่ิน 
๕๓๘  นายนิพนธ  โตวิวัฒน 
๕๓๙  นายบุญชัย  นวมงคลวัฒนา 
๕๔๐  นายบุญชู  สุรียพงษ 
๕๔๑  นายบุญธรรม  จิระจันทร 
๕๔๒  นายบุญมี  จิรพิเชฐรัตนา 
๕๔๓  นายบุญสง  เอี่ยมฤกษศิริ 

๕๔๔  นายประพจน  เภตรากาศ 
๕๔๕  นายประวิทย  เอี่ยมวิถีวนิช 
๕๔๖  นายประสงค  ฝกเจริญผล 
๕๔๗  นายประเสริฐ  ธนกิจจารุ 
๕๔๘  นายประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ 
๕๔๙  นายปรารถนา  ประสงคดี 
๕๕๐  นายปยะพงษ  จงรักษ 
๕๕๑  นายพงศศักด์ิ  ปจฉิมะกุล 
๕๕๒  นายพนัส  ธัญญะกิจไพศาล 
๕๕๓  นายพรรคพร  ประภาพันธ 
๕๕๔  นายพิชัย  พงศมัน่จิต 
๕๕๕  นายพิเชฐ  ธงทอง 
๕๕๖  นายไพบูลย  ชัยเลิศพงษา 
๕๕๗  นายภาสกร  อัครเสวี 
๕๕๘  นายมานิจ  ชัยชาญณรงค 
๕๕๙  นายรณชัย  ต้ังมั่นอนันตกุล 
๕๖๐  นายรัชต  วงศตรังคพันธ 
๕๖๑  นายรัฐวุฒิ  สุขม ี
๕๖๒  นายเล็ก  เจริญกิจขจร 
๕๖๓  นายวชิระ  เพ็งจันทร 
๕๖๔  นายวรเทพ  ล่ิมปติกุล 
๕๖๕  นายวสุ  จันทรศักด์ิ 
๕๖๖  นายวัชระ  อาวุธวิทยา 
๕๖๗  นายวัฒนา  ปโรสิยานนท 
๕๖๘  นายวิกรม  เสงคิสิริ 
๕๖๙  นายวิฑูรย  เหลืองดิลก 
๕๗๐  นายวิทยา  เพ็ชรดาชัย 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๕๗๑  นายวิรัตน  พุมจันทร 
๕๗๒  นายวิรัตน  โพคะรัตนศิริ 
๕๗๓  นายวิโรจน  ธนศิริรักษ 
๕๗๔  นายวีระ  ชูรุจิพร 
๕๗๕  นายสมเกียรติ  เกียรติตันสกุล 
๕๗๖  นายสมชัย  ชัยศุภมงคลลาภ 
๕๗๗  นายสมชาย  เชื้อเพชระโสภณ 
๕๗๘  นายสมพงษ  ศิริรัตน 
๕๗๙  นายสมยศ  เฉินบํารุง 
๕๘๐  นายสมศักด์ิ  คงไพจิตรวงศ 
๕๘๑  นายสมศักด์ิ  งามเอกเอื้อ 
๕๘๒  นายสมศักด์ิ  ไชยวัฒน 
๕๘๓  นายสินเงิน  สุขสมปอง 
๕๘๔  นายสุนทร  จันโจมศึก 
๕๘๕  นายสุนัย  จันทรฉาย 
๕๘๖  นายสุมิตร  รัตนเกษตรสิน 
๕๘๗  นายสุรชัย  ลํ้าเลิศกิตติกุล 
๕๘๘  นายสุวัช  เซียศิริวัฒนา 
๕๘๙  นายองอาจ  ชาลีภา 
๕๙๐  นายอากร  แสนไชย 
 ๕๙๑  นายอากฤษฏ์ิ  บุญสงวน 
๕๙๒  นายอากาศ  พัฒนเรืองไล 
๕๙๓  นายอํานวย  กาจีนะ 
๕๙๔  นายอํานาจ  อัครวิเนค 
๕๙๕  นายอุดมศักด์ิ  อิ่มสวาง 
๕๙๖  นายอุทัย  อุโฆษณาการ 
๕๙๗  นายโอภาส  วิริยะพันธุ 

๕๙๘  วาที่รอยตรี  กิตติ  ขันธมิตร 
๕๙๙  นายรัตนาวุธ  วัชโรทัย 
๖๐๐  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 
๖๐๑  พลตํารวจโท  เกรียงศักด์ิ  สุริโย 
๖๐๒  พลตํารวจโท  เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน 
๖๐๓  พลตํารวจโท  ชนินทร  ปรีชาหาญ 
๖๐๔  พลตํารวจโท  ชุมพล  วงศกําแหง 
๖๐๕  พลตํารวจโท  ณรงค  ศิริสุนทร 
๖๐๖  พลตํารวจโท  ไถง  ปราศจากศัตรู 
๖๐๗  พลตํารวจโท  บริหาร  เส่ียงอารมณ 
๖๐๘  พลตํารวจโท  ประยูร  อํามฤต 
๖๐๙  พลตํารวจโท  เรืองศักด์ิ  จริตเอก 
๖๑๐  พลตํารวจโท  วีระยุทธ  สิทธิมาลิก 
๖๑๑  พลตํารวจโท  สมเดช  ขาวขํา 
๖๑๒  พลตํารวจโท  สมยศ  ดีมาก 
๖๑๓  พลตํารวจโท  สมยศ  พุมพันธุมวง 
๖๑๔  พลตํารวจโท  สัณฐาน  ชยนนท 
๖๑๕  พลตํารวจโท  สุชาติ  เหมือนแกว 
๖๑๖  พลตํารวจโท  สุรสีห  สุนทรศารทูล 
๖๑๗  พลตํารวจโท  สุวัฒน  กรึงไกร 
๖๑๘  พลตํารวจโท  อัศวิน  ณรงคพันธ 
๖๑๙  พลตํารวจโท  อาจิณ  โชติวงศ 
๖๒๐  พลตํารวจตรี  เกริกพงศ  พุกประยูร 
๖๒๑  พลตํารวจตรี  เก้ืออนันต  ปจฉิมสวัสด์ิ 
๖๒๒  พลตํารวจตรี  ณัฐพิชย   

สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
๖๒๓  พลตํารวจตรี  ตรีทศ  รณฤทธิวิชัย 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๖๒๔  พลตํารวจตรี  เธียรชัย  เอี่ยมรักษา 
๖๒๕  พลตํารวจตรี  นเรศ  เทียนกริม 
๖๒๖  พลตํารวจตรี  ประจิม  ล่ิมสุวรรณ 
๖๒๗  พลตํารวจตรี  ประพัฒน  คนตรง 
๖๒๘  พลตํารวจตรี  ศิริพงศ  อองแสงคุณ 
๖๒๙  พลตํารวจตรี  สหัสชัย  อินทรสุขศรี 
๖๓๐  พลตํารวจตรี  สุรสิทธิ์  สังขพงศ 
๖๓๑  พลตํารวจตรี  อรรถพร  อุทยานานนท 
๖๓๒  พลตํารวจตรี  เอกรัตน  มีปรีชา 
๖๓๓  นายจเร  พันธุเปร่ือง 
๖๓๔  นายวิจักขณ  นาควัชระ 
๖๓๕  นายกฤษณะ  กสิโสภา 
๖๓๖  นายกฤษดา  วิบูลยพงศ 
๖๓๗  นายกองเกียรติ  เกราะแกว 
๖๓๘  นายกุลธนิต  มงคลสวัสด์ิ 
๖๓๙  นายเกษม  ถิระพัฒนพิบูล 
๖๔๐  นายโกวิท  ศรีไพโรจน 
๖๔๑  นายคมกฤช  ศรีดัน 
๖๔๒  นายคมวิทย  ภัทรไชยวัฒน 
๖๔๓  นายคีรี  อํานักมณ ี
๖๔๔  นายจรูญ  ธีรนานนท 
๖๔๕  นายจํานอง  ปานทอง 
๖๔๖  นายจิรวุฒิ  เตชะพันธุ 
๖๔๗  นายจิรวุสฐ  สุขไดพึ่ง 
๖๔๘  นายจิระประวัติ  แบบประเสริฐ 
๖๔๙  นายจุมพล  พันธุสัมฤทธิ ์
๖๕๐  นายฉกาจ  ชะระภิญโญ 

๖๕๑  นายฉัตรชัย  ใจดี 
๖๕๒  นายเฉลิมพล  ไตรหิรัญ 
๖๕๓  นายชัชวาล  จิรบวร 
๖๕๔  นายชัยชนะ  พนัธุภักดีดิสกุล 
๖๕๕  นายชาญชัย  ชลานนทนิวัฒน 
๖๕๖  นายชาติ  ชัยเดชสุริยะ 
๖๕๗  นายชินวัตร  เหมือนแกวจินดา 
๖๕๘  นายชูศักด์ิ  เสนาบุญญฤทธิ ์
๖๕๙  นายโชคชัย  ทิฐิกัจจธรรม 
๖๖๐  นายโชคชัย  สินศุภรัตน 
๖๖๑  นายดินทอง  มงคลเดชคุณ 
๖๖๒  นายดิเรก  อิ้งจะนิล 
๖๖๓  นายแดง  พึ่งลอม 
๖๖๔  นายทรงวุฒิ  รัตนากร 
๖๖๕  นายทวีศักด์ิ  ตันรัตนกุล 
๖๖๖  นายทินกร  วิเศษสุข 
๖๖๗  นายเทียนชัย  มาพิบูลธัญชาติ 
๖๖๘  นายธงชัย  รุงเจริญวิวัฒนา 
๖๖๙  นายธนพล  จูฑะเตมีย 
๖๗๐  นายธรัมพ  ชาลีจันทร 
๖๗๑  นายธีระ  ดีนิสสัย 
๖๗๒  นายนิทัศน  ธรรมโชติ 
๖๗๓  นายนิพนธ  ผังสุวรรณดํารง 
๖๗๔  นายเนิน  รอดกําพล 
๖๗๕  นายบัลลังก  ปนสากล 
๖๗๖  นายบุญสง  เนตรปฐมพรกิจ 
๖๗๗  นายบุษย  สิทธิพันธ 



 หนา   ๒๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๖๗๘  นายปฏิพัทธ  บุญชิต 
๖๗๙  นายประกายเพชร  แหวนเกตุ 
๖๘๐  นายประจวบ  ปญญากําพล 
๖๘๑  นายประพัฒนพงศ  สุคนธ 
๖๘๒  นายประภัสร  วองวิไลรัตน 
๖๘๓  นายประยูร  พัฒนอมร 
๖๘๔  นายประวัติ  ฤทธิธาดา 
๖๘๕  นายปราโมทย  ออนละออ 
๖๘๖  นายปริญเดช  ศิริพานิช 
๖๘๗  นายปรีชา  พงษพานิช 
๖๘๘  นายปรีชา  สุดสงวน 
๖๘๙  รอยตํารวจเอก  ปรีเชาว  พิพัฒนพานชิ 
๖๙๐  นายเปยมศักด์ิ  ศิริสินธว 
๖๙๑  นายพงศธรรศ  พงศาสุริยรัฐ 
๖๙๒  นายพงศพญา  ศรีนพนิคม 
๖๙๓  นายพงศพิเชษฐ  จันทรพรกิจ 
๖๙๔  นายพงศอนันต  การุณยวนิช 
๖๙๕  นายพงษธาดา  นาคะรัศมี 
๖๙๖  นายพงษศักด์ิ  รัตนะพิสิฐ 
๖๙๗  นายพงษศักด์ิ  อินทุโสมา 
๖๙๘  นายพัฒนชาติ  ภักดีวงศ 
๖๙๙  นายพิจิตร  จูฑะประชากุล 
๗๐๐  นายพิชัย  ไชยวังษา 
๗๐๑  นายพิชัย  ศรีจํานอง 
๗๐๒  นายพิทักษ  บูรพาชีพ 
๗๐๓  นายพิบูลย  จตุพัฒนกุล 
๗๐๔  นายพิพากษา  ชุมแวงวาป 

๗๐๕  นายเพิ่มสิน  วิชิตนาค 
๗๐๖  นายเพียรศักด์ิ  สมบัติทอง 
๗๐๗  นายไพรัช  เชื้อทองฮัว 
๗๐๘  นายไพรัช  พรสมบูรณศิริ 
๗๐๙  นายภาณุพงษ  เจริญย่ิง 
๗๑๐  นายภิรัตน  ควรสนธิ 
๗๑๑  นายมงคล  จิรชัยสกุล 
๗๑๒  นายยุทธการ  สุทธิพงษ 
๗๑๓  นายยุทธพงษ  อภิรัตนรังษี 
๗๑๔  นายรุงเรือง  พิริยเลิศศักด์ิ 
๗๑๕  นายวริช  มุนนิทร 
๗๑๖  นายวัชรากร  เปรมประเสริฐ 
๗๑๗  นายวัฒนา  สวัสด์ิทอง 
๗๑๘  นายวันชัย  ชาญสตบุตร 
๗๑๙  นายวัลลภ  สุขปาณี 
๗๒๐  นายวิชัย  พิบูลฤทธิวงศ 
๗๒๑  นายวิชาญ  ศรีสุวรรณกิจ 
๗๒๒ นายวิทยา  หว่ังประดิษฐ 
๗๒๓ นายวินัย  ตันวิสุทธิ ์
๗๒๔ นายวิพล  เทียนเสริมทรัพย 
๗๒๕ นายวิรัช  ธัญญะกิจ 
๗๒๖ นายวิรุฬห  ฉันทธนนนัท 
๗๒๗ นายวิโรจน  ชัชวาลวงศ 
๗๒๘ นายวิวัฒน  พิณเมืองงาม 
๗๒๙ นายวิศิษฐ  ชชัวาลวงศ 
๗๓๐ นายวิศิษฐ  ลาภนิยม 
๗๓๑ นายวิเศษ  ศิริเดช 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๗๓๒ นายวีระพงศ  หาญนําผลดี 
๗๓๓ นายศรัณย  ถิรพัฒน 
๗๓๔  นายศักดา  ชวงรังษี 
๗๓๕  นายศักด์ิเกษม  นิไทรโยค 
๗๓๖  นายศานติ  สุทธิวาทนฤพุฒ ิ
๗๓๗  นายศิริพงษ  พงศพันธุสุข 
๗๓๘  นายศิริพงษ  เหลืองวงศไพศาล 
๗๓๙  นายศิริศักด์ิ  พจนสิทธิ ์
๗๔๐  นายสนธ  กังสนารักษ 
๗๔๑  นายสมเกียรติ  คุววัฒนานนท 
๗๔๒  นายสมเจตน  อํานวยสวัสด์ิ 
๗๔๓  นายสมใจ  โตศุกลวรรณ 
๗๔๔  นายสมชาย  จุฬามณี 
๗๔๕  นายสมพงศ  เย็นแกว 
๗๔๖  นายสมมาตร  โตโพธิ์ไทย 
๗๔๗  นายสัญจัย  จันทรผอง 
๗๔๘  นายสันติ  นภาสวัสด์ิ 
๗๔๙  นายสันติ  สวัสดิพงษ 
๗๕๐ นายสิปทิศ  รพีมนัส 
๗๕๑  นายสุขุม  โกมาสถิตย 
๗๕๒  นายสุธน  จารุพันธ 
๗๕๓  นายสุนทร  แสงคุณะคุปต 
๗๕๔  นายสุพจน  ศรีจักรโคตร 
๗๕๕  นายสุภัท  ฤทธิชาญชัย 
๗๕๖  นายสุภัทร  ไพสิน 
๗๕๗  นายสุรจิต  พัฒนสาร 
๗๕๘  นายสุรพล  มูลศิริ 

๗๕๙  นายสุรพันธ  กิจพอคา 
๗๖๐ นายสุรศักด์ิ  บุญเพิ่ม 
๗๖๑  นายสุรสิทธิ์  มวงศิริ 
๗๖๒  นายสุรัตน  ศรีวิพัฒน 
๗๖๓  นายสุวิทย  แสวงทอง 
๗๖๔  นายโสภณ  ศิริรัตน 
๗๖๕  นายอดิศร  ไชยคุปต 
๗๖๖  นายอธึก  คลายสังข 
๗๖๗  นายอนันต  ธรรมรัตน 
๗๖๘  นายอภิชาติ  ตอดํารงค 
๗๖๙  นายอรรถพร  นาคเรือง 
๗๗๐  นายอรรถพร  สุทธิบุตร 
๗๗๑  นายอรรถสิทธิ์  กาญจนาชีวะ 
๗๗๒ นายอรัญ  ทั่งทองแท 
๗๗๓ นายอรุณ  เคยสนิท 
๗๗๔ นายอัศวิน  นิลทอง 
๗๗๕ นายอานุภาพ  บุญกระพือ 
๗๗๖ นายอํานาจ  เจตนเจริญรักษ 
๗๗๗ นายอิทธิพร  แกวทิพย 
๗๗๘ นายอุดม  อึ้งสุวรรณพานิช 
๗๗๙  นายอุทัย  ไชยริปู 
๗๘๐  รอยตํารวจโท  อุทัย  อาทิเวช 
๗๘๑  นายเอก  โอฬารนุกูล 
๗๘๒  นายโอฬาร  เกษตรสาระ 
๗๘๓  นายสมศักด์ิ  มนุญปจุ 
๗๘๔  นายสิทธิพร  สทานไตรภพ 
๗๘๕  นายสุชาต  อยูยอด 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๗๘๖  นายกฤษฏ์ิพงศ  ผดุงพัฒโนดม 
๗๘๗  นายกษิดิษ  เงินศรี 
๗๘๘  นายกังวาฬ  โปะลําพงษ 
๗๘๙  นายกิตติพัชธ  วราอุบล 
๗๙๐  นายเก้ือ  วุฒิปวัฒน 
๗๙๑  นายขรรคชัย  สุนทร 
๗๙๒  นายคเชนทร  ไชยสิทธิ ์
๗๙๓  นายจงศักด์ิ  ผดุงทรัพย 
๗๙๔  นายจิตรกร  พัฒนาศิริ 
๗๙๕  นายจุมพล  ภิญโญสินวัฒน 
๗๙๖  นายเจริญวิทย  เก้ือทิพย 
๗๙๗  นายชวลิต  ชางสลัก 
๗๙๘  นายชวิน  อยูเปนสุข 
๗๙๙  นายชัยชนะ  กิจทวีปวัฒนา 
๘๐๐  นายชัยวัฒน  วิสานนท 
๘๐๑  นายชาญศักด์ิ  เชิดสงวน 
๘๐๒  นายเชาวลิต  ชูรัศม ี
๘๐๓  นายฐานิต  ศิริจันทรสวาง 
๘๐๔  นายณัฐพร  สายสุวรรณ 
๘๐๕  นายทนงศักด์ิ  ดุลยกาญจน 
๘๐๖  นายทวิช  พงษสุวรรณ 
๘๐๗  นายทวีศักด์ิ  จิวะวิทูรกิจ 
๘๐๘  นายธวัชชัย  นิธพิิเชฐ 
๘๐๙  นายธานี  สิงหนาท 
๘๑๐  นายธีรพล  จันทวงศ 
๘๑๑  นายนภดล  ลัญฉเวโรจน 
๘๑๒  นายนเรศ  กล่ินสุคนธ 

๘๑๓  นายนิรัตน  ฟูกาญจนานนท 
๘๑๔  นายนิรันดร  อนรรฆมณีกุล 
๘๑๕  นายประคอง  เตกฉัตร 
๘๑๖  นายประโลม  คเชนทร 
๘๑๗  นายประวิทย  อิทธิชัยวัฒนา 
๘๑๘  นายประสงค  กระจางวุฒิชัย 
๘๑๙  นายประเสริฐ  อยูเจริญดี 
๘๒๐  นายปญญา  โตะทอง 
๘๒๑  นายพงศธร  เหมทานนท 
๘๒๒  นายพงษศักด์ิ  ตระกูลศิลป 
๘๒๓  นายพรหมมาศ  ภูแส 
๘๒๔  นายพฤกษ  อากาศนวม 
๘๒๕  นายพฤทธิ์  นมิิตสุรชาติ 
๘๒๖  นายพสุ  แกวตระกูลพงษ 
๘๒๗  นายพิเชฏฐ  ร่ืนเจริญ 
๘๒๘  นายพิศิษฐ  วิริยะพาณิชย 
๘๒๙  นายพิสุทธิ์  สุวบุญประภัทร 
๘๓๐  นายพีระ  จุงพิวัฒน 
๘๓๑  นายมวญ  ออนศรี 
๘๓๒  นายมีชัย  เตชาชาญ 
๘๓๓  นายเมธี  เมฆประยูร 
๘๓๔  นายเลิศชาย  จิวะชาติ 
๘๓๕  นายวรสิทธิ์  อภิชาติโชติ 
๘๓๖  นายวราคมน  เล้ียงพันธุ 
๘๓๗  นายวศิน  กุรุพนิทพาณิชย 
๘๓๘  นายวัชรชัย  แสงอุไร 
๘๓๙  นายวิชัย  ชํานาญการคา 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๘๔๐  นายวิชิต  วิจิตรสกุลศักด์ิ 
๘๔๑  นายวิทยา  บุญชัยวัฒนา 
๘๔๒  นายวิเทพ  อริยสัจจากร 
๘๔๓  นายวินัส  สุนนท 
๘๔๔  นายวิรัตน  เกษมทรัพย 
๘๔๕  นายวิรัตน  อนันตพิพัฒน 
๘๔๖  นายวีระชัย  เมธารัตนารักษ 
๘๔๗  นายศุภวิทย  ต้ังตรงจิตต 
๘๔๘  นายสบเกียรติ  วัฒนถาวร 
๘๔๙  นายสม  กุมศัสตรา 
๘๕๐  นายสมชาย  กิจนพศรี 
๘๕๑  นายสมชาย  พวงภู 
๘๕๒  นายสมพงศ  เผือกประดิษฐ 
๘๕๓  นายสรรพวิทย  ตูวิเชียร 
๘๕๔  นายสรายุทธ  วุฒยาภรณ 
๘๕๕  นายสราวุธ  เบญจกุล 
๘๕๖  นายสัญชัย  ผลฉาย 
๘๕๗  นายสาโรช  ทาสวัสด์ิ 
๘๕๘  นายสิทธิชัย  จิรวิวัฒนวนิช 
๘๕๙  นายสุจิน  ซ่ือสุวรรณ 
๘๖๐  นายสุชาติ  ชาติปญญาวุฒิ 
๘๖๑  นายสุพจน  ตันไชย 
๘๖๒  นายสุพัฒน  ลอยชศูักด์ิ 
๘๖๓  นายสุรพล  คงลาภ 
๘๖๔  นายสุรศักด์ิ  ตรีรัตนศิริกุล 
๘๖๕  นายสุวิทย  ทวีชุมพล 
๘๖๖  นายองอาจ  งามมีศรี 

๘๖๗  นายอดิศักด์ิ  เทียนกริม 
๘๖๘  นายอนันต  ธรรมราช 
๘๖๙  นายอนุรักษ  บุญนิธ ี
๘๗๐  นายอมร  ศิลปวิวัฒน 
๘๗๑  นายอรรถสิทธิ์  รอดบํารุง 
๘๗๒  นายอิทธิ  มุสิกะพงษ 
๘๗๓  นายอิทธิธรรม  อารัมภวิโรจน 
๘๗๔  นายอุเทน  วิภาณุรัตน 
๘๗๕  นายเอกวิโรจน  มณีธนวรรณ 
๘๗๖  นายกนก  วงษตระหงาน 
๘๗๗  นายเดช  พุทธเจริญทอง 
๘๗๘  พลตํารวจตรี  บริบูรณ  วุฒิภักดี 
๘๗๙  นายไพโรจน  วงศวิภานนท 
๘๘๐  นายจําเริญ  ศิริพงศติกานนท 
๘๘๑  นายประสิทธิ์  สาธร 
๘๘๒  นายสิทธิสัตย  เจียมวงศแพทย 
๘๘๓  นายสุรินทร  ต้ังสุภูมิ 
๘๘๔  นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี 
๘๘๕  นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ 
๘๘๖  นางกันตวรรณ  ตันเถียร  กุลจรรยาวิวัฒน 
๘๘๗  คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช 
๘๘๘  นางสาวเฉลิมลักษณ  เก็บทรัพย 
๘๘๙  นางสาวนริศา  อดิเทพวรพันธุ 
๘๙๐  นางฟาริดา  สุไลมาน 
๘๙๑  นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี 
๘๙๒  นางวรศุลี  สุวรรณปริสุทธิ์ 
๘๙๓  นางสาวอรุณี  ชํานาญยา 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๘๙๔  นางดุษณีย  ตยางคานนท 
๘๙๕  นางเสริมดรุณี  ตันติเวสส 
๘๙๖  นางจิรพร  มีหลีสวัสด์ิ 
๘๙๗  นางชมนาด  พงศพนรัตน 
๘๙๘  นางสาวทัศนีย  ดุสิตสุทธิรัตน 
๘๙๙  นางนิตยา  วงศเดอรี 
๙๐๐  นางนิศานาท  สถิรกุล 
๙๐๑  นางวรานุช  หงสประภาส 
๙๐๒  นางสาวสมลักษณ  สงสัมพันธ 
๙๐๓  พลตรีหญิง  วิภาสิริ  จินตสุวรรณ 
๙๐๔  พลเรือตรีหญิง  ประกายวรรณ  ทองคําวงศ 
๙๐๕  นางจินดา  เทพพัตรา 
๙๐๖  นางพุทธชาติ  อรุณเวช 
๙๐๗  นางรวิฐา  พงศนุชิต 
๙๐๘  นางสาวศิริพร  เลียงสมบัติ 
๙๐๙  นางกฤษณา  จันทรประภา 
๙๑๐  นางวันวิสาข  ธํารงนาวาสวัสด์ิ 
๙๑๑  นางธนิฏฐา  มณีโชติ 
๙๑๒  นางสาวนวลนภา  เฑียรเจริญ 
๙๑๓  นางพรทิพย  ปนเจริญ 
๙๑๔  นางเบญจวรรณ  รัตนประยูร 
๙๑๕  นางสมจินต  เปลงขํา 
๙๑๖  นางกาญจนาภา  ก่ีหมัน 
๙๑๗  นางจันทรสม  เสียงดี 
๙๑๘  นางพรรณี  เกียรติกุล 
๙๑๙  นางสาวพรศรี  กิจธรรม 
๙๒๐  นางพันธุทิพย  กาญจนโชติ 

๙๒๑  นางพูลผล  เฉียงตะวัน 
๙๒๒  นางสาวเรืองวรรณ  บัวนุช 
๙๒๓  นางอุษณา  ปานสูง 
๙๒๔  คุณหญิงพรทิพย  โรจนสุนันท 
๙๒๕  นางสุรียประภา  ตรัยเวช 
๙๒๖  นางอมัพร  นิติสิริ 
๙๒๗  นางณัฎฐภัทร  จันทวิช 
๙๒๘  นางกอบแกว  อัครคุปต 
๙๒๙  นางรุงอรุณ  วัฒนวงศ 
๙๓๐  นางกนกพร  หมูพยัคฆ 
๙๓๑  นางกรรณิการ  สิริสิงห 
๙๓๒  นางกัลยา  ตัณศิริ 
๙๓๓  นางกัลยานี  ภาคอัต 
๙๓๔  นางกาญจนา  ชูครุวงศ 
๙๓๕  นางกาญจนา   นาถะพินธ ุ
๙๓๖  นางกุณฑลี  ร่ืนรมย 
๙๓๗  นางกุลชลี  พวงเพ็ชร 
๙๓๘  นางกุลภัทรา  สิโรดม 
๙๓๙  นางจามรี  ธีรตกุลพิศาล 
๙๔๐  นางจารุมา  อัชกุล 
๙๔๑  นางจําเริญลักษณ  ธนะวังนอย 
๙๔๒  นางจิตติพันธุ  ชวเดช 
๙๔๓  นางสาวจิตผกา  ธนปญญารัชวงศ 
๙๔๔  นางสาวจิระภรณ  ตันติชัยรัตนกูล 
๙๔๕  นางสาวจิรัตน  สังขแกว 
๙๔๖  นางสาวจิราภรณ  สถาปนะวรรธนะ 
๙๔๗  นางสาวแจมใส  เพียรทอง 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๙๔๘  นางสาวฉันทนา  อารมยดี 
๙๔๙  นางสาวชุติมา  หาญจวณิช 
๙๕๐  นางสาวชูศรี  คูชัยสิทธิ ์
๙๕๑  นางดุษฎี  โยเหลา 
๙๕๒  นางสาวทิพยวรรณ  กิตติพร 
๙๕๓  นางสาวไทพีศรีนิวัติ  ภักดีกุล 
๙๕๔  นางสาวธัญมณัสธนัญญ  พาณิภัค 
๙๕๕  นางนงลักษณ  สุพรรณไชยมาตย 
๙๕๖  นางนวรัตน  อนนัตชื่น 
๙๕๗  นางนันทกา  ทาวุฒ ิ
๙๕๘  นางสาวนนัทวัน  ราษฎรนิยม 
๙๕๙  นางสาวนิตย  ศกุนรักษ 
๙๖๐  นางสาวนิวรณ  สุทธิบุญ 
๙๖๑  นางบุญวดี  เพชรรัตน 
๙๖๒  นางบุญเสริม  หุตะแพทย 
๙๖๓  นางบุษณี  วิบุลผลประเสริฐ 
๙๖๔  นางสาวเบญจพร  ไชยวรรณ 
๙๖๕  นางเบญจา  ชลธารนนท 
๙๖๖  นางประกายรัตน  ภัทรธิติ 
๙๖๗  นางประไพพิศ  มงคลรัตน 
๙๖๘  นางประภาพรรณ  ศรีจินไตย 
๙๖๙  นางประยูร  ทรงศิลป 
๙๗๐  นางปราณี  จงสุจริตธรรม 
๙๗๑  นางปริศนา  ปริพัฒนานนท 
๙๗๒  นางปล้ืมจิต  สถาพรดํารงค 
๙๗๓  นางปยะดา  ธีระกุลพิศุทธิ์ 
๙๗๔  นางสาวเปลงศรี  อิงคนินันท 

๙๗๕  นางผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล 
๙๗๖ นางผองศรี  จิตตนูนท 
๙๗๗ นางสาวผองศรี  เรืองดิษฐ 
๙๗๘ นางพรพิมล  พฤกษประเสริฐ 
๙๗๙ นางสาวพรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ 
๙๘๐ นางพรลินี  ชัยรัตน 
๙๘๑ นางพัชราวลัย  วงศบุญสิน 
๙๘๒ นางพัชรี  แสนจันทร 
๙๘๓ นางพีระวิทย  จันทานานนท 
๙๘๔ นางพูนศิริ  วัจนะภูม ิ
๙๘๕ นางเพ็ญจันทร  ซิงห 
๙๘๖ นางสาวเพ็ญจันทร  เสรีวิวัฒนา 
๙๘๗ นางสาวเพลินจันทร  เชษฐโชติศักด์ิ 
๙๘๘ นางสาวภาวนา  ภูสุวรรณ 
๙๘๙ นางสาวมณเฑียร  เปสี 
๙๙๐ นางมยุรา  เพชรรัตน 
๙๙๑ นางมัลลิกา  มัติโก 
๙๙๒ นางมาฆะสิริ  เชาวกุล 
๙๙๓ นางระวีวรรณ  โพธิ์วัง 
๙๙๔ นางเรณู  เวชรัชตพิมล 
๙๙๕ นางเรณู  สุขารมณ 
๙๙๖  นางเรืองศรี  วัฒเนสก 
๙๙๗  นางลัดดา  ศิลานอย 
๙๙๘  นางลัดดา  เอกสมทราเมษฐ 
๙๙๙  นางลําดวน  วงศสวัสด์ิ 
๑๐๐๐  นางวนิดา  บํารุงไทย 
๑๐๐๑  นางวนิดา  อิฐรัตน 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๐๐๒  นางวรญา  ภูเสตวงษ 
๑๐๐๓  นางสาววราพร  ศรีสุพรรณ 
๑๐๐๔  นางวราภรณ  เชื้ออินทร 
๑๐๐๕  นางสาววราภรณ  วุฑฒะกุล 
๑๐๐๖  นางวรินทร  วูวงศ 
๑๐๐๗  นางสาววัชรินทร  รุกขไชยศิริกุล 
๑๐๐๘  นางสาววันทนี  สวางอารมณ 
๑๐๐๙  นางสาววันทยา  วงศศิลปภิรมย 
๑๐๑๐  นางสาววารุณี  เทศะกรณ 
๑๐๑๑  นางวารุณี  บุญ-หลง 
๑๐๑๒  นางสาววาสนา  เดชอุดม 
๑๐๑๓  นางวาสนา  เลิศศิลป 
๑๐๑๔  นางวิภาวรรณ  อยูเย็น 
๑๐๑๕  นางวิมล  ศรีศุข 
๑๐๑๖  นางวิมลลักษณ  สนั่นศิลป 
๑๐๑๗  นางวิลาวัณย  เสนารัตน 
๑๐๑๘  นางสาววิไล  แยมสาขา 
๑๐๑๙  นางสาววิไล  วัฒนดํารงคกิจ 
๑๐๒๐  นางสาววิไลพร  ธนสุวรรณ 
๑๐๒๑  นางวีระวรรณ  สิทธิกรกุล 
๑๐๒๒  นางศรีลักษณ  ผลวัฒนะ 
๑๐๒๓  นางศรีสมบูรณ  มุสิกสุคนธ 
๑๐๒๔  นางสาวศรีสมร  พุมสะอาด 
๑๐๒๕  นางศรีสุดา  ธีระกาญจน 
๑๐๒๖  นางสาวศศิกาญจน  ทวิสุวรรณ 
๑๐๒๗  นางศศิธร  โรจนเนืองนิตย 
๑๐๒๘  นางศิริลักษณ  พันธุณรงค 

๑๐๒๙  นางสมใจ  กาญจนวงศ 
๑๐๓๐  นางสาวสมบูรณ  ธรรมเถกิงกิจ 
๑๐๓๑  นางสาวสมพร  สวัสดิสรรพ 
๑๐๓๒  นางสมหญิง  จันทรุไทย 
๑๐๓๓  นางสรรพสิริ  วันหนุน 
๑๐๓๔  นางสุกัญญา  สุจฉายา 
๑๐๓๕  นางสุจิตรา  หังสพฤกษ 
๑๐๓๖  นางสาวสุณีย  ลองประเสริฐ 
๑๐๓๗  นางสาวสุภาพ  วัณณะพันธุ 
๑๐๓๘  นางสุภาพร  สุกสีเหลือง 
๑๐๓๙  นางสาวสุภาสินี  ตันติศรีสุข 
๑๐๔๐  นางสาวสุมนทิพย  บุนนาค 
๑๐๔๑  นางสุมาลิน  วงศมณ ี
๑๐๔๒  นางสาวสุมาลี  เทพสุวรรณ 
๑๐๔๓  นางสุมาลี  บุญมา 
๑๐๔๔  นางสาวสุวรรณี  จรูงจิตรอารี 
๑๐๔๕  นางสาวสุวันนา  ทองสีสุขใส 
๑๐๔๖  นางสุวิมล  เข้ียวแกว 
๑๐๔๗  นางสาวสุวิมล  วองวาณิช 
๑๐๔๘  นางเสาวภา  พรสิริพงษ 
๑๐๔๙  นางโสภา  วัฒนานิกร 
๑๐๕๐  นางอนงคศิริ  วิชาลัย 
๑๐๕๑  นางอภิวันท  กําลังเอก 
๑๐๕๒  นางอมรรัตน  รัตนสิริ 
๑๐๕๓  นางอมรา  ทองปาน 
๑๐๕๔  นางอรทัย  ทองอยู 
๑๐๕๕  นางอลิสา  วัชรสินธ ุ



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๐๕๖  นางอัจฉรา  ไลสัตรูไกล 
๑๐๕๗  นางอัจฉรา  สัมบุณณานนท 
๑๐๕๘  นางสาวอัจฉราวรรณ  งามญาณ 
๑๐๕๙  นางอัญชลี  จาละ 
๑๐๖๐  นางอัญชลี  ทศันาขจร 
๑๐๖๑  นางสาวอัมพร  ทองใบ 
๑๐๖๒  นางอารีวรรณ  กล่ันกล่ิน 
๑๐๖๓  นางอุทัย  ตันละมัย 
๑๐๖๔  นางสาวเอมอร  เบญจวงศกุลชัย 
๑๐๖๕  นางเอมอร  อังสุรัตน 
๑๐๖๖  นางแอนนาเบล  ภามนี ขจรบุญ 
๑๐๖๗  นางฉวีลักษณ  บูรณารมย 
๑๐๖๘  นางฉายศรี  สุพรศิลปชัย 
๑๐๖๙  นางโฉมสุดา  สังขมณี 
๑๐๗๐  นางสาวณัฎฐีวรรณ  ปุนวัน 
๑๐๗๑  นางณัฐภร  ประกอบ 
๑๐๗๒  นางนงนุช  สุธีเชษฐ 
๑๐๗๓  นางนงลักษณ  เทศนา 
๑๐๗๔  นางนวลจันทร  เทพศุภรังษิกุล 
๑๐๗๕  นางประเทือง  รอดเพ็งสังคหะ 
๑๐๗๖  นางพนิดา  คณาพันธ 
๑๐๗๗  นางสาวพรสรวง  สังขศรี 
๑๐๗๘  นางเพ็ญศรี  ธัญญะกิจไพศาล 
๑๐๗๙  นางเพ็ญศรี  รอดมา 
๑๐๘๐  นางสาวไพเราะ  ไตรติลานันท 
๑๐๘๑  นางมาลี  บรรจบ 
๑๐๘๒  นางรัศนี  อัครพันธุ 

๑๐๘๓  นางสาวรัศมี  พลาหะวิริยะวณิช 
๑๐๘๔  นางฤทัย  วรรธนวินิจ 
๑๐๘๕  นางเลาจนา  เชาวนาดิศัย 
๑๐๘๖  นางวาสนา  พัฒนกําจร 
๑๐๘๗  นางวิไล  สีพยา 
๑๐๘๘  นางวิไลวรรณ  พรอมมูล 
๑๐๘๙  นางศิราภรณ  สวัสดิวร 
๑๐๙๐  นางสาวศิริรัตน  สุขวัลย 
๑๐๙๑  นางสายใจ  พัฒนปรีชากุล 
๑๐๙๒  นางสุนันท  จํารูญ 
๑๐๙๓  นางสุบุญญา  หุตังคบดี 
๑๐๙๔  นางสาวสุพัตรา  ศรีวณิชชากร 
๑๐๙๕  นางแสงโสม  สีนะวัฒน 
๑๐๙๖  นางโสภา  ชื่นชูจิตต 
๑๐๙๗  นางอารีย  ตันบรรจง 
๑๐๙๘  นางปราณี  เอกอรมัยผล 
๑๐๙๙  นางหิรัญญา  สุจินัย 
๑๑๐๐  นางอรรชกา  บริมเบิล 
๑๑๐๑  นางพรจันทร  นุกุลประดิษฐ 
๑๑๐๒  นางวนิดา  มาศะวิสุทธิ์ 
๑๑๐๓  นางศุภมาส  นอยจันทร 
๑๑๐๔  นางกฤตยา  เหลืองวงศไพศาล 
๑๑๐๕  นางกอรปกุล  แกวทิพย 
๑๑๐๖  นางสาวกานดา  ภูเชี่ยวชาญวิทย 
๑๑๐๗  นางก่ิงกาญจน  กาญจนศูนย 
๑๑๐๘  นางจตุพร  แสงหิรัญ 
๑๑๐๙ นางสาวจรวย  อุนเมตตาอารี 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๑๑๐  นางสาวจันทิมา  ธนาสวางกุล 
๑๑๑๑  นางจารุวัณณ  เวชสุวรรณรักษ 
๑๑๑๒  นางจิตติวรรณ  เอมมณีรัตน 
๑๑๑๓  นางสาวจิตรสุดา  นวรัตน 
๑๑๑๔  นางจิตลดา  นุชชม 
๑๑๑๕  นางสาวตวีทิพย  จรรยาพรพจน 
๑๑๑๖  นางทรรศิน  ศิริคุณโชติ 
๑๑๑๗  นางธนานันท  กาญจนนิรัติศัย 
๑๑๑๘  นางสาวบุศยา  ณ ระนอง 
๑๑๑๙  นางสาวพรดา  รัตจินดา 
๑๑๒๐  นางพวงรัตน  วิเชียรสรรค 
๑๑๒๑  นางภาวนา  ย่ิงวิริยะ 
๑๑๒๒  นางยุพาภรณ  เอกวัฒนโชตกูร 
๑๑๒๓  นางรําไพ  เชาวนชัย 
๑๑๒๔  นางวนิดา  สุวรรณบริบาล 
๑๑๒๕  นางวลัยพร  ใจดี 
๑๑๒๖  นางวารุณี  ศุขอารีย 
๑๑๒๗  นางสาวแววรวี  สังขพงษ 
๑๑๒๘  นางศิริอร  มณีสินธุ 
๑๑๒๙  นางสาวสมใจ  เกษรศิริเจริญ 
๑๑๓๐  นางสิริญา  อินทามระ 
๑๑๓๑  นางสุธรีา  พาหุสัจจะลักษณ 
๑๑๓๒  นางสุภาวดี  มาศพงศ 
๑๑๓๓  นางอุบลวรรณ  ทั่งทองแท 
๑๑๓๔  นางอุลิตษา  ดวงปน 
๑๑๓๕  นางจุฬารัตน  บุณยากร 
๑๑๓๖  นางฉัตรทอง  ทิพยกะลิน 

๑๑๓๗  นางนรรัตน  พิมเสน 
๑๑๓๘  นางมัลลิกา  ลับไพรี 
๑๑๓๙  นางมุกดา  ไคยฤทธิ์ 
๑๑๔๐  นางวัชรีย  ศิริประเสริฐ 
๑๑๔๑  นางสาววิไลลักษณ  อัญมณีรัตน 
๑๑๔๒  นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ 
๑๑๔๓  นางกรกันยา  สุวรรณพานิช 
๑๑๔๔  นางเกดแกว  หวางอุน 
๑๑๔๕  นางจันทนา  ตันไชย 
๑๑๔๖  นางสาวจิตฤดี  วีระเวสส 
๑๑๔๗  นางสาวฉวีวรรณ  แมนโชติ 
๑๑๔๘  นางฐิตยาภา  เจริญเหรียญ 
๑๑๔๙  นางสาวณัชชา  นอยเชือ้เวียง 
๑๑๕๐  นางสาวดวงกมล  รังษีธรรมปญญา 
๑๑๕๑  นางสาวดวงฤดี  คงหนู 
๑๑๕๒  นางถวิลวงศ  จิตรวิวัฒน 
๑๑๕๓  นางสาวธิติยา  เอกกุล 
๑๑๕๔  นางปรานี  เชาวลิต 
๑๑๕๕  นางปารณี  มงคลศิริภัทรา 
๑๑๕๖  นางพนารัตน  คิดจิตต 
๑๑๕๗  นางมาลินี  คุณากรกอบกิจ 
๑๑๕๘  นางสาวยุวิสสรชญา  ยกซ่ิว 
๑๑๕๙  นางวราภรณ  สุระพัฒนพิชัย 
๑๑๖๐  นางสาววิภา  ลีลาวิวัฒน 
๑๑๖๑  นางสาวศรีรัตน  ธนธีรโชติ 
๑๑๖๒  นางสาวศิณีนาถ  เกียรติกังวาฬไกล 
๑๑๖๓  นางศิริพร  เครือภู 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๑๖๔  นางสาวสุวนี   นภาภาค 
๑๑๖๕  นางอภิญญา  จันทรเศรษฐ 
๑๑๖๖  นางอมรา  พงคศิริกูล 
๑๑๖๗  นางอรทัศน  อุดมโชค 
๑๑๖๘  นางสาวอรทิพย  พิศาลบุตร 
๑๑๖๙  นางอลิศรา  มานะจิตต 
๑๑๗๐  นางสาวอินทิรา  ฉิวรัมย 
๑๑๗๑  นางอุบลรัตน  ศรีนวล 
๑๑๗๒  นางสุคนธ  สินธพานนท 

๑๑๗๓  พลตรีหญิง  กาญจนาวดี  ภูงาม 
๑๑๗๔  นางกานดา  วัชราภัย 
๑๑๗๕  นางเพ็ญศรี  ลิขิตจิตถะ 
๑๑๗๖  นางลําเนา  อยูบํารุง 
๑๑๗๗ พลตรีหญิง  ทานผูหญิงวัฒนา  วัชโรทัย 
๑๑๗๘  นางวันทนีย  วัฒนะ 
๑๑๗๙  คุณหญิงสุกัญญา  บูรณะ 
๑๑๘๐ ทานผูหญิงอรนุช 
 อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 

ประถมาภรณชางเผือก 
 

๑  นายนพดล  ปทมะ 
๒  นายวีระศักด์ิ  โควสุรัตน 
๓  นายเสรี  วงษมณฑา 
๔  นายโกวิทย  ธารณา 
๕  นายไกร  ดาบธรรม 
๖  นายคมเดช  ไชยศิวามงคล 
๗  นายชัยวัฒน  ทรัพยรวงทอง 
๘  นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ 
๙  นายไชยวัฒน  ติณรัตน 

๑๐  นายณรงคกร  ชวาลสันตติ 
๑๑  นายธนา  ชีรวินิจ 
๑๒  นายบรรจบ  รุงโรจน 
๑๓  นายปญญา  ศรีปญญา 
๑๔  นายพีรยศ  ราฮิมมูลา 
๑๕  นายวรงค  เดชกิจวิกรม 
๑๖  นายวิเชียร  ขาวขํา 

๑๗  นายวิรัตน  กัลยาศิริ 
๑๘  นายวิวัฒนชัย  โหตระไวศยะ 
๑๙  นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ 
๒๐  นายสมพล  เกยุราพันธุ 
๒๑  นายอนันต  ศรีพนัธุ 
๒๒  นายอสิ  มะหะมัดยังกี 
๒๓  พันตํารวจเอก  พายัพ  ทองชื่น 
๒๔  นายสุโข  วุฑฒิโชติ 
๒๕  พลโท  สุจินดา  สุทธิพงศ 
๒๖  นายสุรพงษ  โตวิจักษณชัยกุล 
๒๗  นายสมัคร  เชาวภานันท 
๒๘  นายชยิน  แสงจันทร 
๒๙  นายนิติ  อรัณยะนาค 
๓๐  นายประศักด์ิ  ศิริพานิช 
๓๑  นายประเสริฐ  ศรัทธาสุข 
๓๒  นายยรรยง  ธัญทะพิพงศ 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๓  นายวิสูตร  วัจนะเสถียรกุล 
๓๔  นายวุฒิชัย  แสงสําราญ 
๓๕  นายสมเกียรติ  แสงรุง 
๓๖  นายสมศักด์ิ  ตัณฑเลขา 
๓๗  นายอนุชา  ฮุนสวัสดิกุล 
๓๘  นายอภิรัฐ  ปานเทพอนิทร 
๓๙  นายอิทธิพร  จิระพัฒนากุล 
๔๐  นายสุธรรม  อยูในธรรม 
๔๑  นายภูมิธรรม  เวชยชัย 
๔๒  นายกฤษณพร  เสริมพานิช 
๔๓  นายเจษฎา  ประกอบทรัพย 
๔๔  นายชาญวิทย  อมตะมาทุชาติ 
๔๕  นายเชวง  ไทยย่ิง 
๔๖  นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย 
๔๗  นายบัณฑิต  ต้ังประเสริฐ 
๔๘  นายพันธุเรือง  พันธุหงส 
๔๙  นายพิทยา  ปสังคมาน 
๕๐  นายวรวิทย  จําปรัตน 
๕๑  นายศิริ  เลิศธรรมเทวี 
๕๒  นายสมชาย  พฤฒิกัลป 
๕๓  นายสมศักด์ิ  โชติรัตนะศิริ 
๕๔  นายสมาน  ศรีเนตร 
๕๕  นายอาณัติ  วิลาสินีวรรณ 
๕๖  นายเอื้อมบุญ  ไกรฤกษ 
๕๗  พลอากาศเอก  ชาญชาย  เกิดผล 
๕๘  พลโท  เกษม  อากาศวิภาต 
๕๙  พลโท  คณิต  สาพิทักษ 

๖๐  พลโท  จักรกฤษณ  พงษภมร 
๖๑  พลโท  ไชยเดช  บุญรอด 
๖๒  พลโท  ณัฐ  ธาตุโลหะ 
๖๓  พลโท  ปานศักด์ิ  กลาณรงคราญ 
๖๔  พลโท  พรชัย  นิพิฎฐกุล 
๖๕  พลโท  รังสฤษด์ิ  แจงเจนกิจ 
๖๖  พลโท  เลิศพนัธ  วัฒนจินดา 
๖๗  พลโท  วรเทพ  ดิษยบุตร 
๖๘  พลโท  วรรณทิพย  วองไว 
๖๙  พลโท  วิเชียร  ศิริสุนทร 
๗๐  พลโท  ศักด์ิสิทธิ์  นอมศิริ 
๗๑  พลโท  สุรพงษ  สุวรรณอัตถ 
๗๒  พลอากาศโท  เพิ่มเกียรติ  ลวณะมาลย 
๗๓  พลอากาศโท  ภักดี  แสง-ชูโต 
๗๔  พลอากาศโท  อํานาจ  ปภาวสิทธิ์ 
๗๕  พลตรี  กนก  เนตระคเวสนะ 
๗๖  พลตรี  กฤษฎา  ดวงอุไร 
๗๗  พลตรี  กฤษฎา  เร่ิมรุจน 
๗๘  พลตรี  กิตติ  ดีสระวินิจ 
๗๙  พลตรี  กิตติ  อินทสร 
๘๐  พลตรี  กิตติพงษ  อุณหกะ 
๘๑  พลตรี  กิตติพล  ภัคโชตานนท 
๘๒  พลตรี  เกริกชัย  จันทรสุวานิชย 
๘๓  พลตรี  เกษม  สุรวัตร 
๘๔  พลตรี  ขวัญโชค  กระตายทอง 
๘๕ พลตรี  คมกฤช  สุนทรธรรม 
๘๖  พลตรี  จตุพร  เจียมสมบูรณ 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๘๗  พลตรี  จรัญ  สารสิทธิ์ 
๘๘  พลตรี  จักรา  กรานเลิศ 
๘๙  พลตรี  จารุมาศ  เรืองสุวรรณ 
๙๐  พลตรี  จําลอง  คุณสงค 
๙๑  พลตรี  จิตตนันท  วีระณรงค 
๙๒  พลตรี  จิระ  เกษเกษม 
๙๓  พลตรี  เจษฎา  แสงทอง 
๙๔  พลตรี  เจิดศักด์ิ  เจริญรุงเรือง 
๙๕  พลตรี  เจียม  จันทรหอมกุล 
๙๖  พลตรี  ฉัตรชัย  ไกรสรพงษ 
๙๗  พลตรี  หมอมเจาเฉลิมศึก  ยุคล 
๙๘  พลตรี  ชวลิต  ทองนุม 
๙๙  พลตรี  ชัยฤกษ  แกวพรหมมาลย 

๑๐๐ พลตรี  ชาญ  โกมลหิรัญ 
๑๐๑  พลตรี  ชาติชิต  ตรีรัตน 
๑๐๒ พลตรี  ชานุกร  ตัณฑโกศล 
๑๐๓ พลตรี  ชํานิ  รักเรือง 
๑๐๔ พลตรี  ชินเสณ  ทองโกมล 
๑๐๕ พลตรี  ชุมพล  แพรญาติ 
๑๐๖ พลตรี  ชูเกียรติ  เธียรสุนทร 
๑๐๗ พลตรี  เชิดชัย  จันทรเทศ 
๑๐๘ พลตรี  ณัฐ  พิทักษชาติ 
๑๐๙ พลตรี  ดิฏฐพร  ศศะสมิต 
๑๑๐ พลตรี  เดชา  วิริยา 
๑๑๑ พลตรี  เดชา  เหมกระศรี 
๑๑๒ พลตรี  เดชาวัต  สังธกรณ 
๑๑๓ พลตรี  ตระหงาน  สุจริต 

๑๑๔ พลตรี  ตอเกียรติ  อรัณยะปาล 
๑๑๕  พลตรี  เติมศักด์ิ  อาภรณเอี่ยม 
๑๑๖  พลตรี  ทรงธรรม  แจมอัมพร 
๑๑๗  พลตรี  ทรงพล  ไพนุพงศ 
๑๑๘  พลตรี  ทวีป  ก่ิงเกลา 
๑๑๙  พลตรี  ทวีป  เนตรนิยม 
๑๒๐  พลตรี  ทัสน  วิรุฬหจรรยา 
๑๒๑  พลตรี  ธนา  รําพึงกิจ 
๑๒๒  พลตรี  ธรรมศักด์ิ  ขํานิล 
๑๒๓  พลตรี  ธวัชชัย  บุญศรี 
๑๒๔  พลตรี  ธานี  วสวานนท 
๑๒๕  พลตรี  ธีรยุทธ  ศศิประภา 
๑๒๖  พลตรี  ธีระ  กรใหม 
๑๒๗  พลตรี  ธีระ  สายประดิษฐ 
๑๒๘  พลตรี  ธีระพงษ  ขําคมนิกร 
๑๒๙  พลตรี  นพดล  เครือเชา 
๑๓๐  พลตรี  นริศ  วงศสิงห 
๑๓๑  พลตรี  นอบ  สุทธิพงษ 
๑๓๒  พลตรี  บัณฑิตย  บุณยะปาน 
๑๓๓  พลตรี  บุญชู  ตันติคุณพันธ 
๑๓๔  พลตรี  บุญสันติ  แสนสวัสด์ิ 
๑๓๕  พลตรี  บุณยรักษ  พูนชัย 
๑๓๖  พลตรี  เบ็ญจรงค  เจริญพร 
๑๓๗  พลตรี  ประตินันท  สายหัสดี 
๑๓๘  พลตรี  ประสาท  สุขเกษตร 
๑๓๙  พลตรี  ประสิทธิ์  ศิริวรรณ 
๑๔๐  พลตรี  ประเสริฐสุทธิ์  ทองขาว 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๔๑  พลตรี  ปฐมพงศ  ประถมภัฏ 
๑๔๒  พลตรี  ปยะพันธ  สีดอกบวบ 
๑๔๓  พลตรี  ปย  โสภัณณา 
๑๔๔  พลตรี  ผณิศวร  จันทวรินทร 
๑๔๕  พลตรี  ผดุงเกียรติ  เสกสิทธิ์ 
๑๔๖  พลตรี  พรชัย  หาญสกุล 
๑๔๗  พลตรี  พรเทพ  พิริยะโยธิน 
๑๔๘  พลตรี  พรพิพัฒน  เบญญศรี 
๑๔๙  พลตรี  พรเลิศ  จําเรียง 
๑๕๐  พลตรี  พัชราวุธ  วงษเพชร 
๑๕๑  พลตรี  พิชาติ  เขมนจันทร 
๑๕๒  พลตรี  พิทักษ  เกียรติพันธ 
๑๕๓  พลตรี  พิศณุ  พุทธวงศ 
๑๕๔  พลตรี  พิศิษฐ  เสนาวงศ 
๑๕๕  พลตรี  พีระพงษ  โตบุญมี 
๑๕๖  พลตรี  พีระพัฒน  วิริยธรรมภูมิ 
๑๕๗  พลตรี  พีระสิทธิ์  บัววิรัตน 
๑๕๘  พลตรี  ไพศาล  พิศาลกุล 
๑๕๙  พลตรี  มนตรี  อุมารี 
๑๖๐  พลตรี  มนูญ  เกิดนุม 
๑๖๑  พลตรี  มาณพ  ราศรี 
๑๖๒  พลตรี  มุงสืบ  ตะกรุดแกว 
๑๖๓  พลตรี  ยุติธรรม  สาระนาค 
๑๖๔  พลตรี  ยุทธชัย  อ่ําครองธรรม 
๑๖๕  พลตรี  เรืองปญญา  โคปาละสุต 
๑๖๖  พลตรี  ลิขิต  ถําอุทก 
๑๖๗  พลตรี  ลือ  วิทยากาญจน 

๑๖๘  พลตรี  วรวิทย  กระหมอมทอง 
๑๖๙  พลตรี  วิเชียร  ไชยปกรณ 
๑๗๐  พลตรี  วิเชียร  มัญญะหงษ 
๑๗๑  พลตรี  วิทวัส  บุญยสัมพันธุ 
๑๗๒  พลตรี  วิสิษฐ  แจงประจักษ 
๑๗๓  พลตรี  วิสุทธิ์  นาเงิน 
๑๗๔  พลตรี  วีระพงศ  คงเกษม 
๑๗๕  พลตรี  วีรัณ  ฉันทศาสตรโกศล 
๑๗๖  พลตรี  วุทธิชัย  วิมุกตะลพ 
๑๗๗  พลตรี  ศุภชัย  ภิรมยภักดี 
๑๗๘  พลตรี  ศุภฤกษ  ไมแกว 
๑๗๙  พลตรี  สนอง  บุญซ่ือ 
๑๘๐  พลตรี  สมบัติ  ปานกุล 
๑๘๑  พลตรี  สรรชัย  กาญจนลาภ 
๑๘๒  พลตรี  สัญญลักขณ  เกิดผล 
๑๘๓  พลตรี  สานิต  เทพวัลย 
๑๘๔  พลตรี  สิทธิชัย  ยังเจริญ 
๑๘๕  พลตรี  สิโรจน  ชูศักด์ิ 
๑๘๖  พลตรี  สุชาต  วายโสกา 
๑๘๗  พลตรี  สุธี  ชูจันทร 
๑๘๘  พลตรี  หมอมหลวงสุปรีดี  ประวิตร 
๑๘๙  พลตรี  สุพจน  เจริญรัตนกุล 
๑๙๐  พลตรี  สุรงค  ศรีแสน 
๑๙๑  พลตรี  สุรพล  ชื่นรัตนกุล 
๑๙๒  พลตรี  สุรสิทธิ์  ถาวร 
๑๙๓  พลตรี  สุวิทย  สวนศิริ 
๑๙๔  พลตรี  สูตร  จรูญชาติ 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๙๕  พลตรี  โสภณ  กอนแกว 
๑๙๖  พลตรี  อดิศัย  ทัพมงคล 
๑๙๗  พลตรี  อนุชิต  นิลศิริ 
๑๙๘  พลตรี  อภิไชย  เที่ยงธรรม 
๑๙๙  พลตรี  อรรคเดช  ทรงวรวิทย 
๒๐๐  พลตรี  อัครเดช  วุฒิรณฤทธิ ์
๒๐๑  พลตรี  อาคม  สุขะสุคนธ 
๒๐๒ พลตรี  อิทธิพล  ทองดี 
๒๐๓  พลตรี  อุดมเดช  สีตบุตร 
๒๐๔  พลตรี  อุทัย  ปานเสนห 
๒๐๕  พลตรี  อุรุพงษ  กาญจนสุนทร 
๒๐๖  พลตรี  เอกชัย  จันทรศรี 
๒๐๗  พลตรี  เอกศักด์ิ  ไสยสุข 
๒๐๘  พลเรือตรี  กิตติวุฒิ  อารีรอบ 
๒๐๙ พลเรือตรี  ชัยสินธุ  ญาดี 
๒๑๐  พลเรือตรี  ชุมพล  เทียมชัย 
๒๑๑  พลเรือตรี  โชติวัฒน  สาริกะวณิช 
๒๑๒  พลเรือตรี  ไชยยศ  สุนทรนาค 
๒๑๓  พลเรือตรี  ณรงค  นิลกาญจน 
๒๑๔  พลเรือตรี  ณเรศ  ชุมกมล 
๒๑๕  พลเรือตรี  ทวี  กาญจนวิสุทธิ ์
๒๑๖  พลเรือตรี  ทวีศักด์ิ  มัน่ชวนนท 
๒๑๗  พลเรือตรี  ธนวัต  พงศสุพัฒน 
๒๑๘  พลเรือตรี  ธํารง  เดชวรรณ 
๒๑๙  พลเรือตรี  พฤหัส  จันทรกุล 
๒๒๐  พลเรือตรี  พังพล  ศิริสังขไชย 
๒๒๑  พลเรือตรี  พัลลภ  ตมิศานนท 

๒๒๒ พลเรือตรี  พิเชฐ  ขําเจริญ 
๒๒๓  พลเรือตรี  มั่นใจ  บุญมา 
๒๒๔  พลเรือตรี  วรพงษ  เจริญพงศ 
๒๒๕  พลเรือตรี  วัฒนชัย  ปยภัทร 
๒๒๖  พลเรือตรี  วีระพันธ  บางทาไม 
๒๒๗  พลเรือตรี  ศิริชัย  เทียนศิริ 
๒๒๘  พลเรือตรี  ศุภพงษ  ศิริสนธ ิ
๒๒๙  พลเรือตรี  สมปอง  สังขสุวรรณ 
๒๓๐  พลเรือตรี  สรรเสริญ  ทิพนาวารัตน 
๒๓๑  พลเรือตรี  สฤษด์ิชัย  สุทธิพงศ 
๒๓๒  พลเรือตรี  สุนทร  จัดเจน 
๒๓๓  พลเรือตรี  สุริยะ  พรสุริยะ 
๒๓๔  พลเรือตรี  อดุงสวัสด์ิ  พุมพวง 
๒๓๕  พลเรือตรี  อนันต  สุขณียุทธ 
๒๓๖  พลเรือตรี  อําพล  ฉวีวรรณ 
๒๓๗  พลอากาศตรี  กรรชิต  สุวรรณฉิม 
๒๓๘  พลอากาศตรี  กฤษณะ  นิ่มวัฒนา 
๒๓๙  พลอากาศตรี  จักรพงษ  หอมไกรลาศ 
๒๔๐  พลอากาศตรี  จิรศักด์ิ  ชนะสิทธิ ์
๒๔๑  พลอากาศตรี  ชนินทร  บํารุงวุทธิ ์
๒๔๒  พลอากาศตรี  ชลิตเดช  สุดมะโนกุล 
๒๔๓  พลอากาศตรี  ชัยยุทธ  ปญญายงค 
๒๔๔  พลอากาศตรี  ชาญ  มากเพ็ชร 
๒๔๕  พลอากาศตรี  ชินรัตน  มณีอินทร 
๒๔๖  พลอากาศตรี  ณรงค  เหลาธีระเชาวน 
๒๔๗  พลอากาศตรี  ดนัย  จินดาประเสริฐ 
๒๔๘  พลอากาศตรี  ดิเรก  ร่ืนบรรเทิง 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๔๙  พลอากาศตรี  ถนอม  แยมมณฑา 
๒๕๐  พลอากาศตรี  ทนงศักด์ิ  พวงพวงรอด 
๒๕๑  พลอากาศตรี  ทวิเดนศ  อังศุสิงห 
๒๕๒  พลอากาศตรี  ทักษพล  ณ ลําปาง 
๒๕๓  พลอากาศตรี  ธานินทร  ทัตตานนท 
๒๕๔  พลอากาศตรี  ธีระภาพ  เสนะวงษ 
๒๕๕  พลอากาศตรี  บัญชา  สัทธาพงศ 
๒๕๖  พลอากาศตรี  ประวิน  ลายประดิษฐ 
๒๕๗  พลอากาศตรี  ประสิทธิ ์ ธนณาเคนทร 
๒๕๘  พลอากาศตรี  ประสิทธิ์  ปอมทอง 
๒๕๙  พลอากาศตรี  ปราโมทย  มั่งพล 
๒๖๐  พลอากาศตรี ปรีชา  ประดับมุข 
๒๖๑  พลอากาศตรี  พลเทพ  โหมดสุวรรณ 
๒๖๒  พลอากาศตรี  พิเชษฐ  ขาวจุย 
๒๖๓  พลอากาศตรี  พีรย  เตชะเสน 
๒๖๔  พลอากาศตรี  เมธา  สังขวิจิตร 
๒๖๕  พลอากาศตรี  ฤกษฤทธิ์  พวงทอง 
๒๖๖  พลอากาศตรี  เลิศฤทธิ ์ เศศะเทศานนท 
๒๖๗  พลอากาศตรี  วัธน  มณีนัย 
๒๖๘  พลอากาศตรี  วิทยา  แกววัฒนะ 
๒๖๙  พลอากาศตรี  ศิวเกียรต์ิ  ชเยมะ 
๒๗๐  พลอากาศตรี  สนั่น  พิทยาภรณ 
๒๗๑  พลอากาศตรี  สมเกียรติ  ถนัดกิจ 
๒๗๒  พลอากาศตรี  สมเกียรติ  พิมพมีลาย 
๒๗๓  พลอากาศตรี  สมเดช  อุดมศิลป 
๒๗๔  พลอากาศตรี  สมประสงค  เปล่ียนคง 
๒๗๕  พลอากาศตรี  สมพล  พนูทวีธรรม 

๒๗๖  พลอากาศตรี  สังคม  ยุวนิม ิ
๒๗๗  พลอากาศตรี  สุทธิพนัธ  กฤษณคุปต 
๒๗๘  พลอากาศตรี  สุทัศน  เสวีวัลลภ 
๒๗๙  พลอากาศตรี  สุพิชัย  สุนทรบุระ 
๒๘๐  พลอากาศตรี  สุรกิจ  จันทรเสน 
๒๘๑  พลอากาศตรี  สุรวุฒิ  จินตสุวรรณ 
๒๘๒  พลอากาศตรี  อดิศักด์ิ  เจิมวรรธนะ 
๒๘๓  พลอากาศตรี  อนิรุท  กิตติรัต 
๒๘๔ พลอากาศตรี  อุดมศักด์ิ  นาคะชัย 
๒๘๕  พลอากาศตรี  อุทิศ  ภาคภูม ิ
๒๘๖  พลอากาศตรี  อุทิศ  ย้ิมแกว 
๒๘๗  นายแคลว  ทองสม 
๒๘๘  นายจุมพล  ริมสาคร 
๒๘๙  นายชาญชัย  ชอบชื่นชม 
๒๙๐  นายนรินทร  กัลยาณมิตร 
๒๙๑  นายราฆพ  ศรีศุภอรรถ 
๒๙๒  นายสมชัย  สัจจพงษ 
๒๙๓  นายสรเศรษฐ  โสธรศิริมงคล 
๒๙๔  นายสันติ  จันทรแสงศรี 
๒๙๕  นายสุรัช  ฉ่ัวดํารงกุล 
๒๙๖  นายสุวัฒน  ปนนิกร 
๒๙๗  นายอรรคศิริ  บุรณศิริ 
๒๙๘  นายชาคร  สุชีวะ 
๒๙๙  นายประศาสน  ประศาสนวินิจฉัย 
๓๐๐  นายปญญรักษ  พูลทรัพย 
๓๐๑  นายมนัสวี  ศรีโสดาพล 
๓๐๒  นายวิษณุ  พีรานนท 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๐๓  นายสุพจน  ยานธุกิจ 
๓๐๔  นายอนุสนธิ์  ชินวรรโณ 
๓๐๕  นายอภิรัฐ  เหวียนระวี 
๓๐๖  นายชลิต  ชีชาง 
๓๐๗  นายปกรณ  พันธ ุ
๓๐๘  นายพนพ  สัตโยภาส 
๓๐๙  วาที่รอยตรี  ศรัณย  สมานพันธ 
๓๑๐  นายเสริมศักด์ิ  บุญเผื่อน 
๓๑๑  นายทวนชัย  ลมูลสวาง 
๓๑๒  นายวัฒนา  ธรรมศิริ 
๓๑๓  นายสติย  พันธวงศ 
๓๑๔  นายกอบเกียรต์ิ  บันสิทธิ ์
๓๑๕  นายกําธร  ตันเจริญ 
๓๑๖  นายกิตติพงษ  โตโพธิ์ไทย 
๓๑๗  นายกิตติศักด์ิ  กีรติยะอังกูร 
๓๑๘  นายเกรียงศักด์ิ  หงษโต 
๓๑๙  นายเกษม  ทองปาน 
๓๒๐  นายคณิต  ไชยาคํา 
๓๒๑  นายจีระวัชร  เข็มสวัสด์ิ 
๓๒๒  นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ 
๓๒๓  นายชัชวาล  ปญญาวาทีนนัท 
๓๒๔  นายชาย  โฆรวิส 
๓๒๕  นายชํานาญ  สุขพันธุ 
๓๒๖  นายชูชาติ  ฉุยกลม 
๓๒๗  นายชูชาติ  หงษรัตน 
๓๒๘  นายทรงพล  พนาวงศ 
๓๒๙  นายทรงยศ  สิริสุวัณณ 

๓๓๐  นายทรงศักด์ิ  วงศภูมิวัฒน 
๓๓๑  นายทรรศนันทน  เถาหมอ 
๓๓๒  นายทวีชัย  พิชญกุล 
๓๓๓  นายทองพูน  แกวบุตร 
๓๓๔  นายนิรันดร  เอื้องตระกูลสุข 
๓๓๕  นายนิโรจน  ประถมวงศ 
๓๓๖  นายบัณฑิต  ตันศิริ 
๓๓๗  นายประเสริฐ  โกศัลวิตร 
๓๓๘  นายปราโมช  ถาวร 
๓๓๙  นายปริญญา  เพ็งสมบัติ 
๓๔๐  นายปรีชา  สมบูรณประเสริฐ 
๓๔๑  นายพยนต  สินสุวงศวัฒน 
๓๔๒  นายพิทักษ  ปกษานนท 
๓๔๓  นายพิศิษฐ  ชีเ้ชิญ 
๓๔๔  นายพูลประโยชน  ชัยเกียรติ 
๓๔๕  นายเพชร  ศิรินพุงศ 
๓๔๖  นายไพบูลย  วรสายัณห 
๓๔๗  นายรังสรรค  อิ่มเอิบ 
๓๔๘  นายเลอพงษ  มุสิกะมาน 
๓๔๙  นายวิชา  ธิติประเสริฐ 
๓๕๐  นายวิชาเลิศ  โอสถานนท 
๓๕๑  นายวิทยา  ฉายสุวรรณ 
๓๕๒  นายวิทยา  ธัยยามาตร 
๓๕๓  นายวิทวัส  เวชชบุษกร 
๓๕๔  นายวินัย  กสิรักษ 
๓๕๕  นายวิมล  จันทรโรทัย 
๓๕๖  นายศุภพล  พลางกูร 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๕๗  นายสถิต  แสนคํา 
๓๕๘  นายสมเจตน  ประทุมมินทร 
๓๕๙  นายสมชาย  พิกุลประยงค 
๓๖๐  นายสมหมาย  รุงสวาง 
๓๖๑  นายสวัสดี  บุญชี 
๓๖๒  นายสัญชัย  เกตุวรชัย 
๓๖๓  นายสันติ  สังขทอง 
๓๖๔  นายสําคัญ  ธรรมรัต 
๓๖๕  นายสุขวัฒน  จันทรปรรณิก 
๓๖๖  นายสุขุม  สนิทนาน 
๓๖๗  นายสุทัศน  วงศสัมพันธชัย 
๓๖๘  นายสุนาถ  วงศชวลิต 
๓๖๙  นายสุพจน  แสงประทุม 
๓๗๐  นายสุพรรณ  กาญจนสุธรรม 
๓๗๑  นายสุเมธ  ทอธราเมธา 
๓๗๒  นายสุรจิตต  อินทรชิต 
๓๗๓  นายสุรศักด์ิ  แสงอราม 
๓๗๔  นายสุรสิทธิ์  อินทรประชา 
๓๗๕  นายสุวิชช  ไชยเทพ 
๓๗๖  นายอภิชาต  กาญจนโอภาส 
๓๗๗  นายอภิชาต  จงสกุล 
๓๗๘  นายอุดม  สิทธิเดช 
๓๗๙  นายเกษม  ศรีวรานันท 
๓๘๐  นายคิดควร  จุลบาท 
๓๘๑  นายจิตรพงศ  กฤตยเรืองโรจน 
๓๘๒ พันตํารวจโท  ชัยรัตน  รุงสบแสง 
๓๘๓  นายพิชัย  บรรลือหาญ 

๓๘๔  นายพิสิฐ  จุฬาสุวรรณ 
๓๘๕  นายมนตรี  ธารีสุวรรณ 
๓๘๖  นายวงศชาญชัย  ติยะมณี 
๓๘๗  นายวุฒิชัย  สิงหมณ ี
๓๘๘  นายสมชาย  เดชภิรัตนมงคล 
๓๘๙  นายสุเทพ  อนนัตยา 
๓๙๐  นายสุนันท  เกล้ียงประดิษฐ 
๓๙๑  นายสุรชัย  จิตชินะกุล 
๓๙๒  นายอราม  กอนสมบัติ 
๓๙๓  นายกมลวัฒน  วิเศษศิริ 
๓๙๔  นายโกวิทย  สุรธรรม 
๓๙๕  นายไกเพชญ  ปาณสมบูรณ 
๓๙๖  นายฉกาจ  ลาภานุพัฒน 
๓๙๗  นายชวลิต  อุรพีพัฒนพงศ 
๓๙๘  นายชัยยันต  สมบูรณสิน 
๓๙๙  นายชัยรัตน  ชยามฤต 
๔๐๐  นายธงชัย  ประทุมสุวรรณ 
๔๐๑  นายนิพนธ  โชติบาล 
๔๐๒  นายนิวัติชัย  คัมภีร 
๔๐๓  นายประจักษพงษ  ไทยกลาง 
๔๐๔  นายประชา  ต้ังธนธานิช 
๔๐๕  นายประวิม  วุฒิสินธุ 
๔๐๖  นายปรีชา  วลีพิทักษเดช 
๔๐๗  นายปญญา  หลักเมือง 
๔๐๘  นายเริงชัย  ประยูรเวช 
๔๐๙  นายวรรณเกียรติ  ทับทิมแสง 
๔๑๐  นายวรวิทย  เชื้อสุวรรณ 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๔๑๑  นายวรศาสน  อภัยพงษ 
๔๑๒  นายวิชาญ  ทวิชัย 
๔๑๓  นายวิเชียร  จุงรุงเรือง 
๔๑๔  นายวิทยา  ทัศนทอง 
๔๑๕  นายวิทูร  เร่ิมวิรัตน 
๔๑๖  นายวิสูตร  สมนึก 
๔๑๗  นายวีระศักด์ิ  วงศวิวัฒน 
๔๑๘  นายศรีสวัสด์ิ  เหรียญโมรา 
๔๑๙  นายศิริชัย  คุณานพรัตน 
๔๒๐  นายสมศักด์ิ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
๔๒๑  นายสามารถ  ใจสมุทร 
๔๒๒  นายสามารถ  สุมโนจิตราภรณ 
๔๒๓  นายสุจริต  อรรถศาสตรศรี 
๔๒๔  นายสุนันต  อรุณนพรัตน 
๔๒๕  นายสุพจน  โตวิจักษณชัยกุล 
๔๒๖  นายเสถียร  สุคนธพงเผา 
๔๒๗  นายอนันต  เกตุเอม 
๔๒๘  นายไชยยันต  พึ่งเกียรติไพโรจน 
๔๒๙  นายตอศักด์ิ  วานิชขจร 
๔๓๐  นายวิริยะ  มงคลวีราพันธ 
๔๓๑  นายวิลาส  สุวี 
๔๓๒  นายคุรุจิต  นาครทรรพ 
๔๓๓  นายชุมพล  ฐิตยารักษ 
๔๓๔  นายดนัย  เอกกมล 
๔๓๕  นายธรรมยศ  ศรีชวย 
๔๓๖  นายประพนธ  กิติจันทโรภาส 
๔๓๗  นายประพนธ  วงษทาเรือ 

๔๓๘  นายปรัชญา  สําเร็จ 
๔๓๙  นายพิชัย  ชํานิบรรณการ 
๔๔๐  นายมานะ  นิติกุล 
๔๔๑  นายวิฑูรย  เจนวิริยะกุล 
๔๔๒  นายสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ 
๔๔๓  นายสุพจน  ทัดอยู 
๔๔๔  นายโสฬส  คามีศักด์ิ 
๔๔๕  นายอธิปตย  บํารุง 
๔๔๖  นายประยงค  มโนภิญโญภิญญะ 
๔๔๗  นายพรชัย  จุลาณุกะ 
๔๔๘  เรือตรี  วิเชียร  อินสุข 
๔๔๙  นายสันติชัย  สารถวัลยแพศย 
๔๕๐  นายกรินทร  สิงคิวิบูลย 
๔๕๑  นายกอบเกียรติ  กิติคุณ 
๔๕๒  นายการัณย  ศุภกิจวิเลขการ 
๔๕๓  นายกําธร  ถาวรสถิตย 
๔๕๔  นายเกษม  พลอยประดิษฐ 
๔๕๕  นายเกียรติศักด์ิ  จันทรา 
๔๕๖  นายเกียรติศักด์ิ  โชติกศิลป 
๔๕๗  วาที่รอยตรี  โกมล  บุญสูงเพชร 
๔๕๘  นายเขต  สวัสดิภาพ 
๔๕๙  นายคณพศ  ตรีสุวรรณ 
๔๖๐  นายคเณศ  อนิทรสุวรรณ 
๔๖๑  นายจรัส  เพชรมาก 
๔๖๒  นายจรูญ  พื้นแสง 
๔๖๓  นายจํานงค  ชูเทียน 
๔๖๔  นายจําเริญ  ยุติธรรมสกุล 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๔๖๕  นายฉัตรพงศ  ชื่นสุวรรณกุล 
๔๖๖  นายเฉลิมศักด์ิ  วงศศิริวัฒน 
๔๖๗  นายชลอ  ใบเจริญ 
๔๖๘  นายชัชวาลย  คุณคํ้าช ู
๔๖๙  นายชัยเลิศ  ภิญโญรัตนโชติ 
๔๗๐  นายชัยวุฒิ  กฤตโยภาส 
๔๗๑  นายชาญชัย  โฆศิรินนท 
๔๗๒  นายชูเกียรติ  ฮุยสกุล 
๔๗๓  นายชูชีพ  พงษพิเชฐ 
๔๗๔  นายเชวงศักด์ิ  ปลอดโคกสูง 
๔๗๕  นายเชาว  กุฎาคาร 
๔๗๖  นายเดชรัฐ  สิมศิริ 
๔๗๗  นายไตรวุฒิ  ศรีวรรณยศ 
๔๗๘  นายถาวร  จันทรกลํ่า 
๔๗๙  นายเทพประสิทธิ์  สวางศุข 
๔๘๐  นายธงชัย  ธรรมสุคติ 
๔๘๑  นายธนภณ  นวพฒัน 
๔๘๒  นายธนิต  สาตราวาหะ 
๔๘๓  นายธวัชชัย  พรหมเพ็ญ 
๔๘๔  นายธวัชชัย  รัตตัญู 
๔๘๕  นายธานี  ปลูกเจริญ 
๔๘๖  นายธานี  สามารถกิจ 
๔๘๗  นายธีรศักด์ิ  จันทรเนตร 
๔๘๘  นายเธียรไชย  กรกชมาศ 
๔๘๙  นายนพ  เปล่ียนศรี 
๔๙๐  นายนพ  โรจนวานิช 
๔๙๑  นายนพดล  ชํานาญคา 

๔๙๒  นายนพวัชร  สิงหศักดา 
๔๙๓  นายนรินทร  ฤทธิรงค 
๔๙๔  นายนริศ  ปยพฤทธิ ์
๔๙๕  นายนเรศ  กระเบา 
๔๙๖  นายนาวี  อรรถวิภาค 
๔๙๗  นายนิพนธ  นราพิทักษกุล 
๔๙๘  นายนิพนธ  วรรณทอง 
๔๙๙  นายนิยม  สายเสนา 
๕๐๐  นายนิสิต  จันทรสมวงศ 
๕๐๑  นายบรรจง  รมสงฆ 
๕๐๒  นายบรรลือศักด์ิ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
๕๐๓  นายบัณฑิตย  เทวีทิวารักษ 
๕๐๔  นายบุญญวัฒน  ชีชาง 
๕๐๕  นายบุญลือ  ชัยรัตน 
๕๐๖  นายประชุม  โพธิสารัตนะ 
๕๐๗  นายประดิษฐ  สุคนธสวัสด์ิ 
๕๐๘  นายประวิตร  อังศุนาค 
๕๐๙  นายประสงค  ยันตรกิจ 
๕๑๐  นายประสิทธิ์  บรรณศิลป 
๕๑๑  นายประสิทธิ์  โอสถานนท 
๕๑๒  นายประเสริฐ  กลอมสุนทร 
๕๑๓  นายประเสริฐ  อรามศรีวรพงษ 
๕๑๔  นายประหยัด  ยะคะนอง 
๕๑๕  นายปรีชา  ศรีสวาง 
๕๑๖  นายปญญา  จิระประเสริฐศักด์ิ 
๕๑๗  นายเปยมศักด์ิ  ตันนิรัตร 
๕๑๘  นายเผาพงศ  เชาวพานิช 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๕๑๙  นายพงษศักด์ิ  วังเสมอ 
๕๒๐  นายพงษศิริ  กุสุมภ 
๕๒๑  นายพิเชษฐ  อุทัยวัฒนานนท 
๕๒๒  นายพินิจ  เนตรพุกกณะ 
๕๒๓  นายพิศาล  ทองเลิศ 
๕๒๔  นายเพิ่มศักด์ิ  สีทองสุรภณา 
๕๒๕  นายไพโรจน  แสงภูวงษ 
๕๒๖  นายไพศาล  บัวแตง 
๕๒๗  นายภิเศก  นวพนัธุ 
๕๒๘  นายภูษิต  แจมศรี 
๕๒๙  นายมงคล  อินทสุวรรณ 
๕๓๐  นายมณเฑียร  รามบุตร 
๕๓๑  นายมนตชัย  ศุภมารคภักดี 
๕๓๒  นายมนตรี  นันตติกูล 
๕๓๓  นายมนตรี  สีมันตร 
๕๓๔  นายมนัททวี  วจนะเสถียร 
๕๓๕  นายยงยศ  เมฆอรุณ 
๕๓๖  นายยงยุทธ  ศรีเมฆารัตน 
๕๓๗  นายระพีพัฒน  ณ  นคร 
๕๓๘  นายราชพร  ทีปรัตนะ 
๕๓๙  นายเรืองฤทธิ์  อภิวงค 
๕๔๐  นายวรชัย  ซือศิริสวัสด์ิ 
๕๔๑  นายวรพจน  วันนปุระธรรม 
๕๔๒  นายวันชัย  เชาวนะปญจะ 
๕๔๓  นายวันชัย  ไชยวรรณ 
๕๔๔  นายวันชัย  นนัทสุรศักด์ิ 
๕๔๕  นายวันชัย  รัตนเมธีดล 

๕๔๖  นายวิจารณ  กุลชนะรัตน 
๕๔๗  นายวิชัย  คุณารัชตสกุล 
๕๔๘  นายวิชัย  ประพันธโรจน 
๕๔๙  นายวิชา  นิลเพชรพลอย 
๕๕๐  นายวิเชียร  สมภาร 
๕๕๑  นายวิฑูรย  นาคะเสถียร 
๕๕๒  นายวิทยา  พานิชพงศ 
๕๕๓  นายวินิจ  ธรรมถาวร 
๕๕๔  นายวิโรจน  จิวะรังสรรค 
๕๕๕  นายวิลาศ  ภูศิลป 
๕๕๖  นายวิสุทธิ์  เจริญศรี 
๕๕๗  นายสกล  เหลืองไพฑูรย 
๕๕๘  นายสถาพร  วัฒนานุสิทธิ ์
๕๕๙  นายสมชาย  อรรถธรรมสุนทร 
๕๖๐  นายสมบัติ  วิทยสหมุน ี
๕๖๑  นายสมพงษ  อรุณโรจนปญญา 
๕๖๒  นายสมศักด์ิ  นนัทศักด์ิศิริ 
๕๖๓  นายสมศักด์ิ  บุญทิม 
๕๖๔  นายสมศักด์ิ  โยนกพันธ 
๕๖๕  นายสมศักด์ิ  เหมทานนท 
๕๖๖  นายสมาน  รักการดี 
๕๖๗  นายสมาน  วิหกรัตน 
๕๖๘  นายสวาง  ฉวีวรรณ 
๕๖๙  นายสหัส  นุมวงศ 
๕๗๐  นายสํารวม  รักษาพราหมณ 
๕๗๑  นายสิงหา  รัตนวิจิตร 
๕๗๒  นายสิริชัย  แตงสกุล 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๕๗๓  นายสุชาติ  สุวรรณ 
๕๗๔  นายสุทธิ  รัตนศรีทอง 
๕๗๕  นายสุทธิโรจน  พงษเขมรัชต 
๕๗๖  นายสุธี  เธียรกัลยา 
๕๗๗  นายสุนัย  อภิรักษธาธาร 
๕๗๘  นายสุภัฐวิทย  ธารชัย 
๕๗๙  นายสุรชาติ  เล็กขาว 
๕๘๐  นายสุรเดช  สุวรรณปากแพรก 
๕๘๑  นายสุรพล  วาณิชเสน ี
๕๘๒  นายสุรพล  วิไลจิตต 
๕๘๓  นายสุริยะ  ร่ืนเวช 
๕๘๔  นายสุริยา  ทองระยับ 
๕๘๕  นายสุวรรณ  กลาวสุนทร 
๕๘๖  นายโสภณ  นาคศิริ 
๕๘๗  นายอนันต  ทมิา 
๕๘๘  นายอนุรักษ  อัมพาผล 
๕๘๙  นายอภัย  แกวมรินทร 
๕๙๐  นายอภิชัย  จิรโสภณ 
๕๙๑  นายอภินันท  ซ่ือธานุวงศ 
๕๙๒  นายอรรถวิทย  อบอาย 
๕๙๓  นายอริยะ  รังสิตสวัสด์ิ 
๕๙๔  นายอานนท  กิติคุณไพโรจน 
๕๙๕  นายอํานาจ  เลรามัญ 
๕๙๖  นายอุดม  มณีขัติย 
๕๙๗  นายอุดมศักด์ิ  จรกิจ 
๕๙๘  นายโอฬาร  ต้ังตราตระกูล 
๕๙๙  นายโกวิท  โพนทอง 

๖๐๐  นายไกรสร  อัมมวรรธน 
๖๐๑  นายชลิต  อินทรวิมลเมธา 
๖๐๒  พันตํารวจเอก ทวี  สอดสอง 
๖๐๓  นายมนตรี  จิตมหาวงศ 
๖๐๔  นายศิโรจน  แสงหิรัญ 
๖๐๕  นายสมณ  พรหมรส 
๖๐๖  นายสมภพ  เจริญรักษ 
๖๐๗  นายจําแลง  คงตุก 
๖๐๘  นายทวีศักด์ิ  จันทรศรี 
๖๐๙  นายธํารง  ธาตรีนรานนท 
๖๑๐  นายธีระนันท  บัวทอง 
๖๑๑  นายประยูร  ชะมะผลิน 
๖๑๒  นายภูษิต  บุญมา 
๖๑๓  วาที่รอยตรี  สุรชัย  หาญพานิชเจริญ 
๖๑๔ นายการุณ  สุทธิภูล 
๖๑๕  นายชาย  นครชัย 
๖๑๖  นายอําพัน  กิจงาม 
๖๑๗  นายกมล  จิตบุญ 
๖๑๘  นายกมล  ดาวใหญ 
๖๑๙  นายกมล  รอดคลาย 
๖๒๐  นายกรีฑา  วีระพงศ 
๖๒๑  นายกฤตชัย  อรุณรัตน 
๖๒๒ นายกฤษณะ  สาคริก 
๖๒๓  นายกอบธัม  สถิรกุล 
๖๒๔  นายกัมมาล  กุมาร  ปาวา 
๖๒๕ นายกิจสุวัฒน  หงสเจริญ 
๖๒๖ นายกิตติ  ล่ิมสกุล 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๖๒๗ นายกิติพงศ  หังสพฤกษ 
๖๒๘  นายกิติพัฒน  นนทปทมะดุลย 
๖๒๙  นายกิติรัตน  เตชะไตรศักด์ิ 
๖๓๐  นายเกริก  ยุนพันธ 
๖๓๑  นายเกรียงศักด์ิ  เมงอําพัน 
๖๓๒  นายเกียรติ  รักษรุงธรรม 
๖๓๓  นายเกียรติศักด์ิ  ปลวาสน 
๖๓๔  นายโกมล  ปราชญกตัญู 
๖๓๕  นายขจรพงษ  เพชรเลิศอนันต 
๖๓๖  นายคงฤทธิ์  กาศโอสถ 
๖๓๗  นายคณพล  จุฑามณ ี
๖๓๘  นายคณิต  สัมบุณณานนท 
๖๓๙  นายคม  สุคนธสรรพ 
๖๔๐  นายคมสัน  อุทัยวัฒน 
๖๔๑  นายจงรัก  วณิชาชีวะ 
๖๔๒  นายจรัญ  ตันมา 
๖๔๓  นายจักรกฤษณ  ดวงพัตรา 
๖๔๔  นายจํานงค  พรมจันทร 
๖๔๕  นายจําเริญ  พรหมมาศ 
๖๔๖  นายจําลอง  สุวรรณเรือง 
๖๔๗  นายจิรัชย  สุขะเกตุ 
๖๔๘  นายจิราวุธ  คุมจันทร 
๖๔๙  นายจีรสิทธิ์  สงคประเสริฐ 
๖๕๐  นายจุลศิริ  เจริญภัณฑารักษ 
๖๕๑  นายเจตนา  เมืองมูล 
๖๕๒  นายเจริญ  ไชยสมคุณ 
๖๕๓  นายเจริญศักด์ิ  ศาลากิจ 

๖๕๔  นายฉลอง  แปนนอย 
๖๕๕  นายฉัตรชัย  ชุมนุม 
๖๕๖  นายเฉลิม  ฟกออน 
๖๕๗  นายเฉลิมชัย  มิติภัทร 
๖๕๘  นายเฉลิมชัย  วงศวัฒนะ 
๖๕๙  นายชนันท  อังศุธนสมบัติ 
๖๖๐  นายชนินทร  มีโภคี 
๖๖๑  นายชนินทร  วิเชียรสรรค 
๖๖๒  รอยเอก  ชยันตรธร  ปทุมานนท 
๖๖๓  นายชวดล  สุระขันธ 
๖๖๔  นายชวินทร  ลีนะบรรจง 
๖๖๕  นายชัชวาล  พืชสิงห 
๖๖๖  วาที่รอยตรี  ชัยยุทธ  ชิโนกุล 
๖๖๗  นายชัยโรจน  คุณพนิชกิจ 
๖๖๘  นายชาญ  มงคล 
๖๖๙  นายชาญชัย  ปญญาบาล 
๖๗๐  นายชาติ  เจียมไชยศรี 
๖๗๑  นายชํานาญ  เต็มเมืองปก 
๖๗๒  นายชํานาญ  ทัดมาลี 
๖๗๓  นายชํานิ  ย่ิงวัฒนา 
๖๗๔  นายชําเลือง  ตรีเดชา 
๖๗๕  นายชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล 
๖๗๖  นายชุติพงศ  อรรคแสง 
๖๗๗  นายชุมพล  ไชยบัวแกว 
๖๗๘  นายชุมพล  แนวจําปา 
๖๗๙  นายชูชาติ  ปานเกตุ 
๖๘๐  นายชูศักด์ิ  เจนประโคน 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๖๘๑  นายชูศักด์ิ  ไทพาณิชย 
๖๘๒  นายเชาวรัตน  เตมียกุล 
๖๘๓  นายไชยวุฒิ  หอมหวล 
๖๘๔  นายฐิตินันท  เอื้ออํานวย 
๖๘๕  นายฐิตินัย  แกวแดง 
๖๘๖  นายฐิติพัฒน  ประทานทรัพย 
๖๘๗  นายณรงค  บวบทอง 
๖๘๘  นายณรงค  มวงเย็น 
๖๘๙  นายณรงค  วงษอุดม 
๖๙๐  นายณัฐ  จ่ันแยม 
๖๙๑  นายณัฐวุฒิ  สังสิลลา 
๖๙๒  นายดําเนิน  วงษสวาท 
๖๙๓  นายดํารง  กรเกศกมล 
๖๙๔  นายดํารงค  วัฒนา 
๖๙๕  นายดํารงศักด์ิ  ฟารุงสาง 
๖๙๖  นายดิเรก  ปทมสิริวัฒน 
๖๙๗  นายดิเรก  ศรีวะโสภา 
๖๙๘  นายดุสิต  สุจิรารัตน 
๖๙๙  นายเดช  สาระจันทร 
๗๐๐  นายเดชา  ฉัตรศิริเวช 
๗๐๑  นายเต็มศักด์ิ  พึ่งรัศม ี
๗๐๒  นายเติบ  ใยเจริญ 
๗๐๓  นาวาโท  ไตรวัฒน  วิรยศิริ 
๗๐๔  นายถวัลย  หงษไทย 
๗๐๕  นายถวิล  เนตรวงษ 
๗๐๖  นายทรงชัย  ขยันงาน 
๗๐๗  นายทรงพล  จริยวิทยาวัฒน 

๗๐๘  นายทรงศักด์ิ  เกียรติชูสกุล 
๗๐๙  นายทวีกิจ  นิ่มวรพันธุ 
๗๑๐  นายทวีศิลป  ซ่ือสัตย 
๗๑๑  นายทศพล  สังขอยุทธ 
๗๑๒  นายทองปอนด  สาดออน 
๗๑๓  นายทองไส  เทียบดอกไม 
๗๑๔  นายทองหลอ  วงษอินทร 
๗๑๕  นายเทวารักษ  วีระวัฒกานนท 
๗๑๖  นายเทวินทร  วงษพระลับ 
๗๑๗  นายเทอดไทย  วัฒนธรรม 
๗๑๘  นายเทิน  ศรีสุข 
๗๑๙  นายธงชัย  เจียมพุก 
๗๒๐  นายธงชัย  วงศเสนา 
๗๒๑  นายธงสรวง  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
๗๒๒  นายธนิต  ผิวนิม่ 
๗๒๓  นายธเนศ  อาภรณสุวรรณ 
๗๒๔  นายธวัชชัย  ชรินพาณิชกุล 
๗๒๕  นายธํารงค  อมรสกุล 
๗๒๖  นายธีรพงศ  แกนอนิทร 
๗๒๗  นายธีรพนธ  คงนาวัง 
๗๒๘  นายธีรศักด์ิ  วงศคําแนน 
๗๒๙  นายธีระพงษ  ตัณฑวิเชียร 
๗๓๐  นายธีระพจน  แสงแกว 
๗๓๑  นายธีระยุทธ  กล่ินสุคนธ 
๗๓๒  วาที่รอยตรี  ธีระศักด์ิ  ลิมปนดุษฎี 
๗๓๓  นายนคร  ย้ิมศิริวัฒนะ 
๗๓๔  นายนพพร  โทณะวณิก 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๗๓๕  นายนพพร  สิงหพุทธางกูร 
๗๓๖  นายนริทธิ์  สีตะสุวรรณ 
๗๓๗  นายนรินทร  หิรัญสุทธิกุล 
๗๓๘  นายนฤมิตร  สอดศุข 
๗๓๙  นายนิพนธ  ใจปล้ืม 
๗๔๐  นายนิพนธ  พัวพงศกร 
๗๔๑  นายนิพนธ  วงศวิเศษสิริกุล 
๗๔๒  นายนิพนธ  สุริยานิติกุล 
๗๔๓  นายนิมิตร  ศุภไพบูลย 
๗๔๔  นายนิวัต  อนุวงศนเุคราะห 
๗๔๕  นายนิวัตร  จันทรเทวี 
๗๔๖  นายบรรจง  สุรมณี 
๗๔๗  นายบรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน 
๗๔๘  นายบัญชา  ชลาภิรมย 
๗๔๙  นายบัณฑิต  ถ่ินคํารพ 
๗๕๐  นายบํารุง  ดวงโต 
๗๕๑  นายบุญจันทร  บัวหุง 
๗๕๒  นายบุญชุบ  กาญจนพนัธ 
๗๕๓  นายบุญไชย  สถิตมั่นในธรรม 
๗๕๔  นายบุญรู  บุตดีวงศ 
๗๕๕  นายบุญเรือง  วังแจม 
๗๕๖  นายบุญเลิศ  อรรคอุดม 
๗๕๗  นายบุญเล่ือน  สิมะลี 
๗๕๘  นายบุญเสริม  กิจศิริกุล 
๗๕๙  นายบุณฑริก  สันติวิชช 
๗๖๐  นายประกอบ  มณีโรจน 
๗๖๑  นายประกิต  พฤกษประเสริฐ 

๗๖๒  นายประชัน  คะเนวัน 
๗๖๓  นายประดิษฐ  วรรณรัตน 
๗๖๔  นายประทวน  พันธมุาตย 
๗๖๕  นายประทีป  แสงเปยมสุข 
๗๖๖  นายประภัสร  ศิริสัมพันธนาวา 
๗๖๗  นายประภาษ  อุคคกิมาพันธุ 
๗๖๘  นายประยงค  มาแสง 
๗๖๙  นายประสาน  ย้ิมออน 
๗๗๐  นายประสิทธิ์  ทีฆพุฒิ 
๗๗๑  นายประสิทธิ์  พยัคฆพงษ 
๗๗๒  นายประเสริฐ  ทองทิพย 
๗๗๓  นายประเสริฐ  เอื้อวรากุล 
๗๗๔  นายประหยัด  สละกลาง 
๗๗๕  นายปรัชญา  กระบวนศรี 
๗๗๖  นายปราโมทย  แกวสุข 
๗๗๗  นายปรีชา  จันทรเทวี 
๗๗๘  นายปรีชา  ยุพาพิน 
๗๗๙  นายปรีชา  สวัสด์ิทา 
๗๘๐  นายปญญา  สุขารมณ 
๗๘๑  นายผาน  บาลโพธ์ิ 
๗๘๒  นายเผก  สิทธิพนัธ 
๗๘๓  นายพงศา  พรชัยวิเศษกุล 
๗๘๔  นายพงษรักษ  ศรีบัณฑิตมงคล 
๗๘๕  นายพงษศักด์ิ  ภูกาบขาว 
๗๘๖  นายพจน  นิลวงศ 
๗๘๗  นายพนม  บุญยืน 
๗๘๘  นายพรชัย  บุญชัยวัฒนา 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๗๘๙  นายพรชัย  ลอวิลัย 
๗๙๐  นายพรชัย  สิทธิศรัณยกุล 
๗๙๑  นายพรเทพ  ขอขจายเกียรติ 
๗๙๒  นายพรพจน  เปยมสมบูรณ 
๗๙๓  นายพรศักด์ิ  อรรถวานิช 
๗๙๔  นายพรหมมา  ภางาม 
๗๙๕  นายพันธศักด์ิ  พุฒมิานิตพงศ 
๗๙๖  นายพัลลภ  คงพันธุ 
๗๙๗  นายพิชัย  คูศิริวานิชกร 
๗๙๘  วาที่รอยโท  พิชัย  สดภิบาล 
๗๙๙  นายพิชัย  เสนจันทรฒิไชย 
๘๐๐  เรืออากาศเอก  พิพัฒน  สอนวงษ 
๘๐๑  นายพิริยะ  อุทโท 
๘๐๒  นายพิสิฐ  จิตตเสถียร 
๘๐๓  นายพิสิษฐ  เทพดวงแกว 
๘๐๔  นายพีระพล  ภักดีเสนา 
๘๐๕  นายพูนศักด์ิ  เอื้อดุลเดชา 
๘๐๖  นายพูลศักด์ิ  สุปนนะ 
๘๐๗  นายเพ็ญเย่ียม  พิลาภ 
๘๐๘  นายเพ็ญศักด์ิ  แจงเหตุผล 
๘๐๙  นายเพิ่มสุข  วิสุทธิธรรม 
๘๑๐  นายไพฑูรย  บุญพุทธ 
๘๑๑  นายไพฑูรย  อิ่มสําราญ 
๘๑๒  นายไพรัตน  มนตวิเศษ 
๘๑๓  นายไพรัตน  วงษนาม 
๘๑๔  นายไพโรจน  สุขวงศวิวัฒน 
๘๑๕  นายไพศาล  นาคพิพัฒน 

๘๑๖  นายไพศาล  เรียนทัพ 
๘๑๗  นายภฤศ  หาญอุตสาหะ 
๘๑๘  นายภักดี  รัชตวิภาสนันท 
๘๑๙  นายภิรุญ  มุตสิกพันธุ 
๘๒๐  นายภูวดล  บุตรรัตน 
๘๒๑  นายมงคล  ดอนขวา 
๘๒๒  นายมงคล  เบญจาภิบาล 
๘๒๓  นายมงคล  พรมทอง 
๘๒๔  นายมงคล  ล้ีประกอบบุญ 
๘๒๕  นายมงคล  วานิกร 
๘๒๖  นายมงคล  สุปญญา 
๘๒๗  นายมงคล  อยูสุข 
๘๒๘  นายมนตรี  จันทร 
๘๒๙  นายมนตรี  มีเนียม 
๘๓๐  นายมนตรี  อุดมเพทายกุล 
๘๓๑  นายมนัส  ขําออน 
๘๓๒  นายมนูญ  จันทรซาย 
๘๓๓  นายมานพ  ชูนิล 
๘๓๔  รอยเอก  มานพ  วราภักด์ิ 
๘๓๕  นายมานะ  ทองรักษ 
๘๓๖  นายมานิตย  จันวัน 
๘๓๗  นายมีศิลป  ชินภักดี 
๘๓๘  นายเมธี  อนุดิตย 
๘๓๙  นายยงยุทธ  ใจบุญ 
๘๔๐  นายยงยุทธ  เชื้อบอคา 
๘๔๑  นายยศ  ทรัพยเย็น 
๘๔๒  นายยุทธ  งามเสง่ียม 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๘๔๓  นายรณการ  สุทธิประภา 
๘๔๔  นายรังสรรค  เถ่ือนนาดี 
๘๔๕  นายรังสรรค  ศึกรักษา 
๘๔๖  นายรัตนะ  บุตรสุรินทร 
๘๔๗  นายรุงวิทย  มาศงามเมือง 
๘๔๘  นายรุทธ  สุทธิศรี 
๘๔๙  นายเรืองศิลป  เชาวรัตน 
๘๕๐  นายโรม  จิรานุกรม 
๘๕๑  นายฤชากร  จิรกาลวสาน 
๘๕๒  นายลิขิต  กาญจนาภรณ 
๘๕๓  นายลิขิต  เพชรผล 
๘๕๔  นายวงษชัย  ชนะชัย 
๘๕๕  นายวนิช  พงศพัฒนจิต 
๘๕๖  นายวรรณพงค  ขันติสิทธิ์ 
๘๕๗  นายวรวิทย  สุพร 
๘๕๘  นายวโรภาส  ศรีพันธุ 
๘๕๙  นายวศิน  อิงคพัฒนากุล 
๘๖๐  นายวสุธร  ตันวัฒนกุล 
๘๖๑  นายวัชรินทร  ศรีรักษา 
๘๖๒  นายวันชัย  จารุพงศ 
๘๖๓  นายวันชัย  มชีาติ 
๘๖๔  นายวันชัย  วัฒนา 
๘๖๕  นายวิขัณฑ  อรรณพานุรักษ 
๘๖๖  นายวิจิตร  วรปทมศรี 
๘๖๗  นายวิจิตร  หอยสังข 
๘๖๘  นายวิชัย  ชําน ิ
๘๖๙  นายวิชัย  เบญจชลมาศ 

๘๗๐  นายวิชัย  ศรีคํา 
๘๗๑  นายวิชัย  สังวรปทานสกุล 
๘๗๒  นายวิชัย  สุรเชิดเกียรติ 
๘๗๓  นายวิชาญ  โชคธนะศิริ 
๘๗๔  นายวิเชียร  ริมพณิชยกิจ 
๘๗๕  นายวิเชียร  วงศกอม 
๘๗๖  นายวิทยา  ตรีโลเกศ 
๘๗๗  นายวิทยา  ปนสุวรรณ 
๘๗๘  นายวิทยา  ศิลารัตน 
๘๗๙  นายวินัย  ฉิมวงษ 
๘๘๐  นายวินัย  ไชยทอง 
๘๘๑  นายวินัย  ปานแดง 
๘๘๒  นายวิบุล  วงศภูวรักษ 
๘๘๓  นายวิรัช  ปญญาวานิชกุล 
๘๘๔  นายวิรัช  พรมสุพรรณ 
๘๘๕  นายวิรัตน  คันธารัตน 
๘๘๖  นายวิรัตน  คําดี 
๘๘๗  นายวิโรจน  ขลิบสุวรรณ 
๘๘๘  นายวิโรจน  ภูมิสินสิริ 
๘๘๙  นายวิไลศักด์ิ  ก่ิงคํา 
๘๙๐  นายวิวัฒนชัย  อยูยืนยง 
๘๙๑  นายวิศิษฎ  ฉวีพจนกําจร 
๘๙๒  นายวิสูตร  เกษมสุข 
๘๙๓  นายวุฒิชัย  บุณยนฤธ ี
๘๙๔  นายวุฒิวิจักขณ  พกกลาง 
๘๙๕  นายเวก  ศิริพิมลวาทิน 
๘๙๖  นายศักดา  อินทรวิชัย 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๘๙๗  นายศักด์ิดา  พูลสุข 
๘๙๘  นายศิรภพ  สุวรรณโรจน 
๘๙๙  นายศิริชัย  กัลยาณรัตน 
๙๐๐  นายศิริชัย  สีต้ือ 
๙๐๑  นายศิริพรชัย  ศุภนคร 
๙๐๒  นายศิลปชัย  สังขเมือง 
๙๐๓  หมอมหลวงศุภกนก  ทองใหญ 
๙๐๔  นายศุภกรณ  ดิษฐพันธุ 
๙๐๕  นายศุภชัย  ฐิติอาชากุล 
๙๐๖  นายศุภชัย  วชิรัตนพงษเมธ ี
๙๐๗  นายโศภณ  นภาธร 
๙๐๘  นายสงกรานต  มาสีจันทร 
๙๐๙  นายสงา  สูณรงค 
๙๑๐  นายสถาพร  ดีบุญมี ณ ชมุแพ 
๙๑๑  นายสถาพร  ทิพยศักด์ิ 
๙๑๒  นายสถาพร  ศรีมวง 
๙๑๓  นายสมเกียรติ  เจริญฉิม 
๙๑๔  นายสมเกียรติ  รุงทองใบสุรีย 
๙๑๕  นายสมควร  วรสันต 
๙๑๖  นายสมคิด  จิระทัศนกุล 
๙๑๗  นายสมคิด  ศิริเรือง 
๙๑๘  นายสมใจ  สันติยานนท 
๙๑๙  นายสมชัย  บุญชูรัตนภาพ 
๙๒๐  นายสมชาติ  แสวงนิล 
๙๒๑  นายสมชาย  เจนพานชิ 
๙๒๒  นายสมชาย  สุขสิริเสรีกุล 
๙๒๓ วาที่รอยตรี  สมโชค  เฉตระการ 

๙๒๔  นายสมดี  ศรีแกว 
๙๒๕  นายสมเดช  แสงเมือง 
๙๒๖  นายสมบัติ  แสงสวางสัจกุล 
๙๒๗  นายสมบูรณ  กาพล 
๙๒๘  นายสมบูรณ  ภิญญศักด์ิ 
๙๒๙  นายสมพงษ  ประทุมทอง 
๙๓๐  นายสมพงษ  สถาผล 
๙๓๑  นายสมพร  เสียงเพราะ 
๙๓๒  นายสมพิศ  ศุภพงษ 
๙๓๓  นายสมยศ  เทพนิมิตร 
๙๓๔  นายสมศักด์ิ  ชุมชวย 
๙๓๕  นายสมศักด์ิ  ธัญญแกว 
๙๓๖  นายสมศักด์ิ  ประเสริฐสุข 
๙๓๗  นายสมศักด์ิ  สันวิลาศ 
๙๓๘  นายสมศักด์ิ  อภิสิทธิวาณิช 
๙๓๙  นายสมหวัง  คันธรส 
๙๔๐  นายสมหวัง  พันธะลี 
๙๔๑  นายสมาน  ศิริ 
๙๔๒  นายสรินทร  อยูบาง 
๙๔๓  นายสังคม  โทปุรินทร 
๙๔๔  นายสันติ  ทิพยางค 
๙๔๕  นายสัมฤทธิ์  ศุภมัง 
๙๔๖  นายสาคร  ไชยบัวแกว 
๙๔๗  นายสายัณห  ละออเอี่ยม 
๙๔๘  นายสํารวย  ไชยยศ 
๙๔๙  นายสํารวล  บุญจริง 
๙๕๐  นายสําเริง  รางแดง 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๙๕๑  นายสุกรี  รอดโพธ์ิทอง 
๙๕๒  นายสุกิจ  ขันธปราบ 
๙๕๓  นายสุกิจ  โพธิ์ศิริกุล 
๙๕๔  นายสุจิต  กาศโอสถ 
๙๕๕  สิบเอก  สุจิระ  ขอจิตตเมตต 
๙๕๖  นายสุเชาว  รักษวงศ 
๙๕๗  นายสุทธิพงศ  อุริยะพงศสรรค 
๙๕๘  นายสุทัศน  สุบนิประเสริฐ 
๙๕๙  นายสุเทพ  กําเพ็ชร 
๙๖๐  นายสุเทพ  ชิตยวงษ 
๙๖๑  นายสุเทพ  มั่นคง 
๙๖๒  นายสุธรรม  เทพชาล ี
๙๖๓  นายสุธี  พลพงษ 
๙๖๔  นายสุภณัฐ  นิลรัตน 
๙๖๕  นายสุภักดี  จุลวิจิตรพงษ 
๙๖๖  นายสุเมธ  ศิริคุณโชติ 
๙๖๗  นายสุเมธกิจ  มะกลาง 
๙๖๘  นายสุรชาติ  จํารูญศิริ 
๙๖๙  นายสุรพงค  เอื้อวัฒนามงคล 
๙๗๐  นายสุรศักด์ิ  ศิริ 
๙๗๑  นายสุรสิทธิ์  แสไพศาล 
๙๗๒  นายสุระ  พัฒนเกียรติ 
๙๗๓  นายสุรัตน  ปราบนอก 
๙๗๔  นายสุริยัน  พลต้ือ 
๙๗๕  นายสุวรรณ  เรือนอินทร 
๙๗๖  นายสุวัฒน  เกียรติเสวี 
๙๗๗  นายสุวิทย  รักษาสุข 

๙๗๘  นายเสถียร  รุจิรวนิช 
๙๗๙  นายเสนห  โอฐกรรม 
๙๘๐  นายเสรี  พิมพมาศ 
๙๘๑  นายแสงชัย  ต้ังอยูศิริ 
๙๘๒  นายโสภณ  ชีวะธนรักษ 
๙๘๓  นายอกนิษฐ  คลังแสง 
๙๘๔  นายองอาจ  ปทะวานิช 
๙๘๕  นายอดิศร  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
๙๘๖  นายอนันตชัย  เลาหะพันธ ุ
๙๘๗  นายอนุชิต  ปุญญทลังค 
๙๘๘  นายอภิชาต  ศรีสันติธรรม 
๙๘๙  นายอภินันท  จันตะนี 
๙๙๐  นายอภิศักด์ิ  โพธิ์ปน 
๙๙๑  นายอรรถจักร  สัตยานุรักษ 
๙๙๒  นายอรัญ  ภมร 
๙๙๓  วาที่รอยตรี  อัครพล  รองโสภา 
๙๙๔  นายอังกูล  สมคะเนย 
๙๙๕  นายอัศนีศักด์ิ  ศิริชัย 
๙๙๖  นายอาทิตย  อังกานนท 
๙๙๗  นายอานันท  กาญจนพันธุ 
๙๙๘  นายอารมณ  ศรีเชียงสา 
๙๙๙  นายอํานาจ  บุญทรง 

๑๐๐๐  นายอํานาจ  มีเวท ี
๑๐๐๑  นายอํานาจ  อยูสุข 
๑๐๐๒  นายอําพล  พําขุนทด 
๑๐๐๓  นายอิศรา  ศานติศาสน 
๑๐๐๔  นายอุดม  รัฐอมฤต 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๐๐๕ นายอุดมศักด์ิ   พลอยบุตร 
๑๐๐๖  นายอุดมศักด์ิ  สาริบุตร 
๑๐๐๗  นายอุดร  จันทรสราง 
๑๐๐๘  นายอุทาน  บุญเลิศ 
๑๐๐๙  นายเอนก  สุวรรณวงศ 
๑๐๑๐  นายกรีฑา  มาฆะสวัสด์ิ 
๑๐๑๑  นายกองเกียรติ  เติมเกษมศานต 
๑๐๑๒  นายเกรียงศักด์ิ  โตวนิชย 
๑๐๑๓  รอยโท  เกรียงศักด์ิ  ศิริรักษ 
๑๐๑๔  นายจํานงค  อิ่มสมบูรณ 
๑๐๑๕  นายเจษฎา  จงไพบูลยพัฒนะ 
๑๐๑๖  นายฉลอง  อัครชิโนเรศ 
๑๐๑๗  นายชลิต  จิตเจือจุน 
๑๐๑๘  นายชูวัตร  ตันติโกศล 
๑๐๑๙  นายชูสิทธิ์  พานชิวิฑิตกุล 
๑๐๒๐  นายฎากร  หลิมรัตน 
๑๐๒๑  นายดง  เปนสิริวงศ 
๑๐๒๒ นายดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล 
๑๐๒๓  นายทรงฉัตร  ศิริโยธิพันธุ 
๑๐๒๔  นายธีรพล  โตพันธานนท 
๑๐๒๕ นายธีระชัย  คงเอ่ียมตระกูล 
๑๐๒๖  นายนวรัตน  วนาพันธพรกุล 
๑๐๒๗ นายนิพัทธ  สีมาขจร 
๑๐๒๘  นายปภัสสร  เจียมบุญศรี 
๑๐๒๙  นายประวิทย  โชติวุฒิมนตรี 
๑๐๓๐  นายปราโมทย  เสถียรรัตน 
๑๐๓๑  นายพันธชัย  รัตนสุวรรณ 

๑๐๓๒  นายพิเชียร  วุฒิสถิรภิญโญ 
๑๐๓๓  นายพิษณุ  แสนประเสริฐ 
๑๐๓๔  นายพูลสิทธิ์  ศีติสาร 
๑๐๓๕  นายไพศาล  เก้ืออรุณ 
๑๐๓๖  นายมีชัย  ชัยรุงโรจนปญญา 
๑๐๓๗  นายยอรน  จิระนคร 
๑๐๓๘  นายวรชัย  อึ้งอภินันท 
๑๐๓๙  นายวัชระ  เอี่ยมรัศมีกุล 
๑๐๔๐  นายวัฒนา  อัครเอกฒาลิน 
๑๐๔๑  นายวิเชษฐ  ฉัตรวิริยะเจริญ 
๑๐๔๒  นายวิทยา  นันทิยกุล 
๑๐๔๓  นายวิวัฒน  วิริยกิจจา 
๑๐๔๔  นายวีรชัย  ภานุมาตรัศมี 
๑๐๔๕  นายวีรวุฒิ  อิ่มสําราญ 
๑๐๔๖  นายวีระพันธ  สุพรรณไชยมาตย 
๑๐๔๗  นายศากุน  เอี่ยมศิลา 
๑๐๔๘  นายศิริชัย  ล้ิมสกุล 
๑๐๔๙  นายศุภชัย  ไพบูลยผล 
๑๐๕๐ นายสมพงษ  ตันติธนวัฒน 
๑๐๕๑  นายสมโภชน  ศรีอัสดร 
๑๐๕๒ นายสันติ  เตชาชัยนิรันดร 
๑๐๕๓  นายสุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ 
๑๐๕๔  นายสุชาติ  หาญไชยพิบูลยกุล 
๑๐๕๕  นายสุเทพ  เพชรมาก 
๑๐๕๖  นายสุรัตน  สุขประเสริฐ 
๑๐๕๗  นายสุรินทร  สุมนาพันธุ 
๑๐๕๘  นายอัตถพงศ  ถนิมพาสน 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๐๕๙  นายอิสระ  เจียวิริยบุญญา 
๑๐๖๐  นายณรงค  หลอใจ 
๑๐๖๑  นายนเรศ  แสนไชย 
๑๐๖๒  นายนิรัตน  พงศาธิรัตน 
๑๐๖๓  นายปว  ปญญจามร 
๑๐๖๔  นายศิริพงษ  สุงสุวรรณ 
๑๐๖๕  นายสถาพร  ฤทธิ์ฤาชัย 
๑๐๖๖  นายสมชาย  ต้ังเข่ือนขันธ 
๑๐๖๗  นายสมดี  สุภามาลา 
๑๐๖๘  นายสินาด  ขัมภรัตน 
๑๐๖๙  นายสุขสวัสด์ิ  บํารุงวงศ 
๑๐๗๐  นายสุดสาคร  พุทโธ 
๑๐๗๑  นายสุรพงษ  เชียงทอง 
๑๐๗๒  นายสุรศิษฏ  บุญญาภิสันท 
๑๐๗๓  นายโสภณ  ผลประสิทธิ์ 
๑๐๗๔  พันเอก  มนตรี  สุขะกุล 
๑๐๗๕  พลตรี  วิบุล  สัจกุล 
๑๐๗๖  พันโท  สมชาย  กาญจนมณ ี
๑๐๗๗  พลตํารวจโท  เล้ียง  หุยประเสริฐ 
๑๐๗๘  พลตํารวจตรี  กฤษฎา  ไวยวุฒิ 
๑๐๗๙  พลตํารวจตรี  กอเกียรติ  วงศวรชาติ 
๑๐๘๐  พลตํารวจตรี  กิตติสัณห  เดชสุนทรวัฒน 
๑๐๘๑  พลตํารวจตรี  โกสินธ  บุญสราง 
๑๐๘๒  พลตํารวจตรี  คเชนทร  คชพลายุกต 
๑๐๘๓  พลตํารวจตรี  จงเจตน  อาวเจนพงษ 
๑๐๘๔ พลตํารวจตรี  จักรทิพย  ชัยจินดา 
๑๐๘๕  พลตํารวจตรี  จิรุจจ  พรหโมบล 

๑๐๘๖  พลตํารวจตรี  เจษฎา  อินทรสถิตย 
๑๐๘๗  พลตํารวจตรี  เฉลิมชัย  พิมลศรี 
๑๐๘๘  พลตํารวจตรี  ชาญ  วัฒนธรรม 
๑๐๘๙  พลตํารวจตรี  ณธนนต  สิงหรา ณ อยุธยา
๑๐๙๐  พลตํารวจตรี  เดชา  บุตรน้ําเพชร 
๑๐๙๑  พลตํารวจตรี  นเรศ  นันทโชติ 
๑๐๙๒  พลตํารวจตรี  บรรฑป  สุคนธมาน 
๑๐๙๓  พลตํารวจตรี  บุญเลิศ  ใจประดิษฐ 
๑๐๙๔  พลตํารวจตรี  ประยูร  แพรภัทรประสิทธิ์ 
๑๐๙๕  พลตํารวจตรี  ประสาทพร  บุญเดช 
๑๐๙๖  พลตํารวจตรี  ประสิทธิ์  ทําดี 
๑๐๙๗  พลตํารวจตรี  ปริญญา  จันทรสุริยา 
๑๐๙๘  พลตํารวจตรี  ปรีชา  สมุทระเปารยะ 
๑๐๙๙  พลตํารวจตรี  พจน  ไทยกลา 
๑๑๐๐  พลตํารวจตรี  พินิจ  แฝงยงค 
๑๑๐๑  พลตํารวจตรี  พิภพ  เบี้ยวไขมุข 
๑๑๐๒  พลตํารวจตรี  เพิ่มศักด์ิ  ภราดรศักด์ิ 
๑๑๐๓  พลตํารวจตรี  ไพฑูรย  ชูชัยยะ 
๑๑๐๔  พลตํารวจตรี  ภิรมย  มาลากุล ณ อยุธยา 
๑๑๐๕  พลตํารวจตรี  ภูมิรา  วัฒนาปาณี 
๑๑๐๖  พลตํารวจตรี  มงคล  หรุนเริงใจ 
๑๑๐๗  พลตํารวจตรี  มณเฑียร  ประทีปะวณิช 
๑๑๐๘  พลตํารวจตรี  ยงยุทธ  เจริญวานิช 
๑๑๐๙  พลตํารวจตรี  รัฐวิทย  แสนทวีสุข 
๑๑๑๐  พลตํารวจตรี  วรพงษ  ฟูตระกูล 
๑๑๑๑  พลตํารวจตรี  วรวุฒิ  นาสมพันธุ 
๑๑๑๒  พลตํารวจตรี  วรศักด์ิ  นพสิทธิพร 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๑๑๓  พลตํารวจตรี  วรัญวัส  การุณยธัช 
๑๑๑๔  พลตํารวจตรี  วิชัย  พงษศิริ 
๑๑๑๕  พลตํารวจตรี  วิรุฬ  เอี่ยมไพจิตร 
๑๑๑๖  พลตํารวจตรี  วิวัฒนชัย  ถนัดหนังสือ 
๑๑๑๗  พลตํารวจตรี  วีรดล  ขํารัตน 
๑๑๑๘  พลตํารวจตรี  วีรพงษ  ชื่นภักดี 
๑๑๑๙  พลตํารวจตรี  ศรีวราห  รังสิพราหมณกุล 
๑๑๒๐  พลตํารวจตรี  สถิตย  นันทวิสิทธิ ์
๑๑๒๑  พลตํารวจตรี  สมบัติ  ศุภชีวะ 
๑๑๒๒ พลตํารวจตรี  สรรพฤทธิ์  สมบัติ 
๑๑๒๓  พลตํารวจตรี  สรรเสริญ  ธรรมานนท 
๑๑๒๔  พลตํารวจตรี  สัมพันธ  เศรษฐาภรณ 
๑๑๒๕  พลตํารวจตรี  สิทธิพร  ศรีจันทรทับ 
๑๑๒๖  พลตํารวจตรี  สุเทพ  เดชรักษา 
๑๑๒๗  พลตํารวจตรี  สุรชัย  วาณิชเสนี 
๑๑๒๘  พลตํารวจตรี  สุรศักด์ิ  จอยจํารูญ 
๑๑๒๙  พลตํารวจตรี  สุวิระ  ทรงเมตตา 
๑๑๓๐  พลตํารวจตรี  หาญพล  นิตยวิบูลย 
๑๑๓๑  พลตํารวจตรี  อนันต  ศรีหิรัญ 
๑๑๓๒  พลตํารวจตรี  อรรถกฤษณ  ธารีฉัตร 
๑๑๓๓  พลตํารวจตรี  อัตถกิติ  ผลชอบ 
๑๑๓๔  พลตํารวจตรี  อํานวย  นิ่มมะโน 
๑๑๓๕  พลตํารวจตรี  อุกฤษฎ  เทศประทีป 
๑๑๓๖  พลตํารวจตรี  อุดมชัย  อมาตยกุล 
๑๑๓๗ พลตํารวจตรี  เอื้อพงศ  โกมารกุล  ณ  นคร 
๑๑๓๘  นายอนุวัต  ตันติวงศ 
๑๑๓๙  นายกมลาสน  สุทธิธารณนฤทัย 

๑๑๔๐  นายกิตติ  ตติยเกียรติถาวร 
๑๑๔๑  รอยตํารวจโท  ไกรยศ  จันทรเรืองรอง 
๑๑๔๒  นายคมกริช  ดุลยพิทักษ 
๑๑๔๓  นายเจริญ  ตันชัชวาล 
๑๑๔๔  นายฉกาจ  แกวมี 
๑๑๔๕  พันตํารวจตรี  ชัย  กุลกิจกําจร 
๑๑๔๖  นายชูศักด์ิ  พิทักษตระกูล 
๑๑๔๗  นายเชียงแสน  ปนหยา 
๑๑๔๘  นายไชยโย  วรยศอําไพ 
๑๑๔๙  นายฐาพล  ชวลิตอุไร 
๑๑๕๐  นายณรงค  สินลอย 
๑๑๕๑  นายณรงคชัย  หลีสุขเสริฐ 
๑๑๕๒  นายณัฐพงษ  พุฒแกว 
๑๑๕๓  นายถิระศักด์ิ  ตระกูลอินทร 
๑๑๕๔  นายทวีทรัพย  อัฒนวานิช 
๑๑๕๕  นายธงชัย  ธรรมวิชิต 
๑๑๕๖  วาที่เรือตรี  นคิม  แสงสวาง 
๑๑๕๗  นายนิติกร  จิรภัทรพงษ 
๑๑๕๘  นายนิรุตติ  ศิลปรัสมี 
๑๑๕๙  นายนุกูล  บุญรอด 
๑๑๖๐  นายบัญชา  เขียวตาย 
๑๑๖๑  นายปฏิพงษ  สละสวัสด์ิ 
๑๑๖๒  นายประดิษฐ  ผดุงเกียรติวงศ 
๑๑๖๓  นายประยุทธ  เพชรคุณ 
๑๑๖๔  นายประเสริฐ  กาญจนอุทัย 
๑๑๖๕  นายประเสริฐ  โอฬารสกุล 
๑๑๖๖  นายปราโมทย  วรวัฒนชัย 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๑๖๗  นายปริญญ  อุรเคนทร 
๑๑๖๘  นายปริญญา  พันธุพานชิ 
๑๑๖๙  นายปรีดา  บัวพล 
๑๑๗๐  นายเปรมศักด์ิ  พุมจันทร 
๑๑๗๑  นายพงษศักด์ิ  อิสริยะวิญู 
๑๑๗๒  นายพรพิชัย  ไชยมาตร 
๑๑๗๓  นายพิงพันธ  เชาวลิต 
๑๑๗๔  นายพินันพ  ลักษณศิริ 
๑๑๗๕  วาที่รอยตรี  ไพฑูรย  ลิมปติยากร 
๑๑๗๖  นายไพโรจน  เจียมสุบตุร 
๑๑๗๗  นายไพศาล  กฤษฎาธิวุฒ ิ
๑๑๗๘  นายภราดร  สืบเอกรัตน 
๑๑๗๙  นายมานิต  สิทธิผล 
๑๑๘๐  นายยุทธพงษ  เพชรวิเศษ 
๑๑๘๑  นายรณรงค  วุฒิกุล 
๑๑๘๒  นายวรวิทย  เหนี่ยวพึ่ง 
๑๑๘๓  นายวรวุฒิ  ศรีศศิธร 
๑๑๘๔  นายวรศักด์ิ  บุพพะเนติ 
๑๑๘๕  นายวราชัย  เกษเมธีการุณ 
๑๑๘๖  นายวรินทร  สาสนัส 
๑๑๘๗  จาสิบเอก  วสันต  รจนากิจ 
๑๑๘๘  นายวัชรินทร  ภาณุรัตน 
๑๑๘๙  นายวิรัช  พิพัฒสัตยานุวงศ 
๑๑๙๐  นายวิรัตน  วจนกิจไพบูลย 
๑๑๙๑  นายวิศิษฐ  ฉัตรศรีสุวรรณ 
๑๑๙๒  นายวิษณุ  หาญนัทธ ี
๑๑๙๓  นายวีระ  พูนวิทย 

๑๑๙๔  นายวีระศักด์ิ  สัตยธีรานนท 
๑๑๙๕  นายวุฒิชัย  นาถนิธิภูม ิ
๑๑๙๖  นายเวโรจน  วงษสุรกูล 
๑๑๙๗  นายศศิน  ศุขจรัส 
๑๑๙๘  นายศิริชัย  จันทรังษ 
๑๑๙๙  รอยเอก  ศุภกิจ  นิลพงษ 
๑๒๐๐  นายสถาพร  ภักดีวงศ 
๑๒๐๑  นายสถิต  เพ็ชรชระ 
๑๒๐๒  นายสมคิด  สายเจริญ 
๑๒๐๓  นายสมเจตน  ศรีสุพพัตพงษ 
๑๒๐๔  นายสมชัย  จันทรมัสการ 
๑๒๐๕  นายสมชัย  รัตนวิเชียร 
๑๒๐๖  นายสมชาย  คชไกร 
๑๒๐๗  นายสมชาย  แสงสวาง 
๑๒๐๘  วาที่รอยตรี  สมบัติ  พรหมเมศร 
๑๒๐๙  นายสมพงษ  ภุชงคโสภาพันธุ 
๑๒๑๐  นายสมพล  พรพัฒนเลิศกุล 
๑๒๑๑  นายสมยศ  โอชาพันธุ 
๑๒๑๒  นายสรรพสิทธิ์  เบญจาทิกุล 
๑๒๑๓  นายสรรเพชญ  ตรีเทพ 
๑๒๑๔  นายสิทธิชัย  ธีรพรพาณิชย 
๑๒๑๕  นายสิทธิพร  บุญคุม 
๑๒๑๖  นายสุขสันต  เหลาสกุล 
๑๒๑๗  นายสุภาพ  พานิชวงศ 
๑๒๑๘  นายสุรเชษฐ  งามวงศ 
๑๒๑๙  นายสุรพงศ  ศันติวิชยะ 
๑๒๒๐  นายสุรพล  สิทธิวนกุล 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๒๒๑  นายสุรศักด์ิ  รัชสัมฤทธิ ์
๑๒๒๒ พันตํารวจตรี  เสริมสกุล  ขําวัฒนพันธุ 
๑๒๒๓  นายเสวต  อภัยรัตน 
๑๒๒๔  นายเสียงชัย  สุมิตรวสันต 
๑๒๒๕ นายโสภณ  ชนะรัตน 
๑๒๒๖  นายอธิคม  ปานโต 
๑๒๒๗  นายอํานวย  สามงามนอย 
๑๒๒๘  นายอุดมวิทย  อริยสุนทร 
๑๒๒๙  นายชาญชัย  ปญญากรณ 
๑๒๓๐  นายเฉลิมชัย  ทั่วจบ 
๑๒๓๑  นายชูวิทย  นุชถาวร 
๑๒๓๒  นายทวีศักด์ิ  พะลายะสุต 
๑๒๓๓  นายอภิชัย  ลอไพบูลยทรัพย 
๑๒๓๔  นายเฉลิมพล  สุวพานิช 
๑๒๓๕  นายเฉลิมศักด์ิ  ละมายแข 
๑๒๓๖  นายเทวพงษ  สุดแดน 
๑๒๓๗  นายสนั่น  สมตน 
๑๒๓๘  นายสมนึก  ทองเนือ้แปด 
๑๒๓๙  นายสุรพันธ  บุรานนท 
๑๒๔๐  นายกฤช  โคตรทอง 
๑๒๔๑  นายกวินทร  ศิริกรรณ 
๑๒๔๒  นายกวีพจน  สุรนิจ 
๑๒๔๓  นายกอง  ศิวะเก้ือ 
๑๒๔๔  นายกิตติ  โตมร 
๑๒๔๕  นายไกรสร  โสมจันทร 
๑๒๔๖  นายคมกฤช  กนกประดิษฐ 
๑๒๔๗  นายคมสัน  รักขิตกูล 

๑๒๔๘  นายจักรชัย  ศรีบวรมงคล 
๑๒๔๙  นายจํานงค  สุดใจใหม 
๑๒๕๐  นายจําเริญศักด์ิ  สารธิมา 
๑๒๕๑  นายจิรพนธ  วีระชาญชัย 
๑๒๕๒  นายจิระศักด์ิ  นันทะเสนา 
๑๒๕๓  นายจีรวัฒน  สุวัตถิกุล 
๑๒๕๔  นายเจตน  รอดออน 
๑๒๕๕  นายเฉลิม  เบ็ญมาศ 
๑๒๕๖  นายชัยพร  ศรีโบราณ 
๑๒๕๗  นายชัยยันต  สุญาณวนิชกุล 
๑๒๕๘  นายชัยวุฒิ  ตอปญญาเรือง 
๑๒๕๙  นายชาญชัย  ณ พิกุล 
๑๒๖๐  นายชาญวิทย  ทรงสวาง 
๑๒๖๑  นายชาตรี  พงษอาภา 
๑๒๖๒  นายชาตรี  เหลืองเรือง 
๑๒๖๓  นายชํานาญ  อินทะศร 
๑๒๖๔  นายชินธิป  ยุทธางกูร 
๑๒๖๕  นายชิษณุพงศ  ศรีทรัพย 
๑๒๖๖  นายชูพันธุ  ราชรักษา 
๑๒๖๗  นายเชิดชัย  มธุรส 
๑๒๖๘  นายโช  บุญสม 
๑๒๖๙  นายโชคชัย  ต้ังรักษาสัตย 
๑๒๗๐  นายณฐพงษ  ธีระเกษม 
๑๒๗๑  นายณภมงคล  จันทรแกว 
๑๒๗๒  นายณรัช  อิ่มสุขศรี 
๑๒๗๓  นายณัฐพงศ  จริตงาม 
๑๒๗๔  นายณัฐภกฤษ  เผือกผอง 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๒๗๕  นายดุลโชค  มนุญพร 
๑๒๗๖  นายดุสิต  ผดุงศักด์ิ 
๑๒๗๗  นายเดชาธร  เทวเดช 
๑๒๗๘  นายถาวร  พงศตระกูลนนท 
๑๒๗๙  นายทวีศักด์ิ  บุญโสม 
๑๒๘๐  นายทิษณุ  เพ็งไพบูลย 
๑๒๘๑  นายธนชัย  เปรมธนวิศิษฏ 
๑๒๘๒  นายธนพงศ  อชุชิน 
๑๒๘๓  นายธนารักษ  เนาวรัตน 
๑๒๘๔  นายธรรมนูญ  มวงแกว 
๑๒๘๕  นายธราธิป  นิรมลไพสิฐ 
๑๒๘๖  นายธีรวุฒิ  กองมะลิกันแกว 
๑๒๘๗  นายธีระ  ก่ิงแกว 
๑๒๘๘  นายธีระพงศ  พงศสุภากุล 
๑๒๘๙  นายธีระวัฒน  สินธุวงษ 
๑๒๙๐  นายนครินทร  พรส่ีภาค 
๑๒๙๑  นายนพปฎล  เมืองรักษ 
๑๒๙๒  นายนพพร  วิวัฒนาภรณ 
๑๒๙๓  นายนพรัตน  สนัน่พานิชกุล 
๑๒๙๔  นายนรพัฒน  สุจิวรกุล 
๑๒๙๕  นายนรินทร  เลิศจรรยารักษ 
๑๒๙๖  นายนรินทร  สมัครเขตการ 
๑๒๙๗  นายนริศ  พงษพานิช 
๑๒๙๘  นายนเรศ  วงษสุนทร 
๑๒๙๙  นายนฤเทพ  อภิรักษเนติพงศ 
๑๓๐๐  นายนฤพนธ  ถิระวุฒิ 
๑๓๐๑  นายนิทัศน  หวังวิวัฒนา 

๑๓๐๒  นายนิเวศน  นิภานนัท 
๑๓๐๓  นายเนติพันธ  บญุมา 
๑๓๐๔  นายบรรจบ  ถาวรรัตน 
๑๓๐๕  นายบวรวิทย  เปร่ืองวงศ 
๑๓๐๖  นายบุรฉัตร  ปราโมช ณ อยุธยา 
๑๓๐๗  นายประกิต  มากเอ่ียม 
๑๓๐๘  นายประมวล  นิลกลาง 
๑๓๐๙  นายประโยชน  ดีสวัสด์ิ 
๑๓๑๐  นายประสิทธิผล  ปทุมลักษณ 
๑๓๑๑  นายประเสริฐ  กาญจนะ 
๑๓๑๒  นายปริญญา  เจียรนัยกุลวานิช 
๑๓๑๓  นายปริญญา  เชาวลิตถวิล 
๑๓๑๔  นายปยะพงษ  นิ่มละมัย 
๑๓๑๕  นายผชาญ  วชิรประดิษฐพร 
๑๓๑๖  นายเผดิม  สวาสด์ิธรรม 
๑๓๑๗  นายพชร  พาณิชวราห 
๑๓๑๘  นายพยนต  ฉุยฉาย 
๑๓๑๙  นายพยุง  ชูสง 
๑๓๒๐  นายพรพิชิต  จันปุม 
๑๓๒๑  นายพลีส  เทอดไทย 
๑๓๒๒  นายพะโณมล  ไพรภิมุข 
๑๓๒๓  นายพัฒนา  ศิลปอนนัต 
๑๓๒๔  นายพิทักษ  หลิมจานนท 
๑๓๒๕  นายพิพัฒน  ขําขะจิตร 
๑๓๒๖  นายพิษณุ  สอนงาย 
๑๓๒๗  นายพิสิฐ  นรัตถรักษา 
๑๓๒๘  นายไพฑูรย  ทับขันธ 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๓๒๙  นายไพฑูรย  วรสถิตย 
๑๓๓๐  นายไพบูลย  ทองนวม 
๑๓๓๑  นายไพบูลย  ศรีธูป 
๑๓๓๒  นายไพรัช  หนุนพระเดช 
๑๓๓๓  นายภราดร  อาสาสรรพกิจ 
๑๓๓๔  นายภากร  กลันทกพันธ 
๑๓๓๕  นายภิญโญ  จิตรแกว 
๑๓๓๖  นายภูมิชัย  พันธพฤทธพยัต 
๑๓๓๗  นายภูมิวุฒิ  พุทธสุอัตตา 
๑๓๓๘  นายภูรีทัศน  สุขสมถ่ิน 
๑๓๓๙  นายมณฑล  ยอดรัก 
๑๓๔๐  นายมนตรี  โรจนวัฒนบูลย 
๑๓๔๑  นายมนัส  ซอศรีสาคร 
๑๓๔๒  นายมนัส  พูลสวัสด์ิ 
๑๓๔๓  นายมาโนช  รัตนนาคะ 
๑๓๔๔  นายมุขเมธิน  กล่ันนุรักษ 
๑๓๔๕  นายยุทธนา  ไสวสุวรรณวงศ 
๑๓๔๖  นายเลอเลิศ  ชุณหโอภาส 
๑๓๔๗  นายวชิระ  ทนินซอน 
๑๓๔๘  นายวรยศ  เอกะกุล 
๑๓๔๙  นายวราพงศ  รุงจิรารัตน 
๑๓๕๐  นายวัชรินทร  เกษชุมพล 
๑๓๕๑  นายวันชัย  เวชพาณชิยกิจกุล 
๑๓๕๒  นายวันชัย  อิสระเสนารักษ 
๑๓๕๓  นายวิกรม  ดีเสมอ 
๑๓๕๔  นายวิกรม  ศรีวิฑูรย 
๑๓๕๕  นายวิชัย  เดชชุติพงศ 

๑๓๕๖  นายวิทูร  จันทรแจงดี 
๑๓๕๗  นายวินัย  สรอยพลอย 
๑๓๕๘  นายวิมล  คํานวน 
๑๓๕๙  นายวิโรจน  จิวะวิทูรกิจ 
๑๓๖๐  นายวิสุทธิ์  อํานวยกิจ 
๑๓๖๑  นายวีระ  คงทวีเลิศ 
๑๓๖๒  นายวีระศักด์ิ  หมั่นภักดี 
๑๓๖๓  นายวุฒิ  พิทักษธานิน 
๑๓๖๔  นายวุฒิธรรมรงค  กล่ินเฉย 
๑๓๖๕  นายศรีณัฐ  พสุนธราธรรม 
๑๓๖๖  นายศักด์ิเสถียร  สวนสุข 
๑๓๖๗  นายศุภชัย  นารถพจนานนท 
๑๓๖๘  นายสกุณ  สวนปาน 
๑๓๖๙  นายสบาย  นิลแท 
๑๓๗๐  นายสมเกียรติ  อุงจิตตตระกูล 
๑๓๗๑  นายสมชาติ  เลิศลิขิตวรกุล 
๑๓๗๒  นายสมนึก  ล้ิมเทียมเจริญ 
๑๓๗๓  นายสมบูรณ  ศรีมณ ี
๑๓๗๔  นายสมพงค  วงคแกว 
๑๓๗๕  นายสมภพ  เดชทวีวัฒน 
๑๓๗๖  นายสมยศ  ไขประพาย 
๑๓๗๗  นายสมศักด์ิ  แกวรวมวงศ 
๑๓๗๘  นายสมศักด์ิ  ธนากิจพาณิชย 
๑๓๗๙  นายสมศักด์ิ  เลิศนิมิตกิจ 
๑๓๘๐  นายสมหวัง  กาญจนสันเทียะ 
๑๓๘๑  นายสมอาจ  พิมพโพธิ ์
๑๓๘๒  นายสรวิศ  รักษมณี 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๓๘๓  นายสัคโสภณ  ขาวสิทธิวงษ 
๑๓๘๔  นายสัญชัย  สิงคารวนิช 
๑๓๘๕  นายสันติ  ชูกิจทรัพยไพศาล 
๑๓๘๖  นายสัมพันธ  ผาสุข 
๑๓๘๗  นายสาโรช  สําราญทรัพย 
๑๓๘๘  นายสิงหชัย  สุพรรณพงษ 
๑๓๘๙  นายสิทธิชัย  ลิมปาภรณ 
๑๓๙๐  นายสิทธิพล  สิทธิมารพ 
๑๓๙๑  นายสืบพงษ  ศรีนาม 
๑๓๙๒  นายสืบศักด์ิ  แสงดี 
๑๓๙๓  นายสุเจตน  สงสัมพันธสกุล 
๑๓๙๔  นายสุชาติ  ธนะสินวิริยะกุล 
๑๓๙๕  นายสุชาติ  อินประสิทธิ์ 
๑๓๙๖  นายสุชิต  โตะวิเศษกุล 
๑๓๙๗  นายสุโชค  ทองศักด์ิ 
๑๓๙๘  นายสุดสาคร  เวชยชัย 
๑๓๙๙  นายสุทธิกรณ  ลิบนอย 
๑๔๐๐  นายสุพจน  จันทราอุกฤษฏ 
๑๔๐๑  นายสุพจน  แพทยคุณ 
๑๔๐๒  นายสุมิตร  ดวงสีดา 
๑๔๐๓  นายสุรชัย  เขมะภาตะพันธ 
๑๔๐๔  นายสุรชัย  ส่ือยรรยงศิริ 
๑๔๐๕  นายสุรเดช  ราบุรี 
๑๔๐๖  นายสุรพงศ  กล่ันประชา 
๑๔๐๗  นายสุรพล  คลายเนตร 
๑๔๐๘  นายสุรพันธ  อรัญนารถ 
๑๔๐๙  นายอธิคม  ถนัดกตัญู 

๑๔๑๐  นายอนันต  ล้ิมฉาย 
๑๔๑๑  นายอนันตชัย  เรืองกิจ 
๑๔๑๒  นายอนิรุทธ  อุทธังกร 
๑๔๑๓  นายอนุรุท  ก่ิงเนตร 
๑๔๑๔  นายอนุสรณ  สมทพิย 
๑๔๑๕  นายอภิชาติ  เทพหน ู
๑๔๑๖  นายอวิรุทธ  ชาญชัยกิตติกร 
๑๔๑๗  นายอัคเดช  มัชฌมิา 
๑๔๑๘  นายอาคม  นิตยากรณ 
๑๔๑๙  นายอาทิตย  พนาจันทร 
๑๔๒๐  นายอาทิตย  สาตรวาหา 
๑๔๒๑  นายอิสรา  วรรณสวาท 
๑๔๒๒ นายอุชเชษฎ  เฟองฟูสวัสด์ิ 
๑๔๒๓ นายอุทัย  ทวีโชติ 
๑๔๒๔  นายอุทัย  พิศวง 
๑๔๒๕  นายเอนกชัย  อารยะญาณ 
๑๔๒๖  นายเชาวนะ  ไตรมาศ 
๑๔๒๗  นายกริช  วัชรศิริธรรม 
๑๔๒๘  นายกฤษฎา  กลันทานนท 
๑๔๒๙  นายกฤษฎา  สุขสงวน 
๑๔๓๐  นายกําธร  เลิศสินไทย 
๑๔๓๑  นายกิตตินันท  ขาวสุทธิ์ 
๑๔๓๒  นายโกสิน  เทศวงษ 
๑๔๓๓  นายจักกพันธุ  ผิวงาม 
๑๔๓๔  นายชัยธวัช  อยูสําราญ 
๑๔๓๕  นายชัยภัทร  เจริญพร 
๑๔๓๖  นายทวีวงษ  จุลกมนตรี 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๔๓๗  นายธนา  วิชัยสาร 
๑๔๓๘  นายธนู  ศรีคช 
๑๔๓๙  นายธีรบูรณ  มานุพีรพนัธ 
๑๔๔๐  นายนคร  บุณยะธนะ 
๑๔๔๑  นายนคร  มีแกว 
๑๔๔๒  นายบพิธ  แสงแกว 
๑๔๔๓  นายประวิทย  พันธุวิโรจน 
๑๔๔๔  นายประเสริฐ  ทองนุน 
๑๔๔๕  นายพงษศักด์ิ  พันธุสวาสด์ิ 
๑๔๔๖  นายพรเลิศ  พนัธุวัฒนา 
๑๔๔๗  นายพิชญา  นาควัชระ 
๑๔๔๘  นายไพศาล  อภิมนตบุตร 
๑๔๔๙  นายยุทธศักด์ิ  รมฉัตรทอง 
๑๔๕๐  นายเริงศักด์ิ  โหราเรือง 
๑๔๕๑  นายวรพจน  อินทุลักษณ 
๑๔๕๒  นายวัชรา  พรหมเจริญ 
๑๔๕๓  เรือโท  วารินทร  เดชเจริญ 
๑๔๕๔  นายวิฑูร  สุขสรรควณิช 
๑๔๕๕  นายศิวรัตน  สุวรรณกาศ 
๑๔๕๖  วาที่รอยตรี  เศวตชัย  ทรัพยบุญมี 
๑๔๕๗  นายสถาพร  พินิจจินดาทรัพย 
๑๔๕๘  นายสนบ  ต้ังจิตสมบูรณ 
๑๔๕๙  นายสมชาย  ฉัตรสกุลเพ็ญ 
๑๔๖๐  นายสมบูรณ  คะนึงวนิชกุล 
๑๔๖๑  นายสมบูรณ  คํามามูล 
๑๔๖๒  นายสมภพ  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
๑๔๖๓  นายสวาง  บุญสิทธิ์ 

๑๔๖๔  นายสุชาติ  จําปาขาว 
๑๔๖๕  นายสุรเกียรติ  ล้ิมเจริญ 
๑๔๖๖  นายสุรศักด์ิ  สอนเคลือ 
๑๔๖๗  นายโสภณ  โพธิสป 
๑๔๖๘  นายอมรทัต  พิจิตรคดีพล 
๑๔๖๙  นายอรรถพร  สุวัธนเดชา 
๑๔๗๐  นางสาวกนิษฐา  เชี่ยววิทย 
๑๔๗๑  นางสาวผึ้งรวง  ประเสริฐพานิชการ 
๑๔๗๒  นางสาวสิรภัทร  โชควิเศษชัยสิทธิ์ 
๑๔๗๓  นางสาวอมรา  สัจจาสัย 
๑๔๗๔  นางกัลยา  หนูทอง 
๑๔๗๕  นางสาวขนิษฐา  สุดกังวาล 
๑๔๗๖  นางจุฑาทิพย  เตชชาติวนิช 
๑๔๗๗  นางชลิดา  โชติยกุล 
๑๔๗๘  นางชุมศรี  พจนปรีชา 
๑๔๗๙  นางฐะปาณีย  อาจารวงศ 
๑๔๘๐  นางสาวดารัตน  บริพันธกุล 
๑๔๘๑  นางเตือนใจ  สินธุวณิก 
๑๔๘๒  นางธิดา  แกวประสิทธิ์ 
๑๔๘๓  นางสาวนิลุบล  เครือนพรัตน 
๑๔๘๔  นางนีรนุช  กาญจนะวรรณ 
๑๔๘๕  นางบุปผา  มาประณีต 
๑๔๘๖  นางประภาภรณ  ภาวสุทธิการ 
๑๔๘๗  นางสาวพจมาน  เครือสินธุ 
๑๔๘๘  นางพรเพ็ญ  รตโนภาส 
๑๔๘๙  นางภาวิดา  แสงโสภณ 
๑๔๙๐  นางสาวเยาวพร  ปยมาพรชัย 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๔๙๑  นางสาวลดาวัลย  คําภา 
๑๔๙๒  นางสาวลินดา  สุจิกุล 
๑๔๙๓  นางสาววชิรา  ตรีกรวิเศษภักดี 
๑๔๙๔  นางวนิดา  มหากิจ 
๑๔๙๕  นางวนิดา  สักการโกศล 
๑๔๙๖  นางสาววัธนี  ตรีทอง 
๑๔๙๗  นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ 
๑๔๙๘  นางวิไลวรรณ  ศรีสวัสด์ิ 
๑๔๙๙  นางสาวสมใจ  สะสมทรัพย 
๑๕๐๐  นางสมสมร  มังคลพันธุ 
๑๕๐๑  นางสุนิดา  พินิจการ 
๑๕๐๒  นางสาวสุมาลี  กาญจนพิศ 
๑๕๐๓  นางสาวสุมาลี  เดชานุรักษนุกูล 
๑๕๐๔  นางอนงค  กฤษณรังคุณ 
๑๕๐๕  นางอัจฉรา  หงสสุวรรณรวี 
๑๕๐๖  พลตรีหญิง  จริยา  เสริมนรา 
๑๕๐๗  พลตรีหญิง  นงเยาว  ล้ีสุวรรณ 
๑๕๐๘  พลตรีหญิง  ประคิณันต  แสงรุงเรือง 
๑๕๐๙  พลตรีหญิง  เล็ก  กฤษประเสริฐ 
๑๕๑๐  พลตรีหญิง  วรรณพร  จารุพันธุ 
๑๕๑๑  พลตรีหญิง  วราภรณ  ทวีวุฒิทรัพย 
๑๕๑๒  พลเรือตรีหญิง  ศิวาลัย  พงษกาญจนะ 
๑๕๑๓  พลอากาศตรีหญิง  สุธารี  เนินลพ 
๑๕๑๔  นางสาวกรรณิการ  เอกเผาพันธุ 
๑๕๑๕  นางจันทรเพ็ญ  ศรีวิฑูรย 
๑๕๑๖  นางชนาทิพย  วีระสืบพงศ 
๑๕๑๗  นางสาวชุณหจิต  สังขใหม 

๑๕๑๘  นางชุติกาญจน  ทองชมภูนุช 
๑๕๑๙  นางดารารัตน  บรรเทาพล 
๑๕๒๐  นางทัศนีย  ศรัทธาบุญ 
๑๕๒๑  นางสาวนภารัตน  กัลยาณสุต 
๑๕๒๒  นางสาวบุญมี  เลิศพิเชฐ 
๑๕๒๓  นางปรีดา  อังศุพานิช 
๑๕๒๔  นางพรกมล  ประยูรสิน 
๑๕๒๕  นางพรรณขนิตตา  บุญครอง 
๑๕๒๖  นางสาวพิมลรัตน  เสง่ียมพันธุ 
๑๕๒๗  นางไพรินทร  ศรีศุภวินิจ 
๑๕๒๘  นางระวิ  ประทีปดลปรีชา 
๑๕๒๙  นางวิจิตรา  งามนิยม 
๑๕๓๐  นางศุภร  ปนศรีเพช็รกูล 
๑๕๓๑  นางสมบูรณ  อินทรดิษฐ 
๑๕๓๒  นางสุกัญญา  จันทรปรรณิก 
๑๕๓๓  นางสาวสุปาณี  เขมิยาทร 
๑๕๓๔  นางสุภา  สุทธิทรัพย 
๑๕๓๕  นางอุบลวรรณ  อุษาวัฒนากุล 
๑๕๓๖  นางขันธทอง  อูนากูล 
๑๕๓๗  นางบุษยา  มาทแล็ง 
๑๕๓๘  นางนนทิน ี เพช็ญไพศิษฏ 
๑๕๓๙  นางสุนีย  สายสุพัฒนผล 
๑๕๔๐  นางพยุงศรี  ปราณีตพลกรัง 
๑๕๔๑  นางสาวสุวีรา  บํารุงไทย 
๑๕๔๒  นางสาวอุรัจฉฑา  เชาวนชลากร 
๑๕๔๓  นางเกลียวพันธ  สุวรรณรักษ 
๑๕๔๔  นางนารีณัฐ  รุณภัย 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๕๔๕  นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน 
๑๕๔๖  นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร 
๑๕๔๗  นางลัดดาวัลย  รัตนนคร 
๑๕๔๘  นางลิลา  เรืองแปน 
๑๕๔๙  นางวรรณภา  ยงเจริญ 
๑๕๕๐  นางวาสนา  ภิญโญชนม 
๑๕๕๑  นางอมรรัตน  เสริมวัฒนากุล 
๑๕๕๒  นางอัปษร  ศรีผดุง 
๑๕๕๓  นางเบญจวรรณ  จารุกลัส 
๑๕๕๔  นางรัชนี  เอมะรุจิ 
๑๕๕๕  นางมันทนา  พฤกษะวัน 
๑๕๕๖  นางสาวนิสา  มัญญกูล 
๑๕๕๗  นางเพ็ญพักตร  ตันวิเชียร 
๑๕๕๘  นางวิจิตรา  เหตานุรักษ 
๑๕๕๙  นางอัมพวัน  พิชาลัย 
๑๕๖๐  นางสาวอุรวี  เงารุงเรือง 
๑๕๖๑  นางกฤษณา  หัสสนะ 
๑๕๖๒  นางกฤษณา  เอี่ยมเสม 
๑๕๖๓  นางกอบแกว  จันทรดี 
๑๕๖๔  นางก่ิงแกว  ถนอมถิน่ 
๑๕๖๕  นางสาวเครือวัลย  ประเสริฐสังข 
๑๕๖๖  นางจณัญญา  ทองดีเลิศ 
๑๕๖๗  นางจรรยารัตน  กาญจนบุตร 
๑๕๖๘  นางจรวยรัตน  ขวัญรัมย 
๑๕๖๙  นางสาวจารุวัตย  ศีลพงษ 
๑๕๗๐  นางสาวจิตมณี  ดาวรุง 
๑๕๗๑  นางจินตนา  กันธวัง 

๑๕๗๒  นางจิรภา  สงวนสุข 
๑๕๗๓  นางจิรวรรณ  ดวงแกว 
๑๕๗๔  นางจีรายุ  แพงพุทธ 
๑๕๗๕  นางเจียมจิตร  ย้ิมวารี 
๑๕๗๖  นางสาวดวงใจ ช  บุญพันธ 
๑๕๗๗  นางสาวดาราวัลย  เอกกานตรง 
๑๕๗๘  นางตวงพร  วิจิตรพันธ 
๑๕๗๙  นางทัศนีย  แสวงเจริญ 
๑๕๘๐  นางธารทิพย  นิธิอุทัย 
๑๕๘๑  นางนงนุช  ลําพนู 
๑๕๘๒  นางนิภาภรณ  ทองสุวรรณ 
๑๕๘๓  นางเนื้อทิพย  กาญจนากาศ 
๑๕๘๔  นางบริบูรณ  เกษรา 
๑๕๘๕  นางสาวประทีป  คงเรือง 
๑๕๘๖  นางพนมมาศ  ศรีตระกูล 
๑๕๘๗  นางพบพร  บํารุงจิตร 
๑๕๘๘  นางพรรณทิพา  ภูวะปจฉิม 
๑๕๘๙  นางพรรณี  พระยาลอ 
๑๕๙๐  นางพวงเพชร  ไชยราช 
๑๕๙๑  นางพวงรัตน  เนติวัฒนกุล 
๑๕๙๒  นางสาวภัควดี  แกวคูณ 
๑๕๙๓  นางภัทราภรณ  ชายสุด 
๑๕๙๔  นางเมตตา  อักษรสิงห 
๑๕๙๕  นางสาวรัฐนันท  ลาภอิทธิสันต 
๑๕๙๖  นางสาวรัตนา  ปลอดดี 
๑๕๙๗  นางราตรี  ทองเทศ 
๑๕๙๘  นางวรรณิดา  บุญประคอง 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๕๙๙  นางวราภรณ  ออนนอม 
๑๖๐๐  นางวันเพ็ญ  บูรณศรี 
๑๖๐๑  นางวิภาดา  วงศชวย 
๑๖๐๒  นางวีนัส  ทรานันชัย 
๑๖๐๓  นางสาวแวววิภา  ผลวัฒนะ 
๑๖๐๔  นางศิรินันท  แกลวทนงค 
๑๖๐๕  นางศุลีพร  คงสิน 
๑๖๐๖  นางสมจิต  สุวรรณสิริ 
๑๖๐๗  นางสาวสมหมาย  ปรีชาศิลป 
๑๖๐๘  นางสมหมาย  แสงไชย 
๑๖๐๙  นางสายสุนีย  สวัสดิรักษา 
๑๖๑๐  นางสุกัญญา  ปานทับ 
๑๖๑๑  นางสุจินต  ราชพิบูลย 
๑๖๑๒  นางสุภาพร  สิงหยะกุล 
๑๖๑๓  นางสุรางค  วงษสมบูรณ 
๑๖๑๔  นางสุริยา  พรหมวาศ 
๑๖๑๕  นางสุวรรณี  ศรีใส 
๑๖๑๖  นางเสาวณี  รัตนานิคม 
๑๖๑๗  นางเสาวรส  ธวัชชัยนันท 
๑๖๑๘  นางแสงอรุณ  ขจรน้ําทรง 
๑๖๑๙  นางสาวโสภา  คิดหาผล 
๑๖๒๐  นางอรวรรณ  เชื้อโชติ 
๑๖๒๑  นางสาวอรุณี  กูลณรงค 
๑๖๒๒ นางอัจฉรีย  สรอยอินทร 
๑๖๒๓  นางอัปสร  มณีรุง 
๑๖๒๔  นางอารยา  เรืองศรี 
๑๖๒๕  นางอินทราพร  กาญจันดา 

๑๖๒๖  นางอุรกุล  รมกลาง 
๑๖๒๗ นางวรรณี  วงศาสุลักษณ 
๑๖๒๘  นางสาวนพมาศ  ใจมั่น 
๑๖๒๙  นางปราณิน  มุตตาหารัช 
๑๖๓๐  นางเรืองรอง  ดีผดุง 
๑๖๓๑  นางอัญชลี  เสรีรักษ 
๑๖๓๒  นางสาวอุไร  ชีพอยูยืน 
๑๖๓๓  นางสาวนิรมล  เรืองสม 
๑๖๓๔  นางสาววันทนีย  มวงบุญ 
๑๖๓๕  นางจินดารมย  ชวเจริญพันธ 
๑๖๓๖  นางฐิตยา  ทวีศักด์ิ 
๑๖๓๗  นางพิมพวัลคุ  วัฒโนภาส 
๑๖๓๘  นางสาววราภรณ  วานิชสุขสมบัติ 
๑๖๓๙  นางสาวสุนันทา  ภัทรชาคร 
๑๖๔๐  นางสาวเสาวณี  มุสิแดง 
๑๖๔๑  นางอรุณี  พงษมะลิวัลย 
๑๖๔๒  นางกนกนภา  เล้ียงประยูร 
๑๖๔๓  นางสาวกรรณิกา  วิทยสุภากร 
๑๖๔๔  นางกรรดา  วัชรวิเชษฐ 
๑๖๔๕  นางกรรนิการ  ฉัตรสันติประภา 
๑๖๔๖  นางกรองทอง  จิรเดชากุล 
๑๖๔๗  นางสาวกฤษฎารัตน  วัฒนสุวรรณ 
๑๖๔๘  นางกฤษณา  เกตุทอง 
๑๖๔๙  นางสาวกัณฑรีย  ศรีพงศพันธุ 
๑๖๕๐  นางสาวกัลยาณี  กิตติจิตต 
๑๖๕๑  นางกาญจนศรี  สิงหภู 
๑๖๕๒  นางกาญจนา  เรืองฤทธิ์กูล 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๖๕๓  นางการุณี  วิบูลชัย 
๑๖๕๔  นางกิตติกร  ชวยหนู 
๑๖๕๕  นางกิติมา  จงสมจิต 
๑๖๕๖  นางสาวกุลกัญญา  ณ ปอมเพ็ชร 
๑๖๕๗  นางเกล็ดแกว  ดานวิวัฒน 
๑๖๕๘  นางเกศรา  อัศดามงคล 
๑๖๕๙  นางสาวโกสุม  จันทรศิริ 
๑๖๖๐  นางสาวขนิษฐา  แซต้ัง 
๑๖๖๑  นางขวัญใจ  กนกเมธากุล 
๑๖๖๒  นางคมขํา  พัฒนาภรณ 
๑๖๖๓  นางงามนิตย  วงษเจริญ 
๑๖๖๔  นางสาวจงกล  นาหิรัญ 
๑๖๖๕  นางสาวจรรยจรูญ  ยอดศรี 
๑๖๖๖  นางสาวจรรยา  มโนรส 
๑๖๖๗  นางจรัญญา  ณรงคะชวนะ 
๑๖๖๘  นางจริยา  เดชกุญชร 
๑๖๖๙  นางจริยา  ศรีเพชร 
๑๖๗๐  นางจรูญพร  ภาเรือง 
๑๖๗๑  นางจันทฑิตา  พฤกษานานนท 
๑๖๗๒  นางจันทรเพ็ญ  พรมจันทร 
๑๖๗๓  นางจามรี  อาระยานิมิตรสกุล 
๑๖๗๔  นางจารุณี  เดือนหงาย 
๑๖๗๕  นางสาวจารุณี  โลกสุวรรณ 
๑๖๗๖  นางสาวจํานงรักษ  อุดมเศรษฐ 
๑๖๗๗  นางสาวจิตรพรรณ  ภูษาภักดีภพ 
๑๖๗๘  นางจิตรพี  ชวาลาวัณย 
๑๖๗๙  นางจินตนา  เผาจินดา 

๑๖๘๐  นางจิราภรณ  ธนียวัน 
๑๖๘๑  นางจิราภรณ  วงษกวีไพโรจน 
๑๖๘๒  นางจิราภา  วิทยาภิรักษ 
๑๖๘๓  นางจีราพรรณ  สวัสดิพงษ 
๑๖๘๔  นางจุฑามาศ  รัตนเชิดฉาย 
๑๖๘๕  นางสาวจุฑารัตน  เบญจฤทธิ ์
๑๖๘๖  นางจุฑารัตน  วิทยา 
๑๖๘๗  นางจุไรพร  สมบุญวงค 
๑๖๘๘  นางเจตนา  จ้ีกังวาฬ 
๑๖๘๙  นางเจริญศรี  มิตรภานนท 
๑๖๙๐  นางฉวีวรรณ  ศรีธัญรัตน 
๑๖๙๑  นางฉันทนา  เอี่ยมสกุล 
๑๖๙๒  นางเฉลียว  ศาลากิจ 
๑๖๙๓  นางโฉมศรี  โฆษิตชัยวัฒน 
๑๖๙๔  นางชยาพร  วัฒนศิริ 
๑๖๙๕  นางสาวชลลดา  บูรณกาล 
๑๖๙๖  นางชุลี  ศรียะพันธ 
๑๖๙๗  นางสาวชูศรี  ยัญทพิย 
๑๖๙๘  นางฐิติรัชต  จันทรจอย 
๑๖๙๙  นางสาวณัฏฐนันท  ปนลายนาค 
๑๗๐๐  นางณัฏฐพร  พิมพายน 
๑๗๐๑  นางสาวณัฐนันท  สินชัยพานชิ 
๑๗๐๒  นางณัฐประภา  เศรษฐกสิวิทย 
๑๗๐๓  นางดวงจันทร  ประเคนคะชา 
๑๗๐๔  นางสาวดวงพร  เกิดผล 
๑๗๐๕  นางแดงตอย  มาลาสิทธิ์ 
๑๗๐๖  นางถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๗๐๗  นางทรงชม  จุลาสัย 
๑๗๐๘  นางทรงศรี  สรณสถาพร 
๑๗๐๙  นางทศพร  มูลหงษ 
๑๗๑๐  นางทองทรัพย  เดชเดชะสุนันท 
๑๗๑๑  นางทัตยา  ยาชมภู 
๑๗๑๒  นางสาวทัศนีย  เต็งรังสรรค 
๑๗๑๓  นางทัศนีย  ทิพยเที่ยงแท 
๑๗๑๔  นางสาวทัศนีย  ผลเนืองมา 
๑๗๑๕  นางทิพยวัลย  สีจันทร 
๑๗๑๖  นางสาวทิพวรรณ  สิงหไตรภพ 
๑๗๑๗  นางธนาพร  ศรีสุลัย 
๑๗๑๘  นางธัญญา  วัจนะภูมิ 
๑๗๑๙  นางธีรนุช  รอดแกว 
๑๗๒๐  นางธีราภรณ  ศักดารณรงค 
๑๗๒๑  นางธีรารักษ  โพธิสุวรรณ 
๑๗๒๒ นางสาวนงนิด  บุญประสิทธิ์ 
๑๗๒๓ นางนงพะงา  เรืองฤทธิ์ชาญกุล 
๑๗๒๔  นางนงเยาว  ประสมเพชร 
๑๗๒๕  นางนงเยาว  ภูมิคอนสาร 
๑๗๒๖  นางนงลักษณ  ขุนทวี 
๑๗๒๗  นางนงลักษณ  สุวรรณพินิจ 
๑๗๒๘  นางนพมาศ  โรจนเสถียร 
๑๗๒๙  นางนพมาศ  สุนทรเจริญนนท 
๑๗๓๐  นางสาวนภพินทุ  อนนัตรศิริชัย 
๑๗๓๑  นางนภาพร  ปรีชามารถ 
๑๗๓๒  นางนภามาศ   นวพันธุพิพัฒน 
๑๗๓๓  นางสาวนฤมล  วชิรปทมา 

๑๗๓๔  นางสาวนวลฉวี  เวชประสิทธิ์ 
๑๗๓๕  นางนวลนอย  ตรีรัตน 
๑๗๓๖  นางนวลศรี  รักอริยะธรรม 
๑๗๓๗  นางสาวนวลอนงค  ศรีวัฒนศิริกุล 
๑๗๓๘  นางนันทนิจ  เที่ยงพูนโภค 
๑๗๓๙  นางนันทริกา  ชนัซ่ือ 
๑๗๔๐  นางนันทวรรณ  ภมรกูล 
๑๗๔๑  นางนารีรัตน  พวงทอง 
๑๗๔๒  นางสาวนิจ  จันทรมล 
๑๗๔๓  นางนิตยา  จิตตประสงค 
๑๗๔๔  นางนิตยา  ฉมาดล 
๑๗๔๕  นางนิตยา  ไทยาภิรมย 
๑๗๔๖  นางนิธิพันธ  ยากี 
๑๗๔๗  นางนิฤมล  มณีสวางวงศ 
๑๗๔๘  นางสาวนุชสิริ  เลิศวุฒิโสภณ 
๑๗๔๙  นางบําเพ็ญจิต  แสงชาติ 
๑๗๕๐  นางบุญเสริม  วิมุกตะนันทน 
๑๗๕๑  นางบุบผา  ชอบใช 
๑๗๕๒  นางบุษบา  กนกศิลปธรรม 
๑๗๕๓  นางบุษบา  ฤกษอํานวยโชค 
๑๗๕๔  นางบุษยา  วีรกุล 
๑๗๕๕  นางเบญจมาศ  ศรีทองดี 
๑๗๕๖  นางประกายมาศ  โรหิตาคนี 
๑๗๕๗  นางสาวประทุม  พรมม ิ
๑๗๕๘  นางประพันธศิริ  สุเสารัจ 
๑๗๕๙  นางประเพ็ญ  ตันจํารูญ 
๑๗๖๐  นางประไพ  จันทรอุดร 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๗๖๑  นางประไพรัตน  พูลทวี 
๑๗๖๒  นางประภัสสร  ผาติกุลศิลา 
๑๗๖๓  นางประยงค  ออนโคกสูง 
๑๗๖๔  นางสาวประวีณ  รอดเขียว 
๑๗๖๕  นางปราณี  พิมาน 
๑๗๖๖  นางปราณี  ศรีพงษ 
๑๗๖๗  นางปริศนา  สําราญกิจ 
๑๗๖๘  นางสาวปฑมากาญจน  เชียรธานรักษ 
๑๗๖๙  นางปยะฉัตร  ขาวแกว 
๑๗๗๐  นางปยารัตน  อภิวัฒนกุล 
๑๗๗๑  นางเปรมฤดี  ดํายศ 
๑๗๗๒  นางผกาวลี  คุณสัตย 
๑๗๗๓  นางสาวผองพรรณ  อรุณแสง 
๑๗๗๔  นางผองศรี  วาณิชยศุภวงศ 
๑๗๗๕  นางผาสุก  มหรรฆานุเคราะห 
๑๗๗๖  นางผุสดี  หลิมสกุล 
๑๗๗๗  นางสาวพงษศรี  ชาญตระกูล 
๑๗๗๘  นางพจวรรณ  ลาวัณยประเสริฐ 
๑๗๗๙  นางพนอ  มุขดี 
๑๗๘๐  นางสาวพรทิพย  ดีสมโชค 
๑๗๘๑  นางสาวพรทิพา  เชื้อวัฒนากุล 
๑๗๘๒  นางพรประภา  ไทยอุทิศ 
๑๗๘๓  นางสาวพรพิลาส  เรืองโชติวิทย 
๑๗๘๔  นางสาวพรรณิภา  ไพบูลยนิมิตร 
๑๗๘๕  นางพรรณี  เชษฐบุรี 
๑๗๘๖  นางพวงเพชร  กันยาบาล 
๑๗๘๗  นางพัชรา  ทิพยทัศน 

๑๗๘๘  นางพัชรา  ภูสันติสัมพันธ 
๑๗๘๙  นางพัชรินทร  นพศิริกุล 
๑๗๙๐  นางสาวพัชรินทร  อนนัตศิริวัฒน 
๑๗๙๑  นางพัชรี  หอวิจิตร 
๑๗๙๒  นางสาวพัฒนี  อุดมกะวานิช 
๑๗๙๓  นางพิมพมาส  ตัณฑเจริญรัตน 
๑๗๙๔  นางพิริยา  ศุภศรี 
๑๗๙๕  นางพิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน 
๑๗๙๖  นางสาวพุมเรียง  อรุณเรือง 
๑๗๙๗  นางพูนพิไล  สุวรรณฤทธิ ์
๑๗๙๘  นางพูนสิน  บุตรภักดี 
๑๗๙๙  นางพูนสิน  ประคํามินทร 
๑๘๐๐  นางพูลทรัพย  มิ่งสูงเนิน 
๑๘๐๑  นางพูลสุข  ตันพรหม 
๑๘๐๒  นางพูลสุข  เอกไทยเจริญ 
๑๘๐๓  นางเพชรา  ภูริวัฒน 
๑๘๐๔  นางเพ็ญออน  แสงสุข 
๑๘๐๕  นางเพลินพิศ  ขันแกว 
๑๘๐๖  นางโพยม  วงศภูวรักษ 
๑๘๐๗  นางไพจิตร  หรรษาวงศ 
๑๘๐๘  นางสาวภรณี  อุทโยภาศ 
๑๘๐๙  นางภัชราภรณ  สุวรรณวิทยา 
๑๘๑๐  นางภิญญา  ผาสุข 
๑๘๑๑  นางมณฑาทิพย  ยุนฉลาด 
๑๘๑๒  นางมยุรัตน  สัตตวัฒนานนท 
๑๘๑๓  นางสาวมยุรีย  ขันรินทรคํา 
๑๘๑๔  นางมัณฑนีย  เศรษฐภักดี 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๘๑๕  นางมัทนีญา  บัวชื่น 
๑๘๑๖  นางสาวมันทนา  สามารถ 
๑๘๑๗  นางสาวมาลินี  ชัยศุภกิจสินธ 
๑๘๑๘  นางสาวมาลี  กาบมาลา 
๑๘๑๙  นางมาลี  อาสาเสนีย 
๑๘๒๐  นางมุกดา  สุขสวัสด์ิ 
๑๘๒๑  นางมุกดา  หนุยศรี 
๑๘๒๒ นางมุยณา  ชางภิญโญ 
๑๘๒๓ นางเมธนี  อารยะสกุล 
๑๘๒๔ นางสาวยาใจ  สิทธิมงคล 
๑๘๒๕ นางสาวยุพดา  พงษพรต 
๑๘๒๖ นางยุพดี  พิษณุไวศยวาท 
๑๘๒๗ นางสาวยุพาพร  วัฒนกูล 
๑๘๒๘ นางยุพิน  ปทุมวรชาติ 
๑๘๒๙ นางสาวยุพิน  ศุพุทธมงคล 
๑๘๓๐ นางยุวพาส  ชัยศิลปวัฒนา 
๑๘๓๑ นางเยาวภา  ปนทุพันธ 
๑๘๓๒ นางสาวรวี  เถียรไพศาล 
๑๘๓๓ นางรสลิน  กาสต 
๑๘๓๔  นางสาวระเบียบ  ชูสอน 
๑๘๓๕  นางรัชนี  สมบุตร 
๑๘๓๖  นางรัตนา  กาญจนพันธุ 
๑๘๓๗  นางรัตนา  เจริญศรี 
๑๘๓๘  นางรัตนา  ฉายะเจริญ 
๑๘๓๙  นางรัตนา  พันธพานชิ 
๑๘๔๐  นางรัตนา  รัตนอุทัยกูล 
๑๘๔๑  นางรัตนา  อัตตปญโญ 

๑๘๔๒ นางรัตนาภรณ  มหาศรานนท 
๑๘๔๓  นางรุงลาวรรณ  เชวงเกียรติกุล 
๑๘๔๔  นางเรืองรอง  ชีพสัตยากร 
๑๘๔๕  นางสาวแรกขวัญ  สิทธิวางคกุล 
๑๘๔๖  นางฤดีกร  วิวัฒนปฐพ ี
๑๘๔๗  นางลลิดา  เกษมสุวรรณ 
๑๘๔๘  นางลัดดา  ฟองสถิตยกุล 
๑๘๔๙  นางลัดดา  ภูเกียรติ 
๑๘๕๐  นางสาวลัดดาวัลย  สงกา 
๑๘๕๑  นางลาวรรณ  สกุลกรุณาอารีย 
๑๘๕๒  นางลาวัณย  ตรีเนตร 
๑๘๕๓  นางลําพรรณ  อาจเดช 
๑๘๕๔  นางลินจง  จันทรวราทิตย 
๑๘๕๕  นางวนิดา  ขําเขียว 
๑๘๕๖  นางสาววนิดา  จีนศาสตร 
๑๘๕๗  นางสาววรนุช  ศรีเจษฎารักข 
๑๘๕๘  นางวรพร  อรามรักษ 
๑๘๕๙  นางวรพรรณ  เสนาณรงค 
๑๘๖๐  นางวรรณดี  สุธาพาณิชย 
๑๘๖๑  นางสาววรรณวิมล  อัมรินทรนเุคราะห 
๑๘๖๒  นางวรรณี  ชาญชิต 
๑๘๖๓  นางสาววรรณี  สุทธิขาว 
๑๘๖๔  นางสาววราภรณ  ศิริวรรณ 
๑๘๖๕  นางวราภรณ  อุปลาคม 
๑๘๖๖  นางวริยา  ชินวรรโณ 
๑๘๖๗  นางวรีวรรณ  โขนงนุช 
๑๘๖๘  นางวัชราภรณ  วัตรสุข 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๘๖๙  นางวัชรี  ตระกูลงาม 
๑๘๗๐  นางสาววัฒนา  ไชยศิริพุมคีรี 
๑๘๗๑  นางสาววัฒนา  อาทิตยเที่ยง 
๑๘๗๒  นางสาววันทนา  เหรียญมงคล 
๑๘๗๓  นางวันทนี  รอดอิ้ว 
๑๘๗๔  นางสาววันเพ็ญ  วอกลาง 
๑๘๗๕  นางวัลประภา  นาคมินทร 
๑๘๗๖  นางสาววารี  จิรอดิศัย 
๑๘๗๗  นางวิชุดา  ไชยศิวามงคล 
๑๘๗๘  นางสาววิภา  พงษพิจิตร 
๑๘๗๙  นางวิภาพรรณ  มารีลักษณาพร 
๑๘๘๐  นางวิมลรัตน  ศรีราช 
๑๘๘๑  นางวิมลศรี  สุวรรณรัตน 
๑๘๘๒  นางวิลัดดา  เตชะเวช 
๑๘๘๓  นางวิลาวรรณ  จันทรหอม 
๑๘๘๔  นางวิลาวัลย  วีระอาชากุล 
๑๘๘๕  นางวิไล  แสงเหมือนขวัญ 
๑๘๘๖  นางวิวัฒนา  สะเดา 
๑๘๘๗  นางสาววิสุดา  สุวิทยาวัฒน 
๑๘๘๘  นางวีรณา  ประศาสนศิลป 
๑๘๘๙  นางสาววีระวรรณ  เรืองยุทธิการณ 
๑๘๙๐  นางศมณีย  รัตนฤากรณ 
๑๘๙๑  นางศรีนวล  คงสุนทร 
๑๘๙๒  นางศรีนวล  สถิตวิทยานันท 
๑๘๙๓  นางสาวศรีผอง  จิตกรณกิจศิลป 
๑๘๙๔  นางศรีพรรณ  เพ็ชรไทย 
๑๘๙๕  นางศรีสมบัติ  นวนพรัตนสกุล 

๑๘๙๖  นางสาวศรีสุรางค  ตันติมาวานิช 
๑๘๙๗  นางสาวศศิกาญจน  รัตนศรี 
๑๘๙๘  นางสาวศศิจิต  เวชแพศย 
๑๘๙๙  นางศศิยา  ศิริพานชิ 
๑๙๐๐  นางสาวศันสนีย  ชแูวว 
๑๙๐๑  นางศิริกัลยา  สุวจิตตานนท 
๑๙๐๒  นางศิริกาญจน  โกสุมภ 
๑๙๐๓  นาวาอากาศโทหญิง  ศิรินธรา  พงษเพ็ชร 
๑๙๐๔  นางศิริพร  สุวรรณศรี 
๑๙๐๕  นางศิริพร  อองรุงเรือง 
๑๙๐๖  นางศิริรัตน  บุญตานนท 
๑๙๐๗  นางสาวศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท 
๑๙๐๘  นางศิวพงศ  จํารัสพันธุ 
๑๙๐๙  นางสาวศุขธิดา  อุบล 
๑๙๑๐  นางศุภศร  วนิชเวชารุงเรือง 
๑๙๑๑  นางสงวน  มณีนิล 
๑๙๑๒  นางสาวสนทนา  ศิริตันติกร 
๑๙๑๓  นางสนมพร  เต็งเจริญ 
๑๙๑๔  นางสมควร  แสงโรจนศิริกุล 
๑๙๑๕  นางสมจิต  สุรพัฒน 
๑๙๑๖  นางสมจิตต  ขันติสิทธิ์ 
๑๙๑๗  นางสมจิตร  จึงสงวนพรสุข 
๑๙๑๘  นางสาวสมจิตร  นาสีแสน 
๑๙๑๙  นางสมทรง  วิเชียรรัตน 
๑๙๒๐  นางสมบูรณ  จิระสถิตย 
๑๙๒๑  นางสาวสมพิศ  รณท ี
๑๙๒๒  นางสาวสมร  เจนจิจะ 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๙๒๓  นางสมศรี  สงาศิลป 
๑๙๒๔  นางสังวาลย  ทารัตนใจ 
๑๙๒๕  นางสายชล  สัตยานุรักษ 
๑๙๒๖  นางสายพิณ  โอภานุรักษธรรม 
๑๙๒๗  นางสาลี  เกษมรัติ 
๑๙๒๘  นางสาวสํารวย  กมลายุตต 
๑๙๒๙  นางสาวสิริกร  ไชยมา 
๑๙๓๐  นางสาวสิริจิต  วงศกําชัย 
๑๙๓๑  นางสิริรักษ  รัชชุศานติ 
๑๙๓๒  นางสาวสิรี  ชัยเสรี 
๑๙๓๓  นางสาวสีปาน  ทรัพยทอง 
๑๙๓๔  นางสุกัญญา  เอมอ่ิมธรรม 
๑๙๓๕  นางสุจิตร  รัตนมุง 
๑๙๓๖  นางสุจิตรา  คงไชย 
๑๙๓๗  นางสาวสุจิตรา  ประสิทธิ์ 
๑๙๓๘  นางสุนันทา  เชี่ยววิทย 
๑๙๓๙  นางสุนียรัตน  ศรีเปารยะ 
๑๙๔๐  นางสาวสุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ 
๑๙๔๑  นางสุปราณี  จิราณรงค 
๑๙๔๒  นางสุปราณี  เหลืองธนะโภค 
๑๙๔๓  นางสุปาณี  พัดทอง 
๑๙๔๔  นางสุพรรณี  อึ้งปญสัตวงศ 
๑๙๔๕  นางสุภัทรา  เตียวเจริญ 
๑๙๔๖  นางสุภา  หารหนองบัว 
๑๙๔๗  นางสุภาณี  ชินวงศ 
๑๙๔๘  นางสุภาภรณ  กิตติรัชดานนท 
๑๙๔๙  นางสาวสุภาภรณ  ฉัตรชัยวิวัฒนา 

๑๙๕๐  นางสุภาภรณ  ด๊ักกลาส 
๑๙๕๑  นางสุภาวดี  วิลาวัลย 
๑๙๕๒  นางสุภาวดี  สายรัตน 
๑๙๕๓  นางสุภีนันท  อัญเชิญ 
๑๙๕๔  นางสุมาลี  จิยะจันทน 
๑๙๕๕  นางสาวสุมาลี  ดีจงกิจ 
๑๙๕๖  นางสาวสุมาลี  ต้ังประดับกุล 
๑๙๕๗  นางสาวสุมาลี  เถียรทอง 
๑๙๕๘  นางสาวสุมิตรา  เรืองพีระกุล 
๑๙๕๙  นางสาวสุรางค  เจริญสุข 
๑๙๖๐  นางสุรางค  ตรีรัตนชาติ 
๑๙๖๑  นางสุวรรณา  บุญยะลีพรรณ 
๑๙๖๒  นางสาวสุวัฒนา  จุฬาวัฒนทล 
๑๙๖๓  นางสุวัฒนา  เล่ียมประวัติ 
๑๙๖๔  นางสุวิชชา  ทองทั่ว 
๑๙๖๕  นางสาวสุวิมล  กีรติพิบูล 
๑๙๖๖  นางสาวเสาวคนธ  รัตนวิจิตราศิลป 
๑๙๖๗  นางเสาวคนธ  วีระศิริ 
๑๙๖๘  นางสาวเสาวนิตย  ชัยมุสิก 
๑๙๖๙  นางสาวแสงเดือน  คงนาวัง 
๑๙๗๐  นางแสงระวี  วาจาวุทธ 
๑๙๗๑  นางหัทยา  กาวีวงศ 
๑๙๗๒  นางสาวหัสดี  อัพภาสกิจ 
๑๙๗๓  นางอธิศนันท  ต้ังจิตประสงค 
๑๙๗๔  นางอนงค  รอดแสน 
๑๙๗๕  นางสาวอนงคพร  สมานชาติ 
๑๙๗๖  นางสาวอรพิน  ชัยประสพ 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๙๗๗  นางอรวรรณ  เคหสุขเจริญ 
๑๙๗๘  นางอรอนงค  กฤชเพชรรัตน 
๑๙๗๙  นางอรุณลักษณ  ลุลิตานนท 
๑๙๘๐  นางอรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ 
๑๙๘๑  นางอลิตา  จ่ันฝงเพ็ชร 
๑๙๘๒  นางออมทิพย  เมฆรักษาวนิช แคมป 
๑๙๘๓  นางออยอบ  สิทธิพล 
๑๙๘๔  นางสาวอัจฉรา  วรรณเชษฐ 
๑๙๘๕  นางอัจฉรา  แสงนุมพงษ 
๑๙๘๖  นางอัจฉรา  หาญชูวงศ 
๑๙๘๗  นางสาวอัจฉริยา  ปราบอริพาย 
๑๙๘๘  นางอัญชลี  เตชะนิเวศน 
๑๙๘๙  นางสาวอัญชลี  วุฒิภักดี 
๑๙๙๐  นางอัญชลี  สารรัตนะ 
๑๙๙๑  นางอัมพร  ธํารงลักษณ 
๑๙๙๒  นางอัมพร  อนนัตพินิจวัฒนา 
๑๙๙๓  นางสาวอาภาพันธ  ศรีสรินทร 
๑๙๙๔  นางอาภาภรณ  อินเสมียน 
๑๙๙๕  นางอารมณ  เพชรชืน่ 
๑๙๙๖  นางอาริยา  รัตนทองคํา 
๑๙๙๗  นางสาวอิงอร  สุพันธุวณิช 
๑๙๙๘  นางสาวอุบล  ละมั่งทอง 
๑๙๙๙  นางอุบลวรรณ  แสนมหายักษ 
๒๐๐๐  นางอุรีพร  เล็กกัต 
๒๐๐๑  นางอุรุยา  วีสกุล 
๒๐๐๒  นางอุไรวรรณ  ดิลกคุณานันท 
๒๐๐๓  นางเอมอร  รสเครือ 

๒๐๐๔  นางเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท 
๒๐๐๕  นางเอื้อมพร  เธียรหิรัญ 
๒๐๐๖  นางฮัสนะ  เจะอุบง 
๒๐๐๗  นางกุลฤดี  วงศเบญจรัตน 
๒๐๐๘  นางงามนิตย  ราชกิจ 
๒๐๐๙  นางสาวจันทนา  ศรีวิศาล 
๒๐๑๐  นางชูศรี  ผลเพิ่ม 
๒๐๑๑  นางสาวฌาดาวรรณ  ธรรมประดิษฐ 
๒๐๑๒  นางดาภะวัลย  ทานกระโทก 
๒๐๑๓  นางเดือนถนอม  พรหมขัติแกว 
๒๐๑๔  นางสาวนงนิตย  จงจิระศิริ 
๒๐๑๕  นางนอย  ตันสุวรรณ 
๒๐๑๖  นางสาวนันทนา  สิทธชิัย 
๒๐๑๗  นางสาวนิตยา  แยมพยัคฆ 
๒๐๑๘  นางนิตยา  อธิวาสวุฒิ 
๒๐๑๙  นางนิรมล  ดามาพงษ 
๒๐๒๐  นางบุญรักษ  ณ ลําพูน 
๒๐๒๑  นางบุหลัน  ถาวรวัฒนยงค 
๒๐๒๒ นางสาวเบญจพร  ปญญายง 
๒๐๒๓  นางสาวปยนิตย  ธรรมาภรณพิลาศ 
๒๐๒๔  นางพรรณพิมล  หลอตระกูล 
๒๐๒๕  นางเพ็ญพักตร  สรชัย 
๒๐๒๖  นางสาวเพ็ญพิศ  เลาเรียนดี 
๒๐๒๗  นางมณฑาทิพย  ไชยศักด์ิ 
๒๐๒๘  นางมณีรัตน  สุรวงษสิน 
๒๐๒๙  นางมัจฉรี  โอสถานนท 
๒๐๓๐  นางละไม  แกวอําไพ 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๐๓๑  นางวนิดา  พุมไพศาลชัย 
๒๐๓๒ นางวิไล  เฉลิมจันทร 
๒๐๓๓  นางวีรดา  คงมาลัย 
๒๐๓๔  นางศรีประพา  เนตรนิยม 
๒๐๓๕  นางสาวศุภรัตน  เอกอัศวิน 
๒๐๓๖  นางสมบูรณ  นนัทวงศ 
๒๐๓๗  นางสาวสุดสวาท  เลาหวินิจ 
๒๐๓๘  นางสุนันทา  หิรัญยูปกรณ 
๒๐๓๙  นางสาวสุปราณี  โมฬีชาติ 
๒๐๔๐  นางสาวสุพรรนี  ภูกําชัย 
๒๐๔๑  นางสุภรณ  ชุมพลวงศ 
๒๐๔๒  นางสุภาวดี  นวลมณี 
๒๐๔๓  นางสาวสุวนิตย  สรางศรีวงศ 
๒๐๔๔  นางสาวอักษร  พูลนิติพร 
๒๐๔๕  นางอัญชลี  ศิลาเกษ 
๒๐๔๖  นางอุษณีย  กิตติวงศสุนทร 
๒๐๔๗  นางนงนุช  อิงคะวะระ 
๒๐๔๘  นางสาวปทมา  ตันประดิษฐ 
๒๐๔๙  นางภารดี  มาวิจักขณ 
๒๐๕๐  นางรัชดา  อิสระเสนารักษ 
๒๐๕๑  นางสิศิรักษ  บุษยรัตน 
๒๐๕๒  นางสาวสุดจิตร  อินทรไทยวงศ 
๒๐๕๓  นางสาวอัจฉรินทร  พัฒนพันธชัย 
๒๐๕๔  นางจันทรเพ็ญ  อานามวัฒน 
๒๐๕๕  นางสาวยุพา  ศิรประภาพร 
๒๐๕๖  นางอารีย  อารีย 
๒๐๕๗  นางกรรณิกา   พลเย่ียม 

๒๐๕๘  นางสาวณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย 
๒๐๕๙  นางนันทวัน  วงศตระกูล 
๒๐๖๐  นางสาวบงกชทิพ  เสรีเลิศวิวัฒน 
๒๐๖๑  นางสาวปทมา  ตันติวงศวัฒน 
๒๐๖๒  นางรัตนา  พานิชพันธุ 
๒๐๖๓  นางสาวรัตนา  เล็กสมบูรณไชย 
๒๐๖๔  นางวลัย  หิรัญวัฒนศิริ 
๒๐๖๕  นางสาววาทินี  วงษวิฑิต 
๒๐๖๖  นางสมศิริ  ชํานาญชานันท 
๒๐๖๗  หมอมหลวงสุดาทิพย  ศรีชวนะ 
๒๐๖๘  นางสาวอรนุช  ภักดีวิสุทธิพร 
๒๐๖๙  นางสาวอาภาภรณ  บูรณะกนิษฐ 
๒๐๗๐  นางสาวอุไรรักษ  เจียมออน 
๒๐๗๑  นางอุษณีย  สมบัติชัยศักด์ิ 
๒๐๗๒  นางสาวสุนทรี  ศรีปรัชญากุล 
๒๐๗๓  นางสาวกลมเกลียว  ครูรัตนานุวัฒน 
๒๐๗๔  นางสาวกาญจนา  ชาครวัฒน 
๒๐๗๕  นางสาวกาญจนา  เลิศเวช 
๒๐๗๖  นางสาวชัญญา  กงอุบล 
๒๐๗๗  นางพรรณี  ถนอมรัตนชัย 
๒๐๗๘  นางสาวรุงระวี  สะสมสุวรรณ 
๒๐๗๙  นางสาวละออ  สิทธิพงษ 
๒๐๘๐  นางสุวรรณา  ประจวบเหมาะ 
๒๐๘๑  นางจินตนา  ณ ระนอง 
๒๐๘๒  นางสาววารุณี  เจนาคม 
๒๐๘๓  นางสาวธรรมรังสี  วรรณโก 
๒๐๘๔  นางสาวกชมน  ทรงพิทักษกุล 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๐๘๕ นางสาวกนกภรณ  ต้ังตรงจิตต 
๒๐๘๖  นางสาวกรองแกว  ถนอมรอด 
๒๐๘๗  นางกฤษณา  กล่ันนุรักษ 
๒๐๘๘  นางแกวตา  เทพมาล ี
๒๐๘๙  นางสาวคันธนา  ขัตติยานุวัฒน 
๒๐๙๐  นางสาวจรรยา  สีเจริญ 
๒๐๙๑  นางสาวจิรารส  พรอมปริศนา 
๒๐๙๒  นางสาวเจิดจันทร  จันทรเจริญ 
๒๐๙๓  นางฉวีวรรณ  วิมล 
๒๐๙๔  นางฉันทนา  ชมพานิชย 
๒๐๙๕  นางชนกพรรณ  บุญสม 
๒๐๙๖  นางชลฎา  ลีนะเปสนันท 
๒๐๙๗  นางชัญญา  รักขกฤตยา 
๒๐๙๘  นางณัฐา  อิสสระวิทย 
๒๐๙๙  นางดวงใจ  นาคินทร ใจจันทรเดือน 
๒๑๐๐  นางตระการบุญ  บุณยรัตพันธุ ชาญชัย 
๒๑๐๑  นางสาวนิดพา  กนกภากร 
๒๑๐๒  นางนิตยา  แยมศรี 
๒๑๐๓  นางนิภาวรรณ  อินทนนัท 
๒๑๐๔  นางเนตรดาว  มโนธรรมกิจ 
๒๑๐๕  นางสาวเบญจวรรณ  ตาลาวนิช 
๒๑๐๖  นางปรียาภรณ  มั่นนอย 
๒๑๐๗  นางปญจมา  นรัตถรักษา กิจนิธี 
๒๑๐๘  นางผองพรรณ  ปนพิลา 
๒๑๐๙  นางพนิดา  เชาวนปรีชา 
๒๑๑๐  นางพรพิมล  จิรศิริเลิศ 
๒๑๑๑  นางพวงผกา  วงศกระพันธุ 

๒๑๑๒  นางพาชื่น  แสงจันทรเทศ 
๒๑๑๓  นางสาวพิมล  แสงพิสิทธิ ์
๒๑๑๔  นางสาวเพียงจิตต  คลายสวน 
๒๑๑๕  นางเพียงพร  วิเศษสินธุ 
๒๑๑๖  นางสาวภัชดา  เหลืองวิลัย 
๒๑๑๗  นางมนทกานติ  ชางหัวหนา 
๒๑๑๘  นางยุคิน  เทพหน ู
๒๑๑๙  นางยุพา  กิตตินภดล 
๒๑๒๐  นางสาวรศนา  เศรณีปราการ 
๒๑๒๑  นางรัชนี  ตันปนเพชร 
๒๑๒๒ นางลัดดาวัลย  ศรศักดา 
๒๑๒๓ นางวชิราภรณ  อังศุพาณิชย 
๒๑๒๔ นางวรรณา  พัฒนาศิริ 
๒๑๒๕ นางสาววสิยา  นิโรธสมาบัติ 
๒๑๒๖ นางสาววัชรีพร  ตรัยศิลานันท 
๒๑๒๗ นางวันเพ็ญ  ทรัพยสงเสริม  กล่ันประชา 
๒๑๒๘  นางวาริสสา  เทียนบุญ 
๒๑๒๙  นางวีนัส  นิมิตกุล 
๒๑๓๐  นางสาวศนิวันท  เก้ือสุวรรณ 
๒๑๓๑  นางสาวศิริพร  กาญจนสูตร 
๒๑๓๒  นางสาวศิริพร  นันทนฤมิตร 
๒๑๓๓  นางสาวศิริพร  วัชรินทร 
๒๑๓๔  นางสาวศิริมา  สุรอมรรัตน 
๒๑๓๕  นางศุทธดา  วัฒนวิเชียร 
๒๑๓๖  นางสาวศุภลักษณ  ลาภทวีโชค 
๒๑๓๗  นางสิริลักษณ  เสียงไพรพันธ  เผือกผอง 
๒๑๓๘  นางสาวสิริวรรณ  นาคะวิสุทธิ์ 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๑๓๙  นางสาวสุดาวรรณ  พฤกษเสถียร 
๒๑๔๐  นางสาวสุนทรี  อัจฉริยพฤกษ 
๒๑๔๑  นางสาวสุปราณี  สุวรรณกุล 
๒๑๔๒  นางสุรางครัตน  โอฬารสกุล 
๒๑๔๓  นางสาวสุวภา  สุขคตะ 
๒๑๔๔  นางสาวสุวรรณา  นิ่มพงษศักด์ิ 
๒๑๔๕  นางสุวิมล  ศรีสงวน สุพรรณพงษ 
๒๑๔๖  นางอมฤตา  ไพรภิมุข 
๒๑๔๗  นางอรอุมา  วชิรประดิษฐพร 
๒๑๔๘  นางสาวอัจฉรา  ประจันนวล 
๒๑๔๙  นางสาวอัจฉราพร  สมบูรณพงศ 
๒๑๕๐  นางสาวอัมพร  อูทอง 
๒๑๕๑  นางสาวอารยา  หุณฑนะเสวี 
๒๑๕๒  นางเอื้อนมาศ  โยบรรยงค 
๒๑๕๓  นางขนิษฐา  โตโพธิ์ไทย 
๒๑๕๔  ทานผูหญิงสมร  ภูมิณรงค 
๒๑๕๕  นางกอบสุข  ภูเจริญ 
๒๑๕๖  นางกัลยา  พลีรักษ 
๒๑๕๗  นางกิตติยา  ศรีเลิศฟา 
๒๑๕๘  นางจันทนา  พนัธุพิริยะ 
๒๑๕๙  นางจินตนา  โพคะรัตนศิริ 
๒๑๖๐  นางฉวีวรรณ  โพธิ์ดา 
๒๑๖๑  นางชื่นตา  วิชชาวุธ 

๒๑๖๒  นางสาวดวงพร  วัฒกวณิชย 
๒๑๖๓  นางธนันดา  ตระการวนิช 
๒๑๖๔  นางสาวธัญลักษณ  ครามะคํา 
๒๑๖๕  นางประนอม  ทวีกาญจน 
๒๑๖๖  นางเปรมวดี  ทรัพยบุญม ี
๒๑๖๗  นางพัชรา  เกิดผล 
๒๑๖๘  นางพัชรินทร  เปรมสมาน 
๒๑๖๙  นางพิมลรัตน  วงษรักษ 
๒๑๗๐  นางสาวมาลี  แมนมนิทร 
๒๑๗๑  นางสาวรสสุคนธ  แสงออน 
๒๑๗๒  นางสาวลาวัณย  บุณยมานนท 
๒๑๗๓  นางวรียา  พุทธชินวงศ 
๒๑๗๔  นางศิวพร  สุขอราม 
๒๑๗๕  นางสาวอภิญญา  ภาวสุทธิการ 
๒๑๗๖  นางสาวอังคณา  ลีโทชวลิต 
๒๑๗๗  นางเอื้ออัมพร  ทิพยฑิฆัมพร 
๒๑๗๘  นางกุลยา  เผาจินดา 
๒๑๗๙  นางจุฑาทิพ  โชติมงคล 
๒๑๘๐  นางเต็มใจ  สรอยพิสุทธิ์ 
๒๑๘๑  นางธิดา  ชลวร 
๒๑๘๒  นางพวงชมพู  ล้ิมวิชัย 
๒๑๘๓  นางรังสิมา  เจริญศิริ 
๒๑๘๔  นางอุทัยวรรณ  หลอเลิศรัตน 

 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 
 

๑  นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน ๒  นายคณวัฒน  วศนิสังวร 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓  นายอนุสรณ  ไกรวัตนุสสรณ 
๔  นายกรณ  จาติกวณิช 
๕  นายกอเกียรติ  สิริยะเสถียร 
๖  นายกัมพล  สุภาแพง 
๗  นายกิตติกร  โลหสุนทร 
๘  นายกูเฮง  ยาวอหะซัน 
๙  นายเกรียงศักด์ิ  ฝายสีงาม 

๑๐  นายจุลพันธ  อมรวิวัฒน 
๑๑  นายเฉลิมชาติ  การุญ 
๑๒  นายชนินทร  รุงแสง 
๑๓  นายเชิดพงศ  ราชปองขันธ 
๑๔  นายเทพไท  เสนพงศ 
๑๕  นายธารา  ปตุเตชะ 
๑๖  นายธีระชาติ  ปางวิรุฬหรักษ 
๑๗  นายนาราชา  สุวิทย 
๑๘  นายนิพนธ  ศรีธเรศ 
๑๙  นายนิมุคตาร  วาบา 
๒๐  นายนิยม  ชางพินิจ 
๒๑  นายบัญญัติ  เจตนจันทร 
๒๒  รอยตรี  ปรพล  อดิเรกสาร 
๒๓  นายประพร  เอกอุรุ 
๒๔  นายประมวล  พงศถาวราเดช 
๒๕  นายประเสริฐ  บุญชัยสุข 
๒๖  นายปวีณ  แซจึง 
๒๗  นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน 
๒๘  นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 
๒๙  นายยุทธนา  โพธสุธน 

๓๐  นายรัฐกิตต์ิ  ผาลีพัฒน 
๓๑  นายเรืองเดช  สุพรรณฝาย 
๓๒  นายวิทยา  บุตรดีวงค 
๓๓  นายวีระ  รักความสุข 
๓๔  นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์ 
๓๕  นายแวมาฮาดี  แวดาโอะ 
๓๖  นายสมเกียรติ  พงษไพบูลย 
๓๗  นายสมชัย  เจริญชัยฤทธิ ์
๓๘  นายสามารถ  มะลูลีม 
๓๙  นายสุชาติ  ลายน้ําเงิน 
๔๐  พันตํารวจโท  สุรทิน  พิมานเมฆินทร 
๔๑  นายสุรสิทธิ์  เจียมวิจักษณ 
๔๒  นายสุรันต  จันทรพิทักษ 
๔๓  นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม 
๔๔  นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ 
๔๕  หมอมหลวงอภิมงคล  โสณกุล 
๔๖  นายอลงกต  มณีกาศ 
๔๗  นายอันวาร  สาและ 
๔๘  นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา 
๔๙  นายอิสมาแอล  เบญอิบรอฮีม 
๕๐  นายคํานูณ  สิทธิสมาน 
๕๑ นายชลิต  แกวจินดา 
๕๒  นายโชติรัส  ชวนิชย 
๕๓  นายตวง  อันทะไชย 
๕๔  นายตวนอับดุลเลาะ  ดาโอะมารียอ 
๕๕  นายธนู  กุลชล 
๕๖  นายพรพจน  กังวาล 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๕๗  นายภิญโญ  สายนุย 
๕๘  รอยโท  ภูมิศักด์ิ  หงษหยก 
๕๙  นายวรวิทย  บารู 
๖๐  นายวรวิทย  วงษสุวรรณ 
๖๑  นายแวดือราแม  มะมิงจิ 
๖๒  นายอโณทัย  ฤทธิปญญาวงศ 
๖๓  นายสรวงศ  เทียนทอง 
๖๔  นายสมชาย  แสวงการ 
๖๕  พันตํารวจตรี  ฉัตรชัย  นิติภักด์ิ 
๖๖  นายเชี่ยวชาญ  สุขชวย 
๖๗  นายตระหงาน  เกียรติศิริโรจน 
๖๘  นายตรีทศ  นิโครธางกูร 
๖๙  นายประเวศ  รักษพล 
๗๐  นายวสันต  เตียวตระกูล 
๗๑  นายศรัณยู  โพธิรัชตางกูร 
๗๒  นายสมสกุล  ณ บางชาง 
๗๓  นายกุลวัชร  หงษคู 
๗๔  นายเกษม  จันทรนอย 
๗๕  นายจรูญ  พงศาปาน 
๗๖  นายเจนวิทย  ขวัญเพชร 
๗๗  นายปรีชา  สงวัฒนา 
๗๘  นายเมธัสสิทธิ์  ลัคนทนิวงศ 
๗๙  นายวรพงษ  รวิรัฐ 
๘๐  นายวิสุทธิ์  เจตสันต์ิ 
๘๑  นายสุทิน  ภาศิวะมาศ 
๘๒  นายสุรพล  วองวัฒนโรจน 
๘๓  นายโกวิทย  มีกรุณา 

๘๔  นายฉัฐวัสส  บัตรสมบูรณ 
๘๕  นายฉัตรพงศ  ฉัตราคม 
๘๖  นายชัยยุทธ  กมลศิริสกุล 
๘๗  นายโชคชัย  ชื่นจิตต 
๘๘  นายฐากูร  ดิษฐอํานาจ 
๘๙  นายณรงค  ฟกสอน 
๙๐  นายทวีศักด์ิ  ปานเสมศรี 
๙๑  นายทวีศักด์ิ  วิไลศิลป 
๙๒  นายทิน  อองอารี 
๙๓  นายเทวินทร  อมิตรพาย 
๙๔  นายธนิต  ออนสมา 
๙๕  นายบดินทร  พุมนิคม 
๙๖  นายประพันธ  มุสิกพันธ 
๙๗  นายประวิน  พัฒนะพงษ 
๙๘  นายประสิทธิ์  ชูเมือง 
๙๙  นายปรีดา  คุณวัลลี 

๑๐๐  นายพงษพิสิฏฐ  วิเศษกุล 
๑๐๑  นายเพิ่มศักด์ิ  บานใหม 
๑๐๒  นายไพรัช  อิงคสิทธิ์ 
๑๐๓  นายไพโรจน  อาจรักษา 
๑๐๔  นายภาณุ  สังขะวร 
๑๐๕  นายวิรัช  พูนทรัพย 
๑๐๖  นายสถาพร  มายุรักษ 
๑๐๗  นายสิทธิชัย  ล้ิมเลิศเจริญวนิช 
๑๐๘  นายสุทิน  ล้ีปยะชาติ 
๑๐๙  นายสุธี  ดโนทัย 
๑๑๐  นายสุรพล  แสงหัตถวัฒนา 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๑๑  นายสุรินทร  เงินรูปงาม 
๑๑๒  นายสุริยงค  หุณฑสาร 
๑๑๓  นายหิรัญ  พรหมมา 
๑๑๔  นายอดิศัย  รัตนพันธุ 
๑๑๕  นายอนุชิต  ฮุนสวัสดิกุล 
๑๑๖  นายอํานาจ  พัวเวส 
๑๑๗  นายอําพล  บุญจันทร 
๑๑๘  นายอําพล  วิรัตนเสถียร 
๑๑๙  นายเอนก  เกตุเอม 
๑๒๐  พลตรี  กฤษพงศ  แกวจินดา 
๑๒๑  พลตรี  คณิต  สารพานิช 
๑๒๒  พลตรี  คณิต  อุทิตสาร 
๑๒๓  พลตรี  จิตนาถ  เปยมระลึก 
๑๒๔  พลตรี  จิระพล  สิริพราหมณกุล 
๑๒๕  พลตรี  ชุมพล  เปยมสมบูรณ 
๑๒๖  พลตรี  ณรงค  สีทาแก 
๑๒๗  พลตรี  ธัญญพรหม  อศัวจินดา 
๑๒๘  พลตรี  ประสงค  ฟกสังข 
๑๒๙  พลตรี  ปุรณิทธิ์  บุณยมานพ 
๑๓๐  พลตรี  พิจิตร  ขจรกลํ่า 
๑๓๑  พลตรี  พิเชษฐ  อัษฎานุวัฒน 
๑๓๒  พลตรี  พีรสันต  รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ 
๑๓๓  พลตรี  ภัทรวรรธ  คงพันธุ 
๑๓๔  พลตรี  ยุทธนา  สมบูรณศักด์ิ 
๑๓๕  พลตรี  ยุทธพงศ  เกตุทัต 
๑๓๖  พลตรี  รวมพล  มชีูอรรถ 
๑๓๗  พลตรี  รัชพล  บนุนาค 

๑๓๘  พลตรี  วินัย  สรางสุขดี 
๑๓๙  พลตรี  วิเศษ  อนิทรวงสสักด์ิ 
๑๔๐  พลตรี  สถาพร  เกียรติภิญโญ 
๑๔๑  พลตรี  สถิต  แจมจํารัส 
๑๔๒  พลตรี  สนธิศักด์ิ  วิทยาเอนกนันท 
๑๔๓  พลตรี  สมชาย  วองไวพานิช 
๑๔๔  พลตรี  สมบูรณ  แกวอยู 
๑๔๕  พลตรี  สุพจน  ธํามรงครัตน 
๑๔๖  พลตรี  สุรทัศน  อายุวัฒน 
๑๔๗  พลตรี  สุริยันต  โอภาส 
๑๔๘  พลตรี  สุวิชา  จิตรปฏิมา 
๑๔๙  พลตรี  อรรฐพร  โบสุวรรณ 
๑๕๐  พลตรี  อัคร  ทิพโรจน 
๑๕๑  พลตรี  อาจศึก  สุวรรณธาดา 
๑๕๒  พลตรี  ไอยดเดช  จําลองศุภลักษณ 
๑๕๓  พลเรือตรี  ธนธัช  มโนพัฒนะ 
๑๕๔  พลอากาศตรี  ดล  บัณฑุวงศ 
๑๕๕  พลอากาศตรี  ธวัชชัย  ศรีแกว 
๑๕๖  พลอากาศตรี  นาวิน  นิยมสรวญ 
๑๕๗  พลอากาศตรี  ไพศาล  หิรัญประทีป 
๑๕๘  พลอากาศตรี  วันชัย  ฉัตรเจริญพร 
๑๕๙  พลอากาศตรี  สงัด  โรงสะอาด 
๑๖๐  พลอากาศตรี  สุจิต  แจมโสภณ 
๑๖๑  พันเอก  กนกศักด์ิ  ผองอากาศ 
๑๖๒  พันเอก  กมล  เพิม่กําลังพล 
๑๖๓  พันเอก  กฤติเดช  ภูมิเรศทศสุนทร 
๑๖๔  พันเอก  กฤศมน  นาคสุวรรณ 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๖๕  พันเอก  กฤษณ  รัมมนต 
๑๖๖  พันเอก  กฤษณชัย  หิรัณยัษฐิติ 
๑๖๗  พันเอก  กสิณกฤษฏ์ิ  พงษเขียว 
๑๖๘  พันเอก  กอบชัย  วิเชียรศรี 
๑๖๙  พันเอก  กาจนพิจักษณ  กาญจนทัพพะ 
๑๗๐  พันเอก  กานต  ร่ืนบรรเทิง 
๑๗๑  พันเอก  การุณ  ขุนสูงเนิน 
๑๗๒  พันเอก  กิตติพงศ  กาญจนาคม 
๑๗๓  พันเอก  กิตติศักด์ิ  บุญสุข 
๑๗๔  พันเอก  กิติ  นิมิหุต 
๑๗๕  พันเอก  กิติพล  ประเสริฐสุข 
๑๗๖  พันเอก  กิติศักด์ิ  บัวสถิตย 
๑๗๗  พันเอก  กิติศักด์ิ  มาระเนตร 
๑๗๘  พันเอก  กุลชาย  รัตนออน 
๑๗๙  พันเอก  เกริกเกียรติ  กิตติขจร 
๑๘๐  พันเอก  เกริกศักด์ิ  บรรจงจิตร 
๑๘๑  พันเอก  เกษม  ธนาภรณ 
๑๘๒  พันเอก  เกียรติศักด์ิ  ลิลิตธรรม 
๑๘๓  พันเอก  โกศล  จรดล 
๑๘๔  พันเอก  โกศล  เนียมถนอม 
๑๘๕  พันเอก  ขนบ  พฒันเจริญ 
๑๘๖  พันเอก  คนินทร  วงศาโรจน 
๑๘๗  พันเอก  คํารณ  เครือวิชฌยาจารย 
๑๘๘  พันเอก  เครือนาค  เกิดขํา 
๑๘๙  พันเอก  จรรยา  ปถวีเสถียร 
๑๙๐  พันเอก  จรูญ  บัวกอ 
๑๙๑  พันเอก  จักรชัย  โมกขะสมิต 

๑๙๒  พันเอก  จักราวุธ  โสมภีร 
๑๙๓  พันเอก  จัดพล  วุฑฒกนก 
๑๙๔  พันเอก  จารุศักด์ิ  จิตรรังศ ี
๑๙๕  พันเอก  จิรทีปต  เรืองสมบูรณ 
๑๙๖  พันเอก  จิรภัทร  ชมภูแสง 
๑๙๗  พันเอก  จิรศักด์ิ  สุขวัฒนา 
๑๙๘  พันเอก  จีรยุทธ  ทุนเจริญ 
๑๙๙  พันเอก  จุลเดช  จิตถวิล 
๒๐๐  พันเอก  เจนรณรงค  เดชวรรณ 
๒๐๑  พันเอก  เจษฎา  ทองงามขํา 
๒๐๒  พันเอก  ชนนิทร  วรามิตร 
๒๐๓  พันเอก  ชยางกูร  ธีรจันทรางกูร 
๒๐๔  พันเอก  ชลิต  เมฆมุกดา 
๒๐๕  พันเอก  ชลิต  แยมจินดา 
๒๐๖  พันเอก  ชวลิต  ชนุประสาน 
๒๐๗  พันเอก  ชัชชาญ  โฉมศิริ 
๒๐๘  พันเอก  ชัชวาล  บูรณรัช 
๒๐๙  พันเอก  ชัชวาลย  ตันติอํานวย 
๒๑๐  พันเอก  ชัยชนะ  นาคเกิด 
๒๑๑  พันเอก  ชัยณรงค  กิจรุงโรจนเจริญ 
๒๑๒  พันเอก  ชัยยันต  จิตตทา 
๒๑๓  พันเอก  ชัยยุทธ  บุญมีพรพทิักษ 
๒๑๔  พันเอก  ชัยยุทธ  พรอมสุข 
๒๑๕  พันเอก  ชัยยุทธ  ยุทธการกําธร 
๒๑๖  พันเอก  ชัยวัฒน  ธนารุณ 
๒๑๗  พันเอก  ชัยวัธน  พงศศิลป 
๒๑๘  พันเอก  ชัยสิทธิ์  รัตนสังวาลย 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๑๙ พันเอก  ชาญชลิต  พนมสารนรินทร 
๒๒๐  พันเอก  ชาญชัย  ติกขะปญโญ 
๒๒๑  พันเอก  ชาญชัย  มานะกิจ 
๒๒๒  พันเอก  ชาญชัย  รุจิณรงค 
๒๒๓  พันเอก  ชาญชิต  วิมานทิพย 
๒๒๔  พันเอก  ชาตรี  เศรษฐกร 
๒๒๕  พันเอก  ชาติชาย  ขันสุวรรณ 
๒๒๖  พันเอก  ชาติชาย  แจงสี 
๒๒๗  พันเอก  ชาติชาย  วัฒนธนนันท 
๒๒๘  พันเอก  ชาติชาย  สุคนธสิงห 
๒๒๙  พันเอก  ชาตินักรบ  แสงสวาง 
๒๓๐  พันเอก  ชิงชัย  สังวรนิตย 
๒๓๑  พันเอก  ชิติสรรค  สุขเกษตร 
๒๓๒  พันเอก  ชุมพล  ฉายเหมือนวงศ 
๒๓๓  พันเอก  ชูเกียรติ  กาญจนอุดม 
๒๓๔  พันเอก  ชูชาติ  หาสารี 
๒๓๕  พันเอก  ชูศักด์ิ  สมัคสิกิจ 
๒๓๖  พันเอก  เชาวลิต  โฆสิตสรรค 
๒๓๗  พันเอก  ฐาคณิษฐ  สุขชุม 
๒๓๘  พันเอก  ณกรณ  กล่ินคําหอม 
๒๓๙  พันเอก  ณฐพนธ  ศรีสวัสด์ิ 
๒๔๐  พันเอก  ณรงคฤทธิ์  ศิริโสภณา 
๒๔๑  พันเอก  ณรงคฤทธิ์  หอมออน 
๒๔๒  พันเอก  ณรัตน  ศรีรัตน 
๒๔๓  พันเอก  ณัฏฐพัชร  ชาตวัฒนานนท 
๒๔๔  พันเอก  ณัฏฐพัชร  เยือกเย็น 
๒๔๕  พันเอก  ณัฏฐวรัชญ  บญุเครือช ู

๒๔๖  พันเอก  ณัฏฐสกล  พงษศักด์ิ 
๒๔๗  พันเอก  ณัฏฐสิทธิ์  ละแมนชัย 
๒๔๘  พันเอก  ณัฏฐิพงษ  เผือกสกนธ 
๒๔๙  พันเอก  ณัฐ  อนิทรเจริญ 
๒๕๐  พันเอก  ณัฐกร  ทิพยสุข 
๒๕๑  พันเอก  ณัฐพร  ฉายทองคํา 
๒๕๒  พันเอก  ดาบศักด์ิ  กองสมุทร 
๒๕๓  พันเอก  ดํารงพล  เชิดสงวน 
๒๕๔  พันเอก  ดิเรก  ก่ิงเนตร 
๒๕๕  พันเอก  เดชธิชัย  ไขวพันธุ 
๒๕๖  พันเอก  ตะวัน  เรืองศรี 
๒๕๗  พันเอก  ตุลา  ประเสริฐสุข 
๒๕๘  พันเอก  ถกลเกียรติ  นวลยง 
๒๕๙  พันเอก  ถวัลย  สิริวัฒน 
๒๖๐  พันเอก  ทวีป  บุญมา 
๒๖๑  พันเอก  ทวีป  ปยะอรุณ 
๒๖๒  พันเอก  ทวีวัฒน  บูรณสิงห 
๒๖๓  พันเอก  ทิฆัมพร  ชุลีลัง 
๒๖๔  พันเอก  ทีฆวัฒน  หงษชาติ 
๒๖๕  พันเอก  เทวัญ  สมบุญโต 
๒๖๖  พันเอก  เทวัญ  สันติศิริ 
๒๖๗  พันเอก  เทอดศักด์ิ  ดําขํา 
๒๖๘  พันเอก  ไทศิริ  แสงทวีป 
๒๖๙  พันเอก  ธนกร  จงอุตสาห 
๒๗๐  พันเอก  ธนบดี  จันทรมณ ี
๒๗๑  พันเอก  ธนศักด์ิ  เกงถนอมมา 
๒๗๒ พันเอก  ธนัชย  ปญญา 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๗๓  พันเอก  ธนัฐธัชญ  พลอยไพศาล 
๒๗๔  พันเอก  ธนา  สุรารักษ 
๒๗๕  พันเอก  ธนาเดช  เกตุศิริ 
๒๗๖  พันเอก ธนาธาร  พวงโพธิ์ 
๒๗๗  พันเอก  ธนาพันธุ  จักษุศรี 
๒๗๘  พันเอก  ธนิสร  วงษกลาหาญ 
๒๗๙  พันเอก  ธรรมศักด์ิ  สุขวัฒนา 
๒๘๐  พันเอก  ธานี  บนุนาค 
๒๘๑  พันเอก  ธาร  ธรรมสกุล 
๒๘๒  พันเอก  ธารา  พูนประชา 
๒๘๓  พันเอก  ธีรวุธ  สันทัดรบ 
๒๘๔  พันเอก  ธีระ  เนาวังวราห 
๒๘๕  พันเอก  ธีระ  ศรีแสง 
๒๘๖  พันเอก  ธีระวุฒิ  บุณยะวัฒน 
๒๘๗  พันเอก  ธีระศักด์ิ  วรเจริญ 
๒๘๘  พันเอก  เธียรศักด์ิ  ร่ืนเริง 
๒๘๙  พันเอก  นพดล  ดีอวม 
๒๙๐  พันเอก  นพดล  ศรีสิงห 
๒๙๑  พันเอก  นรชัย  ภวเวส 
๒๙๒  พันเอก  นรเศรษฐ  ขรรทมาศ 
๒๙๓  พันเอก  นเรศ  สุขตระกูล 
๒๙๔  พันเอก  นันทพล  จํารัสโรมรัน 
๒๙๕  พันเอก  นาวิน  สุมะโน 
๒๙๖  พันเอก  นิติพัฒน  กฤดิสวนสมบัติ 
๒๙๗  พันเอก  นิธิพล  เกตุทัต 
๒๙๘  พันเอก  นิมิตร  สะโมทาน 
๒๙๙  พันเอก  นิมิตร  โตอินทร 

๓๐๐  พันเอก  นิวัติชัย  ถนอมธรรม 
๓๐๑  พันเอก  เนรมิตร  มณนีุตร 
๓๐๒  พันเอก  บวรรัตน  ขจรเนติยุทธ 
๓๐๓  พันเอก  บญัชา  พงษสวัสด์ิ 
๓๐๔  พันเอก  บญุธัม  สามปรุ 
๓๐๕  พันเอก  บญุยัง  จุลฑะการ 
๓๐๖  พันเอก  บญุลือ  ชวยช ู
๓๐๗  พันเอก  บญุเลิศ  แจงนพรัตน 
๓๐๘  พันเอก  ปชัญญ  ตุลยานนท 
๓๐๙  พันเอก  ปฐมทรรศ  ปทุมทอง 
๓๑๐  พันเอก  ประจิตร  อ่ําพันธุ 
๓๑๑  พันเอก  ประชา  สังขะวัลล์ิ 
๓๑๒  พันเอก  ประดิษฐ  วิยะรันดร 
๓๑๓  พันเอก  ประพัฒน  สีหสําเริง 
๓๑๔  พันเอก  ประพัฒน  เอกโพธ์ิ 
๓๑๕  พันเอก  ประยูร  ชฎาวงษ 
๓๑๖  พันเอก  ประสาท  กองสุข 
๓๑๗  พันเอก  ประเสริฐ  ทองดี 
๓๑๘  พันเอก  ปราลพ  ศรีมวงพันธ 
๓๑๙  พันเอก  ปริญญา  ปญญาจันทร 
๓๒๐  พันเอก  ปริญญา  สุจริตตานันท 
๓๒๑  พันเอก  ปรีชา  เทียมฉัตร 
๓๒๒  พันเอก  ปรีชา  สมภู 
๓๒๓  พันเอก  ปญจนัฐ  กาญจนานันท 
๓๒๔  พันเอก  ปยบุตร  สารฤทธ์ิ 
๓๒๕  พันเอก  ปยพงศ  พนัธุโกศล 
๓๒๖  พันเอก  ปยพล  ผลาสินธุ 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๒๗  พันเอก  ปยวัฒน  นาควานิช 
๓๒๘  พันเอก  ปยะ  ธรรมศรี 
๓๒๙  พันเอก  เปรมเดช  เดชะปญญา 
๓๓๐  พันเอก  พงศนาถ  ธีรโยธิน 
๓๓๑  พันเอก  พงศพันธ  ตรีวิมล 
๓๓๒  พันเอก  พงษเดช  วัจนะรัตน 
๓๓๓  พันเอก  พจนารถ  บุญมา 
๓๓๔  พันเอก  พร  ภิเศก 
๓๓๕  พันเอก  พรชัย  ดุริยพันธ 
๓๓๖  พันเอก  พลวัส  แกวเรียน 
๓๓๗  พันเอก  พนัธยศ  พันธเพิ่มศิริ 
๓๓๘  พันเอก  พนัธศักด์ิ  หลวงอุดม 
๓๓๙  พันเอก  พชิยเทพ  จิระวัฒน 
๓๔๐  พันเอก  พชิัย  จันทรสุเทพ 
๓๔๑  พันเอก  พชิิต  ปลองอิศวร 
๓๔๒  พันเอก  พเิชษฐ  สันตสวัสด์ิ 
๓๔๓  พันเอก  พบิูลย  มณีโชติ 
๓๔๔  พันเอก  พศิิษฐ  เกษบุรมย 
๓๔๕  พันเอก  พิสิทธิ์  สิทธิสาร 
๓๔๖  พันเอก  พิสุทธิ์  บุตรงามดี 
๓๔๗  พันเอก  พีรพล  วิริยากุล 
๓๔๘  พันเอก  พีรวัฒน  เปรมศรี 
๓๔๙  พันเอก  พีระพงษ  เกษสังข 
๓๕๐ พันเอก  พฒุิเศรษฐ  ภาคการ 
๓๕๑  พันเอก  ไพ  น้ําเจริญ 
๓๕๒  พันเอก  ไพโรจน  สรรพกิจ 
๓๕๓  พันเอก  ภัทราวุธ  สุทธิรัตน 

๓๕๔  พันเอก  ภาณุช  ศิริพงษ 
๓๕๕  พันเอก  ภาณุวัชร  นาควงษ 
๓๕๖  พันเอก  ภูวนาถ  วีระยุทธบัญชา 
๓๕๗  พันเอก  มนตรี  กําแพงเศรษฐ 
๓๕๘  พันเอก  มนตรี  วิเศษศักด์ิ 
๓๕๙  พันเอก  มนัส  คงแปน 
๓๖๐  พันเอก  มนัส  บุญหน ู
๓๖๑  พันเอก  มนัสวีร  ครามานนท 
๓๖๒  พันเอก  มานพ  อินทรแพทย 
๓๖๓  พันเอก  มานะ   นามพันธุ 
๓๖๔  พันเอก  เมตไตรย  เจษฏาฉัตร 
๓๖๕  พันเอก  ยรรยง  หงษจุย 
๓๖๖  พันเอก  ยศพนธ  ชัยอารีราษฏร 
๓๖๗  พันเอก  ยศพนธ  ชื่นชุม 
๓๖๘  พันเอก  ยศพล  มพีรหม 
๓๖๙  พันเอก  ยุทธดนัย  งาทอง 
๓๗๐  พันเอก  ยุทธภูม ิ ศรีหมืน่ไวย 
๓๗๑  พันเอก  เยาว  เกิดรวม 
๓๗๒  พันเอก  รักษพล  จันทรเหลือง 
๓๗๓  พันเอก  รังสรรค  ศิริรังษี 
๓๗๔  พันเอก  รังสรรค  ศุกรินทร 
๓๗๕  พันเอก  รัชเดช  ดํารงเดชโสภณ 
๓๗๖  พันเอก  ราชิต  อรุณรังษี 
๓๗๗  พันเอก  รุจน  ออนนอมพันธุ 
๓๗๘  พันเอก  เรวุฒ ิ เจริญร่ืน 
๓๗๙  พันเอก  เรืองพร  โรจนสโรช 
๓๘๐  พันเอก  เรืองศักด์ิ  สุวรรณนาคะ 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๘๑  พันเอก  ลําพอง  เลาหภักดี 
๓๘๒  พันเอก  ฦาชัย  สิงหพงษ 
๓๘๓  พันเอก  วชิระ  เกียรตินันทน 
๓๘๔  พันเอก  วชิรา  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 
๓๘๕  พันเอก  วรเกียรติ  รัตนานนท 
๓๘๖  พันเอก  วรวุฒิ  เศวตรพนิต 
๓๘๗  พันเอก  วรศักด์ิ  ศิลานนท 
๓๘๘  พันเอก  วัชรปาณี  มณีวรรณ 
๓๘๙  พันเอก  วัชระ  นิตยสุทธิ์ 
๓๙๐  พันเอก  วัฒนะ  มีสงฆ 
๓๙๑  พันเอก  วัฒนา  ดาวมณี 
๓๙๒  พันเอก  วารินทร  ชวนเกริกกุล 
๓๙๓  พันเอก  วิชชุ  ชาญใชจักร 
๓๙๔  พันเอก  วิชัย  แชจอหอ 
๓๙๕  พันเอก  วิชัย  ประยูรวิวัฒน 
๓๙๖  พันเอก  วิชัย  โพนุสิต 
๓๙๗  พันเอก  วิชา  สิงหสุรศักด์ิ 
๓๙๘  พันเอก  วิทยา  ขันธอุบล 
๓๙๙  พันเอก  วิทยา  นิลฉวี 
๔๐๐  พันเอก  วิทยา  เปยมสุวรรณ 
๔๐๑  พันเอก  วิทยา  วชิรกุล 
๔๐๒  พันเอก  วิทูล  บัณฑิตย 
๔๐๓  พันเอก  วิภาส  ชัยโอภาส 
๔๐๔  พันเอก  วิศาล  ศรีโพธิ์ทองนาค 
๔๐๕  พันเอก  วิษณ ุ อากาศวิภาต 
๔๐๖  พันเอก  วีรนนัท  ทองสุก 
๔๐๗  พันเอก  วีรพล  ศุขเอนก 

๔๐๘  พันเอก  วีรศักด์ิ  พึ่งเปนสุข 
๔๐๙  พันเอก  วีระกูล  ทีฆทรัพย 
๔๑๐  พันเอก  วีระพันธ  คุมเปล่ียน 
๔๑๑  พันเอก  วีระพันธ  สมัครการ 
๔๑๒  พันเอก  วีระยุทธ  พรหมประพันธ 
๔๑๓  พันเอก  วีระศักด์ิ  นาทะศิริ 
๔๑๔  พันเอก  วุฒิไกร  คลายวงษ 
๔๑๕  พันเอก  วุฒพิงศ  มณีผาย 
๔๑๖  พันเอก  เวชศักด์ิ  ดวงอุไร 
๔๑๗  พันเอก  ศักดา  ไชยมงคล 
๔๑๘  พันเอก  ศักดา  ศิริรัตน 
๔๑๙  พันเอก  ศักด์ิณรงค  เอียงพยุง 
๔๒๐  พันเอก  ศักด์ิสิทธิ์  เชือ้สมบูรณ 
๔๒๑  พันเอก  ศิริชัย  เทศนา 
๔๒๒  พันเอก  ศิริพงษ  รูปงาม 
๔๒๓  พันเอก  ศิริพงษ  วงศขันตี 
๔๒๔  พันเอก  ศิริศักด์ิ  เทศนา 
๔๒๕  พันเอก  ศิริศักด์ิ  สิริบรรสพ 
๔๒๖  พันเอก  ศุภนิตย  โรจนธรรม 
๔๒๗  พันเอก  เศรษฐศิริ  ตรีศักด์ิศรี 
๔๒๘  พันเอก  สงกรานต  มุงถาวร 
๔๒๙  พันเอก  สถาพร  ทรงเที่ยง 
๔๓๐  พันเอก  สนทัต  อินทรต้ัง 
๔๓๑  พันเอก  สนธยา  ศรีเจริญ 
๔๓๒  พันเอก  สนอง  คงย่ังยืน 
๔๓๓  พันเอก  สนอง  ชูดวง 
๔๓๔ พันเอก  สมเกียรติ  วรรณพิรุณ 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๔๓๕  พันเอก  สมเกียรติ  สืบปรุ 
๔๓๖  พันเอก  สมชัย  ปยะธรรมดารา 
๔๓๗  พันเอก  สมพงษ  ไทรงาม 
๔๓๘  พันเอก  สมยศ  แกวศรีปราชญ 
๔๓๙  พันเอก  สมยศ  ขุนชําน ิ
๔๔๐  พันเอก  สมศักด์ิ  นลิบรรเจิดกุล 
๔๔๑  พันเอก  สมสกุล  แสงงาม 
๔๔๒  พันเอก  สมาน  วงษแสงจันทร 
๔๔๓  พันเอก  สรโกเศศ  เปยมญาติ 
๔๔๔  พันเอก  สรพงษ  รอตเกษม 
๔๔๕  พันเอก  สรยุทธ  ศรคํารณ 
๔๔๖  พันเอก  สราวุธ  เทศคงทน 
๔๔๗  พันเอก  สันตชัย  เกิดสวัสด์ิ 
๔๔๘  พันเอก  สาธิต  พธิรัตน 
๔๔๙  พันเอก  สานิตย  รัตนะวงษ 
๔๕๐  พันเอก  สาโรจน  สันติวรวุฒิ 
๔๕๑  พันเอก  สาโรช  เขียวขจี 
๔๕๒  พันเอก  สิงหา  เพริศศิริ 
๔๕๓  พันเอก  สิทธ ิ ปยะสนธิ 
๔๕๔  พันเอก  สิทธิกร  จุลเสน 
๔๕๕  พันเอก  สิทธชิัย  จิตสมจินต 
๔๕๖  พันเอก  สิทธพิร  ศรีสุขโข 
๔๕๗  พันเอก  สิทธพิล  ชินสําราญ 
๔๕๘  พันเอก  สิทธพิล  นิ่มนวล 
๔๕๙  พันเอก  สินาด  สุขสุวานนท 
๔๖๐  พันเอก  สิรเศรษฐ  นชุอําพันธ 
๔๖๑  พันเอก  สิริวัฒน  จินดาเงิน 

๔๖๒ พันเอก  สุขสันต  โบวสุวรรณ 
๔๖๓  พันเอก  สุขสันต  สิงหเดช 
๔๖๔  พันเอก  สุทธชิัย  วงษบุบผา 
๔๖๕  พันเอก  สุทธนิันท  ชมภูจันทร 
๔๖๖ พันเอก  สุทธศิักด์ิ  สลักคํา 
๔๖๗  พันเอก  สุเทพ  จิตตจํานงค 
๔๖๘  พันเอก  สุเทพ  พูลวงษ 
๔๖๙  พันเอก  สุนทร  ชมบุญ 
๔๗๐  พันเอก  สุนทร  พุกชาญคา 
๔๗๑  พันเอก  สุนันท  เย่ียมสถาน 
๔๗๒  พันเอก  สุพจน  ตันติถาวร 
๔๗๓  พันเอก  สุภางค  วงษขันธ 
๔๗๔  พันเอก  สุรกิจ  น้ําหอม 
๔๗๕  พันเอก  สุรชาติ  จิตตแจง 
๔๗๖  พันเอก  สุรเชษฐ  ศรดิษฐพันธ 
๔๗๗  พันเอก  สุรพร  วราภิรมย 
๔๗๘  พันเอก  สุรศักด์ิ  พันธเศรษฐ 
๔๗๙  พันเอก  สุรศักด์ิ  พันธุสิริ 
๔๘๐  พันเอก  สุรสิทธิ์  ถนัดทาง 
๔๘๑  พันเอก  สุวโรจน  ทิพยมงคล 
๔๘๒  พันเอก  สุวิชา  หอมจันทร 
๔๘๓  พันเอก  สุวิทย  มหาศักด์ิสุนทร 
๔๘๔  พันเอก  สุวิทย  อัมพรรัตน 
๔๘๕  พันเอก  เสนห  มวงน้ําเงิน 
๔๘๖  พันเอก  เสริมศักด์ิ  นิยะโมสถ 
๔๘๗  พันเอก  เสรี  เทพพิทักษ 
๔๘๘  พันเอก  เสรี  วงศประจิตร 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๔๘๙ พันเอก  โสภณ  ชัยสวัสด์ิ 
๔๙๐  พันเอก  โสรัจ  รวมพุม 
๔๙๑  พันเอก  หัตถี  สรอยนาค 
๔๙๒  พันเอก  องอาจ  คุลี 
๔๙๓  พันเอก  อนิรุจน  มัสโอดี 
๔๙๔  พันเอก  อนุกร  เดชะปญญา 
๔๙๕  พันเอก  อนุชาติ  บนุนาค 
๔๙๖  พันเอก  อนุตร  ธรศรี 
๔๙๗  พันเอก  อนุมัติ  เภกะสุต 
๔๙๘  พันเอก  อนุรักษ  แสงฤทธ์ิ 
๔๙๙  พันเอก  อภิชาติ  ชามาตย 
๕๐๐  พันเอก  อภิชาติ  อุนออน 
๕๐๑  พันเอก  อภิรมย  จินตเกษกรรม 
๕๐๒  พันเอก  อภิรัฐ  เทพสุทธิ ์
๕๐๓  พันเอก  อรสิทธิ ์ ปุณณะนธิ ิ
๕๐๔  พันเอก  อัครพล  ประทุมโทน 
๕๐๕  พันเอก  อัครภณ  เกียรติสาร 
๕๐๖  พันเอก  อังกูรรัตน  ชาญปรีชญา 
๕๐๗  พันเอก  อังคฤทธ์ิ  ราชณรงค 
๕๐๘  พันเอก  อชัฌา  คงสมบูรณ 
๕๐๙  พันเอก  อาคม  จันทะพนัธ 
๕๑๐  พันเอก  อาชาไนย  ศรีสุข 
๕๑๑  พันเอก  อาภรณ  จันทรวิภาค 
๕๑๒  พันเอก  อาวุธ  เอมวงศ 
๕๑๓  พันเอก  อํานาจ  การงาน 
๕๑๔  พันเอก  อุกฤษ  ยุทธยรรยงศุภชลัสถ 
๕๑๕  พันเอก  อุกฤษฏ  เย่ียมราษฏร 

๕๑๖  พันเอก  อทุัย  ศรีชลาลักษณ 
๕๑๗  พันเอก  เอกชัย  ชัยเจริญ 
๕๑๘  พันเอก  เอกพร  พนิโปน 
๕๑๙  พันเอก  เอนก  ศิริสุวรรณ 
๕๒๐  พันเอก  โอภาส  นันทา 
๕๒๑  พันเอก  โอภาส  ล่ิวศิริวงษเจริญ 
๕๒๒  นาวาเอก  กนก  กระหมอมทอง 
๕๒๓  นาวาเอก  กฤชพล  เรียงเล็กจํานงค 
๕๒๔  นาวาเอก  กิตติ  คมสัน 
๕๒๕  นาวาเอก  กิตติคุณ  นาคสุก 
๕๒๖  นาวาเอก  กิตติโศภณ  โตสมบัติ 
๕๒๗  นาวาเอก  เกษม  หวลบุตตา 
๕๒๘  นาวาเอก  ขจิตร  อุษณียสวัสด์ิชัย 
๕๒๙  นาวาเอก  คณีพล  สงเจริญ 
๕๓๐  นาวาเอก  คมสัน  คงเหลือ 
๕๓๑  นาวาเอก  จิรศักด์ิ  ภมรานนท 
๕๓๒  นาวาเอก  จีระ  เขียนวิจิตร 
๕๓๓  นาวาเอก  ชัยภัทร  แกลวกลา 
๕๓๔  นาวาเอก  ชาญชัยยศ  ชื่นเจริญทรัพย 
๕๓๕  นาวาเอก  ชุตินธร  ทัตตานนท 
๕๓๖  นาวาเอก  ชุมศักด์ิ  นาควิจิตร 
๕๓๗  นาวาเอก  ไชยวัฒน  มวงนอย 
๕๓๘  นาวาเอก  ดุษฎี  จิราภรณ 
๕๓๙  นาวาเอก  ไตรรัตน  รัชไชยบุญ 
๕๔๐  นาวาเอก  ทรงพล  ศรีสําอาง 
๕๔๑  นาวาเอก  ทศพร  ปทมานนท 
๕๔๒  นาวาเอก  ธเนศ  อนิทรัมพรรย 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๕๔๓  นาวาเอก  นพดล  อานโพธ์ิทอง 
๕๔๔  นาวาเอก  นาคินทร  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
๕๔๕  นาวาเอก  เบญญา  นาวานุเคราะห 
๕๔๖  นาวาเอก  ปนิญญาวัชร  หะริณสุต 
๕๔๗  นาวาเอก  ประพันธ  ภูธนะกูล 
๕๔๘  นาวาเอก  ประสงค  จิตกรณกิจศิลป 
๕๔๙  นาวาเอก  ปญญา  บวรสิทธิรัตน 
๕๕๐  นาวาเอก  ปยบุตร  เนียมประดิษฐ 
๕๕๑  นาวาเอก  พิภพ  ชูนามชัย 
๕๕๒  นาวาเอก  พีระ  วัฒนมงคล 
๕๕๓  นาวาเอก  พูลสุข  บนุนาค 
๕๕๔  นาวาเอก  มณเฑียร  สุวรรณเสวตร 
๕๕๕  นาวาเอก  มนัส  พึ่งบานเกาะ 
๕๕๖  นาวาเอก  มานะ  นาคแนวดี 
๕๕๗  นาวาเอก  เรวัต  อุบลรัตน 
๕๕๘  นาวาเอก  เลิศศักด์ิ  พันธุพยัคฆ 
๕๕๙  นาวาเอก  วราณัติ  วรรธนผล 
๕๖๐  นาวาเอก  วศิน  บํารุงชีพ 
๕๖๑  นาวาเอก  วิทยา  จันทรคติ 
๕๖๒  นาวาเอก  วิศณ ุ สรางวงศใหม 
๕๖๓  นาวาเอก  สกล  แกวสวาง 
๕๖๔  นาวาเอก  สมชาย  แทนนิล 
๕๖๕  นาวาเอก  สุขกิจ  สารปรัง 
๕๖๖  นาวาเอก  สุทธิชาติ  เข็มอนุสุข 
๕๖๗  นาวาเอก  สุธรรม  อยูดี 
๕๖๘  นาวาเอก  สุวิทย  จิวชัยศักด์ิ 
๕๖๙  นาวาเอก  อนชุาติ  อินทรเสน 

๕๗๐  นาวาเอก  อาณา  จรัณยานนท 
๕๗๑  นาวาเอก  อุทัย  โสฬศ 
๕๗๒  นาวาเอก  เอนก  อันสุขสันต 
๕๗๓  นาวาเอก  โอภาส  รักพุก 
๕๗๔  นาวาอากาศเอก  กัมปนาท  วีรกูล 
๕๗๕  นาวาอากาศเอก  กัลชาญ  หอมไกรลาศ 
๕๗๖  นาวาอากาศเอก  คงคา  สุทธิพงศ 
๕๗๗  นาวาอากาศเอก  คเชนท  โสมะนนัทน 
๕๗๘  นาวาอากาศเอก  จักรฤทธิ์  บัวจีน 
๕๗๙  นาวาอากาศเอก  ฉลอง  จันทะโก 
๕๘๐  นาวาอากาศเอก  เฉลิมชัย  ศรีสายหยุด 
๕๘๑  นาวาอากาศเอก  ชนินทร  ศรีสวัสด์ิ 
๕๘๒  นาวาอากาศเอก  ชมภิเสกข  เดชจรัสศรี 
๕๘๓  นาวาอากาศเอก  ชาญยุทธ  ศิริธรรมกุล 
๕๘๔  นาวาอากาศเอก  ชานนท  ศรีสมบัติ 
๕๘๕  นาวาอากาศเอก  ชิดพล  เกษมคุณ 
๕๘๖  นาวาอากาศเอก  ชูพนัธ  เจริญรัมย 
๕๘๗  นาวาอากาศเอก  เชิญลาภ  วัฒนารักษ 
๕๘๘  นาวาอากาศเอก  ถนอมศักด์ิ  เย็นเปยม 
๕๘๙  นาวาอากาศเอก  ถาวรวัฒน  จันทนาคม 
๕๙๐  นาวาอากาศเอก  ทรงยศ  กิจสุขจิต 
๕๙๑  นาวาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  ขันติรัตน 
๕๙๒  นาวาอากาศเอก  ทีปกรณ  สวางโรจน 
๕๙๓  นาวาอากาศเอก  หมอมหลวงเทพสฤษด์ิ  

เทวกุล 
๕๙๔  นาวาอากาศเอก  ธงชัย  วิโรจนาภา 
๕๙๕  นาวาอากาศเอก  ธนบดี  อุตะมะ 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๕๙๖  นาวาอากาศเอก  ธนิต  เทพรักษ 
๕๙๗  นาวาอากาศเอก  ธน ู ปานสุวรรณ 
๕๙๘  นาวาอากาศเอก  ธวัชชัย  ฝายทอง 
๕๙๙  นาวาอากาศเอก  ธีรวัตร  สามวัง 
๖๐๐  นาวาอากาศเอก  ธีรวุฒิ  บญุเลิศ 
๖๐๑  นาวาอากาศเอก  นพดล  บุญมัน่ 
๖๐๒  นาวาอากาศเอก  นพรัตน  จรรยาสวัสด์ิ 
๖๐๓  นาวาอากาศเอก  นิพนธ  รุทธพิชัยรักษ 
๖๐๔  นาวาอากาศเอก  นิรันดร  พิเดช 
๖๐๕  นาวาอากาศเอก  บัณฑิต  รินทะวงศ 
๖๐๖  นาวาอากาศเอก  บณัฑิต  วงษเจริญธรรม 
๖๐๗  นาวาอากาศเอก  บัณฑิต  แสงสุก 
๖๐๘  นาวาอากาศเอก  เบญจรงค  แจมถาวร 
๖๐๙  นาวาอากาศเอก  ปฏิญญา  พิณสายแกว 
๖๑๐  นาวาอากาศเอก  ปรเมศร  เกษโกวิท 
๖๑๑  นาวาอากาศเอก  ประกิต  ศกุณสิงห 
๖๑๒  นาวาอากาศเอก  ประสิทธิ์  ย้ิมเจริญ 
๖๑๓  นาวาอากาศเอก  ปริญญา  ติรณะประกิจ 
๖๑๔  นาวาอากาศเอก  ปรีชา  เกษตรภิบาล 
๖๑๕  นาวาอากาศเอก  ปรีชา  แถมรัตน 
๖๑๖  นาวาอากาศเอก  ปญญา  ยอดจ๋ิว 
๖๑๗  นาวาอากาศเอก  พิทยา  ย่ิงกมล 
๖๑๘  นาวาอากาศเอก  พทิักษ  วีระวัฒกานนท 
๖๑๙  นาวาอากาศเอก  พิบูลย  พุมเรือง 
๖๒๐  นาวาอากาศเอก  พีระพล  แกวมณีโชติ 
๖๒๑  นาวาอากาศเอก  พีระยุทธ  ทองภักดี 
๖๒๒  นาวาอากาศเอก  ไพโรจน  เคียงประดู 

๖๒๓  นาวาอากาศเอก  มานพ  เกิดชืน่ 
๖๒๔  นาวาอากาศเอก  มานะ  ประสพศรี 
๖๒๕  นาวาอากาศเอก  มานัส  ธูปทอง 
๖๒๖  นาวาอากาศเอก  รวิง  วงษเฉลิม 
๖๒๗  นาวาอากาศเอก  วัฒนชัย  เจริญรัตน 
๖๒๘  นาวาอากาศเอก  วิเชียร  บัวเผือก 
๖๒๙  นาวาอากาศเอก  วิฑูรย  ชืน่เชาวกิจ 
๖๓๐  นาวาอากาศเอก  วิทยา  จันทรนาคี 
๖๓๑  นาวาอากาศเอก  วินัย  จันทรเปลง 
๖๓๒  นาวาอากาศเอก  วินัย  เสวกวิ 
๖๓๓  นาวาอากาศเอก  วิริยะ  มีศิริ 
๖๓๔  นาวาอากาศเอก  วีรพงษ  นิลจินดา 
๖๓๕  นาวาอากาศเอก  สมชาย  นิลวรรณ 
๖๓๖  นาวาอากาศเอก  สรวุฒิ  นิลพยัคฆ 
๖๓๗  นาวาอากาศเอก  สําราญ  ชมโท 
๖๓๘  นาวาอากาศเอก  สุนทร  อนุเดช 
๖๓๙  นาวาอากาศเอก  สุรพงษ  อรรถยุติ 
๖๔๐  นาวาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  กนิษฐานนท 
๖๔๑  นาวาอากาศเอก  สุระ  หอมชิต 
๖๔๒  นาวาอากาศเอก  โสภณ  นอยเพิม่ 
๖๔๓  นาวาอากาศเอก  อมรเดช  มังตรีสรรค 
๖๔๔  นาวาอากาศเอก  อรรณพ  วรรณวรวิทย 
๖๔๕  นาวาอากาศเอก  อรรถพร  ตรีเพชร 
๖๔๖  นาวาอากาศเอก  อรรถพล  บนัลือสินธุ 
๖๔๗  นายกิตติ  จตุรพรสวัสด์ิ 
๖๔๘  นายเกรียงไกร  เตียงเกตุ 
๖๔๙  วาที่รอยตรี  เกรียงชัย  ธันวานนท 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๖๕๐  นายเกรียงศักด์ิ  รัตนวิบูลยสม 
๖๕๑  นายเกียรติณรงค  วงศนอย 
๖๕๒  นายจักรศลย  กิฎามร 
๖๕๓  นายจารึก  โรจนวัชราภิบาล 
๖๕๔  นายจําเริญ  โพธิยอด 
๖๕๕  นายจิตติ  โคตะสินธ 
๖๕๖  นายเจริญ  สัจจะวงษรัตน 
๖๕๗  นายเฉลิมศักด์ิ  ปาณศรี 
๖๕๘  วาที่รอยตรี  เฉวียง  จินาพันธ 
๖๕๙  นายชยันต  เอกะโรหิต 
๖๖๐  นายชวลิต  พรหมรา 
๖๖๑  นายชัยโชค  อังศธรรมรัตน 
๖๖๒  นายชาญณัฏฐ  แกวมณ ี
๖๖๓  นายชาตรี  ตันติวาณิชกิจ 
๖๖๔  นายชุติวัฒน  วรรธนผล 
๖๖๕  นายชูชัย  กุลศิริมงคล 
๖๖๖  นายชูศักด์ิ  ภัควรางค 
๖๖๗  นายณัชพล  มีความดี 
๖๖๘  นายดํารงกูล  พิชัยพลากร 
๖๖๙  นายถนอมศักด์ิ  แกวละออ 
๖๗๐  นายถาวร  ไทยจงรักษ 
๖๗๑  นายทนงศักด์ิ  แสงโชติชวงชัย 
๖๗๒  นายธงชัย  ทิพยวัฒน 
๖๗๓  นายธนะชัย  พจนานุวัฒน 
๖๗๔  นายธรรมรัตน  ชาญสมร 
๖๗๕  นายธรรมศักด์ิ  ลออเอี่ยม 
๖๗๖  นายธีระ  เตชะวงศากร 

๖๗๗  นายธีระพล  ตันพานิช 
๖๗๘  นายบรรหาญ  อาภาอดุล 
๖๗๙  นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ 
๖๘๐  นายบุญเทียม  โชควิวัฒน 
๖๘๑  นายประพนธ  ถกลวิโรจน 
๖๘๒  นายประยุทธ  มณีโชติ 
๖๘๓  นายประยูร  สืบศิริวิริยะกุล 
๖๘๔  นายปรีชา  ทศพลเดช 
๖๘๕  นายปรีชา  โพธิ์ฉาย 
๖๘๖  นายปรีชา  มงคลหัตถี 
๖๘๗  นายปญญา  ฉายะจินดาวงศ 
๖๘๘  นายพงศธร  พากเพียรทรัพย 
๖๘๙  นายพิชเยนทร  กองทอง 
๖๙๐  นายพิชิต  ดนตรี 
๖๙๑  นายพิทักษ  ดิเรกสุนทร 
๖๙๒  นายพินิจ  ต้ังใจ 
๖๙๓  นายภราดร  พงษสุวรรณ 
๖๙๔  นายภาสวิชญ  แสงอินทร 
๖๙๕  นายภูมิศักด์ิ  ฮานาฟ 
๖๙๖  นายมณฑล  รอยตระกูล 
๖๙๗  นายมณฑล  เอกอุดมพงษ 
๖๙๘  วาที่รอยตรี  ยงยุทธ  เรืองภัทรกุล 
๖๙๙  นายยุทธนา  หยิมการุณ 
๗๐๐  นายรณรงค  สุขถาวร 
๗๐๑  นายรณวัตร  สุวรรณาภิรมย 
๗๐๒  นายรุงชัย  แพศยศกล 
๗๐๓  นายฤทธิไกร  อุดมเวศย 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๗๐๔  นายฤทัย  เลิศเกียรติดํารงค 
๗๐๕  นายวรเชษฐ  ทับทิม 
๗๐๖  นายวัฒนะ  นาคทองแกว 
๗๐๗  นายวิเชียร  ใจผาสุข 
๗๐๘  นายวิศิษฐ  เดนอริยะกูล 
๗๐๙  นายวิสิฐ  กิตติพยุง 
๗๑๐  นายวีรวัฒน  เที่ยงวัฒนะ 
๗๑๑  นายวีระวุฒิ  ศรีเปารยะ 
๗๑๒  นายศิริชัย  ศรีสวย 
๗๑๓  นายศุภกิจ  ริยะการ 
๗๑๔  นายศุภวิศว  ภวะกุล 
๗๑๕  นายสกนธ  สุนทรชาติ 
๗๑๖  นายสทาน  ศิริปุณย 
๗๑๗  นายสมชัย  สุทธิพันธ 
๗๑๘  นายสมชาย  กัณฐัศแกว 
๗๑๙  นายสมชาย  นิลยาภรณ 
๗๒๐  นายสมชาย  เปยมศิลปกุลชร 
๗๒๑  นายสมชาย  แสงรัตนมณีเดช 
๗๒๒  นายสวัสด์ิ  ทองเกลี้ยง 
๗๒๓  นายสัญชัย  รัตนสงวน 
๗๒๔  นายสาโรช  กฤษณชาญดี 
๗๒๕  นายสุกิจ  เที่ยงมนีกุล 
๗๒๖  นายสุรชาญ  ตางวิวัฒน 
๗๒๗  นายสุรพงษ  สุขสุราษฎร 
๗๒๘  นายสุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล 
๗๒๙  นายเสรี  ไทยจงรักษ 
๗๓๐  นายอภิชา  ประสงคธรรม 

๗๓๑  นายเอกวัฒน  มานะแกว 
๗๓๒  นายธานี  ทองภักดี 
๗๓๓  นายนพพร  อัจฉริยวนิช 
๗๓๔  นายนโรตม  ศังขมณ ี
๗๓๕  นายพิษณุ  สุวรรณะชฎ 
๗๓๖  นายพีรวิช  สุวรรณประเทศ 
๗๓๗  นายมานพชัย  วงศภักดี 
๗๓๘  นายวิชาวัฒน  อศิรภักดี 
๗๓๙  เรืออากาศโท  อรรถยุทธ  ศรีสมุทร 
๗๔๐  วาที่รอยตรี  เกรียงศักด์ิ  คุณวิเศษ 
๗๔๑  นายคําแหง  ออนเย็น 
๗๔๒  นายดาเนียล  มั่นใจอารย 
๗๔๓  นายถาวร  วิชาชาง 
๗๔๔  นายนคร  อิ่มบริบูรณ 
๗๔๕  นายปญญา  เลิศไกร 
๗๔๖  นายพงษพิชญ  ทองหิตานุวัฒน 
๗๔๗  นายมนัส  ชมุถาวร 
๗๔๘  นายมนัส  ศิริพนัธ 
๗๔๙  นายมาโนช  วงศเสรี 
๗๕๐  นายวิจิตร  เทพเพชรรัตน 
๗๕๑  นายวิทยา  รอดบุญพา 
๗๕๒  นายวิทัศน  เตชะบุญ 
๗๕๓  นายสามารถชาย  จอมวิญญา 
๗๕๔  นายสุทธิพงษ  ทวีโต 
๗๕๕  นายสุเมธ  อินทรภิรมย 
๗๕๖  นายสุริยน  ฉายดิลก 
๗๕๗  นายสุวิช  ศรีเพชรวรรณดี 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๗๕๘  นายอนุวัฒน  อนันตภากรณ 
๗๕๙  นายอนุสันต  เทียนทอง 
๗๖๐  นายอรรคพล  ศศะภูริ 
๗๖๑  นายอําพล  ยุติธรรม 
๗๖๒  นายชลิต  เขียวพุมพวง 
๗๖๓  นายชัยสิทธิ์  สุริยจันทร 
๗๖๔  นายภูมิพิชญ  เล็กแดงอยู 
๗๖๕  นายยศศักด์ิ  สาริบุตร 
๗๖๖  นายสุทิน  ศรีบุญแกว 
๗๖๗  นายกมล  เกษมศุข 
๗๖๘  นายกอกิจ  สุทธนารักษ 
๗๖๙  นายกันต  คําหมู 
๗๗๐  นายกัมพล  สงเคราะห 
๗๗๑  นายกุศล  คงฤทธิ ์
๗๗๒  นายเกรียงศักด์ิ  สิงทพ 
๗๗๓  นายเกียรติศักด์ิ  อุยรุงโรจน 
๗๗๔  นายคนิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ 
๗๗๕  นายคํารณ  ไทรฟก 
๗๗๖  นายจรัล  นุมนาม 
๗๗๗  นายจารุวัฒน  มงคธนทรรศ 
๗๗๘  นายจีระศักด์ิ  พิพัฒนพงศโสภณ 
๗๗๙  นายจุมพล  ชละเอม 
๗๘๐  นายฉลวย  พิทักษชลทรัพย 
๗๘๑  นายฉลอง  มณีโชติ 
๗๘๒  นายฉลอง  วัฒนวิเชียร 
๗๘๓  นายเฉลิมศักด์ิ  ล้ิมวัฒนา 
๗๘๔  นายชวพฤฒ  อนิทรเทศ 

๗๘๕  นายชัยสิทธิ์  นครจินดา 
๗๘๖  นายชาญชัย  ศรีคงศรี 
๗๘๗  นายชาญชัย  แสนศรีมหาชัย 
๗๘๘  นายชาญพิทยา  ฉิมพาลี 
๗๘๙  นายชํานาญ  กระจางแจม 
๗๙๐  นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล 
๗๙๑  นายไชยยุทธ  เปร่ืองเวทย 
๗๙๒  นายเดชา  เกษมวนานิมิต 
๗๙๓  นายเดชา  วิเศษสินธุ 
๗๙๔  นายแตมตอ  ฉันทานุมัติอาภรณ 
๗๙๕  นายเถลิงศักด์ิ  หวลระลึก 
๗๙๖  นายทวณ  กลาปราบศึก 
๗๙๗  นายทวีวัฒน  แสงสวาง 
๗๙๘  นายทศพล  เชี่ยวเชิงงาน 
๗๙๙  นายทองแรม  ศิลวัตร 
๘๐๐  นายธนู  มแีสงเงิน 
๘๐๑  นายธวัชชัย  หงษตระกูล 
๘๐๒  นายธํารงศักด์ิ  ธาระวานิช 
๘๐๓  นายนรินทร  พูลเพิ่ม 
๘๐๔  นายนเรศร  เลิศอนันต 
๘๐๕  นายนาวิน  ควรถนอม 
๘๐๖  นายนิคม  กิติราช 
๘๐๗  นายนิยม  สิทธินานนทพร 
๘๐๘  นายนิวัติ  ชาญกูล 
๘๐๙  นายบรรจง  ศิริวราวาท 
๘๑๐  นายประชา  อัศวเมธา 
๘๑๑  นายประทีป  มีศิลป 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๘๑๒  นายประยุทธ  ทินกร 
๘๑๓  นายประสิทธิ์  โพธิ์สุ 
๘๑๔  นายประเสริฐ  เทพนรประไพ 
๘๑๕  นายปราโมทย  ภูประเสริฐ 
๘๑๖  นายปรีชา  เชาวตระกูล 
๘๑๗  นายปรีชา  วงษวิจารณ 
๘๑๘  นายปญญา  อัศวางกูร 
๘๑๙  นายพงศพัฒน  บุญชูวงศ 
๘๒๐  นายพนิต  เจริญบูรณ 
๘๒๑  นายพรเทพ  แสงสุวรรณ 
๘๒๒  นายพรพจน  มะนิยม 
๘๒๓  นายพานิชย  สังขเกษม 
๘๒๔  นายพิชัย  วงศชัยศรี 
๘๒๕  นายพิเชษฐ  ศุภฤกษ 
๘๒๖  นายพิทักษ  อินทะพันธ 
๘๒๗  นายพิบูลย  ไชยฮอย 
๘๒๘  นายพิพัฒน  สุวัชรังกูร 
๘๒๙  นายพิศ  นพรัตน 
๘๓๐  นายพิสิษฐ  อุไรรงค 
๘๓๑  นายไพบูลย  รุงพิบูลโสภิษฐ 
๘๓๒  นายไพรัช  หวังดี 
๘๓๓  นายไพเราะ  ศุทธากรณ 
๘๓๔  นายไพโรจน  โชติเชย 
๘๓๕  นายไพศาล  รัตนเสถียร 
๘๓๖  นายภาณุศักด์ิ  คํายา 
๘๓๗  นายมนตรี  เมืองพรหม 
๘๓๘  นายมโน  พงษสามารถ 

๘๓๙  นายยงยุทธ  สุวรรณฤกษ 
๘๔๐  นายย่ิงยง  เจียมเจริญสิน 
๘๔๑  นายรังสรรค  ทรวงชมพันธุ 
๘๔๒  นายรังสรรค  ระวังสําโรง 
๘๔๓  นายเรวัต  พรหมลา 
๘๔๔  นายเรืองยุทธ  ฑีฆะสวัสด์ิ 
๘๔๕  นายวรชัย  อุทัยรัตน 
๘๔๖  นายวราวุธ  ขันติยานันท 
๘๔๗  นายวสันต  ศรีวัฒนะ 
๘๔๘  นายวัชระชัย  ผสมทรัพย 
๘๔๙  นายวัฒนไชย  บุญชูวงศ 
๘๕๐  นายวัฒนะ  ลีลาภัทร 
๘๕๑  นายวิชัย  ชัยกิตติพร 
๘๕๒  นายวิชัย  ลิกขนานนท 
๘๕๓  นายวิฑูร  พวงทิพากร 
๘๕๔  นายวิทย  นพรัตน 
๘๕๕  นายวิทยา  จินตนาวัฒน 
๘๕๖  นายวิทยา  ประจันตะเสน 
๘๕๗  นายวิบูลย  วงศมาศา 
๘๕๘  นายวิมล  เลิศสําราญ 
๘๕๙  นายวิรัตน  สมตน 
๘๖๐  นายวิสิทธิ์  ลักษณิยานนท 
๘๖๑  นายวีรชาติ  เข่ือนรัตน 
๘๖๒  นายวีรวัฒน  กุลสิงห 
๘๖๓  นายวุฒิชาติ  สิริชวยชู 
๘๖๔  นายเวียง  หนูนารถ 
๘๖๕  นายศักดา  อังศุภากร 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๘๖๖  นายศิริเดช  คนยัง 
๘๖๗  นายศิริพงษ  อินทรมงคล 
๘๖๘  นายศุภชัย  นุกูลกิจ 
๘๖๙  นายสงวน  บัวผัน 
๘๗๐  นายสดม  อินทะแสน 
๘๗๑  นายสถิตยพงษ  สุดชูเกียรติ 
๘๗๒  นายสมคิด  คชนูด 
๘๗๓  นายสมจิตร  อินทรมณ ี
๘๗๔  นายสมชาย  วงศศรีวิวัฒน 
๘๗๕  นายสมบุญ  หลิมวัฒนา 
๘๗๖  นายสมบูรณ  ซารัมย 
๘๗๗  นายสมบูรณ  ศรีสุเทพ 
๘๗๘  นายสมปอง  อินทรทอง 
๘๗๙  วาที่รอยตรี  สมศักด์ิ  เขตสมุทร 
๘๘๐  นายสมศักด์ิ  ประทีปโชติพร 
๘๘๑  นายสมศักด์ิ  ศรีสมบุญ 
๘๘๒  นายสมศักด์ิ  อาศรัยจาว 
๘๘๓  นายสรวิศ  ธานีโต 
๘๘๔  นายสรศักด์ิ  มณีขาว 
๘๘๕  นายสลิล  ภูวิภาดาวรรธน 
๘๘๖  นายสันติ  หรมระฤก 
๘๘๗  นายสาธิต  มณีผาย 
๘๘๘  นายสายันต  เอี่ยมรอด 
๘๘๙  นายสําเริง  ครุฑดํา 
๘๙๐  นายสิทธิพร  เภาออน 
๘๙๑  นายสุชาติ  วิจิตรานนท 
๘๙๒  นายสุชาติ  สุนทรพันธุ 

๘๙๓  นายสุทธิ  ไชยโส 
๘๙๔  นายสุน  กสิเสรีวงศ 
๘๙๕  นายสุพงศ  สินธุรัตน 
๘๙๖  นายสุพจน  จึงแยมปน 
๘๙๗  นายสุพรต  ตันศฤงฆาร 
๘๙๘  นายสุเมธ  ตันติกุล 
๘๙๙  นายสุรชน  ตางวิวัฒน 
๙๐๐  นายสุรพงษ  สุทธิสา 
๙๐๑  นายสุรพล  เกษเพชร 
๙๐๒  นายสุรพล  จารุพงศ 
๙๐๓  นายสุรพล  ใจยงค 
๙๐๔  นายสุรศักด์ิ  พันธนพ 
๙๐๕  นายสุรินทร  สกุลธนะ 
๙๐๖  นายสุริยะ  วิฑูรยพันธุ 
๙๐๗  นายสุวรรณ  หาญวิริยะพันธุ 
๙๐๘  นายสุวัฒน  สุรัตนเมธากุล 
๙๐๙  นายสุวิทยชาติ  ขยันการนาวี 
๙๑๐  นายเสนห  เครือแกว 
๙๑๑  นายเสริมศักด์ิ  หงสนาค 
๙๑๒  นายเสรี  สุภเมธีร 
๙๑๓  นายองอาจ  งามประเสริฐ 
๙๑๔  นายอนุโลม  มีกุล 
๙๑๕  นายอนุสรณ  จันทนโรจน 
๙๑๖  นายอนุสสรณ  มีวรรณ 
๙๑๗  นายอรรถพร  เทพยา 
๙๑๘  นายอรรถพร  ศุภมนตรี 
๙๑๙  นายอรัญ  วิสุทธิแพทย 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๙๒๐  นายอลงกรณ  กรณทอง 
๙๒๑  นายอัคคพล  เสนาณรงค 
๙๒๒  นายอิสรา  อนุรักษพงศธร 
๙๒๓  นายอุดมเดช  ขจรอําไพสุข 
๙๒๔  นายอุดร  อุณหวุฒิ 
๙๒๕  นายอุทัย  ธนบุณยนนัท 
๙๒๖  นายอุทัย  ฟกมีทอง 
๙๒๗  นายเอนก  ชูควร 
๙๒๘  นายกษิดิศ  วัฒนศัพท 
๙๒๙  นายกองเกียรติ  จันทรหิรัญ 
๙๓๐  นายไกรพร  ฉันทนโพธิ์กุล 
๙๓๑  นายจักรี  ย้ิมมงคล 
๙๓๒  นายจาตุรนต  ภิญโญ 
๙๓๓  นายเจริญ  พยุงวิวัฒนกูล 
๙๓๔  นายใจอาชว  เจริญศรี 
๙๓๕  นายชัตรชัย  ทองมี 
๙๓๖  นายชาญชัย  สุวิสุทธะกุล 
๙๓๗  นายชูศักด์ิ  อัศวะเมนะกุล 
๙๓๘  นายณัฐ  จับใจ 
๙๓๙  นายณันทพงศ  เชิดช ู
๙๔๐  นายทรงเดช  ปริยานนท 
๙๔๑  นายธาดา  บุญญวัฒนวณิชย 
๙๔๒  นายธานินทร  สมบูรณ 
๙๔๓  นายบรรณหาร  อินทรภิรมย 
๙๔๔  นายบุญเสริม  สบายฤทัย 
๙๔๕  นายประจินต  โพธิ์เกษม 
๙๔๖  นายประสิทธิ์  รักษายศ 

๙๔๗  นายประสิทธิ์  วิศิษฎจินดา 
๙๔๘  นายประสิทธิ์  ศิริแสง 
๙๔๙  นายประเสริฐศิริ  สุขะวัธนกุล 
๙๕๐  นายปราโมทย  คงเดชา 
๙๕๑  นายพงษไชย  เกษมทวีศักด์ิ 
๙๕๒  นายพงษเทพ  จิรปญจวัฒน 
๙๕๓  นายพรชัย  มิ่งขวัญ 
๙๕๔  นายพรธรรม  แยมพลอย 
๙๕๕  นายพลวิทย  หิรัญวัฒนศิริ 
๙๕๖  นายพิบูลย  วองภักดีภูบาล 
๙๕๗  นายไพฑูรย  คุมวงศดี 
๙๕๘  นายไพฑูรย  ปญญาธร 
๙๕๙  นายมนตรี  แกะสุวรรณ 
๙๖๐  นายมานิต  ศิวกุล 
๙๖๑  นายวัฒนา  พัทรชนม 
๙๖๒  นายวันจักร  ฉายากุล 
๙๖๓  นายวิชา  บาลนคร 
๙๖๔  นายสมเกียรติ  ทองโต 
๙๖๕  นายสมบูรณ  ชัยศิรินิรันดร 
๙๖๖  นายสมพงษ  โตสวัสด์ิ 
๙๖๗  นายสมพร  รัตนบุรี 
๙๖๘  นายสมรักษ  อุดมสิน 
๙๖๙  นายสัมพันธ  พงศไทย 
๙๗๐  นายสิทธิศักด์ิ  อัศวพรหมธาดา 
๙๗๑  นายสุจิณ  มั่งนิมิตร 
๙๗๒  นายสุชาติ  ชุมชอบ 
๙๗๓  นายสุรชัย  อุทัยวัฒนานนท 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๙๗๔  นายเสริมศักด์ิ  หงษเงิน 
๙๗๕  นายอนุสรณ  วิทูรากร 
๙๗๖  นายอรรถ  ศรีสํารวล 
๙๗๗  นายอรุณ  วิชกิจ 
๙๗๘  นายอัฌษไธค  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
๙๗๙  นายอุดม  บุญชวย 
๙๘๐  นายอุดม  อุกฤษฎดุษฎี 
๙๘๑  นายกิตติพงศ  ต้ังอมรสถิตย 
๙๘๒  นายคมศักด์ิ  โสภารัตน 
๙๘๓  นายจรูญ  วิไลภรณ 
๙๘๔  นายจักรกริช  วิศิษฐพาณิชย 
๙๘๕  นายทศพร  นชุอนงค 
๙๘๖  นายทินกร  วุฒิวิจารณ 
๙๘๗  นายทินกร  สิทธิวงศ 
๙๘๘  นายธงชัย  สวพงศ 
๙๘๙  นายธวัช  ปทุมพงษ 
๙๙๐  นายบุญจง  จรัสดํารงนิตย 
๙๙๑  นายประยุทธ  หลอสุวรรณศิริ 
๙๙๒  นายพรเทพ  หิมะเจริญ 
๙๙๓  นายพุฒิพงศ  สุรพฤกษ 
๙๙๔  นายภาณุพันธ  พชรศิลป 
๙๙๕  นายภิชงค  อินสมพันธ 
๙๙๖  นายมโนพัศ  หัวเมืองแกว 
๙๙๗  นายมังกร  กมลธนากุล 
๙๙๘  นายวัลลภ  แวววิจิต 
๙๙๙  นายวารินทร  จิระสุขทวีกุล 
๑๐๐๐  นายวิจารย  สิมาฉายา 

๑๐๐๑  นายวิชัย  อุดมรัตนะศิลป 
๑๐๐๒  นายวิเชียร  รวมสุวรรณ 
๑๐๐๓  นายวิฑูรย  ชลายนนาวิน 
๑๐๐๔  นายวิริยะ  ชวยบํารุง 
๑๐๐๕  นายวิสิษฐ  วองสนั่นศิลป 
๑๐๐๖  นายศรัณย  ใจสอาด 
๑๐๐๗  นายศักด์ิดา  วิเชียรศิลป 
๑๐๐๘  นายสมเกียรติ  ศรีมหาบรรณ 
๑๐๐๙  นายสมชาย  ศิริสมฤทัย 
๑๐๑๐  นายสมเดช  ชนุถนอม 
๑๐๑๑  นายสมหวัง  จันทรทอง 
๑๐๑๒  นายสันติ  บรรเทิงจิตร 
๑๐๑๓  นายสุทธิ  มโนธรรมพิทักษ 
๑๐๑๔  นายสุพจน  เจิมสวัสดิพงษ 
๑๐๑๕  นายสุรินทร  วิวัจนสิรินทร 
๑๐๑๖  นายเสรี  โสภณดิเรกรัตน 
๑๐๑๗  นายองอาจ  ชนะชาญมงคล 
๑๐๑๘  นายอนุสิทธิ์  เมธาวรารักษ 
๑๐๑๙  นายอาทิตย  ละเอียดดี 
๑๐๒๐  นายสมชาย  ใบมวง 
๑๐๒๑  นายกุศล  ชีวากร 
๑๐๒๒  นายชัย  ศุภสิน 
๑๐๒๓  นายธนธัช  จังพานชิ 
๑๐๒๔  นายบุญรอด  สัจจกุลนุกิจ 
๑๐๒๕  นายประมวล  จันทรพงษ 
๑๐๒๖  นายปยวัฒน  จงสนองทรัพย 
๑๐๒๗  นายวิศักด์ิ  วัฒนศัพท 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๐๒๘  นายดําริ  จุลวัฒฑะกะ 
๑๐๒๙  นายนภดล  วีรวงศ 
๑๐๓๐  นายนาวิน  เทพวงษ 
๑๐๓๑  นายบุญธรรม  มุณีกาญจน 
๑๐๓๒  นายผดุงพงษ  พรรณแผว 
๑๐๓๓  นายมังกร  ใสงาม 
๑๐๓๔  นายเลิศหลา  นาคะเกศ 
๑๐๓๕  นายวรวิศว  เมฆนพรัตน 
๑๐๓๖  นายวัยรักษ  วลัยรัตน 
๑๐๓๗  นายวิชัย  โกอุดมวิทย 
๑๐๓๘  นายวิชาญ  สีหไกร 
๑๐๓๙  นายวิฑูร  สุขพูล 
๑๐๔๐  นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ 
๑๐๔๑  นายศรัณพจน  วีระประเสริฐ 
๑๐๔๒  นายศรีวัฒน  สุวรรณ 
๑๐๔๓  นายสมพร  จิระโร 
๑๐๔๔  นายสาโรจน  สุวัตถิกุล 
๑๐๔๕  นายสิทธิพร  บางแกว 
๑๐๔๖  นายสุรพล  สุวรรณกุล 
๑๐๔๗  นายอาคม  สีทับทิม 
๑๐๔๘  นายกนก  ปฐมนุพงศ 
๑๐๔๙  นายกฤช  รังสิเสนา ณ อยุธยา 
๑๐๕๐  นายกอเกียรต์ิ  จุลพันธ 
๑๐๕๑  นายกอบเกียรติ  กาญจนะ 
๑๐๕๒  นายกาจพล  เอิบสุขสิริ 
๑๐๕๓  นายกาศพล  แกวประพาฬ 
๑๐๕๔  นายเกษมศักด์ิ  แกวทรัพย 

๑๐๕๕  นายเกียรติกอง  สุวรรณสาร 
๑๐๕๖  นายขจร  หลิมวานิช 
๑๐๕๗  นายขันตี  ศิลปะ 
๑๐๕๘  นายเข็มทอง  มวงสุข 
๑๐๕๙  นายคณีธิป  บุณยเกตุ 
๑๐๖๐  นายคมสัน  จีวะสุวรรณ 
๑๐๖๑  นายคันฉัตร  ตันเสถียร 
๑๐๖๒  นายคุมพล  บรรเทาทุกข 
๑๐๖๓  นายจําเริญ  ทิพญพงศธาดา 
๑๐๖๔  นายจิตติพงศ  ไพลกลาง 
๑๐๖๕  นายจิรศักด์ิ  มุทิตานนท 
๑๐๖๖  นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสด์ิ 
๑๐๖๗  นายเจริญเกียรติ  เจริญชันษา 
๑๐๖๘  นายใจ  บุนนาค 
๑๐๖๙  นายเฉลิมเกียรติ  วรวุฒิพุทธพงศ 
๑๐๗๐  นายชนะเกียรติ  เจริญหลา 
๑๐๗๑  รอยตรี  ชยันต  อยูสวัสด์ิ 
๑๐๗๒  นายชลิต  ตุมทองคํา 
๑๐๗๓  นายชัยชาญ  วิชานนะ 
๑๐๗๔  นายชัยชาญ  สิทธิวิรัชธรรม 
๑๐๗๕  นายชัยภัทร  หิรัณยเลขา 
๑๐๗๖  นายชัยยุทธ  โยธามาตย 
๑๐๗๗  นายชัยสิทธิ์  รัตนชัยสิทธิ ์
๑๐๗๘  นายชาญชัย  เศรษฐสุวรรณ 
๑๐๗๙  นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ 
๑๐๘๐  นายชุมพล  กุศล 
๑๐๘๑  นายชูศักด์ิ  ตรีสาร 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๐๘๒  นายเชษฐา  โชไชย 
๑๐๘๓  นายเชาว  เปลงวิทยา 
๑๐๘๔  นายญาณกิตต์ิ  วงศวัชรเดช 
๑๐๘๕  นายณรงค  กลอมใจ 
๑๐๘๖  นายณรงค  ครองชนม 
๑๐๘๗  นายณรงค  ชัยภักด์ิ 
๑๐๘๘  นายณรงค  ธีรจันทรางกูร 
๑๐๘๙  นายณรงค  พลละเอียด 
๑๐๙๐  นายณรงคศักด์ิ  เฉลิมเกียรติ 
๑๐๙๑  นายณัฐ  คงธนะ 
๑๐๙๒  นายดนัย  กลัมพากร 
๑๐๙๓  นายเดช  อิงคสิทธิ์ 
๑๐๙๔  นายเดชฤทธิ์  ปญจะมูล 
๑๐๙๕  นายเดชา  สัตถาผล 
๑๐๙๖  นายถวัลย  ทิมาสาร 
๑๐๙๗  นายถาวร  กุลโชติ 
๑๐๙๘  นายทรงชัย  โรหิตะชาติ 
๑๐๙๙  นายทวีศักด์ิ  ประสิทธิโศภิน 
๑๑๐๐  นายเทวัญ  สรรคนิกร 
๑๑๐๑  นายธนวัฒน  สวรรยาธิปติ 
๑๑๐๒  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล 
๑๑๐๓  นายธนิต  แบบประเสริฐ 
๑๑๐๔  นายธนู  ศรีช ู
๑๑๐๕  นายธรรมนูญ  ประทุมมาลย 
๑๑๐๖  นายธวัชชัย  ทองมั่ง 
๑๑๐๗  นายธวัชชัย  รักขนาม 
๑๑๐๘  นายธัชชัย  สีสุวรรณ 

๑๑๐๙  นายธาตรี  นามะสนธิ 
๑๑๑๐  นายธานี  กมลชิโน 
๑๑๑๑  นายธานี  สีใส 
๑๑๑๒  นายธีรพล  ขวัญรัมย 
๑๑๑๓  นายธีระชัย  นิติมณฑล 
๑๑๑๔  นายธีระพันธุ  แกนจันทน 
๑๑๑๕  นายนคร  บุษยพันธุ 
๑๑๑๖  นายนฤมิต  หล่ิมวิรัติ 
๑๑๑๗  นายนะริทธิ์  ไชยะธน 
๑๑๑๘  นายนัทธี  บอสุวรรณ 
๑๑๑๙  นายนิกร  สตันยสุวรรณ 
๑๑๒๐  นายนิกร  สุกใส 
๑๑๒๑  นายนิธิภัทร  เสนาะดนตรี 
๑๑๒๒  นายนิพนธ  สกลวารี 
๑๑๒๓  นายนิราศ  รัตนะ 
๑๑๒๔  นายนิวัติ  ผิวคํา 
๑๑๒๕  นายบัญชา  ชงัดเวช 
๑๑๒๖  นายบัญชา  วงษสมบูรณ 
๑๑๒๗  นายบุญญะพัฒน  จันทรอุไร 
๑๑๒๘  นายบุญถ่ิน  มัน่เกษวิทย 
๑๑๒๙  นายบุญยืน  คําหงษ 
๑๑๓๐  นายบุญเลิศ  พรหมจิรโชติ 
๑๑๓๑  นายบุญสืบ  แชมชอย 
๑๑๓๒  นายบุญเสริม  จิตเจนสุวรรณ 
๑๑๓๓  นายเบญจพล  เปรมปรีดา 
๑๑๓๔  นายเบ็ญฑูรย  สุขมวง 
๑๑๓๕  นายประกวด  ฉันททอง 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๑๓๖  นายประจิน  คงดี 
๑๑๓๗  นายประดิษฐ  แกวมุนีโชค 
๑๑๓๘  นายประพัฒน  ชูสิน 
๑๑๓๙  นายประพันธ  ภูงาม 
๑๑๔๐  นายประพิษ  แจงหมื่นไวย 
๑๑๔๑  นายประยงค  สิริประเสริฐศิลป 
๑๑๔๒  นายประศาสน  ผลแกว 
๑๑๔๓  นายประสงค  กิติศรีวรพันธุ 
๑๑๔๔  นายประสาน  ธรรมสนอง 
๑๑๔๕  นายประสิทธิ์  ธีระพันธ 
๑๑๔๖  นายประเสริฐ  แยมสรวล 
๑๑๔๗  นายประเสริฐ  อินดี 
๑๑๔๘  นายปริญญา  จาติเสถียร 
๑๑๔๙   นายปวิณ  ชํานปิระศาสน 
๑๑๕๐  นายปญญา  งานเลิศ 
๑๑๕๑  พันจาอากาศเอก  ปญญา  สระทองอุน 
๑๑๕๒  นายปติ  แกวสลับสี 
๑๑๕๓  นายปุณณรัตน  ธนูรัตน 
๑๑๕๔  นายผดุง  วงษทองคํา 
๑๑๕๕  นายผไทเทพ  ฤทธิเดช 
๑๑๕๖  นายไฝซอล  เกษตรกาลาม 
๑๑๕๗  นายพงษนรินทร  อัศวเศรณ ี
๑๑๕๘  นายพงษศักด์ิ  พัฒนศักด์ิภิญโญ 
๑๑๕๙  นายพยม  ธารีชาญ 
๑๑๖๐  นายพยัคฆพันธุ  โพธิ์แกว 
๑๑๖๑  นายพยุง  อยูกล่ิน 
๑๑๖๒  นายพรพจน  เพ็ญพาส 
๑๑๖๓  นายพรศักด์ิ  สงวนผล 

๑๑๖๔  นายพลากร  บุญประคอง 
๑๑๖๕  นายพศิน  โกมลวิชญ 
๑๑๖๖  นายพันศักด์ิ  คุณวงศ 
๑๑๖๗  นายพัลลภ  ศรีภา 
๑๑๖๘  นายพัลลภ  สิงหเสนี 
๑๑๖๙  นายพิชัย  ปรีชาพรประเสริฐ 
๑๑๗๐  นายพิพัฒน  เอกภาพันธ 
๑๑๗๑  นายพิรสิญจ  พันธุเพ็ง 
๑๑๗๒  นายพิสิทธิ์  พลอยโสภณ 
๑๑๗๓  นายพูลศักด์ิ  เผาภูรี 
๑๑๗๔  นายไพบูลย  ทาสระคู 
๑๑๗๕  นายไพบูลย  ปญจะ 
๑๑๗๖  นายไพรพัฒน  รุงวิมลรัตน 
๑๑๗๗  นายไพโรจน  ตุมภู 
๑๑๗๘  นายภวัต  ศรีสุรัตน 
๑๑๗๙  นายภัครธรณ  เทียนไชย 
๑๑๘๐  นายภานุพงศ  งานสําเร็จ 
๑๑๘๑  นายภิญโญ  ประกอบผล 
๑๑๘๒  นายมงคล  ธรรมกิตติคุณ 
๑๑๘๓  นายมณฑล  แกวพมิพา 
๑๑๘๔  นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน 
๑๑๘๕  นายมนัส  คงวัฒนะ 
๑๑๘๖  นายมนัส  นิลสุข 
๑๑๘๗  นายมนัส  บุญอารีย 
๑๑๘๘  นายมะดิง  ลีเดร 
๑๑๘๙  นายมานัส  ฉ่ัวสวัสด์ิ 
๑๑๙๐  นายเมฆ  มีศิริ 
๑๑๙๑  นายเมตต  เมตตการุณจิต 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๑๙๒  นายเมธี  สุวัฒนกุล 
๑๑๙๓  นายแมนสรวง  สยัมภูวตานนท 
๑๑๙๔  นายยงยุทธ  ไชยมงคล 
๑๑๙๕  นายยืนยง  ประสิทธิพรม 
๑๑๙๖  นายยุทธนา  ฉัตรศิริวัฒน 
๑๑๙๗  นายยุทธนินทร  สุวรรณอําไพ 
๑๑๙๘  นายยุทธพงษ  ภูมิพันธ 
๑๑๙๙  นายรักษศักด์ิ  สิงหวงษา 
๑๒๐๐  นายรุง  สพสมัย 
๑๒๐๑  นายฤทธิพงค  เตชะพันธุ 
๑๒๐๒  นายเลอเกียรติ  แกวศรีจันทร 
๑๒๐๓  นายวงศศิริ  พรหมชนะ 
๑๒๐๔  นายวรรโณ  ภักดี 
๑๒๐๕  นายวัชระ  ทิพยพิลา 
๑๒๐๖  นายวัชระ  บัวหอม 
๑๒๐๗  นายวัฒนะ  กันนะพนัธุ 
๑๒๐๘  นายวัลลภ  เทพภักดี 
๑๒๐๙  นายวิจัย  เจริญเรืองวานิชย 
๑๒๑๐  นายวิจิตร  สายเชื้อ 
๑๒๑๑  นายวิชัย  ไชยโย 
๑๒๑๒  นายวิเชียร  ทวมสุข 
๑๒๑๓  นายวิเชียร  โภชนกิจ 
๑๒๑๔  วาที่พันตรี  วิทูร  สาลี 
๑๒๑๕  นายวิทูรัช  ศรีนาม 
๑๒๑๖  นายวินัย  ฉายทองคํา 
๑๒๑๗  นายวินัย  วิทยานุกูล 
๑๒๑๘  นายวินัย  สิทธิมณฑล 

๑๒๑๙  นายวิรัตน  มณีพฤกษ 
๑๒๒๐  นายวิรุฬห  อัคคะ 
๑๒๒๑  นายวิศิษฐ  ทองสมบูรณ 
๑๒๒๒  นายวีรพงค  แกวสุวรรณ 
๑๒๒๓  นายวีรวงค  สงวนหงษ 
๑๒๒๔  นายวีระ  อินทรกุล 
๑๒๒๕  นายวีระพงศ  หลีเจริญ 
๑๒๒๖  นายวีระศักด์ิ  ขันไชย 
๑๒๒๗  นายศตวรรษ  แสนมุข 
๑๒๒๘  นายศราวุธ  ศุภลักษณศึกษากร 
๑๒๒๙  นายศักด์ิชัย  จ ผลิต 
๑๒๓๐  นายศิริพัฒ  พัฒกุล 
๑๒๓๑  นายศิริวัฒน  ภูสวัสด์ิรัตนา 
๑๒๓๒  นายสกล  ลีโนทัย 
๑๒๓๓  นายสงวน  ธีระกุล 
๑๒๓๔  นายสนั่น  จอมใจ 
๑๒๓๕  นายสมเกียรติ  สุวรรณนิมิตร 
๑๒๓๖  นายสมชัย  มานวกุล 
๑๒๓๗  นายสมชาติ  โกพลรัตน 
๑๒๓๘  นายสมชาย  กาญจนจารี 
๑๒๓๙  นายสมชาย  ทองคํา 
๑๒๔๐  นายสมชาย  ปญญเจริญ 
๑๒๔๑  นายสมชาย  พานิชโยทัย 
๑๒๔๒  นายสมชาย  มีสิงห 
๑๒๔๓  นายสมชาย  เลิศพงศภากรณ 
๑๒๔๔  นายสมชาย  วิทยดํารงค 
๑๒๔๕ นายสมโชค  สุวรรณมาศ 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๒๔๖  นายสมดี  คชาย่ังยืน 
๑๒๔๗  นายสมบูรณ  บุญแสงทิพย 
๑๒๔๘  นายสมบูรณ  สอนประภา 
๑๒๔๙  นายสมศักด์ิ  นิลผาย 
๑๒๕๐  นายสมศักด์ิ  พันป 
๑๒๕๑  นายสมศักด์ิ  สิทธิเสรี 
๑๒๕๒  นายสมหวัง  ดํารงพงศาวัฒน 
๑๒๕๓  นายสมาน  แสงสอาด 
๑๒๕๔  นายสรศักด์ิ  บุญจันทร 
๑๒๕๕  นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร 
๑๒๕๖  นายสักวรุณ  เตชะจิตอาภรณ 
๑๒๕๗  นายสัจจะ  ฤทธิกุลประเสริฐ 
๑๒๕๘  นายสัมพันธ  ไชยะ 
๑๒๕๙  นายสามารถ  จันทรโคตร 
๑๒๖๐  นายสายัณห  อินทรภักด์ิ 
๑๒๖๑  นายสําเริง  สัมฤทธิ์ 
๑๒๖๒  นายสิทธิพงษ  ไวฑูรยเกียรติ 
๑๒๖๓  รอยตรี  สิทธิสันติ  วีระบูล 
๑๒๖๔  นายสิริวุฒิ  เหมทัต 
๑๒๖๕  นายสุกิตติ  ธนพิทักษ 
๑๒๖๖  นายสุขวัฒน  สุขสวัสด์ิ 
๑๒๖๗  นายสุชน  หนูเก้ือ 
๑๒๖๘  นายสุชาติ  นพวรรณ 
๑๒๖๙  นายสุทธินันท  หลวงศรี 
๑๒๗๐  นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ 
๑๒๗๑  นายสุทรรศน  คลังกําแหงเดช 
๑๒๗๒ นายสุทันต  กองกันภัย 

๑๒๗๓  นายสุเทพ  วุฒิศักด์ิ 
๑๒๗๔  นายสุนทร  ยงสุวรรณกุล 
๑๒๗๕  นายสุนทร  ศิริคุตต 
๑๒๗๖  นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ 
๑๒๗๗  นายสุพจน  สมานมิตร 
๑๒๗๘  นายสุพจน  สุภาพันธุ 
๑๒๗๙  วาที่รอยตรี  สุพีรพัฒน  จองพานิช 
๑๒๘๐  นายสุภัทร  ศรีสุนทรพินิต 
๑๒๘๑  นายสุเมธ  เมงชวย 
๑๒๘๒  นายสุรชัย  จงรักษ 
๑๒๘๓  นายสุรชัย  ชวาลารัตน 
๑๒๘๔  นายสุรพงษ  อําภรณ 
๑๒๘๕  นายสุรพล  เล็กขาว 
๑๒๘๖  วาที่รอยตรี  สุรศักด์ิ  วงศาโรจน 
๑๒๘๗  นายสุวัฒน  แตถาวร 
๑๒๘๘  นายสุวัฒน  พรมสุวรรณ 
๑๒๘๙  นายสุเวช  ชัยทองดี 
๑๒๙๐  นายเสนห  นนทะโชติ 
๑๒๙๑  นายเสรี  ทวีพันธุ 
๑๒๙๒  นายเสรี  ศรีหะไตร 
๑๒๙๓  นายโสรภณ  พัฒนโศภนพงศ 
๑๒๙๔  นายอดิศร  กําเหนิดศิริ 
๑๒๙๕  นายอธิรัตน  รัตนประยูร 
๑๒๙๖  นายอนันต  ขําวงษรัตนโยธิน 
๑๒๙๗  นายอนันตพล  บุญช ู
๑๒๙๘  นายอนุชิต  จันทนวรานนท 
๑๒๙๙  นายอรรณพ  เพ็ชรวิเศษ 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๓๐๐  นายอรรถพร  สิงหวิชัย 
๑๓๐๑  นายอัครเดช  เจิมศิริ 
๑๓๐๒  นายอาคม  ตรีเจริญ 
๑๓๐๓  นายอาณัติ  วิทยานุกูล 
๑๓๐๔  นายอํานวย  ปทมวงศจริยา 
๑๓๐๕  นายอํานวย  รัตนมงคล 
๑๓๐๖  นายอําพล  ศักด์ิพันธพนม 
๑๓๐๗  นายอุดร  นอยทับทิม 
๑๓๐๘  นายอุทัย  วัฒนสิงหดํารงค 
๑๓๐๙  นายเอกชัย  สวัสดี 
๑๓๑๐  นายโอภาส  ย่ิงเจริญ 
๑๓๑๑  นายโอฬาร  ศักยโรจนกุล 
๑๓๑๒  พันตํารวจโท  กฤษฎา  ริบรวมทรัพย 
๑๓๑๓  นายกอบกูล  จันทวโร 
๑๓๑๔  นายกิตติ  สุระคําแหง 
๑๓๑๕  นายจรัญ  วัจนะคุปต 
๑๓๑๖  นายชูชัย  พิพัฒนศิถี 
๑๓๑๗  พันตํารวจเอก  ณรัชต  เศวตนนัทน 
๑๓๑๘  พันตํารวจเอก  ดุษฎี  อารยวุฒิ 
๑๓๑๙  นายทรงพล  ธรรมครองอาตม 
๑๓๒๐  พนัตํารวจเอก  นิรันดร  อดุลยาศักด์ิ 
๑๓๒๑  พันเอก  ปยะวัฒก  ก่ิงเกตุ 
๑๓๒๒  พันตํารวจเอก  พินิจ  โชติกอาภา 
๑๓๒๓  นายไพฑูรย  สวางกมล 
๑๓๒๔  นายภิรมย  มาลีเลศ 
๑๓๒๕  นายมณฑล  แกวเกา 
๑๓๒๖  พันตํารวจเอก  มานิต  ธนสันติ 

๑๓๒๗  นายวิรัตน  จงศิริภิญโญ 
๑๓๒๘  นายศักยา  ชูใหม 
๑๓๒๙  พันตํารวจเอก  สุชาติ  วงศอนันตชัย 
๑๓๓๐  นายสุรชัย  พุมแกว 
๑๓๓๑  นายเสริมเกียรติ  กีรติพันธุ 
๑๓๓๒  นายอาทร  เครือรัตน 
๑๓๓๓  นายอายุตม  สินธพพันธุ 
๑๓๓๔  นายกร  วัฒนวิจิตร 
๑๓๓๕  นายโกวิทย  บุรพธานินทร 
๑๓๓๖  นายจําเนียร  วิบูลรังสรรค 
๑๓๓๗  นายฉัตรชัย  เล่ียมแกว 
๑๓๓๘  นายเชวง  เจิมพงศ 
๑๓๓๙  นายธนัต  ศรีนา 
๑๓๔๐  นายธนู  แฝงสีคํา 
๑๓๔๑  นายธัชชัย  อุราสุข 
๑๓๔๒  นายนพดล  รอดเรืองเดช 
๑๓๔๓  นายนาคร  มุกุระ 
๑๓๔๔  นายนิคม  โทนุสิน 
๑๓๔๕  นายประพันธ  มนทการติวงศ 
๑๓๔๖  รอยโท  ปรีมาวศุต  อดิศักด์ิ 
๑๓๔๗  นายพานิช  จิตรแจง 
๑๓๔๘ นายพูลศักด์ิ  เศรษฐนนัท 
๑๓๔๙  นายมาโนช  ภักดีคง 
๑๓๕๐  นายไมตรี  ดวงแสง 
๑๓๕๑  นายรักษศักด์ิ  โชติชัยสถิตย 
๑๓๕๒  นายรังสิต  แสนวิเศษ 
๑๓๕๓  นายวิชิต  สุวัณณะศรี 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๓๕๔  นายวิโรจน  ทิพยอาภรณ 
๑๓๕๕  นายวุฒิพันธ  ถือสัตย 
๑๓๕๖  นายศักด์ิดา  เทพเจริญนิรันดร 
๑๓๕๗  นายศุภชาติ  กุหลาบเพชร 
๑๓๕๘  นายสมใจ  บุญประสิทธิ ์
๑๓๕๙  นายสมชาย  วงษทอง 
๑๓๖๐  นายสมบัติ  ศิลาเกษ 
๑๓๖๑  นายสันโดษ  เต็มแสวงเลิศ 
๑๓๖๒  นายสันติ  บํารุงคุณากร 
๑๓๖๓  นายสุภัท  กุขุน 
๑๓๖๔  นายเสรี  แสงรัษฎ 
๑๓๖๕  นายอาทิตย  ผาสุข 
๑๓๖๖  นายอุดม  เกตุณะรัตนกุล 
๑๓๖๗  นายเกริกชัย  ชาติไทยไตรรงค 
๑๓๖๘  นายจรูญ  นราคร 
๑๓๖๙  นายจุมพต  ตระกูลนุช 
๑๓๗๐  นายโชค  ไกรเทพ 
๑๓๗๑  นายดําริห  การควรคิด 
๑๓๗๒  นายนที  เมอืงมา 
๑๓๗๓  นายบุญชวน  บัวสวาง 
๑๓๗๔  นายประทีป  เพ็งตะโก 
๑๓๗๕  นายประยุธ  โอสธีรกุล 
๑๓๗๖  นายเผด็จ  สุขเกษม 
๑๓๗๗  นายไพฑูรย  รัตนเลิศลบ 
๑๓๗๘  นายไพโรจน  แกวจุฑานิติ 
๑๓๗๙  นายมงคล  สิทธิหลอ 
๑๓๘๐  นายเริงฤทธิ์  พลนามอินทร 

๑๓๘๑  นายวิชาญ  สุภิรักษ 
๑๓๘๒  นายศักด์ิชัย  พจนนนัทวาณิชย 
๑๓๘๓  นายสถาพร  ขวัญยืน 
๑๓๘๔  นายสมจิต  มงคล 
๑๓๘๕  นายสมชาย  ทับพร 
๑๓๘๖  นายสมชาย  มีชูพร 
๑๓๘๗  นายสมศักด์ิ  เชาวนธาดาพงศ 
๑๓๘๘  นายสมศักด์ิ  ลิขสิทธิ ์
๑๓๘๙  นายสโรช  รัตนมาศ 
๑๓๙๐  นายสหวัฒน  แนนหนา 
๑๓๙๑  นายสัมฤทธิ์  สุภามา 
๑๓๙๒  นายสุรินทร  ดีมี 
๑๓๙๓  นายอนันต  ชูโชติ 
๑๓๙๔  นายอํานาจ  กรมมา 
๑๓๙๕  นายอุทัย  พลพวก 
๑๓๙๖  นายเอนก  สีหามาตย 
๑๓๙๗  นายปรีชา  ธรรมนิยม 
๑๓๙๘  นายวรวุฒิ  ศรีรัตนชัชวาลย 
๑๓๙๙  นายสุทธิเวช  ตแสงจันทร 
๑๔๐๐  วาที่รอยโท  กตัญู  ชูชื่น 
๑๔๐๑  นายกนก  โตสุรัตน 
๑๔๐๒  นายกนก  อุไรสกุล 
๑๔๐๓  นายกมเลศน  สันติเวชชกุล 
๑๔๐๔  นายกฤตยวิกรม  ดุรงคพิศิษฏกุล 
๑๔๐๕  นายกาวี  ศรีกูลกิจ 
๑๔๐๖  นายกําธร  ธีรคุปต 
๑๔๐๗  นายกิจจา  ชูประเสริฐ 



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๔๐๘  นายกิตติ  กสิณธารา 
๑๔๐๙  นายกิตติ  โพธิปทมะ 
๑๔๑๐  นายกิตติ  เฟองฟู 
๑๔๑๑  นายกิตติพัฒน  อุโฆษกิจ 
๑๔๑๒ นายกิตติศักด์ิ  กิจทวีสิน 
๑๔๑๓  นายเกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน 
๑๔๑๔  นายเกรียงไกร  วงศโรจนภรณ 
๑๔๑๕  นายเกรียงศักด์ิ  เจนวิถีสุข 
๑๔๑๖  นายเกษม  กล่ันย่ิง 
๑๔๑๗  นายเกษม  ฐานวิเศษ 
๑๔๑๘  นายเกียรติศักด์ิ  คมวัชระ 
๑๔๑๙  นายโกมล  แหนจอน 
๑๔๒๐  นายโกศล  คําพิทักษ 
๑๔๒๑  นายโกสินทร  จํานงไทย 
๑๔๒๒  นายขัมน  สุขาพันธุ 
๑๔๒๓  นายเข็มชาย  สิทธิปกรณ 
๑๔๒๔  นายคณิต  วัฒนวิเชียร 
๑๔๒๕  นายคมสัน  อํานวยสิทธิ ์
๑๔๒๖  นายคะนอง  รุขชาติ 
๑๔๒๗  นายคํารณ  ศรีนอย 
๑๔๒๘  นายจงกล  แกนเพิ่ม 
๑๔๒๙  นายจริณ  แกวสนิท 
๑๔๓๐  นายจเร  พุมพฤกษ 
๑๔๓๑  วาที่รอยตรี  จาตุรงค  เสนแดง 
๑๔๓๒  นายจารุวัตร  เจริญสุข 
๑๔๓๓  นายจาโรจน  คงเอียง 
๑๔๓๔  นายจํานง  วงษชาชม 

๑๔๓๕  นายจํานง  อํามาตยมณี 
๑๔๓๖  นายจํานงค  ธํารงมาศ 
๑๔๓๗  นายจํานงค  เหลาสุวรรณ 
๑๔๓๘  นายจําเนียร  นาคขุนทด 
๑๔๓๙  นายจํารูญ  ผายพิมพ 
๑๔๔๐  นายจําลอง  คุรุบรรเจิดจิต 
๑๔๔๑  นายจําลอง  โพธิ์บุญ 
๑๔๔๒  นายจําลอง  อรุณเลิศอารีย 
๑๔๔๓  นายจิตติวัฒน  สุประสงคสิน 
๑๔๔๔  นายจิรวัฒน  ปานกลาง 
๑๔๔๕  นายจิระศักด์ิ  ชาญวุฒิธรรม 
๑๔๔๖  นายจิรุตม  ศรีรัตนบัลล 
๑๔๔๗  นายจีระ  ประทีป 
๑๔๔๘  นายจุมพล  ชัยมงคล 
๑๔๔๙  นายจุลภาค  คุนวงศ 
๑๔๕๐  นายเจริญ  โชติสิทธิพงษ 
๑๔๕๑  นายเจริญ  ดอกกุหลาบ 
๑๔๕๒  นายเจริญ  นิติธรรมยง 
๑๔๕๓  นายเจริญ  สุแกว 
๑๔๕๔  นายเจริญเกียรติ  ฤกษเกล้ียง 
๑๔๕๕  นายเจริญไชย  ไชยวงศ 
๑๔๕๖  นายเจษฎา  ชินรุงเรือง 
๑๔๕๗  นายโจย  อุมมล 
๑๔๕๘  นายฉลอง  วชิราภากร 
๑๔๕๙  นายฉัตรชัย  ชายทวีป 
๑๔๖๐  นายฉัตรชัย  ศุกระกาญจน 
๑๔๖๑  นายเฉลิม  กล่ินกุล 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๔๖๒  นายเฉลิม  สินเกษตร 
๑๔๖๓  นายเฉลิมชัย  ชินตระการ 
๑๔๖๔  นายชนินทร  กัลลประวิทธ 
๑๔๖๕  นายชนินทร  เจริญกุล 
๑๔๖๖  นายชนินทร  ทินนโชติ 
๑๔๖๗  นายชเนศ  คงการคา 
๑๔๖๘  นายชยพร  แอคะรัจน 
๑๔๖๙  นายชโยดม  สรรพศรี 
๑๔๗๐  นายชลธิป  พงศสกุล 
๑๔๗๑  นายชลอ  การทวี 
๑๔๗๒  นายชลอ  ทักษิณ 
๑๔๗๓  นายชลิต  พุมชศูักด์ิ 
๑๔๗๔  นายชวลิต  ชาลีรักษตระกูล 
๑๔๗๕  นายชวลิต  รัตนธรรมสกุล 
๑๔๗๖  นายชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา 
๑๔๗๗  นายชัชชาติ  สิทธิพนัธุ 
๑๔๗๘  นายชัย  จาตุรพิทักษกุล 
๑๔๗๙  นายชัยยง  เอื้อวิริยานุกูล 
๑๔๘๐  นายชัยยศ  ต้ังสถิตยกุลชัย 
๑๔๘๑  นายชัยยุทธ  บัวตูม 
๑๔๘๒  นายชัยวัฒน  บํารุงกิจ 
๑๔๘๓  นายชยัสิทธิ์  ดานกิตติกุล 
๑๔๘๔  นายชาคร  จารุพิสิฐธร 
๑๔๘๕  นายชาญ  ศรีรัตนสถาวร 
๑๔๘๖  นายชาญณรงค  เกษมกิจวัฒนา 
๑๔๘๗  นายชาตรี  สิทธิกุล 
๑๔๘๘  นายชาลี  ตระการกูล 

๑๔๘๙  นายชํานิ  บุญศรไชย 
๑๔๙๐  นายชุณหเกษม  โชตินัยวัตรกุล 
๑๔๙๑  นายชุมพจต  อมาตยกุล 
๑๔๙๒  นายชูเกียรติ  รักซอน 
๑๔๙๓  นายเชาวลิต  ถาวรสิน 
๑๔๙๔  นายโชคชัย  ไชยมงคล 
๑๔๙๕  นายไชโย  มีเชื้อ 
๑๔๙๖  รอยโท  ฐิรชัย  หงษยันตรชัย 
๑๔๙๗  นายฑวัต  ชีวะเกตุ 
๑๔๙๘  นายณรงค  บํารุง 
๑๔๙๙  นายณรงค  ผังวิวัฒน 
๑๕๐๐  นายณรงคศักด์ิ  ดีผลิผล 
๑๕๐๑  นายดํารง  อัตตปรีชากุล 
๑๕๐๒  นายดิเรก  สุวรรณฤทธิ์ 
๑๕๐๓  นายดิเรก  แสสนธิ ์
๑๕๐๔  นายดิเรกชัย  มหัทธนะสิน 
๑๕๐๕  นายดุษฎี  โทบุราณ 
๑๕๐๖  นายเดชา  ทวีไทย 
๑๕๐๗  วาที่รอยตรี  เดชา  โพธิ์งาม 
๑๕๐๘  นายเดชา  สังขวรรณ 
๑๕๐๙  นายเดชาวุธ  นิตยสุทธิ 
๑๕๑๐  นายเด็ดดวง  แฉงใจ 
๑๕๑๑  นายตอศักด์ิ  บุญเสือ 
๑๕๑๒  นายตะวัน  สุขนอย 
๑๕๑๓  นายถาวร  เจาะจิตร 
๑๕๑๔  นายถาวร  ฉิมเล้ียง 
๑๕๑๕  นายถาวร  ทรัพยทวีสิน 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๕๑๖  นายทรงยศ  ตันพิพัฒน 
๑๕๑๗  นายทรงศักด์ิ  นุยสินธุ 
๑๕๑๘  นายทวี  สมหวัง 
๑๕๑๙  นายทวีชัย  อังกุรนาค 
๑๕๒๐  นายทวีศักด์ิ  ทิพยรอด 
๑๕๒๑  นายทวีศักด์ิ  แทนวันดี 
๑๕๒๒  นายทศพล  ปยะปทมนิทร 
๑๕๒๓  นายทศพล  พรพรหม 
๑๕๒๔  นายทอง  วิริยะจารุ 
๑๕๒๕  นายทองคํา  สรอยทอง 
๑๕๒๖  นายเทเวศ  สงเคราะหธรรม 
๑๕๒๗  นายเทียม  ศรีคําจักร 
๑๕๒๘  นายไทยถาวร  เลิศวิทยาประสิทธิ 
๑๕๒๙  นายธงชัย  ขอบคุณ 
๑๕๓๐  นายธงชัย  นันทนรานนท 
๑๕๓๑  นายธงชัย  ประฏิภาณวัตร 
๑๕๓๒  นายธงชัย  สมบูรณ 
๑๕๓๓  นายธนู  หินทอง 
๑๕๓๔  นายธรรมเรศ  เชื้อสาวถี 
๑๕๓๕  นายธรรศ  ระลึกมูล 
๑๕๓๖  นายธวัช  ชุมชอบ 
๑๕๓๗  นายธวัชชัย  งามสันติวงศ 
๑๕๓๘  นายธวัชชัย  วงษจันทรหาญ 
๑๕๓๙  นายธาตรี  จันทรโคลิกา 
๑๕๔๐  นายธานินทร  ศิลปจารุ 
๑๕๔๑  นายธิติพันธุ  เชื้อบุญชัย 
๑๕๔๒  นายธีรชัย  บุญมาธรรม 

๑๕๔๓  นายธีรพงศ  เสนจันทรฒิไชย 
๑๕๔๔  นายธีรพร  รัตนาเอนกชัย 
๑๕๔๕  นายธีรยุทธ  วิไลวัลย 
๑๕๔๖  นายธีระ  ฤทธิรอด 
๑๕๔๗  นายธีระ  วีณิน 
๑๕๔๘  นายธีระพงศ  นิยมทอง 
๑๕๔๙  นายนคร  ภูวโรดม 
๑๕๕๐  นายนพปฎล  สุทธิศิริ 
๑๕๕๑  นายนรินทร  วัฒนกุล 
๑๕๕๒  นายนริศ  ภูมิภาคพันธ 
๑๕๕๓  นายนิคอเละ  ระเดนอาหมัด 
๑๕๕๔  นายนิติชาญ  ปล้ืมอารมย 
๑๕๕๕  นายนิเทศสุขกิจ  ทัพซาย 
๑๕๕๖  นายนิพนธ  เกษมสุข 
๑๕๕๗  นายนิพนธ  ศรีนฤมล 
๑๕๕๘  นายนิพนธ  อาจอนงค 
๑๕๕๙  นายนิพันธ  ศิริศักด์ิ 
๑๕๖๐  นายนุมัย  วาป 
๑๕๖๑  นายนุรักษ  เขาทอง 
๑๕๖๒  นายบดินทร  ธัญนอม 
๑๕๖๓  นายบรรจง  พลฤทธิ์ 
๑๕๖๔  นายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร 
๑๕๖๕  นายบรรจบ  แตมทอง 
๑๕๖๖  นายบรรเทิง  มากมิตร 
๑๕๖๗  นายบรรพต  กําเนิดศิริ 
๑๕๖๘  นายบวร  ปภัสราทร 
๑๕๖๙  นายบัญชา  ขวัญยืน 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๕๗๐  นายบัญชา  วีระพันธุ 
๑๕๗๑  นายบัญชา  หอมจันทร 
๑๕๗๒  นายบัญญัติ  ศิษยอนันต 
๑๕๗๓  นายบัณฑิต  เกตุชาง 
๑๕๗๔  นายบัณฑิต  อุปธารปรีชา 
๑๕๗๕  นายบัวเรียน  นาชัย 
๑๕๗๖  นายบํารุง  เก้ือกูล 
๑๕๗๗  นายบุญเจริญ  ศิริเนาวกุล 
๑๕๗๘  นายบุญชวย  จันทรพรหมมา 
๑๕๗๙  นายบุญชู  ศิริจินดากุล 
๑๕๘๐  นายบุญเชิด  พิณพาทย 
๑๕๘๑  นายบุญถ่ิน  อัคขะรา 
๑๕๘๒  นายบุญมี  บุญยะผลานนัท 
๑๕๘๓  นายบุญมี  วิทยาภิรักษ 
๑๕๘๔  นายบุญมี  สายบุญ 
๑๕๘๕  นายบุญยัง  กฤตสัมพันธ 
๑๕๘๖  นายบุญรอด  สุขวารี 
๑๕๘๗  นายบุญรัตน  เกษมพิทักษพงค 
๑๕๘๘  นายบุญสง  คุมง้ิว 
๑๕๘๙  นายบุญสง  พรประไพ 
๑๕๙๐  นายบุญสม  วราเอกศิริ 
๑๕๙๑  นายบุญสิน  ต้ังตระกูลวนิช 
๑๕๙๒  นายบุรินทร  ทองแมน 
๑๕๙๓  นายบุรินทร  ประเสริฐทรง 
๑๕๙๔  นายปกรณ  ปรียากร 
๑๕๙๕  นายปกรณ  รอดชางเผื่อน 
๑๕๙๖  นายปฏิภาณ  ตุมทอง 

๑๕๙๗  นายปฐวีร  วิจบ 
๑๕๙๘  นายประกอบ  ศรีตระกูล 
๑๕๙๙  นายประกิต  อะทะวัน 
๑๖๐๐  นายประจักษ  จันทรุกขา 
๑๖๐๑  นายประชาคม  จันทรชิต 
๑๖๐๒  นายประดิษฐ  เจือจาน 
๑๖๐๓  นายประดิษฐ  พรหมเสนา 
๑๖๐๔  นายประดิษฐ  สําราญพัฒน 
๑๖๐๕  นายประดิษฐ  สุขุม 
๑๖๐๖  นายประเดิม  ฉํ่าใจ 
๑๖๐๗  นายประทวน  วิไลศิลป 
๑๖๐๘  นายประทีป  นากกลัด 
๑๖๐๙  นายประทีป  อิสริยานนท 
๑๖๑๐  นายประภาส  เกตุไทย 
๑๖๑๑  นายประยงค  ดวงดี 
๑๖๑๒  นายประวัติ  พื้นผาสุข 
๑๖๑๓  นายประเวศ  ยอดย่ิง 
๑๖๑๔  นายประสาร  บญุเสริม 
๑๖๑๕  นายประสิทธิ์  ภูมิภักด์ิ 
๑๖๑๖  นายประสิทธิ์  ศรีเชียงสา 
๑๖๑๗  นายประสิทธิ์  ศรีประสิทธิ์ 
๑๖๑๘  นายประเสริฐ  นิตยมี 
๑๖๑๙  นายประเสริฐ  อโณทัย 
๑๖๒๐  นายประเสริฐศักด์ิ  มูลสุวรรณ 
๑๖๒๑  นายประหยัด  บุญยงค 
๑๖๒๒  นายปรัชญา  อาภรณ 
๑๖๒๓  นายปราโมทย  จิตติธีรนันท 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๖๒๔  นายปราโมทย  เดชอัมพร 
๑๖๒๕  นายปรารมย  อินทโลหิต 
๑๖๒๖  นายปรีชา  จันทรมณ ี
๑๖๒๗  นายปรีชา  ประเทพา 
๑๖๒๘  นายปรีชา  เมียนเพชร 
๑๖๒๙  นายปรีชา  สุคนธมาน 
๑๖๓๐  นายปรีชา  อองอารี 
๑๖๓๑  นายปรีดา  วาณิชยเศรษฐกุล 
๑๖๓๒  นายปญญรักษ  งามศรีตระกูล 
๑๖๓๓  นายปญญา  ทักภิรมย 
๑๖๓๔  นายปญญา  เทพสิงห 
๑๖๓๕  นายปสสี  ประสมสินธ 
๑๖๓๖  นายปยะพงศ  เนียมทรัพย 
๑๖๓๗  นายผดุงเกียรติ  พระบํารุง 
๑๖๓๘  นายพงศศักด์ิ  ศรีธเนศชัย 
๑๖๓๙  นายพงษกฤษณ  มงคลสินธุ 
๑๖๔๐  นายพงษเจต  พรหมวงศ 
๑๖๔๑  นายพจน  ไชยเสนา 
๑๖๔๒  นายพรชัย  สาตรวาหา 
๑๖๔๓  นายพรศักด์ิ  รัตนโยธิน 
๑๖๔๔  นายพฤหัส  จันทรประภาพ 
๑๖๔๕  นายพลสิทธิ์  สิทธิชมภู 
๑๖๔๖  นายพลังพล  คงเสรี 
๑๖๔๗  นายพะโยม  ชิณวงศ 
๑๖๔๘  นายพันธุเทพ  อังชัยสุขศิริ 
๑๖๔๙  นายพิชัย  ทองดีเลิศ 
๑๖๕๐  นายพิทยา  จารุพูนผล 

๑๖๕๑  นายพิทยา  ไชยมงคล 
๑๖๕๒  นายพิทยา  อนุกูล 
๑๖๕๓  นายพิน  นวลศรีทอง 
๑๖๕๔  นายพิพัฒน  พัฒนผลไพบูลย 
๑๖๕๕  นายพิพัฒนพงษ  แคนลา 
๑๖๕๖  นายพิภพ  วชังเงิน 
๑๖๕๗  นายพิภพ  ศิวาดํารงค 
๑๖๕๘  นายพิษณุ  เสง่ียมพงษ 
๑๖๕๙  นายพิสุทธิ์  รอดบําเรอ 
๑๖๖๐  นายพีรพัฒน  วัชรินทรางกูร 
๑๖๖๑  นายพูนพิภพ  เกษมทรัพย 
๑๖๖๒  นายเพ็ญ  เพ็ชรอนิทอง 
๑๖๖๓  นายโพธิ์ศรี  สืบพันธุนงค 
๑๖๖๔  นายไพจิตร  วงศศรีแกว 
๑๖๖๕  นายไพฑูรย  สมัครกิจ 
๑๖๖๖  นายไพบูลย  บุญศรี 
๑๖๖๗  นายไพบูลย  ผจงวงศ 
๑๖๖๘  นายไพบูลย  เพ็ชรสงคราม 
๑๖๖๙  นายไพบูลย  อินทจามรรักษ 
๑๖๗๐  นายไพรสิน  เสารอง 
๑๖๗๑  นายไพรัช  อยูสา 
๑๖๗๒  นายไพโรจน  คีรีรัตน 
๑๖๗๓  นายไพโรจน  ทองทิพย 
๑๖๗๔  นายไพโรจน  เทพวัลย 
๑๖๗๕  นายไพโรจน  สัตยธรรม 
๑๖๗๖  นายไพโรจน  หนุนภักดี 
๑๖๗๗  นายภพ  โกศลารักษ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๖๗๘  นายภมรพล  ชาวงษ 
๑๖๗๙  นายภราดร  เพิ่มทรัพย 
๑๖๘๐  วาที่รอยตรี  ภักดี  ชูหวาน 
๑๖๘๑  นายภิญโญ  มีชํานะ 
๑๖๘๒  หมอมราชวงศภิญโญสวัสด์ิ  ศุขสวัสดิ 
๑๖๘๓  นายภิรมย  วิเชียร 
๑๖๘๔  นายภูมิศักด์ิ  อินทนนท 
๑๖๘๕  นายมงคล  โปรงเจริญ 
๑๖๘๖  นายมงคล  รายะนาคร 
๑๖๘๗  นายมณฑล  ใบบัว 
๑๖๘๘  นายมณี  มชัฌิมา 
๑๖๘๙  นายมนตรี  จันทรมังกร 
๑๖๙๐  นายมนัส  แกวบชูา 
๑๖๙๑  นายมนัส  อนุศิริ 
๑๖๙๒  นายมโน  สืบประดิษฐ 
๑๖๙๓  นายมังกร  โรจนประภากร 
๑๖๙๔  นายมาณพ  ภาษิตวิไลธรรม 
๑๖๙๕  นายมานพ  พลเสน 
๑๖๙๖  นายมานะ  กาญจนมณีเสถียร 
๑๖๙๗  นายมานะ  อาภรณประเสริฐ 
๑๖๙๘  นายมานิต  ศุทธสกุล 
๑๖๙๙  นายมานิตย  ทองเหมือน 
๑๗๐๐  นายมาโนชญ  เนาวสินธ 
๑๗๐๑  นายไมตรี  จันทรา 
๑๗๐๒  นายไมตรี  เจริญปญญาเนตร 
๑๗๐๓  นายยงยุทธ  สรรพอุดม 
๑๗๐๔  นายยนต  รวดเร็ว 

๑๗๐๕  นายยรรยง  รัตนมาตุ 
๑๗๐๖  นายย่ิงยง  ไพสุขศานติวัฒนา 
๑๗๐๗  วาที่รอยโท  ยุทธ  นุชสวัสด์ิ 
๑๗๐๘  นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ 
๑๗๐๙  นายรณภพ  เอื้อพันธเศรษฐ 
๑๗๑๐  นายรอบ  เพ็ชรสีขาว 
๑๗๑๑  นายรักษ  ดานดํารงรักษ 
๑๗๑๒  นายรังสิต  ศิริรังษี 
๑๗๑๓  นายรังสิทธิ์  ชัยแกว 
๑๗๑๔  นายเรืองยศ  สุทธิวิลัย 
๑๗๑๕  นายเรืองศักด์ิ  ลีธนาภรณ 
๑๗๑๖  นายเล็ก  แสงมีอานุภาพ 
๑๗๑๗  นายวชิระ  มีทอง 
๑๗๑๘  นายวรพงษ  ขุนอินทร 
๑๗๑๙  นายวรศักด์ิ  ทุมมานนท 
๑๗๒๐  นายวสันต  จินดารัตนาภรณ 
๑๗๒๑  นายวัชรพงษ  วัฒนกูล 
๑๗๒๒  นายวัชระ  งามจิตรเจริญ 
๑๗๒๓  นายวัชระ  ผดุงพจน 
๑๗๒๔  นายวัชระ  วิไลรัตน 
๑๗๒๕  นายวัชรา  บุญสวัสด์ิ 
๑๗๒๖  นายวัชรินทร  ชาญศลิป 
๑๗๒๗  นายวันชัย  คํานิล 
๑๗๒๘  นายวันชัย  ผูภักดี 
๑๗๒๙  นายวัลลภ  อารีรบ 
๑๗๓๐  นายวิชัย  เกษมสงคราม 
๑๗๓๑  นายวิชัย  โฆสิตรัตน 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๗๓๒  นายวิชัย  พันธนะหิรัญ 
๑๗๓๓  นายวิชัย  ไลละวิทยมงคล 
๑๗๓๔  นายวิชัย  ศุภลักษณ 
๑๗๓๕  นายวิชัย  อึงพินิจพงศ 
๑๗๓๖  นายวิชา  จันทรดาประดิษฐ 
๑๗๓๗  นายวิทยา  รามนัฏ 
๑๗๓๘  นายวิทยา  สํารวยร่ืน 
๑๗๓๙  นายวิทยา  อมรกิจบํารุง 
๑๗๔๐  นายวิทวัส  รุงเรืองผล 
๑๗๔๑  นายวิทูร  เย่ียมเวช 
๑๗๔๒  นายวินัย  ชัยดรุณ 
๑๗๔๓  นายวินัย  ผูนําพล 
๑๗๔๔  นายวินัย  สุวรรณเนาว 
๑๗๔๕  นายวินัย  อุยสุย 
๑๗๔๖  นายวิบูลย  จงรัตนเมธีกุล 
๑๗๔๗  นายวิบูลย  วีระอาชากุล 
๑๗๔๘  นายวิพักตร  จินตนา 
๑๗๔๙  นายวิรัช  เจริญเชื้อ 
๑๗๕๐  นายวิรัช  วุฒิภูม ิ
๑๗๕๑  นายวิราช  นิมิตสันติวงศ 
๑๗๕๒  นายวิโรจน  กนกศิลปธรรม 
๑๗๕๓  นายวิวัฒน  หาญวจนวงศ 
๑๗๕๔  นายวิศณุ  ทรัพยสมพล 
๑๗๕๕  นายวิศาล  วัชราคม 
๑๗๕๖  นายวิเศษศักด์ิ  พราวศรี 
๑๗๕๗  นายวิษณุ  พิไลพันธ 
๑๗๕๘  นายวิสูตร  รีชัยพิชิตกุล 

๑๗๕๙  นายวีรยุทธ  เลิศนท ี
๑๗๖๐  นายวีรศักด์ิ  บุญทน 
๑๗๖๑  นายวีระ  แกวแหวน 
๑๗๖๒  นายวีระ  เลิศจิราการ 
๑๗๖๓  นายวีระ  หอสกุลไท 
๑๗๖๔  นายวีระพล  เวชพันธ 
๑๗๖๕  นายวีระศักด์ิ  สงวนตระกูล 
๑๗๖๖  นายวีระสิทธิ์  สรรพมงคลไชย 
๑๗๖๗  นายวุฒิชัย  บุญบุตตะ 
๑๗๖๘  นายวุฒิชัย  ประภากิตติรัตน 
๑๗๖๙  นายศตวรรษ  ทองสวัสด์ิ 
๑๗๗๐  นายศรัณย  วงศคําจันทร 
๑๗๗๑  นายศักดา  ดาดวง 
๑๗๗๒  นายศักด์ิดา  จงแกววัฒนา 
๑๗๗๓  นายศักด์ิเดช  สังคพัฒน 
๑๗๗๔  นายศักด์ิสิทธิ์  ขัตติยาสุวรรณ 
๑๗๗๕  นายศิริ  จรดล 
๑๗๗๖  นายศิริชัย  เทพา 
๑๗๗๗  นายศิริชัย  หงษวิทยากร 
๑๗๗๘  นายศิวา  กาฬแสน 
๑๗๗๙  นายศุภกร  วงศปราชญ 
๑๗๘๐  นายศุภชัย  จําปาทอง 
๑๗๘๑  นายศุภชัย  ศรีธิวงศ 
๑๗๘๒  นายศุภชัย  สุรพันธ 
๑๗๘๓  นายศุภัชณัฏฐ  หลักเมือง 
๑๗๘๔  นายเศรษฐสิทธิ์  แสงโสภณจิตร 
๑๗๘๕ วาที่รอยตรี  สกล  แกวศิริ 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๗๘๖  นายสกุล  กังวาลไกล 
๑๗๘๗  นายสกุลไทย  บุญญานุสิทธิ์ 
๑๗๘๘  นายสถาพร  ปานรัตน 
๑๗๘๙  นายสนธิชัย  จันทรเปรม 
๑๗๙๐  นายสนอง  นาคกราย 
๑๗๙๑  นายสนอง  สีพาฤทธิ ์
๑๗๙๒  นายสนั่น  บํารุง 
๑๗๙๓  นายสมเกียรติ  กูเกียรติภูมิ 
๑๗๙๔  นายสมเกียรติ  อัศวภูรีกรณ 
๑๗๙๕  นายสมควร  สุวุฒโฑ 
๑๗๙๖  นายสมคิด  ศรประสิทธิ์ 
๑๗๙๗  นายสมจิต  ปะกิระเนย 
๑๗๙๘  นายสมชัย  เชาวพานชิ 
๑๗๙๙  นายสมชัย  วงษพันธกมล 
๑๘๐๐  นายสมชาติ  ฉันทศิริวรรณ 
๑๘๐๑  นายสมชาย  จันทรชาวนา 
๑๘๐๒  นายสมชาย  สังขศรี 
๑๘๐๓  นายสมชาย  สุขะการคา 
๑๘๐๔  นายสมชาย  สุขะกูล 
๑๘๐๕  นายสมชาย  หรรษคุณาชัย 
๑๘๐๖  นายสมชาย  อมรโยธิน 
๑๘๐๗  นายสมนึก  เชือ้ทอง 
๑๘๐๘  นายสมบัติ  ชื่นชูกล่ิน 
๑๘๐๙  นายสมบัติ  สิงหคํา 
๑๘๑๐  นายสมบูรณ  ชางภู 
๑๘๑๑  นายสมบูรณ  พรพิเนตพงศ 
๑๘๑๒  นายสมบูรณ  ศิริประชัย 

๑๘๑๓  นายสมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ 
๑๘๑๔  นายสมบูรณ  เอี่ยมศิลปชัย 
๑๘๑๕  นายสมพงษ  ศิริโสภณศิลป 
๑๘๑๖  นายสมพร  ณ  นคร 
๑๘๑๗  นายสมพล  ทุงหวา 
๑๘๑๘  นายสมมาตร  ภักดีบําเพ็ญ 
๑๘๑๙  นายสมวงษ  แสวงทรัพย 
๑๘๒๐  นายสมศักด์ิ  ทางทอง 
๑๘๒๑  นายสมศักด์ิ  นลินรัตนกุล 
๑๘๒๒  นายสมศักด์ิ  มั่นสวัสด์ิ 
๑๘๒๓  นายสรพล  สัลละพันธ 
๑๘๒๔  นายสรวิศ  นฤปติ 
๑๘๒๕  นายสหายพล  มีชูนึก 
๑๘๒๖  นายสังวาลย  บัวศรี 
๑๘๒๗  นายสัจจา  วาจาสัตย 
๑๘๒๘  นายสัณห  ละอองศรี 
๑๘๒๙  นายสัตยา  โรจนเสถียร 
๑๘๓๐  นายสันชัย  อินทพิชัย 
๑๘๓๑  นายสันต  บุระผากา 
๑๘๓๒  นายสันติ  บุญภิรมย 
๑๘๓๓  นายสันติ  สุขสอาด 
๑๘๓๔  นายสันติวัฒน  พันทา 
๑๘๓๕  นายสาธิต  เจรีรัตน 
๑๘๓๖  นายสามารถ  ตรีปญญา 
๑๘๓๗  นายสายัณห  จันทรวิรัช 
๑๘๓๘  นายสาระ  ขุนวิไชย 
๑๘๓๙  นายสาระ  สวัสด์ิโยธิน 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๘๔๐  นายสาโรช  อังสุมาลิน 
๑๘๔๑  นายสํานวน  พุมไมภากุล 
๑๘๔๒  นายสํานึก  มุนิปภา 
๑๘๔๓  นายสําเนา  ผาติเสนะ 
๑๘๔๔  นายสําราญ  ถาวงศ 
๑๘๔๕  นายสําราญ  บัวรุง 
๑๘๔๖  นายสําเร็จ  จันทรโอกุล 
๑๘๔๗  นายสําเริง  จักรใจ 
๑๘๔๘  นายสิทธิวัฒน  เลิศศิริ 
๑๘๔๙  นายสิระ  กําเนิด 
๑๘๕๐  นายสุข  สวัสดี 
๑๘๕๑  นายสุจินต  เล้ียงจรูญรัตน 
๑๘๕๒  นายสุชาติ  กรนิติ 
๑๘๕๓  นายสุชาติ  ชัยวรกุล 
๑๘๕๔  นายสุชิน  สาระจันทร 
๑๘๕๕  นายสุทธวัฒน  เบญจกุล 
๑๘๕๖  นายสุทธิชัย  เปรมฤดีปรีชาชาญ 
๑๘๕๗  นายสุทธิชัย  อัสสะบํารุงรัตน 
๑๘๕๘  นายสุทัศน  รัตนเก้ือกังวาน 
๑๘๕๙  นายสุเทพ  ธนียวัน 
๑๘๖๐  นายสุเทพ  ล่ิมอรุณ 
๑๘๖๑  นายสุเทพ  สันติวรานนท 
๑๘๖๒  นายสุธน  ทิวทอง 
๑๘๖๓  นายสุธรรม  ปนเจริญ 
๑๘๖๔  นายสุธี  ประจงศักด์ิ 
๑๘๖๕  นายสุธี  ยกสาน 
๑๘๖๖  นายสุนทร  ปทมแกว 

๑๘๖๗  นายสุนนท  บุราณรมย 
๑๘๖๘  นายสุพงศ  ต้ังเคียงศิริสิน 
๑๘๖๙  นายสุพจน  เดนดวง 
๑๘๗๐  นายสุพจน  เตชวรสินสกุล 
๑๘๗๑  นายสุพจน  สุขเกษม 
๑๘๗๒  นายสุพล  บุญบํารุง 
๑๘๗๓  นายสุภชัย  ประเสริฐสกุล 
๑๘๗๔  นายสุภพงษ  วงศสมิตกุล 
๑๘๗๕  นายสุภัทร  จําปาทอง 
๑๘๗๖  นายสุภัทร  พันธพัฒนกุล 
๑๘๗๗  นายสุรชัย  รดาการ 
๑๘๗๘  นายสุรชัย  สายนอย 
๑๘๗๙  นายสุรชาติ  ณ หนองคาย 
๑๘๘๐  นายสุรเชษฐ  ชุติมา 
๑๘๘๑  นายสุรเดช  หงสอิง 
๑๘๘๒  นายสุรนันท  นอยมณ ี
๑๘๘๓  นายสุรพงศ  มูลศาสตร 
๑๘๘๔  นายสุรพงษ  ผลาผล 
๑๘๘๕  นายสุรพงษ  วัฒนะจีระ 
๑๘๘๖  นายสุรพล  ทองวิเศษ 
๑๘๘๗  นายสุรพล  ธีระกุล 
๑๘๘๘  นายสุรพล  วีระศิริ 
๑๘๘๙  นายสุรพล  ศรีบุญทรง 
๑๘๙๐  นายสุรพันธุ  เอื้อไพบูลย 
๑๘๙๑  นายสุรศักด์ิ  อังสุวัฒนา 
๑๘๙๒  นายสุรสิทธิ์  ชัยทองวงศวัฒนา 
๑๘๙๓  นายสุรสิทธิ์  ราตรี 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๘๙๔  นายสุรสิทธิ์  สิทธิอมร 
๑๘๙๕  นายสุระ  ราษฎรเจริญ 
๑๘๙๖  นายสุรัตนชัย  บุตรดี 
๑๘๙๗  นายสุริธร  สุนทรพันธ 
๑๘๙๘  นายสุรินทร  ยอดคําแปง 
๑๘๙๙  นายสุวิทย  ซ่ือตรง 
๑๙๐๐  นายสุวิทย  แซเตีย 
๑๙๐๑  นายสุวิทย  เพชรรุง 
๑๙๐๒  นายเสนาะ  สมานหมู 
๑๙๐๓  นายเสนีย  สังขพันธ 
๑๙๐๔  นายเสริม  บุญเสนา 
๑๙๐๕  นายเสริม  หอมสุวรรณ 
๑๙๐๖  นายเสริมเกียรติ  จอมจันทรยอง 
๑๙๐๗  นายเสรี  ชัดแชม 
๑๙๐๘  นายเสวก  พลสวัสด์ิ 
๑๙๐๙  นายเสวียง  ชูมก 
๑๙๑๐  นายโสภณ  คําปาเชื้อ 
๑๙๑๑  นายโสฬส  สุวรณยืน 
๑๙๑๒  นายองคการณ  แทนประยุทธ 
๑๙๑๓  นายอดิศร  รัตนพันธ 
๑๙๑๔  นายอดิศร  เสวตวิวัฒน 
๑๙๑๕  นายอดิศักด์ิ  ไทยแท 
๑๙๑๖  นายอดิศักด์ิ  บุญวุฒิวิวัฒน 
๑๙๑๗  นายอดิศักด์ิ  มุงช ู
๑๙๑๘  นายอดุลย  ตันประยูร 
๑๙๑๙  นายอนันต  จินตานนท 
๑๙๒๐  นายอนันต  นามวงศ 

๑๙๒๑  นายอนันต  ปญญาวีร 
๑๙๒๒  นายอนันต  เวทยวัฒนะ 
๑๙๒๓  นายอนันตชัย  พงศสุวรรณ 
๑๙๒๔  นายอนันตนิตย  วิสุทธิพันธ 
๑๙๒๕  นายอนุ  ธีรานุวรรตน 
๑๙๒๖  นายอภัย  โอสถานนท 
๑๙๒๗  นายอภิชัย  เทอดเทียนวงศ 
๑๙๒๘  นายอภิชัย  นุชเนื่อง 
๑๙๒๙  นายอภิชาติ  อัศวมงคลกุล 
๑๙๓๐  นายอภิชิต  เทอดโยธิน 
๑๙๓๑  นายอภินันท  อุดมกิจ 
๑๙๓๒  นายอภิสิฏฐ  ศงสะเสน 
๑๙๓๓  นายอรรถวุฒิ  ดีสมโชค 
๑๙๓๔  นายอรัญ  หันพงศกิตติกูล 
๑๙๓๕  นายอะนัฆ  เอี่ยมอรุณ 
๑๙๓๖  นายอัครเดช  ภูมิแดนดิน 
๑๙๓๗  นายอานัฐ  ตันโช 
๑๙๓๘  นายอาวุธ  วรรณชาติ 
๑๙๓๙  นายอํานวย  วิไลลักษณ 
๑๙๔๐  นายอํานาจ  เต็มสงสัย 
๑๙๔๑  นายอํานาจ  แสงโชติ 
๑๙๔๒  นายอํานาจ  อภิชาติวัลลภ 
๑๙๔๓  นายอิทธิ  ตริสิริสัตยวงศ 
๑๙๔๔  นายอิทธิพล  แจงชัด 
๑๙๔๕  นายอิศรางค  นุชประยูร 
๑๙๔๖  นายอุณารุจ  บุญประกอบ 
๑๙๔๗  นายอุดมศักด์ิ  เหวซ่ึงเจริญ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๑๙๔๘  นายอุทัย  รัตนา 
๑๙๔๙  นายอุทัย  ศรีธีระวิโรจน 
๑๙๕๐  นายอุทัย  โสธนะพันธุ 
๑๙๕๑  นายอุบล  กลองกระโทก 
๑๙๕๒  นายอุบล  ไชยชนะวงศ 
๑๙๕๓  นายเอกชัย  รักงาม 
๑๙๕๔  นายเอกสิทธิ์  ปรียาไกรสร 
๑๙๕๕  นายเอนก  แกวสวาง 
๑๙๕๖  นายเอนก  รัตนปยะภาภรณ 
๑๙๕๗  นายเอนก  สรประเสริฐ 
๑๙๕๘  นายเอนก  สุขสวาง 
๑๙๕๙  นายโอวตือ  แซเซียว 
๑๙๖๐  นายกสินทร  วิเศษสินธุ 
๑๙๖๑  นายกิตตินันท  ไทยศรีวงศ 
๑๙๖๒  นายกิตติศักด์ิ  ประเสริฐสงค 
๑๙๖๓  นายเกรียงศักด์ิ  วัชรนุกูลเกียรติ 
๑๙๖๔  นายเกษม  ต้ังเกษมสําราญ 
๑๙๖๕  นายโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย 
๑๙๖๖  นายไกรสีห  รัตรสาร 
๑๙๖๗  นายขจร  วินัยพานิช 
๑๙๖๘  นายจิรพงศ  ดาวเรือง 
๑๙๖๙  นายเจริญ  เกียรติวัชรชัย 
๑๙๗๐  นายชัยรัตน  เสาวพฤทธ์ิ 
๑๙๗๑  นายชัยวัฒน  จัตตุพร 
๑๙๗๒  นายชาญจิตร  แสงวัฒนะรัตน 
๑๙๗๓  นายชาญชัย  จันทรวรชัยกุล 
๑๙๗๔  นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ 

๑๙๗๕  นายชูเกียรติ  เกียรติขจรกุล 
๑๙๗๖  นายโชคราชัน  ชัยฤกษสุขสันต 
๑๙๗๗  นายดิเรก  ขําแปน 
๑๙๗๘  นายไตรภพ  จารุทัศน 
๑๙๗๙  นายทยาวิชญ  สันตสวาง 
๑๙๘๐  นายทรงพล  ชวาลตันพิพัทธ 
๑๙๘๑  นายเทพณรงค  จารุพานิช 
๑๙๘๒  นายเทอดศักด์ิ  เดชคง 
๑๙๘๓  นายธนิต  วรมรรคไพสิฐ 
๑๙๘๔  นายธนิศ  เสริมแกว 
๑๙๘๕  นายธํารง  หาญวงศ 
๑๙๘๖  นายนพปฎล  จันทรผองแสง 
๑๙๘๗  นายนพพร  พัฒนพรพันธุ 
๑๙๘๘  วาที่รอยตรี  นพรัตน  เหลืองวิทิตกูล 
๑๙๘๙  นายนําพล  แดนพิพัฒน 
๑๙๙๐  นายนิพนธ  ชินานนทเวช 
๑๙๙๑  นายนิพัธ  กิตติมานนท 
๑๙๙๒  นายบัญชา  ลีลานิภาวรรณ 
๑๙๙๓  นายบัลลังก  อุปพงษ 
๑๙๙๔  นายประจวบ  มงคลศิริ 
๑๙๙๕  นายปราโมทย  ศรีโพธิ์ชัย 
๑๙๙๖  นายปรีชา  สิริจิตราภรณ 
๑๙๙๗  นายปวิตร  วณิชชานนท 
๑๙๙๘  นายปญญา  สัตยาภักดีชัย 
๑๙๙๙  นายพงศธร  อาสนศักด์ิ 
๒๐๐๐  นายพงศภัค  พรหมโชติ 
๒๐๐๑  นายพงษศักด์ิ  สมใจ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๐๐๒  นายพิชาติ  ดลเฉลิมยุทธนา 
๒๐๐๓  นายพิเชฐ  บญัญัติ 
๒๐๐๔  นายพิทักษพล  บุณยมาลิก 
๒๐๐๕  นายพิเศก  ทองสวัสด์ิวงศ 
๒๐๐๖  นายไพฑูรย  สายสงวนสัตย 
๒๐๐๗  นายไพบูลย  ธนเกียรติสกุล 
๒๐๐๘  นายไพบูลย  อัศวธนบดี 
๒๐๐๙  นายภานุวัตร  ทรัพยคิรี 
๒๐๑๐  นายมาโนช  อิม่สมบัติ 
๒๐๑๑  นายยงยศ  ธรรมวุฒิ 
๒๐๑๒  นายย่ิงเกียรติ  พิษณุวงษ 
๒๐๑๓  นายยุทธพงษ  ศรีมงคล 
๒๐๑๔  นายรุงฤทัย  มวลประสิทธิ์พร 
๒๐๑๕  นายวรพจน  ชุณหคลาย 
๒๐๑๖  รอยเอก  วรัญู  สัตยวงศทิพย 
๒๐๑๗  นายวันชัย  วันทนียวงค 
๒๐๑๘  นายวิจิน  พงษฤทธิ์ศักดา 
๒๐๑๙  นายวิเชียร  ดีเปนธรรม 
๒๐๒๐  นายวิทิต  บรรจง 
๒๐๒๑  นายวิพล  รัชตะพงศธร 
๒๐๒๒  นายวิมุตชพรรณ  ไชยชนะ 
๒๐๒๓  นายวิรุฬห  ศุภกุล 
๒๐๒๔  นายวีรยุทธ  ประพันธพจน 
๒๐๒๕  นายวีรวัฒน  ยอแสงรัตน 
๒๐๒๖  นายวีระศักด์ิ  ศรินนภากร 
๒๐๒๗  นายศรวัสย  ศิลาลาย 
๒๐๒๘  นายศักด์ิ  แทนชัยกุล 

๒๐๒๙  นายศักด์ิชัย  ไชยมหาพฤกษ 
๒๐๓๐  นายสญชัย  จันทรศรีตระกูล 
๒๐๓๑  นายสมเกียรติ  ขํานุรักษ 
๒๐๓๒  นายสมชาย  ภานุมาสวิวัฒน 
๒๐๓๓  นายสมชาย  เลาหอุทัยวัฒนา 
๒๐๓๔  นายสมชาย  แสงกิจพร 
๒๐๓๕  นายสมพล  อาวรณ 
๒๐๓๖  นายสมภพ  อิทธิอาวัชกุล 
๒๐๓๗  นายสมศักด์ิ  ประฏิภาณวัตร 
๒๐๓๘  นายสมศักด์ิ  สุจริตพุทธังกูร 
๒๐๓๙  นายสรรพงษ  ฤทธิรักษา 
๒๐๔๐  นายสอาด  วีระเจริญ 
๒๐๔๑  นายสําเริง  สีแกว 
๒๐๔๒  นายสุชาญ  ปริญญา 
๒๐๔๓  นายสุชาติ  หงสศิริวรรณ 
๒๐๔๔  นายสุนันท  แมนเมือง 
๒๐๔๕  นายสุพัฒน  ธาตุเพชร 
๒๐๔๖  รอยโท  สุภาพ  ไพศาลศิลป 
๒๐๔๗  นายสุรชัย  เกียรติชัยพิพัฒน 
๒๐๔๘  นายสุรพงษ  พิมพเอี่ยม 
๒๐๔๙  นายสุวิช  ธรรมปาโล 
๒๐๕๐  นายอดิศร  พุทธิศรี 
๒๐๕๑  นายอภิศักด์ิ  เหลืองเวชการ 
๒๐๕๒  นายอัครฐาน  จิตนุยานนท 
๒๐๕๓  นายอาจินต  ชลพันธุ 
๒๐๕๔  นายอารักษ  วงศวรชาติ 
๒๐๕๕  นายอิทธิพล  ไชยถา 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๐๕๖  นายอุทัย  ตันสุวรรณ 
๒๐๕๗  นายโกเมศ  คงโต 
๒๐๕๘  นายจรุง  เรืองศรี 
๒๐๕๙  นายชาญยุทธ  วิเชฏฐะพงษ 
๒๐๖๐  นายโชคดี  แกวแสง 
๒๐๖๑  นายเดชา  เก้ือกูล 
๒๐๖๒  นายทวี  แกวมณ ี
๒๐๖๓  นายธวัช  ผลความดี 
๒๐๖๔  นายนิทัศน  สิริลาภยศ 
๒๐๖๕  นายประทวน  สุทธิอํานวยเดช 
๒๐๖๖  นายประสงค  นิลบรรจง 
๒๐๖๗  นายพิสิฐ  รังสฤษฎวุฒิกุล 
๒๐๖๘  นายมานิตย  ทองศรีพงษ 
๒๐๖๙  นายวนิช  ประทุมขํา 
๒๐๗๐  นายวัฒนา  เทวาหุดี 
๒๐๗๑  นายสมชาย  เสง่ียมศักด์ิ 
๒๐๗๒  นายอัมพร  รักธรรม 
๒๐๗๓  นายอุดมเดช  นิ่มนวล 
๒๐๗๔  นายเกรียงไกร  วิศวามิตร 
๒๐๗๕  นาวาอากาศเอก ชูเกียรต์ิ  วิไลพันธุ 
๒๐๗๖  หมอมหลวงปกิต  มาลากุล 
๒๐๗๗  นายวิศิษฐพร  เผื่อนพิภพ 
๒๐๗๘  นายศุภชัย   พันธุกานนท 
๒๐๗๙  พันเอก  สมนึก  สีสังข 
๒๐๘๐  พันเอก  สมมารถ  ทัศนวงควรา 
๒๐๘๑  พลตํารวจตรี  เกรียงศักด์ิ  อรุณศรีโสภณ 
๒๐๘๒  พลตํารวจตรี  จารุวัฒน  ไวศยะ 

๒๐๘๓  พลตํารวจตรี  ชาญ  ชุณหวงศ 
๒๐๘๔  พลตํารวจตรี  ชาติชาย  แตงเอี่ยม 
๒๐๘๕  พลตํารวจตรี  โชต  วีรเดชกําแหง 
๒๐๘๖  พลตํารวจตรี  โชติ  ไทยย่ิง 
๒๐๘๗  พลตํารวจตรี  เทพ  อมรโสภิต 
๒๐๘๘  พลตํารวจตรี  เทพฤทธ์ิ  พรรณพัฒน 
๒๐๘๙  พลตํารวจตรี  ปรมะ  ภัทรบุญศิริ 
๒๐๙๐  พลตํารวจตรี  ประยุทธิ์  วะนะสุข 
๒๐๙๑  พลตํารวจตรี  พิเชษฐ  ปติเศรษฐพนัธุ 
๒๐๙๒  พลตํารวจตรี  พิศาล  มุขแจง 
๒๐๙๓  พลตํารวจตรี  เพิ่มพูน  ชิดชอบ 
๒๐๙๔  พลตํารวจตรี  มณฑล  มีอนันต 
๒๐๙๕  พลตํารวจตรี  รณพงษ  ทรายแกว 
๒๐๙๖  พลตํารวจตรี  เรวัช  กล่ินเกษร 
๒๐๙๗  พลตํารวจตรี  วิฑูรย  นิติวรางกูร 
๒๐๙๘  พลตํารวจตรี  สกลเขต  จันทรา 
๒๐๙๙  พลตํารวจตรี  สมบัติ  คงพิบูลย 
๒๑๐๐  พลตํารวจตรี  สุกิจ  เศรษฐิยานันท 
๒๑๐๑  พันตํารวจเอก  กิจพิณิฐ  อุสาโห 
๒๑๐๒  พันตํารวจเอก  เกษมสันต  บุญญกาญจน 
๒๑๐๓  พันตํารวจเอก  ขจรศักด์ิ  อโพธ์ิทอง 
๒๑๐๔  พันตํารวจเอก  คณนา  อมัพรภักด์ิ 
๒๑๐๕  พันตํารวจเอก  จตุพล  ปานรักษา 
๒๑๐๖  พันตํารวจเอก  จําลอง  นอมเศียร 
๒๑๐๗  พันตํารวจเอก  จิรัฎฐ  บุษยนิลเพชร 
๒๑๐๘  พันตํารวจเอก  ชฎิล  พรหมไพบูลย 
๒๑๐๙  พันตํารวจเอก  ชยุต  รัตนอุบล 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๑๑๐  พันตํารวจเอก  ชลิต  ถ่ินธาน ี
๒๑๑๑  พันตํารวจเอก  ชายชาญ  สุวรรณพฤกษ 
๒๑๑๒  พันตํารวจเอก  ชูรัตน  ปานเหงา 
๒๑๑๓  พันตํารวจเอก  โชค  เหมือนแสน 
๒๑๑๔  พันตํารวจเอก  โชติ  ชวาลภิวัฒน 
๒๑๑๕  พันตํารวจเอก  โชติกร  สีมันตร 
๒๑๑๖  พันตํารวจเอก  ณรงคศักด์ิ  ขันธวิจารณ 
๒๑๑๗  พันตํารวจเอก  ทิพย  โตทอง 
๒๑๑๘  พันตํารวจเอก  ธวัชชัย  นิลานุช 
๒๑๑๙  พันตํารวจเอก  ธีระเดช  พจนานนท 
๒๑๒๐  พันตํารวจเอก  ประทีป  กิจจะวัฒนะ 
๒๑๒๑  พันตํารวจเอก  ประพันธ  จันทรเอม 
๒๑๒๒  พันตํารวจเอก  ประยนต  ลาเสือ 
๒๑๒๓  พันตํารวจเอก  ประยูร  คําสุข 
๒๑๒๔  พันตํารวจเอก  ปรีชา  เจริญสหายานนท 
๒๑๒๕  พันตํารวจเอก  ปรีชา  ย่ังยืน 
๒๑๒๖  พันตํารวจเอก  หมอมหลวงปรีมณฑ  

ภาณุมาศ 
๒๑๒๗  พันตํารวจเอก  พงษสักก  เชื้อสมบูรณ 
๒๑๒๘  พันตํารวจเอก  พชร  บุญญสิทธิ ์
๒๑๒๙  พันตํารวจเอก  พรชัย  พักตรผองศรี 
๒๑๓๐  พันตํารวจเอก  พลศักด์ิ  บรรจงศิริ 
๒๑๓๑  พันตํารวจเอก  พอพล  สุขไพบูลย 
๒๑๓๒  พันตํารวจเอก  พิกัด  ตันติพงศ 
๒๑๓๓  พันตํารวจเอก  พีรชาติ  ร่ืนเริง 
๒๑๓๔  พันตํารวจเอก  เพชรรัตน  แสงไชย 
๒๑๓๕  พันตํารวจเอก  เพ็ชรลูก  เสียงกอง 

๒๑๓๖  พันตํารวจเอก  ไพบูลย  จอยกุล 
๒๑๓๗  พันตํารวจเอก  มนตชัย  สีใส 
๒๑๓๘  พันตํารวจเอก  มนธน  ทิพยจันทร 
๒๑๓๙  พันตํารวจเอก  มาโนชญ  สถิตพานิช 
๒๑๔๐  พันตํารวจเอก  ลิขิต  สุทธะพนิธ ุ
๒๑๔๑  พันตํารวจเอก  วรยุทธ  อินทรสุวรรณ 
๒๑๔๒  พันตํารวจเอก  วารินทร  วชิรปญญานุกูล 
๒๑๔๓  พันตํารวจเอก  วิเชียร  ตันตะวิริยะ 
๒๑๔๔  พันตํารวจเอก  วิวัฒน  ชาญพนา 
๒๑๔๕  พันตํารวจเอก  วิสูตร  เกษมณี 
๒๑๔๖  พันตํารวจเอก  วีระชัย  วิสุทธิอุทัยกุล 
๒๑๔๗  พันตํารวจเอก  ไวพจน  โชติธาดา 
๒๑๔๘  พันตํารวจเอก  ศรุต  รังษีวงศ 
๒๑๔๙  พันตํารวจเอก  สติ  มาลกานนท 
๒๑๕๐  พันตํารวจเอก  สนั่น  ชลาวธรรม 
๒๑๕๑  พันตํารวจเอก  สมบัติ  บัวเรือง 
๒๑๕๒  พันตํารวจเอก  สมบัติ  สุภาภา 
๒๑๕๓  พันตํารวจเอก  สมพงษ  ขอนแกน 
๒๑๕๔  พันตํารวจเอก  สมพงษ  นาเจริญ 
๒๑๕๕  พันตํารวจเอก  สมศักด์ิ  จันทะพิงค 
๒๑๕๖  พันตํารวจเอก  สมิทธิ  มุกดาสนิท 
๒๑๕๗  พันตํารวจเอก  สันติ  มะลิขาว 
๒๑๕๘  พันตํารวจเอก  สืบศักด์ิ  ชวาลวิวัฒน 
๒๑๕๙  พันตํารวจเอก  สุพจน  เกษมชัยนันท 
๒๑๖๐  พันตํารวจเอก  สุภธัช  คําดี 
๒๑๖๑  พันตํารวจเอก  สุรศักด์ิ  จึงสงา 
๒๑๖๒  พันตํารวจเอก  สุวรรณ  ลีลาภรณ 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๑๖๓  พันตํารวจเอก  เสถียร  คูวิบูลยศิลป 
๒๑๖๔  พันตํารวจเอก  อนันต  มีเคราะหดี 
๒๑๖๕  พันตํารวจเอก  อนุรักษ  แตงเกษม 
๒๑๖๖  พันตํารวจเอก  อัครวัฒน  พิพัฒนโชติกร 
๒๑๖๗  พันตํารวจเอก  อาจินต  จารุวร 
๒๑๖๘  พันตํารวจเอก  อิทธิพงษ  พัฒนานุพงษ 
๒๑๖๙  พันตํารวจเอก  อุทัยวรรณ  แกวสอาด 
๒๑๗๐  นายประสิทธิ์  อนันตวิรุฬห 
๒๑๗๑  นายกฤษฎา  เอี่ยมบุตรลบ 
๒๑๗๒  นายคมกฤช  สุวัตถี 
๒๑๗๓  นายเฉลิม  สุมประดิษฐ 
๒๑๗๔  นายชนภัทร  วินยวัฒน 
๒๑๗๕  นายชวนนท  อิสสระวิทย 
๒๑๗๖  นายชัยนันท  แสงปุตตะ 
๒๑๗๗  นายชาญ  เกียรต์ิศักดาวงศ 
๒๑๗๘  นายชิงชัย  โชติแสง 
๒๑๗๙  นายณัฏฐศาสน  สิทธชิัย 
๒๑๘๐  พันตํารวจโท ณัฐพล  ศรเดช 
๒๑๘๑  นายตุลธีร  อุไรรัตน 
๒๑๘๒  นายทินพันธุ  พรหมเก้ือ ณ พัทลุง 
๒๑๘๓  นายธีระชัย  ไพรัชวรรณ 
๒๑๘๔  นายเธียรไท  วานิชชยุตพงศ 
๒๑๘๕  นายนรินทร  ทองธิว 
๒๑๘๖  วาที่รอยโท  ประเวช  รุงเจริญทอง 
๒๑๘๗  นายประสิทธิ์  พรหมณะ 
๒๑๘๘  นายปรีดา  โตวรวิรัตน 
๒๑๘๙  นายปญญา  ก่ีสุขพันธ 

๒๑๙๐  นายพงษเทพ  แซล้ิว 
๒๑๙๑  นายพิเชษฐ  เชาวกิจคา 
๒๑๙๒  นายมหิธร  สุรักขกะ 
๒๑๙๓  นายมานะพันธ  หอมจันทร 
๒๑๙๔  นายมีชัย  เกิดวิบูลยเวช 
๒๑๙๕  นายยรรยง  เดชภิรัตนมงคล 
๒๑๙๖  นายรักษพงษ  วงษหาวศึก 
๒๑๙๗  นายรัฐกานต  สุขสวาง 
๒๑๙๘  นายเริงชัย  วีระพงศ 
๒๑๙๙  นายวัลลภ  พลัดเมือง 
๒๒๐๐  นายวาทิต  สุวรรณย่ิง 
๒๒๐๑  นายวิกรม  บุรินทรรัตน 
๒๒๐๒  นายวินัย  ทิพยสุวรรณ 
๒๒๐๓  นายวิศิษฐ  ฉัตรกริช 
๒๒๐๔  นายวีระศักด์ิ  วิไลสรการ 
๒๒๐๕  นายไวยกาญจน  จามิกรณ 
๒๒๐๖  นายสกุลยุช  หอพิบูลสุข 
๒๒๐๗  นายสมชัย  บัวคีรี 
๒๒๐๘  นายสมพงษ  ขจรชัยกุล 
๒๒๐๙  นายสัญชัย  กรุงกาญจนา 
๒๒๑๐  นายสันติ  พงษโต 
๒๒๑๑  นายสุทัศน  วัฒนกูล 
๒๒๑๒  นายสุนทร  ธรรมเสมอ 
๒๒๑๓  นายสุริยน  ประภาสะวัต 
๒๒๑๔  นายสุวีระ  ลูกรักษ 
๒๒๑๕  นายอดิศักด์ิ  สุทธิโยธิน 
๒๒๑๖  รอยตํารวจเอก  อภิวัฒน  คําโมง 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๒๑๗  นายบุญสง  บูรณสมภพ 
๒๒๑๘  นายประชุม  เกตุแกว 
๒๒๑๙  นายวิเชียร  ทวีโคตร 
๒๒๒๐  นายศิริวัฒน  จันทรคลัง 
๒๒๒๑  นายสัมพันธ  พลหลา 
๒๒๒๒  นายอํานาจ  บัวศิริ 
๒๒๒๓  นายชาญชัย  พงศภัสสร 
๒๒๒๔ นายพนพภณษฎ  ทองคํา 
๒๒๒๕  นายพิชิต  วรสุทธิไพบูลย 
๒๒๒๖  นายพิทักษ  บูรณากาญจน 
๒๒๒๗  นายวิชัย  นวชัย 
๒๒๒๘  นายสวิท  กิณาชาติ 
๒๒๒๙  นายสามารถ  จิตมหาวงศ 
๒๒๓๐  นายสินธน  สินธุนาคร 
๒๒๓๑  นายจิรทีปต  โชติสกุล 
๒๒๓๒  นายชัยภัทร  วุฒิกิจโกศล 
๒๒๓๓  นายนรวัฒน  ศรีเทพ 
๒๒๓๔  นายนิคม  รัตนกุญชลี 
๒๒๓๕  นายนิพนธ  ธรรมศรี 
๒๒๓๖  นายพงษศักด์ิ  รัตนวิภา 
๒๒๓๗  นายพิเชฐ  มงคลวณิชยา 
๒๒๓๘  นายพิเศษ  นาคะพันธุ 
๒๒๓๙  นายศักด์ิชัย  เมทนิีพิศาลกุล 
๒๒๔๐  นายสนั่น  ทองจีน 
๒๒๔๑  นายสมชัย  ถิระวันธุ 
๒๒๔๒  นายสันติ  จิตตปราณีชัย 
๒๒๔๓  นายสิทธิพงษ  ปงวงศานุรักษ 

๒๒๔๔  นายสุภีร  รัตนนาคินทร 
๒๒๔๕  นายอภินันทน  ไพบูลย 
๒๒๔๖  นายชํานาญ  ทิพยชนวงศ 
๒๒๔๗  นายไพฑูรย  คลายยวงทอง 
๒๒๔๘  นายกฤตย  หงษสัมฤทธิ์ 
๒๒๔๙  นายกฤษดา  ทุงโชคชัย 
๒๒๕๐  นายกิตติ  บุญธรรม 
๒๒๕๑  นายกิตติพงศ  ทองปุย 
๒๒๕๒  นายกิตติศักด์ิ  ธรรมญาณเนตร 
๒๒๕๓  นายเกริกฤทธ์ิ  อิฐรัตน 
๒๒๕๔  นายเกษม  ศุภสิทธิ ์
๒๒๕๕  นายไกษร  ไชยวงษ 
๒๒๕๖  นายคเณศ  ลวนประพันธ 
๒๒๕๗  นายคมวัชร  เอี้ยงออง 
๒๒๕๘  นายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล 
๒๒๕๙  นายครรชิต  ปงคานนท 
๒๒๖๐  นายคันฉัตร  พลรัตน 
๒๒๖๑  นายเคารพ  คุณธรณ 
๒๒๖๒  นายจงจิต  เพชรจันทรกัน 
๒๒๖๓  นายจักรพงศ  นรแมนสรวง 
๒๒๖๔  นายจักรพรรด์ิ  ไชยพรรค 
๒๒๖๕  นายจํานงค  ไกลพาล 
๒๒๖๖  นายจิรภัทร  จันทรา 
๒๒๖๗  นายจิระศักด์ิ  ธัญญะประเสริฐ 
๒๒๖๘  นายจีระพงศ  เกล็ดเครือมาศ 
๒๒๖๙  นายจีระวงศ  เชาวนวรนันท 
๒๒๗๐  นายเจตน  คุมคงอมร 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๒๗๑  นายชมเชษฐ  จรัสกร 
๒๒๗๒  นายชัยพร  วัฒนสุทธ ิ
๒๒๗๓  นายชัยรักษ  จยาวรรณ 
๒๒๗๔  นายชัยรัตน  จันทะอุมเหมา 
๒๒๗๕  นายชัยรัตน  ชีวะเศรษฐธรรม 
๒๒๗๖  นายชัยรัตน  ชูแกว 
๒๒๗๗  นายชัยวัฒน  เตชะภาสรนันทน 
๒๒๗๘  นายชัยวัฒน  สายจันดี 
๒๒๗๙  นายชัยศักด์ิ  คงฤทธิ์ 
๒๒๘๐  นายชาญชัย  สุนทรส 
๒๒๘๑  นายชาญวุฒิ  บุญญเขตรโกศล 
๒๒๘๒  นายชุมพล  ไชยชมภู 
๒๒๘๓  นายไชยรัตน  บุตรแพ 
๒๒๘๔  นายณรงค  สมานเดชา 
๒๒๘๕  นายณรงคทัต  แจมจรรยา 
๒๒๘๖  นายณัฐนันท  ดุจดําเกิง 
๒๒๘๗  นายณัฐสันต  บุญยัง 
๒๒๘๘  นายณัทกร  ธรรมาวุฒิกุล 
๒๒๘๙  นายดวงแกว  เทียนกระจาง 
๒๒๙๐  นายเดนชัย  ศรีจุลฮาต 
๒๒๙๑  นายตรัณ  ขมะวรรณ 
๒๒๙๒  นายไตรรัตน  เก้ือสกุล 
๒๒๙๓  นายทวีเกียรติ  ดุริยะประพันธ 
๒๒๙๔  นายทวีศักด์ิ  นคนนัท 
๒๒๙๕  นายทศพรรณ  คงเพียรธรรม 
๒๒๙๖  นายทศพล  สุขใจ 
๒๒๙๗  นายทินกร  พูนเม็ง 

๒๒๙๘  นายทิวากร  พนาวัลยสมบัติ 
๒๒๙๙  นายเทพประสิทธิ์  ตุลากัน 
๒๓๐๐  นายเทิดทูล  ภาสะฐิติ 
๒๓๐๑  นายธนโชติ  แยมย่ิงยง 
๒๓๐๒  นายธนทัต  แทงทอง 
๒๓๐๓  นายธนวิทย  ขําศรี 
๒๓๐๔  นายธนศักด์ิ  ใจหาญ 
๒๓๐๕  นายธนเสฏฐ  ฤทธิธาดาชนิพงศ 
๒๓๐๖  นายธนะชัย  ผดุงธิติ 
๒๓๐๗  นายธเนศ  ชาลี 
๒๓๐๘  นายธวัชชัย  พานชิยสกุลชัย 
๒๓๐๙  นายธัญญวรรตร  วงศรัตน 
๒๓๑๐  นายธิติพันธ  ฉายบาง 
๒๓๑๑  นายธีรธร  จุฑาทิพยชาติกุล 
๒๓๑๒  นายธีรพงศ  วงศสวัสด์ิ 
๒๓๑๓  นายธีรวรรธน  บั้งทอง 
๒๓๑๔  นายนคร  ธีรฉัตรวัฒน 
๒๓๑๕  นายนที  พิบูลยวรกุล 
๒๓๑๖  นายนฤพาน  สุรําไพ 
๒๓๑๗  นายนัฐวุฒิ  มหาเจริญสิริ 
๒๓๑๘  นายนันทวุธ  แจมจิรารักษ 
๒๓๑๙  นายบัณฑิต  ถึงลาภ 
๒๓๒๐  นายบัณฑิต  มุงปนกลาง 
๒๓๒๑  นายบุญทํา  รุงเรือง 
๒๓๒๒  นายบุญธรรม  วิเศษลา 
๒๓๒๓  นายประพันธ  ก่ิงพุทธพงษ 
๒๓๒๔  นายประยงค  ศรีมันตะ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๓๒๕  นายประยุทธ  ไชยพิณ 
๒๓๒๖  นายประสิทธิ์  ขวัญแกว 
๒๓๒๗  นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ 
๒๓๒๘  นายประสิทธิ์  รวมสิน 
๒๓๒๙  นายประเสริฐ  เชิดทวีทรัพย 
๒๓๓๐  นายประเสริฐ  เผือดโพธ์ิ 
๒๓๓๑  นายปริญญา  วิชาโคตร 
๒๓๓๒  นายเผาพันธ  ชอบน้ําตาล 
๒๓๓๓  นายพจวิน  สิทธิ์สงวน 
๒๓๓๔  นายพรเทพ  แกวบุญม ี
๒๓๓๕  นายพรเทพ  ชาญกิจการยนต 
๒๓๓๖  นายพรเทพ  รัศม ี
๒๓๓๗  นายพรพล  เลาวกุล 
๒๓๓๘  นายพรางเพชร  สิทธิทูล 
๒๓๓๙  นายพัฒนา  วงษเมตตา 
๒๓๔๐  นายพายัพ  สนองไทย 
๒๓๔๑  นายพิเชฐ  ทองชวย 
๒๓๔๒  นายพิทักษ  พันธุวัฒนะสิงห 
๒๓๔๓  นายพิทักษ  รัตนเดชากร 
๒๓๔๔  นายพิพัฒน  แกวอําไพ 
๒๓๔๕  นายพิพัฒน  เจริญวัฒนา 
๒๓๔๖  นายพิมุข  เพชรชัด 
๒๓๔๗  นายพูนพล  ชมศร 
๒๓๔๘  นายเพิ่มศักด์ิ  บุญผาติ 
๒๓๔๙  นายไพบูลย  จันทรประสิทธิ์ 
๒๓๕๐  นายไพบูลย  ผดุงสงฆ 
๒๓๕๑  นายไพโรจน  สังขนอย 

๒๓๕๒  นายภัทรภณ  ขวัญเมือง 
๒๓๕๓  นายเมธี  เลขานุกิจ 
๒๓๕๔  นายราชัญ  กวีกุล 
๒๓๕๕  นายรุงอรุณ  ชนะวีรวรรณ 
๒๓๕๖  นายเรวัติ  จุลชาตินันท 
๒๓๕๗  นายวชิรวิทย  พันธุสวัสด์ิ 
๒๓๕๘  นายวรรณรัตน  ชลวิชิต 
๒๓๕๙  นายวรวัฒน  กุสลางกูรวัฒน 
๒๓๖๐  นายวรวิทย  ทองมาลา 
๒๓๖๑  นายวรศักด์ิ  บุญคง 
๒๓๖๒  นายวราวุธ   พลอยเจริญวงศ 
๒๓๖๓  นายวัชระ  สุวรรณลิขิต 
๒๓๖๔  นายวัชรินทร  ภูนริศ 
๒๓๖๕  นายวัฒนพล  ไชยมณ ี
๒๓๖๖  นายวัฒนศักด์ิ  ผิวขาว 
๒๓๖๗  นายวันชัย  แกวพรหม 
๒๓๖๘  นายวันชัย  รัตนสุรการย 
๒๓๖๙  นายวิชาญ  ศรีสิงห 
๒๓๗๐  นายวิริยะ  วัชรนพวิภา 
๒๓๗๑  นายวิสุทธิ์  จินดาดํารงเวช 
๒๓๗๒  นายวีระ  มหธรรม 
๒๓๗๓  นายวุฒิเกียรติ  กิติคุณไพโรจน 
๒๓๗๔  นายเวทย  พัฒนชัยวงษคูณ 
๒๓๗๕  นายศรจิตร  สอนศรี 
๒๓๗๖  นายศิรวรรธน  คูตระกูล 
๒๓๗๗  นายศิริชัย  สุวรรณแสน 
๒๓๗๘  นายศุทรา  คําสวาง 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๓๗๙  นายศุภกร  สันฐาน 
๒๓๘๐  นายศุภชัย  เกียรติเฉลิมพร 
๒๓๘๑  นายสถาบัน  บุญเติม 
๒๓๘๒  นายสนั่น  สรอยผา 
๒๓๘๓  นายสมเกียรติ  รัศมีภูผา 
๒๓๘๔  นายสมควร  รักพินิจ 
๒๓๘๕  นายสมคิด  ใจกระเสน 
๒๓๘๖  นายสมชนก  ปยะสุวรรณ 
๒๓๘๗  นายสมชาย  ฉลาดธัญญกิจ 
๒๓๘๘  นายสมนึก  สืบวิเศษ 
๒๓๘๙  นายสมบัติ  บุญหิรัญ 
๒๓๙๐  นายสมบัติ  พฤฒิพงศภัค 
๒๓๙๑  นายสมบูรณ  รูกิจการพานิช 
๒๓๙๒  นายสมพงษ  ศตภิษัช 
๒๓๙๓  นายสมพร  สมุทรคุณ 
๒๓๙๔  นายสมพล  โพธิ์ก่ิง 
๒๓๙๕  นายสมมาตร  ทีฆาอุตมากร 
๒๓๙๖  นายสมศักด์ิ  สิมะเชนท 
๒๓๙๗  นายสมหวัง  กองใจ 
๒๓๙๘  นายสรวิศ  ลิมปรังษี 
๒๓๙๙  นายสหรัฐ  สิริวัฒน 
๒๔๐๐  นายสังสิทธิ์  นรินทรางกูร ณ อยุธยา 
๒๔๐๑  นายสัณพัชญ  รัตนเมกุล 
๒๔๐๒  นายสาโรจน  เอี่ยมองค 
๒๔๐๓  นายสินาท  มณีบางกา 
๒๔๐๔  นายสุกิจ  ศรีสุวรรณ 
๒๔๐๕  นายสุชาย  จอกแกว 

๒๔๐๖  นายสุเทพ  เขียวขํา 
๒๔๐๗  นายสุนันท  เกราะเพ็ชร 
๒๔๐๘  นายสุภักด์ิ  จันทรพุม 
๒๔๐๙  นายสุรเชษฐวริศ  มหัทธนะกุล 
๒๔๑๐  นายสุรพันธุ  บุญชวย 
๒๔๑๑  นายสุรสิทธิ์  อิงสถิตธนวันต 
๒๔๑๒  นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง 
๒๔๑๓  นายสุวัจน  สาสนพิจิตร 
๒๔๑๔  นายสุวิทย  พิพัฒนชัยพงศ 
๒๔๑๕  นายสุวีร  ตรียุทธนากุล 
๒๔๑๖  นายเสกสรร  ชาญวิธะเสนา 
๒๔๑๗  นายเสกสรรค  ทรัพยนิเวศน 
๒๔๑๘  นายอนันต  เนติพุทธาวรกุล 
๒๔๑๙  นายอภิชัย  ปานเนาว 
๒๔๒๐  นายอภิวัฒน  เจริญไทย 
๒๔๒๑  นายอยุทธ  จามิกรณ 
๒๔๒๒  นายอาทิตย  อภิศุทธิคําพร 
๒๔๒๓  นายอํานวย  เขียวขํา 
๒๔๒๔  นายอุทิศ  เพช็รใต 
๒๔๒๕  นายเอกรัฐ  กะการดี 
๒๔๒๖  นายเอนก  เวชศาสตร 
๒๔๒๗  นายกมล  โสตถิโภคา 
๒๔๒๘  นายสิทธิพร  เศาภายน 
๒๔๒๙  นายประจวบ  จันทรคิด 
๒๔๓๐  นายพิสิฐ  เจริญวงศ 
๒๔๓๑  นายจรูญ  มีธนาถาวร 
๒๔๓๒  นายฉัตรชัย  ใจงาม 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๔๓๓  นายชวินทร  ศิรินาค 
๒๔๓๔  นายธรรมมนัส  ชืน่เสนาะ 
๒๔๓๕  นายนพดล  สะวิคามิน 
๒๔๓๖  นายนราธิป  ภัทรวิมล 
๒๔๓๗  นายประเสริฐ  อินทุโสมา 
๒๔๓๘  นายเพชร  รอดอารีย 
๒๔๓๙  นายไพบูลย  คํ้าพันธุ 
๒๔๔๐  นายยศศักด์ิ  คงมาก 
๒๔๔๑  หมอมหลวงวิณา  สุบรรณ 
๒๔๔๒  นายวีรพงศ  ตระการวนิช 
๒๔๔๓  นายสุรินทร  กูเจริญประสิทธิ์ 
๒๔๔๔  นายสุวิชชน  ศิลาทอง 
๒๔๔๕  นายอรวิทย  เหมะจุฑา 
๒๔๔๖  นายอิศราเมศร  คชานุกูลย 
๒๔๔๗  นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ 
๒๔๔๘  รอยตรีหญิง  ระนองรักษ  สุวรรณฉวี 
๒๔๔๙  นางสาวศิลัมพา  เลิศนุวัฒน 
๒๔๕๐  นางเจิมมาศ  จึงเลิศศิริ 
๒๔๕๑  นางฐิติมา  ฉายแสง 
๒๔๕๒  นางนันทนา  ทิมสุวรรณ 
๒๔๕๓  นางปารีณา  ไกรคุปต ปาจรียางกูร 
๒๔๕๔  นางผุสดี  ตามไท 
๒๔๕๕  นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท 
๒๔๕๖  นางสาวละออง  ติยะไพรัช 
๒๔๕๗  นางสิรินทร  รามสูต 
๒๔๕๘  นางรสสุคนธ  ภูริเดช 
๒๔๕๙  นางสมพร  จูมั่น 

๒๔๖๐  นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน 
๒๔๖๑  นางสุอําภา  คชไกร 
๒๔๖๒  นางทิพยวัลย  สมุทรักษ 
๒๔๖๓  นางยุวดี  นิ่มสมบุญ 
๒๔๖๔  นางรัชนีภรณ  คุปรัตน 
๒๔๖๕  คุณจงรักษ  สังขประสิทธิ์ 
๒๔๖๖  นางจุฑาภรณ  เพชรศิริ 
๒๔๖๗  คุณหญิงดรุณี  พูนทรัพย 
๒๔๖๘  นางสนองนุช  ชาญวีรกูล 
๒๔๖๙  นางกุณฑลี  บัวสุวรรณ 
๒๔๗๐  นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล 
๒๔๗๑  นางสาวณัฐภัทร  ถวัลยโพธิ 
๒๔๗๒  นางดวงกมล  พิทักษดํารงกิจ 
๒๔๗๓  นางสาวดิษยา  พินโยย่ิง 
๒๔๗๔  นางปรียา  บูรณะอนุสรณ 
๒๔๗๕  นางสาวพจณี  อรรถโรจนภิญโญ 
๒๔๗๖  นางพรทิพย  อุทกภาชน 
๒๔๗๗  นางพรรษา  ศิริมาจันทร 
๒๔๗๘  นางสาวเพลินตา  หวังวิวัฒนา 
๒๔๗๙  นางรพีพัณณ  จุลมนต 
๒๔๘๐  นางสาวสุลัดดา  ศิริฤกษพิพัฒน 
๒๔๘๑  นางอมรรัตน  ล่ิมไทย 
๒๔๘๒  นางสาวอัจฉรา  โกศัลวัฒน 
๒๔๘๓  นางอุษา  จารุภา 
๒๔๘๔  พลตรีหญิง  วนิดา  โลหิตกุล 
๒๔๘๕  พลตรีหญิง  คุณหญิงเวณิกา  ทวีชัยการ 
๒๔๘๖  พลตรีหญิง  ศรีศรัณย  ธีรธํารง 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๔๘๗  พลตรีหญิง  สุขุมาล  เวศวงศษาทิพย 
๒๔๘๘  พลตรีหญิง  สุณิสา  เขตตะสิริ 
๒๔๘๙  พันเอกหญิง  กนกรัตน  อัครานันท 
๒๔๙๐  พันเอกหญิง  กมลพรรณ  ชินะโชติ 
๒๔๙๑  พันเอกหญิง  กัญชลัช  เทศะภู 
๒๔๙๒  พันเอกหญิง  กัลยาณี  โตรักษา 
๒๔๙๓  พันเอกหญิง  เกศนิี  ยุทธนาถจินดา 
๒๔๙๔  พันเอกหญิง  เครือวัลย  บุญญานันต 
๒๔๙๕  พันเอกหญิง  จรัสพิมพ  ธีรลักษณ 
๒๔๙๖  พันเอกหญิง  จารุณี  อรัณยกานนท 
๒๔๙๗  พันเอกหญิง  จินตนา  แดงเนียม 
๒๔๙๘  พันเอกหญิง  จิราภา  เอี่ยมศิลา 
๒๔๙๙  พันเอกหญิง  ชนิศา  ดิสถาพร 
๒๕๐๐  พันเอกหญิง  ชลิดา  เลาหพันธ 
๒๕๐๑  พันเอกหญิง  ดวงพร  สวัสดิสงคราม 
๒๕๐๒  พนัเอกหญิง  ธิดารัตน  วิริยะวัฒน 
๒๕๐๓  พันเอกหญิง  นงวรรณ  โกมลารชนุ 
๒๕๐๔  พันเอกหญิง  นวลนอย  ธิบดี 
๒๕๐๕  พันเอกหญิง  นิลุบล  วรรณวนชิ 
๒๕๐๖  พันเอกหญิง  บศุรา  อินทรทัต 
๒๕๐๗  พันเอกหญิง  เบญจมาศ  จงอุตสาห 
๒๕๐๘  พันเอกหญิง  ปรางจิตต  พูลเพ็ชร 
๒๕๐๙  พันเอกหญิง  พจนารถ  อมาตยกุล 
๒๕๑๐  พันเอกหญิง  พรพิมล  อัศวเมธา 
๒๕๑๑  พันเอกหญิง  ภัสสรา  ลาวัณยทักษิณ 
๒๕๑๒  พันเอกหญิง  มนทกานต์ิ  มชีูเวท 
๒๕๑๓  พันเอกหญิง  รังสิมา  อิงอราม 

๒๕๑๔  พันเอกหญิง  หมอมหลวงลดาวัลย  
กมลาศน 

๒๕๑๕  พันเอกหญิง  ลลิดา  สนิทวงศ ณ อยุธยา 
๒๕๑๖  พันเอกหญิง ละเอียด  วัฒนากิตติกูล 
๒๕๑๗  พันเอกหญิง  ละเอียด  สรรคพานิช 
๒๕๑๘  พันเอกหญิง  สุดจิต  เล็กสกุล 
๒๕๑๙  พันเอกหญิง  สุปาณี  มีศิริ 
๒๕๒๐  พันเอกหญิง  สุพัชรา  รักตประจิต 
๒๕๒๑  พันเอกหญิง  สุภรณ  ดําเนนิสวัสด์ิ 
๒๕๒๒  พันเอกหญิง  สุวัฒนา  ศรีประดิษฐ 
๒๕๒๓  พันเอกหญิง  เสาวน ี เสถียรกิจการชัย 
๒๕๒๔  พันเอกหญิง  เสาวนีย  ลีละยูวะ 
๒๕๒๕  พันเอกหญิง  อนุพร  พรหมมาศ 
๒๕๒๖  พันเอกหญิง  อรสา  เจริญครองสกุล 
๒๕๒๗  พันเอกหญิง  อังสนา  อยูเจริญ 
๒๕๒๘  พันเอกหญิง  อุทุมพร  พิทักษสาลี 
๒๕๒๙  นาวาเอกหญิง  เกษินี  เจียมศุภกิตต 
๒๕๓๐  นาวาเอกหญิง  จตุพร  คนเพียร 
๒๕๓๑  นาวาเอกหญิง  เดือนฉาย  เสขะนนัทน 
๒๕๓๒  นาวาเอกหญิง  นวลรักษา  โพธิ์ศรี 
๒๕๓๓  นาวาเอกหญิง  ปยาภรณ  สรางสมวงษ 
๒๕๓๔  นาวาเอกหญิง  พนอ  ศรีสอาน 
๒๕๓๕  นาวาเอกหญิง  ภรณี  พรกิจประสาน 
๒๕๓๖  นาวาเอกหญิง  มะลิวัลย  ธรรมพิทักษ 
๒๕๓๗  นาวาเอกหญิง  ยุวดี  เปรมวิชัย 
๒๕๓๘  นาวาเอกหญิง  รวิวรรณ  จันทรดี 
๒๕๓๙  นาวาเอกหญิง  วรนารถ  พงศพิพัฒน 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๕๔๐  นาวาเอกหญิง  วรารัตน  สิงหขวา 
๒๕๔๑  นาวาเอกหญิง  สพฤดี  อุดหนุน 
๒๕๔๒  นาวาเอกหญิง  สิริพร  พุมแกว 
๒๕๔๓  นาวาเอกหญิง  สุนทรี  วัชรมลู 
๒๕๔๔  นาวาเอกหญิง  เสาวณีย  อุทัยสาง 
๒๕๔๕  นาวาเอกหญิง  อัจฉรา  จันทรอารีย 
๒๕๔๖  นาวาเอกหญิง  อารยา  อัมระปาล 
๒๕๔๗  นาวาอากาศเอกหญิง  จินตนา   

ศิริโยธิพันธุ 
๒๕๔๘  นาวาอากาศเอกหญิง  ประไพศรี  ลยางกูร 
๒๕๔๙  นาวาอากาศเอกหญิง  พูนสุข   

พวงสาโรจน 
๒๕๕๐  นาวาอากาศเอกหญิง  รจเรขา  เบญจกุล 
๒๕๕๑  นาวาอากาศเอกหญิง  วิไลวรรณ   

ฉิมคลาย 
๒๕๕๒  นาวาอากาศเอกหญิง  สมบัติ   

เอี่ยมระหงษ 
๒๕๕๓  นาวาอากาศเอกหญิง  สยุมพร  

ศรีกฤษณ 
๒๕๕๔  นาวาอากาศเอกหญิง  สุมนมาลย  

อากาศบดี 
๒๕๕๕  นางสาวกรวิก  ชสรพงษ 
๒๕๕๖  นางสาวจริยา  จิรพิทยาเวช 
๒๕๕๗  นางจันทรพิมพ  อศิรพันธุ 
๒๕๕๘  นางสาวจันทรัตน  โกยดุลย 
๒๕๕๙  นางสาวจิดาภา  อุมมนุษยชาติ 
๒๕๖๐  นางสาวจินตนา  กิจจํานงค 

๒๕๖๑  นางจินตนา  สุภาดุลย 
๒๕๖๒  นางสาวจุฑารสา  กาญจนสาย 
๒๕๖๓  นางเจียรผจง  เอี่ยมรัศมี 
๒๕๖๔  นางชุติมา  กล่ินรัตน 
๒๕๖๕  นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต 
๒๕๖๖  นางญาณี  แสงศรีจันทร 
๒๕๖๗  นางนงลักษณ  ขวัญแกว 
๒๕๖๘  นางนนทวัน  มาเมือง 
๒๕๖๙  นางนวลจันทร  คําหมู 
๒๕๗๐  นางสาวนวลนอย  ศรีรุงโรจน 
๒๕๗๑  นางนัดดา  ปฏิสังข 
๒๕๗๒  นางสาวน้ําทิพย  รุงโรจนดี 
๒๕๗๓  นางนิตยา  กัลยาศิริ 
๒๕๗๔  นางสาวนิ่มนวล  หวังเจริญ 
๒๕๗๕  นางบรรจง  รัตนพราหมณ 
๒๕๗๖  นางบุปผนาถ  ชินเดช 
๒๕๗๗  นางเบญจมาภรณ  สัญโญชนวิทย 
๒๕๗๘  นางเบญจมาศ  สงวนวงษ 
๒๕๗๙  นางปราณี  จุณณะปยะ 
๒๕๘๐  นางสาวปราณี  ลีละเศรษฐกุล 
๒๕๘๑  นางปริศนา  พลอยนอย 
๒๕๘๒  นางปาจรีย  พิหเคนทร 
๒๕๘๓  นางผาณิต  สินธุวงศ 
๒๕๘๔  นางพรพรรณ  จันทรโอภาส 
๒๕๘๕  นางพรรษวรรณ  รัตนบานชื่น 
๒๕๘๖  นางสาวพัชนี  กฤตยานุกูล 
๒๕๘๗  นางสาวพิมพกาญจน  หลอศิริไพบูลย 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๕๘๘  นางเพ็ญศรี  สุขสวัสด์ิ 
๒๕๘๙  นางมณี  สุระสังข 
๒๕๙๐  นางมลฤดี  สุนทราภิวัฒน 
๒๕๙๑  นางรพีพรรณ  รัตนพานิช 
๒๕๙๒  นางสาวระวีวรรณ  คงภิบาล 
๒๕๙๓  นางสาวรัชฎา  โรจนายน 
๒๕๙๔  นางสาวรัชนีย  ไทยาพงศสกุล 
๒๕๙๕  นางวนิดา  ลําเนาครุฑ 
๒๕๙๖  นางสาววรนันต  รุงเรือง 
๒๕๙๗  นางวรนันท  มานวกุล 
๒๕๙๘  นางสาววราลักษณ  สุวัณณะศรี 
๒๕๙๙  นางวัลภา  ธนัตวรานนท 
๒๖๐๐  นางสาววัลภา  มาลาเพชร 
๒๖๐๑  นางวารุณี  กลาพยงค 
๒๖๐๒  นางวิลัดดา  ศรีประดิษฐ 
๒๖๐๓  นางสาววิไล  บุนยามิน 
๒๖๐๔  นางสาวศศิธร  แสงจันทร 
๒๖๐๕  นางสาวศิริศักด์ิ  หาระบุตร 
๒๖๐๖  นางศุภลักษณ  เอี่ยมวงศศานต์ิ 
๒๖๐๗  นางสาวสมจิตต  อดิศักด์ิพานิชกิจ 
๒๖๐๘  นางสมพร  ฉัตรเนตร 
๒๖๐๙  นางสาวสมรัก  ต้ังในคุณธรรม 
๒๖๑๐  นางสาวสมโรจน  ตันตระกูล 
๒๖๑๑  นางสมฤทัย  ครองวิริยะภาพ 
๒๖๑๒  นางสายสมร  สกุลรัตนะ 
๒๖๑๓  นางสุธีรา  ทั่วประโคน 
๒๖๑๔  นางสุปาณี  จวงพานิช 

๒๖๑๕  นางสุภัทรา  บูรณพันธ 
๒๖๑๖  นางสาวสุภาพรรณ  วองไชยสิทธิ์ 
๒๖๑๗  นางสาวสุรศรี  ตัณฑสิทธิ์ 
๒๖๑๘  นางสุรีย  จันทนากร 
๒๖๑๙  นางสุวรรณา  ทรัพยมี 
๒๖๒๐  นางสาวอมรา  ผลาชีวะ 
๒๖๒๑  นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ ์
๒๖๒๒  นางอัจฉรา  สงวนพงศ 
๒๖๒๓  นางสาวอัจฉราปริญญาพล  ปริญญาพล 
๒๖๒๔  นางสาวอัมพันธ  ศิริเจริญ 
๒๖๒๕  นางสาวอารี  กล่ินทอง 
๒๖๒๖  นางอิศรา  เปยมศิลปกุลชร 
๒๖๒๗  นางอุไรวรรณ  คูหพันธ 
๒๖๒๘  นางอุษชา  ชัยกรณกิจ 
๒๖๒๙  นางสาวเอ้ืออารี  คัชมาตย 
๒๖๓๐  นางจารุชา  ล้ิมแหลมทอง 
๒๖๓๑  นางถนอมศรี  กุลวชิรา 
๒๖๓๒  นางธนาภรณ  พรมสุวรรณ 
๒๖๓๓  นางมยุรี  ยกตรี 
๒๖๓๔  นางสาวศิริมา  คุณาบรรจง 
๒๖๓๕  นางสุจารี  สวงโท 
๒๖๓๖  นางสุนทรี  พัวเวส 
๒๖๓๗  นางกฤษณา  กฤษณวรรณ 
๒๖๓๘  นางกอบกุล  แสนนามวงษ 
๒๖๓๙  นางสาวเกสร  เรืองรัตน 
๒๖๔๐  นางจริยา  ประศาสนศรีสุภาพ 
๒๖๔๑  นางจิรภา  อิสโรภาส 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๖๔๒  นางสาวฉวีวรรณ  ภูกําชัย 
๒๖๔๓  นางชนิดา  โหตรจิตร 
๒๖๔๔  นางฐานียา  ชูจิตารมย 
๒๖๔๕  นางดารา  เจตนะจิตร 
๒๖๔๖  นางตริตาภรณ  โขมพัตร 
๒๖๔๗  นางสาวเตือนจิตต  สัตยาวิรุทธิ์ 
๒๖๔๘  นางสาวนงคอร  ปรียานุพันธ 
๒๖๔๙  นางนฤมล  พนาวงศ 
๒๖๕๐  นางประคองศรี  หาญตระการพงษ 
๒๖๕๑  นางประพิศ  แสงทอง 
๒๖๕๒  นางมัณฑนา  มิลน 
๒๖๕๓  นางยินดี  แกวประกอบ 
๒๖๕๔  นางยุวนุช  นาคปทมุสวัสด์ิ 
๒๖๕๕  นางสาวรัชนี  สุวภาพ 
๒๖๕๖  นางวัลภา  ตันวรรณรักษ 
๒๖๕๗  นางสาววารุณี  โศภิณเวทยา 
๒๖๕๘  นางวิไลลักษณ  สมมุติ 
๒๖๕๙  นางสาวโศภิษฐ  ธัญลักษณากุล 
๒๖๖๐  นางสมคิด  ร่ืนภาควุฒิ 
๒๖๖๑  นางสาวสมรัก  เกิดกฤษฎานนท 
๒๖๖๒  นางสุวคนธ  ทรงแสงธรรม 
๒๖๖๓  นางสาวเสียงแจว  พิริยพฤนต 
๒๖๖๔  นางอารีย  โสมวดี 
๒๖๖๕  นางณัฐวรรณ  เปยลัดดา 
๒๖๖๖  นางนิภารัตน  วัฒนชีวโนปกรณ 
๒๖๖๗  นางสาวราตรี  ตันต์ิทวิสุทธิ์ 
๒๖๖๘  นางโรจนา  อรุณสกุล 

๒๖๖๙  นางลักษมี  ชีรวินิจ 
๒๖๗๐  นางสาววนาพร  กิตดาการ 
๒๖๗๑  นางสาววีรวรรณ  พิมเสน 
๒๖๗๒  นางศรีวเนาว  อารยะสกุล 
๒๖๗๓  นางสาวจารุภา  อยูพูล 
๒๖๗๔  นางสุภาวดี  วิมุกตะนันทน 
๒๖๗๕  นางอุดมวรรณ  กาวสัมพันธ 
๒๖๗๖  นางสาวกมลศรี  เสณีตันติกุล 
๒๖๗๗  นางเบ็ญจพร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
๒๖๗๘  นางปรียา  มิตรานนท 
๒๖๗๙  นางสาวมาลี  วงศาโรจน 
๒๖๘๐  นางอรพินท  แมททิว 
๒๖๘๑  นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช 
๒๖๘๒  นางสาวจิราภรณ  ตุลยานนท 
๒๖๘๓  นางพรทิพย  ภูวโรดม 
๒๖๘๔  นางสาวพัชรี  พงษพิทักษ 
๒๖๘๕  นางสาวพิสมัย  ทองไพฑูรย 
๒๖๘๖  นางยุคุนธร  พงศศุภผลกิจ 
๒๖๘๗  นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฎสกุล 
๒๖๘๘  นางวิภาดา  ตรีสัตย 
๒๖๘๙  นางวิภาศรี  ชาลาประวรรตน 
๒๖๙๐  นางสาวสุนันทา  กังวาลกุลกิจ 
๒๖๙๑  นางสาวอรุณี  พูลแกว 
๒๖๙๒  นางกมลทิพย  นนทพิทักษ 
๒๖๙๓  นางกล่ินผกา  รอดอัมพร 
๒๖๙๔  นางกัญจนรัตน  เมืองจันทร 
๒๖๙๕  นางกาญจนา  กุลดิลก 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๖๙๖  นางกาญจนา  บุตรดา 
๒๖๙๗  นางกิตติยา  วนะลุน 
๒๖๙๘  นางสาวขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท 
๒๖๙๙  นางจรรยา  ทองอําไพ 
๒๗๐๐  นางจินตนา  ศรีทอง 
๒๗๐๑  นางจิระพงศ  อิทธิภักด์ิ 
๒๗๐๒  นางสาวจุฑารัตน  วุฒิสมบูรณ 
๒๗๐๓  นางจุรีย  ชมแสง 
๒๗๐๔  นางฉัตรพร  ราษฎรดุษดี 
๒๗๐๕  นางชนูสี  อนิดาวงศ 
๒๗๐๖  นางชไมพร  เฝาทรัพย 
๒๗๐๗  นางชุลีวันทน  สายสิงหทอง 
๒๗๐๘  นางชูสม  รัตนนิตย 
๒๗๐๙  นางฐิตารีย  ตันสุรัตน 
๒๗๑๐  นางสาวณุวรรณา  อนันตกิจไพศาล 
๒๗๑๑  นางดุษฎี  ลอยเมฆ 
๒๗๑๒  นางทองงวน  แกวเฮา 
๒๗๑๓  นางสาวนงเย็น  เหลืองหิรัญรัตน 
๒๗๑๔  นางนันทนา  นุตสถิตย 
๒๗๑๕  นางนัยนา  ฤกษดี 
๒๗๑๖  นางสาวนิชาภา  นพรัตนเรืองเดน 
๒๗๑๗  นางนทิรา  แยมบุตร 
๒๗๑๘  นางนิภา  สุจเร 
๒๗๑๙  นางบัวหลวง  พุกเพ็ชร 
๒๗๒๐  นางประทิน  พยัคฆพงษ 
๒๗๒๑  นางประพีร  เกิดเพิ่มพูล 
๒๗๒๒  นางสาวประไพพิศ  วุฒิสุข 

๒๗๒๓  นางสาวปราณี  นันทเสนามาตร 
๒๗๒๔  นางปรียา  ปาลิโพธิ 
๒๗๒๕  นางพรพิมล  จันทรเปย 
๒๗๒๖  นางพรรณี  งามขํา 
๒๗๒๗  นางพวงทอง  สนั่นนาม 
๒๗๒๘  นางพัชรินทร  สวัสด์ินาวิน 
๒๗๒๙  นางพัชรี  วิรูหญาณ 
๒๗๓๐  นางสาวพิมพใจ  นัยพนิิจ 
๒๗๓๑  นางเพ็ญพร  ศุภสุข 
๒๗๓๒  นางสาวภคมณฑน  บุตรนิพันธ 
๒๗๓๓  นางยุพา  ภิญโญภาวศุทธิ 
๒๗๓๔  นางรมยชลี  เนียมโภคะ 
๒๗๓๕  นางสาวรัตนา  ศรีศุภลักษณ 
๒๗๓๖  นางละเอียด  อินทรตัง 
๒๗๓๗  นางลัดดา  เจียวกก 
๒๗๓๘  นางวัจนา  กรกชมาศ 
๒๗๓๙  นางวิชุดา  เชยประทุม 
๒๗๔๐  นางสาววิภา  พูนเพียร 
๒๗๔๑  นางวิภาวรรณ  พรหมจรรยา 
๒๗๔๒  นางสมพงษ  ตุนทัพไทย 
๒๗๔๓  นางสมลักษณ  อบอาย 
๒๗๔๔  นางสมสนิท  นามราช 
๒๗๔๕  นางสมสุข  พึ่งรัศม ี
๒๗๔๖  นางสันวณี  สุวรรณจูฑะ 
๒๗๔๗  นางสาวสุนันทา  นิลวรรณ 
๒๗๔๘  นางสุพัตรา  สมกลา 
๒๗๔๙  นางสุวรรณี  คงพราหมณ 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๗๕๐  นางหยาดทิพย  สุนทรศารทูล 
๒๗๕๑  นางอรศิริ  สิงหราช 
๒๗๕๒  นางสาวอารีย  กอเจริญรัตน 
๒๗๕๓  นางอุษา  สุปยะพันธ 
๒๗๕๔  นางฐิติพร  บุณยธนะ 
๒๗๕๕  นางสาวทูนใจ  ศรีวังพล 
๒๗๕๖  นางนรีพรรณ  สุวรรณกิตติ 
๒๗๕๗  นางเนาวรัตน  ธนะศรีสุธารัตน 
๒๗๕๘  นางสาวเพลินใจ  แตเกษม 
๒๗๕๙  นางสาวเพลินใจ  เหรียญนาค 
๒๗๖๐  นางสาวลัคนา  ลักษณศิริ 
๒๗๖๑  นางศิวากร  คูรัตนเวช 
๒๗๖๒  นางกรรณิกา  สุวรรณโพธิ์ศรี 
๒๗๖๓  นางกัลยาลักษณ  โอภาสานนท 
๒๗๖๔  นางกุสุมา  อยูเจริญ 
๒๗๖๕  นางขจิตรา  ชัยอาญา 
๒๗๖๖  นางคนึงนิจ  โกศัลวัฒน 
๒๗๖๗  นางงามจิต  อยูใจเย็น 
๒๗๖๘  นางจินตนา  จันทเปรมจิตต 
๒๗๖๙  นางสาวจิราภรณ  ลีสุวัฒน 
๒๗๗๐  นางจุฑามาศ  บุญอาจ 
๒๗๗๑  นางดวงมน  บูรณฤกษ 
๒๗๗๒  นางสาวทิพากร  อุดมมณีสุวัฒน 
๒๗๗๓  นางทิพาพร  วีระพัฒน 
๒๗๗๔  นางสาวนิฐินันท  วรสัตยาภรณ 
๒๗๗๕  นางบุญราศรี  บุรพธานินทร 
๒๗๗๖  หมอมหลวงปุณฑริก  สมิติ 

๒๗๗๗  นางผองศรี  บุญนํา 
๒๗๗๘  นางภาวนุช  ฟุงลัดดา 
๒๗๗๙  นางสาวมาลีวรรณ  เลาะวิถี 
๒๗๘๐  นางเยาวลักษณ  ย่ังยืน 
๒๗๘๑  นางสาวรัชญา  พลอยแกว 
๒๗๘๒  นางสาววรรณิภา  อมาตยกุล 
๒๗๘๓  นางศิริกาญจนา  พัฒนาศักด์ิ 
๒๗๘๔  นางสมพร  พัฒนชัยวัตร 
๒๗๘๕  นางสินี  จงจิตต 
๒๗๘๖  นางสาวสุภาพร  สกุลเที่ยงตรง 
๒๗๘๗  นางสาวสุภาวดี  ตันเจริญผล 
๒๗๘๘  นางสาวอุมาพร  นามวัฒน 
๒๗๘๙  นางกรกมล  เพชรลอมทอง 
๒๗๙๐  นางสาวจันทรสุดา  รักษพลเมือง 
๒๗๙๑  นางนนทพร  วันงาม 
๒๗๙๒  นางนฤมล  สมทุรโคจร 
๒๗๙๓  นางนิภา  เจียมโฆสิต 
๒๗๙๔  นางปุณญเกษม  สระแกว 
๒๗๙๕  นางพรรณนิภา  มุสิกุล 
๒๗๙๖  นางเรวดี  สกุลพาณิชย 
๒๗๙๗  นางวิลาวัณย  ทรัพยพันแสน 
๒๗๙๘  นางสาวอัจฉรา  ออนจันทร 
๒๗๙๙  นางสาวเกษร  ตันนุกิจ 
๒๘๐๐  นางนันทวรรณ  ชื่นศิริ 
๒๘๐๑  นางกชกร  เฉลิมกาญจนา 
๒๘๐๒  นางสาวกนกลักษณ  สุมโนจิตราภรณ 
๒๘๐๓  นางสาวกนกวรรณ  ติลกสกุลชัย 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๘๐๔  นางสาวกนกอร  อินทราพิเชฐ 
๒๘๐๕  นางกมนพรรธน  ทิพยไกรศรโชติ 
๒๘๐๖  นางสาวกมลทิพย  กสิภาร 
๒๘๐๗  นางสาวกมลวัลย  ลือประเสริฐ 
๒๘๐๘  นางสาวกรกช  อินทราพิเชฐ 
๒๘๐๙  นางสาวกรรณิกา  คงสาคร 
๒๘๑๐  นางสาวกรรณิกา  พนัสอําพล 
๒๘๑๑  นางกรรณิการ  ดิษยวงศ 
๒๘๑๒  นางกรรณิการ  ปานนุช 
๒๘๑๓  นางสาวกรุณี  ขวัญบุญจัน 
๒๘๑๔  นางกฤตวัน  ศิริบูรณ 
๒๘๑๕  นางกฤษณา  ชินสิญจน 
๒๘๑๖  นางกอบกุล  ต้ังสินมั่นคง 
๒๘๑๗  นางกอบกุล  รายะนาคร 
๒๘๑๘  นางกอบศิริ  วรศรี 
๒๘๑๙  นางสาวกัญจนา  ธีระกุล 
๒๘๒๐  นางสาวกัญชลี  เจติยานนท 
๒๘๒๑  นางกัญญดา  ประจุศิลป 
๒๘๒๒  นางกานดา  ทองคลองไทร 
๒๘๒๓  นางกาบแกว  สุคนธสรรพ 
๒๘๒๔  นางก่ิงแกว  ศิริวิทยากร 
๒๘๒๕  นางสาวกิติมา  อินทรัมพรรย 
๒๘๒๖  นางกุสุมา  ชูศิลป 
๒๘๒๗  นางสาวเกษร  จันทรศิริ 
๒๘๒๘  นางเก้ือจิตต  ฉิมทิม 
๒๘๒๙  นางเข็มทอง  นิ่มจินดา 
๒๘๓๐  นางคณิตา  ตังคณานุรักษ 

๒๘๓๑  นางคัทรี  ชัยชาญวัฒนากุล 
๒๘๓๒  นางสาวเครือวัลย  ชัชกุล 
๒๘๓๓  นางฆรณี  ตุยเต็มวงศ 
๒๘๓๔  นางสาวจงจินตน  รัตนาภินันทชัย 
๒๘๓๕  นางสาวจงรักษ  อุตรารัชตกิจ 
๒๘๓๖  นางจอมใจ  พีรพัฒนา 
๒๘๓๗  นางจันทรจรัส  ศรีศิริ 
๒๘๓๘  นางจามะรี  เชียงทอง 
๒๘๓๙  นางสาวจารุณี  มณีกุล 
๒๘๔๐  นางจารุณี  วงศละคร 
๒๘๔๑  นางจํานงค  แจมจันทรวงษ 
๒๘๔๒  นางจิตเกษม  สุวรรณรัฐ 
๒๘๔๓  นางสาวจิตตินันท  บุญสถิรกุล 
๒๘๔๔  นางจิตรียา  ไชยศรีพรหม 
๒๘๔๕  นางจินตนา  ดวงแพง 
๒๘๔๖  นางสาวจิราพร  ชมพิกุล 
๒๘๔๗  นางจิราพร  ตยุติวุฒิกุล 
๒๘๔๘  นางจิราพร  สิทธิถาวร 
๒๘๔๙  นางจิรายุ  เอื้อวรากุล 
๒๘๕๐  นางสาวเจนจิรา  เรืองชยจตุพร 
๒๘๕๑  นางเจียมจิตร  ชวากร 
๒๘๕๒  นางเจียรนัย  เล็กอุทัย 
๒๘๕๓  นางสาวเฉิดเฉลา  แกวประเคน 
๒๘๕๔  นางสาวโฉมพิลาศ  จงสมชัย 
๒๘๕๕  นางชนัดดา  เหมือนแกว 
๒๘๕๖  นางชลลดา  จิตติวัฒนพงศ 
๒๘๕๗  นางชอทิพย  ปุรินทวรกุล 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๘๕๘  นางชื่นจิตต  แจงเจนกิจ 
๒๘๕๙  นางสาวชื่นจิตต  บุญเฉิด 
๒๘๖๐  นางสาวชุติมณฑน  บุญมาก 
๒๘๖๑  นางชุติมา  เวทการ 
๒๘๖๒  นางชุติมา  อัตถากรโกวิท 
๒๘๖๓  นางสาวชุลีพร  วงศธวัชนุกูล 
๒๘๖๔  นางฐปนรรต  พรหมอินทร 
๒๘๖๕  นางสาวณัฐยา  แซอึ้ง 
๒๘๖๖  นางณัฐวดี  ณ มโนรม 
๒๘๖๗  นางสาวดวงเดือน  ไชยจงมี 
๒๘๖๘  นางสาวดวงมณี  จงรักษ 
๒๘๖๙  นางดวงสมร  สุวัฑฒน 
๒๘๗๐  นางดวงสมร  อรพินท 
๒๘๗๑  นางสาวดารณี  อุทัยรัตนกิจ 
๒๘๗๒  นางดาวรุง  ชะระอ่ํา 
๒๘๗๓  นางดุษฎี  มัชฌิมาภิโร 
๒๘๗๔  นางถนอมพร  เลาหจรัสแสง 
๒๘๗๕  นางสาวทัชชมัย  ฤกษะสุต 
๒๘๗๖  นางสาวทัศนา  ไขคํา 
๒๘๗๗  นางทัศนีย  บุญเติม 
๒๘๗๘  นางทัศนีย  ศรีเพ็ชรพันธุ 
๒๘๗๙  นางสาวทัศนีย  ศิริวรรณ 
๒๘๘๐  นางสาวทิพยา  เอกลักษณานันท 
๒๘๘๑  นางทิพวรรณ  ลิมังกูร 
๒๘๘๒  นางทิพวรรณ  สิทธิรังสรรค 
๒๘๘๓  นางสาวทิพา  เทพอัครพงศ 
๒๘๘๔  นางสาวทิพาพร  วงศหงษกุล 

๒๘๘๕  นางสาวทิพาพร  อยูวิทยา 
๒๘๘๖  นางสาวเทวี  สวรรยาธิปติ 
๒๘๘๗  นางธารทิพย  พรหมขัติแกว 
๒๘๘๘  นางสาวธีรวัลย  ศิลารัตน 
๒๘๘๙  นางสาวนงนิตย  ธีระวัฒนสุข 
๒๘๙๐  นางนงนุช  เลาหะวิสุทธิ์ 
๒๘๙๑  นางนงนุช  สุขวารี 
๒๘๙๒  นางสาวนพภา  ชัยวัฒน 
๒๘๙๓  นางนพมณี  โทปุญญานนท 
๒๘๙๔  นางนพรัตน  โพธิ์ศรีทอง 
๒๘๙๕  นางนพรัตน  อาสนสถิตย 
๒๘๙๖  นางสาวนภาทรัพย  เลิศปรีดากร 
๒๘๙๗  นางนภาพร  สิงหทัต 
๒๘๙๘  นางนริยา  ตันธนกิจ 
๒๘๙๙  นางนฤมล  คลายแกว 
๒๙๐๐  นางนฤมล  ธีรวัฒน 
๒๙๐๑  นางสาวนวลนอย  บรมรัตนพงศ 
๒๙๐๒  นางสาวนวลพรรณ  งามย่ีสุน 
๒๙๐๓  นางสาวนัญ  เจริญพันธุศิริกุล 
๒๙๐๔  นางนันทนา  แจงสุวรรณ 
๒๙๐๕  นางสาวนันทรัตน  โฆมานะสิน 
๒๙๐๖  นางนันทา  โรจนอุดมศาสตร 
๒๙๐๗  นางนัยนา  วงศจรรยา 
๒๙๐๘  นางนัยนา  อรรจนาทร 
๒๙๐๙  นางนาฏยา  วงษปาน 
๒๙๑๐  นางสาวนาฏสุดา  ภูมิจํานงค 
๒๙๑๑  นางนิดา  ชาญบรรยง 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๙๑๒  นางสาวนิตยา  นิจพานิชย 
๒๙๑๓  นางสาวนิตยา  วัจนะภูมิ 
๒๙๑๔  นางสาวนิธิดา  อดิภัทรนันท 
๒๙๑๕  นางสาวนิศา  ชัชกุล 
๒๙๑๖  นางสาวนุชนารถ  ศรีวงศิตานนท 
๒๙๑๗  นางแนงนอย  ดวงดารา 
๒๙๑๘  นางบงกชรัตน  ปติยนต 
๒๙๑๙  นางบริบูรณสุข  บัญชรเทวกุล 
๒๙๒๐  นางสาวบุญจันทร  วงศสุนพรัตน 
๒๙๒๑  นางสาวบุญตา  ชวยมาก 
๒๙๒๒  นางบุญเสริม  บุญสมยา 
๒๙๒๓  นางสาวบุญอนันต  พินัยทรัพย 
๒๙๒๔  นางสาวบุษกร  สําโรงทอง 
๒๙๒๕  นางเบญจนี  พนัธภูวงศ 
๒๙๒๖  นางเบญจวรรณ  ปตาสวัสด์ิ 
๒๙๒๗  นางสาวปนัดดา  อินทรพรหม 
๒๙๒๘  นางสาวประณิธิ  หงสประภาส 
๒๙๒๙  นางประณีต  สงวัฒนา 
๒๙๓๐  นางประทีป  ยอดเกตุ 
๒๙๓๑  นางประนอม  แกวระคน 
๒๙๓๒  นางประไพ  เชิงฉลาด 
๒๙๓๓  นางประไพศรี  โหลํายอง 
๒๙๓๔  นางประภาพร  ขอไพบูลย 
๒๙๓๕  นางสาวประภาศรี  อัศวกุล 
๒๙๓๖  นางประภาศรี  อึ่งกุล 
๒๙๓๗  นางประยงค  กล่ันฤทธิ์ 
๒๙๓๘  นางสาวประเสริฐ  อยูนาน 

๒๙๓๙  นางปราณี  อัศวภูษิตกุล 
๒๙๔๐  นางสาวปรียา  ขุมทรัพย 
๒๙๔๑  นางปญจวรรณ  ธนสุทธิพิทักษ 
๒๙๔๒  นางปทมาวดี  เลหมงคล 
๒๙๔๓  นางปาริชาต  สถาปตานนท 
๒๙๔๔  นางปยนันท  พิสิษฐพงศ 
๒๙๔๕  นางปยะวรรณ  สุธารัตน 
๒๙๔๖  นางสาวเปรมจิต  อาภรณแมกลอง 
๒๙๔๗  นางผองศรี  ล่ิมวงศ 
๒๙๔๘  นางพรณีย  ตะกรุดทอง 
๒๙๔๙  นางพรทิพย  ประพันธพจน 
๒๙๕๐  นางสาวพรทิพย  ไวแสง 
๒๙๕๑  นางสาวพรรณจิรา  วงศสวัสด์ิ 
๒๙๕๒  นางพรรณี  พักคง 
๒๙๕๓  นางพรรวินธ  เยาววิวัฒน 
๒๙๕๔  นางพวงเพชร  บุตรี 
๒๙๕๕  นางพวงมณี  ชัยเสรี 
๒๙๕๖  นางพอใจ  ถามากร 
๒๙๕๗  นางพะเยาว  สุจริต 
๒๙๕๘  นางสาวพักตรผจง  วัฒนสินธุ 
๒๙๕๙  นางพัชรา  กอยชูสกุล 
๒๙๖๐  นางสาวพัชรี  เจียรนัยกูร 
๒๙๖๑  นางพัชรี  ต้ังตระกูล 
๒๙๖๒  นางพัธนา  ฉายศรีศิริ 
๒๙๖๓  นางสาวพันทวี  เชื้อขาว 
๒๙๖๔  นางสาวพิชา  เกษตรเวทิน 
๒๙๖๕  นางพิณทิพย  กรรณสูตร 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๒๙๖๖  นางสาวพิมพันธ  เดชะคุปต 
๒๙๖๗  นางพิมภา  สุตรา 
๒๙๖๘  นางพิศมัย  ศรีอําไพ 
๒๙๖๙  นางเพชรรัตน  ธรรมเบญจพล 
๒๙๗๐  นางเพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ 
๒๙๗๑  นางสาวเพ็ญพักตร  ทองแท 
๒๙๗๒  นางเพ็ญศรี  เจริญวานิช 
๒๙๗๓  นางสาวเพลินพิศ  บชูาธรรม 
๒๙๗๔  นางเพียงใจ  ศุขโรจน 
๒๙๗๕  นางเพียงพบ  มนตนวลปรางค 
๒๙๗๖  นางเพียรจิตต  ภูมิสิริกุล 
๒๙๗๗  นางเพียรศิริ  ปยะธีรธิติวรกุล 
๒๙๗๘  นางสาวไพจิตร  อิ่งศิริวัฒน 
๒๙๗๙  นางภัณฑิลา  อิฐรัตน 
๒๙๘๐  นางภาวินี  ยมดํา 
๒๙๘๑  นางภิญญฑิตา  มุงการดี 
๒๙๘๒  นางสาวภิรมยา  คุรุเสถียร 
๒๙๘๓  นางมณฑลี  ศาสนนันทน 
๒๙๘๔  นางมณฑา  ประพันธเนติวุฒ ิ
๒๙๘๕  นางมณฑา  สมานบุญ 
๒๙๘๖  นางมณฑิรา  ตัณฑนุช 
๒๙๘๗  นางมณีปน  พรหมสุทธิรักษ 
๒๙๘๘  นางสาวมยุรี  เจริญทรัพย 
๒๙๘๙  นางสาวมยุรี  วัดแกว 
๒๙๙๐  นางมลวิภา  วงษสกุล 
๒๙๙๑  นางมัณฑนา  นวลเจริญ 
๒๙๙๒  นางมัทนี  สงวนเสริมศรี 

๒๙๙๓  นางสาวมัลลิกา  นาถเสวี 
๒๙๙๔  นางมาระตรี  เปล่ียนศิริชัย 
๒๙๙๕  นางมาลี  ต้ังสถิตยกุลชัย 
๒๙๙๖  นางมาลี  พัฒนกุล 
๒๙๙๗  นางมาลี  เอื้ออํานวย 
๒๙๙๘  นางสาวมุขดา  ศิริเทพทวี 
๒๙๙๙  นางเมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ 
๓๐๐๐  นางแมนสรวง  วุฒิอุดมเลิศ 
๓๐๐๑  นางยุพดี  เสตพรรณ 
๓๐๐๒  รอยตํารวจเอกหญิง  ยุพิน  อังสุโรจน 
๓๐๐๓  นางยุวพิน  ดานดุสิตาพันธ 
๓๐๐๔  นางเยาวลักษณ  สุขธนะ 
๓๐๐๕  นางสาวเยาวลักษณ  สุรพันธพิศิษฐ 
๓๐๐๖  นางเยาวลักษณ  อูปรัชญา 
๓๐๐๗  นางรจนา  ยศธสาร 
๓๐๐๘  นางสาวรพีพรรณ  นาคะสิริ 
๓๐๐๙  นางสาวรวิพร  คูเจริญไพศาล 
๓๐๑๐  นางรสคนธ  รัตนเสริมพงศ 
๓๐๑๑  นางสาวรสริน  พิมลบรรยงก 
๓๐๑๒  นางรสริน  วองวิไลรัตน 
๓๐๑๓  นางสาวระเบียบ  กอเกียรติคุณ 
๓๐๑๔  นางสาวระวีวรรณ  เอื้อพันธวิริยะกุล 
๓๐๑๕  นางรัชนี  สุทธศิักด์ิ 
๓๐๑๖  นางรัตนา  ศรีเหรัญ 
๓๐๑๗  นางรัตนาภรณ  อัตธรรมรัตน 
๓๐๑๘  นางรับพร  กิตติวัชร 
๓๐๑๙  นางรัศมี  วุฒิเสน 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๐๒๐  นางรุงทิพย  พันธุเมธากุล 
๓๐๒๑  นางรุงทิวา  ชูทอง 
๓๐๒๒  นางรุงนภา  ศรีชนะ 
๓๐๒๓  นางสาวรุจา  อรุณบรรเจิดกุล 
๓๐๒๔  นางสาวเรณู  อาจสาลี 
๓๐๒๕  นางเรไร  ไพรวรรณ 
๓๐๒๖  นางโรจนา  วรรณสวาง 
๓๐๒๗  นางสาวละอองศรี  อัชชนียะสกุล 
๓๐๒๘  นางสาวละเอียด  ศิริวิริยะสมบูรณ 
๓๐๒๙  นางลักษณา  พื้นชมภู 
๓๐๓๐  นางสาวลัดดาวัลย  บางทาไม 
๓๐๓๑  นางสาวลัดดาวัลย  ผิวทองงาม 
๓๐๓๒  นางลีณา  สุนทรสุข 
๓๐๓๓  นางสาวเลิศลักษณ  เงินศิริ 
๓๐๓๔  นางสาววงเดือน  ปนดี 
๓๐๓๕  นางสาววนิดา  ศรีแสงทอง 
๓๐๓๖  นางวรรณชนก  จันทชุม 
๓๐๓๗  นางวรรณนิภา  บุญระยอง 
๓๐๓๘  นางสาววรรณา  สุขสบาย 
๓๐๓๙  นางสาววรรณี  กัณฐกมาลากุล 
๓๐๔๐  นางวรรณี  ธรรมโชติ 
๓๐๔๑  นางวรัญญา  วองวิทย 
๓๐๔๒  นางสาววรางคณา  สมพงษ 
๓๐๔๓  นางวราภรณ  ตันรัตนกุล 
๓๐๔๔  นางสาววราภรณ  เลิศพูนวิไลกุล 
๓๐๔๕  นางวราภรณ  อัครปทุมวงศ 
๓๐๔๖  นางสาววราภา  คุณาพร 

๓๐๔๗  นางวรารัตน  เขียวไพรี 
๓๐๔๘  นางสาววราสิริ  สาครวาสี 
๓๐๔๙  นางสาววรุณี  เชาวนสุขุม 
๓๐๕๐  นางวลัยรัตน  จันทรวงศ 
๓๐๕๑  นางวัชราภรณ  ทศพร 
๓๐๕๒  นางวัชรี  พฤกษิกานนท 
๓๐๕๓  นางวัชรี  อาภาภิรม 
๓๐๕๔  นางวัชรีวรรณ  ทองสะอาด 
๓๐๕๕  นางวันทนา  จันทพันธ 
๓๐๕๖  นางวันทนี  โกวิทางกูร 
๓๐๕๗  นางวันทนีย  แสนภักดี 
๓๐๕๘  นางวันวิศาข  งามผองใส 
๓๐๕๙  นางวารินทร  พิมพา 
๓๐๖๐  นางสาววารีญา   

ภวภูตานนท  ณ  มหาสารคาม 
๓๐๖๑  นางวารีรัตน  แกวอุไร 
๓๐๖๒  นางวิภา  สุโรจนะเมธากุล 
๓๐๖๓  นางสาววิภา  โอสถารมย 
๓๐๖๔  นางวิภาภรณ  บุญยงค 
๓๐๖๕  นางวิมล  เอมโอช 
๓๐๖๖  นางวิลาวัณย  ศรศิลป 
๓๐๖๗  นางสาววิไลพร  บุณยฤทธ์ิ 
๓๐๖๘  นางวิไลลักษณ  กิจจนะพานิช 
๓๐๖๙  นางวิไลวรรณ  วิฑูรยสฤษฏศิลป 
๓๐๗๐  นางศรินทรทิพย  แทนธาน ี
๓๐๗๑  นางศรีเทียน  ตรีศิริรัตน 
๓๐๗๒  นางศรีนอย  ชุมคํา 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๐๗๓  นางสาวศรีวิชา  ครุฑสูตร 
๓๐๗๔  นางศรีสกุล  สุขสวาง 
๓๐๗๕  นางสาวศศิเพ็ญ  พวงสายใจ 
๓๐๗๖  นางสาวศันสนีย  จําจด 
๓๐๗๗  นางศันสนีย  วงศไวศยวรรณ 
๓๐๗๘  นางศิรินุช  ศรีเจริญเวช 
๓๐๗๙  นางสาวศิริพร  กิรติการกุล 
๓๐๘๐  นางศิริพร  ดํารงคศักด์ิกุล 
๓๐๘๑  นางศิริพร  สุเมธารัตน 
๓๐๘๒  นางสาวศิริพรรณ  ตันตาคม 
๓๐๘๓  นางศิริรัตน  ภาศักดี 
๓๐๘๔  นางศิริรัตน  เรืองจุย 
๓๐๘๕  นางศิริวรรณ  สันทัด 
๓๐๘๖  นางสาวศิริวัลห  วัฒนสินธุ 
๓๐๘๗  นางศิวาพร  สหวัฒน 
๓๐๘๘  นางสาวศุภจิตรา  ชัชวาลย 
๓๐๘๙  นางศุภมาศ  ณ  ถลาง 
๓๐๙๐  นางศุภลาภ  พิทักษโลหพิตร 
๓๐๙๑  นางสาวศุภานัน  สิทธิเลิศ 
๓๐๙๒  นางสงบ  พรหมจินดา 
๓๐๙๓  นางสาวสนอง  โลหิตวิเศษ 
๓๐๙๔  นางสาวสมพร  แมลงภู 
๓๐๙๕  นางสาวสมพร  วัฒนนุกูลเกียรติ 
๓๐๙๖  นางสมพร  วารนาโด 
๓๐๙๗  นางสมศรี  ภัทรธรรม 
๓๐๙๘  นางสมศิริ  อรุโณทัย 
๓๐๙๙  นางสาวสรัญญา  วัชโรทัย 

๓๑๐๐  นางสลิล  ศิริมงคล 
๓๑๐๑  นางสาวสันติยา  เอกอัคร 
๓๑๐๒  นางสาคร  กลาหาญ 
๓๑๐๓  นางสายตา  บุญโฉม 
๓๑๐๔  นางสายพิณ  ไชยนันทน 
๓๑๐๕  นางสายวรีย  รพีพัทธ 
๓๑๐๖  นางสาวสําอาง  สืบสมาน 
๓๑๐๗  นางสาวสิริกร  กาญจนสุนทร 
๓๑๐๘  นางสาวสิริกุล  วะสี 
๓๑๐๙  นางสาวสิรินดา  ยุนฉลาด 
๓๑๑๐  นางสิริภัทร  พราหมณีย 
๓๑๑๑  นางสาวสิริภา  ชางศิริกุลชัย 
๓๑๑๒  นางสิริวรรณ  นันทจันทูล 
๓๑๑๓  นางสิริสิน  ชุมรุม 
๓๑๑๔  นางสุกัญญา  ณ  ตะก่ัวทุง 
๓๑๑๕  นางสุกัญญา  บูรณเดชาชัย 
๓๑๑๖  นางสาวสุคนธา  เจริญวิทย 
๓๑๑๗  นางสุจิตร  ธนะไชย 
๓๑๑๘  นางสาวสุจิตรา  เทียนสวัสด์ิ 
๓๑๑๙  นางสุจิตรา  สุคนธทรัพย 
๓๑๒๐  นางสาวสุจิรา  จรัสศิลป 
๓๑๒๑  นางสาวสุชาดา  ต้ังทางธรรม 
๓๑๒๒  นางสุชาวดี  เกษมณี 
๓๑๒๓  นางสาวสุชีลา  ตันชัยนันท 
๓๑๒๔  นางสุณี  ภูสีมวง 
๓๑๒๕  นางสุดจิต  สงวนเรือง 
๓๑๒๖  นางสาวสุดา  วรรณประสาท 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๑๒๗  นางสาวสุทธินี  ภูวนาถ 
๓๑๒๘  นางสาวสุทิน  คูหาเรืองรอง 
๓๑๒๙  นางสุนทรี  ศรีสังวาลย 
๓๑๓๐  นางสุนันท  นีลพงษ 
๓๑๓๑  นางสุนันทา  โกคูณ 
๓๑๓๒  นางสุนันทา  จันทกูล 
๓๑๓๓  นางสาวสุนิตย  สุวรรณมณี 
๓๑๓๔  นางสุนี  ศักดาเดช 
๓๑๓๕  นางสุนีย  ใจเอื้อ 
๓๑๓๖  นางสุนีย  เศรณีวิจัยกิจการ 
๓๑๓๗  นางสุนีย  สอนตระกูล 
๓๑๓๘  นางสุนีย  สุนทรมีเสถียร 
๓๑๓๙  นางสุประวีณ  อารยพรหม 
๓๑๔๐  นางสาวสุปริญญา  ชุกะวัฒน 
๓๑๔๑  นางสุปรียา  ตันสกุล 
๓๑๔๒  นางสาวสุปรียา  วงษตระหงาน 
๓๑๔๓  นางสาวสุพร  รัตนพันธ 
๓๑๔๔  นางสุพรรณี  ชุติเนตร 
๓๑๔๕  นางสาวสุพรรณี  สมานญาติ 
๓๑๔๖  นางสุพิน  บุญชูวงศ 
๓๑๔๗  นางสุภวรรณ  ฎิระวณิชยกุล 
๓๑๔๘  นางสุภัทรพร  เทพมงคล 
๓๑๔๙  นางสุภัทรา  อมาตยกุล 
๓๑๕๐  นางสุภา  ชดเชย 
๓๑๕๑  นางสุภาณี  โลหิตานนท 
๓๑๕๒  นางสุภาภรณ  ศรีรมโพธิ์ทอง 
๓๑๕๓  นางสุภารัตน  ไวยชีตา 

๓๑๕๔  นางสาวสุมน  มาสุธน 
๓๑๕๕  นางสุมาลี  สันติพลวุฒ ิ
๓๑๕๖  นางสุรางค  นันทกาวงศ 
๓๑๕๗  นางสุรางค  สีโท 
๓๑๕๘  นางสุรีย  วงศวณิช 
๓๑๕๙  นางสุรีย  อรรถกร 
๓๑๖๐  นางสาวสุวรรณา  ชุติมันต 
๓๑๖๑  นางสุวรรณี  พุทธิศรี 
๓๑๖๒  นางสาวสุวารีย  วงศวัฒนา 
๓๑๖๓  นางสาวสุวิภาภรณ  ศิริพรพิทักษ 
๓๑๖๔  นางสุวิสา  พัฒนเกียรติ 
๓๑๖๕  นางเสาวนี  มรกตเขียว 
๓๑๖๖  นางเสาวรัตน  เอื้อเพิ่มเกียรติ 
๓๑๖๗  นางสาวแสงเทียน  อัจจิมางกูร 
๓๑๖๘  นางสาวโสภาพรรณ  แสงศัพท 
๓๑๖๙  นางโสภารัตน  จารุสมบัติ 
๓๑๗๐  นางโสภิดา  ยงยอด 
๓๑๗๑  นางโสภิต  นามเชียงใต 
๓๑๗๒  นางสาวโสมสกาว  เพชรานนท 
๓๑๗๓  นางไหมไทย  ศรีแกว 
๓๑๗๔  นางอภิญญา  รูปงาม 
๓๑๗๕  นางสาวอภิญญา  อัศวนิก 
๓๑๗๖  นางอภิวันท  ธรรมรัตน 
๓๑๗๗  นางอรชร  มณีสงฆ 
๓๑๗๘  นางอรชาต  สืบสิทธิ์ 
๓๑๗๙  นางอรนุช  ลิมตศิริ 
๓๑๘๐  นางสาวอรพรรณ  พนัสพัฒนา 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๑๘๑  นางอรฤดี  สุทธิศรี 
๓๑๘๒  นางอรลักษณ  รอดอนันต 
๓๑๘๓  นางอรวรรณ  ชนะพลไกร 
๓๑๘๔  นางสาวอรวรรณ  วงศมีเกียรติ 
๓๑๘๕  นางอรสิริ  ชื่นทรวง 
๓๑๘๖  นางอรอุมา  โตะยามา 
๓๑๘๗  นางสาวอรินทิพย  ธรรมชัยพิเนต 
๓๑๘๘  นางอรุณรัตน  วิเชียรเขียว 
๓๑๘๙  นางสาวอรุณวดี  ชนะวงศ 
๓๑๙๐  นางสาวอังสนา  จ่ันแดง 
๓๑๙๑  นางอัจจนา  วงศชัยสุวัฒน 
๓๑๙๒  นางอัจฉรา  ธรรมาภรณ 
๓๑๙๓  นางอัจฉราพร  ส่ีหิรัญวงศ 
๓๑๙๔  นางอัจฉราภรณ  เปยมสมบูรณ 
๓๑๙๕  นางสาวอัมพร  บํารุงผล 
๓๑๙๖  นางอารีย  ธัญกิจจานุกิจ 
๓๑๙๗  นางสาวอารีย  เพลินชัยวาณิช 
๓๑๙๘  นางอารีรัตน  สุพุทธิธาดา 
๓๑๙๙  นางอาวรณ  โอภาสพัฒนกิจ 
๓๒๐๐  นางอําพน  ศรีรักษา 
๓๒๐๑  นางอําพัน  พรหมบุตร 
๓๒๐๒  นางสาวอําไพ  จารุวัชรพาณิชกุล 
๓๒๐๓  นางอิ่มจิต  เลิศพงษสมบัติ 
๓๒๐๔  นางอุดมลักษณ  มัจฉาชีพ 
๓๒๐๕  นางสาวอุทุมมา  มัฆะเนม ี
๓๒๐๖  นางสาวอุบลรัตน  พันธุมนิทร 
๓๒๐๗  นางสาวอุมา  ประวัติ 

๓๒๐๘  นางอุไรวรรณ  คําไทย 
๓๒๐๙  นางอุษณีย  เพชรรัชตะชาติ 
๓๒๑๐  นางสาวอุษณีย  ลีรวัฒน 
๓๒๑๑  นางสาวอุษา  เชษฐานนท 
๓๒๑๒  นางเอื้อเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 
๓๒๑๓  นางสาวโอบเอ้ือ  เจริญทรัพย 
๓๒๑๔  นางกรรณิการ  พัฒนสิงห 
๓๒๑๕  นางสาวกฤษณา  จิตรประสงค 
๓๒๑๖  นางกฤษณา  ศิริวิบุลยกิติ 
๓๒๑๗  นางสาวกุลประภัสสร  ไปรยายุตากุล 
๓๒๑๘  นางเกตุชญา  ประพฤติ 
๓๒๑๙  นางสาวเกษร  ทมทิตชงค 
๓๒๒๐  นางสาวจิตติมา  อุดมสถาพันธ 
๓๒๒๑  นางจิราภรณ  ศาลิคุปต 
๓๒๒๒  นางจุฑาธิป  วิวัฒนาพันธุ 
๓๒๒๓  นางสาวฉันทนา  วิชชุประเสริฐ 
๓๒๒๔  นางชุดา  ศรีสุคนธ 
๓๒๒๕  นางสาวฐานิสรา  กนกการ 
๓๒๒๖  นางฑรรศนพรชนก  ทองแยม 
๓๒๒๗  นางถนอมจิตร  พัฒนศิลป 
๓๒๒๘  นางทองพูล  แตสมบัติ 
๓๒๒๙  นางสาวทัศนีย  ตันติฤทธิศักด์ิ 
๓๒๓๐  นางธวัลรัตน  แดงหาญ 
๓๒๓๑  นางสาวธาริยา  เสาวรัญ 
๓๒๓๒  นางสาวนงเยาว  นวลพรหม 
๓๒๓๓  นางนงรัก  คูหากาญจน 
๓๒๓๔  นางนพภาภรณ  พาหิระ 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๒๓๕  นางนฤมล  ตปนียะกุล 
๓๒๓๖  นางนันทนา  ศรีพินิจ 
๓๒๓๗  นางนิภา  ชมภูนุช 
๓๒๓๘  นางสาวนิมัศตูรา  แว 
๓๒๓๙  นางเนาวรัตน  ทรัพยะโตษก 
๓๒๔๐  นางบุญศรี  ศิลปสมบูรณ 
๓๒๔๑  เรืออากาศเอกหญิง  บุญสืบ  สมบัติ 
๓๒๔๒  นางสาวบุษราวรรณ  ศรีวรรธนะ 
๓๒๔๓  นางปญจรัตน  ศรีสวาง 
๓๒๔๔  นางปาริชาติ  ต้ังกฤษณขจร 
๓๒๔๕  นางสาวพจนา  ปยะปกรณชัย 
๓๒๔๖  นางพรทิพย  วงศรัตนพงษ 
๓๒๔๗  นางสาวพรรณทิพา  แกวมาตย 
๓๒๔๘  นางพรรณี  ผานิดานันท 
๓๒๔๙  นางสาวพัชราพร  แซเอา 
๓๒๕๐  นางสาวพัชราลักษณ  เถ่ือนนาดี 
๓๒๕๑  นางเพชรสี  เก็บสมบัติ 
๓๒๕๒  นางสาวไพวรรณ  เหลาวัฒนาถาวร 
๓๒๕๓  นางเฟองรักษ  รวมเจริญ 
๓๒๕๔  นางภัทรา  อังสุวรรณ 
๓๒๕๕  นางมาลินี  บุณยรัตพันธุ 
๓๒๕๖  นางสาวเมตตา  ตรีบํารุง 
๓๒๕๗  นางยุพเรศ  จํารัสธนสาร 
๓๒๕๘  นางเย็นจิตร  เตชะดํารงสิน 
๓๒๕๙  นางรสสุคนธ  กังวาลเลิศ 
๓๒๖๐  นางสาวรัจจา  ศรีสุเทพ 
๓๒๖๑  นางสาวเรวดี  เดชผล 

๓๒๖๒  นางลักษณา  พลอยเล่ือมแสง 
๓๒๖๓  นางสาววนิดา  กีรติกรณสุภัค 
๓๒๖๔  นางวรรณิกา  มโนรมณ 
๓๒๖๕  นางสาววารุณี  ตันติวิสุทธิ์ 
๓๒๖๖  นางวิภาจรี  นวสิริ 
๓๒๖๗  นางวิไลรัตน  เดียวกูล 
๓๒๖๘  นางสาวศรีสมร  กมลเพ็ชร 
๓๒๖๙  นางศศิธร  ต้ังสวัสด์ิ 
๓๒๗๐  นางศันสนีย  สุดประเสริฐ 
๓๒๗๑  นางสาวศิริมา  ปทมดิลก 
๓๒๗๒  นางสาวสมจินต  จินดาวิจักษณ 
๓๒๗๓  นางสาวสมบูรณ  ขอสกุล 
๓๒๗๔  นางสมศรี  คามากิ 
๓๒๗๕  นางสุฑารัตน  ต้ังสกุลวัฒนา 
๓๒๗๖  นางสุดารัตน  วัฒนโยธิน 
๓๒๗๗   นางสาวสุนันทา  พงศไพบูลย 
๓๒๗๘  นางสุนันทา  ศรีสาคร 
๓๒๗๙  นางสุนิสา  ไทยจินดา 
๓๒๘๐  นางสุพร  ผดุงศุภไลย 
๓๒๘๑  นางสาวสุรางค  เลิศคชาธาร 
๓๒๘๒  นางสุวรรณ  สุริยจามร 
๓๒๘๓  นางเสาวนิต  วิชัยขัทคะ 
๓๒๘๔  นางเสาวลักษณ  สุริยมงคล 
๓๒๘๕  นางแสงมาส  จินตนสรรค 
๓๒๘๖  นางสาวอังคณา  เจริญวัฒนาโชคชัย 
๓๒๘๗  นางอัจฉรา  ดํากระบี่ 
๓๒๘๘  นางสาวอัญชลี  จูฑะพุทธิ 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๒๘๙  นางสาวอัญชลี  ภุมมา 
๓๒๙๐  นางอุทุมพร  กําภู ณ อยุธยา 
๓๒๙๑  นางอุไร  ศัลยพงษ 
๓๒๙๒  นางอุษณีย  เทพวรชัย 
๓๒๙๓  นางสาวสุพรศรี  ทุมโฆสิต 
๓๒๙๔  นางสาวธารินี  รอดสน 
๓๒๙๕  คุณเพ็ญศรี  เขียวมีสวน 
๓๒๙๖  พลตํารวจตรีหญิง  นัยนา  เกิดวิชัย 
๓๒๙๗  พันตํารวจเอกหญิง  เบญจวรรณ  

เกียรติสารพิภพ 
๓๒๙๘  พันตํารวจเอกหญิง  ศลิษา  ศิริไพศาล 
๓๒๙๙  พันตํารวจเอกหญิง  ศิริจันทร   
 จันทรแสงสวาง 
๓๓๐๐  นางสาวขวัญเรือน  สังขประไพ 
๓๓๐๑  นางสาวเบญจพร  สันติชีวะเสถียร 
๓๓๐๒  นางกนกพร  ส้ันศรี 
๓๓๐๓  นางสาวจันทนี  พงศสุภาพชน 
๓๓๐๔  นางดวงเดือน  มั่นธรรม 
๓๓๐๕  นางเดนเดือน  กล่ันสอน 
๓๓๐๖  นางธันยพร  เพชรสังข 
๓๓๐๗  นางนาตยา  แนนหนา 
๓๓๐๘  นางไพวรรณ  พงษธา 
๓๓๐๙  นางมินตรา  รัตนนาคินทร 
๓๓๑๐  นางวีณา  อินทับ 
๓๓๑๑  นางสาวสมพร  รวิวรรณพงษ 
๓๓๑๒  นางสิตางคุ  ต้ังศิริ 
๓๓๑๓  นางสุกัญญา  รัตนนาคินทร 

๓๓๑๔  นางอรวรรณ  ไทยวานิช 
๓๓๑๕  นางสุวรรณนา  ชุมมานนท 
๓๓๑๖  พันตํารวจโทหญิง  เอมอร  ไชยบัวแดง 
๓๓๑๗  นางสาวหิรัญญา  บุญจํารูญ 
๓๓๑๘  นางสาวกนกพร  อติวรรณาพัฒน 
๓๓๑๙  นางสาวจําเนียร  ชื่นเจริญ 
๓๓๒๐  นางสาวจิตรภาณี  สมิตินันทน 
๓๓๒๑  นางดวงสมร  สหัสธรรมรังษี 
๓๓๒๒  นางดาหวัน  วงศพยัคฆ 
๓๓๒๓  นางสาวดีวัน  สุประดิษฐอาภรณ 
๓๓๒๔  นางตวงทิพย  พรหมสอน 
๓๓๒๕  นางทมยันต  ศิริวัฒนะตระกูล 
๓๓๒๖  นางแนงนอย  กาญจนภพ 
๓๓๒๗  นางสาวปรุงศรี  ชอบธรรม 
๓๓๒๘  นางพวงจันทร  เหลาสุทธิวงษ 
๓๓๒๙  นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา 
๓๓๓๐  นางสาวพสุมนต  สันติวิภานนท 
๓๓๓๑  นางสาวมารศรี  สมบุศยรุงเรือง 
๓๓๓๒  นางมาลินี  ขจิตวิวัฒน 
๓๓๓๓  นางสาวมุกดา  สวนสุวรรณ 
๓๓๓๔  นางรัชนีบูลย  หวนสุริยา 
๓๓๓๕  นางเรวดี  แทนวันชัย 
๓๓๓๖  นางสาวลดาวัลย  สุภะประเสริฐ 
๓๓๓๗  นางวันเพ็ญ  มธัยมจันทร 
๓๓๓๘  นางวัลภาภรณ  บุณโยทยาน 
๓๓๓๙  นางสาววิบูลเพ็ญ  หิตะพันธ 
๓๓๔๐  นางสาววิลาวัลย  ถนัดคา 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๓๔๑  นางศิริเพ็ญ  กิริวรรณา 
๓๓๔๒  นางสาวศิริรัตน  ชูวงศ 
๓๓๔๓  นางสมศรี  บัณฑิต 
๓๓๔๔  นางสุคนธ  สุขศรี 
๓๓๔๕  นางสุณี  นาสมยนต 
๓๓๔๖  นางสาวสุดา  เล่ืองลือปญญา 
๓๓๔๗  นางสุพร  โกศลานันต 
๓๓๔๘  นางสาวสุรีย  วัชรดิเรกรัตน 
๓๓๔๙  นางเสาวณีย  เกษตรสุนทร 
๓๓๕๐  นางสาวอัญชลี  พวงเขียว 
๓๓๕๑  นางสาวอารีย  สุวรรณมัจฉา 
๓๓๕๒  นางจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ 
๓๓๕๓  นางณัชชา  เกิดศรี 
๓๓๕๔  นางเนาวรัตน  สิริสาลี 
๓๓๕๕  นางพรรณนารา  ธรรมวงศา 
๓๓๕๖  นางสาวสมบุญ  จุดใหญ 
๓๓๕๗  นางสมพร  ครุฑสาคร 
๓๓๕๘  นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรวิจิตร 
๓๓๕๙  นางสาวสุวณี  คัมมกสิกิจ 
๓๓๖๐  นางภิรมย  ศรีประเสริฐ 
๓๓๖๑  นางสาวสุวรรณา  กรัพณานนท 
๓๓๖๒  นางสาวมุกดาวรรณ  กิติสมเกียรติ 
๓๓๖๓  นางศิริกุล  กสิวิวัฒน 
๓๓๖๔  นางอัสณี  เรียงเครือ 
๓๓๖๕  นางกาญจนา  เสนะเกตุ 
๓๓๖๖  นางกานดา  ทองโสภิต 
๓๓๖๗  นางจงกลณี  เมฆรัตนวรกุล 

๓๓๖๘  นางจริยา  เฉลิมเผา 
๓๓๖๙  นางจรูญลัขณ  อินทจาร รัตนราช 
๓๓๗๐  นางจันทรา  นันทสกุลการ 
๓๓๗๑  นางจิตรภาณี  นราวีรวุฒิ 
๓๓๗๒  นางจิราภรณ  แสงจันทร 
๓๓๗๓  นางเจิดจันทร  แกวอําไพ 
๓๓๗๔  นางชลีรินย  เภาพัฒนา อมรศักด์ิ 
๓๓๗๕  นางชุลีภรณ  เฟองฟุง ตรียุทธนากุล 
๓๓๗๖  นางสาวดุษณี  เลขะวิพัฒน 
๓๓๗๗  นางธิดารัตน  โยธาวงษ ตุลากัน 
๓๓๗๘  นางธีราพจน  ทองศรี 
๓๓๗๙  นางนงนุช  ตะวันพิทักษ 
๓๓๘๐  นางนุชนภางค  ศิริอัสสกุล 
๓๓๘๑  นางนุชนาถ  ชาลีกุล ทับนอย 
๓๓๘๒  นางสาวนุชรัตน  ประชาชนะชัย 
๓๓๘๓  นางเนาวลัลนลลิต  เกษตรสุวรรณ 
๓๓๘๔  นางสาวเบญจมาศ  กองทรัพย 
๓๓๘๕  นางสาวปณิธิ  อัครนิธ ิ
๓๓๘๖  นางปภัสสร  กําเนิดมณี 
๓๓๘๗  นางประไพ  เอื้อไพจิตร คงใหม 
๓๓๘๘  นางปรียนันท  กุลเจริญ  เดชภิรัตนมงคล 
๓๓๘๙  นางสาวปาริฉัตร  ศิริมนตรี 
๓๓๙๐  นางสาวเปรมรัตน  วิจารณาญาณ 
๓๓๙๑  นางพนิดา  เศวตสุนทร 
๓๓๙๒  นางพรรณวดี  สุกีธร 
๓๓๙๓  นางสาวพรรณิภา  วิชิตะกุล 
๓๓๙๔  นางพิลาศลักษณ  รัตนพันธุ 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๓๙๕  นางสาวเพชรน้ําผึ้ง  เทพพิพิธ 
๓๓๙๖  นางภัทรนันท  พชิัย 
๓๓๙๗  นางภัทรพร  วงษเมตตา 
๓๓๙๘  นางยุพาวรรณ  ภูริสินสิทธิ์ 
๓๓๙๙  นางเยาวรัตน  เตมีศรีสุข 
๓๔๐๐  นางสาวรสวันต  ทับสุพรรณ 
๓๔๐๑  นางรัชนีกร  บุญพิทักษ 
๓๔๐๒  นางรัตนา  เกษอมรวัฒนา 
๓๔๐๓  นางสาวลัดดา  เกียรติกองขจร 
๓๔๐๔  นางสาวลัดดาวัลย  กูลเกตุวงศ 
๓๔๐๕  นางวราภรณ  มหาปญญาวงศ 
๓๔๐๖  นางสาววราภรณ  ฮุนตระกูล 
๓๔๐๗  นางสาววิดาภา  สุจรรยาทวี 
๓๔๐๘  นางสาวศศิธร  พงศพนัธุ 
๓๔๐๙  นางสาวสมเพียง  ขาวสุวรรณ 
๓๔๑๐  นางสรัณยา  วิริยะวินิจเจริญ 
๓๔๑๑  นางสันทนา  สุวรรณสุรัตน 
๓๔๑๒  นางสิรวดี  สุขวัฒนนิจกูล 
๓๔๑๓  นางสิริรัชต  เมตตามิตรพงศ 
๓๔๑๔  นางสุกัญญา  เวียงอินทร 
๓๔๑๕  นางสาวสุชาดา  โมกขมรรคกุล 
๓๔๑๖  นางสุนทรี  วิไลสรการ 
๓๔๑๗  นางสุรัชดา  เตชะภาสรนันทน 
๓๔๑๘  นางสาวสุรีย  จงเสรีจิตต 
๓๔๑๙  นางสุวรรณี  ไชยาศิริศิลป 
๓๔๒๐  นางสาวเสริมศรี  ผองศรี 
๓๔๒๑  นางหฤทัย  มีอุดร 

๓๔๒๒  นางสาวอนงคกิตติ  โอภาศชาติ 
๓๔๒๓  นางสาวอภิณหพร  เพชรวรวิวัฒน 
๓๔๒๔  นางสาวอรกมล  เจนนิรมาณ 
๓๔๒๕  นางสาวอัจฉรพรรณ  ภาศิริวงศ 
๓๔๒๖  นางสาวอุษณี  กระแจะจวง 
๓๔๒๗  นางอุษา  จิวะชาติ 
๓๔๒๘  นางกาญจนา  สังคะนอง 
๓๔๒๙  นางจุรี  จันทรทรัพย 
๓๔๓๐  นางฉวีวรรณ  ธรรมิกานนท 
๓๔๓๑  นางสาวทัศนีย  ทองประทีป 
๓๔๓๒  นางสาวทัศรินทร  เหลาไพโรจน 
๓๔๓๓  นางสาวนฤชล  จงรุงเรือง 
๓๔๓๔  นางสาวนันทวรรณ  เภาจีน 
๓๔๓๕  นางภาวิณี  รุงทนตกิจ 
๓๔๓๖  นางสาวระเบียบ  ร้ิวเร่ิมสกุล 
๓๔๓๗  นางลดาวัลย  นวลแจม 
๓๔๓๘  นางสาวละออง  ศรีสุวรรณวิไล 
๓๔๓๙  นางสาววันทนา  ลีลาสงวน 
๓๔๔๐  นางสินีนาฏ  ประเสริฐศรี 
๓๔๔๑  นางสุดสวาท  พลานันทกุลธร 
๓๔๔๒  นางสุภาวดี  เครือโชติกุล 
๓๔๔๓  นางสุวัฒนี  ไชยนันทน 
๓๔๔๔  นางอมรา  ศรีคช 
๓๔๔๕  นางสาวสุรางค  อิงคเวทย 
๓๔๔๖  นางชนาเนา  วรัญู 
๓๔๔๗  นางดวงพร  พุมหิรัญ 
๓๔๔๘  นางดารารัตน  ควัฒนกุล 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

๓๔๔๙  นางเต็มศิริ  ชาญนุกูล 
๓๔๕๐  นางทัศนีย  ชาญวีรกูล 
๓๔๕๑  นางธัญญวดี  บุญเดช 
๓๔๕๒  นางนภาพร  ศุภวงศ 
๓๔๕๓  นางประภาพรรณ  ศิรินิล 
๓๔๕๔  นางพรทิพย  เพ็ญกิตติ 
๓๔๕๕  นางพาณี  ลออุทัย 
๓๔๕๖  นางเพ็ชรี  อมรวิวัฒน 
๓๔๕๗  นางภรณี  จักกาบาตร 
๓๔๕๘  นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย 
๓๔๕๙  นางมาลี  อุปนิสากร 
๓๔๖๐  นางรุจิรา  เผื่อนอัยกา 
๓๔๖๑  นางละออง  ชิดชอบ 

๓๔๖๒  นางลัดดาวรรณ  ภูมิรัตน 
๓๔๖๓  นางวัชรี  ธาดาธํารงเวช 
๓๔๖๔  นางวิมลา  ไตรทศาวิทย 
๓๔๖๕  นางสมถวิล  วงษสุวรรณ 
๓๔๖๖  นางสุชาดา  ไชยประวัติ 
๓๔๖๗  นางสุนทรา  ภูประเสริฐ 
๓๔๖๘  นางสุนี  กุลบุปผา 
๓๔๖๙  นางสุภาภรณ  เอกอุรุ 
๓๔๗๐  นางอาภามาศ  ภัทรประสิทธิ์ 
๓๔๗๑  นางอารมณ  กลาณรงคราญ 
๓๔๗๒  นางอารีญาภรณ  ซารัมย 
๓๔๗๓  นางอุมาพร  ฟูตระกูล 

 
 
 
 




