
 หนา   ๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง   พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ประจําป  ๒๕๕๒ 

 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒  รวมทั้งส้ิน  ๘,๙๓๔  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ประจําป  ๒๕๕๒ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายเกื้อกูล  ดานชัยวิจิตร 

 ๒ นายธีระ  วงศสมุทร 

 ๓ นายบุญจง  วงศไตรรัตน 

 ๔ นายพฤฒิชัย  ดํารงรัตน 

 ๕ นายศุภชัย  โพธิ์สุ 

 ๖ นายโสภณ  ซารัมย 

 ๗ นายอลงกรณ  พลบุตร 

 ๘ นายสามารถ  แกวมีชัย 

 ๙ พันเอก  อภิวันท  วิริยะชัย 

 ๑๐ นายประเกียรติ  นาสิมมา 

 ๑๑ นายณัฐ  รัฐอมฤต 

 ๑๒ นายประวิตร  บุญเทียม 

 ๑๓ นายประสิทธิ์ศักด์ิ  มีลาภ 

 ๑๔ นายฤทัย  หงสสิริ 

 ๑๕ นายวิษณุ  วรัญู 

 ๑๖ นายสมชัย  วัฒนการุณ 

 ๑๗ นายอนุสรณ  ธีระภัทรานันท 

 ๑๘ นายอาจินต  ฟกทองพรรณ 

 ๑๙ นายนิรันดร  พิทักษวัชระ 

 ๒๐ นายเมธี  ครองแกว 

 ๒๑ นายถวิล  เปลี่ยนศรี 

 ๒๒ นายธีรภัทร  สันติเมทนีดล 

 ๒๓ พลตํารวจตรี  พีรพันธุ  เปรมภูติ 

 ๒๔ นายอัชพร  จารุจินดา 

 ๒๕ นายอุณหิศ  กาญจนกุญชร 

 ๒๖ พลเอก  เกษม  ยุกตวีระ 

 ๒๗ พลเอก  จิรเดช  คชรัตน 

 ๒๘ พลเอก  จิรพันธ  เกษมศานต์ิสุข 

 ๒๙ พลเอก  ฉัตรชัย  ธรรมรักษา 

 ๓๐ พลเอก  ชวลิต  จารุจินดา 

 ๓๑ พลเอก  ดุสิต  เครือใย 

 ๓๒ พลเอก  ไตรรงค  อินทรทัต 

 ๓๓ พลเอก  ทองแกว  ธีระสานต 

 ๓๔ พลเอก  นนทเกษม  ขําเกษม 

 ๓๕ พลเอก  นรินทร  แทบประสิทธิ์ 

 ๓๖ พลเอก  บดินทร  ลักษมีวาสิน 

 ๓๗ พลเอก  พงศทัศน  เศวตเศรนี 

 ๓๘ พลเอก  พหล  สงาเนตร 

 ๓๙ พลเอก  พัลลภ  เรขะรุจิ 

 ๔๐ พลเอก  มนตรี  สังขทรัพย 



 หนา   ๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๑ พลเอก  รณยุทธ  ฤทธิฦาชัย 

 ๔๒ พลเอก  วรพงษ  สงาเนตร 

 ๔๓ พลเอก  วิชญ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 

 ๔๔ พลเอก  วิโรจน  บัวจรูญ 

 ๔๕ พลเอก  ศานิต  พรหมาศ 

 ๔๖ พลเอก  สมเกียรติ  สุทธิไวยกิจ 

 ๔๗ พลเอก  สมบัติ  มวงกล่ํา 

 ๔๘ พลเอก  สมหวัง  ยัญญะสิทธิ์ 

 ๔๙ พลเอก  สายัณห  อรรถเกษม 

 ๕๐ พลเอก  สําเริง  ศิวาดํารงค 

 ๕๑ พลเอก  สุจิตร  สิทธิประภา 

 ๕๒ พลเอก  สุทัศน  ฤทธิสมิต 

 ๕๓ พลเอก  สุนันท  ดีอวม 

 ๕๔ พลเอก  สุพจน  จ่ันเผื่อน 

 ๕๕ พลเอก  โสภณ  ดิษฐแยม 

 ๕๖ พลเอก  เหมรัฐ  ขํานิล 

 ๕๗ พลเอก  อรรณพ  สมบัติทวี 

 ๕๘ พลเรือเอก  คงวัฒน  นีละศรี 

 ๕๙ พลเรือเอก  ณรงค  เทศวิศาล 

 ๖๐ พลเรือเอก  เถกิงศักด์ิ  วังแกว 

 ๖๑ พลเรือเอก  นิคม  หอมเจริญ 

 ๖๒ พลเรือเอก  บรรยง  นิศามณีพงษ 

 ๖๓ พลเรือเอก  พีรสรรพ  วัชรมูล 

 ๖๔ พลเรือเอก  ไพโรจน  แกนสาร 

 ๖๕ พลเรือเอก  มานัส  ทองเจียม 

 ๖๖ พลเรือเอก  วีระยุทธ  อุตตะโมท 

 ๖๗ พลเรือเอก  ศิริชัย  ขนิษฐกุล 

 ๖๘ พลอากาศเอก  เกรียงเดช  เจียจันทรพงษ 

 ๖๙ พลอากาศเอก  คณาพันธุ  สงวนสัตย 

 ๗๐ พลอากาศเอก  คํารบ  ลียะวณิช 

 ๗๑ พลอากาศเอก  ณรงค  ละมายอินทร 

 ๗๒ พลอากาศเอก  วีระคุปต  ศรีสงคราม 

 ๗๓ พลอากาศเอก  หมอมหลวงสุทธิรัตน 

  เกษมสันต 

 ๗๔ พลอากาศเอก  สุพสร  เกษรมาลา 

 ๗๕ พลอากาศเอก  สุเมธ  โพธิ์มณี 

 ๗๖ พลอากาศเอก  อายุตม  พลับจาง 

 ๗๗ พลอากาศเอก  เอนก  โทณานนท 

 ๗๘ พลโท  โกวิท  อุทัยฉาย 

 ๗๙ พลโท  พัฒนศักด์ิ  กรานเลิศ 

 ๘๐ พลโท  พิพัฒนโชติ  สิทธิชัยนาม 

 ๘๑ พลโท  ยงยุทธ  เมฆรัต 

 ๘๒ พลโท  รัชชัย  ผดุงวัย 

 ๘๓ พลโท  วรวิทย  ชินะนาวิน 

 ๘๔ พลเรือโท  วรวุฒิ  เอี่ยมเจริญ 

 ๘๕ พลเรือโท  สมคิด  ตันประเสริฐ 

 ๘๖ พลเรือโท  สุรเดช  รัตโนดม 

 ๘๗ พลเรือโท  สุรินทร  อรรฆยวัชร 

 ๘๘ พลอากาศโท  สุบิน  ชิวปรีชา 

 ๘๙ นายเชิดชัย  ขันธนะภา 

 ๙๐ นายนริศ  ชัยสูตร 

 ๙๑ นายบุญศักด์ิ  เจียมปรีชา 



 หนา   ๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๒ นายกาศิวัฒน  ปะรักกะมานนท 

 ๙๓ นายจุลพงษ  โนนศรีชัย 

 ๙๔ นายชัชเวทย  ชาติสุวรรณ 

 ๙๕ นายชัยยงค  สัจจิพานนท 

 ๙๖ นายธนรัตน  ธนพุทธิ 

 ๙๗ นายธนะ  ดวงรัตน 

 ๙๘ นายธีรกุล  นิยม 

 ๙๙ นายนรชิต  สิงหเสนี 

 ๑๐๐ นายพิทักษ  พรหมบุบผา 

 ๑๐๑ นายวรวีร  วีระสัมพันธ 

 ๑๐๒ นายวิทยา  พูลสุวรรณ 

 ๑๐๓ นายสุพัฒน  จิตรานุเคราะห 

 ๑๐๔ นายสุวิทย  สายเชื้อ 

 ๑๐๕ นายอุม  เมาลานนท 

 ๑๐๖ นายกิตติ  สมานไทย 

 ๑๐๗ นายเรืองชัย  บุญญานันต 

 ๑๐๘ นายศุภชัย  บานพับทอง 

 ๑๐๙ นายสรพล  เถระพัฒน 

 ๑๑๐ นายสิงหทอง  ชินวรรังสี 

 ๑๑๑ นายชลอ  คชรัตน 

 ๑๑๒ นายถวัลยรัฐ  ออนศิระ 

 ๑๑๓ นายสุพจน  ทรัพยลอม 

 ๑๑๔ นายศิริพงศ  หังสพฤกษ 

 ๑๑๕ นายสมชัย  เพียรสถาพร 

 ๑๑๖ นายธวัชชัย  โสภาเสถียรพงศ 

 ๑๑๗ นายตอพงษ  อ่ําพันธุ 

 ๑๑๘ นายประจักษ  สุวรรณภักดี 

 ๑๑๙ นายประชา  เตรัตน 

 ๑๒๐ นายปรีชา  บุตรศรี 

 ๑๒๑ นายไพรัตน  สกลพันธุ 

 ๑๒๒ นายมานิต  วัฒนเสน 

 ๑๒๓ นายวงศศักด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย 

 ๑๒๔ นายสมพงษ  อนุยุทธพงศ 

 ๑๒๕ นายสุรพล  พงษทัดศิริกุล 

 ๑๒๖ นายสุวัฒน  ตันประวัติ 

 ๑๒๗ นายอํานาจ  ผการัตน 

 ๑๒๘ นายวิสัย  พฤกษะวัน 

 ๑๒๙ นายปน  วรรณพินิจ 

 ๑๓๐ นายพรชัย  อยูประยงค 

 ๑๓๑ นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ 

 ๑๓๒ นายจตุรนต  ถิระวัฒน 

 ๑๓๓ นายเฉลียว  อยูสีมารักษ 

 ๑๓๔ นายชวน  เพชรแกว 

 ๑๓๕ นายชาติชาย  ณ  เชียงใหม 

 ๑๓๖ นายชุมพร  ปจจุสานนท 

 ๑๓๗ นายถวิล  พึ่งมา 

 ๑๓๘ นายทศศาสตร  หาญรุงโรจน 

 ๑๓๙ นายธิติรัตน  วิศาลเวทย 

 ๑๔๐ นายนิวัตน  มณีกาญจน 

 ๑๔๑ นายบัญญัติ  สุขศรีงาม 

 ๑๔๒ นายบัณฑิต  จุลาสัย 

 ๑๔๓ นายบุญรัตน  วงศใหญ 



 หนา   ๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๔๔ นายประนอม  จันทรโณทัย 

 ๑๔๕ นายประสิทธิ์  เอกบุตร 

 ๑๔๖ นายพิชัย  ธานีรณานนท 

 ๑๔๗ นายพิทยภูมิ  ภัทรนุธาพร 

 ๑๔๘ นายโมไนย  ไกรฤกษ 

 ๑๔๙ นายวีรจิตต  โชติมงคล 

 ๑๕๐ นายสงวนสิน  รัตนเลิศ 

 ๑๕๑ นายสมบัติ  กาญจนกิจ 

 ๑๕๒ นายสิทธิชัย  ขุนทองแกว 

 ๑๕๓ นายสุทธิพร  จิตตมิตรภาพ 

 ๑๕๔ นายณรงค  สหเมธาพัฒน 

 ๑๕๕ นายทนงสรรค  สุธาธรรม 

 ๑๕๖ นายทวีเกียรติ  บุญยไพศาลเจริญ 

 ๑๕๗ นายธีระ  ลีลานันทกิจ 

 ๑๕๘ นายบุญชัย  ภูมิบอพลับ 

 ๑๕๙ นายไพบูลย  จิวะไพศาลพงศ 

 ๑๖๐ นายมนตรี  อมรพิเชษฐกูล 

 ๑๖๑ นายรังสรรค  นิรามิษ 

 ๑๖๒ นายเรวัต  วิศรุตเวช 

 ๑๖๓ นายวิทยา  ชาติบัญชาชัย 

 ๑๖๔ นายวิศิษฐ  นครชัย 

 ๑๖๕ นายสุพรรณ  ศรีธรรมมา 

 ๑๖๖ นายสุเมธ  ภัทรวรธรรม 

 ๑๖๗ นายสุริยะ  วงศคงคาเทพ 

 ๑๖๘ นายปราโมทย  วิทยาสุข 

 ๑๖๙ นายรัชดา  สิงคาลวณิช 

 ๑๗๐ นายวิฑูรย  สิมะโชคดี 

 ๑๗๑ นายอนุสรณ  เนื่องผลมาก 

 ๑๗๒ พลตํารวจโท  ธานี  ทวิชศรี 

 ๑๗๓ พลตํารวจโท  ปรัชญา  สุทธปรีดา 

 ๑๗๔ พลตํารวจโท  พรชัย  พันธุวัฒนา 

 ๑๗๕ พลตํารวจโท  ภาณุพงศ 

  สิงหรา  ณ  อยุธยา 

 ๑๗๖ พลตํารวจโท  วุฒิ  พัวเวส 

 ๑๗๗ พลตํารวจโท  อมรินทร  อัครวงษ 

 ๑๗๘ นายจรัส  มีสิน 

 ๑๗๙ นายจิรศักด์ิ  พรหมทอง 

 ๑๘๐ นายชาติพงษ  จีระพันธุ 

 ๑๘๑ นายณรงค  เกษปรีชาสวัสด์ิ 

 ๑๘๒ นายณัฎฐพล  ศิริประภัสสร 

 ๑๘๓ นายทยา  พาหุสัจจะลักษณ 

 ๑๘๔ นายทัศนัย  ชัยมงคล 

 ๑๘๕ นายธนะชัย  ปตตพงศ 

 ๑๘๖ นายนิเทศก  พลเหิม 

 ๑๘๗ นายนิพนธ  บุรัสการ 

 ๑๘๘ นายปชัญญ  มนุญปจุ 

 ๑๘๙ นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม 

 ๑๙๐ นายประสิทธิ์  ศิริภากรณ 

 ๑๙๑ นายปยะนันท  พันธุชนะวาณิช 

 ๑๙๒ นายพงษศักด์ิ  คงทน 

 ๑๙๓ นายพยูง  เณรพลาย 

 ๑๙๔ นายพรรณพงษ  ทนินซอน 



 หนา   ๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙๕ นายพรหมมินทร  วงศประดิษฐ 

 ๑๙๖ นายพศิน  ทิพยรักษ 

 ๑๙๗ นายพัฒนา  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๑๙๘ นายพิชญพันธ  เศรษฐบุตร 

 ๑๙๙ นายพิท  สุพรธาดา 

 ๒๐๐ นายพูนศักด์ิ  อุทกภาชน 

 ๒๐๑ นายยงยุทธ  วีระพงศ 

 ๒๐๒ นายรวีเกียรติ  รอดโพธ์ิทอง 

 ๒๐๓ นายวรวุฒิ  วรกุล 

 ๒๐๔ นายวาทิน  ศรีตระกูล 

 ๒๐๕ นายศิริพงษ  เพชรอุบล 

 ๒๐๖ นายสนทรรศ  สิงหพัศ 

 ๒๐๗ นายสมภพ  รัตนกุล 

 ๒๐๘ นายสิงหชัย  ทนินซอน 

 ๒๐๙ นายสุภัค  สิทธิวนิช 

 ๒๑๐ นายปรีชา  เลิศกมลมาศ 

 ๒๑๑ นายกีรติ  วรพุทธพงศ 

 ๒๑๒ นายไกรรัตน  วีรพัฒนาสุวรรณ 

 ๒๑๓ นายขจรเดช  คงแสงชู 

 ๒๑๔ นายจักรกฤษณ  เจนเจษฎา 

 ๒๑๕ นายจํารัส  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๒๑๖ นายจุมพล  ชูวงษ 

 ๒๑๗ นายชัยชนะ  อิสสระวิทย 

 ๒๑๘ นายชุมพล  อรรถเสถียร 

 ๒๑๙ นายเชวง  ชูศิริ 

 ๒๒๐ นายดุสิต  ฉิมพลีย 

 ๒๒๑ นายตุลยวัต  พรหมพันธใจ 

 ๒๒๒ นายทรงกลด  บูญชูกุศล 

 ๒๒๓ นายธรรมนิตย  ตันติยวรงค 

 ๒๒๔ นายธีระพงศ  เพ็ญตระการ 

 ๒๒๕ นายนรินทร  ตงศิริ 

 ๒๒๖ นายนิพนธ  พิชยพาณิชย 

 ๒๒๗ นายนิวิษฐชัย  สําเนาพันธุ 

 ๒๒๘ นายบุญเขตร  พุมทิพย 

 ๒๒๙ นายประดิษฐ  จิตตจํานงค 

 ๒๓๐ นายปรีชา  บุญโรจนพงศ 

 ๒๓๑ นายปติ  นาถะภักติ 

 ๒๓๒ นายเผดิม  เพ็ชรกูล 

 ๒๓๓ นายเพิ่มศักด์ิ  สายสีทอง 

 ๒๓๔ นายภิญโญ  แสงภู 

 ๒๓๕ นายยอดชาย  วีระพงศ 

 ๒๓๖ นายยอน  พลาบดีวัฒน 

 ๒๓๗ นายรุงศักด์ิ  วงศกระสันต 

 ๒๓๘ นายลิขิต  รัตนประภาพรรณ 

 ๒๓๙ นายเลิศพงศ  อินทรหอม 

 ๒๔๐ นายวันชัย  ธีราทรง 

 ๒๔๑ นายวิชาญ  พึ่งประสิทธิ์ 

 ๒๔๒ นายวิเชียร  อภิรัตนมนตรี 

 ๒๔๓ นายวิโรจน  ตุลาพันธุ 

 ๒๔๔ นายวิเศษ  นิ่มกุล 

 ๒๔๕ นายวิสุทธิ์  กล่ินพร 

 ๒๔๖ นายวีระชาติ  กุลอัศยะศิริ 



 หนา   ๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๔๗ นายศตวรรษ  ทาแกว 
 ๒๔๘ นายศุภวัฒน  รมยานนท 
 ๒๔๙ นายสมชาย  อุดมศรีสําราญ 
 ๒๕๐ นายสัญญา  ภูริภักดี 
 ๒๕๑ นายสัมพันธ  บุนนาค 
 ๒๕๒ นายสายัณห  ศรีดวม 
 ๒๕๓ นายสําราญ  โยธาใหญ 
 ๒๕๔ นายสิทธิชัย  พูนเกษม 
 ๒๕๕ นายสุชาติ  สุนทรีเกษม 
 ๒๕๖ นายสุชิน  ตางงาม 
 ๒๕๗ นายสุนันท  เลขบวรวงค 
 ๒๕๘ นายโสภณ  พรหมสุวรรณ 
 ๒๕๙ นายอดุลย  ขันทอง 
 ๒๖๐ นายอดุลย  อุดมผล 
 ๒๖๑ นายอนุรักษ  สงาอารียกูล 
 ๒๖๒ นายอภิชาต  ภมรบุตร 
 ๒๖๓ นายอุเทน  ศิริสมรรถการ 
 ๒๖๔ นายสนิท  จรอนันต 
 ๒๖๕ นายจํารัส  นองมาก 
 ๒๖๖ นายนพนิธิ  สุริยะ 
 ๒๖๗ นายนพพร  จันทรถง 
 ๒๖๘ นายนิวัติ  เรืองพานิช 
 ๒๖๙ นายบุญชม  ศรีสะอาด 
 ๒๗๐ นายประพัฒนพงศ  เสนาฤทธิ์ 
 ๒๗๑ นายพยงค  จูฑา 
 ๒๗๒ นายพิทักษสิทธิ์  ฉายะภูติ 
 ๒๗๓ นายไพฑูรย  สินลารัตน 

 ๒๗๔ นายไพฑูรย  สุขศรีงาม 
 ๒๗๕ นายมาโนชญ  ลีโทชวลิต 
 ๒๗๖ นายรังสรรค  เนียมสนิท 
 ๒๗๗ นายเรียบ  นราดิศร 
 ๒๗๘ นายวิโรจน  คลังบุญครอง 
 ๒๗๙ นายเวคิน  นพนิตย 
 ๒๘๐ นายสมภพ  อมาตยกุล 
 ๒๘๑ นายสวัสด์ิ  อุดมโภชน 
 ๒๘๒ นายสุจินต  สิมารักษ 
 ๒๘๓ นายสุพจน  เฟองฟูพงศ 
 ๒๘๔ นายหิรัญ  รดีศรี 
 ๒๘๕ นายอรุณ  ชัยเสรี 
 ๒๘๖ นายอัศนีย  ชูอรุณ 
 ๒๘๗ นายอาชว  เตาลานนท 
 ๒๘๘ นายรัฐพล  มีธนาถาวร 
 ๒๘๙ นายกนก  วงษตระหงาน 
 ๒๙๐ นายกมล  จิตระวัง 
 ๒๙๑ นายธวัชชัย  สวัสด์ิสาลี 
 ๒๙๒ นายประจิตต  โรจนพฤกษ 
 ๒๙๓ พลตํารวจโท  สมยศ  ดีมาก 
 ๒๙๔ คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช 
 ๒๙๕ นางสาวสายทิพย  สุคติพันธ 
 ๒๙๖ นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง 
 ๒๙๗ นางวิสา  เบ็ญจะมโน 
 ๒๙๘ นางสุนี  ไชยรส 
 ๒๙๙ นางสาวอาภร  วงษสังข 
 ๓๐๐ นางจุฑามาศ  บาระมีชัย 



 หนา   ๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๑ นางเบญจวรรณ  สรางนิทร 
 ๓๐๒ นางสิรินุช  พิศลยบุตร 
 ๓๐๓ นางสาวสุภา  ปยะจิตติ 
 ๓๐๔ นางรัชฎา  ถาวรเวช 
 ๓๐๕ นางอัจฉรา  เสริบุตร 
 ๓๐๖ นางอัชฌา  ทวีติยานนท 
 ๓๐๗ นางมณทิพย  ศรีรัตนา  ทาบูกานอน 
 ๓๐๘ นางอรสา  มั่นคงขันติวงศ 
 ๓๐๙ นางกุลวดี  มกราภิรมย 
 ๓๑๐ นางนวลอนงค  วิศิษฏสุนทร 
 ๓๑๑ นางสาวประยงค  เวชวนิชสนอง 
 ๓๑๒ นางพรสวรรค  วัฒนางกูร 
 ๓๑๓ นางพรสวรรค  วิสุทธิวิเศษ 
 ๓๑๔ นางมณีรัตน  จันทนะผะลิน 
 ๓๑๕ นางยินดี  กิติยานันท 
 ๓๑๖ นางสาวรัตนวดี  ณ  นคร 
 ๓๑๗ นางสาวรื่นฤทัย  สัจจพันธุ 
 ๓๑๘ นางสาววัฒนาลัย  ปานบานเกร็ด 
 ๓๑๙ นางศิริพร  จิรวัฒนกุล 
 ๓๒๐ นางสาวศิริพร  ทิมปาวัฒน 
 ๓๒๑ นางสาวสมรตรี  วิถีพร 
 ๓๒๒ นางสาวิตรี  ล่ิมทอง 
 ๓๒๓ นางสุมาลี  สังขศรี 
 ๓๒๔ นางอารี  วิบูลยพงศ 
 ๓๒๕ นางอุษณีย  วินิจเขตคํานวณ 
 ๓๒๖ นางชวนพิศ  สุทธินนท 
 ๓๒๗ นาวาอากาศโทหญิง  ธัญญา  เชฏฐากุล 

 ๓๒๘ นางสาวธีมาภรณ  ณ  สงขลา 
 ๓๒๙ นางสาวรัตโนทัย  พลับรูการ 
 ๓๓๐ นางศิริพร  กัญชนะ 
 ๓๓๑ รอยเอกหญิง  สุวัฒนา  เหลืองไตรรัตน 
 ๓๓๒ นางจารุณี  โงววัฒนา 
 ๓๓๓ นางนงนภัส  ศิริโชติ 
 ๓๓๔ นางเยาวลักษณ  ศรีเผด็จ 
 ๓๓๕ นางอินทรานี  สุมาวงศ 
 ๓๓๖ นางสาววรรณี  เกตุนุติ 
 ๓๓๗ นางอรินณพงศ  สูตรสุคนธ 
 ๓๓๘ นางกีรติ  ต้ังธรรม 
 ๓๓๙ นางปยนุช  จรูญรัตนา 
 ๓๔๐ นางสาวภัทรพร  จักรางกูร 
 ๓๔๑ นางมาลิน  ภูพงศ  จุลมนต 
 ๓๔๒ นางสาวสุมาณี  ทองภักดี 
 ๓๔๓ นางสาวอารีรัตน  วงศศักด์ิมณี 
 ๓๔๔ นางอุบลรัตน  ลีพัฒนากิจ 
 ๓๔๕ นางสาววันเพ็ญ  สุรฤกษ 
 ๓๔๖ นางสาวสุพัตรา  สังขมงคล 
 ๓๔๗ นางสุลัดดา  ลอยฟา 
 ๓๔๘ นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู 
 ๓๔๙ คุณหญิงสุกัญญา  บูรณะ 
 ๓๕๐ พลตรีหญิง  กาญจนาวดี  ภูงาม 
 ๓๕๑ นางปราณี  ชวลิตธํารง 
 ๓๕๒ นางเพ็ญศรี  ลิขิตจิตถะ 
 ๓๕๓ นางอรอนงค  ลักษณวิศิษฏ 



 หนา   ๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายวีระชัย  วีระเมธีกุล 

 ๒ นายประศาสตร  ทองปากน้ํา 

 ๓ นายพุทธิพงษ  ปุณณกันต 

 ๔ นายภิมุข  สิมะโรจน 

 ๕ นายอิสรา  สุนทรวัฒน 

 ๖ นายกฤษดาภรณ  เสียมภักดี 

 ๗ นายชัยวัฒน  กุลศักด์ิวิมล 

 ๘ นายนิคม  เชาวกิตติโสภณ 

 ๙ นายพีระพงษ  เฮงสวัสด์ิ 

 ๑๐ พลตรี  กลชัย  สุวรรณบูรณ 

 ๑๑ นายสุเมธ  ศรีพงษ 

 ๑๒ นายปญญา  ศรีปญญา 

 ๑๓ นายสุรพงษ  โตวิจักษณชัยกุล 

 ๑๔ นายสมัคร  เชาวภานันท 

 ๑๕ นายชาชิวัฒน  ศรีแกว 

 ๑๖ นายชูชาติ  ศิรินิล 

 ๑๗ นายธวัชไชย  สนธิวนิช 

 ๑๘ นายพินิจ  มั่นสัมฤทธิ์ 

 ๑๙ นายเมธี  ชัยสิทธิ์ 

 ๒๐ นายวชิระ  ชอบแตง 

 ๒๑ นายวิชัย  พจนโพธา 

 ๒๒ นายอนนท  อดิเรกสมบัติ 

 ๒๓ นายอาทร  คุระวรรณ 

 ๒๔ นายอุดมศักด์ิ  อังศุพิสิฐ 

 ๒๕ นายณัฏฐะ  ผดุงวัตร 

 ๒๖ นายทินกร  ภูวะปจฉิม 

 ๒๗ นายธานินทร  ผะเอม 

 ๒๘ นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา 

 ๒๙ นายนิโรธ  เจริญประกอบ 

 ๓๐ นายพันธุชัย  วัฒนชัย 

 ๓๑ นายพิพัฒน  บูรณะนนท 

 ๓๒ นายเพิ่ม  กอมณี 

 ๓๓ นายภุชพงศ  ทัดเทียมรมย 

 ๓๔ วาที่รอยตรี  วินัย  ชาคริยานุโยค 

 ๓๕ นายสืบวงษ  ประสาทเสรี 

 ๓๖ นายอดิศักด์ิ  ตันยากุล 

 ๓๗ นายอนุสิษฐ  คุณากร 

 ๓๘ พลเอก  ชูชัย  บุญยอย 

 ๓๙ พลเอก  ณรงคศักด์ิ  ภูอารีย 

 ๔๐ พลเอก  ณัฐพล  สมคะเน 

 ๔๑ พลเอก  ธนู  สุขสําราญ 

 ๔๒ พลเอก  นิพนธ  สุบงกฎ 

 ๔๓ พลเอก  ประยุทธ  เมฆวิชัย 

 ๔๔ พลเอก  ประวุฒิ  ชาญวิทย 

 ๔๕ พลเอก  วิเชียร  วิเวก 

 ๔๖ พลอากาศเอก  ประจิน  จ่ันตอง 

 ๔๗ พลโท  กสิกร  คีรีศรี 

 ๔๘ พลโท  กันตภณ  ปทุมลังการ 

 ๔๙ พลโท  กานต  พินัยนิติศาสตร 

 ๕๐ พลโท  กิตติทัศน  บําเหน็จพันธุ 



 หนา   ๑๐ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑ พลโท  เกษม  อากาศวิภาต 

 ๕๒ พลโท  คณิศร  สาสูงเนิน 

 ๕๓ พลโท  โฆษิต  สมุทรผอง 

 ๕๔ พลโท  จิระเดช  โมกขะสมิต 

 ๕๕ พลโท  เจริญ  นพสุวรรณ 

 ๕๖ พลโท  ชัชวาลย  วงษเอก 

 ๕๗ พลโท  ชัยยนต  เทียมชัยภูมิ 

 ๕๘ พลโท  ชัยวัฒน  สทอนดี 

 ๕๙ พลโท  ชาตรี  ชางเรียน 

 ๖๐ พลโท  ชูชัย  สินไชย 

 ๖๑ พลโท  เชวงศักด์ิ  ทองสลวย 

 ๖๒ พลโท  ณัฏฐพลชัย  วิเศษสินธุ 

 ๖๓ พลโท  ณัฐ  ธาตุโลหะ 

 ๖๔ พลโท  ณัฐชัย  ใบเงิน 

 ๖๕ พลโท  ณัฐติพล  กนกโชติ 

 ๖๖ พลโท  ดํารงค  ศรีประเสริฐ 

 ๖๗ พลโท  ดิเรกพล  วัฒนะโชติ 

 ๖๘ พลโท  เดนชัย  เชวงโชติ 

 ๖๙ พลโท  ธงชัย  โอสถหงษ 

 ๗๐ พลโท  ธนดล  เผาจินดา 

 ๗๑ พลโท  ธราธร  ศรียะพันธ 

 ๗๒ พลโท  ธวัชชัย  ศศิประภา 

 ๗๓ พลโท  ธวัชชัย  สมุทรสาคร 

 ๗๔ พลโท  ธานินท  เกตุทัต 

 ๗๕ พลโท  นพปฎล  คุณกมุท 

 ๗๖ พลโท  นพพร  เจริญศิริ 

 ๗๗ พลโท  นภดล  การุณยะวนิช 

 ๗๘ พลโท  นรวีร  ปทมสถาน 

 ๗๙ พลโท  นริศ  กรุณารักษ 

 ๘๐ พลโท  บุณยวัจน  เครือหงส 

 ๘๑ พลโท  ประภัสสร  เศวตภาณุ 

 ๘๒ พลโท  ประสูตร  รัศมีแพทย 

 ๘๓ พลโท  ประเสริฐ  หวานฉํ่า 

 ๘๔ พลโท  ปญญา  รอดเชื้อ 

 ๘๕ พลโท  ปยะ  รักประกอบ 

 ๘๖ พลโท  โปฎก  บุนนาค 

 ๘๗ พลโท  ผดุงศักด์ิ  กลั่นเสนาะ 

 ๘๘ พลโท  พงษสุระ  ปยวรรณ 

 ๘๙ พลโท  พิชษณุ  ปุจฉาการ 

 ๙๐ พลโท  ไพชยนต  คาทันเจริญ 

 ๙๑ พลโท  ภัทรกฤตย  ธีระรัตน 

 ๙๒ พลโท  ภัสสร  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๙๓ พลโท  ภูวดล  ไวทยกุล 

 ๙๔ พลโท  ยุวนัฎ  สุริยกุล  ณ  อยุธยา 

 ๙๕ พลโท  ราเมศว  ดารามาศ 

 ๙๖ พลโท  ฤทธิไกร  อุนพันธุ 

 ๙๗ พลโท  เลิศพันธ  วัฒนจินดา 

 ๙๘ พลโท  วรพล  มีพลัง 

 ๙๙ พลโท  วีรวลิต  จรสัมฤทธิ์ 

 ๑๐๐ พลโท  ศิวะ  ภระมรทัต 

 ๑๐๑ พลโท  เศรษฐศักด์ิ  ปุกหุต 

 ๑๐๒ พลโท  สนธยา  ทรัพยสกลุ 



 หนา   ๑๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๓ พลโท  สนิทพันธุ  เทภาสิต 

 ๑๐๔ พลโท  สราภัย  ประหารขาศึก 

 ๑๐๕ พลโท  สราวุฒิ  ชลออยู 

 ๑๐๖ พลโท  สัจจา  ยอดเพ็ชร 

 ๑๐๗ พลโท  สิทธิชัย  ธรรมสนอง 

 ๑๐๘ พลโท  สิทธิพร  ทับเที่ยง 

 ๑๐๙ พลโท  สุกฤษฏิ์ชัย  ประภาสสันติกุล 

 ๑๑๐ พลโท  สุรพล  ฤกษสําราญ 

 ๑๑๑ พลโท  สุรวัช  บุตรวงษ 

 ๑๑๒ พลโท  สุรศักด์ิ  ศรีศักด์ิ 

 ๑๑๓ พลโท  สุวินัย  นิภาวรรณ 

 ๑๑๔ พลโท  องอาจ  พงษศักด์ิ 

 ๑๑๕ พลโท  อชิตพล  วัดบัว 

 ๑๑๖ พลโท  อนันตร  บุญรําไพ 

 ๑๑๗ พลโท  อภิชาต  แสงรุงเรือง 

 ๑๑๘ พลโท  อภิญญา  ตัณฑากาศ 

 ๑๑๙ พลโท  อมรเทพ  โรจนสโรช 

 ๑๒๐ พลโท  อัศวิน  รัชฎานนท 

 ๑๒๑ พลโท  อํานวย  ทองสุโชติ 

 ๑๒๒ พลโท  เอกธนัช  จิรสินธิปก 

 ๑๒๓ พลเรือโท  ณรงค  พิพัฒนาศัย 

 ๑๒๔ พลเรือโท  สารนิต์ิ  ทองประสม 

 ๑๒๕ พลอากาศโท  จําลอง  เขมะประภา 

 ๑๒๖ พลอากาศโท  จิรศักด์ิ  พรหมประยูร 

 ๑๒๗ พลอากาศโท  ชนะ  อยูสถาพร 

 ๑๒๘ พลอากาศโท  ชูศักด์ิ  วิบูลชัย 

 ๑๒๙ พลอากาศโท  ทรงธรรม   

  โชคคณาพิทักษ 

 ๑๓๐ พลอากาศโท  ทศพร  สุมนศักด์ิ 

 ๑๓๑ พลอากาศโท  ธงชัย  แฉลมเขตร 

 ๑๓๒ พลอากาศโท  ธวัช  สงวนทรัพย 

 ๑๓๓ พลอากาศโท  ธัชชัย  ถนัดใชปน 

 ๑๓๔ พลอากาศโท  นิวัตน  นกนอย 

 ๑๓๕ พลอากาศโท  ปรีดา  แกวพลอย 

 ๑๓๖ พลอากาศโท  ไพบูลย  สิงหามาตย 

 ๑๓๗ พลอากาศโท  ยุทธพร  ภูไพบูลย 

 ๑๓๘ พลอากาศโท  ระพีพัฒน  หลาบเลิศบุญ 

 ๑๓๙ พลอากาศโท  วีรนันท  หาญสวธา 

 ๑๔๐ พลอากาศโท  วุฒิชัย  คชาชีวะ 

 ๑๔๑ พลอากาศโท  สมบัติ  ชูเลิศ 

 ๑๔๒ พลอากาศโท  สุทธิพล  ศรีกังวาล 

 ๑๔๓ พลอากาศโท  อภิศักด์ิ  บุญเผื่อน 

 ๑๔๔ พลอากาศโท  อมร  แสงสุพรรณ 

 ๑๔๕ พลอากาศโท  อิทธิศักด์ิ  นาคะวิสุทธิ์ 

 ๑๔๖ พลตรี  ชัยรัตน  จวนานนท 

 ๑๔๗ พลตรี  ดุษฏี  ภูลสนอง 

 ๑๔๘ พลตรี  บัญชา  สิทธิวรยศ 

 ๑๔๙ พลตรี  พงศกร  รอดชมภู 

 ๑๕๐ พลตรี  ภานุวิชญ  พุมหิรัญ 

 ๑๕๑ พลตรี  วิทยา  บุญญาจันทร 

 ๑๕๒ พลตรี  สมศักด์ิ  กิจพอคา 

 ๑๕๓ พลตรี  สมัยโชค  สุทธิวาทนฤพุฒิ 



 หนา   ๑๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๔ พลตรี  สุริยน  เผือกสกนธ 

 ๑๕๕ พลเรือตรี  ฉัตรชัย  ทัตตะวร 

 ๑๕๖ พลเรือตรี  เชาว  ปุจฉาการ 

 ๑๕๗ พลเรือตรี  ณรงคพล  ณ  บางชาง 

 ๑๕๘ พลเรือตรี  ณรพนธ  ตันวิเชียร 

 ๑๕๙ พลเรือตรี  เดนเดชา  ประทุมเพ็ชร 

 ๑๖๐ พลเรือตรี  บรรจบ  ปรีชา 

 ๑๖๑ พลเรือตรี  ประยุทธ  เนตรประภา 

 ๑๖๒ พลเรือตรี  ประสิทธิ์  กังสดาร 

 ๑๖๓ พลเรือตรี  ประเสริฐ  ชื่นจิตต 

 ๑๖๔ พลเรือตรี  พงศพล  รัชเดช 

 ๑๖๕ พลเรือตรี  พงศศักด์ิ  ภูรีโรจน 

 ๑๖๖ พลเรือตรี  พลชัย  สุนทรวณิช 

 ๑๖๗ พลเรือตรี  พิจารณ  ธีรเนตร 

 ๑๖๘ พลเรือตรี  มานิตย  สูนนาดํา 

 ๑๖๙ พลเรือตรี  วัลลภ  หังสวนัส 

 ๑๗๐ พลเรือตรี  วีระชัย  วิมลสถิตย 

 ๑๗๑ พลเรือตรี  สมพล  อุณหเลขกะ 

 ๑๗๒ พลเรือตรี  สุกิจ  แดงมั่นคง 

 ๑๗๓ พลเรือตรี  สุธีร  ธรรมประดิษฐ 

 ๑๗๔ พลเรือตรี  เสมา  สุวรรณโชติ 

 ๑๗๕ พลอากาศตรี  ฉัตรพิศุทธิ์   

  ขําเจริญภัสสร 

 ๑๗๖ พลอากาศตรี  ธานี  ปณฑะบุตร 

 ๑๗๗ พลอากาศตรี  ธํารงค  บัววิรัตน 

 ๑๗๘ พลอากาศตรี  ปารยพิรัชย  วนันตรกูล 

 ๑๗๙ พลอากาศตรี  สรชัย  เกตานนท 

 ๑๘๐ นายกฤษฎา  อุทยานิน 

 ๑๘๑ นายชัยยุทธ  สุทธิธนากร 

 ๑๘๒ นายชาญพงค  รุงทอง 

 ๑๘๓ นายชาติชาย  ศุภคติธรรม 

 ๑๘๔ นายณรงค  ราบเรียบ 

 ๑๘๕ นายบุญชวย  กอบกิจพานิชผล 

 ๑๘๖ นายบุญชัย  พิทักษดํารงกิจ 

 ๑๘๗ นายประวิช  สารกิจปรีชา 

 ๑๘๘ นายพิพัฒน  ขันทอง 

 ๑๘๙ นายมนัส  แจมเวหา 

 ๑๙๐ นายวัฒนา  เชาวสกู 

 ๑๙๑ นายวิศาล  วุฒิศักด์ิศิลป 

 ๑๙๒ นายสุรพล  สุประดิษฐ 

 ๑๙๓ นายอรรณพ  บัวคร้ืน 

 ๑๙๔ นายอารีพงศ  ภูชอุม 

 ๑๙๕ นายโฆษิต  ฉัตรไพบูรณ 

 ๑๙๖ นายจักร  บุญ-หลง 

 ๑๙๗ นายจักริน  ฉายะพงศ 

 ๑๙๘ นายจิระชัย  ปนกระษิณ 

 ๑๙๙ นายเชต  ธีรพัฒนะ 

 ๒๐๐ นายธนาธิป  อุปติศฤงค 

 ๒๐๑ นายธฤต  จรุงวัฒน 

 ๒๐๒ นายนภดล  เทพพิทักษ 

 ๒๐๓ นายประวิตร  ชัยมงคล 

 ๒๐๔ นายสมชัย  จรณะสมบูรณ 



 หนา   ๑๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๕ นายอภินันท  ภัทรธิยานนท 

 ๒๐๖ นาวาตรี  อิทธิ  ดิษฐบรรจง 

 ๒๐๗ นายอิศร  ปกมนตรี 

 ๒๐๘ นายโอภาส  จันทรทรัพย 

 ๒๐๙ นายธีระวุฒิ  อรุณเวช 

 ๒๑๐ นายศุภฤกษ  หงษภักดี 

 ๒๑๑ นายสมชาย  เจริญอํานวยสุข 

 ๒๑๒ นายสุจิตต  ไตรพิทักษ 

 ๒๑๓ นายสุรเดช  ฉายะเกษตริน 

 ๒๑๔ นายทวนชัย  ลมูลสวาง 

 ๒๑๕ นายปรีดี  โชติชวง 

 ๒๑๖ นายสมบัติ  คุรุพันธ 

 ๒๑๗ นายบัณฑิต  ตันศิริ 

 ๒๑๘ นายประสงค  เส่ียงโชคอยู 

 ๒๑๙ นายปญญา  สัจจกมล 

 ๒๒๐ นายเลิศวิโรจน  โกวัฒนะ 

 ๒๒๑ นายวิเชียร  อนุตรโสตถิ 

 ๒๒๒ นายวีระ  วงศแสงนาค 

 ๒๒๓ นายสุเมธ  กลมเกลี้ยง 

 ๒๒๔ นายอาณัติ  พัฒนพิโดร 

 ๒๒๕ นายชัยรัตน  สงวนชื่อ 

 ๒๒๖ นายเทียนโชติ  จงพีรเพียร 

 ๒๒๗ นายเทียม  เจนงามกุล 

 ๒๒๘ นายธงชัย  ศรีดามา 

 ๒๒๙ นายปราโมทย  ศิริวิวัฒน 

 ๒๓๐ นายพิชิต  จํานงพิพัฒนกุล 

 ๒๓๑ นายฟูศักด์ิ  เลาหสวัสด์ิ 

 ๒๓๒ นายวิชาญ  คุณากูลสวัสด์ิ 

 ๒๓๓ นายเกษมสันต  จิณณวาโส 

 ๒๓๔ นายดํารงค  พิเดช 

 ๒๓๕ นายวิชาญ  ทวิชัย 

 ๒๓๖ นายสําราญ  รักชาติ 

 ๒๓๗ นายอุภัย  วายุพัฒน 

 ๒๓๘ นายธานีรัตน  ศิริปะชะนะ 

 ๒๓๙ นายวรพัฒน  ทิวถนอม 

 ๒๔๐ นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล 

 ๒๔๑ นายอํานวย  ทองสถิตย 

 ๒๔๒ นายบุญนริศร  สุวรรณพูล 

 ๒๔๓ นายขจรศักด์ิ  สิงโตกุล 

 ๒๔๔ นายคมสัน  เอกชัย 

 ๒๔๕ นายจําลอง  โพธิ์สุข 

 ๒๔๖ นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ 

 ๒๔๗ นายชนมชื่น  บุญญานุสาสน 

 ๒๔๘ นายชาย  พานิชพรพันธุ 

 ๒๔๙ นายชุมพจน  มีวุฒิสม 

 ๒๕๐ นายเชิดศักด์ิ  ชูศรี 

 ๒๕๑ นายดําริห  บุญจริง 

 ๒๕๒ นายทวี  อันปญญา 

 ๒๕๓ นายธนน  เวชกรกานนท 

 ๒๕๔ นายบุญสง  เตชะมณีสถิตย 

 ๒๕๕ นายประทีป  เจริญพร 

 ๒๕๖ นายปราโมทย  สัจจรักษ 



 หนา   ๑๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๗ นายพงษศักด์ิ  นาคประดา 

 ๒๕๘ นายพรชัย  กังสนันท 

 ๒๕๙ นายพิชัย  เครือชัยพินิต 

 ๒๖๐ นายพินิจ  เจริญพานิช 

 ๒๖๑ นายพิสิษฐ  บุญชวง 

 ๒๖๒ นายพีระศักด์ิ  หินเมืองเกา 

 ๒๖๓ นายมงคล  สงขาว 

 ๒๖๔ นายไมตรี  อินทุสุต 

 ๒๖๕ นายเย่ียมสุริยา  พาลุสุข 

 ๒๖๖ นายระพี  ผองบุพกิจ 

 ๒๖๗ นายวันชัย  สุทธิวรชัย 

 ๒๖๘ นายวันชัย  อุดมสิน 

 ๒๖๙ นายวันชาติ  วงษชัยชนะ 

 ๒๗๐ นายวัลลภ  พร้ิงพงษ 

 ๒๗๑ นายวิเชียร  ชวลิต 

 ๒๗๒ นายวิเชียร  ธนิตติราภรณ 

 ๒๗๓ นายวิเชียร  พุฒิวิญู 

 ๒๗๔ นายวินัย  ครุวรรณพัฒน 

 ๒๗๕ นายวิลาศ  รุจิวัฒนพงศ 

 ๒๗๖ นายวิศว  ศะศิสมิต 

 ๒๗๗ นายศานิตย  นาคสุขศรี 

 ๒๗๘ นายศิริพงษ  หานตระกูล 

 ๒๗๙ นายสมชัย  หทยะตันติ 

 ๒๘๐ นายสมบัติ  ตรีวัฒนสุวรรณ 

 ๒๘๑ นายสมศักด์ิ  สุวรรณสุจริต 

 ๒๘๒ นายสมศักย  ภูรีศรีศักด์ิ 

 ๒๘๓ นายสามารถ  ลอยฟา 

 ๒๘๔ นายสุเมธ  แสงนิ่มนวล 

 ๒๘๕ นายสุรชัย  ขันอาสา 

 ๒๘๖ นายสุรพล  วิชัยดิษฐ 

 ๒๘๗ นายสุรศักด์ิ  ต้ังวิริยะสกุล 

 ๒๘๘ นายกอบเกียรติ  กสิวิวัฒน 

 ๒๘๙ นายชาตรี  โชไชย 

 ๒๙๐ นายณรงค  รัตนานุกูล 

 ๒๙๑ นายธวัชชัย  ไทยเขียว 

 ๒๙๒ นายวีระยุทธ  สุขเจริญ 

 ๒๙๓ นายสุขุม  โอภาสนิพัทธ 

 ๒๙๔ นายสมชาย  เสียงหลาย 

 ๒๙๕ นายศิริชัย  เขียนมีสุข 

 ๒๙๖ นายกลาณรงค  ศรีรอต 

 ๒๙๗ นายกําพล  ประทีปชัยกูร 

 ๒๙๘ นายกิตติ  พัฒนตระกูลสุข 

 ๒๙๙ นายกิตติ  อมรรักษา 

 ๓๐๐ นายกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 

 ๓๐๑ นายเกษม  สรอยทอง 

 ๓๐๒ นายโกวิน  วิวัฒนพงศพันธ 

 ๓๐๓ นายโกศล  บุญไชย 

 ๓๐๔ นายขวัญชัย  ศุภรัตนภิญโญ 

 ๓๐๕ นายครรชิต  ธรรมศิริ 

 ๓๐๖ นายจรูญ  จียโชค 

 ๓๐๗ นายจรูญพงษ  จีระมะกร 

 ๓๐๘ นายจายฮก  แซเอียบ 



 หนา   ๑๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๙ นายชอบ  ลีชอ 

 ๓๑๐ นายชัยศิริ  วงศคํา 

 ๓๑๑ นายชินรัตน  สมสืบ 

 ๓๑๒ นายชินะวัฒน  มุกตพันธุ 

 ๓๑๓ นายชุมศักด์ิ  อินทรรักษ 

 ๓๑๔ นายชูเกียรติ  วิวัฒนวงศเกษม 

 ๓๑๕ นายชูวิทย  สุจฉายา 

 ๓๑๖ นายณรงคศักด์ิ  บุญเลิศ 

 ๓๑๗ นายดรินทร  โลหสิริวัฒน 

 ๓๑๘ นายดลมนรรจน  บากา 

 ๓๑๙ นายดํารง  ตรีสุโกศล 

 ๓๒๐ นายดุษฎี  ณ  ลําปาง 

 ๓๒๑ นายตีรณ  พงศมฆพัฒน 

 ๓๒๒ นายทรงศักด์ิ  เพ็ชรมิตร 

 ๓๒๓ นายทวีรัก  เจริญสุข 

 ๓๒๔ นายทองนารถ  คําใจ 

 ๓๒๕ นายธงชัย  เฉลิมชัยกิจ 

 ๓๒๖ นายธนิศ  ภูศิริ 

 ๓๒๗ นายธวัช  ทองแสน 

 ๓๒๘ นายธวัชชัย  ศรีภูมิสวัสด์ิ 

 ๓๒๙ นายธันวา  ตันสถิตย 

 ๓๓๐ นายนพพร  ธนะชัยขันธ 

 ๓๓๑ นายนพพร  สุวรรณรุจิ 

 ๓๓๒ นายนาวิน  จันทรอับ 

 ๓๓๓ นายนิธิพัฒน  เจียรกุล 

 ๓๓๔ นายนินนาท  ชินประหัษฐ 

 ๓๓๕ นายนิพนธ  ต้ังประเสริฐ 

 ๓๓๖ นายนิมิต  เตชไกรชนะ 

 ๓๓๗ นายนิวัตร  นาคะเวช 

 ๓๓๘ นายบุญจง  ขาวสิทธิวงษ 

 ๓๓๙ นายบุญรักษ  จิปภพ 

 ๓๔๐ นายบุญสง  คูวรากุล 

 ๓๔๑ นายบุญสง  พัจนสุนทร 

 ๓๔๒ นายบุญสม  ศิริบํารุงสุข 

 ๓๔๓ นายบุญสราง  ดิเรกสถาพร 

 ๓๔๔ นายบุญหงษ  จงคิด 

 ๓๔๕ นายเบญจพล  เวทยวิวรณ 

 ๓๔๖ นายประดิษฐ  เทอดทูล 

 ๓๔๗ นายประดิษฐ  ระสิตานนท 

 ๓๔๘ นายประถม  สมัครพงศ 

 ๓๔๙ นายประเทือง  ทินรัตน 

 ๓๕๐ นายประพันธ  อานเปรื่อง 

 ๓๕๑ นายประมุข  มุทิรางกูร 

 ๓๕๒ นายประยูร  อองกุลนะ 

 ๓๕๓ นายประวิทย  แซเตีย 

 ๓๕๔ นายประสงค  เทียนบุญ 

 ๓๕๕ นายประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป 

 ๓๕๖ นายปราโมทย  จิตบรรจง 

 ๓๕๗ นายปราโมทย  ทิพยดวงตา 

 ๓๕๘ นายปรีชา  สุขสงวน 

 ๓๕๙ นายปลองยุทธ  อินทพันธุ 

 ๓๖๐ นายปญญา  ศิริโรจน 



 หนา   ๑๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๖๑ นายปยะมิตร  ศรีธรา 

 ๓๖๒ นายปุณณรัตน  พิชญไพบูลย 

 ๓๖๓ นายเปร่ือง  จันดา 

 ๓๖๔ นายพชร  มีกลาง 

 ๓๖๕ นายพรหมสวัสด์ิ  ทิพยคงคา 

 ๓๖๖ นายพศิน  แตงจวง 

 ๓๖๗ นายพันธุศักด์ิ  โรจนากาศ 

 ๓๖๘ นายพินิติ  รตะนานุกูล 

 ๓๖๙ นายพิศิษฐ  วัฒนสมบูรณ 

 ๓๗๐ นายพีรยุทธ  ชาญเศรษฐิกุล 

 ๓๗๑ นายเพทาย  เย็นจิตโสมนัส 

 ๓๗๒ นายไพบูลย  ดวงจันทร 

 ๓๗๓ นายมโน  ศรีวัฒนพงศ 

 ๓๗๔ นายมานะ  ศรียุทธศักด์ิ 

 ๓๗๕ นายมานิตย  โฆษิตตระกูล 

 ๓๗๖ นายยงยุทธ  รักษาศรี 

 ๓๗๗ นายรังสรรค  ต้ังตรงจิตร 

 ๓๗๘ นายเล็ก  สีคง 

 ๓๗๙ นายเลอสรวง  เมฆสุต 

 ๓๘๐ นายวงศสถิตย  ฉ่ัวกุล 

 ๓๘๑ นายวชิระ  สิงหะคเชนทร 

 ๓๘๒ นายวัชรินทร  เวชสุวรรณ 

 ๓๘๓ นายวัฒนา  วงศเกียรติรัตน 

 ๓๘๔ นายวันชัย  ดีเอกนามกูล 

 ๓๘๕ นายวันชัย  ร้ิวไพบูลย 

 ๓๘๖ นายวันชัย  วิเศษโพธิศรี 

 ๓๘๗ นายวิชัย  พฤกษธาราธิกูล 

 ๓๘๘ นายวิโชค  มุกดามณี 

 ๓๘๙ นายวิทยา  ถิฐาพันธ 

 ๓๙๐ นายวินัย  เลียงเจริญสิทธิ์ 

 ๓๙๑ นายวิมล  วัฒนา 

 ๓๙๒ นายวิวัฒน  วจนะวิศิษฐ 

 ๓๙๓ นายวิสิฐ  จะวะสิต 

 ๓๙๔ นายวีระศักด์ิ  วาจาบัณฑิตย 

 ๓๙๕ นายวุฒิชัย  นาครักษา 

 ๓๙๖ นายไว  จามรมาน 

 ๓๙๗ นายศรีบุตร  แววเจริญ 

 ๓๙๘ นายศิริชัย  อิสสระโชติ 

 ๓๙๙ นายศิริวัฒน  โพธิเวชกุล 

 ๔๐๐ นายศิริศักด์ิ  ศุภมนตรี 

 ๔๐๑ นายศุภชัย  สุทธิมัณฑนกุล 

 ๔๐๒ นายสงบ  มณีพรหม 

 ๔๐๓ นายสนั่น  จอกลอย 

 ๔๐๔ นายสมเกียรติ  วันทะนะ 

 ๔๐๕ นายสมเจตน  นิลเนตร 

 ๔๐๖ นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร 

 ๔๐๗ นายสมชาย  กษิติประดิษฐ 

 ๔๐๘ นายสมชาย  จงวุฒิเวศย 

 ๔๐๙ นายสมนึก  ปญญาสิงห 

 ๔๑๐ นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ 

 ๔๑๑ นายสมบูรณ  เต็งหงษเจริญ 

 ๔๑๒ นายสมพงศ  วิทยศักด์ิพันธุ 



 หนา   ๑๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๑๓ นายสมพงษ  สิงหะพล 

 ๔๑๔ นายสมพล  นาดี 

 ๔๑๕ นายสมมาตร  พรหมภักดี 

 ๔๑๖ นายสมยศ  ทุงหวา 

 ๔๑๗ นายสมยศ  แมนสงวน 

 ๔๑๘ นายสมยศ  ศรีสถิตย 

 ๔๑๙ นายสมรัตน  จารุลักษณานันท 

 ๔๒๐ นายสันติ  ฉันทวิลาสวงศ 

 ๔๒๑ นายสาธิต  วิมลคุณารักษ 

 ๔๒๒ นายสําราญ  ทองแพง 

 ๔๒๓ นายสิทธิพร  ภิรมยร่ืน 

 ๔๒๔ นายสิริฤกษ  ทรงศิวิไล 

 ๔๒๕ นายสิริวัฒน  ไชยชนะ 

 ๔๒๖ นายสุชาติ  ไชยเมืองราช 

 ๔๒๗ นายสุชาติ  วงศสุวรรณ 

 ๔๒๘ นายสุชาย  ตรีรัตน 

 ๔๒๙ นายสุทธิชัย  จิตะพันธุกุล 

 ๔๓๐ นายสุทธิชัย  สมสุข 

 ๔๓๑ นายสุนันท  เทพศรี 

 ๔๓๒ นายสุพัตร  ฟารุงสาง 

 ๔๓๓ นายสุรชยั  ขวัญเมือง 

 ๔๓๔ นายสุรชัย  ธรรมทวีธิกุล 

 ๔๓๕ นายสุรชัย  ประเสริฐสรวย 

 ๔๓๖ นายสุรเดช  สําราญจิตต 

 ๔๓๗ นายสุรเทพ  ต๊ันประเสริฐ 

 ๔๓๘ นายสุรศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

 ๔๓๙ นายสุรเสกข  พงษหาญยุทธ 

 ๔๔๐ นายสุระศักด์ิ  ศรีละมนตรี 

 ๔๔๑ นายสุวิทย  ศรีอัษฎาพร 

 ๔๔๒ นายสุวินัย  ภรณวลัย 

 ๔๔๓ นายเสมอชัย  พูลสุวรรณ 

 ๔๔๔ นายองอาจ  เลาหวินิจ 

 ๔๔๕ นายอนุสรณ  ไทยเดชา 

 ๔๔๖ นายอัมพน  หอนาค 

 ๔๔๗ นายอํานวย  แสงโนรี 

 ๔๔๘ นายอํานาจ  วงศบัณฑิต 

 ๔๔๙ นายไกรวุฒิ  กวนห้ิน 

 ๔๕๐ นายขจรศักด์ิ  จินตานนท 

 ๔๕๑ นายคงเดช  ลีโทชวลิต 

 ๔๕๒ นายจรัล  สามิบัติ 

 ๔๕๓ นายจรินทร  โรจนบวรวิทยา 

 ๔๕๔ นายจําเปน  ผลากรกุล 

 ๔๕๕ นายจิตติ  ลาวัลยตระกูล 

 ๔๕๖ นายจิรวัฒน  อัครานุชาต 

 ๔๕๗ นายจิโรจ  สินธวานนท 

 ๔๕๘ นายจีรพัฒน  ศิริชัยสินธพ 

 ๔๕๙ นายฉัตรชัย  ศรีนามวงศ 

 ๔๖๐ นายชาญชัย  รอดผล 

 ๔๖๑ นายชาติชาย  มิตรกูล 

 ๔๖๒ นายชื่น  เตชามหาชัย 

 ๔๖๓ นายโชคชัย  อินทรประสงค 

 ๔๖๔ นายไชยนันท  ทยาวิวัฒน 



 หนา   ๑๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๖๕ นายณรงค  กษิติประดิษฐ 

 ๔๖๖ นายณรงค  ต้ังตรงไพโรจน 

 ๔๖๗ นายณัฐพร  วงษศุทธิภากร 

 ๔๖๘ นายทรงคุณ  วิญูวรรธน 

 ๔๖๙ นายทรงยศ  ชัยชนะ 

 ๔๗๐ นายทวิช  จูอนุวัฒนกุล 

 ๔๗๑ นายธีรวัฒน  วลัยเสถียร 

 ๔๗๒ นายนภดล  สุชาติ 

 ๔๗๓ นายนิพนธ  พัฒนกิจเรือง 

 ๔๗๔ นายนิรันดร  ตัณฑชุณห 

 ๔๗๕ นายประชา  ชยาภัม 

 ๔๗๖ นายประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล 

 ๔๗๗ นายปรีชา  ตรัยตรากุล 

 ๔๗๘ นายปานเนตร  ปางพุฒิพงศ 

 ๔๗๙ นายพนมพันธ  ศิริวัฒนานุกุล 

 ๔๘๐ นายพิเชษฐ  เมธารักษชีพ 

 ๔๘๑ นายพิทักษ  ต้ังชนะชัยอนันต 

 ๔๘๒ นายพิพัฒน  จิรนัยราดุล 

 ๔๘๓ นายพิสิทธิ์  เอื้อวงศกูล 

 ๔๘๔ นายไพรัช  เกตุรัตนกุล 

 ๔๘๕ นายภาสกร  ชัยวานิชศิริ 

 ๔๘๖ นายภาสกร  ไชยเศรษฐ 

 ๔๘๗ นายมนตรี  นามมงคล 

 ๔๘๘ นายมนู  วาทิสุนทร 

 ๔๘๙ นายรุงเรือง  ล้ิมไพบูลย 

 ๔๙๐ นายวิชัย  ใจแกว 

 ๔๙๑ นายวิชัย  ชูชีพชื่นกมล 

 ๔๙๒ นายวิทยา  ธราธรพิสุทธิกุล 

 ๔๙๓ นายวิทยา  หลิวเสรี 

 ๔๙๔ นายวิโรจน  เพงผล 

 ๔๙๕ นายวิษณุ  ศิริโชติ 

 ๔๙๖ นายวีระ  บูรณะกิจเจริญ 

 ๔๙๗ นายศักดา  กาญจนาวิโรจนกุล 

 ๔๙๘ นายศิริชัย  ดาริการนนท 

 ๔๙๙ นายศุภอรรถ  พลอินทร 

 ๕๐๐ นายสกล  ภูมิรัตนประพิณ 

 ๕๐๑ นายสงบ  พิทักษศิริพรรณ 

 ๕๐๒ นายสมชาย  กาญจนสุต 

 ๕๐๓ นายสมชาย  กิจสนาโยธิน 

 ๕๐๔ นายสมชาย  เทพเจริญนิรันดร 

 ๕๐๕ นายสมชาย  ไวกิตติพงษ 

 ๕๐๖ นายสมบูรณ  ต้ังกีรติชัย 

 ๕๐๗ นายสมพงษ  บุญสืบชาติ 

 ๕๐๘ นายสมศักด์ิ  คาธัญญมงคล 

 ๕๐๙ นายสมศักด์ิ  นุกูลอุดมพานิชย 

 ๕๑๐ นายสมศักด์ิ  ไพบูลย 

 ๕๑๑ นายสมศักด์ิ  ลัพธิกุลธรรม 

 ๕๑๒ นายสมศักด์ิ  ลีเชวงวงศ 

 ๕๑๓ นายสมศักด์ิ  อรรฆศิลป 

 ๕๑๔ นายสรวุฒิ  สังขรัศมี 

 ๕๑๕ นายสหัส  เหลี่ยมสุวรรณ 

 ๕๑๖ นายสาธิต  ไผประเสริฐ 



 หนา   ๑๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑๗ นายสิงหไชย  โปรดสถาพร 

 ๕๑๘ นายสุทธิพงษ  ศิริมัย 

 ๕๑๙ นายสุทธิศักด์ิ  พัฒนปรีชากุล 

 ๕๒๐ นายสุเทพ  วัชรปยานันทน 

 ๕๒๑ นายสุธี  ธิติมุทา 

 ๕๒๒ นายสุธี  รุจิวณิชยกุล 

 ๕๒๓ นายสุรพงศ  สุขุปญญารักษ 

 ๕๒๔ นายสุรพร  ลอยหา 

 ๕๒๕ นายสุรศักด์ิ  โควสุภัทร 

 ๕๒๖ นายสุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย 

 ๕๒๗ นายสุใหญ  หล่ิมโตประเสริฐ 

 ๕๒๘ นายเสนห  สุจินพรัหม 

 ๕๒๙ นายแสวง  หอมนาน 

 ๕๓๐ นายหวาน  ศรีเรือนทอง 

 ๕๓๑ นายอดุลย  บัณฑุกุล 

 ๕๓๒ นายอธิศักด์ิ  ตันสุเมธ 

 ๕๓๓ นายอนนท  บริณายกานนท 

 ๕๓๔ นายอนันต  กรลักษณ 

 ๕๓๕ นายอนันต  หอสิมะสถาพร 

 ๕๓๖ นายอภิชาต  เพงเรืองโรจนชัย 

 ๕๓๗ นายประเสริฐ  ตปนียางกูร 

 ๕๓๘ นายมณฑป  วัลยะเพ็ชร 

 ๕๓๙ นายมานิตย  ทองสอน 

 ๕๔๐ พลตํารวจตรี  ดุสิตสันต  เถระพัฒน 

 ๕๔๑ พลตํารวจโท  ไตรรัตน  อมาตยกุล 

 ๕๔๒ พลตํารวจโท  พีระพงศ  ดามาพงศ 

 ๕๔๓ พลตํารวจโท  วรเวทย   

  วินิตเนตยานนท 

 ๕๔๔ พลตํารวจโท  วิบูลย  บางทาไม 

 ๕๔๕ พลตํารวจตรี  คัคคพงศ  ศรีพาณิชย 

 ๕๔๖ พลตํารวจตรี  จุตติ  ธรรมมโนวานิช 

 ๕๔๗ พลตํารวจตรี  ชลอศักด์ิ  อาษา 

 ๕๔๘ พลตํารวจตรี  ชัยวัฒน  โชติมา 

 ๕๔๙ พลตํารวจตรี  ณรงค  กาญจนะ 

 ๕๕๐ พลตํารวจตรี  เดชาวัต  รามสมภพ 

 ๕๕๑ พลตํารวจตรี  ธนากร  ศิริอัฐ 

 ๕๕๒ พลตํารวจตรี  ธวัช  บุญเฟอง 

 ๕๕๓ พลตํารวจตรี  นพรัตน  มีปรีชา 

 ๕๕๔ พลตํารวจตรี  พงษสันต  เจียมออน 

 ๕๕๕ พลตํารวจตรี  พจนารถ  หวลมานพ 

 ๕๕๖ พลตํารวจตรี  พิทักษ  จารุสมบัติ 

 ๕๕๗ พลตํารวจตรี  ภัทรชัย  หิรัญญะเวช 

 ๕๕๘ พลตํารวจตรี  ยงยศ  นาคเฉลิม 

 ๕๕๙ พลตํารวจตรี  เรืองชัย  วัจนะพุกกะ 

 ๕๖๐ พลตํารวจตรี  วัฒนา  สักกวัตร 

 ๕๖๑ พลตํารวจตรี  สันติ  เพ็ญสูตร 

 ๕๖๒ พลตํารวจตรี  สุพร  พันธุเสือ 

 ๕๖๓ พลตํารวจตรี  อติเทพ  ปญจมานนท 

 ๕๖๔ นายกมล  นาประเสริฐ 

 ๕๖๕ นายกมล  เมฆรักษากิจ 

 ๕๖๖ นายคํานึง  วงษทวีทรัพย 

 ๕๖๗ นายชลัมพร  เพ็ชรรัตน 



 หนา   ๒๐ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๖๘ นายชวรัตน  วงศธนะบูรณ 

 ๕๖๙ นายชัยวัฒน  ทิพยสุวรรณ 

 ๕๗๐ นายเชาว  บุญฤทธิ์ 

 ๕๗๑ นายณรงค  อาษาแกว 

 ๕๗๒ เรือเอก  ณัฐวัฒน  จิตรสําเริง 

 ๕๗๓ นายเถกิงเกียรติ  บุญมาศ 

 ๕๗๔ นายเทอดศักด์ิ  พาหุสัจจะลักษณ 

 ๕๗๕ นายนพเดช  ตระกูลดิษฐ 

 ๕๗๖ นายบุญมี  แดนวังเดิม 

 ๕๗๗ นายประภาส  สนั่นศิลป 

 ๕๗๘ นายประสิทธิ์  บัวรักษ 

 ๕๗๙ นายปยวัฒน  พรไชยา 

 ๕๘๐ นายพรชัย  บุญถนอม 

 ๕๘๑ นายพิสุทธิ์  จรูญโสภณศักด์ิ 

 ๕๘๒ นายยงยุทธ  ศรีสัตยาชน 

 ๕๘๓ นายรุงโรจน  เกียรติดํารง 

 ๕๘๔ นายเลิศชาย  ณ  นคร 

 ๕๘๕ รอยเอก  วรศักด์ิ  เรืองศรี 

 ๕๘๖ นายวิยศ  สินประสิทธิ์กุล 

 ๕๘๗ นายวโิรจน  บุบผากลิ่น 

 ๕๘๘ นายวีรวัฒน  ศิลปธีรธร 

 ๕๘๙ นายสมชาย  ชัยรัตน 

 ๕๙๐ นายสมศักด์ิ  ชินอรุณชัย 

 ๕๙๑ นายสรรชัย  จงอุตสงห 

 ๕๙๒ นายสรวิชิต  ทองบัวบาน 

 ๕๙๓ นายสิทธิผล  โพธิ์ชัย 

 ๕๙๔ นายสิทธิพงษ  จันทนพงศวานิช 

 ๕๙๕ นายสิริชัย  สุธีวีระขจร 

 ๕๙๖ นายสุทธิชาติ  ชาตินักรบ 

 ๕๙๗ นายสุเมธ  สิงคารวานิช 

 ๕๙๘ นายเสนีย  ประภัสสรางกูร 

 ๕๙๙ นายอานนท  เรวัฒนานนท 

 ๖๐๐ นายอินตา  บุระคํา 

 ๖๐๑ นายสายเมือง  วิรยศิริ 

 ๖๐๒ นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน 

 ๖๐๓ นายณรงค  รัฐอมฤต 

 ๖๐๔ นายวชิร  สงบพันธ 

 ๖๐๕ นายวีรวิทย  วีรวรวิทย 

 ๖๐๖ นายไกรรัช  เงยวิจิตร 

 ๖๐๗ นายกิตติ  อารีรักษ 

 ๖๐๘ นายเกียรติคุณ  แมนเลขา 

 ๖๐๙ นายคําแหง  เกตุมาก 

 ๖๑๐ นายเจริญ  ดวงสุวรรณ 

 ๖๑๑ นายฉลาด  คําทองสุก 

 ๖๑๒ นายชยุตม  ประภากมล 

 ๖๑๓ นายชาตรี  แตงเลี่ยน 

 ๖๑๔ นายชิโนรส  ยงเกียรติกานต 

 ๖๑๕ นายชูเกียรติ  ตังคโนภาส 

 ๖๑๖ นายชูศักด์ิ  ฉัตรชุติมากร 

 ๖๑๗ นายโชคชัย  หวางอุน 

 ๖๑๘ นายทนงศักด์ิ  เที่ยงสุทธิสกุล 

 ๖๑๙ นายธนิต  ภูริเวทย 



 หนา   ๒๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๒๐ นายธวัชชัย  รังสิตโยธิน 

 ๖๒๑ นายนิกร  ทัสสโร 

 ๖๒๒ นายบรรหาญ  จงเจริญประเสริฐ 

 ๖๒๓ นายปฏิกรณ  คงพิพิธ 

 ๖๒๔ นายปณิธาน  วิสุทธากร 

 ๖๒๕ นายประสาธน  ธรรมทวีวุฒิ 

 ๖๒๖ นายประสิทธิ์  ต้ังตระกูล 

 ๖๒๗ นายปณญวัฒน  จันทรตรีกิติกุล 

 ๖๒๘ นายพิเชษฐ  เปลี่ยนขํา 

 ๖๒๙ นายพูนศกัด์ิ  เข็มแซมเกษ 

 ๖๓๐ นายมนตรี  ศิลปมหาบัณฑิต 

 ๖๓๑ นายมโน  ซอศรีสาคร 

 ๖๓๒ นายมโน  เทอดจิตธรรม 

 ๖๓๓ นายไมตรี  วงศขจรศิลป 

 ๖๓๔ นายย่ิงศักด์ิ  โอฬารสกุล 

 ๖๓๕ นายวงการ  ชวยพนัง 

 ๖๓๖ นายวิเชียร  วชิรประทีป 

 ๖๓๗ นายวิทยา  ทิพยเนตร 

 ๖๓๘ นายวิรุฬห  แยมละมาย 

 ๖๓๙ นายสนิท  โพชนะกิจ 

 ๖๔๐ นายสมเกียรติ  เมาลานนท 

 ๖๔๑ นายสมเกียรติ  อุนอนันต 

 ๖๔๒ นายสมเจตน  สุรินทรศักด์ิ 

 ๖๔๓ นายสมชาติ  สารธรรม 

 ๖๔๔ นายสมบูรณ  ชวยรักษา 

 ๖๔๕ นายสมยศ  จันทรเปลง 

 ๖๔๖ นายสมศักด์ิ  ธรรมชัยเดชา 

 ๖๔๗ นายสมศักด์ิ  อุไรวิชัยกุล 

 ๖๔๘ นายสมหมาย  ปยะพิสุทธิ์ 

 ๖๔๙ นายสรารักษ  สุวรรณเสรี 

 ๖๕๐ นายสัญชัย  ล่ิมไพบูลย 

 ๖๕๑ นายสัมพันธ  พิทักษแท 

 ๖๕๒ นายสาธิต  สุทธิสัตยารักษ 

 ๖๕๓ นายสุทธิชัย  จงศิริสถาพร 

 ๖๕๔ นายสุทัศน  สงวนปรางค 

 ๖๕๕ นายสุพจน  กาวชู 

 ๖๕๖ นายสุเมธ  รักษภักดี 

 ๖๕๗ นายสุรวุฒิ  เชาวลิต 

 ๖๕๘ นายอนุวัตร  ขุนทอง 

 ๖๕๙ นายอรุณรัตน  ศรีพิเชยีร 

 ๖๖๐ นายอัมพร  แสงสุวรรณนุกุล 

 ๖๖๑ นายอาคม  ศรียาภัย 

 ๖๖๒ นายอาทิตย  สวาวสุ 

 ๖๖๓ นายเอื้อน  ขุนแกว 

 ๖๖๔ นายเชาวนะ  ไตรมาศ 

 ๖๖๕ นายเกษม  เพชรเกตุ 

 ๖๖๖ นายเฉลิมศักด์ิ  นามเชียงใต 

 ๖๖๗ นายณรงค  วรงศเกรียงไกร 

 ๖๖๘ นายณรงค  ศรีสวัสด์ิ 

 ๖๖๙ นายดุสิต  เครืองาม 

 ๖๗๐ นายนิคม  กฤษณรังคุณ 

 ๖๗๑ นายวิชิต  สุวรรณรัตน 



 หนา   ๒๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๗๒ นายวินัย  กลิ่นสุวรรณ 

 ๖๗๓ นายวีระศักด์ิ  ปบัว 

 ๖๗๔ นายสนิท  ชุนดี 

 ๖๗๕ นายสมศักด์ิ  ทองงอก 

 ๖๗๖ นายเอนก  เหลาธรรมทัศน 

 ๖๗๗ นายไกรจักร  แกวนิล 

 ๖๗๘ นายชัยวัน  เจริญโชคทวี 

 ๖๗๙ นายชาญชัย  วิทูรปญญากิจ 

 ๖๘๐ นายชาตินัย  เนาวภูต 

 ๖๘๑ นายทรงยศ  สงวนพงศ 

 ๖๘๒ นายพีระพงษ  สายเชื้อ 

 ๖๘๓ นายไชยา  ย้ิมวิไล 

 ๖๘๔ นายสมชาย  พฤฒิกัลป 

 ๖๘๕ นายอนุชา  นาคาศัย 

 ๖๘๖ นางวิลาวัณย  ตันวัฒนะพงษ 

 ๖๘๗ นางฮูวัยดียะ  พิศสุวรรณ  อุเซ็ง 

 ๖๘๘ นางนีรนุช  กาญจนะวรรณ 

 ๖๘๙ นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ 

 ๖๙๐ นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์ 

 ๖๙๑ นางสุชาดา  รังสินนัท 

 ๖๙๒ นางสุพรรณี  ไพรัชเวทย 

 ๖๙๓ นางสุวรรณี  คํามั่น 

 ๖๙๔ พลตรีหญิง  วรรณา  วงศเมฆ 

 ๖๙๕ นางฉวีวรรณ  คงเจริญกิจกุล 

 ๖๙๖ นางสาววิมล  ประทุมวงษ 

 ๖๙๗ นางกุณฑลี  ประจิมทิศ 

 ๖๙๘ นางสาวจันทรทิพา  ภูตระกูล 

 ๖๙๙ นางสาววิมล  คิดชอบ 

 ๗๐๐ นางกิ่งแกว  อินหวาง 

 ๗๐๑ นางขวัญเมอืง  บวรอัศวกุล 

 ๗๐๒ นางพนิตา  กําภู  ณ  อยุธยา 

 ๗๐๓ นางศิริรัตน  อายุวัฒน 

 ๗๐๔ นางอุบล  หลิมสกุล 

 ๗๐๕ นางสุรียพร  ภูศรี 

 ๗๐๖ นางสาวฉวีวรรณ  เลียววิจักขณ 

 ๗๐๗ นางสาวฉวีวรรณ  วิริยะภาค 

 ๗๐๘ นางสาวเมทนี  สุคนธรักษ 

 ๗๐๙ นางกรรณิการ  เขมาวุฒานนท 

 ๗๑๐ นางภาวสุทธิ์  จึงนวัุตร 

 ๗๑๑ นางสาวสมคิด  บัวเพ็ง 

 ๗๑๒ นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม 

 ๗๑๓ นางมันทนา  พฤกษะวัน 

 ๗๑๔ นางอัญชลาภรณ  ศิริวรรณ 

 ๗๑๕ นางอัญชนา  วิทยาธรรมธัช 

 ๗๑๖ นางดวงขวัญ  จารุดุล 

 ๗๑๗ นางบารนี  เลิศไพศาล 

 ๗๑๘ นางพรรณี  แกนสุวรรณ 

 ๗๑๙ นางสมลักษณ  โกพลรัตน 

 ๗๒๐ นางอภิรดี  เกิดศิริ 

 ๗๒๑ นางสาวพรพิตร  นรภูมิพิภัชน 

 ๗๒๒ นางสาวสวาสดิ์  อินทวังโส 

 ๗๒๓ นางจันทวรรณ  ทองสมบุญ 



 หนา   ๒๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๒๔ นางสาวอารียา  โรจนวิถี 

 ๗๒๕ นางฉวีรัตน  เกษตรสุนทร 

 ๗๒๖ นางมยุรี  ผองผุดพันธ 

 ๗๒๗ นางกมลพรรณ  นามวงศพรหม 

 ๗๒๘ นางกอบกุล  ปราบประชา 

 ๗๒๙ นางกาญจนา  วิชญาปกรณ 

 ๗๓๐ นางกาญจนา  อินทรสุนานนท 

 ๗๓๑ นางกุณฑีรา  บุญเลี้ยง 

 ๗๓๒ นางสาวเกศรา  ณ  บางชาง 

 ๗๓๓ นางแกวตา  ไทรงาม 

 ๗๓๔ นางสาวงามทิพย  ภูวโรดม 

 ๗๓๕ นางจงจิตต  โศภนคณาภรณ 

 ๗๓๖ นางสาวจงเจริญ  เมตตา 

 ๗๓๗ นางสาวจตุรัตน  กันตพิทยา 

 ๗๓๘ นางจรัสวัฒน  ไตรรัตน 

 ๗๓๙ นาวาอากาศตรีหญิง  จันทรจิรา   

  ชัชวาลา 

 ๗๔๐ นางจันทรเพ็ญ  อมรเลิศวิทย 

 ๗๔๑ นางสาวจันทิมา  ต้ังสุทธิวงศ 

 ๗๔๒ นางจิระจิตต  บุนนาค 

 ๗๔๓ นางสาวจิราพร  จักรไพวงศ 

 ๗๔๔ นางจิราพร  เพชรรัตน 

 ๗๔๕ นางจุฑาทิพย  ภัทราวาท 

 ๗๔๖ นางจุฑามณี  สุทธิสีสังข 

 ๗๔๗ นางจุฑามาศ  เทพชัยศรี 

 ๗๔๘ นางสาวฉวี  เย็นใจ 

 ๗๔๙ นางฉันทนา  อุดมสิน 

 ๗๕๐ นางชาดา  กลิ่นเจริญ 

 ๗๕๑ นางชีวิตรี  อยูสีมารักษ 

 ๗๕๒ นางชุติมา  ปชโชติพงษ 

 ๗๕๓ นางชุติมา  ศิริกุลชยานนท 

 ๗๕๔ นางดวงเดือน  เมฆสุริเยนทร 

 ๗๕๕ นางสาวดวงพร  แกวศิริ 

 ๗๕๖ นางสาวดวงพร  นะคาพันธุชัย 

 ๗๕๗ นางดิษยา  รัตนากร 

 ๗๕๘ นางสาวดุษฎี  อุตภาพ 

 ๗๕๙ นางสาวเต็มดวง  ล้ิมไพบูลย 

 ๗๖๐ นางสาวทรงขวัญ  ศิลารักษ 

 ๗๖๑ นางทองคํา  ไมกลัด 

 ๗๖๒ นางทัศนาลัย  บูรพาชีพ 

 ๗๖๓ นางทัศนีย  ชาติไทย 

 ๗๖๔ นางทัศนีย  วังศรีมงคล 

 ๗๖๕ นางสาวธารารัชต  ธารากุล 

 ๗๖๖ นางสาวนงนุช  วงษสุวรรณ 

 ๗๖๗ นางสาวนงลักษณ  ศรีอุบลมาศ 

 ๗๖๘ นางสาวนภาภรณ  ปาลวัฒนวิไชย 

 ๗๖๙ นางนฤมล  นิราทร 

 ๗๗๐ นางสาวนวลทิพย  กมลวารินทร 

 ๗๗๑ นางนาราพร  ประยูรวิวัฒน 

 ๗๗๒ นางนิภา  กาญจนาวิโรจนกุล 

 ๗๗๓ นางสาวนิรัชร  เลิศประเสริฐสุข 

 ๗๗๔ นางเนาวนิตย  ทฤษฎิคุณ 



 หนา   ๒๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๗๕ นางบุญศรี  พรหมมาพันธุ 

 ๗๗๖ นางสาวบุบผา  เสนาวิน 

 ๗๗๗ นางเบ็ญจลักษณ  ผลรัตน 

 ๗๗๘ นางเบญจา  มุกตพันธุ 

 ๗๗๙ นางสาวปณต  ถาวรังกูร 

 ๗๘๐ นางประไพศรี  ศิริจักรวาล 

 ๗๘๑ นางสาวประภาพรรณ  เส็งวงศ 

 ๗๘๒ นางสาวประมวล  ต้ังบริบูรณรัตน 

 ๗๘๓ นางประสาทนีย  จันทร 

 ๗๘๔ นางปราณี  ทูไพเราะ 

 ๗๘๕ นางสาวปราณี  ภิญโญชพี 

 ๗๘๖ นางสาวปรียา  ลีฬหกุล 

 ๗๘๗ นางปฤษณา  กลับอุดม 

 ๗๘๘ นางปวีณา  บุญบูรพงศ 

 ๗๘๙ นางปทมา  วิตยากร  แรมโบ 

 ๗๙๐ นางสาวผองศรี  ศรีมรกต 

 ๗๙๑ นางพรงาม  เดชเกรียงไกรกุล 

 ๗๙๒ นางสาวพรทิพย  คําพอ 

 ๗๙๓ นางพรรณี  บุตรเทพ 

 ๗๙๔ นางสาวพวงเพชร  ธนสิน 

 ๗๙๕ นางพัชราวรรณ  ศรีศิลปนันทน 

 ๗๙๖ นางพนัธุทิพย  สายสุนทร 

 ๗๙๗ นางพิมพิชฌา  ปทมสิริวัฒน 

 ๗๙๘ นางพิศมัย  หาญสมบัติ 

 ๗๙๙ นางสาวเพชรนอย  สิงหชางชัย 

 ๘๐๐ นางเพชราภรณ  จันทรสูตร 

 ๘๐๑ นางภูริชญา  วัฒนรุง 

 ๘๐๒ นางมธุรส  จงชัยกิจ 

 ๘๐๓ นางมยุรี  ตันติสิระ 

 ๘๐๔ นางมยุรี  สังขสะอาด 

 ๘๐๕ นางสาวมะลิ  อาจริยะกุล 

 ๘๐๖ นางมาลี  อรุณากูร 

 ๘๐๗ นางมุทิตา  ตระกูลทิวากร 

 ๘๐๘ นางยุพา  คูคงวิริยพันธ 

 ๘๐๙ นางสาวยุวดี  วัฒนานนท 

 ๘๑๐ นางระพิณ  ทรัพยเอนก 

 ๘๑๑ นางสาวระวีวรรณ  ชอุมพฤกษ 

 ๘๑๒ นางรัชฎาพร  เลิศโภคานนท 

 ๘๑๓ นางสาวรัตนา  สถิตานนท 

 ๘๑๔ นางรัตนาวดี  ชอนตะวัน 

 ๘๑๕ นางรุงนภา  พิตรปรีชา 

 ๘๑๖ นางสาวฤดี  สุราฤทธิ์ 

 ๘๑๗ นางละเมียด  กรบงกชมาศ 

 ๘๑๘ นางสาวลักขณา  สริวัฒน 

 ๘๑๙ นางลีรา  กิตติกูล 

 ๘๒๐ นางวนิดา  นิมมานนท 

 ๘๒๑ นางสาววยุพา  ทศศะ 

 ๘๒๒ นางสาววรรณา  สุติวิจิตร 

 ๘๒๓ นางสาววรรณา  แสงอรามเรือง 

 ๘๒๔ นางวศินา  จันทรศิริ 

 ๘๒๕ นางวัชราภรณ  ทัศจันทร 

 ๘๒๖ นางวัฒนา  คลองดี 



 หนา   ๒๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๒๗ นางสาววาสนา  ทวีกุลทรัพย 

 ๘๒๘ นางวิจิตรา  วิเชียรชม 

 ๘๒๙ นางสาววิภา  จึงจตุพรชัย 

 ๘๓๐ นางวิภากร  วงศไทย 

 ๘๓๑ นางวิภาดา  คุณาวิกติกุล 

 ๘๓๒ นางสาววิริยะ  บุญยะนิวาสน 

 ๘๓๓ นางสาววิไล  เลิศธรรมเทวี 

 ๘๓๔ นางสาววิสาข  จัติวัตร 

 ๘๓๕ นางสาวศรีนวล  โอสถเสถียร 

 ๘๓๖ นางศิริพงษ  ลดาวัลย  ณ  อยุธยา 

 ๘๓๗ นางสาวศิริพร  สัจจนันท 

 ๘๓๘ นางศิริพรรณ  ชุมนุม 

 ๘๓๙ นางศิริรัตน  ธานีรณานนท 

 ๘๔๐ นางสาวศิริรัตน  เรงพิพัฒน 

 ๘๔๑ นางศิริลักษณ  สุขสมปอง 

 ๘๔๒ นางสดศรี  เผาอินจันทร 

 ๘๔๓ นางสมจิตร  จารุรัตนศิริกุล 

 ๘๔๔ นางสมถวิล  วัลลิสุต 

 ๘๔๕ นางสาวสมบุญ  เตชะภิญญาวัฒน 

 ๘๔๖ นางสมพร  กันทรดุษฎี  เตรียมชัยศรี 

 ๘๔๗ นางสมโภช  รติโอฬาร 

 ๘๔๘ นางสาวสิริพร  ทิพยคง 

 ๘๔๙ นางสิริมา  กลิ่นกุหลาบ 

 ๘๕๐ นางสุจินดา  ผองอักษร 

 ๘๕๑ นางสุจินตนา  ชุมวิสูตร 

 ๘๕๒ นางสาวสุดาพรรณ  ธัญจิรา 

 ๘๕๓ นางสุนันท  อัญชลีนุกูล 

 ๘๕๔ นางสพุรรณี  เหลือบุญชู 

 ๘๕๕ นาวาอากาศตรีหญิง  สุภนีวรรณ   

  เชาววิศิษฐ 

 ๘๕๖ นางสาวสุภารัตน  เรืองมณีไพฑูรย 

 ๘๕๗ นางสุภิดา  อนุสสรนิติสาร 

 ๘๕๘ นางสุมนมาศ  วุฒิสงาธรรม 

 ๘๕๙ นางสาวสุมนา  อัศวปยุกตกุล 

 ๘๖๐ นางสุมาลี  ศิริอังกุล 

 ๘๖๑ นางสาวสุวรินทร  บํารุงสุข 

 ๘๖๒ นางสุวิมล  กิมป 

 ๘๖๓ นางสาวสุวิมล  สัจจวาณิชย 

 ๘๖๔ นางเสาวภา  ไพทยวัฒน 

 ๘๖๕ นางโสภา  พิชัยยงควงศดี 

 ๘๖๖ นางหรรษา  วัฒนานุกิจ 

 ๘๖๗ นางอรนุช  ภาชื่น 

 ๘๖๘ นางอรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย 

 ๘๖๙ นางอรุณพร  อิฐรัตน 

 ๘๗๐ นางอรุณี  หรดาล 

 ๘๗๑ นางอรุณี  ออนสวัสด์ิ 

 ๘๗๒ นางสาวออทิพย  ราษฎรนิยม 

 ๘๗๓ นางอัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ 

 ๘๗๔ นางอัจฉริยา  ไศละสูต 

 ๘๗๕ นางอาชัญญา  รัตนอุบล 

 ๘๗๖ นางอาภรณรัตน  สารทัศนานันท 

 ๘๗๗ นางสาวอารีย  ผลพฤกษา 



 หนา   ๒๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๗๘ นางสาวอุไรวรรณ  คนึงสุขเกษม 

 ๘๗๙ นางสาวอุษณา  ภัทรมนตรี 

 ๘๘๐ นางสาวโอรส  ลีลากุลธนิต 

 ๘๘๑ นางกอบกุล  พูลปญญาวงศ 

 ๘๘๒ นางสาวกิ่งกาญจน  เติมสิริ 

 ๘๘๓ นางฉวีวรรณ  ภักดีธนากุล 

 ๘๘๔ นางชณิภาดา  ชินอุดมพงศ 

 ๘๘๕ นางดารณี  สุวพันธ 

 ๘๘๖ นางทิพยา  แสนไชย 

 ๘๘๗ นางสาวนิลเนตร  วีระสมบัติ 

 ๘๘๘ นางนิศารัตน  สุทธิวงศ 

 ๘๘๙ นางประทุม  พฤกษรังรักษ 

 ๘๙๐ นางปราณี  เหมวิมล 

 ๘๙๑ นางผุสดี  ธรรมานวัตร 

 ๘๙๒ นางสาวยุพิน  ลาวัณยประเสริฐ 

 ๘๙๓ นางสาวรัตนา  จิรกาลวิศัลย 

 ๘๙๔ นางสาวรุงแสง  กนกวุฒิ 

 ๘๙๕ นางสาววนิดา  สาดตระกูลวัฒนา 

 ๘๙๖ นางสาววลัยอร  ปรัชญพฤทธิ์ 

 ๘๙๗ นางวไลพร  เอื้อนนทัช 

 ๘๙๘ นางสุคนธา  ปทมสิงห  ณ  อยุธยา 

 ๘๙๙ นางสาวสุนันทา  จริยาเลิศศักด์ิ 

 ๙๐๐ นางสาวสุนี  จิรสมิทธา 

 ๙๐๑ นางสุพรรณี  ธงทอง 

 ๙๐๒ นางสุมนา  สวัสด์ิ-ชูโต 

 ๙๐๓ นางสาวสุมล  ปวิตรานนท 

 ๙๐๔ นางสาวสุวรรณา  อัศวพิริยานนท 

 ๙๐๕ นางสุวอร  ภูมิรัตนประพิณ 

 ๙๐๖ นางอรวรรณ  ศิลปกิจ 

 ๙๐๗ นางวรรณวิมล  โลหวัชรสันติ 

 ๙๐๘ นางสาวศศิธร  สุนทรารักษ 

 ๙๐๙ นางสาวสุดจิตร  อินทรไทยวงค 

 ๙๑๐ นางแวววิภา  ภักดีอาษา 

 ๙๑๑ นางณัฏฐสกุล  พลายเพ็ชร 

 ๙๑๒ นางนิษฐา  สุจริตวรกุล 

 ๙๑๓ นางพจนารถ  เหลืองประเสริฐ 

 ๙๑๔ นางพรรณพิไล  พาหุสัจจะลักษณ 

 ๙๑๕ นางเยาวลักษณ  นนทแกว 

 ๙๑๖ นางวรรณภามาศ  จรูญโรจน 

 ๙๑๗ นางสุนันทา  จูฑะประชากุล 

 ๙๑๘ นางบุญศรี  พานะจิตต 

 ๙๑๙ นางสาวพีรพร  เมธาวิกูล 

 ๙๒๐ นางสาวเยาวดี  รุงโรจนชัยพร 

 ๙๒๑ นางวิยะดา  สิมะเสถียร 

 ๙๒๒ นางกนกรดา  ไกรวิชญพงศ 

 ๙๒๓ นางสาวขวัญชนก  สุขโข 

 ๙๒๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  อนันตพันธุพงศ 

 ๙๒๕ นางชนิกา  เกษโกวิท 

 ๙๒๖ นางสาวธัญญา  จูฑะประชากุล 

 ๙๒๗ นางสาวนิดา  ธนธัญญา 

 ๙๒๘ นางสาวปทุมาวดี  พิชชาโชติ 

 ๙๒๙ นางสาวประยูร  รูปกระตาย 



 หนา   ๒๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๓๐ นางสาวปรานี  เสฐจินตนิน 

 ๙๓๑ นางสาวผจงธรณ  วรินทรเวช 

 ๙๓๒ นางพยางคศิริ  วิทยาผาสุข 

 ๙๓๓ นางรัชดาพร  เสนียวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๙๓๔ นางวรนาฏ  บุญนิธี 

 ๙๓๕ นางวิไลลักษณ  อินทุภูติ 

 ๙๓๖ นางสิริพร  เปรมาสวัสด์ิ  สุรมณี 

 ๙๓๗ นางสุนันท  พงศสุพัฒน 

 ๙๓๘ นางสุพัฒนา  วีรวงศ 

 ๙๓๙ นางสุภารัตน  พานสมบัติ 

 ๙๔๐ นางสุภาวรรณ  ภิญโญสินวัฒน 

 ๙๔๑ นางสาวสุวรรณี  หลิกาพันธ 

 ๙๔๒ นางสุวิมล  ทัสสโร 

 ๙๔๓ นางสาวอารีย  ทัศนา 

 ๙๔๔ นางสาวพรพิมล  รัตนพิทักษ 

 ๙๔๕ นางสิริลักษณา  คอมันตร 

 ๙๔๖ นางสาวจารุวรรณ  ตันกุรานันท 

 ๙๔๗ นางดลยา  สุขสมปอง 

 ๙๔๘ นางมนทิรา  ทองสาริ 

 ๙๔๙ นางองัคณา  พงศผาติโรจน 

 ๙๕๐ นางปยานันต  ประสารราชกิจ 

 ๙๕๑ นางพงษทอง  ต้ังชูพงศ 

 ๙๕๒ นางกุลยา  เผาจินดา 

 ๙๕๓ นางจรัสพักตร  วัฒนสิงหะ 

 ๙๕๔ นางจุฑาทิพ  โชติมงคล 

 ๙๕๕ นางพิมพเพ็ญ  เวชชาชีวะ 

 ๙๕๖ นางวิไลลักษณ  เฮงเจริญ 

 ๙๕๗ นางสุดา  วิศรุตพิชญ 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายกรณ  จาติกวณิช 

 ๒ นายเกียรติ  สิทธีอมร 

 ๓ นายปณิธาน  วัฒนายากร 

 ๔ นายทวีศักด์ิ  กมลเวชช 

 ๕ นายวิสูตร  สําเร็จวาณิชย 

 ๖ นายสมชัย  อัศวชัยโสภณ 

 ๗ นายบุรณัชย  สมุทรักษ 

 ๘ นายเฉลิมชาติ  การุญ 

 ๙ นายสรวงศ  เทียนทอง 

 ๑๐ นายสมชาย  แสวงการ 

 ๑๑ นายธนกฤต  กิตติวัฒน 

 ๑๒ นายบุญอนันต  วรรณพานิชย 

 ๑๓ นายภาณุมาศ  เลี่ยมสกุล 

 ๑๔ นายวิชญชัย  ธรรมประดิษฐ 

 ๑๕ นายสรศักด์ิ  มไหศิริโยดม 

 ๑๖ พลตํารวจโท  ธีระศักด์ิ  งวนบรรจง 

 ๑๗ นายเกริกเกียรต์ิ  เอกพจน 

 ๑๘ นายจิระพันธ  กัลลประวิทย 

 ๑๙ นายโชคชัย  ชื่นจิตต 

 ๒๐ นายณรงค  ฟกสอน 

 ๒๑ นายดิสทัต  โหตระกิตย 

 ๒๒ นายเตชพล  ฐิตยารักษ 



 หนา   ๒๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓ นายทีปรัตน  วัชรางกูร 

 ๒๔ นายธีรวัฒน  จันทรสมบูรณ 

 ๒๕ นายนพพร  มนูญผล 

 ๒๖ นายบุรินทร  รุงมณี 

 ๒๗ นายปกรณ  ศรีจันทรงาม 

 ๒๘ นายปรเมธี  วิมลศิริ 

 ๒๙ นายประเสริฐ  กุลรัตน 

 ๓๐ นายพรชาต  บุนนาค 

 ๓๑ นายไพรัช  อิงคสิทธิ์ 

 ๓๒ นายไพโรจน  โพธิวงศ 

 ๓๓ นายมนตรี  บุญพาณิชย 

 ๓๔ นายยงยุทธ  ถิฐาพันธ 

 ๓๕ นายรังสรรค  กาญจนมา 

 ๓๖ นายวิชญะ  ตาปสนันทน 

 ๓๗ นายวิทยา  ปนทอง 

 ๓๘ นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ 

 ๓๙ นายศรายุทธ  เปรมประวัติ 

 ๔๐ นายสุชาติ  วิภาสธวัช 

 ๔๑ นายสุธี  ดโนทัย 

 ๔๒ นายสุพศิน  สุเมธิวิทย 

 ๔๓ นายสุริยา  จันทรกระจาง 

 ๔๔ นายสุวพันธุ  ตันยุวรรธนะ 

 ๔๕ นายอนุสรณ  สุขแสงทอง 

 ๔๖ นายอาชวิน  วิชัยดิษฐ 

 ๔๗ นายอํานวย  โชติสกุล 

 ๔๘ นายอํานาจ  พลเตชา 

 ๔๙ พลเอก  ปยะพล  วัฒนกุล 

 ๕๐ พลเอก  ยงยุทธ  บุณยะวัน 

 ๕๑ พลโท  กําธร  ชาญยุทธการ 

 ๕๒ พลโท  ชวลิต  ศรีศิลปนันทน 

 ๕๓ พลโท  ชัยรัตน  ชีระพันธุ 

 ๕๔ พลโท  นาวิน  ดําริกาญจน 

 ๕๕ พลโท  ไพรัช  โพธิ์อุบล 

 ๕๖ พลโท  ภาสนอิทธิ์  เวทยวัฒนะ 

 ๕๗ พลโท  มาวิน  โอสถ 

 ๕๘ พลโท  วิวัฒน  ศุภดิษฐ 

 ๕๙ พลโท  วีรพล  คุมบน 

 ๖๐ พลโท  ศานิต  สรางสมวงษ 

 ๖๑ พลโท  ศภุชัย  รัตนอนันต 

 ๖๒ พลโท  อดิเรก  วงษบัณฑิต 

 ๖๓ พลโท  อธิคม  สุขสมสถาน 

 ๖๔ พลโท  อรุณ  สมตน 

 ๖๕ พลเรือโท  ปวิตร  รุจิเทศ 

 ๖๖ พลอากาศโท  อารยะ  งามประมวญ 

 ๖๗ พลอากาศโท  อุทัย  เศรษฐวงศ 

 ๖๘ พลตรี  กฤษฎา  อารีรัชชกุล 

 ๖๙ พลตรี  กฤษณพณ  ถนอมกุลบุตร 

 ๗๐ พลตรี  กฤษดา  นรภูมิพิภัชน 

 ๗๑ พลตรี  กฤษดา  ปุณยวุฒิพงศ 

 ๗๒ พลตรี  กองยศ  สุขโขใจดี 

 ๗๓ พลตรี  กัมปนาท  รุดดิษฐ 

 ๗๔ พลตรี  กิจพันธ  ธัญชวนิช 



 หนา   ๒๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๕ พลตรี  กิตติ  ปทุมมาศ 

 ๗๖ พลตรี  กิตติพล  วัฒนะวรนันทน 

 ๗๗ พลตรี  กิตติพันธ  นพวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๗๘ พลตรี  กิติกร  ธรรมนิยาย 

 ๗๙ พลตรี  กิติภูมิ  วงษทิม 

 ๘๐ พลตรี  กุลชัย  ฐานพงษ 

 ๘๑ พลตรี  กุลิส  วัฒนา 

 ๘๒ พลตรี  เกรียง  สะอาดรักษ 

 ๘๓ พลตรี  เกรียงไกร  ชัยชุมพร 

 ๘๔ พลตรี  เกษม  นาคปน 

 ๘๕ พลตรี  ไกรวัชร  ธีรเนตร 

 ๘๖ พลตรี  ไกรสร  ศรีสุข 

 ๘๗ พลตรี  ขจรพล  ทองอารีย 

 ๘๘ พลตรี  ขวัญชัย  วีระนาวิน 

 ๘๙ พลตรี  คณิต  แจมจันทรา 

 ๙๐ พลตรี  คณิศ  ทศวัฒน 

 ๙๑ พลตรี  คมน  ฉิมคลาย 

 ๙๒ พลตรี  คํานวน  ภักดีอาษา 

 ๙๓ พลตรี  คุมพล  บุญญาภิสันท 

 ๙๔ พลตรี  จรัญ  พันธุนนท 

 ๙๕ พลตรี  จรูญ  ศรีเจริญ 

 ๙๖ พลตรี  จักรินทร  นาคชาติ 

 ๙๗ พลตรี  จาตุภัทร  รัตนวิจิตร 

 ๙๘ พลตรี  จารุวุฒิ  ศิระพลานนท 

 ๙๙ พลตรี  จิตตสักก  เจริญสมบัติ 

 ๑๐๐ พลตรี  จิรเดช  ภูวนารถนุรักษ 

 ๑๐๑ พลตรี  จิรเดช  สิทธิประณีต 

 ๑๐๒ พลตรี  จิรศักด์ิ  บุตรเนียร 

 ๑๐๓ พลตรี  จิระ  โกมุทพงศ 

 ๑๐๔ พลตรี  จิระชัย  เกียรติประจักษ 

 ๑๐๕ พลตรี  เจษฎา  รณฤทธิวิชัย 

 ๑๐๖ พลตรี  เจอด  พบสุข 

 ๑๐๗ พลตรี  เจิดวุธ  คราประยูร 

 ๑๐๘ พลตรี  เจิมโชค  ทุมมานนท 

 ๑๐๙ พลตรี  ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข 

 ๑๑๐ พลตรี  เฉลิมชัย  สิทธิสาท 

 ๑๑๑ พลตรี  เฉลิมพล  เต็งศิริ 

 ๑๑๒ พลตรี  ชด  พรหมเดช 

 ๑๑๓ พลตรี  ชนกันต  ศรแกว 

 ๑๑๔ พลตรี  ชนะทัพ  อินทามระ 

 ๑๑๕ พลตรี  ชนินทร  จันทรโชติ 

 ๑๑๖ พลตรี  ชนินทร  สังฆโสภณ 

 ๑๑๗ พลตรี  ชยันต  หวยสูงเนิน 

 ๑๑๘ พลตรี  ชลิต  วสยางกูร 

 ๑๑๙ พลตรี  ชวลิต  ไกรสมสาตร 

 ๑๒๐ พลตรี  ชวาลย  แสงกระจาง 

 ๑๒๑ พลตรี  ชัชวาล  มั่นศุข 

 ๑๒๒ พลตรี  ชัชวาลย  จรูญรัชฎ 

 ๑๒๓ พลตรี  ชัยกรณ  นิลเจริญ 

 ๑๒๔ พลตรี  ชัยชาญ  ชางมงคล 

 ๑๒๕ พลตรี  ชัยวัฒน  ฐิตสาโร 

 ๑๒๖ พลตรี  ชาญชัย  ภูทอง 



 หนา   ๓๐ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๗ พลตรี  ชาญประดิษฐ  แสงนิล 

 ๑๒๘ พลตรี  ชาตอุดม  ติตถะสิริ 

 ๑๒๙ พลตรี  ชาติชาย  เกษมวงศ 

 ๑๓๐ พลตรี  ชํานาญ  ณะวงษ 

 ๑๓๑ พลตรี  ชํานาญ  สุวรรณฉวี 

 ๑๓๒ พลตรี  ชํานาญยุทธ  อัมพรมุนี 

 ๑๓๓ พลตรี  ชูเกียรติ  จุณณะปยะ 

 ๑๓๔ พลตรี  ชูชีพ  สุขหมื่น 

 ๑๓๕ พลตรี  โชค  เพิกโสภณ 

 ๑๓๖ พลตรี  ไชยพร  รัตแพทย 

 ๑๓๗ พลตรี  ฐิติวัชร  กําลังเอก 

 ๑๓๘ พลตรี  ณกรณ  ภูสวาสด์ิ 

 ๑๓๙ พลตรี  ณฐ  พรจุลศักด์ิ 

 ๑๔๐ พลตรี  ณรงค  ตุวยานนท 

 ๑๔๑ พลตรี  ณรงค  เนตรเจริญ 

 ๑๔๒ พลตรี  ณรงค  สุดประเสริฐ 

 ๑๔๓ พลตรี  ณรงค  อุทะนุต 

 ๑๔๔ พลตรี  ณรงคศักด์ิ  ไกรกุลพงษ 

 ๑๔๕ พลตรี  ณัฏฐนภนต  อังสวานนท 

 ๑๔๖ พลตรี  ณัฐชัย  กสิผล 

 ๑๔๗ พลตรี  ณัศพล  กันตะปติ 

 ๑๔๘ พลตรี  ดํารงคศักด์ิ  วรรณกลาง 

 ๑๔๙ พลตรี  ดิฐฐภพ  ไกแกว 

 ๑๕๐ พลตรี  ดิตถ  สิงหเสนี 

 ๑๕๑ พลตรี  ดิลก  ธีระเนตร 

 ๑๕๒ พลตรี  ดุษฎี  รามสมภพ 

 ๑๕๓ พลตรี  เดชา  อมรพันธางค 

 ๑๕๔ พลตรี  เดนดวง  ทิมวัฒนา 

 ๑๕๕ พลตรี  ตอศักด์ิ  เหลืองตระกูล 

 ๑๕๖ พลตรี  เติมชัย  ศรีวิเชียร 

 ๑๕๗ พลตรี  ถเกิงกานต  ศรีอําไพ 

 ๑๕๘ พลตรี  ทรงบุญ  วุฒิวงศ 

 ๑๕๙ พลตรี  ทรงศักด์ิ  สหสมโชค 

 ๑๖๐ พลตรี  ทวีชัย  กฤษิชีวิน 

 ๑๖๑ พลตรี  ทวีศิลป  สงวนศักด์ิโยธิน 

 ๑๖๒ พลตรี  ธงคม  จันทรหอม 

 ๑๖๓ พลตรี  ธงชัย  เสวกดรุณทร 

 ๑๖๔ พลตรี  ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม 

 ๑๖๕ พลตรี  ธนา  เศรษฐจันทร 

 ๑๖๖ พลตรี  ธรรมนูญ  แสงเย็น 

 ๑๖๗ พลตรี  ธรรมรัตน  นักรํา 

 ๑๖๘ พลตรี  ธฤทธิ์  สุนทร 

 ๑๖๙ พลตรี  ธวัช  สุกปลั่ง 

 ๑๗๐ พลตรี  ธวัชชัย  ชางสิงห 

 ๑๗๑ พลตรี  ธวัชชัย  นุมนิ่ม 

 ๑๗๒ พลตรี  ธัญญะ  จันทร 

 ๑๗๓ พลตรี  ธานี  พูนสวัสด์ิ 

 ๑๗๔ พลตรี  ธิวา  เพ็ญเขตกรณ 

 ๑๗๕ พลตรี  ธีรจิตต์ิ  นิพิทสุขการ 

 ๑๗๖ พลตรี  ธีรชัย  นาควานิช 

 ๑๗๗ พลตรี  ธีรปรีชา  พารักษา 

 ๑๗๘ พลตรี  นพ  หิญชีระนันทน 



 หนา   ๓๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๗๙ พลตรี  นพดล  โชติศิริ 

 ๑๘๐ พลตรี  นพดล  เพ็ญกิตติ 

 ๑๘๑ พลตรี  นพดล  ฟกอังกูร 

 ๑๘๒ พลตรี  นพดล  สรอยสยัมภู 

 ๑๘๓ พลตรี  นพดล  แสงพลสิทธิ์ 

 ๑๘๔ พลตรี  นรินทร  มุทุกันต 

 ๑๘๕ พลตรี  นิพนธวิทย  วุฒิรณฤทธิ์ 

 ๑๘๖ พลตรี  นิรันดร  พิพิธกุล 

 ๑๘๗ พลตรี  นิรันดรฤทธิ์  มหารักขกะ 

 ๑๘๘ พลตรี  นิวัฒชัย  ไทยนันทน 

 ๑๘๙ พลตรี  นิวัติ  สุบงกฎ 

 ๑๙๐ พลตรี  นุ  โชติสันต 

 ๑๙๑ พลตรี  นุโรจน  รอดโพธ์ิทอง 

 ๑๙๒ พลตรี  บรรเจิด  เทียนทองดี 

 ๑๙๓ พลตรี  บรรยงค  สิรสุนทร 

 ๑๙๔ พลตรี  บัญชา  ถนอมทอง 

 ๑๙๕ พลตรี  บุญฤทธิ์  อุตตมะรูป 

 ๑๙๖ พลตรี  บุญเลิศ  ทัศนครองสินธุ 

 ๑๙๗ พลตรี  ปพน  เมฆานุวัตน 

 ๑๙๘ พลตรี  ประกาศเกียรติ  หิญชีระนันทน 

 ๑๙๙ พลตรี  ประชุม  มธุรมน 

 ๒๐๐ พลตรี  ประธาน  สงวนพงษ 

 ๒๐๑ พลตรี  ประพันธ  พุทธานุ 

 ๒๐๒ พลตรี  ประสงค  บุตรขวัญ 

 ๒๐๓ พลตรี  หมอมหลวงประสบโชค   

  เกษมสันต 

 ๒๐๔ พลตรี  ประสิทธิ์  กองสุข 

 ๒๐๕ พลตรี  ประเสริฐ  ยังประภากร 

 ๒๐๖ พลตรี  ปรัชญา  เรืองแสงดี 

 ๒๐๗ พลตรี  ปราโมทย  ชนไมตรี 

 ๒๐๘ พลตรี  ปรารภ  สระวาสี 

 ๒๐๙ พลตรี  ปริญญา  ทวีชัยการ 

 ๒๑๐ พลตรี  ปรีชา  จันทรโอชา 

 ๒๑๑ พลตรี  ปญญา  ลักษิตานนท 

 ๒๑๒ พลตรี  ปญญาวุฒิ  พยัคฆนิธิ 

 ๒๑๓ พลตรี  ปานศิริ  มีผล 

 ๒๑๔ พลตรี  ปยะ  ครุธเวโช 

 ๒๑๕ พลตรี  พงษแกว  อัศวเวทสถิต 

 ๒๑๖ พลตรี  พชร  ชัยวุฒิ 

 ๒๑๗ พลตรี  พนัส  แสนสมบัติ 

 ๒๑๘ พลตรี  พหล  จันทรประภา 

 ๒๑๙ พลตรี  พันธศักด์ิ  จันทรดง 

 ๒๒๐ พลตรี  พัลลภ  ลีละบุตร 

 ๒๒๑ พลตรี  พิจิตร  แกวลี 

 ๒๒๒ พลตรี  พิชิต  พินิตตานนท 

 ๒๒๓ พลตรี  พิทยา  กระจางวงษ 

 ๒๒๔ พลตรี  พิทยา  สิงหโกวินท 

 ๒๒๕ พลตรี  พิทักษพงษ  สุนทรเกส 

 ๒๒๖ พลตรี  พินิจ  ฉัตรเสถียรพงศ 

 ๒๒๗ พลตรี  พิสุทธิ์  เปาอินทร 

 ๒๒๘ พลตรี  พีระพงษ  ลบเมฆ 

 ๒๒๙ พลตรี  พูลสวัสด์ิ  สนธิประสาท 



 หนา   ๓๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓๐ พลตรี  เพิ่มศักด์ิ  เจริญสุข 

 ๒๓๑ พลตรี  ไพบูลย  คุมฉายา 

 ๒๓๒ พลตรี  ไพรัช  ยุกตวีระ 

 ๒๓๓ พลตรี  ไพโรจน  พนาเวศร 

 ๒๓๔ พลตรี  ไพศาล  พันธุภาไพ 

 ๒๓๕ พลตรี  ภาณุวัฒน  ศาตะมาน 

 ๒๓๖ พลตรี  ภุชพงศ  พงษศิริ 

 ๒๓๗ พลตรี  มณฑล  ไชยเสวี 

 ๒๓๘ พลตรี  มณฑล  พันธุวนิช 

 ๒๓๙ พลตรี  มังกร  โกสินทรเสนีย 

 ๒๔๐ พลตรี  มานะ  เจริญวงค 

 ๒๔๑ พลตรี  มานะ  สอนเสริม 

 ๒๔๒ พลตรี  มานิตย  โพธิ์เงิน 

 ๒๔๓ พลตรี  มาโนช  บุญคลัง 

 ๒๔๔ พลตรี  ไมตรี  เตชานุบาล 

 ๒๔๕ พลตรี  ยงยศ  คงแถวทอง 

 ๒๔๖ พลตรี  ยศนันท  หรายเจริญ 

 ๒๔๗ พลตรี  ยศพงศ  สิมทะราช 

 ๒๔๘ พลตรี  ย่ิงชีพ  เนียมแสง 

 ๒๔๙ พลตรี  ยุทธนา  เชาวนเชฎฐ 

 ๒๕๐ พลตรี  เยาวดนัย  ภูเจริญยศ 

 ๒๕๑ พลตรี  รณชัย  มัญชุสุนทรกุล 

 ๒๕๒ พลตรี  รณรงค  บุญวนิช 

 ๒๕๓ พลตรี  รวีโรจน  ปุญญบาล 

 ๒๕๔ พลตรี  รักบุญ  มนตสัตตา 

 ๒๕๕ พลตรี  รัฐนันไชย  นอยอิ่มใจ 

 ๒๕๖ พลตรี  รัตนพันธุ  โรจนะภิรมย 

 ๒๕๗ พลตรี  ราชันย  จารุวรรณ 

 ๒๕๘ พลตรี  รุจ  กสิวุฒิ 

 ๒๕๙ พลตรี  รุธ  ศิขรินทร 

 ๒๖๐ พลตรี  ฤกษชัย  วุฒิประสิทธิ์ 

 ๒๖๑ พลตรี  ฤทธี  ธนะสุนทร 

 ๒๖๒ พลตรี  ลูกเพ็ชร  เสียงกอง 

 ๒๖๓ พลตรี  ฦาชา  มั่นศุข 

 ๒๖๔ พลตรี  วงศเทพ  สืบวงศคลาย 

 ๒๖๕ พลตรี  วทัญู  เอี่ยมวรกุล 

 ๒๖๖ พลตรี  วรายุต  สถิตยเสถียร 

 ๒๖๗ พลตรี  วศิน  ถนัดชาง 

 ๒๖๘ พลตรี  วสันต  สุริยมงคล 

 ๒๖๙ พลตรี  วะรงคฉัตร  ยุทธนาวชพงศ 

 ๒๗๐ พลตรี  วัฒนา  ชีโสตร 

 ๒๗๑ พลตรี  วัลลภ  เมืองแกว 

 ๒๗๒ พลตรี  วิจิตร  รัตนรักษ 

 ๒๗๓ พลตรี  วิชชุ  แสงเดือน 

 ๒๗๔ พลตรี  วิเชียร  แนบเนียน 

 ๒๗๕ พลตรี  วินัย  ยวดย่ิง 

 ๒๗๖ พลตรี  วินัย  เสมสวัสด์ิ 

 ๒๗๗ พลตรี  วิบูลย  ทรวงโพธิ์ 

 ๒๗๘ พลตรี  วิบูลย  ศรีสะอาด 

 ๒๗๙ พลตรี  วิพัฒน  กระบวนยุทธ 

 ๒๘๐ พลตรี  วิภพ  กิวานนท 

 ๒๘๑ พลตรี  วิภาต  วิภาตะศิลปน 



 หนา   ๓๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๘๒ พลตรี  วิศิษฐ  วิศิษฎโยธิน 

 ๒๘๓ พลตรี  วิษณุ  ไตรภูมิ 

 ๒๘๔ พลตรี  วิษณุศักด์ิ  กลั่นเสนาะ 

 ๒๘๕ พลตรี  วิหาร  นาคกุลบุตร 

 ๒๘๖ พลตรี  วีรศักด์ิ  มูลกัน 

 ๒๘๗ พลตรี  ศักดา  สาลีพันธ 

 ๒๘๘ พลตรี  ศักดา  แสงสนิท 

 ๒๘๙ พลตรี  ศักดา  แสนวิเศษ 

 ๒๙๐ พลตรี  ศิรพงศ  ศโรภาส 

 ๒๙๑ พลตรี  ศุขเกษม  องคะศิลป 

 ๒๙๒ พลตรี  ศุภกร  สงวนชาติศรไกร 

 ๒๙๓ พลตรี  ศุภชัย  ปราโมทย 

 ๒๙๔ พลตรี  ศุภชัย  ศรีจักรโคตร 

 ๒๙๕ พลตรี  ศุภณัฎฐ  เพิ่มพิพัฒน 

 ๒๙๖ พลตรี  ศุภประพงษ  ทินกร  ณ  อยุธยา 

 ๒๙๗ พลตรี  ศุภวุฒิ  อุตมะ 

 ๒๙๘ พลตรี  สกล  เอี่ยมตระกูล 

 ๒๙๙ พลตรี  สกุณชัย  ศิริเรือง 

 ๓๐๐ พลตรี  สถิตย  เรืองดิลกรัตน 

 ๓๐๑ พลตรี  สมเกียรติ  จันทนา 

 ๓๐๒ พลตรี  สมบัติ  ศูนยกลาง 

 ๓๐๓ พลตรี  สมพงศ  มุกดาสกุล 

 ๓๐๔ พลตรี  สมภพ  ไทยพีระกุล 

 ๓๐๕ พลตรี  สมยศ  พันป 

 ๓๐๖ พลตรี  สมวุฒิ  แตงสาขา 

 ๓๐๗ พลตรี  สมศักด์ิ  เถกิงเกียรติ 

 ๓๐๘ พลตรี  สมศักด์ิ  เนียมหอม 

 ๓๐๙ พลตรี  สมศักด์ิ  สินเจริญ 

 ๓๑๐ พลตรี  สมสุข  ลอบันดิส 

 ๓๑๑ พลตรี  สรจักร  อือนอก 

 ๓๑๒ พลตรี  สรวุธ  จันทถิระ 

 ๓๑๓ พลตรี  สรศักด์ิ  ขาวกระจาง 

 ๓๑๔ พลตรี  สหัสส  สูงใหญ 

 ๓๑๕ พลตรี  สะอาด  คงแสนคํา 

 ๓๑๖ พลตรี  สันติ  หาทรัพย 

 ๓๑๗ พลตรี  สัมพันธ  ธัญญพืช 

 ๓๑๘ พลตรี  สากล  ขํายัง 

 ๓๑๙ พลตรี  สายัณห  บุญแตง 

 ๓๒๐ พลตรี  สิทธิชัย  ดาวสุด 

 ๓๒๑ พลตรี  สิทธิชัย  สิริสัมพันธ 

 ๓๒๒ พลตรี  สินธุชัย  สมานทรัพย 

 ๓๒๓ พลตรี  สินสรศักด์ิ  ปาลานุสรณ 

 ๓๒๔ พลตรี  สีหนาท  วงศาโรจน 

 ๓๒๕ พลตรี  สุกิตติวัฐ  เร่ียมประเสริฐ 

 ๓๒๖ พลตรี  สุชาติ  หนองบัว 

 ๓๒๗ พลตรี  สุชาติ  อดุลยบุตร 

 ๓๒๘ พลตรี  สุชาติ  อยูสวัสด์ิ 

 ๓๒๙ พลตรี  สุทัศน  กาญจนานนทกุล 

 ๓๓๐ พลตรี  สุเทพ  พันธุวัฒนา 

 ๓๓๑ พลตรี  สุพงศ  ศรีจํานง 

 ๓๓๒ พลตรี  สุพจน  ชุณหชัชวาลกุล 

 ๓๓๓ พลตรี  สุพล  ไชยพิณ 



 หนา   ๓๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๓๔ พลตรี  สุเมธ  ไมตรีประศาสน 

 ๓๓๕ พลตรี  สุรจิตต  วิจารณ 

 ๓๓๖ พลตรี  สุรชัย  ศุภวัชระ 

 ๓๓๗ พลตรี  สุรเดช  กาญจนรัตน 

 ๓๓๘ พลตรี  สุรพงษ  พูลทรัพย 

 ๓๓๙ พลตรี  สุรพล  ธาตุโลหะ 

 ๓๔๐ พลตรี  สุรพันธ  พวงเพ็ชร 

 ๓๔๑ พลตรี  สุรศักด์ิ  นาคธน 

 ๓๔๒ พลตรี  สุรศักด์ิ  บุญศิริ 

 ๓๔๓ พลตรี  สุรศักด์ิ  สาตราวาหะ 

 ๓๔๔ พลตรี  สุรินทร  กลิ่นชะเอม 

 ๓๔๕ พลตรี  สุวัฒน  เจียมออน 

 ๓๔๖ พลตรี  เสถียร  ผดุงทรง 

 ๓๔๗ พลตรี  เสนห  ทองคําใส 

 ๓๔๘ พลตรี  เสริมโชตน  เหรียญเจริญ 

 ๓๔๙ พลตรี  เสรี  พหลเวชช 

 ๓๕๐ พลตรี  โสรัจ  เพ็ชรศิริ 

 ๓๕๑ พลตรี  ไสยสิทธิ์  บุณยรัตพันธุ 

 ๓๕๒ พลตรี  องอาจ  หินออน 

 ๓๕๓ พลตรี  อดุลยเดช  อินทะพงษ 

 ๓๕๔ พลตรี  อดุลยศักด์ิ  บุญวัฒนะกุล 

 ๓๕๕ พลตรี  อธิกเดช  พัฒนโสภณ 

 ๓๕๖ พลตรี  อนันตพร  กาญจนรัตน 

 ๓๕๗ พลตรี  อนุธัช  บุนนาค 

 ๓๕๘ พลตรี  อนุวัฒน  จักรแสน 

 ๓๕๙ พลตรี  อนุศกัด์ิ  เผานาค 

 ๓๖๐ พลตรี  อรรคเดช  ครุธเวโช 

 ๓๖๑ พลตรี  อรุณ  ศาสตรสิทธิกร 

 ๓๖๒ พลตรี  อัศวิน  แจมสุวรรณ 

 ๓๖๓ พลตรี  อาจิณชัย  แกวสอาด 

 ๓๖๔ พลตรี  อาธิศักด์ิ  สุขสวัสด์ิวงศ 

 ๓๖๕ พลตรี  อํานาจ  สมประสงค 

 ๓๖๖ พลตรี  อําพลศิลป  ประมุขชัย 

 ๓๖๗ พลตรี  อิสระ  แทนทอง 

 ๓๖๘ พลตรี  อุกฤษฎ  ณรงควิทย 

 ๓๖๙ พลตรี  อุดมศักด์ิ  นิมิตรกุล 

 ๓๗๐ พลตรี  อุทิศ  สุนทร 

 ๓๗๑ พลตรี  อุสไนท  เฟองพูลนุช 

 ๓๗๒ พลตรี  เอนก  แสงสุก 

 ๓๗๓ พลตรี  เอนก  อินทรอํานวย 

 ๓๗๔ พลเรือตรี  กิตติธัช  วิโรจนวงศ 

 ๓๗๕ พลเรือตรี  เกรียงศักด์ิ  สุกใส 

 ๓๗๖ พลเรือตรี  ไกรวุธ  วัฒนธรรม 

 ๓๗๗ พลเรือตรี  จีรพัฒน  ปานสกุณ 

 ๓๗๘ พลเรือตรี  เฉลิมพล  ส่ีพร 

 ๓๗๙ พลเรือตรี  ณ  ณรงค  ทวีวัฒน 

 ๓๘๐ พลเรือตรี  ณเดโช  เกิดชูชื่น 

 ๓๘๑ พลเรือตรี  ดนัยศักด์ิ  กาญจนะวสิต 

 ๓๘๒ พลเรือตรี  ดุสิต  รามโกมุท 

 ๓๘๓ พลเรือตรี  ตติย  บุนนาค 

 ๓๘๔ พลเรือตรี  ไตรขวัญ  ไกรฤกษ 

 ๓๘๕ พลเรือตรี  ทศพร  กาญจนวิสุทธิ์ 



 หนา   ๓๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๘๖ พลเรือตรี  ทักษิณ  ฤกษสังเกตุ 

 ๓๘๗ พลเรือตรี  ธวัชชัย  ควรประดิษฐ 

 ๓๘๘ พลเรือตรี  ธัชรณ  มธุรส 

 ๓๘๙ พลเรือตรี  ธีระ  จรเจริญ 

 ๓๙๐ พลเรือตรี  นพดล  กาฬดิษย 

 ๓๙๑ พลเรือตรี  นฤดม  ชวนะเสน 

 ๓๙๒ พลเรือตรี  นาวิน  ธนเนตร 

 ๓๙๓ พลเรือตรี  ประจักร  สันทัดเลขา 

 ๓๙๔ พลเรือตรี  ประจิตร  บุณยนิยม 

 ๓๙๕ พลเรือตรี  ประพฤติพร  อักษรมัต 

 ๓๙๖ พลเรือตรี  ประวิทย  พิพิธโกศลวงศ 

 ๓๙๗ พลเรือตรี  ปราโมทย  สังฆคุณ 

 ๓๙๘ พลเรือตรี  ผดุงศักด์ิ  อินทรประสิทธิ์ 

 ๓๙๙ พลเรือตรี  พลเดช  เจริญพูล 

 ๔๐๐ พลเรือตรี  พัฒนะ  กาญจนหิรัญ 

 ๔๐๑ พลเรือตรี  พันเลิศ  แกลวทนงค 

 ๔๐๒ พลเรือตรี  พินิจ  ทับทิมทอง 

 ๔๐๓ พลเรือตรี  ไพฑูรย  ประสพสิน 

 ๔๐๔ พลเรือตรี  ไพบูลย  พรรณสมัย 

 ๔๐๕ พลเรือตรี  ภวัต  วิชัยดิษฐ 

 ๔๐๖ พลเรือตรี  วรวิทย  รังสรรคสวัสด์ิ 

 ๔๐๗ พลเรือตรี  วิทวัส  ณ  นคร 

 ๔๐๘ พลเรือตรี  วิวัฒน  เพียรเกาะ 

 ๔๐๙ พลเรือตรี  วิสิฏฐ  พณิชยกุล 

 ๔๑๐ พลเรือตรี  สนธิ  ไพนุพงศ 

 ๔๑๑ พลเรือตรี  สมชาย  นิลพิบูลย 

 ๔๑๒ พลเรือตรี  สุทธินันท  สกุลภุชพงษ 

 ๔๑๓ พลเรือตรี  สุรพล  ตาปนานนท 

 ๔๑๔ พลเรือตรี  อรรณพ  คุรุกุล 

 ๔๑๕ พลเรือตรี  อิทธิพล  มกรเสน 

 ๔๑๖ พลเรือตรี  เอกศักด์ิ  ทุกขสูญ 

 ๔๑๗ พลอากาศตรี  การุณ  เกงสกุล 

 ๔๑๘ พลอากาศตรี  คณิต  เหลื่อมเจริญ 

 ๔๑๙ พลอากาศตรี  คํารณ  เจริญวงศ 

 ๔๒๐ พลอากาศตรี  จงสวัสด์ิ  ภูติรัตน 

 ๔๒๑ พลอากาศตรี  จรูญ  จันทรเนตร 

 ๔๒๒ พลอากาศตรี  จอม  รุงสวาง 

 ๔๒๓ พลอากาศตรี  จิตตกวี  นาคแจง 

 ๔๒๔ พลอากาศตรี  ชนนนาถ  เทพลิบ 

 ๔๒๕ พลอากาศตรี  หมอมหลวงชนากร   

  วรวรรณ 

 ๔๒๖ พลอากาศตรี  ชลาทร  พละพงศ 

 ๔๒๗ พลอากาศตรี  ชัยยณรงค  โพธิ์นอย 

 ๔๒๘ พลอากาศตรี  ชํานาญ  เอกวัฒน 

 ๔๒๙ พลอากาศตรี  ชุมพร  จันทวานิช 

 ๔๓๐ พลอากาศตรี  ชูชาติ  วุฒิศาสตรกุล 

 ๔๓๑ พลอากาศตรี  ชูพันธ  ชาญสมร 

 ๔๓๒ พลอากาศตรี  ณพล  ฤาไชยคาม 

 ๔๓๓ พลอากาศตรี  ณัฐวัฒน  ศิริมณีกรานต 

 ๔๓๔ พลอากาศตรี  ถาวร  มณีพฤกษ 

 ๔๓๕ พลอากาศตรี  เทียนชัย  เสนาพิทักษ 

 ๔๓๖ พลอากาศตรี  ธงชัย  เพ็งเดือน 



 หนา   ๓๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๓๗ พลอากาศตรี  ธนพล  ปยะอิศรากุล 

 ๔๓๘ พลอากาศตรี  ธนิต  อุดมพันธุ 

 ๔๓๙ พลอากาศตรี  ธาดา  พลอยโสภณ 

 ๔๔๐ พลอากาศตรี  ธีระเดช  รวมทรัพย 

 ๔๔๑ พลอากาศตรี  นพดล  นุมศิริ 

 ๔๔๒ พลอากาศตรี  นิคม  วงษดรุณีย 

 ๔๔๓ พลอากาศตรี  นิรันดร  ย้ิมสรวล 

 ๔๔๔ พลอากาศตรี  บุญสืบ  ประสิทธิ์ 

 ๔๔๕ พลอากาศตรี  ปฏิพันธ  วะนะสุข 

 ๔๔๖ พลอากาศตรี  ประทาน  สิริสรรพ 

 ๔๔๗ พลอากาศตรี  ประทีป  คูณขุนทด 

 ๔๔๘ พลอากาศตรี  ประยุธ  สุขคมขํา 

 ๔๔๙ พลอากาศตรี  ประโยชน  ฤทธาคนี 

 ๔๕๐ พลอากาศตรี  ประวิทย  แตงชัยภูมิ 

 ๔๕๑ พลอากาศตรี  ประสิทธิ์  เทพรักษ 

 ๔๕๒ พลอากาศตรี  ปราบพล  ประสพศิลป 

 ๔๕๓ พลอากาศตรี  ปญญา  ศรีสําราญ 

 ๔๕๔ พลอากาศตรี  เผด็จ  วงษปนแกว 

 ๔๕๕ พลอากาศตรี  พงษศักด์ิ  จันทรชู 

 ๔๕๖ พลอากาศตรี  พัฒนพล  คมภักดี 

 ๔๕๗ พลอากาศตรี  พิชัย  รัตนภาณุ 

 ๔๕๘ พลอากาศตรี  พีระยุทธ  แกวไสย 

 ๔๕๙ พลอากาศตรี  ไพโรจน  เมฆวิชัย 

 ๔๖๐ พลอากาศตรี  มงคล  ขอนแกน 

 ๔๖๑ พลอากาศตรี  มานิตย  ศัตรูล้ี 

 ๔๖๒ พลอากาศตรี  วรฉัตร  ธารีฉัตร 

 ๔๖๓ พลอากาศตรี  วันชัย  โตสุวรรณ 

 ๔๖๔ พลอากาศตรี  วันชัย  ศิริสนธิ 

 ๔๖๕ พลอากาศตรี  วิจิตร  จิตรภักดี 

 ๔๖๖ พลอากาศตรี  วิจิตร  อุทยาพงษ 

 ๔๖๗ พลอากาศตรี  วินธัย  แกววัฒนะ 

 ๔๖๘ พลอากาศตรี  วีระ  สุรเศรณีวงศ 

 ๔๖๙ พลอากาศตรี  วุฒินันท  รักษาวงศ 

 ๔๗๐ พลอากาศตรี  ศรายุทธ  เทพสิทธา 

 ๔๗๑ พลอากาศตรี  สมพงษ  นพรัตน 

 ๔๗๒ พลอากาศตรี  สมพงษ  สาริยันต 

 ๔๗๓ พลอากาศตรี  สมภพ  ตันศิริ 

 ๔๗๔ พลอากาศตรี  สมศักด์ิ  เย็นใจ 

 ๔๗๕ พลอากาศตรี  สายยันต  นาคพิพัฒน 

 ๔๗๖ พลอากาศตรี  สุเทพ  พันธุกาหลง 

 ๔๗๗ พลอากาศตรี  สุธรรม  วัฒนวงศ 

 ๔๗๘ พลอากาศตรี  สุพจน  รัศมิทัต 

 ๔๗๙ พลอากาศตรี  สุรเชษฐ  ทองสลวย 

 ๔๘๐ พลอากาศตรี  สุรพันธ  ประพฤติ 

 ๔๘๑ พลอากาศตรี  สุวิทย  จุลละศร 

 ๔๘๒ พลอากาศตรี  หมอมหลวงโสตถิพันธุ   

  สวัสดิกุล 

 ๔๘๓ พลอากาศตรี  โสภณ  สรรพนุเคราะห 

 ๔๘๔ พลอากาศตรี  องศ  สินธนัง 

 ๔๘๕ พลอากาศตรี  อนันต  สุขพลอย 

 ๔๘๖ พลอากาศตรี  อนันตศักด์ิ   

  อะดุงเดชจรูญ 



 หนา   ๓๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๘๗ พลอากาศตรี  อนุรักษ  โสภณพินิจ 

 ๔๘๘ พลอากาศตรี  อาจจิตต  เอี่ยมระหงษ 

 ๔๘๙ พลอากาศตรี  อารมย  ปถวี 

 ๔๙๐ พลอากาศตรี  อุดม  เปยมพรกุล 

 ๔๙๑ พลอากาศตรี  เอกรัฐ  ษรานุรักษ 

 ๔๙๒ พลอากาศตรี  เอกราช  ชวงอรุณ 

 ๔๙๓ นายกิติศักด์ิ  สารพุทธิ 

 ๔๙๔ นายเกียรติพงศ  ณ  นคร 

 ๔๙๕ นายจิระศักด์ิ  อิศรพันธุ 

 ๔๙๖ นายเจษฎา  อริยฉัตรกุล 

 ๔๙๗ นายชนรรจน  อินทระ 

 ๔๙๘ นายชัยโรจน  ตรีภพ 

 ๔๙๙ นายณรงค  ศรีวณิชชากร 

 ๕๐๐ นายทวี  ไอศูรยพิศาลศิริ 

 ๕๐๑ นายธนะศักด์ิ  บูรณะเจริญ 

 ๕๐๒ รอยโท  นิพนธ  พันธนวล 

 ๕๐๓ นายนิพิฐ  อริยวงศ 

 ๕๐๔ นายบุญเสริม  สังขมงคล 

 ๕๐๕ นายปรีชา  โพธิ์ฉาย 

 ๕๐๖ นายพิชิต  อุยตระกูล 

 ๕๐๗ นายพิพัฒน  วรมาลี 

 ๕๐๘ นายเพชร  พวงพี 

 ๕๐๙ นายวสันต  วัฒนศิริ 

 ๕๑๐ นายวินัย  ฟกเสวก 

 ๕๑๑ นายสมควร  พงษเฉลียวรัตน 

 ๕๑๒ นายสมคิด  ยังเย่ียม 

 ๕๑๓ นายสมชาย  พัฒนพงษศักด์ิ 

 ๕๑๔ นายสมชาย  พูลสวัสด์ิ 

 ๕๑๕ นายสมพงษ  สงวนวนชาติ 

 ๕๑๖ นายสวสัด์ิ  ทองเกลี้ยง 

 ๕๑๗ นายสุทธิชัย  สังขมณี 

 ๕๑๘ นายสุทัศน  วิวัฒนชัยเศรษฐ 

 ๕๑๙ นายสุรศักด์ิ  รักษสุจิตรัตน 

 ๕๒๐ นายเอด  วิบูลยเจริญ 

 ๕๒๑ นายณรงค  ศศิธร 

 ๕๒๒ นายพรชัย  ดานวิวัฒน 

 ๕๒๓ นายพีรศักย  จันทวรินทร 

 ๕๒๔ นายภาสกร  ศิริยะพันธุ 

 ๕๒๕ นายรัชนันท  ธนานันท 

 ๕๒๖ นายศุภร  พลมณี 

 ๕๒๗ นายอภิชาติ  เพ็ชรรัตน 

 ๕๒๘ นายอิทธิพร  บุญประคอง 

 ๕๒๙ นายอุดมศักด์ิ  ศรีธัญโกศ 

 ๕๓๐ นายถาวร  วิชาชาง 

 ๕๓๑ นายธีรศักด์ิ  ขวัญเพ็ชร 

 ๕๓๒ นายนคร  อิ่มบริบูรณ 

 ๕๓๓ นายปรีชา  สรวิสูตร 

 ๕๓๔ นายมงคล  ดานวิไลปติกุล 

 ๕๓๕ นายวิโรจน  แจงพลอย 

 ๕๓๖ นายเวชยันต  อรรณนพพร 

 ๕๓๗ นายสัมพันธ  สุวรรณทับ 

 ๕๓๘ นายสําเริง  แกวนอย 



 หนา   ๓๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๓๙ นายสุรพงษ  คณานุรักษ 

 ๕๔๐ นายสุรพล  กาญจนะพังคะ 

 ๕๔๑ นายเสรีย  วชิรถาวรชัย 

 ๕๔๒ นายขจร  วีระใจ 

 ๕๔๓ นายชาญชัย  ศิริพันธุ 

 ๕๔๔ นายดํารงค  แสงกวีเลิศ 

 ๕๔๕ นายนิติพันธ  สระภักด์ิ 

 ๕๔๖ นายพรชัย  สมจริง 

 ๕๔๗ นายพัฒนาชาติ  กฤดิบวร 

 ๕๔๘ นายเอก  เกิดเต็มภูมิ 

 ๕๔๙ นายเกรียงศักด์ิ  บุณยะสุต 

 ๕๕๐ นายคํารณ  ไทรฟก 

 ๕๕๑ นายจรูญ  ยกถาวร 

 ๕๕๒ นายจารุวัฒน  มงคลธนทรรศ 

 ๕๕๓ นายจุมพล  สงวนสิน 

 ๕๕๔ นายชัยนรินท  พันธภิญญาภรณ 

 ๕๕๕ นายชัยฤทธิ์  ดํารงเกียรติ 

 ๕๕๖ นายชาญชัย  ศรีคงศรี 

 ๕๕๗ นายชุมพล  คงอินทร 

 ๕๕๘ นายฐานันดร  ทัตตานนท 

 ๕๕๙ นายทวณ  กลาปราบศึก 

 ๕๖๐ นายทองแรม  ศิลวัตร 

 ๕๖๑ นายธนิตย  เอนกวิทย 

 ๕๖๒ นายธํารงศักด์ิ  ธาระวานิช 

 ๕๖๓ นายนิพนธ  ดิลกคุณานันท 

 ๕๖๔ นายบุญโชว  สมทรง 

 ๕๖๕ นายประดับ  กลัดเข็มเพชร 

 ๕๖๖ นายประวัติ  รัตนภุมมะ 

 ๕๖๗ นายประสิทธิ์  โพธิ์สุ 

 ๕๖๘ นายปราโมทย  ภูประเสริฐ 

 ๕๖๙ นายพงศธกรณ  สุวรรณพิมล 

 ๕๗๐ นายพรชัย  ชาํนาญพูด 

 ๕๗๑ นายพานิชย  สังขเกษม 

 ๕๗๒ นายพิงคพงค  วิชัยดิษฐ 

 ๕๗๓ นายพิชัย  วงศชัยศรี 

 ๕๗๔ นายพีระพงศ  เชาวนเสฏฐกุล 

 ๕๗๕ นายพุธชัย  นิธากร 

 ๕๗๖ นายไพเราะ  ศุทธากรณ 

 ๕๗๗ นายไพโรจน  สุวรรณจินดา 

 ๕๗๘ นายไพศาล  รัตนเสถียร 

 ๕๗๙ นายภาณุศักด์ิ  คํายา 

 ๕๘๐ นายภูวเนตร  ทองรุงโรจน 

 ๕๘๑ นายมโน  พงษสามารถ 

 ๕๘๒ นายยงยุทธ  ทักษิญ 

 ๕๘๓ นายยอดชาย  ทองไทยนันท 

 ๕๘๔ นายเลอศักด์ิ  ร้ิวตระกูลไพบูลย 

 ๕๘๕ นายวิชัย  กองรัตนโกศล 

 ๕๘๖ นายวินัย  ศรีวงศเสน 

 ๕๘๗ นายสถาพร  โรจนหัสดิน 

 ๕๘๘ นายสมชาย  ชาญณรงคกุล 

 ๕๘๙ นายสมยศ  พิชิตพร 

 ๕๙๐ วาที่รอยตรี  สมศักด์ิ  เขตสมุทร 



 หนา   ๓๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๙๑ นายสันติ  หรมระฤก 

 ๕๙๒ นายสาทร  เรืองจิระอุไร 

 ๕๙๓ นายสินชัย  เรืองไพบูลย 

 ๕๙๔ นายสิริ  เอกมหาราช 

 ๕๙๕ นายสุขุม  วงษเอก 

 ๕๙๖ นายสุเทพ  นอยไพโรจน 

 ๕๙๗ นายสุธี  บุญคง 

 ๕๙๘ นายสุพจน  จึงแยมปน 

 ๕๙๙ นายสุพัตร  วัฒยุ 

 ๖๐๐ นายสุเมธ  ตันติกุล 

 ๖๐๑ นายสุรินทร  สกุลธนะ 

 ๖๐๒ นายอภิชัย  จึงประภา 

 ๖๐๓ นายอรรถพร  เทพยา 

 ๖๐๔ นายโอภาส  กลั่นบุศย 

 ๖๐๕ นายโอฬาร  พิทักษ 

 ๖๐๖ นายขจรเดช  อิ่มวัฒนา 

 ๖๐๗ นายจุฬา  สุขมานพ 

 ๖๐๘ นายชัชวาล  บุญเจริญกิจ 

 ๖๐๙ นายชุมชัย  ชุมศรี 

 ๖๑๐ นายดรุณ  แสงฉาย 

 ๖๑๑ นายทรงเดช  ปริยานนท 

 ๖๑๒ นายบัญชา  เอกธรรมสุทธิ์ 

 ๖๑๓ นายประพันธ  ตันติเสวี 

 ๖๑๔ นายประสิทธิ์  รักษายศ 

 ๖๑๕ นายปยะ  ปยกีรติกุล 

 ๖๑๖ นายพงศพันธุ  จันทรกุล 

 ๖๑๗ นายพงษเทพ  จิรปญจวัฒน 

 ๖๑๘ นายมานิต  ศิวกุล 

 ๖๑๙ นายวิชัย  ตระการวนิช 

 ๖๒๐ นายวิษณุ  ตันเรืองศิลป 

 ๖๒๑ นายวีรชัย  ตันอารีย 

 ๖๒๒ นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค 

 ๖๒๓ นายอนันต  ตรีวัชระนุกูล 

 ๖๒๔ นายอเนก  เปยลัดดา 

 ๖๒๕ นายอภินันท  โปราณานนท 

 ๖๒๖ นายคมศักด์ิ  โสภารัตน 

 ๖๒๗ นายจรูญ  วิไลภรณ 

 ๖๒๘ นายชลธิศ  สุรัสวดี 

 ๖๒๙ นายชัยพร  ศิริพรไพบูลย 

 ๖๓๐ นายโชติ  ตราชู 

 ๖๓๑ นายนพพล  ศรีสุข 

 ๖๓๒ นายภาณุพนัธ  พชรศิลป 

 ๖๓๓ นายภุชงค  อินสมพันธ 

 ๖๓๔ นายมังกร  กมลธนากุล 

 ๖๓๕ นายวรวุฒิ  ตันติวนิช 

 ๖๓๖ นายวินิจ  ภูเนาวรัตน 

 ๖๓๗ นายวิริยะ  ชวยบํารุง 

 ๖๓๘ นายสมเกียรติ  ศรีมหาบรรณ 

 ๖๓๙ นายสมหวัง  จันทรทอง 

 ๖๔๐ นายสุทธิ  มโนธรรมพิทักษ 

 ๖๔๑ นายสุรินทร  วิวัจนสิรินทร 

 ๖๔๒ นายสุวิทย  รัตนมณี 



 หนา   ๔๐ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๔๓ นายอนุพันธ  อิฐรัตน 

 ๖๔๔ นายชญานนันท  สิทธิไกรวงษ 

 ๖๔๕ นายรังสรรค  สโรชวิกสิต 

 ๖๔๖ นายสิทธิโชติ  วันทวิน 

 ๖๔๗ นายปลัณ  พานิชศุภผล 

 ๖๔๘ นายวัยรักษ  วลัยรัตน 

 ๖๔๙ นายวิทิต  ธีระมังคลานนท 

 ๖๕๐ นายวีระชัย  นพสุวรรณวงศ 

 ๖๕๑ นายสุพพัต  อองแสงคุณ 

 ๖๕๒ นายสุรศักด์ิ  เรียงเครือ 

 ๖๕๓ นายอาคม  สีทับทิม 

 ๖๕๔ นายกนกศักด์ิ  รามบุตร 

 ๖๕๕ นายกําธร  ตุงสวัสด์ิ 

 ๖๕๖ นายกิจ  อนงคณะศักด์ิ 

 ๖๕๗ นายเกรียงเดช  เข็มทอง 

 ๖๕๘ นายเกียรติกอง  สุวรรณสาร 

 ๖๕๙ นายคํานึง  อิสโร 

 ๖๖๐ นายคํารณ  สมบูรณรัตน 

 ๖๖๑ นายแคลว  ขาวดี 

 ๖๖๒ นายจักรี  ระเบียบโลก 

 ๖๖๓ นายจิรวัชร  สิงหดี 

 ๖๖๔ นายจิรายุทธ  วัจนะรัตน 

 ๖๖๕ นายฉัตรชัย  คชรัตน 

 ๖๖๖ นายฉัตรปอง  ฉัตรภูติ 

 ๖๖๗ นายเฉลิมชัย  เขมะปญญา 

 ๖๖๘ นายเฉลิมชัย  ปณฑะโชติ 

 ๖๖๙ นายเฉลิมชัย  เฟองคอน 

 ๖๗๐ นายชนินทร  ทิพยรัตน 

 ๖๗๑ นายชลอศักด์ิ  วาณิชยเจริญ 

 ๖๗๒ นายชวลิต  อุทัยรัตน 

 ๖๗๓ นายชัช  กิตตินภดล 

 ๖๗๔ นายชัยพร  พิมพจันทร 

 ๖๗๕ นายชาญเดช  คงเอี่ยมตระกูล 

 ๖๗๖ นายชาตรี  ดิเรกศรี 

 ๖๗๗ นายชาติชาย  อุทัยพันธ 

 ๖๗๘ นายชุมพร  แสงมณี 

 ๖๗๙ นายโชคชัย  เดชอมรธัญ 

 ๖๘๐ นายไชยยศ  ธงไชย 

 ๖๘๑ นายณรงค  โพธิบุตร 

 ๖๘๒ นายณัฐพงศ  ศิริชนะ 

 ๖๘๓ นายดําเกิง  อัศวสุนทรางกูร 

 ๖๘๔ นายดํารงค  อารีกิจ 

 ๖๘๕ นายดุลยเดช  วัชรสินธุ 

 ๖๘๖ นายทรงพล  สวาสด์ิธรรม 

 ๖๘๗ นายทวี  นริสศิริกุล 

 ๖๘๘ นายทวีศักด์ิ  วัฒนธรรมรักษ 

 ๖๘๙ นายทวีสิทธิ์  เฉลิมมิตร 

 ๖๙๐ นายทองสุข  ปริธรรมมา 

 ๖๙๑ นายธงชัย  ลืออดุลย 

 ๖๙๒ นายธงชัย  วินัยจรูญ 

 ๖๙๓ นายธนู  ศรีชู 

 ๖๙๔ นายธรากร  เหล็กกลา 



 หนา   ๔๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๙๕ นายธานินทร  สุภาแสน 

 ๖๙๖ นายธานี  ธัญญาโภชน 

 ๖๙๗ นายธีรวุฒิ  ศิริวรรณ 

 ๖๙๘ นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล 

 ๖๙๙ นายนคร  บุษยพันธุ 

 ๗๐๐ นายนิธิภัทร  เสนาะดนตรี 

 ๗๐๑ นายนิพันธ  ชลวิทย 

 ๗๐๒ นายนิรันดร  ศรีเจริญ 

 ๗๐๓ นายนิรันดร  สมสมาน 

 ๗๐๔ นายนิวิทย  อรุณรัตน 

 ๗๐๕ นายบรรยงค  วงศกนิษฐ 

 ๗๐๖ นายบรรหาร  บูรณะประภา 

 ๗๐๗ นายบัญชา  ชงัดเวช 

 ๗๐๘ นายบุญสม  ศรีสุริยชัย 

 ๗๐๙ วาที่รอยตรี  ปฐวี  ปรัตคจริยา 

 ๗๑๐ นายประจักษจิตต  อภิวาท 

 ๗๑๑ นายประดิษฐ  แกวมุนีโชค 

 ๗๑๒ นายประทีป  กีรติเรขา 

 ๗๑๓ นายประพัฒน  ชูสิน 

 ๗๑๔ นายประพันธ  พลแพงขวา 

 ๗๑๕ นายประมุข  ลมุล 

 ๗๑๖ นายประวิทย  ขุนแขวง 

 ๗๑๗ นายประเวช  สุขพอดี 

 ๗๑๘ นายประศาสน  ผลแกว 

 ๗๑๙ นายประสงค  กิติศรีวรพันธุ 

 ๗๒๐ นายประสาน  วงศสวัสด์ิ 

 ๗๒๑ นายประสิทธิ์  บุญลิขิต 

 ๗๒๒ นายประเสริฐ  ภูพงษ 

 ๗๒๓ นายประหยัด  เจริญศรี 

 ๗๒๔ นายปรัชญา  จินตจันทรวงศ 

 ๗๒๕ นายปยะ  ภะรตะศลิปน 

 ๗๒๖ นายผดุงศักด์ิ  ไชยอาลา 

 ๗๒๗ นายพงศเดช  ทิพยเดช 

 ๗๒๘ นายพงศธร  สัจจชลพันธ 

 ๗๒๙ นายพงศธรรศ  อัครพัฒนวงษ 

 ๗๓๐ นายพจนารถ  วัชรภาสกร 

 ๗๓๑ นายพยัต  ชาญประเสริฐ 

 ๗๓๒ นายพโยม  เข็มนาค 

 ๗๓๓ นายพรชัย  ขวัญสกุล 

 ๗๓๔ นายพันธเทพ  ศรีวนิชย 

 ๗๓๕ นายพิเชษฐ  อุษาสุมงคล 

 ๗๓๖ นายพินิจ  บุญเลิศ 

 ๗๓๗ นายพินิจ  หาญพาณิชย 

 ๗๓๘ นายพิศาล  ขยันสํารวจ 

 ๗๓๙ นายพิษณุ  พรหมจารีย 

 ๗๔๐ นายพิสิษฐ  สุนทรีรัตน 

 ๗๔๑ นายพูนศักด์ิ  นาคเสนา 

 ๗๔๒ นายไพโรจน  รุงจินตนาการ 

 ๗๔๓ นายภักดี  ขายมาน 

 ๗๔๔ นายภาณุ  แยมศรี 

 ๗๔๕ นายภิเศก  วัฒนมงคล 

 ๗๔๖ นายภุชงค  โพธกุิฎสัย 



 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๔๗ นายภูวนารถ  สินทรัพย 

 ๗๔๘ นายภูวนารถ  เอกรัตน 

 ๗๔๙ นายมณฑล  สุดประเสริฐ 

 ๗๕๐ นายมณเฑียร  ทองนิตย 

 ๗๕๑ นายมนตรี  นาคสมบูรณ 

 ๗๕๒ นายมนัส  โสกันธิกา 

 ๗๕๓ นายเมธา  เมฆารัฐ 

 ๗๕๔ นายยงยุทธ  นุกิจรังสรรค 

 ๗๕๕ นายยงยุทธ  มฤคทัต 

 ๗๕๖ นายยุทธนา  วิริยะกิตติ 

 ๗๕๗ นายเรืองฤทธิ์  จอมสืบ 

 ๗๕๘ วาที่รอยตรี  เลิศเกียรติ  วงศโพธิพันธ 

 ๗๕๙ นายวัชรินทร  โรจนพานิช 

 ๗๖๐ นายวันชัย  กาวสมบัติ 

 ๗๖๑ นายวันชัย  โอสุคนธทิพย 

 ๗๖๒ นายวัยวุฒิ  สุรพฤกษ 

 ๗๖๓ นายวิชัย  พานนนท 

 ๗๖๔ นายวิเชียร  จันทรโณทัย 

 ๗๖๕ นายวิเชียร  ปยะวรากร 

 ๗๖๖ นายวิฑูรย  ศริิบูลยภักดี 

 ๗๖๗ นายวิทยา  กามนต 

 ๗๖๘ นายวินัย  มูลนาค 

 ๗๖๙ นายวินิจฉัย  ศรีมาชัย 

 ๗๗๐ นายวิโรจน  พรรณราย 

 ๗๗๑ นายวิโรฒ  มีแกว 

 ๗๗๒ นายวิวัฒ  เมธีวรรณกิจ 

 ๗๗๓ นายวีระ  พิเภก 

 ๗๗๔ นายวีระ  รอดชีวัน 

 ๗๗๕ นายวีระพงศ  หลีเจริญ 

 ๗๗๖ นายวีระพล  สุพรรณไชยมาตย 

 ๗๗๗ นายวีระวัฒน  จันทรเพ็ญ 

 ๗๗๘ นายวีระศักด์ิ  ขันไชย 

 ๗๗๙ นายศรีสมบัติ  พรประสิทธิ์ 

 ๗๘๐ นายศักด์ิ  สมบุญโต 

 ๗๘๑ นายศิริสิทธิ์  พันธนรา 

 ๗๘๒ นายศุภชัย  เหลืองแสงทอง 

 ๗๘๓ นายสกล  เชาวนานานนท 

 ๗๘๔ นายสกล  ลีโนทัย 

 ๗๘๕ นายสกลสฤษฏ  บุญประดิษฐ 

 ๗๘๖ นายสถาพร  ศิริภักดี 

 ๗๘๗ นายสมเกียรติ  สังขขาวสุทธิรักษ 

 ๗๘๘ นายสมชาย  ปจจันตโชติ 

 ๗๘๙ นายสมชาย  มีสิงห 

 ๗๙๐ นายสมชาย  อัชฌากุล 

 ๗๙๑ นายสมนึก  ทองแกว 

 ๗๙๒ นายสมนึก  สุชัยยะ 

 ๗๙๓ นายสมบัติ  กนกอนันทกุล 

 ๗๙๔ นายสมพงษ  วรกมล 

 ๗๙๕ วาที่รอยตรี  สมโภชน  สุวรรณรัตน 

 ๗๙๖ นายสมศักด์ิ  จังตระกุล 

 ๗๙๗ นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ 

 ๗๙๘ นายสมาน  วงศวรายุทธ 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๙๙ นายสมิทธ  ปาลวัฒนวิไชย 

 ๘๐๐ นายสัมพันธ  ไชยะ 

 ๘๐๑ นายสุกิจ  วัฒนวงศ 

 ๘๐๒ นายสุจินต  อมตพันธุ 

 ๘๐๓ นายสุชน  หนูเกื้อ 

 ๘๐๔ นายสุชาติ  แสนดี 

 ๘๐๕ นายสุชีพ  แขงขัน 

 ๘๐๖ นายสุทธินันท  บุญมี 

 ๘๐๗ นายสุทธิพงษ  เทิดรัตนพงศ 

 ๘๐๘ นายสุนทร  ประทุมทอง 

 ๘๐๙ นายสุนทร  ยงสุวรรณกุล 

 ๘๑๐ นายสุพจน  สมานมิตร 

 ๘๑๑ นายสุพจน  สุภาพันธุ 

 ๘๑๒ นายสุพรชัย  กัมปนานนท 

 ๘๑๓ นายสุพล  ลีมางกูร 

 ๘๑๔ นายสุรชัย  จงรักษ 

 ๘๑๕ นายสุรชัย  ล้ินทอง 

 ๘๑๖ นายสุรชัย  อังเกิดโชค 

 ๘๑๗ นายสุรพล  พนัสอําพล 

 ๘๑๘ นายสุรพล  แสวงศักด์ิ 

 ๘๑๙ นายสุรพล  หรูวรรธนะ 

 ๘๒๐ นายสุรสิทธิ์  สหัสธรรมรังษี 

 ๘๒๑ นายสุระชัย  คงมีลาภ 

 ๘๒๒ นายสุรินทร  เพชรสังข 

 ๘๒๓ นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย 

 ๘๒๔ นายสุริยันต  กาญจนศิลป 

 ๘๒๕ นายสุวิทย  สุบงกฎ 

 ๘๒๖ นายเสริม  ไชยณรงค 

 ๘๒๗ นายเสรี  รัตนเสวี 

 ๘๒๘ จาสิบเอก  โสธร  อัมพุชินีวรรณ 

 ๘๒๙ นายเหนือชาย  จิระอภิรักษ 

 ๘๓๐ นายอดุลย  มุทุกันต 

 ๘๓๑ นายอนุวัฒน  มณวิจิตร 

 ๘๓๒ นายอภิชาติ  พืชพันธ 

 ๘๓๓ นายอภิศักด์ิ  อารีกุล 

 ๘๓๔ นายอมร  ทองประดิษฐ 

 ๘๓๕ นายอมร  เลาหมนตรี 

 ๘๓๖ นายอรชุณห  นุยบานดาน 

 ๘๓๗ นายอรุณ  พุมเพรา 

 ๘๓๘ นายอัครพล  บุณยนิตย 

 ๘๓๙ นายอัสนี  ทองนิรมล 

 ๘๔๐ นายอาคม  สมบูรณพงศ 

 ๘๔๑ นายอํานวย  ต้ังเจริญชัย 

 ๘๔๒ นายอําพล  ศักด์ิพันธพนม 

 ๘๔๓ นายอุกริช  พึ่งโสภา 

 ๘๔๔ นายอุทาร  ชวเมธี 

 ๘๔๕ นายอุทาร  พิชญาภรณ 

 ๘๔๖ นายอุเทน  ตัณตรีบูรณ 

 ๘๔๗ นายชาญศักด์ิ  จริยวิทยานนท 

 ๘๔๘ นายไชยยันต  โชติจันทร 

 ๘๔๙ นายประกิจ  กฤษณะ 

 ๘๕๐ นายประยงค  ปรียาจิตต 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๕๑ นายปรีชาพล  ภัทรโกมล 

 ๘๕๒ นายพงศศักด์ิ  พุฒทอง 

 ๘๕๓ นายพงศสุระ  ไกรนรา 

 ๘๕๔ นายพรเทพ  เอี่ยมประไพ 

 ๘๕๕ พันตํารวจเอก  พินิจ  โชติกอาภา 

 ๘๕๖ นายภิรมย  มาลีเลศ 

 ๘๕๗ นายวัลลภ  นาคบัว 

 ๘๕๘ นายไวพจน  พูสิทธิ์ 

 ๘๕๙ นายสงคราม  ขําตนวงษ 

 ๘๖๐ นายสมชาติ  ชุมสวี 

 ๘๖๑ นายสุนทร  เพิงมาก 

 ๘๖๒ นายสุภาพ  สวงโท 

 ๘๖๓ นายสุรกิจ  อังกุรรัต 

 ๘๖๔ นายสุรศักด์ิ  กล่ําอินทร 

 ๘๖๕ นายสุรศิษฏ  บัวทรัพย 

 ๘๖๖ นายเสริมเกียรติ  กีรติพันธุ 

 ๘๖๗ นายอภิชาติ  ขุนเทพ 

 ๘๖๘ นายอาทร  เครือรัตน 

 ๘๖๙ นายอําพล  วงศศิริ 

 ๘๗๐ พันโท  เอนก  ยมจินดา 

 ๘๗๑ นายปกรณ  อมรชีวิน 

 ๘๗๒ นายวิชิต  สุวัณณะศรี 

 ๘๗๓ นายวิษณุ  ปาณวร 

 ๘๗๔ นายศักด์ิดา  เทพเจริญนิรันดร 

 ๘๗๕ นายสุเมธ  มโหสถ 

 ๘๗๖ นายอาทิตย  อิสโม 

 ๘๗๗ นายชวลิต  สุนทรานนท 

 ๘๗๘ นายธวัชชัย  ปุณณลิมปกุล 

 ๘๗๙ นายไพบูลย  ผลมาก 

 ๘๘๐ นายสถาพร  ขวัญยืน 

 ๘๘๑ นายสมจิต  มงคล 

 ๘๘๒ นายสุรศักด์ิ  ศรีสําอาง 

 ๘๘๓ นายสุพรรณ  แสงทอง 

 ๘๘๔ นายกนก  สีจร 

 ๘๘๕ นายกมลชัย  ตรงวานิชนาม 

 ๘๘๖ นายกมลพร  แกวพรสวรรค 

 ๘๘๗ นายกฤตกรณ  ประทุมวงษ 

 ๘๘๘ นายกฤษ  อังคนาพร 

 ๘๘๙ นายกฤษฎา  เกิดนาวี 

 ๘๙๐ นายกฤษณะ  เนียมมณี 

 ๘๙๑ นายกวิน  สนธิเพิ่มพูน 

 ๘๙๒ นายกองกิติ  พูสวัสด์ิ 

 ๘๙๓ นายกอบเกียรติ  ผองพุฒิ 

 ๘๙๔ นายกอบวุฒิ  รุจิจนากุล 

 ๘๙๕ นายกําจัด  บุญพันธุ 

 ๘๙๖ นายกิตติ  วงสพิเชษฐ 

 ๘๙๗ นายกิตติ  สิริพัลลภ 

 ๘๙๘ นายกิตติพงษ  หวงรักษ 

 ๘๙๙ นายกิติศักด์ิ  พลอยพานิชเจริญ 

 ๙๐๐ นายเกริกชัย  ทองหนู 

 ๙๐๑ นายเกรียงไกร  โชประการ 

 ๙๐๒ นายโกศล  วาระนุช 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๐๓ นายไกรสิน  สงวัฒนา 

 ๙๐๔ นายขจรศักด์ิ  ศิลปโภชากุล 

 ๙๐๕ นายคนึง  กายสอน 

 ๙๐๖ นายจงกลบดินทร  แสงอาสภวิริยะ 

 ๙๐๗ นายจงรักษ  บุญเส็ง 

 ๙๐๘ นายจรัญ  มะลูลีม 

 ๙๐๙ นายจรูญศักด์ิ  สมบูรณพร 

 ๙๑๐ นายจเร  จันทขันธ 

 ๙๑๑ นายจันทร  พลสิงห 

 ๙๑๒ นายจําเริญ  พิณแพทย 

 ๙๑๓ นายจําลอง  ปราบแกว 

 ๙๑๔ นายจิณณาวัฒน  โคมบัว 

 ๙๑๕ นายจิรวัฒน  จิระวัฒนพิสิษฐ 

 ๙๑๖ นายจีระชัย  กาญจนพฤฒิพงศ 

 ๙๑๗ นายจุมพล  ราชวิจิตร 

 ๙๑๘ นายจุมพล  ศรีสวัสด์ิ 

 ๙๑๙ นายเจริญ  จันทวงศ 

 ๙๒๐ นายเจริญ  ชุณหกาญจน 

 ๙๒๑ นายเจียมศักด์ิ  เทพวิไล 

 ๙๒๒ นายฉลอง  ชาตรูประชีวิน 

 ๙๒๓ นายฉัตรชนก  กะราลัย 

 ๙๒๔ นายเฉลิม  ล่ิวศรีสกุล 

 ๙๒๕ นายเฉลิมชัย  ปญญาดี 

 ๙๒๖ นายเฉลิมบูริศร  รุงบุญเรืองขาว 

 ๙๒๗ นายเฉลียว  เพชรแกว 

 ๙๒๘ นายชนินทร  ภูตองใจ 

 ๙๒๙ นายชยันต  ตันติวัสดาการ 

 ๙๓๐ นายชรินทร  สันประเสริฐ 

 ๙๓๑ นายชลอ  จีนตุง 

 ๙๓๒ นายชลอ  รอดลอย 

 ๙๓๓ นายชวดล  เพ็ญชรี 

 ๙๓๔ นายชวลิต  เบญจางคประเสริฐ 

 ๙๓๕ นายชัชวาลย  ทักษอุดม 

 ๙๓๖ นายชัยณรงค  เทียนสีมวง 

 ๙๓๗ นายชัยเลิศ  พิชิตพรชัย 

 ๙๓๘ นายชัยวัฒน  โตอนันต 

 ๙๓๙ นายชัยวัฒน  มณีนุษย 

 ๙๔๐ นายชาญชัย  พานทองวิริยะกุล 

 ๙๔๑ นายชาญเวช  บุญประเดิม 

 ๙๔๒ นายชาญศักด์ิ  คันศร 

 ๙๔๓ นายชาตรี  ชาปะวัง 

 ๙๔๔ นายชาติ  วรรณกุล 

 ๙๔๕ นายชาติชาย  กวางสุขสถิตย 

 ๙๔๖ นายชิตพล  พรหมจันทร 

 ๙๔๗ นายชูเกียรติ  คุปตานนท 

 ๙๔๘ นายชูศักด์ิ  ภัทรกุลวณิชย 

 ๙๔๙ นายชูศักด์ิ  ล่ิมสกุล 

 ๙๕๐ นายโชติ  จิตรังษี 

 ๙๕๑ นายไชยา  คําแพง 

 ๙๕๒ นายณฐ  สันตสวาง 

 ๙๕๓ นายณรงค  มณีทอน 

 ๙๕๔ นายณัฏฐ  อุบล 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๕๕ นายณัฐฐวัฒน  สุทธิโยธิน 

 ๙๕๖ นายดําเนินภร  คงพาลา 

 ๙๕๗ นายดํารงศักด์ิ  จันโททัย 

 ๙๕๘ นายดิเรก  ผาติกุลศิลา 

 ๙๕๙ นายดิลก  ศรีประไพ 

 ๙๖๐ นายเดช  วัฒนชัยย่ิงเจริญ 

 ๙๖๑ นายเดชณรงค  วัฒนพันธุ 

 ๙๖๒ นายเดชา  เกษมุติ 

 ๙๖๓ นายตระกูล  มีชัย 

 ๙๖๔ นายไตรภพ  ผองสุวรรณ 

 ๙๖๕ นายทน  เขตกัน 

 ๙๖๖ นายทรงศักด์ิ  ศรีบุญจิตต 

 ๙๖๗ นายทวี  บรรจง 

 ๙๖๘ นายทวีชัย  อมรศักด์ิชัย 

 ๙๖๙ นายทวีป  สุทธิเวช 

 ๙๗๐ วาที่รอยตรี  ทวีศักด์ิ  ยศถา 

 ๙๗๑ นายทวีศักด์ิ  สูทกวาทิน 

 ๙๗๒ นายทินกร  โสรถาวร 

 ๙๗๓ นายเทพศักด์ิ  ทองนพคุณ 

 ๙๗๔ นายเทอดศักด์ิ  ถาวรสุทธิ์ 

 ๙๗๕ นายธงชัย  ขนายงาม 

 ๙๗๖ นายธนัท  ชัยยุทธ 

 ๙๗๗ นายธนิต  ธงทอง 

 ๙๗๘ นายธร  สุนทรายุทธ 

 ๙๗๙ นายธรรมนิจ  ชอุมผล 

 ๙๘๐ นายธรรมนูญ  ลอยลม 

 ๙๘๑ นายธรรมวิทย  เทอดอุดมธรรม 

 ๙๘๒ นายธราธร  มงคลศรี 

 ๙๘๓ นายธวัช  แกวทิพย 

 ๙๘๔ นายธวัช  ชลารักษ 

 ๙๘๕ นายธวัช  ชาญชญานนท 

 ๙๘๖ นายธานี  เกสทอง 

 ๙๘๗ นายธีรศักด์ิ  คงเจริญ 

 ๙๘๘ นายธีรศักด์ิ  สงทอง 

 ๙๘๙ นายธีระชัย  เจาสกุล 

 ๙๙๐ นายธีระศักด์ิ  อุรัจนานนท 

 ๙๙๑ นายนคร  บุญมา 

 ๙๙๒ นายนพดล  สหชัยเสรี 

 ๙๙๓ นายนพพร  ดานสกุล 

 ๙๙๔ นายนเรศ  ศรีภิรมย 

 ๙๙๕ นายนิคม  ชมภูหลง 

 ๙๙๖ นายนิพล  พัฒนะ 

 ๙๙๗ นายนิวัฒน  มาศวรรณา 

 ๙๙๘ นายนิเวศน  นันทจิต 

 ๙๙๙ นายบรรจง  พลฤทธิ์ 

 ๑๐๐๐ นายบรรจง  วรรณสุริยะ 

 ๑๐๐๑ นายบรรเจิด  พละการ 

 ๑๐๐๒ นายบวรศักด์ิ  ลีนานนท 

 ๑๐๐๓ นายบัญญัติ  ครุธพุม 

 ๑๐๐๔ นายบัณฑิต  เจตนสวาง 

 ๑๐๐๕ นายบัณฑิต  ประสิทธิ์นอก 

 ๑๐๐๖ นายบันเทิง  สุวรรณตระกูล 



 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๐๗ นายบัวพันธ  พรหมพักพิง 

 ๑๐๐๘ นายบัวลํา  โงะบุดดา 

 ๑๐๐๙ นายบุญเจริญ  วงศกิตติศึกษา 

 ๑๐๑๐ นายบุญชวย  เดนสมบูรณ 

 ๑๐๑๑ นายบุรฉัตร  ฉัตรวีระ 

 ๑๐๑๒ นายบุรี  แสงศิลา 

 ๑๐๑๓ นายปกรณ  ลิมปนุสรณ 

 ๑๐๑๔ นายปรเมศวร  สุขมาก 

 ๑๐๑๕ นายประทวน  สมบูรณ 

 ๑๐๑๖ นายประทีป  นักป 

 ๑๐๑๗ นายประทีป  อินทสระ 

 ๑๐๑๘ นายประภาส  จงสถิตยวัฒนา 

 ๑๐๑๙ นายประมวล  พุทธานนท 

 ๑๐๒๐ นายประยงค  บุญมา 

 ๑๐๒๑ นายประยูร  โพธิ์งาม 

 ๑๐๒๒ นายประวิตร  พุทธานนท 

 ๑๐๒๓ นายประวิทย  อัครเสรีนนท 

 ๑๐๒๔ นายประเวทย  ตุยเต็มวงศ 

 ๑๐๒๕ นายประสาน  ตังสิกบุตร 

 ๑๐๒๖ นายประสิทธิ์  กิจจนศิริ 

 ๑๐๒๗ นายประสิทธิ์  พงษอักษร 

 ๑๐๒๘ นายประเสริฐ  ก่ิงกาน 

 ๑๐๒๙ นายประเสริฐ  สวัสด์ิจิตร 

 ๑๐๓๐ นายประเสริฐ  หอมดี 

 ๑๐๓๑ นายประหยัด  จันทรสุขโข 

 ๑๐๓๒ นายประหยัด  โภคฐิติยุกต 

 ๑๐๓๓ นายปราโมทย  กองรักษา 

 ๑๐๓๔ นายปราโมทย  ขจรภัย 

 ๑๐๓๕ นายปรีชา  จิรวัฒน 

 ๑๐๓๖ นายปรีชา  พุกศรีสุข 

 ๑๐๓๗ นายปรีชา  อินทรสมพันธ 

 ๑๐๓๘ นายพงษศักด์ิ  ชื่นมณี 

 ๑๐๓๙ นายพงษศานต  พันธุลาภ 

 ๑๐๔๐ หมอมราชวงศพงษสวัสด์ิ   

  สวัสดิวัตน 

 ๑๐๔๑ นายพจนชวิทย  อภินิเวศ 

 ๑๐๔๒ นายพนม  ทองภูเบศร 

 ๑๐๔๓ นายพเนาว  นาคพงษ 

 ๑๐๔๔ นายพรชัย  ชุนหจินดา 

 ๑๐๔๕ นายพรสมบัติ  คําตรง 

 ๑๐๔๖ นายพล  ยกขุน 

 ๑๐๔๗ นายพัฒนา  ราชวงศ 

 ๑๐๔๘ นายพัฒนา  เหลาไพบูลย 

 ๑๐๔๙ นายพันธ  ทองชุมนุม 

 ๑๐๕๐ นายพันธราวุธ  ศรีแกว 

 ๑๐๕๑ นายพินัย  ทองสวัสด์ิวงศ 

 ๑๐๕๒ นายพินิจศักด์ิ  สุวรรณรังค 

 ๑๐๕๓ นายพิษณุ  งามขํา 

 ๑๐๕๔ นายพีรพงศ  ทิพนาค 

 ๑๐๕๕ นายพุฒิพงษ  พุกกะมาน 

 ๑๐๕๖ นายพูนทรัพย  วงศสุรเกียรติ 

 ๑๐๕๗ นายไพจิตร  ปริวัฒนากุล 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๕๘ นายไพบูลย  เกตุแกว 

 ๑๐๕๙ นายไพบูลย  นาคเสน 

 ๑๐๖๐ นายไพบูลย  พรหมดํา 

 ๑๐๖๑ นายไพบูลย  อินทจามรรักษ 

 ๑๐๖๒ นายไพโรจน  คลังนุช 

 ๑๐๖๓ นายไพโรจน  จงบัญญัติเจริญ 

 ๑๐๖๔ นายไพศาล  กิตติศุภกร 

 ๑๐๖๕ นายไพศาล  จินดาพรหม 

 ๑๐๖๖ นายภพธนา  ปนนาค 

 ๑๐๖๗ นายภมรพล  ชาวงษ 

 ๑๐๖๘ นายมงคล  ธุระ 

 ๑๐๖๙ นายมงคล  ผุสดี 

 ๑๐๗๐ นายมณฑล  สุวรรณนุรักษ 

 ๑๐๗๑ นายมนตรี  จ่ิมอาษา 

 ๑๐๗๒ นายมนตรี  แยมกสิกร 

 ๑๐๗๓ นายมนตรี  สุวณิชย 

 ๑๐๗๔ นายมนัส  คลองแคลว 

 ๑๐๗๕ นายมนัส  วัฒนไชยยศ 

 ๑๐๗๖ นายมนูญ  พืชสะกะ 

 ๑๐๗๗ นายมานพ  ตันตระบัณฑิตย 

 ๑๐๗๘ นายแมนสรวง  อักษรนุกิจ 

 ๑๐๗๙ นายยสวิมล  คูผาสุข 

 ๑๐๘๐ นายย่ิงยง  ดุรงคดํารงชัย 

 ๑๐๘๑ นายยุทธศักด์ิ  จันทุมา 

 ๑๐๘๒ นายรณชัย  สิทธิไกรพงษ 

 ๑๐๘๓ นายรังสรรค  โนชัย 

 ๑๐๘๔ นายรังสฤษฎ  ศรีปญญา 

 ๑๐๘๕ นายรัชวิทย  เมธีโชติเศรษฐ 

 ๑๐๘๖ นายราชศักด์ิ  ชวยชูวงศ 

 ๑๐๘๗ นายรุงโรจน  กฤตยพงษ 

 ๑๐๘๘ นายเรวัตร  พันธุก่ิงทองคํา 

 ๑๐๘๙ นายเรืองยศ  จักรบุตร 

 ๑๐๙๐ นายโรจนะ  กฤษเจริญ 

 ๑๐๙๑ นายวชิระ  อินทรอุดม 

 ๑๐๙๒ นายวรยุทธ  ทิพยเที่ยงแท 

 ๑๐๙๓ นายวัชรพงษ  โขวิฑูรกิจ 

 ๑๐๙๔ นายวัชรินทร  จําป 

 ๑๐๙๕ นายวัฒนา  ชื่นบุญ 

 ๑๐๙๖ นายวันชัย  เดชสมฤทธิ์ฤทัย 

 ๑๐๙๗ นายวิชัย  ชูจันทร 

 ๑๐๙๘ นายวิชัย  พาณิชยสวย 

 ๑๐๙๙ นายวิชัย  เย่ียงวีรชน 

 ๑๑๐๐ นายวิชัย  ไลละวิทยมงคล 

 ๑๑๐๑ นายวิชัย  วัฒนภิรมย 

 ๑๑๐๒ นายวิชัย  ศรีบุญลือ 

 ๑๑๐๓ นายวิชาญ  เตชิตธีระ 

 ๑๑๐๔ นายวิเชษฐ  อุสันเทียะ 

 ๑๑๐๕ นายวิเชียร  เกตุทอง 

 ๑๑๐๖ นายวิเชียร  จาฏพจน 

 ๑๑๐๗ นายวิทยา  กุลสมบูรณ 

 ๑๑๐๘ นายวิทยา  จันทรศิริ 

 ๑๑๐๙ นายวิทยา  ดานธํารงกูล 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๑๐ นายวินัย  เกียรติอดิศร 

 ๑๑๑๑ นายวินัย  คุณวุฒิ 

 ๑๑๑๒ นายวินัย  ผูนําพล 

 ๑๑๑๓ นายวิภพ  นิ่มขุนทด 

 ๑๑๑๔ นายวิรัตน  บัวขาว 

 ๑๑๑๕ นายวิรัตน  อมรชัยกิจ 

 ๑๑๑๖ นายวิโรจน  บุญญภิญโญ 

 ๑๑๑๗ นายวิโรจน  บุญอํานวยวิทยา 

 ๑๑๑๘ นายวิวัฒนชัย  เศรษฐชัย 

 ๑๑๑๙ นายวิวัฒนา  ถนอมเกียรติ 

 ๑๑๒๐ นายวิศิษฏ  วิทยวรการ 

 ๑๑๒๑ นายวิศิษฐศักด์ิ  แปนสัมฤทธิ์ 

 ๑๑๒๒ นายวิสุทธิ์  ราตรี 

 ๑๑๒๓ นายวีรวัฒน  เหลืองชนะ 

 ๑๑๒๔ นายวีระ  จํานงค 

 ๑๑๒๕ นายวีระ  พรหมภักดี 

 ๑๑๒๖ นายวีระชัย  คีรีกาญจนะรงค 

 ๑๑๒๗ นายวีระพงศ  จ๋ิวประดิษฐกุล 

 ๑๑๒๘ นายวีระศักด์ิ  ศาสนกุล 

 ๑๑๒๙ นายวุฒิ  หวังวัชรกุล 

 ๑๑๓๐ นายวุฒิคุณ  ดวงออนนาม 

 ๑๑๓๑ นายศรัณยู  ศรีสมพร 

 ๑๑๓๒ นายศรีวรรณ  ปนใจ 

 ๑๑๓๓ นายศักด์ิชัย  แซเฮง 

 ๑๑๓๔ นายศักด์ิเดช  สังคพัฒน 

 ๑๑๓๕ นายศิริ  จรดล 

 ๑๑๓๖ นายศิริพงศ  ซียง 

 ๑๑๓๗ นายศิริพงษ  เปรมจิต 

 ๑๑๓๘ นายศิลปชัย  บูรณพานิช 

 ๑๑๓๙ นายศิวา  กาฬแสน 

 ๑๑๔๐ นายศุภนิต  อารีหทัยรัตน 

 ๑๑๔๑ นายสกล  ไขคํา 

 ๑๑๔๒ นายสถิตย  ชนะชัย 

 ๑๑๔๓ นายสนิท  แนบกลาง 

 ๑๑๔๔ นายสมกูล  ถาวรกิจ 

 ๑๑๔๕ นายสมเกียรติ  เกตุเอี่ยม 

 ๑๑๔๖ นายสมเกียรติ  จันทรไพแสง 

 ๑๑๔๗ นายสมควร  ทัศนะ 

 ๑๑๔๘ นายสมคิด  ขุนทองนุม 

 ๑๑๔๙ นายสมชัย  วงษนายะ 

 ๑๑๕๐ นายสมชาย  ชคตระการ 

 ๑๑๕๑ นายสมชาย  ชูโฉม 

 ๑๑๕๒ นายสมชาย  วิริยะยุทธกร 

 ๑๑๕๓ นายสมชาย  ศรีสมพงษ 

 ๑๑๕๔ นายสมชาย  เศรษฐศิริสมบัติ 

 ๑๑๕๕ นายสมบัติ  พุทธจักร 

 ๑๑๕๖ นายสมพงศ  ชินสรอย 

 ๑๑๕๗ นายสมพงษ  ศรีแสนปาง 

 ๑๑๕๘ นายสมภพ  แฝงสีคํา 

 ๑๑๕๙ นายสมยศ  เดชภิรัตนมงคล 

 ๑๑๖๐ นายสมยศ  พลับเที่ยง 

 ๑๑๖๑ นายสมรัฐ  เกิดสุวรรณ 



 หนา   ๕๐ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๖๒ นายสมศักด์ิ  เชาววิศิษฐเสรี 

 ๑๑๖๓ นายสมศักด์ิ  เทียมเกา 

 ๑๑๖๔ นายสมหมาย  พรมขลิบนิล 

 ๑๑๖๕ นายสมัย  สุขศรี 

 ๑๑๖๖ นายสมิต  ย้ิมมงคล 

 ๑๑๖๗ นายสรรเสริญ  ใหมชุม 

 ๑๑๖๘ นายสัจจา  บรรจงศิริ 

 ๑๑๖๙ นายสัญชัย  รอบรู 

 ๑๑๗๐ นายสันติ  คุณประเสริฐ 

 ๑๑๗๑ นายสันติ  วิจักขณาลัญฉ 

 ๑๑๗๒ นายสายันต  ไพรชาญจิตร 

 ๑๑๗๓ นายสําราญ  ชวนวัน 

 ๑๑๗๔ นายสําราญ  มั่นทัพ 

 ๑๑๗๕ นายสําเร็จ  แกวกระจาง 

 ๑๑๗๖ นายสิทธิศักด์ิ  จันทรสมุด 

 ๑๑๗๗ จาอากาศเอก  สุขชัย  เรืองศรี 

 ๑๑๗๘ นายสุขุม  เฉลยทรัพย 

 ๑๑๗๙ นายสุคนธ  จิตมั่น 

 ๑๑๘๐ นายสุชาติ  เหลาปรีดา 

 ๑๑๘๑ นายสุทธิศักด์ิ  นพวิญูวงศ 

 ๑๑๘๒ นายสุเทพ  สิริวิทยาปกรณ 

 ๑๑๘๓ นายสุธา  วัฒนสิทธิ์ 

 ๑๑๘๔ นายสุธี  ยกสาน 

 ๑๑๘๕ นายสุนนท  บุราณรมย 

 ๑๑๘๖ นายสุพจน  บุญวิเศษ 

 ๑๑๘๗ นายสุพจน  แสงเงิน 

 ๑๑๘๘ นายสุพรชัย  กองพัฒนากูล 

 ๑๑๘๙ นายสุภมัย  สุนทรพันธ 

 ๑๑๙๐ นายสุภาพ  ชุมยวง 

 ๑๑๙๑ นายสุภาพ  หงษทอง 

 ๑๑๙๒ นายสุรชา  อมรพันธุ 

 ๑๑๙๓ นายสุรชาติ  บํารุงสุข 

 ๑๑๙๔ นายสุรเดช  พลเสน 

 ๑๑๙๕ นายสุรพงศ  งามสม 

 ๑๑๙๖ นายสุรพร  เส้ียนสลาย 

 ๑๑๙๗ นายสุรพล  ราษฎรนุย 

 ๑๑๙๘ นายสุรวิทย  สิมะรักษอําไพ 

 ๑๑๙๙ นายสุรศักด์ิ  รักขพันธ  ณ  หนองคาย 

 ๑๒๐๐ นายสุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิป 

 ๑๒๐๑ นายสุรศักด์ิ  สงวนพงษ 

 ๑๒๐๒ นายสุรัตน  กุลศรี 

 ๑๒๐๓ นายสุริยา  เผือกพันธ 

 ๑๒๐๔ นายสุวรรณ  เชื้อนิล 

 ๑๒๐๕ นายสุวัฒน  กุลธนปรีดา 

 ๑๒๐๖ วาที่รอยตรี  สุวิช  พึ่งตน 

 ๑๒๐๗ นายเสกศักด์ิ  จําเริญวงศ 

 ๑๒๐๘ นายเสรีวัฒน  สมินทรปญญา 

 ๑๒๐๙ นายเสวก  วีระเกียรติ 

 ๑๒๑๐ นายแสงอุทัย  ศักด์ิศรีทาว 

 ๑๒๑๑ นายโสภณ  แดงประวัติ 

 ๑๒๑๒ นายหริรักษ  สูตะบุตร 

 ๑๒๑๓ นายหิรัญ  สถาพรพิบูลย 



 หนา   ๕๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๑๔ นายอติวุทธ  กมุทมาศ 

 ๑๒๑๕ นายอนันต  ระงับทุกข 

 ๑๒๑๖ นายอนันต  สุวรรณะ 

 ๑๒๑๗ นายอนันตเสวก  เหวซ่ึงเจริญ 

 ๑๒๑๘ นายอภิสิทธิ์  ร่ืนจิตร 

 ๑๒๑๙ นายอยุทธ  นิสสภา 

 ๑๒๒๐ นายอรัญ  ก่ัวพานิช 

 ๑๒๒๑ นายอราม  ขมประเสริฐ 

 ๑๒๒๒ นายอัครวัฒน  สินเกื้อกูลกิจ 

 ๑๒๒๓ นายอัฌชา  ก.บัวเกษร 

 ๑๒๒๔ นายอาทิตย  สมชัย 

 ๑๒๒๕ นายอานนท  เลาอรุณ 

 ๑๒๒๖ นายอานนท  สายคําฟู 

 ๑๒๒๗ นายอาลี  ดาโอะ 

 ๑๒๒๘ นายอาวุธ  วาจาสัตย 

 ๑๒๒๙ นายอํานาจ  เดชสุภา 

 ๑๒๓๐ นายอํานาจ  เวียงพล 

 ๑๒๓๑ นายอุกฤษฏ  ปทมานันท 

 ๑๒๓๒ นายอุดม  มิตรเทวิน 

 ๑๒๓๓ นายอุทัย  รักษาชนม 

 ๑๒๓๔ นายอุทัย  รัตนา 

 ๑๒๓๕ นายอุทิศ  ภูมิชัย 

 ๑๒๓๖ นายเอก  ไชยสวัสด์ิ 

 ๑๒๓๗ นายเอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน 

 ๑๒๓๘ นายเอกพงษ  คงวรรณ 

 ๑๒๓๙ นายเอกพล  สิระชัยนันท 

 ๑๒๔๐ นายเอนก  สุขสวาง 

 ๑๒๔๑ นายกฤษดา  ทิพยรัตน 

 ๑๒๔๒ นายกําพล  กาญจโนภาศ 

 ๑๒๔๓ นายกิตติ  กรรภิรมย 

 ๑๒๔๔ นายคทาพร  อติชาติ 

 ๑๒๔๕ นายจิตติ  โฆษิตชัยวัฒน 

 ๑๒๔๖ นายจิรพันธ  เตพันธ 

 ๑๒๔๗ นายจุมภฏ  พรมสีดา 

 ๑๒๔๘ นายเฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล 

 ๑๒๔๙ นายชัชวาลย  ศิรินิรันดร 

 ๑๒๕๐ นายชัยพร  ย่ิงเจริญพาสุข 

 ๑๒๕๑ นายชัยศิลป  ดําดวง 

 ๑๒๕๒ นายชิโนรส  ล้ีสวัสด์ิ 

 ๑๒๕๓ นายณรงค  ศุภวิรุฬหวัฒน 

 ๑๒๕๔ นายทวีศิลป  วิษณุโยธิน 

 ๑๒๕๕ นายนิคม  ดีพอ 

 ๑๒๕๖ นายบัญชา  สรรพโส 

 ๑๒๕๗ นายบัณฑิต  ศรไพศาล 

 ๑๒๕๘ นายบุญชัย  ธีระกาญจน 

 ๑๒๕๙ นายประกาย  บริบูรณ 

 ๑๒๖๐ นายประพนธ  ต้ังศรีเกียรติกุล 

 ๑๒๖๑ นายประพันธ  พงศคณิตานนท 

 ๑๒๖๒ นายประภาส  วีระพล 

 ๑๒๖๓ นายประสิทธิ์  สัจจพงษ 

 ๑๒๖๔ นายปยะพงษ  เพิ่มลาภ 

 ๑๒๖๕ นายพงศเกษม  ไขมุกด 



 หนา   ๕๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๖๖ นายพงษสวัสด์ิ  รัตนแสง 

 ๑๒๖๗ นายพนัส  โสภณพงษ 

 ๑๒๖๘ นายพิเชษฐ  วัฒนาประสิทธิ์ 

 ๑๒๖๙ นายพิทยา  ไพบูลยศิริ 

 ๑๒๗๐ นายพินิจ  แกวสุวรรณะ 

 ๑๒๗๑ นายไพฑูรย  สมุทรสินธุ 

 ๑๒๗๒ นายภานุวัฒน  ปานเกตุ 

 ๑๒๗๓ นายภูพิงค  เอกะวิภาต 

 ๑๒๗๔ นายวรศักด์ิ  ธินรุงโรจน 

 ๑๒๗๕ นายวันชัย  กิจอรุณชัย 

 ๑๒๗๖ นายวันชัย  ศรีวิบูลย 

 ๑๒๗๗ นายวินิต  เทอดสุทธิรณภูมิ 

 ๑๒๗๘ นายวิบูล  อุทัยแสงสุข 

 ๑๒๗๙ นายวิโรจน  หมั่นคติธรรม 

 ๑๒๘๐ นายวิวัฒ  คําเพ็ญ 

 ๑๒๘๑ นายวิวัฒน  ศีตมโนชญ 

 ๑๒๘๒ นายศิริศักด์ิ  ธิติดิลกรัตน 

 ๑๒๘๓ นายสมจิต  ศรีอุดมขจร 

 ๑๒๘๔ นายสมชัย  จิรโรจนวัฒน 

 ๑๒๘๕ นายสมชัย  นิจพานิช 

 ๑๒๘๖ นายสมบูรณ  ทรัพยวงศเจริญ 

 ๑๒๘๗ นายสมพงษ  จรุงจิตตานุสนธิ์ 

 ๑๒๘๘ นายสมพล  อาวรณ 

 ๑๒๘๙ นายสมศักด์ิ  ภัทรวุฒิพร 

 ๑๒๙๐ นายสมศักด์ิ  เลิศจีระจรัส 

 ๑๒๙๑ นายสวัสด์ิ  อภิวัจนีวงศ 

 ๑๒๙๒ นายสุชาติ  พรเจริญพงศ 

 ๑๒๙๓ นายสุชาติ  วิภาสกรวราวุธ 

 ๑๒๙๔ นายสุธิต  คุณประดิษฐ 

 ๑๒๙๕ นายสุนทร  ยนตตระกูล 

 ๑๒๙๖ นายสุเพียว  อึ๊งวิจารณปญญา 

 ๑๒๙๗ นายสุระชัย  ศรีปยะโสทร 

 ๑๒๙๘ นายสุวัตร  งามภูพันธ 

 ๑๒๙๙ นายเสรี  บุศยดิลกสกุล 

 ๑๓๐๐ นายอดุง  ศรีรัตนบัลล 

 ๑๓๐๑ นายอนุราช  กุลวานิชไชยนันท 

 ๑๓๐๒ นายอภิชาติ  รอดสม 

 ๑๓๐๓ นายอมร  แกวใส 

 ๑๓๐๔ นายชูชัย  สินธุวงษ 

 ๑๓๐๕ นายไชยา  เจริญวงศ 

 ๑๓๐๖ นายณัฐพล  ณัฏฐสมบูรณ 

 ๑๓๐๗ นายถาวร  หุนตระกูล 

 ๑๓๐๘ นายธตรัฐ  ธนะสมบูรณ 

 ๑๓๐๙ นายธนิตศักด์ิ  บุญกมลศรีศักด์ิ 

 ๑๓๑๐ นายบรรจง  เจียระพงษ 

 ๑๓๑๑ นายบุญชู  เอี่ยมเอก 

 ๑๓๑๒ นายประยูร  ต่ิงทอง 

 ๑๓๑๓ นายประวุฒิ  ต้ังจรูญชัย 

 ๑๓๑๔ นายพสุ  โลหารชุน 

 ๑๓๑๕ นายพิชัย  ต้ังชนะชัยอนันต 

 ๑๓๑๖ นายพีระพันธุ  แกวฉิมพลี 

 ๑๓๑๗ นายวิชัย  ณัฐรังสี 



 หนา   ๕๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๑๘ นายวีรนันท  นีลดานุวงศ 

 ๑๓๑๙ นายวีรพล  ศรีเลิศ 

 ๑๓๒๐ นายสมชาย  เอกธรรมสุทธิ์ 

 ๑๓๒๑ นายสมบุญ  ศรีมีชัย 

 ๑๓๒๒ นายสมบูรณ  มณีทาโพธิ์ 

 ๑๓๒๓ นายสมศักด์ิ  จันทรรวงทอง 

 ๑๓๒๔ นายสุวัจจ  ศิวสรานนท 

 ๑๓๒๕ นายอรรณพ  กลิ่นทอง 

 ๑๓๒๖ นายอุทัย  ปยวนิชพงษ 

 ๑๓๒๗ นายดิสธร  วัชโรทัย 

 ๑๓๒๘ นายนิยม  วสุหิรัญ 

 ๑๓๒๙ นายประเสริฐ  กตัญู 

 ๑๓๓๐ นายไพศาล  ลอมทอง 

 ๑๓๓๑ นายสมทรง  จันทรพวง 

 ๑๓๓๒ นายเอกสิทธิ์  วัฒนปรีชานนท 

 ๑๓๓๓ นายโอภาส  สายะเสวี 

 ๑๓๓๔ พลตํารวจตรี  กรกต  สาริยา 

 ๑๓๓๕ พลตํารวจตรี  กระจาง  สุวรรณรัตน 

 ๑๓๓๖ พลตํารวจตรี  กําพล  ทับทิมไทย 

 ๑๓๓๗ พลตํารวจตรี  กิตติ  รุงเรืองวงษ 

 ๑๓๓๘ พลตํารวจตรี  เกริกเกียรติ   

  แกวศรีงาม 

 ๑๓๓๙ พลตํารวจตรี  เกรียงศักด์ิ  ไทพาณิชย 

 ๑๓๔๐ พลตํารวจตรี  เกรียงศักด์ิ  รักษาสัตย 

 ๑๓๔๑ พลตํารวจตรี  โกวิทย  วงศรุงโรจน 

 ๑๓๔๒ พลตํารวจตรี  ขันชัย  กันตุม 

 ๑๓๔๓ พลตํารวจตรี  คณิสร  นอยนารถ 

 ๑๓๔๔ พลตํารวจตรี  ครรชิต  วงศใหญ 

 ๑๓๔๕ พลตํารวจตรี  จตุรงค  ภุมรินทร 

 ๑๓๔๖ พลตํารวจตรี  จรัญ  ชิตะปญญา 

 ๑๓๔๗ พลตํารวจตรี  จรินทร   

  อินทรสุวรรณโณ 

 ๑๓๔๘ พลตํารวจตรี  จักรทิพย   

  โหละสุตสกุล 

 ๑๓๔๙ พลตํารวจตรี  จิรเดช   

  เกรียงศักด์ิพิชิต 

 ๑๓๕๐ พลตํารวจตรี  จิรยุส  ยุกตะเสวี 

 ๑๓๕๑ พลตํารวจตรี  ฉลองชัย  บุรีรัตน 

 ๑๓๕๒ พลตํารวจตรี  ฉัตรกนก   

  เขียวแสงสอง 

 ๑๓๕๓ พลตํารวจตรี  ฉันทวิทย  รามสูต 

 ๑๓๕๔ พลตํารวจตรี  เฉลิมพันธุ  อจลบุญ 

 ๑๓๕๕ พลตํารวจตรี  ชนะ  พวงใส 

 ๑๓๕๖ พลตํารวจตรี  ชวลิต  ก่ิงเนตร 

 ๑๓๕๗ พลตํารวจตรี  ชวลิต  ชาญเวชช 

 ๑๓๕๘ พลตํารวจตรี  ชวลิต  แสวงพืชน 

 ๑๓๕๙ พลตํารวจตรี  ชัชวาล  สุคนธมาน 

 ๑๓๖๐ พลตํารวจตรี  ชัยวัฒน  เกตุวรชัย 

 ๑๓๖๑ พลตํารวจตรี  ชาตรี  ศานติวิจัย 

 ๑๓๖๒ พลตํารวจตรี  ชาลี  เทพา 

 ๑๓๖๓ พลตํารวจตรี  ชํานาญ  รวดเร็ว 

 ๑๓๖๔ พลตํารวจตรี  ชินทัต  มีศุข 



 หนา   ๕๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๖๕ พลตํารวจตรี  ชิษณุพงศ  ยุกตะทัต 

 ๑๓๖๖ พลตํารวจตรี  ชูชาติ  สุวรรณาคม 

 ๑๓๖๗ พลตํารวจตรี  โชคชัย   

  ดีประเสริฐวิทย 

 ๑๓๖๘ พลตํารวจตรี  ฌาณไชย   

  แกลวเขตตการ 

 ๑๓๖๙ พลตํารวจตรี  ฐณพล  มณีภาค 

 ๑๓๗๐ พลตํารวจตรี  ฐิติราช   

  หนองหารพิทักษ 

 ๑๓๗๑ พลตํารวจตรี  ณรงคศักด์ิ  เสาวคนธ 

 ๑๓๗๒ พลตํารวจตรี  ณัฏฐภัทร  รอดคําดี 

 ๑๓๗๓ พลตํารวจตรี  ณัฐวุฒิ  พงษสิมา 

 ๑๓๗๔ พลตํารวจตรี  ดร  ปนเฉลียว 

 ๑๓๗๕ พลตํารวจตรี  ดํารงค  วัฒโนดร 

 ๑๓๗๖ พลตํารวจตรี  ตอศักด์ิ  สอาดพรรค 

 ๑๓๗๗ พลตํารวจตรี  เติมพงษ   

  สิทธิประเสริฐ 

 ๑๓๗๘ พลตํารวจตรี  ทนงศักด์ิ  ภัทรภาณุ 

 ๑๓๗๙ พลตํารวจตรี  ทรงธรรม  อัลภาชน 

 ๑๓๘๐ พลตํารวจตรี  ทรงวุฒิ   

  ถวัลยกิจดํารงค 

 ๑๓๘๑ พลตํารวจตรี  ทวีศักด์ิ  ตูจินดา 

 ๑๓๘๒ พลตํารวจตรี  เทศา  ศิริวาโท 

 ๑๓๘๓ พลตํารวจตรี  เทอดไทย  ศรลัมพ 

 ๑๓๘๔ พลตํารวจตรี  เทอดศักด์ิ  รุจิรวงศ 

 ๑๓๘๕ พลตํารวจตรี  ธณัท  วงศสุวรรณ 

 ๑๓๘๖ พลตํารวจตรี  ธนพล  สนเทศ 

 ๑๓๘๗ พลตํารวจตรี  ธนิตศักด์ิ  ธีระสวัสด์ิ 

 ๑๓๘๘ พลตํารวจตรี  ธเนศ  วารายานนท 

 ๑๓๘๙ พลตํารวจตรี  ธวัชชัย  เจริญสม 

 ๑๓๙๐ พลตํารวจตรี  ธีรพล  คุปตานนท 

 ๑๓๙๑ พลตํารวจตรี  นรบุญ  แนนหนา 

 ๑๓๙๒ พลตํารวจตรี  บัณฑิต  คุณจักร 

 ๑๓๙๓ พลตํารวจตรี  บุญมี  สมสุข 

 ๑๓๙๔ พลตํารวจตรี  บุญสง  จีระเรืองรัตนา 

 ๑๓๙๕ พลตํารวจตรี  ปชา  รัตนพันธ 

 ๑๓๙๖ พลตํารวจตรี  ประชา  ชัชวาลา 

 ๑๓๙๗ พลตํารวจตรี  ประยุทธ  ชวนะวงศ 

 ๑๓๙๘ พลตํารวจตรี  ประเสริฐ  จันทรสวาง 

 ๑๓๙๙ พลตํารวจตรี  ปราโมทย   

  ไทรหอมหวล 

 ๑๔๐๐ พลตํารวจตรี  ปราโมทย  เอี่ยมทัศน 

 ๑๔๐๑ พลตํารวจตรี  ปราศรัย  สังขะทรัพย 

 ๑๔๐๒ พลตํารวจตรี  ปญญา  เองฉวน 

 ๑๔๐๓ พลตํารวจตรี  ปยะพล   

  โมกขะวรรธนะ 

 ๑๔๐๔ พลตํารวจตรี  พงศเดชน   

  ไชยประวัจน 

 ๑๔๐๕ พลตํารวจตรี  พงษศักด์ิ  นาควิจิตร 

 ๑๔๐๖ พลตํารวจตรี  พนมพร   

  อิทธิประเสริฐ 

 ๑๔๐๗ พลตํารวจตรี  พศิน  นกสกุล 



 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๔๐๘ พลตํารวจตรี  พิชัย  เจียมบุรเศรษฐ 

 ๑๔๐๙ พลตํารวจตรี  พิชัย  ศิลาทอง 

 ๑๔๑๐ พลตํารวจตรี  พิชัย  สุวรรณเอี่ยม 

 ๑๔๑๑ พลตํารวจตรี  พิชิตพล  แจมโสภณ 

 ๑๔๑๒ พลตํารวจตรี  พิเชษฐ  วัฒนลักษณ 

 ๑๔๑๓ พลตํารวจตรี  พิสัณห  อาวีกร   

  วรเทพนิตินันท 

 ๑๔๑๔ พลตํารวจตรี  พิสิฏฐ  พิสุทธิ์ศักด์ิ 

 ๑๔๑๕ พลตํารวจตรี  พุทธิชาต  เอกฉันท 

 ๑๔๑๖ พลตํารวจตรี  พูลทรัพย   

  ประเสริฐศักด์ิ 

 ๑๔๑๗ พลตํารวจตรี  เพิ่มยศ  วัฒนกิจ 

 ๑๔๑๘ พลตํารวจตรี  ไพโรจน  ตันวิสุทธิ์ 

 ๑๔๑๙ พลตํารวจตรี  ไพศาล  คลายศรี 

 ๑๔๒๐ พลตํารวจตรี  ไพศาล  เชื้อรอต 

 ๑๔๒๑ พลตํารวจตรี  ภักดี  จิรางกูร 

 ๑๔๒๒ พลตํารวจตรี  ภูวดล  วุฑฒกนก 

 ๑๔๒๓ พลตํารวจตรี  มงกุฎ  เจียรณัย 

 ๑๔๒๔ พลตํารวจตรี  มนตรี  โปตระนันทน 

 ๑๔๒๕ พลตํารวจตรี  มนตรี  ศรีนพคุณ 

 ๑๔๒๖ พลตํารวจตรี  มันทาร  อภัยวงศ 

 ๑๔๒๗ พลตํารวจตรี  มิสกวัน  บัวรา 

 ๑๔๒๘ พลตํารวจตรี  เมธา  ปนนิกร 

 ๑๔๒๙ พลตํารวจตรี  เมธี  กุศลสราง 

 ๑๔๓๐ พลตํารวจตรี  ยุทธนา  ตุงคะเสน 

 ๑๔๓๑ พลตํารวจตรี  รังสิต  พิริยายน 

 ๑๔๓๒ พลตํารวจตรี  รัฐพงษ  ย้ิมใหญ 

 ๑๔๓๓ พลตํารวจตรี  รุงโรจน  แสงคราม 

 ๑๔๓๔ พลตํารวจตรี  รุงฤทธิ์  ซุนทรัพย 

 ๑๔๓๕ พลตํารวจตรี  รุจิรัตน  หลุมบุญเรือง 

 ๑๔๓๖ พลตํารวจตรี  เลิศ  วงศอารยะ 

 ๑๔๓๗ พลตํารวจตรี  เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ 

 ๑๔๓๘ พลตํารวจตรี  วัชระ  สังวรโยธิน 

 ๑๔๓๙ พลตํารวจตรี  วัฒนา  กฤติยะโชติ 

 ๑๔๔๐ พลตํารวจตรี  วัฒนา  เขตรสมุทร 

 ๑๔๔๑ พลตํารวจตรี  วารินทร  แกวชมภู 

 ๑๔๔๒ พลตํารวจตรี  วาสุกรี  คําพิทักษ 

 ๑๔๔๓ พลตํารวจตรี  วิชัย  ปยะวงศวัฒนา 

 ๑๔๔๔ พลตํารวจตรี  วิฑูรย  คลังพลอย 

 ๑๔๔๕ พลตํารวจตรี  วิทยา  รัตนวิชช 

 ๑๔๔๖ พลตํารวจตรี  วิมล  เปาอินทร 

 ๑๔๔๗ พลตํารวจตรี  วิรัช  วัชรขจร 

 ๑๔๔๘ พลตํารวจตรี  วิโรจน   

  สัตยสัณหสกุล 

 ๑๔๔๙ พลตํารวจตรี  วิศิษฐ  เอมประณีตร 

 ๑๔๕๐ พลตํารวจตรี  วิสนุ   

  ปราสาททองโอสถ 

 ๑๔๕๑ พลตํารวจตรี  วีระพัฒน  ตันศรีสกุล 

 ๑๔๕๒ พลตํารวจตรี  วีระศักด์ิ  ชลายนคุปต 

 ๑๔๕๓ พลตํารวจตรี  ศักดา  ชื่นภักดี 

 ๑๔๕๔ พลตํารวจตรี  ศักดา  เตชะเกรียงไกร 

 ๑๔๕๕ พลตํารวจตรี  ศักด์ิชัย  ตันบุญเอก 



 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๔๕๖ พลตํารวจตรี  ศิรินทร  ผดุงชีวิตร 

 ๑๔๕๗ พลตํารวจตรี  ศุภกิจ  ศรีจันทรนนท 

 ๑๔๕๘ พลตํารวจตรี  สงกรานต  สังขกร 

 ๑๔๕๙ พลตํารวจตรี  สถิตย  ตนสงวน 

 ๑๔๖๐ พลตํารวจตรี  สมเกียรติ  ธรรมนิยาย 

 ๑๔๖๑ พลตํารวจตรี  สมควร  คัมภีระ 

 ๑๔๖๒ พลตํารวจตรี  สมไทย  อังกุวรกุล 

 ๑๔๖๓ พลตํารวจตรี  สมบูรณ  ขจรสารสิทธิ์ 

 ๑๔๖๔ พลตํารวจตรี  สมพงษ   

  ทองวีระประเสริฐ 

 ๑๔๖๕ พลตํารวจตรี  สมพล  อัครเดโชชัย 

 ๑๔๖๖ พลตํารวจตรี  สมโภชน  โพธิ์ทอง 

 ๑๔๖๗ พลตํารวจตรี  สมวุฒิ  วรรณพิรุณ 

 ๑๔๖๘ พลตํารวจตรี  สมหมาย  กองวิสัยสุข 

 ๑๔๖๙ พลตํารวจตรี  สมาน  สุดใจ 

 ๑๔๗๐ พลตํารวจตรี  สมุทร  เลิศทวีสินธุ 

 ๑๔๗๑ พลตํารวจตรี  สรศักด์ิ  เย็นเปรม 

 ๑๔๗๒ พลตํารวจตรี  สราวุธ  พีรานนท 

 ๑๔๗๓ พลตํารวจตรี  สฤษฎชัย  เอนกเวียง 

 ๑๔๗๔ พลตํารวจตรี  สักกฉัฐ  กิตติขจร 

 ๑๔๗๕ พลตํารวจตรี  สัญชัย  ไชยอําพร 

 ๑๔๗๖ พลตํารวจตรี  สัญชัย  สุนทรบุระ 

 ๑๔๗๗ พลตํารวจตรี  สัญญา  บัวเจริญ 

 ๑๔๗๘ พลตํารวจตรี  สันชัย  วสุนธรา 

 ๑๔๗๙ พลตํารวจตรี  สันติ  รัชตะวรรณ 

 ๑๔๘๐ พลตํารวจตรี  สาโรจน  พรหมเจริญ 

 ๑๔๘๑ พลตํารวจตรี  สําเริง  สุวรรณพงษ 

 ๑๔๘๒ พลตํารวจตรี  สิทธิชัย  เย่ียมอภิชาติ 

 ๑๔๘๓ พลตํารวจตรี  สิทธิเดช  แสงศิรินาวิน 

 ๑๔๘๔ พลตํารวจตรี  สิทธิพัฒน   

  ตันติยานนท 

 ๑๔๘๕ พลตํารวจตรี  สุกิจ  เศรษฐิยานันท 

 ๑๔๘๖ พลตํารวจตรี  สุทัตต  จารุดิลก 

 ๑๔๘๗ พลตํารวจตรี  สุธีระ  ปุณณะบุตร 

 ๑๔๘๘ พลตํารวจตรี  สุพรรณ  ประเสริฐสม 

 ๑๔๘๙ พลตํารวจตรี  สุเมธ  พงษสิมานนท 

 ๑๔๙๐ พลตํารวจตรี  สุรเจตน  ธรรมธํารง 

 ๑๔๙๑ พลตํารวจตรี  สุรชัย  วัชรโยธิน 

 ๑๔๙๒ พลตํารวจตรี  สุรชัย  สืบสุข 

 ๑๔๙๓ พลตํารวจตรี  สุรพงศ  ศิริภักดี 

 ๑๔๙๔ พลตํารวจตรี  สุรพงษ  กายตะวัน 

 ๑๔๙๕ พลตํารวจตรี  สุรพงษ  เขมะสิงคิ 

 ๑๔๙๖ พลตํารวจตรี  สุรพงษ  พงษอราม 

 ๑๔๙๗ พลตํารวจตรี  สุรพล  พินิจชอบ 

 ๑๔๙๘ พลตํารวจตรี  สุรพล  วิรัตนโยสินทร 

 ๑๔๙๙ พลตํารวจตรี  สุรพล  หอมชื่นชม 

 ๑๕๐๐ พลตํารวจตรี  เสนห  อรุณพันธุ 

 ๑๕๐๑ พลตํารวจตรี  เสนีย  พิมลศิริ 

 ๑๕๐๒ พลตํารวจตรี  เสรี  วิไลลักษณ 

 ๑๕๐๓ พลตํารวจตรี  แสงสูรย  กรรณสูต 

 ๑๕๐๔ พลตํารวจตรี  อดิศร  งามจิตสุขศรี 

 ๑๕๐๕ พลตํารวจตรี  อนันต  โตสงวน 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๐๖ พลตํารวจตรี  อนุชัย  เล็กบํารุง 

 ๑๕๐๗ พลตํารวจตรี  อนุรุต   

  กฤษณะการะเกตุ 

 ๑๕๐๘ พลตํารวจตรี  อภิชาต  วิชัยธนพัฒน 

 ๑๕๐๙ พลตํารวจตรี  อภิชาติ  เชื้อเทศ 

 ๑๕๑๐ พลตํารวจตรี  อภิรักษ  หงษทอง 

 ๑๕๑๑ พลตํารวจตรี  อมรศักด์ิ   

  ศศิวรรณพงศ 

 ๑๕๑๒ พลตํารวจตรี  อรรณพ  ปนแจง 

 ๑๕๑๓ พลตํารวจตรี  อรรถกิจ  กรณทอง 

 ๑๕๑๔ พลตํารวจตรี  อรรถพันธ   

  พรมณฑารัตน 

 ๑๕๑๕ พลตํารวจตรี  อลงกรณ  หทัยยุทธ 

 ๑๕๑๖ พลตํารวจตรี  อัศวิน  ธรรมพิทักษ 

 ๑๕๑๗ พลตํารวจตรี  อาทิตย  อินทเวคิน 

 ๑๕๑๘ พลตํารวจตรี  อิทธิพล  พิริยะภิญโญ 

 ๑๕๑๙ พลตํารวจตรี  อุดม  จําปาจันทร 

 ๑๕๒๐ พลตํารวจตรี  อุฬาร  อเนกบุณย 

 ๑๕๒๑ พลตํารวจตรี  เอกพันธ  ศรีศักด์ิสกุล 

 ๑๕๒๒ นายคุณวุฒิ  ตันตระกูล 

 ๑๕๒๓ นายธงชัย  ดุลยสุข 

 ๑๕๒๔ นายประยุทธ  อักษรมัต 

 ๑๕๒๕ นายประวิช  ต้ังใจมั่น 

 ๑๕๒๖ นายวิชัย  ชาญอาวุธ 

 ๑๕๒๗ นายสมบัติ  ทวีศิลป 

 ๑๕๒๘ นายสานิตย  โลหะชาละ 

 ๑๕๒๙ นายสามารถ  คัมภิรานนท 

 ๑๕๓๐ นายอภิชาติ  คําทอง 

 ๑๕๓๑ นายกฤษณะ  สุขสงวน 

 ๑๕๓๒ นายกิจจา  ปราณีนุช 

 ๑๕๓๓ นายเกียรติ  จึงตระกูล 

 ๑๕๓๔ นายเกียรติศักด์ิ  ไตรแสงรุจิระ 

 ๑๕๓๕ นายไกรสร  เลี้ยงสมบูรณ 

 ๑๕๓๖ นายคําผอง  นภาภาค 

 ๑๕๓๗ นายจรัสพงศ  ขจัดสารพัดภัย 

 ๑๕๓๘ นายจักรวาล  แสงแข 

 ๑๕๓๙ นายจํารณศิลป  วงศอินทร 

 ๑๕๔๐ นายเจษฎา  พูนสุขโข 

 ๑๕๔๑ นายเจษฎินทร  สมจิตร 

 ๑๕๔๒ นายชัยวัฒน  สุวรรณยอด 

 ๑๕๔๓ วาที่รอยตรี  ชาญณรงค  เนื้อนุม 

 ๑๕๔๔ นายชุมพล  ทองเพ็ง 

 ๑๕๔๕ นายฐนัตเดช  คํ้าชู 

 ๑๕๔๖ นายณรงค  ศรีระสันต 

 ๑๕๔๗ นายตอศักด์ิ  บูรณะเรืองโรจน 

 ๑๕๔๘ นายเถลิงศักด์ิ  แสบงบาล 

 ๑๕๔๙ นายทยทัตต  แสงอารยะกุล 

 ๑๕๕๐ นายทรงกลด  วารายานนท 

 ๑๕๕๑ นาวาโท  ทศพร  สายพันธ 

 ๑๕๕๒ นายธนัท  อุไรฤกษกุล 

 ๑๕๕๓ นาวาเอก  ธนา  จินตณวิชญ 

 ๑๕๕๔ นายธนิศร  กฤษณะบํารุง 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๕๕ นายธานินทร  ยะคะเสม 

 ๑๕๕๖ นายธีรพงษ  ลิมปนันท 

 ๑๕๕๗ นายธีระวิทย  รัตนโบรานันท 

 ๑๕๕๘ นายนพรัตน  กําจัดภัย 

 ๑๕๕๙ นายนพอนันต  อิทธิวัฒนปติ 

 ๑๕๖๐ นายนรชัย  วรนุช 

 ๑๕๖๑ นายนรินทร  นันทิพานิชย 

 ๑๕๖๒ นายนริศ  ชํานาญชานันท 

 ๑๕๖๓ นายนิธิรุจน  พุทธิจิระพัชร 

 ๑๕๖๔ นายนิพนธ  ทิพยไกรศร 

 ๑๕๖๕ นายนิรันดร  ย่ังยืน 

 ๑๕๖๖ นายบัญชาญ  โกศลเวช 

 ๑๕๖๗ นายปกรณ  สุคนธชาติ 

 ๑๕๖๘ นายประเวศ  ศิริศักด์ิวัฒนา 

 ๑๕๖๙ นายปราโมช  โศภิษฐนภา 

 ๑๕๗๐ นายปญญา  บูรพา 

 ๑๕๗๑ นายปญญา  สอนวิสัย 

 ๑๕๗๒ นายพงศสันต  ลิมปยะกุล 

 ๑๕๗๓ นายพัฒน  นทกุล 

 ๑๕๗๔ นายพิสิทธิ์พล  ภูมิศิริสวัสด์ิ 

 ๑๕๗๕ นายไพฑูรย  ภูกาญจนพรอย 

 ๑๕๗๖ นายไพบูลย  อาชวานันทกุล 

 ๑๕๗๗ นายมานพ  สุวรรณเวก 

 ๑๕๗๘ นายมานะ  งามวัชรสกุล 

 ๑๕๗๙ นายมานิตย  วิมลรัตน 

 ๑๕๘๐ นายมารวิน  แยมเกตุ 

 ๑๕๘๑ นายยงยุทธ  สงเคราะหธรรม 

 ๑๕๘๒ นายรมยศักย  ธรรมชัยเดชา 

 ๑๕๘๓ นายเลิศพงษ  กลัดอ่ํา 

 ๑๕๘๔ นายวรวุฒิ  วัฒนอตุถานนท 

 ๑๕๘๕ นายวัชชิระ  พรหมเทศ 

 ๑๕๘๖ นายวันชัย  หิตะวัฒนกุล 

 ๑๕๘๗ นายวิชัย  นาคหร่ัง 

 ๑๕๘๘ รอยเอก  วิทย  ชะนะภัย 

 ๑๕๘๙ นายวิรัช  สันติภาพ 

 ๑๕๙๐ นายวิโรจน  ศรีดุษฎี 

 ๑๕๙๑ นายวีรพล  โมระกรานต 

 ๑๕๙๒ นายวีระกิจ  มาศธนพันธ 

 ๑๕๙๓ นายวุฒิชัย  เศาจกุล 

 ๑๕๙๔ นายเวก  อนรัตน 

 ๑๕๙๕ นายศรีปาล  ศรีเปารยะ 

 ๑๕๙๖ นายสนธยา  เครือเวทย 

 ๑๕๙๗ นายสมเกียรติ  อนุตราภิบาล 

 ๑๕๙๘ นายสมชาติ  กมลเทพไพฑูรย 

 ๑๕๙๙ นายสมชาติ  วงศรัตนานุกูล 

 ๑๖๐๐ นายสมชาย  ศักด์ิสุนทร 

 ๑๖๐๑ นายสมพงษ  อุดมวัฒนานันท 

 ๑๖๐๒ นายสมพร  อัศวแกวมงคล 

 ๑๖๐๓ นายสมยศ  เสรีอภินันท 

 ๑๖๐๔ นายสมศักด์ิ  ทองพนัง 

 ๑๖๐๕ นายสวาง  แกวกระจาย 

 ๑๖๐๖ นายสายัน  จันทะรัง 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๖๐๗ นายสุชาติ  กอพานิชกุล 

 ๑๖๐๘ นายสุธา  เกียรติขจรฤทธิ์ 

 ๑๖๐๙ นายสุรพงษ  ฝงกิจ 

 ๑๖๑๐ นายสุริยา  สิทธิกรณ 

 ๑๖๑๑ นายสุวรรชัย  สิริจรรยาพงศ 

 ๑๖๑๒ นายอนุกูล  สวนสุข 

 ๑๖๑๓ นายอนุสรณ  ปตกาญจนกุล 

 ๑๖๑๔ นายอภิชนษ  รากบัว 

 ๑๖๑๕ วาที่รอยตรี  อมร  โฉมงาม 

 ๑๖๑๖ นายอิศเรศ  ทิพยชูวงศ 

 ๑๖๑๗ นายอุกฤษ  จันทรวิสุทธิ์ 

 ๑๖๑๘ นายอุดมเกียรติ  พูลสวัสด์ิ 

 ๑๖๑๙ นายนพรัตน  เบญจวัฒนานันท 

 ๑๖๒๐ พันตํารวจเอก  สีหนาท  ประยูรรัตน 

 ๑๖๒๑ นายชาย  เอี่ยมกระสินธุ 

 ๑๖๒๒ นายสินธน  สินธุนาคร 

 ๑๖๒๓ นายกิตติ  ล้ิมพงษ 

 ๑๖๒๔ นายเกตุชัย  ธนเศรษฐ 

 ๑๖๒๕ นายโกศล  ขําศิริ 

 ๑๖๒๖ นายเขมชาต ิ ศุภนรากุล 

 ๑๖๒๗ นายคมน  พิมพาพัฒนโยธิน 

 ๑๖๒๘ นายจํารัส  มาลยเขตยานนท 

 ๑๖๒๙ นายชัย  ฉินนะโสต 

 ๑๖๓๐ นายชัยรัตน  ขนิษฐบุตร 

 ๑๖๓๑ นายซาเล็ม  อุสตัส 

 ๑๖๓๒ นายตอยศ  วงศสุนทร 

 ๑๖๓๓ นายทินกร  เขมะวิชานุรัตน 

 ๑๖๓๔ นายธรรมนูญ  เรืองดิษฐ 

 ๑๖๓๕ นายนรินทร  กมลรัตน 

 ๑๖๓๖ นายนิคม  รัตนกุญชลี 

 ๑๖๓๗ นายบัณฑิต  สิริสาลี 

 ๑๖๓๘ นายประหยัด  พวงจําปา 

 ๑๖๓๙ นายภาส  ภาสสัทธา 

 ๑๖๔๐ นายภูมิวัฒน  รัตนผล 

 ๑๖๔๑ นายยงยุทธ  มะลิทอง 

 ๑๖๔๒ นายวรวิทย  ทิพยธรรมธารา 

 ๑๖๔๓ นายวลฺลภ  ยุติธรรมดํารง 

 ๑๖๔๔ นายวันชัย  วงษซ้ิม 

 ๑๖๔๕ นายวิทยา  อาคมพิทักษ 

 ๑๖๔๖ นายสมชาย  เจตชวลิต 

 ๑๖๔๗ นายสมชาย  ลือเรืองสุวรรณ 

 ๑๖๔๘ นายสานิตย  นิมมานโสภณ 

 ๑๖๔๙ นายสุชาติ  ฉิมนอย 

 ๑๖๕๐ นายสุรพงษ  วิชญกิตติ 

 ๑๖๕๑ นายสุรินทร  เพชรชูพงศ 

 ๑๖๕๒ นายโสภณ  วงศสิโรจนกุล 

 ๑๖๕๓ นายอดิศักด์ิ  สาสนัส 

 ๑๖๕๔ นายอุดมศักด์ิ  ดุลยประพันธ 

 ๑๖๕๕ นายเฉลิมศักด์ิ  จันทรทิม 

 ๑๖๕๖ นายชวรัตน  รุกขพันธุ 

 ๑๖๕๗ นายชัชวาลย  ชาญชัย 

 ๑๖๕๘ นายยุทธนา  ศรีตระกูล 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๖๕๙ นายกฤษณพล  ณ  ถลาง 

 ๑๖๖๐ นายกฤษดา  ภูวรักษ 

 ๑๖๖๑ นายกลอน  รักษา 

 ๑๖๖๒ นายกิตติกร  กิตติพานประยูร 

 ๑๖๖๓ นายกิตติพงษ  กลิ่นขจร 

 ๑๖๖๔ นายกิตติศักด์ิ  สนธิเณร 

 ๑๖๖๕ นายกีรติ  กีรติยุติ 

 ๑๖๖๖ นายเกริกเกียรติ  พุทธสถิตย 

 ๑๖๖๗ นายเกรียงไกร  จรรยามั่น 

 ๑๖๖๘ นายเกรียงศักด์ิ  ผองโสภณ 

 ๑๖๖๙ นายจรัล  เตชะวิจิตรา 

 ๑๖๗๐ นายจักรวาล  ทนกลา 

 ๑๖๗๑ นายจารุ  จริยาวุฒิกุล 

 ๑๖๗๒ นายจิรวัฒน  กลาการรบ 

 ๑๖๗๓ นายจุมพล  เชาวลิต 

 ๑๖๗๔ นายจุฬา  อินอิว 

 ๑๖๗๕ นายเจดีย  เอี่ยมศรีปลั่ง 

 ๑๖๗๖ นายเจริญชัย  ตรีวัฒนาวงศ 

 ๑๖๗๗ นายเจริญชัย  อัศวพิริยอนันต 

 ๑๖๗๘ นายชกูล  โตออน 

 ๑๖๗๙ นายชวพันธุ  สิทธิวัจน 

 ๑๖๘๐ นายชัยรัตน  ปยะพลากร 

 ๑๖๘๑ นายชาญคณิต  ตันพิริยะกุล 

 ๑๖๘๒ นายชาญชัย  กุประดิษฐ 

 ๑๖๘๓ นายชาญชัย  ศรีแสงทรัพย 

 ๑๖๘๔ นายชาญพงศสัณห  จันทรดอก 

 ๑๖๘๕ นายชํานาญ  สายสีทอง 

 ๑๖๘๖ นายชูชัย  สุทธิสวางวงศ 

 ๑๖๘๗ นายชูชาติ  เทพวีระ 

 ๑๖๘๘ นายเชาวน  ถวัลยธัญญา 

 ๑๖๘๙ นายฐิตชัย  มุงสันติ 

 ๑๖๙๐ นายณรงค  ซึงถาวร 

 ๑๖๙๑ นายณัฐกิตต์ิ  มฤคินทร 

 ๑๖๙๒ นายณัฐพล  จุลละเกศ 

 ๑๖๙๓ นายดล  บุนนาค 

 ๑๖๙๔ นายตรัสร  บวรวัฒนานนท 

 ๑๖๙๕ นายถาวร  เศษมะพล 

 ๑๖๙๖ นายทรงพล  อยูสําราญ 

 ๑๖๙๗ นายทรงฤทธิ์  โพธิ์ศรี 

 ๑๖๙๘ นายทวีศักด์ิ  ไกรยา 

 ๑๖๙๙ นายทวีศักด์ิ  ทัศนชัยสิทธิ์ 

 ๑๗๐๐ นายทานนท  สันติพิทักษ 

 ๑๗๐๑ นายเทอดชัย  ธนะพงศพร 

 ๑๗๐๒ นายธเนศ  ตันวิรัช 

 ๑๗๐๓ นายธีรวิชช  ควรเสรี 

 ๑๗๐๔ นายธีรศักด์ิ  คงเทพ 

 ๑๗๐๕ นายธีระชัย  กระแสทรง 

 ๑๗๐๖ นายนพรัตน  บุญจร 

 ๑๗๐๗ นายนพรัตน  รุพันธ 

 ๑๗๐๘ นายนิพันธ  อักษรกาญจน 

 ๑๗๐๙ นายบัว  แกวจิตร 

 ๑๗๑๐ นายบุญชัย  ภูรีเสถียร 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๗๑๑ นายปกรณ  ประเสริฐศักด์ิ 

 ๑๗๑๒ นายปณัฐ  สมบูรณสิน 

 ๑๗๑๓ นายปรเมศร  บัณฑราภิวัฒน 

 ๑๗๑๔ นายประคอง  ศรีสุวรรณ 

 ๑๗๑๕ นายประทักษชัย  ธนฉายสวัสด์ิ 

 ๑๗๑๖ นายประภาศ  คงเอียด 

 ๑๗๑๗ นายประภาส  สุขศิริ 

 ๑๗๑๘ นายปริญญา  ปานเพชร 

 ๑๗๑๙ นายปริญญา  สิตะโปสะ 

 ๑๗๒๐ นายปรีชา  พรหมเพชร 

 ๑๗๒๑ นายปญจพล  เสนหสังคม 

 ๑๗๒๒ นายปยพงศ  คงวัฒนานนท 

 ๑๗๒๓ นายพรชัย  หวังประเสริฐกุล 

 ๑๗๒๔ นายพรณรงค  ศรีตระกูล 

 ๑๗๒๕ นายพลพัฒน  ศรศักดา 

 ๑๗๒๖ นายพัฐวิศ  สังขวงษา 

 ๑๗๒๗ นายพิชิต  รงคพิชญ 

 ๑๗๒๘ นายพิทักษ  เร่ิมกอกุล 

 ๑๗๒๙ นายพิสิทธิ์  ฉายะไพสิฐพร 

 ๑๗๓๐ นายเพชร  ทองเย้ิน 

 ๑๗๓๑ นายไพฑูรย  อุยมาก 

 ๑๗๓๒ นายไพโรจน  ทิมจันทร 

 ๑๗๓๓ นายไพโรจน  อุชชิน 

 ๑๗๓๔ นายมนตชัย  สิรินิจศรีวงศ 

 ๑๗๓๕ นายมนูญ  นรศาศวัต 

 ๑๗๓๖ นายมหาชัย  ศรีทองกลาง 

 ๑๗๓๗ นายมานะ  ไชยันโต 

 ๑๗๓๘ นายมารุต  เปาประยูร 

 ๑๗๓๙ นายมีศักด์ิ  ปอมยุคล 

 ๑๗๔๐ นายยอดชาย  ชอบทางศิลป 

 ๑๗๔๑ นายรักกิจ  วิริยะประเสริฐ 

 ๑๗๔๒ นายเริงชัย  ล้ิมภักดี 

 ๑๗๔๓ นายวรกฤต  วรรณรัตน 

 ๑๗๔๔ นายวรัญู  แสงศิริ 

 ๑๗๔๕ นายวสันต  ศรีอันประเสริฐ 

 ๑๗๔๖ นายวัชรินทร  ฤชุโรจน 

 ๑๗๔๗ นายวัฒนา  อรรถารส 

 ๑๗๔๘ นายวิชล  วิมุตติสุข 

 ๑๗๔๙ นายวิชา  ใจจันทรเดือน 

 ๑๗๕๐ นายวิเชษฐ  อุนอํานวยสุข 

 ๑๗๕๑ นายวิญู  พิชัย 

 ๑๗๕๒ นายวิฑูรย  ชุนชาติประเสริฐ 

 ๑๗๕๓ นายวิทยา  จันทรชื่น 

 ๑๗๕๔ นายวิทยา  ชัยศาสตรศิลป 

 ๑๗๕๕ นายวิทยา  วิมลสุรนาถ 

 ๑๗๕๖ นายวิรัตน  ชํานาญการ 

 ๑๗๕๗ นายวิสูตร  มานะพิทักษ 

 ๑๗๕๘ นายวีระเวช  ลีฬหะบํารุง 

 ๑๗๕๙ นายวีระศักด์ิ  ไชยสุขเจริญกุล 

 ๑๗๖๐ นายวุฒิพงษ  แจมกระจาย 

 ๑๗๖๑ นายศรัณย  สะมะแอ 

 ๑๗๖๒ นายศักดา  วัตตธรรม 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๗๖๓ นายศิระ  โกสิยารักษ 

 ๑๗๖๔ นายสญชัย  กีรติกฤติยานนท 

 ๑๗๖๕ นายสมเกียรติ  ฑีฆาอุตมากร 

 ๑๗๖๖ นายสมคิด  บุญวัฒน 

 ๑๗๖๗ นายสมชัย  สงวนนภาพร 

 ๑๗๖๘ นายสมชาย  จันทรนาค 

 ๑๗๖๙ นายสมชาย  จันทรรองศรี 

 ๑๗๗๐ นายสมชาย  ทองสีมัน 

 ๑๗๗๑ นายสมโชค  มีมะแม 

 ๑๗๗๒ นายสมยศ  กอไพศาล 

 ๑๗๗๓ นายสมศักด์ิ  ทิมพิทักษ 

 ๑๗๗๔ นายสราวุธ  ยงใจยุทธ 

 ๑๗๗๕ นายสวัสด์ิ  คงใหม 

 ๑๗๗๖ นายสัญญา  จีระออน 

 ๑๗๗๗ นายสันทัศน  นิภาวงศ 

 ๑๗๗๘ นายสิงหพิทักษ  ละมูญมอญ 

 ๑๗๗๙ นายสุกิจ  เกศณรายณ 

 ๑๗๘๐ นายสุทธิศักด์ิ  สุขบุญพันธ 

 ๑๗๘๑ นายสุทัต  บินรามัน 

 ๑๗๘๒ นายสุเทพ  ภักดิกมล 

 ๑๗๘๓ นายสุธรรม  จุลิรัชนีกร 

 ๑๗๘๔ นายสุนทร  คงศรีชาย 

 ๑๗๘๕ นายสุนทร  ศันติวิชยะ 

 ๑๗๘๖ นายสุภชัย  ศิริบูรณ 

 ๑๗๘๗ นายสุรพร  ชลสาคร 

 ๑๗๘๘ นายสุรพันธ  เจริญกิตติ 

 ๑๗๘๙ นายสุรศักด์ิ  วิศิษฎสมบัติ 

 ๑๗๙๐ นายสุรศักด์ิ  โสมคลาย 

 ๑๗๙๑ นายสุรัชฎ  เตชัสวงศ 

 ๑๗๙๒ นายสุริยะ  รุงรัตนวณิชย 

 ๑๗๙๓ นายสุวิช  ปนุตติกร 

 ๑๗๙๔ นายสุวิชา  สุขเกษมหทัย 

 ๑๗๙๕ นายเสนีย  ไชยวุฒิ 

 ๑๗๙๖ นายอดิศร  บุปผเวส 

 ๑๗๙๗ นายอธิคม  จําปา 

 ๑๗๙๘ นายอนนท  เศรษฐชวาลวงษ 

 ๑๗๙๙ นายอนันต  บุญแยม 

 ๑๘๐๐ นายอนันต  พรอมพูล 

 ๑๘๐๑ นายอนุชา  ทองวงศสกุล 

 ๑๘๐๒ นายอรรถกร  สมบัติชัย 

 ๑๘๐๓ นายอิทธิพล  โสขุมา 

 ๑๘๐๔ นายอุดม  แสนบุญศิริ 

 ๑๘๐๕ นายสุทธิรักษ  ทรงศิวิไล 

 ๑๘๐๖ นายครรชิต  มาลัยวงศ 

 ๑๘๐๗ นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมยขวัญ 

 ๑๘๐๘ นายประพัฒน  โพธิวรคุณ 

 ๑๘๐๙ นายพิทยา  สินธวาลัย 

 ๑๘๑๐ พันตรี  เพียร  จรรยสืบศรี 

 ๑๘๑๑ นายศักรินทร  ภูมิรัตน 

 ๑๘๑๒ นายสันติ  ภิรมยภักดี 

 ๑๘๑๓ นายสุวิทย  เอี่ยมสอาด 

 ๑๘๑๔ นายจักราวุธ  มณีฤทธิ์ 



 หนา   ๖๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๘๑๕ นายทศพร  ดํารงรัตน 

 ๑๘๑๖ นายธนิก  ยูถะสุนทร 

 ๑๘๑๗ นายบรรจง  สุขดี 

 ๑๘๑๘ นายวันชัย  ถนอมศักด์ิ 

 ๑๘๑๙ นายวิชัย  สุริยจักรยุทธนา 

 ๑๘๒๐ นายอนันต  มโนมัยพิบูลย 

 ๑๘๒๑ นายชนะ  รุงแสง 

 ๑๘๒๒ นายชนินทร  รุงแสง 

 ๑๘๒๓ นายธีระชาติ  ปางวิรุฬหรักษ 

 ๑๘๒๔ นายบุญชัย  เบญจรงคกุล 

 ๑๘๒๕ นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย 

 ๑๘๒๖ นายสุทธิพล  ทวีชัยการ 

 ๑๘๒๗ นายอลงกต  มณีกาศ 

 ๑๘๒๘ นายอันวาร  สาและ 

 ๑๘๒๙ นายโชติ  โสภณพนิช 

 ๑๘๓๐ นางพรทิวา  นาคาศัย 

 ๑๘๓๑ รอยตรีหญิง  ระนองรักษ  สุวรรณฉวี 

 ๑๘๓๒ นางยุวดี  นิ่มสมบุญ 

 ๑๘๓๓ นางนฤมล  ธรรมครองอาตม 

 ๑๘๓๔ นางเพ็ญศรี  วงศเสรี 

 ๑๘๓๕ นางรดาวรรณ  วานิช 

 ๑๘๓๖ นางกาญจนา  รวยอารีย 

 ๑๘๓๗ นางฉวีวรรณ  สุวรรณหงส 

 ๑๘๓๘ นางชุตินาฏ  วงศสุบรรณ 

 ๑๘๓๙ นางดวงกมล  พิทักษดํารงกิจ 

 ๑๘๔๐ นางนงคราญ  ชาญวานิชพร 

 ๑๘๔๑ นางสาวภารณี  วัฒนา 

 ๑๘๔๒ นางสาวเยาวลักษณ  กุลพาณิช 

 ๑๘๔๓ นางสาวรังสิมา  จารุภา 

 ๑๘๔๔ นางลดาวัลย  บัวเอี่ยม 

 ๑๘๔๕ นางวิลาวัลย  ตันรัตนกุล 

 ๑๘๔๖ นางสาวสมศรี  เหลืองมณีรัตน 

 ๑๘๔๗ นางอรวรรณ  ขุมทรัพย 

 ๑๘๔๘ นางสาวอรวรรณ  นุยภักดี 

 ๑๘๔๙ พลตรีหญิง  ก่ิงทอง  สุทธิพงศ 

 ๑๘๕๐ พลตรีหญิง  กิติยา  จันทรนิมะ 

 ๑๘๕๑ พลตรีหญิง  จิรวัฒน  อุไรเลิศ 

 ๑๘๕๒ พลตรีหญิง  ชกานาฏ  จันทรวงศ 

 ๑๘๕๓ พลตรีหญิง  ดวงกมล  สุคนธทรัพย 

 ๑๘๕๔ พลตรีหญิง  นิทรา  ทหราวานิช 

 ๑๘๕๕ พลตรีหญิง  เนาวรัตน  กระแสเวส 

 ๑๘๕๖ พลตรีหญิง  ปรียาพันธ  แสงอรุณ 

 ๑๘๕๗ พลตรีหญิง  พูลศรี  รัศมี 

 ๑๘๕๘ พลตรีหญิง  ภาวดี  กุญชรานุสสรณ 

 ๑๘๕๙ พลตรีหญิง  ฤดีวิไล  สามโกเศศ 

 ๑๘๖๐ พลตรีหญิง  ศรีศรัณย  ธีรธํารง 

 ๑๘๖๑ พลตรีหญิง  ศิริพร  พันธุวนิช 

 ๑๘๖๒ พลตรีหญิง  ศิริรัตน  บุญรอด 

 ๑๘๖๓ พลตรีหญิง  หรรษา  ฤทธิวาจา 

 ๑๘๖๔ พลตรีหญิง  หิรัญญา  เพ็ญกิตติ 

 ๑๘๖๕ พลตรีหญิง  อิสริยา  จารุวัติ 

 ๑๘๖๖ พลตรีหญิง  เอี่ยมทิพย  สิมารักษ 



 หนา   ๖๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๘๖๗ พลเรือตรีหญิง  นิธินาถ  งอกงาม 

 ๑๘๖๘ พลเรือตรีหญิง  รพีพรรณ  แกวรัศมี 

 ๑๘๖๙ พลเรือตรีหญิง  วิชชุดา  พิชญาภรณ 

 ๑๘๗๐ พลเรือตรีหญิง  สมพร  กาญจนโกศล 

 ๑๘๗๑ พลเรือตรีหญิง  สุรัชฎา  ชลออยู 

 ๑๘๗๒ พลเรือตรีหญิง  อรพินธ  เหมือนเดช 

 ๑๘๗๓ พลอากาศตรีหญิง  กณิกา  ภิรมยรัตน 

 ๑๘๗๔ พลอากาศตรีหญิง  กาญจนา   

  เชื้อทอง 

 ๑๘๗๕ พลอากาศตรีหญิง  เกศจี  พินิจอักษร 

 ๑๘๗๖ พลอากาศตรีหญิง  จีรวรรณ   

  เจนวิทยการ 

 ๑๘๗๗ พลอากาศตรีหญิง  ชวนพิศ   

  จันทรย้ิม 

 ๑๘๗๘ พลอากาศตรีหญิง  นิลวรรณ  วรวินิต 

 ๑๘๗๙ พลอากาศตรีหญิง  ประนอม   

  บํารุงพฤกษ 

 ๑๘๘๐ พลอากาศตรีหญิง  ภัทริกา   

  เทพสิทธา 

 ๑๘๘๑ พลอากาศตรีหญิง  เรขา  อุไรเลิศ 

 ๑๘๘๒ พลอากาศตรีหญิง  วันเพ็ญ   

  โพธิสุวรรณ 

 ๑๘๘๓ พลอากาศตรีหญิง  วีรนะ  ตระกูลฮุน 

 ๑๘๘๔ พลอากาศตรีหญิง  ศิริภร  หิตะศิริ 

 ๑๘๘๕ พลอากาศตรีหญิง  สุดาวดี  ศิลากร 

 ๑๘๘๖ พลอากาศตรีหญิง  อารยา  จารุวณิช 

 ๑๘๘๗ นางกัญญา  อัศวโกวิทกรณ 

 ๑๘๘๘ นางกาญจนา  ปยสาธิต 

 ๑๘๘๙ นางกิตติมา  นวลทวี 

 ๑๘๙๐ นางจงรักษ  เพ็งเดือน 

 ๑๘๙๑ นางจันทนา  เย่ียงศุภพานนทร 

 ๑๘๙๒ นางสาวจุฬารัตน  สุธีธร 

 ๑๘๙๓ นางสาวฉวีวรรณ  พรล้ีเจริญ 

 ๑๘๙๔ นางสาวไฉไล  สิงหนอย 

 ๑๘๙๕ นางณัฐตินา  ศานติยานนท 

 ๑๘๙๖ นางสาวถนอมศรี  ลวนางกูร 

 ๑๘๙๗ นางทัศนีย  พงศละไม 

 ๑๘๙๘ นางสาวทัศนีย  มหาธนะกิติวงศ 

 ๑๘๙๙ นางธนาพัณ  วัฒนากาล 

 ๑๙๐๐ นางนิสากร  วัชรชัยทโลสถ 

 ๑๙๐๑ นางเบญจวรรณ  บานใหม 

 ๑๙๐๒ นางพรรณอร  ประยงค 

 ๑๙๐๓ นางสาวเพ็ญศรี  ภาสสกุล 

 ๑๙๐๔ นางสาวภาณี  เอี้ยวสกุล 

 ๑๙๐๕ นางสาวมัทนา  พฤกษะริตานนท 

 ๑๙๐๖ นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ 

 ๑๙๐๗ นางรัชนีวรรณ  อรามรัชนี 

 ๑๙๐๘ นางรุจิรา  จอมจักร 

 ๑๙๐๙ นางลินจง  สิงขรบุตร 

 ๑๙๑๐ นางสาววรนันต  รุงเรือง 

 ๑๙๑๑ นางสาววันทนีย  บุญสรางสม 

 ๑๙๑๒ นางวิยดา  ศุขสวัสดิ  ณ  อยุธยา 



 หนา   ๖๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙๑๓ นางสาวศรีนุช  หวังซ่ือกุล 

 ๑๙๑๔ นางศิริพร  บุญเจริญ 

 ๑๙๑๕ นางสาวสมบูรณ  ซอยชนะวัฒนา 

 ๑๙๑๖ นางสาวสุปาณี  ศรีปญญาวิชญ 

 ๑๙๑๗ นางสาวสุมัทนา  นวไกรสิน 

 ๑๙๑๘ นางสุมาลี  ทองนาค 

 ๑๙๑๙ นางสาวเสาวรินทร   

  เตียวัฒนรัฐติกาล 

 ๑๙๒๐ นางอรุณี  ซองสุข 

 ๑๙๒๑ นางสาวอารีย  ชูสุวรรณ 

 ๑๙๒๒ นางสาวอุมา  อินทรกําแหง 

 ๑๙๒๓ นางกิติยา  วงศเกียรติรัตน 

 ๑๙๒๔ นางญาณี  เลิศไกร 

 ๑๙๒๕ นางถนอมศรี  กุลวชิรา 

 ๑๙๒๖ นางระรินทิพย  ศิโรรัตน 

 ๑๙๒๗ นางรัชนี  สุดจิตร 

 ๑๙๒๘ นางสาวอุษณี  กังวารจิตต 

 ๑๙๒๙ นางมลิวัลย  ผิวคราม 

 ๑๙๓๐ นางสาวสุมาลี  ติยศิวาพร 

 ๑๙๓๑ นางแสงจันทร  วรสุมันต 

 ๑๙๓๒ นางอุมาภรณ  คงอุไร 

 ๑๙๓๓ คุณหญิงโกมุท  อุนศรีสง 

 ๑๙๓๔ นางจินตนา  ดานวิวัฒนพร 

 ๑๙๓๕ นางจินตนา  อินทรมงคล 

 ๑๙๓๖ นางจิราวรรณ  แยมประยูร 

 ๑๙๓๗ นางฉายแสง  ไผแกว 

 ๑๙๓๘ นางสาวเตือนจิตต  สัตยาวิรุทธ 

 ๑๙๓๙ นางทองเติม  อาภาอุทัยพงษ 

 ๑๙๔๐ นางสาวพรรณพิไล  เสกสิทธิ์ 

 ๑๙๔๑ นางสาวเพ็ญศรี  จูงศิริวัฒน 

 ๑๙๔๒ นางสาวแพรวพรรณ  หองทองแดง 

 ๑๙๔๓ นางมนตทิพย  รุจิกัณหะ 

 ๑๙๔๔ นางยลวิไล  ประสมสุข 

 ๑๙๔๕ นางยินดี  แกวประกอบ 

 ๑๙๔๖ นางสาววารุณี  พานิชผล 

 ๑๙๔๗ นางศศิธร  คณะรัตน 

 ๑๙๔๘ นางศิริภร  กลิ่นกล่ํา 

 ๑๙๔๙ นางสมคิด  ร่ืนภาควุฒิ 

 ๑๙๕๐ นางสําลี  บุญญาวิวัฒน 

 ๑๙๕๑ นางสุดารัตน  วัชรคุปต  เหลาวิชยา 

 ๑๙๕๒ นางสุวคนธ  ทรงแสงธรรม 

 ๑๙๕๓ นางสุวรรณี  ทวมแสง 

 ๑๙๕๔ นางอรทัย  ศิลปนภาพร 

 ๑๙๕๕ นางสาวนวพร  วิทยานันท 

 ๑๙๕๖ นางสาวปริยา  อังสุวร 

 ๑๙๕๗ นางจํารูญ  จิรัฏฐิติ 

 ๑๙๕๘ นางจินตนา  ทวีมา 

 ๑๙๕๙ นางเจิดจินดา  โชติยะปุตตะ 

 ๑๙๖๐ นางมิ่งขวัญ  วิชยารังสฤษด์ิ 

 ๑๙๖๑ นางสุณี  ปยะพันธุพงศ 

 ๑๙๖๒ นางสาวสุทธิลักษณ  ระวิวรรณ 

 ๑๙๖๓ นางสาววิไลลักษณ  ชุลีวัฒนกุล 



 หนา   ๖๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙๖๔ นางบุญราศรี  ทองเปนใหญ 

 ๑๙๖๕ นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ 

 ๑๙๖๖ นางผานิต  หลอตระกูล 

 ๑๙๖๗ นางพิรมล  เจริญเผา 

 ๑๙๖๘ นางสาวพิสมัย  ทองไพฑูรย 

 ๑๙๖๙ นางสาววัชรี  อิทธิอาวัชกุล 

 ๑๙๗๐ นางกมลทิพย  นนทพิทักษ 

 ๑๙๗๑ นางกัญญา  อยูอินทร 

 ๑๙๗๒ นางงามพักตร  เจริญไวย 

 ๑๙๗๓ นางสาวจรี  สินอนันต 

 ๑๙๗๔ นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา 

 ๑๙๗๕ นางจินตนา  ลวดลาย 

 ๑๙๗๖ นางฉัตรทอง  โชติกโสภณ 

 ๑๙๗๗ นางชมอย  แสงเพ็ชร 

 ๑๙๗๘ นางชุติมา  ธนคลัง 

 ๑๙๗๙ นางดารุณี  ต้ังเบญจผล 

 ๑๙๘๐ นางสาวทัศนีย  เอกวานิช 

 ๑๙๘๑ นางสาวทิวาพร  รัตนศักด์ิ 

 ๑๙๘๒ นางธนารัตน  พุกบานเกา 

 ๑๙๘๓ นางนภา  ศกุนตนาค 

 ๑๙๘๔ นางนฤมล  ปาลวัฒน 

 ๑๙๘๕ นางสาวบุบผา  ถมยา 

 ๑๙๘๖ นางประทุมพร  พลายเมือง 

 ๑๙๘๗ นางพรรณี  รักษาพล 

 ๑๙๘๘ นางสาวพิมพใจ  นัยพินิจ 

 ๑๙๘๙ นางสาวมุกดา  ดีวงศษา 

 ๑๙๙๐ นางยุพา  ภิญโญภาวศุทธิ 

 ๑๙๙๑ นางยุพิน  ตรังคธาร 

 ๑๙๙๒ นางรําพึง  ศุภราศรี 

 ๑๙๙๓ นางเรวดี  รัตตัญู 

 ๑๙๙๔ นางลาวัณย  เวชสาร 

 ๑๙๙๕ นางไลวัล  อินทะพันธุ 

 ๑๙๙๖ นางวรรณพร  แจมจํารัส 

 ๑๙๙๗ นางวรรณาภรณ  พฤกษนันท 

 ๑๙๙๘ นางวรลักษณ  มนัสเอื้อศิริ 

 ๑๙๙๙ นางวิตยา  ประสงควัฒนา 

 ๒๐๐๐ นางสาวศิริวรรณ  จันทราชโลธร 

 ๒๐๐๑ นางศิวิไล  มัคเจริญ 

 ๒๐๐๒ นางสมนารี  ศุภศรี 

 ๒๐๐๓ นางสมสุข  พึ่งรัศมี 

 ๒๐๐๔ นางสาวสิริมา  ปรียาวงศากุล 

 ๒๐๐๕ นางสุขใจ  ชื่นจิต 

 ๒๐๐๖ นางสุมาลี  สุนทราวิรัตน 

 ๒๐๐๗ นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ 

 ๒๐๐๘ นางสุริพร  หลวงใหญ 

 ๒๐๐๙ นางหยาดทิพย  สุนทรศารทูล 

 ๒๐๑๐ นางอรทัย  ประทุมรัตน 

 ๒๐๑๑ นางสาวอารีย  กอเจริญรัตน 

 ๒๐๑๒ นางอุมา  วรรณมาศ 

 ๒๐๑๓ นางกาญจนา  ทองจีน 

 ๒๐๑๔ นางจิตรนันท  หนูเทพ 

 ๒๐๑๕ นางทองใบ  ก่ิงแกว 



 หนา   ๖๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๑๖ นางทัศนาวิไล  ไกรนรา 

 ๒๐๑๗ นางสาวทูนใจ  ศรีวังพล 

 ๒๐๑๘ นางสาวนันทนัช  อุปริรัตน 

 ๒๐๑๙ นางไพวรรณ  รัตนบวร 

 ๒๐๒๐ นางมาลัยวัลย  กุลทนันท 

 ๒๐๒๑ นางสาวรัชนีกร  สรสิริ 

 ๒๐๒๒ นางสาวศุภมาศ  พยัฆวิเชียร 

 ๒๐๒๓ นางสิริพร  ชูติกุลัง 

 ๒๐๒๔ นางอัญชลี  ศิริทรัพย 

 ๒๐๒๕ นางกัลยาลักษณ  โอภาสานนท 

 ๒๐๒๖ นางสาวทิพากร  อุดมมณีสุวัฒน 

 ๒๐๒๗ นางสาวสมจิต  อริยกุลนิมิต 

 ๒๐๒๘ นางสมพร  พัฒนชัยวัตร 

 ๒๐๒๙ นางสาวสุภาพร  สกุลเที่ยงตรง 

 ๒๐๓๐ นางสาวอรชร  รัตนมณี 

 ๒๐๓๑ นางอํามร  เชาวลิต 

 ๒๐๓๒ นางสาวบุษกร  ลิมจิตติ 

 ๒๐๓๓ นางสุรียรัตน  วงศเสง่ียม 

 ๒๐๓๔ นางสาวธิดา  เกิดกําไร 

 ๒๐๓๕ นางกนกทิพย  โลหคํา 

 ๒๐๓๖ นางสาวกนกวรรณ  ติลกสกุลชัย 

 ๒๐๓๗ นางสาวกฤติยา  เลิศโภคะสมบัติ 

 ๒๐๓๘ นางกฤษณา  กฤษณพุกต 

 ๒๐๓๙ นางกฤษณา  รุงโรจนวณิชย 

 ๒๐๔๐ นางกฤษณา  ไวสํารวจ 

 ๒๐๔๑ นางสาวกฤษณีย  อุทุมพร 

 ๒๐๔๒ นางกษมา  สุภนรานนท 

 ๒๐๔๓ นางสาวกองแกว  จําเริญมา 

 ๒๐๔๔ นางสาวกัญญา  ศิวารมณ 

 ๒๐๔๕ นางสาวกันยา  ตันติวิสุทธิกุล 

 ๒๐๔๖ นางสาวกัลยาณี  จิรศรีพงศพันธ 

 ๒๐๔๗ นางกานดา  สุขทุม 

 ๒๐๔๘ นางกุลิสรา  กฤตวรกาญจน 

 ๒๐๔๙ นางเกตุมณี  มากมี 

 ๒๐๕๐ นางเกษราวัลณ  นิลวรางกูร 

 ๒๐๕๑ นางเกสร  สุวรรณประเสริฐ 

 ๒๐๕๒ นางแกวตา  ผูพัฒนพงศ 

 ๒๐๕๓ นางขนบพันธุ  เอี่ยมโอภาส 

 ๒๐๕๔ นางสาวขนิษฐ  สุวรรณคีรี 

 ๒๐๕๕ นางขนิษฐา  นันทบุตร 

 ๒๐๕๖ นางขวัญชนก  ย้ิมแต 

 ๒๐๕๗ นางขันทอง  ศรีสวัสด์ิเพ็ญ 

 ๒๐๕๘ นางเข็มทอง  นิ่มจินดา 

 ๒๐๕๙ นางสาวจงกลณี  วัฒนาเพิ่มพูล 

 ๒๐๖๐ นางสาวจงจิตร  หิรัญลาภ 

 ๒๐๖๑ นางสาวจงรักษ  รัตนวิฑูรย 

 ๒๐๖๒ นางจรรยา  เรืองมาลัย 

 ๒๐๖๓ นางสาวจรัสศรี  ปานรังศรี 

 ๒๐๖๔ นางจรูญศรี  มนัสวานิช 

 ๒๐๖๕ นางจันทรหอม  ประทุมสันต 

 ๒๐๖๖ นางจารี  ทองตําลึง 

 ๒๐๖๗ นางจํานงค  ศรีมังกร 



 หนา   ๖๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๖๘ นางสาวจิตตาภรณ  จิตรีเชื้อ 

 ๒๐๖๙ นางจิตราภรณ  ธวัชพันธุ 

 ๒๐๗๐ นางจินตนา  แจงใจ 

 ๒๐๗๑ นางจินตนา  ทวมกลาง 

 ๒๐๗๒ นางจิรา  จิตชาญวิชัย 

 ๒๐๗๓ นางจิราภรณ  โตเจริญชัย 

 ๒๐๗๔ นางจิราภา  ดีแท 

 ๒๐๗๕ นางสาวจีรพรรณ  อุดมลาภ 

 ๒๐๗๖ นางจุไรรัตน  ลักษณะศิริ 

 ๒๐๗๗ นางจุฬา  สัจจากุล 

 ๒๐๗๘ นางสาวเจนนุช  วองธวัชชัย 

 ๒๐๗๙ นางฉันทนา  สุรัสวดี 

 ๒๐๘๐ นางเฉลียว  ยาจันทร 

 ๒๐๘๑ นางชนาทิพย  วัฒนวงศ 

 ๒๐๘๒ นางชนิดา  มวงแกว 

 ๒๐๘๓ นางชนิตา  พงษลิมานนท 

 ๒๐๘๔ นางชลลดา  หลวงพิทักษ 

 ๒๐๘๕ นางสาวชลิดาภรณ  สงสัมพันธ 

 ๒๐๘๖ นางสาวชาคริต  ชุมวัฒนะ 

 ๒๐๘๗ นางสาวฐิติพร  อิงคถาวรวงศ 

 ๒๐๘๘ นางสาวฐิติมา  สุนทรสัจ 

 ๒๐๘๙ นางสาวณัฐนันท  สุวรรณเจริญ 

 ๒๐๙๐ นางณีรนุช  อินตาพรหม 

 ๒๐๙๑ นางดวงกมล  สินเพ็ง 

 ๒๐๙๒ นางดวงใจ  อมาตยกุล 

 ๒๐๙๓ นางสาวดาริวรรณ  เศรษฐีธรรม 

 ๒๐๙๔ นางดียู  ศรีนราวัฒน 

 ๒๐๙๕ นางเตือนจิต  เหมพงศพันธุ 

 ๒๐๙๖ นางเตือนใจ  ชวงสุวนิช 

 ๒๐๙๗ นางทองใบ  ทองรักษ 

 ๒๐๙๘ นางสาวทัศนา  แสวงศักด์ิ 

 ๒๐๙๙ นางทิพวรรณ  บุณยเพิ่ม 

 ๒๑๐๐ นางธนวรรณ  กุมมาลือ 

 ๒๑๐๑ นางสาวธาดา  สุทธิธรรม 

 ๒๑๐๒ นางธารินี  พงศสุพัฒน 

 ๒๑๐๓ นางสาวธิติมา  เพ็งสุภาพ 

 ๒๑๐๔ นางสาวธีรนุช  วิชญานันต 

 ๒๑๐๕ นางนงเยาว  สวางเจริญ 

 ๒๑๐๖ นางสาวนงเยาว  อุดมวงศ 

 ๒๑๐๗ นางนงลักษณ  ปูระณะพงษ 

 ๒๑๐๘ นางนพวรรณ  อินทรแกว 

 ๒๑๐๙ นางนฤมล  จันจุฬา 

 ๒๑๑๐ นางนฤมล  จียโชค 

 ๒๑๑๑ นางนฤมล  พินเนียม  ชนะไพฑูรย 

 ๒๑๑๒ นางสาวนฤมล  แสงประดับ 

 ๒๑๑๓ นางนลินี  ศรีสารคาม  จันทรตรี 

 ๒๑๑๔ นางนวรัตน  จันทโชติ 

 ๒๑๑๕ นางนวลจันทร  พารักษา 

 ๒๑๑๖ นางนันทิยา  คุมพล 

 ๒๑๑๗ นางนัยนา  ภูสีหรัตน 

 ๒๑๑๘ นางสาวนิตยา  เพ็ญศิรินภา 

 ๒๑๑๙ นางนิตยา  ศรีออน 



 หนา   ๖๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๒๐ นางนิตยา  ศิริปญญาภรณ 

 ๒๑๒๑ นางนิภาพรรณ  ศรีพงษ 

 ๒๑๒๒ นางสาวนิรมล  สุธรรมกิจ 

 ๒๑๒๓ นางเนตรคนึง  รัตนชวานนท 

 ๒๑๒๔ นางสาวบงกช  นพผล 

 ๒๑๒๕ นางบริบูรณสุข  บัญชรเทวกุล 

 ๒๑๒๖ นางสาวบุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร 

 ๒๑๒๗ นางสาวบุหงา  กุลมาศ 

 ๒๑๒๘ นางใบหยก  เมธนาวิน 

 ๒๑๒๙ นางประกายแกว  โอภานนทอมตะ 

 ๒๑๓๐ นางประดับ  นาคแกว 

 ๒๑๓๑ นางประทุม  อัตชู 

 ๒๑๓๒ นางสาวประทุมรัตน  ธีระบุญชัยกุล 

 ๒๑๓๓ นางประนอม  บุพศิริ 

 ๒๑๓๔ นางประไพศรี  พุมชูศักด์ิ 

 ๒๑๓๕ นางประภาวดี  มองเพชร 

 ๒๑๓๖ นางปราณี  อมรรัตนศักด์ิ 

 ๒๑๓๗ นางสาวปาจรีย  ตองหุย 

 ๒๑๓๘ นางสาวปารมี  เหรียญกิตติวัฒน 

 ๒๑๓๙ นางปยพร  รองพล 

 ๒๑๔๐ นางผกาพรรณ  เกียรติชูสกุล 

 ๒๑๔๑ นางผกาพรรณ  สกุลมั่น 

 ๒๑๔๒ นางสาวผุสตี  ปริยานนท 

 ๒๑๔๓ นางพจนา  ทรัพยสมาน 

 ๒๑๔๔ นางพจนา  ศรีบุรี 

 ๒๑๔๕ นางพรชนก  รัตนไพจิตร 

 ๒๑๔๖ นางสาวพรพิมล  เรืองวุฒิเลิศ 

 ๒๑๔๗ นางพรพิมล  สุริยภัทร 

 ๒๑๔๘ นางพรรณทิพย  อุนใจ 

 ๒๑๔๙ นางพรรณี  ขาวมะลิ 

 ๒๑๕๐ นางพรหทัย  ตัณฑจิตานนท 

 ๒๑๕๑ นางพวงผกา  สุนทรชัยนาคแสง 

 ๒๑๕๒ นางพัชราภรณ  ญาณภิรัต 

 ๒๑๕๓ นางพัชราภรณ  บรรลือ 

 ๒๑๕๔ นางพัชรินทร  ธรรมสังวาลย 

 ๒๑๕๕ นางพัชรี  ครุฑเมือง 

 ๒๑๕๖ นางพัชรี  วรจรัสรังสี 

 ๒๑๕๗ นางพัชรี  สวนแกว 

 ๒๑๕๘ นางพัฒนา  อนุรักษพงศธร 

 ๒๑๕๙ นางสาวพัสมณฑ  คุมทวีพร 

 ๒๑๖๐ นางพาสินี  สุนากร 

 ๒๑๖๑ นางพิศมัย  ปนนอย 

 ๒๑๖๒ นางพีนาลิน  สาริยา 

 ๒๑๖๓ นางสาวเพ็ญพรรณ  ศรีสกุลเตียว 

 ๒๑๖๔ นางสาวไพจิตร  อิ่งศิริวัฒน 

 ๒๑๖๕ นางไพรัช  ตลาภา 

 ๒๑๖๖ นางไพวิภา  กมลรัตน 

 ๒๑๖๗ นางสาวภาณี  คูสุวรรณ 

 ๒๑๖๘ เรือเอกหญิง  ภิญนิตา  ตันธุวนิตย 

 ๒๑๖๙ นางภูษิตา  อินทรประสงค 

 ๒๑๗๐ นางมณี  ภิญโญพรพาณิชย 

 ๒๑๗๑ นางมณีรัตน  สุกโชติรัตน 



 หนา   ๗๐ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๗๒ นางมยุรี  ทับทิมหิน 

 ๒๑๗๓ นางมยุรี  พรหมจักร 

 ๒๑๗๔ นางมยุรี  สิงหแกว 

 ๒๑๗๕ นางมลวิภา  วงษสกุล 

 ๒๑๗๖ นางมัณฑนา  ธนะไชย 

 ๒๑๗๗ นางสาวมัลลิกา  นาถเสวี 

 ๒๑๗๘ นางมาลินี  วงศนาวา 

 ๒๑๗๙ นางสาวมาลี  พฤกษพงศาวลี 

 ๒๑๘๐ นางมุกดา  พิภพลาภอนันต 

 ๒๑๘๑ นางสาวยุพา  หาญบุญทรง 

 ๒๑๘๒ นางยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย 

 ๒๑๘๓ นางยุพิน  อินทะยะ 

 ๒๑๘๔ นางยุภาพร  ตรันเจริญ 

 ๒๑๘๕ นางสาวเยาวมาลย  เมธาภิรักษ 

 ๒๑๘๖ นางรสมา  ภูสุนทรธรรม 

 ๒๑๘๗ นางระติพร  หาเรือนกิจ 

 ๒๑๘๘ นางสาวระเบียบ  สุภวิรี 

 ๒๑๘๙ นางสาวระวีวรรณ  มาลัยวรรณ 

 ๒๑๙๐ นางรัตนา  ต้ังวงศกิจ 

 ๒๑๙๑ นางรัตนา  วัฒนแพทย 

 ๒๑๙๒ นางสาวรัตนา  สายพานิชย 

 ๒๑๙๓ นางสาวราณี  อิสิชัยกุล 

 ๒๑๙๔ นางรินทรา  ทิมา 

 ๒๑๙๕ นางรุงทิวา  วัจฉละฐิติ 

 ๒๑๙๖ นางรุงนภา  กอประดิษฐสกุล 

 ๒๑๙๗ นางสาวรุงนภา  ทีฆะ 

 ๒๑๙๘ นางรุจี  คลายพิมพ 

 ๒๑๙๙ นางสาวเรณู  ภูมิประดิษฐ 

 ๒๒๐๐ นางเรวดี  หนอนารถ 

 ๒๒๐๑ นางลักษมี  ศาสตระรุจิ 

 ๒๒๐๒ นางลัดดาวรรณ  ศรีสังข 

 ๒๒๐๓ นางลํายอง  บุญมาดี 

 ๒๒๐๔ นางลํายอง  ปลั่งกลาง 

 ๒๒๐๕ นางวงศพัฒนา  ศรีประเสริฐ 

 ๒๒๐๖ นางวนพร  อนันตเสรี 

 ๒๒๐๗ นางวนิดา  พวกุล 

 ๒๒๐๘ นางวรรณภา  โพธิ์นอย 

 ๒๒๐๙ นางวรรณา  กาญจนมยูร 

 ๒๒๑๐ นางวรรณา  ตรีวิทยรัตน 

 ๒๒๑๑ นางสาววรรณา  สนั่นพานิชกุล 

 ๒๒๑๒ นางสาววรัญญา  บุญชัย 

 ๒๒๑๓ นางวรางคณา  สังสิทธิสวัสด์ิ 

 ๒๒๑๔ นางสาววราภรณ  ปญญาวดี 

 ๒๒๑๕ นางวราภรณ  สวยรูป 

 ๒๒๑๖ นางสาววราภา  คุณาพร 

 ๒๒๑๗ นางวัฒนา  ไตตอผล 

 ๒๒๑๘ นางวัฒนา  ปนเสม 

 ๒๒๑๙ นางวัฒนาพร  ระงับทุกข 

 ๒๒๒๐ นางสาววันเพ็ญ  มีสมญา 

 ๒๒๒๑ นางวัลลภา  วิทยารักษ 

 ๒๒๒๒ นางสาววาณี  ชัยวัฒนสิน 

 ๒๒๒๓ นางสาววาณี  วิสุทธิ์เสรีวงศ 



 หนา   ๗๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๒๒๔ นางวารุณี  แซเตีย 

 ๒๒๒๕ นางวิภา  เจริญภัณฑารักษ 

 ๒๒๒๖ นาวาตรีหญิง  วิภาวี  บูรณพงศ 

 ๒๒๒๗ นางวิลาวัณย  ศรศิลป 

 ๒๒๒๘ นางสาววิลาวัลย  มหาบุษราคัม 

 ๒๒๒๙ นางวิไล  อโนมะศิริ 

 ๒๒๓๐ นางสาววิไลพร  บุณยฤทธิ์ 

 ๒๒๓๑ นางวิไลพร  ลักษมีวาณิชย 

 ๒๒๓๒ นางวิไลพรรณ  สวัสด์ิพาณิชย 

 ๒๒๓๓ นางสาววีนสั  ฤาชัย 

 ๒๒๓๔ นางศรีณัฐ  ไทรชมภู 

 ๒๒๓๕ นางสาวศรีธนา  บุญญเศรษฐ 

 ๒๒๓๖ นางสาวศรีวรรณ  เจนหัตถการกิจ 

 ๒๒๓๗ นางศรีวรรณ  มีคุณ 

 ๒๒๓๘ นางสาวศรีสมรัก  อินทุจันทรยง 

 ๒๒๓๙ นางสาวศศิณัฐ  หงษภู 

 ๒๒๔๐ นางศศี  จันทรประพันธ 

 ๒๒๔๑ นางศิริภรณ  จันทรมณี 

 ๒๒๔๒ นางสาวศิริรัตน  พลอยบุตร 

 ๒๒๔๓ นางศิริลักษณ  นิลประพัฒน 

 ๒๒๔๔ นางศิริลักษณ  ศุภปติพร 

 ๒๒๔๕ นางศิริวรรณ  วนานุกูล 

 ๒๒๔๖ นางศิวาพร  สหวัฒน 

 ๒๒๔๗ นางศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ 

 ๒๒๔๘ นางสาวสมจิต  ปราณีโชติรส 

 ๒๒๔๙ นางสาวสมจิตร  วัฒนคุลัง 

 ๒๒๕๐ นางสาวสมจินต  เพชรพันธุศรี 

 ๒๒๕๑ นางสมถวิล  อัครกันทรากร 

 ๒๒๕๒ พันตํารวจโทหญิง  สมทรง   

  ลาวัณยประเสริฐ 

 ๒๒๕๓ นางสมบัติ  การจนารักพงค 

 ๒๒๕๔ นางสาวสมพร  พุทธาพิทักษผล 

 ๒๒๕๕ นางสมรัตน  เลิศมหาฤทธิ์ 

 ๒๒๕๖ นางสมหมาย  แจมกระจาง 

 ๒๒๕๗ นางสมัครสมร  ภักดีเทวา 

 ๒๒๕๘ นางสายทอง  อมรวิเชษฐ 

 ๒๒๕๙ นางสาริณีย  กฤติยานันต 

 ๒๒๖๐ นางสาวิตรี  จันทรานุรักษ 

 ๒๒๖๑ นางสาวสิทธา  ปยะวินิจวงศ 

 ๒๒๖๒ นางสิริกร  เกรียงสกุล 

 ๒๒๖๓ นางสิรินาฏ  ราชเดิม 

 ๒๒๖๔ นางสิริพร  หิรัญแพทย 

 ๒๒๖๕ นางสิริยุพา  ศกุนตะเสฐียร 

 ๒๒๖๖ นางสาวสิริรัตน  วิภาสศิลป 

 ๒๒๖๗ นางสาวสุขุมาลย  ชํานิจ 

 ๒๒๖๘ นางสุชาดา  พัฒนกนก 

 ๒๒๖๙ นางสุชารัช  ริมกีรติกุล 

 ๒๒๗๐ นางสาวสุชีรา  ภัทรายุตวรรตน 

 ๒๒๗๑ นางสาวสุฌารักษ  เมืองโคตร 

 ๒๒๗๒ นางสาวสุณีรัตน  เอี่ยมละมัย 

 ๒๒๗๓ นางสาวสุดใจ  บุตรอากาศ 

 ๒๒๗๔ นางสุดสวาท  สงปรีดา 



 หนา   ๗๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๒๗๕ นางสาวสุทธิวรรณ  พีรศักด์ิโสภณ 

 ๒๒๗๖ นางสุธัญญา  ทองรักษ 

 ๒๒๗๗ นางสาวสุนันท  ล้ิมตระกูล 

 ๒๒๗๘ นางสุนันทา  วงษสมบูรณ 

 ๒๒๗๙ นางสุนีย  เศรณีวิจัยกิจการ 

 ๒๒๘๐ นางสาวสุปรียา  วิลาวรรณ 

 ๒๒๘๑ นางสาวสุพร  จารุมณี 

 ๒๒๘๒ นางสุพรรณี  ฉายะบุตร 

 ๒๒๘๓ นางสุพรรณี  สมบุญธรรม 

 ๒๒๘๔ นางสาวสุพรรณี  สมานญาติ 

 ๒๒๘๕ นางสาวสุพัตรา  คุหากาญจน 

 ๒๒๘๖ นางสุพัตรา  แยมนิ่มนวล 

 ๒๒๘๗ นางสุภมาส  อังศุโชติ 

 ๒๒๘๘ นางสุภาพร  บุญสง 

 ๒๒๘๙ นางสาวสุภาพร  ภัทราคร 

 ๒๒๙๐ นางสาวสุภาภรณ  เต็งไตรสรณ 

 ๒๒๙๑ นางสุมาลัย  พงศชยวัฒน 

 ๒๒๙๒ นางสุมาลัย  วงศเกษม 

 ๒๒๙๓ นางสุมาลี  ชัยเจริญ 

 ๒๒๙๔ นางสุมาลี  ชิโนกุล 

 ๒๒๙๕ นางสาวสุรัตนวดี  จิวะจินดา 

 ๒๒๙๖ นางสาวสุรางค  ชูสิงห 

 ๒๒๙๗ นางสุรีย  ปมิตตธศิล 

 ๒๒๙๘ นางสุรีย  วงศวณิช 

 ๒๒๙๙ เรือเอกหญิง  สุรียพร  กฤษเจริญ 

 ๒๓๐๐ นางสุรียพร  นันทพานิช 

 ๒๓๐๑ นางสุรียวรรณ  จินดามงคล 

 ๒๓๐๒ นางสุลักษณ  อยูคง 

 ๒๓๐๓ นางสุวรรณ  ไชยสิทธิ์ 

 ๒๓๐๔ นางสุวรรณา  เลาหะวิสุทธิ์ 

 ๒๓๐๕ นางสุวิภา  อึ้งไพบูลย 

 ๒๓๐๖ นางสาวสุสัณหา  ย้ิมแยม 

 ๒๓๐๗ นางสาวเสาวภาคย  จําปาทอง 

 ๒๓๐๘ นางสาวเสาวรส  ใหญสวาง 

 ๒๓๐๙ นางเสาวรส  อัศววิเชียรจินดา 

 ๒๓๑๐ นางสาวโสฬศา  สาตพร 

 ๒๓๑๑ นางหงษฟา  ทรัพยบุญเรือง 

 ๒๓๑๒ นางสาวอนงคนาฏ  ศรีวิหค 

 ๒๓๑๓ นางอมรา  โกไศยกานนท 

 ๒๓๑๔ นางสาวอรทัย  อาจอ่ํา 

 ๒๓๑๕ นางอรพรรณ  ศรีเสาวลักษณ 

 ๒๓๑๖ นางสาวอรลักษณา  แพรัตกุล 

 ๒๓๑๗ นางสาวอรวรรณ  ชัยลภากุล 

 ๒๓๑๘ นางสาวอรวรรณ  พนาพันธ 

 ๒๓๑๙ นางสาวอรุณี  อภิชาติสรางกูร 

 ๒๓๒๐ นางอังคนา  นุตยกุล 

 ๒๓๒๑ นางอัญชริดา  อัครจรัลญา 

 ๒๓๒๒ นางอัญชลี  ต้ังตรงจิตร 

 ๒๓๒๓ นางอัญชลี  มาพันธุ 

 ๒๓๒๔ นางสาวอัญชลี  อุทัยไขฟา 

 ๒๓๒๕ นางอัญชลีพร  วาริทสวัสด์ิ   

  หลอทองคํา 



 หนา   ๗๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓๒๖ นางอาภรณ  วงษวิจารณ 

 ๒๓๒๗ นางอาภา  จันทรเทวี 

 ๒๓๒๘ นางอารี  วัดสวาง 

 ๒๓๒๙ นางอารี  แหงถาวร 

 ๒๓๓๐ นางอําพัน  พรหมบุตร 

 ๒๓๓๑ นางสาวอิสรีย  ปานงาม 

 ๒๓๓๒ นางอุชนี  อบรมชอบ 

 ๒๓๓๓ นางอุทัยรัศมิ์  เชื่อมรัตนกุล 

 ๒๓๓๔ นางอุมาพร  จันทศร 

 ๒๓๓๕ นางสาวกฤษณี  กาญจนพันธุ 

 ๒๓๓๖ นางสาวกาญจนา  จันทรไทย 

 ๒๓๓๗ นางแกมกาญจน  ศิลปโภชากุล 

 ๒๓๓๘ นางจิตตินาถ  ธรรมเวช 

 ๒๓๓๙ นางสาวจิตรา  เศรษฐอุดม 

 ๒๓๔๐ นางทองพูล  แตสมบัติ 

 ๒๓๔๑ นางสาวธีชัช  บุญญะการกุล 

 ๒๓๔๒ นางสาวนงเยาว  นวลพรหม 

 ๒๓๔๓ นางสาวนภาพร  มั่นเจริญโชติ 

 ๒๓๔๔ นางสาวนวลจันทร  คงพานิช 

 ๒๓๔๕ นางน้ําเพชร  ต้ังย่ิงยง 

 ๒๓๔๖ นางนิสากร  มานะตระกูล 

 ๒๓๔๗ นางสาวบุญตา  กิริยานันท 

 ๒๓๔๘ นางสาวบุญสนอง  ภิญโญ 

 ๒๓๔๙ นางปยวดี  ทองทั้งสาย 

 ๒๓๕๐ นางพรทิพย  รัตนวิชัย 

 ๒๓๕๑ นางสาวพรเพ็ญ  ฐิติสมบูรณ 

 ๒๓๕๒ นางสาวพรสิณี  อมรวิเชษฐ 

 ๒๓๕๓ นางพัชรินทร  จันทรจํารัสแสง 

 ๒๓๕๔ นางพัชรี  ศิริศักด์ิ 

 ๒๓๕๕ นางพันธุนภา  กิตติรัตนไพบูลย 

 ๒๓๕๖ นางพูกลิ่น  ตรีสุโกศล 

 ๒๓๕๗ นางสาวภาภัค  วงศพิพิธ 

 ๒๓๕๘ นางมลทิรา  ณ  พัทลุง 

 ๒๓๕๙ นางยุพเยาว  เอื้ออารยาภรณ 

 ๒๓๖๐ นางสาวเยาวลักษณ  หาญวชิรพงศ 

 ๒๓๖๑ นางรสสุคนธ  กังวาลเลิศ 

 ๒๓๖๒ นางราตรี  กีรติหัตถยากร 

 ๒๓๖๓ นางเล็ก  กาญจนโกมุท 

 ๒๓๖๔ นางวนิดา  ชนินทยุทธวงศ 

 ๒๓๖๕ นางสาววัชรี  ตริยาวธัญู 

 ๒๓๖๖ นางวิทยาภรณ  ศรีภิรมย 

 ๒๓๖๗ นางศรัญญา  ไตรรัตนเกยูร 

 ๒๓๖๘ นางศุภกาญจน  สมิติเมธา 

 ๒๓๖๙ นางสาวสมบูรณ  ขอสกุล 

 ๒๓๗๐ นางสมศรี  คามากิ 

 ๒๓๗๑ นางสิริพร  ไชยภักด์ิ 

 ๒๓๗๒ นางสุธัญญา  บรรจงภาค 

 ๒๓๗๓ นางสุภาณี  จันทวี 

 ๒๓๗๔ นางสาวสุวดี  ชูสุวรรณ 

 ๒๓๗๕ นางสาวองุน  พยุงธรรม 

 ๒๓๗๖ นางอภิญญา  สัชฌะไชย 

 ๒๓๗๗ นางสาวอรทิพย  เทพทิตย 



 หนา   ๗๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓๗๘ นางอรุณี  ศิริกังวาลกุล 

 ๒๓๗๙ นางอารีย  กองพานิชกุล 

 ๒๓๘๐ นางอุไร  ศัลยพงษ 

 ๒๓๘๑ นางพิศมัย  ลิขิตบรรณกร 

 ๒๓๘๒ นางสาววันเพ็ญ  โรจนธรรม 

 ๒๓๘๓ นางอรอนงค  ทรงกิตติ 

 ๒๓๘๔ นางเฮเลน  อารมยดี 

 ๒๓๘๕ นางยินดี  ภูมิมาศ 

 ๒๓๘๖ พลตํารวจตรีหญิง  จันทนา  วิธวาศิริ 

 ๒๓๘๗ พลตํารวจตรีหญิง  จิรารักษ   

  สิทธิพันธุ 

 ๒๓๘๘ พลตํารวจตรีหญิง  สรอยสุรางค   

  ศิริรณรงค 

 ๒๓๘๙ นางสาวจิรพรรณ  กาญจนอุดม 

 ๒๓๙๐ นางจิราวรรณ  ชัยพานิช 

 ๒๓๙๑ นางเจนจิตต  วรนิติโกศล 

 ๒๓๙๒ นางชลลดา  กันคลอย 

 ๒๓๙๓ นางสาวทยาวรรณ  ศุภดิษฐ 

 ๒๓๙๔ นางนวษร  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 

 ๒๓๙๕ นางนารีนารถ  เหตานุรักษ 

 ๒๓๙๖ นางนุฎฎษีห  ชัยสุวรรณ 

 ๒๓๙๗ นางบังอร  มาลาศรี 

 ๒๓๙๘ นางบุญพา  เผาสําราญ 

 ๒๓๙๙ นางบุษกร  วรรธนะภูติ 

 ๒๔๐๐ นางบุษราคํา  เชาวนศิริ 

 ๒๔๐๑ นางพรพิศ  เพชรเจริญ 

 ๒๔๐๒ นางพรรณี  เอมสุวรรณ 

 ๒๔๐๓ นางสาวพูลศรี  อยูแพทย 

 ๒๔๐๔ นางสาวเยาวนิจ  สุนนานนท 

 ๒๔๐๕ นางสาววรรณวิภา  ภูลสนอง 

 ๒๔๐๖ นางวัชรีวรรณ  ฝายทอง 

 ๒๔๐๗ นางสาววัลลภา  บันทัดภันท 

 ๒๔๐๘ นางวิไลลักษณ  มณีโรจน 

 ๒๔๐๙ นางศรีเงิน  สุขาภิรมย 

 ๒๔๑๐ นางสายทิพย  เชาวลิตถวิล 

 ๒๔๑๑ นางสาวสุกัญญา  หอมชื่นชม 

 ๒๔๑๒ นางสุวภา  ภูแกว 

 ๒๔๑๓ นางสาวอัจฉราฉวี  นิ่มศิริ 

 ๒๔๑๔ นางสาวจีรวรรณ  นิลอุบล 

 ๒๔๑๕ นางสาวชนกพร  จังฮอ 

 ๒๔๑๖ นางสาวณัฐธิดา  เฉลยฤกษ 

 ๒๔๑๗ นางทัศนาภรณ  ภูกาญจนพรอย 

 ๒๔๑๘ นางทิพาพร  ชูทอง 

 ๒๔๑๙ นางสาวนวรัตน  เสนะวัต 

 ๒๔๒๐ นางสาวนันทวรรณ  ธนาวณิช 

 ๒๔๒๑ นางสาวปรางรัตน  แขกเพ็ง 

 ๒๔๒๒ นางปยธิดา  เจิมหรรษา 

 ๒๔๒๓ นางสาวพรพรรณ  ธัมมนันทกุล 

 ๒๔๒๔ นางมาเรียม  พรรณพงาพันธุ 

 ๒๔๒๕ นางสาวรัชณีวรรณ  เสวกพิบูลย 

 ๒๔๒๖ นางวรรณา  สระวาสี 

 ๒๔๒๗ นางวันเพ็ญ  ย่ิงยงวัฒนากุล 



 หนา   ๗๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๔๒๘ นางวิชญา  หาญนัทธี 

 ๒๔๒๙ นางสาวแววตา  ธวัชไพบูลย 

 ๒๔๓๐ นางศิรินาถ  ฉัตรชุติมากร 

 ๒๔๓๑ นางอรทัย  หวังวิวัฒนา 

 ๒๔๓๒ นางสาวอรุณวรรณ  แกวจินดา 

 ๒๔๓๓ นางอารยา  ขําวัฒนพันธุ 

 ๒๔๓๔ นางสาวอุทัยวรรณ  แจมสุธี 

 ๒๔๓๕ นางจิราภา  ทรัพยสาร 

 ๒๔๓๖ นางชนิดา  ผลชอบ 

 ๒๔๓๗ นางชนิดา  เอื้อสุนทร 

 ๒๔๓๘ นางนิรันตสุข  เริงรณอาษา 

 ๒๔๓๙ นางสาวพิชญา  บุญนาม 

 ๒๔๔๐ นางสาวมาลี  พิลาหอม 

 ๒๔๔๑ นางละออ  ดุลยพิทักษ 

 ๒๔๔๒ นางวรารัตน  อติแพทย 

 ๒๔๔๓ นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา 

 ๒๔๔๔ นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย 

 ๒๔๔๕ นางนพเกลา  ศุภวงศ 

 ๒๔๔๖ นางสาวเนตรทราย  ต้ังขจรศักด์ิ 

 ๒๔๔๗ นางเรวดี  แทนวันชัย 

 ๒๔๔๘ นางสาวลดาวัลย  สุภะประเสริฐ 

 ๒๔๔๙ นางวันเพ็ญ  มัธยมจันทร 

 ๒๔๕๐ นางสาวสุดา  คิวตระกูล 

 ๒๔๕๑ นางสาวอัญชลี  พวงเขียว 

 ๒๔๕๒ นางสาวอารีย  สุวรรณมัจฉา 

 ๒๔๕๓ นางสาวขนิษฐา  กมลจินดา 

 ๒๔๕๔ นางทรงศิริ  เดชะไกศยะ 

 ๒๔๕๕ นางสาวทัศนาภรณ  วุฒิกิจ 

 ๒๔๕๖ นางสาวธัญลักษณ  พิพิธลักษณากร 

 ๒๔๕๗ นางนฤมล  ภูจินดา 

 ๒๔๕๘ นางสาวมาลี  ตงอาภรณ 

 ๒๔๕๙ นางรัชนิศ  เกียรติภิญโญ 

 ๒๔๖๐ นางวัลลีย  เทภาสิต 

 ๒๔๖๑ นางศิริรัตน  วสุวัต 

 ๒๔๖๒ นางศุภวรรณ  ภิญโญธรรมากร 

 ๒๔๖๓ นางสุภิญญา  เบิกฟา 

 ๒๔๖๔ นางสาวจารุวรรณ  ธรรมวิทย 

 ๒๔๖๕ นางสาวนพวรรณ  สุขเจริญ 

 ๒๔๖๖ นางสุพัฒตรา  ลิมปะพันธุ 

 ๒๔๖๗ นางสาวนลิน  ปงพิพัฒนตระกูล 

 ๒๔๖๘ นางปยดา  จิตตจํานงค 

 ๒๔๖๙ นางวิภา  ชัยนาภาพงษ 

 ๒๔๗๐ นางสาวสุธีรา  สิทธิภิญโญ 

 ๒๔๗๑ นางอัมพวัน  ยุวกาญจน 

 ๒๔๗๒ นางกมลา  เทพวงค 

 ๒๔๗๓ นางสาวขวัญยืน  ศรีพระราม 

 ๒๔๗๔ นางสาวจิราพร  คกาทอง 

 ๒๔๗๕ นางชิดชนก  วังศานุตร 

 ๒๔๗๖ นางณัชชา  พาณิชวราห 

 ๒๔๗๗ นางสาวณัฐนันท  คุณเงิน 

 ๒๔๗๘ นางณัฐสิรี  นิตยะประภา 

 ๒๔๗๙ นางดวงใจ  สิงหนาท 



 หนา   ๗๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๔๘๐ นางดวงนภา  อุทัยพันธ  เรือนแกว 

 ๒๔๘๑ นางทรรศนีย  ลีลาพร 

 ๒๔๘๒ นางธัญวรัตน  วีรเดชกําแหง 

 ๒๔๘๓ นางนฤมล  พงษสุวรรณ 

 ๒๔๘๔ นางนิภา  ชูกิจทรัพยไพศาล 

 ๒๔๘๕ นางนุชนารถ  เกษตรสาระ 

 ๒๔๘๖ นางสาวเบญญภัทร  ศิริบุญชู 

 ๒๔๘๗ นางสาวประณัฐดา  ไชยกาญจน 

 ๒๔๘๘ นางสาวปริญญา  แสงทอง 

 ๒๔๘๙ นางปนวลี  สุจริตกุล 

 ๒๔๙๐ นางพรชนก  ณ  ถลาง 

 ๒๔๙๑ นางสาวพรพิมล  โศจิรัตน 

 ๒๔๙๒ นางสาวแพรวพรรณ  วรรณเลิศ 

 ๒๔๙๓ นางภัทรา  พุทธสถิตย 

 ๒๔๙๔ นางสาวมยุรี  ชีพพานิชไพศาล 

 ๒๔๙๕ นางมาริสา  รัฐปตย 

 ๒๔๙๖ นางมาลี  สิรินิจศรีวงศ 

 ๒๔๙๗ นางเมตตา  ทาวสกุล 

 ๒๔๙๘ นางสาวรวิภัทร  โชคเจริญเลิศ 

 ๒๔๙๙ นางสาวรัชดาวัลย  หิรัญสาย 

 ๒๕๐๐ นางรัชนี  ฉัตรอุทัย 

 ๒๕๐๑ นางสาวรุงระวี  โสขุมา 

 ๒๕๐๒ นางวรานุช  ภูวรักษ 

 ๒๕๐๓ นางวราพร  รีพัฒนาวิจิตรกุล 

 ๒๕๐๔ นางวันเพ็ญ  กีรติกฤติยานนท 

 ๒๕๐๕ นางสาววาสนา  บุญทรงสันติกุล 

 ๒๕๐๖ นางสาวศรินยา  เหลืองวรารัตน 

 ๒๕๐๗ นางสาวศิริพร  ปาริยะวุทธิ์ 

 ๒๕๐๘ นางสริวิมล  กองลัดดา 

 ๒๕๐๙ นางสิรินทร  ไพราม  ศุภสิทธิ์ 

 ๒๕๑๐ นางสาวสิริรําไพ  พวงเสรี 

 ๒๕๑๑ นางสุนี  บุญญะโสภัต 

 ๒๕๑๒ นางสุพัตรา  สืบสม  อนันตพงศ 

 ๒๕๑๓ นางอนงครัตน  คงลาภ 

 ๒๕๑๔ นางอมร  กีรติชัยวัตร 

 ๒๕๑๕ นางอรนิตย  พฤกษฎาจันทร 

 ๒๕๑๖ นางสาวอัญชลี  อนันตโท 

 ๒๕๑๗ นางสาวอุษณีย  วิลาศชัยยันต 

 ๒๕๑๘ นางจันทรา  สิงหชัย 

 ๒๕๑๙ นางมิ่งขวัญ  กิตติวรรณกร 

 ๒๕๒๐ นางรุจิรา  แตมแกว 

 ๒๕๒๑ นางวรรธนา  จินตฤทธิ์ 

 ๒๕๒๒ นางอุไรวรรณ  ตะรุโณทัย 

 ๒๕๒๓ นางเจิมมาศ  จึงเลิศศิริ 

 ๒๕๒๔ นางผุสดี  ตามไท 

 ๒๕๒๕ นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท 

 ๒๕๒๖ นางสุนทรา  ภูประเสริฐ 

 ๒๕๒๗ นางชัชลินทร  เชาวศิริ 

 ๒๕๒๘ นางดวงพร  พุมหิรัญ 

 ๒๕๒๙ นางเต็มศิริ  ชาญนุกูล 

 ๒๕๓๐ นางทัศนีย  ชาญวีรกูล 

 ๒๕๓๑ นางธัญวดี  บุญเดช 



 หนา   ๗๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๓๒ นางนภาพร  ศุภวงศ 

 ๒๕๓๓ นางพรทิพย  เพ็ญกิตติ 

 ๒๕๓๔ นางภรณี  จักกาบาตร 

 ๒๕๓๕ นางละออง  ชิดชอบ 

 ๒๕๓๖ นางวราภรณ  ชื่นชมพูนุท 

 ๒๕๓๗ นางสมถวิล  วงษสุวรรณ 

 ๒๕๓๘ นางอารีญาภรณ  ซารัมย 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายมานิต  นพอมรบดี 

 ๒ นายชาติชาย  พุคยาภรณ 

 ๓ นายคมจิต  ลุสวัสด์ิ 

 ๔ นายบัณฑิต  ศิริพันธุ 

 ๕ นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ 

 ๖ นายวัชระ  พรรณเชษฐ 

 ๗ นายศุภชัย  ใจสมุทร 

 ๘ นายสุธรรม  ล้ิมสุวรรณเกษม 

 ๙ นายกิตพล  เชิดชูกิจกุล 

 ๑๐ นายนวรัตน  อยูบํารุง 

 ๑๑ นายประเดิมชัย  บุญชวยเหลือ 

 ๑๒ นายพินิจ  กาญจนชูศักด์ิ 

 ๑๓ นายเพทาย  จ่ันเผื่อน 

 ๑๔ นายไพฑูรย  อิสระเสรีพงษ 

 ๑๕ นายวิรัช  คงคาเขตร 

 ๑๖ นายสุทธิชัย  วีรกุลสุนทร 

 ๑๗ นายสุธา  นิติภานนท 

 ๑๘ นายอมรเทพ  เศตะพราหมณ 

 ๑๙ นายการุณ  โหสกุล 

 ๒๐ นายกิตติศักด์ิ  รุงธนเกียรติ 

 ๒๑ นายเกียรติกร  พากเพียรศิลป 

 ๒๒ นายครรชิต  ทับสุวรรณ 

 ๒๓ นายจตุพร  พรหมพันธุ 

 ๒๔ นายจรัสฤทธิ์  จันทรสุรินทร 

 ๒๕ นายจักรพรรดิ  ไชยสาสน 

 ๒๖ นายจักรัตน  พั้วชวย 

 ๒๗ นายจิรวัฒน  ศิริพานิชย 

 ๒๘ นายจุมพฏ  บุญใหญ 

 ๒๙ นายชุมพล  จุลใส 

 ๓๐ นายเชวงศักด์ิ  เรงไพบูลยวงษ 

 ๓๑ นายเชิดชัย  วิเชียรวรรณ 

 ๓๒ นายซูการโน  มะทา 

 ๓๓ นายฐนโรจน  โรจนกุลเสฏฐ 

 ๓๔ นายณัฐวุฒิ  สุขเกษม 

 ๓๕ นายดนัย  นพสุวรรณวงศ 

 ๓๖ นายดนุพร  ปุณณกันต 

 ๓๗ นายไตรรงค  ติธรรม 

 ๓๘ นายทศพร  เทพบุตร 

 ๓๙ นายทศพล  เพ็งสม 

 ๔๐ นายธนาธร  โลหสุนทร 

 ๔๑ นายธีระ  ไตรสรณกุล 

 ๔๒ นายเธียรชัย  สุวรรณเพ็ญ 



 หนา   ๗๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๓ นายนที  สุทินเผือก 

 ๔๔ นายนรพล  ตันติมนตรี 

 ๔๕ นายนวัธ  เตาะเจริญสุข 

 ๔๖ นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล 

 ๔๗ นายนิยม  เวชกามา 

 ๔๘ นายนิรมิต  สุจารี 

 ๔๙ พันตํารวจโท  นุกูล  แสงศิริ 

 ๕๐ นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย 

 ๕๑ นายบุญเลิศ  ครุฑขุนทด 

 ๕๒ นายปกรณ  มุงเจริญพร 

 ๕๓ นายประนอม  โพธิ์คํา 

 ๕๔ นายประมวล  เอมเปย 

 ๕๕ นายประสิทธิ์  วุฒินันชัย 

 ๕๖ นายปริญญา  ฤกษหราย 

 ๕๗ รอยโท  ปรีชาพล  พงษพานิช 

 ๕๘ นายปารเมศ  โพธารากุล 

 ๕๙ นายปยะรัช  หมื่นแสน 

 ๖๐ นายปุระพัฒน  วิเศษจินดาวัฒนา 

 ๖๑ นายพลพีร  สุวรรณฉวี 

 ๖๒ นายพิกิฏ  ศรีชนะ 

 ๖๓ นายพิเชษฐ  ตันเจริญ 

 ๖๔ นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห 

 ๖๕ นายพีระเดช  ศิริวันสาณฑ 

 ๖๖ นายพุฒิพงศ  สงวนวงศชัย 

 ๖๗ นายไพโรจน  อิสระเสรีพงษ 

 ๖๘ นายภราดร  ปริศนานันทกุล 

 ๖๙ นายภิรมย  พลวิเศษ 

 ๗๐ นายมนตไชย  ชาติวัฒนศิริ 

 ๗๑ นายมานพ  ปตนวงศ 

 ๗๒ นายมานะ  โลหะวณิชย 

 ๗๓ นายมานะศักด์ิ  จันทรประสงค 

 ๗๔ นายมานิตย  ภาวสุทธิ์ 

 ๗๕ นายมาโนช  เฮงยศมาก 

 ๗๖ นายไมตรี  สอยเหลือง 

 ๗๗ นายยุคล  ชนะวัฒนปญญา 

 ๗๘ นายยุซรี  ซูสารอ 

 ๗๙ นายยุทธพงษ  แสงศรี 

 ๘๐ นายรังสรรค  วันไชยธนวงศ 

 ๘๑ นายรังสิกร  ทิมาตฤกะ 

 ๘๒ นายรัฐกร  เจนกิจณรงค 

 ๘๓ นายเรวัต  อารีรอบ 

 ๘๔ นายเลิศศักด์ิ  ทัศนเศรษฐ 

 ๘๕ นายวรสิทธิ์  กัลปตินันท 

 ๘๖ นายวราวงษ  พันธุศิลา 

 ๘๗ นายวัชรพงศ  คูวิจิตรสุวรรณ 

 ๘๘ นายวัชรพล  โตมรศักด์ิ 

 ๘๙ นายวัชระ  ยาวอหะซัน 

 ๙๐ นายวิชัย  ลํ้าสุทธิ 

 ๙๑ นายวิเชียร  อุดมศักด 

 ๙๒ นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์ 

 ๙๓ นายวิรัตน  วิริยะพงษ 

 ๙๔ นายวีระวัฒน  โอสถานุเคราะห 



 หนา   ๗๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๕ นายวุฒิพงษ  นามบุตร 

 ๙๖ นายศุภชัย  ศรีหลา 

 ๙๗ นายสกลธี  ภัททิยกุล 

 ๙๘ นายสงกรานต  จิตสุทธิภากร 

 ๙๙ นายสนอง  เทพอักษรณรงค 

 ๑๐๐ นายสมคิด  บาลไธสง 

 ๑๐๑ นายสมนึก  เฮงวาณิชย 

 ๑๐๒ นายสมบัติ  ยะสินธุ 

 ๑๐๓ นายสรรพภัญู  ศิริไปล 

 ๑๐๔ นายสรวุฒิ  เนื่องจํานงค 

 ๑๐๕ นายสราวุธ  ออนละมัย 

 ๑๐๖ นายสัมพันธ  ต้ังเบญจผล 

 ๑๐๗ นายสาคร  เกี่ยวของ 

 ๑๐๘ นายสาธิต  เทพวงศศิริรัตน 

 ๑๐๙ นายสามารถ  พิริยะปญญาพร 

 ๑๑๐ นายสําราญ  ศรีแปงวงค 

 ๑๑๑ นายสุกิจ  อัถโถปกรณ 

 ๑๑๒ นายสุขวิชชาญ  มุสิกุล 

 ๑๑๓ นายสุทธิ  ปญญาสกุลวงศ 

 ๑๑๔ นายสุทธิชัย  จรูญเนตร 

 ๑๑๕ นายสุทิน  นพขํา 

 ๑๑๖ นายสุรจิตร  ยนตตระกูล 

 ๑๑๗ นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล 

 ๑๑๘ นายสุรศักด์ิ  พันธเจริญวรกุล 

 ๑๑๙ นายสุรสิทธิ์  ตรีทอง 

 ๑๒๐ นายอนุชา  บูรพชัยศรี 

 ๑๒๑ นายอนุชา  สะสมทรัพย 

 ๑๒๒ นาวาอากาศเอก  อนุดิษฐ  นาครทรรพ 

 ๑๒๓ นายอนุวัฒน  วิเศษจินดาวัฒน 

 ๑๒๔ นายอภิวัฒน  เงินหมื่น 

 ๑๒๕ นายอรรถพร  พลบุตร 

 ๑๒๖ นายอรรถวิชช  สุวรรณภักดี 

 ๑๒๗ นายอัฏฐพล  โพธิพิพิธ 

 ๑๒๘ นายอัศวิน  วิภูศิริ 

 ๑๒๙ นายอัสนี  เชิดชัย 

 ๑๓๐ นายอุดร  ทองประเสริฐ 

 ๑๓๑ นายฮอชาลี  มาเหร็ม 

 ๑๓๒ นายเกชา  ศักด์ิสมบูรณ 

 ๑๓๓ นายขวัญชัย  พนมขวัญ 

 ๑๓๔ นายจรัล  จึงย่ิงเรืองรุง 

 ๑๓๕ พันตํารวจโท  จิตต  ศรีโยหะ   

  มุกดาธนพงศ 

 ๑๓๖ นายจิตติพจน  วิริยะโรจน 

 ๑๓๗ นายชูชัย  เลิศพงศอดิศร 

 ๑๓๘ นายถาวร  ลีนุตพงษ 

 ๑๓๙ นายธวัช  บวรวนิชยกูร 

 ๑๔๐ นายธวัชชัย  บุญมา 

 ๑๔๑ นายธันว  ออสุวรรณ 

 ๑๔๒ นายธีระจิตต  สถิโรตมวงศ 

 ๑๔๓ นายบรรชา  พงศอายุกูล 

 ๑๔๔ นายบวรศักด์ิ  คณาเสน 

 ๑๔๕ นายบุญชัย  โชควัฒนา 



 หนา   ๘๐ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๔๖ นายบุญสง  โควาวิสารัช 

 ๑๔๗ นายประดิษฐ  ตันวัฒนะพงษ 

 ๑๔๘ นายประสงค  นุรักษ 

 ๑๔๙ นายประสาร  มฤคพิทักษ 

 ๑๕๐ นายประสิทธิ์  โพธสุธน 

 ๑๕๑ นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ 

 ๑๕๒ นายพิชัย  อุตมาภินันท 

 ๑๕๓ นายไพบูลย  ซําศิริพงษ 

 ๑๕๔ นายไพบูลย  นิติตะวัน 

 ๑๕๕ นายมงคล  ศรีคําแหง 

 ๑๕๖ นายมณเฑียร  บุญตัน 

 ๑๕๗ นายมานพนอย  วานิช 

 ๑๕๘ นายมูหามะรอสดี  บอตอ 

 ๑๕๙ นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์ 

 ๑๖๐ นายรักพงษ  ณ  อุบล 

 ๑๖๑ นายรุสดี  บินหะยีสะมะแอ 

 ๑๖๒ นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ 

 ๑๖๓ นายวรวุฒิ  โรจนพานิช 

 ๑๖๔ นายวรินทร  เทียมจรัส 

 ๑๖๕ นายวันชัย  แสงสุขเอี่ยม 

 ๑๖๖ นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน 

 ๑๖๗ นายวิทยา  อินาลา 

 ๑๖๘ นายวิทวัส  บุญญสถิตย 

 ๑๖๙ นายศุภวัฒน  เทียนถาวร 

 ๑๗๐ พันตํารวจเอก  สนธยา  แสงเภา 

 ๑๗๑ นายสมชาติ  พรรณพัฒน 

 ๑๗๒ นายสาย  กังกเวคิน 

 ๑๗๓ นายสิงหชัย  ทุงทอง 

 ๑๗๔ นายสิทธิศักด์ิ  ยนตตระกูล 

 ๑๗๕ นายสิริวัฒน  ไกรสินธุ 

 ๑๗๖ นายสุพจน  เลียดประถม 

 ๑๗๗ นายสุรจิต  ชิรเวทย 

 ๑๗๘ นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง 

 ๑๗๙ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 

 ๑๘๐ นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 

 ๑๘๑ นายสุริยา  ปนจอร 

 ๑๘๒ นายสุวิศว  เมฆเสรีกุล 

 ๑๘๓ นายโสภณ  ศรีมาเหล็ก 

 ๑๘๔ นายอนันต  วรธิติพงศ 

 ๑๘๕ นายอนุรักษ  นิยมเวช 

 ๑๘๖ นายอนุศักด์ิ  คงมาลัย 

 ๑๘๗ นายอนุศาสน  สุวรรณมงคล 

 ๑๘๘ นายอิทธิพล  เรืองวรบูรณ 

 ๑๘๙ นายชาดา  ไทยเศรษฐ 

 ๑๙๐ นายพฤฒิชัย  วิริยะโรจน 

 ๑๙๑ นายสามารถ  ราชพลสิทธิ์ 

 ๑๙๒ นายฉัตรชัย  ศุภการ 

 ๑๙๓ นายนิทัศน  จูยืนยง 

 ๑๙๔ นายประยูร  ปรีดา 

 ๑๙๕ นายยงยุทธ  เชี่ยวชาญกิจ 

 ๑๙๖ นายวิโรจน  ปรีชาพันธ 

 ๑๙๗ นายสุขสันต  บุญจิต 



 หนา   ๘๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙๘ นายสุทธิพงศ  เชาวนาดิศัย 

 ๑๙๙ นายเพิ่มศักด์ิ  มกราภิรมย 

 ๒๐๐ นายสงวน  ล่ิวมโนมนต 

 ๒๐๑ นายสําเภา  วงศทองเหลือง 

 ๒๐๒ นายปริญญา  ศิริสารการ 

 ๒๐๓ นายกลาหาญ  ชาญวานิชพร 

 ๒๐๔ นายกอบศักด์ิ  จินตกานนท 

 ๒๐๕ นายกัมพุช  วุฒิวงศ 

 ๒๐๖ นายเกรียงศักด์ิ  เหลืองไพโรจน 

 ๒๐๗ นายเกษม  เจริญพันทวีสิน 

 ๒๐๘ นายเกียรติ  คงศรีเจริญ 

 ๒๐๙ นายจรัสโรจน  บถดําริห 

 ๒๑๐ นายจิรายุ  นันทธราธร 

 ๒๑๑ นายจิโรภาส  พูลสุวรรณ 

 ๒๑๒ นายจุมพล  ชุมกมล 

 ๒๑๓ นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป 

 ๒๑๔ นายชนะชาติ  พลพงศ 

 ๒๑๕ นายเดชาภิวัฒน  ณ  สงขลา 

 ๒๑๖ นายถนัด  มานะพันธุนิยม 

 ๒๑๗ นายธวัชชัย  เครือเวทย 

 ๒๑๘ นายธีระพงษ  วงศศิวะวิลาส 

 ๒๑๙ นายนพ  เฟองฟู 

 ๒๒๐ นายนพปฎล  เมฆเมฆา 

 ๒๒๑ นายนพภรณ  คําภา 

 ๒๒๒ นายนิวัติวงศ  ประภาสะโนบล 

 ๒๒๓ นายปกรณ  นิลประพันธ 

 ๒๒๔ นายประสิทธิ์  นาวิกพล 

 ๒๒๕ นายประเสริฐ  ศรีระสันต 

 ๒๒๖ นายพงษเทพ  โพธิรังสิยากร 

 ๒๒๗ นายพงษศักด์ิ  ศิริวงษ 

 ๒๒๘ นายพิไชย  โอบายะวาทย 

 ๒๒๙ นายพิรุฬ  เพียรลํ้าเลิศ 

 ๒๓๐ นายเพิ่มศักด์ิ  สัจจะเวทะ 

 ๒๓๑ นายภูมิสิทธิ์  ขันตยานุกูลกิจ 

 ๒๓๒ นายมนู  ทองเขาออน 

 ๒๓๓ นายวรรณชัย  บุญบํารุง 

 ๒๓๔ นายวิโรจน  นรารักษ 

 ๒๓๕ นายศรัณย  พรไพศาลดี 

 ๒๓๖ นายสมบุญ  ชาญปริยวาทีวงศ 

 ๒๓๗ นายสุทธิศักด์ิ  ภัทรมานะวงศ 

 ๒๓๘ นายสุธี  อิ่มอโนทัย 

 ๒๓๙ นายสุรชัย  คุมสิน 

 ๒๔๐ นายเสริมศักด์ิ  พจนคําขํา 

 ๒๔๑ นายองอาจ  เผาทองไทย 

 ๒๔๒ นายอภิชาต  อบอุนสกุล 

 ๒๔๓ นายอิสระ  ศิริวรภา 

 ๒๔๔ พลตรี  กองไทย  ทะสดวก 

 ๒๔๕ พลตรี  เฉลิมพล  ภิรมยไกรภักด์ิ 

 ๒๔๖ พลตรี  ดิสกุล  สงวนตระกูล 

 ๒๔๗ พลตรี  นเรนทร  สิริภูบาล 

 ๒๔๘ พลตรี  ประเสริฐ  เหลือวงศ 

 ๒๔๙ พลตรี  ปราการ  ชลยุทธ 



 หนา   ๘๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๐ พลตรี  ปรีชา  กิจบุญ 

 ๒๕๑ พลตรี  ภิญโญ  เข็มเพ็ชร 

 ๒๕๒ พลตรี  รณชัย  ศรีพวงวงษ 

 ๒๕๓ พลตรี  วัฒนา  ฤทธิ์เรืองเดช 

 ๒๕๔ พลตรี  สมชาย  ชัยวณิชยา 

 ๒๕๕ พลตรี  สัญชัย  จูมั่น 

 ๒๕๖ พลตรี  สายัณห  สวัสด์ิศรี 

 ๒๕๗ พลตรี  สิทธิชัย  เลี่ยมสุวรรณ 

 ๒๕๘ พลอากาศตรี  ธงชัย  ชูความดี 

 ๒๕๙ พันเอก  กนิษฐ  ชาญปรีชญา 

 ๒๖๐ พันเอก  กมล  มีคุณเอี่ยม 

 ๒๖๑ พันเอก  กระสินธุ  อินทรัตน 

 ๒๖๒ พันเอก  กฤช  คงคาไหว 

 ๒๖๓ พันเอก  กฤชนนท  ศิริพร 

 ๒๖๔ พันเอก  กฤตัชญ  สรวมศิริ 

 ๒๖๕ พันเอก  กฤษฏิวุฒิ  อัตรผดุง 

 ๒๖๖ พันเอก  กฤษณ  มรกตพรรณ 

 ๒๖๗ พันเอก  กอเกียรติ  พิทักษวงศ 

 ๒๖๘ พันเอก  กัมพล  โรจนุตมะ 

 ๒๖๙ พันเอก  กิฎาพล  วัฒนกูล 

 ๒๗๐ พันเอก  กิตติ  เกตุศรี 

 ๒๗๑ พันเอก  กิตติเทพ  เจียรสุมัย 

 ๒๗๒ พันเอก  กิตติพงศ  วงศขาหลวง 

 ๒๗๓ พันเอก  กิตติพันธ  ชูพิพัฒน 

 ๒๗๔ พันเอก  กิตติภพ  กัณฑศิลป 

 ๒๗๕ พันเอก  กิติ  มีชัย 

 ๒๗๖ พันเอก  กุลเชฎฐ  บุญมงคล 

 ๒๗๗ พันเอก  เกรียงไกร  หาญตระกูล 

 ๒๗๘ พันเอก  เกรียงศักด์ิ  ศรีศักดา 

 ๒๗๙ พันเอก  เกรียงศักด์ิ  ศากยะวงศ 

 ๒๘๐ พันเอก  เกษม  จิโนมูล 

 ๒๘๑ พันเอก  เกษม  ภิญโญชนม 

 ๒๘๒ พันเอก  เกียรติกําพล  ศรีวงศ 

 ๒๘๓ พันเอก  ขันธเคชน  เรือนกอน 

 ๒๘๔ พันเอก  คมเดช  สิงหสวัสด์ิ 

 ๒๘๕ พันเอก  คมพิจักษณ  วัณณะพันธุ 

 ๒๘๖ พันเอก  จรูญ  อําภา 

 ๒๘๗ พันเอก  จักร  นิวาตานนท 

 ๒๘๘ พันเอก  จักรพันธ  ธัญญสิริ 

 ๒๘๙ พันเอก  จักราวุธ  สินพูลผล 

 ๒๙๐ พันเอก  จารุเกียรติ  ชัยวงษ 

 ๒๙๑ พันเอก  จิรศักด์ิ  สุวรรณภัฎ 

 ๒๙๒ พันเอก  จีรนันท  กัณฑวงศ 

 ๒๙๓ พันเอก  จีรวัฒน  รอดทอง 

 ๒๙๔ พันเอก  จุมพล  เฉลยถอย 

 ๒๙๕ พันเอก  จุฬาพงศ  สกุลศักด์ิ 

 ๒๙๖ พันเอก  เจตนทัศพงศ  ทัพวนานต 

 ๒๙๗ พันเอก  เจนยุทธ  ศิริปุณย 

 ๒๙๘ พันเอก  ฉลวย  แยมโพธิ์ใช 

 ๒๙๙ พันเอก  ฉลอง  โรหิตาคนี 

 ๓๐๐ พันเอก  ฉลองรัฐ  แตงต้ัง 

 ๓๐๑ พันเอก  ฉัตรมงคล  เกิดปน 



 หนา   ๘๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๒ พันเอก  เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร 

 ๓๐๓ พันเอก  เฉลิมชัย  สุขขี 

 ๓๐๔ พันเอก  ชนาธิป  บุนนาค 

 ๓๐๕ พันเอก  ชนาวุธ  บุตรกินรี 

 ๓๐๖ พันเอก  ชรินทร  บุณยฤทธิ์ 

 ๓๐๗ พันเอก  ชวลิต  ขาวสบาย 

 ๓๐๘ พันเอก  ชวลิต  ภาษยะวรรณ 

 ๓๐๙ พันเอก  ชัยชนะ  บุญประสิทธิ์ 

 ๓๑๐ พันเอก  ชัยยุทธ  หมื่นสายญาติ 

 ๓๑๑ พันเอก  ชัยรัตน  จางแกว 

 ๓๑๒ พันเอก  ชัยวัฒน  คุณานุสนธิ์ 

 ๓๑๓ พันเอก  ชัยวัฒน  แจงประจักษ 

 ๓๑๔ พันเอก  ชัยวัฒน  พิชัยณรงค 

 ๓๑๕ พันเอก  ชัยวิทย  ชยาภินันท 

 ๓๑๖ พันเอก  ชัยสิทธิ์  ศรีอําไพ 

 ๓๑๗ พันเอก  ชาญชัย  ยศสุนทร 

 ๓๑๘ พันเอก  ชาญณรงค  นาคสวัสด์ิ 

 ๓๑๙ พันเอก  ชาญวิทย  อรรถธีระพงษ 

 ๓๒๐ พันเอก  ชาติชาย  พลสวัสด์ิ 

 ๓๒๑ พันเอก  ชาติชาย  พวงชมภู 

 ๓๒๒ พันเอก  ชินวัฒน  แมนเดช 

 ๓๒๓ พันเอก  ชุติกรณ  สีตบุตร 

 ๓๒๔ พันเอก  ชุมพล  เตโช 

 ๓๒๕ พันเอก  ชูชีพ  พินภูจิต 

 ๓๒๖ พันเอก  ชูศิลป  งามประสิทธิ์ 

 ๓๒๗ พันเอก  เชวงศักด์ิ  สมัครเขตต 

 ๓๒๘ พันเอก  เชาวนโรจน  สอโส 

 ๓๒๙ พันเอก  เชิดชัย  สุคนธสิงห 

 ๓๓๐ พันเอก  โชติวัฒน  ภูมิภัทรสวัสด์ิ 

 ๓๓๑ พันเอก  ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล 

 ๓๓๒ พันเอก  ไชโย  ปราสาทหินพิมาย 

 ๓๓๓ พันเอก  ณตฐพล  บุญงาม 

 ๓๓๔ พันเอก  ณทกุล  รัศมีแข 

 ๓๓๕ พันเอก  ณรงค  เล็กจุฬา 

 ๓๓๖ พันเอก  ณรงค  สบายพร 

 ๓๓๗ พันเอก  ณรงค  หมั่นพลศรี 

 ๓๓๘ พันเอก  ณัชรพงศ  ครุฑธา 

 ๓๓๙ พันเอก  ณัฐภน  จีนวรรณ 

 ๓๔๐ พันเอก  ดนัย  เถาวหิรัญ 

 ๓๔๑ พันเอก  ดนัยพัฒน  เกษมนิรันดร 

 ๓๔๒ พันเอก  ดํารง  บํารุงศักด์ิ 

 ๓๔๓ พันเอก  ดุษฎี  อินทรพล 

 ๓๔๔ พันเอก  เดชอดุลย  เทพานวล 

 ๓๔๕ พันเอก  เดชา  จินตประดิษฐ 

 ๓๔๖ พันเอก  ตอคุณ  ภักดีชนก 

 ๓๔๗ พันเอก  เถลิงศักด์ิ  พูลสุวรรณ 

 ๓๔๘ พันเอก  ทรงพล  ทองจีน 

 ๓๔๙ พันเอก  ทวี  พฤกษาไพรบูลย 

 ๓๕๐ พันเอก  ทวี  เอี่ยมสําอาง 

 ๓๕๑ พันเอก  ทศพร  ศิลปาจารย 

 ๓๕๒ พันเอก  ทัฬห  บุญเฉลย 

 ๓๕๓ พันเอก  เทศศนฤทธิ์  กสิบุตร 



 หนา   ๘๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕๔ พันเอก  ธณเศรษฐ  วองโชติกุล 

 ๓๕๕ พันเอก  ธนภณ  อินทรสวาท 

 ๓๕๖ พันเอก  ธนภัทร  ภูยานนท 

 ๓๕๗ พันเอก  ธนิต  ธรรมมาณิชานนท 

 ๓๕๘ พันเอก  ธรณิศ  นิลวิไล 

 ๓๕๙ พันเอก  ธรรมนูญ  ตอนโพธิ์ 

 ๓๖๐ พันเอก  ธรรมนูญ  นวลยง 

 ๓๖๑ พันเอก  ธวัช  เมืองพรหม 

 ๓๖๒ พันเอก  ธวัชชัย  ขยันการนาวี 

 ๓๖๓ พันเอก  ธันยพนธ  ผาทองพินิจ 

 ๓๖๔ พันเอก  ธาดา  ธันยปาลิต 

 ๓๖๕ พันเอก  ธานินทร  สุวรรณคดี 

 ๓๖๖ พันเอก  ธานี  ยงคประวัติ 

 ๓๖๗ พันเอก  ธํารงค  ถาวร 

 ๓๖๘ พันเอก  ธํารงค  เมฆเฉลิม 

 ๓๖๙ พันเอก  ธีทัศน  ไวถนอมสัตว 

 ๓๗๐ พันเอก  ธีรวุธ  อินทรไข 

 ๓๗๑ พันเอก  ธีระศักด์ิ  จุฑาเกตุ 

 ๓๗๒ พันเอก  นครา  สุขประเสริฐ 

 ๓๗๓ พันเอก  นพดล  จันทรเสน 

 ๓๗๔ พันเอก  นพดล  เถื่อนศิริ 

 ๓๗๕ พันเอก  นพดล  มังคละทน 

 ๓๗๖ พันเอก  นพพร  สุทเธนทร 

 ๓๗๗ พันเอก  นภนต  สรางสมวงษ 

 ๓๗๘ พันเอก  นราชิต  รัญเสวะ 

 ๓๗๙ พันเอก  นรินทร  เกษธนัง 

 ๓๘๐ พันเอก  นิยม  มณฑลผลิน 

 ๓๘๑ พันเอก  นิวัติ  ศรีเพ็ญ 

 ๓๘๒ พันเอก  บรรเจิด  ฉางปูนทอง 

 ๓๘๓ พันเอก  บวรรัตน  ไมตรีประศาสน 

 ๓๘๔ พันเอก  บัญชา  ทองวิลัย 

 ๓๘๕ พันเอก  บัณฑิต  จันทะยานี 

 ๓๘๖ พันเอก  บําเพ็ญ  ศรีพุทธชาติ 

 ๓๘๗ พันเอก  บุญเพิ่ม  พิทักษวงศ 

 ๓๘๘ พันเอก  บุญฤทธิ์  แผประดิษฐ 

 ๓๘๙ พันเอก  บุญเลิศ  ทัดรอง 

 ๓๙๐ พันเอก  เบ็ญจพล  ยุกตะทัต 

 ๓๙๑ พันเอก  เบ็ญจรงค  บริสุทธิพันธ 

 ๓๙๒ พันเอก  ประกิจ  ทับทอง 

 ๓๙๓ พันเอก  ประจักษ  บุญจิตตพิมล 

 ๓๙๔ พันเอก  ประดิษฐ  โพธิ์ศรี 

 ๓๙๕ พันเอก  ประยงค  กลาหาญ 

 ๓๙๖ พันเอก  ประยุทธ  สีดอกพุด 

 ๓๙๗ พันเอก  ประสพชัย  กงบุราณ 

 ๓๙๘ พันเอก  ปรัชญา  นครเกา 

 ๓๙๙ พันเอก  ปราโมทย  เกษบรรเทิง 

 ๔๐๐ พันเอก  ปริญญา  ขุนนาศรี 

 ๔๐๑ พันเอก  ปริญญา  เหลี่ยมไทย 

 ๔๐๒ พันเอก  ปริพัฒน  ผลาสินธุ 

 ๔๐๓ พันเอก  ปรีชา  เสือคง 

 ๔๐๔ พันเอก  ปฤษฎางค  ศรลัมพ 

 ๔๐๕ พันเอก  ปญญา  จันทรถนอมสุข 



 หนา   ๘๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๐๖ พันเอก  ปยวัฒน  ภูสวรรค 

 ๔๐๗ พันเอก  เปรมศักด์ิ  วัฒนโยธิน 

 ๔๐๘ พันเอก  ผณินทร  ทองชํานิ 

 ๔๐๙ พันเอก  ผดุงศักด์ิ  รุจิยาปนนท 

 ๔๑๐ พันเอก  พงศภรต  เรืองเวช 

 ๔๑๑ พันเอก  พงศวิชญ  ไวยภาษ 

 ๔๑๒ พันเอก  พงษวิทย  เนียมทรัพย 

 ๔๑๓ พันเอก  พงษสวัสด์ิ  พรรณจิตต 

 ๔๑๔ พันเอก  พจงเจตน  มีปน 

 ๔๑๕ พันเอก  พยอม  ฉุยอุดม 

 ๔๑๖ พันเอก  พรชัย  ดวงเนตร 

 ๔๑๗ พันเอก  พรพัฒน  จันทรเพียร 

 ๔๑๘ พันเอก  พฤษภะ  สุวรรณทัต 

 ๔๑๙ พันเอก  พลรบ  โชคระดา 

 ๔๒๐ พันเอก  พัฒนพงษ  เกิดอุดม 

 ๔๒๑ พันเอก  พินิจ  แสงแกว 

 ๔๒๒ พันเอก  พิเศษ  ศิริเกษม 

 ๔๒๓ พันเอก  พีระ  ฉิมปรี 

 ๔๒๔ พันเอก  พูลทรัพย  บุญนันทชัย 

 ๔๒๕ พันเอก  เพิ่มศักด์ิ  รอบจังหวัด 

 ๔๒๖ พันเอก  ไพจิตร  มนตชัยกุล 

 ๔๒๗ พันเอก  ไพฑูรย  เจริญสุข 

 ๔๒๘ พันเอก  ไพรัช  รักไทย 

 ๔๒๙ พันเอก  ไพโรจน  อุดมสินคา 

 ๔๓๐ พันเอก  ไพศาล  งามวงษวาน 

 ๔๓๑ พันเอก  ภักดี  ศรีชุมพล 

 ๔๓๒ พันเอก  ภัทรพล  รักษนคร 

 ๔๓๓ พันเอก  ภาณุ  โรจนวสุ 

 ๔๓๔ พันเอก  ภาณุพล  บรรณกิจโศภน 

 ๔๓๕ พันเอก  ภูดิท  ระลึกมูล 

 ๔๓๖ พันเอก  มงคล  หนองบัวลาง 

 ๔๓๗ พันเอก  มณฑล  ปราการสมุทร 

 ๔๓๘ พันเอก  มณฑล  วัฒนธร 

 ๔๓๙ พันเอก  มานพ  จันมา 

 ๔๔๐ พันเอก  มานพ  พงศไพศาล 

 ๔๔๑ พันเอก  มานะ  ตรีนิคม 

 ๔๔๒ พันเอก  ยุทธเดช  พุฒตาล 

 ๔๔๓ พันเอก  ยุทธพล  เทภาสิต 

 ๔๔๔ พันเอก  รณณรงค  โคตรดํารงค 

 ๔๔๕ พันเอก  รวีโรจน  เชื้อเพ็ชร 

 ๔๔๖ พันเอก  รังสรรค  บุญนฤธี 

 ๔๔๗ พันเอก  เรวัตร  พิชิตโชคอนันต 

 ๔๔๘ พันเอก  เริงชัย  กาญจนารมย 

 ๔๔๙ พันเอก  โรจนศักด์ิ  คชวารี 

 ๔๕๐ พันเอก  ฤาเดช  ชื่นประดิษฐ 

 ๔๕๑ พันเอก  เลอเกียรติ  สุนทรเกส 

 ๔๕๒ พันเอก  เลอชัย  เฉลยปราชญ 

 ๔๕๓ พันเอก  เลอพงษ  ศิริวัฒน 

 ๔๕๔ พันเอก  วงศวุฑฒินันท  ดวงอัมพร 

 ๔๕๕ พันเอก  วรพจน  เราเสถียร 

 ๔๕๖ พันเอก  วรรธนะ  โพธิ์ทอง 

 ๔๕๗ พันเอก  วรวิช  มลาสานต 



 หนา   ๘๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๕๘ พันเอก  วรวุฒิ  ศรีนวลดี 

 ๔๕๙ พันเอก  วรวุธ  เอี่ยมอําภา 

 ๔๖๐ พันเอก  วัจนพัฒน  เฟองฟู 

 ๔๖๑ พันเอก  วัชระ  สัตยวงศทิพย 

 ๔๖๒ พันเอก  วัฒนชัย  ประสานเกษม 

 ๔๖๓ พันเอก  วัฒนะ  แตสมบูรณ 

 ๔๖๔ พันเอก  วัฒนะ  นอมคํารพ 

 ๔๖๕ พันเอก  วัฒนะ  พลจันทร 

 ๔๖๖ พันเอก  วิจักขฐ  สิริบรรสพ 

 ๔๖๗ พันเอก  วิชัย  เรืองฉาย 

 ๔๖๘ พันเอก  วิทยา  ขันติยานันท 

 ๔๖๙ พันเอก  วิทยา  วิจารณ 

 ๔๗๐ พันเอก  วิทยา  อรุณเมธี 

 ๔๗๑ พันเอก  วินัย  ฉงทับ 

 ๔๗๒ พันเอก  วิพันธ  เรืองสิงห 

 ๔๗๓ พันเอก  วิม  แจงยอดสุข 

 ๔๗๔ พันเอก  วิรัชช  กมลศิลป 

 ๔๗๕ พันเอก  วิโรจน  วิจิตรโท 

 ๔๗๖ พันเอก  วิโรจน  ศิลาอาสน 

 ๔๗๗ พันเอก  วิวัฒนไชย  ศรีมานพ 

 ๔๗๘ พันเอก  วิศิษฐ  โชตะมังสะ 

 ๔๗๙ พันเอก  วิสุทธิ์  บุญยินดี 

 ๔๘๐ พันเอก  วิสุทธิ์  ศรีจันทราพันธุ 

 ๔๘๑ พันเอก  วีรสิทธิ  จันทรดา 

 ๔๘๒ พันเอก  วีระพงศ  วีสเพ็ญ 

 ๔๘๓ พันเอก  วีระศักด์ิ  สมบัติมี 

 ๔๘๔ พันเอก  วีรัฐ  เกษสาคร 

 ๔๘๕ พันเอก  วุฒิ  แสงจักร 

 ๔๘๖ พันเอก  วุฒิไกร  คลายทอง 

 ๔๘๗ พันเอก  วุฒิไชย  อิศระ 

 ๔๘๘ พันเอก  วุฒินันท  เพ็ชรขาวเขียว 

 ๔๘๙ พันเอก  ศราวุธ  วังธะพันธ 

 ๔๙๐ พันเอก  ศักด์ิชัย  นิลเปรม 

 ๔๙๑ พันเอก  ศักด์ิชาย  โพธิสุวรรณ 

 ๔๙๒ พันเอก  ศัลยพงศ  เปลี่ยนมณี 

 ๔๙๓ พันเอก  ศิราวุฒิ  วงศขันตี 

 ๔๙๔ พันเอก  ศิริกุล  ผลทรัพย 

 ๔๙๕ พันเอก  ศิริวิทย  เจริญวงษ 

 ๔๙๖ พันเอก  ศุภกิจ  จาปะสุข 

 ๔๙๗ พันเอก  ศุภชัย  วงศพิเชษฐชัย 

 ๔๙๘ พันเอก  ศุภณัฎฐ  พึ่งพาพัฒน 

 ๔๙๙ พันเอก  ศุภรงค  ระลึกมูล 

 ๕๐๐ พันเอก  เศกสุข  กําธร 

 ๕๐๑ พันเอก  สกาวฤกษ  ทองเปราะ 

 ๕๐๒ พันเอก  สถาพร  พันธกลา 

 ๕๐๓ พันเอก  สถาพร  มหารักษิต 

 ๕๐๔ พันเอก  สถาพร  วัจนะรัตน 

 ๕๐๕ พันเอก  สนธิ  พันธลาภ 

 ๕๐๖ พันเอก  สนอง  สวางเนตร 

 ๕๐๗ พันเอก  สมควร  สาคร 

 ๕๐๘ พันเอก  สมชาย  วงษประกอบ 

 ๕๐๙ พันเอก  สมนึก  นักรบ 



 หนา   ๘๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑๐ พันเอก  สมบูรณ  บุญเที่ยง 

 ๕๑๑ พันเอก  สมพงษ  แจงจํารัส 

 ๕๑๒ พันเอก  สมพล  สิทธิเกษร 

 ๕๑๓ พันเอก  สมมาตร  สังขะรมย 

 ๕๑๔ พันเอก  สมยศ  เพชรสังขกฤษ 

 ๕๑๕ พันเอก  สมศักด์ิ  ตางทวม 

 ๕๑๖ พันเอก  สมศักด์ิ  แทนศิริ 

 ๕๑๗ พันเอก  สมศักด์ิ  สรไชยเมธา 

 ๕๑๘ พันเอก  สมหมาย  แสงตะวัน 

 ๕๑๙ พันเอก  สรรเสริญ  สอนปาน 

 ๕๒๐ พันเอก  สราวุธ  รัชตะนาวิน 

 ๕๒๑ พันเอก  สหธร  ไทยธรรม 

 ๕๒๒ พันเอก  สันติ  ทวีศักด์ิภักดี 

 ๕๒๓ พันเอก  สาธิต  ศรีสุวรรณ 

 ๕๒๔ พันเอก  สาธิต  สิงหสมบุญ 

 ๕๒๕ พันเอก  สามารถ  นิธินันทน 

 ๕๒๖ พันเอก  สามารถ  ฟกนุม 

 ๕๒๗ พันเอก  สายัณ  วงศวีรชิต 

 ๕๒๘ พันเอก  สายัณต  กรเกษม 

 ๕๒๙ พันเอก  สายัณห  เมืองศรี 

 ๕๓๐ พันเอก  สิทธิโชค  มุกเตียร 

 ๕๓๑ พันเอก  สินไทย  ฟกเหลือง 

 ๕๓๒ พันเอก  สุจริต  ทวีศักด์ิ 

 ๕๓๓ พันเอก  สุชาติ  ธีระมงคลกุล 

 ๕๓๔ พันเอก  สุชาติ  สุทธิพล 

 ๕๓๕ พันเอก  สุทัศน  จารุมณี 

 ๕๓๖ พันเอก  สุนทร  บุณยนิยม 

 ๕๓๗ พันเอก  สุภรัตน  เงินบํารุง 

 ๕๓๘ พันเอก  สุภาพ  ทองขาว 

 ๕๓๙ พันเอก  สุรชาติ  เหลือพรอม 

 ๕๔๐ พันเอก  สุรเดช  ชลทรัพย 

 ๕๔๑ พันเอก  สุรเดช  อินทสอน 

 ๕๔๒ พันเอก  สุรพล  ตาปนานนท 

 ๕๔๓ พันเอก  สุรพล  ศรีคํา 

 ๕๔๔ พันเอก  สุรพัฒน  จารุจินดา 

 ๕๔๕ พันเอก  สุระพล  อยูดี 

 ๕๔๖ พันเอก  สุริยันต  ผาธรรม 

 ๕๔๗ พันเอก  สุวัฒน  ธรรมกิจ 

 ๕๔๘ พันเอก  สูชัย  บุญรัตน 

 ๕๔๙ พันเอก  เสริมชัย  สรรพชัย 

 ๕๕๐ พันเอก  เสริมบัติ  รมเย็น 

 ๕๕๑ พันเอก  โสพจน  จันทรภิวัฒน 

 ๕๕๒ พันเอก  โสภณ  พูลผล 

 ๕๕๓ พันเอก  โสมเทพ  โสมกุล 

 ๕๕๔ พันเอก  อนุรุธ  อุภัยชีวะ 

 ๕๕๕ พันเอก  อนุวงศ  อมาตยกุล 

 ๕๕๖ พันเอก  อนุศักด์ิ  สิงหอาษา 

 ๕๕๗ พันเอก  อภิชัย  ลีละศิริ 

 ๕๕๘ พันเอก  อภิวัฒน  สุขใจ 

 ๕๕๙ พันเอก  อยุทธ  ศรีวิเศษ 

 ๕๖๐ พันเอก  อรรถพร  เปาประจักษ 

 ๕๖๑ พันเอก  อลงกรณ  เจริญพันธ 



 หนา   ๘๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๖๒ พันเอก  อัครเดช  ไตรศักด์ิศรี 

 ๕๖๓ พันเอก  อังกูร  ทองประดับ 

 ๕๖๔ พันเอก  อัศฎางค  สัจจปาละ 

 ๕๖๕ พันเอก  อํานาจ  จันทรนิมะ 

 ๕๖๖ พันเอก  อํานาจ  เฉลิมชวลิต 

 ๕๖๗ พันเอก  อุกฤษณ  อากาศวิภาต 

 ๕๖๘ พันเอก  อุดมศักด์ิ  บัวพรหมมาตร 

 ๕๖๙ พันเอก  เอกราช  วัณณะพงษ 

 ๕๗๐ พันเอก  โอภาส  ขําภิบาล 

 ๕๗๑ พันเอก  โอภาส  อุตตรนคร 

 ๕๗๒ นาวาเอก  กตัญู  ศรีตังนันท 

 ๕๗๓ นาวาเอก  กรกฎ  กาญจนพังคะ 

 ๕๗๔ นาวาเอก  กฤษณ  ศรีสัมฤทธิ์ 

 ๕๗๕ นาวาเอก  กฤษดา  ประพฤติธรรม 

 ๕๗๖ นาวาเอก  กองเกียรติ  สัจวุฒิ 

 ๕๗๗ นาวาเอก  กิตตินันท  งามศิลป 

 ๕๗๘ นาวาเอก  เกรียงศักด์ิ  วงษสินธุวิเศษ 

 ๕๗๙ นาวาเอก  เกียรต์ิชาย  นาคสุขไพบูลย 

 ๕๘๐ นาวาเอก  โกเมศ  สะอาดเอี่ยม 

 ๕๘๑ นาวาเอก  โกวิท  อินทรพรหม 

 ๕๘๒ นาวาเอก  โฆษิต  โพธิสิทธิ์ 

 ๕๘๓ นาวาเอก  จริญ  ไชยศรี 

 ๕๘๔ นาวาเอก  จิรศักด์ิ  ชูสกุลชาติ 

 ๕๘๕ นาวาเอก  ชัชชวิน  จิตตจํานงค 

 ๕๘๖ นาวาเอก  ชัยปชา  งามเอก 

 ๕๘๗ นาวาเอก  ชูศักด์ิ  ชูไพฑูรย 

 ๕๘๘ นาวาเอก  เชิงชาย  ชมเชิงแพทย 

 ๕๘๙ นาวาเอก  ณรงคเดช  สภานุชาต 

 ๕๙๐ นาวาเอก  ณรงคศักด์ิ  จาตกานนท 

 ๕๙๑ นาวาเอก  ดนัย  ปานแดง 

 ๕๙๒ นาวาเอก  ดุลยพจน  สิชฌนุกฤษฎ 

 ๕๙๓ นาวาเอก  ทวีชัย  อรุณรุงเรือง 

 ๕๙๔ นาวาเอก  เทพรัตน  ขําสุวรรณ 

 ๕๙๕ นาวาเอก  เทิดเกียรติ  ออนเมือง 

 ๕๙๖ นาวาเอก  ธน  ทิวารัศชัย 

 ๕๙๗ นาวาเอก  ธนิต  ทะนานทอง 

 ๕๙๘ นาวาเอก  ธนู  อยูสุขี 

 ๕๙๙ นาวาเอก  ธีระพล  พึ่งพัฒน 

 ๖๐๐ นาวาเอก  นรเสทธ  เอื้อไพบูลย 

 ๖๐๑ นาวาเอก  นฤพล  เกิดนาค 

 ๖๐๒ นาวาเอก  บรรพต  เนตรกระจาง 

 ๖๐๓ นาวาเอก  เบญจพร  บวรสุวรรณ 

 ๖๐๔ นาวาเอก  ปณิธาน  วังกานนท 

 ๖๐๕ นาวาเอก  ประทีป  ตังติสานนท 

 ๖๐๖ นาวาเอก  ประภาสวุฒิ  อินทรพรหม 

 ๖๐๗ นาวาเอก  ปริญสัณห  เทศศิริ 

 ๖๐๘ นาวาเอก  พงษพันธ  เปลี่ยนบางยาง 

 ๖๐๙ นาวาเอก  พินิจ  ชื่นรุง 

 ๖๑๐ นาวาเอก  พิศิษฐ  ออรุงโรจน 

 ๖๑๑ นาวาเอก  พิสิษฐ  ทองดีเลิศ 

 ๖๑๒ นาวาเอก  พิสิษฐ  บรมสุข 

 ๖๑๓ นาวาเอก  ไพศาล  เฮงจิตตระกูล 



 หนา   ๘๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๑๔ นาวาเอก  ภรเดช  คะชา 

 ๖๑๕ นาวาเอก  ภราดร  พวงแกว 

 ๖๑๖ นาวาเอก  ภูมิพันธุ  นิลกําแหง 

 ๖๑๗ นาวาเอก  ภูวดล  สวางแสง 

 ๖๑๘ นาวาเอก  มงคล  ประยูรศุข 

 ๖๑๙ นาวาเอก  มนตเดช  พัวไพบูลย 

 ๖๒๐ นาวาเอก  มนู  เสียงเสนาะ 

 ๖๒๑ นาวาเอก  ยุทธศิลป  จงเจือกลาง 

 ๖๒๒ นาวาเอก  ระพีพงษ  โสวรรณ 

 ๖๒๓ นาวาเอก  รักษพล  ทองภักดี 

 ๖๒๔ นาวาเอก  เลิศฤทธิ์  ศิริพิบูลย 

 ๖๒๕ นาวาเอก  วรรณะ  วีระพิศาลกุล 

 ๖๒๖ นาวาเอก  วัชรินทร  เครือดํารงค 

 ๖๒๗ นาวาเอก  วัฒนพล  หยกพันธงาม 

 ๖๒๘ นาวาเอก  วิธนรัชต  คชเสนี 

 ๖๒๙ นาวาเอก  วิวัฒน  ทองอัมพร 

 ๖๓๐ นาวาเอก  วุฒิชัย  สายเสถียร 

 ๖๓๑ นาวาเอก  ศิริวัฒน  พรรณวัลย 

 ๖๓๒ นาวาเอก  ศิริศักด์ิ  เชื้อสาย 

 ๖๓๓ นาวาเอก  สมพงษ  นาคทอง 

 ๖๓๔ นาวาเอก  สรรชัย  เลิศวีระศิริกุล 

 ๖๓๕ นาวาเอก  สําเริง  จันทรโส 

 ๖๓๖ นาวาเอก  สุทธินันท  สมานรักษ 

 ๖๓๗ นาวาเอก  สุทธิพงษ  อนันตชัย 

 ๖๓๘ นาวาเอก  สุพพัต  ยุทธวงศ 

 ๖๓๙ นาวาเอก  สุรนันท  แสงรัตนกูล 

 ๖๔๐ นาวาเอก  หิรัญ  นาคทอง 

 ๖๔๑ นาวาเอก  อดินันท  สุนทรารักษ 

 ๖๔๒ นาวาเอก  อดิเรก  พัฒนมงคล 

 ๖๔๓ นาวาเอก  อนุชา  เอี่ยมสุโร 

 ๖๔๔ นาวาเอก  อภิรัตน  มีอิ่ม 

 ๖๔๕ นาวาเอก  อะดุง  พันธุเอี่ยม 

 ๖๔๖ นาวาเอก  อานัน  นิ่มนวล 

 ๖๔๗ นาวาเอก  อํานวย  ทองรอด 

 ๖๔๘ นาวาเอก  อุดม  ประตาทะยัง 

 ๖๔๙ นาวาเอก  เอกสิทธิ์  รอดอยู 

 ๖๕๐ นาวาอากาศเอก  กมล  วัฒนไกร 

 ๖๕๑ นาวาอากาศเอก  กฤษณ  ไศละสูต 

 ๖๕๒ นาวาอากาศเอก  กอบชัย  คงปรีชา 

 ๖๕๓ นาวาอากาศเอก  กําพล  เจริญสุข 

 ๖๕๔ นาวาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ   

  หนองปงคํา 

 ๖๕๕ นาวาอากาศเอก  ไกรพล  ย่ังยืน 

 ๖๕๖ นาวาอากาศเอก  จงใจ  สุขอุดม 

 ๖๕๗ นาวาอากาศเอก  จักรินทร  ขจรบุญ 

 ๖๕๘ นาวาอากาศเอก  จิระศักด์ิ  เรืองจวง 

 ๖๕๙ นาวาอากาศเอก  จีระ  แสงเปลงปลั่ง 

 ๖๖๐ นาวาอากาศเอก  ชัยพฤกษ  แกวกมล 

 ๖๖๑ นาวาอากาศเอก  ชัยวัฒน  จิตจรูญ 

 ๖๖๒ นาวาอากาศเอก  ชิติภัทร   

  เพชระบูรณิน 

 ๖๖๓ นาวาอากาศเอก  ไชยวัฒน  กาศโอสถ 



 หนา   ๙๐ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๖๔ นาวาอากาศเอก  ณรงค  บุณะสุวรรณ 

 ๖๖๕ นาวาอากาศเอก  เดชิศร  เจริญวงศ 

 ๖๖๖ นาวาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  รัตนศรี 

 ๖๖๗ นาวาอากาศเอก  ทศณพ  คชาชีวะ 

 ๖๖๘ นาวาอากาศเอก  ธนะพล  บุญฤทธิ์ 

 ๖๖๙ นาวาอากาศเอก  ธนู  เพ็ชรหอม 

 ๖๗๐ นาวาอากาศเอก  ธราธร  รัตนเนนย 

 ๖๗๑ นาวาอากาศเอก  ธิติพันธ  ผิวสุพนธ 

 ๖๗๒ นาวาอากาศเอก  นภาเดช  ธูปะเตมีย 

 ๖๗๓ นาวาอากาศเอก  นิกร  ชํานาญกุล 

 ๖๗๔ นาวาอากาศเอก  นิรุช  สายมี 

 ๖๗๕ นาวาอากาศเอก  นิเวศน  ชุณหขจร 

 ๖๗๖ นาวาอากาศเอก  บัญญัติ   

  สุนทรธีรธรรม 

 ๖๗๗ นาวาอากาศเอก  ปณิธาน  พัฒนศิริ 

 ๖๗๘ นาวาอากาศเอก  ประพนธ  วิบูลสุข 

 ๖๗๙ นาวาอากาศเอก  ประภากร  กลอมเกลา 

 ๖๘๐ นาวาอากาศเอก  ปริญญา  ปรัชญาพันธ 

 ๖๘๑ นาวาอากาศเอก  ปญญา  ชาญปรีชา 

 ๖๘๒ นาวาอากาศเอก  เปรมศักด์ิ  อุทัยภพ 

 ๖๘๓ นาวาอากาศเอก  เผด็จ  คลายทับทิม 

 ๖๘๔ นาวาอากาศเอก  พงศสวัสด์ิ   

  สิงหะพันธุ 

 ๖๘๕ นาวาอากาศเอก  พงษเดช  พงษสุวรรณ 

 ๖๘๖ นาวาอากาศเอก  พงษศักด์ิ  เกื้ออรุณ 

 ๖๘๗ นาวาอากาศเอก  ไพศาล  น้ําทับทิม 

 ๖๘๘ นาวาอากาศเอก  ภานุ  ไชยศิลป 

 ๖๘๙ นาวาอากาศเอก  ภาสสาย   

  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๖๙๐ นาวาอากาศเอก  มนตรี  ฑีฆะบุตร 

 ๖๙๑ นาวาอากาศเอก  มานัต  วงษวาทย 

 ๖๙๒ นาวาอากาศเอก  มาโนช  เนียนหลาง 

 ๖๙๓ นาวาอากาศเอก  ยรรยง  คุณโฑถม 

 ๖๙๔ นาวาอากาศเอก  เรืองพจน   

  เรืองพระยา 

 ๖๙๕ นาวาอากาศเอก  วสันต  อยูประเสริฐ 

 ๖๙๖ นาวาอากาศเอก  วันชัย  ใยนาคี 

 ๖๙๗ นาวาอากาศเอก  วัลลภ   

  จันทรประเสริฐ 

 ๖๙๘ นาวาอากาศเอก  วัลลภ  เสมาเงิน 

 ๖๙๙ นาวาอากาศเอก  วีรชาติ  เหลืองเรณูกุล 

 ๗๐๐ นาวาอากาศเอก  ศักด์ิพินิต  พรอมเทพ 

 ๗๐๑ นาวาอากาศเอก  ศิริชัย  นกจันทร 

 ๗๐๒ นาวาอากาศเอก  ศิริพงษ  สุภาพร 

 ๗๐๓ นาวาอากาศเอก  สถาพร  แจงจันทร 

 ๗๐๔ นาวาอากาศเอก  สมยศ  จันทะวงษ 

 ๗๐๕ นาวาอากาศเอก  สมยศ  เติมทองไชย 

 ๗๐๖ นาวาอากาศเอก  สมคัร  สุขเอม 

 ๗๐๗ นาวาอากาศเอก  สิทธิชัย  แกวบัวดี 

 ๗๐๘ นาวาอากาศเอก  สุทธิพันธุ  ตายทอง 

 ๗๐๙ นาวาอากาศเอก  สุทัศน  แสงเดชะ 

 ๗๑๐ นาวาอากาศเอก  สุรวิทย  ศศิขัณฑ 



 หนา   ๙๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๑๑ นาวาอากาศเอก  สุรศักด์ิ   

  ปญญาวัฒชิโล 

 ๗๑๒ นาวาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  อินทรจํานงค 

 ๗๑๓ นาวาอากาศเอก  สุรสิทธิ์  ปญญาอุทัย 

 ๗๑๔ นาวาอากาศเอก  สุรินทร  พันธเต้ีย 

 ๗๑๕ นาวาอากาศเอก  สุเวทย  งูพิมาย 

 ๗๑๖ นาวาอากาศเอก  เสนาะ  พรรณพิกุล 

 ๗๑๗ นาวาอากาศเอก  อดินันท  จารยะพันธุ 

 ๗๑๘ นาวาอากาศเอก  อนันต  ยังถาวร 

 ๗๑๙ นาวาอากาศเอก  อนุชา  ผลโภค 

 ๗๒๐ นาวาอากาศเอก  อนุชิต  แกวประสพ 

 ๗๒๑ นาวาอากาศเอก  อนุตตร  จิตตินันทน 

 ๗๒๒ นาวาอากาศเอก  อนุพงศ  จันทรใย 

 ๗๒๓ นาวาอากาศเอก  อนุวัตร  เล็กสวัสด์ิ 

 ๗๒๔ นาวาอากาศเอก  อาจณรงค   

  ตันสุวรรณรัตน 

 ๗๒๕ นาวาอากาศเอก  อํานาจ  หาญสุร 

 ๗๒๖ นาวาอากาศเอก  อําพนธ  นวลยง 

 ๗๒๗ นาวาอากาศเอก  เอกอุ  เอี่ยมอรุณ 

 ๗๒๘ นาวาอากาศเอก  เอนก   

  วีระธรรมานนท 

 ๗๒๙ นายกฤษฎา  ทองธรรมชาติ 

 ๗๓๐ นายเกียรติชัย  กิตติพรไพบูลย 

 ๗๓๑ นายเกื้อกูล  ตันวัฒนะ 

 ๗๓๒ นายคมสิทธิ์  อินวาน 

 ๗๓๓ นายจิรพล  พงษธนะเศรษฐ 

 ๗๓๔ นายจิระ  พันธคีรี 

 ๗๓๕ นายชนะชัย  ประยูรสิน 

 ๗๓๖ นายชวลิต  ชื่นจิตตศิริ 

 ๗๓๗ นายชัยนะ  อักษรพันธ 

 ๗๓๘ นายชัยยุทธ  คําคุณ 

 ๗๓๙ นายชาญวิทย  นาคบุรี 

 ๗๔๐ นายชีวิน  แกวสวาง 

 ๗๔๑ นายชูชัย  อุดมโภชน 

 ๗๔๒ นายชูชาติ  วุฒิเขตร 

 ๗๔๓ นายชูชีพ  จิตรอําไพ 

 ๗๔๔ นายชูพงศ  เกงตรง 

 ๗๔๕ นายเชาวลิต  เพชรจํานงค 

 ๗๔๖ นายณรงค  แกวเศวตพันธุ 

 ๗๔๗ พันจาเอก  เดชา  เมฆวิลัย 

 ๗๔๘ นายทวีศักด์ิ  ย้ิมตระกูล 

 ๗๔๙ นายธรรมกรณ  ปงวิภาส 

 ๗๕๐ นายนพพร  ยอดพยุง 

 ๗๕๑ นายนรวัฒน  โชติกุล 

 ๗๕๒ นายนิตย  ลิมปทีป 

 ๗๕๓ นายนิรันดร  ประจวบเหมาะ 

 ๗๕๔ วาที่รอยตรี  ประจักษ  สมพรชัยกิจ 

 ๗๕๕ นายประสาท  สุดสาคร 

 ๗๕๖ นายพงษเทพ  ถิฐาพันธ 

 ๗๕๗ นายพณพงษ  บุญเอนก 

 ๗๕๘ นายพรชัย  ฐีระเวช 

 ๗๕๙ นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล 



 หนา   ๙๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๖๐ นายพูนศักด์ิ  สุวรรณรัตน 

 ๗๖๑ นายไพบูลย  ศุภวาทิน 

 ๗๖๒ นายไพศาล  ชื่นจิตร 

 ๗๖๓ นายภัทรพงศ  เผือกนอย 

 ๗๖๔ นายภูมิศักด์ิ  อรัญญาเกษมสุข 

 ๗๖๕ นายมนตดนัย  ดวงเดน 

 ๗๖๖ นายลวรณ  แสงสนิท 

 ๗๖๗ นายวโรทัย  โกศลพิศิษฐกุล 

 ๗๖๘ นายวิชัย  มุกดามณี 

 ๗๖๙ นายวิชิต  วัชรานุกูร 

 ๗๗๐ นายวินัย  ฉินทองประเสริฐ 

 ๗๗๑ นายวินัย  แสงแกว 

 ๗๗๒ นายวิรัตน  ปญญาธีระ 

 ๗๗๓ นายศุภนิตย  เศวตวัฒนา 

 ๗๗๔ นายสมพงษ  ตัณฑพาทย 

 ๗๗๕ นายสมโภชนรัฐ  แกวนวม 

 ๗๗๖ นายสันติ  เกตุปราณีต 

 ๗๗๗ นายสาธิต  ภูหอมเจริญ 

 ๗๗๘ นายสิทธิชัย  วัชรพินธุ 

 ๗๗๙ นายสุธี  จึงมีผลบุญ 

 ๗๘๐ นายสุพจน  ศักด์ิพิบูลยจิตต 

 ๗๘๑ นายสุภักด์ิ  นาคเทวัญ 

 ๗๘๒ นายสุรพล  เหลาวิทวัส 

 ๗๘๓ นายสุวเมธ  รมสุข 

 ๗๘๔ นายสุวัฒก  ทังสุภูติ 

 ๗๘๕ นายเอนก  คลายแกว 

 ๗๘๖ นายคมกริช  วรคามิน 

 ๗๘๗ นายณัช  ภิญโญวัฒนชีพ 

 ๗๘๘ นายทรงศักด์ิ  สายเชื้อ 

 ๗๘๙ นายทอมวิชย  ชาญสรรค 

 ๗๙๐ นายธงชัย  ชาสวัสด์ิ 

 ๗๙๑ นายธัชชยุติ  ภักดี 

 ๗๙๒ นายรัศมี  จิตตธรรม 

 ๗๙๓ นายวิจักขณ  ชิตรัตน 

 ๗๙๔ นายวุตติ  วุตติสันต 

 ๗๙๕ นายศรัณย  เจริญสุวรรณ 

 ๗๙๖ นายเสข  วรรณมธี 

 ๗๙๗ นายกมล  นาคสินธุ 

 ๗๙๘ นายคํานวณ  ราษฎรนุย 

 ๗๙๙ นายชเูกียรติ  บุญวัฒนา 

 ๘๐๐ นายชูเกียรติ  สุวรรณรังษี 

 ๘๐๑ นายธนียะ  กระตายทอง 

 ๘๐๒ นายนิยม  ศิริรัตน 

 ๘๐๓ นายปริญญา  นิจถาวร 

 ๘๐๔ นายพนธกร  ศรีบานเย็น 

 ๘๐๕ นายพศวีร  จิตวรพันธ 

 ๘๐๖ นายพินิจศักด์ิ  ดวงเต็ม 

 ๘๐๗ นายพิศาล  รอดบางยาง 

 ๘๐๘ นายพุฒิพัฒน  เลิศเชาวสิทธิ์ 

 ๘๐๙ นายไพศาล  ชาติสุทธิ 

 ๘๑๐ นายมานิต  วรหาญ 

 ๘๑๑ นายเลิศปญญา  บูรณบัณฑิต 



 หนา   ๙๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๑๒ นายศตวรรษ  สถิตยเพียรศิริ 

 ๘๑๓ นายศุภสรรพ  ศรีผา 

 ๘๑๔ นายสมคิด  สมศรี 

 ๘๑๕ นายสมศักด์ิ  พรสัจจะ 

 ๘๑๖ นายสาธิต  อภัยโรจน 

 ๘๑๗ นายสุทธิ  โพธิพานิช 

 ๘๑๘ นายสุนทร  นนทเกษ 

 ๘๑๙ นายสุเมษ  สายสูง 

 ๘๒๐ นายอุดม  คําอุดม 

 ๘๒๑ นายโอภาส  บูรณะกิจไพบูลย 

 ๘๒๒ นายโอภาส  พิมลวิชยากิจ 

 ๘๒๓ นายพรชัย  สินธุประสิทธิ์ 

 ๘๒๔ นายสมยศ  วนิชาชีวะ 

 ๘๒๕ นายอุดม  ออนนวล 

 ๘๒๖ นายกอศักด์ิ  ศุภฤกษ 

 ๘๒๗ นายกิจจา  ตรีเนตร 

 ๘๒๘ นายโกสิทธิ์  อองวุฒิวัฒน 

 ๘๒๙ นายโฆสิต  ลอศิริรัตน 

 ๘๓๐ นายจรัญ  ภูขาว 

 ๘๓๑ วาที่รอยตรี  จักรภัทร  ผองโอภาส 

 ๘๓๒ นายเฉลียว  ศรีชู 

 ๘๓๓ นายชด  ชาญณรงค 

 ๘๓๔ นายชนะไชย  วัฒนา 

 ๘๓๕ นายชวพันธุ  อันตรเสน 

 ๘๓๖ นายชํานาญ  จันทรชาติ 

 ๘๓๗ นายชํานาญ  พงษศรี 

 ๘๓๘ นายชิงชัย  เพชรพิรุณ 

 ๘๓๙ นายเชิดชัย  พรหมแกว 

 ๘๔๐ นายฐิติรงค  รุงรอด 

 ๘๔๑ นายณรงค  มีพยุง 

 ๘๔๒ นายณรงค  ไวนิทรา 

 ๘๔๓ นายณรงคฤทธิ์  ออนชอย 

 ๘๔๔ นายณัฐพร  เพ็ญสุภา 

 ๘๔๕ นายดิเรก  ตนพยอม 

 ๘๔๖ นายดิเรก  นุชชม 

 ๘๔๗ วาที่รอยตรี  ตรีรัชต  เสนหพงษ 

 ๘๔๘ นายทรงศักด์ิ  เลื่อมใสสุข 

 ๘๔๙ นายทวี  จินดามัยกุล 

 ๘๕๐ นายทวี  สวางศรี 

 ๘๕๑ นายทวีป  บุญวานิช 

 ๘๕๒ นายธงชัย  แทประสาทสิทธิ์ 

 ๘๕๓ นายธงชัย  ธรรมเสฐียร 

 ๘๕๔ นายธนบดี  รอดสม 

 ๘๕๕ นายธรรมรัตน  รุจิราวงศ 

 ๘๕๖ นายธรรมศิริ  ไชยรัตน 

 ๘๕๗ นายธวัช  กีรติทวีสุข 

 ๘๕๘ นายธีระ  อิสระกุล 

 ๘๕๙ นายนพดล  มีมาก 

 ๘๖๐ นายนพพร  ชัยพิชิต 

 ๘๖๑ นายบุญธรรม  พลเย่ียม 

 ๘๖๒ นายประทีป  สุขสันต์ิ 

 ๘๖๓ นายประเสริฐ  สรรเพชุดาญาณ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๖๔ นายปริญญา  กมลสินธุ 

 ๘๖๕ นายปริญญา  สัคคะนายก 

 ๘๖๖ นายปรีชา  บุรพกุศลศรี 

 ๘๖๗ นายปรีชา  ศิริธร 

 ๘๖๘ นายพรชัย  บุญแฝง 

 ๘๖๙ นายพรชัย  แสงอังศุมาลี 

 ๘๗๐ นายพากเพียร  อรัญนารถ 

 ๘๗๑ นายพิชัย  รัตนานคร 

 ๘๗๒ นายพิทยากร  ล่ิมทอง 

 ๘๗๓ นายพิทักษ  ศรีเอนกกุล 

 ๘๗๔ นายพิพัฒน  ชูวุฒยากร 

 ๘๗๕ นายพิพัฒน  พัวเพิ่มพูลศิริ 

 ๘๗๖ นายพิศาล  พงศาพิชณ 

 ๘๗๗ นายพุธชพล  สุวรรณชัย 

 ๘๗๘ นายเพชรไทย  สุรเตมียกุล 

 ๘๗๙ นายเพิ่มศักด์ิ  คิดหมาย 

 ๘๘๐ วาที่รอยตรี  ไพเจน  มากสุวรรณ 

 ๘๘๑ นายไพบูลย  มหารักษิต 

 ๘๘๒ นายภูมิ  ย่ังยืนยง 

 ๘๘๓ นายมณฑป  นพคุณ 

 ๘๘๔ นายมนตรี  ณ  รังษี 

 ๘๘๕ นายยรรยงค  แสนสิงห 

 ๘๘๖ นายรณชัย  จวงพานิช 

 ๘๘๗ นายวงศปฐม  กมลรัตน 

 ๘๘๘ นายวาณิชย  เจนรักสุขุม 

 ๘๘๙ นายวิณะโรจน  ทรัพยสงสุข 

 ๘๙๐ นายวิทยา  หวังเจริญพร 

 ๘๙๑ นายวินัย  เหลาเทิดพงษ 

 ๘๙๒ นายวิมล  จิระธนะวัฒน 

 ๘๙๓ นายวิรัตน  เพียรวิทยา 

 ๘๙๔ นายวิโรจน  วนาสิทธชัยวัฒน 

 ๘๙๕ นายวีรชัย  วิโรจนแสงอรุณ 

 ๘๙๖ นายวีระ  โภคาพันธ 

 ๘๙๗ นายวีระพงษ  เอกสาตรา 

 ๘๙๘ นายศักชาย  อินโอชานนท 

 ๘๙๙ นายศีลธรรม  วราอัศวปติ 

 ๙๐๐ นายศุภชัย  รุงศรี 

 ๙๐๑ นายศุภลักษณ  ถิระวัฒน 

 ๙๐๒ นายสงา  เดชารัตน 

 ๙๐๓ นายสญชัย  ทัมพากร 

 ๙๐๔ นายสนาน  สุทธินุน 

 ๙๐๕ นายสพล  พัฒชะนะ 

 ๙๐๖ นายสมเจตน  ถ่ินนคร 

 ๙๐๗ นายสมชาย  หอมหวาน 

 ๙๐๘ นายสมชาย  เฮงวัชรไพบูลย 

 ๙๐๙ นายสมพงษ  บางตระกูล 

 ๙๑๐ นายสมหวัง  พิมลบุตร 

 ๙๑๑ นายสรรคสนธิ  บุณโยทยาน 

 ๙๑๒ นายสรายุทธ  รัตนนคร 

 ๙๑๓ นายสฤษด์ิ  บุญยวัฒน 

 ๙๑๔ นายสวัสด์ิ  บึงไกร 

 ๙๑๕ นายสวาง  อังกุโร 



 หนา   ๙๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๑๖ นายสัญชัย  ตัณฑวณิช 

 ๙๑๗ นายสัณหพงศ  กานเหลือง 

 ๙๑๘ นายสันติ  อัจยุตโภคิน 

 ๙๑๙ นายสําราญ  วิวัฒนวิทยากุล 

 ๙๒๐ นายสุชม  สุขวิไล 

 ๙๒๑ นายสุชีพ  หนูดํา 

 ๙๒๒ นายสุทธิชัย  ยุทธเกษมสันต 

 ๙๒๓ นายสุทธิพันธ  พรหมสุภา 

 ๙๒๔ นายสุเทพ  วะศินรัตน 

 ๙๒๕ นายสุเทพ  สมเจริญ 

 ๙๒๖ นายสุพล  ธนูรักษ 

 ๙๒๗ นายสุรพล  นิศากรเกรียงเดช 

 ๙๒๘ นายสุรศักด์ิ  สุวรรณวงศ 

 ๙๒๙ นายสุวิชช  รวมสุวรรณ 

 ๙๓๐ นายเสรี  ทรงศักด์ิ 

 ๙๓๑ นายโสภณ  ธรรมรักษา 

 ๙๓๒ นายองอาจ  อุดมทีฆะศิริ 

 ๙๓๓ นายอนันต  ตันสุตะพานิช 

 ๙๓๔ นายอนันต  ลิลา 

 ๙๓๕ นายอนุวัฒน  หิรัญประดิษฐ 

 ๙๓๖ นายอภิชาติ  เติมวิชชากร 

 ๙๓๗ นายอัครพงษ  บุญมาศ 

 ๙๓๘ นายอาคม  ระเบียบโลก 

 ๙๓๙ นายอาณัติ  วัฒนสิทธิ์ 

 ๙๔๐ นายกนก  ศิริพานิชกร 

 ๙๔๑ นายกมล  บูรณพงศ 

 ๙๔๒ นายกฤชเทพ  สิมลี 

 ๙๔๓ นายกิตติพันธ  ปานจันทร 

 ๙๔๔ นายโกมินทร  โรจนพานิช 

 ๙๔๕ นายโกสินท  พิทยะเวสดสุนทร 

 ๙๔๖ นายไกวัลย  โรจนานุกูล 

 ๙๔๗ นายจงรักษ  กึกกอง 

 ๙๔๘ นายจรุณ  มีสมบูรณ 

 ๙๔๙ นายจํานงค  สารอักษร 

 ๙๕๐ นายชยธันว  พรหมศร 

 ๙๕๑ นายชัยวัฒน  ทองคําคูณ 

 ๙๕๒ นายชาติชาย  ชวงชิง 

 ๙๕๓ นายทิวากร  ชนยุทธ 

 ๙๕๔ นายธนพล  พันธุรัตน 

 ๙๕๕ นายธวัชชัย  พิมสาร 

 ๙๕๖ นายธิติ  เศรษฐิเวียงภูบาล 

 ๙๕๗ นายนรินทร  ศรีสมพันธ 

 ๙๕๘ นายนเรศว  ปนศักด์ิ 

 ๙๕๙ นายบรรพต  ปริวัติธรรม 

 ๙๖๐ นายบุญมั่น  สุขตลอดชีพ 

 ๙๖๑ นายปฐม  เฉลยวาเรศ 

 ๙๖๒ นายปรองศักด์ิ  พันธุมิตร 

 ๙๖๓ นายประมณฑ  สถาพรนานนท 

 ๙๖๔ นายประเสริฐ  รัตนภิรมย 

 ๙๖๕ นายพงศธร  รุมรัตนะ 

 ๙๖๖ นายพิพัฒน  ทองขาว 

 ๙๖๗ นายพิศักด์ิ  จิตวิริยะวศิน 



 หนา   ๙๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๖๘ นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ 

 ๙๖๙ นายไพรัช  บารมี 

 ๙๗๐ นายมนตรี  เดชาสกุลสม 

 ๙๗๑ นายยศ  เลาหศิลปสมจิตร 

 ๙๗๒ นายโยธิน  ประสพสุขโชค 

 ๙๗๓ นายเรวัตร  ปานมงคล 

 ๙๗๔ นายวรสิทธิ์  ประดิษฐบาทุกา 

 ๙๗๕ นายวัชระ  แตงฉํ่า 

 ๙๗๖ นายวัชระ  ศรีหิรัญ 

 ๙๗๗ นายวันชัย  สุทธิสมภพ 

 ๙๗๘ นายวิชัย  เรืองสวัสด์ิ 

 ๙๗๙ นายวิชัย  อภิเมธีธํารง 

 ๙๘๐ นายวิเชียร  มหาธํารงชัย 

 ๙๘๑ นายวิโรจน  ปณฑวังกูร 

 ๙๘๒ นายวิศว  รัตนโชติ 

 ๙๘๓ นายวิศาล  วัชรานนท 

 ๙๘๔ นายวุฒิกร  พงษสังข 

 ๙๘๕ นายศักด์ิชัย  พัวโสพิศ 

 ๙๘๖ นายสนิท  พรหมวงษ 

 ๙๘๗ นายสมชาย  พิพุธวัฒน 

 ๙๘๘ นายสมชาย  ล้ิมเทียนเจริญ 

 ๙๘๙ นายสมเดช  จิตติวัฒนพงศ 

 ๙๙๐ นายสมศักด์ิ  ธรรมจารุสิริ 

 ๙๙๑ นายสราวุธ  ทรงศิวิไล 

 ๙๙๒ นายสายันต  ไตรพยัคฆ 

 ๙๙๓ นายสุชาติ  ลีรคมสัน 

 ๙๙๔ นายสุชีพ  วรรณย่ิง 

 ๙๙๕ นายสุธรรม  ชมชื่น 

 ๙๙๖ นายสุรชัย  ศรีเลณวัติ 

 ๙๙๗ นายสุวิทย  ฉัตรวิชิตกูล 

 ๙๙๘ นายอดุลย  เชาววาทิน 

 ๙๙๙ นายอนันต  วงศเบญจรัตน 

 ๑๐๐๐ นายอภิลักษณ  สุทธิพัฒนางกูร 

 ๑๐๐๑ นายอารีย  พิจิตรกลาเอี่ยม 

 ๑๐๐๒ นายกมลศักด์ิ  บัวออน 

 ๑๐๐๓ นายโกวิท  ปญญาตรง 

 ๑๐๐๔ นายจตุพร  บุรุษพัฒน 

 ๑๐๐๕ นายจารุพล  ปราบณศักด์ิ 

 ๑๐๐๖ นายชวลิต  นิยมธรรม 

 ๑๐๐๗ นายชัชวาลย  พิศดําขํา 

 ๑๐๐๘ นายชูศักด์ิ  ต้ังศิริไพบูลย 

 ๑๐๐๙ นายโชคชัย  มณีนาค 

 ๑๐๑๐ นายไชยผดุง  พรหมสวัสด์ิ 

 ๑๐๑๑ นายไชยยงค  ธนารักษ 

 ๑๐๑๒ นายธงชัย  ภูวชิรานนท 

 ๑๐๑๓ นายธงชัย  ศิริพัฒนานุกูลชัย 

 ๑๐๑๔ นายธวัช  ปทุมพงษ 

 ๑๐๑๕ นายธัญญา  เนติธรรมกุล 

 ๑๐๑๖ นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ 

 ๑๐๑๗ นายธีระศักด์ิ  บุญชูดวง 

 ๑๐๑๘ นายนพดล  ธิยะใจ 

 ๑๐๑๙ นายนพดล  พฤกษะวัน 



 หนา   ๙๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๒๐ นายปรมินทร  วงศสุวัฒน 

 ๑๐๒๑ นายปราณีต  รอยบาง 

 ๑๐๒๒ นายพงศบุณย  ปองทอง 

 ๑๐๒๓ นายพงษศักด์ิ  เย็นแสงจันทร 

 ๑๐๒๔ นายพนม  ทิพยชาติ 

 ๑๐๒๕ นายพรชัย  ตนสายเพ็ชร 

 ๑๐๒๖ นายพิทยา  รัฐกาญจน 

 ๑๐๒๗ นายพิทักษ  รัตนจารุรักษ 

 ๑๐๒๘ นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน 

 ๑๐๒๙ นายรัชฎา  สุริยกุล  ณ  อยุธยา 

 ๑๐๓๐ นายวรพล  จันทรงาม 

 ๑๐๓๑ นายวราวุธ  สุธีธร 

 ๑๐๓๒ นายวัลลภ  เสือดี 

 ๑๐๓๓ นายวิชัย  อุดมศรีวัฒนา 

 ๑๐๓๔ นายวิลาศ  พันธุมะผล 

 ๑๐๓๕ นายวิวัฒน  โสเจยยะ 

 ๑๐๓๖ นายวีระยุทธ  กุลพรพันธ 

 ๑๐๓๗ นายสมชัย  มาเสถียร 

 ๑๐๓๘ นายสมชาย  จารุสัมพันธจิต 

 ๑๐๓๙ นายสมนึก  สุขชวย 

 ๑๐๔๐ นายสมพร  ไชยจรัส 

 ๑๐๔๑ นายสมฤทธิ์  วิไลพรรัตนา 

 ๑๐๔๒ นายสมศักด์ิ  เข่ือนแกว 

 ๑๐๔๓ นายสมหมาย  กิตยากุล 

 ๑๐๔๔ นายสมาน  มานะกิจ 

 ๑๐๔๕ นายสุพจน  จันทราภรณศิลป 

 ๑๐๔๖ นายสุรวุฒิ  ทิพยเกษร 

 ๑๐๔๗ นายสุรศักด์ิ  คณารักษสันติ 

 ๑๐๔๘ นายสุระพงษ  ศรีอักษร 

 ๑๐๔๙ นายอดิสัย  จารุรัตน 

 ๑๐๕๐ นายอนันต  โตวิริยะเวช 

 ๑๐๕๑ นายอัศวชัย  จันทิมางกูร 

 ๑๐๕๒ นายอาคม  พงษภมร 

 ๑๐๕๓ นายอุดมพร  อาณัติวงศ 

 ๑๐๕๔ นายอุทัย  ทองมี 

 ๑๐๕๕ นายธงชัย  ทวีศานต 

 ๑๐๕๖ นายลือชัย  วนรัตน 

 ๑๐๕๗ นายสงกรานต  อักษร 

 ๑๐๕๘ นายอุดม  ภิญโญ 

 ๑๐๕๙ นายขจรชัย  ผดุงศุภไลย 

 ๑๐๖๐ นายชัยวุฒิ  สุทธิเรืองวงศ 

 ๑๐๖๑ นายธรณินทร  วีระวัฒน 

 ๑๐๖๒ นายนที  ทับมณี 

 ๑๐๖๓ นายบุญลิ  ศีลวัตกุล 

 ๑๐๖๔ นายวิชัย  อัศวฤทธิพรหม 

 ๑๐๖๕ นายวีระศักด์ิ  พึ่งรัศมี 

 ๑๐๖๖ นายศุภฤกษ  สิตะหิรัญ 

 ๑๐๖๗ นายขจิต  สุขุม 

 ๑๐๖๘ นายจรัส  กิตติสมบูรณสุข 

 ๑๐๖๙ นายชัยณรงค  โชไชย 

 ๑๐๗๐ นายทศพล  ทังสุบุตร 

 ๑๐๗๑ นายยงยุทธ  ดวงนาค 



 หนา   ๙๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๗๒ นายวิชัย  โภชนกิจ 

 ๑๐๗๓ นายวิธาน  เหลาษมาภรณ 

 ๑๐๗๔ นายสนธยา  ทรัพยะประภา 

 ๑๐๗๕ นายสุภัฒ  สงวนดีกุล 

 ๑๐๗๖ นายสุรเดช  อัศวินทรางกูร 

 ๑๐๗๗ นายอดุลย  ยุววิทยาพานิชย 

 ๑๐๗๘ นายกมล  สรรพอาสา 

 ๑๐๗๙ นายกฤษดา  ตันธีระธรรม 

 ๑๐๘๐ นายกลั่น  สกุลประดิษฐ 

 ๑๐๘๑ นายกันตภณ  สิทธิเวช 

 ๑๐๘๒ นายกิจ  หลีกภัย 

 ๑๐๘๓ นายกิตตินันท  ลีลาวัฒนเกียรติ 

 ๑๐๘๔ นายกิตติพงษ  ศิริสานนท 

 ๑๐๘๕ นายกิตติศักด์ิ  โตมรศักด์ิ 

 ๑๐๘๖ นายไกร  บุญบันดาล 

 ๑๐๘๗ นายขนบ  จรูญศรีสวัสด์ิ 

 ๑๐๘๘ นายขวัญชาติ  วงศศุภรานันต 

 ๑๐๘๙ นายเขมกร  อินทรหอม 

 ๑๐๙๐ นายคเณศ  ดาโรจน 

 ๑๐๙๑ นายครรลอง  ยุทธชัย 

 ๑๐๙๒ นายควรคิด  ชโลธรรังษี 

 ๑๐๙๓ นายคูณศักด์ิ  รัชนีกร 

 ๑๐๙๔ นายจรรยา  สุคนธคันธชาติ 

 ๑๐๙๕ นายจรัล  สันติกุล 

 ๑๐๙๖ นายจักรี  ชื่นอุระ 

 ๑๐๙๗ นายจัดเจน  จิวะนนท 

 ๑๐๙๘ นายจําเริญ  ทัศวา 

 ๑๐๙๙ นายจิรภัทร  อินทรโต 

 ๑๑๐๐ นายจิรศักด์ิ  กีรติวรการ 

 ๑๑๐๑ นายจิรศักด์ิ  มิ่งวรฉัตร 

 ๑๑๐๒ นายจิระศักด์ิ  ศักรางกูร 

 ๑๑๐๓ นายเจน  รัตนพิเชฎฐชัย 

 ๑๑๐๔ นายเจิดศักด์ิ  ตรรกวิทย 

 ๑๑๐๕ นายฉลองศักด์ิ  เชียรวิชัย 

 ๑๑๐๖ นายฉลองศักด์ิ  อักษรดี 

 ๑๑๐๗ นายเฉลิมพล  เบญจกาญจน 

 ๑๑๐๘ นายชง  สิรินพมณี 

 ๑๑๐๙ นายชนสิทธิ์  ธนาสนะ 

 ๑๑๑๐ นายชนะ  แพงพิบูลย 

 ๑๑๑๑ นายชวลิต  เมฆจําเริญ 

 ๑๑๑๒ นายชัชวาลย  วิไลวงษ 

 ๑๑๑๓ นายชัยธัช  มานะศรีสุริยัน 

 ๑๑๑๔ นายชัยวัฒน  ศิรินุพงศ 

 ๑๑๑๕ นายชาญ  ไลทอง 

 ๑๑๑๖ นายชํานาญ  ปริบาล 

 ๑๑๑๗ นายชํานาญวิทย  เตรัตน 

 ๑๑๑๘ นายชุมพล  ชิตวิเศษ 

 ๑๑๑๙ นายชุมพล  ศันสยะวิชัย 

 ๑๑๒๐ นายชูชัย  เสโลห 

 ๑๑๒๑ นายเชิดชัย  แจมจํารัส 

 ๑๑๒๒ นายณรงค  สมบูรณสุทธิ์ 

 ๑๑๒๓ นายดลเดช  พัฒนรัฐ 



 หนา   ๙๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๒๔ นายดําริ  วชิโรดม 

 ๑๑๒๕ นายเดชา  ชมเดช 

 ๑๑๒๖ นายเดชา  มหาวิจิตร 

 ๑๑๒๗ นายถวิล  หาญไชยนะ 

 ๑๑๒๘ นายทรงชัย  คลอวุฒินันท 

 ๑๑๒๙ นายทรงธรรม  วรรณสิทธิ์ 

 ๑๑๓๐ นายทรงวุฒิ  เชิญขวัญศรี 

 ๑๑๓๑ นายทรงสิทธิ์  กุลวิทิต 

 ๑๑๓๒ นายทวนทอง  เปยจําปา 

 ๑๑๓๓ นายทวี  ดานยุทธศิลป 

 ๑๑๓๔ นายทวีศักด์ิ  วิจิตรวงศวาน 

 ๑๑๓๕ นายทศพร  พิสิษฐกุล 

 ๑๑๓๖ นายทํานอง  ศรีเมือง 

 ๑๑๓๗ นายเทอดศักด์ิ  โสดาทิพย 

 ๑๑๓๘ นายธงชัย  แกวเจริญ 

 ๑๑๓๙ นายธงชัย  เตยะธิติ 

 ๑๑๔๐ นายธนาพล  วจนะวิชากร 

 ๑๑๔๑ นายธวัช  สุระบาล 

 ๑๑๔๒ นายธัชพงศ  แผความดี 

 ๑๑๔๓ นายธีรวิทย  ทองนอก 

 ๑๑๔๔ นายธีรศักด์ิ  ล้ิมประสิทธิศักด์ิ 

 ๑๑๔๕ นายธีระ  รัชตะวรรณ 

 ๑๑๔๖ นายธีระชัย  นวลยง 

 ๑๑๔๗ นายธีระพิบูลย  สิงหรา  ณ  อยุธยา 

 ๑๑๔๘ นายนพมาศ  พูลศิริ 

 ๑๑๔๙ นายนลิน  ต้ังประสิทธิ์ 

 ๑๑๕๐ นายนิคม  ปนแกว 

 ๑๑๕๑ นายนิติธรรม  รัตนานิคม 

 ๑๑๕๒ นายนิพนธ  เชื้อประดิษฐ 

 ๑๑๕๓ นายนิพนธ  เลิศศรีสุวัฒนา 

 ๑๑๕๔ นายนิมิต  วันไชยธนวงศ 

 ๑๑๕๕ นายนิวัฒน  ศรีบุญนาค 

 ๑๑๕๖ นายบัณณธร  ทองหลอ 

 ๑๑๕๗ นายบุญณรงค  กวีพันธ 

 ๑๑๕๘ นายบุญสง  วิจักษณบุญ 

 ๑๑๕๙ นายบุณยรัตน  จงสิริวงศ 

 ๑๑๖๐ นายปฐม  สาธิตานนท 

 ๑๑๖๑ นายประกิจ  โรจนดิลก 

 ๑๑๖๒ นายประนันท  จูฬติตตะ 

 ๑๑๖๓ นายประพนธ  เอี่ยมสุนทร 

 ๑๑๖๔ นายประพัฒน  หวลถนอม 

 ๑๑๖๕ นายประสงค  ภาเรือง 

 ๑๑๖๖ นายประสพศักด์ิ  เนียมรักษา 

 ๑๑๖๗ นายประสพสุข  ศิริพานิช 

 ๑๑๖๘ นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท 

 ๑๑๖๙ นายปราโมทย  ประสงควัฒนา 

 ๑๑๗๐ นายปรีชา  แกวกอ 

 ๑๑๗๑ นายปรีชา  มีสมศักด์ิ 

 ๑๑๗๒ นายปรีดา  พัตรสันดร 

 ๑๑๗๓ นายปญญา  ผลสวัสด์ิ 

 ๑๑๗๔ นายปติเลิศ  สุวรรณเกษา 

 ๑๑๗๕ นายปยะ  ปรีดารมยโรจน 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๗๖ นายเผด็จ  แนบเนียน 

 ๑๑๗๗ นายพงศธร  ถาวรวงศ 

 ๑๑๗๘ นายพชร  แกวกาหลง 

 ๑๑๗๙ นายพินัย  ฦๅไชย 

 ๑๑๘๐ นายพิพัฒน  ศังขะฤกษ 

 ๑๑๘๑ นายพิภพ  ดําทองสุข 

 ๑๑๘๒ นายพิเศษ  ธีรการุณวงศ 

 ๑๑๘๓ นายพีรบูรณ  ทองศิริเศรษฐ 

 ๑๑๘๔ นายพูนศักด์ิ  ทองใย 

 ๑๑๘๕ นายพูลศักด์ิ  เกษศิริ 

 ๑๑๘๖ จาสิบเอก  ไพโรจน  พวงทอง 

 ๑๑๘๗ นายไพโรจน  ศรีรุงเรือง 

 ๑๑๘๘ นายไพศาล  วิมลรัตน 

 ๑๑๘๙ นายไพศาล  สําราญทรัพย 

 ๑๑๙๐ นายภุชงค  รังสินธุ 

 ๑๑๙๑ นายมณฑล  สนามชัยสกุล 

 ๑๑๙๒ นายมนัส  เพ็งสุทธิ์ 

 ๑๑๙๓ นายมหรรณพ  กาญจนวิจิตร 

 ๑๑๙๔ นายมเหศวร  ภักดีคง 

 ๑๑๙๕ นายมังกร  ยนตตระกูล 

 ๑๑๙๖ นายมุรธาธีร  รักชาติเจริญ 

 ๑๑๙๗ นายเมธาวัฒน  ศรีวงศ 

 ๑๑๙๘ นายแมนรัตน  รัตนสุคนธ 

 ๑๑๙๙ นายไมตรี  เทศกาล 

 ๑๒๐๐ นายไมตรี  โนนสูงเนิน 

 ๑๒๐๑ นายยงศักด์ิ  นันตติกูล 

 ๑๒๐๒ นายย่ิงศักด์ิ  ฐิติวร 

 ๑๒๐๓ นายยินชัย  อานันทนสกุล 

 ๑๒๐๔ นายยุติศักด์ิ  เอกอัคร 

 ๑๒๐๕ นายรัตนชาติ  ดาวัลย 

 ๑๒๐๖ นายเรวัตร  โสดสถิตย 

 ๑๒๐๗ นายเรืองชัย  อิทธิพล 

 ๑๒๐๘ นายวรสัณห  คุมญาติ 

 ๑๒๐๙ นายวรสิทธิ์  ชัยเลิศวณิชกุล 

 ๑๒๑๐ นายวราวุธ  ปนเงิน 

 ๑๒๑๑ นายวสันต  เสนศิริวรวงศ 

 ๑๒๑๒ นายวิชัย  ขจรปรีดานนท 

 ๑๒๑๓ นายวิชัย  ลือวรรณ 

 ๑๒๑๔ นายวิชิต  แกวจินดา 

 ๑๒๑๕ นายวิชิน  หมื่นศรีจูม 

 ๑๒๑๖ นายวิเชียร  บุญแลบ 

 ๑๒๑๗ นายวิญญาณ  มาลีวัตร 

 ๑๒๑๘ นายวิทยา  จันทรฉลอง 

 ๑๒๑๙ นายวิทยา  โพธิ์แสง 

 ๑๒๒๐ นายวิทิต  มาไพศาลสิน 

 ๑๒๒๑ นายวินัย  คงเจริญ 

 ๑๒๒๒ นายวินัย  ตรงจิตพิทักษ 

 ๑๒๒๓ นายวินิตย  ปยะเมธาง 

 ๑๒๒๔ นายวิรัตน  ทํานุราศรี 

 ๑๒๒๕ นายวิโรจน  บัวเผื่อน 

 ๑๒๒๖ นายวิโรจน  พรหมชัย 

 ๑๒๒๗ นายวิศณุ  สุดาพร 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๒๘ นายวิศาล  เพชรคง 

 ๑๒๒๙ นายวิศิษฐ  สิทธิสมบัติ 

 ๑๒๓๐ นายวิษณุ  เหลามีผล 

 ๑๒๓๑ นายวิสิทธิ์  เงินทิพย 

 ๑๒๓๒ วาที่พันตรี  วีรยุทธ  ไวยภาษ 

 ๑๒๓๓ นายวีรวุฒิ  ประวัติ 

 ๑๒๓๔ นายวีรวุธ  ปุตระเศรณี 

 ๑๒๓๕ นายวีระ  จันทรทิพรักษ 

 ๑๒๓๖ นายวีระศักด์ิ  วิจิตรแสงศรี 

 ๑๒๓๗ นายศรีพงศ  บุตรงามดี 

 ๑๒๓๘ นายศิรินิพนธ  แจงจันทร 

 ๑๒๓๙ นายศิริยศ  รมสุข 

 ๑๒๔๐ นายศิลปชัย  ภาษาประเทศ 

 ๑๒๔๑ นายศุภโชค  เกษมพงษ 

 ๑๒๔๒ นายศุภโชค  เลาหะพันธุ 

 ๑๒๔๓ นายสนั่น  ไสว 

 ๑๒๔๔ นายสนิท  ขาวสอาด 

 ๑๒๔๕ นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ 

 ๑๒๔๖ นายสมชัย  กมลเทพเทวินทร 

 ๑๒๔๗ นายสมชาย  เปยถนอม 

 ๑๒๔๘ นายสมบูรณ  โอฬารกิจเจริญ 

 ๑๒๔๙ นายสมประสงค  พาหุรักษ 

 ๑๒๕๐ นายสมพงษ  นึกชอบ 

 ๑๒๕๑ นายสมมิตร  ศิลปประเสริฐ 

 ๑๒๕๒ นายสมศักด์ิ  ลาภอดิศร 

 ๑๒๕๓ นายสรกฤษณ  เมืองสนธิ์ 

 ๑๒๕๔ สิบเอก  สอาด  ศรีมณฑา 

 ๑๒๕๕ นายสังคม  อัชชวานิช 

 ๑๒๕๖ นายสันชัย  จันทรนวล 

 ๑๒๕๗ นายสันทัด  ณ  นคร 

 ๑๒๕๘ นายสันธนะ  บัวชาติ 

 ๑๒๕๙ นายสาธิต  อังสัจจะพงษ 

 ๑๒๖๐ นายสาธิต  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๑๒๖๑ นายสายัณห  เรืองรอง 

 ๑๒๖๒ นายสายันต  มังคละไชยา 

 ๑๒๖๓ นายสาโรช  วงศพรภักดี 

 ๑๒๖๔ นายสํารวย  คงสอน 

 ๑๒๖๕ นายสําราญ  ไพราม 

 ๑๒๖๖ นายสิทธิชัย  กิตติกูล 

 ๑๒๖๗ นายสืบศักด์ิ  เอี่ยมวิจารณ 

 ๑๒๖๘ นายสุจิต  จงประเสริฐ 

 ๑๒๖๙ นายสุทธิพงศ  ศิริบุญหลง 

 ๑๒๗๐ นายสุเทพ  ภัทรศยกุล 

 ๑๒๗๑ นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ 

 ๑๒๗๒ นายสุบิน  บุญประสพ 

 ๑๒๗๓ นายสุพจน  กิจธัญญปรีดา 

 ๑๒๗๔ นายสุรพงษ  แกวปาน 

 ๑๒๗๕ นายสุรพล  เกตุเล็ก 

 ๑๒๗๖ นายสุริยะ  อมรโรจนวรวุฒิ 

 ๑๒๗๗ นายสุวิชา  ดามพวรรณ 

 ๑๒๗๘ นายแสวง  บุญรักศิลป 

 ๑๒๗๙ นายอโณทัย  ธรรมกุล 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๘๐ นายอนุ  กิจบัญชา 

 ๑๒๘๑ นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา 

 ๑๒๘๒ นายอนุวัธ  วงศวรรณ 

 ๑๒๘๓ นายอภิชัจ  ฉายงาม 

 ๑๒๘๔ นายอภิเชษฐ  ปนทอง 

 ๑๒๘๕ นายอภินันท  ภูทอง 

 ๑๒๘๖ นายอภิรักษ  ศักด์ิสนิท 

 ๑๒๘๗ นายอรรถนนท  โบสุวรรณ 

 ๑๒๘๘ นายอวยชัย  อินทรนาค 

 ๑๒๘๙ นายอวยพร  อนุนาท 

 ๑๒๙๐ นายอัศนี  ประทุมวงศ 

 ๑๒๙๑ นายอาทิตย  พนมสินธุ 

 ๑๒๙๒ นายอานนท  ศรีรัตน 

 ๑๒๙๓ นายอิทธิพล  เคาสุวรรณ 

 ๑๒๙๔ นายอิสสระ  สัตยมาศ 

 ๑๒๙๕ นายอุดม  อนันตชินะ 

 ๑๒๙๖ นายกฤช  กระแสรทิพย 

 ๑๒๙๗ นายกิตติพัฒน  เดชะพหุล 

 ๑๒๙๘ นายเกียรติศักด์ิ  เวชวงศวาน 

 ๑๒๙๙ นายคงกริช  พรคงธวัช 

 ๑๓๐๐ นายฉัตรชัย  ยอดอุดม 

 ๑๓๐๑ นายฉัตรชัย  เสรีนนทชัย 

 ๑๓๐๒ นายชัยโรจน  สินธุพุฒิพงศ 

 ๑๓๐๓ นายชาตพล  อาภาสัตย 

 ๑๓๐๔ นายโชคชัย  ณัฏฐวรรธนะ 

 ๑๓๐๕ นายณรงคศักด์ิ  สมพัศ 

 ๑๓๐๖ นายแดนไทย  เจริญ 

 ๑๓๐๗ พันตํารวจเอก  ทรงศักด์ิ   

  รักศักด์ิสกุล 

 ๑๓๐๘ นายทวีรัตน  นาคเนียม 

 ๑๓๐๙ นายทศพร  วงษมงคล 

 ๑๓๑๐ นายธนวีร  ประวัติ 

 ๑๓๑๑ นายธนสิทธิ์  พานิชวงษ 

 ๑๓๑๒ นายธนัช  หริการบัญชร 

 ๑๓๑๓ นายธนาชัย  พะยอมสวาท 

 ๑๓๑๔ นายธวัชชัย  ชัยวัฒน 

 ๑๓๑๕ นายนภินทร  จอกลอย 

 ๑๓๑๖ นายบุญธรรม  กําลังเกื้อ 

 ๑๓๑๗ นายปกรณ  ปฏิพิมพาคม 

 ๑๓๑๘ นายปกรณ  เพ็ญจันทร 

 ๑๓๑๙ นายปฏิคม  วงษสุวรรณ 

 ๑๓๒๐ นายประทีป  กันภัยเพื่อน 

 ๑๓๒๑ นายประมูล  ประเสริฐสุข 

 ๑๓๒๒ พันตํารวจเอก  ประเวศน   

  มูลประมุข 

 ๑๓๒๓ นายประสาร  มหาลี้ตระกูล 

 ๑๓๒๔ นายประเสริฐ  ปากระโทก 

 ๑๓๒๕ นายปรีชา  วงศอนันตนนท 

 ๑๓๒๖ นายปรีชา  โสวรรณี 

 ๑๓๒๗ นายพิรุณ  หนอแกว 

 ๑๓๒๘ นายพิสนธิ์  ฉํ่าเฉลิม 

 ๑๓๒๙ นายไพศาล  สุวรรณรักษา 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๓๐ นายภักดี  ต้ังธรรม 

 ๑๓๓๑ นายมนู  วิวัฒนวานิช 

 ๑๓๓๒ นายเรืองศักด์ิ  สุวารี 

 ๑๓๓๓ นายลิขิต  ลีลาชุติพงศ 

 ๑๓๓๔ นายวิชิต  ภิรมยาภรณ 

 ๑๓๓๕ นายวิเชษฐ  พุทธวิริยากร 

 ๑๓๓๖ นายวุฒิชัย  เจนวิริยะกุล 

 ๑๓๓๗ นายศักด์ิชัย  คํ้าชู 

 ๑๓๓๘ นายสมจิต  สัจสัญญาวุฒิ 

 ๑๓๓๙ นายสมชาย  วิมานศักด์ิ 

 ๑๓๔๐ นายสมนึก  พงษเพชร 

 ๑๓๔๑ นายสมนึก  สุขแสงธรรม 

 ๑๓๔๒ นายสหการณ  เพ็ชรนรินทร 

 ๑๓๔๓ นายสหัส  เพ็ชรแยม 

 ๑๓๔๔ นายสิน  อุตะปะละ 

 ๑๓๔๕ นายสุชิน  ดํากระเด็น 

 ๑๓๔๖ นายสุภาพงศ  อินทรวัชระ 

 ๑๓๔๗ นายสุรพล  แกวภราดัย 

 ๑๓๔๘ พันเอก  สุรศักด์ิ  ณ  ลําปาง 

 ๑๓๔๙ นายสุรัตน  ล้ิมลาวัลย 

 ๑๓๕๐ นายสุวิจักขณ  ศรีเบ็ญรัตน 

 ๑๓๕๑ นายเสนีย  รัตนเจริญ 

 ๑๓๕๒ นายเสรี  สระปญญา 

 ๑๓๕๓ นายอภิชาต  จารุศิริ 

 ๑๓๕๔ นายอารีย  เฉลยสุข 

 ๑๓๕๕ นายอุดม  คุยณรา 

 ๑๓๕๖ นายอุดม  รัตนโภคิน 

 ๑๓๕๗ นายกําจัด  ดิศวัฒน 

 ๑๓๕๘ นายกิตติ  ภูศรี 

 ๑๓๕๙ นายเกษม  กองกูล 

 ๑๓๖๐ นายเจิมพงศ  ตองกระโทก 

 ๑๓๖๑ นายเฉลิมศักด์ิ  อุทกสินธุ 

 ๑๓๖๒ นายชาญชัย  โกศลธนากุล 

 ๑๓๖๓ นายเชิญธงไชย  บุญชูวิทย 

 ๑๓๖๔ นายโชคชัย  ศรีทอง 

 ๑๓๖๕ นายทองหลอ  ตอยปาน 

 ๑๓๖๖ นายธนวัน  ทองสุกโชติ 

 ๑๓๖๗ นายธนิช  นุมนอย 

 ๑๓๖๘ นายปกรณ  สุขพินิจ 

 ๑๓๖๙ นายปญญา  ยังประดิษฐ 

 ๑๓๗๐ นายเพทาย  คมขํา 

 ๑๓๗๑ นายวิทยา  คาไกล 

 ๑๓๗๒ นายวิทยา  วิทยาศรัย 

 ๑๓๗๓ นายวินัย  ลัฐิกาวิบูลย 

 ๑๓๗๔ นายวินัย  ลูวิโรจน 

 ๑๓๗๕ นายวีรศักด์ิ  ลดาคม 

 ๑๓๗๖ นายสงศักด์ิ  รูปแกว 

 ๑๓๗๗ นายสมชาย  รัตนไทย 

 ๑๓๗๘ นายสมทวี  กอพัฒนาศิลป 

 ๑๓๗๙ นายสรสิช  ลอยกุลนันท 

 ๑๓๘๐ นายสฤษดิเดช  ขําปญญา 

 ๑๓๘๑ นายสายัณห  ชวยจันทร 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๘๒ นายสุภา  มะโนปญญา 

 ๑๓๘๓ นายสุวิทย  สุมาลา 

 ๑๓๘๔ นายเสรี  สุระบาล 

 ๑๓๘๕ นายอนุรักษ  ทศรัตน 

 ๑๓๘๖ นายอําพล  ธรรมปาโล 

 ๑๓๘๗ นายจีรพล  เพชรสม 

 ๑๓๘๘ นายปญญา  สละทองตรง 

 ๑๓๘๙ นายมานัส  ทารัตนใจ 

 ๑๓๙๐ นายวัชรานนท  พยัคฆนันทน 

 ๑๓๙๑ นายสุทธิพงศ  ชาญชญานนท 

 ๑๓๙๒ นายสุทิน  เจริญสวัสด์ิ 

 ๑๓๙๓ นายกฤษฎา  ธาราสุข 

 ๑๓๙๔ นายพายับ  นามประเสริฐ 

 ๑๓๙๕ นายวิเชียร  วงษสมาน 

 ๑๓๙๖ นายกนก  สมะวรรธนะ 

 ๑๓๙๗ นายกรกฎ  ศิริมัย 

 ๑๓๙๘ นายกริช  เถาวโท 

 ๑๓๙๙ นายกรี  แสนคํา 

 ๑๔๐๐ นายกอกิจ  เชียงทอง 

 ๑๔๐๑ นายการุณ  สกุลประดิษฐ 

 ๑๔๐๒ นายกิจบดี  กองเบญจภุช 

 ๑๔๐๓ นายกิตติศักด์ิ  อัจฉริยะขจร 

 ๑๔๐๔ นายกิติเชษฐ  ศรีดิษฐ 

 ๑๔๐๕ นายกีรติ  เจริญชลวานิช 

 ๑๔๐๖ นายกุมพล  อินทสุวรรณ 

 ๑๔๐๗ นายเกรียงไกร  ซ้ิมเจริญ 

 ๑๔๐๘ นายเกรียงศักด์ิ  วารีแสงทิพย 

 ๑๔๐๙ นายเกษม  เขียวสอาด 

 ๑๔๑๐ นายเกษม  สุวรรณจักร 

 ๑๔๑๑ นายเกษม  เอี่ยมอรุณ 

 ๑๔๑๒ นายเกียรติ  ทองลิ้ม 

 ๑๔๑๓ นายเกียรติพงศ  คําไทย 

 ๑๔๑๔ นายโกศล  พละกลาง 

 ๑๔๑๕ นายขจร  เสวี 

 ๑๔๑๖ นายขจรศักด์ิ  โสภาจารีย 

 ๑๔๑๗ นายขวัญดี  สิงหทอง 

 ๑๔๑๘ นายเขนก  โกสุโข 

 ๑๔๑๙ นายเข็มชาติ  นันโท 

 ๑๔๒๐ นายคเณศ  ประสิทธิการกุล 

 ๑๔๒๑ นายจตุรงค  เกิดปน 

 ๑๔๒๒ นายจรัญ  บุญกาญจน 

 ๑๔๒๓ นายจรัล  ฉกรรจแดง 

 ๑๔๒๔ นายจรัส  หนุนอนันต 

 ๑๔๒๕ นายจรินทร  สาขะจันทร 

 ๑๔๒๖ นายจรูญ  จักรมุณี 

 ๑๔๒๗ นายจรูญ  แจมวัฏกูล 

 ๑๔๒๘ นายจรูญ  ทองขาว 

 ๑๔๒๙ นายจะเด็ด  เปาโสภา 

 ๑๔๓๐ นายจํานงค  พึ่งเรียน 

 ๑๔๓๑ นายจิติ  หนูแกว 

 ๑๔๓๒ นายจิรพงษ  รักษาบุญ 

 ๑๔๓๓ นายจุฬา  จ้ีเพชร 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๔๓๔ นายเจริญ  นาคะสรรค 

 ๑๔๓๕ นายเจริญ  สิงหลอ 

 ๑๔๓๖ นายเจี่ยง  วงศสวัสด์ิสุริยะ 

 ๑๔๓๗ นายฉัตรชัย  ทีรฆวณิช 

 ๑๔๓๘ นายเฉลิม  ทะเลรัตน 

 ๑๔๓๙ นายเฉลิม  นวลแกว 

 ๑๔๔๐ นายเฉลิมพล  แกวเมืองมูล 

 ๑๔๔๑ นายเฉลิมศักด์ิ  มีไพบูลยสกุล 

 ๑๔๔๒ นายเฉวียง  กรุณวงษ 

 ๑๔๔๓ นายชวนันท  ชาญศิลป 

 ๑๔๔๔ นายชวลิต  สมรักษ 

 ๑๔๔๕ นายชัยนันท  ชะอุมงาม 

 ๑๔๔๖ นายชัยยุทธ  ชินณะราศรี 

 ๑๔๔๗ นายชัยยุทธ  สุขศรี 

 ๑๔๔๘ นายชัยวัฒน  บุณฑริก 

 ๑๔๔๙ นายชัยวัฒน  เรืองวาณิชยกุล 

 ๑๔๕๐ นายชาญชัย  โหสงวน 

 ๑๔๕๑ นายชาญพล  พองพรหม 

 ๑๔๕๒ นายชาญวิทย  แสงมณี 

 ๑๔๕๓ นายชาญศักด์ิ  กนกสิงห 

 ๑๔๕๔ นายชุษณา  สวนกระตาย 

 ๑๔๕๕ นายชูเกียรติ  เต็งไตรสรณ 

 ๑๔๕๖ นายเชษฐ  อยูดี 

 ๑๔๕๗ นายเชษฐพงษ  เมฆสัมพันธ 

 ๑๔๕๘ นายเชาวรัตน  คลายสอน 

 ๑๔๕๙ นายเชาวฤทธิ์  สุนนท 

 ๑๔๖๐ นายเชาวเลิศ  ขวัญเมือง 

 ๑๔๖๑ นายเชิญ  พันธกลิ่น 

 ๑๔๖๒ นายไชยยันต  ถาวระวรณ 

 ๑๔๖๓ นายไชยันต  รัชชกูล 

 ๑๔๖๔ นายฐิตวัฒน  พิลึก 

 ๑๔๖๕ นายฐิตินันท  สารเนตร 

 ๑๔๖๖ นายณรงคชัย  พิพัฒนธนวงศ 

 ๑๔๖๗ นายณรงคฤทธิ์  โสภา 

 ๑๔๖๘ นายณัฐพงศ  โฆษชุณหนันท 

 ๑๔๖๙ นายดํารง  คงสัตยกุล 

 ๑๔๗๐ นายดําริห  ปนประณต 

 ๑๔๗๑ นายดิเรก  อรรถาชิต 

 ๑๔๗๒ นายดีรพัฒน  บุญจนาวิโรจน 

 ๑๔๗๓ นายเดชพล  ปรีชากุล 

 ๑๔๗๔ นายเดชา  ประชุมแดง 

 ๑๔๗๕ นายเดชา  พูลวงศ 

 ๑๔๗๖ นายเดชา  ลลิตอนันตพงศ 

 ๑๔๗๗ นายเดวิด  บรรเจิดพงศชัย 

 ๑๔๗๘ นายไตรรัตน  จารุทัศน 

 ๑๔๗๙ นายถนอม  สหะวรกุลศักด์ิ 

 ๑๔๘๐ นายถวัลย  นวลยอง 

 ๑๔๘๑ นายถาวร  เจียมเจริญ 

 ๑๔๘๒ นายทนงศักด์ิ  วันชัย 

 ๑๔๘๓ นายทรงกลด  เอี่ยมจตุรภัทร 

 ๑๔๘๔ นายทรงชัย  รมโพธิ์ 

 ๑๔๘๕ นายทรงชัย  วีระทวีมาศ 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๔๘๖ นายทรงวุฒิ  ผสมทรัพย 

 ๑๔๘๗ นายทรงศักด์ิ  ศรีประเสริฐ 

 ๑๔๘๘ นายทวนทัน  กิจไพศาลสกุล 

 ๑๔๘๙ นายทวี  ปาทะรัตน 

 ๑๔๙๐ นายทวี  สุดพวง 

 ๑๔๙๑ นายทวีชัย  เตชะพงศวรชัย 

 ๑๔๙๒ นายทวีพล  จูฑะพล 

 ๑๔๙๓ นายทวีศักด์ิ  จรรยาเจริญ 

 ๑๔๙๔ นายทวีศักด์ิ  ปนทอง 

 ๑๔๙๕ นายทศพร  ชัมพูนทะ 

 ๑๔๙๖ นายทศพล  ปนแกว 

 ๑๔๙๗ นายทองดี  ชํานาญกุล 

 ๑๔๙๘ นายเทพอักษร  เพ็งพันธ 

 ๑๔๙๙ นายธงชัย  เครือหงษ 

 ๑๕๐๐ นายธงชัย  ชิวปรีชา 

 ๑๕๐๑ นายธงชัย  ตะเพียรทอง 

 ๑๕๐๒ นายธงชัย  สุขเศวต 

 ๑๕๐๓ นายธงไชย  ศรีนพคุณ 

 ๑๕๐๔ นายธนชัย  กําเนิดกลาง 

 ๑๕๐๕ นายธนนท  ชาวเขลางค 

 ๑๕๐๖ นายธนิต  คัมภิรานนท 

 ๑๕๐๗ นายธเนศ  วงศยานนาวา 

 ๑๕๐๘ นายธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ 

 ๑๕๐๙ นายธเนศวร  ศรีไพบูลย 

 ๑๕๑๐ นายธรณินทร  ไชยเรืองศรี 

 ๑๕๑๑ นายธรรมนูญ  ขําฉวี 

 ๑๕๑๒ นายธรรมรักษ  ละอองนวล 

 ๑๕๑๓ นายธวัช  จินาพันธ 

 ๑๕๑๔ นายธวัช  บุทธรักษา 

 ๑๕๑๕ นายธวัช  ศิริพงษ 

 ๑๕๑๖ วาที่รอยตรี  ธวัช  โสมภีร 

 ๑๕๑๗ นายธวัชชัย  กฤษณัมพก 

 ๑๕๑๘ นายธวัชชัย  พีรพัฒนดิษฐ 

 ๑๕๑๙ นายธวัชชัย  อัครวิพุธ 

 ๑๕๒๐ นายธัญพิสิษฐ  พวงจิก 

 ๑๕๒๑ นายธีรภัทร  วรรณฤมล 

 ๑๕๒๒ นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 

 ๑๕๒๓ นายธีรวัฒน  ประกอบผล 

 ๑๕๒๔ นายธีรวุฒิ  เอกะกุล 

 ๑๕๒๕ นายธีรศักด์ิ  ผาสุข 

 ๑๕๒๖ นายธีรศักด์ิ  ฤกษสมบูรณ 

 ๑๕๒๗ นายธีระพล  ศรีชนะ 

 ๑๕๒๘ นายนคร  ศรีพิสุทธิ์ 

 ๑๕๒๙ วาที่รอยตรี  นคเรศ  รังควัต 

 ๑๕๓๐ นายนที  จันทร 

 ๑๕๓๑ นายนพ  ศักดิเศรษฐ 

 ๑๕๓๒ นายนพพร  โชติกกําธร 

 ๑๕๓๓ นายนพพร  ทองสุวรรณ 

 ๑๕๓๔ นายนพรัตน  กลองทอง 

 ๑๕๓๕ นายนพรัตน  คงยืน 

 ๑๕๓๖ นายนเรศ  ยุนประยงค 

 ๑๕๓๗ นายนันทไชย  ต้ังธรรม 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๓๘ นายนิคม  ทองพิทักษ 

 ๑๕๓๙ นายนิคม  รักษาดี 

 ๑๕๔๐ นายนิพนธ  กฤชสินชัย 

 ๑๕๔๑ นายนิพนธ  กองเวหา 

 ๑๕๔๒ นายนิพนธ  ขอบคุณ 

 ๑๕๔๓ นายนิพนธ  ปอมสนาม 

 ๑๕๔๔ นายนิพนธ  ผลหมู 

 ๑๕๔๕ นายนิพนธ  ยืนยง 

 ๑๕๔๖ นายนิยม  สะอาดแกว 

 ๑๕๔๗ นายนิรุต  ถึงนาค 

 ๑๕๔๘ นายนิเวศน  เดชบุญม ี

 ๑๕๔๙ นายนุกูล  ชูทอง 

 ๑๕๕๐ นายนุวัต  พรอมฤทธิรณ 

 ๑๕๕๑ นายเนติ  วระนุช 

 ๑๕๕๒ นายเนรมิตร  สุขมณี 

 ๑๕๕๓ นายบรรจง  ใจทิพย 

 ๑๕๕๔ นายบรรจง  ไชยเชษฐ 

 ๑๕๕๕ วาที่รอยตรี  บรรจง  มูลตรีแกว 

 ๑๕๕๖ นายบรรจบ  นาสุริวงศ 

 ๑๕๕๗ นายบรรทม  แสงลี 

 ๑๕๕๘ วาที่รอยตรี  บริบูรณ  เสนาะล้ํา 

 ๑๕๕๙ นายบัญชา  พูลโภคา 

 ๑๕๖๐ นายบัญญัติ  สมสุพรรณ 

 ๑๕๖๑ นายบัญญัติ  อุทธา 

 ๑๕๖๒ นายบัณฑิต  หิรัญสถิตยพร 

 ๑๕๖๓ นายบุญเกิน  ลอยแกว 

 ๑๕๖๔ นายบุญชัย  บุญธรรมติระวุฒิ 

 ๑๕๖๕ นายบุญยัง  ขันธะกาด 

 ๑๕๖๖ นายบุญเร่ิม  บุญนิธิ 

 ๑๕๖๗ นายบุญฤกษ  โสรเนตร 

 ๑๕๖๘ นายบุรี  พุทธาภิบาล 

 ๑๕๖๙ นายปกครอง  ชูศรี 

 ๑๕๗๐ นายปกรณ  เกาศล 

 ๑๕๗๑ นายประกิตพันธุ  ทมทิตชงค 

 ๑๕๗๒ นายประคอง  เง่ือนกลาง 

 ๑๕๗๓ นายประจวบ  สุขจิตร 

 ๑๕๗๔ นายประจักษ  ศรีรพีพัฒน 

 ๑๕๗๕ นายประชน  แสงจักร 

 ๑๕๗๖ นายประเชิญ  แสงประจวบ 

 ๑๕๗๗ นายประดนเดช  นีละคุปต 

 ๑๕๗๘ นายประเดิม  แสนสิงห 

 ๑๕๗๙ นายประทีป  มั่นสกุล 

 ๑๕๘๐ นายประเทือง  ธนิยผล 

 ๑๕๘๑ นายประธานวิทย  ยูวะเวส 

 ๑๕๘๒ นายประพันธ  บริสุทธิ์ 

 ๑๕๘๓ นายประพันธ  ศรีสวาง 

 ๑๕๘๔ นายประไพ  ชนะราวี 

 ๑๕๘๕ นายประยุทธ  ยงยอด 

 ๑๕๘๖ นายประยูร  แสนวิเศษ 

 ๑๕๘๗ นายประโยชน  อุนจะนํา 

 ๑๕๘๘ นายประวิทย  วิกรัยพัฒน 

 ๑๕๘๙ นายประสงค  ไทยมี 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๙๐ นายประสงค  ปนจันทร 

 ๑๕๙๑ นายประสงค  โสมรัตนานนท 

 ๑๕๙๒ นายประสงค  เอี๊ยวเจริญ 

 ๑๕๙๓ นายประสาท  แสงสวาง 

 ๑๕๙๔ นายประสิทธิ์  จงวิชิต 

 ๑๕๙๕ นายประสิทธิ์  ประสาธนสุวรรณ 

 ๑๕๙๖ นายประสิทธิ์  สุไลมาน 

 ๑๕๙๗ นายประเสริฐ  คําพวงวิจิตร 

 ๑๕๙๘ นายประเสริฐ  จันฤาไชย 

 ๑๕๙๙ นายประเสริฐ  ฉัตรวชิระวงษ 

 ๑๖๐๐ นายประเสริฐ  ธรุานุช 

 ๑๖๐๑ นายประเสริฐ  บุญเรือง 

 ๑๖๐๒ นายประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ 

 ๑๖๐๓ นายประเสริฐ  ภวสันต 

 ๑๖๐๔ นายประเสริฐ  สุนทรเนตร 

 ๑๖๐๕ นายปราชญ  ชาวสวน 

 ๑๖๐๖ นายปรีชา  ไชยโย 

 ๑๖๐๗ นายปรีชา  บําบัด 

 ๑๖๐๘ นายปรีชา  พลย่ิง 

 ๑๖๐๙ นายปรีชา  มาละวรรณโณ 

 ๑๖๑๐ นายปรีชา  อินนุรักษ 

 ๑๖๑๑ นายปรีณัน  จิตะสมบัติ 

 ๑๖๑๒ นายปวน  มนตรี 

 ๑๖๑๓ นายปติเขต  สูรักษา 

 ๑๖๑๔ นายปน  จันจุฬา 

 ๑๖๑๕ นายผจญ  คําชูสังข 

 ๑๖๑๖ นายผดุงศักด์ิ  วรรณพงศ 

 ๑๖๑๗ นายผึ่งผาย  พรรณวดี 

 ๑๖๑๘ นายเผด็จ  บุญทรง 

 ๑๖๑๙ นายเผด็จ  โพธิ์อน 

 ๑๖๒๐ นายพงศศักด์ิ  รัตนชัยกุลโสภณ 

 ๑๖๒๑ นายพงษพิศ  พานิล 

 ๑๖๒๒ นายพรชัย  จงจิตรไพศาล 

 ๑๖๒๓ นายพรชัย  โอเจริญรัตน 

 ๑๖๒๔ นายพรศักด์ิ  ตระกูลชีวพานิตต 

 ๑๖๒๕ นายพัญู  พันธบูรณะ 

 ๑๖๒๖ นายพัดยศ  พุทธเจริญ 

 ๑๖๒๗ นายพันธณรงค  จันทรแสงศรี 

 ๑๖๒๘ นายพัลลภ  สิทธิผล 

 ๑๖๒๙ นายพานทอง  วังเค็ม 

 ๑๖๓๐ นายพิชัย  นามประกาย 

 ๑๖๓๑ นายพิเชษฐพงษ  โคตรทอง 

 ๑๖๓๒ นายพิทักษ  เกิดคง 

 ๑๖๓๓ นายพิธันดร  นิตยสุทธิ์ 

 ๑๖๓๔ นายพินันทร  คงคาเพชร 

 ๑๖๓๕ นายพินิจ  หงษเพชรงาม 

 ๑๖๓๖ นายพิพัฒน  นพเกื้อ 

 ๑๖๓๗ นายพิรัณห  ชูแกว 

 ๑๖๓๘ นายพิศณุ  พูนเพชรพันธุ 

 ๑๖๓๙ นายพิศิษฐ  วรรณศรี 

 ๑๖๔๐ นายพิษณุ  วงศพรชัย 

 ๑๖๔๑ นายพิสิษฐ  เนาวรังษี 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๖๔๒ รอยโท  เพียร  บุดดาโจม 

 ๑๖๔๓ นายโพชฌงค  หรองบุตรศรี 

 ๑๖๔๔ นายไพฑูรย  ถาวร 

 ๑๖๔๕ นายไพบูลย  เกษตรการุณย 

 ๑๖๔๖ นายไพบูลย  พันธนิติ 

 ๑๖๔๗ นายไพรัช  พุทธเจริญ 

 ๑๖๔๘ นายไพรัช  ภูทอง 

 ๑๖๔๙ นายไพโรจน  พอใจ 

 ๑๖๕๐ นายไพศาล  จอมคําสิงห 

 ๑๖๕๑ นายไพศาล  วิศาลาภรณ 

 ๑๖๕๒ นายไพศาล  วุฒิจํานงค 

 ๑๖๕๓ นายภาณุวัฒน  สุริยฉัตร 

 ๑๖๕๔ นายภารต  บุญเติม 

 ๑๖๕๕ นายภิญโญ  จันทมุณี 

 ๑๖๕๖ นายภูริวัฒน  ล้ีสวัสด์ิ 

 ๑๖๕๗ นายมงคล  สุขวัฒนาสินิทธิ์ 

 ๑๖๕๘ นายมนตรี  เทพสิทธิ์ 

 ๑๖๕๙ นายมนตรี  โยธารักษ 

 ๑๖๖๐ นายมนสิช  สิทธิสมบูรณ 

 ๑๖๖๑ นายมนัส  ประสงค 

 ๑๖๖๒ นายมนู  เบ็ญลาเซ็ง 

 ๑๖๖๓ นายมนูญ  จันทบุรี 

 ๑๖๖๔ นายมโน  รัตนอังศิริกุล 

 ๑๖๖๕ นายมังกร  เปลี่ยนสมัย 

 ๑๖๖๖ นายมัย  สุขเอี่ยม 

 ๑๖๖๗ นายมางก  ศรีสมัย 

 ๑๖๖๘ นายมานพ  สีทา 

 ๑๖๖๙ นายมานัส  ทิพยสัมฤทธิ์กุล 

 ๑๖๗๐ นายมานิต  ตันสกุล 

 ๑๖๗๑ นายมานิต  วิมุตติสุข 

 ๑๖๗๒ นายมานิตย  คนึงเพียร 

 ๑๖๗๓ นายมานิตย  คูประสิทธิ์ 

 ๑๖๗๔ นายมานิตย  อดิเรกกุลลักษณ 

 ๑๖๗๕ นายยงยุทธ  ขามส่ี 

 ๑๖๗๖ นายยงยุทธ  พรมบุตร 

 ๑๖๗๗ นายย่ิง  ทัศนแกว 

 ๑๖๗๘ นายยูโซะ  อามะ 

 ๑๖๗๙ นายโยธี  วิชัย 

 ๑๖๘๐ นายรณชัย  วิริยะทวีกุล 

 ๑๖๘๑ นายรวิ  ศุขกลิ่น 

 ๑๖๘๒ นายรวิศ  เรืองตระกูล 

 ๑๖๘๓ นายรวี  หาญเผชิญ 

 ๑๖๘๔ นายรอนี  แวดือราแม 

 ๑๖๘๕ นายระวี  บูรณธัญรัตน 

 ๑๖๘๖ นายรังสรรค  อักษรชาติ 

 ๑๖๘๗ นายรัชทิน  จันทรเจริญ 

 ๑๖๘๘ นายรุงโรจน  ธนาวงษนุเวช 

 ๑๖๘๙ นายเรวัตร  มากพูน 

 ๑๖๙๐ นายเรืองฤทธิ์  สินดี 

 ๑๖๙๑ นายลัญฉกร  วุฒิสิทธิกุลกิจ 

 ๑๖๙๒ นายเลอพงษ  พิไสยสามนตเขต 

 ๑๖๙๓ นายวนิช  สงสุข 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๖๙๔ นายวรพจน  กรีสุระเดช 

 ๑๖๙๕ นายวรรโณ  นาคเพชรพูล 

 ๑๖๙๖ นายวรวุฒิ  เทพทอง 

 ๑๖๙๗ นายวรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร 

 ๑๖๙๘ นายวรสิทธิ์  มุทธเมธา 

 ๑๖๙๙ นายวรา  วราวิทย 

 ๑๗๐๐ นายวราวุฒิ  เถาลัดดา 

 ๑๗๐๑ นายวัชรินทร  สอนพูด 

 ๑๗๐๒ นายวัฒนพงศ  เสมา 

 ๑๗๐๓ นายวัฒนะ  มาลัย 

 ๑๗๐๔ นายวัฒนา  ศิริปะกะ 

 ๑๗๐๕ นายวัฒนา  สุกัณศีล 

 ๑๗๐๖ นายวันชัย  วรรักษ 

 ๑๗๐๗ นายวัลลภ  รัฐฉัตรานนท 

 ๑๗๐๘ นายวัลลภ  สัจจากุล 

 ๑๗๐๙ นายวิจารณ  เขงนุเคราะห 

 ๑๗๑๐ นายวิจิตร  บรรลุนารา 

 ๑๗๑๑ นายวิชัย  ดีแท 

 ๑๗๑๒ นายวิชัย  อุตสาหจิต 

 ๑๗๑๓ นายวิชิต  จับแกว 

 ๑๗๑๔ นายวิชิต  ชมทววิีรุตม 

 ๑๗๑๕ นายวิชิต  เรืองแปน 

 ๑๗๑๖ นายวิเชาว  พุมไสว 

 ๑๗๑๗ นายวิทยา  เครือสุคนธ 

 ๑๗๑๘ นายวิทยา  นพรัตน 

 ๑๗๑๙ นายวิทยา  วัชราภรณินทร 

 ๑๗๒๐ นายวิทยา  วิภาวิวัฒน 

 ๑๗๒๑ นายวินัย  นุนพันธ 

 ๑๗๒๒ นายวินัย  รัตนสุวรรณ 

 ๑๗๒๓ นายวินิตย  กันธรรม 

 ๑๗๒๔ นายวิบูลย  รุงอดุลพิศาล 

 ๑๗๒๕ นายวิรัช  กระแสรฉัตร 

 ๑๗๒๖ นายวิรัช  เกียรติศรีสกุล 

 ๑๗๒๗ นายวิรัช  พฤฑฒิกุล 

 ๑๗๒๘ นายวิรัตน  เกิดเกาะ 

 ๑๗๒๙ นายวิรัตน  นิวัฒนนันท 

 ๑๗๓๐ นายวิรัตน  มาขุนทด 

 ๑๗๓๑ นายวิรัตน  วาณิชยศรีรัตนา 

 ๑๗๓๒ นายวิโรจน  กอนแกว 

 ๑๗๓๓ นายวิโรจน  บํารุง 

 ๑๗๓๔ นายวิวัฒน  มังคลาทัศน 

 ๑๗๓๕ นายวิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล 

 ๑๗๓๖ นายวิเศษ  ศรียางค 

 ๑๗๓๗ นายวิสิฐ  ธนกิจอําไพ 

 ๑๗๓๘ นายวิสิษฐ  ปดกันภัย 

 ๑๗๓๙ นายวีรนัย  รักหลวง 

 ๑๗๔๐ นายวีระชัย  ตันตินิกร 

 ๑๗๔๑ นายวีระพจน  ธรรมวงศา 

 ๑๗๔๒ นายวีระยุทธ  ฤกษเกษม 

 ๑๗๔๓ นายวุฒิพงษ  อินทิแสง 

 ๑๗๔๔ นายไวพจน  จันทรวิเมลือง 

 ๑๗๔๕ นายศศิชัย  กังสดาลอําไพ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๗๔๖ นายศักดา  ธนิตกุล 

 ๑๗๔๗ นายศักดา  ภัทรภิญโญกุล 

 ๑๗๔๘ นายศักดา  เรืองศิรรักษ 

 ๑๗๔๙ นายศักดาเดช  ทาซาย 

 ๑๗๕๐ นายศักด์ิชัย  คีรีศรี 

 ๑๗๕๑ นายศิริ  พรมดี 

 ๑๗๕๒ รอยเอก  ศิริไชย  หงษสงวนศรี 

 ๑๗๕๓ นายศิโรช  จิตตสุรงค 

 ๑๗๕๔ นายศุภกร  ภูเกิด 

 ๑๗๕๕ นายศุภชัย  ไพบูลย 

 ๑๗๕๖ นายศุภชัย  สิงหยะบุศย 

 ๑๗๕๗ นายศุภนิมิต  ทีมชุณหเถียร 

 ๑๗๕๘ นายสกนธ  ชุมทัพ 

 ๑๗๕๙ นายสงบ  พลายแกว 

 ๑๗๖๐ นายสงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 

 ๑๗๖๑ นายสงา  มามาก 

 ๑๗๖๒ นายสถาพร  ชาตาคม 

 ๑๗๖๓ นายสถาพร  วิสามารถ 

 ๑๗๖๔ นายสทาน  พันธุเพชร 

 ๑๗๖๕ นายสนทยา  ล้ิมมัทวาภิรัต์ิ 

 ๑๗๖๖ นายสนอง  เอกสิทธิ์ 

 ๑๗๖๗ นายสนั่น  บุญครุฑ 

 ๑๗๖๘ นายสนั่น  ผาวันดี 

 ๑๗๖๙ นายสนั่น  รักษาชัฎ 

 ๑๗๗๐ นายสนิท  คําวัง 

 ๑๗๗๑ นายสบง  ศรีวรรณบูรณ 

 ๑๗๗๒ นายสบชัย  มณีรัตน 

 ๑๗๗๓ นายสมเกียรติ  ต้ังนโม 

 ๑๗๗๔ นายสมเกียรติ  สรรพวีรวงศ 

 ๑๗๗๕ นายสมควร  ดีรัศมี 

 ๑๗๗๖ นายสมควร  ผึ่งผาย 

 ๑๗๗๗ นายสมจิต  พัฒนจันทรีกูล 

 ๑๗๗๘ นายสมเจตน  มวงเกษม 

 ๑๗๗๙ นายสมชาย  กฤตพลวิวัฒน 

 ๑๗๘๐ นายสมชาย  แคฝอย 

 ๑๗๘๑ นายสมชาย  เจริญศิริสุทธิกุล 

 ๑๗๘๒ นายสมชาย  ธนวัฒนาเจริญ 

 ๑๗๘๓ นายสมชาย  เบาหลอเพชร 

 ๑๗๘๔ นายสมชาย  ลีลากุศลวงศ 

 ๑๗๘๕ นายสมชาย  สุวรรณประดิษฐ 

 ๑๗๘๖ นายสมชาย  อุรพีพล 

 ๑๗๘๗ นายสมเดช  มุงเมือง 

 ๑๗๘๘ นายสมทบ  สิตรานนท 

 ๑๗๘๙ นายสมนึก  บุญเกิด 

 ๑๗๙๐ นายสมนึก  ผดุงจันทน 

 ๑๗๙๑ นายสมบัติ  เครือทอง 

 ๑๗๙๒ นายสมบัติ  สิงหเนตรวัฒน 

 ๑๗๙๓ นายสมบูรณ  พวงยอด 

 ๑๗๙๔ นายสมบูรณ  โพธิ์ประพันธ 

 ๑๗๙๕ นายสมบูรณ  เสือสุภาพ 

 ๑๗๙๖ นายสมบูรณ  โหมดมวง 

 ๑๗๙๗ นายสมบูรณ  เอื้อพูลผล 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๗๙๘ นายสมพงษ  ญาณตาล 

 ๑๗๙๙ นายสมพร  วัธนเวคิน 

 ๑๘๐๐ นายสมพร  ศิลปสุวรรณ 

 ๑๘๐๑ นายสมพิส  ทรงฤกษ 

 ๑๘๐๒ นายสมภพ  ประธานธุรารักษ 

 ๑๘๐๓ นายสมมาต  สังขพันธ 

 ๑๘๐๔ นายสมมาตร  แกวลาย 

 ๑๘๐๕ นายสมยศ  ศรีประสม 

 ๑๘๐๖ นายสมศักด์ิ  เกงพิทักษ 

 ๑๘๐๗ นายสมศักด์ิ  นามมั่น 

 ๑๘๐๘ นายสมศักด์ิ  วรมงคลชัย 

 ๑๘๐๙ นายสมสิน  วางขุนทด 

 ๑๘๑๐ นายสมัย  เกตุแกว 

 ๑๘๑๑ นายสมาน  ชื่นอิ่ม 

 ๑๘๑๒ นายสมาน  ทองวิชิต 

 ๑๘๑๓ นายสมิต  อินทรศิริพงษ 

 ๑๘๑๔ นายสรพลรัตน  กุมภิรัศมิ์ 

 ๑๘๑๕ นายสรรเสริญ  จําปาทอง 

 ๑๘๑๖ นายสราวุธ  อนันตชาติ 

 ๑๘๑๗ นายสวัสด์ิ  ใจใหญ 

 ๑๘๑๘ นายสังขทอง  อนันต 

 ๑๘๑๙ นายสันตชัย  พุทธบุญ 

 ๑๘๒๐ นายสันติ  จงเกษกรณ 

 ๑๘๒๑ นายสันติ  ชินานุวัติวงศ 

 ๑๘๒๒ นายสันติ  ธนวรรณ 

 ๑๘๒๓ นายสาคร  ดวงใน 

 ๑๘๒๔ นายสาโรจน  โอพิทักษชีวิน 

 ๑๘๒๕ นายสําราญ  บุญหมั้น 

 ๑๘๒๖ นายสิทธิพงศ  ณ  เชียงใหม 

 ๑๘๒๗ นายสินชัย  กมลภิวงศ 

 ๑๘๒๘ นายสืบพงศ  ธรรมชาติ 

 ๑๘๒๙ นายสุกฤษ  ตันตราวงศ 

 ๑๘๓๐ นายสุกิจ  สมัครรบ 

 ๑๘๓๑ นายสุขเกษม  จารงค 

 ๑๘๓๒ นายสุขุมวัฒณ  พีระพันธุ 

 ๑๘๓๓ นายสุคนธ  คงประดิษฐ 

 ๑๘๓๔ นายสุจินต  ขาวแกว 

 ๑๘๓๕ นายสุชาติ  ชูชีพ 

 ๑๘๓๖ นายสุชาติ  ตะลันกูล 

 ๑๘๓๗ นายสุชาติ  ไทยเกื้อ 

 ๑๘๓๘ นายสุชาติ  ศิริใจชิงกุล 

 ๑๘๓๙ นายสุชาติ  หงษทอง 

 ๑๘๔๐ นายสุธน  เรืองเดช 

 ๑๘๔๑ นายสุธา  ขาวเธียร 

 ๑๘๔๒ นายสุธี  เข็มทอง 

 ๑๘๔๓ นายสุนทร  โคตรงาม 

 ๑๘๔๔ นายสุบิน  แกวยัง 

 ๑๘๔๕ นายสุพจน  เชื้ออินตะ 

 ๑๘๔๖ นายสุพรชัย  มั่งมีสิทธิ์ 

 ๑๘๔๗ นายสุพรรณ  ทองสุข 

 ๑๘๔๘ นายสุพล  พรหมประเสริฐ 

 ๑๘๔๙ นายสุพล  ลิมวัฒนานนท 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๘๕๐ นายสุพัชญ  สีนะวัฒน 

 ๑๘๕๑ นายสุพิชญพงศ  ภูหวล 

 ๑๘๕๒ นายสุรชัย  แซจึง 

 ๑๘๕๓ นายสุรชัย  ทรรพวสุ 

 ๑๘๕๔ นายสุรชาติ  เอกา 

 ๑๘๕๕ นายสุรศักด์ิ  กังขาว 

 ๑๘๕๖ นายสุรศักด์ิ  บูรณตรีเวทย 

 ๑๘๕๗ นายสุรินทร  ชื่นใจ 

 ๑๘๕๘ นายสุวิช  บุตรสุวรรณ 

 ๑๘๕๙ นายสุวิช  เมิดไธสง 

 ๑๘๖๐ นายสุวิชัย  โกศัยยะวัฒน 

 ๑๘๖๑ นายสุวิทย  บุณยะเวชชีวิน 

 ๑๘๖๒ นายสุวิทย  เหินสวาง 

 ๑๘๖๓ นายเสนอ  คุณประเสริฐ 

 ๑๘๖๔ นายเสนาะ  รักษาชัฎ 

 ๑๘๖๕ นายเสมา  วงษา 

 ๑๘๖๖ นายเสริม  จุลนวล 

 ๑๘๖๗ นายเสริมศักด์ิ  ประสารแสง 

 ๑๘๖๘ นายแสงทอง  ธัญญโกเศศสุข 

 ๑๘๖๙ นายโสภณ  วีระกุล 

 ๑๘๗๐ นายโสภณ  สารธรรม 

 ๑๘๗๑ นายหาญชัย  อัมภาผล 

 ๑๘๗๒ นายเหม  เย่ียมคํานวน 

 ๑๘๗๓ นายอดิศักด์ิ  วงศขจรศิลป 

 ๑๘๗๔ นายอดิศักด์ิ  สังขเพ็ชร 

 ๑๘๗๕ นายอดุลย  เปลื้องสันเทียะ 

 ๑๘๗๖ นายอนวัช  สังขเพ็ชร 

 ๑๘๗๗ นายอนันต  กรอบรูป 

 ๑๘๗๘ นายอนันต  ไชยฤทธิ์ 

 ๑๘๗๙ นายอนิรุธ  ปานชัย 

 ๑๘๘๐ นายอนุชา  ภูริพันธุภิญโญ 

 ๑๘๘๑ นายอนุตร  จําลองกุล 

 ๑๘๘๒ นายอนุเทพ  รังสีพิพัฒน 

 ๑๘๘๓ นายอนุวัตร  แจงชัด 

 ๑๘๘๔ นายอนุสรณ  ชินสุวรรณ 

 ๑๘๘๕ นายอภินันท  คงประดิษฐผล 

 ๑๘๘๖ นายอรรณพ  จันทรพิลา 

 ๑๘๘๗ นายอรรณพ  บุญถนอม 

 ๑๘๘๘ เรือเอก  อรรถพงศ  วงศวิวัฒน 

 ๑๘๘๙ นายอรรถพร  ฤทธิเกิด 

 ๑๘๙๐ นายอรรถสิทธิ์  หลาสกุล 

 ๑๘๙๑ นายอราม  อรรถเจดีย 

 ๑๘๙๒ นายอริยะ  กิตติเจริญวิวัฒน 

 ๑๘๙๓ นายอัมพัน  เฉลิมโชคเจริญกิจ 

 ๑๘๙๔ นายอัศวิน  ฉายวงษ 

 ๑๘๙๕ นายอาคม  เดชทองคํา 

 ๑๘๙๖ นายอาทิตย  ชัยมานันท 

 ๑๘๙๗ นายอาทิตย  พงษสุวรรณ 

 ๑๘๙๘ นายอารี  ณรงคราช 

 ๑๘๙๙ นายอาหวัง  ลานุย 

 ๑๙๐๐ นายอํานวย  โกมินทรชาติ 

 ๑๙๐๑ นายอํานวย  ชารีรัตน 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙๐๒ นายอํานวย  พันธุมาภรณ 

 ๑๙๐๓ นายอํานวยศักด์ิ  สนรักษา 

 ๑๙๐๔ นายอํานาจ  สุนทรธรรม 

 ๑๙๐๕ นายอําพร  สมบูรณ 

 ๑๙๐๖ นายอิทธิพล  ชูสุวรรณ 

 ๑๙๐๗ นายอิ่นแกว  หมอชาง 

 ๑๙๐๘ นายอิสสระ  ซ่ือสัตย 

 ๑๙๐๙ นายอุดร  หาวหาญ 

 ๑๙๑๐ นายอุทัย  ศรีจันทร 

 ๑๙๑๑ นายเอกวิทย  แกวประดิษฐ 

 ๑๙๑๒ นายเอนก  เอี่ยมตาล 

 ๑๙๑๓ นายแอบ  ชามทอง 

 ๑๙๑๔ นายกมล  เลาหกุล 

 ๑๙๑๕ นายกฤษฎา  ถมยาบัตร 

 ๑๙๑๖ นายกฤษฎิ์  องคพลานุพัฒน 

 ๑๙๑๗ นายกฤษณ  ขันติ 

 ๑๙๑๘ นายกฤษณ  ปาลสุทธิ์ 

 ๑๙๑๙ นายกังวาล  วงศรัศมีเดือน 

 ๑๙๒๐ นายกังวาฬ  ศุกรนันทน 

 ๑๙๒๑ นายกัญจนจักก  สถาปนสุต 

 ๑๙๒๒ นายกัมปนาท  โกวิทางกูร 

 ๑๙๒๓ นายกิจชัย  ภัทรกุลพงษ 

 ๑๙๒๔ นายกิตติ  รัตนสมบัติ 

 ๑๙๒๕ นายกิตติโชติ  ต้ังกิตติถาวร 

 ๑๙๒๖ นายกิตตินาถ  ติยะพิบูลยไชยา 

 ๑๙๒๗ นายกิตติพงศ  อุบลสะอาด 

 ๑๙๒๘ นายกิตติศักด์ิ  จันทรกุศล 

 ๑๙๒๙ นายกิตติศักด์ิ  ศาตรศรี 

 ๑๙๓๐ นายกิติศักด์ิ  เกษตรสินสมบัติ 

 ๑๙๓๑ นายกูศักด์ิ  กูเกียรติกูล 

 ๑๙๓๒ นายเกรียงศักด์ิ  พิมพดา 

 ๑๙๓๓ นายเกษม  ภัทรฤทธิกุล 

 ๑๙๓๔ นายโกเมนทร  ทิวทอง 

 ๑๙๓๕ นายโกษา  สุดหอม 

 ๑๙๓๖ นายครรชิต  เจิมจิตรผอง 

 ๑๙๓๗ นายครรชิต  เพชราภิรัชต 

 ๑๙๓๘ นายคะนอง  ถนอมสัตย 

 ๑๙๓๙ นายโคสิต  อบสุวรรณ 

 ๑๙๔๐ นายจรัญ  จงเจริญคุณวุฒิ 

 ๑๙๔๑ นายจรัญ  บุญฤทธิการ 

 ๑๙๔๒ นายจรัส  สิงหแกว 

 ๑๙๔๓ นายจรัสพงษ  สุขกรี 

 ๑๙๔๔ นายจรูญ  ยาณะสาร 

 ๑๙๔๕ นายจโรจน  คืนตัก 

 ๑๙๔๖ นายจํารัส  นิมิตรพรชัย 

 ๑๙๔๗ นายจิรวัฒน  มูลศาสตร 

 ๑๙๔๘ นายจิระ  วิภาสวงศ 

 ๑๙๔๙ นายจิระพันธ  สุขขี 

 ๑๙๕๐ นายจีรศักด์ิ  ทิพยสุนทรชัย 

 ๑๙๕๑ นายจุมพล  พบสุข 

 ๑๙๕๒ นายฉัตรชัย  ขติฌานัง 

 ๑๙๕๓ นายฉัตรชัย  ประทุมทิพย 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙๕๔ นายเฉลิมชัย  บุญประสิทธิ์ 

 ๑๙๕๕ นายเฉลิมไทย  เอกศิลป 

 ๑๙๕๖ นายเฉลิมพงศ  วิเศษศรีพงษ 

 ๑๙๕๗ นายเฉิดพันธุ  ภัทรพงศสินธุ 

 ๑๙๕๘ นายชนากร  ศีรษะภูมิ 

 ๑๙๕๙ นายชนินทร  จารุวัฒนมงคล 

 ๑๙๖๐ นายชลินทร  สุวรรณทิพย 

 ๑๙๖๑ นายชวณิชย  ศรีสุขวัฒนา 

 ๑๙๖๒ นายชวลิต  สังขประสิทธิ์ 

 ๑๙๖๓ นายชัช  จันทรงาม 

 ๑๙๖๔ นายชัชวาล  ลีลาเจริญพร 

 ๑๙๖๕ นายชัยนันท  บุญศิริวัฒนกุล 

 ๑๙๖๖ นายชัยวัฒน  ธีรธรรมากร 

 ๑๙๖๗ นายชาญ  เชิดชูเหลา 

 ๑๙๖๘ นายชาญวิทย  ศุภประสิทธิ์ 

 ๑๙๖๙ นายชาติชัย  มหาเจริญสิริ 

 ๑๙๗๐ นายชาลี  สโมสร 

 ๑๙๗๑ นายชํานาญ  สมรมิตร 

 ๑๙๗๒ นายชุมนุม  วิทยานันท 

 ๑๙๗๓ นายชุมพจน  วรธรากุล 

 ๑๙๗๔ นายชูเกียรติ  พุทธานันทเดช 

 ๑๙๗๕ นายชูชัย  เต็มธนะกิจไพศาล 

 ๑๙๗๖ นายชูชัย  รัตนศรีทอง 

 ๑๙๗๗ นายชูศักด์ิ  ทัศนพงศ 

 ๑๙๗๘ นายชูศักด์ิ  พัฒนจินดากุล 

 ๑๙๗๙ นายชูศักด์ิ  วรงคชยกุล 

 ๑๙๘๐ นายชูสิน  สีลพัทธกุล 

 ๑๙๘๑ นายเชิดชัย  ลิมปวัฒนา 

 ๑๙๘๒ นายเชิดชาติ  วิทูราภรณ 

 ๑๙๘๓ นายเชี่ยวชาญ  สระคูพันธ 

 ๑๙๘๔ นายโชคชัย  เดชะวิกรม 

 ๑๙๘๕ นายโชคชัย  มานะดี 

 ๑๙๘๖ นายโชคชัย  มานะธุระ 

 ๑๙๘๗ นายซินผิน  ถ่ินยืนยง 

 ๑๙๘๘ นายซุลกิฟลี  ยูโซะ 

 ๑๙๘๙ นายฐิติกร  ตรีเจริญ 

 ๑๙๙๐ นายณรงค  เนตรสาริกา 

 ๑๙๙๑ นายณรงคเดช  พิพัฒนธนวงศ 

 ๑๙๙๒ นายณรงคศักด์ิ  วชริานันตวัฒน 

 ๑๙๙๓ นายณัฐชัย  นิธิอภิญญาสกุล 

 ๑๙๙๔ นายณัฐพล  สวางสุนทรเวศย 

 ๑๙๙๕ นายดนวัต  ชุณหวาณิชย 

 ๑๙๙๖ นายดนัย  เจียรกูล 

 ๑๙๙๗ นายดาวฤกษ  สินธุวณิชย 

 ๑๙๙๘ นายดํารงเกียรติ  เกรียงพิชิตชัย 

 ๑๙๙๙ นายดํารงเกียรติ  ต้ังเจริญ 

 ๒๐๐๐ นายดําริห  พุทธิพงษ 

 ๒๐๐๑ นายดิเรก  ภาคกุล 

 ๒๐๐๒ นายดุลวิทย  ตปนียากร 

 ๒๐๐๓ นายดุสิต  ภัทรพงศพันธ 

 ๒๐๐๔ นายเดชา  ธรรมธาดาวิวัฒน 

 ๒๐๐๕ นายตะวัน  พลสระคู 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๐๖ นายทนง  วีระแสงพงษ 

 ๒๐๐๗ นายทวีรัชต  ศรีกุลวงศ 

 ๒๐๐๘ นายทวีศักด์ิ  คณุตมวงศ 

 ๒๐๐๙ นายทวีศิลป  ไชยบุตร 

 ๒๐๑๐ นายทศนาถ  อําพนนวรัตน 

 ๒๐๑๑ นายทศพร  ศิริโสภิตกุล 

 ๒๐๑๒ นายทองพูน  แตงตาด 

 ๒๐๑๓ นายทินกร  จงกิตตินฤกร 

 ๒๐๑๔ นายเทอดทูล  นิ่มพงษศักด์ิ 

 ๒๐๑๕ นายธงชัย  ชนะรัตน 

 ๒๐๑๖ นายธงชัย  ทวีวรรณบูลย 

 ๒๐๑๗ นายธงชัย  วัลลภวรกิจ 

 ๒๐๑๘ เรือเอก  ธนรัตน  ชุนงาม 

 ๒๐๑๙ นายธนศักด์ิ  จันทรสนิทศรี 

 ๒๐๒๐ นายธนินทร  พันธุเตชะ 

 ๒๐๒๑ นายธเนตร  บัวแยม 

 ๒๐๒๒ นายธรรมนูญ  วิสิฐธนวรรธ 

 ๒๐๒๓ นายธรรมนูญ  สุขุมานันท 

 ๒๐๒๔ นายธวัช  คงคาลัย 

 ๒๐๒๕ นายธวัติ  บุญไทย 

 ๒๐๒๖ นายธันยธราวัชร  ดิฐผุสสดี 

 ๒๐๒๗ นายธํารง  ประสพโภคากร 

 ๒๐๒๘ นายธํารงค  อนุชาชาติ 

 ๒๐๒๙ นายธีรชัย  เอื้ออารยาภรณ 

 ๒๐๓๐ นายธีรพงษ  อุดมเวช 

 ๒๐๓๑ นายธีรศักด์ิ  เดชธราดล 

 ๒๐๓๒ นายธีระ  ศิริบุรานนท 

 ๒๐๓๓ นายธีระเทพ  กระแสรลาภ 

 ๒๐๓๔ นายธีระพงษ  แกวภมร 

 ๒๐๓๕ นายธีรินทร  รัตนพิชญชัย 

 ๒๐๓๖ นายนพดล  ต้ังนพวรรณ 

 ๒๐๓๗ นายนพดล  ศิริทิพย 

 ๒๐๓๘ นายนพดล  เสรีรัตน 

 ๒๐๓๙ นายนรชาติ  รัตนชาตะ 

 ๒๐๔๐ นายนฤมิตร  เกียรติกําจร 

 ๒๐๔๑ นายนันทศักด์ิ  โชติวนิช 

 ๒๐๔๒ นายนิมิตร  เตชะวัชรีกุล 

 ๒๐๔๓ นายนิยม  เตชะเลิศไพศาล 

 ๒๐๔๔ นายนิรันดร  วิชเศรษฐสมิต 

 ๒๐๔๕ นายนิวัฒน  ต้ังกิจเกียรติกุล 

 ๒๐๔๖ นายนิวัติ  บัณฑิตพรรณ 

 ๒๐๔๗ นายบรรจบ  อุบลแสน 

 ๒๐๔๘ นายบรรเจิด  เดชาศิลปชัยกุล 

 ๒๐๔๙ นายบรรพจน  สุวรรณชาติ 

 ๒๐๕๐ นายบัณฑิต  คูวิจิตรสุวรรณ 

 ๒๐๕๑ นายบัน  ยีรัมย 

 ๒๐๕๒ นายบุญชัย  ตระกูลขจรศักด์ิ 

 ๒๐๕๓ นายบุญชัย  ต้ังสงาศักด์ิศรี 

 ๒๐๕๔ นายบุญชัย  ธนบัตรชัย 

 ๒๐๕๕ นายบุญสง  ชํานาญไพร 

 ๒๐๕๖ นายบุญสง  วนิชเวชารุงเรือง 

 ๒๐๕๗ นายบุญสืบ  ลีนิวา 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๕๘ นายปกรชัย  ดีเปนธรรม 

 ๒๐๕๙ นายประพนธ  เครือเจริญ 

 ๒๐๖๐ นายประพันธ  สุนทรปกาสิต 

 ๒๐๖๑ นายประพุทธ  ลีลาพฤทธิ์ 

 ๒๐๖๒ นายประมินทร  อนุกูลประเสริฐ 

 ๒๐๖๓ นายประยงค  พวงนิล 

 ๒๐๖๔ นายประยุทธ  คลังสิน 

 ๒๐๖๕ นายประยุทธ  แสงสุรินทร 

 ๒๐๖๖ นายประยุทธ  หมื่นหนา 

 ๒๐๖๗ นายประยูร  โกวิทย 

 ๒๐๖๘ นายประยูร  วงศสกุลวิวัฒน 

 ๒๐๖๙ นายประโยชน  ปรัชญาอาภรณ 

 ๒๐๗๐ นายประวิตร  ศรีบุญรัตน 

 ๒๐๗๑ นายประวิทย  เสรีขจรจารุ 

 ๒๐๗๒ นายประวิทย  หาเรือนศรี 

 ๒๐๗๓ นายประสบสุข  พุฒาพิทักษ 

 ๒๐๗๔ นายประสาท  ตราดธารทิพย 

 ๒๐๗๕ นายประสาท  ล่ิมดุลย 

 ๒๐๗๖ นายประสิทธิ์  แซหอ 

 ๒๐๗๗ นายประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร 

 ๒๐๗๘ นายประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน 

 ๒๐๗๙ นายประเสริฐ  ดิษฐสมบูรณ 

 ๒๐๘๐ นายประเสริฐ  ต้ังจิตธรรม 

 ๒๐๘๑ นายปราโมทย  เกรียงตันติวงศ 

 ๒๐๘๒ นายปราโมทย  ชูดํา 

 ๒๐๘๓ นายปริญญา  คงทวีเลิศ 

 ๒๐๘๔ นายปริญญา  สันติชาติงาม 

 ๒๐๘๕ นายปรีชา  วงศศิลารัตน 

 ๒๐๘๖ นายปองชัย  ศิริศรีจันทร 

 ๒๐๘๗ นายปติ  ทั้งไพศาล 

 ๒๐๘๘ นายปยพงศ  รัตนอาภา 

 ๒๐๘๙ นายปยพร  วุฒิศักด์ิ 

 ๒๐๙๐ นายปยะ  ศิริลักษณ 

 ๒๐๙๑ นายผดุง  ล่ิมเฮง 

 ๒๐๙๒ นายผดุชชัย  เคียนทอง 

 ๒๐๙๓ นายเผด็จ  อยูชัชวาล 

 ๒๐๙๔ นายพงศธร  ศรีปุงวิวัฒน 

 ๒๐๙๕ นายพงศปณต  คงชาตรี 

 ๒๐๙๖ นายพงศพิชญ  วงศมณี 

 ๒๐๙๗ นายพงษเธียร  พันธพิพัฒไพบูลย 

 ๒๐๙๘ นายพนัส  วงษเกลียวเรียน 

 ๒๐๙๙ นายพรเจริญ  เจียมบุญศรี 

 ๒๑๐๐ นายพรชัย  พงศประภากร 

 ๒๑๐๑ นายพรณรงค  รุงทอง 

 ๒๑๐๒ นายพรณรงค  ศรีมวง 

 ๒๑๐๓ นายพรเทพ  โชติชัยสุวัฒน 

 ๒๑๐๔ นายพรเอก  อภิพันธุ 

 ๒๑๐๕ นายพัฒนพงษ  วงศกาฬสินธุ 

 ๒๑๐๖ นายพัฒนา  ตันสกุล 

 ๒๑๐๗ นายพัฒนา  เบาสาทร 

 ๒๑๐๘ นายพัลลภ  ล่ิวนําวงศลาภ 

 ๒๑๐๙ นายพายัพ  วะชังเงิน 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๑๐ นายพิชิต  นริพทะพันธุ 

 ๒๑๑๑ นายพิภพ  สิริเพาประดิษฐ 

 ๒๑๑๒ นายพิศักด์ิ  องคศิริมงคล 

 ๒๑๑๓ นายพิศิษฐ  สมผดุง 

 ๒๑๑๔ นายพิศุทธิ์  ลีลานิตยกุล 

 ๒๑๑๕ นายพิษณุ  บริบาลบรรพตเขตต 

 ๒๑๑๖ นายพิษณุ  รักสกุลกานต 

 ๒๑๑๗ นายพิสฤษฏ  พิทักษ 

 ๒๑๑๘ นายพิสิฐ  พรหมคํา 

 ๒๑๑๙ นายพิสิฐ  ยงยุทธ 

 ๒๑๒๐ นายพิสิฐ  อินทรวงษโชติ 

 ๒๑๒๑ นายพิสิษฐ  วัฒนวิทูกูร 

 ๒๑๒๒ นายพีระ  ธาตุพิกุลทอง 

 ๒๑๒๓ นายพูนชัย  อติยศพงศ 

 ๒๑๒๔ นายเพชรฤกษ  แทนสวัสด์ิ 

 ๒๑๒๕ นายไพโรจน  ต้ังย่ิงยง 

 ๒๑๒๖ นายไพโรจน  บุญลักษณศิริ 

 ๒๑๒๗ นายไพโรจน  พัวพงศกร 

 ๒๑๒๘ นายไพโรจน  พัวพันธุ 

 ๒๑๒๙ นายไพโรจน  รัตนะเจริญธรรม 

 ๒๑๓๐ นายไพศาล  จันทรหนองสรวง 

 ๒๑๓๑ นายไพศาล  ธัญญาวินิชกุล 

 ๒๑๓๒ นายไพศาล  ปวงนิยม 

 ๒๑๓๓ นายภัทรศุภเชฏฐ  กิตติพิริยะกุล 

 ๒๑๓๔ นายภาณุ  อุดมผล 

 ๒๑๓๕ นายภิญโญ  เจียรนัยกุลวานิช 

 ๒๑๓๖ นายมนตรี  บุญญเลสนิรันดร 

 ๒๑๓๗ นายมนตรี  ภูริปญญวานิช 

 ๒๑๓๘ นายมนตรี  เวียงเพิ่ม 

 ๒๑๓๙ นายมนะชัย  อิงสุรารักษ 

 ๒๑๔๐ นายมนัส  ตันตรานนท 

 ๒๑๔๑ นายมุนี  เหมือนชาติ 

 ๒๑๔๒ นายยอดชาย  ปลอดออน 

 ๒๑๔๓ นายยุทธนา  พูนพานิช 

 ๒๑๔๔ นายรักษ  รักษตระกูล 

 ๒๑๔๕ นายราเชนทร  พิเชฐพันธุ 

 ๒๑๔๖ นายราเชษฎ  เชิงพนม 

 ๒๑๔๗ นายเรืองศักด์ิ  ใครบุตร 

 ๒๑๔๘ นายละเอียด  นาคใหม 

 ๒๑๔๙ นายล่ําซํา  ลักขณาภิชนชัช 

 ๒๑๕๐ นายวชิร  รุจิโมระ 

 ๒๑๕๑ นายวชิระ  บถพิบูลย 

 ๒๑๕๒ นายวรพงษ  สําราญทิวาวัลย 

 ๒๑๕๓ นายวรพันธ  ล้ิมสินธะโรภาส 

 ๒๑๕๔ นายวรรณกร  เลาสุอังกูร 

 ๒๑๕๕ นายวรวิทย  เจริญพร 

 ๒๑๕๖ นายวรวิทย  ทวิทยานนท 

 ๒๑๕๗ นายวรวิทย  รุจิรวณิชเทพ 

 ๒๑๕๘ นายวรา  เศลวัตนะกุล 

 ๒๑๕๙ นายวสันต  สายเสวีกุล 

 ๒๑๖๐ นายวัชรพงษ  ชอบสุข 

 ๒๑๖๑ นายวัชรพันธ  ศรีสวัสด์ิ 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๖๒ นายวัชระ  พุทธิวิศิษฎ 

 ๒๑๖๓ นายวัชระ  รักวาทิน 

 ๒๑๖๔ นายวัฒนา  เทียมปฐม 

 ๒๑๖๕ นายวัฒนา  พารีศรี 

 ๒๑๖๖ นายวัลลภ  อดุลยเกษม 

 ๒๑๖๗ นายวิจารณ  ศรีประสิทธิ์ 

 ๒๑๖๘ นายวิช  เบญจาศิริชัย 

 ๒๑๖๙ นายวิชญ  สิริโรจนพร 

 ๒๑๗๐ นายวิชัย  ธนาโสภณ 

 ๒๑๗๑ นายวิชัย  ผลิตนนทเกียรติ 

 ๒๑๗๒ นายวิชัย  วนรัตนวิจิตร 

 ๒๑๗๓ นายวิชัย  อัศวภาคย 

 ๒๑๗๔ นายวิเชาว  กอจรัญจิตต 

 ๒๑๗๕ นายวิญู  วินัยวัฒน 

 ๒๑๗๖ นายวิทยา  จิวริยเวชช 

 ๒๑๗๗ นายวินัย  ธรรมสากัจฉา 

 ๒๑๗๘ นายวินิต  วงศสัจจา 

 ๒๑๗๙ นายวิบูลยศักด์ิ  วุฒิธนโชติ 

 ๒๑๘๐ นายวิพิน  กาญจนการุณ 

 ๒๑๘๑ นายวิภพ  รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต 

 ๒๑๘๒ นายวิรัช  กลิ่นบัวแยม 

 ๒๑๘๓ นายวิรัช  พันธพานิช 

 ๒๑๘๔ นายวิริยะ  เอี๊ยวประเสริฐ 

 ๒๑๘๕ นายวิโรจน  กอบางยาง 

 ๒๑๘๖ นายวิโรจน  วงษสุริยะเดช 

 ๒๑๘๗ นายวิโรจน  วิโรจนวัธน 

 ๒๑๘๘ นายวิวัฒน  ธาราสมบัติ 

 ๒๑๘๙ นายวิวัฒน  ปองเสงี่ยม 

 ๒๑๙๐ นายวิษณุกร  ออนประสงค 

 ๒๑๙๑ นายวิสัน  เทียนรุงโรจน 

 ๒๑๙๒ นายวิสุทธิ์  เกียรติวงศ 

 ๒๑๙๓ นายวีรชัย  ทีหลวง 

 ๒๑๙๔ นายวีระ  สุเจตนจิตต 

 ๒๑๙๕ นายวีระศักด์ิ  ศรีชวนชื่นสกุล 

 ๒๑๙๖ นายวุฒิ  ดุลยไชย 

 ๒๑๙๗ นายวุฒินันท  ตปนียากร 

 ๒๑๙๘ นายศักด์ิชัย  นิลวัชรารัง 

 ๒๑๙๙ นายศิริชัย  โอฤทธิ์ 

 ๒๒๐๐ นายศิววงศ  เหมือนละมั้ย 

 ๒๒๐๑ นายศุภกิจ  เอียตระกูลไพบูลย 

 ๒๒๐๒ นายสกล  ดานภักดี 

 ๒๒๐๓ นายสงกรานต  ไหมชุม 

 ๒๒๐๔ นายสงวน  กอธรรมนิเวศน 

 ๒๒๐๕ นายสงวนศักด์ิ  วิเศษศุกล 

 ๒๒๐๖ นายสถาพร  จันทร 

 ๒๒๐๗ นายสมเกียรติ  ทยานิธิกุล 

 ๒๒๐๘ นายสมเกียรติ  ลีมะสวัสด์ิ 

 ๒๒๐๙ นายสมเกียรติ  สอดโคกสูง 

 ๒๒๑๐ นายสมคิด  เพ็ญพัธนกุล 

 ๒๒๑๑ นายสมคิด  วิระเทพสุภรณ 

 ๒๒๑๒ นายสมคิด  สุริยเลิศ 

 ๒๒๑๓ นายสมชัย  พงษธัญญะวิริยา 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๒๑๔ นายสมชัย  วงศทางประเสริฐ 

 ๒๒๑๕ นายสมชัย  อัศวสุดสาคร 

 ๒๒๑๖ นายสมชาย  เจนลาภวัฒนกุล 

 ๒๒๑๗ นายสมชาย  พรหมจักร 

 ๒๒๑๘ นายสมชาย  รุงตระกูลชัย 

 ๒๒๑๙ นายสมชาย  ลาภเจริญ 

 ๒๒๒๐ นายสมชาย  วิทยกุล 

 ๒๒๒๑ นายสมชาย  ศรีสมบัณฑิต 

 ๒๒๒๒ นายสมชาย  ศักด์ิเรืองงาม 

 ๒๒๒๓ นายสมชาย  สัตยฐิติกุล 

 ๒๒๒๔ นายสมชายโชติ  ปยวัชรเวลา 

 ๒๒๒๕ นายสมนึก  เชื้อทอง 

 ๒๒๒๖ นายสมนึก  สมบัติวัฒนางกูร 

 ๒๒๒๗ นายสมนึก  หลิมศิโรรัตน 

 ๒๒๒๘ นายสมบัติ  ศรีสุวรรณภรณ 

 ๒๒๒๙ นายสมบัติ  ศักด์ิสงาวงษ 

 ๒๒๓๐ นายสมบูรณ  พันธวงค 

 ๒๒๓๑ นายสมบูรณ  เพ็ชรเจริญ 

 ๒๒๓๒ นายสมบูรณ  โหตระวารีกาญจน 

 ๒๒๓๓ นายสมปรารถน  หมั่นจิต 

 ๒๒๓๔ นายสมพงษ  เชิดชูพงศลํ้า 

 ๒๒๓๕ นายสมพงษ  หาญณรงคชัย 

 ๒๒๓๖ นายสมพร  อุทิศสัมพันธกุล 

 ๒๒๓๗ นายสมภพ  แสงกิตติไพบูลย 

 ๒๒๓๘ นายสมรัฐ  ศรีตระกูล 

 ๒๒๓๙ นายสมศักด์ิ  จิรโรจนวัฒน 

 ๒๒๔๐ นายสมศักด์ิ  ดิลกวัฒนา 

 ๒๒๔๑ นายสมศักด์ิ  โอภาสตระกูล 

 ๒๒๔๒ นายสมหมาย  ชินวรากร 

 ๒๒๔๓ นายสมาน  ฟอนฟก 

 ๒๒๔๔ นายสรรัตน  เลอมานุวรรัตน 

 ๒๒๔๕ นายสรลักษณ  มิ่งไทยสงค 

 ๒๒๔๖ นายสรายุทธ  บุญชัยพานิชวัฒนา 

 ๒๒๔๗ นายสละ  อุบลฉาย 

 ๒๒๔๘ นายสวรรค  กาญจนะ 

 ๒๒๔๙ นายสวรรค  ขวัญใจพานิช 

 ๒๒๕๐ นายสอแหละ  หมัดยูโสะ 

 ๒๒๕๑ นายสัญญา  สมใจ 

 ๒๒๕๒ นายสันติ  วิริยางกูร 

 ๒๒๕๓ นายสันติ  ศรีนิล 

 ๒๒๕๔ นายสาทิส  ตรีสัตยาเวทย 

 ๒๒๕๕ นายสายัณห  เรืองกิตติกุล 

 ๒๒๕๖ นายสาโรช  เมฆาวุฒิกุล 

 ๒๒๕๗ นายสํารอง  คุณวุฒิ 

 ๒๒๕๘ นายสําเร็จ  โพดาพล 

 ๒๒๕๙ นายสําเริง  ไตรติลานันท 

 ๒๒๖๐ นายสุชัย  ทํามาหากิน 

 ๒๒๖๑ นายสุชัย  อนันตวณิชกิจ 

 ๒๒๖๒ นายสุชาติ  ภิญโญชีพ 

 ๒๒๖๓ นายสุโชติ  สุคัมภีรานนท 

 ๒๒๖๔ นายสุทธิทธิ์  วัณณสุทธางกูร 

 ๒๒๖๕ นายสุทนต  ทั่งศิริ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๒๖๖ นายสุทัศน  ศรีวิไล 

 ๒๒๖๗ นายสุธน  ชินวุฒิ 

 ๒๒๖๘ นายสุธน  ยุวศิรินันท 

 ๒๒๖๙ นายสุธรรม  ลิมปธนกุลชัย 

 ๒๒๗๐ นายสุธี  พิสิฐพยัต 

 ๒๒๗๑ นายสุนทร  ไกรสุวรรณ 

 ๒๒๗๒ นายสุพล  เจริญวิกกัย 

 ๒๒๗๓ นายสุพัชรศักย  พันธุศิลา 

 ๒๒๗๔ นายสุพัฒนพงศ  สิงหยะบุศย 

 ๒๒๗๕ นายสุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ 

 ๒๒๗๖ นายสุภาพ  สําราญวงษ 

 ๒๒๗๗ นายสุมิตร  ธรรมาภิมุข 

 ๒๒๗๘ นายสุเมธ  เครือวรมุนี 

 ๒๒๗๙ นายสุเมธ  ฉายศิริกุล 

 ๒๒๘๐ นายสุเมธ  พิพัฒนศรีสวัสด์ิ 

 ๒๒๘๑ นายสุรกิจ  ยศพล 

 ๒๒๘๒ นายสุรชัย  ปยวรวงศ 

 ๒๒๘๓ นายสุรทิน  มาลีหวล 

 ๒๒๘๔ วาที่รอยโท  สุรพงษ  ชาวงษ 

 ๒๒๘๕ นายสุรพงษ  ผดุงเวียง 

 ๒๒๘๖ นายสุรพันธ  วิชิตนาค 

 ๒๒๘๗ นายสุรัตน  โรจนแสงเรือง 

 ๒๒๘๘ นายสุริยะ  สุพงษ 

 ๒๒๘๙ นายสุวัฒน  วิริยพงษสุกิจ 

 ๒๒๙๐ นายสุวิทย  คงชูชวย 

 ๒๒๙๑ นายเสรี  นพรัตน 

 ๒๒๙๒ นายเสวก  นุชจาย 

 ๒๒๙๓ นายแสง  จตุรานนท 

 ๒๒๙๔ นายแสงชัย  ธีรปกรณ 

 ๒๒๙๕ นายโสภณ  มุธุสิทธิ 

 ๒๒๙๖ นายโสภณ  วิเชียรประไพ 

 ๒๒๙๗ นายอดิเกียรติ  เอี่ยมวรนิรันดร 

 ๒๒๙๘ นายอดิเรก  ตรียสรศัย 

 ๒๒๙๙ นายอดิศร  วัฒนวงษสิงห 

 ๒๓๐๐ นายอดุลย  โบจรัส 

 ๒๓๐๑ นายอนวัชช  รักษวรรณวงศ 

 ๒๓๐๒ นายอนันต  กนกศิลป 

 ๒๓๐๓ นายอนันต  ดิษฐาภินันท 

 ๒๓๐๔ นายอนิรุทธ  สุภวัตรจริยากุล 

 ๒๓๐๕ นายอนุกูล  เอกกุล 

 ๒๓๐๖ นายอนุชา  วรพันธุพงศ 

 ๒๓๐๗ นายอนุชิต  วังทอง 

 ๒๓๐๘ นายอนุพงษ  สุธรรมนิรันด 

 ๒๓๐๙ นายอนุวัตร  แกวเชียงหวาง 

 ๒๓๑๐ นายอภิชัย  ลิมานนท 

 ๒๓๑๑ นายอภิชาติ  รุงเมฆารัตน 

 ๒๓๑๒ นายอภิชาติ  ลอไพบูลยทรัพย 

 ๒๓๑๓ นายอภิรักษ  พิศุทธอาภรณ 

 ๒๓๑๔ นายอภิรัต  กตัญุตานนท 

 ๒๓๑๕ นายอรรถพล  บัวเอี่ยม 

 ๒๓๑๖ นายอหมัดมูซูลัม  เปาะจิ 

 ๒๓๑๗ นายอังกูร  ภัทรากร 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓๑๘ นายอํานวย  พฤกษภาคภูมิ 

 ๒๓๑๙ นายอําพร  เอี่ยมศรี 

 ๒๓๒๐ นายอิทธิพล  จรัสโอฬาร 

 ๒๓๒๑ นายอุดม  โบจรัส 

 ๒๓๒๒ นายอุดม  ภูวโรดม 

 ๒๓๒๓ นายอุปทิน  รุงอุทัยศิริ 

 ๒๓๒๔ นายเอกชัย  โควาวิสารัช 

 ๒๓๒๕ นายเอกชัย  มุกดาพิทักษ 

 ๒๓๒๖ นายกมล  ตันติธรรมานันท 

 ๒๓๒๗ นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสด์ิ 

 ๒๓๒๘ นายกิตติพัฒน  ปณิฐาภรณ 

 ๒๓๒๙ นายชัยสิทธิ์  วรคําแหง 

 ๒๓๓๐ นายชาติ  หงสเทียมจันทร 

 ๒๓๓๑ นายธรรมศักด์ิ  พงษประเสริฐ 

 ๒๓๓๒ นายบัณฑิต  ธงศรีเจริญ 

 ๒๓๓๓ นายประเทศ  ปญโญวัฒน 

 ๒๓๓๔ นายประสงค  นรจิตร 

 ๒๓๓๕ นายภิญโญ  แสงพงศชวาล 

 ๒๓๓๖ นายเรืองศักด์ิ  โฆษะครรชิต 

 ๒๓๓๗ นายวันชัย  พิพัฒนสมุทร 

 ๒๓๓๘ นายวิชิต  อาวัชนาการ 

 ๒๓๓๙ นายวีระศักด์ิ  จินดายะพานิชย 

 ๒๓๔๐ นายศุภชัย  หนูเจริญ 

 ๒๓๔๑ นายสรศักด์ิ  สิทธิสังข 

 ๒๓๔๒ นายสําเริง  สมบูรณผล 

 ๒๓๔๓ นายสุธน  พงษธานี 

 ๒๓๔๔ นายสุรพล  สุทธจินดา 

 ๒๓๔๕ นายอนันต  อัศวโสภณกุล 

 ๒๓๔๖ นายอุดม  มะโนเครื่อง 

 ๒๓๔๗ นายจํานรรจ  มิมะพันธุ 

 ๒๓๔๘ นายนิพนธ  เลาสินวัฒนา 

 ๒๓๔๙ นายบุญจง  สนธิทิม 

 ๒๓๕๐ นายวิชัย  วงษวานิช 

 ๒๓๕๑ นายสรรเสริญ  หินทอง 

 ๒๓๕๒ นายปรีชา  สงกิตติสุนทร 

 ๒๓๕๓ พลตํารวจตรี  จิตติ  รอดบางยาง 

 ๒๓๕๔ พลตํารวจตรี  ดุสิต  สังขะเมฆะ 

 ๒๓๕๕ พลตํารวจตรี  พงศพัฒน   

  ฉายาพันธุ 

 ๒๓๕๖ พลตํารวจตรี  วีระศักด์ิ   

  มีนะวาณิชย 

 ๒๓๕๗ พลตํารวจตรี  ศตวรรษ   

  หิรัญบูรณะ 

 ๒๓๕๘ พันตํารวจเอก  กรเอก   

  เพชรไชยเวส 

 ๒๓๕๙ พันตํารวจเอก  กฤษฏิ์  เปยแกว 

 ๒๓๖๐ พันตํารวจเอก  กําธร   

  ยุทธกาจกําธร 

 ๒๓๖๑ พันตํารวจเอก  จรวย  ผลประเสริฐ 

 ๒๓๖๒ พันตํารวจเอก  จํานงค  รัตนกุล 

 ๒๓๖๓ พันตํารวจเอก  เจริญวิทย  ศรีวนิชย 

 ๒๓๖๔ พันตํารวจเอก  ฉลอง  ภาคยภิญโญ 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓๖๕ พันตํารวจเอก  ชนสิษฎ   

  วัฒนวรางกูร 

 ๒๓๖๖ พันตํารวจเอก  ชนินทร  สุดโนรีกูล 

 ๒๓๖๗ พันตํารวจเอก  ชัยทัต  อินทนูจิตร 

 ๒๓๖๘ พันตํารวจเอก  ชัยวัฒน  เชาวนดี 

 ๒๓๖๙ พันตํารวจเอก  ชินภัทร  สารสิน 

 ๒๓๗๐ พันตํารวจเอก  เชิดชาย   

  เสขะนันทน 

 ๒๓๗๑ พันตํารวจเอก  ณัฐธร  เพราะสุนทร 

 ๒๓๗๒ พันตํารวจเอก  ดํารงศักด์ิ   

  กิตติประภัสร 

 ๒๓๗๓ พันตํารวจเอก  ดํารงศักด์ิ   

  สุขประเสริฐ 

 ๒๓๗๔ พันตํารวจเอก  แดนสันต   

  สังวรเวชภัณฑ 

 ๒๓๗๕ พันตํารวจเอก  เถกิงพงษ  วังแกว 

 ๒๓๗๖ พันตํารวจเอก  ทรงยศ  เดชจบ 

 ๒๓๗๗ พันตํารวจเอก  ทวนทอง   

  ตันประยูร 

 ๒๓๗๘ พันตํารวจเอก  ทวิชัย   

  สุพรรณเภษัช 

 ๒๓๗๙ พันตํารวจเอก  ทวิพงศ   

  พงษสูงเนิน 

 ๒๓๘๐ พันตํารวจเอก  ทวีพร  ชูรินทร 

 ๒๓๘๑ พันตํารวจเอก  ทวีพันธ   

  แสงประเสริฐ 

 ๒๓๘๒ พันตํารวจเอก  ธน  ยุติธรรมดํารง 

 ๒๓๘๓ พันตํารวจเอก  นพศักด์ิ   

  ภูวัฒนเศรษฐ 

 ๒๓๘๔ พันตํารวจเอก  นิทัศน  ล้ิมศิริพันธ 

 ๒๓๘๕ พันตํารวจเอก  นุชิต  ศรีสมพงษ 

 ๒๓๘๖ พันตํารวจเอก  บัณฑิต  พบสุข 

 ๒๓๘๗ พันตํารวจเอก  บุญจันทร  นวลสาย 

 ๒๓๘๘ พันตํารวจเอก  ประสพโชค   

  พินิจศักด์ิ 

 ๒๓๘๙ พันตํารวจเอก  ประหยัชว  บุญศรี 

 ๒๓๙๐ พันตํารวจเอก  ปรีชา  ธิมามนตรี 

 ๒๓๙๑ พันตํารวจเอก  ปวีณ  พงศสิรินทร 

 ๒๓๙๒ พันตํารวจเอก  ปยะ  สุขประเสริฐ 

 ๒๓๙๓ พันตํารวจเอก  ปยะ  อุทาโย 

 ๒๓๙๔ พันตํารวจเอก  ผาสุข  โหประยูร 

 ๒๓๙๕ พันตํารวจเอก  พงษวุฒิ  พงษศรี 

 ๒๓๙๖ พันตํารวจเอก  พงษสัณห   

  เจริญผลารักษ 

 ๒๓๙๗ พันตํารวจเอก  พงษสันต   

  คงตรีแกว 

 ๒๓๙๘ พันตํารวจเอก  พรกุศล  ยศธร 

 ๒๓๙๙ พันตํารวจเอก  พรชัย  เบญจาทิกุล 

 ๒๔๐๐ พันตํารวจเอก  พรวิสุทธิ์   

  งามปญญา 

 ๒๔๐๑ พันตํารวจเอก  พลังสฤษฏ   

  เพ็ชรสดศิลป 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๔๐๒ พันตํารวจเอก  พลายงาม  เฉลิมศรี 

 ๒๔๐๓ พันตํารวจเอก  พัลลภ  สุวรรณบัตร 

 ๒๔๐๔ พันตํารวจเอก  พิชัย  พูนพล 

 ๒๔๐๕ พันตํารวจเอก  พินิต  มณีรัตน 

 ๒๔๐๖ พันตํารวจเอก  พิศิษฐ  เจนดิษฐการ 

 ๒๔๐๗ พันตํารวจเอก  ไพบูลย   

  คงกิตติโสภี 

 ๒๔๐๘ พันตํารวจเอก  ภัคพงศ  พงษเภตรา 

 ๒๔๐๙ พันตํารวจเอก  ภาคภูมิ  สัจจพันธุ 

 ๒๔๑๐ พันตํารวจเอก  มงคล  คงปรีชา 

 ๒๔๑๑ พันตํารวจเอก  มณฑลทัฬห   

  บุนนาค 

 ๒๔๑๒ พันตํารวจเอก  มโนช  ตันตระเธียร 

 ๒๔๑๓ พันตํารวจเอก  มานัส  ศัตรูล้ี 

 ๒๔๑๔ พันตํารวจเอก  มานิตย  ศรีวิลาศ 

 ๒๔๑๕ พันตํารวจเอก  ยงยุทธ  เชยเดช 

 ๒๔๑๖ พันตํารวจเอก  ระพีพงษ  สุพรศรี 

 ๒๔๑๗ พันตํารวจเอก  รังสรรค  คชไกร 

 ๒๔๑๘ พันตํารวจเอก  เลอเกียรติ   

  มกรพันธ 

 ๒๔๑๙ พันตํารวจเอก  วชิระศักด์ิ  พุมทอง 

 ๒๔๒๐ พันตํารวจเอก  วรวิทย  ลิปพันธ 

 ๒๔๒๑ พันตํารวจเอก  วัชรพงษ  ศิวเวชช 

 ๒๔๒๒ พันตํารวจเอก  วันชัย  สุริยะศรี 

 ๒๔๒๓ พันตํารวจเอก  วิชัย  เจริญผอง 

 ๒๔๒๔ พันตํารวจเอก  วิฑูร  ธรรมรักษา 

 ๒๔๒๕ พันตํารวจเอก  วินิจ  พัวพันธ 

 ๒๔๒๖ พันตํารวจเอก  วิสารท  สมปราชญ 

 ๒๔๒๗ พันตํารวจเอก  ศุภรักษ   

  ไชยลังการณ 

 ๒๔๒๘ พันตํารวจเอก  สงวนศักด์ิ   

  กิตยานุรักษ 

 ๒๔๒๙ พันตํารวจเอก  สมเกียรติ   

  แสงสินศร 

 ๒๔๓๐ พันตํารวจเอก  สมจิตร   

  กาญจนสันเทียะ 

 ๒๔๓๑ พันตํารวจเอก  สมชาย  อวมถนอม 

 ๒๔๓๒ พันตํารวจเอก  สมบูรณ  ตันตระกูล 

 ๒๔๓๓ พันตํารวจเอก  สมยศ  พรหมนิ่ม 

 ๒๔๓๔ พันตํารวจเอก  สมสงา  ชรินทร 

 ๒๔๓๕ พันตํารวจเอก  สมหมาย   

  กาญจนาภา 

 ๒๔๓๖ พันตํารวจเอก  สมหมาย  พุทธกูล 

 ๒๔๓๗ พันตํารวจเอก  สมัคร  เสียงเลิศ 

 ๒๔๓๘ พันตํารวจเอก  สาธิต  ต  ชยภพ 

 ๒๔๓๙ พันตํารวจเอก  สุธีร  เนรกัณฐี 

 ๒๔๔๐ พันตํารวจเอก  สุพัฒน   

  เลาหะวัฒนะ 

 ๒๔๔๑ พันตํารวจเอก  สุรชัย   

  แบบประเสริฐ 

 ๒๔๔๒ พันตํารวจเอก  สุรเชษฐ   

  โทปุญญานนท 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๔๔๓ พันตํารวจเอก  สุวัฒน  แจงยอดสุข 

 ๒๔๔๔ พันตํารวจเอก  สุวิชญพล   

  อิ่มใจรัชต 

 ๒๔๔๕ พันตํารวจเอก  เสริมคิด   

  สิทธิชัยกานต 

 ๒๔๔๖ พันตํารวจเอก  เสริมสุข  วีรวงศ 

 ๒๔๔๗ พันตํารวจเอก  เสรี  สามดาว 

 ๒๔๔๘ พันตํารวจเอก  องอาจ   

  ชุณหะนันทน 

 ๒๔๔๙ พันตํารวจเอก  องอาจ   

  ผิวเรืองนนท 

 ๒๔๕๐ พันตํารวจเอก  อนุศักด์ิ   

  โกมลศาสตร 

 ๒๔๕๑ พันตํารวจเอก  อภิชาต  เรือนทิพย 

 ๒๔๕๒ พันตํารวจเอก  อมร  ธนาอภินันทน 

 ๒๔๕๓ พันตํารวจเอก  อรรถสิทธิ์   

  จิตรพันธุ 

 ๒๔๕๔ พันตํารวจเอก  อุดม  พรหมสุรินทร 

 ๒๔๕๕ พันตํารวจเอก  อุดม   

  สุวรรณเวชทิพย 

 ๒๔๕๖ พันตํารวจเอก  อุทัย  ตีระวนินทร 

 ๒๔๕๗ นายสมชาติ  ธรรมศิริ 

 ๒๔๕๘ นายกฤษฎา  กสานติกุล 

 ๒๔๕๙ นายกิตติพงศ  ตีรณัตถพงศ 

 ๒๔๖๐ นายคุณากร  วะระทรัพย 

 ๒๔๖๑ นายจรินทร  ตันชัชวาล 

 ๒๔๖๒ นายจอมพงษ  ภูพัฒนากุล 

 ๒๔๖๓ นายจิระเดช  ทัพพจิรเดช 

 ๒๔๖๔ นายเจษฎา  เชียวชัย 

 ๒๔๖๕ พันตํารวจโท  ชน  อินพิทักษ 

 ๒๔๖๖ นายชาตรี  ฮอยกํ่า 

 ๒๔๖๗ นายชํานาญ  ศรีแฉลม 

 ๒๔๖๘ สิบเอก  ชูเกียรติ  กลมเกลา 

 ๒๔๖๙ นายญาณเดช  ผาสุกจิตธรรม 

 ๒๔๗๐ รอยตํารวจเอก  ณรงค  อัศววัฒฑกี 

 ๒๔๗๑ วาที่พันตํารวจตรี  ณรงคฤทธิ์   

  เสมอเหมือน 

 ๒๔๗๒ นายดํารงค  สอนพันละ 

 ๒๔๗๓ นายดุสิต  กฤษณังกูร 

 ๒๔๗๔ นายดุสิต  เพิ่มเจริญ 

 ๒๔๗๕ นายเดชชัย  จันทรชุม 

 ๒๔๗๖ นายทนง  ตะภา 

 ๒๔๗๗ เรือเอก  ธนิต  เรืองรอง 

 ๒๔๗๘ นายธนินท  นพรัตน 

 ๒๔๗๙ นายธีระพงศ  ศานติมารค 

 ๒๔๘๐ นายนพดล  เพียรพิทักษ 

 ๒๔๘๑ นายนราธิป  ธารากรสันติ 

 ๒๔๘๒ นายนรินทร  รัตนพันธ 

 ๒๔๘๓ นายนันทวัชร  สุพัฒนานนท 

 ๒๔๘๔ นายนิรันดร  นันตาลิต 

 ๒๔๘๕ นายบัณฑิต  สิรยานนท 

 ๒๔๘๖ นายบุญโชค  คงสถาพรชัย 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๔๘๗ รอยตํารวจเอก  บุญทบ  ลานทอง 

 ๒๔๘๘ นายปโยธร  ปงใจ 

 ๒๔๘๙ นายประกอบ  สิทธิวรรณรักษ 

 ๒๔๙๐ นายประกิต  กิตอํานวยพงษ 

 ๒๔๙๑ นายประพาส  หนูเจริญ 

 ๒๔๙๒ นายประเวส  สิงหภูกัน 

 ๒๔๙๓ นายประเสริฐ  จรัญรัตนศรี 

 ๒๔๙๔ นายประเสริฐ  เอมร่ืน 

 ๒๔๙๕ นายปรัชญา  ทัพทอง 

 ๒๔๙๖ สิบเอก  ปรีชากูล  คูณทรัพย 

 ๒๔๙๗ นายพงศพฤกษ  ภูพฤกษา 

 ๒๔๙๘ นายพงศศิษฐ  สังคหะพงศ 

 ๒๔๙๙ นายพนมทวน  พงษพันธ 

 ๒๕๐๐ นายพรชัย  กําริสุ 

 ๒๕๐๑ รอยตํารวจเอก  พรรษวุฒิ  สุวานิช 

 ๒๕๐๒ นายพลทัต  สุราฤทธิ์ 

 ๒๕๐๓ เรือโท  พลัฎฐ  ทัพพพัฒนะ 

 ๒๕๐๔ รอยตํารวจโท  พิชิต  อวนพล 

 ๒๕๐๕ รอยตํารวจเอก  พิพัฒน   

  พหุลรัตนพิทักษ 

 ๒๕๐๖ รอยตํารวจเอก  พิริยะ  บัวพึ่ง 

 ๒๕๐๗ นายพิสิฐพงศ  ชัยยะ 

 ๒๕๐๘ นายเพิ่มศักด์ิ  อัชฌาเจริญสถิต 

 ๒๕๐๙ นายไพฑูรย  ปนะถา 

 ๒๕๑๐ นายภาณุ  เวียงสงค 

 ๒๕๑๑ นายมนตรี  นามขาน 

 ๒๕๑๒ นายมนูธรรม  เหลาสกุล 

 ๒๕๑๓ วาที่รอยตรี  มานพ  วรรัตนพิศุทธิ์ 

 ๒๕๑๔ นายรชต  พนมวัน 

 ๒๕๑๕ นายรังสฤษฎ  จารุจิตร 

 ๒๕๑๖ นายรัฐกฤษ  พูนชัย 

 ๒๕๑๗ นายเรวัตร  สุขศิริ 

 ๒๕๑๘ นายฤทธิชัย  แสงสร 

 ๒๕๑๙ นายวรชัย  ไชยวงศ 

 ๒๕๒๐ นายวัชรพงษ  จําปาวัน 

 ๒๕๒๑ นายวิเชตร  แสนคํา 

 ๒๕๒๒ นายวิเชียร  ชูสุวรรณ 

 ๒๕๒๓ นายวิบูลย  วสุพลเศรษฐ 

 ๒๕๒๔ นายวิพุธ  บุญประสาท 

 ๒๕๒๕ พันตํารวจตรี  วิสุทธิ์พน   

  ฤทธิ์เนติธรรม 

 ๒๕๒๖ นายวีระศักด์ิ  มณีเนตร 

 ๒๕๒๗ นายศานติ  วจะรักษเลิศ 

 ๒๕๒๘ เรืออากาศโท  สงวน  สวัสด์ิวงค 

 ๒๕๒๙ นายสถาพร  ฉายสูงเนิน 

 ๒๕๓๐ นายสมชาย  ธรรมสุวินัย 

 ๒๕๓๑ นายสมพงษ  ต้ังศิริ 

 ๒๕๓๒ นายสมภพ  ทิมฤกษ 

 ๒๕๓๓ นายสมศักด์ิ  ศิริชัยสุทธิกร 

 ๒๕๓๔ นายสรรเสริฐ  ไชยบาง 

 ๒๕๓๕ นายสราวุธ  ปตุเตชะ 

 ๒๕๓๖ นายสามารถ  เพ็ชรเกล้ียง 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๓๗ นายสุทธิ  สุขย่ิง 

 ๒๕๓๘ นายสุเทพ  กัณหอุไร 

 ๒๕๓๙ นายสุพจน  สุขวิบูลย 

 ๒๕๔๐ นายสุรศักด์ิ  บุดดา 

 ๒๕๔๑ นายสุวิทย  เทพรินทร 

 ๒๕๔๒ นายอธิวัฒน  ชิตอรุณ 

 ๒๕๔๓ นายอนันต  ทองแตง 

 ๒๕๔๔ นายอนุชาติ  สุรสิทธุ 

 ๒๕๔๕ นายอนุสรณ  วงศใหญ 

 ๒๕๔๖ นายอภิชาต  ถาใจ 

 ๒๕๔๗ นายอภินันท  เอกอนุพนธ 

 ๒๕๔๘ นายอาคม  นวพิพัฒน 

 ๒๕๔๙ นายอารมณ  ประเสริฐศิลป 

 ๒๕๕๐ นายอํานวย  ยกสมบัติ 

 ๒๕๕๑ นายอํานาจ  เนตยสุภา 

 ๒๕๕๒ รอยตํารวจเอก  อิทธิศักด์ิ   

  วชิระนิภัทรกุล 

 ๒๕๕๓ นายกฤษณธวัช  นพนาคีพงษ 

 ๒๕๕๔ นายครรชิต  พุทธโกษา 

 ๒๕๕๕ นายกนก  แสนประเสริฐ 

 ๒๕๕๖ นายกรธวัช  มณีโชติ 

 ๒๕๕๗ นายทุเลา  พรหมพิชัย 

 ๒๕๕๘ นายประดิษฐ  แกวมณี 

 ๒๕๕๙ นายละมอม  ชัยโย 

 ๒๕๖๐ นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์ 

 ๒๕๖๑ นายปวัตร  นวะมะรัตน 

 ๒๕๖๒ นายสมบูรณ  วงคกาด 

 ๒๕๖๓ นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ 

 ๒๕๖๔ นายวี่คุณ  นิธิมุทรากุล 

 ๒๕๖๕ นายอนันต  เฉลิมชัย 

 ๒๕๖๖ นายนัฑ  ผาสุข 

 ๒๕๖๗ นายวิบูลย  เอี่ยมกระสินธุ 

 ๒๕๖๘ นายธีรวัฒน  ธนพิพัฒน 

 ๒๕๖๙ นายธวัชชัย  ศิริสธนพันธ 

 ๒๕๗๐ นายบุญแสง  ชีระภากร 

 ๒๕๗๑ นายประจวบ  สวัสดิประสงค 

 ๒๕๗๒ นายพิเชฐ  พุมพันธ 

 ๒๕๗๓ นายมนตชัย  วสุวัต 

 ๒๕๗๔ นายวิเชียร  อัชฌประเสริฐ 

 ๒๕๗๕ นายสมบุญ  หาญเลิศฤทธิ์ 

 ๒๕๗๖ นายสมพล  กาญจนโสภณ 

 ๒๕๗๗ นายสรยุทธ  เวทีวิสัย 

 ๒๕๗๘ นายอุทิศ  บัวศรี 

 ๒๕๗๙ นายขรรคชัย  คงเสนห 

 ๒๕๘๐ นายชัชชัย  ยอดมาลัย 

 ๒๕๘๑ นายประพัฒน  ตันสุวรรณนนท 

 ๒๕๘๒ นายวิชชา  เหลือลํ้า 

 ๒๕๘๓ นายอติโชค  ผลดี 

 ๒๕๘๔ นายอนุวงศ  ซาบุตร 

 ๒๕๘๕ นายกฤษฎาพัฒน  ศิรจตุพัฒน 

 ๒๕๘๖ นายกุฎาคาร  คําจันทรลา 

 ๒๕๘๗ นายเกรียงไกร  วัชรพันธุ 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๘๘ นายคณธัช  รัตติกาลชลากร 

 ๒๕๘๙ นายคทาวุธ  ต้ังมานะกิจ 

 ๒๕๙๐ นายจงมาด  อักษรเสนาะ 

 ๒๕๙๑ นายจตุรงค  บุรมัธนานนท 

 ๒๕๙๒ นายจิรชาติ  ศรีเพ็ง 

 ๒๕๙๓ นายเจตสิริ  อังศุพาณิชย 

 ๒๕๙๔ นายฉัตรชัย  รุจิตานนท 

 ๒๕๙๕ นายฉันชาย  โรจนสโรช 

 ๒๕๙๖ นายชนะกิจ  ศิริสาธิตกิจ 

 ๒๕๙๗ นายชยันต  เต็มเปยม 

 ๒๕๙๘ นายชลอ  ยศสมบัติ 

 ๒๕๙๙ นายชัชชาลย  ไชยนาแพง 

 ๒๖๐๐ นายชัยรัตน  สิทธิวิรัชธรรม 

 ๒๖๐๑ นายชูตระกูล  ศรีศักดา 

 ๒๖๐๒ นายโชคชัย  รัตกิจนากร 

 ๒๖๐๓ นายโชติกะ  เพชรเลื่อน 

 ๒๖๐๔ นายณัฏฐะวุฒิ  ภัทราคม 

 ๒๖๐๕ นายณัฐกฤต  สุคนธ 

 ๒๖๐๖ นายเตชัช  ฉินังกูร 

 ๒๖๐๗ นายถานันทร  จันทรธาดารัตน 

 ๒๖๐๘ นายธนากร  ปุสยะไพบูลย 

 ๒๖๐๙ นายธรรมศาสตร  ระดมกิจ 

 ๒๖๑๐ นายธวัช  หนูคํา 

 ๒๖๑๑ นายธวัชชัย  สุนทรีเกษม 

 ๒๖๑๒ นายธีรพล  พรแกว 

 ๒๖๑๓ นายธีรวัฒน  ปราบไกรสีห 

 ๒๖๑๔ นายธีระศาสตร  มงคลภัทรสุข 

 ๒๖๑๕ นายนคร  มิ่งมงคล 

 ๒๖๑๖ นายนพดล  ไกษร 

 ๒๖๑๗ นายนรวัฒน  สวยงาม 

 ๒๖๑๘ นายนรา  เมธาธราธิป 

 ๒๖๑๙ นายนราธิป  แจมโภคา 

 ๒๖๒๐ นายนรินทร  ทองชัย 

 ๒๖๒๑ นายนริศ  มีสมบูรณ 

 ๒๖๒๒ นายนันทวัฒน  พวงจินดา 

 ๒๖๒๓ นายนิติธร  วงศยืน 

 ๒๖๒๔ นายนีติพัทธ  สมศรี 

 ๒๖๒๕ นายบุญธรรม  ตุกชูแสง 

 ๒๖๒๖ นายบุญยืน  สุภาคํา 

 ๒๖๒๗ นายประดินท  อําพรสุต 

 ๒๖๒๘ นายประทีป  ชูคลี่ 

 ๒๖๒๙ นายประพจน  ศรีเทศ 

 ๒๖๓๐ นายประยุทธ  ศิริลน 

 ๒๖๓๑ นายประวีณ  จันทรบูรณ 

 ๒๖๓๒ นายประสงค  บุญวิจิตร 

 ๒๖๓๓ นายประหยัด  แดงบรรจง 

 ๒๖๓๔ นายปรารภ  เทพรักษ 

 ๒๖๓๕ นายปญญา  มั่นคง 

 ๒๖๓๖ นายพงศธร  นิ่มมานพ 

 ๒๖๓๗ นายพรเทพ  โรจนวิภาต 

 ๒๖๓๘ นายพลวัฒน  อมราสิงห 

 ๒๖๓๙ นายพิชยนต  นิพาสพงษ 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๖๔๐ นายพิชิต  ล้ิมวานิชย 

 ๒๖๔๑ นายพิทยา  เพ็ญประชุม 

 ๒๖๔๒ นายพิษณุ  ทิพยรอด 

 ๒๖๔๓ นายพิสิฐ  ธรรมกุล 

 ๒๖๔๔ นายภาณุ  อุทโยภาศ 

 ๒๖๔๕ นายภาสวร  ตรงจิตซ่ือสกุล 

 ๒๖๔๖ นายภิญโญ  โมกขมรรคกุล 

 ๒๖๔๗ นายภิทเวทย  ดลอารมย 

 ๒๖๔๘ นายภูวภาคย  สิริโพธิกุล 

 ๒๖๔๙ นายมณเฑียร  ตีรอรุณศิริ 

 ๒๖๕๐ นายมนตรี  รัตนทวีโสภณ 

 ๒๖๕๑ นายมาศกร  สุหราย 

 ๒๖๕๒ นายยงทวี  กะวิกุล 

 ๒๖๕๓ นายยศวัฒน  กะระโสภณ 

 ๒๖๕๔ นายรณชัย  ชูสุวรรณประทีป 

 ๒๖๕๕ นายรุงโรจน  ไวปญญา 

 ๒๖๕๖ นายวรุณ  ชํานาญศรีเพ็ชร 

 ๒๖๕๗ นายวัชระ  เอี่ยมอธิคม 

 ๒๖๕๘ นายวัฒนา  เอี่ยมอธิคม 

 ๒๖๕๙ นายวันชัย  โสภาโชติ 

 ๒๖๖๐ นายวิฑูรย  ตรีสุนทรรัตน 

 ๒๖๖๑ นายวิทยา  ทาระ 

 ๒๖๖๒ นายวิทยา  เอี่ยมกล่ํา 

 ๒๖๖๓ นายวิทวัส  ทีปประพันธณี 

 ๒๖๖๔ นายวินัย  พวงดอกไม 

 ๒๖๖๕ นายวิเนตร  มาดี 

 ๒๖๖๖ นายวิโรจน  เชาวนุรัตน 

 ๒๖๖๗ นายวิศุทธิ์เกียรติ  จาดภักดี 

 ๒๖๖๘ นายวิสิษฐ  พุมกําพล 

 ๒๖๖๙ นายวีระ  พรหมอยู 

 ๒๖๗๐ นายวีระพงษ  ทองออน 

 ๒๖๗๑ นายวีระพงษ  ไพศาลธนวัฒน 

 ๒๖๗๒ นายเวชสิทธิ์  อนุชิตวงศ 

 ๒๖๗๓ นายศักดา  ไพรสันต 

 ๒๖๗๔ นายศุภโชค  กอเกื้อ 

 ๒๖๗๕ นายเศวต  จันทวงศ 

 ๒๖๗๖ นายสมพร  ฮ้ีเกษม 

 ๒๖๗๗ นายสมโภช  อองจันทร 

 ๒๖๗๘ นายสมาน  ศิริเจริญสุข 

 ๒๖๗๙ นายสรรเสริญ  มังกรแกว 

 ๒๖๘๐ นายสําเริง  สินธูระหัฐ 

 ๒๖๘๑ นายสิทธิโชค  ตันติสุขสันต 

 ๒๖๘๒ นายสิทธิพร  ธีระโกศล 

 ๒๖๘๓ นายสุจิต  ปญญาพฤกษ 

 ๒๖๘๔ นายสุจินต  หลีสกุล 

 ๒๖๘๕ นายสุชาติ  พันชี 

 ๒๖๘๖ นายสุทรรศน  นอยแกว 

 ๒๖๘๗ นายสุพัฒน  หนอแหวน 

 ๒๖๘๘ นายสุรวุฒิ  ประสิทธิชัย 

 ๒๖๘๙ นายสุรัฐพล  ฤทธิ์รักษา 

 ๒๖๙๐ นายสุวัจน  ฉนานุกูล 

 ๒๖๙๑ นายสุวัฒชัย  สิงหคํา 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๖๙๒ นายสุวิทย  พีรแสงทอง 

 ๒๖๙๓ นายองอาจ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 

 ๒๖๙๔ นายอนันต  คงชื่น 

 ๒๖๙๕ นายอนันต  ปทมาคม 

 ๒๖๙๖ นายอนันต  อุดมปญญาวิทย 

 ๒๖๙๗ นายอนิรุจ  ใจเที่ยง 

 ๒๖๙๘ นายอนุกูล  โพธารส 

 ๒๖๙๙ นายอนุพงษ  โพรงประภา 

 ๒๗๐๐ นายอนุรักษ  เปลวเฟอง 

 ๒๗๐๑ นายอนุวัฒน  พนาโยธากุล 

 ๒๗๐๒ นายอภิชาติ  ไตรทิพยานนท 

 ๒๗๐๓ นายอภิสิทธิ์  ศิลาวิลาศภักดี 

 ๒๗๐๔ นายอรรคเดช  ชัยจันทร 

 ๒๗๐๕ นายอานันท  หมาดเทง 

 ๒๗๐๖ นายอํานาจ  เพียรไทย 

 ๒๗๐๗ นายอําพล  ใจแผว 

 ๒๗๐๘ นายอิศเรศร  ปรางทอง 

 ๒๗๐๙ นายเอกพงษ  ชอนสวัสด์ิ 

 ๒๗๑๐ นายฮาเบะ  ดามาอู 

 ๒๗๑๑ นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย 

 ๒๗๑๒ นายวิศาล  บุปผเวส 

 ๒๗๑๓ นายสุพัฒน  นาครัตน 

 ๒๗๑๔ นายอัครินทร  คุณกิตติ 

 ๒๗๑๕ นายโกวิท  ยงวานิชจิต 

 ๒๗๑๖ นายชัยยศ  เดนอริยะกูล 

 ๒๗๑๗ นายทรงศักด์ิ  นุชประยูร 

 ๒๗๑๘ นายทวีศักด์ิ  เลิศประพันธ 

 ๒๗๑๙ นายธัชชัย  ล้ิมพิบูลย 

 ๒๗๒๐ วาที่รอยโท  เนตร  โตทอง 

 ๒๗๒๑ นายบัณฑิต  สิทธินามสุวรรณ 

 ๒๗๒๒ นายประพาศน  รัชตะสัมฤทธิ์ 

 ๒๗๒๓ นายประวิทย  สัมพันธสันติกูล 

 ๒๗๒๔ นายประสิทธิ์  เพ็ชรทวีพรเดช 

 ๒๗๒๕ นายปรีชา  จารุสุนทรศรี 

 ๒๗๒๖ นายพยนต  บุญญฤทธิพงษ 

 ๒๗๒๗ นายพรเทพ  อัครวรกุลชัย 

 ๒๗๒๘ นายพิชัย  พิชญเดชะ 

 ๒๗๒๙ นายยลชัย  จงจิระศิริ 

 ๒๗๓๐ นายรณยุทธ  บุญชู 

 ๒๗๓๑ นายศุภพงษ  กฤษณพันธุ 

 ๒๗๓๒ นายสมชาย  เลี่ยวชวลิต 

 ๒๗๓๓ นายสิทธิเดช  นิลเจริญ 

 ๒๗๓๔ นายสุกิจ  ศรีทิพยวรรณ 

 ๒๗๓๕ นายสุทธิโรจน  จีระสกุลชัย 

 ๒๗๓๖ นายสุรวุฒิ  ลีฬหะกร 

 ๒๗๓๗ นายเสือชนะ  สุดเจริญ 

 ๒๗๓๘ พันโท  ทวีสิน  รักกตัญู 

 ๒๗๓๙ นายธานี  เทือกสุบรรณ 

 ๒๗๔๐ พันเอก  นาฬิกอติภัค  แสงสนิท 

 ๒๗๔๑ นายประทีป  จิรกิติ 

 ๒๗๔๒ นายพสิษฐ  ศักดาณรงค 

 ๒๗๔๓ นายสาโรจน  ลีสวรรค 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๗๔๔ นายทรงเกียรติ  เมณฑกา 

 ๒๗๔๕ นางสาวนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ 

 ๒๗๔๖ นางสาวรสพิมล  จิรเมธากร 

 ๒๗๔๗ นางผุสดี  วงศกําแหง 

 ๒๗๔๘ นางสาวสายรุง  ปนโมรา 

 ๒๗๔๙ นางกรรณิการ  เจริญพันธ 

 ๒๗๕๐ นางสาวกัลยา  รุงวิจิตรชัย 

 ๒๗๕๑ หมอมราชวงศกิติวัฒนา  ไชยันต 

 ๒๗๕๒ นางจิตรวรรณ  หวังศุภกิจโกศล 

 ๒๗๕๓ นางชมภู  จันทาทอง 

 ๒๗๕๔ นางสาวชินณิชา  วงศสวัสด์ิ 

 ๒๗๕๕ นางสาวณิรัฐกานต  ศรีลาภ 

 ๒๗๕๖ นางดวงแข  อรรณนพพร 

 ๒๗๕๗ นางนฤมล  ธารดํารงค 

 ๒๗๕๘ นางนันทพร  วีรกุลสุนทร 

 ๒๗๕๙ นางนาถยา  เบ็ญจศิริวรรณ 

 ๒๗๖๐ นางสาวปรีชญา  ขําเจริญ 

 ๒๗๖๑ นางปานหทัย  เสรีรักษ 

 ๒๗๖๒ นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ 

 ๒๗๖๓ นางเปลงมณี  เรงสมบูรณสุข 

 ๒๗๖๔ นางสาวผองศรี  ธาราภูมิ 

 ๒๗๖๕ นางพจนารถ  แกวผลึก 

 ๒๗๖๖ นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร 

 ๒๗๖๗ นางพัฒนา  สังขทรัพย 

 ๒๗๖๘ นางสาวพิมพภัทรา  วิชัยกุล 

 ๒๗๖๙ นางมลิวัลย  ธัญญสกุลกิจ 

 ๒๗๗๐ นางสาวรัชดา  ธนาดิเรก 

 ๒๗๗๑ นางรัชนี  พลซ่ือ 

 ๒๗๗๒ นางลินดา  เชิดชัย 

 ๒๗๗๓ นางวันเพ็ญ  พรอมพัฒน 

 ๒๗๗๔ นางสาววิสาระดี  เตชะธีราวัฒน 

 ๒๗๗๕ นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ 

 ๒๗๗๖ นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร 

 ๒๗๗๗ นางอนุสรา  ยังตรง 

 ๒๗๗๘ นางสาวอรอนงค  กาญจนชูศักด์ิ 

 ๒๗๗๙ นางอรอนงค  คลายนก 

 ๒๗๘๐ นางอรุณลักษณ  กิจเลิศไพโรจน 

 ๒๗๘๑ นางอุดมลักษณ  เพ็งนรพัฒน 

 ๒๗๘๒ นางสาวเกศสิณี  แขวัฒนะ 

 ๒๗๘๓ นางจิตรธนา  ย่ิงทวีลาภา 

 ๒๗๘๔ นางจิราวรรณ  จงสุทธนามณี   

  วัฒนศิริธร 

 ๒๗๘๕ นางธันยรัศม  อัจฉริยะฉาย 

 ๒๗๘๖ นางนฤมล  ศิริวัฒน 

 ๒๗๘๗ นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน 

 ๒๗๘๘ หมอมราชวงศปรียนันทนา  รังสิต 

 ๒๗๘๙ นางพรทิพย  โลหวีระ   

  จันทรรัตนปรีดา 

 ๒๗๙๐ นางพิกุลแกว  ไกรฤกษ 

 ๒๗๙๑ นางสาวรสนา  โตสิตระกูล 

 ๒๗๙๒ นางอรพินท  มั่นศิลป 

 ๒๗๙๓ นางอุไร  คุณานันทกุล 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๗๙๔ นางวาสนา  จันทราภรณ 
 ๒๗๙๕ นางใยอนงค  ทิมสุวรรณ 
 ๒๗๙๖ นางคมขํา  ฉัตราคม 
 ๒๗๙๗ นางเงินยวง  ศักด์ิไพศาล 
 ๒๗๙๘ นางสาวจรรยา  อยูโปรง 
 ๒๗๙๙ นางสาวจินางคกูร  โรจนนันต 
 ๒๘๐๐ นางสาวจิราภรณ  ตันติวงศ 
 ๒๘๐๑ นางฐิติมา  ศิริวิโรจน 
 ๒๘๐๒ นางสาวนวลจันทร  ปตตพงศ 
 ๒๘๐๓ นางสาวปราณี  ศรีประเสริฐ 
 ๒๘๐๔ นางปรารถนา  สุทิน 
 ๒๘๐๕ นางสาวผจงจิตต  รัตโนทยานนท 
 ๒๘๐๖ นางสาวพจนา  เอื้องไพบูลย 
 ๒๘๐๗ นางสาวพวงทอง  ฤาชุตา 
 ๒๘๐๘ นางสาวมธุรส  เกษสมบูรณ 
 ๒๘๐๙ นางมานิดา  ภูเจริญ 
 ๒๘๑๐ นางรัชนี  มัจฉากล่ํา 
 ๒๘๑๑ นางสาวรัตนา  เจริญศักด์ิ 
 ๒๘๑๒ นางสาวลดาวัลย  เวทยนุกูล 
 ๒๘๑๓ นางวีรวรรณ  ลือสุทธิวิบูลย 
 ๒๘๑๔ นางศุภลักษณ  หิรัญบูรณะ 
 ๒๘๑๕ นางสุกัญญา  ตันยากุล 
 ๒๘๑๖ นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน 
 ๒๘๑๗ นางเสาวณีย  แสงสุพรรณ 
 ๒๘๑๘ นางโสภา  วสิกชาติ 
 ๒๘๑๙ นางสาวอมรวดี  จักรไพวงศ 
 ๒๘๒๐ นางสาวอรนุช  เฉยเคารพ 

 ๒๘๒๑ นางอัจฉรา  ภูริคุปต 
 ๒๘๒๒ พลตรีหญิง  จุไรวรรณ   
  สาริกานนท 
 ๒๘๒๓ พลตรีหญิง  สุวาณี  ศรีวิไลทนต 
 ๒๘๒๔ พลอากาศตรีหญิง  นิตยา   
  อิ่มอโนทัย 
 ๒๘๒๕ พันเอกหญิง  กรรณิการ  เกิดพิทักษ 
 ๒๘๒๖ พันเอกหญิง  กฤษณา  ทองสัมฤทธิ์ 
 ๒๘๒๗ พันเอกหญิง  กุณฑลี   
  กําแหงฤทธิรงค 
 ๒๘๒๘ พันเอกหญิง  ขนิษฐรัชฎ   
  บุตรเจริญ 
 ๒๘๒๙ พันเอกหญิง  ขนิษฐา  มหาทรัพย 
 ๒๘๓๐ พันเอกหญิง  คุณวดี  อึ้งสกุล 
 ๒๘๓๑ พันเอกหญิง  จันทรรัตน  รุมาคม 
 ๒๘๓๒ พันเอกหญิง  จารุพันธ  กลั่นเสนาะ 
 ๒๘๓๓ พันเอกหญิง  จินตนา  อิงคุลานนท 
 ๒๘๓๔ พันเอกหญิง  จุริสาร   
  เศรษฐวรางกูร 
 ๒๘๓๕ พันเอกหญิง  ฉันทนา  คลายใยทอง 
 ๒๘๓๖ พันเอกหญิง  ชุลีกร  ไชยศิริ 
 ๒๘๓๗ พันเอกหญิง  ดวงใจ  จาตุรงคกุล 
 ๒๘๓๘ พันเอกหญิง  ทวีพร  ตันติอธิมงคล 
 ๒๘๓๙ พันเอกหญิง  ทิพรัตน  นิตรมร 
 ๒๘๔๐ พันเอกหญิง  ธนิดา  สุนทรภัค 
 ๒๘๔๑ พันเอกหญิง  ธิพาพร  ธรรมวาทิตย 
 ๒๘๔๒ พันเอกหญิง  นภา  จันทนวรางกูร 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๘๔๓ พันเอกหญิง  นฤมล  ศรีบุรีรักษ 

 ๒๘๔๔ พันเอกหญิง  นวรัตน  รัตนบุรี 

 ๒๘๔๕ พันเอกหญิง  นวลพรรณ  ล้ิมวัฒนา 

 ๒๘๔๖ พันเอกหญิง  นันทมนัส   

  โกศลยุทธสาร 

 ๒๘๔๗ พันเอกหญิง  นิ่มนวล  ศักด์ิศิริศิลป 

 ๒๘๔๘ พันเอกหญิง  ปทุมมาลย   

  พินิจจันทร 

 ๒๘๔๙ พันเอกหญิง  ปยนาถ  จุตรภัทร 

 ๒๘๕๐ พันเอกหญิง  พจมาน  สุขสภา 

 ๒๘๕๑ พันเอกหญิง  พรโพยม  บุญศิริ 

 ๒๘๕๒ พันเอกหญิง  พรรณทิพย  ชัยชูโชติ 

 ๒๘๕๓ พันเอกหญิง  พวงเพชร  ชมสุวรรณ 

 ๒๘๕๔ พันเอกหญิง  พัชราภรณ  จิตรอรุณ 

 ๒๘๕๕ พันเอกหญิง  เพ็ญแข   

  รอดประเสริฐ 

 ๒๘๕๖ พันเอกหญิง  ภัคสุภา  ปุณะเรศน 

 ๒๘๕๗ พันเอกหญิง  ยุพา  ผลโภค 

 ๒๘๕๘ พันเอกหญิง  ยุวดี  พนาเวศร 

 ๒๘๕๙ พันเอกหญิง  รดาวรรณ   

  สิงหกลางพล 

 ๒๘๖๐ พันเอกหญิง  รัชดา  เกาฎีระ 

 ๒๘๖๑ พันเอกหญิง  รัตนาวดี  วงษไทย 

 ๒๘๖๒ พันเอกหญิง  ลักษณาจิต   

  ทัตตานนท 

 ๒๘๖๓ พันเอกหญิง  วลัยพร  กอบพิพัฒน 

 ๒๘๖๔ พันเอกหญิง  วัชราภรณ   

  แจมสุวรรณ 

 ๒๘๖๕ พันเอกหญิง  วันดี   

  ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๒๘๖๖ พันเอกหญิง  วันเพ็ญ  สอาดรอด 

 ๒๘๖๗ พันเอกหญิง  วาสนา  คงมาลัย 

 ๒๘๖๘ พันเอกหญิง  ศิริลักขณ   

  จันทรแสงสุก 

 ๒๘๖๙ พันเอกหญิง  สมานันท  ไศละสูต 

 ๒๘๗๐ พันเอกหญิง  สลิลลา  วีระรัตน 

 ๒๘๗๑ พันเอกหญิง  สิริพร  เจริญจิตต 

 ๒๘๗๒ พันเอกหญิง  สิรีภรณ  เทศบุตร 

 ๒๘๗๓ พันเอกหญิง  สุจินนา  วัชรพรรณ 

 ๒๘๗๔ พันเอกหญิง  สุทธิรักษ   

  บางบุญฤทธิ์ 

 ๒๘๗๕ พันเอกหญิง  สุนัสณี  วิบูลยวณิช 

 ๒๘๗๖ พันเอกหญิง  สุวดี  มะกล่ําทอง 

 ๒๘๗๗ พันเอกหญิง  หมอมหลวงมลัลิกา   

  สวัสดิกุล 

 ๒๘๗๘ พันเอกหญิง  อรทัย  วิไลเกษม 

 ๒๘๗๙ พันเอกหญิง  อรทัย  อมรศรีสวัสด์ิ 

 ๒๘๘๐ พันเอกหญิง  อรพิน  ธรรมนารถ 

 ๒๘๘๑ พันเอกหญิง  ออมพร  หุราพันธุ 

 ๒๘๘๒ พันเอกหญิง  อัจฉรา  รัตนชื่น 

 ๒๘๘๓ พันเอกหญิง  อัญชลี  ฤกษงาม 

 ๒๘๘๔ พันเอกหญิง  อุบล  จันทรหอมกุล 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๘๘๕ พันเอกหญิง  อุบลศรี  ภมรสูต 

 ๒๘๘๖ พันเอกหญิง  อุมาพร  มณีอินทร 

 ๒๘๘๗ นาวาเอกหญิง  จินดา  สระสมบูรณ 

 ๒๘๘๘ นาวาเอกหญิง  เบญจวรรณ   

  สนธิสุข 

 ๒๘๘๙ นาวาเอกหญิง  ยุวนุช  ทองดี 

 ๒๘๙๐ นาวาเอกหญิง  รัศมี   

  ศิริไพบูลยสินธ 

 ๒๘๙๑ นาวาเอกหญิง  ราณี  ทองอู 

 ๒๘๙๒ นาวาเอกหญิง  วรรณภา  รินทกุล 

 ๒๘๙๓ นาวาเอกหญิง  วาทินี  ชูเอม 

 ๒๘๙๔ นาวาเอกหญิง  วิไล  มนัสศิริวิทยา 

 ๒๘๙๕ นาวาเอกหญิง  ศิริวรรณ   

  อมาตยกุล 

 ๒๘๙๖ นาวาเอกหญิง  สินีพิชญ   

  มาไพสาลย 

 ๒๘๙๗ นาวาเอกหญิง  สุขุมาล  ปุนนจิต 

 ๒๘๙๘ นาวาเอกหญิง  สุพิชชา  แสงโชติ 

 ๒๘๙๙ นาวาเอกหญิง  สุรภี  ปตะเสน 

 ๒๙๐๐ นาวาเอกหญิง  อรมณี  บุนนาค 

 ๒๙๐๑ นาวาเอกหญิง  อรรถรส   

  เตชะศิริเชษฐ 

 ๒๙๐๒ นาวาเอกหญิง  อรสา  ดุรงคเดช 

 ๒๙๐๓ นาวาเอกหญิง  อัจฉรา  ลอยชื่น 

 ๒๙๐๔ นาวาเอกหญิง  อุไรลักษณ   

  ชยุติไพรวัลย 

 ๒๙๐๕ นาวาอากาศเอกหญิง  กัลยา   

  กาญจนโหติ 

 ๒๙๐๖ นาวาอากาศเอกหญิง  ขวัญใจ   

  สมรรคบุตร 

 ๒๙๐๗ นาวาอากาศเอกหญิง  จริมจิต   

  จันทรจรุงภักด์ิ 

 ๒๙๐๘ นาวาอากาศเอกหญิง  จิราพร   

  วิเชียรสินธุ 

 ๒๙๐๙ นาวาอากาศเอกหญิง  ชนิดา   

  วัณณรถ 

 ๒๙๑๐ นาวาอากาศเอกหญิง  ทิพยางค   

  บุญชวย 

 ๒๙๑๑ นาวาอากาศเอกหญิง  ธีระภา   

  จารุนิธิ 

 ๒๙๑๒ นาวาอากาศเอกหญิง  ภัทรสิน   

  ธรรมรุจา 

 ๒๙๑๓ นาวาอากาศเอกหญิง  รัตนาภรณ   

  สมเนตร 

 ๒๙๑๔ นาวาอากาศเอกหญิง  วารุณี   

  มงคลฤดี 

 ๒๙๑๕ นาวาอากาศเอกหญิง  วาสนา   

  บูรณสมบัติ 

 ๒๙๑๖ นาวาอากาศเอกหญิง  สุจิตรา   

  ร้ิววิริยะ 

 ๒๙๑๗ นาวาอากาศเอกหญิง  สุพรรณ   

  จงอยูสุข 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๙๑๘ นาวาอากาศเอกหญิง  สุภาจิรี   

  ไตรปฎก 

 ๒๙๑๙ นาวาอากาศเอกหญิง  เสริมพัฒน   

  จัยวัฒน 

 ๒๙๒๐ นางกฤติกา  ปนประเสริฐ 

 ๒๙๒๑ นางสาวจารุณี  จินานุกูลวงศ 

 ๒๙๒๒ นางจินดารัตน  วิริยะทวีกุล 

 ๒๙๒๓ นางจิราลักษณ  ศรีพัฒน 

 ๒๙๒๔ นางสาวจุรีย  วิสุทธิ 

 ๒๙๒๕ นางชลิดา  พันธกระวี 

 ๒๙๒๖ นางสาวธนิสร  ชูโชติ 

 ๒๙๒๗ นางสาวนภาทิพย  ปญจศิริ 

 ๒๙๒๘ นางสาวนวลพรรณ  ทัดวอน 

 ๒๙๒๙ นางนิตยา  สีดาฟอง 

 ๒๙๓๐ นางนิตยา  หินทอง 

 ๒๙๓๑ นางนิธิวดี  ชัชพงศ 

 ๒๙๓๒ นางนุจรีย  เดนอริยะกูล 

 ๒๙๓๓ นางสาวเบญจมาศ  โชคคณาพิทักษ 

 ๒๙๓๔ นางประไพ  งามสรรพ 

 ๒๙๓๕ นางสาวประไพพิศ   

  ศรีเดชะรินทรกุล 

 ๒๙๓๖ นางปรานี  นันทิทรรภ 

 ๒๙๓๗ นางสาวเปรมวดี  พิมพอุบล 

 ๒๙๓๘ นางสาวพนอศรี  ถาวรเศรษฐ 

 ๒๙๓๙ นางพนิดา  ณ  นคร 

 ๒๙๔๐ นางเพียงพร  ต้ังศรีวงษ 

 ๒๙๔๑ นางภวรัญชน  ตันมีศิลป 

 ๒๙๔๒ นางสาวรัตนา  เลิศเจริญพร 

 ๒๙๔๓ นางรัตนา  เลิศภิรมยลักษณ 

 ๒๙๔๔ นางวณาวรรณ  นันทิยะกุล 

 ๒๙๔๕ นางวรรณภา  พลอยประดิษฐ 

 ๒๙๔๖ นางสาววิมล  ชาตะมีนา 

 ๒๙๔๗ นางสาววิมลรัตน  เลิศสินไพศาล 

 ๒๙๔๘ นางสาววิริยา  พูนคํา 

 ๒๙๔๙ นางสาววิลาวรรณ  พยานอย 

 ๒๙๕๐ นางสาววิไล  ตันตินันทธนา 

 ๒๙๕๑ นางวีรวรรณ  เวศอุไร 

 ๒๙๕๒ นางศศิพันธุ  พรรณรายน 

 ๒๙๕๓ นางศศิโสภา  เกียรติวัฒน 

 ๒๙๕๔ นางสาวศิรสา  กันตพิทยา 

 ๒๙๕๕ นางศิริวัลย  แกวมูลเนียม 

 ๒๙๕๖ นางศิวพร  วุฒิมานานนท 

 ๒๙๕๗ นางสาวศุภรําไพ  หาญทวีพานิชย 

 ๒๙๕๘ นางสาวสิรินันท  ทัศสุวรรณ 

 ๒๙๕๙ นางสาวสุขจิต  บุญรําลึกถนอม 

 ๒๙๖๐ นางสุณี  ธีระชาติแพทย 

 ๒๙๖๑ นางสาวสุดา  หรรษนันท 

 ๒๙๖๒ นางสุนี  จิตตประจง 

 ๒๙๖๓ นางสุภัทรา  พรอมลักษณ 

 ๒๙๖๔ นางสาวสุภา  สิทธิมงคล 

 ๒๙๖๕ นางสุรีพร  ศิริขันตยกุล 

 ๒๙๖๖ นางสาวสุวิภา  สุขวณิชนันท 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๙๖๗ นางเสาวณี  ภูวนานนท 

 ๒๙๖๘ นางอภิญญา  นุกูลการ 

 ๒๙๖๙ นางสาวอรวรรณ  หันแมนเทพอมร 

 ๒๙๗๐ นางอรุณศรี  ชัยชนะศิริวิทยา 

 ๒๙๗๑ นางอังคนา  ประยูรสิน 

 ๒๙๗๒ นางอุไรวรรณ  อภัยพงษ 

 ๒๙๗๓ นางนันทนา  ศิวะเก้ือ 

 ๒๙๗๔ นางวัชรา  มณีปกรณ 

 ๒๙๗๕ นางสาวสุชาดา  ไทยบรรเทา 

 ๒๙๗๖ นางสาวสุภาณี  เลิศฤทธิ์ 

 ๒๙๗๗ นางขนิษฐา  สังสิทธยากร 

 ๒๙๗๘ นางสาวจุฑามาศ  ศรีจามร 

 ๒๙๗๙ นางสาวดาวนภา  รามนัฏ 

 ๒๙๘๐ นางนันทกา  วัฒนาประยูร 

 ๒๙๘๑ นางบุญมี  แสวงธรรม 

 ๒๙๘๒ นางประภา  หาญสาริกิจ 

 ๒๙๘๓ นางผุษสดี  ชุมภูทอง 

 ๒๙๘๔ นางพรสม  เปาปราโมทย 

 ๒๙๘๕ นางสาวพิมพิมล  พลเวียง 

 ๒๙๘๖ นางภรภัทร  เพงไพฑูรย 

 ๒๙๘๗ นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณวิสิฏฐ 

 ๒๙๘๘ นางสุกัญญา  เวชศิลป 

 ๒๙๘๙ นางสาวสุวิจิตร  ศาตะมาน 

 ๒๙๙๐ นางเสาวนีย  โขมพัตร 

 ๒๙๙๑ นางอุษา  หงสกาญจนกุล 

 ๒๙๙๒ นางกัลยา  เกงวิกยกรรม 

 ๒๙๙๓ นางจารุรัฐ  จงพุฒิศิริ 

 ๒๙๙๔ นางจินตนา  ฉันทศรัทธาการ 

 ๒๙๙๕ นางสาวจินตนา  วงศนากนากร 

 ๒๙๙๖ นางสาวจิรพรรณ   

  นพวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๒๙๙๗ นางสาวจิราพร  เกษรจันทร 

 ๒๙๙๘ นางนภาพร  ศรีพุฒินิพนธ 

 ๒๙๙๙ นางสาวนวลจันทร  กุลประเสริฐ 

 ๓๐๐๐ นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ 

 ๓๐๐๑ นางสาวปราณี  อนเกษม 

 ๓๐๐๒ นางปจฉิมา  อินทรกําแหง 

 ๓๐๐๓ นางพรทิพย  ศรีแสงจันทร 

 ๓๐๐๔ นางพรเพ็ญ  พัฒนโสภณ 

 ๓๐๐๕ รอยตรีหญิง  พรเพ็ญ   

  โรจนอารยานนท 

 ๓๐๐๖ นางพิศมัย  สัตยาวิบูล 

 ๓๐๐๗ นางพิศวาท  บัวรา 

 ๓๐๐๘ นางสาวมณฑิรา  เปยมทิพยมนัส 

 ๓๐๐๙ นางยินดี  ใจสะอาด 

 ๓๐๑๐ นางรพีพรรณ  เอื้อเวชนิชกุล 

 ๓๐๑๑ นางสาวรานี  นิติธรรม 

 ๓๐๑๒ นางเรณู  ยาชิโร 

 ๓๐๑๓ นางลักขณา  วรวุฒิวัฒน 

 ๓๐๑๔ นางสาวลัดดา  เกาะกลาง 

 ๓๐๑๕ นางสาวลัดดา  มูลิกา 

 ๓๐๑๖ นางวันทนา  ต้ังเปรมศรี 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๑๗ นางวิมลรัตน  สุภาคม 

 ๓๐๑๘ นางสาววิไล  ลินจงสุบงกช 

 ๓๐๑๙ นางสาวศรีสุรางค  ลิขิตเอกราช 

 ๓๐๒๐ นางสาวสมศรี  งามวงศชน 

 ๓๐๒๑ นางสุชาดา  ชวนานนท 

 ๓๐๒๒ นางสุภัทรา  อุไรวรรณ 

 ๓๐๒๓ นางสุภาพร  วงษวีระขันธ 

 ๓๐๒๔ นางสุมน  โพธิ์จันทร 

 ๓๐๒๕ นางสุวรรณา  ยุวนานนท 

 ๓๐๒๖ นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร 

 ๓๐๒๗ นางเสาวนีย  วรพาณิชย 

 ๓๐๒๘ นางสาวอรพันธ  ภาสวรกุล 

 ๓๐๒๙ นางสาวอรรถยา  เกียรติสุนทร 

 ๓๐๓๐ นางอัญชลี  ณ  เชียงใหม 

 ๓๐๓๑ นางอารีย  อินทรสมบัติ 

 ๓๐๓๒ นางอุดมศรี  อินทรโชติ 

 ๓๐๓๓ นางกนกรัตน  ประดิษฐบาทุกา 

 ๓๐๓๔ นางกานดา  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๓๐๓๕ นางนงนุช  ทวีถาวรสวัสด์ิ 

 ๓๐๓๖ นางสาวสนธยา  วรุตตมะ 

 ๓๐๓๗ นางสรุาลัย  ไพอนนท 

 ๓๐๓๘ นางสาวกฤษณา  เชยพันธุ 

 ๓๐๓๙ นางสาวจงจิตร  นีรนาทเมธีกุล 

 ๓๐๔๐ นางจินตวดี  พิทยเมธากูล 

 ๓๐๔๑ นางเปรมพิมล  พิมพพันธุ 

 ๓๐๔๒ นางสาวภาวิณี  ปุณณกันต 

 ๓๐๔๓ นางสาวสุชญา  อัมราลิขิต 

 ๓๐๔๔ นางสุรางค  วาสนา 

 ๓๐๔๕ นางสุวรรณา  เตียรถสุวรรณ 

 ๓๐๔๖ นางอําไพภัทรา  ศิริลักษณ 

 ๓๐๔๗ นางนวลนภา  ธนศักด์ิ 

 ๓๐๔๘ นางสุวรรณา  อาชาไพโรจน 

 ๓๐๔๙ นางสาวชนานัญ  บัวเขียว 

 ๓๐๕๐ นางนพมาศ  ไตรวชิรางกูร 

 ๓๐๕๑ นางปทมาวดี  จีรังสวัสด์ิ 

 ๓๐๕๒ นางพวงทิพย  ศิลปศาสตร 

 ๓๐๕๓ นางสาวพัชรีพร  หาญสกุล 

 ๓๐๕๔ นางสาววิภาวรรณ  มงคลศิลป 

 ๓๐๕๕ นางอุษา  ผองลักษณา 

 ๓๐๕๖ นางกัญญารัตน  วงศสกุล 

 ๓๐๕๗ นางสาวกาญจนา  เทพารักษ 

 ๓๐๕๘ นางสาวเก็จพิรุณ  เกาะสุวรรณ 

 ๓๐๕๙ นางสาวจงดี  บุญเจือ 

 ๓๐๖๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  วีรวรรณ 

 ๓๐๖๑ นางนันทนา  ทัศนวิจิตรวงศ 

 ๓๐๖๒ นางสาวพิมพชนก  วอนขอพร 

 ๓๐๖๓ นางลลิดา  จิวะนันทประวัติ 

 ๓๐๖๔ นางวริชนันท  ตอวงศไพชยนต 

 ๓๐๖๕ นางวิไลวรรณ  ทัพวงศศรี 

 ๓๐๖๖ นางศิรินาถ  เซ็นนันท 

 ๓๐๖๗ นางกนกนาฎ  วีระเดช 

 ๓๐๖๘ นางกรลักษณ  สาลีผลิน 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๖๙ นางกฤติมา  รวยสูงเนิน 

 ๓๐๗๐ นางกัลยา  บุญญามณี 

 ๓๐๗๑ นางกัสมาพร  บัวภิบาล 

 ๓๐๗๒ นางกาญจนา  สายเสนา 

 ๓๐๗๓ นางกุศล  บุญวังแร 

 ๓๐๗๔ นางจรวยพร  ชัยสันทนะ 

 ๓๐๗๕ นางจรินทรพร  เพียรพิทักษ 

 ๓๐๗๖ นางจามรี  ชางอินทร 

 ๓๐๗๗ นางจิราภรณ  แสงทัศน 

 ๓๐๗๘ นางชื่นหทัย  ศิริไพรวัน 

 ๓๐๗๙ นางญาณิน  ขยันการ 

 ๓๐๘๐ นางธัญญา  ขอศานติวิชัย 

 ๓๐๘๑ นางนวลถนอม  คงทน 

 ๓๐๘๒ นางบังอร  พุกสุข 

 ๓๐๘๓ นางประภา  แสนวิเศษ 

 ๓๐๘๔ นางสาวปรียา  โสภณา 

 ๓๐๘๕ นางเปรมฤดี  ชามพูนท 

 ๓๐๘๖ นางพรพิรุณ  เปลี่ยนเดชา 

 ๓๐๘๗ นางพรรณิภา  โกมลวิภาต 

 ๓๐๘๘ นางพัฒนาวดี  จันทรนวล 

 ๓๐๘๙ นางเพ็ญศรี  แกวคุมภัย 

 ๓๐๙๐ นางเพ็ญศรี  แสงแกว 

 ๓๐๙๑ นางเพลินจันทร  เลิศวิทยากร 

 ๓๐๙๒ นางไพลิน  เข่ือนทา 

 ๓๐๙๓ นางมณฑา  รักษพันธุ 

 ๓๐๙๔ นางมนฤดี  เวชภูติ 

 ๓๐๙๕ นางมลิ  จันทรอาภาส 

 ๓๐๙๖ นางสาวมารศรี  เพ็ชรขาวเขียว 

 ๓๐๙๗ นางมาลี  โกมโลทก 

 ๓๐๙๘ นางรัชนีภรณ  อาษา 

 ๓๐๙๙ นางลักขณา  ปสนานนท 

 ๓๑๐๐ นางวรรณพร  มุมกระโทก 

 ๓๑๐๑ นางสาววลัยภรณ  วชิรเข่ือนขันธ 

 ๓๑๐๒ นางสมใจ  อาจแสน 

 ๓๑๐๓ นางสายพิณ  จตุรพรชัย 

 ๓๑๐๔ นางสุชารี  บุญศักด์ิ 

 ๓๑๐๕ นางสุดา  ชัยรัต 

 ๓๑๐๖ นางสาวสุนิดา  วิทยบํารุง 

 ๓๑๐๗ นางสาวสุภาพร  อมรฤทธิ์ 

 ๓๑๐๘ นางสาวสุรีรัตน  ฉัตรวงศวิริยะ 

 ๓๑๐๙ นางแสงอรุณ  วัฒนวงศ 

 ๓๑๑๐ นางอนงค  พิมพจันทร 

 ๓๑๑๑ นางอรญา  ศรีสมุทร 

 ๓๑๑๒ นางสาวอรนุช  หนูแดง 

 ๓๑๑๓ นางอัญชลี  ตะพานทอง 

 ๓๑๑๔ นางสาวอาภรณ   

  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๓๑๑๕ นางอารีย  ตรีรัตนเวช 

 ๓๑๑๖ นางอําพรรณ  สีวิจ๋ี 

 ๓๑๑๗ นางอุทัย  เปรมปรี 

 ๓๑๑๘ นางอุบล  ประสงค 

 ๓๑๑๙ นางกัลยาณี  จันมา 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๑๒๐ นางกิ่งกาญจน  บุญประสิทธิ์ 

 ๓๑๒๑ นางสาวเกษมา  นิมะพันธ 

 ๓๑๒๒ นางชฎาพร  รักษาทรัพย 

 ๓๑๒๓ นางฑิฆัมพร  วิเชียรเชื้อ 

 ๓๑๒๔ นางทิวาภา  รักสัตย 

 ๓๑๒๕ นางบุษบา  ศักรางกูร 

 ๓๑๒๖ นางปราณีต  โพนทอง 

 ๓๑๒๗ หมอมหลวงผกาพรรณ   

  สันติกุญชร 

 ๓๑๒๘ นางพรทิพย  โชคสมัย 

 ๓๑๒๙ นางพรรณี  อติโพธิ 

 ๓๑๓๐ นางสาวพวงแกว  เชื้อเชย 

 ๓๑๓๑ นางรจนา  บุญญะฐี 

 ๓๑๓๒ นางสาวรวิวรรณ  ศรีวนาภิรมย 

 ๓๑๓๓ นางสาวรัตนาวดี  สมบูรณ 

 ๓๑๓๔ นางสาววรรณศิริ  ทองวรรณ 

 ๓๑๓๕ นางสาววรรณา  มวงสุข 

 ๓๑๓๖ นางวิมัย  ศรีจันทรา 

 ๓๑๓๗ นางศศิวิมล  ธนศานติ 

 ๓๑๓๘ นางศิริรัตน  กิจจาธร 

 ๓๑๓๙ นางสาวอังคณา  บุญสิทธิ์ 

 ๓๑๔๐ นางอารีรัตน  เทียมทอง 

 ๓๑๔๑ นางสาวอําพา  วาณิชชัชวาลย 

 ๓๑๔๒ นางสาวกัญชลี  วิจิตรธนากุล 

 ๓๑๔๓ นางสาวกุรุพินท  นิตยานันทะ 

 ๓๑๔๔ นางจงจิตร  เปรมล้ําฤกษ 

 ๓๑๔๕ นางจริยา  หลีเจริญ 

 ๓๑๔๖ นางสาวจันทนา  เมืองทอง 

 ๓๑๔๗ นางจีระวรรณ  ทองสม 

 ๓๑๔๘ นางฉันทนา  ถิรพันธุมณี 

 ๓๑๔๙ นางดวงกมล  คชหิรัญ 

 ๓๑๕๐ นางสาวดวงมาลย  จันทขันธ 

 ๓๑๕๑ นางดุษฎี  อัมรานุรักษ 

 ๓๑๕๒ นางเตือนใจ  พงษสุวรรณ 

 ๓๑๕๓ นางทัสสนา  ครุธอ่ํา 

 ๓๑๕๔ นางนพอนงค  สุขสืบพงศ 

 ๓๑๕๕ นางนิยดา  คุวันทรารัย 

 ๓๑๕๖ นางสาวนิรมล  กีรติสิทธิกุล 

 ๓๑๕๗ นางสาวบุญจันทร  ไทยทองสุข 

 ๓๑๕๘ นางปรียา  เสรีวัลยสถิตย 

 ๓๑๕๙ นางปุณิกา  คงสงค 

 ๓๑๖๐ นางพจนีย  ลํายอง 

 ๓๑๖๑ นางสาวพรสวรรค  ชาญยุทธ 

 ๓๑๖๒ นางเพ็ญจันทร  เจวประเสริฐพันธุ 

 ๓๑๖๓ นางสาวเพทาย  สุวรรณาภรณ 

 ๓๑๖๔ นางรวงทอง  บุญรอด 

 ๓๑๖๕ นางวิราวรรณ  กิจสนาโยธิน 

 ๓๑๖๖ นางศรีสุดา  สิงหไพร 

 ๓๑๖๗ นางศิรา  สิทธาพานิช 

 ๓๑๖๘ นางศิราภรณ  บุญเรือง 

 ๓๑๖๙ นางศิวพร  ธีรนิติ 

 ๓๑๗๐ นางสุกันดา  ครุธปยะ 
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 ๓๑๗๑ นางอัจฉรา  ชาวงษ 

 ๓๑๗๒ นางสาวกุลวดี  เจริญศรี 

 ๓๑๗๓ นางสาวจริยา  การิกาญจน 

 ๓๑๗๔ นางชโลมใจ  กลั่นรอด 

 ๓๑๗๕ นางสาวพัชรี  ผลานุรักษา 

 ๓๑๗๖ นางสาวพิมพพรรณ   

  ไพบูลยหวังเจริญ 

 ๓๑๗๗ นางสุทธินี  ยาวะประภาษ 

 ๓๑๗๘ นางสาวจรรยา  วัฒนทวีกุล 

 ๓๑๗๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  ใจธีรภาพกุล 

 ๓๑๘๐ นางดรุณี  วัชราเรืองวิทย 

 ๓๑๘๑ นางนิตยา  พัฒนรัชต 

 ๓๑๘๒ นางประไพพิศ  สุปรารภ 

 ๓๑๘๓ นางสาวศิริรัตน  พีรมนตรี 

 ๓๑๘๔ นางสันทนา  อมรไชย 

 ๓๑๘๕ นางสุมาลี  ทั่งพิทยกุล 

 ๓๑๘๖ นางกนกวรรณ  บุญปลูก 

 ๓๑๘๗ นางกมลพรรณ  ชื่นประดิษฐ 

 ๓๑๘๘ นางสาวกมลรัฐ  อินทรทัศน 

 ๓๑๘๙ นางกมลวรรณ  แจงชัด 

 ๓๑๙๐ นางกรวลัย  พันธุแพ 

 ๓๑๙๑ นางกรุณา  ล้ิมประเสริฐ 

 ๓๑๙๒ นางกฤษณา  บุตรปาละ 

 ๓๑๙๓ นางกัญชลา  อิงคะวณิช 

 ๓๑๙๔ นางกัลยา  แกวประเสริฐ 

 ๓๑๙๕ นางกัลยาณีย  สินสกุล 

 ๓๑๙๖ นางกัลยาลักษณ  พิลาภ 

 ๓๑๙๗ นางกาญจนา  โชติเลอศักด์ิ 

 ๓๑๙๘ นางกาญจนา  ศุภวิริยกุล 

 ๓๑๙๙ นางกาญจนา  สาลีต๊ิด 

 ๓๒๐๐ นางกานดา  ถาวร 

 ๓๒๐๑ นางกุลชลี  บุญทา 

 ๓๒๐๒ นางกุลยา  โอตากะ 

 ๓๒๐๓ นางสาวเกศศิณี  ตระกูลทิวากร 

 ๓๒๐๔ นางเกษร  โพธิ์ศรี 

 ๓๒๐๕ นางเกียรติสุดา  ศรีสุข 

 ๓๒๐๖ นางขจีจรัส  ภิรมยธรรมศิริ 

 ๓๒๐๗ นางขวัญกมล  ดอนขวา 

 ๓๒๐๘ นางคมขํา  แกวนวม 

 ๓๒๐๙ นางสาวจงกลณี  เศรษฐกร 

 ๓๒๑๐ นางสาวจงรักษ  แกวประสิทธิ์ 

 ๓๒๑๑ นางสาวจรัสพรรณ  จารุดุล 

 ๓๒๑๒ นางสาวจริยา  สมรักษ 

 ๓๒๑๓ นางสาวจันตรี  สินศุภฤกษ 

 ๓๒๑๔ นางจารุพรรณ  ทรัพยปรุง 

 ๓๒๑๕ นางจารุมาศ  เมฆสัมพันธ 

 ๓๒๑๖ นางจารุรินทร  ปตานุพงศ 

 ๓๒๑๗ นางจิตตลัดดา  ศักดาภิพาณิชย 

 ๓๒๑๘ นางจิตรา  เพียรลํ้าเลิศ 

 ๓๒๑๙ นางจิตรา  รูกิจการพานิช 

 ๓๒๒๐ นางสาวจินตนา  ชาญชัยศิลป 

 ๓๒๒๑ นางสาวจิราวรรณ  ฉายสุวรรณ 
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 ๓๒๒๒ นางจิราวรรณ  แทนวัฒนกุล 

 ๓๒๒๓ นางจุฑามาศ  สุขเกษม 

 ๓๒๒๔ นางสาวจุฑารัตน  ศราวณะวงศ 

 ๓๒๒๕ นางสาวจุฑารัตน  เอื้ออํานวย 

 ๓๒๒๖ นางจุรีรัตน  บัวแกว 

 ๓๒๒๗ นางจุไร  โชคประสิทธิ์ 

 ๓๒๒๘ นางสาวฉวีวรรณ  บุญสุยา 

 ๓๒๒๙ นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

 ๓๒๓๐ นางสาวฉัตรศรี  เดชะปญญา 

 ๓๒๓๑ นางชลิดา  อภินิเวศ 

 ๓๒๓๒ นางชุลีพร  สิงหเนตร 

 ๓๒๓๓ นางฐาปนีย  สุทธสนั่น 

 ๓๒๓๔ นางดวงใจ  โอชัยกุล 

 ๓๒๓๕ นางสาวดวงตา  สราญรมย 

 ๓๒๓๖ นางดวงพร  จันทรมณี 

 ๓๒๓๗ นางดวงพร  สุวรรณกุล 

 ๓๒๓๘ นางสาวดวงรัตน  อินทร 

 ๓๒๓๙ นางดวงฤดี  ลาศุขะ 

 ๓๒๔๐ นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน 

 ๓๒๔๑ นางตวงแสง  ณ  นคร 

 ๓๒๔๒ นางเตือนใจ  อรัณยะนาค 

 ๓๒๔๓ นางถนอมศรี  อินทนนท 

 ๓๒๔๔ นางทรงศรี  รชตะนันทน 

 ๓๒๔๕ นางทรรศนีย  คีรีศรี 

 ๓๒๔๖ นางสาวทวิตีย  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๓๒๔๗ นางทศพร  กมลภิวงศ 

 ๓๒๔๘ นางสาวทัศนาพร  กันพรหม 

 ๓๒๔๙ นางทัศนีย  ดิฐกมล 

 ๓๒๕๐ นางสาวทัศนียพรรณ  อุดมเวช 

 ๓๒๕๑ นางทินประภา  จีระพันธุ 

 ๓๒๕๒ นางสาวทิพวรรณ   

  ธราภิวัฒนานนท 

 ๓๒๕๓ นางธนาลัย  ลิมปรัตนคีรี 

 ๓๒๕๔ นางสาวธาราทิพย  สุวรรณศาสตร 

 ๓๒๕๕ นางนงนารถ  ชัยรัตน 

 ๓๒๕๖ นางนงนุช  ศิริโรจน 

 ๓๒๕๗ นางนงนุช  อังยุรีกุล 

 ๓๒๕๘ นางนงเยาว  ชาติงาม 

 ๓๒๕๙ นางสาวนงลักษณ  นิ่มป 

 ๓๒๖๐ นางนตวรรณ  ทับเวช 

 ๓๒๖๑ นางสาวนพกนก  บุรุษนันทน 

 ๓๒๖๒ นางสาวนภาภรณ  พลนิกรกิจ 

 ๓๒๖๓ นางสาวนภารัตน  ปนทะนา 

 ๓๒๖๔ นางนฤมล  เจริญศิริพรกุล 

 ๓๒๖๕ นางสาวนฤมล  มารคแมน 

 ๓๒๖๖ นางนวพร  ลํ้าเลิศกุล 

 ๓๒๖๗ นางนวลจิตต  เชาวกีรติพงศ 

 ๓๒๖๘ นางนัฏกาภรณ  รัตนทัศนีย 

 ๓๒๖๙ นางนันทนภัทร  โคตรอาษา 

 ๓๒๗๐ นางนันทนา  อรุณฤกษ 

 ๓๒๗๑ นางนันทา  สูรักษา 

 ๓๒๗๒ นางนิตยา  เจริญศิริ 
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 ๓๒๗๓ นางนิตยา  ไพรสันต 

 ๓๒๗๔ นางสาวนิตา  วิวัฒนทีปะ 

 ๓๒๗๕ นางนิ่มอนงค  งามประภาสม 

 ๓๒๗๖ นางสาวนิรินธน  ถํ้าแกว 

 ๓๒๗๗ นางนิสา  เมลานนท 

 ๓๒๗๘ นางสาวนุจารี  ประสิทธิ์พันธ 

 ๓๒๗๙ นางสาวนุศรา  ปยะพลรุงโรจน 

 ๓๒๘๐ นางเนสินี  ไชยเอีย 

 ๓๒๘๑ นางบุญเรือน  พึ่งผลพูล 

 ๓๒๘๒ นางบุษบา  ยศราช 

 ๓๒๘๓ นางสาวเบญจมาศ  จันทรฉวี 

 ๓๒๘๔ นางเบญจลักษณ  กาญจนเศรษฐ 

 ๓๒๘๕ นางประชิต  ต้ิวสกุล 

 ๓๒๘๖ นางสาวประนุช  ทรัพยสาร 

 ๓๒๘๗ นางประไพพรรณ  สิทธิกูล 

 ๓๒๘๘ นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ 

 ๓๒๘๙ นางประภัสสร  ปรีเอี่ยม 

 ๓๒๙๐ นางประภาพร  ชนยุทธ 

 ๓๒๙๑ นางปลื้มจิต  บุณยพิพัฒน 

 ๓๒๙๒ นางสาวปทมรัตน  เต็มพิทักษ 

 ๓๒๙๓ นางผิวพรรณ  มาลีวงษ 

 ๓๒๙๔ นางสาวพเยาว  คงจิตต 

 ๓๒๙๕ นางพรจิต  สมบัติพานิช 

 ๓๒๙๖ นางพรทิพย  สัมปตตะวนิช 

 ๓๒๙๗ นางพรพิมล  ตันประวัติ 

 ๓๒๙๘ นางสาวพรรณชลัท  สุริโยธิน 

 ๓๒๙๙ นางพรรณเพ็ญ  วิริยเวชกุล 

 ๓๓๐๐ นางพรรณระพี  อํานวยสิทธิ์ 

 ๓๓๐๑ นางสาวพรรณี  บัญชรหัตถกิจ 

 ๓๓๐๒ นางสาวพรศิริ  หมื่นไชยศรี 

 ๓๓๐๓ นางพรอนงค  บุษราตระกูล 

 ๓๓๐๔ นางพอตา  บุตรสุทธิวงศ 

 ๓๓๐๕ นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล 

 ๓๓๐๖ นางสาวพัชรี  ศรีสังข 

 ๓๓๐๗ นางพัฒนา  เจียรวิริยะพันธ 

 ๓๓๐๘ นางพัฒนา  ศรีฟา  ฮุนเนอร 

 ๓๓๐๙ นางพันทิพา  อินทรวิชัย 

 ๓๓๑๐ นางพิณภาคย  บุตรจันทร 

 ๓๓๑๑ นางสาวพิมพใจ  ใจเย็น 

 ๓๓๑๒ นางพิมล  ศรีสุภาพ 

 ๓๓๑๓ นางพูลฉัตร  วิชัยดิษฐ 

 ๓๓๑๔ นางเพ็ชรรัตน  ศรีวิลัย 

 ๓๓๑๕ นางเพ็ญพรรณ  วัฒนไกร 

 ๓๓๑๖ นางสาวเพียงจันทร  เศวตศรีสกุล 

 ๓๓๑๗ นางภวิษยพร  สุดมี 

 ๓๓๑๘ นางสาวมณีรัตน  ภาคธูป 

 ๓๓๑๙ นางสาวมธุรส  สวางบํารุง 

 ๓๓๒๐ นางมยุเรศ  คงเมือง 

 ๓๓๒๑ นางสาวมะลิ  พิมลสมบูรณ 

 ๓๓๒๒ นางมะลิวัลย  ฉวีสุข 

 ๓๓๒๓ นางสาวมานี  รักษาเกียรติศักด์ิ 

 ๓๓๒๔ นางมาริสา  โกเศยะโยธิน 
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เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๓๒๕ นางมาลี  ไชยเสนา 

 ๓๓๒๖ นางสาวมาลีณี  จุโฑปะมา 

 ๓๓๒๗ นางยุพเยาว  เมืองหมุด 

 ๓๓๒๘ นางสาวยุพา  จรรยงควรกุล 

 ๓๓๒๙ นางยุพา  ปานแกว 

 ๓๓๓๐ นางยุพาพร  ปรีชากุล 

 ๓๓๓๑ นางสาวเยาวกุล  เกียรติสุนทร 

 ๓๓๓๒ นางสาวเยาวดี  คุปตะพันธ 

 ๓๓๓๓ นางรัชดา  คลี่สุนทร 

 ๓๓๓๔ นางรัชนี  พนเจริญสวัสด์ิ 

 ๓๓๓๕ นางรัชนี  ศุภพงษ 

 ๓๓๓๖ นางรัตนวรรณ  มกรพันธุ 

 ๓๓๓๗ นางสาวรัตนา  บรรเจิดพงศชัย 

 ๓๓๓๘ นางรัตนา  รักการ 

 ๓๓๓๙ นางรัตนา  รุจิรวนิช 

 ๓๓๔๐ นางรัตนา  ลีลาวัฒนา 

 ๓๓๔๑ นางรัตนา  แสงสวาง 

 ๓๓๔๒ นางราตรี  พันธุมจินดา 

 ๓๓๔๓ นางเรืองนิด  วรรณวงศ 

 ๓๓๔๔ นางฤดี  ธีระวนิช 

 ๓๓๔๕ นางละออ  วัฒนไพโรจน 

 ๓๓๔๖ นางสาวลักขณา  ไทยเครือ 

 ๓๓๔๗ นางลักขณา  บรรพกาญจน 

 ๓๓๔๘ นางลักขณา  เพ็ชรประดับ 

 ๓๓๔๙ นางสาวลัดดาวัลย  เพ็ญสุภา 

 ๓๓๕๐ นางสาวเลิศลักษณ  กาญจนวัฒนา 

 ๓๓๕๑ นางวงศา  เลาหศิริวงศ 

 ๓๓๕๒ นางวนิดา  สัจพันโรจน 

 ๓๓๕๓ นางวรรณวิไล  ตนะวัฒนา 

 ๓๓๕๔ นางสาววรรณศิริ  วรสิทธิ์ 

 ๓๓๕๕ นางวรรณิภัค  สหสมโชค 

 ๓๓๕๖ นางสาววราภรณ  ชัยวัฒน 

 ๓๓๕๗ นางวราภรณ  พาราสุข 

 ๓๓๕๘ นางวสี  ตุลวรรธนะ 

 ๓๓๕๙ นางสาววัชรพร  นิ่มนวล 

 ๓๓๖๐ นางวัฒนาภรณ  โชครัตนชัย 

 ๓๓๖๑ นางสาววันเพ็ญ  วศินารมณ 

 ๓๓๖๒ นางสาววาณี  ชนเห็นชอบ 

 ๓๓๖๓ นางวาณีรัตน  กาฬสีห 

 ๓๓๖๔ นางวารุณี  ธนะแพสย 

 ๓๓๖๕ นางวาสนา  จันทรางกูร 

 ๓๓๖๖ นางวิภา  ตังคนานนท 

 ๓๓๖๗ นางวิภาพร  พยัฆวรรณ 

 ๓๓๖๘ นางสาววิภาวี  เสาหิน 

 ๓๓๖๙ นางวิไลวรรณ  วิริยะไชโย 

 ๓๓๗๐ นางศรีวรรณ  จันทรวงศ 

 ๓๓๗๑ นางสาวศรีสมร  พรหมศิลป 

 ๓๓๗๒ นางศศิวิมล  มีอําพล 

 ๓๓๗๓ นางศิรนันท  บํารุงกุล 

 ๓๓๗๔ นางศิริกุล  วิสุทธิ์เมธางกูร 

 ๓๓๗๕ นางศิริพร  ศรีเชลียง 

 ๓๓๗๖ นางสาวศิริพรรณ  ทวีสุข 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๓๗๗ นางสาวศิริวรรณ  แผนผา 

 ๓๓๗๘ นางศิริวิภา  ปยะมงคล 

 ๓๓๗๙ นางสาวศิวรักษ  ศิวารมย 

 ๓๓๘๐ นางศีลศิริ  สงาจิตร 

 ๓๓๘๑ นางศุภณี  เรียบเลิกหิรัญ 

 ๓๓๘๒ นางสาวสจีวรรณ  ทรรพวสุ 

 ๓๓๘๓ นางสมทรง  ดีรัศมี 

 ๓๓๘๔ นางสมบัติ  คชสิทธิ์ 

 ๓๓๘๕ นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ 

 ๓๓๘๖ นางสมพร  โตนวล 

 ๓๓๘๗ นางสมร  วิเศษมณี 

 ๓๓๘๘ นางสาวสรอยสุดา  ณ  ระนอง 

 ๓๓๘๙ นางสาวสรา  อาภรณ 

 ๓๓๙๐ นางสะอาดศรี  คงนิล 

 ๓๓๙๑ นางสิริพัชร  เจษฎาวิโรจน 

 ๓๓๙๒ นางสาวสุจิตรา  ทองประดิษฐโชติ 

 ๓๓๙๓ นางสุชาดา  จันทรพรหมมา 

 ๓๓๙๔ นางสุชาดา  บวรกิติวงศ 

 ๓๓๙๕ นางสุณิสา  อิ่มเอิบ 

 ๓๓๙๖ นางสุดใจ  เกตุเดชา 

 ๓๓๙๗ นางสุดใจ  บุญอารีย 

 ๓๓๙๘ นางสุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ 

 ๓๓๙๙ นางสุธาวดี  เศขรฤทธิ์ 

 ๓๔๐๐ นางสุธีกานต  โสตถิกุล 

 ๓๔๐๑ นางสุธีรา  สุริยวงศ 

 ๓๔๐๒ นางสุนทรี  ธัมมวิจยะ 

 ๓๔๐๓ นางสาวสุนันท  สุขสมบูรณ 

 ๓๔๐๔ นางสุนันทา  ไชยศิริ 

 ๓๔๐๕ นางสุนี  โชติดิลก 

 ๓๔๐๖ นางสาวสุพัตรา  ศิริโชติยะกุล 

 ๓๔๐๗ นางสุพานี  ธนาคุณ 

 ๓๔๐๘ นางสุพินดา  คูณมี 

 ๓๔๐๙ นางสาวสุภาพร  สุวิวัฒน 

 ๓๔๑๐ นางสุภาวดี  ธีรธรรมากร 

 ๓๔๑๑ นางสุมาลย  สุรมณี 

 ๓๔๑๒ นางสุมาลี  ศรีสม 

 ๓๔๑๓ นางสุรภี  เทียนกริม 

 ๓๔๑๔ นางสาวสุวพิชชา  ประสิทธิธัญกิจ 

 ๓๔๑๕ นางสุวภรณ  ต้ังธนศิริกุล 

 ๓๔๑๖ นางสุวรรณี  วิทยอุดม 

 ๓๔๑๗ นางสุวัฒนา  ตุงสวัสด์ิ 

 ๓๔๑๘ นางสุวัสสา  พงษอําไพ 

 ๓๔๑๙ นางสุวิมล  อังควานิช 

 ๓๔๒๐ นางสาวสุวิมล  อัศวพิศิษฐ 

 ๓๔๒๑ นางเสาวภา  โชติเกษมศรี 

 ๓๔๒๒ นางเสาวลักษณ  นิกรพิทยา 

 ๓๔๒๓ นางโสภา  นครจินดา 

 ๓๔๒๔ นางโสภา  พงศเทพูปถัมภ 

 ๓๔๒๕ นางโสระยา  รวมรังษี 

 ๓๔๒๖ นางไสว  ภักด์ิศรีแพง 

 ๓๔๒๗ นางหลงมา  วงศสุภาพ 

 ๓๔๒๘ นางอบเชย  แกวสุข 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๔๒๙ นางสาวอภิญญา  ดวงจันทร 

 ๓๔๓๐ นางสาวอภิรดา  สุทธิสานนท 

 ๓๔๓๑ นางอรพัช  บวรรักษา 

 ๓๔๓๒ นางอรวรรณ  ชมชัยยา 

 ๓๔๓๓ นางอรุณี  นาคทัต 

 ๓๔๓๔ นางสาวอัจฉรา  เพ็งหนู 

 ๓๔๓๕ นางอัจฉรา  มหายศนันท 

 ๓๔๓๖ นางสาวอัญชลี  ชูโรจน 

 ๓๔๓๗ นางสาวอัญชลี  สิงหนอย 

 ๓๔๓๘ นางสาวอัญชลี  เสริมสงสวัสด์ิ 

 ๓๔๓๙ นางอารยา  รัตนวิไล 

 ๓๔๔๐ นางอารี  ฤทธิบูรณ 

 ๓๔๔๑ นางสาวอารีย  รังสิโยภาส 

 ๓๔๔๒ นางสาวอินทิรา  เทศวิศาล 

 ๓๔๔๓ นางอุบล  ทัศนโกวิท 

 ๓๔๔๔ นางอุไรวรรณ  อินทยารัตน 

 ๓๔๔๕ นางอุษณีย  คําประกอบ 

 ๓๔๔๖ นางสาวอุษา  เทียนทอง 

 ๓๔๔๗ นางอุษาพร  เสวกวิ 

 ๓๔๔๘ นางอุษาโรจน  ดีรโจซูโบรโต 

 ๓๔๔๙ นางสาวโอลิน  ศักด์ิอลงกรณ 

 ๓๔๕๐ นางกนกพร  แจมสมบูรณ 

 ๓๔๕๑ นางกรองมาลย  แกวสนิท 

 ๓๔๕๒ นางสาวกรุณา  สมพงษ 

 ๓๔๕๓ นางกัณหา  หลอยนต 

 ๓๔๕๔ นางกัลยา  ทองประเสริฐ 

 ๓๔๕๕ นางกาญจนา  ล้ิมเลิศเจริญวนิช 

 ๓๔๕๖ นางกาญจนา  ศรีพัด 

 ๓๔๕๗ นางการะเกต  สงสัมพันธ 

 ๓๔๕๘ นางกิ่งกาญจน  พยอมยนต 

 ๓๔๕๙ นางกิตติวรรณ  เทียมแกว 

 ๓๔๖๐ นางสาวขวัญใจ  วงศกิตติรักษ 

 ๓๔๖๑ นางขวัญใจ  สายศิริ 

 ๓๔๖๒ นางขวัญหทัย  รัตนาเอนกชัย 

 ๓๔๖๓ นางคชาภรณ  เจียนิวัตต 

 ๓๔๖๔ นางครองสุข  แกวชิณ 

 ๓๔๖๕ นางจงดี  ภวภูตานนท   

  ณ  มหาสารคาม 

 ๓๔๖๖ นางจรรยา  จิตตประทุม 

 ๓๔๖๗ นางจรรยา  ทวีทอง 

 ๓๔๖๘ นางสาวจรรยา  พรหมมาลี 

 ๓๔๖๙ นางสาวจริยา  แสงสัจจา 

 ๓๔๗๐ นางจริยาพร  ทองภักดี 

 ๓๔๗๑ นางจรีภรณ  วิชยศาสตร 

 ๓๔๗๒ นางจันทนา  วงศสิทธิกร 

 ๓๔๗๓ นางจันทรจุรี  คงมีสุข  คาเนโกะ 

 ๓๔๗๔ นางจันทรรัศม  ไตรยปกษ 

 ๓๔๗๕ นางจันทรา  งานวิวัฒนถาวร 

 ๓๔๗๖ นางจิตรา  เลิศสุบิน 

 ๓๔๗๗ นางจินดา  ณ  บางชาง 

 ๓๔๗๘ นางสาวจินดา  โพธิ์ศรี 

 ๓๔๗๙ นางสาวจินดา  หวังวรวงศ 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๔๘๐ นางจิราพร  พลายโถ 

 ๓๔๘๑ นางจิราภรณ  กลีบจําป 

 ๓๔๘๒ นางสาวจุไร  โชติชนาทวีวงศ 

 ๓๔๘๓ นางสาวจุไร  วงศสวัสด์ิ 

 ๓๔๘๔ นางจุไร  สกุลเผือก 

 ๓๔๘๕ นางจุไรรัตน  วิริยะประกอบ 

 ๓๔๘๖ นางชนิดา  นิ่มยังดี 

 ๓๔๘๗ นางชนิดา  สุมมาตย 

 ๓๔๘๘ นางชมไฉไล  สินธุสาร 

 ๓๔๘๙ นางชลกนก  ภัทรศุภกุล 

 ๓๔๙๐ นางชลธิชา  พุทธวงษนันทน 

 ๓๔๙๑ นางสาวชลิดา  ปนสุภา 

 ๓๔๙๒ นางชื่นจิตร  ไตรรัตนเจริญเวช 

 ๓๔๙๓ นางชูรัตนา  ปลื้มจิตรชม 

 ๓๔๙๔ นางสาวเชาวรัตน  มั่นพรหม 

 ๓๔๙๕ นางณัฏฐญา  พัฒนะวาณิชนันท 

 ๓๔๙๖ นางณุฉัตรา  จันทรสุวานิชย 

 ๓๔๙๗ นางดรุณี  งามภูพันธ 

 ๓๔๙๘ นางดรุณี  ชมธวัช 

 ๓๔๙๙ นางสาวดลกร  พูลสวัสด์ิ 

 ๓๕๐๐ นางดวงตา  สุวรรณภาพ 

 ๓๕๐๑ นางดาราวดี  เมธนาวิน 

 ๓๕๐๒ นางสาวดาริณี  ฐิติสัตยากร 

 ๓๕๐๓ นางดาวเรือง  มงคลศิริ 

 ๓๕๐๔ นางดุสิตา  ชนะชัยวิบูลวัฒน 

 ๓๕๐๕ นางเดือนเพ็ญ  ภิญโญนิธิเกษม 

 ๓๕๐๖ นางตวงมณฑ  รักขะพันธ 

 ๓๕๐๗ นางตําแหนง  สินสวาท 

 ๓๕๐๘ นางสาวต๋ิวหล่ัน  สมัครประโคน 

 ๓๕๐๙ นางทวีพร  กาญจนากาศ 

 ๓๕๑๐ นางทวีสุข  ณ  ระนอง 

 ๓๕๑๑ นางทิพเยาว  สันติเวส 

 ๓๕๑๒ นางสาวธนพร  ปญญาธร 

 ๓๕๑๓ นางสาวธนพร  พนาคุปต 

 ๓๕๑๔ นางธารณิศร  ทวีทรัพย 

 ๓๕๑๕ นางธารา  ศรีจํานงค 

 ๓๕๑๖ นางธารีทิพย  นันทรักษชัยกุล 

 ๓๕๑๗ นางธิตินันท  เลิศพงศอดิศร 

 ๓๕๑๘ นางธีรดา  สุธีรวุฒิ 

 ๓๕๑๙ นางธีรนุช  สมทรัพย 

 ๓๕๒๐ นางนงนุช  พุทธประสิทธิ์ 

 ๓๕๒๑ นางนงนุช  สุขนาค 

 ๓๕๒๒ นางสาวนพมาศ  ธนะไชย 

 ๓๕๒๓ นางนพรัตน  ผลิตากุล 

 ๓๕๒๔ นางนภาพร  ธีระตันติกานนท 

 ๓๕๒๕ นางสาวนภาพร  วิฑิตภัทรภาคย 

 ๓๕๒๖ นางนวพร  อนันตสินกุล 

 ๓๕๒๗ นางสาวนันทพร  ใจยงค 

 ๓๕๒๘ นางนันทิยา  รัมณียรัตนากุล 

 ๓๕๒๙ นางนาริศา  หีมสุหรี 

 ๓๕๓๐ นางน้ําทิพย  คุณะวิภากร 

 ๓๕๓๑ หมอมหลวงนิตยา  ธนีวุฒิ 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕๓๒ นางนิตยา  เปรมศรี 

 ๓๕๓๓ นางสาวนินี  สุไลมาน 

 ๓๕๓๔ นางนิรมล  นราวิวัฒน 

 ๓๕๓๕ นางสาวโนรีดา  แวยูโซะ 

 ๓๕๓๖ นางสาวบานเย็น  ศิริสกุลเวโรจน 

 ๓๕๓๗ นางสาวบุญนะ  บัวศรี 

 ๓๕๓๘ นางบุญศรี  เลาหภักดี 

 ๓๕๓๙ นางสาวบุศรินทร  บุญเมือง 

 ๓๕๔๐ นางบุษบง  เจาฑานนท 

 ๓๕๔๑ นางปทุมพิศ  วิมลวัตรเวที 

 ๓๕๔๒ นางประทุม  พลไทย 

 ๓๕๔๓ นางสาวประทุม  โศจิรัตน 

 ๓๕๔๔ นางประภาศรี  วลัญชเสถียร 

 ๓๕๔๕ นางปริญญา  ผกานนท 

 ๓๕๔๖ นางสาวปริยา  รอดปรีชา 

 ๓๕๔๗ นางปทมา  ตติยานุพันธวงศ 

 ๓๕๔๘ นางสาวปทมา  ศิริเวช 

 ๓๕๔๙ นางปานทิพย  เจียรวัฒนกนก 

 ๓๕๕๐ นางปาริฉัตร  พงศอุทัย 

 ๓๕๕๑ นางสาวปาลิดา  เฉลิมแสน 

 ๓๕๕๒ นางปูรณินทุ  ศิริอนันต 

 ๓๕๕๓ นางผองพรรณ  สุเมธวานิชย 

 ๓๕๕๔ นางพจนีย  ชมวิชา 

 ๓๕๕๕ นางพนิดา  ศรีสันต 

 ๓๕๕๖ นางพรทิพย  ประยูรวงษ 

 ๓๕๕๗ นางพรพรรณ  วรรณฤทธิ์ 

 ๓๕๕๘ นางสาวพรพิมล  มาศสกุลพรรณ 

 ๓๕๕๙ นางพรพิศ  ศุขสมาน 

 ๓๕๖๐ นางสาวพรรณทิพย  ตียพันธ 

 ๓๕๖๑ นางพรรณภา  มาตยภูธร 

 ๓๕๖๒ นางสาวพรรณิภา  แสงโสภิต 

 ๓๕๖๓ นางพรวิไล  อักษร 

 ๓๕๖๔ นางพรศิริ  สงเคราะห 

 ๓๕๖๕ นางสาวพัชสรัญ  เขียวบริบูรณ 

 ๓๕๖๖ นางพัลลภา  ก่ิงแกว 

 ๓๕๖๗ นางสาวพิกุล  จิรรัตนโสภา 

 ๓๕๖๘ นางพิกุล  เสียงประเสริฐ 

 ๓๕๖๙ นางพินิดา  จิวะไพศาลพงศ 

 ๓๕๗๐ นางพิมลจันทร  สัตยาวุฒิพงศ 

 ๓๕๗๑ นางสาวพูนพิศ  บูรณะการเจริญ 

 ๓๕๗๒ นางสาวเพชรวรรณ  พึ่งรัศมี 

 ๓๕๗๓ นางเพ็ญพร  วุฒิจํานงค 

 ๓๕๗๔ นางเพ็ญศรี  มโนวชิรสรรค 

 ๓๕๗๕ นางเพลินพิศ  จันทรศักด์ิ 

 ๓๕๗๖ นางเพียงใจ  คูประดินันท 

 ๓๕๗๗ นางไพรัตน  แสงดิษฐ 

 ๓๕๗๘ นางไพเราะ  เพชราภิรัชต 

 ๓๕๗๙ นางภัตติมา  บุรพลกุล 

 ๓๕๘๐ นางภัทรา  นวลคํา 

 ๓๕๘๑ นางมกราพันธุ  จูฑะรสก 

 ๓๕๘๒ นางมยุรี  กลาณรงค 

 ๓๕๘๓ นางมยุรี  ธนะทิพานนท 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕๘๔ นางมยุเรศ  เกษตรสินสมบัติ 

 ๓๕๘๕ นางมยุเรศ  อรามรัตน 

 ๓๕๘๖ นางมัณฑนา  ฉวรรณกุล 

 ๓๕๘๗ นางมั่นจิต  ประสิทธิ์หิรัญ 

 ๓๕๘๘ นางสาวมาลี  ชิดโคกสูง 

 ๓๕๘๙ นางสาวมาลี  วันทนาศิริ 

 ๓๕๙๐ นางมาลี  สิริสุนทรานนท 

 ๓๕๙๑ นางสาวยุพา  วิภาสวัชรโยธิน 

 ๓๕๙๒ นางสาวยุวดี  โอฬารธนาเศรษฐ 

 ๓๕๙๓ นางเย็นจิต  มณีพันธ 

 ๓๕๙๔ นางรจนา  โชติวุฒิมนตรี 

 ๓๕๙๕ นางรพินท  อบสุวรรณ 

 ๓๕๙๖ นางสาวรัชฎาพร  รุญเจริญ 

 ๓๕๙๗ นางสาวรัชนี  ฉลองเกื้อกูล 

 ๓๕๙๘ นางรัตนา  มาฆะสวัสด์ิ 

 ๓๕๙๙ นางรัตนา  ยอดอานนท 

 ๓๖๐๐ นางสาวรุงนภา  สิทธิรังสรรค 

 ๓๖๐๑ นางสาวเรวดี  เลวัลย 

 ๓๖๐๒ นางละเอียด  พรรณเชษฐ 

 ๓๖๐๓ นางสาวลักษมี  ฮะอุรา 

 ๓๖๐๔ นางลีนา  ตังกนะภัคย 

 ๓๖๐๕ นางวงคเดือน  นิศากรเกรียงเดช 

 ๓๖๐๖ นางวนัญญา  กุมาร 

 ๓๖๐๗ นางวนิดา  สาธุกุล 

 ๓๖๐๘ นางสาววนิดา  อัจนารมยวาท 

 ๓๖๐๙ นางสาววรดา  มยุระสาคร 

 ๓๖๑๐ นางวรรณศรี  แกวปนตา 

 ๓๖๑๑ นางวรรณา  บุรี 

 ๓๖๑๒ นางสาววรรณา  วิริยะทวีกุล 

 ๓๖๑๓ นางวรางคณา  เศรษฐชัยยันต 

 ๓๖๑๔ นางสาววราภรณ  โสฬสพรหม 

 ๓๖๑๕ นางสาววรารัตน  วองอภิวัฒนกุล 

 ๓๖๑๖ นางวลัย  บุญพลอย 

 ๓๖๑๗ นางสาววลัยพร  สถิตยศรีวงศ 

 ๓๖๑๘ นางวัชรี  มาลาศรี 

 ๓๖๑๙ นางวัชรีพรรณ  เตมียบุตร 

 ๓๖๒๐ นางสาววันทนา  ศรีทับทิม 

 ๓๖๒๑ นางสาววันทนีย  ชวพงค 

 ๓๖๒๒ นางวัลภา  ปรางคธวัช 

 ๓๖๒๓ นางวาริน  จงเจริญกมล 

 ๓๖๒๔ นางสาววิชชุดา  เนตตกุล 

 ๓๖๒๕ นางสาววิทิตา  จินตนาวัน 

 ๓๖๒๖ นางวิบูลยรัตน  ชัยสิทธิ์ 

 ๓๖๒๗ นางสาววิภา  อุทยานินทร 

 ๓๖๒๘ นางสาววิไล  เสรีสิทธิพิทักษ 

 ๓๖๒๙ นางวิไลลักษณ  เลิศสมบูรณ 

 ๓๖๓๐ นางวีณา  ธิติประเสริฐ 

 ๓๖๓๑ นางศรีนวล  กรกชกร 

 ๓๖๓๒ นางสาวศรีสมัย  เชื้อชาติ 

 ๓๖๓๓ นางศศอร  สัปจาตุระ 

 ๓๖๓๔ นางศันสนีย  นิจพานิช 

 ๓๖๓๕ นางสาวศิริพรรณ  เอี่ยมรุงโรจน 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๖๓๖ นางศุภนิจ  ชาญวานิชพร 

 ๓๖๓๗ นางสงา  ศรีพิจิตต 

 ๓๖๓๘ นางสดใส  คุมทรัพยอนันต 

 ๓๖๓๙ นางสมใจ  ศุภฤทธิธํารง 

 ๓๖๔๐ นางสมปรารถนา  ตระสินธุ 

 ๓๖๔๑ นางสมปอง  สุดศก 

 ๓๖๔๒ นางสมพิศ  จําปาเงิน 

 ๓๖๔๓ นางสลิลลา  รุจนวงศ 

 ๓๖๔๔ นางสอางค  ดานสวาง 

 ๓๖๔๕ นางสายจินต  อิสีประดิฐ 

 ๓๖๔๖ นางสาลิกา  วรหาญ 

 ๓๖๔๗ นางสาลินี  คูดํารงสวัสด์ิ 

 ๓๖๔๘ นางสินีนาถ  แยมละออ 

 ๓๖๔๙ นางสุขจิตตรา  วนาภิรักษ 

 ๓๖๕๐ นางสุดาภรณ  คทวณิช 

 ๓๖๕๑ นางสุทธิดา  ขันทะสอน 

 ๓๖๕๒ นางสาวสุทิน  ครองอภิรดี 

 ๓๖๕๓ นางสุนทราภรณ  ฐิตสมานนท 

 ๓๖๕๔ นางสาวสุนิสา  เสียงสกุลไทย 

 ๓๖๕๕ นางสาวสุนี  อัศวโกวิทพงศ 

 ๓๖๕๖ นางสุพร  พละเสวีนันท 

 ๓๖๕๗ นางสุพรรณี  สุขฉายา 

 ๓๖๕๘ นางสาวสุพิทยา  สังฆะพิลา 

 ๓๖๕๙ นางสุภา  ธนิตติราภรณ 

 ๓๖๖๐ นางสุภาภรณ  ภมรสูตร 

 ๓๖๖๑ นางสาวสุภาวดี  เจียรกุล 

 ๓๖๖๒ นางสาวสุภี  วงษมณีพิรักษ 

 ๓๖๖๓ นางสุมนา  ตัณฑเศรษฐี 

 ๓๖๖๔ นางสุมาลี  วนาทรัพยดํารง 

 ๓๖๖๕ นางสุมาลี  อรุณรัตนดิลก 

 ๓๖๖๖ นางสุมิตรา  วนรัตน 

 ๓๖๖๗ นางสุรีรัตน  ต้ังสงาศักด์ิศรี 

 ๓๖๖๘ นางสุรีรัตน  เทียนศิริวงศากุล 

 ๓๖๖๙ นางสาวสุวรรณ  ดานวรพงศ 

 ๓๖๗๐ นางสุวรรณา  ธรรมสุภาพงศ 

 ๓๖๗๑ นางสาวสุวรรณา  เมธีพัฒนวิวัฒน 

 ๓๖๗๒ นางสาวสุวรรณี  เจริญพิชิตนันท 

 ๓๖๗๓ นางสุวรรณี  รัตนสุวรรณ 

 ๓๖๗๔ นางสุวรรณี  เรืองเดช 

 ๓๖๗๕ นางเสริมสุข  ฟชเชอร 

 ๓๖๗๖ นางเสาวภาค  บุญคมรัตน 

 ๓๖๗๗ นางโสภิดา  ต้ังวรางกูร 

 ๓๖๗๘ นางสาวอรทัย  สิริเสรีภาพ 

 ๓๖๗๙ นางอรพรรณ  ทัศนาจุรีสกุล 

 ๓๖๘๐ นางสาวอรวรรณ  แซโคว 

 ๓๖๘๑ นางอรวรรณ  ยืนยง 

 ๓๖๘๒ นางสาวอรอนงค  พูลสวัสด์ิ 

 ๓๖๘๓ นางอรุณ  บางตระกูลนนท 

 ๓๖๘๔ นางอรุณรัตน  เตชาทวีวรรณ 

 ๓๖๘๕ นางสาวอรุณี  อาภรณพัฒนา 

 ๓๖๘๖ นางสาวอัคริยา  สมรรคบุตร 

 ๓๖๘๗ นางอังคณา  ศรีนามวงศ 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๖๘๘ นางอังคณา  หิรัญสาลี 

 ๓๖๘๙ นางอัจจิมา  เหลืองดิลก 

 ๓๖๙๐ นางอัจฉรา  ทองดีแท 

 ๓๖๙๑ นางอัจฉรา  ฟองคํา 

 ๓๖๙๒ นางอัญชลี  สันติมโนชัย 

 ๓๖๙๓ นางอัมพร  รัตนปริญญา 

 ๓๖๙๔ นางอัมพรเพ็ญ  บุญมี 

 ๓๖๙๕ นางอาภาศรี  ลุสวัสด์ิ 

 ๓๖๙๖ นางสาวอารมณ  เฟองฟู 

 ๓๖๙๗ นางอารีย  ดวงดี 

 ๓๖๙๘ นางอุดมลกัษณ  มณีวงศ 

 ๓๖๙๙ นางอุดมลักษณ  สุวรรณคีรี 

 ๓๗๐๐ นางอุบล  บุตรกินรี 

 ๓๗๐๑ นางอุมาพร  ผจงรักษ 

 ๓๗๐๒ นางอุไร  มนตสถาพร 

 ๓๗๐๓ นางอุไรวรรณ  ฮวบเจริญ 

 ๓๗๐๔ นางสาวอุษนีย  อังศุวัฒนากุล 

 ๓๗๐๕ นางสาวเอื้อมพา  กาญจนรังสิชัย 

 ๓๗๐๖ นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร 

 ๓๗๐๗ นางบุญเจือ  วงษเกษม 

 ๓๗๐๘ นางสาวพรทิพย  ศิริภานุวัฒน 

 ๓๗๐๙ นางวนิดา  ใหมกิจเหมา 

 ๓๗๑๐ นางสมหญิง  คุณานพรัตน 

 ๓๗๑๑ นางสิริกานต  คําฤทธิ์ 

 ๓๗๑๒ นางสาวสุมาลี  อิศรานุรักษ 

 ๓๗๑๓ นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ 

 ๓๗๑๔ พันเอกหญิง  พนมวัลย   

  บุณยมานพ 

 ๓๗๑๕ นางสาวรสริน  สมิตะพินทุ 

 ๓๗๑๖ ทานผูหญิงกอบกุล   

  อุบลเดชประชารักษ 

 ๓๗๑๗ พันตํารวจเอกหญิง  ณัฏฐรี   

  เจริญสม 

 ๓๗๑๘ นางพรรษมน  ไทยวัฒนานุกูล 

 ๓๗๑๙ นางสาวศิรวศา  เทศถมทรัพย 

 ๓๗๒๐ นางสาวสุนทร  รักเมือง 

 ๓๗๒๑ นางสุภาวดี  ขีดขิน 

 ๓๗๒๒ นางเกษณี  อมราภรณ  ฤชุโรจน 

 ๓๗๒๓ นางสาวจิรวรรณ  จันทรสวาง 

 ๓๗๒๔ นางชลินดา  ปานะบุตร 

 ๓๗๒๕ นางสาวทองมาก  ใจแสน 

 ๓๗๒๖ นางสาวนฤมล  วิเชียรแสน 

 ๓๗๒๗ นางนิรมล  ธํารงราชนิติ 

 ๓๗๒๘ นางไพพิศ  จันทรสอน 

 ๓๗๒๙ นางสาวรสริน  หงษวิบูลผล 

 ๓๗๓๐ นางสาวเรณู  อาจารยวัตรกุล 

 ๓๗๓๑ นางวรรษา  ไชยมณี 

 ๓๗๓๒ นางวิภารัตน  กิจพิทักษ 

 ๓๗๓๓ นางสาววิมลพรรณ   

  พุฒิวัฒนสถาพร 

 ๓๗๓๔ นางสาววิรมณ  ยืนนาน 

 ๓๗๓๕ นางศุภรัตน  สุวรรณยอด 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๗๓๖ นางสมบัติ  ประจวบลาภ 

 ๓๗๓๗ นางอรเรณู  ปตุเตชะ 

 ๓๗๓๘ รอยตํารวจเอกหญิง  สุวนีย   

  แสวงผล 

 ๓๗๓๙ นางจรัสโฉม  วีระพรวณิชยกุล 

 ๓๗๔๐ นางสาววิไล  วองพูลสิน 

 ๓๗๔๑ นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ 

 ๓๗๔๒ นางวัชรี  สินธวานุวัฒน 

 ๓๗๔๓ นางสาวสุจินต  ประเสริฐกิจ 

 ๓๗๔๔ นางกอบกาญจน  คําเดนเหล็ก 

 ๓๗๔๕ นางสาวจิราภรณ  พิริยะกิจไพบูลย 

 ๓๗๔๖ นางสาวชวนชม  กิจสวัสด์ิ 

 ๓๗๔๗ นางภวันพัฒน  อนันตกุลภัทร 

 ๓๗๔๘ นางรัชนี  แตสมบัติ 

 ๓๗๔๙ นางละออง  ต๊ิบดอนจันทร 

 ๓๗๕๐ นางวิไล  แสงศร 

 ๓๗๕๑ นางสาวศิริกุล  จันดี 

 ๓๗๕๒ นางสาวสมศรี  วิชิตศรีวรา 

 ๓๗๕๓ นางสุกัญญา  ปรีชา 

 ๓๗๕๔ นางสาวสุวรรณา  สุริยะ 

 ๓๗๕๕ นางสาวชฎารัตน  อนรรฆอร 

 ๓๗๕๖ นางสาวมาลัย  สุจิภิญโญ 

 ๓๗๕๗ นางสาววิไล  ตรีทศกุล 

 ๓๗๕๘ นางสาวกลิ่นแกว   

  นพวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๓๗๕๙ นางจิตผอง  อภัยสันติพงษ 

 ๓๗๖๐ นางสาวชุติมา  ออนละมาย 

 ๓๗๖๑ นางนัทธมน  อิ่มสะอาด 

 ๓๗๖๒ นางประภาวรรณ  สุพัฒนานนท 

 ๓๗๖๓ นางสาวสุรางคณา  หิรัญวัฒนสิน 

 ๓๗๖๔ นางสาวกมลลักษณ   

  มณีเตชธรรมโชติ 

 ๓๗๖๕ นางกฤตยานาท  ขันทอง 

 ๓๗๖๖ นางแกวนอย  อนุชิตวงศ 

 ๓๗๖๗ นางคัคนัมพร  พูลสวัสด์ิ 

 ๓๗๖๘ นางคันธฉาย  ลิบนอย 

 ๓๗๖๙ นางชมพูนุท  สาตรวาหา 

 ๓๗๗๐ นางสาวดวงพร  ตอพงศกร 

 ๓๗๗๑ นางสาวดวงพร  ภูเกิด 

 ๓๗๗๒ นางธนพรรณ  พุมกําพล 

 ๓๗๗๓ นางสาวนภาวรรณ  ขุนอักษร 

 ๓๗๗๔ นางสาวนฤมล  ศิริวาณิชย 

 ๓๗๗๕ นางสาวนิรมล  แกวเกิด 

 ๓๗๗๖ นางบุศรา  เกิดวิชัย  พฤกษมาศ 

 ๓๗๗๗ นางสาวปทิตตา  สิริภาพโสภณ 

 ๓๗๗๘ นางพจนันท  เดชาวุธ 

 ๓๗๗๙ นางสาวพัชรี  ปรีชะนิด 

 ๓๗๘๐ นางเพ็ญศรี  สินธุเสน 

 ๓๗๘๑ นางสาวภารดี  เพ็ญเจริญ 

 ๓๗๘๒ นางสาวภูษิตา  หลาหลี 

 ๓๗๘๓ นางมาลี  ศิรามาศ 

 ๓๗๘๔ นางรานี  สุวรรณบุบผา 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๗๘๕ นางรุงทิพย  ไชยนาแพง 

 ๓๗๘๖ นางสาวรุจิวรรณ  ผลัญชัย 

 ๓๗๘๗ นางวจิราพร  วัตตธรรม 

 ๓๗๘๘ นางวนิตดา  พิชิตมงคล  ทองชวย 

 ๓๗๘๙ นางวัลยา  เบ็ญจนาวี 

 ๓๗๙๐ นางสาววาสินี  พรรคทองสุข 

 ๓๗๙๑ นางวิไล  อรุณเรืองศิริเลิศ 

 ๓๗๙๒ นางสาวศันสนีย  แซภู 

 ๓๗๙๓ นางสาวศิริมา  ชุมพาลี 

 ๓๗๙๔ นางสาวศิริรัตน  สีนวล 

 ๓๗๙๕ นางสาวศิริรัตน  สุขภูติ 

 ๓๗๙๖ นางสายธาร  พานแกว  มักผล 

 ๓๗๙๗ นางสุชีพร  บุญทวีโชค 

 ๓๗๙๘ นางสาวสุธิรา  วิสารทพงศ 

 ๓๗๙๙ นางสาวสุภาพร  เนตรเขียน 

 ๓๘๐๐ นางสาวเสมอแข  เสนเนียม 

 ๓๘๐๑ นางอารีย  กิติสุธาธรรม 

 ๓๘๐๒ นางอารีย  โรจนวัฒนบูลย 

 ๓๘๐๓ นางสาวอารีรัตน  กิตติวินิชนันท 

 ๓๘๐๔ นางสาวอุทุมพร  เผาสุวรรณ 

 ๓๘๐๕ นางอุไรวรรณ  ประชุมจิตร   

  ไชยพรรค 

 ๓๘๐๖ นางสาวนราทิพย  พุมทรัพย 

 ๓๘๐๗ นางสาวดวงพร  ศิริเทพมนตรี 

 ๓๘๐๘ นางดาวรรณ  ปญญาภรณ 

 ๓๘๐๙ นางนารี  เลิศบรรณพงษ 

 ๓๘๑๐ นางนิภากุล  บัวรุง 

 ๓๘๑๑ นางสาวปทมา  รุงเรือง 

 ๓๘๑๒ นางสาวมาเรียม  บุญมา 

 ๓๘๑๓ นางยุพดี  เมธยาภา 

 ๓๘๑๔ นางรัตตินันท  นิธิโอฬารพงศ 

 ๓๘๑๕ นางรัสยาภรณ  นครสุต 

 ๓๘๑๖ นางวัชราภรณ  กวยะปาณิก 

 ๓๘๑๗ นางสาววิภาวี  พงศพิริยะวนิช 

 ๓๘๑๘ นางศรีวรรณา  ตันศิริ 

 ๓๘๑๙ นางสายพิณ  กิจจา 

 ๓๘๒๐ เรืออากาศเอกหญิง  สิริสรรพางค   

  ยอดอาวุธ 

 ๓๘๒๑ นางศรีสกุล  พรอมพันธุ 

 ๓๘๒๒ นางกรพินธุ  สลักเพชร 

 ๓๘๒๓ นางกัญญา  วรรณโกวิท 

 ๓๘๒๔ นางกาญจนา  วงศไตรรัตน 

 ๓๘๒๕ พลตรีหญิง  จันทิมา  เสนเนียม 

 ๓๘๒๖ นางจินตนา  ภิรมย 

 ๓๘๒๗ นางจิระประไพ  แกวภราดัย 

 ๓๘๒๘ นางดนยา  เวโรจน 

 ๓๘๒๙ นางทีปสุรางค  ภักดีธนากุล 

 ๓๘๓๐ นางนฤมล  ทรัพยลอม 

 ๓๘๓๑ นางนลินี  ดานชัยวิจิตร 

 ๓๘๓๒ นางนวลนภา  สมชัย 

 ๓๘๓๓ นางประภา  เหตระกูล  ศรีนวลนัด 

 ๓๘๓๔ นางผาณิต  คงจันทร 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่   ๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๘๓๕ นางพูนสุข  โพธิ์สุ 

 ๓๘๓๖ นางภัณณกร  มั่นหมาย 

 ๓๘๓๗ นางภัทรา  วสันตสิงห 

 ๓๘๓๘ นางลักษณา  แกลวกลาหาญ 

 ๓๘๓๙ นางวรกร  จาติกวณิช 

 ๓๘๔๐ นางวรรณภา  เปลี่ยนศรี 

 ๓๘๔๑ นางวรวรรณ  บรรณวัฒน 

 ๓๘๔๒ นางวีณา  เลิศกมลมาศ 

 ๓๘๔๓ นางศิริกุล  ปญญาดิลก 

 ๓๘๔๔ นางสาวิตรี  บริพัตร  ณ  อยุธยา 

 ๓๘๔๕ นางสุธาสินี  สุขัคคานนท 

 ๓๘๔๖ นางสุนงค  สาลีรัฐวิภาค 

 ๓๘๔๗ นางสุพร  วงศหนองเตย 

 ๓๘๔๘ นางสุรีรัตน  ตันประเสริฐ 

 ๓๘๔๙ นางอนัญญา  โพธิศิริ 

 ๓๘๕๐ นางอรุณศรี  เจริญพานิช 

 ๓๘๕๑ นางเอมวลี  แสวงศักด์ิ 

 


