
 หน้า   ๑  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   
ประจําปี  ๒๕๕๔ 

 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   
วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  รวมทั้งสิ้น  ๑๐,๑๒๑  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



 หน้า   ๒  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ประจําปี  ๒๕๕๔ 
 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายต่อพงษ์  ไชยสาส์น 
 ๒ นายบุญทรง  เตริยาภิรมย ์
 ๓ นายวิทยา  บุรณศิริ 
 ๔ นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ 
 ๕ นายสุรพงษ์  โตวิจักษณช์ัยกุล 
 ๖ นายสุรพงษ์  อ้ึงอัมพรวิไล 
 ๗ นายกรณ์  จาติกวณิช 
 ๘ นายโอฬาร  ไชยประวัติ 
 ๙ นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ 
 ๑๐ นายกนก  ล้ิมตระกูล 
 ๑๑ นายกิตติ  สมทรัพย ์
 ๑๒ นายเกษม  อุประ 
 ๑๓ นายจตุพร  เจริญเชื้อ 
 ๑๔ นายจักริน  พัฒน์ดํารงจิตร 
 ๑๕ นายเจะอามิง  โตะตาหยง 
 ๑๖ นายเจือ  ราชสีห์ 
 ๑๗ นายชยุต  ภุมมะกาญจนะ 
 ๑๘ นายชูศักดิ์  แอกทอง 
 ๑๙ นายเชน  เทือกสุบรรณ 
 ๒๐ นายเชิดชัย  ตันติศริินทร ์

 ๒๑ นายไชยา  พรหมา 
 ๒๒ นายทองดี  มนิสสาร 
 ๒๓ นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ 
 ๒๔ นายธนิตพล  ไชยนันทน ์
 ๒๕ นายธเนศ  เครือรัตน์ 
 ๒๖ นายธานินทร์  ใจสมุทร 
 ๒๗ นายนพคณุ  รัฐผไท 
 ๒๘ นายนภินทร  ศรีสรรพางค ์
 ๒๙ นายนราพัฒน์  แก้วทอง 
 ๓๐ นายนริศ  ขํานุรักษ์ 
 ๓๑ นายนิทัศน์  ศรีนนท ์
 ๓๒ นายประกอบ  รัตนพันธ ์
 ๓๓ นายประชา  ประสพดี 
 ๓๔ นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง 
 ๓๕ นายประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย 
 ๓๖ นายประเสริฐ  บุญเรือง 
 ๓๗ ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์  สุนทรชัย 
 ๓๘ นายพงศ์เวช  เวชชาชีวะ 
 ๓๙ นายพีระเพชร  ศิริกุล 
 ๔๐ นายไพโรจน์  ตันบรรจง 
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 ๔๑ นายมนตรี  ปาน้อยนนท ์
 ๔๒ นายม่ิงขวัญ  แสงสุวรรณ ์
 ๔๓ นายวิชัย  สามิตร 
 ๔๔ นายวิทยา  ทรงคํา 
 ๔๕ นายวุฒิชัย  กิตติธเนศวร 
 ๔๖ นายเวียง  วรเชษฐ์ 
 ๔๗ นายศิริโชค  โสภา 
 ๔๘ นายสงวน  พงษ์มณ ี
 ๔๙ นายสถาพร  มณีรัตน ์
 ๕๐ นายสมชาย  โล่สถาพรพิพิธ 
 ๕๑ นายสมบัติ  ศรีสุรินทร ์
 ๕๒ นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล 
 ๕๓ นายสรรเสริญ  สมะลาภา 
 ๕๔ นายสัญชัย  วงษ์สุนทร 
 ๕๕ นายสากล  ม่วงศิริ 
 ๕๖ นายสาธิต  ปิตุเตชะ 
 ๕๗ นายสินิตย์  เลิศไกร 
 ๕๘ นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช 
 ๕๙ นายสุชาย  ศรีสุรพล 
 ๖๐ นายสุทัศน์  จันทร์แสงศร ี
 ๖๑ ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ  ฤทธาคน ี
 ๖๒ นายสุรเชษฐ์  แวอาแซ 
 ๖๓ พลเรือเอก สุรพล  จันทน์แดง 
 ๖๔ นายเสรี  สาระนันท์ 
 ๖๕ นายอนันต์  ผลอํานวย 
 ๖๖ นายอนุสรณ์  ป้ันทอง 

 ๖๗ นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย 
 ๖๘ นายอภิชาติ  สุภาแพ่ง 
 ๖๙ นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน 
 ๗๐ นายอิทธิเดช  แก้วหลวง 
 ๗๑ นายอิทธิรัตน์  จันทรสุรินทร ์
 ๗๒ นายคงกฤช  หงษ์วิไล 
 ๗๓ นายจิรพันธ์  ล้ิมสกุลศิริรัตน ์
 ๗๔ นายจุฤทธิ์  ลักษณวิศิษฏ์ 
 ๗๕ นายชวลิต  วิชยสทุธิ ์
 ๗๖ นายทวีวฒัน์  ฤทธิฤ์าชัย 
 ๗๗ นายเทวฤทธิ์  นิกรเทศ 
 ๗๘ นายธีระทัศน์  เตียวเจริญโสภา 
 ๗๙ นายนัจมุดดีน  อูมา 
 ๘๐ นายนิโรธ  สุนทรเลขา 
 ๘๑ นายประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ 
 ๘๒ นายเพิ่มพูน  ทองศร ี
 ๘๓ พลโท มะ  โพธิ์งาม 
 ๘๔ นายวารุจ  ศิริวัฒน ์
 ๘๕ นายวิจิตร  พรพฤฒิพนัธุ ์
 ๘๖ นายวุฒิพงศ์  ฉายแสง 
 ๘๗ นายสมควร  โอบอ้อม 
 ๘๘ นายสมเจตน์  ลิมปะพันธุ์ 
 ๘๙ นายสฤษฏ์  อ้ึงอภินันท์ 
 ๙๐ นายสันทัด  จีนาภักดิ ์
 ๙๑ นายสุชาติ  ตันติวณชิชานนท ์
 ๙๒ นาวาตรี สุธรรม  ระหงษ์ 
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 ๙๓ นายสุรชัย  เบ้าจรรยา 
 ๙๔ นายอดุลย์  วันไชยธนวงศ ์
 ๙๕ นายทวีศักดิ์   คิดบรรจง 
 ๙๖ นายประวัติ   ทองสมบูรณ์ 
 ๙๗ นายประสงค์   ตันมณีวฒันา 
 ๙๘ นายประสงค์ศักดิ์   บุญเดช 
 ๙๙ นายวิชัย   ไพรสงบ 
 ๑๐๐ นายวิบูลย์  คูหิรัญ 
 ๑๐๑ นายสุธรรม   พันธุศักดิ ์
 ๑๐๒ พลตํารวจตรี องอาจ  สุวรรณสิงห์ 
 ๑๐๓ นายเกียรติภูมิ  แสงศศิธร 
 ๑๐๔ นายจักริน  วงศ์กุลฤด ี
 ๑๐๕ นายประพจน์  คล้ายสุบรรณ 
 ๑๐๖ นายประวัติ  วิสัยกุล 
 ๑๐๗ นายไพโรจน์  มินเด็น 
 ๑๐๘ นายภิรัตน์  เจียรนัย 
 ๑๐๙ นายรังสิกร  อุปพงศ์ 
 ๑๑๐ นายศรศักดิ์  นิยมธรรม 
 ๑๑๑ นายสถาพร  สถิตย์ปิยะรัตน ์
 ๑๑๒ นายสะเทื้อน  ชูสกุล 
 ๑๑๓ นายสุรัตน์  พุ่มพวง 
 ๑๑๔ นายวิชัย  วิทวัสการเวช 
 ๑๑๕ นายวิเชียร  ชวลิต 
 ๑๑๖ พลเอก กวี  ประเคนรี 
 ๑๑๗ พลเอก กสิกร  คีรีศรี 
 ๑๑๘ พลเอก คมสัน  มานวกุล 

 ๑๑๙ พลเอก เจษฎา  ศรีสุภาพ 
 ๑๒๐ พลเอก ฉัตรชัย  ถาวรบุตร 
 ๑๒๑ พลเอก ชลวิชญ์  เพิ่มทรัพย์ 
 ๑๒๒ พลเอก ชัชวาลย์  ขําเกษม 
 ๑๒๓ พลเอก ชาย  คําวงษา 
 ๑๒๔ พลเอก ณัฏฐพลชัย  วิเศษสินธุ 
 ๑๒๕ พลเอก ดุลกฤต  รักษ์เผ่า 
 ๑๒๖ พลเอก ทนงศักดิ์  อภิรักษ์โยธิน 
 ๑๒๗ พลเอก ทวนชัย  พันธ์เพิ่มศิร ิ
 ๑๒๘ พลเอก ทวีศักดิ์  สารโกศล 
 ๑๒๙ พลเอก ธงชัย  เทพารักษ์ 
 ๑๓๐ พลเอก ธนดล  เผ่าจินดา 
 ๑๓๑ พลเอก ธรรมรัชต์  เจริญกุล 
 ๑๓๒ พลเอก ธีระ  บูรณกสิพงษ์ 
 ๑๓๓ พลเอก นิพนธ์  สุบงกฎ 
 ๑๓๔ พลเอก ปริญญา  บูรณางกูร 
 ๑๓๕ พลเอก ปริญญา  สมสุวรรณ 
 ๑๓๖ พลเอก พรสิน  พงษ์สุวรรณ 
 ๑๓๗ พลเอก พฤณท์  สุวรรณทัต 
 ๑๓๘ พลเอก พลางกูร  กล้าหาญ 
 ๑๓๙ พลเอก พิเชษฐ์  วิสัยจร 
 ๑๔๐ พลเอก พิณภาษณ์  สริวัฒน์ 
 ๑๔๑ พลเอก ภานุมาต  สีวะรา 
 ๑๔๒ พลเอก มณฑล  บํารุงพฤกษ์ 
 ๑๔๓ พลเอก มาลัย  คิ้วเที่ยง 
 ๑๔๔ พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม 
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 ๑๔๕ พลเอก รณวิทย์  อุปถัมภ์นรากร 
 ๑๔๖ พลเอก วิลาศ  เย็นบํารุง 
 ๑๔๗ พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล 
 ๑๔๘ พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ 
 ๑๔๙ พลเอก สมนึก  เจียมสกุล 
 ๑๕๐ พลเอก สมหมาย  เกาฏีระ 
 ๑๕๑ พลเอก สหชาติ  พิพิธกุล 
 ๑๕๒ พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร 
 ๑๕๓ พลเอก สืบพงศ์  เปาวรัตน์ 
 ๑๕๔ พลเอก สุนัย  สัมปัตตะวนิช 
 ๑๕๕ พลเอก สุรพันธ์  วงศ์ไทย 
 ๑๕๖ พลเอก เสถียร  เพิ่มทองอินทร์ 
 ๑๕๗ พลเอก อภิชัย  พิณสายแก้ว 
 ๑๕๘ พลเรือเอก กัมปนาท  ภู่เจริญยศ 
 ๑๕๙ พลเรือเอก เกียรติศักดิ์  ดามาพงศ์ 
 ๑๖๐ พลเรือเอก ฆนัท  ทองพูล 
 ๑๖๑ พลเรือเอก ชัยวัฒน์  ศรีอักขรินทร ์
 ๑๖๒ พลเรือเอก ชัยวัฒน์  เอ่ียมสมุทร 
 ๑๖๓ พลเรือเอก ธรรมนูญ  สุขวัฒนา 
 ๑๖๔ พลเรือเอก นพดล  โชคระดา 
 ๑๖๕ พลเรือเอก ผสมทรัพย์  เก้ือหนุน 
 ๑๖๖ พลเรือเอก พลวัฒน์  สิโรดม 
 ๑๖๗ พลเรือเอก ไพบูลย์  ช้อยเพ็ง 
 ๑๖๘ พลเรือเอก วิฑูรย์  คัมภีระพันธุ ์
 ๑๖๙ พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์  รตารุณ 
 ๑๗๐ พลเรือเอก อภิชาต  สุวรรณะชฎ 

๑๗๑ พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง 
๑๗๒ พลเรือเอก อรรถพงษ์  ณ นคร 
๑๗๓ พลอากาศเอก จําลอง  เขมะประภา 
๑๗๔ พลอากาศเอก ชาญณรงค์  อินทรสมพันธ ์
๑๗๕ พลอากาศเอก ชูศักดิ์  วิบูลชัย 
๑๗๖ พลอากาศเอก ดิเรก  พรหมประยูร 
๑๗๗ พลอากาศเอก ทศพล  สง่าเนตร 
๑๗๘ พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์  เกิดสุข 
๑๗๙ พลอากาศเอก ปรีชัย  หาญเจนลักษณ์ 
๑๘๐ พลอากาศเอก พงศธร  บัวทรัพย ์
๑๘๑ พลอากาศเอก เพทาย  อุดมศักดิ์ 
๑๘๒ พลอากาศเอก ไมตรี  โอสถหงษ์ 
๑๘๓ พลอากาศเอก วัฒนา  คล้ายจํานง 
๑๘๔ พลอากาศเอก วินัย  เปล่งวิทยา 
๑๘๕ พลอากาศเอก สมนึก  สวัสดิ์ถึก 
๑๘๖ พลอากาศเอก อดิศกัดิ์  กล่ันเสนาะ 
๑๘๗ พลอากาศเอก อภิศักดิ์  บุญเผื่อน 
๑๘๘ พลโท จักรกฤษณ์  อินทรทัต 
๑๘๙ พลโท บุญสืบ  คชรัตน ์
๑๙๐ พลโท ปฏิพนธ์  กุลพิจิตร 
๑๙๑ พลโท ประวิทย์  ภักดีอาษา 
๑๙๒ พลโท ปริญญา  วีระประสิทธิ ์
๑๙๓ พลเรือโท นิวัติ  ศิริพละ 
๑๙๔ พลเรือโท ประชา  ศิลป์ศรีกุล 
๑๙๕ พลเรือโท ประสาน  ประสานพานิช 
๑๙๖ พลเรือโท วิโรจน์  รุธิรวัฒน ์
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๑๙๗ พลเรือโท ศักดิ์ชาย  อุบลเดชประชารักษ์ 
๑๙๘ พลเรือโท สมหมาย  ปราการสมุทร 
๑๙๙ พลเรือโท สุชีพ  ช้างเสวก 
๒๐๐ พลเรือโท สุรพงษ์  ชะระอํ่า 
๒๐๑ นายวินัย  วทิวัสการเวช 
๒๐๒ นายกฤต  ไกรจิตติ 
๒๐๓ นายกุลกุมุท  สิงหรา ณ อยุธยา 
๒๐๔ นายเฉลิมพล  ทันจิตต ์
๒๐๕ นายเป่ียมศักดิ์  มิลินทจินดา 
๒๐๖ นายพิศาล  มาณวพัฒน ์
๒๐๗ นายรัฐกิจ  มานะทัต 
๒๐๘ นายวิบูลย์  คูสกุล 
๒๐๙ นายสมศักดิ์  สุริยวงศ ์
๒๑๐ นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว 
๒๑๑ นายอภิชาติ  ชินวรรโณ 
๒๑๒ นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล 
๒๑๓ นายประสงค์  ตันมณีวัฒนา 
๒๑๔ นายศิลปชัย  จารุเกษมรัตนะ 
๒๑๕ นายอดิศักดิ์  ทองไข่มุกต์ 
๒๑๖ นายบรรยงค์  ล้ิมประยูรวงศ ์
๒๑๗ นายชิดพงษ์  ฤทธิประศาสน์ 
๒๑๘ นายทองทวี  พิมเสน 
๒๑๙ นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย 
๒๒๐ นายประภาศ  บุญยินดี 
๒๒๑ นายวิญญู  ทองสกุล 
๒๒๒ นายวิทยา  ผิวผ่อง 

๒๒๓ นายวีระยุทธ  เอ่ียมอําภา 
๒๒๔ นายอภินันท์  โปษยานนท ์
๒๒๕ นายกําจร  ตติยกวี 
๒๒๖ นายครองชัย  หัตถา 
๒๒๗ นายจริงแท้  ศิริพานิช 
๒๒๘ นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ 
๒๒๙ นายชัยวัฒน์  สถาอานันท์ 
๒๓๐ นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ 
๒๓๑ นายธานินทร์  ภู่พัฒน ์
๒๓๒ นายบุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ 
๒๓๓ นายพลรัตน์  วิไลรัตน ์
๒๓๔ นายไพศาล  สิทธิกรกุล 
๒๓๕ นายวันชัย  มาลีวงษ ์
๒๓๖ นายวิริยะ  นามศิริพงศ์พนัธุ ์
๒๓๗ นายศิริชัย  กาญจนวาสี 
๒๓๘ นายศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย 
๒๓๙ นายสมศักดิ์  ไชยะภินันท์ 
๒๔๐ นายสุชาติ  เถาทอง 
๒๔๑ นายสุพจน์  หารหนองบัว 
๒๔๒ นายสุมนต์  สกลไชย 
๒๔๓ นายสุวิทย์  ธีรศาศวัต 
๒๔๔ นายแสงชัย  พฤทธิพนัธุ ์
๒๔๕ นายอนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ 
๒๔๖ นายอภิชาติ  จีระวุฒิ 
๒๔๗ นายอภินันท์  สุประเสริฐ 
๒๔๘ นายอรัญ  อินเจริญศักดิ์ 
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๒๔๙ นายอัญญา  ขันธวิทย ์
๒๕๐ นายเอนก  กิมสุวรรณ 
๒๕๑ นายเอนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์ 
๒๕๒ นายคํานวณ  อ้ึงชูศักดิ ์
๒๕๓ นายคํารณ  ไชยศิร ิ
๒๕๔ นายจักรกฤษณ์  ภูมิสวัสดิ์ 
๒๕๕ นายชัยสิทธิ์  แสงทวีสิน 
๒๕๖ นายทนงค์  วัฒนประสาน 
๒๕๗ นายทวีศักดิ์  โชตวิัฒนพงษ ์
๒๕๘ นายธงชัย  ซึงถาวร 
๒๕๙ นายธวัชชัย  กมลธรรม 
๒๖๐ นายธวัชชัย  วิวฒัน์วรพันธ ์
๒๖๑ นายธํารงค์  สมบุญตนนท ์
๒๖๒ นายประเสริฐ  หลุยเจริญ 
๒๖๓ นายวิศิษฏ์  ตั้งนภากร 
๒๖๔ นายศิวฤทธิ์  รัศมีจันทร ์
๒๖๕ นายสมเกียรติ  โพธิสัตย ์
๒๖๖ นายสมชัย  ภิญโญพรพาณิชย ์
๒๖๗ นายสมยศ  ดีรัศมี 
๒๖๘ นายอาทิตย์  วุฒิคะโร 
๒๖๙ พลโท ฐิตะฐาน  สุขศรี 
๒๗๐ พลตรี มนัส  เพยาว์น้อย 
๒๗๑ พลตํารวจเอก สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง 
๒๗๒ พลตํารวจโท กฤษฎา  พันธุ์คงชื่น 
๒๗๓ พลตํารวจโท จรัมพร  สุระมณี 
๒๗๔ พลตํารวจโท เจตน์  มงคลหัตถี 

๒๗๕ พลตํารวจโท ชลธาร  จิราณรงค ์
๒๗๖ พลตํารวจโท ดนัยธร  วงศ์ไทย 
๒๗๗ พลตํารวจโท ธีรยทุธ  กิติวัฒน ์
๒๗๘ พลตาํรวจโท ธีระเดช  รอดโพธิ์ทอง 
๒๗๙ พลตํารวจโท วรพงษ์  ชิวปรีชา 
๒๘๐ พลตํารวจโท อุดม  รักศิลธรรม 
๒๘๑ นายคัมภีร์  ดิษฐากรณ์ 
๒๘๒ นายวัชรินทร์  จอมพลาพล 
๒๘๓ นายกฤตย์  เอกกาญจนกร 
๒๘๔ นายกฤษฎา  วิชพันธุ์ 
๒๘๕ นายกิตติศักดิ์  สุคนธฉายา 
๒๘๖ นายกุศล  แย้มสอาด 
๒๘๗ นายเกียรติประวัติ  เงินเกิด 
๒๘๘ นายขจร  มีศีล 
๒๘๙ นายขจรศักดิ์  พุทธานุภาพ 
๒๙๐ นายขรรค์ชยั  ตรีเดช 
๒๙๑ นายขวัญชยั  สกุลสรรเสริญ 
๒๙๒ นายคะนอง  ทองนพคุณ 
๒๙๓ นายจิระศักดิ์  ปาลีคุปต์ 
๒๙๔ นายจิโรจน์  เอ่ียมโอภาส 
๒๙๕ นายเจน  สันติวาสะ 
๒๙๖ นายเจริญเดช  ศัลยพงษ ์
๒๙๗ นายเจษฎา  อรุณชัยภิรมย ์
๒๙๘ นายเฉลิมพันธ์  ประทีปถิ่นทอง 
๒๙๙ นายโฉลก  ศิริสินธว ์
๓๐๐ นายชวลิต  พูลสัมฤทธิ ์
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๓๐๑ นายชวลิต  สุวรรณภูชัย 
๓๐๒ นายชัชชม  อรรฆภิญญ์ 
๓๐๓ นายชัยรัฐ  ไชยโกมินทร ์
๓๐๔ นายชัยวัฒน์  ธิติชัยฤกษ ์
๓๐๕ นายชาตรี  ศรีวิเศษ 
๓๐๖ นายชาลี  เสริมสัย 
๓๐๗ นายชินวัฒน์  เรืองศรีม่ัน 
๓๐๘ นายชิระ  อู่เจริญ 
๓๐๙ นายชุมวิทย์  เกษมจิต 
๓๑๐ นายเชาวลิต  วงศานรเศรษฐ์ 
๓๑๑ นายโชคชัย  พทัยาอารยา 
๓๑๒ นายฐิติพันธ์  ตรีเพ็ชร 
๓๑๓ นายณภัทร์  ศักดิ์พิบูลย์จิตต ์
๓๑๔ นายณัฎฐพงศ์  สุวรรณพาณิชย ์
๓๑๕ นายดิเรก  วงษ์ปราชญ์ 
๓๑๖ นายถวัลย์  อ่ิมเอิบ 
๓๑๗ นายทรงเดช  ทองบัณฑิต 
๓๑๘ นายทวีชยั  สุวรรณาวัชร ์
๓๑๙ นายทวีสิน  หิรัญวฒัน์ศิร ิ
๓๒๐ นายธนวรรษ  ว่องไวทวีวงศ ์
๓๒๑ นายธรรมศักดิ์  มณีโชต ิ
๓๒๒ นายธวัช  ไพฑูรย์เจริญลาภ 
๓๒๓ นายธัชกร  ดาราพัฒนภัค 
๓๒๔ นายธํารงศักดิ์  หงษ์ขุนทด 
๓๒๕ นายธีร์ธวัช  ตระกูลพิชยะชัย 
๓๒๖ นายธีรวุฒิ  วชิรมงคลพงษ ์

๓๒๗ นายธีรวุฒิ  หงส์ลาวัณย ์
๓๒๘ นายธีระนนท์  ไหวดี 
๓๒๙ นายนรศักดิ์  นรภักดิ์สุนทร 
๓๓๐ เรือโท นราชูวงศ์  โลกะกะลิน 
๓๓๑ นายนิติชลธรรม  ชลธรรมนิต ิ
๓๓๒ นายบดินทร์  แสนสระด ี
๓๓๓ นายบัณฑูร  ทองตัน 
๓๓๔ นายบํารุง  เฟื่องเรือง 
๓๓๕ นายบุญธรรม  วิริยะประสิทธิ ์
๓๓๖ นายบุญส่ง  ศิริพันธ์โนน 
๓๓๗ นายบุญสม  เนื่องพลี 
๓๓๘ นายประพฤทธิ์  จารุนิธ ิ
๓๓๙ นายประพัธ  มณีวงศ ์
๓๔๐ นายประยูร  ปุญเขตต์ 
๓๔๑ นายประสงค์  พรประสิทธิ ์
๓๔๒ นายประเสริฐ  วัฒนเสรีกุล 
๓๔๓ นายประเสริฐ  อังคภากรณ์กุล 
๓๔๔ ร้อยตํารวจตรี ปราโมทย์  เจียมสกุล 
๓๔๕ นายปริญญา  โปตะวณิช 
๓๔๖ นายปริญญาวัฒน์  พลสมบัตินันท ์
๓๔๗ นายปารเมศ  อภัยสุวรรณ 
๓๔๘ นายพงศ์แมน  เจริญส่ง 
๓๔๙ นายพงษ์ศักดิ์  วิริยะพาณิชย ์
๓๕๐ นายพนม  บุญรักษ์ 
๓๕๑ นายพรชัย  วิภาภรณพ์รรณ 
๓๕๒ นายพลธรรม  ปันต๊ะ 
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๓๕๓ นายพัฒนพ์งษ์  พงษ์นิกร 
๓๕๔ นายพันธุ์โชติ  บุญศิร ิ
๓๕๕ นายพิชัย  ฉิมเอนก 
๓๕๖ นายพิทย์  จันทรศรวีงศ ์
๓๕๗ นายพิทยา  ธรรมนิจกุล 
๓๕๘ นายพิษณุ  วิเชียรสรรค ์
๓๕๙ นายพิสิทธิ์  นิมิตพงษ ์
๓๖๐ นายพีรยทุธ  ศรีแก้ว 
๓๖๑ นายพีระศักดิ์  มหาวัฒนางกูล 
๓๖๒ นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน ์
๓๖๓ นายไพรัช  รุ่งเกียรติกุล 
๓๖๔ นายภควัต  สุวรรณวงศ ์
๓๖๕ นายภาวิต  พยัคฆบุตร 
๓๖๖ นายมนตรี  มาประณีต 
๓๖๗ นายมนูญ  มุ่งพาลชล 
๓๖๘ นายมานพ  โลหิตานนท ์
๓๖๙ นายมานพ  ศักดาพร 
๓๗๐ นายมานัส  รัตนนาคะ 
๓๗๑ นายยิ่งกมล  สัมฤทธิ์อุทัย 
๓๗๒ นายรังสี  แสงผล 
๓๗๓ นายรัตน์  จันทรธ์ีรนันท ์
๓๗๔ ร้อยโท ราเชนทร์  ทพัภวิมล 
๓๗๕ นายฤชา  ไกรฤกษ์ 
๓๗๖ นายลุน  นิติตระการไชย 
๓๗๗ นายวทัญญู  มีมานัส 
๓๗๘ นายวรชัย  วรธญัญะกิจ 

๓๗๙ นายวิเชษฐ  หว่านพืช 
๓๘๐ นายวิเชียร  สุวรรณบรรจง 
๓๘๑ นายวิทยา  แดงประดับ 
๓๘๒ นายวิรัช  ประเสริฐภักดี 
๓๘๓ นายวิรัช  สุวัธนะเชาว์ 
๓๘๔ นายวิศิษฎ์  สุขยุคล 
๓๘๕ นายวิษณุรักษ์  กล้าหาญ 
๓๘๖ นายวุฒิกร  อินทวงศ ์
๓๘๗ นายวุฒิรัตน์  มีผดุง 
๓๘๘ นายวุฒิวร  ศรีเจริญ 
๓๘๙ นายศักดิ์  นาคะ 
๓๙๐ นายศุภชัย  นิพิธกุล 
๓๙๑ นายสกล  ยิ้มพร 
๓๙๒ นายสถาพร  บํารุงไทย 
๓๙๓ นายสมชาย  เก้านพรัตน ์
๓๙๔ นายสมชาย  นรัตถรักษา 
๓๙๕ นายสมชาย  บุญฤทธิ ์
๓๙๖ นายสมชาย  อํานวยสมบัติ 
๓๙๗ นายสมนึก  โอภาปัญญโชติ 
๓๙๘ นายสมบูรณ์  ครองสิริวัฒน ์
๓๙๙ นายสมศักดิ์  ศักดิ์พิบูลย์จิตต ์
๔๐๐ นายสัญญา  ไพเราะ 
๔๐๑ ร้อยตํารวจเอก สัมฤทธิ์  อ้ิงจะนิล 
๔๐๒ นายสายัณห์  แอกทอง 
๔๐๓ นายสาโรช  นักเบศร์ 
๔๐๔ นายสุพร  วัฒนวงศ์วรรณ 
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๔๐๕ นายสุรพล  เติมประทีป 
๔๐๖ นายสุรัชต์  วงศ์สุขุมอมร 
๔๐๗ นายสุรัตน์  มังคุด 
๔๐๘ นายสุวิช  ชูตระกูล 
๔๐๙ นายสุหัฐ  ช.สรพงษ ์
๔๑๐ นายเสริมศักดิ์  โพธิโมกข์ 
๔๑๑ นายโสภณ  ทิพย์บํารุง 
๔๑๒ นายอดุลย์  เฉตวงษ ์
๔๑๓ นายอนุสรณ์  รัตนดาดาษ 
๔๑๔ นายอนุสรณ์  สุทธรตัน ์
๔๑๕ นายอภิชาติ  ธนัญชยะ 
๔๑๖ นายอภิชาติ  พลอยแก้ว 
๔๑๗ นายอรุณ  กมลกิจไพศาล 
๔๑๘ นายอัศวิน  วรธรรมพินิจ 
๔๑๙ นายอานันท์  ธีระชิต 
๔๒๐ นายอุดม  คําจันทร์ 
๔๒๑ นายอุทัย  สินมา 
๔๒๒ นายเอนก  มีทิพย์ 
๔๒๓ นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ 
๔๒๔ นายชั่งทอง  โอภาสศิริวิทย ์
๔๒๕ นายกวินทัต  วายุนิจ 
๔๒๖ นายชัยพรรษ  เสริมสุวรรณ 
๔๒๗ นายชัยวัฒน์  เตชะวิจิตรชัย 
๔๒๘ นายชาญวิทย์  ท้วมเจริญ 
๔๒๙ นายชาติชาย  กิติสารศักดิ์ 
๔๓๐ นายไชยพงศ์  มุกดาเพชรรัตน ์

๔๓๑ นายดํารงค์  ทรัพยผล 
๔๓๒ นายทวีศักดิ์  จันทร์วีระเสถียร 
๔๓๓ นายธงชัย  ฉัตรเพิ่มพร 
๔๓๔ นายธนรัตน์  ทั่งทอง 
๔๓๕ นายธรรมนูญ  พิทยาภรณ ์
๔๓๖ นายธวัชชัย  ถาวรสุจรติกุล 
๔๓๗ นายนพรัตน์  อักษร 
๔๓๘ นายนภาศักดิ์  เล้าภาภรณ์ 
๔๓๙ นายนุกูลกิจ  เศรษฐกิจนุกูล 
๔๔๐ นายบุญชู  เกิดโภคา 
๔๔๑ นายประคอง  เตกฉัตร 
๔๔๒ นายปราโมทย์  ธรรมพนิชวฒัน ์
๔๔๓ นายปัญญา  ด่านพัฒนามงคล 
๔๔๔ นายพรเทพ  ศิริมหาพฤกษ์ 
๔๔๕ นายพรหมมาศ  ภู่แส 
๔๔๖ นายพัฒนไชย  ยอดพยุง 
๔๔๗ นายภัคพงศ์  ภัคพงศ์สิร ิ
๔๔๘ นายมนตรี  จิตร์วิวฒัน ์
๔๔๙ นายยงยทุธ  สมัย 
๔๕๐ นายเย็นดี  มณฑีรรตัน ์
๔๕๑ นายรังสิชัย  บรรณกิจวิจารณ ์
๔๕๒ นายวัชร  เลิศชัยมงคล 
๔๕๓ นายวิชัย  วิริยะสุนทรวงศ ์
๔๕๔ นายวิรัช  จารุนิธ ิ
๔๕๕ นายวีระพงษ์  วิเศษรัตน ์
๔๕๖ นายศิริศักดิ์  เหมาะทอง 
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๔๕๗ นายสถาพร  ประสารวรรณ 
๔๕๘ นายสายัณห์  มุกดาประเสริฐ 
๔๕๙ นายสุนทร  ทิมจ้อย 
๔๖๐ นายสุพจน์  กู้มานะชัย 
๔๖๑ นายนภดล  ช.สรพงษ ์
๔๖๒ นายกมลชัย  รัตนสกาววงศ ์
๔๖๓ นายคมเพชร  ฉัตรศุภกุล 
๔๖๔ นายชอบวิทย์  ลับไพรี 
๔๖๕ นายดุษฎี  สินเจิมสิริ 
๔๖๖ นายเดชา  บุญค้ํา 
๔๖๗ พลตํารวจโท นิพนธ์  ศิริวงศ ์
๔๖๘ นายนิวัฒน์  วชิรวราการ 
๔๖๙ นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล 
๔๗๐ นายประเสริฐ  โยธีพิทักษ์ 
๔๗๑ นายประเสริฐ  วิทยารัฐ 
๔๗๒ นายพงศ์  หรดาล 
๔๗๓ นายวายุ  พยัคฆันตร 
๔๗๔ นายวิชัย  แหวนเพชร 
๔๗๕ นายวีระวิทย์  วิวัฒนวานิช 
๔๗๖ นายศาสตรี  เสาวคนธ์ 
๔๗๗ นายสนม  ครุฑเมือง 
๔๗๘ นายสมศีล  ฌานวังศะ 
๔๗๙ นายสันทัด  โรจนสุนทร 
๔๘๐ นายสุทัศน์  จุลศรีไกวัล 
๔๘๑ นายสุวัฒน์  เงินฉ่ํา 
๔๘๒ นายอดุลย์  อภินันทร ์

๔๘๓ นายทวีศักดิ์  เดชเดโช 
๔๘๔ นายบรรเทิง  พงศ์สร้อยเพชร 
๔๘๕ นายพูลพันธ์  ไกรเสริม 
๔๘๖ นายสมชาย  เอ้ือรัตนวงศ ์
๔๘๗ นายสมภพ  ระงับทุกข์ 
๔๘๘ นายวีระ  วงศ์แสงนาค 
๔๘๙ นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ์ 
๔๙๐ นางพรทิวา  นาคาศัย 
๔๙๑ นางกันตวรรณ  ตันเถยีร 
๔๙๒ นางสาวนริศา  อดิเทพวรพันธุ ์
๔๙๓ นางมุกดา  พงษ์สมบัติ 
๔๙๔ นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี 
๔๙๕ นางสาวอรุณี  ชํานาญยา 
๔๙๖ นางสาวเฉลิมลักษณ์  เก็บทรัพย ์
๔๙๗ นางฟาริดา  สุไลมาน 
๔๙๘ นางวรศุลี  สุวรรณปริสุทธิ ์
๔๙๙ นางนรีวรรณ  จินตกานนท ์
๕๐๐ นางดุษณีย์  ตยางคานนท ์
๕๐๑ นางเสริมดรุณี  ตันติเวสส 
๕๐๒ นางสาวจารุวรรณ  จันทิมาพงษ ์
๕๐๓ นางเสาวนีย์  กมลบุตร 
๕๐๔ นางอาภรณ์  มนัสวานิช 
๕๐๕ นางสมหญิง  เป่ียมสมบูรณ์ 
๕๐๖ นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ ์
๕๐๗ นางนิศากร  โฆษิตรัตน ์
๕๐๘ นางสาวกัญญานุช  สอทิพย์ 
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๕๐๙ นางสุทัศนี  สืบวงศ์แพทย ์
๕๑๐ นางณัชชา  พันธุ์เจริญ 
๕๑๑ นางสาวเพลินจันทร์  เชษฐ์โชติศักดิ ์
๕๑๒ นางรพีพรรณ  วิทิตสุวรรณกุล 
๕๑๓ นางรุจา  ภู่ไพบูลย์ 
๕๑๔ นางสาวเสาวภา  อังสุภานิช 
๕๑๕ นางอุมาพร  ตรังคสมบัติ 
๕๑๖ นางจรุงศรี  โกสินทรเสนีย ์
๕๑๗ นางปานิตา  ปทีปวณิช 
๕๑๘ นางเพชรศรี  ศิรินิรันดร ์
๕๑๙ นางวินัดดา  ปิยะศิลป์ 
๕๒๐ นางสุภารัตน์  วสะภาคย์ 
๕๒๑ นางอุมาสีว์  สอาดเอ่ียม 
๕๒๒ นางคนึงนิจ  คงทน 
๕๒๓ นางสาวจิตยิน  ติรณวัตถุภรณ ์
๕๒๔ นางสาวชื่นชม  พงษ์จิตปรีอาทร 
๕๒๕ นางสาวดลพร  ธิติยุกต ์
๕๒๖ นางทิพวรรณ  เดชานีรนาท 
๕๒๗ นางสาวนารี  ตัณฑเสถียร 
๕๒๘ นางสาวปราณี  รัตนชัยวงศ ์
๕๒๙ นางพัทธนนัท์  ชาญกิจ 
๕๓๐ นางสาวเพ็ญศรี  บัญชรเทวกุล 
๕๓๑ นางสาววลัย  ชิตานนท ์
๕๓๒ นางสาวศิรินันท์  จึงสง่า 
๕๓๓ นางศิริมาศ  ตัญจพัฒน์กุล 
๕๓๔ นางสมศรี  ม่วงกล่ํา 

๕๓๕ นางสุวรดา  เหมเภตรา รอยกุลเจริญ 
๕๓๖ นางสาวอัจฉรา  แต่งประณีต 
๕๓๗ นางอัจฉราวรรณ  บุนนาค 
๕๓๘ นางอุษณีย์  ธรรมสุนทร 
๕๓๙ นางนรรัตน์  พิมเสน 
๕๔๐ นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน ์
๕๔๑ นางกาญจนา  ฤทธิทิศ 
๕๔๒ นางชารียา  เด่นนินนาท 
๕๔๓ นางประทุมพร  กําเหนิดฤทธิ ์
๕๔๔ นางสาวเพ็ญจันทร์  ไหลศิริกุล 
๕๔๕ นางเมธินี  ทิพย์มณเฑียร 
๕๔๖ นางสาววรรณดี  วิไลรัตน ์
๕๔๗ นางสาววราภรณ์  ปิยะมงคลวงศ ์
๕๔๘ นางสาวสมจิตต์  สุขกมลวัฒนา 
๕๔๙ นางสุนันทา  ผดุงเกียรติวงศ ์
๕๕๐ นางสุพิชญ์  กรอบคํา 
๕๕๑ นางสุวรรณา  นาคะรัศมี 
๕๕๒ นางอรพันท์  เพ็ญตระการ 
๕๕๓ นางสาวอรุณี  กระจ่างแสง 
๕๕๔ นางสาวอุไรวรรณ  อุดมวัฒนกุล 
๕๕๕ นางดวงสมร  วรฤทธิ ์
๕๕๖ นางสาวทัศนีย์  ธรรมสทิธิ ์
๕๕๗ นางประภา  ล้ิมประสูตร 
๕๕๘ นางสาวพวงเพ็ญ  ศิริรักษ์ 
๕๕๙ นางสาวมัณฑนา  ปิยะมาดา 
๕๖๐ คุณหญิงสมจินตนา  ภักดิ์ศรีวงศ ์
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๕๖๑ นางนินนาท  ชลิตานนท ์
๕๖๒ นางสาววัชรา  เปรุนาวิน 
๕๖๓ นางพรทิพย์  พุกผาสุข 
๕๖๔ นางลําเนา  อยู่บํารุง 

๕๖๕ นางวราภรณ์  ชื่นชมพูนุท 
๕๖๖ นางวันทนยี์  วัฒนะ 
๕๖๗ คุณหญิงศุภนภา  อัตตะนันทน์

มหาวชิรมงกุฎ 
 ๑ นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง 
 ๒ นายสุชาติ  ลายน้ําเงิน 
 ๓ นายโกวิทย์  ธารณา 
 ๔ นายขจิตร  ชัยนิคม 
 ๕ นายคมเดช  ไชยศิวามงคล 
 ๖ นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
 ๗ นายฉลอง  เรี่ยวแรง 
 ๘ นายไชยวัฒน์  ตณิรัตน ์
 ๙ นายตี๋ใหญ่  พูนศรีธนากูล 
 ๑๐ นายธนา  ชีรวินิจ 
 ๑๑ นายนริศร  ทองธิราช 
 ๑๒ นายประสาท  ตันประเสริฐ 
 ๑๓ นายปัญญา  จินตะเวช 
 ๑๔ นายพายัพ  ป้ันเกตุ 
 ๑๕ นายพีรยศ  ราฮิมมูลา 
 ๑๖ นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร 
 ๑๗ นายรส  มะลิผล 
 ๑๘ นายรํารี  มามะ 
 ๑๙ นายเรืองศักดิ์  งามสมภาค 
 ๒๐ นายวรงค์  เดชกิจวิกรม 

 ๒๑ นายวิเชียร  ขาวขํา 
 ๒๒ นายวิวัฒนช์ัย  โหตระไวศยะ 
 ๒๓ นายวิสิทธิ์  พทิยาภรณ ์
 ๒๔ นายศราวุธ  เพชรพนมพร 
 ๒๕ นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ ์
 ๒๖ นายสมพล  เกยุราพันธุ์ 
 ๒๗ นายอนันต์  ศรีพันธุ ์
 ๒๘ นายไกร  ดาบธรรม 
 ๒๙ นายชัยวัฒน์  ทรัพย์รวงทอง 
 ๓๐ นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ์ 
 ๓๑ นายณรงค์กร  ชวาลสนัตต ิ
 ๓๒ นายบรรจบ  รุ่งโรจน ์
 ๓๓ นายอสิ  มะหะมัดยังกี 
 ๓๔ พลอากาศตรี เฉลิมชัย   เครืองาม 
 ๓๕ พันตํารวจเอก พายัพ  ทองชื่น 
 ๓๖ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ   เทวกุล 
 ๓๗ นายสุโข  วุฑฒิโชต ิ
 ๓๘ นายชนินทร์  รุ่งแสง 
 ๓๙ นายชาดา  ไทยเศรษฐ์ 
 ๔๐ นายประเสริฐ  บุญชัยสุข 
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 ๔๑ นายปวีณ  แซ่จึง 
 ๔๒ นายสามารถ  มะลูลีม 
 ๔๓ นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ์ 
 ๔๔ นายจิตติพจน์  วิริยะโรจน ์
 ๔๕ นายถาวร  ลีนุตพงษ ์
 ๔๖ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
 ๔๗ นายสุวิศว์  เมฆเสรีกุล 
 ๔๘ นายอนุรักษ์  นิยมเวช 
 ๔๙ นายชยิน  แสงจันทร ์
 ๕๐ นายนิติ  อรัณยะนาค 
 ๕๑ นายประกาย  วิบูลย์วิภา 
 ๕๒ นายประศักดิ์  ศิริพานิช 
 ๕๓ นายประเสริฐ  ศรัทธาสุข 
 ๕๔ นายยรรยง  ธัญทะพพิงศ ์
 ๕๕ นายวิสูตร  วัจนะเสถียรกุล 
 ๕๖ นายวุฒิชัย  แสงสําราญ 
 ๕๗ นายสมเกียรติ  แสงรุ่ง 
 ๕๘ นายสมศักดิ์  ตัณฑเลขา 
 ๕๙ นายอนุชา  ฮุนสวัสดิกุล 
 ๖๐ นายอภิรัฐ  ปานเทพอินทร ์
 ๖๑ นายอิทธิพร  จิระพัฒนากุล 
 ๖๒ นายกฤษณพร  เสริมพานิช 
 ๖๓ นายจําเริญ  ยุติธรรมสกุล 
 ๖๔ นายเจษฎา  ประกอบทรัพย ์
 ๖๕ นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ 
 ๖๖ นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย 

 ๖๗ นายธีระพงษ์  โสดาศร ี
 ๖๘ นายพันธุ์เรือง  พันธุหงส ์
 ๖๙ นายวรวทิย์  จําปีรัตน ์
 ๗๐ นายวัตตะ  วุตติสันต ์
 ๗๑ นายศิริ  เลิศธรรมเทว ี
 ๗๒ นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิร ิ
 ๗๓ นายสุรชัย  นิระ 
 ๗๔ นายอาณัติ  วิลาสินีวรรณ 
 ๗๕ พลเอก กิตติพงษ์  อุณหกะ 
 ๗๖ พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตน 
 ๗๗ พลเอก ประสาท  สุขเกษตร 
 ๗๘ พลอากาศเอก ชาญชาย  เกิดผล 
 ๗๙ พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ  ลวณะมาลย์ 
 ๘๐ พลโท กนก  เนตระคเวสนะ 
 ๘๑ พลโท กิตติพล  ภัคโชตานนท ์
 ๘๒ พลโท กิตติพนัธ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา 
 ๘๓ พลโท เกริกชัย  จันทร์สุวานิชย ์
 ๘๔ พลโท ไกรสร  ศรีสุข 
 ๘๕ พลโท ขจรศักดิ์  วงศ์สําราญ 
 ๘๖ พลโท จักรา  กรานเลิศ 
 ๘๗ พลโท จําลอง  คุณสงค ์
 ๘๘ พลโท จีระศักดิ์  ชมประสพ 
 ๘๙ พลโท เจิดศักดิ์  เจริญรุ่งเรือง 
 ๙๐ พลโท ฉัตรชัย  ไกรสรพงษ ์
 ๙๑ พลโท ชวาลย์  แสงกระจ่าง 
 ๙๒ พลโท ชัยวัฒน์  ฐิตสาโร 
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 ๙๓ พลโท ชาญ  โกมลหิรัญ 
 ๙๔ พลโท ชาติชิต  ตรีรตัน ์
 ๙๕ พลโท ชานุกร  ตัณฑโกศล 
 ๙๖ พลโท ชาสร  วายโสกา 
 ๙๗ พลโท ชํานาญ  ณะวงษ ์
 ๙๘ พลโท ชํานิ  รักเรือง 
 ๙๙ พลโท ชูเกียรติ  เธียรสุนทร 
๑๐๐ พลโท ไชยเดช  บุญรอด 
๑๐๑ พลโท ดิลก  ธีระเนตร 
๑๐๒ พลโท เดชา  ก่ิงวงษา 
๑๐๓ พลโท เติมศักดิ์  อาภรณ์เอ่ียม 
๑๐๔ พลโท ทรงพล  ไพนุพงศ ์
๑๐๕ พลโท ทวีป  เนตรนิยม 
๑๐๖ พลโท ทวีศิลป์  สงวนศักดิ์โยธิน 
๑๐๗ พลโท ธวัชชัย  บุญศร ี
๑๐๘ พลโท นพดล  เครือเช้า 
๑๐๙ พลโท นริศ  วงศ์สิงห์ 
๑๑๐ พลโท นิพนธ์  ปานมงคล 
๑๑๑ พลโท บัณฑติย์  บุณยะปาน 
๑๑๒ พลโท ประสาท  เหล่าถาวร 
๑๑๓ พลโท พรจักร  มนูธรรม 
๑๑๔ พลโท พรชยั  นิพิฏฐ์กุล 
๑๑๕ พลโท พรชยั  วัดบัว 
๑๑๖ พลโท พรเทพ  พิริยะโยธิน 
๑๑๗ พลโท พัชราวธุ  วงษ์เพชร 
๑๑๘ พลโท พันเลิศ  วงศว์านิช 

๑๑๙ พลโท พิจิตร  ลักษณะละม้าย 
๑๒๐ พลโท พทิักษ์  เกียรติพันธ ์
๑๒๑ พลโท มนตรี  อุมารี 
๑๒๒ พลโท ยทุธชยั  พันธุ์งาม 
๑๒๓ พลโท ยทุธศักดิ์  ธนะธนติ 
๑๒๔ พลโท เรืองปัญญา  โคปาละสุต 
๑๒๕ พลโท ลือ  วิทยากาญจน ์
๑๒๖ พลโท วรเทพ  ดิษยบุตร 
๑๒๗ พลโท วรรณทิพย์  ว่องไว 
๑๒๘ พลโท วิเชียร  มัญญะหงษ ์
๑๒๙ พลโท วิเชียร  ศิริสุนทร 
๑๓๐ พลโท วทิวัส  บุญยสัมพันธุ ์
๑๓๑ พลโท วิสิษฐ  แจ้งประจักษ์ 
๑๓๒ พลโท วิสุทธิ์  นาเงิน 
๑๓๓ พลโท วทุธิ์  วิมุกตะลพ 
๑๓๔ พลโท ศักดิ์ชัย  อํ่าครองธรรม 
๑๓๕ พลโท ศิกวัส  สุทธิบุญ 
๑๓๖ พลโท ศิลปชัย  สรภักด ี
๑๓๗ พลโท ศุภชัย  ภิรมย์ภักด ี
๑๓๘ พลโท ศุภโชติ  กิตติเขมินทร ์
๑๓๙ พลโท ศุภรัตน์  พัฒนาวิสุทธิ ์
๑๔๐ พลโท สัญญลักขณ์  เกิดผล 
๑๔๑ พลโท สันติ  หาทรัพย ์
๑๔๒ พลโท สิทธิชัย  ยังเจริญ 
๑๔๓ พลโท สุกิจ  เนื่องจํานงค์ 
๑๔๔ พลโท สุพจน์  เจริญรัตนกุล 
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๑๔๕ พลโท สุรงค์  ศรีแสน 
๑๔๖ พลโท สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ ์
๑๔๗ พลโท โสภณ  ก้อนแก้ว 
๑๔๘ พลโท อาคม  สุขะสุคนธ์ 
๑๔๙ พลโท อุดมเดช  สีตบุตร 
๑๕๐ พลโท เอกชัย  จันทร์ศร ี
๑๕๑ พลเรือโท ชุมพล  วงศ์เวคิน 
๑๕๒ พลเรือโท นภดล  สุธัมมสภา 
๑๕๓ พลเรือโท พงศ์สรร  ถวิลประวัต ิ
๑๕๔ พลเรือโท รุ่งศักดิ์  เสรีสวัสดิ ์
๑๕๕ พลอากาศโท กฤษณะ  นิ่มวัฒนา 
๑๕๖ พลอากาศโท จิรศักดิ์  ชนะสิทธิ์ 
๑๕๗ พลอากาศโท ชนัท  รัตนอุบล 
๑๕๘ พลอากาศโท ชัยยุทธ  ปัญญายงค ์
๑๕๙ พลอากาศโท ชํานาญ  เอกวัฒน์ 
๑๖๐ พลอากาศโท ชินชาต  บุญคง 
๑๖๑ พลอากาศโท ชูชีพ  แผ้วสมบุญ 
๑๖๒ พลอากาศโท ณรงค์  เหล่าธีระเชาวน์ 
๑๖๓ พลอากาศโท ณรงค์ชัย  พันธุพ์ิริยะ 
๑๖๔ พลอากาศโท ณรงค์ภพ  ชุ่มสวัสดิ ์
๑๖๕ พลอากาศโท ธานินทร์  ทัตตานนท ์
๑๖๖ พลอากาศโท นิวัต  เนื้อนุ่ม 
๑๖๗ พลอากาศโท บัญชา  สัทธาพงศ์ 
๑๖๘ พลอากาศโท พลเทพ  โหมดสุวรรณ 
๑๖๙ พลอากาศโท พัฒนพล  คมภักดี 
๑๗๐ พลอากาศโท พิเชษฐ  ขาวจุ้ย 

๑๗๑ พลอากาศโท เมธา  สังขวิจิตร 
๑๗๒ พลอากาศโท วิทยา  แก้ววัฒนะ 
๑๗๓ พลอากาศโท สมเกียรติ  ถนัดกิจ 
๑๗๔ พลอากาศโท สมประสงค์  เปลี่ยนคง 
๑๗๕ พลอากาศโท สหฉัต  ดิตถ์ชยังกูร 
๑๗๖ พลอากาศโท สุจินต์  แช่มช้อย 
๑๗๗ พลอากาศโท สุทธิพันธ์  กฤษณคุปต ์
๑๗๘ พลอากาศโท อานนท์  จารยะพันธุ์ 
๑๗๙ พลอากาศโท อานนท์  วิรัชกุล 
๑๘๐ พลอากาศโท อํานาจ  ปภาวสิทธิ์ 
๑๘๑ พลอากาศโท อุดมศักดิ์  นาคะชัย 
๑๘๒ พลอากาศโท อุทิศ  ยิ้มแก้ว 
๑๘๓ พลตรี กมล  สุวภาพ 
๑๘๔ พลตรี ณทักร  เกิดสุขผล 
๑๘๕ พลตรี นิวัตร  มีนะโยธิน 
๑๘๖ พลตรี บุญชู  เกิดโชค 
๑๘๗ พลตรี วิบูลย์พงศ์  กล่ันเสนาะ 
๑๘๘ พลตรี เศรษฐพงศ์  พุ่มไพศาล 
๑๘๙ พลตรี สมชาย  สิงห์โต 
๑๙๐ พลตรี สรรเพชญ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
๑๙๑ พลตรี สิบทิศ  อักษรานุเคราะห์ 
๑๙๒ พลตรี สุระพันธุ์  อินทรบัวศร ี
๑๙๓ พลเรือตรี กมล  อุณหกะ 
๑๙๔ พลเรือตรี กรปุญญพัฒน์  ไพรีระย่อเดช 
๑๙๕ พลเรือตรี กาณฑ์  ชาตเสนีย์ 
๑๙๖ พลเรือตรี ขรรค์ชัย  สมบูรณ์สุข 
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๑๙๗ พลเรือตรี เขมวันต์  สงคราม 
๑๙๘ พลเรือตรี จักรกฤช  พยอมหอม 
๑๙๙ พลเรือตรี ชัชวรรณ  งามปลั่ง 
๒๐๐ พลเรือตรี ทศพร  วิเศษรจนา 
๒๐๑ พลเรือตรี นิกร  เพชรวีระกุล 
๒๐๒ พลเรือตรี บรรจง  พาประเสริฐ 
๒๐๓ พลเรือตรี บุญชัย  มรินทร์พงษ ์
๒๐๔ พลเรือตรี พิพัฑฒ์ภณ  สังข์กลมเกลี้ยง 
๒๐๕ พลเรือตรี พีรศักดิ์  วัฒนรณชัย 
๒๐๖ พลเรือตรี พีระศักดิ์  กมลศิลป์ 
๒๐๗ พลเรือตรี ยุทธนา  เกิดด้วยบุญ 
๒๐๘ พลเรือตรี วิบูลย์  หลวงอุดม 
๒๐๙ พลเรือตรี วิสิทธิ์  ไชยอุดม 
๒๑๐ พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์  เจริญสุข 
๒๑๑ พลเรือตรี สนธยา  น้อยฉายา 
๒๑๒ พลเรือตรี สรชา  ศรประทุม 
๒๑๓ พลเรือตรี สุธีร์  เสถียรไทย 
๒๑๔ พลเรือตรี สุรชัย  โภคามาศ 
๒๑๕ พลเรือตรี สุรชา  ทองพิลา 
๒๑๖ พลเรือตรี สุรศิษฎ์  สว่างจันทร ์
๒๑๗ พลอากาศตรี ปัญญา  เชียงอารีย์ 
๒๑๘ พลอากาศตรี สุรศักดิ์  หมู่พยัคฆ์ 
๒๑๙ นายกิตติ  วิพุทธิกุล 
๒๒๐ นายชัยฤกษ์  วิริยะรัตนพร 
๒๒๑ นายชูโชค  ง้าวเทพพทิักษ์ 
๒๒๒ นายนรินทร์  กัลยาณมิตร 

๒๒๓ นายนิยม  บุญสิงห์ 
๒๒๔ นายไพลิน  สกุลวงศ์ 
๒๒๕ นายมานิต  นิธิประทีป 
๒๒๖ นายวิษณุ  รายวงศ ์
๒๒๗ นายวีระวุฒิ  วิทยกุล 
๒๒๘ นายสมชัย  สัจจพงษ์ 
๒๒๙ นายสุรวิทย์  คีรีวิเชียร 
๒๓๐ นายสุวิชญ  โรจนวานิช 
๒๓๑ นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ 
๒๓๒ นายชาคร  สุชีวะ 
๒๓๓ นายณัฏฐวุฒิ  โพธิสาโร 
๒๓๔ นายประศาสน์  ประศาสน์วินิจฉัย 
๒๓๕ นายปสันน์  เทพรักษ์ 
๒๓๖ นายปัญญรักษ์  พูลทรัพย ์
๒๓๗ นายพลเดช  วรฉัตร 
๒๓๘ นายมนัสวี  ศรีโสดาพล 
๒๓๙ นายเมธา  พร้อมเทพ 
๒๔๐ นายวิชัย  วราศิริกุล 
๒๔๑ นายสมปอง  สงวนบรรพ์ 
๒๔๒ นายสุรไกร  เหล็กกล้า 
๒๔๓ นายอนุสนธิ์  ชินวรรโณ 
๒๔๔ นายอภิรัฐ  เหวียนระวี 
๒๔๕ นายวณิช  นิรันตรานนท ์
๒๔๖ นายสมประสงค์  โขมพัตร 
๒๔๗ นายสิทธพิร  หวังด ี
๒๔๘ นายสุเทพ  เมยไธสง 
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๒๔๙ นายสุวัตร  สิทธิหล่อ 
๒๕๐ นายปกรณ์  พันธ ุ
๒๕๑ นายวัชรินทร์  เจริญเผ่า 
๒๕๒ นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ 
๒๕๓ นายฉลอง  เทพวิทักษ์กิจ 
๒๕๔ นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ 
๒๕๕ นายนิยมศักดิ์  อุปทุม 
๒๕๖ นายประสิทธิ์  สีโท 
๒๕๗ นายประเสริฐ  โกศัลวิตร 
๒๕๘ นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ 
๒๕๙ นายมนตรี  กฤษณีไพบูลย ์
๒๖๐ นายวิทยา  ฉายสุวรรณ 
๒๖๑ นายวิมล  จันทรโรทัย 
๒๖๒ นายสมเจตน์  ประทุมมินทร์ 
๒๖๓ นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล 
๒๖๔ นายสุวิทย์  ธโนภานุวัฒน ์
๒๖๕ นายอนันต์  สุวรรณรัตน ์
๒๖๖ นายอภิชาต  จงสกุล 
๒๖๗ นายเกษม  ศรีวรานันท์ 
๒๖๘ นายจิตรพงศ์  กฤตยเรืองโรจน ์
๒๖๙ นายเฉลิมศักดิ์  ระบิลวงศ์ 
๒๗๐ นายชาติชาย  ทิพย์สุนาว ี
๒๗๑ นายธีระ  โตวิริยะเวช 
๒๗๒ นายบัญชา  เอกธรรมสุทธิ์ 
๒๗๓ นายพงษ์วรรณ  จารุเดชา 
๒๗๔ นายยงยทุธ  แต้ศริ ิ

๒๗๕ นายประวิม  วุฒิสินธุ์ 
๒๗๖ นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง 
๒๗๗ นายสุนันต์  อรุณนพรัตน ์
๒๗๘ นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชยักุล 
๒๗๙ นายต่อศักดิ์  วานิชขจร 
๒๘๐ นายคุรุจิต  นาครทรรพ 
๒๘๑ นายชวลิต  พิชาลัย 
๒๘๒ นายชุมพล  ฐิตยารักษ์ 
๒๘๓ นายทรงภพ  พลจนัทร ์
๒๘๔ นายปราโมทย์  ญาณทักษะ 
๒๘๕ นายสุเทพ  เหลี่ยมศิริเจริญ 
๒๘๖ นายทวีป  ชินะประยูร 
๒๘๗ นายอดิสัย  ธรรมคุปต ์
๒๘๘ นายกําธร  ถาวรสถิตย ์
๒๘๙ นายเกษม  วัฒนธรรม 
๒๙๐ นายคณพล  ป่ินแก้ว 
๒๙๑ นายเคน  สันติธรรม 
๒๙๒ นายจรินทร์  จักกะพาก 
๒๙๓ นายจุลภัทร  แสงจันทร ์
๒๙๔ นายชนะ  นพสุวรรณ 
๒๙๕ นายชโลธร  ผาโคตร 
๒๙๖ นายชวลิต  ธูปตาก้อง 
๒๙๗ นายชัยโรจน์  มีแดง 
๒๙๘ นายเชตวัน  อนันตสมบูรณ ์
๒๙๙ นายแชน  ชื่นศิวา 
๓๐๐ นายณฐพลษ์  วิเชียรเพริศ 
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๓๐๑ นายณัฐวุฒ  บัวซ้อน 
๓๐๒ นายตรี  อัครเดชา 
๓๐๓ นายทรงพล  จําปาพันธุ์ 
๓๐๔ นายทวทีรัพย์  สิริชีวิน 
๓๐๕ นายธานี  สามารถกิจ 
๓๐๖ นายนิพนธ์  นราพทิักษ์กุล 
๓๐๗ นายนิมิต  จันทน์วิมล 
๓๐๘ นายประสิทธิ์  โอสถานนท ์
๓๐๙ นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ 
๓๑๐ นายพอ  วงศ์เพ็ญ 
๓๑๑ นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ 
๓๑๒ นายมนัส  ครองญาติ 
๓๑๓ นายมานพ  วีระอาชากุล 
๓๑๔ นายวรการ  ยกยิ่ง 
๓๑๕ นายวิรัตน์  ล้ิมสุวัฒน ์
๓๑๖ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค ์
๓๑๗ นายวุฒิ  สิทธิสุราษฎร ์
๓๑๘ นายศักดา  รัตนมุสิก 
๓๑๙ นายสมคิด  ใจยิ้ม 
๓๒๐ นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา 
๓๒๑ นายสมศักดิ์  ขําทวีพรหม 
๓๒๒ นายสุนทร  รัตนวราหะ 
๓๒๓ นายสุรพล  สายพันธ ์
๓๒๔ นายอดิศักดิ์  จันทไทย 
๓๒๕ นายชัยณรงค์  เศวตจินดา 
๓๒๖ พันตํารวจเอก ทวี  สอดส่อง 

๓๒๗ นายประเสริฐ  อยู่สุภาพ 
๓๒๘ นายพสิษฐ์  อัศววัฒนาพร 
๓๒๙ นายสมชาติ  เอ่ียมอนุพงษ์ 
๓๓๐ นายทวีศักดิ์  สาลีสังข ์
๓๓๑ นายเขมชาติ  เทพไชย 
๓๓๒ นายชาย  นครชัย 
๓๓๓ นายอําพัน  กิจงาม 
๓๓๔ นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ 
๓๓๕ นายกมล  รอดคล้าย 
๓๓๖ นายกานต์  สุขสุแพทย ์
๓๓๗ นายกําธร  พฤกษานานนท์ 
๓๓๘ นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ 
๓๓๙ นายกิตติ  ไพทูรยว์ัฒนกิจ 
๓๔๐ นายกิตติศักดิ์  ลิขิตวทิยาวุฒ ิ
๓๔๑ นายเกริก  ท่วมกลาง 
๓๔๒ นายเกษม  ศุภรานนท์ 
๓๔๓ นายเกษียร  เตชะพีระ 
๓๔๔ นายเกียรติ  รักษ์รุ่งธรรม 
๓๔๕ นายจิตตภัทร  เครือวรรณ ์
๓๔๖ นายจิรพันธ์  พทุธรัตน ์
๓๔๗ นายเฉลิม  เรืองวิริยะชัย 
๓๔๘ นายชนงกรณ์  กุณฑลบุตร 
๓๔๙ นายชวลิต  พลราษฎร ์
๓๕๐ นายชะเอม  สายทอง 
๓๕๑ นายชัชวาลย์  ศิลปกิจ 
๓๕๒ นายชัยชาญ  วงศ์สามัญ 
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๓๕๓ นายชัยรัตน์  วิวัฒน์วรพันธ ์
๓๕๔ นายชัยวัฒน์  ขยันการนาว ี
๓๕๕ นายชาญชัย  ธนาวุฒ ิ
๓๕๖ นายชายชาญ  โพธิรัตน ์
๓๕๗ นายชาลี  เอียดสกุล 
๓๕๘ นายชํานาญ  เกิดพิบูลย์ 
๓๕๙ นายชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล 
๓๖๐ นายชูชัย  สมิทธิไกร 
๓๖๑ นายชูโชค  อายุพงศ ์
๓๖๒ นายไชยชาญ  หินเกิด 
๓๖๓ นายไชยยทุธ  ธนไพศาล 
๓๖๔ นายไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล 
๓๖๕ นายณรงคศ์ักดิ์  ชัยชิต 
๓๖๖ นายณรงคศ์ักดิ์  เหล่าศรีสิน 
๓๖๗ นายณัฏฐพล  แสงศรีจันทร ์
๓๖๘ นายดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 
๓๖๙ นายถวิล  ศิลาเดช 
๓๗๐ นายทรงศักดิ์  เหลือมพล 
๓๗๑ นายเทวารักษ์  วีระวัฒกานนท ์
๓๗๒ นายเทียนชยั  ตั้งพรประเสริฐ 
๓๗๓ นายเทียนศักดิ์  เมฆพรรณโอภาส 
๓๗๔ นายธนบูรณ์  ศศิภานุเดช 
๓๗๕ นายธเนศวร์  เจริญเมือง 
๓๗๖ นายธวัชชัย  ชัยวัฒนรตัน ์
๓๗๗ นายธวัชชัย  ชณิวงศ ์
๓๗๘ นายธวัชชัย  บุญโชต ิ

๓๗๙ นายธีรชัย  อภิวรรธกกุล 
๓๘๐ นายธีระ  เอกสมทราเมษฐ์ 
๓๘๑ นายธีระพงษ์  ตัณฑวิเชียร 
๓๘๒ นายนคร  เหลืองประเสริฐ 
๓๘๓ นายนิพนธ์  สายวฒัน ์
๓๘๔ นายนิมิตร  อิทธิพันธุ์กุล 
๓๘๕ นายนิรันดร์  จันทวงศ ์
๓๘๖ นายบรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน ์
๓๘๗ นายบัณฑิต  เอ้ืออาภรณ์ 
๓๘๘ นายบําเพ็ญ  เขียวหวาน 
๓๘๙ นายบุญชอบ  เฟื่องจันทร์ 
๓๙๐ นายบุญทวี  กัลยา 
๓๙๑ นายบุญธรรม  ราชรักษ์ 
๓๙๒ นายบุญส่ง  สัตโยภาส 
๓๙๓ นายบุญเสริม  กิจศิริกุล 
๓๙๔ นายปกิตติ  ทยานิธ ิ
๓๙๕ นายประจวบ  สุวัฒนพงษ ์
๓๙๖ นายประดิษฐ์  ปัญจวีณิน 
๓๙๗ นายประภัสสร์  เทพชาตรี 
๓๙๘ นายประภาษ  ไพรสุวรรณา 
๓๙๙ นายประมวล  โสภาพร 
๔๐๐ นายประวิทย์  โตวฒันะ 
๔๐๑ นายประสงค์  ศรีเจริญชัย 
๔๐๒ นายประเสริฐ  คงรอด 
๔๐๓ นายประเสริฐ  จรรยาสุภาพ 
๔๐๔ นายประเสริฐ  เอ้ือวรากุล 
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๔๐๕ นายปรัชญา  คงทวีเลิศ 
๔๐๖ นายปรัชญา  สมบูรณ์ 
๔๐๗ นายปราการ  อาภาศิลป์ 
๔๐๘ นายปราโมทย์  แก้วสุข 
๔๐๙ นายปรีชา  ศรีสมยศ 
๔๑๐ นายปัญญา  จารุศิริ 
๔๑๑ นายปัญญา  สังขวด ี
๔๑๒ นายปาน  กิมปี 
๔๑๓ นายพงศ์ศักดิ์  ยุกตะนันทน ์
๔๑๔ นายพงษ์ศักดิ์  มหานุภาพ 
๔๑๕ นายพรชัย  สิทธิศรณัย์กุล 
๔๑๖ นายพิชิต  สิทธิไตรย ์
๔๑๗ นายพิทักษ์  สุวรรณชาต ิ
๔๑๘ นายพิษณุ  ตุลสุข 
๔๑๙ นายพิษณุ  บุญนวล 
๔๒๐ นายพิษณุ  อุตตมะเวทิน 
๔๒๑ นายพีระพล  ศิริวงศ ์
๔๒๒ นายไพรัช  ประจันตะเสน 
๔๒๓ นายไพโรจน์  วิริยจาร ี
๔๒๔ นายไพศาล  ภู่ไพบูลย์ 
๔๒๕ นายภูพายัพ  ยอดม่ิง 
๔๒๖ นายมงคล  สุภาผล 
๔๒๗ นายมณเฑียร  พัวไพบูลย ์
๔๒๘ นายมนตรี  บุญธรรม 
๔๒๙ นายมนเทียร  มโนสุดประสิทธิ ์
๔๓๐ นายมนฤตยพ์ล  อุรบุญนวลชาติ 

๔๓๑ นายมาโนช  จันทร์เทพ 
๔๓๒ นายมาโนช  หล่อตระกูล 
๔๓๓ นายยงยทุธ  ศิริปการ 
๔๓๔ นายยิ่งยศ  เขมะโยธิน 
๔๓๕ นายระวี  ขุณิกากรณ์ 
๔๓๖ นายรังสรรค์  วงษ์บุญ 
๔๓๗ นายรังสรรค์  อาภาคัพภะกุล 
๔๓๘ นายรื่นเริง  ลีลานุกรม 
๔๓๙ นายรุ่งโรจน์  เลิศวิทยาสกุล 
๔๔๐ นายเรืองเวทย์  แสงรัตนา 
๔๔๑ นายฤทธา  นันทพันธ ์
๔๔๒ นายเลิศชัย  เจริญธัญรักษ์ 
๔๔๓ นายวรรณกิจ  อินทรประพงศ์ 
๔๔๔ นายวรวุฒิ  ฤกษ์อํานวยโชค 
๔๔๕ นายวราวุฒิ  ครูส่ง 
๔๔๖ นายวสันต์  จันทราทิตย ์
๔๔๗ นายวัชรชัย  ภุมรินทร ์
๔๔๘ นายวัชระ  รอดสัมฤทธิ ์
๔๔๙ นายวันชัย  เทพรักษ์ 
๔๕๐ นายวาทิต  เบญจพลกุล 
๔๕๑ นายวิชัย  กันหาชน 
๔๕๒ นายวิชัย  กิจวัทวรเวทย ์
๔๕๓ นายวิชัย  ศรีสัตย์รสนา 
๔๕๔ นายวิชัย  สุระพัฒน ์
๔๕๕ นายวิชัย  อิทธิชัยกุลฑล 
๔๕๖ นายวิชิต  โรจน์กิตตคิุณ 
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๔๕๗ นายวิชิต  ศิริโชต ิ
๔๕๘ นายวิรัตน์  ชาญศิริรตันา 
๔๕๙ นายวิรัตน์  ภูวิวฒัน ์
๔๖๐ นายวิโรจน์  ดวงมาลา 
๔๖๑ นายวิโรจน์  สารรัตนะ 
๔๖๒ นายวิวรรธน์  อัครวิเชียร 
๔๖๓ นายวิศรุต  สนธิชยั 
๔๖๔ นายวีรพล  สารรัตน ์
๔๖๕ นายวีระ  อินพันทัง 
๔๖๖ นายวุฒิ  วัฒนสิน 
๔๖๗ นายวุฒิพร  พรหมขุนทอง 
๔๖๘ นายศิรชัย  จินดารักษ์ 
๔๖๙ นายศิริศักดิ์  จันฤาไชย 
๔๗๐ นายศุภกิจ  นนทนานันท ์
๔๗๑ นายศุภศิลป์  สุนทราภา 
๔๗๒ นายเศรษฐศักดิ์  หนูทอง 
๔๗๓ นายสกุลศักดิ์  โอฬารสกุล 
๔๗๔ นายสงวนศักดิ์  ธนาวิรตันานิจ 
๔๗๕ นายสถาพร  จิตตปาลพงศ ์
๔๗๖ นายสมเกียรติ  เนตรประเสริฐ 
๔๗๗ นายสมใจ  เชาว์พานิช 
๔๗๘ นายสมชาติ  รุ่งเรืองสรการ 
๔๗๙ นายสมชาย  ประสิทธิ์จูตระกูล 
๔๘๐ นายสมชาย  พรหมสุวรรณ 
๔๘๑ นายสมนึก  ภัททิยธน ี
๔๘๒ นายสมบัติ  คุ้มครอง 

๔๘๓ นายสมบัติ  แสงสว่างสัจกุล 
๔๘๔ นายสมศักดิ์  บุญมาเลิศ 
๔๘๕ นายสมหมาย  ปรีเปรม 
๔๘๖ นายสรรณรงค์  สิงหเสนี 
๔๘๗ นายสหธน  รัตนไพจิตร 
๔๘๘ นายสันต์  วงศ์มณ ี
๔๘๙ นายสัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ ์
๔๙๐ นายสาทิป  รัตนภาสกร 
๔๙๑ นายสาธิต  พุทธิพพิัฒนข์จร 
๔๙๒ นายสาธิต  วงศ์ประทีป 
๔๙๓ นายสินสมุทร  บุตรภักดี 
๔๙๔ นายสุกรี  สุนทราภา 
๔๙๕ นายสุทธิชยั  คงโท 
๔๙๖ นายสุนทร  คํายอง 
๔๙๗ นายสุพจน์  ไวท์ยางกูร 
๔๙๘ นายสุพรรณ  ทองคล้อย 
๔๙๙ นายสุรชัย  อินหว่าง 
๕๐๐ นายสุรเดช  บัวหลวง 
๕๐๑ นายสุรพล  ล้ิมสีมารัตน์ 
๕๐๒ นายสุรินทร์  สนเป่ียม 
๕๐๓ นายสุวิทย์  สุพัฒนานนท ์
๕๐๔ นายเสวก  สินประเสริฐ 
๕๐๕ นายโสตถิธร  มัลลิกะมาส 
๕๐๖ นายโสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์ 
๕๐๗ นายอกนิษฐ์  คลังแสง 
๕๐๘ นายอดินันท์  ปากบารา 
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๕๐๙ พันโท อดิศักดิ์  ตรีนวรัตน ์
๕๑๐ นายอธิปปรัชญ์  ทัดพิชญางกูร 
๕๑๑ นายอนัน  ศรีพนัสกุล 
๕๑๒ นายอนันต์ชัย  คงจันทร ์
๕๑๓ นายอนันต์ชัย  เลาหะพันธุ 
๕๑๔ นายอนุพงศ์  สรงประภา 
๕๑๕ นายอนุรักษ์  ชนะกุล 
๕๑๖ นายอนุวัฒน์  ศิริวัฒน ์
๕๑๗ นายอภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ 
๕๑๘ นายอภิชาติ  วรรณวิจิตร 
๕๑๙ นายอภิรักษ์  เงินเส็ง 
๕๒๐ นายอรรถพร  เพชรานนท ์
๕๒๑ นายอรัญ  หาญสืบสาย 
๕๒๒ นายอํานวย  ทองโปร่ง 
๕๒๓ นายอํานาจ  ธีระวนิช 
๕๒๔ นายอิทธิพล  ตั้งโฉลก 
๕๒๕ นายอิสรา  ธีระวัฒน์สกุล 
๕๒๖ นายอุดม  พรมพันธ์ใจ 
๕๒๗ นายเอ้ือม  จันทร์สุขโข 
๕๒๘ นายกฤติเดช  สายศิลปี 
๕๒๙ นายกําจัด  รามกุล 
๕๓๐ นายกิติศักดิ์  เทพสุวรรณ 
๕๓๑ นายเกรียงศักดิ์  เกษมสุพัฒน์ 
๕๓๒ นายโกวิท  คัมภีรภาพ 
๕๓๓ นายชัยพร  พรหมสิงห์ 
๕๓๔ นายชาญชัย  พิณเมืองงาม 

๕๓๕ นายชุมพล  สุวรรณ 
๕๓๖ นายชูสิทธิ์  พานิชวทิิตกุล 
๕๓๗ นายณรงค์  วินยิกูล 
๕๓๘ นายดนัย  ธีวนัดา 
๕๓๙ นายดนุพงษ์  สาเขตร ์
๕๔๐ นายทวี  รัตนชูเอก 
๕๔๑ นายทวีเกียรติ  เลาหะวลีสันติ์ 
๕๔๒ นายธงชัย  กีรติหัตถยากร 
๕๔๓ นายธรณนิทร์  กองสุข 
๕๔๔ นายธีระศักดิ์  มักคุ้น 
๕๔๕ นายเธียรชัย  บุรพชนก 
๕๔๖ นายนรินทร์  อภิญญาณกุล 
๕๔๗ นายบุญมี  วงศ์สถิตวิไลรุ่ง 
๕๔๘ นายปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ 
๕๔๙ นายปรเมษฐ์  ก่ิงโก้ 
๕๕๐ นายประพันธ์  ยอดนพเกล้า 
๕๕๑ นายปริทรรศ  ศิลปกิจ 
๕๕๒ นายไพศาล  ดั่นคุ้ม 
๕๕๓ นายภูมินทร์  ชลาชีวะ 
๕๕๔ นายยุทธชัย  ตริสกุล 
๕๕๕ นายระวี  สิริประเสริฐ 
๕๕๖ นายวรัญญู  กิตติพรเพชรด ี
๕๕๗ นายวัฒนา  กาญจนกามล 
๕๕๘ นายวัฒนา  ปิยะวงศ์วิศาล 
๕๕๙ นายวัฒนา  โรจนวิจิตรกุล 
๕๖๐ นายวิชัย  ศิวาวงศ ์
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๕๖๑ นายศิริศักดิ์  วรินทราวาท 
๕๖๒ นายศุภชัย  ไพบูลย์ผล 
๕๖๓ นายสมบัติ  แทนประเสริฐสุข 
๕๖๔ นายสิทธพิร  กาญจนพล 
๕๖๕ นายสุขสมัย  สมพงษ์ 
๕๖๖ นายสุขุม  กาญจนพิมาย 
๕๖๗ นายสุชัย  สุทธิกาศนีย ์
๕๖๘ นายสุชาติ  หาญไชยพิบูลย์กุล 
๕๖๙ นายสุนทร  สุริยพงศกร 
๕๗๐ นายสุรชัย  สราญฤทธิชัย 
๕๗๑ นายสุวัฒน์  กิตติดิลกกุล 
๕๗๒ นายเสรี  ขันติเศรษฐ์ 
๕๗๓ นายอนุพงค์  สุจริยากุล 
๕๗๔ นายอนุศักดิ์  เลียงอุดม 
๕๗๕ นายเอกพล  พงศ์มานะวุฒิ 
๕๗๖ นายเอนก  พึ่งผล 
๕๗๗ นายปณิธาน  จินดาภู 
๕๗๘ นายสุรพงษ์  เชียงทอง 
๕๗๙ นายโสภณ  ผลประสิทธิ ์
๕๘๐ นายหทัย  อู่ไทย 
๕๘๑ นายโอภาส  อิสระเสนารักษ์ 
๕๘๒ พลอากาศตรี จักรพงษ์  หอมไกรลาศ 
๕๘๓ พลอากาศตรี ธีระพงษ์  วรรณสําเริง 
๕๘๔ พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต 
๕๘๕ พลตรี วรการ  พันธุมาตย ์
๕๘๖ พลอากาศตรี วีระพันธ์  ภูวจินดา 

๕๘๗ พลอากาศตรี สุพิชัย  สุนทรบุระ 
๕๘๘ พลตํารวจโท ก่อเกียรติ  วงศ์วรชาติ 
๕๘๙ พลตํารวจโท จงเจตน์  อาวเจนพงษ์ 
๕๙๐ พลตํารวจโท จักรทิพย์  ชัยจินดา 
๕๙๑ พลตํารวจโท เจษฎา  อินทรสถิตย ์
๕๙๒ พลตํารวจโท ไพฑูรย์  ชูชัยยะ 
๕๙๓ พลตํารวจโท ยงยทุธ  เจริญวานิช 
๕๙๔ พลตํารวจโท วินัย  ทองสอง 
๕๙๕ พลตํารวจโท สุเทพ  เดชรักษา 
๕๙๖ พลตํารวจโท หาญพล  นิตย์วิบูลย ์
๕๙๗ พลตํารวจตรี กวี  สุภานันท ์
๕๙๘ พลตํารวจตรี คํารณวิทย์  ธูปกระจ่าง 
๕๙๙ พลตํารวจตรี จิตต์เจริญ  เวลาดีวงณ ์
๖๐๐ พลตํารวจตรี จิรโรจน์  ก่ีศิริ 
๖๐๑ พลตํารวจตรี ทวีชัย  วิรยิะโกศล 
๖๐๒ พลตํารวจตรี บวร  นันทะยาวงศ ์
๖๐๓ พลตํารวจตรี ปัญญา  มาเม่น 
๖๐๔ พลตํารวจตรี ปิยะ  สอนตระกูล 
๖๐๕ พลตํารวจตรี พิสุทธิ์  พุ่มพิเชฏฐ์ 
๖๐๖ พลตํารวจตรี มณสณั  สุขกนิษฐ 
๖๐๗ พลตํารวจตรี วรเทพ  เมธาวัธน์ 
๖๐๘ พลตํารวจตรี วฒุิ  พิพัฒนบวรกุล 
๖๐๙ พลตํารวจตรี สุเมธ  เรืองสวัสดิ์ 
๖๑๐ พลตํารวจตรี สุรพล  ทองประเสริฐ 
๖๑๑ พลตํารวจตรี สุรพล  ธนโกเศศ 
๖๑๒ พลตํารวจตรี เสมา  สถีระนาวิน 



 หน้า   ๒๕  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๖๑๓ นายกมลาสน์  สุทธิธารณ์นฤภัย 
๖๑๔ นายกิตติ  ตติยเกียรตถิาวร 
๖๑๕ ร้อยตํารวจโท ไกรยศ  จันทร์เรืองรอง 
๖๑๖ นายคมกริช  ดุลยพิทักษ์ 
๖๑๗ นายเจริญ  ตันชัชวาล 
๖๑๘ นายฉกาจ  แก้วมี 
๖๑๙ พันตํารวจตรี ชัย  กุลกิจกําจร 
๖๒๐ นายชูศักดิ์  พิทักษ์ตระกูล 
๖๒๑ นายเชียงแสน  ป้ันหยา 
๖๒๒ นายไชยโย  วรยศอําไพ 
๖๒๓ นายฐาพล  ชวลิตอุไร 
๖๒๔ นายณรงค์  สินลอย 
๖๒๕ นายณรงค์ชยั  หลีสุขเสริฐ 
๖๒๖ นายณัฐพงษ์  พุฒแก้ว 
๖๒๗ นายถิระศักดิ์  ตระกูลอินทร์ 
๖๒๘ นายทวทีรัพย์  อัฒนวานิช 
๖๒๙ นายธงชัย  ธรรมวิชติ 
๖๓๐ ว่าที่เรือตรี นิคม  แสงสว่าง 
๖๓๑ นายนิติกร  จิรภัทรพงษ์ 
๖๓๒ นายนิรุตติ  ศิลปรัสมี 
๖๓๓ นายนุกูล  บุญรอด 
๖๓๔ นายบัญชา  เขียวต่าย 
๖๓๕ นายปฏิพงษ์  สละสวัสดิ์ 
๖๓๖ นายประดิษฐ์  ผดุงเกียรติวงศ ์
๖๓๗ นายประยุทธ  เพชรคณุ 
๖๓๘ นายประวิทย์  สิทธถิาวร 

๖๓๙ นายประเสริฐ  กาญจนอุทัย 
๖๔๐ นายประเสริฐ  โอฬารสกุล 
๖๔๑ นายปริญญ์  อุรเคนทร ์
๖๔๒ นายปริญญา  พันธุ์พานิช 
๖๔๓ นายปรีดา  บัวพล 
๖๔๔ นายเปรมศักดิ์  พุ่มจันทร์ 
๖๔๕ นายพงษ์ศักดิ์  อิสริยะวิญญู 
๖๔๖ นายพรพิชยั  ไชยมาตร 
๖๔๗ นายพิงพันธ์  เชาวลิต 
๖๔๘ นายพินันพ์  ลักษณ์ศิริ 
๖๔๙ ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์  ลิมปติยากร 
๖๕๐ นายไพโรจน์  เจียมสุบุตร 
๖๕๑ นายไพศาล  กฤษฎาธิวุฒิ 
๖๕๒ นายภราดร  สืบเอกรัตน์ 
๖๕๓ นายมานิต  สิทธิผล 
๖๕๔ นายยุทธพงษ์  เพชรวิเศษ 
๖๕๕ นายรณรงค์  วุฒิกุล 
๖๕๖ นายวรวทิย์  เหนี่ยวพึ่ง 
๖๕๗ นายวรวุฒิ  ศรีศศธิร 
๖๕๘ นายวรศักดิ์  บุพพะเนต ิ
๖๕๙ นายวราชัย  เกษเมธีการุณ 
๖๖๐ นายวรินทร  สาสนัส 
๖๖๑ จ่าสิบเอก วสันต์  รจนากิจ 
๖๖๒ นายวัชรินทร์  ภาณุรัตน ์
๖๖๓ นายวิรัช  พิพัฒสัตยานุวงศ ์
๖๖๔ นายวิรัตน์  วจนกิจไพบูลย ์
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๖๖๕ นายวิศิษฐ์  ฉัตรศรีสุวรรณ 
๖๖๖ นายวิษณุ  หาญนัทธ ี
๖๖๗ นายวีระ  พูนวิทย ์
๖๖๘ นายวีระศักดิ์  สัตยธีรานนท ์
๖๖๙ นายวุฒิชัย  วิชตินาค 
๖๗๐ นายเวโรจน์  วงษ์สุรกูล 
๖๗๑ นายศศิน  ศุขจรัส 
๖๗๒ นายศิริชัย  จันทรังษ ์
๖๗๓ ร้อยเอก ศุภกิจ  นิลพงษ์ 
๖๗๔ นายสถาพร  ภักดีวงศ ์
๖๗๕ นายสถิต  เพ็ชร์ชระ 
๖๗๖ นายสมคิด  สายเจริญ 
๖๗๗ นายสมเจตน์  ศรีสุพพัตพงษ์ 
๖๗๘ นายสมชัย  จันทรมัสการ 
๖๗๙ นายสมชัย  รัตนวิเชียร 
๖๘๐ นายสมชาย  คชไกร 
๖๘๑ นายสมชาย  แสงสว่าง 
๖๘๒ ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ  พรหมเมศร์ 
๖๘๓ นายสมพงษ์  ภุชงค์โสภาพันธุ ์
๖๘๔ นายสมพล  พรพัฒนเลิศกุล 
๖๘๕ นายสมยศ  โอชาพันธุ์ 
๖๘๖ นายสรรพสทิธิ์  เบญจาทิกุล 
๖๘๗ นายสรรเพชญ  ตรีเทพ 
๖๘๘ นายสิทธิชยั  ธีรพรพาณิชย ์
๖๘๙ นายสิทธพิร  บุญคุ้ม 
๖๙๐ นายสุขสันติ์  เหลาสกุล 

๖๙๑ นายสุภาพ  พานิชวงศ ์
๖๙๒ นายสุรเชษฐ์  งามวงศ์ 
๖๙๓ นายสุรพงศ์  ศันตวิิชยะ 
๖๙๔ นายสุรพล  สิทธิวนกุล 
๖๙๕ นายสุรศักดิ์  รัชสัมฤทธิ ์
๖๙๖ พันตํารวจตรี เสริมสกุล  ขําวัฒนพันธุ์ 
๖๙๗ นายเสวต  อภัยรัตน ์
๖๙๘ นายเสียงชัย  สุมิตรวสันต ์
๖๙๙ นายโสภณ  ชนะรัตน ์
๗๐๐ นายอธิคม  ปานโต 
๗๐๑ นายอํานวย  สามงามน้อย 
๗๐๒ นายอุดมวิทย์  อริยสุนทร 
๗๐๓ นายดนุชา  สินธวานนท ์
๗๐๔ นายไพโรจน์  โพธิไสย 
๗๐๕ นายประนูญ  สุวรรณภักด ี
๗๐๖ นายบรรยาย  นาคยศ 
๗๐๗ นายสุรพันธ์  บุรานนท ์
๗๐๘ นายกฤช  โคตรทอง 
๗๐๙ นายกวินทร์  ศิริกรรณ 
๗๑๐ นายกวีพจน์  สุรนิจ 
๗๑๑ นายก้อง  ศิวะเก้ือ 
๗๑๒ นายกิตติ  โตมร 
๗๑๓ นายไกรสร  โสมจันทร์ 
๗๑๔ นายคมกฤช  กนกประดิษฐ 
๗๑๕ นายคมสัน  รักขิตกูล 
๗๑๖ นายจักรชัย  ศรีบวรมงคล 
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๗๑๗ นายจํานงค์  สุดใจใหม่ 
๗๑๘ นายจําเริญศักดิ์  สารธิมา 
๗๑๙ นายจิรพนธ์  วีระชาญชัย 
๗๒๐ นายจีรวัฒน์  สุวัตถิกุล 
๗๒๑ นายเจตน์  รอดอ่อน 
๗๒๒ นายเฉลิม  เบ็ญมาศ 
๗๒๓ นายชัยพร  ศรีโบราณ 
๗๒๔ นายชัยยนัต์  สุญาณวนิชกุล 
๗๒๕ นายชัยวุฒิ  ต่อปัญญาเรือง 
๗๒๖ นายชาญชัย  ณ พิกุล 
๗๒๗ นายชาญวิทย์  ทรงสว่าง 
๗๒๘ นายชาตรี  พงษ์อาภา 
๗๒๙ นายชาตรี  เหลืองเรือง 
๗๓๐ นายชํานาญ  อินทะศร 
๗๓๑ นายชินธิป  ยุทธางกูร 
๗๓๒ นายชิษณุพงศ์  ศรีทรัพย ์
๗๓๓ นายชูพันธุ์  ราชรักษา 
๗๓๔ นายเชิดชัย  มธุรส 
๗๓๕ นายโช  บุญสม 
๗๓๖ นายโชคชัย  ตั้งรักษาสัตย ์
๗๓๗ นายณฐพงษ์  ธีระเกษม 
๗๓๘ นายณภมงคล  จันทรแ์ก้ว 
๗๓๙ นายณรัช  อ่ิมสุขศรี 
๗๔๐ นายณัฐพงศ์  จริตงาม 
๗๔๑ นายณัฐภกฤษ  เผือกผ่อง 
๗๔๒ นายดุลโชค  มนุญพร 

๗๔๓ นายดุสิต  ผดุงศักดิ ์
๗๔๔ นายเดชาธร  เทวเดช 
๗๔๕ นายถาวร  พงศ์ตระกูลนนท ์
๗๔๖ นายทวีศักดิ์  บุญโสม 
๗๔๗ นายทิษณุ  เพ็งไพบูลย ์
๗๔๘ นายธนชัย  เปรมธนวิศิษฏ์ 
๗๔๙ นายธนพงศ์  อุชชิน 
๗๕๐ นายธนารักษ์  เนาวรัตน์ 
๗๕๑ นายธรรมนูญ  ม่วงแก้ว 
๗๕๒ นายธราธิป  นิรมลไพสิฐ 
๗๕๓ นายธีรวุฒิ  กองมะลิกันแก้ว 
๗๕๔ นายธีระ  ก่ิงแก้ว 
๗๕๕ นายธีระพงศ์  พงศ์สุภากุล 
๗๕๖ นายธีระวัฒน์  สินธวุงษ ์
๗๕๗ นายนครินทร์  พรสี่ภาค 
๗๕๘ นายนพปฎล  เมืองรักษ์ 
๗๕๙ นายนพพร  วิวฒันาภรณ ์
๗๖๐ นายนพรัตน์  สนั่นพานิชกุล 
๗๖๑ นายนรพัฒน์  สุจิวรกุล 
๗๖๒ นายนรินทร์  เลิศจรรยารักษ์ 
๗๖๓ นายนรินทร์  สมัครเขตการ 
๗๖๔ นายนริศ  พงษ์พานิช 
๗๖๕ นายนเรศ  วงษ์สุนทร 
๗๖๖ นายนฤเทพ  อภิรักษ์เนติพงศ ์
๗๖๗ นายนฤพนธ์  ถิระวุฒ ิ
๗๖๘ นายนิทัศน์  หวังวิวัฒนา 
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๗๖๙ นายนิเวศน์  นิภานันท ์
๗๗๐ นายเนติพันธ์  บุญมา 
๗๗๑ นายบรรจบ  ถาวรรัตน ์
๗๗๒ นายบวรวิทย์  เปรื่องวงศ์ 
๗๗๓ นายบุรฉัตร  ปราโมช ณ อยุธยา 
๗๗๔ นายประกิต  มากเอ่ียม 
๗๗๕ นายประมวล  นิลกลาง 
๗๗๖ นายประโยชน์  ดีสวัสดิ ์
๗๗๗ นายประสิทธิผล  ปทุมลักษณ์ 
๗๗๘ นายประเสริฐ  กาญจนะ 
๗๗๙ นายปริญญา  เจียรนัยกุลวานิช 
๗๘๐ นายปริญญา  เชาวลิตถวิล 
๗๘๑ นายปิยะพงษ์  นิ่มละมัย 
๗๘๒ นายผชาญ  วชิรประดิษฐพร 
๗๘๓ นายเผดิม  สวาสดิ์ธรรม 
๗๘๔ นายพชร  พาณิชวราห์ 
๗๘๕ นายพยนต์  ฉุยฉาย 
๗๘๖ นายพยุง  ชูสง 
๗๘๗ นายพรพิชติ  จันปุ่ม 
๗๘๘ นายพลีส  เทอดไทย 
๗๘๙ นายพะโณมล  ไพรภิมุข 
๗๙๐ นายพัฒนา  ศิลปอนันต ์
๗๙๑ นายพิทักษ์  หลิมจานนท์ 
๗๙๒ นายพิพัฒน์  ขําขะจิตร์ 
๗๙๓ นายพิษณุ  สอนง่าย 
๗๙๔ นายพิสิฐ  นรัตถรักษา 

๗๙๕ นายไพฑูรย์  ทับขันธ ์
๗๙๖ นายไพฑูรย์  วรสถติย ์
๗๙๗ นายไพบูลย์  ทองน่วม 
๗๙๘ นายไพบูลย์  ศรีธูป 
๗๙๙ นายไพรัช  หนุนพระเดช 
๘๐๐ นายภราดร  อาสาสรรพกิจ 
๘๐๑ นายภากร  กลันทกพันธ์ 
๘๐๒ นายภิญโญ  จิตรแก้ว 
๘๐๓ นายภูมิชัย  พันธพฤทธ์พยัต 
๘๐๔ นายภูมิวุฒิ  พุทธสุอัตตา 
๘๐๕ นายภูรีทัศน์  สุขสมถิ่น 
๘๐๖ นายมณฑล  ยอดรัก 
๘๐๗ นายมนตรี  โรจน์วัฒนบูลย ์
๘๐๘ นายมนัส  ซอศรีสาคร 
๘๐๙ นายมนัส  พูลสวัสดิ ์
๘๑๐ นายมาโนช  รัตนนาคะ 
๘๑๑ นายมุขเมธิน  กล่ันนุรักษ์ 
๘๑๒ นายยุทธนา  ไสวสุวรรณวงศ ์
๘๑๓ นายเลอเลิศ  ชุณหโอภาส 
๘๑๔ นายวชิระ  ทนินซ้อน 
๘๑๕ นายวรยศ  เอกะกุล 
๘๑๖ นายวราพงศ์  รุ่งจิรารัตน ์
๘๑๗ นายวัชรินทร์  เกษชุมพล 
๘๑๘ นายวันชัย  เวชพาณิชย์กิจกุล 
๘๑๙ นายวันชัย  อิสระเสนารักษ์ 
๘๒๐ นายวิกรม  ดีเสมอ 
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๘๒๑ นายวิกรม  ศรีวิฑูรย ์
๘๒๒ นายวิชัย  เดชชุติพงศ ์
๘๒๓ นายวิทูร  จันทร์แจ้งด ี
๘๒๔ นายวินัย  สร้อยพลอย 
๘๒๕ นายวิมล  คํานวน 
๘๒๖ นายวิโรจน์  จิวะวิทรูกิจ 
๘๒๗ นายวิสุทธิ์  อํานวยกิจ 
๘๒๘ นายวีระ  คงทวีเลิศ 
๘๒๙ นายวีระศักดิ์  หม่ันภักดี 
๘๓๐ นายวุฒิ  พิทักษ์ธานิน 
๘๓๑ นายวุฒิธรรมรงค์  กล่ินเฉย 
๘๓๒ นายศรีณัฐ  พสุนธราธรรม 
๘๓๓ นายศักดิ์เสถียร  สวนสุข 
๘๓๔ นายศุภชัย  นารถพจนานนท ์
๘๓๕ นายสกุณ  สวนปาน 
๘๓๖ นายสบาย  นิลแท ้
๘๓๗ นายสมเกียรติ  อุงจิตต์ตระกูล 
๘๓๘ นายสมชาติ  เลิศลิขิตวรกุล 
๘๓๙ นายสมนึก  ล้ิมเทียมเจริญ 
๘๔๐ นายสมบูรณ์  ศรีมณี 
๘๔๑ นายสมพงศ์  วงศ์แก้ว 
๘๔๒ นายสมภพ  เดชทวีวัฒน ์
๘๔๓ นายสมยศ  ไขประพาย 
๘๔๔ นายสมศักดิ์  แก้วร่วมวงศ ์
๘๔๕ นายสมศักดิ์  ธนากิจพาณิชย์ 
๘๔๖ นายสมศักดิ์  เลิศนิมิตกิจ 

๘๔๗ นายสมหวัง  กาญจนสันเทียะ 
๘๔๘ นายสมอาจ  พิมพ์โพธิ์ 
๘๔๙ นายสรวิศ  รักษ์มณี 
๘๕๐ นายสัคโสภณ  ขาวสิทธิวงษ ์
๘๕๑ นายสันติ  ชูกิจทรัพย์ไพศาล 
๘๕๒ นายสัมพันธ์  ผาสุข 
๘๕๓ นายสาโรช  สําราญทรัพย ์
๘๕๔ นายสิงห์ชัย  สุพรรณพงษ ์
๘๕๕ นายสิทธิชยั  ลิมปาภรณ์ 
๘๕๖ นายสืบพงษ์  ศรีนาม 
๘๕๗ นายสืบศักดิ์  แสงภัทระเนตร 
๘๕๘ นายสุเจตน์  ส่งสัมพันธ์สกุล 
๘๕๙ นายสุชาติ  ธนะสินวิริยะกุล 
๘๖๐ นายสุชาติ  อินประสิทธิ์ 
๘๖๑ นายสุชิต  โต๊ะวิเศษกุล 
๘๖๒ นายสุโชค  ทองศักดิ ์
๘๖๓ นายสุดสาคร  เวชยชัย 
๘๖๔ นายสุทธิกรณ์  ลิบน้อย 
๘๖๕ นายสุพจน์  จันทราอุกฤษฏ์ 
๘๖๖ นายสุพจน์  แพทย์คณุ 
๘๖๗ นายสุมิตร  ดวงสีดา 
๘๖๘ นายสุรชัย  ส่ือยรรยงศิร ิ
๘๖๙ นายสุรเดช  ราบุรี 
๘๗๐ นายสุรพงศ์  กล่ันประชา 
๘๗๑ นายสุรพล  คล้ายเนตร 
๘๗๒ นายสุรพันธ์  อรัญนารถ 
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๘๗๓ นายอธิคม  ถนัดกตัญญู 
๘๗๔ นายอนันต์  ล้ิมฉาย 
๘๗๕ นายอนันต์ชัย  เรืองกิจ 
๘๗๖ นายอนิรุทธ์  อุทธังกร 
๘๗๗ นายอนุรุท  ก่ิงเนตร 
๘๗๘ นายอนุสรณ์  สมทิพย ์
๘๗๙ นายอภิชาติ  เทพหนู 
๘๘๐ นายอวิรุทธ์  ชาญชัยกิตติกร 
๘๘๑ นายอัคเดช  มัชฌิมา 
๘๘๒ นายอาคม  นิตยากรณ์ 
๘๘๓ นายอาทิตย์  พนาจันทร ์
๘๘๔ นายอาทิตย์  สาตรวาหา 
๘๘๕ นายอิสรา  วรรณสวาท 
๘๘๖ นายอุชเชษฎ์  เฟื่องฟูสวัสดิ์ 
๘๘๗ นายอุทัย  ทวีโชต ิ
๘๘๘ นายอุทัย  พิศวง 
๘๘๙ นายอุทิศ  สุภาพ 
๘๙๐ นายเอนกชัย  อารยะญาณ 
๘๙๑ นายพิมล  ธรรมพิทักษ์พงษ ์
๘๙๒ นายสาโรช  โชติพันธุ ์
๘๙๓ นายคงวุฒิ  ไพบูลย์ศิลป 
๘๙๔ นายชุมพล  พรประภา 
๘๙๕ นายนพดล  วิชญานันต ์
๘๙๖ นายบริบูรณ์  สมฤทธิ ์
๘๙๗ นายประเสริฐ  เกศวพิทักษ์ 
๘๙๘ นายศิริ  สุงคาสิทธิ ์

๘๙๙ นายกฤษฎา  กลันทานนท์ 
๙๐๐ นายกฤษฎา  สุขสงวน 
๙๐๑ นายโกสิน  เทศวงษ ์
๙๐๒ นายจักกพันธุ์  ผิวงาม 
๙๐๓ นายธนา  วิชัยสาร 
๙๐๔ พันตํารวจเอก พิชัย  เกรียงวัฒนศิร ิ
๙๐๕ นายยุทธศักดิ์  ร่มฉัตรทอง 
๙๐๖ เรือโท วารินทร์  เดชเจริญ 
๙๐๗ นายวิชัย  หาญบรรจง 
๙๐๘ นายสุชาติ  จําปาขาว 
๙๐๙ นายสุรศักดิ์  สอนเคลือ 
๙๑๐ นายอมรทัต  พิจิตรคดพีล 
๙๑๑ นายอรรถพร  สุวัธนเดชา 
๙๑๒ นางสาวนริศรา  ชวาลตันพิพทัธ ์
๙๑๓ นางกุสุมาลวตี  ศิริโกมุท 
๙๑๔ นางนันทนา  สงฆ์ประชา 
๙๑๕ นางบุศริณธญ์  วรพฒันานันน ์
๙๑๖ นางสาวภูวนิดา  คุนผลิน 
๙๑๗ นางรังสิมา  เจริญศิริ 
๙๑๘ นางสาวเรวดี  รัศมิทัต 
๙๑๙ นางสลิลทิพย์  สุขวฒัน ์
๙๒๐ นางนันทนา  ทิมสุวรรณ 
๙๒๑ นางรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท 
๙๒๒ นางธันยรัศม์  อัจฉริยะฉาย 
๙๒๓ นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ 
๙๒๔ นางสาวรสนา  โตสิตระกูล 
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๙๒๕ นางสาวกนิษฐา  เชี่ยววิทย ์
๙๒๖ นางสาวผึ้งรวง  ประเสริฐพานิชการ 
๙๒๗ นางสาวสิรภัทร  โชควิเศษชัยสิทธิ ์
๙๒๘ นางสาวอมรา  สัจจาสัย 
๙๒๙ นางจุฑาทิพย์  เตชชาติวนิช 
๙๓๐ นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต 
๙๓๑ นางชุมศรี  พจนปรีชา 
๙๓๒ นางฐะปาณีย์  อาจารวงศ์ 
๙๓๓ นางสาวนิลุบล  เครือนพรัตน์ 
๙๓๔ นางสาวลดาวัลย์  คําภา 
๙๓๕ นางลัดดาวัลย์  บุญประสิทธิ ์
๙๓๖ นางวนิดา  มหากิจ 
๙๓๗ นางสาวสุมาลี  เดชานุรักษ์นุกูล 
๙๓๘ พลเรือตรีหญิง จิรภา  ชัยเลิศ 
๙๓๙ นางสาวจํารัส  แหยมสร้อยทอง 
๙๔๐ นางสาวนุชนาฎ  นงนุช 
๙๔๑ นางเบญจา  หลุยเจริญ 
๙๔๒ นางสาวปภาอร  เจียมธนวุฒิ 
๙๔๓ นางพันทพิา  พราหมณ์มณี 
๙๔๔ นางภัสฐาปนี  มหาวรสินธรณ์ 
๙๔๕ นางสาวภาวนา  ธรรมศิลา 
๙๔๖ นางสาวมาลีรัตน์  เลิศสุวรรณกุล 
๙๔๗ นางรัตนา  เพ็ชรวิจิตร 
๙๔๘ นางสาววณี  ลุ่มเจริญ 
๙๔๙ นางสาววัชราภรณ์  มาตยานันท ์
๙๕๐ นางสาววิมลวรรณ  ดวงนิล 

๙๕๑ นางศจี  สุรโรจน์ประจักษ์ 
๙๕๒ นางสาวศิริลักษณ์  ไพโรจน์รัตน ์
๙๕๓ นางสาวสุชาดา  กรวิทยาศิลป 
๙๕๔ นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชต ิ
๙๕๕ นางสาวอร่าม  คุปตเมธี 
๙๕๖ นางอัญชลี  เต็งประทีป 
๙๕๗ นางอุไร  ร่มโพธิหยก 
๙๕๘ นางบุษยา  มาทแล็ง 
๙๕๙ นางพาณี  จิตต์ภักดี 
๙๖๐ นางศศิธร  นิรันตรานนท ์
๙๖๑ นางนนทินี  เพ็ชญไพศิษฏ์ 
๙๖๒ นางรุ่งศิริ  บุญญาศิริ 
๙๖๓ นางสุนีย์  สายสุพัฒน์ผล 
๙๖๔ นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร 
๙๖๕ นางสาวอัจฉรา  วงศ์แสงจันทร ์
๙๖๖ นางพรรณวดี  พรปฏิมากร 
๙๖๗ นางเมธินี  เทพมณี 
๙๖๘ นางพูนทรพัย์  สกุณ ี
๙๖๙ นางดวงพร  รอดพยาธิ ์
๙๗๐ นางสาวนพพร  ล้ินทอง 
๙๗๑ นางปราณี  ศิริพันธ ์
๙๗๒ นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ 
๙๗๓ นางสาวสิริพรรณ  ลิขิตวิวัฒน ์
๙๗๔ นางสาวอุรวี  เงารุ่งเรือง 
๙๗๕ นางนิภาพร  วงศ์วานิช 
๙๗๖ นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง 
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 ๙๗๗ นางยุวดี  สรรค์วทิยากุล 
 ๙๗๘ นางวรรณดิา  บุญประคอง 
 ๙๗๙ นางกรรณิการ์  แสงทอง 
 ๙๘๐ นางปราณิน  มุตตาหารัช 
 ๙๘๑ นางสาวพรรณี  ศรียทุธศักดิ ์
 ๙๘๒ นางอัญชลี  เสรีรักษ์ 
 ๙๘๓ นางสาวนันทิยา  สว่างวุฒิธรรม 
 ๙๘๔ นางสาวเสาวณี  มุสิแดง 
 ๙๘๕ นางสาวกฤษณา  ปทีปโชติวงศ ์
 ๙๘๖ นางสาวก่ิงกาญจน์  เทพกาญจนา 
 ๙๘๗ นางเกศชาดา  เอ้ือไพโรจน์กิจ 
 ๙๘๘ นางขจี  ปิลกศิริ 
 ๙๘๙ นางจารุยา  ขอพลอยกลาง 
 ๙๙๐ นางสาวจิตตินันท์  เดชะคุปต์ 
 ๙๙๑ นางจินดา  อยู่เป็นสุข 
 ๙๙๒ นางสาวจินตนา  สิริพิทยานานนท ์
 ๙๙๓ นางจิรพร  เหล่าธรรมทัศน ์
 ๙๙๔ นางสาวจิราณี  วานิชกุล 
 ๙๙๕ นางจีรเนาว์  ทัศศร ี
 ๙๙๖ นางจุฬาภรณ์  โสตะ 
 ๙๙๗ นางสาวฉวีวรรณ  สายบัว 
 ๙๙๘ นางฉันทนา  หวันแก้ว 
 ๙๙๙ นางเฉลิม  พรกระแส 
 ๑๐๐๐ นางชนิดา  วิสะมิตนันท ์
 ๑๐๐๑ นางชมนาด  กิจขันธ์ 
 ๑๐๐๒ นางชลธิชา  บํารุงรักษ์ 

๑๐๐๓ นางสาวชลลดา  บูรณกาล 
๑๐๐๔ นางชลาภรณ์  สุวรรณสัมฤทธิ ์
๑๐๐๕ นางชัดเจน  ไทยแท ้
๑๐๐๖ นางสาวชุติกาญจน์  เลาหะนาคีวงศ์ 
๑๐๐๗ นางสาวชูศรี  เที้ยศิริเพชร 
๑๐๐๘ นางฐิตวี  แก้วพรสวรรค ์
๑๐๐๙ นางสาวณัฐนันท์  สินชัยพานิช 
๑๐๑๐ นางณัฐวดี  สืบอํ่า 
๑๐๑๑ นางสาวดวงกมล  เหมะรัต 
๑๐๑๒ นางสาวทวีรัตนา  ศิวดุลย ์
๑๐๑๓ นางทิฆัมพร  ยงวณิชย ์
๑๐๑๔ นางทิพวรรณ  พุ่มมณ ี
๑๐๑๕ นางสาวธัญญรัศม์  วศวรรณวัฒน ์
๑๐๑๖ นางนงลักษณ์  จินตนาดิลก 
๑๐๑๗ นางสาวนภา  ศิวรังสรรค ์
๑๐๑๘ นางนฤนันท์  สุริยมณ ี
๑๐๑๙ นางนฤมล  กิจไพศาลรัตนา 
๑๐๒๐ นางนฤมล  ภัทรกิจวานิช 
๑๐๒๑ นางนวรัตน์  เยาวพักตร ์
๑๐๒๒ นางสาวนวลพรรณ  จันทรศริ ิ
๑๐๒๓ นางสาวนวลเสน่ห์  วงศ์เชิดธรรม 
๑๐๒๔ นางนันทนา  คชเสน ี
๑๐๒๕ นางนันทนา  นามตระการ 
๑๐๒๖ นางนันทา  เชิงเชาว์ 
๑๐๒๗ นางนารถธิดา  ตุมราศวิน 
๑๐๒๘ นางสาวนารีรัตน์  รักวิจิตรกุล 
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๑๐๒๙ นางนิภาภรณ์  หาญศิริสกุล 
๑๐๓๐ นางนิลมณี  พิทักษ์ 
๑๐๓๑ นางนิสดารก์  เวชยานนท ์
๑๐๓๒ นางสาวเนตรนภิส  ธีระวัลย์ชัย 
๑๐๓๓ นางบุศราคํา  เริงโกสุม 
๑๐๓๔ นางบุษบา  จิรกุลสมโชค 
๑๐๓๕ นางประทิน  ไชยศรี 
๑๐๓๖ นางปราณี  วงศ์ยะรา 
๑๐๓๗ นางปรีชญา  รังสิรักษ์ 
๑๐๓๘ นางปัทมาภรณ์  กฤตยพงษ ์
๑๐๓๙ นางสาวปานมนัส  ศิริสมบูรณ์ 
๑๐๔๐ นางสาวปาริชา  นิพพานนทน์ 
๑๐๔๑ นางผาสุก  มหรรฆานุเคราะห์ 
๑๐๔๒ นางสาวพนิษฐา  พานิชาชีวะกุล 
๑๐๔๓ นางพรทิพย์  กีระพงษ์ 
๑๐๔๔ นางสาวพรทิพย์  เกยุรานนท ์
๑๐๔๕ นางพรทิพย์  ทองอร่ามดี 
๑๐๔๖ นางพรเพ็ญ  โชชัย 
๑๐๔๗ นางพรรณี  กล่ินศรีสุข 
๑๐๔๘ นางพรรณี  เกษกมล 
๑๐๔๙ นางพรรณี  ด้วงมหาสอน 
๑๐๕๐ นางพรสนอง  วงศ์สิงห์ทอง 
๑๐๕๑ นางสาวพรสุข  หุ่นนิรันดร ์
๑๐๕๒ นางพลอยศรี  โปราณานนท ์
๑๐๕๓ นางพัชรีพร  แซ่เซียว 
๑๐๕๔ นางพัชรีย์  เลิศฤทธิ ์

๑๐๕๕ นางพิมพ์มาส  รังสรรค์สฤษดิ ์
๑๐๕๖ นางพิมพ์อําไพ  เวนเซล 
๑๐๕๗ นางพุทธชาด  เผ่นโผน 
๑๐๕๘ นางสาวเพชรรัตน์  พงษ์เจริญสุข 
๑๐๕๙ นางเพ็ญศรี  เนียมศิริ 
๑๐๖๐ นางสาวเพลินทิพย์  โกเมศโสภา 
๑๐๖๑ นางไพพรรณ  อินทนิล 
๑๐๖๒ นางไพเราะ  มีบางยาง 
๑๐๖๓ นางสาวภรดี  พันธุภากร 
๑๐๖๔ นางภัฏฏินี  อุนจะนํา 
๑๐๖๕ นางมณีรัตน์  ภัทรจินดา 
๑๐๖๖ นางมณีรัตน์  สวัสดิวตัน์ ณ อยุธยา 
๑๐๖๗ นางมยุรา  สุนย์วีระ 
๑๐๖๘ นางมลิวรรณ  บุญเสนอ 
๑๐๖๙ นางมาลินี  สูอําพัน 
๑๐๗๐ นางเมรีนา  ปล้ืมปัญญา 
๑๐๗๑ นางสาวยุพาพิน  ศิรโพธิ์งาม 
๑๐๗๒ นางสาวยุพิน  ศุพุทธมงคล 
๑๐๗๓ นางยุวดี  พีรพรพิศาล 
๑๐๗๔ นางเยาวลักษณ์  ธีระเจตกูล 
๑๐๗๕ นางรศนา  วงศ์รัตนชีวนิ 
๑๐๗๖ นางรัชชพิน  ศรีสัจจะลักษณ ์
๑๐๗๗ นางสาวรัชนีกร  โชติชัยสถิตย ์
๑๐๗๘ นางรัตนพร  บ่อคํา 
๑๐๗๙ นางสาวรัตนา  ปรมาคม 
๑๐๘๐ นางรําพา  ฤาชัย 



 หน้า   ๓๔  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๑๐๘๑ นางรุจิพัชร์  กิตติวิวัฒน์พงศ ์
๑๐๘๒ นางสาวละออ  ชัยลือกิจ 
๑๐๘๓ นางละเอียด  นิ่มมะโน 
๑๐๘๔ นางสาวลินจง  โปธิบาล 
๑๐๘๕ นางเล็ก  สมบัติ 
๑๐๘๖ นางเลอลักษณ์  จิตรดอน 
๑๐๘๗ นางวรรณวิไล  พันธุ์สีดา 
๑๐๘๘ นางวรางคณา  โตโพธิ์ไทย 
๑๐๘๙ นางวลัยวัชร  รอดชมภ ู
๑๐๙๐ นางวัชรี  ทองอินต๊ะ 
๑๐๙๑ นางวัฒนา  รวยสําราญ 
๑๐๙๒ นางสาววันทนี  พันธุ์ประสิทธิ ์
๑๐๙๓ หม่อมหลวงวัลย์วิภา   
  บุรุษรัตนพันธุ ์
๑๐๙๔ นางสาววาริน  แสงกิตติโกมล 
๑๐๙๕ นางวิพรรณ  ประจวบเหมาะ 
๑๐๙๖ นางวิภาวรรณ  พันธุศ์รีนคร 
๑๐๙๗ นางวิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล 
๑๐๙๘ นางสาววิไล  วงศ์สืบชาติ 
๑๐๙๙ นางวิไล  ศักดิ์ศิริสัมพันธ ์
๑๑๐๐ นางวิไลวรรณ  อเนกสุข 
๑๑๐๑ นางศรีนวล  ชวศิร ิ
๑๑๐๒ นางสาวศรีเพ็ญ  ทรัพย์มนชยั 
๑๑๐๓ นางศรีสม  สุวรรณวงศ ์
๑๑๐๔ นางศศิธร  อ่อนปุย 
๑๑๐๕ นางศันสนีย์  ไชยโรจน ์
๑๑๐๖ นางสาวศิริจรรยา  เครือวิริยะพันธ ์

๑๑๐๗ นางสาวศิริเพ็ญ  ตรัยไชยาพร 
๑๑๐๘ นางศิริรักษ์  นครชัย 
๑๑๐๙ นางศุภยางค์  วรวุฒิคณุชัย 
๑๑๑๐ นางสาวสายวรุฬ  ชัยวานิชศิร ิ
๑๑๑๑ นางสาวิตรี  อัษณางค์กรชัย 
๑๑๑๒ นางสาวสิระยา  สัมมาวาจ 
๑๑๑๓ นางสิริรักษ์  รัชชุศานติ 
๑๑๑๔ นางสิริรัตน์  ฉัตรชยัสุชา 
๑๑๑๕ นางสุจิตรา  ยังมี 
๑๑๑๖ นางสุจินดา  เจียมศรีพงษ์ 
๑๑๑๗ นางสุชาดา  วงศ์ใหญ่ 
๑๑๑๘ นางสาวสุดใจ  ทูลพานิชย์กิจ 
๑๑๑๙ นางสุดสงวน  สุธีสร 
๑๑๒๐ นางสาวสุดา  ลุยศิริโรจนกุล 
๑๑๒๑ นางสุทธิพันธุ์  พันธุ์มี 
๑๑๒๒ นางสุทธิลักษณ์  ปทุมราช 
๑๑๒๓ นางสุนทรี  วัฒนพันธุ ์
๑๑๒๔ นางสุนันทา  รัตนาโภ 
๑๑๒๕ นางสุนารี  องค์เจริญใจ 
๑๑๒๖ นางสาวสุนีย์  กอรปศรีเศรษฐ์ 
๑๑๒๗ นางสาวสุนีย์  นิธิสินประเสริฐ 
๑๑๒๘ นางสุนีย์  เลี่ยวเพ็ญวงษ ์
๑๑๒๙ นางสุปาณี  สุนทรโลหะนะกูล 
๑๑๓๐ นางสุพาดา  สิริกุตตา 
๑๑๓๑ นางสุพานี  สฤษฎ์วานิช 
๑๑๓๒ นางสุพาภรณ์  เพียรทอง 
๑๑๓๓ นางสุพิณ  เกชาคุปต์ 
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๑๑๓๔ นางสุภาวดี  รัตนมาศ 
๑๑๓๕ นางสาวสุวดี  โฆษิตบวรชัย 
๑๑๓๖ นางสุวรรณา  พรหมทอง 
๑๑๓๗ นางสาวสุวัจฉรา  เป่ียมญาติ 
๑๑๓๘ นางสุวีณา  ตั่งโพธิสุวรรณ 
๑๑๓๙ นางสาวเสาวภาคย์  วรลัคนากุล 
๑๑๔๐ นางเสาวลักษณ์  จันทร์หอม 
๑๑๔๑ นางโสภนา  ศรีจําปา 
๑๑๔๒ นางสาวอโนทัย  ตรีวานิช 
๑๑๔๓ นางอมรรัตน์  ร่มพฤกษ์ 
๑๑๔๔ นางอรชร  พรประเสริฐ 
๑๑๔๕ นางอรพิน  ผลสุวรรณ์ สบายรูป 
๑๑๔๖ นางสาวอรพินทร์  ชูชม 
๑๑๔๗ นางสาวอรวรรณ  พจนานุรัตน ์
๑๑๔๘ นางอรุณวรรณ  พฤทธพิันธุ ์
๑๑๔๙ นางสาวอัจฉรา  ธวัชสิน 
๑๑๕๐ นางอัจฉรา  เปรื่องเวทย์ 
๑๑๕๑ นางอัจฉราพรรณ  จรัสวัฒน ์
๑๑๕๒ นางอัมพร  อุดรเทพ 
๑๑๕๓ นางอาภาภรณ์  จินดาประเสริฐ 
๑๑๕๔ นางสาวอารมย์  สนานภู่ 
๑๑๕๕ นางอารยา  พงษ์หาญยุทธ 
๑๑๕๖ นางอําไพ  เกียรติชัย 
๑๑๕๗ นางสาวอุษณีย์  อุยะเสถียร 
๑๑๕๘ นางสาวอุษา  เล็กอุทัย 
๑๑๕๙ นางเอมอร  ดิสปัญญา 

๑๑๖๐ นางสาวกอบกาญจน์  กาญจโนภาศ 
๑๑๖๑ นางจิรภา  ธีระกนก 
๑๑๖๒ นางดวงตา  อ่อนสุวรรณ 
๑๑๖๓ นางดวงรัตน์  เชี่ยวชาญวิทย ์
๑๑๖๔ นางนิตยา  คณาวงษ ์
๑๑๖๕ นางประนอม  เดชวิศิษฏ์สกุล 
๑๑๖๖ นางสาวปิยนิตย์  ธรรมาภรณ์พิลาศ 
๑๑๖๗ นางสาวมุกดา  หวังวีรวงศ ์
๑๑๖๘ นางสาวยุภาพรรณ  วรรณชัยวงศ ์
๑๑๖๙ นางสาวศุภรัตน์  เอกอัศวิน 
๑๑๗๐ นางสมรัก  ชูวานิชวงศ์ 
๑๑๗๑ นางสโรชรัตน์  ปิตุวงศ ์
๑๑๗๒ นางสินีนาฎ  กุศลจริยา 
๑๑๗๓ นางสุจิตรา  อังคศรีทองกุล 
๑๑๗๔ นางสุณี  เศรษฐเสถียร 
๑๑๗๕ นางสุนทรี  รัตนชูเอก 
๑๑๗๖ นางสุพร  ประเทืองธรรม 
๑๑๗๗ นางสุภรณ์  สมหล่อ 
๑๑๗๘ นางอนงค์  พูลเพิ่ม 
๑๑๗๙ นางศรจัีนทร์  อุทโยภาส 
๑๑๘๐ นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชยั 
๑๑๘๑ นางอุดมศิลป์  ศรีสมบูรณ์ 
๑๑๘๒ นางกรรณิกา  พลเยี่ยม 
๑๑๘๓ นางสาวณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย ์
๑๑๘๔ นางนันทวนั  วงศ์ตระกูล 
๑๑๘๕ นางสาวบงกชทิพ  เสรีเลิศวิวัฒน ์
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๑๑๘๖ นางสาวปัทมา  ตันติวงศ์วัฒน ์
๑๑๘๗ นางรัตนา  พานิชพันธุ ์
๑๑๘๘ นางสาวรัตนา  เล็กสมบูรณ์ไชย 
๑๑๘๙ นางวลัย  หิรัญวัฒน์ศริ ิ
๑๑๙๐ นางสาววาทินี  วงษ์วิฑิต 
๑๑๙๑ นางสมศิริ  ชํานาญชานันท์ 
๑๑๙๒ หม่อมหลวงสุดาทิพย์  ศรีชวนะ 
๑๑๙๓ นางสาวอรนุช  ภักดีวิสุทธิพร 
๑๑๙๔ นางสาวอาภาภรณ์  บูรณะกนิษฐ 
๑๑๙๕ นางสาวอุไรรักษ์  เจียมอ่อน 
๑๑๙๖ นางสาวอุษณีย์  สมบัติชัยศักดิ์ 
๑๑๙๗ นางละเอียด  จุลตามระ 
๑๑๙๘ นางพรกนก  ลําดับวงศ์ 
๑๑๙๙ นางสาวกชมน  ทรงพิทักษ์กุล 
๑๒๐๐ นางสาวกรองแก้ว  ถนอมรอด 
๑๒๐๑ นางกฤษณา  กล่ันนุรักษ์ 
๑๒๐๒ นางแก้วตา  เทพมาลี 
๑๒๐๓ นางสาวคันธนา  ขัตติยานุวฒัน ์
๑๒๐๔ นางสาวจรรยา  สีเจริญ 
๑๒๐๕ นางสาวจิรารส  พร้อมปริศนา 
๑๒๐๖ นางสาวเจิดจันทร์  จันทร์เจริญ 
๑๒๐๗ นางฉวีวรรณ  วิมล 
๑๒๐๘ นางฉันทนา  ชมพานิชย ์
๑๒๐๙ นางชนกพรรณ  บุญสม 
๑๒๑๐ นางชลฎา  ลีนะเปสนันท์ 
๑๒๑๑ นางชัญญา  รักข์กฤตยา 

๑๒๑๒ นางสาวณัชชา  วรวัฒนเมธีกุล 
๑๒๑๓ นางณัฐา  อิสสระวิทย์ 
๑๒๑๔ นางดวงใจ  นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน 
๑๒๑๕ นางตระการบุญ  บุณยรัตพันธุ์ ชาญชัย 
๑๒๑๖ นางสาวนิดพา  กนกภากร 
๑๒๑๗ นางนิตยา  แย้มศร ี
๑๒๑๘ นางนิภาวรรณ  อินทนันท ์
๑๒๑๙ นางเนตรดาว  มโนธรรมกิจ 
๑๒๒๐ นางสาวเบญจวรรณ  ตาลาวนิช 
๑๒๒๑ นางปรียาภรณ์  ม่ันน้อย 
๑๒๒๒ นางปัญจมา  นรัตถรักษา กิจนิธี 
๑๒๒๓ นางผ่องพรรณ  ป่ินพิลา 
๑๒๒๔ นางพนิดา  เชาวนปรีชา 
๑๒๒๕ นางพวงผกา  วงศ์กระพันธุ ์
๑๒๒๖ นางพาชื่น  แสงจันทร์เทศ 
๑๒๒๗ นางสาวพิมล  แสงพิสิทธิ ์
๑๒๒๘ นางสาวเพียงจิตต์  คล้ายสวน 
๑๒๒๙ นางเพียงพร  วิเศษสินธุ ์
๑๒๓๐ นางสาวภัชดา  เหลืองวิลัย 
๑๒๓๑ นางเมธิกาญจน์  ช้างหัวหน้า 
๑๒๓๒ นางยุคิน  เทพหน ู
๑๒๓๓ นางยุพา  กิตตินภดล 
๑๒๓๔ นางสาวรศนา  เศรณีปราการ 
๑๒๓๕ นางรัชนี  ตันป่ินเพชร 
๑๒๓๖ นางลัดดาวัลย์  ศรศักดา 
๑๒๓๗ นางวชิราภรณ์  อังศุพาณิชย ์
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๑๒๓๘ นางวรรณา  พัฒนาศิร ิ
๑๒๓๙ นางสาววสิยา  นิโรธสมาบัติ 
๑๒๔๐ นางสาววัชรีพร  ตรัยศิลานันท ์
๑๒๔๑ นางวันเพ็ญ  ทรัพย์ส่งเสริม กล่ันประชา 
๑๒๔๒ นางวาริสสา  เทียนบุญ 
๑๒๔๓ นางวีนัส  นิมิตกุล 
๑๒๔๔ นางสาวศนิวันท์  เก้ือสุวรรณ 
๑๒๔๕ นางสาวศิริพร  กาญจนสูตร 
๑๒๔๖ นางสาวศิริพร  นันทน์ฤมิตร 
๑๒๔๗ นางสาวศิริพร  วัชรินทร ์
๑๒๔๘ นางศุทธดา  วัฒนวิเชียร 
๑๒๔๙ นางสาวศุภลักษณ์  ลาภทวีโชค 
๑๒๕๐ นางสิริลักษณ์  เสียงไพรพันธ์ เผือกผ่อง 
๑๒๕๑ นางสาวสุดาวรรณ  พฤกษ์เสถียร 
๑๒๕๒ นางสาวสุนทรี  อัจฉริยพฤกษ์ 
๑๒๕๓ นางสาวสุปราณี  สุวรรณกุล 
๑๒๕๔ นางสุรางค์รัตน์  โอฬารสกุล 
๑๒๕๕ นางสาวสุวภา  สุขคตะ 
๑๒๕๖ นางสาวสุวรรณา  นิ่มพงษ์ศักดิ ์

๑๒๕๗ นางสุวิมล  ศรีสงวน สุพรรณพงษ ์
๑๒๕๘ นางอมฤตา  ไพรภิมุข 
๑๒๕๙ นางอรอุมา  วชิรประดิษฐพร 
๑๒๖๐ นางสาวอัจฉรา  ประจันนวล 
๑๒๖๑ นางสาวอัจฉราพร  สมบูรณ์พงศ์ 
๑๒๖๒ นางสาวอัมพร  อู่ทอง 
๑๒๖๓ นางสาวอารยา  หุณฑนะเสวี 
๑๒๖๔ นางเอ้ือนมาศ  โยบรรยงค ์
๑๒๖๕ นางพรสรรค์  กําลังเอก 
๑๒๖๖ นางสุกัญญา  โฆวิไลกูล 
๑๒๖๗ นางจรรยา  อยู่เย็น 
๑๒๖๘ นางสาวประภาศรี  ฉายาสูตบุตร 
๑๒๖๙ นางพาณี  วานิชวัฒนรําลึก 
๑๒๗๐ นางเพ็ญศรี  ศิริคุณากร 
๑๒๗๑ นางสาวรสสุคนธ์  แสงอ่อน 
๑๒๗๒ นางอรศรี  อรัญนารถ 
๑๒๗๓ นางเต็มใจ  สร้อยพิสุทธิ์ 
๑๒๗๔ นางนัยนา  วิฑิตวิรยิกุล 
๑๒๗๕ นางศศิภาพรรณ  คมสัตย์ธรรม

ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล 
 ๒ นายพิชัย  นริพทะพันธุ ์
 ๓ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 
 ๔ นายสรรพภัญญู  ศิริไปล์ 
 ๕ นายสุรเชษฐ์  ชัยโกศล 

 ๖ นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์ 
 ๗ นายการุณ  โหสกุล 
 ๘ นายคณวฒัน์  วศินสังวร 
 ๙ นายครรชิต  ทับสุวรรณ 
 ๑๐ นายจตุพร  พรหมพันธุ ์
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 ๑๑ นายจรัสฤทธิ์  จันทรสุรินทร ์
 ๑๒ นายจักรพรรดิ  ไชยสาส์น 
 ๑๓ นายจักรัตน์  พั้วช่วย 
 ๑๔ นายจิรวัฒน์  ศิริพานิชย ์
 ๑๕ นายดนุพร  ปุณณกันต ์
 ๑๖ นายไตรรงค์  ติธรรม 
 ๑๗ นายธานี  เทือกสุบรรณ 
 ๑๘ นายธีระ  ไตรสรณกุล 
 ๑๙ นายเธียรชัย  สุวรรณเพ็ญ 
 ๒๐ นายนวัธ  เตาะเจริญสุข 
 ๒๑ นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล 
 ๒๒ นายนิยม  เวชกามา 
 ๒๓ นายนิรมิต  สุจารี 
 ๒๔ พันตํารวจโท นุกูล  แสงศิร ิ
 ๒๕ นายประชา  โพธิพิพิธ 
 ๒๖ นายประนอม  โพธิ์คํา 
 ๒๗ นายประสิทธิ์  วุฒินันชยั 
 ๒๘ นายปริญญา  ฤกษ์หร่าย 
 ๒๙ ร้อยโท ปรีชาพล  พงษ์พานิช 
 ๓๐ นายพลพีร์  สุวรรณฉว ี
 ๓๑ นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ 
 ๓๒ นายไพโรจน์  อิสระเสรีพงษ์ 
 ๓๓ นายมนต์ไชย  ชาติวัฒนศิร ิ
 ๓๔ นายมานะ  โลหะวณิชย์ 
 ๓๕ นายรังสรรค์  วันไชยธนวงศ ์
 ๓๖ นายรังสิกร  ทิมาตฤกะ 

 ๓๗ นายรัฐกร  เจนกิจณรงค์ 
 ๓๘ นายเรวัต  อารีรอบ 
 ๓๙ นายวรสิทธิ์  กัลป์ตินันท ์
 ๔๐ นายวราวงษ์  พันธุ์ศิลา 
 ๔๑ นายวัชรพงศ์  คูวิจิตรสุวรรณ 
 ๔๒ นายวัชรพล  โตมรศักดิ ์
 ๔๓ นายวิรัตน์  วิรยิะพงษ ์
 ๔๔ นายวีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์ 
 ๔๕ นายวุฒิพงษ์  นามบุตร 
 ๔๖ นายสนอง  เทพอักษรณรงค ์
 ๔๗ นายสมคิด  บาลไธสง 
 ๔๘ นายสราวุธ  อ่อนละมัย 
 ๔๙ นายสัมพันธ์  ตั้งเบญจผล 
 ๕๐ นายสุกิจ  อัถโถปกรณ์ 
 ๕๑ นายสุทธิ  ปัญญาสกุลวงศ ์
 ๕๒ นายสุทธิชยั  จรูญเนตร 
 ๕๓ นายสุทิน  นพขํา 
 ๕๔ นายสุรจิตร  ยนตต์ระกูล 
 ๕๕ นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล 
 ๕๖ นายอนุชา  สะสมทรัพย์ 
 ๕๗ นายอัสนี  เชิดชัย 
 ๕๘ นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม 
 ๕๙ นายจุมพฏ  บุญใหญ่ 
 ๖๐ นายเชิดชัย  วิเชียรวรรณ 
 ๖๑ นายซูการ์โน  มะทา 
 ๖๒ นายฐนโรจน์  โรจนกุลเสฏฐ์ 
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 ๖๓ นายณัฐวุฒิ  สุขเกษม 
 ๖๔ นายดนัย  นพสวุรรณวงศ ์
 ๖๕ นายถิรชัย  วุฒธิรรม 
 ๖๖ นายทศพร  เทพบุตร 
 ๖๗ นายธนาธร  โล่ห์สุนทร 
 ๖๘ นายนที  สุทินเผือก 
 ๖๙ นายบุญเลิศ  ครุฑขุนทด 
 ๗๐ นายปารเมศ  โพธารากุล 
 ๗๑ นายปิยะรัช  หม่ืนแสน 
 ๗๒ นายปุระพัฒน์  วิเศษจินดาวัฒนา 
 ๗๓ นายพิเชษฐ์  ตันเจริญ 
 ๗๔ นายพุฒิพงศ์  สงวนวงศช์ัย 
 ๗๕ นายภิรมย์  พลวิเศษ 
 ๗๖ นายมานพ  ปัตนวงศ์ 
 ๗๗ นายมานะศักดิ์  จันทร์ประสงค์ 
 ๗๘ นายมานิตย์  ภาวสุทธิ ์
 ๗๙ นายมาโนช  เฮงยศมาก 
 ๘๐ นายไมตรี  สอยเหลือง 
 ๘๑ นายยุซรี  ซูสารอ 
 ๘๒ นายยุทธพงษ์  แสงศร ี
 ๘๓ นายเลิศศักดิ์  ทัศนเศรษฐ 
 ๘๔ นายวัชระ  ยาวอหะซัน 
 ๘๕ นายสมนึก  เฮงวาณิชย์ 
 ๘๖ นายสาธิต  เทพวงศ์ศิรริัตน ์
 ๘๗ นายสามารถ  พิริยะปัญญาพร 
 ๘๘ นายสําราญ  ศรีแปงวงค ์

 ๘๙ นายสุขวิชชาญ  มุสิกุล 
 ๙๐ นายสุรสิทธิ์  ตรทีอง 
 ๙๑ นายอนุวัฒน์  วิเศษจินดาวัฒน ์
 ๙๒ นายอุดร  ทองประเสริฐ 
 ๙๓ นายขวัญชยั  พนมขวัญ 
 ๙๔ นายจรัล  จึงยิ่งเรืองรุ่ง 
 ๙๕ พันตํารวจโท จิตต์  ศรีโยหะ  มุกดาธนพงศ ์
 ๙๖ นายชูชัย  เลิศพงศ์อดิศร 
 ๙๗ นายธวัช  บวรวนิชยกูร 
 ๙๘ นายธวัชชัย  บุญมา 
 ๙๙ นายธันว์  ออสุวรรณ 
๑๐๐ นายบวรศักดิ ์ คณาเสน 
๑๐๑ นายบุญชัย  โชควัฒนา 
๑๐๒ นายบุญส่ง  โควาวิสารัช 
๑๐๓ นายประดิษฐ์  ตันวัฒนะพงษ ์
๑๐๔ นายประสงค์  นุรักษ์ 
๑๐๕ นายไพบูลย์  ซําศิริพงษ์ 
๑๐๖ นายมณเฑียร  บุญตัน 
๑๐๗ นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ 
๑๐๘ นายมานพน้อย  วานิช 
๑๐๙ นายมูหามะรอสดี  บอตอ 
๑๑๐ นายยุทธนา  ยุพฤทธิ ์
๑๑๑ นายรักพงษ์  ณ  อุบล 
๑๑๒ นายวิทยา  อินาลา 
๑๑๓ นายวิทวัส  บุญญสถิตย ์
๑๑๔ นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร 
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๑๑๕ พันตํารวจเอก สนธยา  แสงเภา 
๑๑๖ นายสมชาติ  พรรณพัฒน ์
๑๑๗ นายสาย  กังกเวคิน 
๑๑๘ นายสิงห์ชัย  ทุ่งทอง 
๑๑๙ นายสิทธิศักดิ์  ยนต์ตระกูล 
๑๒๐ นายสุพจน ์ เลียดประถม 
๑๒๑ นายสุรจิต  ชิรเวทย ์
๑๒๒ นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง 
๑๒๓ นายสุริยา  ปันจอร์ 
๑๒๔ นายโสภณ  ศรีมาเหล็ก 
๑๒๕ นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล 
๑๒๖ นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ 
๑๒๗ นายบรรชา  พงศ์อายุกูล 
๑๒๘ นายมงคล  ศรีคําแหง 
๑๒๙ นายสิริวัฒน์  ไกรสินธุ ์
๑๓๐ นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 
๑๓๑ นายฉัตรชยั  นิติภักดิ์ 
๑๓๒ นายเชี่ยวชาญ  สุขช่วย 
๑๓๓ นายตระหง่าน  เกียรติศิริโรจน ์
๑๓๔ นายตรีทศ  นิโครธางกูร 
๑๓๕ นายประเวศ  รักษพล 
๑๓๖ นายวสันต์  เตียวตระกูล 
๑๓๗ นายศรัณยู  โพธิรัชตางกูร 
๑๓๘ นายสมสกุล  ณ บางช้าง 
๑๓๙ นายเกียรติ์อุดม  เมนะสวัสดิ์ 
๑๔๐ นายชาญชัย  ประเสริฐสุวรรณ 

๑๔๑ นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์ 
๑๔๒ นายโกวิทย์  มีกรุณา 
๑๔๓ นายฉัตรพงศ์  ฉัตราคม 
๑๔๔ นายชัยยทุธ  กมลศิริสกุล 
๑๔๕ นายฐากูร  ดิษฐอํานาจ 
๑๔๖ นายทวีศักดิ์  ปานเสมศรี 
๑๔๗ นายทิน  อ่องอารี 
๑๔๘ นายธนิต  อ่อนสมา 
๑๔๙ นายนพ  เฟื่องฟู 
๑๕๐ นายบดินทร์  พุ่มนิคม 
๑๕๑ นายประวิน  พัฒนะพงษ ์
๑๕๒ นายประสิทธิ์  นาวิกพล 
๑๕๓ นายพงษ์พิสิฎฐ์  วิเศษกุล 
๑๕๔ นายเพิ่มศักดิ์  บ้านใหม่ 
๑๕๕ นายไพบูลย์  ดอนศรีจันทร ์
๑๕๖ นายไพโรจน์  อาจรักษา 
๑๕๗ นายภาณุ  สังขะวร 
๑๕๘ นายภูมิสิทธิ์  ขันตยานุกูลกิจ 
๑๕๙ นายวิรัช  พูนทรัพย ์
๑๖๐ นายสมเกียรติ  ประสิทธิ์วุฒิเวชช ์
๑๖๑ นายสุทิน  ล้ีปิยะชาติ 
๑๖๒ นายสุรพล  แสงหัตถวฒันา 
๑๖๓ นายสุรินทร์  เงินรูปงาม 
๑๖๔ นายหิรัญ  พรหมมา 
๑๖๕ นายอนุชิต  ฮุนสวัสดิกุล 
๑๖๖ นายอํานาจ  พัวเวส 
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๑๖๗ นายเอนก  เกตุเอม 
๑๖๘ พลโท กฤษพงศ์  แก้วจินดา 
๑๖๙ พลโท รวมพล  มีชูอรรถ 
๑๗๐ พลโท สนธศิักดิ์  วิทยาเอนกนันท ์
๑๗๑ พลโท สาโรจน์  สันติวรวุฒ ิ
๑๗๒ พลตรี กมล  เพิ่มกําลังพล 
๑๗๓ พลตรี กรยุทธ  วัฒนวรางกูร 
๑๗๔ พลตรี กฤติเดช  ภูมิเรศทศสุนทร 
๑๗๕ พลตรี กฤษณ์  รัมมนต์ 
๑๗๖ พลตรี ก้องเกียรติ  พลขันธ ์
๑๗๗ พลตรี กอบชัย  วิเชียรศรี 
๑๗๘ พลตรี กาจน์พิจักษณ์  กาญจนทัพพะ 
๑๗๙ พลตรี กําธร  บุณยะสุต 
๑๘๐ พลตรี เกษม  ธนาภรณ์ 
๑๘๑ พลตรี โกศล  จรดล 
๑๘๒ พลตรี คณติ  สารพานิช 
๑๘๓ พลตรี คณติ  อุทิตสาร 
๑๘๔ พลตรี คนินทร  วงศาโรจน ์
๑๘๕ พลตรี เครือนาค  เกิดขํา 
๑๘๖ พลตรี จารุทัศน์  จันทรนิมะ 
๑๘๗ พลตรี จิตนาถ  เป่ียมระลึก 
๑๘๘ พลตรี จุลเดช  จิตถวิล 
๑๘๙ พลตรี จุลพจน์  อิทธะรงค ์
๑๙๐ พลตรี ชนินทร์  ตันสุวรรณรตัน ์
๑๙๑ พลตรี ชรินทร์  อมรแก้ว 
๑๙๒ พลตรี ชลิต  เมฆมุกดา 

๑๙๓ พลตรี ชวลิต  ชุนประสาน 
๑๙๔ พลตรี ชัยชุมพล  สุวรรณเตมีย ์
๑๙๕ พลตรี ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์ 
๑๙๖ พลตรี ชัยววิัฒน์  จันทร์สุเทพ 
๑๙๗ พลตรี ชาญชัย  ยศสุนทร 
๑๙๘ พลตรี ชิงชัย  สังวรนิตย ์
๑๙๙ พลตรี ชุมชาย  สุทธาภาส 
๒๐๐ พลตรี ชุมพล  เป่ียมสมบูรณ์ 
๒๐๑ พลตรี ชูนล  หาสารีสร 
๒๐๒ พลตรี โชติภณ  จันทร์อยู ่
๒๐๓ พลตรี ณกรณ์  กล่ินคําหอม 
๒๐๔ พลตรี ณรงค์  ชาติทองคํา 
๒๐๕ พลตรี ณรงค์  ชุ่มกมล 
๒๐๖ พลตรี ณรงค์ดิศ  สีทาแก 
๒๐๗ พลตรี ณัฐ  อินทรเจริญ 
๒๐๘ พลตรี ดํารงเทพย์  บุนนาค 
๒๐๙ พลตรี เดชา  บูรณะพิมพ์ 
๒๑๐ พลตรี ตุลา  ประเสริฐสุข 
๒๑๑ พลตรี ไตรโรจน์  ครธุเวโช 
๒๑๒ พลตรี ถกลเกียรติ  นวลยง 
๒๑๓ พลตรี ทลวงรณ  วรชาต ิ
๒๑๔ พลตรี ทวีป  บุญมา 
๒๑๕ พลตรี เทียนชัย  รับพร 
๒๑๖ พลตรี ไทศิริ  แสงทวีป 
๒๑๗ พลตรี ธนดล  สุรารักษ์ 
๒๑๘ พลตรี ธนบดี  จันทร์มณ ี
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๒๑๙ พลตรี ธนาคาร  เกิดในมงคล 
๒๒๐ พลตรี ธรรมนูญ  กฤษน้อย 
๒๒๑ พลตรี ธรรมนูญ  ตอนโพธิ ์
๒๒๒ พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา 
๒๒๓ พลตรี ธันยวัตร  ปัญญา 
๒๒๔ พลตรี ธํารงกุล  วิเศษอัคร 
๒๒๕ พลตรี ธีระศักดิ์  วรเจริญ 
๒๒๖ พลตรี นิติพฒัน์  กฤดิสวนสมบัต ิ
๒๒๗ พลตรี นิวัติชยั  ถนอมธรรม 
๒๒๘ พลตรี เนรมิตร  มณีนุตร ์
๒๒๙ พลตรี บวรรัตน์  ขจรเนติยทุธ 
๒๓๐ พลตรี บัญชา  พงษ์สวัสดิ ์
๒๓๑ พลตรี ประกอบชัย  แดงเนียม 
๒๓๒ พลตรี ประดิษฐ์  อ่อนพุ่ม 
๒๓๓ พลตรี ประสงค์  ฟักสังข์ 
๒๓๔ พลตรี ประสารศิษฎ์  ประเสริฐสม 
๒๓๕ พลตรี ประเสริฐ  ทองดี 
๒๓๖ พลตรี ปัญจนัฐ  กาญจนานันท์ 
๒๓๗ พลตรี ปิยะ  ธรรมศร ี
๒๓๘ พลตรี ปุรณทิธิ์  บุณยมานพ 
๒๓๙ พลตรี พชร  สาตร์เงิน 
๒๔๐ พลตรี พลภัทร  เรืองสอน 
๒๔๑ พลตรี พลวัส  แก้วเรียน 
๒๔๒ พลตรี พลาวุฒิ  กลับเจริญ 
๒๔๓ พลตรี พศิน  บัวแสง 
๒๔๔ พลตรี พัฒนพงษ์  เกิดอุดม 

๒๔๕ พลตรี พันธศ์ักดิ์  หลวงอุดม 
๒๔๖ พลตรี พิจิตร  ขจรกล่ํา 
๒๔๗ พลตรี พิชเยนทร์  ธัญญสิร ิ
๒๔๘ พลตรี พิเชษฐ์  อัษฎานุวัฒน์ 
๒๔๙ พลตรี พิสิทธิ์  สิทธิสาร 
๒๕๐ พลตรี พีรพล  วิรยิากุล 
๒๕๑ พลตรี พีรวฒัน์  เปรมศรี 
๒๕๒ พลตรี พีรสันต์  รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ ์
๒๕๓ พลตรี ภัทรวรรธ  คงพนัธุ ์
๒๕๔ พลตรี ภาณุมาศ  โกสินทรเสนีย ์
๒๕๕ พลตรี ภาณุวัชร  นาควงษม์ 
๒๕๖ พลตรี มนัส  คงแป้น 
๒๕๗ พลตรี เมตไตรย  เจษฏาฉัตร 
๒๕๘ พลตรี ยทุธนา  คันธา 
๒๕๙ พลตรี ยทุธภูมิ  ศรีหม่ืนไวย 
๒๖๐ พลตรี รณเดช  สดเอ่ียม 
๒๖๑ พลตรี ระพีศักดิ์  ธนะพัฒน ์
๒๖๒ พลตรี รักศักดิ์  โรจน์พิมพ์พนัธุ ์
๒๖๓ พลตรี เรืองศักดิ์  สุวรรณนาคะ 
๒๖๔ พลตรี เลอชัย  มาลีเลิศ 
๒๖๕ พลตรี วชิรา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
๒๖๖ พลตรี วรนนัท์  นามวัง 
๒๖๗ พลตรี วรพงศ์  หัตถพันธุ ์
๒๖๘ พลตรี วรศักดิ์  ศิลานนท ์
๒๖๙ พลตรี วัชระ  จรูญรัตน ์
๒๗๐ พลตรี วัตรชนินทร์  เสาวภา 
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๒๗๑ พลตรี วิชัย  แชจอหอ 
๒๗๒ พลตรี วิชัย  โพนุสิต 
๒๗๓ พลตรี วิชิตพงศ์  วิบูลย์วณิช 
๒๗๔ พลตรี วิเชียร  ศรีแก่นวงษ ์
๒๗๕ พลตรี วิทยา  บุญยานุตร 
๒๗๖ พลตรี วินยั  สร้างสุขด ี
๒๗๗ พลตรี วิเศษ  อินทรวงส์สักดิ ์
๒๗๘ พลตรี วีรศักดิ์  พึ่งเป็นสุข 
๒๗๙ พลตรี วีระพันธ์  คุ้มเปลี่ยน 
๒๘๐ พลตรี วีระยทุธ  พรหมประพันธ ์
๒๘๑ พลตรี วุฒพิรรณ  โพธิวงศ ์
๒๘๒ พลตรี ศยาม  จันทรวิโรจน ์
๒๘๓ พลตรี ศักดา  ไชยมงคล 
๒๘๔ พลตรี ศุภชัย  วงศพ์ิเชฐชัย 
๒๘๕ พลตรี สกล  พิมพ์ทนต ์
๒๘๖ พลตรี สถาพร  เกียรติภิญโญ 
๒๘๗ พลตรี สถิต  แจ่มจํารัส 
๒๘๘ พลตรี สนทตั  อินทรตั้ง 
๒๘๙ พลตรี สมเกียรติ  สืบปรุ 
๒๙๐ พลตรี สมชาย  ป้ันทอง 
๒๙๑ พลตรี สมชาย  ว่องไวพานิช 
๒๙๒ พลตรี สมชาย  ศุขมนัส 
๒๙๓ พลตรี สมเดช  ซ่ือมาก 
๒๙๔ พลตรี สมบูรณ์  แก้วอยู่ 
๒๙๕ พลตรี สมยศ  แก้วศรีปราชญ ์
๒๙๖ พลตรี สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล 

๒๙๗ พลตรี สมาน  ชาวเพ็ชร 
๒๙๘ พลตรี สรโกเศศ  เป่ียมญาติ 
๒๙๙ พลตรี สรชัย  นิตยพันธ ์
๓๐๐ พลตรี สวัสดิ์  กระต่ายทอง 
๓๐๑ พลตรี สาธิต  พิธรัตน ์
๓๐๒ พลตรี สานิต  วรรณรัตน ์
๓๐๓ พลตรี สาโรช  เขียวขจ ี
๓๐๔ พลตรี สุขสันต์  สิงหเดช 
๓๐๕ พลตรี สุชาติ  ผ่องพุฒิ 
๓๐๖ พลตรี สุนทร  พกุชาญค้า 
๓๐๗ พลตรี สุนันท์  เยี่ยมสถาน 
๓๐๘ พลตรี สุพจน์  ธํามรงค์รัตน ์
๓๐๙ พลตรี สุเมธ  อนวัชกุล 
๓๑๐ พลตรี สุรศักย์  วัยคณุา 
๓๑๑ พลตรี สุรสิทธิ์  ถนัดทาง 
๓๑๒ พลตรี สุริยะ  สมิทธ ิ
๓๑๓ พลตรี สุริยันต์  โอภาส 
๓๑๔ พลตรี สุวโรจน์  ทิพย์มงคล 
๓๑๕ พลตรี สุวิชา  จิตรปฏิมา 
๓๑๖ พลตรี สุวิทย์  อัมพรรัตน ์
๓๑๗ พลตรี เสรี  วงศ์ประจิตร 
๓๑๘ พลตรี อติการ  บุษยบุตร 
๓๑๙ พลตรี อนุรักษ์  ธิโสภา 
๓๒๐ พลตรี อภิชัย  เชียงอารีย์ 
๓๒๑ พลตรี อภิชัย  หงษ์ทอง 
๓๒๒ พลตรี อภิรัตน์  สุวรรณตรา 
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๓๒๓ พลตรี อรรฐพร  โบสุวรรณ 
๓๒๔ พลตรี อัคร  ทิพโรจน ์
๓๒๕ พลตรี อัครพล  ประทุมโทน 
๓๒๖ พลตรี อังกูรรัตน์  ชาญปรีชญา 
๓๒๗ พลตรี อังคฤทธิ์  ราชณรงค ์
๓๒๘ พลตรี อาคม  จันทะพันธุ์ 
๓๒๙ พลตรี อาจศึก  สุวรรณธาดา 
๓๓๐ พลตรี อํานาจ  การงาน 
๓๓๑ พลตรี อํานาจ  รัตนภานพ 
๓๓๒ พลตรี เอกพร  พินโปน 
๓๓๓ พลตรี ไอยค์เดช  จําลองศุภลักษณ์ 
๓๓๔ พลเรือตรี กิตติพงศ์  อาสิงสมานันท์ 
๓๓๕ พลเรือตรี จรินทร์  บุญเหมาะ 
๓๓๖ พลเรือตรี จักรวัฒน์  นกจันทร ์
๓๓๗ พลเรือตรี ชนินทร์  แสงเฟื่อง 
๓๓๘ พลเรือตรี ช่อฉัตร  กระเทศ 
๓๓๙ พลเรือตรี ฐานันดร์  เข็มเพ็ชร 
๓๔๐ พลเรือตรี ณรงค์  เพิ่มชาติ 
๓๔๑ พลเรือตรี ไตรสิทธิ์  พันธุ์สิทธิ ์
๓๔๒ พลเรือตรี ทวี  พิกุลทอง 
๓๔๓ พลเรือตรี ธนธัช  มโนพัฒนะ 
๓๔๔ พลเรือตรี ธนู  สุญาณเศรษฐกร 
๓๔๕ พลเรือตรี ธานินทร์  ลิขิตวงศ ์
๓๔๖ พลเรือตรี ธีร์  อุปนิสากร 
๓๔๗ พลเรือตรี นพดล  สุภากร 
๓๔๘ พลเรือตรี นพพร  วุฒิรณฤทธิ ์

๓๔๙ พลเรือตรี นฤดม  แป้นเจริญ 
๓๕๐ พลเรือตรี นิเวช  บุตรศรี 
๓๕๑ พลเรือตรี ปพนภพ  สุวรรณวาทิน 
๓๕๒ พลเรือตรี ประสิทธิ์  แสงสูงเนิน 
๓๕๓ พลเรือตรี ปัญญา  เล็กบัว 
๓๕๔ พลเรือตรี พงศธร  ชูแข 
๓๕๕ พลเรือตรี พรชัย  ป่ินทอง 
๓๕๖ พลเรือตรี พัชระ  พุ่มพิเชฏฐ์ 
๓๕๗ พลเรือตรี พัลลภ  ทองระอา 
๓๕๘ พลเรือตรี พิเชฐ  ตานะเศรษฐ 
๓๕๙ พลเรือตรี ไพร  บัวหลวง 
๓๖๐ พลเรือตรี ภาณุ  บุณยะวิโรจ 
๓๖๑ พลเรือตรี วิพากษ์  น้อยจินดา 
๓๖๒ พลเรือตรี วิโรจน์  ธันวรักษ์กิจ 
๓๖๓ พลเรือตรี วิเลิศ  สมาบัติ 
๓๖๔ พลเรือตรี เศรษฐสิทธิ์  จันทร์เสนา 
๓๖๕ พลเรือตรี สัมพันธ์  สุนทรครธุ 
๓๖๖ พลเรือตรี สุธีพงศ์  แก้วทับ 
๓๖๗ พลเรือตรี สุรพงษ์  กองมณี 
๓๖๘ พลเรือตรี สุรพล  คุปตะพันธ ์
๓๖๙ พลเรือตรี สุรศักดิ์  เมธยาภา 
๓๗๐ พลเรือตรี สุวิทย์  จันทรเมธากุล 
๓๗๑ พลเรือตรี อดิเรก  ชมภูนุช 
๓๗๒ พลเรือตรี อนุกร  เอกะสิงห์ 
๓๗๓ พลเรือตรี อรุณ  ทองแท ้
๓๗๔ พลเรือตรี อาณา  จรัณยานนท ์
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๓๗๕ พลอากาศตรี เขตร  มงคลครุฑ 
๓๗๖ พลอากาศตรี คเชนท์  โสมะนันทน์ 
๓๗๗ พลอากาศตรี ฆณกรณ์  มาลีวรรณ 
๓๗๘ พลอากาศตรี เจริญ  ทองน้อย 
๓๗๙ พลอากาศตรี ฉลาด  นนทสถิต 
๓๘๐ พลอากาศตรี ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน 
๓๘๑ พลอากาศตรี ชัยพล  รุมรัตนะ 
๓๘๒ พลอากาศตรี ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์ 
๓๘๓ พลอากาศตรี ชาติชาย  รอดบุญพา 
๓๘๔ พลอากาศตรี ชิดพล  เกษมคุณ 
๓๘๕ พลอากาศตรี ชูชาติ  บุญชัย 
๓๘๖ พลอากาศตรี ชูพันธ์  เจริญรัมย์ 
๓๘๗ พลอากาศตรี เชิดพงศ์  เอ่ียมสมุทร 
๓๘๘ พลอากาศตรี ฌเณศ  ชลิตภิรัติ 
๓๘๙ พลอากาศตรี ณรงค์  มุขพรหม 
๓๙๐ พลอากาศตรี ณัฏฐอรรจน์  ถวิลหวัง 
๓๙๑ พลอากาศตรี ดล  บัณฑุวงศ์ 
๓๙๒ พลอากาศตรี ถนอมศักดิ์  เย็นเป่ียม 
๓๙๓ พลอากาศตรี ทรงพันธ์  สายพงศ ์
๓๙๔ พลอากาศตรี ธนะสาร  โรจนะเสน 
๓๙๕ พลอากาศตรี ธนู  ปานสุวรรณ 
๓๙๖ พลอากาศตรี ธวัชชัย  วิมุกตะลพ 
๓๙๗ พลอากาศตรี นาวิน  นิยมสรวญ 
๓๙๘ พลอากาศตรี นิทัศน์  ศิริมาศ 
๓๙๙ พลอากาศตรี บรรจง  คลายนสูตร์ 
๔๐๐ พลอากาศตรี บริบูรณ์  ไทยานันท์ 

๔๐๑ พลอากาศตรี บุญม่ัน  รอดรุ่งเรือง 
๔๐๒ พลอากาศตรี บุญเอนก  ดวงอุไร 
๔๐๓ พลอากาศตรี ประกิต  ศกุณสิงห์ 
๔๐๔ พลอากาศตรี ประคอง  จันทร์ศร ี
๔๐๕ พลอากาศตรี ปราโมทย์  ตีรณะธรรม 
๔๐๖ พลอากาศตรี ปริพนธ์  เป่ียมประถม 
๔๐๗ พลอากาศตรี เผด็จเกียรติ  น้อยพรหม 
๔๐๘ พลอากาศตรี พลานันท์  ปะจายะกฤตย์ 
๔๐๙ พลอากาศตรี พลินทร์  ทิมบรรเจิด 
๔๑๐ พลอากาศตรี พันธุ์ศักดิ์  จินตสุวรรณ 
๔๑๑ พลอากาศตรี พิชัย  เขม้นจันทร์ 
๔๑๒ พลอากาศตรี ไพศาล  สวนสระแก้ว 
๔๑๓ พลอากาศตรี ภักดี  สรรพสิทธิ์ดํารง 
๔๑๔ พลอากาศตรี ภานุพงศ์  เสยยงคะ 
๔๑๕ พลอากาศตรี มกราชัย  บูชาชาติ 
๔๑๖ พลอากาศตรี ยรรยง  คันธสร 
๔๑๗ พลอากาศตรี รัชฎา  วรภากร 
๔๑๘ พลอากาศตรี วรากร  รณฤทธิวิชัย 
๔๑๙ พลอากาศตรี วันชัย  ฉัตรเจริญพร 
๔๒๐ พลอากาศตรี วิริยะ  มีศิริ 
๔๒๑ พลอากาศตรี วีระศักดิ์  นวลปลอด 
๔๒๒ พลอากาศตรี ศุภโชค  จิตรวาณิช 
๔๒๓ พลอากาศตรี สงัด  โรงสะอาด 
๔๒๔ พลอากาศตรี สมโพธิ  เงินกลม 
๔๒๕ พลอากาศตรี สมศักดิ์  ภาควิหก 
๔๒๖ พลอากาศตรี สุจิต  แจ่มโสภณ 
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๔๒๗ พลอากาศตรี สุทธิพงษ์  อินทรียงค ์
๔๒๘ พลอากาศตรี สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก 
๔๒๙ พลอากาศตรี สุระ  หอมชิต 
๔๓๐ พลอากาศตรี โสภณ  น้อยเพิ่ม 
๔๓๑ พลอากาศตรี อนุรัตน์  ปัญญาชนวัฒน์ 
๔๓๒ พลอากาศตรี อภิญญา  แตงอ่อน 
๔๓๓ พลอากาศตรี อรรณพ  วรรณวรวทิย ์
๔๓๔ พลอากาศตรี โอภาส  เวชยาปกรณ์ 
๔๓๕ นายกิตติ  จตุรพรสวัสดิ ์
๔๓๖ ว่าที่ร้อยตรี เกรียงชยั  ธันวานนท ์
๔๓๗ นายเกรียงศักดิ์  รัตนวิบูลย์สม 
๔๓๘ นายเกียรติณรงค์  วงศ์น้อย 
๔๓๙ นายจารึก  โรจน์วัชราภิบาล 
๔๔๐ นายจําเริญ  โพธิยอด 
๔๔๑ นายจิตติ  โคตะสินธ ์
๔๔๒ นายจิรวัฒน์  ต่อพล 
๔๔๓ นายเฉลิมศักดิ์  ปานศรี 
๔๔๔ นายชยันต์  เอกะโรหิต 
๔๔๕ นายชวลิต  พรหมรา 
๔๔๖ นายชัยโชค  อังศธรรมรตัน ์
๔๔๗ นายชาญณัฏฐ์  แก้วมณี 
๔๔๘ นายชาตรี  ตันติวาณิชกิจ 
๔๔๙ นายชุติวัฒน์  วรรธนผล 
๔๕๐ นายชูชัย  กุลศิริมงคล 
๔๕๑ นายชูศักดิ์  ภัควรางค์ 
๔๕๒ นายณัชพล  มีความดี 

๔๕๓ พันจ่าเอก เดชา  เมฆวิลัย 
๔๕๔ นายถนอมศักดิ์  แก้วละออ 
๔๕๕ นายถาวร  ไทยจงรักษ์ 
๔๕๖ นายทนงศักดิ์  แสงโชติช่วงชัย 
๔๕๗ นายธงชัย  ทพิยวฒัน ์
๔๕๘ นายธนะชัย  พจนานุวฒัน ์
๔๕๙ นายธรรมศักดิ์  ลออเอ่ียม 
๔๖๐ นายธีระ  เตชะวงศากร 
๔๖๑ นายธีระพล  ตันพานิช 
๔๖๒ นายธีระศักดิ์  ทิพยวัฒน ์
๔๖๓ นายบรรหาญ  อาภาอดุลย์ 
๔๖๔ นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ ์
๔๖๕ นายบุญเชิด  จันทร์วัฒนะ 
๔๖๖ นายบุญเทียม  โชควิวัฒน 
๔๖๗ นายประพนธ์  ถกลวิโรจน ์
๔๖๘ นายประยุทธ์  มณีโชต ิ
๔๖๙ นายประยูร  สืบศิริวิริยะกุล 
๔๗๐ นายประสาท  สุดสาคร 
๔๗๑ นายปรีชา  ทศพลเดช 
๔๗๒ นายปรีชา  มงคลหัตถี 
๔๗๓ นายปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์ 
๔๗๔ นายพงศ์ธร  พากเพียรทรัพย ์
๔๗๕ นายพิชเยนทร์  กองทอง 
๔๗๖ นายพิชิต  ดนตร ี
๔๗๗ นายพิทักษ์  ดิเรกสุนทร 
๔๗๘ นายพินิจ  ตั้งใจ 



 หน้า   ๔๗  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๔๗๙ นายภาสวิชญ์  แสงอินทร ์
๔๘๐ นายภูมิศักดิ์  ฮานาฟี 
๔๘๑ นายมณฑล  รอยตระกูล 
๔๘๒ นายมณฑล  เอกอุดมพงษ์ 
๔๘๓ ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ  เรืองภัทรกุล 
๔๘๔ นายยุทธนา  หยิมการุณ 
๔๘๕ นายรณรงค์  สุขถาวร 
๔๘๖ นายรณวตัร  สุวรรณาภิรมย ์
๔๘๗ นายรุ่งชัย  แพศย์ศกล 
๔๘๘ นายฤทธิไกร  อุดมเวศย์ 
๔๘๙ นายฤทยั  เลิศเกียรติดํารงค์ 
๔๙๐ นายวรเชษฐ์  ทับทิม 
๔๙๑ นายวิเชียร  ใจผาสุข 
๔๙๒ นายวิศิษฐ์  เด่นอริยะกูล 
๔๙๓ นายวิสิฐ  กิตติพยุง 
๔๙๔ นายวีรวัฒน์  เที่ยงวัฒนะ 
๔๙๕ นายวีระวุฒิ  ศรีเปารยะ 
๔๙๖ นายศิริชัย  ศรีสวย 
๔๙๗ นายศุภกิจ  ริยะการ 
๔๙๘ นายศุภวิศว์  ภวะกุล 
๔๙๙ นายสกนธ์  สุนทรชาต ิ
๕๐๐ นายสมชัย  สุทธิพันธ ์
๕๐๑ นายสมชาย  นิลยาภรณ ์
๕๐๒ นายสมชาย  เป่ียมศิลปกุลชร 
๕๐๓ นายสมชาย  แสงรัตนมณีเดช 
๕๐๔ นายสัญชัย  รัตนสงวน 

๕๐๕ นายสุกิจ  เที่ยงมนีกุล 
๕๐๖ นายสุรชาญ  ต่างวิวัฒน ์
๕๐๗ นายสุรพงษ์  สุขสุราษฎร ์
๕๐๘ นายสุรศักดิ์  จิตรานุกิจกุล 
๕๐๙ นายเสรี  ไทยจงรักษ์ 
๕๑๐ นายหาญศักดิ์  วัลลศิริ 
๕๑๑ นายอภิชา  ประสงค์ธรรม 
๕๑๒ นายเอกวัฒน์  มานะแก้ว 
๕๑๓ นายธานี  ทองภักดี 
๕๑๔ นายนโรตม์  ศังขมณ ี
๕๑๕ นายพิษณุ  สุวรรณะชฎ 
๕๑๖ นายพีรวิช  สุวรรณประเทศ 
๕๑๗ นายมานพชัย  วงศ์ภักด ี
๕๑๘ นายวิชาวัฒน์  อิศรภักดี 
๕๑๙ นายอรรถพร  พุทธิกําพล 
๕๒๐ เรืออากาศโท อรรถยุทธ์  ศรีสมุทร 
๕๒๑ นายอุดม  สาพิโต 
๕๒๒ นายชลิต  เขียวพุ่มพวง 
๕๒๓ นายอภินันทน์  มกรเสน 
๕๒๔ ว่าที่ร้อยตรี เกรียงศักดิ์  คุณวิเศษ 
๕๒๕ นายชูเกียรติ  สุวรรณรงัษ ี
๕๒๖ นายปัญญา  เลิศไกร 
๕๒๗ นายปิยพันธุ์  ถาด ี
๕๒๘ นายพงษ์พิชญ์  ทองหิตานุวฒัน ์
๕๒๙ นายไพศาล  ชาติสุทธิ 
๕๓๐ นายมนัส  ชุมถาวร 
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๕๓๑ นายมานิต  วรหาญ 
๕๓๒ นายวิเชียร  แก้วระคน 
๕๓๓ นายวิทัศน์  เตชะบุญ 
๕๓๔ นายศุภสรรพ์  ศรีผา 
๕๓๕ นายสมพงษ์  สถิรสถาพร 
๕๓๖ นายสวัสดิ์  ด่านพิทักษ์ 
๕๓๗ นายสามารถชาย  จอมวิญญา 
๕๓๘ นายเสริมศักดิ์  อมรวรนาถ 
๕๓๙ นายอนุสันต์  เทียนทอง 
๕๔๐ นายอวยชัย  ชูเลาตระกูล 
๕๔๑ นายอําพล  ยุติธรรม 
๕๔๒ นายโอภาส  บูรณะกิจไพบูลย์ 
๕๔๓ นายกมล  เกษมศุข 
๕๔๔ นายก่อกิจ  สุทธนารักษ์ 
๕๔๕ นายกันณ์  คําหมู่ 
๕๔๖ นายกุศล  คงฤทธิ ์
๕๔๗ ว่าที่ร้อยตรี เกษียร  เทียนวิจิตรฉาย 
๕๔๘ นายเกียรติศักดิ์  อุ่ยรุ่งโรจน ์
๕๔๙ นายคนิต  ลิขิตวทิยาวุฒ ิ
๕๕๐ นายจรัญ  ภูขาว 
๕๕๑ นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ 
๕๕๒ นายฉลอง  มณีโชต ิ
๕๕๓ นายฉลอง  วัฒนวิเชียร 
๕๕๔ นายเฉลิมศักดิ์  ล้ิมวัฒนา 
๕๕๕ นายชวพฤฒ  อินทรเทศ 
๕๕๖ นายชาญพิทยา  ฉิมพาลี 

๕๕๗ นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล 
๕๕๘ นายดุสิต  บุญพิทักษ์ 
๕๕๙ นายเดชา  เกษมวนานิมิต 
๕๖๐ นายเดชา  วิลาวรรณ 
๕๖๑ นายเดชา  สุวรรณเดช 
๕๖๒ นายเติมศักดิ์  อาณาประโยชน์ 
๕๖๓ นายแต้มต่อ  ฉันทานุมัติอาภรณ ์
๕๖๔ นายเถลิงศักดิ์  หวลระลึก 
๕๖๕ นายทวี  สว่างศร ี
๕๖๖ นายทวีวฒัน์  แสงสว่าง 
๕๖๗ นายเทวา  เมาลานนท์ 
๕๖๘ นายธนู  มีแสงเงิน 
๕๖๙ นายนรินทร์  พูลเพิ่ม 
๕๗๐ นายประยุทธ  ทินกร 
๕๗๑ นายประเสริฐ  เทพนรประไพ 
๕๗๒ นายปรีชา  เชาว์ตระกูล 
๕๗๓ นายปรีชา  บุรพกุศลศรี 
๕๗๔ นายปรีชา  วงษ์วิจารณ์ 
๕๗๕ นายปวิต  ถมยาวิทย ์
๕๗๖ นายพงศ์พฒัน์  บุญชูวงศ ์
๕๗๗ นายพรพจน์  มะนิยม 
๕๗๘ นายพิเชษฐ์  ศุภฤกษ์ 
๕๗๙ นายพิทักษ์  อินทะพันธ ์
๕๘๐ นายพิพัฒน์  ไทยกล้า 
๕๘๑ นายพิพัฒน์  สุวัชรังกูร 
๕๘๒ นายพีระวัฒน์  สังขน์้อย 



 หน้า   ๔๙  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๕๘๓ นายไพบูลย์  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 
๕๘๔ นายไพรัช  หวังด ี
๕๘๕ นายไพวิทย์  วัฒนาวิทวัส 
๕๘๖ นายมนตรี  ถาวร 
๕๘๗ นายมนตรี  เมืองพรหม 
๕๘๘ นายรังสรรค์  ระวังสําโรง 
๕๘๙ นายเรืองยุทธ  ฑีฆะสวัสดิ ์
๕๙๐ นายวรชัย  อุทัยรัตน ์
๕๙๑ นายวราวุธ  ขันตยิานันท ์
๕๙๒ นายวสันต์  ศรีวฒันะ 
๕๙๓ นายวิชัย  ชัยกิตตพิร 
๕๙๔ นายวิชัย  ลิกขนานนท ์
๕๙๕ นายวิฑูร  พ่วงทิพากร 
๕๙๖ นายวิทย์  นพรัตน ์
๕๙๗ นายวิทยา  จินตนาวัฒน ์
๕๙๘ นายวิทยา  ประจันตะเสน 
๕๙๙ นายวีรชัย  วราภาสกุล 
๖๐๐ นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน ์
๖๐๑ นายวีรวัฒน์  กุลสิงห์ 
๖๐๒ นายวีระ  โภคาพันธ ์
๖๐๓ นายวุฒิชาติ  สิริช่วยช ู
๖๐๔ นายศิริพงษ์  อินทรมงคล 
๖๐๕ นายศุภชัย  นุกูลกิจ 
๖๐๖ นายสดม  อินทะแสน 
๖๐๗ นายสถิตยพ์งษ์  สุดชูเกียรต ิ
๖๐๘ นายสมบุญ  หลิมวัฒนา 

๖๐๙ นายสมบูรณ์  ซารัมย์ 
๖๑๐ นายสมบูรณ์  ศรีสุเทพ 
๖๑๑ นายสมปอง  อินทร์ทอง 
๖๑๒ นายสมศักดิ์  ประทีปโชติพร 
๖๑๓ นายสรวิศ  ธานีโต 
๖๑๔ นายสรศักดิ์  มณีขาว 
๖๑๕ นายสรายุทธ์  รัตนนคร 
๖๑๖ นายสวัสดิ์  บึงไกร 
๖๑๗ นายสาธิต  มณีผาย 
๖๑๘ นายสายันต์  เอ่ียมรอด 
๖๑๙ นายสําเริง  ครุฑดํา 
๖๒๐ นายสิทธพิงษ์  อรรคพิณ 
๖๒๑ นายสุนันท์  ศิริมากุล 
๖๒๒ นายสุพงศ์  สินธุรัตน ์
๖๒๓ นายสุพรต  ตันศฤงฆาร 
๖๒๔ นายสุรชน  ต่างวิวัฒน ์
๖๒๕ นายสุรพงษ์  สุทธิสา 
๖๒๖ นายสุรพล  จารุพงศ ์
๖๒๗ นายสุรพล  ใจยงค ์
๖๒๘ นายสุรศักดิ์  พันธ์นพ 
๖๒๙ นายสุริยะ  วิฑูรยพ์ันธุ ์
๖๓๐ นายเสน่ห์  เครือแก้ว 
๖๓๑ นายอนันต์  สุริยกานต ์
๖๓๒ นายอนุสรณ์  จันทนโรจน ์
๖๓๓ นายอนุสสรณ์  มีวรรณ 
๖๓๔ นายอภิชาติ  เติมวิชชากร 
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๖๓๕ นายอรัญ  วิสุทธิแพทย ์
๖๓๖ นายอลงกรณ์  กรณ์ทอง 
๖๓๗ นายอัคคพล  เสนาณรงค ์
๖๓๘ นายอัครพงษ์  บุญมาศ 
๖๓๙ นายอิสรา  อนุรักษ์พงศธร 
๖๔๐ นายอุดร  อุณหวุฒิ 
๖๔๑ นายอุทัย  ธนบุณยนันท ์
๖๔๒ นายกษิดิศ  วัฒนศัพท ์
๖๔๓ นายก้องเกียรติ  จันทร์หิรัญ 
๖๔๔ นายจักรี  ยิ้มมงคล 
๖๔๕ นายจาตุรนต์  ภิญโญ 
๖๔๖ นายเจริญ  พยุงวิวฒันกูล 
๖๔๗ นายชัตรชัย  ทองมี 
๖๔๘ นายชาญชัย  สุวิสุทธะกุล 
๖๔๙ นายชูศักดิ์  อัศวเมนะกุล 
๖๕๐ นายณัฐ  จับใจ 
๖๕๑ นายณันทพงศ์  เชิดช ู
๖๕๒ นายธาดา  บุญญวัฒน์วณิชย ์
๖๕๓ นายธานินทร์  สมบูรณ ์
๖๕๔ นายนิมิตร  ศรีติรัตน ์
๖๕๕ นายบรรณหาร  อินทร์ภิรมย ์
๖๕๖ นายบรรพต  ปริวัติธรรม 
๖๕๗ นายประจินต์  โพธิ์เกษม 
๖๕๘ นายประชุมศักดิ์  อุ่นทรพันธุ ์
๖๕๙ นายประสิทธิ์  วิศิษฎจินดา 
๖๖๐ นายประเสริฐศิริ  สุขะวัธนกุล 

๖๖๑ นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศักดิ์ 
๖๖๒ นายพรชัย  ม่ิงขวัญ 
๖๖๓ นายพรธรรมธนัต  แย้มพลอย 
๖๖๔ นายพลวทิย์  หิรัญวัฒนศ์ิร ิ
๖๖๕ นายพลศักดิ์  ระฆังวงศ ์
๖๖๖ นายพิบูลย์  ว่องภักดีภูบาล 
๖๖๗ นายไพฑูรย์  คุ้มวงศด์ ี
๖๖๘ นายไพฑูรย์  ปัญญาธร 
๖๖๙ นายมนตรี  แกะสุวรรณ 
๖๗๐ นายโยธนิ  ประสพสุขโชค 
๖๗๑ นายวัฒนา  พัทรชนม์ 
๖๗๒ นายวันจักร  ฉายากุล 
๖๗๓ นายวิชัย  เรืองสวัสดิ ์
๖๗๔ นายวิชา  ปุกหุต 
๖๗๕ ว่าที่ร้อยโท วรีะ  เจริญลิ้มประเสริฐ 
๖๗๖ นายวีระ  บูรณวุฒ ิ
๖๗๗ นายสมเกียรติ  ทองโต 
๖๗๘ นายสมบูรณ์  ชัยศิรินิรันดร ์
๖๗๙ นายสมพงษ์  โตสวัสดิ ์
๖๘๐ นายสมพร  รัตนบุร ี
๖๘๑ นายสัมพันธ์  พงศ์ไทย 
๖๘๒ นายสิทธิศักดิ์  อัศวพรหมธาดา 
๖๘๓ นายสุจิณ  ม่ังนิมิตร 
๖๘๔ นายสุชาติ  ลีรคมสัน 
๖๘๕ นายสุชีพ  วรรณยิ่ง 
๖๘๖ นายสุรชัย  อุทัยวฒันานนท ์
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๖๘๗ นายอภิลักษณ์  สุทธิพัฒนางกูร 
๖๘๘ นายอรรถ  ศรีสํารวล 
๖๘๙ นายอรุณ  วิชกิจ 
๖๙๐ นายอัฌษไธค์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
๖๙๑ นายอุดม  บุญช่วย 
๖๙๒ นายอุดม  อุกฤษฎ์ดุษฎี 
๖๙๓ นายกมลศักดิ์  บัวอ่อน 
๖๙๔ นายกิตติพงศ์  ตั้งอมรสถิตย ์
๖๙๕ นายโกวิท  ฉายสุรียศ์ร ี
๖๙๖ นายเจนศักดิ์  วิชาวุฒิพงษ ์
๖๙๗ นายชัยยทุธ  สุรพัฒน ์
๖๙๘ นายทศพร  นุชอนงค ์
๖๙๙ นายทินกร  วุฒิวิจารณ ์
๗๐๐ นายนพดล  พฤกษะวัน 
๗๐๑ นายบัญญัติ  แสงสว่าง 
๗๐๒ นายบุญจง  จรัสดํารงนิตย ์
๗๐๓ นายประยุทธ  หล่อสุวรรณศริ ิ
๗๐๔ นายพนม  ทิพยชาต ิ
๗๐๕ นายพนัส  วงษ์รัตนะ 
๗๐๖ นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ ์
๗๐๗ นายไพรัช  เคนวิเศษ 
๗๐๘ นายไพศาล  ธนะเพิ่มพูน 
๗๐๙ นายภูริภัณฑ์  ทองวิจิตร 
๗๑๐ นายมโนพัศ  หัวเมืองแก้ว 
๗๑๑ นายวารินทร์  จิระสุขทวีกุล 
๗๑๒ นายวิจารย์  สิมาฉายา 

๗๑๓ นายวิชัย  อุดมรัตนะศิลป์ 
๗๑๔ นายวิเชียร  รวมสุวรรณ 
๗๑๕ นายวิฑูรย์  ชลายนนาวิน 
๗๑๖ นายศักดิ์ดา  วิเชียรศิลป์ 
๗๑๗ นายสมใจ  คงบุญ 
๗๑๘ นายสมชาย  ศิริสมฤทัย 
๗๑๙ นายสมเดช  ชุนถนอม 
๗๒๐ นายสันติ  บรรเทิงจิตร 
๗๒๑ นายสุพจน์  เจิมสวัสดิพงษ ์
๗๒๒ นายสุรวุฒิ  ทิพย์เกษร 
๗๒๓ นายเสรี  โสภณดิเรกรัตน ์
๗๒๔ นายองอาจ  ชนะชาญมงคล 
๗๒๕ นายอนุวัฒน์  นทวีัฒนา 
๗๒๖ นายอนุสิทธิ์  เมธาวรารักษ์ 
๗๒๗ นายอาทิตย์  ละเอียดดี 
๗๒๘ นายอุดมพร  อาณัติวงศ ์
๗๒๙ นายลือชัย  วนรัตน ์
๗๓๐ นายวินัย  อยู่สบาย 
๗๓๑ นายสมชาย  ใบม่วง 
๗๓๒ พันตํารวจเอก สุชาติ  วงศ์อนันต์ชัย 
๗๓๓ นายกุศล  ชีวากร 
๗๓๔ นายจุลศักดิ์  อมรกุล 
๗๓๕ นายธนธัช  จังพานิช 
๗๓๖ นายประมวล  จันทร์พงษ ์
๗๓๗ นายปิยวัฒน์  จงสนองทรัพย ์
๗๓๘ นายวิชัย  อัศวฤทธิพรหม์ 
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๗๓๙ นายวิศักดิ์  วัฒนศพัท ์
๗๔๐ นายนพพร  อัจฉริยวนิช 
๗๔๑ นายเลิศหล้า  นาคะเกศ 
๗๔๒ นายวรวิศว์  เมฆนพรัตน ์
๗๔๓ นายวัทธิกร  ใสงาม 
๗๔๔ นายวิชัย  โกอุดมวิทย ์
๗๔๕ นายวิฑูร  สุขพูล 
๗๔๖ นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ ์
๗๔๗ นายศรัณพจน์  วีระประเสริฐ 
๗๔๘ นายสมพร  จิระโร 
๗๔๙ นายสาโรจน์  สุวัตถิกุล 
๗๕๐ นายสิทธพิร  บางแก้ว 
๗๕๑ นายกนกพล  ศักดิ์วิเศษ ศรีนุกูล 
๗๕๒ นายกฤช  รังสิเสนา ณ อยุธยา 
๗๕๓ นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ 
๗๕๔ นายกอบเกียรติ  กาญจนะ 
๗๕๕ นายกาจพล  เอิบสุขสิริ 
๗๕๖ นายกาศพล  แก้วประพาฬ 
๗๕๗ นายกิตติศักดิ์  โตมรศักดิ ์
๗๕๘ นายขจร  หลิมวานิช 
๗๕๙ นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานนัต ์
๗๖๐ นายขันตี  ศิลปะ 
๗๖๑ นายคณีธิป  บุณยเกต ุ
๗๖๒ นายควรคิด  ชโลธรรังษ ี
๗๖๓ นายคันฉัตร  ตันเสถียร 
๗๖๔ นายคุมพล  บรรเทาทุกข์ 

๗๖๕ นายคูณศักดิ์  รัชนีกร 
๗๖๖ นายจัดเจน  จิวะนนท ์
๗๖๗ นายจําเริญ  ทัศวา 
๗๖๘ นายจําเริญ  ทิพญพงศธ์าดา 
๗๖๙ นายจิรศักดิ์  มุทิตานนท ์
๗๗๐ นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ 
๗๗๑ นายเจริญเกียรติ  เจริญชันษา 
๗๗๒ นายเจริญศักดิ์  ทองมา 
๗๗๓ นายเฉลิมเกียรติ  วรวุฒิพทุธพงศ ์
๗๗๔ นายชลิต  ตุ้มทองคํา 
๗๗๕ นายชัชวาลย์  วิไลวงษ ์
๗๗๖ นายชัยชาญ  สิทธิวริัชธรรม 
๗๗๗ นายชัยภัทร  หิรัณยเลขา 
๗๗๘ นายชัยวัฒน์  เอกวุฒิพล 
๗๗๙ นายชัยสิทธิ์  รัตนชัยสิทธิ ์
๗๘๐ นายชาคร  วัฒนสินธุ ์
๗๘๑ นายชาญชัย  เศรษฐสุวรรณ 
๗๘๒ นายชายชาญ  เอ่ียมเจริญ 
๗๘๓ นายชูศักดิ์  ตรีสาร 
๗๘๔ นายเชษฐา  โชไชย 
๗๘๕ นายไชยันต์  ปฏิยุทธ 
๗๘๖ นายณรงค์  กล่อมใจ 
๗๘๗ นายณรงค์  ครองชนม์ 
๗๘๘ นายณรงค์  เชาวน์ลิลิตกุล 
๗๘๙ นายณรงค์  ธีรจนัทรางกูร 
๗๙๐ นายณรงค์  พรรณจิตต ์
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๗๙๑ นายณรงค์  พลละเอียด 
๗๙๒ นายณรงค์ชยั  ทิพกนก 
๗๙๓ นายณรงคศ์ักดิ์  เฉลิมเกียรติ 
๗๙๔ นายดลเดช  พัฒนรัฐ 
๗๙๕ นายเดช  อิงคสิทธิ ์
๗๙๖ นายเดชฤทธิ์  ปัญจะมูล 
๗๙๗ นายถวัลย์  ทิมาสาร 
๗๙๘ นายถาวร  กุลโชติ 
๗๙๙ นายทรงชยั  โรหิตะชาติ 
๘๐๐ นายทรงศักดิ์  จันทรสาขา 
๘๐๑ นายทวีศักดิ์  ประสิทธิโศภิน 
๘๐๒ นายเทวัญ  สรรค์นิกร 
๘๐๓ นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ 
๘๐๔ นายธนวัฒน์  สวรรยาธิปัต ิ
๘๐๕ นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล 
๘๐๖ นายธวัชชัย  ทองม่ัง 
๘๐๗ นายธวัชชัย  รักขนาม 
๘๐๘ นายธัชชัย  สีสุวรรณ 
๘๐๙ นายธาตรี  นามะสนธิ 
๘๑๐ นายธานี  สีใส 
๘๑๑ นายธีรพล  ขวัญรัมย ์
๘๑๒ นายนคร  คัมภีระ 
๘๑๓ นายนะริทธิ์  ไชยะธน 
๘๑๔ นายนัทธี  บ่อสุวรรณ 
๘๑๕ นายนิกร  สุกใส 
๘๑๖ นายนิติธรรม  รัตนานิคม 

๘๑๗ นายนิพนธ์  สกลวาร ี
๘๑๘ นายนิราศ  รัตนะ 
๘๑๙ นายบุญญะพัฒน์  จันทรอุไร 
๘๒๐ นายบุญถิ่น  ม่ันเกษวิทย ์
๘๒๑ นายบุญยืน  คําหงษ์ 
๘๒๒ นายบุญเลิศ  พรหมจิรโชติ 
๘๒๓ นายบุญสืบ  แช่มช้อย 
๘๒๔ นายบุญเสริม  จิตเจนสุวรรณ 
๘๒๕ นายเบญจพล  เปรมปรีดา 
๘๒๖ นายประกาศิต  มหาสิงห์ 
๘๒๗ นายประทีป  พิทักษ์ 
๘๒๘ นายประพันธ์  ภู่งาม 
๘๒๙ นายประยงค์  สิริประเสริฐศิลป์ 
๘๓๐ นายประสาน  ธรรมสนอง 
๘๓๑ นายประเสริฐ  แย้มสรวล 
๘๓๒ นายปริญญา  จาติเสถียร 
๘๓๓ นายปวิณ  ชํานิประศาสน์ 
๘๓๔ นายปัญญา  งานเลิศ 
๘๓๕ พันจ่าอากาศเอก ปัญญา  สระทองอุ่น 
๘๓๖ นายปิติ  แก้วสลับสี 
๘๓๗ นายผดุง  วงษ์ทองคํา 
๘๓๘ นายพงษ์นรนิทร์  อัศวเศรณ ี
๘๓๙ นายพงษ์ศักดิ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ 
๘๔๐ นายพยม  ธารีชาญ 
๘๔๑ นายพยัคฆพันธุ์  โพธิแ์ก้ว 
๘๔๒ นายพรพจน์  เพ็ญพาส 
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๘๔๓ นายพรศักดิ์  สงวนผล 
๘๔๔ นายพลากร  บุญประคอง 
๘๔๕ นายพศิน  โกมลวิชญ ์
๘๔๖ นายพัลลภ  สิงหเสนี 
๘๔๗ นายพิชัย  ปรีชาพรประเสริฐ 
๘๔๘ นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ 
๘๔๙ นายพิรสิญจ์  พันธุ์เพง็ 
๘๕๐ นายพีรบูรณ์  ทองศิริเศรษฐ์ 
๘๕๑ นายพูลศักดิ์  เผ่าภูรี 
๘๕๒ นายไพบูลย์  ทาสระคู 
๘๕๓ นายไพบูลย์  ปัญจะ 
๘๕๔ นายไพรพัฒน์  รุ่งวิมลรัตน ์
๘๕๕ นายภัครธรณ์  เทียนไชย 
๘๕๖ นายภานุพงศ์  งานสําเร็จ 
๘๕๗ นายภิญโญ  ประกอบผล 
๘๕๘ นายภุชงค์  รังสินธุ ์
๘๕๙ นายมงคล  คําเพราะ 
๘๖๐ นายมงคล  ธรรมกิตติคุณ 
๘๖๑ นายมณเฑียร  หัสนันท ์
๘๖๒ นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน ์
๘๖๓ นายมนตรี  ชัยกาญจนกิจ 
๘๖๔ นายมนัส  คงวัฒนะ 
๘๖๕ นายมนัส  บุญอารีย์ 
๘๖๖ นายมานะ  สอนสารี 
๘๖๗ นายมานัส  ฉั่วสวัสดิ์ 
๘๖๘ นายเมตต์  เมตต์การุณ์จิต 

๘๖๙ นายไมตรี  เทศกาล 
๘๗๐ นายยุทธนินทร์  สุวรรณอําไพ 
๘๗๑ นายยุทธพงษ์  ภูมิพันธ ์
๘๗๒ นายระวีวงศ์  วงศ์ปราชญ ์
๘๗๓ นายรักษ์  ล้ีทรงศักดิ ์
๘๗๔ นายฤทธพิงค์  เตชะพันธุ ์
๘๗๕ นายเลอเกียรติ  แก้วศรีจันทร ์
๘๗๖ นายวงศศิริ  พรหมชนะ 
๘๗๗ นายวรรโณ  ภักดี 
๘๗๘ นายวรสิทธิ์  ชัยเลิศวณิชกุล 
๘๗๙ นายวัชระ  ทิพยพ์ิลา 
๘๘๐ นายวัชระ  บัวหอม 
๘๘๑ นายวัชระ  พัฒนสวัสดิ ์
๘๘๒ นายวัฒนะ  กันนะพันธุ ์
๘๘๓ นายวัลลภ  เทพภักดี 
๘๘๔ นายวิจิตร  สายเชื้อ 
๘๘๕ นายวิเชียร  โภชนกิจ 
๘๘๖ นายวิทูรัช  ศรีนาม 
๘๘๗ นายวินัย  วทิยานุกูล 
๘๘๘ นายวินัย  สิทธิมณฑล 
๘๘๙ นายวิรุฬห์  อัคคะ 
๘๙๐ นายวิศาล  เพชรคง 
๘๙๑ นายวิศิษฐ์  สิทธิสมบัติ 
๘๙๒ นายวุฒิพงศ์  จัตุรัตน ์
๘๙๓ นายศราวุธ  ศุภลักษณศึกษากร 
๘๙๔ นายศักดิ์ชัย  จ.ผลิต 
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๘๙๕ นายศักดิ์ประเสริฐ  เจริญประสิทธิ์ 
๘๙๖ นายศิริพัฒ  พัฒกุล 
๘๙๗ นายศุภชัย  วรรณรัตน ์
๘๙๘ นายสงวน  ธีระกุล 
๘๙๙ นายสนั่น  จอมใจ 
๙๐๐ นายสมชัย  มานวกุล 
๙๐๑ นายสมชาย  ปัญญเจริญ 
๙๐๒ นายสมชาย  เลิศพงศ์ภากรณ์ 
๙๐๓ นายสมชาย  วิทย์ดํารงค ์
๙๐๔ นายสมดี  คชายั่งยืน 
๙๐๕ นายสมบูรณ์  บุญแสงทิพย ์
๙๐๖ นายสมมิตร  ศิลป์ประเสริฐ 
๙๐๗ นายสมศักดิ์  นิลผาย 
๙๐๘ นายสมศักดิ์  พันปี 
๙๐๙ นายสมศักดิ์  สิทธิเสรี 
๙๑๐ นายสมหวัง  ดํารงพงศาวัฒน ์
๙๑๑ นายสมาน  แสงสอาด 
๙๑๒ นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร 
๙๑๓ สิบเอก สอาด  ศรีมณฑา 
๙๑๔ นายสักวรุณ  เตชะจิตอาภรณ์ 
๙๑๕ นายสัจจะ  ฤทธิกุลประเสริฐ 
๙๑๖ นายสานิต  ขันอาสา 
๙๑๗ นายสามารถ  จันทร์โคตร 
๙๑๘ นายสําเริง  สัมฤทธิ์ 
๙๑๙ นายสิทธพิงษ์  ไวฑูรย์เกียรต ิ
๙๒๐ ร้อยตรี สิทธิสันติ  วีระบูล 

๙๒๑ นายสิริวุฒิ  เหมทัต 
๙๒๒ นายสุขวัฒน์  สุขสวัสดิ ์
๙๒๓ นายสุชาติ  นพวรรณ 
๙๒๔ นายสุทธินนัท์  หลวงศร ี
๙๒๕ นายสุทธพิงษ์  จุลเจริญ 
๙๒๖ นายสุทรรศน์  คลังกําแหงเดช 
๙๒๗ นายสุเทพ  วุฒิศักดิ ์
๙๒๘ นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ 
๙๒๙ ว่าที่ร้อยตรี สุพีรพ์ัฒน์  จองพานิช 
๙๓๐ นายสุภัทร์  ศรีสุนทรพินติ 
๙๓๑ นายสุรพล  เล็กขาว 
๙๓๒ นายสุรพันธุ์  กองวารี 
๙๓๓ ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์  วงศาโรจน ์
๙๓๔ นายสุรินทร์  อุมารังษี 
๙๓๕ นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ 
๙๓๖ นายสุวัฒน์  สุวรรณภาชน ์
๙๓๗ นายสุเวช  ชัยทองด ี
๙๓๘ นายเสน่ห์  นนทะโชต ิ
๙๓๙ นายเสรี  ทวีพันธุ ์
๙๔๐ นายอดิสรณ์  กําเนิดศิริ 
๙๔๑ นายอนวัตร  ศุภศร ี
๙๔๒ นายอนันตพล  บุญช ู
๙๔๓ นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล 
๙๔๔ นายอมรเศรษฐ์  สุวรรณมาศ 
๙๔๕ นายอรรณพ  เพ็ชรวิเศษ 
๙๔๖ นายอรรถพร  สิงหวิชัย 
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๙๔๗ นายอัครเดช  เจิมศิริ 
๙๔๘ นายอาคม  ตรีเจริญ 
๙๔๙ นายอาณัติ  วิทยานุกูล 
๙๕๐ นายอุดร  น้อยทับทิม 
๙๕๑ นายเอกชัย  สวัสดี 
๙๕๒ นายโอฬาร  ศักยโรจน์กุล 
๙๕๓ พันตํารวจโท กฤษฎา  ริบรวมทรัพย ์
๙๕๔ นายกอบกูล  จันทวโร 
๙๕๕ นายกิตติ  สุระคําแหง 
๙๕๖ นายจรรยา  สระมัจฉา 
๙๕๗ พันตํารวจเอก ณรัชต์  เศวตนันทน ์
๙๕๘ พันตํารวจเอก ดุษฎี  อารยวุฒ ิ
๙๕๙ นายทรงพล  ธรรมคลองอาตม์ 
๙๖๐ นายนภินทร์  จอกลอย 
๙๖๑ พันตํารวจเอก นิรันดร์  อดุลยาศักดิ์ 
๙๖๒ นายประเสริฐ  ปํ้ากระโทก 
๙๖๓ นายปรีชา  โสวรรณ ี
๙๖๔ พันเอก ปิยะวัฒก์  ก่ิงเกตุ 
๙๖๕ นายไพฑูรย์  สว่างกมล 
๙๖๖ นายมณฑล  แก้วเก่า 
๙๖๗ นายศักยา  ชูใหม่ 
๙๖๘ นายสมศักดิ์  มีนาสิทธิโชค 
๙๖๙ นายสุรชัย  พุ่มแก้ว 
๙๗๐ นายเสรี  สระปัญญา 
๙๗๑ นายอายุตม์  สินธพพันธุ ์
๙๗๒ นายเกษม  กองกูล 

๙๗๓ นายธนัต  ศรีนา 
๙๗๔ นายธัชชัย  อุราสุข 
๙๗๕ นายนพดล  รอดเรืองเดช 
๙๗๖ นายประพันธ์  มนทการติวงศ ์
๙๗๗ นายพานิช  จิตร์แจ้ง 
๙๗๘ นายพูลศักดิ์  เศรษฐนันท ์
๙๗๙ นายรักษ์ศักดิ์  โชติชัยสถิตย ์
๙๘๐ นายวัยวฒัน์  อารีราษฏร์ 
๙๘๑ นายวิทยา  วิทยาศรัย 
๙๘๒ นายวิโรจน์  ทพิย์อาภรณ ์
๙๘๓ นายส่งศักดิ์  รูปแก้ว 
๙๘๔ นายสมใจ  บุญประสิทธิ์ 
๙๘๕ นายสมชาย  วงษ์ทอง 
๙๘๖ นายสันโดษ  เต็มแสวงเลิศ 
๙๘๗ นายสุภา  มะโนปัญญา 
๙๘๘ นายเกริกชัย  ชาติไทยไตรรงค ์
๙๘๙ นายจรูญ  นราคร 
๙๙๐ นายดําริห์  การควรคิด 
๙๙๑ นายนที  เมืองมา 
๙๙๒ นายประทีป  เพ็งตะโก 
๙๙๓ นายประยุธ  โอสธีรกุล 
๙๙๔ นายเผด็จ  สุขเกษม 
๙๙๕ นายไพฑูรย์  รัตน์เลิศลบ 
๙๙๖ นายไพโรจน์  แก้วจุฑานิต ิ
๙๙๗ นายมงคล  สิทธิหล่อ 
๙๙๘ นายวัชรานนท์  พยัคฆนนัทน ์
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 ๙๙๙ นายศรายุธ  ป่ินประทีป 
๑๐๐๐ นายศักดิ์ชัย  พจน์นนัท์วาณชิย ์
๑๐๐๑ นายสมชาย  มีชูพร 
๑๐๐๒ นายสมศักดิ์  ลิขสิทธิ ์
๑๐๐๓ นายสโรช  รัตนมาศ 
๑๐๐๔ นายสหวัฒน์  แน่นหนา 
๑๐๐๕ นายสัมฤทธิ์  สุภามา 
๑๐๐๖ นายสุรินทร์  ดีมี 
๑๐๐๗ นายอนันต์  ชูโชต ิ
๑๐๐๘ นายอํานาจ  กรมมา 
๑๐๐๙ นายอุทัย  พลพวก 
๑๐๑๐ นายเอนก  สีหามาตย์ 
๑๐๑๑ นายวรวุฒิ  ศรีรตัน์ชัชวาลย ์
๑๐๑๒ นายสุทธิเวช  ต.แสงจันทร ์
๑๐๑๓ นายกนก  อุไรสกุล 
๑๐๑๔ นายกมเลศน์  สันติเวชชกุล 
๑๐๑๕ นายกฤตย์วิกรม  ดุรงค์พศิิษฎ์กุล 
๑๐๑๖ นายกฤษฎา  ไตรสุรัตน์ 
๑๐๑๗ นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ 
๑๐๑๘ นายกาวี  ศรีกูลกิจ 
๑๐๑๙ นายกําธร  ธีรคุปต์ 
๑๐๒๐ นายกิจจา  ชูประเสริฐ 
๑๐๒๑ นายกิตติ  กสิณธารา 
๑๐๒๒ นายกิตติ  โพธิปัทมะ 
๑๐๒๓ นายกิตติพัฒน์  อุโฆษกิจ 
๑๐๒๔ นายกิตติศักดิ์  กิจทวีสิน 

๑๐๒๕ นายเกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์ 
๑๐๒๖ นายเกรียงไกร  วงศ์โรจนภรณ ์
๑๐๒๗ นายเกรียงศักดิ์  เจนวิถีสุข 
๑๐๒๘ นายเกียรติศักดิ์  คมวัชระ 
๑๐๒๙ นายโกวิท  คําพิทักษ์ 
๑๐๓๐ นายโกศล  คําพิทักษ์ 
๑๐๓๑ นายโกสินทร์  จํานงไทย 
๑๐๓๒ นายขวัญดี  สิงห์ทอง 
๑๐๓๓ นายคณิต  วัฒนวิเชียร 
๑๐๓๔ นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ 
๑๐๓๕ นายคมกริบ  ตลับทอง 
๑๐๓๖ นายคมสัน  อํานวยสิทธิ ์
๑๐๓๗ นายคํารณ  สิระธนกุล 
๑๐๓๘ นายจงกล  แก่นเพิ่ม 
๑๐๓๙ นายจรูญ  มะลาดวง 
๑๐๔๐ นายจารุวัตร  เจริญสุข 
๑๐๔๑ นายจํานง  วงษ์ชาชม 
๑๐๔๒ นายจํานงค์  ธํารงมาศ 
๑๐๔๓ นายจําลอง  โพธิ์บุญ 
๑๐๔๔ นายจําลอง  อรุณเลิศอารีย์ 
๑๐๔๕ นายจิตติวฒัน์  สุประสงค์สิน 
๑๐๔๖ นายจิรวัฒน์  ปานกลาง 
๑๐๔๗ นายจิระศักดิ์  ชาญวุฒิธรรม 
๑๐๔๘ นายจิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์ 
๑๐๔๙ นายจีระ  ประทีป 
๑๐๕๐ นายจุลภาค  คุ้นวงศ์ 
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๑๐๕๑ นายเจริญ  นิติธรรมยง 
๑๐๕๒ นายเจริญเกียรติ  ฤกษ์เกลี้ยง 
๑๐๕๓ นายเจษฎา  ชินรุ่งเรือง 
๑๐๕๔ นายฉลอง  วชิราภรกร 
๑๐๕๕ นายฉัตรชยั  ชายทวีป 
๑๐๕๖ นายเฉลิมชัย  ชินตระการ 
๑๐๕๗ นายชนินทร์  กัลล์ประวิทธ์ 
๑๐๕๘ นายชนินทร์  เจริญกุล 
๑๐๕๙ นายชนินทร์  ทินนโชต ิ
๑๐๖๐ นายชเนศ  คงการค้า 
๑๐๖๑ นายชยพร  แอคะรัจน ์
๑๐๖๒ นายชโยดม  สรรพศร ี
๑๐๖๓ นายชลธิป  พงศ์สกุล 
๑๐๖๔ นายชลอ  การทวี 
๑๐๖๕ นายชลิต  โกมลมิศร์ 
๑๐๖๖ นายชวโรจน์  ทองอําไพ 
๑๐๖๗ นายชวลิต  ชาลีรักษ์ตระกูล 
๑๐๖๘ นายชวลิต  รัตนธรรมสกุล 
๑๐๖๙ นายชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา 
๑๐๗๐ นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ ์
๑๐๗๑ นายชัย  จาตุรพิทักษ์กุล 
๑๐๗๒ นายชัยยศ  ตั้งสถิตย์กุลชยั 
๑๐๗๓ นายชัยยทุธ  บัวตูม 
๑๐๗๔ นายชัยวัฒน์  บํารุงกิจ 
๑๐๗๕ นายชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล 
๑๐๗๖ นายชาคร  จารุพิสิฐธร 

๑๐๗๗ นายชาญ  ศรีรัตนสถาวร 
๑๐๗๘ นายชาลี  ตระการกูล 
๑๐๗๙ นายชุณหเกษม  โชตินัยวัตรกุล 
๑๐๘๐ นายชุมพจต์  อมาตยกุล 
๑๐๘๑ นายชูเกียรติ  รักซ้อน 
๑๐๘๒ นายโชคชัย  ไชยมงคล 
๑๐๘๓ นายไชโย  มีเชื้อ 
๑๐๘๔ ร้อยโท ฐิรชัย  หงษ์ยันตรชัย 
๑๐๘๕ นายฑวัต  ชีวะเกตุ 
๑๐๘๖ นายณรงค์  ผังววิัฒน ์
๑๐๘๗ นายดํารง  อัตตปรีชากุล 
๑๐๘๘ นายดิเรก  สุวรรณฤทธิ ์
๑๐๘๙ นายเดชา  สังขวรรณ 
๑๐๙๐ นายเดชาวุธ  นิตยสุทธ ิ
๑๐๙๑ นายต่อศักดิ์  บุญเสือ 
๑๐๙๒ นายตะวัน  สุขน้อย 
๑๐๙๓ นายถาวร  ฉิมเลี้ยง 
๑๐๙๔ นายถาวร  ทรัพย์ทวีสิน 
๑๐๙๕ นายทรงยศ  ตันพพิัฒน ์
๑๐๙๖ นายทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์
๑๐๙๗ นายทวี  ศันสนยีพันธุ ์
๑๐๙๘ นายทวีชยั  อังกุรนาค 
๑๐๙๙ นายทวีศักดิ์  แทนวันด ี
๑๑๐๐ นายทศพล  พรพรหม 
๑๑๐๑ นายเทียม  ศรีคําจักร 
๑๑๐๒ นายไทยถาวร  เลิศวิทยาประสิทธ ิ
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๑๑๐๓ นายธงชัย  นันทนรานนท ์
๑๑๐๔ นายธงชัย  ประฏิภาณวัตร 
๑๑๐๕ นายธงชัย  สมบูรณ ์
๑๑๐๖ นายธนิต  คัมภิรานนท ์
๑๑๐๗ นายธนู  หินทอง 
๑๑๐๘ นายธรรมเรศ  เชื้อสาวถี 
๑๑๐๙ นายธวัช  ชุมชอบ 
๑๑๑๐ นายธวัชชัย  งามสันติวงศ ์
๑๑๑๑ นายธาตรี  จันทรโคลิกา 
๑๑๑๒ นายธานินทร์  ศิลป์จาร ุ
๑๑๑๓ นายธิติพันธุ์  เชื้อบุญชัย 
๑๑๑๔ นายธีรชัย  บุญมาธรรม 
๑๑๑๕ นายธีรพงศ์  เสนจันทร์ฒิไชย 
๑๑๑๖ นายธีรพร  รัตนาเอนกชัย 
๑๑๑๗ นายธีรยทุธ  วิไลวัลย ์
๑๑๑๘ นายธีระ  ฤทธิรอด 
๑๑๑๙ นายธีระ  วีณิน 
๑๑๒๐ นายธีระพงศ์  นิยมทอง 
๑๑๒๑ นายธีระยุทธ  หัสนะ 
๑๑๒๒ นายนคร  ภู่วโรดม 
๑๑๒๓ นายนพปฎล  สุทธิศิร ิ
๑๑๒๔ นายนรินทร์  วัฒนกุล 
๑๑๒๕ นายนริศ  ภูมิภาคพันธ์ 
๑๑๒๖ นายนิเทศสุขกิจ  ทัพซ้าย 
๑๑๒๗ นายนิพนธ์  ศรีนฤมล 
๑๑๒๘ นายนิพันธ์  ศิริศักดิ ์

๑๑๒๙ นายบรรพต  กําเนิดศิริ 
๑๑๓๐ ว่าที่ร้อยตรี บริบูรณ์  เสนาะล้ํา 
๑๑๓๑ นายบัญชา  ขวัญยืน 
๑๑๓๒ นายบํารุง  เก้ือกูล 
๑๑๓๓ นายบุญช่วย  จันทรพ์รหมมา 
๑๑๓๔ นายบุญชู  ศริิจินดากุล 
๑๑๓๕ นายบุญม่ัน  ธนาศุภวัฒน ์
๑๑๓๖ นายบุญยัง  กฤตสัมพันธ ์
๑๑๓๗ นายบุญรัตน์  เกษมพิทักษ์พงค ์
๑๑๓๘ นายบุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช 
๑๑๓๙ นายบุรินทร์  ทองแม้น 
๑๑๔๐ นายปกรณ์  รอดช้างเผื่อน 
๑๑๔๑ นายปฏิภาณ  ตุ่มทอง 
๑๑๔๒ นายปฐวีร์  วิจบ 
๑๑๔๓ นายประกาศิต  ยังคง 
๑๑๔๔ นายประชาคม  จันทรชิต 
๑๑๔๕ นายประภาส  เกตุไทย 
๑๑๔๖ นายประยงค์  ดวงด ี
๑๑๔๗ นายประเวศ  ยอดยิ่ง 
๑๑๔๘ นายประสาร  บุญเสริม 
๑๑๔๙ นายประเสริฐ  ไชยทิพย์ 
๑๑๕๐ นายประเสริฐศักดิ์  มูลสุวรรณ 
๑๑๕๑ นายปรีชา  จันทรมณ ี
๑๑๕๒ นายปรีชา  ประเทพา 
๑๑๕๓ นายปรีชา  สุคนธมาน 
๑๑๕๔ นายปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล 
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๑๑๕๕ นายปัญญา  เทพสิงห์ 
๑๑๕๖ นายปัสสี  ประสมสินธ์ 
๑๑๕๗ นายปิยะพงศ์  เนียมทรัพย ์
๑๑๕๘ นายพงศ์ศักดิ์  ศรีธเนศชยั 
๑๑๕๙ นายพงษ์กฤษณ์  มงคลสินธุ ์
๑๑๖๐ นายพงษ์เจต  พรหมวงศ ์
๑๑๖๑ นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวรกุล 
๑๑๖๒ นายพจน์  ไชยเสนา 
๑๑๖๓ นายพรชัย  สาตรวาหา 
๑๑๖๔ นายพฤหัส  จันทร์ประภาพ 
๑๑๖๕ นายพลสิทธิ์  สิทธิชมภู 
๑๑๖๖ นายพลังพล  คงเสร ี
๑๑๖๗ นายพะโยม  ชิณวงศ ์
๑๑๖๘ นายพันธุ์เทพ  อังชัยสุขศิร ิ
๑๑๖๙ นายพิชัย  ทองดีเลิศ 
๑๑๗๐ นายพิทยา  จารุพูนผล 
๑๑๗๑ นายพิทยา  ไชยมงคล 
๑๑๗๒ นายพิทยา  อนุกูล 
๑๑๗๓ นายพิน  นวลศรทีอง 
๑๑๗๔ นายพิพัฒน์  พัฒนผลไพบูลย ์
๑๑๗๕ นายพิพัฒน์พงษ์  แคนลา 
๑๑๗๖ นายพิษณุ  เสงี่ยมพงษ ์
๑๑๗๗ นายพีรพฒัน์  วัชรินทรางกูร 
๑๑๗๘ นายพูนพิภพ  เกษมทรัพย์ 
๑๑๗๙ นายไพจิตร  วงศ์ศรแีก้ว 
๑๑๘๐ นายไพฑูรย์  สมัครกิจ 

๑๑๘๑ นายไพบูลย์  ผจงวงศ ์
๑๑๘๒ นายไพโรจน์  คีรีรัตน ์
๑๑๘๓ นายไพโรจน์  สัตยธรรม 
๑๑๘๔ นายไพศาล  วิศาลาภรณ์ 
๑๑๘๕ นายภพ  โกศลารักษ์ 
๑๑๘๖ นายภราดร  เพิ่มทรัพย ์
๑๑๘๗ นายภิญโญ  มีชํานะ 
๑๑๘๘ นายภูมิพิชญ์  วโรดมรุจิรานนท ์
๑๑๘๙ นายภูมิศักดิ์  อินทนนท ์
๑๑๙๐ นายมงคล  โปร่งเจริญ 
๑๑๙๑ นายมนตรี  จันทรมังกร 
๑๑๙๒ นายมนัส  อนุศิริ 
๑๑๙๓ นายมังกร  โรจน์ประภากร 
๑๑๙๔ นายมานพ  พลเสน 
๑๑๙๕ นายมานะ  กาญจนมณีเสถียร 
๑๑๙๖ นายมานิต  ศุทธสกุล 
๑๑๙๗ นายยิ่งยง  ไพสุขศานติวัฒนา 
๑๑๙๘ นายรณชยั  ศรีสุธัญญาวงศ ์
๑๑๙๙ นายรณภพ  เอ้ือพันธเศรษฐ 
๑๒๐๐ นายรักษ์  ด่านดํารงรักษ์ 
๑๒๐๑ นายรังสิต  ศิริรังษ ี
๑๒๐๒ นายเรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ 
๑๒๐๓ นายวรพงษ์  ขุนอินทร ์
๑๒๐๔ นายวรพจน์  เตียวกุล 
๑๒๐๕ นายวรศักดิ์  ทุมมานนท ์
๑๒๐๖ นายวรายุทธ  ตริสกุล 



 หน้า   ๖๑  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๑๒๐๗ นายวสันต์  จินดารัตนาภรณ ์
๑๒๐๘ นายวัชรพงษ์  วัฒนกูล 
๑๒๐๙ นายวัชระ  งามจิตรเจริญ 
๑๒๑๐ นายวัชระ  ผดุงพจน ์
๑๒๑๑ นายวัชระ  วิไลรัตน ์
๑๒๑๒ นายวัชรา  บุญสวัสดิ์ 
๑๒๑๓ นายวัชรินทร์  ชาญศิลป์ 
๑๒๑๔ นายวัลลภ  อารีรบ 
๑๒๑๕ นายวิชัย  โฆสิตรตัน 
๑๒๑๖ นายวิชัย  พันธนะหิรัญ 
๑๒๑๗ นายวิชัย  ศุภลักษณ ์
๑๒๑๘ นายวิชัย  สุปิงคลัด 
๑๒๑๙ นายวิชัย  อึงพินิจพงศ ์
๑๒๒๐ นายวิชา  จันทร์ดาประดิษฐ์ 
๑๒๒๑ นายวิทยา  อมรกิจบํารุง 
๑๒๒๒ นายวิทวัส  รุ่งเรืองผล 
๑๒๒๓ นายวิบูลย์  จงรัตนเมธีกุล 
๑๒๒๔ นายวิบูลย์  วีระอาชากุล 
๑๒๒๕ นายวิพักตร์  จินตนา 
๑๒๒๖ นายวิรัช  วุฒิภูมิ 
๑๒๒๗ นายวิราช  นิมิตสันติวงศ ์
๑๒๒๘ นายวิโรจน์  กนกศิลปธรรม 
๑๒๒๙ นายวิวัฒน์  หาญวจนวงศ ์
๑๒๓๐ นายวิศณุ  ทรพัย์สมพล 
๑๒๓๑ นายวิสูตร  รีชัยพิชิตกุล 
๑๒๓๒ นายวีรนัย  รักหลวง 

๑๒๓๓ นายวีรยทุธ์  เลิศนท ี
๑๒๓๔ นายวีระ  เลิศจิราการ 
๑๒๓๕ นายวีระ  หอสกุลไท 
๑๒๓๖ นายวีระชัย  ถาวรประวัต ิ
๑๒๓๗ นายวีระพงษ์  ไชยรา 
๑๒๓๘ นายวีระสิทธิ์  สรรพมงคลไชย 
๑๒๓๙ นายวุฒิชัย  ประภากิตติรัตน ์
๑๒๔๐ นายศตวรรษ  ทองสวัสดิ ์
๑๒๔๑ นายศรัณย์  วงศ์คําจันทร ์
๑๒๔๒ นายศักดา  ดาดวง 
๑๒๔๓ นายศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา 
๑๒๔๔ นายศักดิ์สิทธิ์  ขัตติยาสุวรรณ 
๑๒๔๕ นายศิริชัย  เทพา 
๑๒๔๖ นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์ 
๑๒๔๗ นายศุภชัย  ศรีธิวงศ ์
๑๒๔๘ นายศุภชัย  สุรพันธ ์
๑๒๔๙ นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง 
๑๒๕๐ นายเศรษฐสิทธิ์  แสงโสภณจิตร 
๑๒๕๑ ว่าที่ร้อยตรี สกล  แก้วศิร ิ
๑๒๕๒ นายสงวน  เหลืองรุ่งเรือง 
๑๒๕๓ นายสนธิชัย  จันทร์เปรม 
๑๒๕๔ นายสนอง  สีพาฤทธิ ์
๑๒๕๕ นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ 
๑๒๕๖ นายสมเกียรติ  สวงรัมย์ 
๑๒๕๗ นายสมเกียรติ  อัศวภูรีกรณ์ 
๑๒๕๘ นายสมควร  สุวุฒโฑ 
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๑๒๕๙ นายสมชัย  วงษ์พันธ์กมล 
๑๒๖๐ นายสมชาติ  ฉันทศิริวรรณ 
๑๒๖๑ นายสมชาย  สุขะการค้า 
๑๒๖๒ นายสมชาย  สุขะกูล 
๑๒๖๓ นายสมชาย  อมรโยธิน 
๑๒๖๔ นายสมบัติ  ชื่นชูกล่ิน 
๑๒๖๕ นายสมบูรณ์  พรพิเนตพงศ ์
๑๒๖๖ นายสมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 
๑๒๖๗ นายสมพงษ์  ศิริโสภณศิลป์ 
๑๒๖๘ นายสมพร  ณ นคร 
๑๒๖๙ นายสมพล  ทุ่งหว้า 
๑๒๗๐ นายสมมาตร์  ผลเกิด 
๑๒๗๑ นายสรวิศ  นฤปิต ิ
๑๒๗๒ นายสรศักดิ์  ล้ีรัตนาวล ี
๑๒๗๓ นายสหายพล  มีชูนึก 
๑๒๗๔ นายสังวาลย์  ชาญพิชิต 
๑๒๗๕ นายสัณห์  ละอองศรี 
๑๒๗๖ นายสัตยา  โรจนเสถียร 
๑๒๗๗ นายสันชัย  อินทพิชยั 
๑๒๗๘ นายสันติ  สุขสอาด 
๑๒๗๙ นายสาธิต  เจรีรัตน ์
๑๒๘๐ นายสายัณห์  จันทร์วริัช 
๑๒๘๑ นายสาระ  สวัสดิ์โยธิน 
๑๒๘๒ นายสาโรช  อังสุมาลิน 
๑๒๘๓ นายสํานวน  พุ่มไม้ภากุล 
๑๒๘๔ นายสําเริง  จักรใจ 

๑๒๘๕ นายสิทธิวฒัน์  เลิศศิร ิ
๑๒๘๖ นายสุชิน  สาระจันทร ์
๑๒๘๗ นายสุทธวฒัน์  เบญจกุล 
๑๒๘๘ นายสุทธิชยั  เปรมฤดีปรีชาชาญ 
๑๒๘๙ นายสุทธิชยั  อัสสะบํารุงรัตน์ 
๑๒๙๐ นายสุทัศน์  รัตนเก้ือกังวาน 
๑๒๙๑ นายสุเทพ  ธนียวัน 
๑๒๙๒ นายสุเทพ  ล่ิมอรุณ 
๑๒๙๓ นายสุเทพ  สันติวรานนท ์
๑๒๙๔ นายสุธรรม  ป่ินเจริญ 
๑๒๙๕ นายสุธี  ประจงศักดิ์ 
๑๒๙๖ นายสุพงศ์  ตั้งเคียงศริิสิน 
๑๒๙๗ นายสุพจน์  เด่นดวง 
๑๒๙๘ นายสุพจน์  เตชวรสินสกุล 
๑๒๙๙ นายสุภชัย  ประเสริฐสกุล 
๑๓๐๐ นายสุภพงษ์  วงศ์สมิตกุล 
๑๓๐๑ นายสุภัทร  จําปาทอง 
๑๓๐๒ นายสุภัทร  พันธพ์ัฒนกุล 
๑๓๐๓ นายสุรชัย  รดาการ 
๑๓๐๔ นายสุรชาติ  ณ หนองคาย 
๑๓๐๕ นายสุรเชษฐ์  ชุติมา 
๑๓๐๖ นายสุรเดช  หงส์อิง 
๑๓๐๗ นายสุรนันท์  น้อยมณี 
๑๓๐๘ นายสุรพงษ์  วัฒนะจีระ 
๑๓๐๙ นายสุรพล  วีระศิร ิ
๑๓๑๐ นายสุรพล  ศรีบุญทรง 
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๑๓๑๑ นายสุรพันธุ์  เอ้ือไพบูลย์ 
๑๓๑๒ นายสุรศักดิ์  อังสุวัฒนา 
๑๓๑๓ นายสุรสิทธิ์  ชัยทองวงศว์ัฒนา 
๑๓๑๔ นายสุริธร  สุนทรพันธ ์
๑๓๑๕ นายสุรินทร์  ยอดคําแปง 
๑๓๑๖ นายสุวัฒน์  โคตะสิน 
๑๓๑๗ นายสุวิช  บุตรสุวรรณ 
๑๓๑๘ นายสุวิทย์  ซ่ือตรง 
๑๓๑๙ นายเสริมเกียรติ  จอมจันทร์ยอง 
๑๓๒๐ นายเสรี  ชัดแช้ม 
๑๓๒๑ นายเสวก  พลสวัสดิ์ 
๑๓๒๒ นายโสภณ  คําปาเชื้อ 
๑๓๒๓ นายองค์การณ์  แท่นประยุทธ 
๑๓๒๔ นายอดิศร  รัตนพันธ ์
๑๓๒๕ นายอดิศร  เสวตวิวัฒน ์
๑๓๒๖ นายอนันต์  เวทย์วฒันะ 
๑๓๒๗ นายอนันต์ชัย  พงศ์สุวรรณ 
๑๓๒๘ นายอนันต์นิตย์  วิสุทธพิันธ ์
๑๓๒๙ นายอภิชัย  นุชเนื่อง 
๑๓๓๐ นายอภินันท์  อุดมกิจ 
๑๓๓๑ นายอภิสิฏฐ์  ศงสะเสน 
๑๓๓๒ นายอรรณพ  บุญถนอม 
๑๓๓๓ นายอรรถวุฒิ  ดีสมโชค 
๑๓๓๔ นายอรัญ  หันพงศ์กิตติกูล 
๑๓๓๕ นายอะนัฆ  เอ่ียมอรุณ 
๑๓๓๖ นายอานัฐ  ตันโช 

๑๓๓๗ นายอํานาจ  แสงโชติ 
๑๓๓๘ นายอิทธิ  ตริสิริสัตยวงศ ์
๑๓๓๙ นายอิทธิพล  แจ้งชัด 
๑๓๔๐ นายอิศรางค์  นุชประยูร 
๑๓๔๑ นายอุณารุจ  บุญประกอบ 
๑๓๔๒ นายอุทัย  ศรีจันทร ์
๑๓๔๓ นายอุทัย  โสธนะพันธุ ์
๑๓๔๔ นายอุบล  กลองกระโทก 
๑๓๔๕ นายเอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์ 
๑๓๔๖ นายโอวตือ  แซ่เซียว 
๑๓๔๗ นายกิตตินันท์  ไทยศรีวงศ ์
๑๓๔๘ นายกิตติศักดิ์  ประเสริฐสงค์ 
๑๓๔๙ นายเกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรต ิ
๑๓๕๐ นายเกษม  ตั้งเกษมสําราญ 
๑๓๕๑ นายโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย ์
๑๓๕๒ นายขจร  วินัยพานิช 
๑๓๕๓ นายจรัญ  จงเจริญคุณวฒุ ิ
๑๓๕๔ นายจุมพล  ตันวิไล 
๑๓๕๕ นายเจริญ  เกียรติวัชรชัย 
๑๓๕๖ นายชัยรัตน์  เสาวพฤทธิ ์
๑๓๕๗ นายชัยวัฒน์  จัตตุพร 
๑๓๕๘ นายชาญจิตร์  แสงวัฒนะรัตน ์
๑๓๕๙ นายชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล 
๑๓๖๐ นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ์ 
๑๓๖๑ นายชูเกียรติ  เกียรติขจรกุล 
๑๓๖๒ นายชูศักดิ์  ทัศนพงศ ์



 หน้า   ๖๔  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๑๓๖๓ นายโชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต ์
๑๓๖๔ นายซุลกิฟลี  ยูโซะ 
๑๓๖๕ นายดิเรก  ขําแป้น 
๑๓๖๖ นายไตรภพ  จารุทัศน ์
๑๓๖๗ นายทยาวิชญ์  สันตสว่าง 
๑๓๖๘ นายทรงพล  ชวาลตันพิพทัธ ์
๑๓๖๙ นายเทพณรงค์  จารุพานิช 
๑๓๗๐ นายเทวพร  เอ่ียมพันธุ ์
๑๓๗๑ นายเทอดศักดิ์  เดชคง 
๑๓๗๒ นายธงชัย  ชนะรัตน ์
๑๓๗๓ นายธนิศ  เสริมแก้ว 
๑๓๗๔ นายธเนศ  เศรษฐพงศ์วนิช 
๑๓๗๕ นายธัญปพัศ  ปุญญพัฒน์วรโชต ิ
๑๓๗๖ นายธํารง  หาญวงศ์ 
๑๓๗๗ นายนพปฎล  จันทร์ผ่องแสง 
๑๓๗๘ นายนพพร  พฒันพรพันธุ ์
๑๓๗๙ นายนําพล  แดนพพิัฒน ์
๑๓๘๐ นายนิพนธ์  ชินานนท์เวช 
๑๓๘๑ นายนิพัธ  กิตติมานนท ์
๑๓๘๒ นายนิรันดร์  วิชเศรษฐสมิต 
๑๓๘๓ นายบัญชา  ลีลานิภาวรรณ 
๑๓๘๔ นายบัลลังก์  อุปพงษ์ 
๑๓๘๕ นายประกิต  ประคุณกร 
๑๓๘๖ นายประจวบ  มงคลศิริ 
๑๓๘๗ นายปราโมทย์  ศรีโพธิ์ชยั 
๑๓๘๘ นายปรีชา  สิริจิตราภรณ์ 

๑๓๘๙ นายปวิตร  วณิชชานนท ์
๑๓๙๐ นายปัญญา  สัตยาภักดีชัย 
๑๓๙๑ นายพงศธร  ศรีปุงววิัฒน ์
๑๓๙๒ นายพงศธร  อาสนศักดิ ์
๑๓๙๓ นายพงษ์ศักดิ์  สมใจ 
๑๓๙๔ นายพรเพชร  ปัญจปิยะกุล 
๑๓๙๕ นายพิชาติ  ดลเฉลิมยุทธนา 
๑๓๙๖ นายพิเชฐ  บัญญัติ 
๑๓๙๗ นายพิทักษ์พล  บุณยมาลิก 
๑๓๙๘ นายพิเศก  ทองสวัสดิ์วงศ ์
๑๓๙๙ นายพีระพงษ์  บุญสร้างสม 
๑๔๐๐ นายไพฑูรย์  สายสงวนสัตย ์
๑๔๐๑ นายไพบูลย์  อัศวธนบดี 
๑๔๐๒ นายไพรัช  ตั้งยิ่งยง 
๑๔๐๓ นายภานุวัตร  ทรัพย์คิร ี
๑๔๐๔ นายยงยศ  ธรรมวุฒ ิ
๑๔๐๕ นายยิ่งเกียรติ  พิษณวุงษ ์
๑๔๐๖ นายยุทธพงษ์  ศรีมงคล 
๑๔๐๗ นายรุ่งฤทยั  มวลประสิทธิ์พร 
๑๔๐๘ นายวรพจน์  ชุณหคล้าย 
๑๔๐๙ ร้อยเอก วรัญญู  สัตยวงศ์ทิพย ์
๑๔๑๐ นายวันชัย  วันทนยีวงค ์
๑๔๑๑ นายวิเชียร  ดีเป็นธรรม 
๑๔๑๒ นายวิทิต  บรรจง 
๑๔๑๓ นายวิพล  รัชตะพงศธ์ร 
๑๔๑๔ นายวิภพ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 



 หน้า   ๖๕  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๑๔๑๕ นายวิมุตชพรรณ  ไชยชนะ 
๑๔๑๖ นายวิรุฬห์  ศุภกุล 
๑๔๑๗ นายวีรยทุธ  ประพันธ์พจน ์
๑๔๑๘ นายวีรวัฒน์  ยอแสงรัตน ์
๑๔๑๙ นายวีระศักดิ์  ศรินนภากร 
๑๔๒๐ นายศักดิ์  แท่นชัยกุล 
๑๔๒๑ นายศักดิ์ชัย  ไชยมหาพฤกษ์ 
๑๔๒๒ นายสญชัย  จันทร์ศรีตระกูล 
๑๔๒๓ นายสมเกียรติ  ขํานุรักษ์ 
๑๔๒๔ นายสมชัย  พงษ์ธัญญะวิรยิา 
๑๔๒๕ นายสมชาย  ภานุมาสวิวัฒน์ 
๑๔๒๖ นายสมชาย  เลาห์อุทัยวัฒนา 
๑๔๒๗ นายสมชาย  แสงกิจพร 
๑๔๒๘ นายสมนึก  เชื้อทอง 
๑๔๒๙ นายสมภพ  อิทธิอาวัชกุล 
๑๔๓๐ นายสมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร 
๑๔๓๑ นายสมศักดิ์  สุจริตพุทธังกูร 
๑๔๓๒ นายสรรพงษ์  ฤทธิรักษา 
๑๔๓๓ นายสอาด  วีระเจริญ 
๑๔๓๔ นายสัมพันธ์  ฮันตระกูล 
๑๔๓๕ นายสํารอง  คุณวุฒ ิ
๑๔๓๖ นายสําเริง  สีแก้ว 
๑๔๓๗ นายสุชาญ  ปริญญา 
๑๔๓๘ นายสุชาติ  หงส์ศิริวรรณ 
๑๔๓๙ นายสุนันท์  แมนเมือง 
๑๔๔๐ นายสุพัฒน์  ธาตุเพชร 

๑๔๔๑ ร้อยโท สุภาพ  ไพศาลศิลป์ 
๑๔๔๒ นายสุรชัย  เกียรติชัยพิพัฒน ์
๑๔๔๓ นายสุรพงษ์  พิมพ์เอ่ียม 
๑๔๔๔ นายสุวิช  ธรรมปาโล 
๑๔๔๕ นายอดิศร  พุทธิศร ี
๑๔๔๖ นายอนันต์  ดิษฐาภินันท ์
๑๔๔๗ นายอนุชา  วรพันธุ์พงศ ์
๑๔๔๘ นายอนุชิต  วังทอง 
๑๔๔๙ นายอภิศักดิ์  เหลืองเวชการ 
๑๔๕๐ นายอมร  เตียงพิทยากร 
๑๔๕๑ นายอัครฐาน  จิตนุยานนท ์
๑๔๕๒ นายอาจินต์  ชลพันธุ์ 
๑๔๕๓ นายอารักษ์  วงศ์วรชาติ 
๑๔๕๔ นายอิทธิพล  ไชยถา 
๑๔๕๕ นายชาญยุทธ  วิเชฏฐะพงษ์ 
๑๔๕๖ นายโชคดี  แก้วแสง 
๑๔๕๗ นายเดชา  เก้ือกูล 
๑๔๕๘ นายทวี  แก้วมณ ี
๑๔๕๙ นายธวัช  ผลความดี 
๑๔๖๐ นายนิทัศน์  สิริลาภยศ 
๑๔๖๑ นายประทวน  สุทธิอํานวยเดช 
๑๔๖๒ นายประสงค์  นิลบรรจง 
๑๔๖๓ นายพงษ์ศักดิ์  เพียรพานิชย ์
๑๔๖๔ นายพนัส  งามกนกวรรณ 
๑๔๖๕ นายพิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล 
๑๔๖๖ นายรังสรรค์  นิมิตสวรรค ์
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๑๔๖๗ นายวัฒนา  เทวาหุดี 
๑๔๖๘ นายวีระศักดิ์  จินดายะพานิชย ์
๑๔๖๙ นายส่งศักดิ์  ลิมบานเย็น 
๑๔๗๐ นายสมชาย  เสงี่ยมศักดิ์ 
๑๔๗๑ นายอุดมเดช  นิ่มนวล 
๑๔๗๒ นายเกรียงไกร  วิศวามิตร์ 
๑๔๗๓ พลอากาศตรี ธวัชชัย  ศรีแก้ว 
๑๔๗๔ นายวิศิษฐพร  เผื่อนพิภพ 
๑๔๗๕ นายศุภชัย  พันธุกานนท ์
๑๔๗๖ พันเอก สมมารถ  ทัศนวงค์วรา 
๑๔๗๗ พลอากาศตรี สุรศักดิ์  กนิษฐานนท์ 
๑๔๗๘ พลตํารวจตรี เกรียงศักดิ์  อรุณศรีโสภณ 
๑๔๗๙ พลตํารวจตรี เกษมสันต์  บุญญกาญจน์ 
๑๔๘๐ พลตํารวจตรี จตพุล  ปานรักษา 
๑๔๘๑ พลตํารวจตรี จารุวัฒน์  ไวศยะ 
๑๔๘๒ พลตํารวจตรี จําลอง  น้อมเศียร 
๑๔๘๓ พลตํารวจตรี ชฎิล  พรหมไพบูลย ์
๑๔๘๔ พลตํารวจตรี ชนสิษฎ์  วัฒนวรางกูร 
๑๔๘๕ พลตํารวจตรี ชลิต  ถิ่นธานี 
๑๔๘๖ พลตํารวจตรี ชยัทัต  อินทนูจิตร 
๑๔๘๗ พลตํารวจตรี ชาติชาย  แตงเอ่ียม 
๑๔๘๘ พลตํารวจตรี โชต  วีรเดชกําแหง 
๑๔๘๙ พลตํารวจตรี โชติ  ชวาลวิวัฒน ์
๑๔๙๐ พลตํารวจตรี โชติ  ไทยยิ่ง 
๑๔๙๑ พลตํารวจตรี โชติกร  สีมันตร 
๑๔๙๒ พลตํารวจตรี เทพ  อมรโสภิต 

๑๔๙๓ พลตํารวจตรี เทพฤทธิ์  พรรณพัฒน ์
๑๔๙๔ พลตํารวจตรี ธวัชชัย  นิลานุช 
๑๔๙๕ พลตํารวจตรี ประพันธ์  จันทร์เอม 
๑๔๙๖ พลตํารวจตรี ประยนต์  ลาเสือ 
๑๔๙๗ พลตํารวจตรี ประยทุธิ์  วะนะสุข 
๑๔๙๘ พลตํารวจตรี ปรีชา  เจริญสหายานนท ์
๑๔๙๙ พลตํารวจตรี พงษ์สักก์  เชื้อสมบูรณ์ 
๑๕๐๐ พลตํารวจตรี พอพล  สุขไพบูลย ์
๑๕๐๑ พลตํารวจตรี พิกัด  ตันติพงศ ์
๑๕๐๒ พลตํารวจตรี พศิาล  มุขแจ้ง 
๑๕๐๓ พลตํารวจตรี เพชรตัน์  แสงไชย 
๑๕๐๔ พลตํารวจตรี เพิ่มพูน  ชิดชอบ 
๑๕๐๕ พลตํารวจตรี มณฑล  มีอนันต์ 
๑๕๐๖ พลตํารวจตรี รณพงษ์  ทรายแก้ว 
๑๕๐๗ พลตํารวจตรี เรวัช  กล่ินเกษร 
๑๕๐๘ พลตํารวจตรี ลิขติ  สุทธะพินท ุ
๑๕๐๙ พลตํารวจตรี วรยุทธ  อินทรสุวรรณ 
๑๕๑๐ พลตํารวจตรี วิเชียร  ตันตะวิรยิะ 
๑๕๑๑ พลตํารวจตรี วฑิูรย์  นิติวรางกูร 
๑๕๑๒ พลตํารวจตรี ววิัฒน์  ชาญพนา 
๑๕๑๓ พลตํารวจตรี ไวพจน์  โชติธาดา 
๑๕๑๔ พลตํารวจตรี ศรตุ  รังษีวงศ ์
๑๕๑๕ พลตํารวจตรี สกลเขต  จันทรา 
๑๕๑๖ พลตํารวจตรี สมบัติ  คงพิบูลย ์
๑๕๑๗ พลตํารวจตรี สมศักดิ์  จันทะพิงค ์
๑๕๑๘ พลตํารวจตรี สาคร  ทองมุณ ี
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๑๕๑๙ พลตํารวจตรี สิทธิพร  โนนจุย้ 
๑๕๒๐ พลตํารวจตรี สุชาติ  ธีระสวัสดิ ์
๑๕๒๑ พลตํารวจตรี สุวรรณ  ลีลาภรณ ์
๑๕๒๒ พลตํารวจตรี เสริมสุข  วีรวงศ ์
๑๕๒๓ พลตํารวจตรี อนุรักษ์  แตงเกษม 
๑๕๒๔ พลตํารวจตรี อุทยัวรรณ  แก้วสอาด 
๑๕๒๕ นายประสิทธิ์  อนันตวิรุฬห์ 
๑๕๒๖ นายกฤษฎา  เอ่ียมบุตรลบ 
๑๕๒๗ นายกิตติพงษ์  ศรีสวาสดิ ์
๑๕๒๘ นายคมกฤช  สุวัตถี 
๑๕๒๙ นายเฉลิม  สุ่มประดิษฐ์ 
๑๕๓๐ นายชนภัทร  วินยวัฒน ์
๑๕๓๑ นายชวนนท์  อิสสระวิทย ์
๑๕๓๒ นายชาญ  เกียรติ์ศักดาวงศ์ 
๑๕๓๓ นายชิงชัย  โชติแสง 
๑๕๓๔ นายณัฏฐ์ศาสน์  สิทธิชัย 
๑๕๓๕ พันตํารวจโท ณัฐพล  ศรเดช 
๑๕๓๖ นายตุลธีร์  อุไรรัตน ์
๑๕๓๗ นายทินพนัธุ์  พรหมเก้ือ ณ พัทลุง 
๑๕๓๘ นายธีระชัย  ไพรัชวรรณ 
๑๕๓๙ นายเธียรไท  วานิชชยตุพงศ ์
๑๕๔๐ นายนรินทร์  ทองธิว 
๑๕๔๑ ว่าที่ร้อยโท ประเวช  รุ่งเจริญทอง 
๑๕๔๒ นายประสิทธิ  พรหมณะ 
๑๕๔๓ นายปรีดา  โตวรวิรัตน ์
๑๕๔๔ นายปัญญา  ก่ีสุขพันธ์ 

๑๕๔๕ นายพงษ์เทพ  แซ่ล้ิว 
๑๕๔๖ นายพิเชษฐ์  เชาว์กิจค้า 
๑๕๔๗ นายมหิธร  สุรักขกะ 
๑๕๔๘ นายมานะพันธ์  หอมจันทร์ 
๑๕๔๙ นายมีชัย  เกิดวิบูลย์เวช 
๑๕๕๐ นายยรรยง  เดชภิรัตนมงคล 
๑๕๕๑ นายรักษพงษ์  วงษ์ห้าวศึก 
๑๕๕๒ นายรัฐกานต์  สุขสว่าง 
๑๕๕๓ นายเริงชัย  วีระพงศ ์
๑๕๕๔ นายวัลลภ  พลัดเมือง 
๑๕๕๕ นายวาทิต  สุวรรณยิ่ง 
๑๕๕๖ นายวิกรม  บุรินทรรัตน ์
๑๕๕๗ นายวินัย  ทพิย์สุวรรณ 
๑๕๕๘ นายวิศิษฎ์  ฉัตรกริช 
๑๕๕๙ นายวีระศักดิ์  วิไลสรการ 
๑๕๖๐ นายไวยกาญจน์  จามิกรณ์ 
๑๕๖๑ นายสกุลยุช  หอพิบูลสุข 
๑๕๖๒ นายสมชัย  บัวคีรี 
๑๕๖๓ นายสมพงษ์  ขจรชัยกุล 
๑๕๖๔ นายสัญชัย  กรุงกาญจนา 
๑๕๖๕ นายสันติ  พงษ์โต 
๑๕๖๖ นายสุทัศน์  วัฒนกูล 
๑๕๖๗ นายสุนทร  ธรรมเสมอ 
๑๕๖๘ นายสุริยน  ประภาสะวัต 
๑๕๖๙ นายสุวีระ  ลูกรักษ์ 
๑๕๗๐ นายอดิศักดิ์  สุทธิโยธิน 
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๑๕๗๑ ร้อยตํารวจเอก อภิวัฒน์  คําโมง 
๑๕๗๒ นายภิญโญ  คชศิลา 
๑๕๗๓ นายอํานาจ  บัวศิริ 
๑๕๗๔ นายชาญชัย  พงศ์ภัสสร 
๑๕๗๕ นายพนพภณษฎ์  ทองคํา 
๑๕๗๖ นายธีรวัฒน์  ธนพิพฒัน ์
๑๕๗๗ นายพิชิต  วรสุทธิไพบูลย ์
๑๕๗๘ นายพิทักษ์  บูรณากาญจน์ 
๑๕๗๙ นายสวิท  กิณาชาติ 
๑๕๘๐ นายสามารถ  จิตมหาวงศ์ 
๑๕๘๑ นายจิรทีปต์  โชติสกุล 
๑๕๘๒ นายชัยภัทร  วุฒิกิจโกศล 
๑๕๘๓ นายนรวัฒน์  ศรีเทพ 
๑๕๘๔ นายนิพนธ์  ธรรมศร ี
๑๕๘๕ นายพงษ์ศักดิ์  รัตนวิภา 
๑๕๘๖ นายพิเชฐ  มงคลวณิชยา 
๑๕๘๗ นายพิเศษ  นาคะพันธุ์ 
๑๕๘๘ นายศักดิ์ชัย  เมทินีพิศาลกุล 
๑๕๘๙ นายสนั่น  ทองจีน 
๑๕๙๐ นายสมชัย  ถิระวันธุ ์
๑๕๙๑ นายสันติ  จิตต์ปราณีชยั 
๑๕๙๒ นายสิทธพิงษ์  ปึงวงศานุรักษ์ 
๑๕๙๓ นายอภินันทน์  ไพบูลย ์
๑๕๙๔ นายจรัล  พากเพียร 
๑๕๙๕ นายชํานาญ  ทิพยชนวงศ ์
๑๕๙๖ นายไพฑูรย์  คล้ายยวงทอง 

๑๕๙๗ นายกฤตย  หงษ์สัมฤทธิ ์
๑๕๙๘ นายกฤษดา  ทุ่งโชคชัย 
๑๕๙๙ นายกิตติ  บุญธรรม 
๑๖๐๐ นายกิตติพงศ์  ทองปุย 
๑๖๐๑ นายกิตติศักดิ์  ธรรม์ญาณเนตร ์
๑๖๐๒ นายเกริกฤทธิ์  อิฐรัตน์ 
๑๖๐๓ นายเกษม  ศุภสิทธิ์ 
๑๖๐๔ นายไกษร  ไชยวงษ์ 
๑๖๐๕ นายคเณศ  ล้วนประพันธ ์
๑๖๐๖ นายคมวัชร  เอ้ียงอ่อง 
๑๖๐๗ นายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล 
๑๖๐๘ นายครรชิต  ปังคานนท ์
๑๖๐๙ นายคันฉัตร  พลรัตน ์
๑๖๑๐ นายเคารพ  คุณธรณ ์
๑๖๑๑ นายจงจิต  เพชรจันทร์กัน 
๑๖๑๒ นายจักรพงศ์  นรแมนสรวง 
๑๖๑๓ นายจักรพรรดิ์  ไชยพรรค 
๑๖๑๔ นายจํานงค์  ไกลพาล 
๑๖๑๕ นายจิรภัทร  จันทรา 
๑๖๑๖ นายจิระศักดิ์  ธัญญะประเสริฐ 
๑๖๑๗ นายจีระพงศ์  เกล็ดเครือมาศ 
๑๖๑๘ นายจีระวงศ์  เชาวน์วรนันท ์
๑๖๑๙ นายเจตน์  คุ้มคงอมร 
๑๖๒๐ นายชมเชษฐ์  จรัสกร 
๑๖๒๑ นายชัยพร  วัฒนสุทธ ิ
๑๖๒๒ นายชัยรักษ์  จยาวรรณ 
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๑๖๒๓ นายชัยรัตน์  จันทะอุ่มเหม้า 
๑๖๒๔ นายชัยรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม 
๑๖๒๕ นายชัยรัตน์  ชูแก้ว 
๑๖๒๖ นายชัยวัฒน์  เตชะภาสรนันทน ์
๑๖๒๗ นายชัยวัฒน์  สายจันด ี
๑๖๒๘ นายชัยศักดิ์  คงฤทธิ ์
๑๖๒๙ นายชาญชัย  สุนทรส 
๑๖๓๐ นายชาญวุฒิ  บุญญเขตรโกศล 
๑๖๓๑ นายชุมพล  ไชยชมภู 
๑๖๓๒ นายไชยรัตน์  บุตรแพ 
๑๖๓๓ นายณรงค์  สมานเดชา 
๑๖๓๔ นายณรงคท์ัต  แจ่มจรรยา 
๑๖๓๕ นายณัฐนันท์  ดุจดําเกิง 
๑๖๓๖ นายณัฐสันต์  บุญยัง 
๑๖๓๗ นายณัทกร  ธรรมาวุฒิกุล 
๑๖๓๘ นายดวงแก้ว  เทียนกระจ่าง 
๑๖๓๙ นายเด่นชัย  ศรีจุลฮาต 
๑๖๔๐ นายตรัณ  ขมะวรรณ 
๑๖๔๑ นายไตรรัตน์  เก้ือสกุล 
๑๖๔๒ นายทวีเกียรติ  ดุรยิะประพันธ ์
๑๖๔๓ นายทวีศักดิ์  นคนนัท ์
๑๖๔๔ นายทศพรรณ  คงเพียรธรรม 
๑๖๔๕ นายทศพล  สุขใจ 
๑๖๔๖ นายทินกร  พูนเม็ง 
๑๖๔๗ นายทิวากร  พนาวัลย์สมบัต ิ
๑๖๔๘ นายเทพประสิทธิ์  ตุลากัน 

๑๖๔๙ นายเทิดทูล  ภาสะฐิติ 
๑๖๕๐ นายธนโชติ  แย้มยิ่งยง 
๑๖๕๑ นายธนทตั  แท่งทอง 
๑๖๕๒ นายธนวทิย์  ขําศร ี
๑๖๕๓ นายธนศักดิ์  ใจหาญ 
๑๖๕๔ นายธนเสฏฐ์  ฤทธิธาดาชินพงศ ์
๑๖๕๕ นายธนะชัย  ผดุงธติ ิ
๑๖๕๖ นายธเนศ  ชาลี 
๑๖๕๗ นายธวัชชัย  พานิชย์สกุลชัย 
๑๖๕๘ นายธัญญวรรตร์  วงศ์รตัน ์
๑๖๕๙ นายธิติพันธ์  ฉายบาง 
๑๖๖๐ นายธีรธร  จุฑาทพิย์ชาติกุล 
๑๖๖๑ นายธีรพงศ์  วงศ์สวัสดิ ์
๑๖๖๒ นายธีรวรรธน์  บ้ังทอง 
๑๖๖๓ นายนคร  ธีรฉัตรวัฒน ์
๑๖๖๔ นายนที  พิบูลย์วรกุล 
๑๖๖๕ นายนัฐวุฒิ  มหาเจริญสิริ 
๑๖๖๖ นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์ 
๑๖๖๗ นายบัณฑิต  ถึงลาภ 
๑๖๖๘ นายบัณฑิต  มุ่งป่ันกลาง 
๑๖๖๙ นายบุญทํา  รุ่งเรือง 
๑๖๗๐ นายบุญธรม  วิเศษลา 
๑๖๗๑ นายประพันธ์  ก่ิงพุทธพงษ์ 
๑๖๗๒ นายประยงค์  ศรีมันตะ 
๑๖๗๓ นายประยุทธ  ไชยพณิ 
๑๖๗๔ นายประสิทธิ์  ขวัญแก้ว 
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๑๖๗๕ นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ ์
๑๖๗๖ นายประสิทธิ์  รวมสิน 
๑๖๗๗ นายประเสริฐ  เชิดทวีทรพัย ์
๑๖๗๘ นายประเสริฐ  เผือดโพธิ์ 
๑๖๗๙ นายปริญญา  วิชาโคตร 
๑๖๘๐ นายเผ่าพันธ์  ชอบน้ําตาล 
๑๖๘๑ นายพจวิน  สิทธิ์สงวน 
๑๖๘๒ นายพรเทพ  ชาญกิจการยนต ์
๑๖๘๓ นายพรเทพ  รัศมี 
๑๖๘๔ นายพรพล  เลาวกุล 
๑๖๘๕ นายพรางเพชร  สิทธทิูล 
๑๖๘๖ นายพัฒนา  วงษ์เมตตา 
๑๖๘๗ นายพายัพ  สนองไทย 
๑๖๘๘ นายพิเชฐ  ทองช่วย 
๑๖๘๙ นายพิทักษ์  พันธุ์วฒันะสิงห์ 
๑๖๙๐ นายพิทักษ์  รัตนเดชากร 
๑๖๙๑ นายพิพัฒน์  แก้วอําไพ 
๑๖๙๒ นายพิพัฒน์  เจริญวัฒนา 
๑๖๙๓ นายพิมุข  เพชรชัด 
๑๖๙๔ นายพูนพล  ชมศร 
๑๖๙๕ นายเพิ่มศักดิ์  บุญผาติ 
๑๖๙๖ นายไพบูลย์  จันทร์ประสิทธิ ์
๑๖๙๗ นายไพบูลย์  ผดุงสงฆ ์
๑๖๙๘ นายไพโรจน์  สังข์น้อย 
๑๖๙๙ นายภัทรภณ  ขวญัเมือง 
๑๗๐๐ นายเมธี  เลขานุกิจ 

๑๗๐๑ นายราชัญ  กวีกุล 
๑๗๐๒ นายรุ่งอรุณ  ชนะวีรวรรณ 
๑๗๐๓ นายเรวัติ  จุลชาตินันท ์
๑๗๐๔ นายวชิรวทิย์  พันธุ์สวัสดิ ์
๑๗๐๕ นายวรรณรัตน์  ชลวิชิต 
๑๗๐๖ นายวรวัฒน์  กุสลางกูรวัฒน์ 
๑๗๐๗ นายวรวทิย์  ทองมาลา 
๑๗๐๘ นายวรศักดิ์  บุญคง 
๑๗๐๙ นายวราวุธ  พลอยเจริญวงศ ์
๑๗๑๐ นายวัชระ  สุวรรณลิขติ 
๑๗๑๑ นายวัชรินทร์  ภู่นริศ 
๑๗๑๒ นายวัฒนพล  ไชยมณี 
๑๗๑๓ นายวัฒนศักดิ์  ผิวขาว 
๑๗๑๔ นายวันชัย  แก้วพรหม 
๑๗๑๕ นายวันชัย  รัตนสุรการย ์
๑๗๑๖ นายวิชาญ  ศรีสิงห์ 
๑๗๑๗ นายวิริยะ  วัชรนพวิภา 
๑๗๑๘ นายวิสุทธิ์  จินดาดํารงเวช 
๑๗๑๙ นายวีระ  มหธรรม 
๑๗๒๐ นายวุฒิเกียรติ  กิติคุณไพโรจน ์
๑๗๒๑ นายเวทย์  พัฒนชัยวงษ์คูณ 
๑๗๒๒ นายศรจิตร  สอนศร ี
๑๗๒๓ นายศิรวรรธน์  คูตระกูล 
๑๗๒๔ นายศิริชัย  สุวรรณแสน 
๑๗๒๕ นายศุทรา  คําสว่าง 
๑๗๒๖ นายศุภกร  สันฐาน 
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๑๗๒๗ นายศุภชัย  เกียรติเฉลิมพร 
๑๗๒๘ นายสถาบัน  บุญเติม 
๑๗๒๙ นายสนั่น  สร้อยผา 
๑๗๓๐ นายสมเกียรติ  รัศมีภูผา 
๑๗๓๑ นายสมควร  รักพินิจ 
๑๗๓๒ นายสมคิด  ใจกระเสน 
๑๗๓๓ นายสมชนก  ปิยะสุวรรณ์ 
๑๗๓๔ นายสมชาย  ฉลาดธัญญกิจ 
๑๗๓๕ นายสมนึก  สืบวิเศษ 
๑๗๓๖ นายสมบัติ  บุญหิรัญ 
๑๗๓๗ นายสมบัติ  พฤฒิพงศภัค 
๑๗๓๘ นายสมพงษ์  ศตภิษัช 
๑๗๓๙ นายสมพร  สมุทรคุณ 
๑๗๔๐ นายสมพล  โพธิ์ก่ิง 
๑๗๔๑ นายสมมาตร  ฑีฆาอุตมากร 
๑๗๔๒ นายสมศักดิ์  สิมะเชนท์ 
๑๗๔๓ นายสมหวัง  กองใจ 
๑๗๔๔ นายสรวิศ  ลิมปรังษี 
๑๗๔๕ นายสหรัฐ  สิริวัฒน์ 
๑๗๔๖ นายสังสิทธิ์  นรินทรางกูร ณ อยุธยา 
๑๗๔๗ นายสัณพัชญ  รัตนเมกุล 
๑๗๔๘ นายสาโรจน์  เอ่ียมองค์ 
๑๗๔๙ นายสินาท  มณีบางกา 
๑๗๕๐ นายสุกิจ  ศรีสุวรรณ 
๑๗๕๑ นายสุชาย  จอกแก้ว 
๑๗๕๒ นายสุเทพ  เขียวขํา 

๑๗๕๓ นายสุภักดิ์  จันทร์พุ่ม 
๑๗๕๔ นายสุรเชษฐ์วริศ  มหัทธนะกุล 
๑๗๕๕ นายสุรพันธุ์  บุญช่วย 
๑๗๕๖ นายสุรสิทธิ์  อิงสถิตธนวันต ์
๑๗๕๗ นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง 
๑๗๕๘ นายสุวัจน์  สาสนพิจิตร ์
๑๗๕๙ นายสุวิทย์  พิพัฒนชยัพงศ ์
๑๗๖๐ นายสุวีร์  ตรียทุธนากุล 
๑๗๖๑ นายเสกสรร  ชาญวิธะเสนา 
๑๗๖๒ นายเสกสรรค์  ทรัพย์นิเวศน ์
๑๗๖๓ นายอนันต์  เนติพุทธาวรกุล 
๑๗๖๔ นายอภิชัย  ปานเนาว์ 
๑๗๖๕ นายอภิวัฒน์  เจริญไทย 
๑๗๖๖ นายอยุทธ์  จามิกรณ์ 
๑๗๖๗ นายอาทิตย์  อภิศุทธิคําพร 
๑๗๖๘ นายอํานวย  เขียวขํา 
๑๗๖๙ นายอุทิศ  เพ็ชรใต้ 
๑๗๗๐ นายเอนก  เวชศาสตร์ 
๑๗๗๑ นายกมล  โสตถิโภคา 
๑๗๗๒ นายสิทธพิร  เศาภายน 
๑๗๗๓ นายชัยวทิย์  ศิลาวัชนาไนย 
๑๗๗๔ นายพงษ์ชาญ  ณ ลําปาง 
๑๗๗๕ นายไพฑูรย์  พลสนะ 
๑๗๗๖ นายสมศักดิ์  ลีสวัสดิ์ตระกูล 
๑๗๗๗ นายกําธร  พจนากรณ์ 
๑๗๗๘ นายจตุรงค์  สนเอ่ียม 
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๑๗๗๙ นายจรูญ  มีธนาถาวร 
๑๗๘๐ นายชวินทร์  ศิรินาค 
๑๗๘๑ นายทรรน  ศิลาทอง 
๑๗๘๒ นายธรรมมนัส  ชื่นเสนาะ 
๑๗๘๓ นายนราธิป  ภัทรวิมล 
๑๗๘๔ นายบัญญัติ  อุยยามวงศ ์
๑๗๘๕ นายประเสริฐ  อินทุโสมา 
๑๗๘๖ นายเพชร  รอดอารีย์ 
๑๗๘๗ นายไพบูลย์  ค้ําพันธุ ์
๑๗๘๘ นายไพโรจน์  เมฆอรุณกมล 
๑๗๘๙ นายภาณุภณ  ไตรศร ี
๑๗๙๐ นายยศศักดิ์  คงมาก 
๑๗๙๑ หม่อมหลวงวิณา  สุบรรณ 
๑๗๙๒ นายวีรพงศ์  ตระการวนิช 
๑๗๙๓ นายสมภพ  ฉัตราภรณ ์
๑๗๙๔ นายสุทธิโรจน์  จีระสกุลชัย 
๑๗๙๕ นายสุรินทร์  กู้เจริญประสิทธิ์ 
๑๗๙๖ นายอรวิทย์  เหมะจุฑา 
๑๗๙๗ นายอิศราเมศร์  คชานุกูลย์ 
๑๗๙๘ นางสุกุมล  คุณปลื้ม 
๑๗๙๙ นางพรรณสริิ  กุลนาถศิริ 
๑๘๐๐ นางพรทิพย์  โล่ห์วีระ  จันทร์รัตนปรีดา 
๑๘๐๑ นางชมภู  จันทาทอง 
๑๘๐๒ นางสาวชินณิชา  วงศ์สวัสดิ ์
๑๘๐๓ นางดวงแข  อรรณนพพร 
๑๘๐๔ นางนันทพร  วีรกุลสุนทร 

๑๘๐๕ นางนาถยา  เบ็ญจศิริวรรณ 
๑๘๐๖ นางปานหทัย  เสรีรักษ์ 
๑๘๐๗ นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ 
๑๘๐๘ นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข 
๑๘๐๙ นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร 
๑๘๑๐ นางเยาวนิตย์  เพียงเกษ 
๑๘๑๑ นางสาวรัชดา  ธนาดิเรก 
๑๘๑๒ นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน ์
๑๘๑๓ นางสาววิสาระดี  เตชะธีราวัฒน์ 
๑๘๑๔ นางสาวสุนทรี  ชัยวิรตันะ 
๑๘๑๕ นางอนุสรา  ยังตรง 
๑๘๑๖ นางอรอนงค์  คล้ายนก 
๑๘๑๗ นางอรุณลักษณ์  กิจเลิศไพโรจน์ 
๑๘๑๘ นางกรรณิการ์  เจริญพันธ์ 
๑๘๑๙ นางจิตรวรรณ  หวังศุภกิจโกศล 
๑๘๒๐ นางนฤมล  ธารดํารงค์ 
๑๘๒๑ นางสาวปรีชญา  ขําเจริญ 
๑๘๒๒ นางพจนารถ  แก้วผลึก 
๑๘๒๓ นางรัชนี  พลซ่ือ 
๑๘๒๔ นางลินดา  เชิดชัย 
๑๘๒๕ นางสาวณิรัฐกานต์  ศรีลาภ 
๑๘๒๖ นางจิตร์ธนา  ยิ่งทวีลาภา 
๑๘๒๗ นางภารดี   จงสุขธนามณ ี
๑๘๒๘ นางสาววิชุดา   รัตนเพยีร 
๑๘๒๙ นางนฤมล  ศิริวัฒน ์
๑๘๓๐ นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน 



 หน้า   ๗๓  
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๑๘๓๑ นางอนุรักษ์  บุญศล 
๑๘๓๒ นางสาวกนกนาถ  ปาละกูล 
๑๘๓๓ นางจันทนี  โพธิว์ิจิตร 
๑๘๓๔ นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล 
๑๘๓๕ นางจินตนา  สิงห์สุรเมธ 
๑๘๓๖ นางสาวณัฐภัทร  ถวัลยโพธ ิ
๑๘๓๗ นางปรียา  บูรณะอนุสรณ์ 
๑๘๓๘ นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ 
๑๘๓๙ นางพรรษา  ศิริมาจันทร์ 
๑๘๔๐ นางมณีรัตน์  ประสิทธิผล 
๑๘๔๑ นางยุรพร  อนุเคราะห์กุล 
๑๘๔๒ นางรพีพัณณ์  จุลมนต ์
๑๘๔๓ นางสาวลดาวัลย์  เวทยนุกูล 
๑๘๔๔ นางสุชาดา  วงศาโรจน์ 
๑๘๔๕ นางสุปราณี  ชาญปริยวาทีวงศ ์
๑๘๔๖ นางสาวสุลัดดา  ศิริฤกษ์พิพัฒน ์
๑๘๔๗ นางอมรรัตน์  ล่ิมไทย 
๑๘๔๘ นางสาวอัจฉรา  โกศัลวัฒน์ 
๑๘๔๙ พลตรีหญิง เกศินี  ยุทธนาถจินดา 
๑๘๕๐ พลตรีหญิง จินตนา  เกิดผล 
๑๘๕๑ พลตรีหญิง ปรางจิตต์  พูลเพ็ชร ์
๑๘๕๒ พลตรีหญิง ภัสสรา  ลาวัณย์ทักษิณ 
๑๘๕๓ พลตรีหญิง วนดิา  โลหิตกุล 
๑๘๕๔ พลตรีหญิง วรรณนรทิร์  เอ่ียมสอาด 
๑๘๕๕ พลตรีหญิง คุณหญงิเวณิกา  ทวีชัยการ 
๑๘๕๖ พลตรีหญิง สุขุมาล  เวศวงศ์ษาทิพย ์

๑๘๕๗ พลตรีหญิง สุณิสา  เขตตะสิร ิ
๑๘๕๘ พลตรีหญิง อนุพร  พรหมาศ 
๑๘๕๙ พลตรีหญิง อภินทรพ์ร  พุธวัฒนะ 
๑๘๖๐ พลเรือตรีหญิง ฐิติวรรณ  กาญจนโยธิน 
๑๘๖๑ พลเรือตรีหญิง พัฒนทวิ  ศรีสมวงศ ์
๑๘๖๒ พลเรือตรีหญิง สุวัฒนา  พัฒนกาญจน ์
๑๘๖๓ พลอากาศตรีหญิง นภาวดี  อ่ิมพูลทรัพย ์
๑๘๖๔ พลอากาศตรีหญิง ประอรณี   
  ถนัดพจนามาตย ์
๑๘๖๕ นางสาวอัมพันธ์  ศิริเจริญ 
๑๘๖๖ นางสาวกรวิก  ช.สรพงษ ์
๑๘๖๗ นางสาวจิดาภา  อุ้มมนุษย์ชาติ 
๑๘๖๘ นางสาวจินตนา  กิจจํานงค์ 
๑๘๖๙ นางจินตนา  สุภาดุลย์ 
๑๘๗๐ นางสาวจุฑารสา  กาญจนสาย 
๑๘๗๑ นางเจียรผจง  เอ่ียมรัศมี 
๑๘๗๒ นางชุติมา  กล่ินรัตน์ 
๑๘๗๓ นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต ์
๑๘๗๔ นางญาณินท์  อมาตยกุล 
๑๘๗๕ นางญาณี  แสงศรีจันทร ์
๑๘๗๖ นางนงลักษณ์  ขวัญแก้ว 
๑๘๗๗ นางนนทวนั  มาเมือง 
๑๘๗๘ นางนวลจันทร์  คําหมู่ 
๑๘๗๙ นางสาวนวลน้อย  ศรีรุ่งโรจน ์
๑๘๘๐ นางนัดดา  ปฏิสังข์ 
๑๘๘๑ นางนิตยา  กัลยาศิริ 
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๑๘๘๒ นางสาวนิ่มนวล  หวังเจริญ 
๑๘๘๓ นางบุปผนาถ  ชินเดช 
๑๘๘๔ นางเบญจมาภรณ์  สัญโญชน์วิทย ์
๑๘๘๕ นางเบญจมาศ  แถวอยู่ 
๑๘๘๖ นางประไพ  งามสรรพ์ 
๑๘๘๗ นางปราณี  จุณณะปิยะ 
๑๘๘๘ นางปริศนา  พลอยน้อย 
๑๘๘๙ นางปาจรีย์  พิหเคนทร์ 
๑๘๙๐ นางพรพรรณ  จันทรโอภาส 
๑๘๙๑ นางสาวพัชนี  กฤตยานุกูล 
๑๘๙๒ นางเพ็ญศรี  สุขสวัสดิ ์
๑๘๙๓ นางเพียงพร  ตั้งศรวีงษ ์
๑๘๙๔ นางมณี  สุระสังข์ 
๑๘๙๕ นางมลฤดี  สุนทราภิวัฒน ์
๑๘๙๖ นางรพีพรรณ  รัตนพานิช 
๑๘๙๗ นางสาวระวีวรรณ  คงภิบาล 
๑๘๙๘ นางสาวรัชนีย์  ไทยาพงศ์สกุล 
๑๘๙๙ นางวนิดา  ลําเนาครุฑ 
๑๙๐๐ นางวรนันท์  มานวกุล 
๑๙๐๑ นางสาววราลักษณ์  สุวัณณะศร ี
๑๙๐๒ นางสาววัลภา  มาลาเพชร 
๑๙๐๓ นางวิลัดดา  ศรีประดิษฐ์ 
๑๙๐๔ นางสาวศิริศักดิ์  หาระบุตร 
๑๙๐๕ นางศุภลักษณ์  เอ่ียมวงศ์ศานติ์ 
๑๙๐๖ นางสาวสมจิตต์  อดิศักดิ์พานิชกิจ 
๑๙๐๗ นางสมพร  ฉัตรเนตร 

๑๙๐๘ นางสาวสมรัก  ตั้งในคุณธรรม 
๑๙๐๙ นางสาวสมโรจน์  ตันตระกูล 
๑๙๑๐ นางสมฤทัย  ครองวิริยะภาพ 
๑๙๑๑ นางสุธีรา  ทั่วประโคน 
๑๙๑๒ นางสุปาณี  จ๋วงพานิช 
๑๙๑๓ นางสุภัทรา  บูรณพันธ ์
๑๙๑๔ นางสุภัทรา  พร้อมลักษณ์ 
๑๙๑๕ นางสาวสุภาพรรณ์  ว่องไชยสิทธิ ์
๑๙๑๖ นางสุรีย์  จันทนากร 
๑๙๑๗ นางสุวรรณา  ทรัพย์มี 
๑๙๑๘ นางเสริมสุข  ศรีสุพรรณ 
๑๙๑๙ นางอภิญญา  นุกูลการ 
๑๙๒๐ นางสาวอมรา  ผลาชีวะ 
๑๙๒๑ นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ ์
๑๙๒๒ นางสาวอัจฉรา  ปรญิญาพล ปรญิญาพล 
๑๙๒๓ นางอัจฉรา  สงวนพงศ ์
๑๙๒๔ นางสาวอัญชลี  พันธาธิก 
๑๙๒๕ นางสาวอารี  กล่ินทอง 
๑๙๒๖ นางอุไรวรรณ  คูหพันธ ์
๑๙๒๗ นางอุษชา  ชัยกรณ์กิจ 
๑๙๒๘ นางสาวเอ้ืออารี  คัชมาตย์ 
๑๙๒๙ นางวราลักษณ์  ทองวินิชศิลป 
๑๙๓๐ นางจารุชา  ล้ิมแหลมทอง 
๑๙๓๑ นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ 
๑๙๓๒ นางประภา  หาญสาริกิจ 
๑๙๓๓ นางมยุรี  ยกตรี 
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๑๙๓๔ นางสุจารี  สวงโท 
๑๙๓๕ นางสุนทรี  พัวเวส 
๑๙๓๖ นางสาวสุวิจิตร  ศาตะมาน 
๑๙๓๗ นางกฤษณา  กฤษณวรรณ 
๑๙๓๘ นางสาวเกสร  เรืองรัตน์ 
๑๙๓๙ นางจริยา  ประศาสน์ศรีสุภาพ 
๑๙๔๐ นางจินตนา  ฉันทศรทัธาการ 
๑๙๔๑ นางจิรภา  อิสโรภาส 
๑๙๔๒ นางสาวฉวีวรรณ  วุฒิญาโณ 
๑๙๔๓ นางตริตาภรณ์  โขมพัตร 
๑๙๔๔ นางสาวนงค์อร  ปรียานุพันธ ์
๑๙๔๕ นางสาวนฤมล  ทนกล้า 
๑๙๔๖ นางนฤมล  พนาวงศ์ 
๑๙๔๗ นางประคองศรี  หาญตระการพงษ์ 
๑๙๔๘ นางพรทิพย์  วิสารทานนท ์
๑๙๔๙ นางสาวพัชรินทร์  สนธิ์ไพโรจน ์
๑๙๕๐ นางพัชรี  เนียมศรีจันทร ์
๑๙๕๑ นางพิศวาท  บัวรา 
๑๙๕๒ นางภัทราธิป  วัชรโกมลพันธ ์
๑๙๕๓ นางสาวมนยา  เอกทัตร์ 
๑๙๕๔ นางมัณฑนา  มิลน์ 
๑๙๕๕ นางเรณู  ยาชิโร 
๑๙๕๖ นางวลัยรัตน์  วรรณปิยะรตัน ์
๑๙๕๗ นางสาววิไล  ลินจงสุบงกช 
๑๙๕๘ นางศิริณี  พูนไชยศร ี
๑๙๕๙ นางสาวโศภิษฐ์  ธัญลักษณากุล 

๑๙๖๐ นางสมพร  พุฒวันเพ็ญ 
๑๙๖๑ นางสาวสมรัก  เกิดกฤษฎานนท์ 
๑๙๖๒ นางสุภัทรา  อุไรวรรณ์ 
๑๙๖๓ นางสุรภี  กีรติยะอังกูร 
๑๙๖๔ นางสาวเสียงแจ๋ว  พิริยพฤนต ์
๑๙๖๕ นางอารีย์  โสมวดี 
๑๙๖๖ นางนิภารัตน์  วัฒนชีวโนปกรณ ์
๑๙๖๗ นางปิยะรัตน์  สุวรรณจนิดา 
๑๙๖๘ นางสาวราตรี  ตันติ์ทวิสุทธิ ์
๑๙๖๙ นางโรจนา  อรุณสกุล 
๑๙๗๐ นางสาววนาพร  กิตดาการ 
๑๙๗๑ นางสุราลัย  ไพอนนท์ 
๑๙๗๒ นางสาวจารุภา  อยู่พูล 
๑๙๗๓ นางสุนันท์  ทานะรมณ ์
๑๙๗๔ นางอุดมวรรณ  ก้าวสัมพันธ์ 
๑๙๗๕ นางจงกลนี  อยู่สบาย 
๑๙๗๖ นางเบ็ญจพร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
๑๙๗๗ นางปรียา  มิตรานนท์ 
๑๙๗๘ นางสาวมาลี  วงศาโรจน์ 
๑๙๗๙ นางสาวสมศรี  ฮ่ันตระกูล 
๑๙๘๐ นางสายจิต  ขุทรานนท ์
๑๙๘๑ นางสุมาลี  ประจวบ 
๑๙๘๒ นางอรพินท์  แมททวิ 
๑๙๘๓ นางนพมาศ  ไตรวชิรางกูร 
๑๙๘๔ นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช 
๑๙๘๕ นางมารยาท  วีรวิกรม 
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๑๙๘๖ นางสาวจิราภรณ์  ตุลยานนท ์
๑๙๘๗ นางสาวพัชรี  พงษ์พิทักษ์ 
๑๙๘๘ นางสาวภคอร  วีระอมรกุล 
๑๙๘๙ นางมัณฑนา  สมุทวงศ์วิรยิะ 
๑๙๙๐ นางยุคุนธร  พงศศ์ุภผลกิจ 
๑๙๙๑ นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล 
๑๙๙๒ นางวัชรี  ธาดาธํารงเวช 
๑๙๙๓ นางสาวสุนันทา  กังวาลกุลกิจ 
๑๙๙๔ นางสาวอรุณี  พูลแก้ว 
๑๙๙๕ นางกานดาภรณ์  ทูลยอดพันธ ์
๑๙๙๖ นางสาวขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท ์
๑๙๙๗ นางจินตนา  ศรีทอง 
๑๙๙๘ นางสาวจุฑารัตน์  ปริญวชิรพัฒน ์
๑๙๙๙ นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษด ี
๒๐๐๐ นางชไมพร  เฝ้าทรัพย์ 
๒๐๐๑ นางชุลีวันทน์  สายสิงห์ทอง 
๒๐๐๒ นางชูสม  รัตนนิตย ์
๒๐๐๓ นางฐิตารีย์  ตันสุรัตน ์
๒๐๐๔ นางสาวณุวรรณา  อนันตกิจไพศาล 
๒๐๐๕ นางทองง้วน  แก้วเฮ้า 
๒๐๐๖ นางสาวนวลจันทร์  อาทโรประยูร 
๒๐๐๗ นางนวลถนอม  คงทน 
๒๐๐๘ นางนัยนา  ฤกษ์ดี 
๒๐๐๙ นางนิทรา  แย้มบุตร 
๒๐๑๐ นางบุญราศรี  ตั้งศรีวงศ ์
๒๐๑๑ นางประพีร์  เกิดเพิ่มพูล 

๒๐๑๒ นางสาวปราณี  นันทเสนามาตร์ 
๒๐๑๓ นางปรียา  ปาลิโพธิ 
๒๐๑๔ นางพรรณิภา  โกมลวิภาต 
๒๐๑๕ นางพรรณี  งามขํา 
๒๐๑๖ นางสาวพัชรี  ฟองเจริญ 
๒๐๑๗ นางพัชรี  วิรูหญาณ 
๒๐๑๘ นางเพ็ญพร  ศุภสุข 
๒๐๑๙ นางสาวภคมณฑน์  บุตรนิพันธ ์
๒๐๒๐ นางภัสวดี  เชื้อบัณฑิต 
๒๐๒๑ นางสาวรมย์ชลี  เนียมโภคะ 
๒๐๒๒ นางสาวรัตนา  มุ่ยเรืองศรี 
๒๐๒๓ นางวชิรา  ยุพการนนท ์
๒๐๒๔ นางวรชพร  เพชรสุวรรณ 
๒๐๒๕ นางวัจนา  กรกชมาศ 
๒๐๒๖ นางวิชุดา  เชยประทุม 
๒๐๒๗ นางสาวศิระภา  วาระเลิศ 
๒๐๒๘ นางสมใจ  อาจแสน 
๒๐๒๙ นางสมทรง  อาจลออ 
๒๐๓๐ นางสันวณี  สุวรรณจูฑะ 
๒๐๓๑ นางสาวสุนันทา  นิลวรรณ 
๒๐๓๒ นางสุวรรณี  คงพราหมณ์ 
๒๐๓๓ นางอุษา  สุปิยะพันธ์ 
๒๐๓๔ นางฐิติพร  บุณยธนะ 
๒๐๓๕ นางนรีพรรณ  สุวรรณกิตต ิ
๒๐๓๖ นางสาวเพลินใจ  แต้เกษม 
๒๐๓๗ นางสาวเพลินใจ  เหรียญนาค 
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๒๐๓๘ นางสาวลัคนา  ลักษณ์ศิริ 
๒๐๓๙ นางศิวากร  คูรัตนเวช 
๒๐๔๐ นางกุสุมา  อยู่เจริญ 
๒๐๔๑ นางคนึงนิจ  โกศัลวัฒน ์
๒๐๔๒ นางจริยา  หลีเจริญ 
๒๐๔๓ นางสาวจิราภรณ์  ลีสุวัฒน ์
๒๐๔๔ นางจุฑามาศ  บุญอาจ 
๒๐๔๕ นางดวงมน  บูรณฤกษ์ 
๒๐๔๖ นางเตือนจิต  ศรีศาลา 
๒๐๔๗ หม่อมหลวงปุณฑริก  สมิติ 
๒๐๔๘ นางพรทิพย์  ทองเอ่ียม 
๒๐๔๙ นางภาวนุช  ฟุ้งลัดดา 
๒๐๕๐ นางวีณา  เลิศกมลมาศ 
๒๐๕๑ นางศิริกาญจนา  พัฒนาศักดิ์ 
๒๐๕๒ นางสินี  จงจิตต ์
๒๐๕๓ นางสาวสุดธิดา  กรุงไกรวงศ์ 
๒๐๕๔ นางสาวสุภาวดี  ตันเจริญผล 
๒๐๕๕ นางกรกมล  เพชรล้อมทอง 
๒๐๕๖ นางสาวจันทร์สุดา  รักษ์พลเมือง 
๒๐๕๗ นางนนทพร  พรประยุทธ วนังาม 
๒๐๕๘ นางนิภา  เจียมโฆสิต 
๒๐๕๙ นางพรรณนิภา  มุสิกุล 
๒๐๖๐ นางเรวดี  สกุลพาณิชย ์
๒๐๖๑ นางวิลาวัณย์  ทรพัยพ์ันแสน 
๒๐๖๒ นางสาวอัจฉรา  อ่อนจันทร ์
๒๐๖๓ นางนันทวรรณ  ชื่นศิร ิ

๒๐๖๔ นางกชกร  เฉลิมกาญจนา 
๒๐๖๕ นางกมนพรรธน์  ทิพยไกรศรโชต ิ
๒๐๖๖ นางสาวกมลทิพย์  กสิภาร์ 
๒๐๖๗ นางสาวกมลวัลย์  ลือประเสริฐ 
๒๐๖๘ นางสาวกรกฎ  เห็นแสงวิไล 
๒๐๖๙ นางสาวกรรณิกา  คงสาคร 
๒๐๗๐ นางกรรณิกา  สิงห์ศรี 
๒๐๗๑ นางกรรณิการ์  ดิษยวงศ ์
๒๐๗๒ นางสาวกรุณี  ขวัญบุญจัน 
๒๐๗๓ นางกฤตวัน  ศิริบูรณ ์
๒๐๗๔ นางกฤษณา  ชินสิญจน์ 
๒๐๗๕ นางสาวกัญจนา  ธีระกุล 
๒๐๗๖ นางสาวกัญชลี  เจติยานนท์ 
๒๐๗๗ นางกัญญดา  ประจุศิลป 
๒๐๗๘ นางกาญจนา  โชคถาวร 
๒๐๗๙ นางกานดา  ทองคลองไทร 
๒๐๘๐ นางกาบแก้ว  สุคนธสรรพ์ 
๒๐๘๑ นางสาวกิติมา  อินทรัมพรรย ์
๒๐๘๒ นางสาวเกษร  จันทร์ศิริ 
๒๐๘๓ นางเก้ือจิตต์  ฉิมทิม 
๒๐๘๔ นางคณิตา  ตังคณานุรักษ์ 
๒๐๘๕ นางคัทรี  ชัยชาญวัฒนากุล 
๒๐๘๖ นางฆรณี  ตุ้ยเต็มวงศ ์
๒๐๘๗ นางสาวจงจินตน์  รัตนาภินันท์ชัย 
๒๐๘๘ นางสาวจงรักษ์  อุตรารัชต์กิจ 
๒๐๘๙ นางจอมใจ  พีรพัฒนา 
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๒๐๙๐ นางสาวจารุณี  มณีกุล 
๒๐๙๑ นางจารุณี  วงศ์ละคร 
๒๐๙๒ นางจํานงค์  แจ่มจันทรวงษ ์
๒๐๙๓ นางจิตเกษม  สุวรรณรัฐ 
๒๐๙๔ นางสาวจิตตินันท์  บุญสถิรกุล 
๒๐๙๕ นางจินันทนา  จอมดวง 
๒๐๙๖ นางจิราพร  กุลสาริน 
๒๐๙๗ นางสาวจิราพร  ชมพิกุล 
๒๐๙๘ นางจิราพร  สิทธิถาวร 
๒๐๙๙ นางจิรายุ  เอ้ือวรากุล 
๒๑๐๐ นางจุไร  โชคประสิทธิ์ 
๒๑๐๑ นางสาวเจนจิรา  เรืองชยจตุพร 
๒๑๐๒ นางเจียมจิต  เผือกศรี 
๒๑๐๓ นางเจียมจิตร  ชวากร 
๒๑๐๔ นางเจียรนัย  เล็กอุทัย 
๒๑๐๕ นางสาวฉวีวรรณ  หลิมวัฒนา 
๒๑๐๖ นางฉัตรนภา  พรหมมา 
๒๑๐๗ นางสาวเฉิดเฉลา  แก้วประเคน 
๒๑๐๘ นางสาวโฉมพิลาศ  จงสมชัย 
๒๑๐๙ นางช่อทิพย์  ปุรินทวรกุล 
๒๑๑๐ นางชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ 
๒๑๑๑ นางสาวชื่นจิตต์  บุญเฉิด 
๒๑๑๒ นางสาวชุติมณฑน์  บุญมาก 
๒๑๑๓ นางชุติมา  เวทการ 
๒๑๑๔ นางชุติมา  อัตถากรโกวิท 
๒๑๑๕ นางสาวชุลีพร  วงศ์ธวัชนุกูล 

๒๑๑๖ นางฐปนรรต  พรหมอินทร์ 
๒๑๑๗ นางสาวณัฐยา  แซ่อ้ึง 
๒๑๑๘ นางณัฐวดี  ณ มโนรม 
๒๑๑๙ นางสาวดวงมณี  จงรักษ์ 
๒๑๒๐ นางดวงสมร  สุวัฑฒน 
๒๑๒๑ นางดวงสมร  อรพินท ์
๒๑๒๒ นางสาวดารณี  อุทัยรัตนกิจ 
๒๑๒๓ นางถนอมพร  เลาหจรัสแสง 
๒๑๒๔ นางทัชชมัย  ทองอุไร 
๒๑๒๕ นางสาวทัศนา  ไข่คํา 
๒๑๒๖ นางทัศนีย์  บุญเติม 
๒๑๒๗ นางสาวทัศนีย์  ศิริวรรณ 
๒๑๒๘ นางสาวทิพยา  เอกลักษณานันท์ 
๒๑๒๙ นางทิพวรรณ  ลิมังกูร 
๒๑๓๐ นางทิพวรรณ  สิทธริังสรรค ์
๒๑๓๑ นางสาวทิพาพร  วงศ์หงษ์กุล 
๒๑๓๒ นางธารทิพย์  พรหมขัตแิก้ว 
๒๑๓๓ นางสาวนงนิตย์  ธีระวฒันสุข 
๒๑๓๔ นางสาวนงนุช  เลาหะวิสุทธิ์ 
๒๑๓๕ นางนงนุช  สุขวาร ี
๒๑๓๖ นางนพมณี  โทปุญญานนท ์
๒๑๓๗ นางสาวนภาทรัพย์  เลิศปรีดากร 
๒๑๓๘ นางนฤมล  คล้ายแก้ว 
๒๑๓๙ นางนฤมล  ธีรวัฒน ์
๒๑๔๐ นางสาวนวลน้อย  บรมรัตนพงศ ์
๒๑๔๑ นางสาวนวลพรรณ  งามยี่สุ่น 



 หน้า   ๗๙  
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๒๑๔๒ นางสาวนัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล 
๒๑๔๓ นางนันทนา  แจ้งสุวรรณ ์
๒๑๔๔ นางสาวนันทรตัน์  โฆมานะสิน 
๒๑๔๕ นางนัยนา  อรรจนาทร 
๒๑๔๖ นางนาฎยา  วงษ์ปาน 
๒๑๔๗ นางสาวนาฏสุดา  ภูมิจํานงค์ 
๒๑๔๘ นางนิดา  ชาญบรรยง 
๒๑๔๙ นางสาวนิตยา  นิจพานิชย ์
๒๑๕๐ นางสาวนิตยา  วัจนะภูมิ 
๒๑๕๑ นางสาวนิธิดา  อดิภัทรนันท ์
๒๑๕๒ นางสาวนิศา  ชัชกุล 
๒๑๕๓ นางสาวนุชนารถ  ศรีวงศิตานนท ์
๒๑๕๔ นางแน่งน้อย  ดวงดารา 
๒๑๕๕ นางบงกชรัตน์  ปิติยนต ์
๒๑๕๖ นางสาวบุญจันทร์  วงศ์สุนพรัตน ์
๒๑๕๗ นางสาวบุญตา  ช่วยมาก 
๒๑๕๘ นางสาวบุญอนันต์  พินัยทรัพย ์
๒๑๕๙ นางสาวบุษกร  บิณฑสันต์ 
๒๑๖๐ นางบุษยา  บุนนาค 
๒๑๖๑ นางเบญจวรรณ  ปิตาสวัสดิ์ 
๒๑๖๒ นางสาวปนัดดา  อินทร์พรหม 
๒๑๖๓ นางสาวประณิธิ  หงสประภาส 
๒๑๖๔ นางประณีต  ส่งวัฒนา 
๒๑๖๕ นางประนอม  แก้วระคน 
๒๑๖๖ นางประภาศรี  อ่ึงกุล 
๒๑๖๗ นางปราณี  อัศวภูษิตกุล 

๒๑๖๘ นางสาวปรียา  ขุมทรัพย ์
๒๑๖๙ นางปัญจวรรณ  ธนสทุธิพทิักษ์ 
๒๑๗๐ นางปัทมาวดี  เล่ห์มงคล 
๒๑๗๑ นางสาวปาริชาต  สถาปิตานนท์ 
๒๑๗๒ นางปิยะนันท์  พิสิษฐพงศ ์
๒๑๗๓ นางสาวเปรมจิต  อาภรณ์แม่กลอง 
๒๑๗๔ นางพรณยี์  ตะกรุดทอง 
๒๑๗๕ นางพรทิพย์  ประพันธ์พจน ์
๒๑๗๖ นางสาวพรทิพย์  ไวแสง 
๒๑๗๗ นางสาวพรรณจิรา  วงศ์สวัสดิ ์
๒๑๗๘ นางพรรณี  พักคง 
๒๑๗๙ นางพวงเพชร  บุตร ี
๒๑๘๐ นางพวงมณี  ชัยเสร ี
๒๑๘๑ นางพัชรา  ก้อยชูสกุล 
๒๑๘๒ นางสาวพัชรี  เจียรนัยกูร 
๒๑๘๓ นางพัชรี  ตั้งตระกูล 
๒๑๘๔ นางสาวพันทวี  เชื้อขาว 
๒๑๘๕ นางสาวพิชา  เกษตรเวทิน 
๒๑๘๖ นางพิณทพิย์  กรรณสตูร 
๒๑๘๗ นางพิมภา  สุตรา 
๒๑๘๘ นางพิศมัย  แก้วทาสี 
๒๑๘๙ นางเพชรรัตน์  ธรรมเบญจพล 
๒๑๙๐ นางเพ็ญจิตร  ศรีนพคณุ 
๒๑๙๑ นางสาวเพ็ญพักตร์  ทองแท ้
๒๑๙๒ นางเพ็ญศรี  เจริญวานิช 
๒๑๙๓ นางเพียงพบ  มนต์นวลปรางค ์
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๒๑๙๔ นางเพียรจิตต์  ภูมิสิริกุล 
๒๑๙๕ นางภาวินี  ยมดํา 
๒๑๙๖ นางภิญญ์ฑิตา  มุ่งการดี 
๒๑๙๗ นางสาวภิรมยา  คุรุเสถียร 
๒๑๙๘ นางมณฑลี  ศาสนนันทน ์
๒๑๙๙ นางมณฑา  ประพันธ์เนติวุฒ ิ
๒๒๐๐ นางมณฑา  สมานบุญ 
๒๒๐๑ นางมณฑิรา  ตัณฑนุช 
๒๒๐๒ นางสาวมยุรี  รัตนมุง 
๒๒๐๓ นางมัทนี  สงวนเสริมศร ี
๒๒๐๔ นางมาระตรี  เปลี่ยนศิริชัย 
๒๒๐๕ นางมาลัย  เมืองน้อย 
๒๒๐๖ นางมาลี  พัฒนกุล 
๒๒๐๗ นางมาลี  เอ้ืออํานวย 
๒๒๐๘ นางสาวมุขดา  ศิริเทพทว ี
๒๒๐๙ นางเมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ 
๒๒๑๐ นางแม้นสรวง  วุฒิอุดมเลิศ 
๒๒๑๑ ร้อยตํารวจเอกหญิง ยุพิน  อังสุโรจน์ 
๒๒๑๒ นางเยาวลักษณ์  สุขธนะ 
๒๒๑๓ นางสาวเยาวลักษณ์  สุรพันธพิศิษฐ์ 
๒๒๑๔ นางเยาวลักษณ์  อู่ปรัชญา 
๒๒๑๕ นางรจนา  ยศธสาร 
๒๒๑๖ นางสาวรวิพร  คูเจริญไพศาล 
๒๒๑๗ นางรสคนธ์  รัตนเสริมพงศ ์
๒๒๑๘ นางสาวรสริน  พิมลบรรยงก์ 
๒๒๑๙ นางรสริน  ว่องวิไลรัตน ์

๒๒๒๐ นางสาวระวีวรรณ  เอ้ือพันธ์วิริยะกุล 
๒๒๒๑ นางรัชดา  คล่ีสุนทร 
๒๒๒๒ นางรัตนา  ชิดชอบ 
๒๒๒๓ นางรัตนา  ศรีเหรัญ 
๒๒๒๔ นางรัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน ์
๒๒๒๕ นางรับพร  กิตติวัชร 
๒๒๒๖ นางรัศมี  วุฒิเสน 
๒๒๒๗ นางรุ้งทิพย์  พันธุเมธากุล 
๒๒๒๘ นางรุ่งทิวา  ชูทอง 
๒๒๒๙ นางรุ่งนภา  ศรีชนะ 
๒๒๓๐ นางสาวละอองศรี  อัชชนียะสกุล 
๒๒๓๑ นางลักษณา  พื้นชมภู 
๒๒๓๒ นางลัดดาวัลย์  ศรีจารึก 
๒๒๓๓ นางสาวลาวัลย์  ศรีพงษ ์
๒๒๓๔ นางลีณา  สุนทรสุข 
๒๒๓๕ นางสาวเลิศลักษณ์  เงินศิริ 
๒๒๓๖ นางสาววงเดือน  ป้ันดี 
๒๒๓๗ นางวรรณชนก  จันทชุม 
๒๒๓๘ นางวรรณนิภา  บุญระยอง 
๒๒๓๙ นางสาววรรณภา  ศรีธัญรัตน ์
๒๒๔๐ นางวรรณา  ชูเกาะ 
๒๒๔๑ นางสาววรรณี  กัณฐกมาลากุล 
๒๒๔๒ นางวรรณี  ธรรมโชต ิ
๒๒๔๓ นางวรัญญา  ว่องวิทย ์
๒๒๔๔ นางสาววรางคณา  สมพงษ์ 
๒๒๔๕ นางวราภรณ์  ตันรัตนกุล 
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๒๒๔๖ นางสาววราภรณ์  เลิศพูนวิไลกุล 
๒๒๔๗ นางสาววราสิริ  สาครวาสี 
๒๒๔๘ นางสาววรุณี  เชาวน์สุขุม 
๒๒๔๙ นางวลัยรัตน์  จันทรวงศ ์
๒๒๕๐ นางวัชราภรณ์  ทศพร 
๒๒๕๑ นางวัชรี  พฤกษิกานนท ์
๒๒๕๒ นางวันทนา  จันทพันธ ์
๒๒๕๓ นางวันทนยี์  แสนภักด ี
๒๒๕๔ นางวันวิศาข์  งามผ่องใส 
๒๒๕๕ นางวารินทร์  พิมพา 
๒๒๕๖ นางวารี  ว่องโชติกุล 
๒๒๕๗ นางวารีรัตน์  แก้วอุไร 
๒๒๕๘ นางวิภา  สุโรจนะเมธากุล 
๒๒๕๙ นางวิภาภรณ์  บุญยงค ์
๒๒๖๐ นางวิมล  เอมโอช 
๒๒๖๑ นางวิไลลักษณ์  กิจจนะพานิช 
๒๒๖๒ นางวิไลวรรณ  วิฑรูย์สฤษฏ์ศิลป์ 
๒๒๖๓ นางศรินทรท์ิพย์  แทนธานี 
๒๒๖๔ นางศรีเทียน  ตรีศริิรัตน ์
๒๒๖๕ นางศรีน้อย  ชุ่มคํา 
๒๒๖๖ นางสาวศรีวิชา  ครุฑสูตร 
๒๒๖๗ นางสาวศศิเพ็ญ  พวงสายใจ 
๒๒๖๘ นางสาวศันสนีย์  จําจด 
๒๒๖๙ นางศันสนีย์  วงศ์ไวศยวรรณ 
๒๒๗๐ นางศิรินุช  ศรีเจริญเวช 
๒๒๗๑ นางสาวศิริพร  กิรติการกุล 

๒๒๗๒ นางศิริพร  ดํารงค์ศักดิ์กุล 
๒๒๗๓ นางศิริพร  ปัญญาบาล 
๒๒๗๔ นางศิริพร  สุเมธารัตน์ 
๒๒๗๕ นางสาวศิริพรรณ  ตันตาคม 
๒๒๗๖ นางศิริรัตน์  เรืองจุ้ย 
๒๒๗๗ นางศิริวรรณ์  สันทัด 
๒๒๗๘ นางสาวศิริวัลห์  วัฒนสินธุ ์
๒๒๗๙ นางสาวศุภจิตรา  ชัชวาลย์ 
๒๒๘๐ นางสาวสมพร  วัฒนนุกูลเกียรต ิ
๒๒๘๑ นางสมพร  หวานเสร็จ 
๒๒๘๒ นางสมศรี  ภัทรธรรม 
๒๒๘๓ นางสมศิริ  อรุโณทัย 
๒๒๘๔ นางสาวสรัญญา  วัชโรทัย 
๒๒๘๕ นางสาวสันติยา  เอกอัคร 
๒๒๘๖ นางสาคร  กล้าหาญ 
๒๒๘๗ นางสายตา  บุญโฉม 
๒๒๘๘ นางสาวสําอาง  สืบสมาน 
๒๒๘๙ นางสาวสิริกร  กาญจนสุนทร 
๒๒๙๐ นางสาวสิริกุล  วะสี 
๒๒๙๑ นางสาวสิรินดา  ยุ่นฉลาด 
๒๒๙๒ นางสิริภัทร์  พราหมณีย ์
๒๒๙๓ นางสิริวรรณ  นันทจันทูล 
๒๒๙๔ นางสิริสิน  ชุมรุม 
๒๒๙๕ นางสุกรี  จามพัฒน์ 
๒๒๙๖ นางสุกัญญา  ณ ตะก่ัวทุ่ง 
๒๒๙๗ นางสุกัญญา  บูรณเดชาชัย 
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๒๒๙๘ นางสาวสุคนธา  เจริญวิทย ์
๒๒๙๙ นางสาวสุจิตรา  เทียนสวัสดิ ์
๒๓๐๐ นางสาวสุชาดา  ตั้งทางธรรม 
๒๓๐๑ นางสุชาวดี  เกษมณี 
๒๓๐๒ นางสุณี  ภู่สีม่วง 
๒๓๐๓ นางสุดจิต  สงวนเรือง 
๒๓๐๔ นางสาวสุดา  วรรณประสาท 
๒๓๐๕ นางสุนี  ศักดาเดช 
๒๓๐๖ นางสุนีย์  สอนตระกูล 
๒๓๐๗ นางสุนีย์  สุนทรมีเสถียร 
๒๓๐๘ นางสาวสุปริญญา  ชุกะวัฒน์ 
๒๓๐๙ นางสุปรียา  ตันสกุล 
๒๓๑๐ นางสาวสุปรียา  วงษ์ตระหง่าน 
๒๓๑๑ นางสาวสุพร  รัตนพันธ ์
๒๓๑๒ นางสุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล 
๒๓๑๓ นางสุภัทรพร  เทพมงคล 
๒๓๑๔ นางสุภัทรา  อมาตยกุล 
๒๓๑๕ นางสุภาณี  โลหิตานนท ์
๒๓๑๖ นางสุภาภรณ์  ศรีร่มโพธิ์ทอง 
๒๓๑๗ นางสาวสุมน  มาสุธน 
๒๓๑๘ นางสาวสุมาลี  จันทร์ชลอ 
๒๓๑๙ นางสุมาลี  สันติพลวุฒิ 
๒๓๒๐ นางสุรางค์  นันทกาวงศ ์
๒๓๒๑ นางสุรางค์  สีโท 
๒๓๒๒ นางสุรีย์  อรรถกร 
๒๓๒๓ นางสุวรรณี  พทุธิศร ี

๒๓๒๔ นางสุวรรณี  วทิยอุดม 
๒๓๒๕ นางสาวสุวารีย์  วงศ์วัฒนา 
๒๓๒๖ นางสาวสุวิภาภรณ์  ศิริพรพทิักษ์ 
๒๓๒๗ นางสุวิสา  พัฒนเกียรต ิ
๒๓๒๘ นางเสาวนี  มรกตเขียว 
๒๓๒๙ นางเสาวรัตน์  เอ้ือเพิ่มเกียรติ 
๒๓๓๐ นางสาวแสงเทียน  อัจจิมางกูร 
๒๓๓๑ นางโสภณา  ตาแก้ว 
๒๓๓๒ นางสาวโสภาพรรณ  แสงศัพท ์
๒๓๓๓ นางโสภารัตน์  จารุสมบัติ 
๒๓๓๔ นางโสภิต  นามเชียงใต้ 
๒๓๓๕ นางสาวโสมสกาว  เพชรานนท ์
๒๓๓๖ นางไหมไทย  ศรีแก้ว 
๒๓๓๗ นางสาวอภิญญา  อัศวนิก 
๒๓๓๘ นางอรชร  มณีสงฆ์ 
๒๓๓๙ นางอรชาต  สืบสิทธิ์ 
๒๓๔๐ นางอรนุช  ลิมตศิริ 
๒๓๔๑ นางสาวอรพรรณ  พนัสพฒันา 
๒๓๔๒ นางอรรฆิศา  ไชกิจภิญโญ 
๒๓๔๓ นางอรลักษณ์  รอดอนันต์ 
๒๓๔๔ นางอรวรรณ  ชมชัยยา 
๒๓๔๕ นางสาวอรวรรณ  วงศ์มีเกียรต ิ
๒๓๔๖ นางอรสิริ  ชื่นทรวง 
๒๓๔๗ นางอรอุมา  โต๊ะยามา 
๒๓๔๘ นางสาวอรินทิพย์  ธรรมชยัพิเนต 
๒๓๔๙ นางอรุณรัตน์  วิเชียรเขียว 
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๒๓๕๐ นางสาวอรุณวดี  ชนะวงศ ์
๒๓๕๑ นางอัจจนา  วงศ์ชัยสุวัฒน ์
๒๓๕๒ นางอัจฉรา  ธรรมาภรณ์ 
๒๓๕๓ นางอัจฉราพร  สีหิรัญวงศ ์
๒๓๕๔ นางอัจฉราภรณ์  เป่ียมสมบูรณ์ 
๒๓๕๕ นางสาวอัมพร  บํารุงผล 
๒๓๕๖ นางอารีย์  ธัญกิจจานุกิจ 
๒๓๕๗ นางอารีรัตน์  สุพุทธิธาดา 
๒๓๕๘ นางอาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ 
๒๓๕๙ นางอําพน  ศรีรักษา 
๒๓๖๐ นางสาวอําไพ  จารุวัชรพาณิชกุล 
๒๓๖๑ นางอ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ 
๒๓๖๒ นางอุดมลักษณ์  มัจฉาชีพ 
๒๓๖๓ นางสาวอุทุมมา  มัฆะเนมี 
๒๓๖๔ นางสาวอุบลรัตน์  พันธุมินทร ์
๒๓๖๕ นางสาวอุมา  ประวัติ 
๒๓๖๖ นางอุษณีย์  เพชรรัชตะชาต ิ
๒๓๖๗ นางสาวอุษณีย์  ลีรวัฒน ์
๒๓๖๘ นางสาวอุษา  เชษฐานนท์ 
๒๓๖๙ นางสาวอุษา  เทียนทอง 
๒๓๗๐ นางเอ้ือเอ็นดู  ดิศกุล ณ อยุธยา 
๒๓๗๑ นางกฤษณา  ศิริวิบุลยกิติ 
๒๓๗๒ นางสาวกุลประภัสสร์  ไปรยายุตากุล 
๒๓๗๓ นางคชาภรณ์  เจียนิวัตต ์
๒๓๗๔ นางจรรยา  ทวีทอง 
๒๓๗๕ นางจันทร์สุดา  สุขบํารุง 

๒๓๗๖ นางจารุวรรณ  จงวนิช 
๒๓๗๗ นางจิราภรณ์  ศาลิคุปต 
๒๓๗๘ นางจุฑารัตน์  ไกรศรีวรรธนะ 
๒๓๗๙ นางจุไรรัตน์  วิริยะประกอบ 
๒๓๘๐ นางชุดา  ศรีสุคนธ ์
๒๓๘๑ นางสาวฐานิสรา  กนกการ 
๒๓๘๒ นางถนอมจิตร์  พัฒนศิลป์ 
๒๓๘๓ นางทวิชตยิา  มาลัยกรอง 
๒๓๘๔ นางสาวทัศนีย์  ตันติฤทธิศักดิ ์
๒๓๘๕ นางทัศนีย์  อักษรมัต 
๒๓๘๖ นางทิพยา  บุญทอง 
๒๓๘๗ นางสาวธนพร  พนาคุปต ์
๒๓๘๘ นางธวัลรัตน์  แดงหาญ 
๒๓๘๙ นางสาวธาริยา  เสาวรัญ 
๒๓๙๐ นางธารีทิพย์  นันทรักษ์ชัยกุล 
๒๓๙๑ นางนงรัก  คูหากาญจน์ 
๒๓๙๒ นางนันทยิา  ตัณฑชุณห์ 
๒๓๙๓ นางนาริศา  หีมสุหรี 
๒๓๙๔ นางสาวนินี  สุไลมาน 
๒๓๙๕ นางสาวนิมัศตูรา  แว 
๒๓๙๖ นางสาวบุญนะ  บัวศรี 
๒๓๙๗ นางบุญศรี  เลาหภักดี 
๒๓๙๘ นางสาวบุษราวรรณ  ศรีวรรธนะ 
๒๓๙๙ นางปัญจรัตน์  ศรีสว่าง 
๒๔๐๐ นางปาริชาติ  ตั้งกฤษณขจร 
๒๔๐๑ นางพรทิพย์  วงศ์รัตนพงษ ์
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๒๔๐๒ นางพรพรรณ  กุลเวชกิจ 
๒๔๐๓ นางสาวพรรณทิพา  แก้วมาตย์ 
๒๔๐๔ นางพวงทอง  ไชยตา 
๒๔๐๕ นางสาวพัชราพร  แซ่เอ้า 
๒๔๐๖ นางสาวพัชราลักษณ์  เถื่อนนาดี 
๒๔๐๗ นางสาวพูนพิศ  บูรณะการเจริญ 
๒๔๐๘ นางสาวไพวรรณ์  เหล่าวัฒนาถาวร 
๒๔๐๙ นางเฟื่องรักษ์  ร่วมเจริญ 
๒๔๑๐ นางภัทรา  อังสุวรรณ 
๒๔๑๑ นางมธุรส  ชัยวรพร 
๒๔๑๒ นางมนัสนิตย์  บุณยทรรพ 
๒๔๑๓ นางมยุเรศ  อร่ามรัตน์ 
๒๔๑๔ นางมาลินี  บุณยรัตพันธุ ์
๒๔๑๕ นางยุพเรศ  จํารัสธนสาร 
๒๔๑๖ นางสาวยุพิน  ทองกําผลา 
๒๔๑๗ นางเย็นจิตร  เตชะดํารงสิน 
๒๔๑๘ นางรจนา  โชติวุฒิมนตร ี
๒๔๑๙ นางสาวรัจจา  ศรีสุเทพ 
๒๔๒๐ นางรัตนาภรณ์  พงษ์ประจักษ์ 
๒๔๒๑ นางวนัญญา  กุมาร 
๒๔๒๒ นางสาววนิดา  กีรติกรณ์สุภัค 
๒๔๒๓ นางสาววลัยพร  สถิตย์ศรีวงศ ์
๒๔๒๔ นางสาววไลพร  ดิษฐไชยวงศ ์
๒๔๒๕ นางสาววารุณี  ตันติวิสุทธิ ์
๒๔๒๖ นางวิภาจรี  นวสิริ 
๒๔๒๗ นางวิไลพรรณ  ริมชลา 

๒๔๒๘ นางสาวศรีสมร  กมลเพ็ชร 
๒๔๒๙ นางศศิธร  ตั้งสวัสดิ ์
๒๔๓๐ นางสาวศิริพรรณ  เอ่ียมรุ่งโรจน์ 
๒๔๓๑ นางสาวศิริมา  ปัทมดิลก 
๒๔๓๒ นางสาวส่งศรี  กิตติรักษ์ตระกูล 
๒๔๓๓ นางสถาพร  จิรัฐติกาลกิจ 
๒๔๓๔ นางสมจิตร์  ศักดิ์สิทธิกร 
๒๔๓๕ นางสาวสมจินต์  จินดาวิจักษณ์ 
๒๔๓๖ นางสมใจ  ศุภฤทธิธํารง 
๒๔๓๗ นางสุจิตรา  ขันติยานันท ์
๒๔๓๘ นางสุฑารัตน์  ตั้งสกุลวัฒนา 
๒๔๓๙ นางสุดารัตน์  วัฒนโยธิน 
๒๔๔๐ นางสุนิสา  ไทยจินดา 
๒๔๔๑ นางสาวสุนิสา  เสียงสกุลไทย 
๒๔๔๒ นางสาวสุรางค์  เลิศคชาธาร 
๒๔๔๓ นางเสาวนิต  วิชัยขัทคะ 
๒๔๔๔ นางเสาวลักษณ์  สุริยมงคล 
๒๔๔๕ นางสาวอังคณา  เจริญวัฒนาโชคชัย 
๒๔๔๖ นางสาวอัญชลี  จูฑะพุทธ ิ
๒๔๔๗ นางสาวอัญชลี  ภุมมา 
๒๔๔๘ นางอํานวยพร  มหาวิไล 
๒๔๔๙ นางอุดมลักษณ์  สุวรรณคีร ี
๒๔๕๐ นางอุทุมพร  กําภู ณ อยุธยา 
๒๔๕๑ นางอุมาพร  ผจงรักษ์ 
๒๔๕๒ นางอุไร  พันธุ์เมฆา 
๒๔๕๓ นางศรีสุดา  สําราญรมย์ 
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๒๔๕๔ นางสาวสิริรัตน์  สิริคันธานนท ์
๒๔๕๕ นางอุไรวรรณ  จันทราย ุ
๒๔๕๖ คุณเพ็ญศรี  เขียวมีส่วน 
๒๔๕๗ พลตํารวจตรีหญิง ชตุิมา  พันธุ์โกศล 
๒๔๕๘ พลตํารวจตรีหญิง นยันา  เกิดวิชัย 
๒๔๕๙ พลตํารวจตรีหญิง ศริิจันทร์   
  จันทร์แสงสว่าง 
๒๔๖๐ นางสาวขวัญเรือน  สังข์ประไพ 
๒๔๖๑ นางเบญจพร  สันติชีวะเสถียร 
๒๔๖๒ นางกนกพร  ส้ันศรี 
๒๔๖๓ นางสาวจันทนี  พงศ์สุภาพชน 
๒๔๖๔ นางดวงเดือน  ม่ันธรรม 
๒๔๖๕ นางเด่นเดือน  กล่ันสอน 
๒๔๖๖ นางธันยพร  เพชรสังข ์
๒๔๖๗ นางนาตยา  แน่นหนา 
๒๔๖๘ นางไพวรรณ  พงษธา 
๒๔๖๙ นางมินตรา  รัตนนาคินทร ์
๒๔๗๐ นางวีณา  อินทับ 
๒๔๗๑ นางสาวสมพร  รวิวรรณพงษ ์
๒๔๗๒ นางสิตางศุ์  ตั้งศิร ิ
๒๔๗๓ นางสุกัญญา  รัตนนาคินทร ์
๒๔๗๔ นางอรวรรณ  ไทยวานิช 
๒๔๗๕ นางสาวจินตนาภา  โสภณ 
๒๔๗๖ นางไสลทิพย์  ประมวญ 
๒๔๗๗ พันตํารวจโทหญิง เอมอร  ไชยบัวแดง 
๒๔๗๘ นางสาวหิรัญญา  บุญจํารูญ 

๒๔๗๙ นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย ์
๒๔๘๐ นางสาวชวนชม  กิจสวัสดิ์ 
๒๔๘๑ นางดวงสมร  สหัสธรรมรังษ ี
๒๔๘๒ นางดาหวัน  วงศ์พยัคฆ ์
๒๔๘๓ นางสาวดีวัน  สุประดิษฐอาภรณ์ 
๒๔๘๔ นางตวงทพิย์  พรหมสอน 
๒๔๘๕ นางพวงจันทร์  เหล่าสุทธิวงษ ์
๒๔๘๖ นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา 
๒๔๘๗ นางมลินีนัน  ณัฐศรีวัฒน 
๒๔๘๘ นางสาวมารศรี  สมบุศย์รุ่งเรือง 
๒๔๘๙ นางสาวมุกดา  สวนสุวรรณ 
๒๔๙๐ นางรัชนีบูลย์  หวนสุริยา 
๒๔๙๑ นางสาววิบูลเพ็ญ  หิตะพันธ์ 
๒๔๙๒ นางสาววิลาวัลย์  ถนัดค้า 
๒๔๙๓ นางสาวศิริกุล  จันดี 
๒๔๙๔ นางศิริเพ็ญ  กิริวรรณา 
๒๔๙๕ นางสาวศิริรัตน์  ชูวงศ ์
๒๔๙๖ นางสุณี  นาสมยนต ์
๒๔๙๗ นางสาวสุดา  เลื่องลือปัญญา 
๒๔๙๘ นางสาวสุรีย์  วัชรดิเรกรัตน ์
๒๔๙๙ นางสาวสุวรรณา  สุริยะ 
๒๕๐๐ นางเสาวณีย์  เกษตรสุนทร 
๒๕๐๑ นางจินตนา  พลอยภัทรภิญโญ 
๒๕๐๒ นางณัชชา  เกิดศรี 
๒๕๐๓ นางเนาวรัตน์  สิริสาลี 
๒๕๐๔ นางสาวสมบุญ  จุดใหญ่ 
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๒๕๐๕ นางสมพร  ครุฑสาคร 
๒๕๐๖ นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรวิจิตร 
๒๕๐๗ นางสาวสุวณี  คัมมกสิกิจ 
๒๕๐๘ นางภิรมย์  ศรีประเสริฐ 
๒๕๐๙ นางสาวมุกดาวรรณ  กิติสมเกียรติ 
๒๕๑๐ นางอัสณี  เรียงเครือ 
๒๕๑๑ นางกาญจนา  เสนะเกตุ 
๒๕๑๒ นางกานดา  ทองโสภิต 
๒๕๑๓ นางจงกลณี  เมฆรัตนวรกุล 
๒๕๑๔ นางจริยา  เฉลิมเผ่า 
๒๕๑๕ นางจรูญลัขณ์  อินทจาร รัตนราช 
๒๕๑๖ นางจันทรา  นันทสกุลการ 
๒๕๑๗ นางจิตรภาณี  นราวีรวุฒ ิ
๒๕๑๘ นางจิราภรณ์  แสงจันทร ์
๒๕๑๙ นางเจิดจันทร์  แก้วอําไพ 
๒๕๒๐ นางชลีรินย์  เภาพัฒนา อมรศักดิ์ 
๒๕๒๑ นางชุลีภรณ์  เฟื่องฟุ้ง ตรียทุธนากุล 
๒๕๒๒ นางสาวดุษณี  เลขะวิพัฒน ์
๒๕๒๓ นางธิดารัตน์  โยธาวงษ์ ตุลากัน 
๒๕๒๔ นางธีราพจน์  ทองศร ี
๒๕๒๕ นางนงนุช  ตะวันพทิักษ์ 
๒๕๒๖ นางนุชนภางค์  ศิริอัสสกุล 
๒๕๒๗ นางนุชนาถ  ชาลีกุล ทับน้อย 
๒๕๒๘ นางสาวนุชรัตน์  ประชาชนะชัย 
๒๕๒๙ นางเนาวลัลน์ลลิต  เกษตรสุวรรณ 
๒๕๓๐ นางสาวเบญจมาศ  กองทรัพย์ 

๒๕๓๑ นางสาวปณิธิ  อัครนิธิ 
๒๕๓๒ นางปภัสสร  กําเนิดมณี 
๒๕๓๓ นางประไพ  เอ้ือไพจิตร คงใหม่ 
๒๕๓๔ นางปรยีนันท์  กุลเจรญิ เดชภิรตันมงคล 
๒๕๓๕ นางสาวปาริฉัตร  ศิริมนตรี 
๒๕๓๖ นางสาวเปรมรัตน์  วิจารณาญาณ 
๒๕๓๗ นางพนิดา  เศวตสุนทร 
๒๕๓๘ นางพรรณวดี  สุกีธร 
๒๕๓๙ นางพรรณวดี  สุทธิวาทนฤพฒุ ิ
๒๕๔๐ นางสาวพรรณิภา  วิชิตะกุล 
๒๕๔๑ นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ ์
๒๕๔๒ นางสาวเพชรน้ําผ้ึง  เทพพิพิธ 
๒๕๔๓ นางภัทรนันท์  พิชัย 
๒๕๔๔ นางภัทรพร  วงษ์เมตตา 
๒๕๔๕ นางยุพาวรรณ  ภูริสินสิทธิ ์
๒๕๔๖ นางเยาวรัตน์  เตมีศรีสุข 
๒๕๔๗ นางสาวรสวันต์  ทับสุพรรณ 
๒๕๔๘ นางรัชนีกร  บุญพิทักษ์ 
๒๕๔๙ นางรัตนา  เกษอมรวัฒนา 
๒๕๕๐ นางสาวลัดดา  เกียรติก้องขจร 
๒๕๕๑ นางสาวลัดดาวัลย์  กูลเกตุวงศ์ 
๒๕๕๒ นางสาววราภรณ์  ฮุ่นตระกูล 
๒๕๕๓ นางวัลยา  เบ็ญจนาวี 
๒๕๕๔ นางสาววิดาภา  สุจรรยาทวี 
๒๕๕๕ นางสาวศศิธร  พงศ์พันธุ ์
๒๕๕๖ นางสาวสมเพียง  ขาวสุวรรณ 
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๒๕๕๗ นางสาวสรัณยา  เปรื่องวงศ์ 
๒๕๕๘ นางสันทนา  สุวรรณสรุัตน ์
๒๕๕๙ นางสิรวดี  สุขวัฒนน์ิจกูล 
๒๕๖๐ นางสิริรัชต  เมตตามิตรพงศ ์
๒๕๖๑ นางสุกัญญา  เวียงอินทร์ 
๒๕๖๒ นางสาวสุชาดา  โมกขมรรคกุล 
๒๕๖๓ นางสุนทรี  วิไลสรการ 
๒๕๖๔ นางสุรัชดา  เตชะภาสรนันทน์ 
๒๕๖๕ นางสาวสุรีย์  จงเสรีจิตต ์
๒๕๖๖ นางสุวรรณี  ไชยาศิริศิลป์ 
๒๕๖๗ นางสาวเสริมศรี  ผ่องศรี 
๒๕๖๘ นางหฤทัย  มีอุดร 
๒๕๖๙ นางสาวอนงค์กิตติ  โอภาศชาติ 
๒๕๗๐ นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน ์
๒๕๗๑ นางสาวอรกมล  เจนนิรมาณ 
๒๕๗๒ นางสาวอัจฉรพรรณ  ภาศิริวงศ ์
๒๕๗๓ นางสาวอุษณี  กระแจะจวง 
๒๕๗๔ นางอุษา  จิวะชาติ 
๒๕๗๕ นางจินตนา  สุรินทร์ศิรริัฐ 
๒๕๗๖ นางจุรี  จันทรทรพัย ์
๒๕๗๗ นางฉวีวรรณ  ธรรมิกานนท ์
๒๕๗๘ นางสาวทัศนีย์  ทองประทีป 

๒๕๗๙ นางสาวทัศรินทร์  เหล่าไพโรจน์ 
๒๕๘๐ นางสาวนฤชล  จงรุ่งเรือง 
๒๕๘๑ นางนิภากุล  บัวรุ่ง 
๒๕๘๒ นางปรียา  อรรถวานิช 
๒๕๘๓ นางเพลินพิศ  ปานสว่าง 
๒๕๘๔ นางภาวิณี  รุ่งทนต์กิจ 
๒๕๘๕ นางยุพดี  เมธยาภา 
๒๕๘๖ นางรัตตินันท์  นิธิโอฬารพงศ ์
๒๕๘๗ นางลดาวัลย์  นวลแจ่ม 
๒๕๘๘ นางสาววันทนา  ลีลาสงวน 
๒๕๘๙ นางสุภาวดี  เครือโชติกุล 
๒๕๙๐ นางสุวัฒนี  ไชยนันทน ์
๒๕๙๑ นางอมรา  ศรีคช 
๒๕๙๒ นางม่ิงขวัญ  วิชัยดิษฐ 
๒๕๙๓ นางนพมาศ  ไวยรัชพานิช 
๒๕๙๔ นางภัณณกร  ม่ันหมาย 
๒๕๙๕ นางกัญญา  วรรณโกวิท 
๒๕๙๖ นางสุธาสินี  สุขัคคานนท ์
๒๕๙๗ นางสุนี  กุลบุปผา 
๒๕๙๘ นางสุภาภรณ์  เอกอุรุ 
๒๕๙๙ นางอรุณศรี  เจริญพานิช 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายชาญยุทธ  เฮงตระกูล 
 ๒ นายมานะ  คงวุฒิปัญญา 

 ๓ นายเอกพจน์  วงศ์อารยะ 
 ๔ นายชัยวุฒิ  ผ่องแผ้ว 
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 ๕ นายชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์ 
 ๖ นายณรงค์  ดูดงิ 
 ๗ ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ  นวรัตน์ 
 ๘ นายบุญฐิน  ประทุมลี 
 ๙ นายยุทธพล  อังกินันทน ์
 ๑๐ นายยุรนันท์  ภมรมนตร ี
 ๑๑ นายศรัณย์วุฒิ  ศรณัย์เกต ุ
 ๑๒ นายสุรสาล  ผาสุข 
 ๑๓ พลตํารวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร่ 
 ๑๔ นายอํานาจ  วิลาวัลย์ 
 ๑๕ นายสม  จาตุศรีพิทักษ์ 
 ๑๖ นายจิตติคณุ  แพงคณุ 
 ๑๗ นายดิเรก  สุคนธสาคร 
 ๑๘ นายปรีชา  สันรัมย์ 
 ๑๙ นายวัชระชัย  อารยรุ่งโรจน ์
 ๒๐ นายวันชัย  กนกอังกูร 
 ๒๑ นายวินัย  รุ่งรักสกุล 
 ๒๒ นายวิริยะ  ว่องวาณิช 
 ๒๓ นายศิริ  มีแสงสกุล 
 ๒๔ นายสุรธีร์  ล้ิมทรัพย ์
 ๒๕ นายเอกณัฐ  จิณเสน 
 ๒๖ นายขจิต  เจริญศิลป์ 
 ๒๗ นายชวลิต  นิ่มละออ 
 ๒๘ นายชวลิต  อาคมธน 
 ๒๙ นายชัชวาล  ศรีวชิราวัฒน ์
 ๓๐ นายชาญยุทธ์  เจนธัญญารักษ์ 

 ๓๑ นายชินโชติ  แสงสังข ์
 ๓๒ นายณัฏฐ์คเณศ  นัชชาธิติพทัธ ์
 ๓๓ นายต่อพงศ์  เสลานนท ์
 ๓๔ นายทรงศักดิ์  ประจงจัด 
 ๓๕ นายทวี  เตชะธีราวัฒน ์
 ๓๖ นายนิมิตร  สัมพันธารักษ์ 
 ๓๗ นายเนาวรุจน์  ปานเมทนี 
 ๓๘ นายบุณยสทิธิ์  กาญจนวงศ์ชัย 
 ๓๙ นายวันชัย  วัฒนธาดากุล 
 ๔๐ นายวิรัตน์  เอ่ียมเอ้ือยุทธ 
 ๔๑ นายสมศักดิ์  ถนอมวรสิน 
 ๔๒ นายสุพจน์  พลบุตร 
 ๔๓ นายอนุวัฒน์  ธุมชัย 
 ๔๔ นายอรุณ  นวลศร ี
 ๔๕ นายอาภรณ์  สังขวัฒนะ 
 ๔๖ นายอุทัย  สอนหลักทรัพย ์
 ๔๗ นายจุมพล  สุขม่ัน 
 ๔๘ นายวัชรินทร์  ใจยะสิทธิ ์
 ๔๙ นายสมบูรณ์  วงศ์โสม 
 ๕๐ พลตํารวจตรี สุเทพ  รมยานนท ์
 ๕๑ ว่าที่ร้อยตรี สุรพนัธ์  เสาร์เรือน 
 ๕๒ นายจิตติชัย  แสงทอง 
 ๕๓ นายฉัตรชยั  ปิยะสมบัติกุล 
 ๕๔ นายศักดา  หาญบุญตรง 
 ๕๕ นายอภิชัย  เตชะอุบล 
 ๕๖ นายเกริกพงษ์  เกสรทอง 
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 ๕๗ นายจําลอง  สิงห์โตงาม 
 ๕๘ นายเจริญชัย  เป่ียมเพิ่มพูน 
 ๕๙ นายฉัตรชยั  บุญบวรรัตนกุล 
 ๖๐ นายชาญกิจ  สันติเกษม 
 ๖๑ นายชุมพร  เครือขวัญ 
 ๖๒ นายณรงค์  บุญโญ 
 ๖๓ นายณรงค์ชยั  สุขสวัสดิ ์
 ๖๔ นายไตรลักษณ์  กลํ่าเสถียร 
 ๖๕ นายธงชัย  ทองเพิ่ม 
 ๖๖ นายธํารงค์  ชินหิรัญ 
 ๖๗ นายธีรพล  สมมาตร 
 ๖๘ นายนริสชัย  ป้อมเสือ 
 ๖๙ นายประเสริฐศักดิ์  เกตุแก้ว 
 ๗๐ นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์ 
 ๗๑ นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง 
 ๗๒ นายภาณุ  จันทร์เจียวใช ้
 ๗๓ นายภูมิใจ  อัตตะนันทน์ 
 ๗๔ นายยุทธนา  เทียมพงศ ์
 ๗๕ นายรวี  ประจวบเหมาะ 
 ๗๖ นายวิชัย  จารุสมบัติ 
 ๗๗ นายศิลป์ชัย  มโนทัย 
 ๗๘ นายสมชาย  เผือกวิไล 
 ๗๙ นายสมพาศ  นิลพันธ ์
 ๘๐ นายสมโภชน์  ราชแพทยาคม 
 ๘๑ นายสมยศ  สงวนสุข 
 ๘๒ นายสุทธพิร  ล่ิมศิลา 

 ๘๓ นายสุวิทย์  อมรนพรัตนกุล 
 ๘๔ นายเสรี  จูบุญส่ง 
 ๘๕ นายอํานวย  เลิศบังอร 
 ๘๖ นายอิทธิศักดิ์  อินทรชุบ 
 ๘๗ พลตรี เทพพงศ์  ทิพยจันทร ์
 ๘๘ พลตรี ธีรเดช  ชัยพฒัน ์
 ๘๙ พลตรี พรเลิศ  วรสีหะ 
 ๙๐ พลตรี พันลึก  สุวรรณทัต 
 ๙๑ พลตรี พูนศักดิ์  คัมภีร์พันธุ ์
 ๙๒ พลตรี วรรณวสิษฐ  วงศ์ไทย 
 ๙๓ พลตรี สาทิต  มุขเงิน 
 ๙๔ พลตรี อภิชาติ  วิไลเนตร 
 ๙๕ พลเรือตรี อนันต์  ชัยเลิศ 
 ๙๖ พลอากาศตรี ธนรัชฏ์  ทวีพันธุ์สานต ์
 ๙๗ พลอากาศตรี นิพนธ์  คําเพราะ 
 ๙๘ พลอากาศตรี ปรีชา  จุลกะ 
 ๙๙ พันเอก กรีฑา  ม่วงทอง 
๑๐๐ พันเอก กฤชทัต  ประเสริฐวงศ์ 
๑๐๑ พันเอก กฤตพันธุ์  รักใคร่ 
๑๐๒ พันเอก กฤษณ์  จาดสุวรรณ 
๑๐๓ พันเอก กฤษณ์ดนัย  อิทธิมณฑล 
๑๐๔ พันเอก กฤษณะ  บวรรัตนารักษ์ 
๑๐๕ พันเอก กฤษดา  จินดาลัทธ 
๑๐๖ พันเอก กําธร  บุญทอง 
๑๐๗ พันเอก กําธร  อํ่าสุข 
๑๐๘ พันเอก กําพล  กองอ่อน 
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๑๐๙ พันเอก กิตติ์  คิ้มวงษ์ษา 
๑๑๐ พันเอก กิตติ  ต่อจรัส 
๑๑๑ พันเอก กิตติ  อาจสัญจร 
๑๑๒ พันเอก กิติ  ปัทมานนท์ 
๑๑๓ พันเอก กิติชาติ  นิลขํา 
๑๑๔ พันเอก เกรียงศักดิ์  แย้มศิร ิ
๑๑๕ พันเอก เกษม  ทองสิงห์ 
๑๑๖ พันเอก เกษม  เบญจนิรัติศัย 
๑๑๗ พันเอก ไกพัล  แก้วประพาฬ 
๑๑๘ พันเอก ขจรฤทธิ์  นิลกําแหง 
๑๑๙ พันเอก คงชีพ  ตันตระวาณิชย ์
๑๒๐ พันเอก คณิต  บุณโยปัษฎัมภ์ 
๑๒๑ พันเอก ครรชิตพล  เจริญมิตร 
๑๒๒ พันเอก จรูญ  อินทร์สนอง 
๑๒๓ พันเอก จักรพงษ์  นวลชื่น 
๑๒๔ พันเอก จิรเดช  กมลเพ็ชร 
๑๒๕ พันเอก จิรศักดิ์  พลเดช 
๑๒๖ พันเอก จิระ  โลกะกะลิน 
๑๒๗ พันเอก เจษฎา  ศรีศิริ 
๑๒๘ พันเอก ฉมาวิทย์  สาตรรอด 
๑๒๙ พันเอก ฉลองชัย  ชัยยะคํา 
๑๓๐ พันเอก ฉัฐพรรษ  แจ่มสว่าง 
๑๓๑ พันเอก ฉัตรไชย  ประจุศิลป 
๑๓๒ พันเอก เฉลิมชัย  ไชยสวัสดิ ์
๑๓๓ พันเอก ชนม์สมพร  กุดแถลง 
๑๓๔ พันเอก ชนนิทร์  อัศวธเรศ 

๑๓๕ พันเอก ชมพล  อามระดิษ 
๑๓๖ พันเอก ชลิต  พวงมาลีประดับ 
๑๓๗ พันเอก ชัชชัย  ภัทรนาวิก 
๑๓๘ พันเอก ชัชวาลย์  วรรณสุทธิ ์
๑๓๙ พันเอก ชัย  สุขประเสริฐ 
๑๔๐ พันเอก ชัยณภนท์  อเนกเวียง 
๑๔๑ พันเอก ชัยณรงค์  แกล้วกล้า 
๑๔๒ พันเอก ชัยบูรณ์  นุสโส 
๑๔๓ พันเอก ชัยสิทธิ์  ป้ันรัตน ์
๑๔๔ พันเอก ชาคร  อุณหเลขกะ 
๑๔๕ พันเอก ชายมาศ  แก้วไทรหงวน 
๑๔๖ พันเอก ชํานัญพจน์  พูลเกษ 
๑๔๗ พันเอก ชํานาญ  ช้างสาต 
๑๔๘ พันเอก ชุมพล  แก้วล้วน 
๑๔๙ พันเอก ชุมพล  อุทัย 
๑๕๐ พันเอก ชูชาติ  คํานุช 
๑๕๑ พันเอก ชูชาติ  โรจนวิภาต 
๑๕๒ พันเอก ชูเดช  จันทนวงษ์ 
๑๕๓ พันเอก ชูสิทธิ์  ศรีอุทโยภาส 
๑๕๔ พันเอก โชคดี  เกตสัมพันธ์ 
๑๕๕ พันเอก ไชยชาญ  ศรีวิเชียร 
๑๕๖ พันเอก ไชยอนันต์  คําชุ่ม 
๑๕๗ พันเอก ฌอน  เบอร์พันธุ์ 
๑๕๘ พันเอก ฌาน  สิทธิเหรียญชัย 
๑๕๙ พันเอก ฐิติวัชร์  เข็มเงิน 
๑๖๐ พันเอก ณรงค์รัชช์  โตสิงห์ตระกูล 



 หน้า   ๙๑  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๑๖๑ พันเอก ณรงค์ศักดิ์  สาสังข์ 
๑๖๒ พันเอก ณัฏฐ์  เทียนทองด ี
๑๖๓ พันเอก ณัฏฐ์สิทธิ์  มากสุวรรณ 
๑๖๔ พันเอก ณัฐ  พิบูลบุญวัฒน์ 
๑๖๕ พันเอก ณัฐดนัย  บุญถาวร 
๑๖๖ พันเอก ณัฐนนท์  บุปผาพิบูลย์ 
๑๖๗ พันเอก ณัฐพล  เกิดชูชื่น 
๑๖๘ พันเอก ณัฐพัชร์  หลักทรัพย์ 
๑๖๙ พันเอก ณัฐวุฒิ  สบายรูป 
๑๗๐ พันเอก ดนัยวัฒนา  รุ่งอุทัย 
๑๗๑ พันเอก ดํารง  สุ่มสังข์ 
๑๗๒ พันเอก เดชา  ใกล้ชิด 
๑๗๓ พันเอก เดชา  ปาณิกวงษ์ 
๑๗๔ พันเอก ไตรจักร์  นาคะไพบูลย์ 
๑๗๕ พันเอก ถาวร  ไทยแขก 
๑๗๖ พันเอก ทนงศักดิ์  รองทิม 
๑๗๗ พันเอก ทรงเกียรติ  ทิพย์เทยีมพงศ ์
๑๗๘ พันเอก ทรงยศ  อินทรเนตร 
๑๗๙ พันเอก ทรงวิทย์  เศวตเลข 
๑๘๐ พันเอก ทรงวุฒิ  จิตตานนท ์
๑๘๑ พันเอก ทวี  ไชยมี 
๑๘๒ พันเอก ทัพ  อุทิตสาร 
๑๘๓ พันเอก เทอดศักดิ์  พละพันธ์ 
๑๘๔ พันเอก ธงชัย  รอดย้อย 
๑๘๕ พันเอก ธนภณ  กิตติเมธีกุล 
๑๘๖ พันเอก ธนภัทร  ช่วงวิเชียร 

๑๘๗ พันเอก ธนภัทร  พละพล 
๑๘๘ พันเอก ธนภัทร  วรารักษ์ 
๑๘๙ พันเอก ธนภูมิ  วทัญญู 
๑๙๐ พันเอก ธนวัฒน์  วุฑฒิชาต ิ
๑๙๑ พันเอก ธนะศักดิ์  ชื่นอ่ิม 
๑๙๒ พันเอก ธนัช  บุญอารักษ์ 
๑๙๓ พันเอก ธรณิศวร์  โรจนสุวรรณ 
๑๙๔ พันเอก ธรรม์พงษ์  รังสิภัทร์ 
๑๙๕ พันเอก ธรากร  ธรรมวินทร 
๑๙๖ พันเอก ธราวุฒิ  ศรีนครไทย 
๑๙๗ พันเอก ธัชนพ  คงม่ัน 
๑๙๘ พันเอก ธานินทร์  รุธิรวัฒน ์
๑๙๙ พันเอก ธารสิทธิ์  พิทักษ์สรยุทธ 
๒๐๐ พันเอก ธิติชัย  เทียนทอง 
๒๐๑ พันเอก ธิติชัย  ปรีชา 
๒๐๒ พันเอก ธีรชัย  หอมสุคนธ์ 
๒๐๓ พันเอก ธีระ  คีรีทวีป 
๒๐๔ พันเอก ธีระเดช  ไตรบุตร 
๒๐๕ พันเอก ธีระพงษ์  เย็นอุทก 
๒๐๖ พันเอก ธีระยุทธ  ศรีฟ้า 
๒๐๗ พันเอก ธีระศักดิ์  จุลกัณห์ 
๒๐๘ พันเอก นที  วงศ์อิศเรศ 
๒๐๙ พันเอก นนทวัฒน์  คําภานุช 
๒๑๐ พันเอก นพพงศ์  ไพนุพงศ ์
๒๑๑ พันเอก นพพร  เชยพันธุ ์
๒๑๒ พันเอก นพพร  ดุลยา 
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๒๑๓ พันเอก นพพร  เบ้ียวไข่มุข 
๒๑๔ พันเอก นภดล  โรจนวิภาต 
๒๑๕ พันเอก นรภัทร  ศิริวัฒน ์
๒๑๖ พันเอก นเรศน์  วงศ์สุวรรณ 
๒๑๗ พันเอก นาวี  วัฒนมงคล 
๒๑๘ พันเอก นิยม  สกลเกียรติขจร 
๒๑๙ พันเอก นิรุช  รมยเวศม์ 
๒๒๐ พันเอก นุกูล  กองกาญจนะ 
๒๒๑ พันเอก บรรดิษฐ์  อินทสังข์ 
๒๒๒ พันเอก บรรพต  พูลเพียร 
๒๒๓ พันเอก บรรลือ  เฉลยกิตติ 
๒๒๔ พันเอก บรรลือ  อํ่าบุญ 
๒๒๕ พันเอก บัณฑวิทย์  โรจนวิภาต 
๒๒๖ พันเอก บัณฑิต  กาญจนพยัฆ 
๒๒๗ พันเอก บารมี  แหวนเพ็ชร 
๒๒๘ พันเอก บูรพา  ต๊ะวิชัย 
๒๒๙ พันเอก ประกาศิต  อรดี 
๒๓๐ พันเอก ประจักษ์  ประเมศรี 
๒๓๑ พันเอก ประจักษ์ศิลป์  มหาเดชน์ 
๒๓๒ พันเอก ประจัญ  คําแดง 
๒๓๓ พันเอก ประวัฒิ  ไชยสุกุมาร 
๒๓๔ พันเอก ประสพสุข  สมบัติเป่ียม 
๒๓๕ พันเอก ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์ 
๒๓๖ พันเอก ปราโมทย์  สินสมบูรณ์ 
๒๓๗ พันเอก ปริญญา  ประธานธุรารักษ์ 
๒๓๘ พันเอก ปริทรรศน ์ พงษ์พานิช 

๒๓๙ พันเอก ปริยะ  เพ็ชรพลาย 
๒๔๐ พันเอก ปริยารณ  มัชฌิมวงศ์ 
๒๔๑ พันเอก ปรีชา  สายเพ็ชร 
๒๔๒ พันเอก ปรีดา  บุตราช 
๒๔๓ พันเอก ปัญญา  บัติดอน 
๒๔๔ พันเอก พงษ์เทพ  หารชุมพล 
๒๔๕ พันเอก พงษ์ธร  ธีระพงษ์ 
๒๔๖ พันเอก พงษ์ธร  ยุวคต 
๒๔๗ พันเอก พหล  แก้วพรรณนา 
๒๔๘ พันเอก พัฒนพงศ์  ยี่สารพัฒน ์
๒๔๙ พันเอก พันธ์ศักดิ์  รวยสํารวย 
๒๕๐ พันเอก พิทยา  อธิสุข 
๒๕๑ พันเอก พิศณุ  คงเมือง 
๒๕๒ พันเอก พีรพล  ราคา 
๒๕๓ พันเอก พีระพล  ปกป้อง 
๒๕๔ พันเอก พีระศักดิ์  อุ่นอก 
๒๕๕ พันเอก หม่อมหลวงเพิ่มวุทธิ์  สวัสดวิัฒน์ 
๒๕๖ พันเอก ไพบูลย์  คุ้มกล่ินวงษ์ 
๒๕๗ พันเอก ไพบูลย์  ปุญญฤทธิ ์
๒๕๘ พันเอก ไพรัตน์  มูลเชื้อ 
๒๕๙ พันเอก ไพรุจน์  คําชุม 
๒๖๐ พันเอก ไพโรจน์  แก้วทอง 
๒๖๑ พันเอก ไพโรจน์  มณีอ่อน 
๒๖๒ พันเอก ไพโรจน์  ศรีคเรศ 
๒๖๓ พันเอก ไพศาล  ฉ่ําพึ่ง 
๒๖๔ พันเอก ไพศาล  หน่ายมี 
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๒๖๕ พันเอก ภนธร  จันทรังษี 
๒๖๖ พันเอก ภพอนันต์  เหลืองภานุวัฒน์ 
๒๖๗ พันเอก ภัทรพงศ์  มุสิกะนันทน์ 
๒๖๘ พันเอก ภัทราวุฒิ  ชุณหะวัณ 
๒๖๙ พันเอก ภูวนารถ  ชมพูบุตร 
๒๗๐ พันเอก มนตรี  กันธรีย์ 
๒๗๑ พันเอก มนตรี  งามสอาด 
๒๗๒ พันเอก มนตรี  สุดยินดี 
๒๗๓ พันเอก มนสั  ล่ิมวรพันธุ ์
๒๗๔ พันเอก มาณพ  ขาวสะอาด 
๒๗๕ พันเอก มานัสชัย  ศรีประจันทร ์
๒๗๖ พันเอก เมธี  พยอมหอม 
๒๗๗ พันเอก ยุทธเกียรติ  ล้วนไพรินทร ์
๒๗๘ พันเอก ยุทธนินทร์  บุนนาค 
๒๗๙ พันเอก ยุทธศักดิ์  บุตรพันธ ์
๒๘๐ พันเอก รชต  วงษ์อารีย์ 
๒๘๑ พันเอก รเณศ  อินทร์ยิ้ม 
๒๘๒ พันเอก รภิต  ประทุมชัย 
๒๘๓ พันเอก ร่มเกล้า  ป้ันดี 
๒๘๔ พันเอก รักเกียรติ  พันธุ์ชาต ิ
๒๘๕ พันเอก รังรักษ์  อิงอร่าม 
๒๘๖ พันเอก รังษี  กิติญาณทรัพย ์
๒๘๗ พันเอก รังสรรค์  ฤทธิ์ประเสริฐ 
๒๘๘ พันเอก รัชพล  ภูคุ้มจันอัด 
๒๘๙ พันเอก ราชันย์  ประจันตะเสน 
๒๙๐ พันเอก ราเมศร์  สันติบุตร 

๒๙๑ พันเอก เรขา  ดีใหญ่ 
๒๙๒ พันเอก ลือเดช  แสงชาติ 
๒๙๓ พันเอก เลิศฤทธิ์  ช่องวารินทร์ 
๒๙๔ พันเอก วรพันธ์  พระวิสัตย ์
๒๙๕ พันเอก วรรนพ  นาคประสิทธิ์ 
๒๙๖ พันเอก วรวุฒิ  พิพิธกุล 
๒๙๗ พันเอก วรัท  ทรรศนะวิภาส 
๒๙๘ พนัเอก วโรตม์  ปีตะกุล 
๒๙๙ พันเอก หม่อมราชวงศ์วโรรส  บริพัตร 
๓๐๐ พันเอก วสันต์  สวนแก้ว 
๓๐๑ พันเอก วัชรพงศ์  สายทิพยว์ด ี
๓๐๒ พันเอก วัชรวิทย์  ณรงคพ์ันธุ ์
๓๐๓ พันเอก วัชริศพล  มนต์มณีรัตน ์
๓๐๔ พันเอก วัลลภ  ฐิติกุล 
๓๐๕ พันเอก วัลลภ  ประดบัศิลป์ 
๓๐๖ พันเอก วัลลภ  เอ่ียมสมบุญ 
๓๐๗ พันเอก วิชัย  ขอดทอง 
๓๐๘ พันเอก วิชัย  ชูเชิด 
๓๐๙ พันเอก วิชัย  ทัศนมณเฑียร 
๓๑๐ พันเอก วิชัย  วาสนสิริ 
๓๑๑ พันเอก วิชัย  สีตะบุญญาคม 
๓๑๒ พันเอก วิชัยพร  ศกุนะสิงห์ 
๓๑๓ พันเอก วิชัยวัตน์  ตุรงค์เรือง 
๓๑๔ พันเอก วิเชียร  ถิ่นวัฒนากูล 
๓๑๕ พันเอก วิธัต  เสมาชัย 
๓๑๖ พันเอก วินิจ  พัศดุ 
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๓๑๗ พันเอก วิบูลจิตร  สว่างอารมณ์ 
๓๑๘ พันเอก วิรัตน์  นาคจู 
๓๑๙ พันเอก วิรัตน์  แป้นพงษ์ 
๓๒๐ พันเอก วิโรจน์  เกิดแสง 
๓๒๑ พันเอก วิษณุ  ภระมรทัต 
๓๒๒ พันเอก วีระเทพ  จันทร์เผ่าแสง 
๓๒๓ พันเอก วุฒิไกร  เพชรบัวศักดิ์ 
๓๒๔ พันเอก วุฒิภัทร  บุญโกสุมภ์ 
๓๒๕ พันเอก ศรัณย์  จีรพันธ ุ
๓๒๖ พันเอก ศักดา  ถ้วยจินดา 
๓๒๗ พันเอก ศิรพล  ศิริบาล 
๓๒๘ พันเอก ศิรศักดิ์  ยุทธประเวศน์ 
๓๒๙ พันเอก ศิระ  จุลานนท์ 
๓๓๐ พันเอก ศิรินทร์  ทวิชศร ี
๓๓๑ พันเอก ศิริพงษ์  พุ่มพวง 
๓๓๒ พันเอก ศุภโชค  ดิษบรรจง 
๓๓๓ พันเอก เศรษฐวชัร์  จันทร์เด่นแสง 
๓๓๔ พันเอก สงคราม  ขุมทอง 
๓๓๕ พันเอก สถาภรณ์  ใบพลูทอง 
๓๓๖ พันเอก สนิธชนก  สังขจันทร ์
๓๓๗ พันเอก สมควร  ทองนาค 
๓๓๘ พันเอก สมชัย  รักบางแหลม 
๓๓๙ พันเอก สมโชค  แดงบรรจง 
๓๔๐ พันเอก สมเดช  จึงวัฒนาวงศ ์
๓๔๑ พันเอก สมบัติ  ประสานเกษม 
๓๔๒ พันเอก สมบุญ  เกตอิุนทร์ 

๓๔๓ พันเอก สมพงษ์  เภาพูล 
๓๔๔ พันเอก สมยศ  สรรค์สวาสดิ์ 
๓๔๕ พันเอก สมฤกษ์  จันทรเดชา 
๓๔๖ พันเอก สมศักดิ์  ลพล้ําเลิศ 
๓๔๗ พันเอก สรกฤต  ศรีนาค 
๓๔๘ พันเอก สรัล  นันทศิริ 
๓๔๙ พันเอก สราวุธ  ธีรเนตร 
๓๕๐ พันเอก สัจจา  สุขสุเมฆ 
๓๕๑ พันเอก สัญญา  ศรกุีลา 
๓๕๒ พันเอก สามชัย  ทองธรรมชาติ 
๓๕๓ พันเอก สําเริง  เกิดผล 
๓๕๔ พันเอก สิทธิชัย  เกียรติไพบูลย์ 
๓๕๕ พันเอก สิรวิชญ์  พะวงผล 
๓๕๖ พันเอก สิริพจน์  รําไพกุล 
๓๕๗ พันเอก สีทันดร  สัตย์ศร ี
๓๕๘ พันเอก สีหเดช  ดีสนธิโชต ิ
๓๕๙ พันเอก สุชาต  จันทรวงศ์ 
๓๖๐ พันเอก สุชาติ  ผดุงกิจ 
๓๖๑ พันเอก สุชาติ  วงษ์มาก 
๓๖๒ พันเอก สุชาติ  สุขสงค์ 
๓๖๓ พันเอก สุชาติ  โสวัณณะ 
๓๖๔ พันเอก สุทธิเกียรติ  หิระนิล 
๓๖๕ พันเอก สุทธิวิทย์  ศุภพทิักษ์บํารุง 
๓๖๖ พันเอก สุทน  เหมือนพิทักษ์ 
๓๖๗ พันเอก สุทัศน์  วาณิชเสนี 
๓๖๘ พันเอก สุธรรม  พูนขํา 
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๓๖๙ พันเอก สุธี  กอรี 
๓๗๐ พันเอก สุนทร  ประชุมรัตน์ 
๓๗๑ พันเอก สุนัย  ประภูชะเนย์ 
๓๗๒ พันเอก สุพเดช  อุทา 
๓๗๓ พันเอก สุพัษชัย  เมฆะสุวรรณดิษฐ์ 
๓๗๔ พันเอก สุภฤกษ์  สืบคล้าย 
๓๗๕ พันเอก สุเมธ  นิลมัย 
๓๗๖ พันเอก สุรจิตร  อู่ตะเภา 
๓๗๗ พันเอก สุรชาติ  เพ็ชรเสนา 
๓๗๘ พันเอก สุรเดช  จารุจินดา 
๓๗๙ พันเอก สุรพงษ์  อยู่พร้อม 
๓๘๐ พันเอก สุรพจน์  พงษ์ประสิทธิ์ 
๓๘๑ พันเอก สุรพล  ผลพูล 
๓๘๒ พันเอก สุรวุฒิ  ชุติวิทย ์
๓๘๓ พันเอก สุรศักดิ์  พงศ์ปล้ืมปิติชัย 
๓๘๔ พันเอก สุรศักดิ์  ภู่กล่ัน 
๓๘๕ พันเอก สุรินทร์  เกตุแก้ว 
๓๘๖ พันเอก สุรินทร์  แพโต 
๓๘๗ พันเอก สุริยา  เป่ียมศิริ 
๓๘๘ พันเอก สุริยาสิทธิ์  ภวังคนันท ์
๓๘๙ พันเอก สุวัฒน์  สมบูรณ์ทรัพย ์
๓๙๐ พันเอก เสริมศักดิ์  แสนทวีสุข 
๓๙๑ พันเอก แสงศักดิ์  ละม่ังทอง 
๓๙๒ พันเอก โสภณ  จันทร์เปรม 
๓๙๓ พันเอก หลักแก้ว  อัมโรสถ 
๓๙๔ พันเอก หาญณรงค์  รักษ์ศรีทอง 

๓๙๕ พันเอก องอาจ  ชวาลวิวัฒน์ 
๓๙๖ พันเอก อดิศร  วงษา 
๓๙๗ พันเอก อดิศักดิ์  หนูหน่าย 
๓๙๘ พันเอก อติชาติ  กฤตยพงษ ์
๓๙๙ พันเอก อนันต์  พรหมวงศานนท์ 
๔๐๐ พันเอก อนุชา  ญาณอุดม 
๔๐๑ พันเอก อนุพนธ์  ฟูเฟื่อง 
๔๐๒ พันเอก อภิเชษฐ์  ซ่ือสัตย์ 
๔๐๓ พันเอก อภิวัฒน์  ทองอยู่ 
๔๐๔ พันเอก อรรณพ  ธัชยะพงษ์ 
๔๐๕ พันเอก อรรถพงศ์  ศิริวรรณ 
๔๐๖ พันเอก อรรถพล  สอยเหลือง 
๔๐๗ พันเอก อัษฎา  แสงฤทธิ์ 
๔๐๘ พันเอก อาทิตย์  วัฒนะบุตร 
๔๐๙ พันเอก อาทิตย์  สุขพลอย 
๔๑๐ พันเอก อํานาจ  ธนโกไสย 
๔๑๑ พันเอก อํานาจ  นาคีรักษ์ 
๔๑๒ พันเอก อุกฤษฏ์  บุญตานนท์ 
๔๑๓ พันเอก อุณะ  รมยานนท์ 
๔๑๔ พันเอก อุดร  สกุลทิพย ์
๔๑๕ นาวาเอก กฤษฎา  เจริญพานิช 
๔๑๖ นาวาเอก กฤษณ์  พิมมานนท ์
๔๑๗ นาวาเอก กฤษณะ  กุณฑียะ 
๔๑๘ นาวาเอก คณาชาติ  พลายเพ็ชร์ 
๔๑๙ นาวาเอก จรัญวีร์  ญาดี 
๔๒๐ นาวาเอก เจตนา  กนิษฐานนท์ 
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๔๒๑ นาวาเอก ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ 
๔๒๒ นาวาเอก ชัยนันต์  ศรีเดช 
๔๒๓ นาวาเอก ชัยยุทธ  ยกเลื่อน 
๔๒๔ นาวาเอก ชาติชาย  ทองสะอาด 
๔๒๕ นาวาเอก ณรงค์ศักดิ์  วงศ์มณีโรจน ์
๔๒๖ นาวาเอก ดิศร  ศักดิ์สมบูรณ์ 
๔๒๗ นาวาเอก ทรงพล  วิชิตนาค 
๔๒๘ นาวาเอก ธนโชติ  นาวานุรักษ์ 
๔๒๙ นาวาเอก ธวัชชัย  ม่วงคํา 
๔๓๐ นาวาเอก ธัชพงศ์  บุษบง 
๔๓๑ นาวาเอก ธัญญภัชร์  สีสวนพันธุ ์
๔๓๒ นาวาเอก ธานินทร์  ทิพย์โส 
๔๓๓ นาวาเอก ธานี  แก้วเก้า 
๔๓๔ นาวาเอก บัญชา  บัวรอด 
๔๓๕ นาวาเอก บัณฑิต  สุนทรธนวัจน ์
๔๓๖ นาวาเอก ประกายพฤกษ์  ศรีฟ้า 
๔๓๗ นาวาเอก ประมุข  อินทรประเสริฐ 
๔๓๘ นาวาเอก ประวิณ  จิตตินันทน ์
๔๓๙ นาวาเอก ปราโมทย์  เสริมสัย 
๔๔๐ นาวาเอก ปรารถนา  ทองศิริ 
๔๔๑ นาวาเอก ปัญญา  ถาวร 
๔๔๒ นาวาเอก ปิยะวัฒน์  วงษ์วานิช 
๔๔๓ นาวาเอก พัลลภ  เขม้นงาน 
๔๔๔ นาวาเอก พิชัย  ล้อชูสกุล 
๔๔๕ นาวาเอก พิเชฏฐ์  กรัยวิเชียร 
๔๔๖ นาวาเอก ไพจิตร  กล่ินเกษร 

๔๔๗ นาวาเอก ไพฑูรย์  พงษ์เพียจันทร ์
๔๔๘ นาวาเอก ภูรินท์  สาระกุล 
๔๔๙ นาวาเอก มะโนธรรม  พงษ์อําไพ 
๔๕๐ นาวาเอก รณัชย์  เทพวัลย ์
๔๕๑ นาวาเอก เรวัตร  กิจณรงค์ 
๔๕๒ นาวาเอก เลอศักดิ์  คชนันทน ์
๔๕๓ นาวาเอก วรพงษ์  ทองเรือง 
๔๕๔ นาวาเอก วสุธา  ข่ายแก้ว 
๔๕๕ นาวาเอก วันชัย  จุลมนต์ 
๔๕๖ นาวาเอก วิรัช  วังแก้วหิรัญ 
๔๕๗ นาวาเอก วิริยะ  พรมวรณ ์
๔๕๘ นาวาเอก วีระเกียรติ  พุกเพ็ชร์ 
๔๕๙ นาวาเอก วีระพัฒน์  เดชกุญชร 
๔๖๐ นาวาเอก สมประสงค์  วิศลดิลกพันธ ์
๔๖๑ นาวาเอก สมศักดิ์  แจ่มแจ้ง 
๔๖๒ นาวาเอก สาโรช  พึ่งพานิชย์ 
๔๖๓ นาวาเอก สิทธิชัย  ต่างใจ 
๔๖๔ นาวาเอก สุขสวัสดิ์  สบายใจ 
๔๖๕ นาวาเอก สุภาส  รัตตะนาคะ 
๔๖๖ นาวาเอก สุรเนตร  ไทยานนท ์
๔๖๗ นาวาเอก สุรพงศ์  เจริญวัฒนสุข 
๔๖๘ นาวาเอก โสภณ  เตี้ยมฉายพันธ ์
๔๖๙ นาวาเอก อัฐ  ไพสิษฎ์ 
๔๗๐ นาวาเอก อุปถัมภ์  สมุทรานนท์ 
๔๗๑ นาวาเอก เอกอรรถ  ศิลปาจารย์ 
๔๗๒ นาวาอากาศเอก กมล  วัชรเสถียร 
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๔๗๓ นาวาอากาศเอก กิตติทัศน์  ภาเจริญ 
๔๗๔ นาวาอากาศเอก ไกรสร  จันทร์เรือง 
๔๗๕ นาวาอากาศเอก จิรวัฒน์  มูลศาสตร์ 
๔๗๖ นาวาอากาศเอก หม่อมหลวงเฉกฉันท์  
   เกษมสันต์ 
๔๗๗ นาวาอากาศเอก ชฤทธิพร  คําหอม 
๔๗๘ นาวาอากาศเอก ชัยกฤต  หาญสมบูรณ์ 
๔๗๙ นาวาอากาศเอก ชาลี  วัฒนวรรณะ 
๔๘๐ นาวาอากาศเอก ชิน  นาคบาง 
๔๘๑ นาวาอากาศเอก ณฤทธิ์  สุดใจธรรม 
๔๘๒ นาวาอากาศเอก ณัฏฐนันท์  ธนัญชัย 
๔๘๓ นาวาอากาศเอก ดิษฐ์พล  ออเขาย้อย 
๔๘๔ นาวาอากาศเอก ทนงศักดิ์  สุทธิสารากร 
๔๘๕ นาวาอากาศเอก ทวี  กระออมแก้ว 
๔๘๖ นาวาอากาศเอก ทวีศักดิ์  วังศกาญจน์ 
๔๘๗ นาวาอากาศเอก ทองใบ  นิลจันทึก 
๔๘๘ นาวาอากาศเอก ธนกฤต  ล้ิมรัตน์ 
๔๘๙ นาวาอากาศเอก ธนวิตต  สกุลแสงประภา 
๔๙๐ นาวาอากาศเอก ธเนศร์ศักดิ์  วุฒาพิทักษ์ 
๔๙๑ นาวาอากาศเอก ธีระศักดิ์  เนียมนาภา 
๔๙๒ นาวาอากาศเอก นพฎล  ทองพุ่ม 
๔๙๓ นาวาอากาศเอก นฤพล  จักรกลม 
๔๙๔ นาวาอากาศเอก น้อย  ภาคเพิ่ม 
๔๙๕ นาวาอากาศเอก นิรันดร์  หล่อสุวรรณ 
๔๙๖ นาวาอากาศเอก นิสสัย  วงษ์สวรรค์ 
๔๙๗ นาวาอากาศเอก บุญโชค  รัตนนุกรม 

๔๙๘ นาวาอากาศเอก ประคอง  สุดประเสริฐ 
๔๙๙ นาวาอากาศเอก ประภากร  ป้ันดี 
๕๐๐ นาวาอากาศเอก ประยูร  มงคลหมู่ 
๕๐๑ นาวาอากาศเอก ประสงค์  ดวงเดือน 
๕๐๒ นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์  จงเลศิตระกูล 
๕๐๓ นาวาอากาศเอก เผด็จ  พิทักษ์ภูวดล 
๕๐๔ นาวาอากาศเอก พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย 
๕๐๕ นาวาอากาศเอก พรต  ลีรพันธุ์ 
๕๐๖ นาวาอากาศเอก พิทักษ์  คุณขุนทด 
๕๐๗ นาวาอากาศเอก พิศณุ  ไพบูลย์ 
๕๐๘ นาวาอากาศเอก มนัน  ณ นคร 
๕๐๙ นาวาอากาศเอก ยงค์ศักดิ์  เลียงอุดม 
๕๑๐ นาวาอากาศเอก ยงยุทธ  ดามพ์สุกรี 
๕๑๑ นาวาอากาศเอก รังสรรค์  เยาวรัตน์ 
๕๑๒ นาวาอากาศเอก วิฑูรย์  ตรีพรม 
๕๑๓ นาวาอากาศเอก วุฒิชัย  เมตตานนท์ 
๕๑๔ นาวาอากาศเอก วุฒิพันธุ์  บรรจง 
๕๑๕ นาวาอากาศเอก ศุภเดช  หลวงกระเจ้า 
๕๑๖ นาวาอากาศเอก สมชาย  นุชพงษ์ 
๕๑๗ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  สุขโข 
๕๑๘ นาวาอากาศเอก สรายุทธ์  มหัตกีรติ 
๕๑๙ นาวาอากาศเอก สันติ  ศรีเสริมโภค 
๕๒๐ นาวาอากาศเอก สารพล  นกพลับ 
๕๒๑ นาวาอากาศเอก สืบสกุล  สุวรรณขจร 
๕๒๒ นาวาอากาศเอก สุกษม  เมธศาสตร์ 
๕๒๓ นาวาอากาศเอก สุกษม  สุขเกษม 



 หน้า   ๙๘  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๕๒๔ นาวาอากาศเอก สุเทพ  บุญนิมิตร 
๕๒๕ นาวาอากาศเอก สุธีระ  เย็นทรวง 
๕๒๖ นาวาอากาศเอก สุนทร  เชาว์เพ็ชร 
๕๒๗ นาวาอากาศเอก สุรชัย  อํานวยสิน 
๕๒๘ นาวาอากาศเอก สุรพล  พุทธมนต์ 
๕๒๙ นาวาอากาศเอก สุรสีห์  โฉมที 
๕๓๐ นาวาอากาศเอก สุวัฒน์  สุวโรพร 
๕๓๑ นาวาอากาศเอก อภิรุม  จันทรกุล 
๕๓๒ นาวาอากาศเอก อิทธพร  คณะเจริญ 
๕๓๓ นาวาอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ 
๕๓๔ นายกณิฏฐ์  ไชยนาพงษ์ 
๕๓๕ นายกริช  วิปุลานุสาสน์ 
๕๓๖ นายกิจจา  อุตสาหะ 
๕๓๗ นายกิตติศักดิ์  เมธาทัศน์ชวลิต 
๕๓๘ นายเกษม  สุขแสนไกรศร 
๕๓๙ นายไกวัล  เปียระบุตร 
๕๔๐ นายจีระเศรษฐ  ปราบ  ณ  ศักดิ์ 
๕๔๑ นายจุมพจน์  วิโรจน์พนัธุ ์
๕๔๒ นายชัยยศ  ศิษฏิวงศ ์
๕๔๓ นายชาญชัย  ฟักฟูม 
๕๔๔ นายชาญณรงค์  กมลศิริ 
๕๔๕ นายชินดนยั  วงษ์เวียน 
๕๔๖ เรือโท ชินวัฒน์  สุทธรัตน ์
๕๔๗ นายชุติวัต  สินทรัพย ์
๕๔๘ นายณชพฒัน์  เทียนไพโรจน ์
๕๔๙ นายถาวร  ประพันธ ์

๕๕๐ นายทรงศักดิ์  กล่ินรัตน ์
๕๕๑ นายธงชัย  ชาญสุกิจเมธี 
๕๕๒ นายธรรมรัตน์  ลออเอ่ียม 
๕๕๓ นายธวัชชัย  ชุมพรเกรียงไกร 
๕๕๔ นายธวัชชัย  เปลี่ยนศร ี
๕๕๕ นายธํารงค์  ทองตัน 
๕๕๖ นายธีระ  แพสถิตถาวร 
๕๕๗ นายนพดล  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
๕๕๘ นายนิลวัฒน์  สุนทรนิพทัธ ์
๕๕๙ นายบัณฑิต  กุลธนปรีดา 
๕๖๐ นายบุญสืบ  บุญญกนก 
๕๖๑ นายปกรณ์  วโรรส 
๕๖๒ นายประดิษฐ์  ชาญชลยุทธ 
๕๖๓ นายประพนธ์  ทรงเจริญ 
๕๖๔ นายประพัฒน์  พฤฒิพิบูลธรรม 
๕๖๕ นายประภาส  ศรีญาณลักษณ์ 
๕๖๖ นายประยุทธ  กฤษณพนัธุ ์
๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ  เสตถาภิรมย์ 
๕๖๘ นายปัญญา  ฤทธิ์สุข 
๕๖๙ นายป้ัน  เปล่งผิว 
๕๗๐ นายพชร  อนันตศิลป์ 
๕๗๑ นายพรสันต์  เด่นเพชรกุล 
๕๗๒ นายพันธ์เทพ  นิลกําแหง 
๕๗๓ นายพิชิต  สนองชาต ิ
๕๗๔ นายพิธาน  แท่นแก้ว 
๕๗๕ นายพิษณุ  วิรยศิร ิ
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๕๗๖ นายพีระดล  จงเจริญรัตน ์
๕๗๗ นายพูลศักดิ์  จงเจริญ 
๕๗๘ นายไพรัช  คุลิมา 
๕๗๙ นายภานุทัต  รัตโนดม 
๕๘๐ นายภุชงค์  ชาญศิริวัฒน ์
๕๘๑ นายภูมิศักดิ์  ทองใหม่ 
๕๘๒ นายยงยทุธ  เฑียรพาณิชย ์
๕๘๓ นายรังสฤษฎ์  พัฒนทอง 
๕๘๔ นายรัฐวุฒิ  มิตรประสาร 
๕๘๕ นายราเชนทร์  อุดมศิริ 
๕๘๖ นายฤกษ์  เกษโกวิท 
๕๘๗ นายฤทธิ์  ศยามานนท ์
๕๘๘ นายวรวรรธน์  ภิญโญ 
๕๘๙ นายวัฒนพงศ์  ศรีวัฒนพงศ ์
๕๙๐ นายวัฒนพฤทธ์  ภักดิกมล 
๕๙๑ นายวันทวี  บุญญเศรษฐ์ 
๕๙๒ นายวานิช  จรุงวิภู 
๕๙๓ นายวิจักษณ์  อภิรักษ์นันท์ชัย 
๕๙๔ นายวิชิต  กุลสุ 
๕๙๕ นายวิเชียร  กิตติจารุวัฒนา 
๕๙๖ นายวิเชียร  ศรีสุวทิธานนท ์
๕๙๗ นายวินัย  ยนต์วิรยิะ 
๕๙๘ นายวิม  ล้ิมสํารวย 
๕๙๙ นายวิโรจน์  ชาญไววิทย ์
๖๐๐ นายวิวัฒน์  เขาสกุล 
๖๐๑ นายวิสันต์  เศิกศิริ 

๖๐๒ นายวิสาล  ทาจวง 
๖๐๓ นายวุฒิโรจน์  แสงอาทิตย ์
๖๐๔ นายศิริพงษ์  วุฑฒินันท ์
๖๐๕ นายสนธยา  ขําดวง 
๖๐๖ นายสนม  ชุรินทร 
๖๐๗ นายสมชัย  จารุพงศ์ประภา 
๖๐๘ นายสมชัย  ตั้งชัยวรรณา 
๖๐๙ นายสมบัติ  ซอหะซัน 
๖๑๐ นายสมพร  หลงปาน 
๖๑๑ นายสมศักดิ์  ตัณฑรัตน์เจริญ 
๖๑๒ นายสมหมาย  เภาทอง 
๖๑๓ นายสันติ  บุญไทย 
๖๑๔ นายสันติ  อํ่าศรีเวียง 
๖๑๕ หม่อมหลวงสิทธิเดช  ศุขสวัสด ิ
๖๑๖ นายสุเทพ  หันวิสัย 
๖๑๗ นายสุพจน์  ติระพัฒน ์
๖๑๘ นายสุพจน์  รักษ์กําป่ัน 
๖๑๙ นายสุรชัย  โตพานิช 
๖๒๐ นายสุรพล  พิมพิเสน 
๖๒๑ นายสุรพันธ์  วิภูษณะภัทร ์
๖๒๒ นายสุรสิทธิ์  เจริญสุข 
๖๒๓ นายสุรสิทธิ์  นัครา 
๖๒๔ นายสุวพงศ์  สงวนศักดิ ์
๖๒๕ นายสุวรรณ  เทพรัตน ์
๖๒๖ นายสุวัฒน์  ด้วงป้ัน 
๖๒๗ นายเสกสรรค์  ชัยสุทธิวงศ ์
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๖๒๘ นายเสรี  ชัยชื่อ 
๖๒๙ นายโสภณ  ถิรมงคล 
๖๓๐ นายไสว  วนัสบดีกุล 
๖๓๑ นายไสว  อินเงิน 
๖๓๒ นายอนุกูล  พรหมมาศ 
๖๓๓ นายอนุชา  สุขสงวน 
๖๓๔ นายอรรถพันธ์  พงศ์อุทัย 
๖๓๕ นายอัครุตม์  สนธยานนท ์
๖๓๖ นายอํามฤต  สวัสดิกุล 
๖๓๗ นายเกริกพันธุ์  ฤกษ์จํานง 
๖๓๘ นายจักรกฤษณ์  ศรีวลี 
๖๓๙ นายชยพันธ์  บํารุงพงศ์ 
๖๔๐ นายชัยณรงค์  กีรติยุตวงศ ์
๖๔๑ นายฐานิศร์  ณ สงขลา 
๖๔๒ นายประสิทธิพร  เวทย์ประสิทธิ ์
๖๔๓ นายรัศม์  ชาลีจันทร์ 
๖๔๔ นายวิชัย  ศิริสุจินต ์
๖๔๕ นายสาโรจน์  ธนสันต ิ
๖๔๖ นายสุชาติ  เลียงแสงทอง 
๖๔๗ นายสุนทร  ชัยยินดีภูมิ 
๖๔๘ นายสุรพล  โคตรศรีเมือง 
๖๔๙ นายสุรพล  มณีพงษ ์
๖๕๐ นายกิตติพงษ์  โพธิมู 
๖๕๑ นายครองจักร  งามมีศรี 
๖๕๒ นายจรูญ  ดอกบัวแก้ว 
๖๕๓ นายเฉียบ  เตล็ดทอง 

๖๕๔ นายนเรศ  จุลบุตร 
๖๕๕ นายไพโรจน์  รัตนภิรมย ์
๖๕๖ นายวิทเวช  วงศ์เพม 
๖๕๗ นายวุฒิศักดิ์  ป่ินวิเศษ 
๖๕๘ นายสุพนธ์  มณีธีรกุล 
๖๕๙ ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ  เกษรสุวรรณ์ 
๖๖๐ นายกิตติศักดิ์  ยุติธรรม 
๖๖๑ นายจรูญ  ยอดสร้อย 
๖๖๒ นายชินชัย  ชี้เจริญ 
๖๖๓ นายธนสุนทร  สว่างสาลี 
๖๖๔ นายธรรมนูญ  อารีธรรม 
๖๖๕ นายธานินทร์  สมบูรณ์สาร 
๖๖๖ นายธีรพงษ์  ศรีสุคนธ ์
๖๖๗ ว่าที่ร้อยตรี ธีระชยั  วงษ์วิโรจน ์
๖๖๘ นายประหยัด  ดีอ่อง 
๖๖๙ นายปัญญา  ทองดี 
๖๗๐ นายพรชัย  กุลกุศล 
๖๗๑ นายวันชัย  สละวาสี 
๖๗๒ นายวีระศักดิ์  นิ่มธุภะริยะ 
๖๗๓ นายสมเด็จ  แน่นอุดร 
๖๗๔ นายอานัติ  แย้มอยู่ 
๖๗๕ นายกมล  ศักดิ์ประสิทธิ์ 
๖๗๖ นายกฤช  ทรัพยว์ัฒนไพศาล 
๖๗๗ นายกษิเดช  สุรจิรชาติ 
๖๗๘ นายกําพล  ชอบเสรี 
๖๗๙ นายกิตติ  กุบแก้ว 
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๖๘๐ นายกิติ  มาลัยโรจน์ศิริ 
๖๘๑ นายเกรียงไกร  จําเริญมา 
๖๘๒ นายเกษม  พรหมมินทร์ 
๖๘๓ นายเกียรติภูมิ  จินดาวงศ์ 
๖๘๔ นายไกรวรรณ  หงษ์ยันตรชัย 
๖๘๕ นายคํารณ  พวงมณ ี
๖๘๖ นายจเร  ทองด้วง 
๖๘๗ นายจักรกฤษ  แจ้งกรณ์ 
๖๘๘ นายจานุวัตร  เลิศศิลป์เจริญ 
๖๘๙ นายจํานัล  โคติวงศ ์
๖๙๐ นายจิระศักดิ์  กีรติคุณากร 
๖๙๑ นายเจตจิตร  โพธิ์ปล่ัง 
๖๙๒ นายเจริญ  ศิริไชยา 
๖๙๓ นายฉัตรชยั  บุญลือ 
๖๙๔ นายเฉลิมศักดิ์  ประสิทธิ์สุวรรณ 
๖๙๕ นายชยพล  เตชะฐิตินันท ์
๖๙๖ นายชยพทัธ์  โภคาวัฒนา 
๖๙๗ นายชยันต์  เมืองสง 
๖๙๘ นายชัยณรงค์  ดอนเกิด 
๖๙๙ นายชัยนาม  ดิสถาพร 
๗๐๐ นายชัยพร  ชนะไพริน 
๗๐๑ นายชาญยุทธ  มณีพงศ ์
๗๐๒ นายชาติชาย  พูนพาณิชย ์
๗๐๓ นายชุนันท์  ไสยกุล 
๗๐๔ นายชูเกียรติ  ประดิษฐศิลปกุล 
๗๐๕ นายชูชีพ  วรรธนะเพยีร 

๗๐๖ นายชูศักดิ์  ว่องวิชชกร 
๗๐๗ นายเชาวลิต  อินทรเศียร 
๗๐๘ นายโชติวฒัน์  ชุมวรานนท ์
๗๐๙ นายไชยณรงค์  ทองปุย 
๗๑๐ นายฎรงศ์กร  สมตน 
๗๑๑ นายณรงค์  จรางกูร 
๗๑๒ นายณรงค์  อินทโชต ิ
๗๑๓ นายณัชนพงศ์  วชิรวงศ์บุร ี
๗๑๔ นายณัฐปคัลภ์  คิมประโคน 
๗๑๕ นายณัฐภูมิ  สุขมล 
๗๑๖ นายดนัยวิทย์  สายบัณฑิต 
๗๑๗ นายดํารง  บัวประดับกุล 
๗๑๘ นายถนอม  สุริยะ 
๗๑๙ นายทนง  ทแกล้วทศพล 
๗๒๐ นายทวีวชั  ละอองนวลพานิช 
๗๒๑ นายทวีศักดิ์  ชาญประเสริฐพร 
๗๒๒ นายทองสุข  วงศ์วรรณไพศาล 
๗๒๓ นายทินกร  สิงห์ประเสริฐ 
๗๒๔ นายธงชัย  สุทธินรากร 
๗๒๕ นายธนัญ  โกศัลวัฒน ์
๗๒๖ นายธนา  สุวัฑฒน 
๗๒๗ นายธรรมนูญ  บุญไกรสร 
๗๒๘ นายธวัช  ชัยประสพ 
๗๒๙ นายธวัช  ศรีวีระชัย 
๗๓๐ นายธวัช  อุดมคณารัตน ์
๗๓๑ นายธาดา  สุขะปุณพันธุ ์
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๗๓๒ นายธํารงค์  ไก่ฟ้า 
๗๓๓ นายธีระยุทธ  จิตต์จํานงค ์
๗๓๔ นายนพพร  พฒันประสิทธิ ์
๗๓๕ นายนฤพล  สุขุมาสวิน 
๗๓๖ นายนฤมิตร  ภวิลรัตน ์
๗๓๗ นายนิเทศ  เลิศลิมชลาลัย 
๗๓๘ นายนิพนธ์  เข็มกลัด 
๗๓๙ นายนิพนธ์  วทิยากร 
๗๔๐ นายบรรจง  ร่วมสุข 
๗๔๑ นายบรรจบ  หาญธงชัย 
๗๔๒ นายบัญญัติ  บุญมา 
๗๔๓ นายบัณฑิต  มงคลวีราพันธ ์
๗๔๔ นายบุญนาค  ศรีเปาระยะ 
๗๔๕ นายปฏิวัติ  คุณดิลกพจน ์
๗๔๖ นายประจักษ์  อัศววิวัฒน์พงศ ์
๗๔๗ นายประดิษฐ์  ชนชื่นชอบ 
๗๔๘ นายประพันธ์  ก้านทอง 
๗๔๙ นายประพาส  ร่มเย็น 
๗๕๐ นายประมวล  มีแป้น 
๗๕๑ นายประยุทธ  สุขสมจิตร 
๗๕๒ นายประยูร  อินสกุล 
๗๕๓ นายประวัติ  มงคลเนาวรัตน์ 
๗๕๔ นายประเวช  ลํ้าเลิศ 
๗๕๕ นายประสิทธิ์  ชรินานนท ์
๗๕๖ นายประสิทธิ์  ณัฏฐารมณ์ 
๗๕๗ นายประเสริฐ  ดอยลอม 

๗๕๘ นายปราโมทย์  ยาใจ 
๗๕๙ นายปริมาณ  ป้ันลี้ 
๗๖๐ นายปรีชา  จานทอง 
๗๖๑ นายปรีชา  ไตรทิพชาติสกุล 
๗๖๒ นายปรีชา  ทองทิพย ์
๗๖๓ นายปรีดา  ศรีสุวรรณ 
๗๖๔ นายปรีดี  ดีรักษา 
๗๖๕ นายปัญญา  พลแสน 
๗๖๖ นายพงศ์ชยั  อุ่นเรือน 
๗๖๗ นายพงศ์ศักดิ์  รัตนมังคลานนท ์
๗๖๘ นายพงษ์มนัส  ทองกลัด 
๗๖๙ นายพจน์ภิรัชต์  เนียมจุ้ย 
๗๗๐ นายพรชัย  สุวรรณาภิรมย ์
๗๗๑ นายพลเชษฐ์  ตราโช 
๗๗๒ นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ 
๗๗๓ นายเพิ่มศักดิ์  อุทัยวงศ ์
๗๗๔ นายไพโรจน์  ซ้ายเกลี้ยง 
๗๗๕ นายไพโรจน์  อัมพรลักษณ์ 
๗๗๖ นายภาณุพันธ์  อาจสาลี 
๗๗๗ นายภาสวัต  รัตนศร ี
๗๗๘ นายมนตรี  เอ่ียมวิมังสา 
๗๗๙ นายมนัส  กําเนิดมณี 
๗๘๐ นายมานัส  ตันวิมล 
๗๘๑ นายมาโนช  รุ่งราตรี 
๗๘๒ นายยรรยง  วัฒนศร ี
๗๘๓ นายยิ่งยศ  ชูสมภพ 
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๗๘๔ นายรังสรรค์  วีระภรณ์พิมล 
๗๘๕ นายรัตน์  ฉายารัตนศิลป์ 
๗๘๖ นายรุ่งโรจน์  ศงสนนัทน ์
๗๘๗ นายเลิศชัย  ศรีอนันต ์
๗๘๘ นายวรวุธ  พรหมมา 
๗๘๙ นายวรากิจ  จันทรัศมี 
๗๙๐ นายวสันต์  บุญห่อ 
๗๙๑ นายวสันต์  สวัสดิ์รัมย ์
๗๙๒ นายวันชัย  มุกดารัศมี 
๗๙๓ นายวิชาญ  มุสิโก 
๗๙๔ นายวิบูลย์  เจียมพันธ ์
๗๙๕ นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย ์
๗๙๖ นายวิโรจน์  อิงคากุล 
๗๙๗ นายวิศักดิ์  แม้นทอง 
๗๙๘ นายวิศาล  ศรีสุริยะ 
๗๙๙ นายวิศิษฎ์  เพชรศักดา 
๘๐๐ นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ ์
๘๐๑ นายวิเศษณ์  จารุปรัชญ์ 
๘๐๒ นายวิษณุศิลป์  เพชรรักษ์ 
๘๐๓ นายวีเซน  ตั้งพิสิฐโยธิน 
๘๐๔ นายวีรสิฐ  พุฒิไพโรจน ์
๘๐๕ นายวีระศักดิ์  เกิดแสง 
๘๐๖ นายวุฒิพงษ์  อินทรธรรม 
๘๐๗ นายเวคิน  โรจนรัตน ์
๘๐๘ นายศรัทธา  หรั่งรอด 
๘๐๙ นายศักดิ์ชัย  วังทอง 

๘๑๐ นายศาครินทร์  ดวงตะวัน 
๘๑๑ นายศานติ  นึกชอบ 
๘๑๒ นายศุภกร  เชียรเจริญ 
๘๑๓ นายศุภชัย  ดานาพงศ ์
๘๑๔ นายสงบ  เจริญสุข 
๘๑๕ นายสมเกียรติ  พงษ์ศิริจันทร ์
๘๑๖ นายสมชวน  รัตนมังคลานนท ์
๘๑๗ นายสมชัย  ใจกว้าง 
๘๑๘ นายสมชัย  สันติรงยทุธ 
๘๑๙ นายสมชาติ  เจริญวุฒิชัย 
๘๒๐ นายสมชาย  กิตติชานันท ์
๘๒๑ นายสมชาย  วัฒนผลินธร 
๘๒๒ นายสมชาย  วัฒนโยธนิ 
๘๒๓ นายสมนึก  เพชรช่วย 
๘๒๔ นายสมนึก  เหมมณี 
๘๒๕ นายสมบัติ  เมฆทรงกลด 
๘๒๖ นายสมบูรณ์  มรกฎจินดา 
๘๒๗ นายสมพงศ์  จันทรท์อง 
๘๒๘ นายสมพล  แสนคํา 
๘๒๙ นายสมศักดิ์  ทองศรี 
๘๓๐ นายสันติ  เปล่งแสง 
๘๓๑ นายสัมฤทธิ์  ผาณิบุศย ์
๘๓๒ นายสาทิศ  ธนวัฒนช์ัย 
๘๓๓ นายสาธิต  รัชตเสรีกุล 
๘๓๔ นายสิโรจน์  ประคุณหังสิต 
๘๓๕ นายสุกรี  พันละบุตร 
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๘๓๖ นายสุจินต์  สุขวิวัฒน ์
๘๓๗ นายสุชิน  จงสมสุข 
๘๓๘ นายสุพจน์  กิตติบุญญา 
๘๓๙ นายสุพจน์  ชัยวิมล 
๘๔๐ นายสุรชัย  หม่ืนสังข ์
๘๔๑ นายสุรพงษ์  วงศ์เกษมจิตต ์
๘๔๒ นายสุรพงษ์  วิวัชรโกเศศ 
๘๔๓ นายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ ์
๘๔๔ นายสุวิทย์  รัตนพงศ ์
๘๔๕ นายเสน่ห์  สภาพันธ์ 
๘๔๖ นายเสนอ  ชูจันทร์ 
๘๔๗ นายแสงชม  พจน์สมพงส ์
๘๔๘ นายอดุลย์  ดุจจานุทัศน ์
๘๔๙ นายอนันต์  แก้วมณ ี
๘๕๐ นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ ์
๘๕๑ นายอนันต์  ลาวิณห์ 
๘๕๒ นายอนิรุทธิ์  โพธิจันทร ์
๘๕๓ นายอนุศักดิ์  มุจจลินท์วิมุติ 
๘๕๔ ว่าที่ร้อยตรี อภิวัฒน์  วงษ์สมบูรณ ์
๘๕๕ นายอมร  สัมมา 
๘๕๖ นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ 
๘๕๗ นายอรุณ  แสงหิรัญ 
๘๕๘ นายอาจิตร์  สุวานิชวงศ์ 
๘๕๙ นายอํานวย  ไชยสุวรรณ ์
๘๖๐ นายอิทธิพทัธ์  ชุมทอง 
๘๖๑ นายอุดม  เจือจันทร์ 

๘๖๒ นายอุดร  เจริญแสง 
๘๖๓ นายอุดร  เสนากัสป์ 
๘๖๔ นายอุทัย  จันทรสกุล 
๘๖๕ นายอุทัย  นพคณุวงศ ์
๘๖๖ นายเอกพน  ฉายลักษมี 
๘๖๗ นายเอนก  เทพปินตา 
๘๖๘ นายกฤษดา  ศรีดามา 
๘๖๙ นายกําธร  ศรีพิทักษ์ 
๘๗๐ นายจงจิตร  เต็งยะ 
๘๗๑ นายจรรโลง  หลักคํา 
๘๗๒ นายจิตร  วสุธาสวัสดิ ์
๘๗๓ นายฉัตรชยั  ไชยทา 
๘๗๔ นายชัชรินทร์  บัวเวช 
๘๗๕ นายชัชวาลย์  งามทัพ 
๘๗๖ นายชัยณรงค์  องอาจวาณิชย์ 
๘๗๗ นายชัยฤกษ์  เมษสุวรรณ 
๘๗๘ นายชาญชัย  กีฬาแปง 
๘๗๙ นายชาติชาย  มัฆวิมาลย์ 
๘๘๐ นายโชค  นวลได้ศร ี
๘๘๑ นายเด่นชัย  เอ่ียมสุวรรณ 
๘๘๒ นายถาวร  เหรียญตระกูลชัย 
๘๘๓ นายทวี  สกุลเวช 
๘๘๔ นายทัศนยั  ศิรอักษร 
๘๘๕ นายธงไชย  วีระสมัย 
๘๘๖ นายธีรยทุธ์  ประเสริฐผล 
๘๘๗ นายธีระ  ป่ินทอง 
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๘๘๘ นายธีระพล  อรุณะกสิกร 
๘๘๙ นายธีระพัฒน์  เหง้าเทศ 
๘๙๐ นายนิวาศ  หล่อวัฒนากูล 
๘๙๑ นายนุกูล  คงวุฒ ิ
๘๙๒ นายบดีศร  เลาหะนันท์ 
๘๙๓ นายบุญยืน  เอ่ียมน้อย 
๘๙๔ นายพงศ์ธนา  แววรัตน ์
๘๙๕ นายพงศ์ธร  ป้อมสัมฤทธิ ์
๘๙๖ นายพรชัย  จงศิรริักษ์ 
๘๙๗ นายพรพรต  สุริยนต ์
๘๙๘ นายพิชัย  สุขอยู ่
๘๙๙ นายพินิจ  เชาว์วิชารัตน ์
๙๐๐ นายพีรพฒัน์  ภู่ตันติกุล 
๙๐๑ นายไพบูลย์  แพรสีเจริญ 
๙๐๒ นายรัฐกรณ์  โกมาสถิตย์วรา 
๙๐๓ นายรุ่งโรจน์  รัตนมณ ี
๙๐๔ ว่าที่ร้อยตรี วราทร  ศิริวุฒ ิ
๙๐๕ นายวัชระพันธ์  ถาวโรฤทธิ ์
๙๐๖ นายวิจิตต์  นิมิตรวานิช 
๙๐๗ นายวิชัย  คําคง 
๙๐๘ นายวิทยา  วิทยานนท ์
๙๐๙ นายวิรัติ  จําปา 
๙๑๐ นายวีระ  พลอยกระจ่าง 
๙๑๑ นายวีระยุทธ  ชยางกูร 
๙๑๒ นายวีระยุทธ  ทานวีร ์
๙๑๓ นายศุภวัฒน์  แก้วขัต ิ

๙๑๔ นายสงกรานต์  ภูมิเจริญ 
๙๑๕ นายสถิตยพ์งษ์  อภิเมธีธํารง 
๙๑๖ นายสมชาย  กิจมานะวัฒน์ 
๙๑๗ นายสมชาย  ชัยสุวรรณรักษ์ 
๙๑๘ นายสมบูรณ์  แก้วลมัย 
๙๑๙ นายสมหมาย  สุดขาว 
๙๒๐ นายสมัย  โชติสกุล 
๙๒๑ นายสําราญ  สินธูระหัฐ 
๙๒๒ นายสิรภพ  จึงสมาน 
๙๒๓ นายสุทธิชยั  สนธิมุล 
๙๒๔ นายสุทัศน์  ยอดแก้ว 
๙๒๕ นายสุพจน์  เครือนพคุณ 
๙๒๖ นายสุรเดช  เบ็ญจศิริวรรณ 
๙๒๗ นายสุรพันธุ์  ไตรรตัน ์
๙๒๘ นายสุรศักดิ์  ปิตุจาตุรนต ์
๙๒๙ นายสุรินทร์  จันทร์พะเนาว ์
๙๓๐ นายอภิชัย  ธีระรังสิกุล 
๙๓๑ นายอภิชาติ  จันทรทรัพย ์
๙๓๒ นายอภินันท์  จิรชัยกิตต ิ
๙๓๓ นายอภิรัฐ  ไชยวงศ์น้อย 
๙๓๔ นายอภิสิทธิ์  พรหมเสน 
๙๓๕ นายอัครวัฒน์  ศรีหัตถกรรม 
๙๓๖ นายจิระ  ครองบุญ 
๙๓๗ นายชนาธิป  กุลดิลก 
๙๓๘ นายชลาทร  ศรีตุลานนท ์
๙๓๙ นายชัยวัฒน์  ดุษฎีพาณิชย ์
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๙๔๐ นายชัยสิทธิ์  ขวัญเก้ือ 
๙๔๑ นายชาญ  ทองงาม 
๙๔๒ นายชาญชัย  งามเจริญ 
๙๔๓ นายชุติวัฒน์  ศรทอง 
๙๔๔ นายชุมพล  เจียมวิไล 
๙๔๕ นายณัฐกิตติ์  พวงจิตร 
๙๔๖ นายทรงชยั  พึ่งชมภู 
๙๔๗ นายเทิดศักดิ์  ทรัพย์ทวีวัง 
๙๔๘ นายธนโรจน์  โพธิสาโร 
๙๔๙ นายธิติ  กนกทวีฐากร 
๙๕๐ นายธีระสาร  เขตอนันต์ 
๙๕๑ นายนิวัติ  มณีขัตยิ ์
๙๕๒ นายบัณฑิต  คบหมู่ 
๙๕๓ นายบุญชัย  งามวิทย์โรจน ์
๙๕๔ นายบุญศักดิ์  จิรวุฒิวงศ์ชยั 
๙๕๕ นายประกิต  วงศ์ศรีวัฒนกุล 
๙๕๖ นายประดิษฐ์  เจริญสุข 
๙๕๗ นายประดิษฐ์  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
๙๕๘ นายประภาคาร  เหียงมณี 
๙๕๙ นายปรีชา  สุวรรณคาม 
๙๖๐ นายพเยาว์  สายดี 
๙๖๑ นายพรพล  รัชรากร 
๙๖๒ นายพรศักดิ์  จีวะสุวรรณ 
๙๖๓ นายพล  เชาว์ดํารงค์ 
๙๖๔ นายไพรัช  บุญน้อม 
๙๖๕ นายไพโรจน์  ปานสมุทร์ 

๙๖๖ นายไพศาล  ศรีเกตุ 
๙๖๗ นายไพศาล  สถิตวิบูรณ ์
๙๖๘ นายมนตรี  เหลืองอิงคะสุต 
๙๖๙ นายมนูศิริ  คุปตาสา 
๙๗๐ นายมาโนช  การพนักงาน 
๙๗๑ นายมิคมินทร์  จารุจินดา 
๙๗๒ นายมีศักดิ์  มิลินทวิสมัย 
๙๗๓ นายรังสิต  เสวตานนท ์
๙๗๔ นายรังสิโรจน์  วงศพ์รหมเมฆ 
๙๗๕ นายวัฒนา  เวทยประสิทธิ ์
๙๗๖ นายวิจิตร  แสงรตัน ์
๙๗๗ นายวิทยา  ผลประไพ 
๙๗๘ นายวิรัตน์  เพิ่มศิร ิ
๙๗๙ นายวิลาศ  ผิวเหมาะ 
๙๘๐ นายวิเศษ  รุ่งสอาด 
๙๘๑ นายวีรวัฒน์  วัฒนธีรกุล 
๙๘๒ นายวีระพันธ์  จูงพงศ ์
๙๘๓ นายวุฒิชัย  เจนการ 
๙๘๔ นายวุฒิภัทร  โคตรมงคล 
๙๘๕ นายศานิตย์  ลีนะธรรม 
๙๘๖ นายศิวจักร  ชื่นสังข ์
๙๘๗ นายสติ  วงษ์วิชาสวัสดิ ์
๙๘๘ นายสมชาย  บุตรขุนทอง 
๙๘๙ ว่าที่เรือตรี สมศักดิ์  ทองลิ่ม 
๙๙๐ นายสมศักดิ์  พิริยโยธา 
๙๙๑ นายสมศักดิ์  เร่งเพียร 
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 ๙๙๒ นายสว่าง  เฟื่องกระแสร์ 
 ๙๙๓ นายสันติพร  นิ่มก่ิงรัตน ์
 ๙๙๔ นายสัมพันธ์  รากเงิน 
 ๙๙๕ นายสัมฤทธิ์  ชุษณะทศัน ์
 ๙๙๖ นายสัมฤทธิ์  บัวเพ็ชร ์
 ๙๙๗ นายสิทธิชยั  หาญวณิชย์เวช 
 ๙๙๘ นายสิทธิชยั  ออรพินท ์
 ๙๙๙ นายสุกิจ  รัตนวิบูลย ์
๑๐๐๐ นายสุขวิช  บัวเผื่อน 
๑๐๐๑ นายสุเทพ  บุญประคอง 
๑๐๐๒ นายสุเทพ  ปวเรศวิทยาฬาร 
๑๐๐๓ นายสุนทร  ปัญจาสุธารส 
๑๐๐๔ นายสุนทร  วัชรกุลดิลก 
๑๐๐๕ นายสุเมธ  อําภรณ์ 
๑๐๐๖ นายสุรชัย  อจลบุญ 
๑๐๐๗ นายสุรพล  ลีลาวโรภาส 
๑๐๐๘ นายสุรินทร์  นําประเสริฐ 
๑๐๐๙ นายสุวัฒน์  ควรชม 
๑๐๑๐ นายสุวัฒน์  ทัศนสุวรรณ 
๑๐๑๑ นายสุวัฒน์  เป่ียมปัจจัย 
๑๐๑๒ นายเสน่ห์  สาธุธรรม 
๑๐๑๓ นายเสริมยศ  สมม่ัน 
๑๐๑๔ นายเสรี  แสงจันทร ์
๑๐๑๕ นายอมร  ต่อเจริญ 
๑๐๑๖ นายอํามาตย์  สุธรรมจรัส 
๑๐๑๗ นายอุดมศักดิ์  นิภาเกษม 

๑๐๑๘ นายเอิบ  เชิงสะอาด 
๑๐๑๙ นายกสิณเดช  แดงอินทวฒัน ์
๑๐๒๐ นายกําพล  เหลืองเพชรงาม 
๑๐๒๑ นายกิตติศักดิ์  โพศร ี
๑๐๒๒ นายจรูญ  เลาหเลิศชัย 
๑๐๒๓ นายจํานง  แก้วชะฎา 
๑๐๒๔ นายเจษฎา  สมาธิ 
๑๐๒๕ นายชัยวัฒน์  ไชยคุปต ์
๑๐๒๖ นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร 
๑๐๒๗ นายทวีวฒัน์  นิลเพชรรัตน ์
๑๐๒๘ นายประทีป  ขวัญพร้อม 
๑๐๒๙ นายประวิทย์  แจ่มปัญญา 
๑๐๓๐ นายปริวรรต  ชัยวฒันา 
๑๐๓๑ พันจ่าอากาศเอก ภุชพงค์  โนดไธสง 
๑๐๓๒ นายวรยล  โกมารชุน 
๑๐๓๓ นายวันชัย  ศักดิ์อุดมไชย 
๑๐๓๔ นายวิรัช  วรานุจิตต ์
๑๐๓๕ นายวิวัฒน์  อินทรพานิช 
๑๐๓๖ นายสีหเดชา  กล่ินหอมหวล 
๑๐๓๗ นายเกรียงศักดิ์  จงวัฒนา 
๑๐๓๘ นายธีระศักดิ์  จรัสศรีวิสิษฐ์ 
๑๐๓๙ นายยงยทุธ์  สวัสดิสวนีย ์
๑๐๔๐ นายสัมฤทธิ์  เหมะ 
๑๐๔๑ นายสุทัศน์  ชอบชื่น 
๑๐๔๒ นายอุดม  มัตสยะวนิชกูล 
๑๐๔๓ นายกีรติ  รัชโน 
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๑๐๔๔ นายจรินทร  สุทธนารักษ์ 
๑๐๔๕ นายจักรินทร์  โกมลศิร ิ
๑๐๔๖ นายจิตต์  พัฒนวิทยากุล 
๑๐๔๗ ร้อยโท จิรพงศ์  สิทธิประณีต 
๑๐๔๘ นายฉัตรชยั  ศักดิ์ศิลปชัย 
๑๐๔๙ นายชูลิต  สถาวร 
๑๐๕๐ นายฐิติเศรษฐ์  เศรษฐบุตร 
๑๐๕๑ นายทิฆัมพร  นาทวรทัต 
๑๐๕๒ นายธวัชชัย  พันธุรัตน ์
๑๐๕๓ นายธวัชชัย  เหล่าพิรุฬห์ 
๑๐๕๔ นายนิอันนุวา  สุไลมาน 
๑๐๕๕ นายปกายศักดิ์  สวัสดิสิงห์ 
๑๐๕๖ นายประพันธ์  ไพศาล 
๑๐๕๗ นายพงศ์พนัธ์  วัยวฒันะ 
๑๐๕๘ นายพงษ์ศักดิ์  อําไพพรรณ 
๑๐๕๙ นายพันธุ์ศักดิ์  มุสิกลัด 
๑๐๖๐ นายไพจิตร  วิบูลย์ธนสาร 
๑๐๖๑ นายไพโรจน์  กุลละวณิชย ์
๑๐๖๒ นายไพโรจน์  วิมลรัตน ์
๑๐๖๓ นายภูสิต  รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ ์
๑๐๖๔ นายมาตยวงศ์  อมาตยกุล 
๑๐๖๕ นายวรพันธ์  ประเสริฐยิ่ง 
๑๐๖๖ นายวรวุฒิ  ทงัสุภูต ิ
๑๐๖๗ นายวัชระ  รัตนวิไล 
๑๐๖๘ นายวิทยา  ภักดีโยธิน 
๑๐๖๙ นายวินัย  นิโครวนจํารัส 

๑๐๗๐ นายวิริทธิ์พล  สันติศราวฒุ ิ
๑๐๗๑ นายวีระชัย  ศรีสุวรรณนิเวศ 
๑๐๗๒ นายวีระศักดิ์  ไม้วัฒนา 
๑๐๗๓ นายวุฒิไกร  มุสิกชาติ 
๑๐๗๔ นายสัญญารักษ์  สินสกุล 
๑๐๗๕ นายสุชาติ  สินรัตน ์
๑๐๗๖ นายสุรศักดิ์  ปาลศรี 
๑๐๗๗ นายสุวพรรณ  มลิลา 
๑๐๗๘ นายเอกฉัตร  ศีตวรรัตน ์
๑๐๗๙ นายกมลโลจฒน์  เชียงวงค ์
๑๐๘๐ นายกรกต  ธํารงวงศ์สวัสดิ ์
๑๐๘๑ นายกฤตนัย  ปุญญะสิทธิ ์
๑๐๘๒ นายกฤษณ์  คงเมือง 
๑๐๘๓ เรือโท กฤษณ์  จินตะเวช 
๑๐๘๔ นายกฤษณ์  อุไรรัตน์ 
๑๐๘๕ นายกฤษณวรณุ  ไชยนิจ 
๑๐๘๖ นายกสิณ  นวลโคกสูง 
๑๐๘๗ นายกิจจา  กาญจนะวีระ 
๑๐๘๘ นายกิตติ  แสงประดิษฐ 
๑๐๘๙ พันตํารวจโท หม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร 
๑๐๙๐ นายเกริกชัย  ธีรภัคสิริ 
๑๐๙๑ นายเกรียงเดช  วัฒนวงษ์สิงห์ 
๑๐๙๒ นายเกรียงวิชญ์  ไกรพวิมล 
๑๐๙๓ นายเกษม  สินสุวรรณาภรณ์ 
๑๐๙๔ นายเกษมสุข  เพชรดี 
๑๐๙๕ นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิร ิ
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๑๐๙๖ นายโกมล  ม่ันคง 
๑๐๙๗ นายโกสิน  พูลวัน 
๑๐๙๘ นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ ์
๑๐๙๙ นายไกรศักดิ์  วรทัต 
๑๑๐๐ นายไกรสร  กองฉลาด 
๑๑๐๑ นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณ ี
๑๑๐๒ นายขจรชัย  วัฒนาประยูร 
๑๑๐๓ นายคณกร  เครือวรรณ 
๑๑๐๔ นายคณิต  ศิลาอ่อน 
๑๑๐๕ นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ ์
๑๑๐๖ นายคมสัน  เจริญอาจ 
๑๑๐๗ นายคุณเดช  ถิรญาธรณ ์
๑๑๐๘ นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ 
๑๑๐๙ นายจรัญ  พุ่มพวง 
๑๑๑๐ นายจรัสศรี  ขุนทว ี
๑๑๑๑ นายจริน  ชาพรหมสิทธิ ์
๑๑๑๒ นายจรูญศักดิ์  ชลสุวรรณ 
๑๑๑๓ นายจักรไตรภพ  หนุนเพชร 
๑๑๑๔ นายจักริน  ฤกษ์รุจิพิมล 
๑๑๑๕ นายจิตวัฒน์  วิกสิต 
๑๑๑๖ นายเจด็จ  วีระนาคินทร ์
๑๑๑๗ นายเจต  รุจิวรรณ 
๑๑๑๘ นายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ 
๑๑๑๙ นายเจริญชัย  นพชาติสถิตย ์
๑๑๒๐ นายแจ่มนาที  มิลินทจินดา 
๑๑๒๑ นายฉลอง  ฆารเลิศ 

๑๑๒๒ นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล 
๑๑๒๓ นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง 
๑๑๒๔ นายเฉลิมพล  ม่ันคั่ง 
๑๑๒๕ นายเฉลิมศักดิ์  แหงมงาม 
๑๑๒๖ นายชยันต์  ศิริมาศ 
๑๑๒๗ นายชรัส  บุญณสะ 
๑๑๒๘ นายชวพล  พันธุมรัตน ์
๑๑๒๙ นายชัชวาลย์  ศิริพันธ ์
๑๑๓๐ นายชัชวาลย์  แสงประพาฬ 
๑๑๓๑ นายชัยชนะ  ผลาพงศ ์
๑๑๓๒ นายชัยธวัช  เนียมศิร ิ
๑๑๓๓ นายชัยภัค  สุนทรหงส ์
๑๑๓๔ นายชัยยงค์  จําปา 
๑๑๓๕ นายชัยยา  เจิมจุติธรรม 
๑๑๓๖ นายชัยรัช  ไทยดํารงเดช 
๑๑๓๗ นายชัยฤทธิ์  เตนันทะโส 
๑๑๓๘ นายชัยวัฒน์  สารสมบัติ 
๑๑๓๙ นายชัยสิทธิ์  กิจธนากําจร 
๑๑๔๐ นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ ์
๑๑๔๑ นายชาคร  กัญจนวัตตะ 
๑๑๔๒ นายชาญ  อ่อนวงษ์ 
๑๑๔๓ นายชาญชัย  กุลมงคล 
๑๑๔๔ นายชิดชนก  ทับแสง 
๑๑๔๕ นายชุมพล  สุกใส 
๑๑๔๖ ว่าที่ร้อยตรี ชูชาติ  โต๊ะพาน 
๑๑๔๗ นายชูชาติ  สมสวย 
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๑๑๔๘ นายชูศักดิ์  ชินะโรจน ์
๑๑๔๙ นายเชาวลิตร  แสงอุทัย 
๑๑๕๐ นายโชคดี  อมรวัฒน ์
๑๑๕๑ นายไชยยงค์  พทิักษ์สฤษดิ ์
๑๑๕๒ นายฐานิต  พรหมทอง 
๑๑๕๓ นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ 
๑๑๕๔ นายณรงค์  เนตรไสว 
๑๑๕๕ นายณรงค์  รักร้อย 
๑๑๕๖ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร 
๑๑๕๗ นายณรงคพ์ร  ณ พัทลุง 
๑๑๕๘ นายณรงคศ์ักดิ์  พลศักดิ์ 
๑๑๕๙ นายณวัฒน์  โตศักดิ ์
๑๑๖๐ นายณัฐพงษ์  สงวนจติร 
๑๑๖๑ นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ ์
๑๑๖๒ นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร 
๑๑๖๓ นายณัฐสิญจ์  ศรีพงษ ์
๑๑๖๔ นายดนัย  ยอดนิล 
๑๑๖๕ นายดํารง  โคตรพฒัน ์
๑๑๖๖ นายดํารง  ดีสกูล 
๑๑๖๗ นายดํารงชัย  เนรมิตตกพงศ ์
๑๑๖๘ นายดิเรก  ธรรมฤทธิ ์
๑๑๖๙ นายดุษฎี  คงศร ี
๑๑๗๐ นายถวิล  ศิริสวัสดิลก 
๑๑๗๑ นายถาวร  คงแก้ว 
๑๑๗๒ นายทรงพล  ใจกริ่ม 
๑๑๗๓ นายทรงพล  ภาสสกุลวงศ์ 

๑๑๗๔ นายทรงฤทธิ์  แก้วสุทธ ิ
๑๑๗๕ นายทรงวุฒิ  จันทร์ผ่องศร ี
๑๑๗๖ นายทวี  สัตยาไชย 
๑๑๗๗ นายทวี  สุทธถินอม 
๑๑๗๘ นายทวีป  บุตรโพธิ ์
๑๑๗๙ นายทวีศักดิ์  พันธ์วิเศษศักดิ ์
๑๑๘๐ นายทวีศักดิ์  ศรีวรขาน 
๑๑๘๑ นายทองดี  จอมวงศ์ 
๑๑๘๒ นายทัพพ์เทพ  สุนทรพลเชฏฐ์ 
๑๑๘๓ นายทิพย์  สายแก้ว 
๑๑๘๔ นายทิวา  วัชรกาฬ 
๑๑๘๕ นายธงชัย  บุตรนุชติ 
๑๑๘๖ พันตํารวจเอก ธงชัย  เย็นประเสริฐ 
๑๑๘๗ นายธเทวินทร์  ตตยิรัตน ์
๑๑๘๘ นายธนพล  จันทรนิมิ 
๑๑๘๙ นายธนา  ยันตรโกวทิ 
๑๑๙๐ นายธนิต  แสงพนัธุ ์
๑๑๙๑ นายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา 
๑๑๙๒ ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศิฑชัย  สามกษัตริย ์
๑๑๙๓ นายธวัช  เพชรวีระ 
๑๑๙๔ นายธวัชชัย  คําเพ็ง 
๑๑๙๕ นายธวัฒนช์ัย  ม่วงทอง 
๑๑๙๖ นายธํารง  เขมะรัตน์ 
๑๑๙๗ นายธีรชาติ  ฉัตรตระกูล 
๑๑๙๘ นายธีรพล  ศิรินานุวฒัน ์
๑๑๙๙ นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ 
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๑๒๐๐ นายธีระ  พงศ์ภิญโญโอภาส 
๑๒๐๑ นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา 
๑๒๐๒ นายธีระเชษฐ  สอนปะละ 
๑๒๐๓ นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ ์
๑๒๐๔ นายนครินทร์  กองทุน 
๑๒๐๕ นายนพดล  ชินะจิตร 
๑๒๐๖ นายนพดล  ประสมศักดิ์ 
๑๒๐๗ นายนพดล  ไพฑูรย ์
๑๒๐๘ นายนภา  บุณยเกียรติ 
๑๒๐๙ นายนริศร์  วรรณประภา 
๑๒๑๐ นายนอบ  คงพูน 
๑๒๑๑ พันจ่าอากาศเอก นิพันธ์  บุญหลวง 
๑๒๑๒ ว่าที่ร้อยตรี นิรนัดร์  ดุจจานุทัศน ์
๑๒๑๓ นายนิรันดร์  นิมิตรถวิล 
๑๒๑๔ นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร 
๑๒๑๕ นายแนบ  สินทอง 
๑๒๑๖ นายบรรลือ  สง่าจิตร 
๑๒๑๗ นายบรรเลง  สนั่นนาม 
๑๒๑๘ นายบัญญัติ  พงษ์ศรีกูร 
๑๒๑๙ นายบัญญัติ  ศรีอุทัย 
๑๒๒๐ นายบัณฑิต  ขานทะราชา 
๑๒๒๑ นายบําเพ็ญ  บินไทยสงค์ 
๑๒๒๒ นายบุญเติม  เรณุมาศ 
๑๒๒๓ นายบุญทวี  ฉิมพลีย ์
๑๒๒๔ นายบุญยัง  เรือนกูล 
๑๒๒๕ นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ 

๑๒๒๖ นายปพน  ฉายแสง 
๑๒๒๗ นายประกิจ  พงษ์ศิวาภัย 
๑๒๒๘ นายประกิต  ตันติวาลา 
๑๒๒๙ นายประจวบ  กันธิยะ 
๑๒๓๐ นายประจวบ  โพธิ์จันทร ์
๑๒๓๑ นายประจักษ์  ทักษณา 
๑๒๓๒ นายประเจียด  อักษรธรรมกุล 
๑๒๓๓ นายประดิษฐ์  ทายะมหา 
๑๒๓๔ นายประดิษฐ์  ยมานันท์ 
๑๒๓๕ นายประทีป  ฤทธิกุล 
๑๒๓๖ นายประทีป  ศิลปเทศ 
๑๒๓๗ นายประพนธ์  จันทร์สว่าง 
๑๒๓๘ นายประพาฬ  จันทร์ภิวัฒน ์
๑๒๓๙ นายประภาส  รักษาทรัพย ์
๑๒๔๐ นายประยุทธ  ธีระเดชพงศ ์
๑๒๔๑ นายประยุทธ  ศรีพนู 
๑๒๔๒ นายประวิทย์  ประวัติเมือง 
๑๒๔๓ นายประเวศ  เทศเรียน 
๑๒๔๔ นายประสพโชค  สุวรรณโรจน ์
๑๒๔๕ นายประสาน  อ่อนน้อม 
๑๒๔๖ นายประสาศน์  ภาคธูป 
๑๒๔๗ นายประเสริฐ  คาดสนิท 
๑๒๔๘ นายประเสิรฐ  ศรีพนารัตนกุล 
๑๒๔๙ นายปรัชญา  ศรีภา 
๑๒๕๐ นายปราชญา  กรองแก้วอาริยะ 
๑๒๕๑ นายปราโมช  เจนธัญกรณ์ 
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๑๒๕๒ นายปริญญา  เกษตรทัต 
๑๒๕๓ นายปรีชา  โชติทวีวัฒน ์
๑๒๕๔ นายปัญญา  เจนสาริกา 
๑๒๕๕ นายปัญญา  ศรีแก้ว 
๑๒๕๖ นายปิยิน  ตลับนาค 
๑๒๕๗ นายผจญ  นาวาวิจิต 
๑๒๕๘ นายผาชัย  โปรียานนท ์
๑๒๕๙ นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล 
๑๒๖๐ นายพงษ์ศักดิ์  เชาวนาศิริ 
๑๒๖๑ พันจ่าเอก พร  อัตตะสาระ 
๑๒๖๒ นายพรชัย  เชื้อชูชาติ 
๑๒๖๓ นายพรชัย  ถมกระจ่าง 
๑๒๖๔ นายพรชัย  มานะดี 
๑๒๖๕ นายพรรังสรรค์  มงคลประสิทธิ ์
๑๒๖๖ นายพลวัตน์  คําเพราะ 
๑๒๖๗ นายพัฒนธรณ์  กีรติรัฐวัฒน ์
๑๒๖๘ นายพิชัย  ทิพยรักษ์ 
๑๒๖๙ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ 
๑๒๗๐ นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล 
๑๒๗๑ นายพิพิธ  ภาระบุญ 
๑๒๗๒ นายพิสิฏฐ์  ชาญเฉลิมชัย 
๑๒๗๓ นายพิสิษฐ์  สินลือนาม 
๑๒๗๔ นายพีระพงษ์  บุบผามะตานัง 
๑๒๗๕ นายพีระศักดิ์  องกิตติกุล 
๑๒๗๖ นายพูลทรพัย์  สมบูรณ์ปัญญา 
๑๒๗๗ นายเพทาย  จารัตน ์

๑๒๗๘ นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์ 
๑๒๗๙ นายแพน  พรไตรศักดิ ์
๑๒๘๐ นายไพจิตร  ทิพย์เดช 
๑๒๘๑ นายไพรัช  หอมกลิ่น 
๑๒๘๒ นายไพศาล  ตรีธัญญา 
๑๒๘๓ นายภวัต  เลิศมุกดา 
๑๒๘๔ นายภัลลพ  พิลา 
๑๒๘๕ นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ 
๑๒๘๖ นายภานุวัฒน์  เจนประเสริฐ 
๑๒๘๗ นายภาสกร  บุญญลักษม์ 
๑๒๘๘ นายภูมิชัย  ตะพานแก้ว 
๑๒๘๙ นายภูริรัตน์  ธีรอรรถ 
๑๒๙๐ นายมงคล  นุ้ยศรีดา 
๑๒๙๑ นายมงคล  อดทน 
๑๒๙๒ นายมงคล  อติอนุวรรตน ์
๑๒๙๓ นายมณี  ฆังมณี 
๑๒๙๔ นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวฒัน ์
๑๒๙๕ นายมนัส  กาญจนคเชนทร์ 
๑๒๙๖ นายมนัส  อํ่าทอง 
๑๒๙๗ นายมนัสวรรธ  บุญสมวัฒนวงศ ์
๑๒๙๘ นายมนิต  ตั้งสกุล 
๑๒๙๙ นายมลศักดิ์  จงรักษ์ 
๑๓๐๐ นายมานพ  ปุสิงห์ 
๑๓๐๑ นายมานะ  ธูปแพ 
๑๓๐๒ นายมานัส  สุขรุ่งเรือง 
๑๓๐๓ นายมานิต  เพียรทอง 
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๑๓๐๔ นายมานิต  อนรรฆมาศ 
๑๓๐๕ นายมานิตย์  วงศ์อุดม 
๑๓๐๖ นายมีเดช  สายัณห์ 
๑๓๐๗ นายเมธี  สุพรรณฝ่าย 
๑๓๐๘ นายไมตรี  ไตรติลานันท ์
๑๓๐๙ นายยงยทุธ  สิงห์ธวัช 
๑๓๑๐ นายยรรยง  วิไลพงษ ์
๑๓๑๑ นายย่าน  ปราบกรี 
๑๓๑๒ นายรณชยั  จิตรวิเศษ 
๑๓๑๓ นายรณภพ  เหลืองไพโรจน ์
๑๓๑๔ นายระวี  ปราถน์วิทยา 
๑๓๑๕ นายรังสรรค์  ตันเจริญ 
๑๓๑๖ นายรังสรรค์  เอ่ียมบุตรลบ 
๑๓๑๗ นายรังสฤษดิ์  จิตด ี
๑๓๑๘ นายราชัย  กิติราช 
๑๓๑๙ นายราชิต  สุดพุ่ม 
๑๓๒๐ นายรุ่งโรจน์  อ่อนวงศ ์
๑๓๒๑ นายเรวัต  ประสงค์ 
๑๓๒๒ นายเรืองศิลป  แสงเจริญ 
๑๓๒๓ นายลือชัย  เจริญทรัพย ์
๑๓๒๔ นายเลอสันต์  ศศิพงศ ์
๑๓๒๕ นายเลิศบุศย์  กองทอง 
๑๓๒๖ นายเลิศพรไชย  ไชยฤทธิ ์
๑๓๒๗ นายวงเทพ  เขมวิรัตน ์
๑๓๒๘ นายวชิระ  ดวงมาตย์พล 
๑๓๒๙ นายวชิระ  สัณหสกุล 

๑๓๓๐ นายวรเทพ  วิโรจน์พันธุ ์
๑๓๓๑ นายวรนิติ์  มุตตาหารัช 
๑๓๓๒ นายวรพจน์  อินทรคําแหง ณ ราชสีมา 
๑๓๓๓ นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ 
๑๓๓๔ นายวราชัย  พิทักษ์ธรรม 
๑๓๓๕ นายวสันต์  ชํานาญจุ้ย 
๑๓๓๖ นายวัชรพงษ์  โพธิ์สูง 
๑๓๓๗ นายวัชรินทร์  รุ่งโรจน ์
๑๓๓๘ นายวัฒนชยั  มานะจิตร์ 
๑๓๓๙ นายวัฒนา  เกตุเนียม 
๑๓๔๐ นายวัฒนา  พุฒิชาต ิ
๑๓๔๑ นายวันชัย  สังฆบุตร 
๑๓๔๒ นายวิกรานต์  บุญเจริญ 
๑๓๔๓ ว่าที่ร้อยตรี วิชวุทย์  จินโต 
๑๓๔๔ นายวิชัย  วิพัฒน์เกษมสุข 
๑๓๔๕ นายวิชัย  สัมพันธรตัน ์
๑๓๔๖ นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ 
๑๓๔๗ นายวิทยา  มากปาน 
๑๓๔๘ นายวินัย  พันธุ์อยู ่
๑๓๔๙ นายวิบูลย์  ป้ันศิริ 
๑๓๕๐ นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ ์
๑๓๕๑ นายวิมล  ทิพยมณฑา 
๑๓๕๒ นายวิรัต  อสัมภินาวงศ์ 
๑๓๕๓ นายวิรัตน์  รักษ์พันธ ์
๑๓๕๔ นายวิรุฬ  พรรณเทว ี
๑๓๕๕ นายวิโรจน์  จ่ันกรด 
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เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๑๓๕๖ นายวิษณุ  บูรณะกิจภิญโญ 
๑๓๕๗ นายวิษณุ  ไมตรีรักษ์ 
๑๓๕๘ นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร ์
๑๓๕๙ นายวีระ  สิริอาชา 
๑๓๖๐ นายวีระชัย  ทองไพบูลย ์
๑๓๖๑ นายวีระชิต  ช่วยม่ันคง 
๑๓๖๒ นายวีระวัฒน์  วงศว์่องไว 
๑๓๖๓ นายวีระศักดิ์  ประภาวัฒน์เวช 
๑๓๖๔ นายวีระศักดิ์  ฤทธิเดช 
๑๓๖๕ นายวีระศักดิ์  สท้านพล 
๑๓๖๖ นายวีรัส  ประเศรษโฐ 
๑๓๖๗ นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท 
๑๓๖๘ นายวุฒิศักดิ์  คําปันติ๊บ 
๑๓๖๙ นายศรัทธา  คชพลายุกต์ 
๑๓๗๐ เรืออากาศโท ศักดิ์ชัย  หงษ์ทอง 
๑๓๗๑ นายศักดิ์ชาย  วงศ์กนิษฐ์ิ 
๑๓๗๒ นายศักดิ์ระพี  สายบัว 
๑๓๗๓ นายศักดิ์สิทธิ์  แย้มศร ี
๑๓๗๔ นายศันสนะ  ตันติชาต ิ
๑๓๗๕ นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง 
๑๓๗๖ นายศิริชัย  ศิริไปล์ 
๑๓๗๗ นายศิริวัฒน์  ขันติณรงค ์
๑๓๗๘ นายศุภการณ์  วงษ์กลํ่า 
๑๓๗๙ นายศุภชัย  ขันธะทิม 
๑๓๘๐ นายศุภโชค  จุ่งประสพมงคล 
๑๓๘๑ นายศุภวัชร  ศักดา 

๑๓๘๒ นายศุภสาร  สุริยะ 
๑๓๘๓ นายเศรษฐการย์  ทิพย์สุวรรณ 
๑๓๘๔ นายสงวน  แสงชาต ิ
๑๓๘๕ นายสถาพร  พงษ์นาค 
๑๓๘๖ นายสนั่น  ภู่สวัสดิ ์
๑๓๘๗ นายสนั่น  ศิลารัตน ์
๑๓๘๘ นายสนิท  ศรีวิหค 
๑๓๘๙ นายสมเกียรติ  ขวัญสุวรรณ 
๑๓๙๐ นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร 
๑๓๙๑ นายสมควร  ขันเงิน 
๑๓๙๒ นายสมชัย  อมรวัฒนสวัสดิ ์
๑๓๙๓ นายสมชาย  ไข่สุวรรณ ์
๑๓๙๔ นายสมชาย  บํารุงทรัพย ์
๑๓๙๕ นายสมเดช  ไพจิตรกุญชร 
๑๓๙๖ นายสมนึก  ธนเดชากุล 
๑๓๙๗ นายสมบัติ  ไชยกันยา 
๑๓๙๘ นายสมบูรณ์  ศิริเวช 
๑๓๙๙ นายสมบูรณ์  เหล่าสุนทรียา 
๑๔๐๐ นายสมปราชญ์  จงจิต 
๑๔๐๑ นายสมพงษ์  ศักดิ์สัจจา 
๑๔๐๒ นายสมภพ  ยนต์พันธ ์
๑๔๐๓ นายสมมาตร  จงวนิช 
๑๔๐๔ นายสมยศ  ศิลปีโยดม 
๑๔๐๕ นายสมลักษ์  แก้วชิงดวง 
๑๔๐๖ นายสมวาส  เครือระยา 
๑๔๐๗ นายสมศักดิ์  กุลฉันท์วิทย ์



 หน้า   ๑๑๕  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๑๔๐๘ นายสมศักดิ์  ทองกัญชร 
๑๔๐๙ นายสมศักดิ์  บุญนาค 
๑๔๑๐ นายสมศักดิ์  แย้มขะมัง 
๑๔๑๑ นายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ 
๑๔๑๒ นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย ์
๑๔๑๓ นายสมหมาย  กอดแก้ว 
๑๔๑๔ นายสมาน  จงอ้อมกลาง 
๑๔๑๕ นายสรธร  สันทดั 
๑๔๑๖ นายสรวิศ  ทําเนาว์ 
๑๔๑๗ นายสวงค์  ศรีอินทร ์
๑๔๑๘ นายสัญชัย  ทองอุทัย 
๑๔๑๙ นายสัญญา  ประเสริฐวิทย์ 
๑๔๒๐ นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม 
๑๔๒๑ นายสัมพันธ์  เนตตกุล 
๑๔๒๒ นายสัมฤทธิ์  พุฒศร ี
๑๔๒๓ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ 
๑๔๒๔ นายสายันต์  เฝ้าทรัพย ์
๑๔๒๕ นายสาโรช  คงนคร 
๑๔๒๖ นายสําราญ  ถาวงษ์เพีย 
๑๔๒๗ นายสําราญ  พรหมเมศ 
๑๔๒๘ นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม 
๑๔๒๙ นายสิทธพิร  เพชรล้ํา 
๑๔๓๐ นายสิทธพิร  สําลีรัตน ์
๑๔๓๑ นายสินชัย  ถนอมสิน 
๑๔๓๒ นายสุชัย  บุตรสาระ 
๑๔๓๓ นายสุชาติ  ธีระวงษ์พิทักษ์ 

๑๔๓๔ นายสุชาติ  สบาย 
๑๔๓๕ นายสุชาติกิตติ์  สุทธิกาศนีย์ธร 
๑๔๓๖ นายสุชีพ  พันธุ์จันทร ์
๑๔๓๗ นายสุทธิลักษณ์  รักษ์เจริญ 
๑๔๓๘ นายสุทร  บุญสิริชูโต 
๑๔๓๙ นายสุเทพ  พงษ์ใหม่ 
๑๔๔๐ นายสุเทพ  ลีละตานนท ์
๑๔๔๑ นายสุเทพ  วงษ์พานิช 
๑๔๔๒ นายสุธรรม  เพ็ชรเกตุ 
๑๔๔๓ นายสุธรรม  ยิ้มละมัย 
๑๔๔๔ นายสุธี  ทองแย้ม 
๑๔๔๕ ว่าที่พันตรี สุเนตร  ทองด ี
๑๔๔๖ นายสุพจน์  เที่ยงน้อย 
๑๔๔๗ นายสุพจน์  ประทุมสุวรรณ ์
๑๔๔๘ นายสุพจน์  หอมชื่น 
๑๔๔๙ นายสุพัฒน์  ศรีพนัธุ ์
๑๔๕๐ นายสุภาพ  แก้วตาทิพย ์
๑๔๕๑ นายสุมนชาติ  ธีระสูตร 
๑๔๕๒ นายสุมิตร  เกิดกลํ่า 
๑๔๕๓ ว่าที่ร้อยโท สุเมธ  ทองด ี
๑๔๕๔ นายสุเมธ  บุญยก 
๑๔๕๕ นายสุรกิจ  มุขสมบัติ 
๑๔๕๖ นายสุรชัย  คิวเจริญ 
๑๔๕๗ นายสุรชัย  บุษราคัม 
๑๔๕๘ นายสุรชัย  มณีประกร 
๑๔๕๙ นายสุรชัย  วัฒนาอุดมชัย 



 หน้า   ๑๑๖  
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๑๔๖๐ นายสุรพจน์  นวมถนอม 
๑๔๖๑ นายสุรพล  บุรินทราพันธุ ์
๑๔๖๒ นายสุรพล  รุ่งอินทร ์
๑๔๖๓ นายสุรพล  ศรีวิโรจน ์
๑๔๖๔ นายสุรพันธ์  จิตรมาส 
๑๔๖๕ นายสุรศักดิ์  รุ่งฤทธิ ์
๑๔๖๖ นายสุรสันติ์  เพชรสุวรรณรังษ ี
๑๔๖๗ นายสุริยะ  กิติบุญญา 
๑๔๖๘ นายสุริยะ  วิริยะสวัสดิ ์
๑๔๖๙ นายสุริยณัห์  จิรสัตย์สุนทร 
๑๔๗๐ นายสุวัฒน์  ฤทธิ์สําเร็จ 
๑๔๗๑ นายสุวิชว์  ชูช่วยสุวรรณ 
๑๔๗๒ นายสุเวช  รุ่งแดง 
๑๔๗๓ นายเสงี่ยม  นันทะแสน 
๑๔๗๔ นายเสฐียรพงศ์  มากศิริ 
๑๔๗๕ นายเสน่ห์  พรหมโคตร 
๑๔๗๖ นายเสริมศักดิ์  โควานนท ์
๑๔๗๗ นายเสริมศักดิ์  วัฒนปรีชากุล 
๑๔๗๘ นายเสริมศักดิ์  สีสันต์ 
๑๔๗๙ นายโสภณ  คลํ้าชื่น 
๑๔๘๐ นายโสภณ  สุวรรณรัตน ์
๑๔๘๑ นายไสว  ตรังคประสิทธิ ์
๑๔๘๒ นายหัสนัย  จิตอารีย์ 
๑๔๘๓ นายอดิศร  เกียรติปิติ 
๑๔๘๔ นายอนันต์  กิตติรัตนวศิน 
๑๔๘๕ นายอนันต์  ไชยศักดิ ์

๑๔๘๖ นายอนันต์  บ่อน้อย 
๑๔๘๗ นายอนุรัตน์  ลีธีระประเสริฐ 
๑๔๘๘ นายอภิชาต  ฉุนพ่วง 
๑๔๘๙ นายอภิชาติ  ชุ่มเชื้อ 
๑๔๙๐ นายอภิวัฒน์  ธีระวาสน์ 
๑๔๙๑ นายอภิสรรค์  สง่าศรี 
๑๔๙๒ นายอยุธยา  คล้ายสิงห์ 
๑๔๙๓ นายอัคร  บุญเหลือ 
๑๔๙๔ นายอาคม  เหมบุปผกะ 
๑๔๙๕ นายอาทิตย์  บุญคง 
๑๔๙๖ นายอานนท์  มุสิกวัณณ ์
๑๔๙๗ นายอานุภาพ  เจริญสุข 
๑๔๙๘ นายอํานาจ  ไชยกาญจน์ 
๑๔๙๙ นายอํานาจ  พวงสําลี 
๑๕๐๐ นายอํานาจ  รอดบํารุง 
๑๕๐๑ นายอํานาจ  วิทยา 
๑๕๐๒ นายอิศรา  ทองธวัช 
๑๕๐๓ นายอิศเรศ  ฐิติมานะกุล 
๑๕๐๔ นายอุดมเดช  วิเศษพาณิชย์ 
๑๕๐๕ นายอุทัย  คําโท 
๑๕๐๖ นายเอกรัฐ  หลีเส็น 
๑๕๐๗ นายเอกราช  เอ่ียมเอ้ือยุทธ 
๑๕๐๘ นายเอกสิทธิ์  คุรุสิทธิ ์
๑๕๐๙ นายเอนก  สมสุข 
๑๕๑๐ นายจักรี  เปรมสมิทธ์ 
๑๕๑๑ นายชวลิต  ก้อนทอง 



 หน้า   ๑๑๗  
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๑๕๑๒ นายชัยยทุธ  ศิวาลักษณ ์
๑๕๑๓ นายชาตรี  จันทร์เพ็ญ 
๑๕๑๔ นายนิมิต  ทัพวนานต ์
๑๕๑๕ นายนิยม  เติมศรีสุข 
๑๕๑๖ นายประวิทย์  จ๋วงพานิช 
๑๕๑๗ นายพิภพ  ชํานิวิกัยพงศ ์
๑๕๑๘ นายเพิ่มพูน  พึ่งประสิทธิ ์
๑๕๑๙ นายยศพนต์  สุธรรม 
๑๕๒๐ นายยศวตัน์  บําเพ็ญธรรมสกุล 
๑๕๒๑ นายระพินทร์  นิชานนท ์
๑๕๒๒ นายเลอพงษ์  ป่ินทอง 
๑๕๒๓ นายวรวุธ  มีจิตต ์
๑๕๒๔ นายวันชัย  พรหมโชต ิ
๑๕๒๕ นายวิชัย  โชติปฏิเวชกุล 
๑๕๒๖ พันตํารวจโท วิชัย  สุวรรณประเสริฐ 
๑๕๒๗ นายวีรวัฒน์  เต็งอํานวย 
๑๕๒๘ นายศรีนรา  ไกรนรา 
๑๕๒๙ นายศิรินทร์ยา  สิทธิชยั 
๑๕๓๐ นายสกล  มีชูโชติ 
๑๕๓๑ พันตํารวจโท สถาพร  สันติสิทธานนท ์
๑๕๓๒ พันตํารวจโท สมชาย  อมรสุนทรสิริ 
๑๕๓๓ นายสมทรง  อุทธังชายา 
๑๕๓๔ นายสุทิน  ชิตชอบ 
๑๕๓๕ นายสุนทร  วินยับด ี
๑๕๓๖ นายสุพจน์  สุวรรณทิพย ์
๑๕๓๗ นายสุรสิทธิ์  จิตรชอบใจ 

๑๕๓๘ นายเสรีย์  เชี่ยวชาญ 
๑๕๓๙ นายแสงประทีป  โกมลบุตร 
๑๕๔๐ นายโสภณ  ยิ้มปรีชา 
๑๕๔๑ พันตํารวจเอก อนุวัตร  กุลวิจิตร 
๑๕๔๒ นายอัศวิน  คุณพันธ ์
๑๕๔๓ นายอาวุธ  สุวรรณโณ 
๑๕๔๔ นายอํานาจ  ปรัชญาพันธ์ 
๑๕๔๕ นายกรีฑา  สพโชค 
๑๕๔๖ นายโกมินทร์  ชาวนาใต้ 
๑๕๔๗ นายจักรพันธุ์  ชัยบัณฑิตย ์
๑๕๔๘ นายเจริญ  ยิ่งล้ํา 
๑๕๔๙ นายชัชวาลย์  ชินธรรม 
๑๕๕๐ นายชํานาญ  เฮงวาณิชย์ 
๑๕๕๑ นายชิตชัย  สมอุปฮาด 
๑๕๕๒ นายธนูชัย  ดีเทศน ์
๑๕๕๓ นายบุญเลิศ  ธีระตระกูล 
๑๕๕๔ นายประเสริฐ  จันทร์ประอบ 
๑๕๕๕ นายพันธ์ศักดิ์  ศรีนุชศาสตร ์
๑๕๕๖ นายพิษณุ  รังษีวงศ ์
๑๕๕๗ นายวิชัย  คงรัตนชาต ิ
๑๕๕๘ นายวิเชียร  กัณฐตุริต 
๑๕๕๙ นายศักดิ์ชัย  พูลสรรพสิทธิ ์
๑๕๖๐ นายสมศักดิ์  พิรินยวง 
๑๕๖๑ นายสาโรช  ศิรวัชรินทร ์
๑๕๖๒ นายสิงหเดช  ชูอํานาจ 
๑๕๖๓ นายสิทธิชยั  สิทธิจําลอง 
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๑๕๖๔ นายสืบวงศ์  พัฒนางกูร 
๑๕๖๕ นายสุชาติ  ประสงค์เจริญ 
๑๕๖๖ นายสุทธิ  สุโกศล 
๑๕๖๗ นายสุรเดช  วลีอิทธิกุล 
๑๕๖๘ นายสุวิทยา  จันทวงศ ์
๑๕๖๙ นายเสถียร  พจน์โพธิ์ศร ี
๑๕๗๐ นายแสงเงิน  ขาวลิขิต 
๑๕๗๑ นายอดิเทพ  สุวรรณวัฒน ์
๑๕๗๒ นายอารักษ์  พรหมณี 
๑๕๗๓ นายดํารงค์  ทองสม 
๑๕๗๔ นายธนทยั  คํากลาง 
๑๕๗๕ นายนิวัฒน์  สุขประเสริฐ 
๑๕๗๖ นายบุญเตือน  ศรีวรพจน ์
๑๕๗๗ นายปกรณ์  พรพิสุทธิ ์
๑๕๗๘ นายปรีชา  เทพแก้ว 
๑๕๗๙ นายเมธาดล  วิจักขณะ 
๑๕๘๐ นายวัชรินทร์  ดํารงกูล 
๑๕๘๑ นายวิโรจน์  อยู่สวัสดิ ์
๑๕๘๒ นายศรีเกษม  ชื่นสกุลไชย 
๑๕๘๓ นายสมชาย  ฟ้อนรําดี 
๑๕๘๔ นายสุเทพ  เกษมพรมณี 
๑๕๘๕ นายลภชัย  ศิริภิรมย ์
๑๕๘๖ นายสนธิ  วรรณแสง 
๑๕๘๗ นายสมบุญ  จิรชาญชัย 
๑๕๘๘ ว่าที่ร้อยตรี สรรค์  จิตรใคร่ครวญ 
๑๕๘๙ นายสุนทร  โกมลศุกร์ 

๑๕๙๐ นายเสริมศักดิ์  จันทร์เต็ม 
๑๕๙๑ นายกมล  บุษบา 
๑๕๙๒ นายกลิ่น  สระทองเนียม 
๑๕๙๓ นายกว้าง  บุญรักษ์ 
๑๕๙๔ นายกันตพัฒน์  พุกสวัสดิ ์
๑๕๙๕ นายกัมปนาท  ภักดีกุล 
๑๕๙๖ นายการุณ  ล้ิมเจริญ 
๑๕๙๗ นายกําธร  ศรีรัตนานนท ์
๑๕๙๘ นายกิจจา  บานชื่น 
๑๕๙๙ นายกิตติ  บุญเชิด 
๑๖๐๐ นายกิตติพงศ์  ตรตีรุยานนท ์
๑๖๐๑ นายกิตติพงษ์  ดนุไทย 
๑๖๐๒ นายกิตติพิชญ์  พสิษฐ์เนาวกุล 
๑๖๐๓ นายกิตติศักดิ์  คงทรพัย ์
๑๖๐๔ นายกิตติศักดิ์  สวรรยาวิสุทธิ ์
๑๖๐๕ นายเกษม  กลัดแพ 
๑๖๐๖ นายเกษม  ช่วยพนัง 
๑๖๐๗ นายเกษม  นวมครุฑ 
๑๖๐๘ นายเกษม  นันทชัย 
๑๖๐๙ นายเกษม  แย้มศิริ 
๑๖๑๐ นายเกษม  อัศวตรีรัตนกุล 
๑๖๑๑ นายเกียรติพงศ์  เอ่ียมศรี 
๑๖๑๒ นายเกียรติศักดิ์  สารคม 
๑๖๑๓ นายโกมล  บัณฑิตเดช 
๑๖๑๔ นายโกมล  สรรคเสรณี 
๑๖๑๕ นายโกเมศ  สุบงกช 



 หน้า   ๑๑๙  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๑๖๑๖ นายโกศล  แสงเสนาะ 
๑๖๑๗ นายเขมชาติ  ป่ันตระกูล 
๑๖๑๘ นายคงฤทธิ์  ศักดิ์คําดวง 
๑๖๑๙ นายคมกริช  พิมพ์ภักดี 
๑๖๒๐ นายคมกฤช  ตรีสินธุรส 
๑๖๒๑ นายครรชิต  สารกิจอาภา 
๑๖๒๒ นายครองรัฐ  สุปิงคลัด 
๑๖๒๓ นายคํานวณ  สุนทรประเสริฐ 
๑๖๒๔ นายคําปัน  รัตนโสภา 
๑๖๒๕ นายคําเพียร  กุลเกลี้ยง 
๑๖๒๖ นายคํารณ  รูปสูง 
๑๖๒๗ นายคุณากร  คําเกตุ 
๑๖๒๘ นายจตุพร  โชติกวณิชย ์
๑๖๒๙ นายจรัญ  ดีงาม 
๑๖๓๐ นายจรัล  พีรวิชญานนท ์
๑๖๓๑ นายจราพร  พุฒคํา 
๑๖๓๒ นายจรินทร์  เทพทัย 
๑๖๓๓ นายจรูญ  สุขุมาลย์ 
๑๖๓๔ นายจรูญ  เสนาวงค์ 
๑๖๓๕ นายจักรกฤษ  แย้มสรวล 
๑๖๓๖ นายจักรกฤษณ์  สําราญใจ 
๑๖๓๗ นายจักรพรรดิ์  จิตมณ ี
๑๖๓๘ นายจักรพล  กางทอง 
๑๖๓๙ นายจัตุพร  บุญระดม 
๑๖๔๐ นายจํานงค์  เที่ยงเจริญ 
๑๖๔๑ นายจําเป็น  อ่อนทอง 

๑๖๔๒ นายจํารัส  มากแก้ว 
๑๖๔๓ นายจํารัส  สุระยศ 
๑๖๔๔ นายจํารูญ  รักเกต 
๑๖๔๕ นายจีระศักดิ์  ซังพุก 
๑๖๔๖ นายจุฑารัตน์  พิบูลย ์
๑๖๔๗ เรือโท จุมพล  วิลาศรัศมี 
๑๖๔๘ นายจุลดิษฐ  อุปฮาต 
๑๖๔๙ นายเจนกิจ  เพ่งผล 
๑๖๕๐ นายเจริญ  ทองเต็มดวง 
๑๖๕๑ นายเจริญ  รักใหม่ 
๑๖๕๒ นายเจริญ  สุทธิพล 
๑๖๕๓ นายเจษฎา  นพวิญญูวงศ์ 
๑๖๕๔ นายเจียร  ทองนุ่น 
๑๖๕๕ นายแจ่มศักดิ์  ไชยคุนา 
๑๖๕๖ นายฉลวย  หล่องบุศรี 
๑๖๕๗ นายฉลอง  เคียงวิมลรัตน ์
๑๖๕๘ นายฉลาด  จันทรสมบัต ิ
๑๖๕๙ นายฉัตรชยั  เนตรวิศาลวนิช 
๑๖๖๐ นายเฉลย  ศรีวิลัย 
๑๖๖๑ นายเฉลิม  เที่ยงสงค์ 
๑๖๖๒ นายเฉลิมชัย  จันทรมิตร ี
๑๖๖๓ นายเฉลิมชัย  นามม่วง 
๑๖๖๔ นายเฉลิมชัย  สุวรรณวิหค 
๑๖๖๕ นายเฉลิมพงษ์  ศิริแสง 
๑๖๖๖ นายเฉลิมศักดิ์  ยะโสธร 
๑๖๖๗ นายชนพ  ช่วงโชต ิ
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๑๖๖๘ นายชนินทร์  ทิพโยภาส 
๑๖๖๙ นายชนินทร์  ป่ินทอง 
๑๖๗๐ นายชเนศร์  นาคนิยม 
๑๖๗๑ นายชยุต  ตรีวิสูตร 
๑๖๗๒ นายชลวิทย์  ธรรมานุชิต 
๑๖๗๓ นายชวลิต  เงินเส็ง 
๑๖๗๔ นายชัชวาลย์  ธรรมสอน 
๑๖๗๕ ว่าที่ร้อยโท ชยัชาญ  จันทศร ี
๑๖๗๖ นายชัยชาญ  ถาวรเวช 
๑๖๗๗ นายชัยยศ  นุตตานนท ์
๑๖๗๘ นายชัยโย  ตระกูลราษฎร์ 
๑๖๗๙ นายชัยวัฒน์  คงสม 
๑๖๘๐ นายชัยวัฒน์  ริณพฒัน ์
๑๖๘๑ นายชาญชัย  ทองประสิทธิ ์
๑๖๘๒ นายชาญณรงค์  สิทธิวงศ ์
๑๖๘๓ นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ 
๑๖๘๔ นายชาญศักดิ์  อภัยนิพัฒน ์
๑๖๘๕ นายชาตรี  สกุลบุญมา 
๑๖๘๖ นายชาติชาย  ศักดิ์คําดวง 
๑๖๘๗ นายชาลี  นาคเอ่ียม 
๑๖๘๘ นายชาลี  วัฒนาภิรมย์ 
๑๖๘๙ นายชําเลือง  มณีวงษ์ 
๑๖๙๐ นายชําเลือง  เสวีพงศ์ 
๑๖๙๑ นายชินรักษ์  เธียรพงษ ์
๑๖๙๒ นายชิษณุทศัน์  บรรลือโชคชัย 
๑๖๙๓ นายชุมพร  ศรีปัญญา 

๑๖๙๔ นายชุมพล  คําภูแสน 
๑๖๙๕ นายชุมพล  ภูโอบ 
๑๖๙๖ นายชุมพล  สายแสนทอง 
๑๖๙๗ นายชูเกียรติ  กิจจาไกร 
๑๖๙๘ นายชูชัย  บัวบูชา 
๑๖๙๙ นายชูชาติ  กมลเลิศ 
๑๗๐๐ นายชูวิทย์  เข่งคุ้ม 
๑๗๐๑ นายชูศักดิ์  คุปตานนท ์
๑๗๐๒ นายชูศักดิ์  ธนาพาณิชย ์
๑๗๐๓ นายชูศักดิ์  สุขกูล 
๑๗๐๔ นายเชวง  ภควัตชัย 
๑๗๐๕ นายเชวงศักดิ์  ใสสะอาด 
๑๗๐๖ นายเชษฐ  จินดานุภาพ 
๑๗๐๗ นายเชาวลิต  เถาว์ชาลี 
๑๗๐๘ นายเชิดชัย  นพมณีจํารัสเลิศ 
๑๗๐๙ นายเชื้อ  บุญพงษ์ 
๑๗๑๐ นายโชค  มิเกล็ด 
๑๗๑๑ นายโชติพัชร์  ภรณวลัย 
๑๗๑๒ นายไชยณรงค์  ศุกรภาส 
๑๗๑๓ นายไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน ์
๑๗๑๔ นายไชยวิทย์  ธนไพศาล 
๑๗๑๕ นายไชยะ  แช่มช้อย 
๑๗๑๖ นายณชล  ไชยรัตนะ 
๑๗๑๗ นายณรงค์  กุศลสร้าง 
๑๗๑๘ นายณรงค์  คงกิจ 
๑๗๑๙ นายณรงค์  บุญสวัสดิ ์
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๑๗๒๐ นายณรงค์  เบ็ญขันธ ์
๑๗๒๑ นายณรงค์  พทุธิชีวนิ 
๑๗๒๒ นายณรงค์  มณีเทศ 
๑๗๒๓ นายณรงค์  วีระไวทยะ 
๑๗๒๔ นายณรงค์  สุปินะเจริญ 
๑๗๒๕ นายณรงค์  อภิธนัง 
๑๗๒๖ นายณรงคศ์ักดิ์  ธิวงศ์คํา 
๑๗๒๗ นายณรงคศ์ักดิ์  มหัทธนอภิกรม 
๑๗๒๘ นายณัฐเชษฐ์  เปล่งวิทยา 
๑๗๒๙ นายณัฐพงษ์  อัครพล 
๑๗๓๐ นายณัฐภูมิ  เล็กถวิลวงศ์ 
๑๗๓๑ นายดํารงค์  เฉยปัญญา 
๑๗๓๒ นายดํารงค์  มีพจนา 
๑๗๓๓ นายดําหริ  งิมสันเทียะ 
๑๗๓๔ นายดิเรก  เดชครุธ 
๑๗๓๕ นายดิศกร  นาคเสน 
๑๗๓๖ นายดีบุญ  เมธากุลชาติ 
๑๗๓๗ นายดุสิต  เขียนปัญญา 
๑๗๓๘ นายเดชัย  ด่านวรรณกิจ 
๑๗๓๙ นายถนอม  เชลงวิทย ์
๑๗๔๐ นายถนอม  ทิพย์ป่ินวงศ ์
๑๗๔๑ นายถวัลย์ชยั  ชีวรัตน ์
๑๗๔๒ นายถวิล  ตันด ี
๑๗๔๓ นายถวิล  ศรีวิชัย 
๑๗๔๔ นายถวิล  สามเมือง 
๑๗๔๕ นายทยารัก  สุ่มจินดา 

๑๗๔๖ นายทรงกลด  จารุสมบัติ 
๑๗๔๗ นายทรงพล  รุจิพรรณ 
๑๗๔๘ นายทรงเพชร  ใจทน 
๑๗๔๙ นายทรงฤทธิ์  กัญญาคํา 
๑๗๕๐ นายทรงวุฒิ  ทองแสง 
๑๗๕๑ นายทฤษฎา  ชาญยนตร ์
๑๗๕๒ นายทวนชยั  จันทรวงศ ์
๑๗๕๓ นายทวี  จันทร์ต้น 
๑๗๕๔ นายทวี  ทองคํา 
๑๗๕๕ นายทวีเดช  สัตยต์่อชาติ 
๑๗๕๖ ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นามศรี 
๑๗๕๗ นายทวีศักดิ์  ศักดิ์นิมิต 
๑๗๕๘ นายทองอินทร์  ปัทมะริสา 
๑๗๕๙ นายทัชเทพ  พิรยิโนทร 
๑๗๖๐ นายทํานุ  อ้นประเสริฐ 
๑๗๖๑ นายเทวราช  หล้าหา 
๑๗๖๒ นายเทอดทูน  หอมกุล 
๑๗๖๓ นายเที่ยง  จารุมณ ี
๑๗๖๔ นายเทียนชยั  เสียงสืบชาติ 
๑๗๖๕ นายธงชัย  เกลี้ยงพิบูลย ์
๑๗๖๖ นายธงชัย  สุทธิสม 
๑๗๖๗ นายธงชัย  หลิมทิพย ์
๑๗๖๘ นายธนกร  พึ่งจิตตต์น 
๑๗๖๙ นายธนเทพ  สุขสถติย ์
๑๗๗๐ นายธนรัตน์  แต้วัฒนา 
๑๗๗๑ นายธนรัตน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 



 หน้า   ๑๒๒  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๑๗๗๒ นายธนวุฒิ  บูรณธนิต 
๑๗๗๓ นายธนศักดิ์  กระต่ายทอง 
๑๗๗๔ นายธนะบูลย์  สัจจาอนันตกุล 
๑๗๗๕ นายธนากร  วงศ์วัฒนาเสถียร 
๑๗๗๖ นายธนานุวัจน์  พงษ์เดชาตระกูล 
๑๗๗๗ นายธนิต  ไพศาลสมบัติ 
๑๗๗๘ นายธนู  นูนน้อย 
๑๗๗๙ นายธรรมธร  อาศนะเสน 
๑๗๘๐ นาวาตรี ธรรมนูญ  สุรชาติกําธรกุล 
๑๗๘๑ นายธรรมรงค์  มะลิซ้อน 
๑๗๘๒ นายธรรมรงค์  วงศ์อินทร ์
๑๗๘๓ นายธวัช  ภาคําตา 
๑๗๘๔ ว่าที่ร้อยตรี ธวชัชัย  ชาญกูล 
๑๗๘๕ นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศร ี
๑๗๘๖ นายธันวา  จิตต์สงวน 
๑๗๘๗ นายธิติกร  สุระพินิจ 
๑๗๘๘ นายธีรพงษ์  สุวรรณเวทนิ 
๑๗๘๙ นายธีรพร  กงบังเกิด 
๑๗๙๐ นายธีรยุส  วัฒนาศุภโชค 
๑๗๙๑ นายธีรวัช  ดีวัน 
๑๗๙๒ นายธีระ  พลราชม 
๑๗๙๓ นายธีระพันธ์  พทุธิสวัสดิ ์
๑๗๙๔ นายเธียรชัย  ชวนานนัท ์
๑๗๙๕ นายนพดล  โกสุม 
๑๗๙๖ นายนพพร  พพิิธจันทร ์
๑๗๙๗ นายนพพล  เหลาโชติ 

๑๗๙๘ นายนพรัตน์  อู่ทอง 
๑๗๙๙ นายนภนต์  เก้ือน้อย 
๑๘๐๐ นายนรินทร์  สังฆพันธ ์
๑๘๐๑ นายนันทะ  ศรีเจริญโชต ิ
๑๘๐๒ นายนํา  งาหอม 
๑๘๐๓ นายนิกูล  ใบบัว 
๑๘๐๔ นายนิคม  คงภิรมย์ 
๑๘๐๕ นายนิคม  บุรกรณ์ 
๑๘๐๖ นายนิตย์  เดชบุรัมย ์
๑๘๐๗ นายนิพนธ์  พลเยีย่ม 
๑๘๐๘ นายนิพนธ์  ยุมิมัย 
๑๘๐๙ นายนิพนธ์  วรรณปะโพธิ ์
๑๘๑๐ นายนิมิตร  วรกุล 
๑๘๑๑ นายนิโรจน์  เปรมปรีดิ์ 
๑๘๑๒ นายนิวัฒน์  เนื่องจํานงค ์
๑๘๑๓ นายนิวัฒน์  สวัสดิ์เอ้ือ 
๑๘๑๔ นายนิวัตร  วิจารณ์จิตร 
๑๘๑๕ นายนิวัติ  บํารุงจิต 
๑๘๑๖ นายนิวุฒิ  หวังชัย 
๑๘๑๗ นายบรรจง  เลิศเสม 
๑๘๑๘ นายบรรจงศักดิ์  ทองยศ 
๑๘๑๙ นายบรรจบ  อรชร 
๑๘๒๐ นายบรรพต  ศรีวิชยั 
๑๘๒๑ นายบรรยง  ภักดีกิจเจริญ 
๑๘๒๒ นายบวรศักดิ์  มเหสักขกุล 
๑๘๒๓ นายบัญชา  เหลาประดิษฐ์ 
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๑๘๒๔ นายบัณฑิต  การเที่ยง 
๑๘๒๕ นายบัณฑิตย์  กองกูล 
๑๘๒๖ นายบัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล 
๑๘๒๗ นายบํารุง  ฤทธิรัตน ์
๑๘๒๘ นายบําเหน็จ  ป้องปัด 
๑๘๒๙ นายบุญจันทร์  สิงห์ภูงา 
๑๘๓๐ นายบุญตัน  คําวงษา 
๑๘๓๑ นายบุญทรง  เรืองวิญญูเวช 
๑๘๓๒ นายบุญธรรม  ทั่งทอง 
๑๘๓๓ นายบุญธรรม  พลศร ี
๑๘๓๔ นายบุญพา  โพธิ์ใบ 
๑๘๓๕ นายบุญมา  สุขสวัสดิ์ 
๑๘๓๖ นายบุญมา  หาญพานิช 
๑๘๓๗ นายบุญมี  บุญส่ง 
๑๘๓๘ นายบุญยืน  มานะกิจ 
๑๘๓๙ นายบุญเรือน  อินทรจันทร ์
๑๘๔๐ นายบุญฤทธิ์  ทองทรง 
๑๘๔๑ นายบุญเลิศ  กู้เกียรติตระกูล 
๑๘๔๒ นายบุญเลิศ  เจริญมูล 
๑๘๔๓ นายบุญส่ง  ชุนแจ่ม 
๑๘๔๔ นายบุญส่ง  สมมิตร 
๑๘๔๕ นายบุญสร้าง  พี่พานิช 
๑๘๔๖ นายบุญสิทธิ์  สุพรศิริสิน 
๑๘๔๗ นายบุรินทร์  สายทอง 
๑๘๔๘ นายเบญจรงค์  ศรีเนตร 
๑๘๔๙ นายปกรณ์  มณีปกรณ์ 

๑๘๕๐ นายปฐม  วงษ์ไทย 
๑๘๕๑ นายปรณัฐ  วิสุวรรณ 
๑๘๕๒ นายประกอบ  พูลภีไกร 
๑๘๕๓ นายประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ 
๑๘๕๔ นายประจวบ  บอกสันเทียะ 
๑๘๕๕ นายประจักษ์  ช่างเรือ 
๑๘๕๖ นายประจักษ์  ชุมทอง 
๑๘๕๗ นายประชัน  กางทอง 
๑๘๕๘ นายประณัฐ  โพธิยะราช 
๑๘๕๙ นายประดับชาติ  แสงคู่วงษ์ 
๑๘๖๐ นายประดิษฐ์  ขันติกาโร 
๑๘๖๑ นายประดิษฐ์  นาถเหนือ 
๑๘๖๒ นายประดิษฐ์  แสนสุรินทร ์
๑๘๖๓ นายประทีป  แก้วแสนตอ 
๑๘๖๔ นายประทีป  แก้วเหล็ก 
๑๘๖๕ ว่าที่ร้อยตรี ประทีป  อนันต์นาว ี
๑๘๖๖ นายประเทือง  จินตสกุล 
๑๘๖๗ นายประพงษ์  วรกาญจนบุญ 
๑๘๖๘ นายประพจน์  นันทรามาศ 
๑๘๖๙ นายประพัฒน์  พิมพ์มา 
๑๘๗๐ นายประพัฒน์  สวนกูล 
๑๘๗๑ นายประมวล  จิระสุโข 
๑๘๗๒ นายประมวล  เติมสมบัติถาวร 
๑๘๗๓ นายประมวล  เรืองศรี 
๑๘๗๔ นายประมวล  สรรพคุณ 
๑๘๗๕ นายประมุข  โอศิริ 
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๑๘๗๖ นายประยุทธ  เป่ียมงาม 
๑๘๗๗ นายประยูร  สุวรรณปากแพรก 
๑๘๗๘ นายประวัติ  ศรีนุเสน 
๑๘๗๙ นายประวิทย์  บุญทรง 
๑๘๘๐ นายประวิทย์  ประสพศิลป์ 
๑๘๘๑ นายประวิทย์  หลักบุญ 
๑๘๘๒ นายประสงค์  สุภา 
๑๘๘๓ นายประสิทธิ์  กรุงกวี 
๑๘๘๔ นายประสิทธิ์  ชาปัญญา 
๑๘๘๕ นายประสิทธิ์  โชติช่วง 
๑๘๘๖ นายประสิทธิ์  บุญส่ง 
๑๘๘๗ นายประเสริฐ  กล่อมเทศ 
๑๘๘๘ นายประเสริฐ  ขาววัฒน์ 
๑๘๘๙ นายประเสริฐ  ไพรทอง 
๑๘๙๐ นายประเสริฐ  เมืองเหมอะ 
๑๘๙๑ นายประเสริฐ  ยันตรกิจ 
๑๘๙๒ นายประเสริฐ  ร่วมสกุล 
๑๘๙๓ นายประเสริฐ  วงศ์วัฒนารัตน ์
๑๘๙๔ นายประเสริฐ  วรรณกลาง 
๑๘๙๕ นายประเสริฐ  เสมอจิตร 
๑๘๙๖ นายประเสริฐ  อินทานนท ์
๑๘๙๗ นายประหยัด  เถื่อนหม่ืนไวย 
๑๘๙๘ นายปราโมทย์  จันทร์เรือง 
๑๘๙๙ นายปราโมทย์  ภูมิพันธ ์
๑๙๐๐ นายปราโมทย์  มะหัด 
๑๙๐๑ นายปรีชา  กลํ่ารัศมี 

๑๙๐๒ นายปรีชา  เขียวหวาน 
๑๙๐๓ นายปรีชา  คร้ามพักตร์ 
๑๙๐๔ นายปรีชา  จิตต์อารีย์เทพ 
๑๙๐๕ นายปรีชา  บัวก่ิง 
๑๙๐๖ นายปรีดา  ลํามะนา 
๑๙๐๗ นายปรีดี  ภูสีน้ํา 
๑๙๐๘ นายปองภพ  บุญอินเขียว 
๑๙๐๙ นายปัญญา  กฤษดี 
๑๙๑๐ นายปัญญา  คงศรี 
๑๙๑๑ นายปัญญา  คล้ายจันทร ์
๑๙๑๒ นายปัญญา  เจริญวัฒนะ 
๑๙๑๓ นายปัญญา  เลิศไกร 
๑๙๑๔ นายปัญยุต  นันทราช 
๑๙๑๕ นายปารยะ  อาศนะเสน 
๑๙๑๖ นายปิติกุล  จีระมงคลพาณิชย์ 
๑๙๑๗ นายปิติพัฒน์  ฉัตรอัครพัฒน ์
๑๙๑๘ นายปิยพงศ์  มณีศร ี
๑๙๑๙ นายผ่อง  มิตรแสง 
๑๙๒๐ นายเผด็จ  คําพุฒ 
๑๙๒๑ นายเผด็จ  นวนหนู 
๑๙๒๒ นายเผด็จ  สิริยะเสถียร 
๑๙๒๓ นายเผด็จ  แสนเกษม 
๑๙๒๔ นายเผดิม  เที่ยงตรง 
๑๙๒๕ นายพงศ์พนัธุ์  จีราพันธุ ์
๑๙๒๖ นายพงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ ์
๑๙๒๗ นายพงษ์ศาสตร์  บุญโทแสง 
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๑๙๒๘ นายพงษ์ศิลป์  อรุณรัตน ์
๑๙๒๙ นายพงษ์สวัสดิ์  วงศ์ประชา 
๑๙๓๐ นายพจน์  เจริญสันเทียะ 
๑๙๓๑ นายพนัส  จิตละมุน 
๑๙๓๒ นายพรชัย  บุญเลิศธนโชค 
๑๙๓๓ นายพรชัย  ประชานุกูล 
๑๙๓๔ นายพรชัย  วัฒนครไพบูลย ์
๑๙๓๕ นายพรชัย  เหลาคม 
๑๙๓๖ นายพรเทพ  ถนนแก้ว 
๑๙๓๗ นายพรเทพ  สมพรพิสุทธิ ์
๑๙๓๘ นายพสุธา  ธัญญะกิจไพศาล 
๑๙๓๙ นายพัชรพล  อุดมเกียรต ิ
๑๙๔๐ นายพันธพ์ศิน  คลังเงินวรากร 
๑๙๔๑ นายพิชา  ศุกระมูล 
๑๙๔๒ นายพิเชฐ  ตันสกุล 
๑๙๔๓ นายพิเชฐ  พรหมจันทร์ 
๑๙๔๔ นายพิเชษฐ์  อุไรรงค์ 
๑๙๔๕ นายพิทยา  ชาติทอง 
๑๙๔๖ นายพิทยา  ชินะจิตพันธุ ์
๑๙๔๗ นายพินิจ  ตะรุสะ 
๑๙๔๘ นายพินิจ  ธงโสม 
๑๙๔๙ นายพินิจ  ธิมา 
๑๙๕๐ นายพิภพ  อุดร 
๑๙๕๑ นายพิรุณ  บริบูรณ ์
๑๙๕๒ นายพิศิษฐ์  สิงห์ใจ 
๑๙๕๓ นายพิษณุ  ก่อเกียรติยากุล 

๑๙๕๔ นายพิสิฐ  ตั้งกิจวานิชย ์
๑๙๕๕ นายพิสิฐพรรค  วงศ์คํา 
๑๙๕๖ นายพิสิษฐ์  ชดก่ิง 
๑๙๕๗ นายพีรศักดิ์  รัตนะ 
๑๙๕๘ นายพีระ  ชัยศิร ิ
๑๙๕๙ นายพีระวุฒิ  สุวรรณจันทร ์
๑๙๖๐ นายพุธ  ชํานาญไพร 
๑๙๖๑ นายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ ์
๑๙๖๒ นายเพลิน  พิมพศักดิ์ 
๑๙๖๓ นายไพบูลย์  ชวรุ่ง 
๑๙๖๔ นายไพบูลย์  ไชยราช 
๑๙๖๕ นายไพบูลย์  นาคแก้ว 
๑๙๖๖ นายไพบูลย์  บุญลือ 
๑๙๖๗ นายไพบูลย์  สะอาด 
๑๙๖๘ นายไพโรจน์  บัวทอง 
๑๙๖๙ นายไพโรจน์  ไพศาล 
๑๙๗๐ นายไพศาล  บุญโสภาพรรณ 
๑๙๗๑ นายไพศาล  วุทฒิลานนท ์
๑๙๗๒ นายไพศาล  เวชชพิพัฒน ์
๑๙๗๓ นายไพศาล  ศิริรักษ์ 
๑๙๗๔ นายไพศาล  สุวรรณน้อย 
๑๙๗๕ นายภักดี  คงดํา 
๑๙๗๖ นายภาสกร  กิตติสัจจานันท์ 
๑๙๗๗ นายภิรมย์  นันทวงค ์
๑๙๗๘ นายภุชงค์  สุทธ ิ
๑๙๗๙ นายมงคล  ต๊ะอุ่น 
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๑๙๘๐ นายมงคล  บุญชู 
๑๙๘๑ นายมงคล  วรรณประภา 
๑๙๘๒ นายมงคล  ศิริสวัสดิ ์
๑๙๘๓ นายมณี  สําเนียง 
๑๙๘๔ นายมนตรี  กาญจนะเดชะ 
๑๙๘๕ นายมนตรี  จํารัสประเสริฐ 
๑๙๘๖ นายมนตรี  รัตนวิจิตร 
๑๙๘๗ นายมนตรี  วารุกา 
๑๙๘๘ นายมนตรี  วิเชียรมณ ี
๑๙๘๙ นายมนตรี  ศิริจันทร์ชื่น 
๑๙๙๐ นายมนัส  ทาสุรินทร ์
๑๙๙๑ นายมนัส  สมผดุง 
๑๙๙๒ นายมนูญ  ปิยะคิม 
๑๙๙๓ นายมานพ  จินะนา 
๑๙๙๔ นายมานพ  ษมาวิมล 
๑๙๙๕ นายมานะ  พจนะแก้ว 
๑๙๙๖ นายมานิตย์  สมัครเขตรการ 
๑๙๙๗ นายมาโนช  วาทะพุกกณะ 
๑๙๙๘ นายมาริส  ปทะวานิช 
๑๙๙๙ นายมีศักดิ์  นวลคล้าย 
๒๐๐๐ นายยงยทุธ  เชิดช ู
๒๐๐๑ นายยงยทุธ  พึ่งวงศ์ญาต ิ
๒๐๐๒ นายยงยทุธ  ภูมิโยธา 
๒๐๐๓ นายยงยทุธ  วงศ์คําพระ 
๒๐๐๔ นายยิ่งยศ  อวิหิงสานนท์ 
๒๐๐๕ นายยุทธ  เรือนใจดี 

๒๐๐๖ นายรชานนท์  โสภณฤทธิเดช 
๒๐๐๗ นายรังรักษ์  ดําทองสุก 
๒๐๐๘ นายรัฐพลี  ภาคอรรถ 
๒๐๐๙ นายรัตน์  สงวนพงษ ์
๒๐๑๐ นายรัศมี  ม่วงทอง 
๒๐๑๑ นายราเชนทร์  สิงห์สถิตย ์
๒๐๑๒ นายรําพัง  กาศนอก 
๒๐๑๓ นายรุ่งเรือง  เลิศศิริวรกุล 
๒๐๑๔ นายเรวัติ  ระหว่างบ้าน 
๒๐๑๕ นายเริงยศ  แก้วไพฑูรย ์
๒๐๑๖ นายเรืองยศ  ไชยศึก 
๒๐๑๗ นายฤาเดช  เกิดวิชัย 
๒๐๑๘ นายลิขิต  คําภูแสน 
๒๐๑๙ นายลี้วัชร์  ตาวงค ์
๒๐๒๐ นายเล็ก  ขุนแหลม 
๒๐๒๑ นายเล็ก  สุธาศิลพรมแพร 
๒๐๒๒ นายเลิศวิทย์  โอวาสิทธิ ์
๒๐๒๓ นายวรเจตน์  ภาคีรัตน ์
๒๐๒๔ นายวรพจน์  เนื่องอนงค์กุล 
๒๐๒๕ นายวรรณะ  บุญสุข 
๒๐๒๖ นายวรศักดิ์  วัชรกําธร 
๒๐๒๗ นายวรสัณฑ์  บูรณากาญจน์ 
๒๐๒๘ นายวรานนท์  สมบุญ 
๒๐๒๙ สิบเอก วราวุธ  พยัคฆพงษ ์
๒๐๓๐ นายวัชระ  สกุล ณ มรรคา 
๒๐๓๑ นายวัชระ  อุทธา 
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๒๐๓๒ นายวัฒนพล  อนุพันธ ์
๒๐๓๓ นายวัฒนศักดิ์  เขียวขํา 
๒๐๓๔ นายวันชัย  บรรยาย 
๒๐๓๕ นายวันชัย  เพี้ยมแตง 
๒๐๓๖ นายวัลลภ  ขันธิกุล 
๒๐๓๗ นายวิจารณ์  พัฒนาศรีรตัน ์
๒๐๓๘ นายวิจารณ์  มาศขาว 
๒๐๓๙ นายวิจิตร  เก้ิงบุรี 
๒๐๔๐ นายวิจิตร  ศรีสุวทิธานนท ์
๒๐๔๑ นายวิชัย  แก่นสาร ์
๒๐๔๒ นายวิชัย  ทันตศุภารักษ์ 
๒๐๔๓ นายวิชัย  บุญบันดาล 
๒๐๔๔ นายวิชัย  สนทอง 
๒๐๔๕ นายวิชัย  สําราญรัมย ์
๒๐๔๖ นายวิชัย  อสิเศวตกุล 
๒๐๔๗ นายวิชา  เพชรขาว 
๒๐๔๘ นายวิชาญ  จันทร์สกา 
๒๐๔๙ นายวิชาญ  แผ้วพรายงาม 
๒๐๕๐ นายวิชาญ  สุขรักษ์ 
๒๐๕๑ นายวิชิต  ประสมปลื้ม 
๒๐๕๒ นายวิเชษฐ์  ชินวงศ์ 
๒๐๕๓ นายวิเชียร  ฉายขุนทด 
๒๐๕๔ นายวิเชียร  พงษ์ประยูร 
๒๐๕๕ นายวิเชียร  เย็นกาย 
๒๐๕๖ นายวิญญา  ยะภักดี 
๒๐๕๗ นายวิเดช  พรหมจักร 

๒๐๕๘ นายวิทยา  จิตนุพงศ ์
๒๐๕๙ นายวิทยา  บุญทรง 
๒๐๖๐ นายวิทยา  วิริยพงศ ์
๒๐๖๑ นายวิทยา  โสภณ 
๒๐๖๒ นายวิทูร  วิเศษศร ี
๒๐๖๓ นายวินัย  กล้าจริง 
๒๐๖๔ นายวินัย  ดําสุวรรณ 
๒๐๖๕ นายวินัย  ทพิยานนท ์
๒๐๖๖ นายวินัย  พันธุ์มี 
๒๐๖๗ นายวิบูลพงศ์  พูนประสิทธิ ์
๒๐๖๘ นายวิม  เกาเทียน 
๒๐๖๙ นายวิมาน  กฤตพลวิมาน 
๒๐๗๐ นายวิระ  แข็งกสิกร 
๒๐๗๑ นายวิระสิทธิ์  อ่ิมถวิล 
๒๐๗๒ นายวิรัช  มูลศรี 
๒๐๗๓ นายวิรัช  เรืองศรีตระกูล 
๒๐๗๔ นายวิรัช  วัฒนธรรม 
๒๐๗๕ นายวิรัตน์  ทองปน 
๒๐๗๖ นายวิรัตน์  พลพา 
๒๐๗๗ นายวิรุฬ  ประจันเขตต์ 
๒๐๗๘ นายวิรุฬห์  นิลโมจน์ 
๒๐๗๙ นายวิโรจน์  เตชะวิญญูธรรม 
๒๐๘๐ นายวิโรจน์  ทวีปวรเดช 
๒๐๘๑ นายวิโรจน์  อ่อนแสง 
๒๐๘๒ นายวิวัฒน์  อุดมปิติทรพัย ์
๒๐๘๓ นายวิวัฒนช์ัย  กุลมาตย์ 
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๒๐๘๔ นายวิศิษฐ์  ประสาธน์วนกิจ 
๒๐๘๕ นายวิศิษฐ์  สุภาเดช 
๒๐๘๖ นายวิศิษฐศักดิ์  แสงพรหมศร ี
๒๐๘๗ นายวิศุทธิ์  ทะวิลา 
๒๐๘๘ นายวิสิทธิ์  สังฆะมณ ี
๒๐๘๙ นายวิสุทธิ์  สุวรรณเนตร 
๒๐๙๐ นายวีรชาติ  สุวจันทร ์
๒๐๙๑ ว่าที่ร้อยตรี วีรพงศ์  ใจสุนทร 
๒๐๙๒ นายวีรวัฒน์  มหัทธนตระกูล 
๒๐๙๓ นายวีระ  กรีธาชาติ 
๒๐๙๔ นายวีระ  ถนอมจิต 
๒๐๙๕ นายวีระ  บุญจริง 
๒๐๙๖ นายวีระ  วงษ์นาม 
๒๐๙๗ นายวีระ  อรัญมงคล 
๒๐๙๘ นายวีระพงศ์  เดชบุญ 
๒๐๙๙ นายวีระพล  สวัสดิ์ศร ี
๒๑๐๐ นายวีระศักดิ์  อัศววงศ์อารยะ 
๒๑๐๑ นายวุฒิชาติ  สุนทรสมัย 
๒๑๐๒ นายวุฒินันท์  วงศ์ชมภู 
๒๑๐๓ นายเวียงชัย  เยาวเรศน ์
๒๑๐๔ นายแวนูเซ็ง  มะรอซี 
๒๑๐๕ นายศรศักดิ์  จันทรแ์ดง 
๒๑๐๖ นายศราวุฒิ  จิตรภักด ี
๒๑๐๗ นายศรีทนต์  กันทวรรณ ์
๒๑๐๘ นายศักดิ์  ภิรมย์ 
๒๑๐๙ นายศักดิ์ชัย  ทองทพิย ์

๒๑๑๐ นายศักดิ์ชัย  เสนีวงศ ์
๒๑๑๑ นายศักดิ์เดช  จุมณี 
๒๑๑๒ นายศัจธร  วัฒนะมงคล 
๒๑๑๓ นายศิระวิทย์  คล่ีสุวรรณ 
๒๑๑๔ นายศิริศักดิ์  พรหมจรรย ์
๒๑๑๕ นายศิลป์ชัย  สัมพันธ์พร 
๒๑๑๖ นายศุทธา  ศรีเผด็จ 
๒๑๑๗ นายศุภเกียรติ  ไกรหาญ 
๒๑๑๘ นายศุภชาติ  บดีรัฐ 
๒๑๑๙ นายศุภลักษณ์  เศรษฐกร 
๒๑๒๐ นายศุภวัฒน์  วาจาสัตย ์
๒๑๒๑ นายสกล  คามบุศย์ 
๒๑๒๒ นายสกล  ชวนกลิ่น 
๒๑๒๓ นายสงบ  อินทรมณี 
๒๑๒๔ นายสงวน  นิธากร 
๒๑๒๕ นายสงัด  ฝ่ายเทศ 
๒๑๒๖ นายสง่า  พัฒนากิจสกุล 
๒๑๒๗ นายสง่า  โพธิ์วัง 
๒๑๒๘ นายสถาน  มาตย์ภูธร 
๒๑๒๙ นายสถาพร  บุตรชัยงาม 
๒๑๓๐ นายสถาพร  ศรีสัจจัง 
๒๑๓๑ นายสถาพร  อภิวังโสกุล 
๒๑๓๒ นายสถาวร  ยุ่นสมาน 
๒๑๓๓ นายสถิตย์  จันทร์นวล 
๒๑๓๔ นายสถิตย์  วงษ์จาระ 
๒๑๓๕ นายสน  ศรีบุญเรือง 
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๒๑๓๖ นายสนอง  ภู่เจริญ 
๒๑๓๗ นายสนั่น  ม่ันเกษวิทย ์
๒๑๓๘ นายสมเกียรติ  มหาสวัสดิ์ 
๒๑๓๙ นายสมเกียรติ  สรรคพงษ ์
๒๑๔๐ นายสมควร  ศรีอรรคจันทร ์
๒๑๔๑ นายสมคิด  พันธุ์แพง 
๒๑๔๒ นายสมจิต  สุวรรณบุษย ์
๒๑๔๓ นายสมเจษฎ์  ศรีสมจักร์ 
๒๑๔๔ นายสมชัย  พัฒนชีวะพูล 
๒๑๔๕ นายสมชาติ  คงพิกุล 
๒๑๔๖ นายสมชาย  กาญจนะ 
๒๑๔๗ นายสมชาย  แก้วจันทร์ฉาย 
๒๑๔๘ นายสมชาย  ธงศิลา 
๒๑๔๙ นายสมชาย  ปราการเจริญ 
๒๑๕๐ นายสมชาย  วรัญญานุไกร 
๒๑๕๑ นายสมชาย  อัศวนุภาพ 
๒๑๕๒ นายสมนึก  กุลสถิตพร 
๒๑๕๓ นายสมนึก  จันทรักษ์ 
๒๑๕๔ นายสมนึก  ป่ินทอง 
๒๑๕๕ นายสมนึก  โพธิวัลย ์
๒๑๕๖ นายสมนึก  วิสุทธิแพทย ์
๒๑๕๗ นายสมนึก  เวศวงศ์ษาทิพย ์
๒๑๕๘ นายสมบัติ  ชัยกิจ 
๒๑๕๙ นายสมบัติ  โพธิ์ศร ี
๒๑๖๐ นายสมบูรณ์  แก้วมาก 
๒๑๖๑ นายสมบูรณ์  คงสมศักดิ์ศิริ 

๒๑๖๒ นายสมบูรณ์  เบ้าหนองบัว 
๒๑๖๓ นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว 
๒๑๖๔ นายสมปอง  ทองผ่อง 
๒๑๖๕ นายสมพงศ์  แสงศร ี
๒๑๖๖ นายสมพงษ์  น้อยสุขข ี
๒๑๖๗ นายสมพงษ์  มะใบ 
๒๑๖๘ นายสมพงษ์  ราชวงศ์ 
๒๑๖๙ นายสมพงษ์  ฤทธิรณ 
๒๑๗๐ นายสมพจน์  กรรณนุช 
๒๑๗๑ นายสมพร  เจริญมณี 
๒๑๗๒ นายสมพร  ชาตินันท ์
๒๑๗๓ นายสมพร  นิกรแสน 
๒๑๗๔ นายสมพล  ขําจิตร์ 
๒๑๗๕ นายสมเพาะ  รานอก 
๒๑๗๖ นายสมภพ  ศักดิษฐานนท์ 
๒๑๗๗ นายสมโภช  คชสิทธิ ์
๒๑๗๘ นายสมโภชน์  น้อยจินดา 
๒๑๗๙ นายสมยศ  อู่ทองมาก 
๒๑๘๐ นายสมลักษณ์  คงเมือง 
๒๑๘๑ นายสมวุฒิ  ชัยกิจ 
๒๑๘๒ นายสมศักดิ์  กิตติพิทักษ์ 
๒๑๘๓ นายสมศักดิ์  งามสม 
๒๑๘๔ นายสมศักดิ์  จิตร์มงคลสุข 
๒๑๘๕ นายสมศักดิ์  ชโลธร 
๒๑๘๖ นายสมศักดิ์  ชื่นใจ 
๒๑๘๗ นายสมศักดิ์  ปาละจูม 
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๒๑๘๘ นายสมศักดิ์  พระเดชก่ิง 
๒๑๘๙ นายสมศักดิ์  พุ่มสลุด 
๒๑๙๐ นายสมศักดิ์  แพงอนันต ์
๒๑๙๑ นายสมศักดิ์  ภัคภิญโญ 
๒๑๙๒ นายสมสันต์  นาคคํา 
๒๑๙๓ นายสมสิทธิ์  จตุพรฆ้องชยั 
๒๑๙๔ นายสมหมาย  ชินนาค 
๒๑๙๕ นายสมหวัง  ชัยตามล 
๒๑๙๖ นายสมัย  จันทะคาม 
๒๑๙๗ นายสมาน  จงจิต 
๒๑๙๘ นายสมุทร  สมปอง 
๒๑๙๙ นายสละ  สว่างศรี 
๒๒๐๐ นายสวงษ์  วงษ์สุวรรณ 
๒๒๐๑ นายสวัสดิ์  บุญเถื่อน 
๒๒๐๒ นายสวัสดิ์  ฤทธศิักดิ ์
๒๒๐๓ นายสห  ตุลพงศ ์
๒๒๐๔ นายสังคม  พลเยี่ยม 
๒๒๐๕ นายสังวาลย์  พรหมบุตร 
๒๒๐๖ นายสัจจา  วงศาโรจน์ 
๒๒๐๗ นายสัญชัย  นครไทยภูมิ 
๒๒๐๘ นายสัญชัย  นิลสุวรรณโฆษติ 
๒๒๐๙ นายสันติ  มงคลประเสริฐ 
๒๒๑๐ นายสันติ  รุ่งสมัย 
๒๒๑๑ นายสันติ  เสนาะดนตร ี
๒๒๑๒ นายสันทยา  กําป่ันทอง 
๒๒๑๓ นายสัมพันธ์  รอดพึ่งครฑุ 

๒๒๑๔ นายสัมฤทธิ์  ผิวบัวคํา 
๒๒๑๕ นายสัมฤทธิ์  อัตตโนรักษ์ 
๒๒๑๖ นายสาคร  กมุทศรี 
๒๒๑๗ นายสาธก  ไชยกุลชื่นสกุล 
๒๒๑๘ นายสามไทย  สนั่นศรีสาคร 
๒๒๑๙ นายสายัณห์  ตันเสถียร 
๒๒๒๐ นายสายัณห์  สันทัด 
๒๒๒๑ นายสายัณห์  สุปัญญา 
๒๒๒๒ นายสําราญ  ขวัญเก้ือ 
๒๒๒๓ นายสําราญ  พิณเขียว 
๒๒๒๔ นายสําราญ  สาสนัส 
๒๒๒๕ นายสํารี  ม่ันเขตต์กรน์ 
๒๒๒๖ นายสําเริง  สหาวัตร 
๒๒๒๗ นายสิงห์ทอง  อุกกุฏานนท์ 
๒๒๒๘ นายสิทธิชยั  กีรติคุณากร 
๒๒๒๙ นายสิทธิโชค  สุนทรโอภาส 
๒๒๓๐ นายสิทธี  วนิชาชีวะ 
๒๒๓๑ นายสินสมุทร  แสนสุข 
๒๒๓๒ นายสิริ  รอดอ้ิว 
๒๒๓๓ นายสุชาติ  จริงจิตร 
๒๒๓๔ นายสุชาติ  รักใหม่ 
๒๒๓๕ นายสุชาติ  ศรีสุวรรณ 
๒๒๓๖ นายสุชาติ  สงวนพันธุ ์
๒๒๓๗ นายสุชาติ  เหล่ากอ 
๒๒๓๘ นายสุชิน  นุ่มแสง 
๒๒๓๙ นายสุชิน  เพ็ชรักษ์ 
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๒๒๔๐ ว่าที่ร้อยตรี สุชิน  โหลสกุล 
๒๒๔๑ นายสุดสรร  ศิริไวทยพงศ ์
๒๒๔๒ นายสุทธิกุล  ศรีสุทธิ ์
๒๒๔๓ นายสุทธิศักดิ์  ดีพนิ 
๒๒๔๔ นายสุทรรศน์  ม่วงศรีจันทร ์
๒๒๔๕ นายสุทิน  สนองผัน 
๒๒๔๖ นายสุเทพ  กลชาญวิทย ์
๒๒๔๗ นายสุเทพ  ประโลมรัมย์ 
๒๒๔๘ นายสุธน  จินดารัตน ์
๒๒๔๙ นายสุธี  คุณาวิชยานนท ์
๒๒๕๐ นายสุธี  วรประดิษฐ 
๒๒๕๑ นายสุเธียร  เสนสุภา 
๒๒๕๒ นายสุนทร  ชาญสูงเนิน 
๒๒๕๓ นายสุนทร  พุฒพันธ ์
๒๒๕๔ นายสุนทร  วทิยาคุณ 
๒๒๕๕ นายสุนทรสวัสดิ์  เค้าศรีวงษ ์
๒๒๕๖ นายสุเนตร  สหัสสธารา 
๒๒๕๗ นายสุพจน์  ชุมวรฐายี 
๒๒๕๘ นายสุพร  เริงชัยภูมิ 
๒๒๕๙ นายสุพรรณ  โตหนองหว้า 
๒๒๖๐ นายสุพล  พลมุข 
๒๒๖๑ นายสุภาพ  แสงเดช 
๒๒๖๒ นายสุมิตร  อินทเกษ 
๒๒๖๓ นายสุรเกียรติ  ยอดวิเศษ 
๒๒๖๔ นายสุรชัย  พรภคกุล 
๒๒๖๕ ว่าที่ร้อยตรี สุรชาติ  แปลนนาค 

๒๒๖๖ นายสุรชาติ  ภูผาผุย 
๒๒๖๗ นายสุรเดช  บริสุทธิ ์
๒๒๖๘ นายสุรพงษ์  ลือทองจักร 
๒๒๖๙ นายสุรพงษ์  สมสุข 
๒๒๗๐ นายสุรพล  เก็งทอง 
๒๒๗๑ นายสุรพล  ถาวรกูล 
๒๒๗๒ นายสุรพล  บัวทองบุญ 
๒๒๗๓ นายสุรพันธ์  โกยวาณิชย ์
๒๒๗๔ นายสุรศักดิ์  ช่วยเกิด 
๒๒๗๕ นายสุรศักดิ์  บุณยฤทธิชัยกิจ 
๒๒๗๖ นายสุรศักดิ์  ลีเพ็ญ 
๒๒๗๗ นายสุรศักดิ์  ศิลปธร 
๒๒๗๘ นายสุรศักดิ์  สว่างแสง 
๒๒๗๙ นายสุรศักดิ์  สังขทัต ณ อยุธยา 
๒๒๘๐ นายสุรัตน์  จ่ันแย้ม 
๒๒๘๑ นายสุรัตน์  วรรณพันธ ์
๒๒๘๒ นายสุรินทร์  ยุร ี
๒๒๘๓ นายสุรินทร์  สุวรรณรตัน ์
๒๒๘๔ นายสุริผล  พลมุข 
๒๒๘๕ นายสุริยน  จันทรัตนา 
๒๒๘๖ นายสุริยนต์  โคตรศร ี
๒๒๘๗ นายสุริยะ  สัตย์ฌุชนม์ 
๒๒๘๘ นายสุริยันต์  คําปัน 
๒๒๘๙ นายสุริยา  ภักดิ์วาปี 
๒๒๙๐ นายสุวรรณ์  เสกสรรกุญชร 
๒๒๙๑ นายสุวรรณ  โลมะรัตน์ 
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๒๒๙๒ นายสุวัฏ  สอนจันทร ์
๒๒๙๓ นายสุวัฒน์  คล่องด ี
๒๒๙๔ นายสุวิช  ศิริวัฒนโยธนิ 
๒๒๙๕ นายสุวิทย์  ชมภูบุตร 
๒๒๙๖ ร้อยตรี สุวิทย์  ทิพยเนตร 
๒๒๙๗ นายสุวิทย์  อุดมธาดา 
๒๒๙๘ นายสุเวช  แนวเงินด ี
๒๒๙๙ นายเสน่ห์  แก้วนพรัตน ์
๒๓๐๐ นายเสน่ห์  พรมลัง 
๒๓๐๑ นายเสน่ห์  วงษ์นาคเพ็ชร์ 
๒๓๐๒ นายเสน่ห์จิตต  สุภศิริรักษ์ 
๒๓๐๓ นายเสมอ  ถาน้อย 
๒๓๐๔ นายเสรี  บุญมาก 
๒๓๐๕ นายเสรี  เมืองสง 
๒๓๐๖ นายเสวก  กลางประพันธ์ 
๒๓๐๗ นายเสวก  สังขจันทร ์
๒๓๐๘ นายโสภณ  คงไล่ 
๒๓๐๙ นายโสภณ  เมฆบุญส่งลาภ 
๒๓๑๐ นายโสภณ  สุรโยธ ี
๒๓๑๑ นายโสภิต  ศรีแก้ว 
๒๓๑๒ นายโสรัชต์  เจริญวงศ ์
๒๓๑๓ นายหวั่น  แตงทพิย ์
๒๓๑๔ นายหัตถ์ชัย  กสิโอฬาร 
๒๓๑๕ นายองอาจ  สุขแสงสุวรรณ 
๒๓๑๖ นายองอาจ  เหลืองอ่อน 
๒๓๑๗ นายอดิศักดิ์  นาถกรณกุล 

๒๓๑๘ นายอดิศักดิ์  พงศ์พิษณ ุ
๒๓๑๙ นายอดุล  บุญชู 
๒๓๒๐ นายอดุลย์  กองทอง 
๒๓๒๑ นายอดุลย์  เฟื่องจันทร ์
๒๓๒๒ นายอธิภู  นันทประเสริฐ 
๒๓๒๓ นายอนันต์  กัลปะ 
๒๓๒๔ นายอนันต์  ทรัพย์วาร ี
๒๓๒๕ นายอนันต์  ปานทองคํา 
๒๓๒๖ ว่าที่ร้อยตรี อนันต์  เอกเผ่าพันธุ์ 
๒๓๒๗ นายอนันท์  งามสะอาด 
๒๓๒๘ นายอนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ 
๒๓๒๙ นายอภิชัย  ศิวประภากร 
๒๓๓๐ นายอภิชาต  โสภาแดง 
๒๓๓๑ นายอมร  หนุมาศ 
๒๓๓๒ นายอมรศักดิ์  ป่ินทอง 
๒๓๓๓ นายอรรถพงศ์  ฉัตรเวทิน 
๒๓๓๔ นายอรุณ  ศรีวรรธนชาต ิ
๒๓๓๕ นายอวยชัย  ศรีบุตรวงษ ์
๒๓๓๖ นายอับดุบเล๊าะ  จาเอาะ 
๒๓๓๗ นายอัมพร  พินะสา 
๒๓๓๘ ว่าที่ร้อยตรี อัมพร  มากเพชร 
๒๓๓๙ นายอัมพล  นิตย์โชต ิ
๒๓๔๐ นายอาซีซัน  แกสมาน 
๒๓๔๑ นายอาดุลย์  พรมแสง 
๒๓๔๒ นายอาทิตย์  วิบูลชัย 
๒๓๔๓ นายอานันทวัฒน์  คณุากร 
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๒๓๔๔ นายอานันทศักดิ์  สนั่นเมือง 
๒๓๔๕ นายอาริต  ธรรมโน 
๒๓๔๖ นายอาวร  เหมรัตน์ 
๒๓๔๗ นายอํานวย  ชูมาปาน 
๒๓๔๘ นายอํานวย  เถาตระกูล 
๒๓๔๙ นายอํานวย  มีสมทรัพย ์
๒๓๕๐ นายอํานวย  สุขศร ี
๒๓๕๑ นายอํานวย  อุตตระพยอม 
๒๓๕๒ นายอํานาจ  วิชยานุวัติ 
๒๓๕๓ นายอํานาจ  สนิท 
๒๓๕๔ นายอิทธิพล  เหลือสุข 
๒๓๕๕ นายอุดมชัย  ชัยจุฑาภัค 
๒๓๕๖ นายอุดร  บุญสิงห์ 
๒๓๕๗ นายอุทัย  เก้าเอ้ียน 
๒๓๕๘ นายอุทัย  ศรีพันธุ ์
๒๓๕๙ นายอุทัย  ศรีมูล 
๒๓๖๐ นายอุทัย  สมภูมิ 
๒๓๖๑ นายอุทัย  สุมามาลย์ 
๒๓๖๒ นายเอก  ตั้งทรัพย์วัฒนา 
๒๓๖๓ นายเอกชาติ  จันอุไรรัตน์ 
๒๓๖๔ นายเอกศักดิ์  ยุกตะนันทน์ 
๒๓๖๕ นายเอนก  เจริญวงศ ์
๒๓๖๖ นายเอนก  ดอนเกิด 
๒๓๖๗ นายเอนก  ทรัพย์มาก 
๒๓๖๘ นายโอสถ  เดชกัลยา 
๒๓๖๙ นายกนกศักดิ์  บุญญไกร 

๒๓๗๐ นายกมล  พฤกษ์วิวัฒน์ 
๒๓๗๑ นายกฤต  ภูมิพัฒน์ 
๒๓๗๒ นายกัมปนาท  จันทนะ 
๒๓๗๓ นายกิตติ  โล่สุวรรณรักษ์ 
๒๓๗๔ นายกิตติพงศ์  แซ่เจ็ง 
๒๓๗๕ นายกิตติศักดิ์  พืชน์ไพบูลย ์
๒๓๗๖ นายเกตุ  สมบัติแก้ว 
๒๓๗๗ นายเกษม  ทรงจิตรัตน ์
๒๓๗๘ นายขจรศักดิ์  แก้วจรัส 
๒๓๗๙ นายคงศักดิ์  สรรพอุดม 
๒๓๘๐ นายคํานวน  พันธุ์ศร ี
๒๓๘๑ นายจรัส  วัชรประภาพงศ์ 
๒๓๘๒ นายจรุง  เมืองชนะ 
๒๓๘๓ นายจเร  ชุมเปีย 
๒๓๘๔ นายจอง  บุญอาจ 
๒๓๘๕ นายจอมเทพ  หวังสันติตระกูล 
๒๓๘๖ นายจักรพบ  ป้อมนภา 
๒๓๘๗ นายจักราวุธ  จุฑาสงฆ์ 
๒๓๘๘ นายจาตุรัตน์  วุฒิวรศิร ิ
๒๓๘๙ นายจําเริญ  วัฒนศรีสิน 
๒๓๙๐ นายจิตตรัตน์  เตชวุฒิพร 
๒๓๙๑ นายจิตติ  ตีระวณิชย ์
๒๓๙๒ นายจิตรไท  วงศ์วฒันฤกษ ์
๒๓๙๓ นายเจน  บุญไพรัตน์สกุล 
๒๓๙๔ นายเจริญ  วิภูภิญโญ 
๒๓๙๕ นายฉัตรชยั  รัตรสาร 
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๒๓๙๖ นายชรินทร์  หวังโรจนรัตน ์
๒๓๙๗ นายชะเวง  พงษ์ดี 
๒๓๙๘ นายชัชวาลย์  ฤทธิ์ฐิต ิ
๒๓๙๙ นายชัยนันต์  เถียรสุทธิกุล 
๒๔๐๐ นายชัยรัตน์  จงควินิต 
๒๔๐๑ นายชาญชัย  เอ้ือชัยกุล 
๒๔๐๒ นายชาติชาย  อาจองค์ 
๒๔๐๓ นายชิตพงษ์  สัจจพงษ ์
๒๔๐๔ นายชูพงศ์  อิสระณรงค์พนัธ ์
๒๔๐๕ นายเชาวลิต  วโนทยาโรจน ์
๒๔๐๖ นายไชยวัฒน์  วงศ์เยาวรักษ์ 
๒๔๐๗ นายณรงค์  สายวงศ ์
๒๔๐๘ นายณรงค์  หาญลํายวง 
๒๔๐๙ นายณรงคศ์ักดิ์  เอกวัฒนกุล 
๒๔๑๐ นายดนัย  ทวิาเวช 
๒๔๑๑ นายดือรามัน  บินสะมะแอ 
๒๔๑๒ นายไตรเทพ  เชี่ยวชาญวทิย ์
๒๔๑๓ นายทรงเกียรติ  เล็กตระกูล 
๒๔๑๔ นายทรงพล  แสงงาม 
๒๔๑๕ นายทวีศักดิ์  กาญจนการุณ 
๒๔๑๖ นายทวีศักดิ์  ปุณฑริกววิัฒน ์
๒๔๑๗ นายเทพรัตน์  บําเพ็ญบุญ 
๒๔๑๘ นายเทียนชยั  รัศมีมาสเมือง 
๒๔๑๙ นายธงชัย  มีลือการ 
๒๔๒๐ นายธนพล  จันทร์เอ่ียม 
๒๔๒๑ นายธนากร  จิรชวาลา 

๒๔๒๒ นายธนากร  วัตราเศรษฐ์ 
๒๔๒๓ นายธนาศักดิ์  อิศรากุลสิริภัทร 
๒๔๒๔ นายธนิต  สุขผ่องศร ี
๒๔๒๕ นายธเรศ  กรัษนัยรวิวงศ ์
๒๔๒๖ นายธวัชชัย  กิระวิทยา 
๒๔๒๗ นายธวัชชัย  จรยิะเศรษฐพงศ ์
๒๔๒๘ นายธวัชชัย  มากมน 
๒๔๒๙ นายธานี  ล้ิมทอง 
๒๔๓๐ นายธานี  อัตวินิจตระการ 
๒๔๓๑ นายธารา  รัตนอํานวยศิร ิ
๒๔๓๒ นายธีรพงศ์  ตุนาค 
๒๔๓๓ นายธีรวัฒน์  เชิงสะอาด 
๒๔๓๔ นายธีรวัฒน์  รักจิตร 
๒๔๓๕ นายธีรวัฒน์  วงค์ตัน 
๒๔๓๖ นายธีระ  ชุติวณิชยกุล 
๒๔๓๗ นายนครินทร์  ฉินตระกูลประดับ 
๒๔๓๘ นายนพฎล  สุทธิพงษ ์
๒๔๓๙ นายนภดล  ยิ่งชาญกุล 
๒๔๔๐ นายนริศ  เพชรบ่อใหญ่ 
๒๔๔๑ นายนริศ  วารณะวัฒน ์
๒๔๔๒ นายนาวิน  การะยะ 
๒๔๔๓ นายนําโชค  นามวิชัยศิริกุล 
๒๔๔๔ นายนิยมศักดิ์  ตันติบูล 
๒๔๔๕ นายนิสิต  ศรีสมบูรณ ์
๒๔๔๖ นายบรรเจิด  สุขพิพัฒปานนท ์
๒๔๔๗ นายบัญชา  เกิดพงษ์บุญโชติ 
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๒๔๔๘ นายบัญชา  สุขอนันต์ชัย 
๒๔๔๙ นายบัญญัติ  สุริยะไชย 
๒๔๕๐ นายบุญชัย  รัตนพงศ์เลขา 
๒๔๕๑ นายบุญชัย  สง่ากุล 
๒๔๕๒ นายบุญมี  โพธิ์สนาม 
๒๔๕๓ นายบุญรัก  ธํารงลักษณ์กุล 
๒๔๕๔ นายบุญฤทธิ์  สุวรรณโนภาส 
๒๔๕๕ นายบุญเลิศ  อนันตรัตนา 
๒๔๕๖ นายปกรณ์  เนตระกูล 
๒๔๕๗ นายปฏินันท์  จีรวัฒนาพนัธ ์
๒๔๕๘ นายปฐม  วงษ์อุบล 
๒๔๕๙ นายประพันธ์  ภูมิรัตนรักษ์ 
๒๔๖๐ นายประวิทย์  ชัยกองเกียรต ิ
๒๔๖๑ นายประสงค์  ปานไพรศล 
๒๔๖๒ นายประสิทธิ์  ขอไพบูลย์ 
๒๔๖๓ นายประสิทธิ์  เมธาธราธิป 
๒๔๖๔ นายประเสริฐ  เจียประเสริฐ 
๒๔๖๕ นายประเสริฐ  ว่องชูวงศ์ 
๒๔๖๖ นายปรีชา  จึงสมานุกูล 
๒๔๖๗ นายปิว  วุฒิจริยากุล 
๒๔๖๘ นายพงศ์ประพันธ์  สุสัณฐิตพงษ ์
๒๔๖๙ นายพงษ์วทิย์  วัชรกิตต ิ
๒๔๗๐ นายพนา  พงศ์ชํานะภัย 
๒๔๗๑ นายพยงค์  งามเพ็ชร 
๒๔๗๒ นายพรชัย  พัวรัตนอรณุกร 
๒๔๗๓ นายพรประสิทธิ  จันทระ 

๒๔๗๔ นายพรศักดิ์  อมรศรี 
๒๔๗๕ นายพลรัตน์  เศรษฐกําเนิด 
๒๔๗๖ นายพิชิต  เผื่อนงูเหลือม 
๒๔๗๗ นายพินัยรัฐ  ภควิญญู 
๒๔๗๘ นายพิสรรค์  ก้องกิจกุล 
๒๔๗๙ นายพูนพงษ์  พูนภักด ี
๒๔๘๐ นายไพฑูรย์  พัฒนานิจนิรันดร 
๒๔๘๑ นายไพโรจน์  แก้วมณ ี
๒๔๘๒ นายไพโรจน์  แสนยานุสิน 
๒๔๘๓ นายไพศาล  แก้วนพรัตน ์
๒๔๘๔ นายภราดร  มงคลจาตุรงค์ 
๒๔๘๕ นายภัทระ  แจ้งศิริเจริญ 
๒๔๘๖ นายภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ 
๒๔๘๗ นายมงคล  เกียรติกวินพงศ ์
๒๔๘๘ นายมนตรี  ชารี 
๒๔๘๙ นายมนู  ชัยวงศ์โรจน ์
๒๔๙๐ นายมนูญ  ทองยินด ี
๒๔๙๑ นายมาโนช  ประสิทธิ์ลํ้าคํา 
๒๔๙๒ นายเมธา  ขัตตินานนท ์
๒๔๙๓ นายเมธี  มวลไธสง 
๒๔๙๔ นายโมลี  วนิชสุวรรณ 
๒๔๙๕ นายยงยศ  พลอยภัทรภิญโญ 
๒๔๙๖ นายยุทธนาวี  วัฒนอังกูร 
๒๔๙๗ นายยุทธพงศ์  พตด้วง 
๒๔๙๘ นายโยธนิ  จินดาหลวง 
๒๔๙๙ นายรเมศ  ว่องวิไลรัตน์ 



 หน้า   ๑๓๖  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๒๕๐๐ นายรักษ์พงศ์  เวียงเจริญ 
๒๕๐๑ นายรุซตา  สาและ 
๒๕๐๒ นายเรวัตร  วัฒนพานิช 
๒๕๐๓ นายวรชัย  เจริญสวรรค ์
๒๕๐๔ นายวรวุฒิ  โฆวัชรกุล 
๒๕๐๕ นายวรินทร์เทพ  เชื้อสําราญ 
๒๕๐๖ นายวัชระ  ไชยแก้ว 
๒๕๐๗ นายวันชัย  พิสาลสิน 
๒๕๐๘ นายวันชัย  เหล่าเสถียรกิจ 
๒๕๐๙ นายวัลลภ  เกิดนวล 
๒๕๑๐ นายวิชัย  เจริญกิจภัณฑ ์
๒๕๑๑ นายวิชาญ  โชคเรืองสกุล 
๒๕๑๒ นายวิชาญยทุธ  ช่างประดับ 
๒๕๑๓ นายวิเชียร  ภิยโยทัย 
๒๕๑๔ นายวิเชียร  สมิทธิเวศม์ 
๒๕๑๕ นายวิฑูรย์  ด่านวิบูลย ์
๒๕๑๖ นายวินัย  อึงพินิจพงศ ์
๒๕๑๗ นายวินิต  อัศวกิจวิร ี
๒๕๑๘ นายวิโรจน์  กิจจาวิจิตร 
๒๕๑๙ นายวิโรจน์  คงสุวรรณ 
๒๕๒๐ นายวิโรจน์  พฤกษานุศักดิ ์
๒๕๒๑ นายวิฤทธิ์  ตันติไชยากุล 
๒๕๒๒ นายวีรพงศ์  สุวรรณกรสกุล 
๒๕๒๓ นายวีระ  ปรีชา 
๒๕๒๔ นายวีระเดช  เฉลิมพลประภา 
๒๕๒๕ นายวุฑฒา  สว่างสุภากุล 

๒๕๒๖ นายวุฒินันท์  พันธะเสน 
๒๕๒๗ พันตรี ศตวรรษ  สินประสิทธิ์กุล 
๒๕๒๘ นายศรีพัฒน์  พัฒโนภาษ 
๒๕๒๙ นายศรีศักดิ์  ตั้งจิตธรรม 
๒๕๓๐ นายศาสตร์ศิลป์  อ่ิมเอมกมล 
๒๕๓๑ นายศุภชัย  จรรยาผดุงพงศ ์
๒๕๓๒ นายศุภชัย  บุญอําพันธ์ 
๒๕๓๓ นายศุภชัย  พูลศิริปัญญา 
๒๕๓๔ นายเศวต  ศรีศิร ิ
๒๕๓๕ นายสงกรานต์  จันทร์มุณ ี
๒๕๓๖ นายสนธิ  มาลกานนท์ 
๒๕๓๗ นายสมควร  รัตนสะอาด 
๒๕๓๘ นายสมคิด  ตันติไวทยพันธุ ์
๒๕๓๙ นายสมจิตต  จันทร์อัมพร 
๒๕๔๐ นายสมเจตน์  ชัยเจริญ 
๒๕๔๑ นายสมชัย  ตั้งบําเพ็ญสุนทร 
๒๕๔๒ นายสมชัย  ถนอมทรัพย ์
๒๕๔๓ นายสมชาย  แก้วเขียว 
๒๕๔๔ นายสมชาย  งามประจบ 
๒๕๔๕ นายสมชาย  ดรุณเทอดไทย 
๒๕๔๖ นายสมชาย  หฤหรรษวาสิน 
๒๕๔๗ นายสมนึก  จิรายุส 
๒๕๔๘ นายสมบัติ  บุญศักดิ์เลิศ 
๒๕๔๙ นายสมบูรณ์  หวังแต่ธรรม 
๒๕๕๐ นายสมพงค์  คําสาร 
๒๕๕๑ นายสมพงษ์  ชัยโอภานนท ์



 หน้า   ๑๓๗  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๒๕๕๒ นายสมพงษ์  ฝ้ายเทศ 
๒๕๕๓ นายสมพจน์  ด่านวรพงศ ์
๒๕๕๔ นายสมภพ  สารวนางกูร 
๒๕๕๕ นายสมยศ  กรินทราทันต ์
๒๕๕๖ นายสมยศ  กิติสุภรณ์พันธ ์
๒๕๕๗ นายสมศักดิ์  เชาว์ศิริกุล 
๒๕๕๘ นายสมศักดิ์  ม่วงสีเมืองดี 
๒๕๕๙ นายสมหมาย  พึ่งผล 
๒๕๖๐ นายสมหมาย  โรจนานุกูลพงศ์ 
๒๕๖๑ นายสมาน  ฟูตระกูล 
๒๕๖๒ นายสมานมิตร  อัฐนาค 
๒๕๖๓ นายสมิต  ศมพันธุ์พงศ ์
๒๕๖๔ นายสฤษฏ์  พัฒนโสภณ 
๒๕๖๕ นายสวัสดิ์วงษ์  จินตโสภณ 
๒๕๖๖ นายสังคม  วิทยนนัทน ์
๒๕๖๗ ร้อยเอก สันติ  ยูถนันท ์
๒๕๖๘ นายสันธา  ศรีสุภาพ 
๒๕๖๙ นายสัมพันธ์  ก๋องเงิน 
๒๕๗๐ นายสาธิต  อาชานานุภาพ 
๒๕๗๑ นายสาโรช  จิรรุ่งเรืองวงศ ์
๒๕๗๒ นายสืบพงศ์  ลีนาราช 
๒๕๗๓ นายสุกิจ  มหัธนันท์ 
๒๕๗๔ นายสุชาย  เหล่าวีรวัฒน์ 
๒๕๗๕ นายสุชิน  คันศร 
๒๕๗๖ นายสุดิน  ลาเต๊ะ 
๒๕๗๗ นายสุทัศน์  โพธิ์วิจิตร 

๒๕๗๘ นายสุที  วงค์ละคร 
๒๕๗๙ นายสุเทพ  จันทรเมธีกุล 
๒๕๘๐ นายสุพจน์  บุญทา 
๒๕๘๑ นายสุภกรรณ  จันทวงษ์ 
๒๕๘๒ นายสุเมธ  เฟื่องมารยาท 
๒๕๘๓ นายสุรจิต  จินตกานนท ์
๒๕๘๔ นายสุรชัย  ตั้งติรวัฒน ์
๒๕๘๕ นายสุรชัย  ว่องวิไลรัตน ์
๒๕๘๖ นายสุรชาติ  ต่อเทียนชัย 
๒๕๘๗ นายสุรโชค  ต่างวิวัฒน ์
๒๕๘๘ นายสุรพล  อริยเดช 
๒๕๘๙ นายสุรศักดิ์  เกษมศิริ 
๒๕๙๐ นายสุวนิตย์  เชาวลิต 
๒๕๙๑ นายสุวรรณ  พฤติวรรธน ์
๒๕๙๒ นายสุวัฒน์  นันทนาวัฒน ์
๒๕๙๓ นายสุวิทย์  เด่นศิริอักษร 
๒๕๙๔ นายสุวิทย์  อุดมกิตติ 
๒๕๙๕ นายเสรี  ผู้เจริญวิบูลย์ 
๒๕๙๖ นายเสรีย์  ภาคภูมิกมลเลิศ 
๒๕๙๗ นายเสรีย์  อ่ืนสุวรรณ 
๒๕๙๘ นายโสภณ  นิลกําแหง 
๒๕๙๙ นายหมัด  หีมเหม 
๒๖๐๐ นายอดิศัย  ภัตตาตั้ง 
๒๖๐๑ นายอดุลย์  วรรณชาต ิ
๒๖๐๒ นายอธิคม  บัวเลิศ 
๒๖๐๓ นายอนันต์  ทองสันติสุข 



 หน้า   ๑๓๘  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๒๖๐๔ นายอนุชา  เศรษฐเสถียร 
๒๖๐๕ นายอนุชิต  จางไววิทย ์
๒๖๐๖ นายอนุสรณ์  เย็นยุวด ี
๒๖๐๗ นายอภิชาต  วชิรพันธ ์
๒๖๐๘ นายอภิชาต  วชิระปราการพงษ์ 
๒๖๐๙ นายอภิชาต  วิสิทธิ์วงษ ์
๒๖๑๐ นายอภิชาติ  ชัฎอนันต์ 
๒๖๑๑ นายอภิชาติ  บูรณะวังศิลา 
๒๖๑๒ นายอภินันท์  เจ๊ะอาบู 
๒๖๑๓ นายอภิรักษ์  ชัยวิรัตนะ 
๒๖๑๔ นายอรรณพ  กาญจนสิงห์ 
๒๖๑๕ นายอรรถโกวิท  สงวนสตัย ์
๒๖๑๖ นายอวยชัย  ศรีประโมทย ์
๒๖๑๗ นายอาคม  อารยาวิชานนท์ 
๒๖๑๘ นายอารอบ  แสงศรีคํา 
๒๖๑๙ นายอํานวย  แสงฉายศิริศักดิ ์
๒๖๒๐ นายอิทธิเดช  วงศ์โรจนร์ัตนา 
๒๖๒๑ นายอุดม  อัศวโรจน์พงษ ์
๒๖๒๒ นายอุดมเกียรติ  พรรธนประเทศ 
๒๖๒๓ นายอุดมศักดิ์  วงศ์ปารมี 
๒๖๒๔ นายอุทัย  ถมยามงคล 
๒๖๒๕ นายอุทัย  เพ็งธรรม 
๒๖๒๖ นายอุรัตน์  คลังทอง 
๒๖๒๗ นายเอกภพ  อุทัยแสง 
๒๖๒๘ นายเอนก  ชัยธรรม 
๒๖๒๙ นายโอภาส  ตันเจริญ 

๒๖๓๐ นายกรณ์กิจ  ชินดุษฎีกุล 
๒๖๓๑ นายจตุรงค์  กีระนันทน ์
๒๖๓๒ นายจิระพันธ์  ปรีชาวิทย ์
๒๖๓๓ นายเจษฎา  ศรศึก 
๒๖๓๔ นายเฉลิมชัย  เลิศกําธรชัย 
๒๖๓๕ นายดาวุด  สุมานะนันท ์
๒๖๓๖ นายทองชัย  ชวลิตพิเชฐ 
๒๖๓๗ นายธงชัย  วิชยัดิษฐ 
๒๖๓๘ ร้อยเอก ธเนศ  จันทกลิ่น 
๒๖๓๙ นายนพฤทธิ์  ศิริฤดีภรณ ์
๒๖๔๐ นายบุญโชค  คงสุริยะภิญโญ 
๒๖๔๑ นายบุญรักษ์  ทรัพยาขจร 
๒๖๔๒ นายปริเยศ  พิริยะมาสกุล 
๒๖๔๓ นายปรีชา  รุ่งรัตน์ 
๒๖๔๔ นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์เรืองรอง 
๒๖๔๕ นายมงคล  พฤกษ์วัฒนา 
๒๖๔๖ นายรักพงษ์  บุญฤทธิ์มนตร ี
๒๖๔๗ หม่อมหลวงราชันย์  อรุณวงศ ์
๒๖๔๘ นายวันชัย  พนมชยั 
๒๖๔๙ นายวิญญู  เล้าพูนพิทยะ 
๒๖๕๐ นายวีระยศ  อุตรนคร 
๒๖๕๑ นายสมเจตน์  สินสถาพรพงศ ์
๒๖๕๒ นายสักดา  พงษ์ไพโรจน ์
๒๖๕๓ นายสุรศักดิ์  เฉลิมเกียรติทว ี
๒๖๕๔ นายสุระ  เพชรพิรุณ 
๒๖๕๕ นายสุวรรณ  วุฒธยาคม 



 หน้า   ๑๓๙  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๒๖๕๖ นายเสรี  บุญอยู่ 
๒๖๕๗ นายไสว  โลจนะศุภฤกษ์ 
๒๖๕๘ นายอดุลย์  ทองมาก 
๒๖๕๙ นายอภิชัย  อมรพิสุทธิ์ 
๒๖๖๐ นายอานนท์  ทรงศิริกุล 
๒๖๖๑ พลเรือตรี ทศนุ  เชียงทอง 
๒๖๖๒ เรือเอก ปริญญา  พลังวชิรา 
๒๖๖๓ นายปรีชาญ  อินทรไพโรจน ์
๒๖๖๔ ร้อยเอก ไพบูลย์  สุขเจตนี 
๒๖๖๕ พันโท วิชยั  ชัยมงคล 
๒๖๖๖ นายวิญญู  ชื่นอารมย์ 
๒๖๖๗ นายสมเดช  จันทร์รัตน ์
๒๖๖๘ นายสะรัล  เพิ่มสิน 
๒๖๖๙ นาวาเอก สุเทพ  บุรณศิริ 
๒๖๗๐ นายอนันตสิทธิ์  ซามาตย์ 
๒๖๗๑ นายอํานาจ  เดชะ 
๒๖๗๒ พลตํารวจตรี สมพงษ์  ชิงดวง 
๒๖๗๓ พลตํารวจตรี สุวทิย์  เชิญศิร ิ
๒๖๗๔ พันตํารวจเอก กมล  เหรียญราชา 
๒๖๗๕ พันตํารวจเอก กมลสันติ  กล่ันบุศย์ 
๒๖๗๖ พันตํารวจเอก กฤษณะ  สินธุเดชะ 
๒๖๗๗ พันตํารวจเอก กิตติพงศ์  จังพานิช 
๒๖๗๘ พันตํารวจเอก กิตติศักดิ์  ผลพิบูลย์ 
๒๖๗๙ พันตํารวจเอก กิตติสาร  แก้วประดับ 
๒๖๘๐ พันตํารวจเอก กิติศักดิ์  ดุรงควิบูลย์ 
๒๖๘๑ พันตํารวจเอก เกษมชัย  ศรีทอง 

๒๖๘๒ พันตํารวจเอก ไกรเลิศ  บัวแก้ว 
๒๖๘๓ พันตํารวจเอก คมกฤช  อมรปิยะกฤษฐ์ 
๒๖๘๔ พันตํารวจเอก คัชชา  ธาตุศาสตร์ 
๒๖๘๕ พันตํารวจเอก จรัล  จิตเจือจุน 
๒๖๘๖ พันตํารวจเอก จรูญ  งดงาม 
๒๖๘๗ พันตํารวจเอก จิตรจรูญ  ศรีวนิชย ์
๒๖๘๘ พันตํารวจเอก จีรศักดิ์  ขําคง 
๒๖๘๙ พันตํารวจเอก ฉลองเกียรติ   
  โรจน์ปัญญาคุปต ์
๒๖๙๐ พันตํารวจเอก ชยพจน์  หาสุณหะ 
๒๖๙๑ พันตํารวจเอก ชโยดม  จินตวิโรจน ์
๒๖๙๒ พันตํารวจเอก ชวลิต  ประสพศิลป 
๒๖๙๓ พันตํารวจเอก ชัยญัติ  สายถิ่น 
๒๖๙๔ พันตํารวจเอก ชัยเดช  ปานรักษา 
๒๖๙๕ พันตํารวจเอก ชัยวัฒน์  ฉันทวรลักษณ ์
๒๖๙๖ พันตํารวจเอก ชาตรี  ไพศาลศิลป์ 
๒๖๙๗ พันตํารวจเอก ชาตรี  วุฒิภักดี 
๒๖๙๘ พันตํารวจเอก ชาติชาย  วัฒนสุขชัย 
๒๖๙๙ พันตํารวจเอก เชษฐา  โกมลวรรธนะ 
๒๗๐๐ พันตํารวจเอก ฐิติพงศ์  อาทิตยานนท ์
๒๗๐๑ พันตํารวจเอก ณรงค์  ศุภเอม 
๒๗๐๒ พันตํารวจเอก ณรงค์วิทย์  พ่วงเภตรา 
๒๗๐๓ พันตํารวจเอก ณัฐคมน์  พร้อมสันเทียะ 
๒๗๐๔ พันตํารวจเอก ดาวลอย  เหมือนเดช 
๒๗๐๕ พันตํารวจเอก ดุษฎี  ชูสังกิจ 
๒๗๐๖ พันตํารวจเอก ถนอม  มะลิทอง 
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๒๗๐๗ พันตํารวจเอก ถนอม  สุวรรณน้อย 
๒๗๐๘ พันตํารวจเอก ถาวร  ขาวสอาด 
๒๗๐๙ พันตํารวจเอก ทรงเกียรติ  วาทะกุล 
๒๗๑๐ พันตํารวจเอก ทรงพล  วัธนะชัย 
๒๗๑๑ พันตํารวจเอก ทิวา  บุญดําเนิน 
๒๗๑๒ พันตํารวจเอก ธนปกรณ์  นามหาชัย 
๒๗๑๓ พันตํารวจเอก ธนา  ธุระเจน 
๒๗๑๔ พันตํารวจเอก ธัมมศักดิ์  วาสะศิริ 
๒๗๑๕ พันตํารวจเอก ธีรพล  จินดาหลวง 
๒๗๑๖ พันตํารวจเอก นพรัตน์  รินทพล 
๒๗๑๗ พันตํารวจเอก นรินทร์  บุษยวิทย ์
๒๗๑๘ พันตํารวจเอก นันทชาติ  ศุภมงคล 
๒๗๑๙ พันตํารวจเอก นัยวัฒน์  ผะเดิมชิต 
๒๗๒๐ พันตํารวจเอก นิธิพัฒน์  พัฒนถาบุตร 
๒๗๒๑ พันตํารวจเอก นิยม  ด้วงสี 
๒๗๒๒ พันตํารวจเอก นิวัติ  สวีแพทย ์
๒๗๒๓ พันตํารวจเอก บรรพต  คงคะจันทร ์
๒๗๒๔ พันตํารวจเอก บัญชา  เพชรสังข์ 
๒๗๒๕ พันตํารวจเอก บุญลือ  กอบางยาง 
๒๗๒๖ พันตํารวจเอก บุญสืบ  ไพรเถื่อน 
๒๗๒๗ พันตํารวจเอก เบญจมันต์  จันทร์เกิด 
๒๗๒๘ พันตํารวจเอก ปฏิเวธ  จุลินทร 
๒๗๒๙ พันตํารวจเอก ประกาศ  ผลแก้ว 
๒๗๓๐ พันตํารวจเอก ประกิจฐ์  ศรียิ่งยงค ์
๒๗๓๑ พันตํารวจเอก ประทีป  ราญสระน้อย 
๒๗๓๒ พันตํารวจเอก ประสาน  บุญเหมือน 

๒๗๓๓ พันตํารวจเอก ประสิทธิ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์ 
๒๗๓๔ พันตํารวจเอก ปรัชญ์ชัย  ใจชาญสุขกิจ 
๒๗๓๕ พันตํารวจเอก ปราโมทย์  จงใจ 
๒๗๓๖ พันตํารวจเอก ปรีชา  เจริญทรัพย ์
๒๗๓๗ พันตํารวจเอก ปัทเมฆ  สุนทรานุยุตกิจ 
๒๗๓๘ พันตํารวจเอก ปิยะ  ต๊ะวิชัย 
๒๗๓๙ พันตํารวจเอก ปิยะพันธ์  ปิงเมือง 
๒๗๔๐ พันตํารวจเอก พงษ์ศักดิ์  เพ็ชรพันธ ์
๒๗๔๑ พันตํารวจเอก พงษ์ศิริ  สวนแก้ว 
๒๗๔๒ พันตํารวจเอก พรชัย  ตรีสุพล 
๒๗๔๓ พันตํารวจเอก พรชัย  สุธีรคุณ 
๒๗๔๔ พันตํารวจเอก พรปิยะ  ชุณห์ศรี 
๒๗๔๕ พันตํารวจเอก พลพิพัฒน์  สมบูรณ์สุข 
๒๗๔๖ พันตํารวจเอก พัชระ  จันทบาล 
๒๗๔๗ พันตํารวจเอก พัฒนวุธ  อังคะนาวิน 
๒๗๔๘ พันตํารวจเอก พิชชะญะ  ลีนะธรรม 
๒๗๔๙ พันตํารวจเอก พิชัย  บุญประเสริฐ 
๒๗๕๐ พันตํารวจเอก พิสิษฐ์  เปาอินทร์ 
๒๗๕๑ พันตํารวจเอก พีระ  บุญเลี้ยง 
๒๗๕๒ พันตํารวจเอก พีระพงศ์  วงษ์สมาน 
๒๗๕๓ พันตํารวจเอก พีระพล  ตรีเพ็ชร์ 
๒๗๕๔ พันตํารวจเอก พูนยศ  บุณยรักษ์ 
๒๗๕๕ พันตํารวจเอก เพ็ชรบูรณ์  คล่องอาวุธ 
๒๗๕๖ พันตํารวจเอก โพธ  สวยสุวรรณ 
๒๗๕๗ พันตํารวจเอก ไพโรจน์  บุญเต็ง 
๒๗๕๘ พันตํารวจเอก ภัทรพงษ์  ดิษยรักษ์ 
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๒๗๕๙ พันตํารวจเอก ภัทราวุธ  เอ้ือมศศิธร 
๒๗๖๐ พันตํารวจเอก ภากร  ทัพเนตร 
๒๗๖๑ พันตํารวจเอก ภาณุ  บุรณศิริ 
๒๗๖๒ พันตํารวจเอก ภาณุเดช  บุญเรือง 
๒๗๖๓ พันตํารวจเอก ภูมิเพ็ชร  พิพัฒน์เพช็รภูมิ 
๒๗๖๔ พันตํารวจเอก มนตรี  ยิ้มแย้ม 
๒๗๖๕ พันตํารวจเอก มานพ  เกษร 
๒๗๖๖ พันตํารวจเอก มานิต  สูงประสิทธิ์ 
๒๗๖๗ พันตํารวจเอก ลือชัย  สุดยอด 
๒๗๖๘ พันตํารวจเอก วชิรวชิญ์  กฤษณ์ฤทธิศักย ์
๒๗๖๙ พันตํารวจเอก วณัฐ  อรรถกวิน 
๒๗๗๐ พันตํารวจเอก วรพงศ์  รัตนอุดม 
๒๗๗๑ พันตํารวจเอก วรวิทย์  ปานปรุง 
๒๗๗๒ พันตํารวจเอก วรัตม์ชัย  ศรีรัตนวฑุฒ ิ
๒๗๗๓ พันตํารวจเอก วันชัย  เกิดพิทักษ์ 
๒๗๗๔ พันตํารวจเอก วัลลภ  ประทุมเมือง 
๒๗๗๕ พันตํารวจเอก วิชัย  เกษมวงศ์ 
๒๗๗๖ พันตํารวจเอก วิชาญญ์วัชร์  บริรักษ์กุล 
๒๗๗๗ พันตํารวจเอก วิชิต  ปักษา 
๒๗๗๘ พันตํารวจเอก วิเชียร  พินดวง 
๒๗๗๙ พันตํารวจเอก วิฑูรย์  สัตยเทวา 
๒๗๘๐ พันตํารวจเอก วิทวัส  บูรณสมภพ 
๒๗๘๑ พันตํารวจเอก วินัย  จิตต์ปรุง 
๒๗๘๒ พันตํารวจเอก วิรุตม์  ศิริสวัสดิบุตร 
๒๗๘๓ พันตํารวจเอก วิสูตร  ฉัตรชัยเดช 
๒๗๘๔ พันตํารวจเอก วีรวิทย์  จันทร์จําเริญ 

๒๗๘๕ พันตํารวจเอก วีระชัย  ชุ่มเทศสร 
๒๗๘๖ พันตํารวจเอก วุฒิพงศ์  เพ็ชรกําเหนิด 
๒๗๘๗ พันตํารวจเอก วุฒิวงศ์  มงคลนาวิน 
๒๗๘๘ พันตํารวจเอก ศิรินทร์  จันทวานิช 
๒๗๘๙ พันตํารวจเอก ศุภพล  อรุณสิทธิ ์
๒๗๙๐ พันตํารวจเอก สนธยา  นกแก้ว 
๒๗๙๑ พันตํารวจเอก สนั่น  วงศ์เพียร 
๒๗๙๒ พันตํารวจเอก สมชัย  วุฒิณรงค์ตระกูล 
๒๗๙๓ พันตํารวจเอก สมชาย  ทองศรี 
๒๗๙๔ พันตํารวจเอก สมชาย  มุสิกเจริญ 
๒๗๙๕ พันตํารวจเอก สมบูรณ์  พุทธพงษ ์
๒๗๙๖ พันตํารวจเอก สมภพ  ทิวถนอม 
๒๗๙๗ พันตํารวจเอก สมศักดิ์  จิตติรัตน์ 
๒๗๙๘ พันตํารวจเอก สมศักดิ์  จีบภิญโญ 
๒๗๙๙ พันตํารวจเอก สมหมาย  ประสิทธิ์ 
๒๘๐๐ พันตํารวจเอก สันติ์  สุขวัจน์ 
๒๘๐๑ พันตํารวจเอก สันติ  บุญญะมี 
๒๘๐๒ พันตํารวจเอก สัมพรรณ  มาหริน 
๒๘๐๓ พันตํารวจเอก สัมพันธ์  เบญจศิริ 
๒๘๐๔ พันตํารวจเอก สืบพงษ์  ภาษยะวรรณ 
๒๘๐๕ พันตํารวจเอก สืบศักดิ์  พันธุ์สุระ 
๒๘๐๖ พันตํารวจเอก สุกิจ  สมณะ 
๒๘๐๗ พันตํารวจเอก สุนทร  กมลพันธฤกษ์ 
๒๘๐๘ พันตํารวจเอก สุนทร  เฉลิมเกียรติ 
๒๘๐๙ พันตํารวจเอก สุพัฒน์  เชยชิด 
๒๘๑๐ พันตํารวจเอก สุภลักษณ์  วรรณฤกษ์งาม 
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๒๘๑๑ พันตํารวจเอก สุภากร  คําสิงห์นอก 
๒๘๑๒ พันตํารวจเอก สุรฤทธิ์  ม่ิงแก้ว 
๒๘๑๓ พันตํารวจเอก สุรศักดิ์  ฉัตรชัยเดช 
๒๘๑๔ พันตํารวจเอก สุรสิทธิ์  พึ่งแย้ม 
๒๘๑๕ พันตํารวจเอก สุรัศม์ิ  อุดมรัตน์นวชัย 
๒๘๑๖ พันตํารวจเอก สุวัฒน์  เพศประเสริฐ 
๒๘๑๗ พันตํารวจเอก เสนาะ  อ่อนศรี 
๒๘๑๘ พันตํารวจเอก โสฬส  พินิจศักดิ์ 
๒๘๑๙ พันตํารวจเอก อดิศร  อินสด 
๒๘๒๐ พันตํารวจเอก อดิศักดิ์  น้อยประเสริฐ 
๒๘๒๑ พันตํารวจเอก อดุลย์  ดรุณเพท 
๒๘๒๒ พันตํารวจเอก อนุสรณ์  จิระพันธุ์ 
๒๘๒๓ พันตํารวจเอก อภิชัย  ธิอามาตย์ 
๒๘๒๔ พันตํารวจเอก อภิชิต  เทียนเพิ่มพูล 
๒๘๒๕ พันตํารวจเอก อวยพร  รักษาสัตย์ 
๒๘๒๖ พันตํารวจเอก อัฏฐพล  ศรีเสาวลักษณ์ 
๒๘๒๗ พันตํารวจเอก อาณัติ  เกล็ดมณี 
๒๘๒๘ พันตํารวจเอก อํานาจ  จันทร์เจริญ 
๒๘๒๙ พันตํารวจเอก อิทธิเดช  เจริญสหายานนท์ 
๒๘๓๐ พันตํารวจเอก อุทัย  โพธิ์สุข 
๒๘๓๑ พันตํารวจเอก อุทาสิน  ฤทธิ์เรืองเดช 
๒๘๓๒ พันตํารวจเอก เอกภพ  ประสิทธิ์วัฒนชยั 
๒๘๓๓ พันตํารวจเอก ไอยศูรย์  สิงหนาท 
๒๘๓๔ นายทนงศักดิ์  สุระคําแหง 
๒๘๓๕ นายทองคํา  แก้วพรม 
๒๘๓๖ นายนพรัตน์  ทว ี

๒๘๓๗ นายประสิทธิผล  ยูวะเวส 
๒๘๓๘ นายอรุณ  ลายผ่องแผ้ว 
๒๘๓๙ ว่าที่ร้อยตํารวจตรี อาพัทธ์  สุขะนันท ์
๒๘๔๐ นายกรอังกูร  ทองนอก 
๒๘๔๑ นายกฤตพล  เทียนสุวรรณ 
๒๘๔๒ นายกฤติ  พฤกษ์อัครกูล 
๒๘๔๓ นายกฤษณ์ชเทพ  ทองสิน 
๒๘๔๔ นายกฤษศิลป  ช่วยศร ี
๒๘๔๕ นายเกรียงวิศ  รัตนกัลยา 
๒๘๔๖ นายเกรียงศักดิ์  สินทวีเพิ่มพูน 
๒๘๔๗ นายเกียรติ  มุลาลินน์ 
๒๘๔๘ พันตํารวจตรี คมพสิษฐ์  เวียงอินทร ์
๒๘๔๙ นายคมสัน  เพชรฉว ี
๒๘๕๐ นายจุมพล  สุโขยะชัย 
๒๘๕๑ นายจุลพงษ์  พวงสุวรรณ 
๒๘๕๒ นายชลิต  บัวเกตุ 
๒๘๕๓ นายชุมพล  พุ่มชุมพล 
๒๘๕๔ นายเชาวฤทธิ์  จันทร์สนาม 
๒๘๕๕ นายไชยโย  น้อยนคร 
๒๘๕๖ นายไชยา  สังข์น้อย 
๒๘๕๗ นายฐานิตย์  มิลําเอียง 
๒๘๕๘ นายณัชธพงศ์  โสภณธนารักษ์ 
๒๘๕๙ นายเดชชัย  ผานะวงศ ์
๒๘๖๐ ว่าที่พันตํารวจตรี โดม  โลหะพจน์พิลาศ 
๒๘๖๑ นายตระการ  พันธุ์ขะวงศ ์
๒๘๖๒ นายตะวัน  วัฒนกูล 
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๒๘๖๓ นายทินกร  ว่องวชิราพาณิชย ์
๒๘๖๔ นายทูนศักดิ์  ภิราญคํา 
๒๘๖๕ นายธรรมนูญ  ศรีเอ่ียมตระกูล 
๒๘๖๖ นายธรรมรัตน์  กมุทะรัตน ์
๒๘๖๗ นายธวัชชัย  รุ่งอรณุ 
๒๘๖๘ นายนพ  กุญชร ณ อยุธยา 
๒๘๖๙ นายนรเสฏฐ์  ประกอบไวทยกิจ 
๒๘๗๐ นายบรรพต  ภาคยุทธ 
๒๘๗๑ นายบัญญัติ  เลิศมณีรัตน ์
๒๘๗๒ นายปกาศิต  เหลืองทอง 
๒๘๗๓ นายปรวิชย์  มะกรวัฒนะ 
๒๘๗๔ นายประยุทธ์  แก้วยอด 
๒๘๗๕ ร้อยตํารวจเอก ปวริศร  เฉลิมแสน 
๒๘๗๖ นายปวโรจน์  พานิชปฐม 
๒๘๗๗ นายปัญญ  ไพศาลรภัทร 
๒๘๗๘ นาวาอากาศโท ปัญญา  นิลแจ้ง 
๒๘๗๙ นายเผด็จ  ชุณหโอภาส 
๒๘๘๐ นายพงศ์ธวัช  เอ้ืองพิสุทธิ์ 
๒๘๘๑ นายพัฒนพ์งศ์  กิวสันเที๊ยะ 
๒๘๘๒ นายพิทยา  วีระพงศ ์
๒๘๘๓ นายพิทักษ์  คําวชิรพิทักษ์ 
๒๘๘๔ นายพีระพงษ์  พานิชสุข 
๒๘๘๕ นายไพรวัลย์  จันทรสิทธิผล 
๒๘๘๖ นายภูมิชาย  ทานัธยพงศ ์
๒๘๘๗ นายมนเฑียร  บุศย์ประจง 
๒๘๘๘ ว่าที่ร้อยตรี มนตรี  กล่ันสอน 

๒๘๘๙ นายมนต์ศักดิ์  ลาภยิ่ง 
๒๘๙๐ นายมนัส  กาญจนจันทร์ 
๒๘๙๑ นายมนูญ  สะมาลา 
๒๘๙๒ นายมานพ  หนูช่วย 
๒๘๙๓ ว่าที่ร้อยตรี มิตร  มูลสวัสดิ ์
๒๘๙๔ ร้อยตํารวจเอก ยุทธชาติ  จาตุรนต ์
๒๘๙๕ นายรัตนะ  เครือรัตน ์
๒๘๙๖ นายรุ่งเรือง  เถื่อนโต 
๒๘๙๗ นายวงศ์  วงศ์วิกรม 
๒๘๙๘ นายวรวทิย์  จันทร 
๒๘๙๙ นายวัลลภ  คณาวงษ ์
๒๙๐๐ นาวาอากาศตรี วิจิตร  บํารุงกิจ 
๒๙๐๑ นายวิรัตน์  ดิฐวงค ์
๒๙๐๒ นายวิโรจน์  แสงศร ี
๒๙๐๓ นายวิวัฒน์  กิจจารึก 
๒๙๐๔ นายวีระชัย  มะลิวัลย ์
๒๙๐๕ นายวีระพงษ์  ศิร ิ
๒๙๐๖ นายศดิศ  ณ กาฬสินธุ์ 
๒๙๐๗ นายศาโรจน์  มะลิเถา 
๒๙๐๘ นายสมเกียรติ  เพชรรุ่งรัศมี 
๒๙๐๙ นายสราวุธ  โฆษิตธนสาร 
๒๙๑๐ นายสันไชย  ฉายวิเชียร 
๒๙๑๑ เรือโท สายันต์  สุโขพืช 
๒๙๑๒ นายสืบ  มาลัยขวัญ 
๒๙๑๓ นายสุกรี  เกษอมรวัฒนา 
๒๙๑๔ นายสุขสันต์  จันทรโรจน ์
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๒๙๑๕ นายสุธรรม  ศรีพิทักษ์ 
๒๙๑๖ นายสุนทร  เกิดโภคา 
๒๙๑๗ นายสุพจน์  ประถมพันธ ์
๒๙๑๘ นายสุรพงศ์  ทองพนัธุ ์
๒๙๑๙ นายสุรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ 
๒๙๒๐ นายสุรศักดิ์  ศิริวัฒน ์
๒๙๒๑ นายสุริยา  นําปัญญา 
๒๙๒๒ นายสุเวช  จอมพงค์ 
๒๙๒๓ นายเสรี  เยาวะ 
๒๙๒๔ นายหิรัญ  สกุลแก้ว 
๒๙๒๕ นายอัคคพล  รักผกา 
๒๙๒๖ นายอานนท์  จิตตกูล 
๒๙๒๗ นายอารยะ  กระโหมวงศ์ 
๒๙๒๘ นายเอกนรา  หลวงสนาม 
๒๙๒๙ นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย 
๒๙๓๐ นายฉัตรชยั  ชูเชื้อ 
๒๙๓๑ นายชยพล  พงษ์สีดา 
๒๙๓๒ นายชีวิน  ธีระวิภาค 
๒๙๓๓ นายณรงค์  ทรงอารมณ์ 
๒๙๓๔ นายธวัฒน์  แท่นทอง 
๒๙๓๕ นายนิวัฒน์  ยรรยงฤทธิ ์
๒๙๓๖ นายบรรลือ  จันทร์สวัสดิ ์
๒๙๓๗ นายบุญเรือง  แตงก่อ 
๒๙๓๘ นายประพันธ์  ตั้นวัฒนา 
๒๙๓๙ นายพงศ์ธนธร  ศรีขาว 
๒๙๔๐ นายพนม  ศรศิลป์ 

๒๙๔๑ นายมนตรี  บํารุง 
๒๙๔๒ นายมรกต  เทพอ่อน 
๒๙๔๓ นายยงยทุธ  จันทร์ตร ี
๒๙๔๔ นายวรเดช  ช่างบุ 
๒๙๔๕ นายวิจิตร  พุกาธร 
๒๙๔๖ นายวีระเดช  กัณณีย ์
๒๙๔๗ นายวีระพงษ์  สารบรรณ 
๒๙๔๘ นายสมเกียรติ  ธงศรี 
๒๙๔๙ นายสมบัติ  คุ้มชนะ 
๒๙๕๐ นายสิปป์บวร  แก้วงาม 
๒๙๕๑ นายสุทธิรักษ์  หนูฉ้ง 
๒๙๕๒ นายสุพร  แผ่แสงจันทร ์
๒๙๕๓ นายสุรชัย  ขยัน 
๒๙๕๔ นายสุวัฒน์  แจ้งจิต 
๒๙๕๕ นายสุวิบูลย์  จํารูญศิร ิ
๒๙๕๖ นายเสียน  โสดขุนทด 
๒๙๕๗ นายหาญ  งามเจริญ 
๒๙๕๘ นายอวยพร  จินาโต 
๒๙๕๙ นายวรกานต์  จุฑานนท ์
๒๙๖๐ นายอนันต์  ทองประชุม 
๒๙๖๑ นายพิเชฎฐ์  รัตนปรีชาชัย 
๒๙๖๒ นายคณวฒัน์  วงศ์แก้ว 
๒๙๖๓ นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ 
๒๙๖๔ นายชัชวาลย์  ไทยดํารงเดช 
๒๙๖๕ นายธนพล  โกมารกุล ณ นคร 
๒๙๖๖ นายประจักษ์  บุญยัง 
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๒๙๖๗ นายพิเชษฐ์  ตระกูลกาญจน์ 
๒๙๖๘ นายอุเทน  สภากร 
๒๙๖๙ นายภุชงค์  นุตราวงศ ์
๒๙๗๐ นายภูมิพิทักษ์  กองแก้ว 
๒๙๗๑ นายสมชาติ  เจศรีชัย 
๒๙๗๒ นายศาตปัญญ์  สีดานนท ์
๒๙๗๓ นายบุญเก้ือ  สมนึก 
๒๙๗๔ นายสุพจน์  เวชมุข 
๒๙๗๕ นายคมกฤช  วัชรบุตร 
๒๙๗๖ นายคมชลัฐ  สละอุไร 
๒๙๗๗ นายจักรินทร์  นุชถนอม 
๒๙๗๘ นายจํานงค์  ถาวรวิสิทธิ ์
๒๙๗๙ นายชีพ  จุฬาคํา 
๒๙๘๐ นายชุตาภรณ์  ทับเอม 
๒๙๘๑ นายตนัย  ไชยราช 
๒๙๘๒ นายทศพล  ทองเทือก 
๒๙๘๓ นายธีระ  เดชขํา 
๒๙๘๔ นายนรินทร์ฤทธิ์  กล่ินพิบูลย ์
๒๙๘๕ นายบัญชา  นิลชาติ 
๒๙๘๖ นายบุญชัย  ตั้งจิตดํารงรตัน ์
๒๙๘๗ นายบุญชัย  สิงห์โต 
๒๙๘๘ นายปิยทัศน์  เฉลิมรักษ์ 
๒๙๘๙ นายพงศกร  มหารักษ์ 
๒๙๙๐ นายไพโรจน์  ศาสนกุล 
๒๙๙๑ นายร่วมบุญ  โพธิ์ทอง 
๒๙๙๒ นายราชัย  อนุศาสน์อมรกุล 

๒๙๙๓ นายวรชาติ  สวัสดิมงคล 
๒๙๙๔ นายวุฒินันท์  ยุวกาญจน ์
๒๙๙๕ นายศรัณย์  อินทรศักดิ ์
๒๙๙๖ นายสัญญา  ศิวิโรจน ์
๒๙๙๗ ร้อยเอก สุขสันติ์  เข็มเพ็ชร 
๒๙๙๘ นายสุดประเสริฐ  บุญปาลิต 
๒๙๙๙ นายเสิน  ครองระวะ 
๓๐๐๐ นายอํานวย  อุบลรัตน์ 
๓๐๐๑ นายกมล  สุปรียสุนทร 
๓๐๐๒ นายณรงค์  บุญมีเย็น 
๓๐๐๓ นายทวีป  ฟักเทพ 
๓๐๐๔ นายประนพวงศ์  พจนไชยสทิธิ ์
๓๐๐๕ นายประสาทพร  เสริมศรี 
๓๐๐๖ นายพรชัย  วัชรชยัทโลสถ 
๓๐๐๗ นายมงคล  พิมพ์ทรัพย ์
๓๐๐๘ นายเมธี  วรรณวีระ 
๓๐๐๙ นายย้วน  ขาวขํา 
๓๐๑๐ นายวีระเดช  สังข์เมือง 
๓๐๑๑ นายศุกร์พิชัย  รัตนนันท ์
๓๐๑๒ นายสมเกียรติ  ศรศิลป์ 
๓๐๑๓ นายสมจิตร  มากบัว 
๓๐๑๔ นายสมพจน์  หงสุวรรณ 
๓๐๑๕ นายสมาน  ศรีโกศล 
๓๐๑๖ นายสําฤทธิ์  ราชสมณะ 
๓๐๑๗ นายสุเทพ  ค้าเจริญ 
๓๐๑๘ นายสุเมธ  วิระย์กิจ 
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๓๐๑๙ นายเสรี  มักผล 
๓๐๒๐ นายอําไภย  เจริญศรี 
๓๐๒๑ นายกาญจน์  วรกุล 
๓๐๒๒ นายชาญฉกรรจ์  วีระขจร 
๓๐๒๓ นายสมฤทธิ์  ไชยวงค ์
๓๐๒๔ นายกําพล  วันทา 
๓๐๒๕ นายสมาน  สมานศักดิ์ศิริ 
๓๐๒๖ นายกฤษณ์  เกียรติพนชาต ิ
๓๐๒๗ นายไกรฤกษ์  สินธวานุรักษ์ 
๓๐๒๘ นายขจิต  ชัชวานิชย ์
๓๐๒๙ นายจตุรงค์  ผ่องลําเจียก 
๓๐๓๐ นายจรูญศักดิ์  นวลแจ่ม 
๓๐๓๑ นายจิระศักดิ์  จิวาลักษณ์ 
๓๐๓๒ นายชัชชัย  วัชรพฤกษาดี 
๓๐๓๓ นายทรงชยั  พยอมแย้ม 
๓๐๓๔ นายทวีวงศ์  ตันตราชีวธร 
๓๐๓๕ นายนิพนธ์  เวทีกูล 
๓๐๓๖ นายนิวัฒน์  ไชยม่ิง 
๓๐๓๗ นายประวิช  ศรีวิลัย 
๓๐๓๘ นายประสาธน์  สัญญานุจิต 
๓๐๓๙ นายประสาร  พิทักษ์วรรัตน ์
๓๐๔๐ นายพงษ์ศักดิ์  น้อยพยคัฆ ์
๓๐๔๑ นายพิชัย  พัวเพิ่มพูนศิร ิ
๓๐๔๒ นายพิบูล  เวคะวากยานนท์ 
๓๐๔๓ นายภูมิพัฒน์  ดํารงเกียรติศักดิ ์
๓๐๔๔ นายวรเศรษฐ์  ปภัสร์สุตานนท ์

๓๐๔๕ นายวัชรินทร์  บรรพต 
๓๐๔๖ นายวิชา  วงษ์ประดิษฐ์ 
๓๐๔๗ นายสมนึก  เจษฎาภัทรกุล 
๓๐๔๘ นายสมภาคย์  สุขอนันต์ 
๓๐๔๙ นายสัจจะ  คนตรง 
๓๐๕๐ นายสิน  นิติธาดากุล 
๓๐๕๑ นายสุขสันต์  กิตติศุภกร 
๓๐๕๒ นายสุธน  อาณากุล 
๓๐๕๓ นายอนนท์วฒุิ  รัตนมาลี 
๓๐๕๔ นายอภิรัฐ  ตราดุษฎี 
๓๐๕๕ นายอรุณ  พ่วงสมบัต ิ
๓๐๕๖ นายอุดมศักดิ์  นาดี 
๓๐๕๗ นายรอยล  จิตรดอน 
๓๐๕๘ นายอานนท์  สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา 
๓๐๕๙ นางวราภรณ์  ตั้งภากรณ ์
๓๐๖๐ นางสาวสุณีย์  เหลืองวิจิตร 
๓๐๖๑ นางสาวฐิติลักษณ์  เกรียงเกริกไกร 
๓๐๖๒ นางอังคณา  เสาธงทอง 
๓๐๖๓ นางเตือนใจ  บุรพรัตน์ 
๓๐๖๔ นางสาวนัทฤทัย  ทวีฤทธิ์กุล 
๓๐๖๕ นางสาวมาลินี  อินฉัตร 
๓๐๖๖ นางนลินี  ทวีสิน 
๓๐๖๗ นางกลิ่นจันทน์  เขียวเจริญ 
๓๐๖๘ นางกัญญา  พรปรีชา 
๓๐๖๙ นางกาญจนา  ก้ิมนวล 
๓๐๗๐ นางกุณฑลี  วิทยวิศิษฏ์ 
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๓๐๗๑ นางสาวจรรยา  อักกะรังสี 
๓๐๗๒ นางสาวจารุวรรณ  ลือไชยคาม 
๓๐๗๓ นางสาวจํานงค์  ภควรวุฒ ิ
๓๐๗๔ นางจิรพร  ทองบ่อ 
๓๐๗๕ นางจุฑารัตน์  โสดาศร ี
๓๐๗๖ นางสาวจุรีย์  ลิกขะไชย 
๓๐๗๗ นางสาวชมนาด  ศรีสวาสดิ์ 
๓๐๗๘ นางชุติมา  หาญเผชิญ 
๓๐๗๙ นางสาวฐาปณี  พงษ์นุ่มกุล 
๓๐๘๐ นางณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์ 
๓๐๘๑ นางดรรชนีพร  ขําคมกุล 
๓๐๘๒ นางดวงตา  ตันโช 
๓๐๘๓ นางสาวทิพรัตน์  ยิ้มคุ้ม 
๓๐๘๔ นางสาวเทียมจันทร์  เสร ี
๓๐๘๕ นางธนิดา  จารุสกุล 
๓๐๘๖ นางนกุลยา  รัตนโสภณ 
๓๐๘๗ นางนพมาศ  สุขเกษม 
๓๐๘๘ นางนันทนา  ธรรมสโรช 
๓๐๘๙ นางนันทิกาญจน์  สวัสดิ์ภักด ี
๓๐๙๐ นางสาวนําบุญ  เจนสรรพกิจกุล 
๓๐๙๑ นางสาวบุลฤดี  สุวรรณประไพ 
๓๐๙๒ นางปราณี  ศรีสุกใส 
๓๐๙๓ นางปองลักษณ์  ควรสนธิ 
๓๐๙๔ นางสาวพรพิมล  ธีระธัญโญภาส 
๓๐๙๕ นางพิมพร  โอวาสิทธิ ์
๓๐๙๖ นางภัทรภร  ฐิติยาภรณ ์

๓๐๙๗ นางภาณี  ชนาธิปกรณ์ 
๓๐๙๘ นางเยาวมาลย์  พัชรภิญโญพงศ ์
๓๐๙๙ นางสาวรวงทอง  ยศธํารง 
๓๑๐๐ นางรสลิน  เจียมเจริญ 
๓๑๐๑ นางสาวรุ่งรัศมี  เมฆสกุล 
๓๑๐๒ นางสาวลาวัณย์  มฤคทัต 
๓๑๐๓ นางสาววรรณวิภา  มหาภิรมย์ 
๓๑๐๔ นางสาววรรณารีย์  หงษ์วิบูลผล 
๓๑๐๕ นางสาววราภรณ์  โกวิทวรางกูร 
๓๑๐๖ นางสาววันทนยี์  ธีรพงศน์ภาลัย 
๓๑๐๗ นางวิสุนี  บุนนาค 
๓๑๐๘ นางสาวศุภวรรณ  สัจจพงศ ์
๓๑๐๙ นางสาวสดแสง  อาสิงสมานันท์ 
๓๑๑๐ นางสาวสมศรี  สุเมธานนทศักดิ์ 
๓๑๑๑ นางสุรางค์  สิงหาคํา 
๓๑๑๒ นางสุรีย์พรรณ  เอ้ือเสถียร 
๓๑๑๓ นางสาวสุรุ่งลักษณ์  เมฆะอํานวยชัย 
๓๑๑๔ นางสุวรรณา  การุญ 
๓๑๑๕ นางสาวอมราภรณ์  รัฐวินิจ 
๓๑๑๖ นางอัจฉรา  รัชตพันธ ุ
๓๑๑๗ นางอาบจิตต์  ภาระกุล 
๓๑๑๘ นางอาภัสรา  เฟื่องฟู 
๓๑๑๙ นางสาวอารี  วัฒนโชติภิญโญ 
๓๑๒๐ พลตรีหญิง สมใจ  ทรัพยพ์่วง 
๓๑๒๑ พลอากาศตรีหญิง ปทุมพร  เหมโสรัจ 
๓๑๒๒ พลอากาศตรีหญิง เมตตา  คันธา 



 หน้า   ๑๔๘  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๓๑๒๓ พลอากาศตรีหญิง สุชาดา  วรทรัชต ์
๓๑๒๔ พันเอกหญิง กรรณิกา  เลิศปรีชา 
๓๑๒๕ พันเอกหญิง กรวิกา  โพธิโชต ิ
๓๑๒๖ พันเอกหญิง กรวิกา  สิรสุนทร 
๓๑๒๗ พันเอกหญิง เกศกัญญา  อินทุภูติ 
๓๑๒๘ พันเอกหญิง โกสุม  ชินเศรษฐกิจ 
๓๑๒๙ พันเอกหญิง จรัสพรรณ  ทัตตานนท ์
๓๑๓๐ พันเอกหญิง จันทร์เพ็ญ  ผลิตนนท์เกียรต ิ
๓๑๓๑ พันเอกหญิง จีรณา  วงศ์วิเศษกิจ 
๓๑๓๒ พันเอกหญิง จุฑามาศ  กมลรัตน์ 
๓๑๓๓ พันเอกหญิง ชมพูนุช  พาสนยงภิญโญ 
๓๑๓๔ พันเอกหญิง ช่อทิพย์  มีใจสืบ 
๓๑๓๕ พันเอกหญิง โชติมา  วานิชย์ 
๓๑๓๖ พันเอกหญิง ดวงสุดา  ขยันระงับพาล 
๓๑๓๗ พันเอกหญิง ทราภรณ์  ธํามรงค์รัตน ์
๓๑๓๘ พันเอกหญิง ทัศนีย์  ศุภวัชระ 
๓๑๓๙ พันเอกหญิง นวรัตน์  บวรศักดิ์ 
๓๑๔๐ พันเอกหญิง นัยนา  นิลกําแหง 
๓๑๔๑ พันเอกหญิง นิพาพร  ชํานาญปืน 
๓๑๔๒ พันเอกหญิง นิสามณี  สัตยาบัน 
๓๑๔๓ พันเอกหญิง บุษรา  โกมารกุล ณ นคร 
๓๑๔๔ พันเอกหญิง ปรางฉาย  เศรษฐจันทร 
๓๑๔๕ พันเอกหญิง ปราณี  บุษยบุตร 
๓๑๔๖ พันเอกหญิง ผุสดี  เทียมทัด 
๓๑๔๗ พันเอกหญิง พรจรีย์  แย้มจินดา 
๓๑๔๘ พันเอกหญิง พรสวรรค์  พงศ์สุวรรณ 

๓๑๔๙ พันเอกหญิง พันธ์ทิพย์  คติภักดีธรรม 
๓๑๕๐ พันเอกหญิง พิรุณี  เลขกิจสุนทร 
๓๑๕๑ พันเอกหญิง พุทธชาด  สิทธิวรยศ 
๓๑๕๒ พันเอกหญิง ภคพัชญ  บุญนาค 
๓๑๕๓ พันเอกหญิง ภคินี  อัลภาชน์ 
๓๑๕๔ พันเอกหญิง ภมรพรรณ  ศิริกุลวัฒนา 
๓๑๕๕ พันเอกหญิง ภาธิณี  ชูศักดิ์ 
๓๑๕๖ พันเอกหญิง มนทกานต์  สายหัสดี 
๓๑๕๗ พันเอกหญิง มนัสสวาสดิ์  อานุภาพ 
๓๑๕๘ พันเอกหญิง มยุรี  สิริสัมพันธ์ 
๓๑๕๙ พันเอกหญิง มาลัยพรรณ  จ่ันเพ็ชร์ 
๓๑๖๐ พันเอกหญิง มาลัยวัลย์  คําบุศย์ 
๓๑๖๑ พันเอกหญิง มาลินี  พิพิธกุล 
๓๑๖๒ พันเอกหญิง มุกดา  ซ่ือมาก 
๓๑๖๓ พันเอกหญิง ยุพิน  เบ็ญจสุรัตน์วงศ ์
๓๑๖๔ พันเอกหญิง รัตนา  เอ้ือบุณยะนันท์ 
๓๑๖๕ พันเอกหญิง รุ่งรัตน์  ครุธเวโช 
๓๑๖๖ พันเอกหญิง วรัญญา  มณีรินทร ์
๓๑๖๗ พันเอกหญิง วาสินี  เทียบศรไชย 
๓๑๖๘ พันเอกหญิง ศิริพร  สันติวรวุฒ ิ
๓๑๖๙ พันเอกหญิง ไศลภิญญ์  ธีรนิติ 
๓๑๗๐ พันเอกหญิง สว่างจิตต์  ภาติยะกุล 
๓๑๗๑ พันเอกหญิง สาวิณี  ฉันทศาสตร์โกศล 
๓๑๗๒ พันเอกหญิง สุคนธ์ทิพย์  สุขะหุต 
๓๑๗๓ พันเอกหญิง อนงค์  มีสมมนต์ 
๓๑๗๔ พันเอกหญิง อรปภา  ทุติยาภรณ์ 
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๓๑๗๕ พันเอกหญิง อรวรรณ  อุชชิน 
๓๑๗๖ พันเอกหญิง อรัญญา  วัชรธรรม 
๓๑๗๗ พันเอกหญิง อักษรักส์  โตกฤษณะ 
๓๑๗๘ พันเอกหญิง อัจฉรา  เสนวีงศ์ ณ อยธุยา 
๓๑๗๙ พันเอกหญิง อุไรพงศ์  สังขวาสี 
๓๑๘๐ นาวาเอกหญิง เกษชลา  สังขะวรรณะ 
๓๑๘๑ นาวาเอกหญิง จุติมา  ภิรมย์ 
๓๑๘๒ นาวาเอกหญิง เฉิดโฉม  บัญชา 
๓๑๘๓ นาวาเอกหญิง ชื่นทิพย์  เค็นนี ่
๓๑๘๔ นาวาเอกหญิง ดวงดาว  ทิพยวงส ์
๓๑๘๕ นาวาเอกหญิง ดารัตน์  พุ่มคชา 
๓๑๘๖ นาวาเอกหญิง ปณิธิ  จ่ันทอง 
๓๑๘๗ นาวาเอกหญิง ประจวบ  คล้ายสุบรรณ 
๓๑๘๘ นาวาเอกหญิง ปัทมา  วิริยะศิริกุล 
๓๑๘๙ นาวาเอกหญิง ปิยนาฏ  จินตณวิชญ ์
๓๑๙๐ นาวาเอกหญิง เพญ็โฉม  จันทรประเสริฐ 
๓๑๙๑ นาวาเอกหญิง เพียงใจ  อาจองค์ 
๓๑๙๒ นาวาเอกหญิง มาลินี  อ่ิมวิทยา 
๓๑๙๓ นาวาเอกหญิง วรัญญา  อุดมศักดิ์ 
๓๑๙๔ นาวาเอกหญิง ศิริกัญญา  พุ่มเสนาะ 
๓๑๙๕ นาวาเอกหญิง สารภี  มูสิกอุปถัมภ์ 
๓๑๙๖ นาวาเอกหญิง สิริลักษณ์  มีชูอรรถ 
๓๑๙๗ นาวาเอกหญิง สุชาดา  เพชรศิริ 
๓๑๙๘ นาวาเอกหญิง อรวรรณ  ชูดวง 
๓๑๙๙ นาวาเอกหญิง อลิสา  มัธยมจันทร์ 
๓๒๐๐ นาวาเอกหญิง อังสนา  จามิกรณ์ 

๓๒๐๑ นาวาเอกหญิง อัจฉรา  คุรุกุล 
๓๒๐๒ นาวาเอกหญิง อัญชณา  คงคานนท์ 
๓๒๐๓ นาวาเอกหญิง อาภรณ์  ชูดวง 
๓๒๐๔ นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิการ์  ถนอมพล 
๓๒๐๕ นาวาอากาศเอกหญิง กาญจนา  ภักดีไทย 
๓๒๐๖ นาวาอากาศเอกหญิง กิติญาดา  ชนะชัย 
๓๒๐๗ นาวาอากาศเอกหญิง จารุมัย  ยอดพยุง 
๓๒๐๘ นาวาอากาศเอกหญิง ฐปนพรรษ์   
  อโนมะศิริ 
๓๒๐๙ นาวาอากาศเอกหญิง ดนัยรัต  พิทักษ์สาลี 
๓๒๑๐ นาวาอากาศเอกหญิง นวลจิรา  ชิโนรักษ์ 
๓๒๑๑ นาวาอากาศเอกหญิง นิชชรา   
  สุบรรณ ณ อยุธยา 
๓๒๑๒ นาวาอากาศเอกหญิง นิตยา  พัฒนคร ู
๓๒๑๓ นาวาอากาศเอกหญิง พรทิพย์  บํารุงวุทธิ์ 
๓๒๑๔ นาวาอากาศเอกหญิง พัสวี  อัมพรรัตน์ 
๓๒๑๕ นาวาอากาศเอกหญิง เพยีงใจ  สรณคมน ์
๓๒๑๖ นาวาอากาศเอกหญิง ไพเราะ  ธรรมสุนทร 
๓๒๑๗ นาวาอากาศเอกหญิง เรวดี  นาคพิพัฒน์ 
๓๒๑๘ นาวาอากาศเอกหญิง วชิราภรณ์   
  ชื่นประทุม 
๓๒๑๙ นาวาอากาศเอกหญิง วัฒนา  คําชํานาญ 
๓๒๒๐ นาวาอากาศเอกหญิง วิไลพร  พัวพานิช 
๓๒๒๑ นาวาอากาศเอกหญิง ศันสนีย์   
  เอกเผ่าพันธุ์ 
๓๒๒๒ นาวาอากาศเอกหญิง สุพัชนี  บุญชู 
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๓๒๒๓ นางกมลรรจน์  สิกเสน 
๓๒๒๔ นางกรรณิกา  ศิริชัย 
๓๒๒๕ นางสาวกัญญา  จิตสุขุมมงคล 
๓๒๒๖ นางสาวกาญจนา  รัตนศศิวิมล 
๓๒๒๗ นางสาวกาญจนา  ศรีธนางกูล 
๓๒๒๘ นางสาวกิตติวรรณ  เทวตั 
๓๒๒๙ นางสาวเกตสุดา  สุประดิษฐ์ 
๓๒๓๐ นางแก้วกาญจน์  วสุพรพงศ ์
๓๒๓๑ นางคํานึง  กุศลสมบูรณ์ 
๓๒๓๒ นางสาวเครือวัลย์  ชยุติมันต ์
๓๒๓๓ นางสาวจงกลนี  บัวทอง 
๓๒๓๔ นางจงจิต  พัฒมุข 
๓๒๓๕ นางสาวจารุณี  ศิริเวชยันต ์
๓๒๓๖ นางจารุพรรณ  ท้วมสมบูรณ ์
๓๒๓๗ นางจารุวัลย์  อุ่นพงษ์ 
๓๒๓๘ นางสาวจิตรา  ล้ิมสกุล 
๓๒๓๙ นางจิติธาดา  ธนะโสภณ 
๓๒๔๐ นางจินดา  จันทรกุล 
๓๒๔๑ นางจินตนา  เทพรัตน ์
๓๒๔๒ นางจินตนา  วงษ์เวียน 
๓๒๔๓ นางสาวจุฑามาศ  จันทรสร 
๓๒๔๔ นางจุไรรัตน์  อร่ามศรี 
๓๒๔๕ นางสาวฉวีวรรณ  จิรามานนท์ 
๓๒๔๖ นางสาวฉันทนา  กุลชล 
๓๒๔๗ นางชนุตร์  ศิระสากร 
๓๒๔๘ นางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ ์

๓๒๔๙ นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย ์
๓๒๕๐ นางสาวฐาปนี  ธัญญเสรี 
๓๒๕๑ นางสาวณัฐพร  ศิริวชิระภาพ 
๓๒๕๒ นางสาวณัฐภัทร  สุบุญ 
๓๒๕๓ นางดรุณี  จารุภูมิ 
๓๒๕๔ นางสาวดุษณีย์  ขวัญใจพานิช 
๓๒๕๕ นางทัศนา  ชูติวิศุทธิ ์
๓๒๕๖ นางธิดา  บุญรัตน์ 
๓๒๕๗ นางธิติณัฎฐ์  พิณพาทย ์
๓๒๕๘ นางนนทพร  บัณฑรวิพากษ ์
๓๒๕๙ นางสาวนฤมล  อัมพรลักษณ์ 
๓๒๖๐ นางนวลหง  กรรณสูตร 
๓๒๖๑ นางนันท์ฐิตา  คงเมือง 
๓๒๖๒ นางสาวนันทพร  คอวนิช 
๓๒๖๓ นางสาวนันทพรรษ  ขันทอง 
๓๒๖๔ นางนาตญา  ณ  นคร 
๓๒๖๕ นางนาถฤดี  จริยาพร้อม 
๓๒๖๖ นางสาวนารีรัตน์  อุดมธรรมภักดี 
๓๒๖๗ นางสาวนิภา  ไตรวิลาสกุล 
๓๒๖๘ นางสาวนิภา  สุทธิวงศ ์
๓๒๖๙ นางนิ่มนวล  รักษ์ศรีทอง 
๓๒๗๐ นางนีรนุช  เงาฉาย 
๓๒๗๑ นางสาวนุกูล  อิสสระทิพย์ 
๓๒๗๒ นางสาวเนาวรัตน์  รัตนวัฒน์กุล 
๓๒๗๓ นางสาวบุญมาก  ศรีธัญญลักษณา 
๓๒๗๔ นางเบญจวรรณ  มณีกานนท ์



 หน้า   ๑๕๑  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๓๒๗๕ นางประไพรัตน์  นาผล 
๓๒๗๖ นางประภา  วงศ์สุขุมอมร 
๓๒๗๗ นางสาวปราณี  นันทวโนทยาน 
๓๒๗๘ นางปรียาดา  ธรรมญางกูร 
๓๒๗๙ นางสาวปัทมา  ศรีสุข 
๓๒๘๐ นางผ่องศรี  กฤษณานุวัตร 
๓๒๘๑ นางพจนีย์  พวงสวุรรณ 
๓๒๘๒ นางพนมกร  โชคสุวัฒนสกุล 
๓๒๘๓ นางพนิตตา  ปิยะมงคล 
๓๒๘๔ นางพรทิพย์  พะหะละ 
๓๒๘๕ นางสาวเพ็ญไฉไล  เพชรรัตน์ 
๓๒๘๖ นางสาวไพลิน  จิรวัชรเดช 
๓๒๘๗ นางภารดี  จันทร์วิเศษ 
๓๒๘๘ นางสาวมณีรัตน์  ณ ระนอง 
๓๒๘๙ นางสาวมยุรีย์  บุตรแก้วแตง 
๓๒๙๐ นางมรรษมน  คงบุญวิจิตร์ 
๓๒๙๑ นางมัณฑนา  วิเศษมงคลชัย 
๓๒๙๒ นางมาลินี  บุญสม 
๓๒๙๓ นางเย็นตา  ครุวรรณ 
๓๒๙๔ นางรจนี  รัตนพิภพ 
๓๒๙๕ นางรัชฎา  ตันพานิช 
๓๒๙๖ นางรัชดาวัลย์  เหลืองบริบูรณ์ 
๓๒๙๗ นางรัชนิดา  ศิริปุณย ์
๓๒๙๘ นางรัฐมาลี  มะหะสิทธิ์ 
๓๒๙๙ นางสาวรัตนา  ศรีสุข 
๓๓๐๐ นางรัตนา  สมสวัสดิ์ 

๓๓๐๑ นางราศรี  ปิติพัฒน ์
๓๓๐๒ นางรุ่งรัศมี  ถีสูงเนิน 
๓๓๐๓ นางลักษมี  ทินะพงศ์ 
๓๓๐๔ นางลัดดา  ไอศูรย์พิศาลศิริ 
๓๓๐๕ นางวรนุช  อรพินทพ์งษ ์
๓๓๐๖ นางวรางคณา  ชาญศิริวัฒน ์
๓๓๐๗ นางวราภรณ์  ริยะการ 
๓๓๐๘ นางสาววรารัตน์  อัศวศุภลาภ 
๓๓๐๙ นางวลัยลักษณ์  สืบวิเศษ 
๓๓๑๐ นางวัชรี  คณานุรักษ์ 
๓๓๑๑ นางวัฒนา  ภิญโญ 
๓๓๑๒ นางสาววันดี  โชคคีร ี
๓๓๑๓ นางวันเพ็ญ  ศิริยทุธ์วัฒนา 
๓๓๑๔ นางวันเพ็ญ  อําไพสัมพันธกุล 
๓๓๑๕ นางวัลลีย์  อินทรจักร 
๓๓๑๖ นางวาสนา  บํารุงสุข 
๓๓๑๗ นางวาสนา  ผุดผ่อง 
๓๓๑๘ นางวิไลพรรณ  หอมบุบผา 
๓๓๑๙ นางศริษา  มงคลไชยสิทธิ ์
๓๓๒๐ นางศรีฟ้า  ตั้งชัยวรรณา 
๓๓๒๑ นางศิริกุล  สินลือนาม 
๓๓๒๒ นางสาวศิริเกศ  แพร่วานิชย ์
๓๓๒๓ นางสาวศิริลักษณ์  แซ่เตีย 
๓๓๒๔ นางศิริวรรณ  เก้ือสกุล 
๓๓๒๕ นางสาวศุภวรรณ  โอภาไพบูลย์ 
๓๓๒๖ นางสมใจ  บํารุงกิจดี 
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๓๓๒๗ นางสาวสมใจ  ศักดิ์อลงกรณ์ 
๓๓๒๘ นางสมฤดี  เทียมพงศ ์
๓๓๒๙ นางสาวสมศรี  เฉลิมรัตนานนท์ 
๓๓๓๐ นางสมศรี  สอาดโฉม 
๓๓๓๑ นางสาวสอาง  ฉัตรไชยเดช 
๓๓๓๒ นางสิริพร  ธนนันทนสกุล 
๓๓๓๓ นางสุคนธา  เกษรานนท์ 
๓๓๓๔ นางสุจิตร  สุเดชะ 
๓๓๓๕ นางสุชาดา  โชนะโต 
๓๓๓๖ นางสุชาดา  ป้ันจาด 
๓๓๓๗ นางสุชาดา  ศรีธรรมวุฒิ 
๓๓๓๘ นางสุดา  รัตนกูล 
๓๓๓๙ นางสุนิดา  ใยสวัสดิ ์
๓๓๔๐ นางสาวสุนีย์  ตรีเพชรสมคุณ 
๓๓๔๑ นางสุพัตรา  เพชรด ี
๓๓๔๒ นางสุรีย์  ศรีสุข 
๓๓๔๓ นางสุวรรณา  มีทอง 
๓๓๔๔ นางสุวรรณา  อินทราวุธ 
๓๓๔๕ นางสุวรินทร์  พฤกษาชีวะ 
๓๓๔๖ นางสุวิมล  ประพันธ์ 
๓๓๔๗ นางสาวสุหญิง  พันธุ์พิพัฒน ์
๓๓๔๘ นางเสาวนีย์  โลหะกุลวิช 
๓๓๔๙ นางสาวเสาวลักษณ์  ล้ีเรืองศรี 
๓๓๕๐ นางสาวอณูศรี  มีเพียร 
๓๓๕๑ นางสาวอมรรัตน์  กลํ่าพลบ 
๓๓๕๒ นางสาวอรวรรณ  วิบุละเคาว์พันธ ์

๓๓๕๓ นางสาวอรุณี  วรปัญญา 
๓๓๕๔ นางสาวอังคณา  วรินทร์ปราโมทย ์
๓๓๕๕ นางอังคณา  โสตถิโภคา 
๓๓๕๖ นางสาวอัญญา  ปัทมาสวรรค์ 
๓๓๕๗ นางอัมพร  ศักดิ์พิบูลย์จิตต ์
๓๓๕๘ นางสาวอัมพวัน  ฉันทาภิรมย์สุข 
๓๓๕๙ นางอัมพวัน  สันดุษฎี 
๓๓๖๐ นางสาวอุดมลักษณ์  โรหิตศิริ 
๓๓๖๑ นางสาวอุบลวรรณ  วรสุทธพิิศิษฏ์ 
๓๓๖๒ นางอุษามาศ  ร่วมใจ 
๓๓๖๓ นางจิตราภรณ์  อาภรณ์รัตน ์
๓๓๖๔ นางนิตยา  เจษฎาฉัตร 
๓๓๖๕ นางสาวบุษกร  พฤกษพงศ์ 
๓๓๖๖ นางสาวพัชนี  กิจถาวร 
๓๓๖๗ นางสาวภาสพร  สังฆสุบรรณ์ 
๓๓๖๘ นางรัตติกุล  จันทร์สุรยิา 
๓๓๖๙ นางสคราญ  สมนึก 
๓๓๗๐ นางสาวสิริพร  ไทยตรง 
๓๓๗๑ นางสิริพร  ภาณุพงศ ์
๓๓๗๒ นางสุพัตรา  ศรีไมตรีพิทักษ์ 
๓๓๗๓ นางสาวอังสนา  สีหพิทักษ์ 
๓๓๗๔ นางจันทรา  อุไรรัตน์ 
๓๓๗๕ นางเกษร  พันธุ 
๓๓๗๖ นางเกษรา  ชัยเหลืองอุไร 
๓๓๗๗ นางขวัญวงศ์  พิกุลทอง 
๓๓๗๘ นางจิตรประสงค์  นาครินทร ์
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๓๓๗๙ นางชีวาพร  คุ้มจอหอ 
๓๓๘๐ นางสาวดําริลักษณ์  พัตรปาล 
๓๓๘๑ นางธนิสรา  ณัฐสันต ์
๓๓๘๒ นางธิภกร  นันทะพงษ ์
๓๓๘๓ นางสาวนันทิยา  จันทรศิร ิ
๓๓๘๔ นางสาวบุษบา  โทนสุวรรณ 
๓๓๘๕ นางสาวเบญจา  จรสัมฤทธิ ์
๓๓๘๖ นางพรทิพย์  สุขสราญ 
๓๓๘๗ นางสาวพารื่น  นิตยสุทธิ ์
๓๓๘๘ นางพิศมัย  สุวรรณรังษ ี
๓๓๘๙ นางมาสสุรีย์  ศรีพรหมมา 
๓๓๙๐ นางสาวรัชนี  ตรัยตรงึศ์โกศล 
๓๓๙๑ นางสาวราณี  วงษ์ประจวบลาภ 
๓๓๙๒ นางสาววารินทร์  พักเกาะ 
๓๓๙๓ นางวิไล  บุณยเขมนันท ์
๓๓๙๔ นางสุชาดา  ศิริกุล 
๓๓๙๕ นางสุลักขณา  ชิ้นศุภร 
๓๓๙๖ นางสาวอรสา  เนียมศิริ 
๓๓๙๗ นางอัจฉรา  พุ่มมณีกร 
๓๓๙๘ นางอารีรัตน์  สถิตย์เพียรศริ ิ
๓๓๙๙ นางกมลทิพย์  ธัญพิมล 
๓๔๐๐ นางสาวกมลรัตน์  เอ่ียมพรรัตน์ 
๓๔๐๑ นางกรแก้ว  เสือสะอาด 
๓๔๐๒ นางสาวกฤตยา  โอวาท 
๓๔๐๓ นางสาวกัลยา  ชาตบุษยมาส 
๓๔๐๔ นางกัลยา  เนตรกัลยามิตร 

๓๔๐๕ นางขนบศรี  สรรค์คุณากร 
๓๔๐๖ นางคนึงนิจ  รังสิธนานนท ์
๓๔๐๗ นางจรรยา  มณีโชต ิ
๓๔๐๘ นางจินตนา  พจนอารี 
๓๔๐๙ นางจีรนุช  เอกอํานวย 
๓๔๑๐ นางจุรีรัตน์  แสนโภชน ์
๓๔๑๑ นางชนิตา  ศุภเวช 
๓๔๑๒ นางช้องมาศ  อันตรเสน 
๓๔๑๓ นางณัญจณา  ลือตระกูล 
๓๔๑๔ นางสาวดารณี  ศรีสง่า 
๓๔๑๕ นางดารุณี  โกศัยเสว ี
๓๔๑๖ นางธนัสนี  สวัสดิรักษ์ 
๓๔๑๗ นางธนิฏฐา  จงพีร์เพียร 
๓๔๑๘ นางสาวนงลักษณ์  ชลสินธุ ์
๓๔๑๙ นางสาวนพวรรณ  กัตติกามาส 
๓๔๒๐ นางนพวรรณ  ชมชัย 
๓๔๒๑ นางนฤมล  บูรณะพิมพ์ 
๓๔๒๒ นางสาวนวลน้อย  ปทีปกานนท์ 
๓๔๒๓ นางสาวนันทา  บูรณะธนัง 
๓๔๒๔ นางสาวประทุมพร  ฟั่นเพ็ง 
๓๔๒๕ นางสาวปานทิพย์  กานตพิชาน 
๓๔๒๖ นางผุสดี  เจียสกุล 
๓๔๒๗ นางสาวพรรณนีย์  วิชชาช ู
๓๔๒๘ นางพรรณเพญ็  ชโยภาส 
๓๔๒๙ นางพรรณี  คัมภิรานนท ์
๓๔๓๐ นางพรวิภา  สุ่มทา 
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๓๔๓๑ นางพัชรินทร์  นาคะประวิง 
๓๔๓๒ นางพัฒนวรตัม์  ภวนะวิเชียร 
๓๔๓๓ นางพิมพ์กาญจน์  สารถ้อย 
๓๔๓๔ นางพิสมัย  จันทนมัฏฐะ 
๓๔๓๕ นางพุฒนา  รุ่งระว ี
๓๔๓๖ นางสาวเพ็ญประภา  พงศ์พงัน 
๓๔๓๗ นางเพ็ญรัตน์  บุตรแก้วแตง 
๓๔๓๘ นางเพ็ญศรี  อัมระนันทน ์
๓๔๓๙ นางภัทราสม  ร่มเย็น 
๓๔๔๐ นางภาวนาฏ  บุนนาค 
๓๔๔๑ นางสาวยุพา  ทองช่วง 
๓๔๔๒ นางสาวระวีวรรณ  ยิ่งวรรณศิร ิ
๓๔๔๓ นางรัชนี  สนกนก 
๓๔๔๔ นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย ์
๓๔๔๕ นางรุ่งอุษา  คชมิตร 
๓๔๔๖ นางเรณู  ว่องส่งสาร 
๓๔๔๗ นางลักขณา  บํารุงศรี 
๓๔๔๘ นางลัดดาวัลย์  กรรณนุช 
๓๔๔๙ นางวรรณี  สันตมนัส 
๓๔๕๐ นางวลัยพร  แสนวงษ ์
๓๔๕๑ นางวัชรี  สินสุวงศ์วฒัน ์
๓๔๕๒ นางสาวศิริลักษณ์  สุวรรณรงัษ ี
๓๔๕๓ นางศุภานนท์  สิริช่วยช ู
๓๔๕๔ นางสาวสาลี่  ชินสถิต 
๓๔๕๕ นางสุกัญญา  พรพิพัฒนจิระ 
๓๔๕๖ นางสาวสุคนธ์  วัฒนะบูรณาพันธ ์

๓๔๕๗ นางสุชาดา  อิษฎากร 
๓๔๕๘ นางสุนิสา  ควัฒน์กุล 
๓๔๕๙ นางสุนิสา  ป่ินทอง 
๓๔๖๐ นางสุนิสา  อธิวงศ์ธนวัฒน ์
๓๔๖๑ นางสุนีย์  สกุลอือ 
๓๔๖๒ นางสาวสุมาลี  สุนทรนฤรังษ ี
๓๔๖๓ นางสาวสุวณี  กิตติลาภานนท ์
๓๔๖๔ นางโสภา  กฤตลักษณ์กุล 
๓๔๖๕ นางโสภา  คงคารัตน์ 
๓๔๖๖ นางโสภาพรรณ  นิลรักษ์ 
๓๔๖๗ นางอภิรดี  พึ่งประดิษฐ์ 
๓๔๖๘ นางอมรา  ชินภูติ 
๓๔๖๙ นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 
๓๔๗๐ นางอรนุช  เกษประเสริฐ 
๓๔๗๑ นางอรวรรณ  ธีระสุขจินดา 
๓๔๗๒ นางอัจฉรา  ล่ิมศิลา 
๓๔๗๓ นางสาวอัจฉรา  สุนทรอภิชาติ 
๓๔๗๔ นางอัญชลี  เชียงกูล 
๓๔๗๕ นางสาวอัญชลี  สงวนพงศ ์
๓๔๗๖ นางอัมพร  วิโนทัย 
๓๔๗๗ นางอาลิสา  จึงพัฒนปรีชา 
๓๔๗๘ นางสาวกอบกุล  โมทนา 
๓๔๗๙ นางสาวฉันทนา  หวังศิลปคุณ 
๓๔๘๐ นางชนินนาถ  เก้าสําราญ 
๓๔๘๑ นางชุติมา  จันทร์ผ่อง 
๓๔๘๒ นางณิศ์ภาพรรณ  คูวิเศษแสง 
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๓๔๘๓ นางทิพวรรณ  สระนาค 
๓๔๘๔ นางนภาภรณ์  สดชื่น 
๓๔๘๕ นางนิภาพรรณ  บุญญวัฒน์วณิชย ์
๓๔๘๖ นางสาวนิรมล  เย็นบุตร 
๓๔๘๗ นางสาวนิสากุล  รัตนเวชานนท์ 
๓๔๘๘ นางปานจิต  จินดากุล 
๓๔๘๙ นางเป่ียมสุข  กุลธวัชวิชัย 
๓๔๙๐ นางลัดดา  พูลศิลป์ 
๓๔๙๑ นางสาววรรณี  เกิดสินธ์ชัย 
๓๔๙๒ หม่อมหลวงวัลลภา  ภิงคสาร 
๓๔๙๓ นางวัลลภา  รัตนไพรวรรณ 
๓๔๙๔ นางสุนทรี  สุรพันธ ์
๓๔๙๕ นางสาวสุภา  โกมุทกุล 
๓๔๙๖ นางสาวหทัยรัตน์  รุ่งกําเนิดวงศ ์
๓๔๙๗ นางอรฉันท์  ทรัพย์พันธุ์พงศ ์
๓๔๙๘ นางสาวอรสา  เพ็งพริ้ง 
๓๔๙๙ นางดวงพร  จ่ันหยง 
๓๕๐๐ นางนพวรรณ  เสวตานนท ์
๓๕๐๑ นางนิตยา  นิยมรัฐ 
๓๕๐๒ นางสาวบุษบง  กาญจนสาขา 
๓๕๐๓ นางพวงทพิย์  โหมดหิรัญ 
๓๕๐๔ นางสาวเพ็ญสิริ  ประเสริฐอัมพร 
๓๕๐๕ นางเมธินี  ตาฬุมาศสวัสดิ์ 
๓๕๐๖ นางสาวเรณู  สุวรรณรัตน ์
๓๕๐๗ นางสาวละออ  เล็บครุฑ 
๓๕๐๘ นางสาวศิริพร  ทองอารีย์ 

๓๕๐๙ นางสมทรง  เจริญภัณฑูรณ ์
๓๕๑๐ นางสีฟ้า  ละออง 
๓๕๑๑ นางสุพรรณา  สิทธิมณฑล 
๓๕๑๒ นางสาวสุวิน  สิทธิบุตระ 
๓๕๑๓ นางสาวอมรรัตน์  พุ่มศรีพักตร์ 
๓๕๑๔ นางอรัญญา  เฟื่องสวัสดิ์ 
๓๕๑๕ นางอัมพร  ศรีธนกฤช 
๓๕๑๖ นางอุษา  เกียรติชัยพิพัฒน ์
๓๕๑๗ นางณัฐกมล  การะเกตุ 
๓๕๑๘ นางศุภราพร  จักรมานนท์ 
๓๕๑๙ นางสมใจ  ประเสริฐจีรังกุล 
๓๕๒๐ นางสาวสุกัญญา  อรัณยกานนท์ 
๓๕๒๑ นางสุจารีต  โภคาพันธ์ 
๓๕๒๒ นางสุทิน  โรจนาปิยาวงศ ์
๓๕๒๓ นางสาวสุวิมล  คงเศรษฐกุล 
๓๕๒๔ นางสาวอัจฉรา  จุ๋ยมา 
๓๕๒๕ นางอาทิตยา  สุธาธรรม 
๓๕๒๖ นางสาวอุบล  โรจน์รัชนีกร 
๓๕๒๗ นางประภาพรรณ  วงศ์สิโรจน์กุล 
๓๕๒๘ นางเปรมฤทัย  วินัยแพทย ์
๓๕๒๙ นางสาวพีรพัฒน์  อินทรชุบ 
๓๕๓๐ นางสาวเพ็ญศรี  แผ่นเทอดไทย 
๓๕๓๑ นางสาวสุวรรณา  ตรงตามพันธุ ์
๓๕๓๒ นางเอมอร  ชีพสุมล 
๓๕๓๓ นางสาวจิตรา  ชํานาญกิจ 
๓๕๓๔ นางจิรภาพรรณ  มลิทอง 
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๓๕๓๕ นางสาวจิรานุช  คันธสุวรรณ 
๓๕๓๖ นางสาวณัฐนันท์  โชคล้ําบุญ 
๓๕๓๗ นางนฤมล  จิรสัทธรรม 
๓๕๓๘ นางปรารถนา  หัสมินทร์ 
๓๕๓๙ นางสาวปรีชญา  พุดน้อย 
๓๕๔๐ นางสาวพวงเพ็ญ  ชัยสิทธิ์ยทุธภาร 
๓๕๔๑ นางสาวพัทยา  เชิงสะอาด 
๓๕๔๒ นางสาวมีนา  อังครางกูล 
๓๕๔๓ นางยุวนารถ  รัตนสมบูรณ ์
๓๕๔๔ นางสาวเรวดี  ประสพศิลป 
๓๕๔๕ นางฤดีรื่น  เริงรณอาษา 
๓๕๔๖ นางสาววิไลลักษณ์  อภัย 
๓๕๔๗ นางสาวศมานันท์  หวังประเทือง 
๓๕๔๘ นางสาวศรีสุรางค์  ปิยะนันท ์
๓๕๔๙ นางสาวสมจิตร  เดิมธรณินทร ์
๓๕๕๐ นางสาวสุทัศนีย์  ราชเรืองระบิน 
๓๕๕๑ นางสุวรรณา  ชนินทร์วณชิย ์
๓๕๕๒ นางสาวอนงค์  จาตุธรรมผล 
๓๕๕๓ นางสาวอรสา  ชูพัฒนากิจ 
๓๕๕๔ นางกมลา  วงศ์ศุภบุตร 
๓๕๕๕ นางกรรณิกา  พันธุศิลป์ 
๓๕๕๖ นางกาญจนา  วงษ์สมุทร 
๓๕๕๗ นางสาวคมคาย  มัวจะบก 
๓๕๕๘ นางคําแข  ธรรมนิยาย 
๓๕๕๙ นางคํานึง  ภู่พงศ์ 
๓๕๖๐ นางสาวจันทนา  ชุมทัพ 

๓๕๖๑ นางจันทร  ธรรมรักษ์ 
๓๕๖๒ นางจารุ  รัตนชุม 
๓๕๖๓ นางจิรพร  เจริญสุข 
๓๕๖๔ นางสาวจิราพร  ปรีชาวิทย ์
๓๕๖๕ นางจุรีรัตน์  หริรักษ์ 
๓๕๖๖ นางจุไรรัชต์  ศรีอมร 
๓๕๖๗ นางสาวเฉลิมลักษณ์  นิลวงศ์วัฒนา 
๓๕๖๘ นางชฎาพร  กมลกิจไพศาล 
๓๕๖๙ นางชนิกานต์  ณ นคร 
๓๕๗๐ นางชนินันท์  ศรีธรีะวิศาล 
๓๕๗๑ นางชวาลี  เดือนดาว 
๓๕๗๒ นางณัฎฐิยาภรณ์  ศรีสุบรรณ ์
๓๕๗๓ นางณัทปภา  ปาละสิงห์ 
๓๕๗๔ นางดรรชนี  ตุ้มภู่ 
๓๕๗๕ นางดวงใจ  ศรัทธาสุข 
๓๕๗๖ นางดวงเดือน  กุแก้ว 
๓๕๗๗ นางดวงเดือน  ลอยผา 
๓๕๗๘ นางดารณี  กาญจนะ คุ้มสิน 
๓๕๗๙ นางเตือนใจ  อังกูรเกียรติ 
๓๕๘๐ นางทรงศรี  วัฒนวิกย์กิจ 
๓๕๘๑ นางสาวทวีวรรณ  บุญนาจเสวี 
๓๕๘๒ นางทิพวรรณ  แสงทองฉาย 
๓๕๘๓ นางธนัชพร  ศรีฟ้า 
๓๕๘๔ นางธัญลักษณ์  ชโลธรสทุธ ิ
๓๕๘๕ นางธารทิพย์  แวน่แก้ว 
๓๕๘๖ นางนนทิพา  เอกอุรุ 
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๓๕๘๗ หม่อมหลวงนันทิ  ปราโมช 
๓๕๘๘ นางนันทยิา  วงษ์พินิจ 
๓๕๘๙ นางนิชาดา  สุริยะเจริญ 
๓๕๙๐ นางนิตยา  ยินด ี
๓๕๙๑ นางนิศารัตน์  วัฒนะบุตร 
๓๕๙๒ นางเนรัญชรา  โตสุพันธุ ์
๓๕๙๓ นางแน่งน้อย  พุ่มพวง 
๓๕๙๔ นางบรรเจิด  คงมี 
๓๕๙๕ นางบุญศรี  วิไลจิตต์ 
๓๕๙๖ นางเบญจมาส  ชัณวิจิตร 
๓๕๙๗ นางสาวประไพพรรณ  พงศ์มาศ 
๓๕๙๘ นางประภัสสร  ศิริแสงชัยกุล 
๓๕๙๙ นางสาวประภัสสร  อุราสาย 
๓๖๐๐ นางประภา  เฉลยทิพย ์
๓๖๐๑ นางประสานสุข  เขียวแก้ว 
๓๖๐๒ นางปราณี  รัตนประยูร 
๓๖๐๓ นางปรารถนา  ผ่านสถิน 
๓๖๐๔ นางสาวปาณี  นาคะนาท 
๓๖๐๕ นางสาวปิยะรัตน์  ล่ิวลักษณียนาวิน 
๓๖๐๖ นางเปรมจิต  งานไว 
๓๖๐๗ นางผานิดา  ภู่นภาประเสริฐ 
๓๖๐๘ นางสาวพจนา  สุจํานงค์ 
๓๖๐๙ นางพจวรรณ  คูณทวีลาภผล 
๓๖๑๐ นางสาวพนิดา  พานทองด ี
๓๖๑๑ นางพรทิพย์  ตปนียากร 
๓๖๑๒ นางพรทิพย์  รัตนเสว ี

๓๖๑๓ นางสาวพรทิพย์  วีระชัย 
๓๖๑๔ นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข 
๓๖๑๕ นางพวงเพชร  นาคชาต ิ
๓๖๑๖ นางพวงเพ็ชร  จินะวงศ ์
๓๖๑๗ นางพักตร์พิไล  อายุวัฒน ์
๓๖๑๘ นางสาวพิมพ์มาดา  วิชัยธนพัฒน ์
๓๖๑๙ นางสาวเพ็ญแข  ศรีสุทธิกุล 
๓๖๒๐ นางสาวเพ็ญศรี  เจริญสุทธิพันธ ์
๓๖๒๑ นางไพเราะ  รอยตระกูล 
๓๖๒๒ นางสาวมะลิ  ยู้บุญยงค์ 
๓๖๒๓ นางมาลี  จรดล 
๓๖๒๔ นางรวงทอง  มาลากาญจน์ 
๓๖๒๕ นางรวิภัทร  ตันติเสรีรตัน ์
๓๖๒๖ นางรัชนี  ค่ายสงคราม 
๓๖๒๗ นางรัชภร  ชัยกรเริงเดช 
๓๖๒๘ นางสาวรัตนา  บัวเพชร 
๓๖๒๙ นางรัตนา  ภิรมย์ 
๓๖๓๐ นางลภัสรดา  สกุลศักดิ์ 
๓๖๓๑ นางลมโชย  อุยยะพัฒน ์
๓๖๓๒ นางละมุลดี  เทพมณี 
๓๖๓๓ นางสาวลักขณา  มนิมนากร 
๓๖๓๔ นางวนิดา  วรรณพงษ ์
๓๖๓๕ นางวรรณดี  นพคุณสมบูรณ ์
๓๖๓๖ นางวรรณวิมล  ดั่นประดิษฐ์ 
๓๖๓๗ นางสาววรรณา  กําเหนิดงาม 
๓๖๓๘ นางวราภรณ์  เขาวงศ์ทอง 
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๓๖๓๙ นางวราภา  อัญชนา 
๓๖๔๐ นางสาววันทนา  รุ่งเรืองศักดิ์ 
๓๖๔๑ นางวันพร  จันทร์เวโรจน ์
๓๖๔๒ นางวินิจ  ศัพท์พนัธุ ์
๓๖๔๓ นางวิภาภรณ์  สุขเพสน์ 
๓๖๔๔ นางวิไลวรรณ  ไกรโสดา 
๓๖๔๕ นางสาววิไลวรรณ  สันหนองเมือง 
๓๖๔๖ นางวิไลวรรณ  สาธิตสมิตพงษ ์
๓๖๔๗ นางศรีเพ็ญ  สนั่นนาม 
๓๖๔๘ นางสาวศรีวรรณา  จันทร์จิตเพ็ชร 
๓๖๔๙ นางศรีสุรางค์  รวมธรรม 
๓๖๕๐ นางศิรินันท์  รักขตวิงศ ์
๓๖๕๑ นางสาวสมจิตร์  หวังทรัพยท์ว ี
๓๖๕๒ นางสมเจตน์  พรหมสุนทร 
๓๖๕๓ นางสมศรี  ถินคําเชิด 
๓๖๕๔ นางสาวสมศรี  ศรีจรรยา 
๓๖๕๕ นางสาวสมศรี  ศิริสุริยเดช 
๓๖๕๖ นางสังวรณ์  วิมลเจริญ 
๓๖๕๗ นางสังวาลย์  คันธะวงศ ์
๓๖๕๘ นางสายชล  สิงห์สุวรรณ 
๓๖๕๙ นางสายพิรุณ  น้อยศิร ิ
๓๖๖๐ นางสําฤทธิ์  ศรีประภาพงศ์ 
๓๖๖๑ นางสิริโสภา  เลิศคอนสาร 
๓๖๖๒ นางสุกัญญา  รุ่งมณี 
๓๖๖๓ นางสุดถนอม  ไชยเทพ 
๓๖๖๔ นางสุนิสา  บุณยาทิษฐาน 

๓๖๖๕ นางสุพัตรา  ส่งเสริม 
๓๖๖๖ นางสุพิทย์  พรพระ 
๓๖๖๗ นางสุภัตรา  ล้ีละวงศ์ 
๓๖๖๘ นางสุภาพร  พุกกะรัตน์ 
๓๖๖๙ นางสาวสุภารัตน์  เอกวานิช 
๓๖๗๐ นางสาวสุมนา  สุดรัก 
๓๖๗๑ นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม 
๓๖๗๒ นางสาวสุรีนาฎ  ชุมแวงวาปี 
๓๖๗๓ นางเสาวนีย์  อินนาคกูล 
๓๖๗๔ นางสาวแสงจันทร์  วัฒนวานิชย์กุล 
๓๖๗๕ นางสาวอนงค์  ล้ิมสกุล 
๓๖๗๖ นางสาวอรษา  โพธิ์ทอง 
๓๖๗๗ นางอรัญญา  เชื้อทอง 
๓๖๗๘ นางอรุณโรจน์  วิริยะจิตต ์
๓๖๗๙ นางอัจฉรา  เทพไตรรัตน ์
๓๖๘๐ นางอัมพวัน  ศรีวรรณยศ 
๓๖๘๑ นางอาทิตตยา  นิลสุข 
๓๖๘๒ นางอําพัน  รุ่งแจ้ง 
๓๖๘๓ นางสาวอุทัยวรรณ  พลนุรักษ์ 
๓๖๘๔ นางอุทัยวรรณ  เพ็ญสวัสดิ ์
๓๖๘๕ นางอุบล  ปาลานุสร 
๓๖๘๖ นางสาวอุไรวรรณ  พูลมา 
๓๖๘๗ นางเอมอร  ประสิทธิ์สุข 
๓๖๘๘ นางจันทนา  วิธีเจริญ 
๓๖๘๙ นางสาวนฤมล  ล้ิมพานิช 
๓๖๙๐ นางพเยีย  ชูอาตม์ 
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๓๖๙๑ นางพิมพรรณ  รัตนวิเชียร 
๓๖๙๒ นางสาวเพชรา  ภาคีมนต์ 
๓๖๙๓ นางรัชดาวรรณ  ศิริไพบูลย ์
๓๖๙๔ นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล 
๓๖๙๕ นางศรีลักขณา  อินทรวิมลเมธา 
๓๖๙๖ นางสาวศิริประกาย  วรปรีชา 
๓๖๙๗ นางสิริพร  วนาวิริยะ 
๓๖๙๘ นางสุดาวัลย์  โลกโบว์ 
๓๖๙๙ นางอัมพร  แจ้งศรี 
๓๗๐๐ นางสาวกัญจนา  กล่ินทอง 
๓๗๐๑ นางจงกล  เกตุพิชัย 
๓๗๐๒ นางจุฑาทิพย์  วัชรเกษมสินธุ ์
๓๗๐๓ นางชญาดา  สกุลวงศ์ 
๓๗๐๔ นางชญาภา  ประเสริฐอัมพร 
๓๗๐๕ นางณัฐยา  อนุดิษฐ์ 
๓๗๐๖ นางดวงใจ  ศิริสมรรถการ 
๓๗๐๗ นางสาวธมนวรรณ  พงษ์อนันต ์
๓๗๐๘ นางนิตยา  ศรลัมพ์ 
๓๗๐๙ นางสาวนิตยา  สุขะวัธนกุล 
๓๗๑๐ นางนิยดา  ศิริโชต ิ
๓๗๑๑ นางสาวนิลุบล  มนูนาทวิมลกฤตย์ 
๓๗๑๒ นางเนตรนารี  หนุนภักดี 
๓๗๑๓ นางประกายเพชร  นิชานนท์ 
๓๗๑๔ นางประภา  ศิรวัชรินทร ์
๓๗๑๕ นางพนิดา  ธนาภรณ ์
๓๗๑๖ นางเมธินี  จิตติชานนท ์

๓๗๑๗ นางเยาวเรศ  วัฒนศร ี
๓๗๑๘ นางเยาวลักษณ์  สวัสดิ์อธิคม 
๓๗๑๙ พันตํารวจตรีหญงิ รมยง  สุรกิจบรรหาร 
๓๗๒๐ นางรัศม์ชญา  กุลวานิชไชยนันท ์
๓๗๒๑ นางสาวรุ่งระวี  เสรีถวัลย ์
๓๗๒๒ นางลักขณา  บุญสนอง 
๓๗๒๓ นางสาววิภา  ยุชัย 
๓๗๒๔ นางวิรดา  ยูวะเวส 
๓๗๒๕ นางศิริกุล  พึ่งสม 
๓๗๒๖ นางศุภลักษณ์  พจน์โยธนิ 
๓๗๒๗ นางสุพัชรี  มีครุฑ 
๓๗๒๘ นางสุภาวดี  เทียมสนิท 
๓๗๒๙ นางสุมาลี  วงศ์กงทอง 
๓๗๓๐ นางเสาวภา  พรเกิด 
๓๗๓๑ นางอภิญญา  ขาวลิขิต 
๓๗๓๒ นางสาวอารยา  ศรีเทพ 
๓๗๓๓ นายอุภัย  รัตนจามิตร 
๓๗๓๔ นางสาวจันทนา  หล่อวิทยา 
๓๗๓๕ นางจันทิมา  จริยเมโธ 
๓๗๓๖ นางสาวผกาวรรณ  เดชเทวพร 
๓๗๓๗ นางพิมพ์กาญจน์  ชัยจิตร์สกุล 
๓๗๓๘ นางสาวลัดดา  ตั้งสุภาชัย 
๓๗๓๙ นางสาวศุภร  รัตนพงศ ์
๓๗๔๐ นางสริยา  ทรรทรานนท ์
๓๗๔๑ นางสาวเสาวนิตย์  ยโสธร 
๓๗๔๒ นางสาวแสงจันทร์  ไตรเกษม 
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๓๗๔๓ นางอุทัย  พัฒนพิชยั 
๓๗๔๔ นางสาวจันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์ 
๓๗๔๕ นางเฉิดฉัน  จ๋วงพานิช 
๓๗๔๖ นางช่อทิพย์  มงคลมาลย์ 
๓๗๔๗ นางนิตยา  ศุภฤทธิ ์
๓๗๔๘ นางพรสวรรค์  มาลัยกรอง 
๓๗๔๙ นางวิจิตรา  อนุวงศ์นุเคราะห์ 
๓๗๕๐ นางสาวศิริบุญ  พูลสวัสดิ ์
๓๗๕๑ นางสุดา  นันทวิทยา 
๓๗๕๒ นางสาวอุราวรรณ  อุ่นแก้ว 
๓๗๕๓ นางสาวกนกพรรณ  เลาหไพศาล 
๓๗๕๔ นางสาวกนกวรรณ  จารุกําจร 
๓๗๕๕ นางกมลจิตร  ดวงศรี 
๓๗๕๖ นางกมลวรรณ  โรจน์สุนทรกิตต ิ
๓๗๕๗ นางสาวกรกนก  อิงคนินันท ์
๓๗๕๘ นางสาวกรพินทุ์  จินตนาวรศักดิ ์
๓๗๕๙ นางสาวกรรณิการ์  ธีรสุจิ 
๓๗๖๐ นางกรรณิการ์  บรรลือหาญ 
๓๗๖๑ นางกรรณิการ์  วงศ์แพงสอน 
๓๗๖๒ นางสาวกรองทอง  รัตนวงศ์สวัสดิ ์
๓๗๖๓ นางสาวกฤษณา  เจริญสุข 
๓๗๖๔ นางกฤษณา  หงษ์อุเทน 
๓๗๖๕ นางกษภรณ์  ตราโมท 
๓๗๖๖ นางกอบพร  บุญแสง 
๓๗๖๗ นางกัญญา  คงชื่นสิน 
๓๗๖๘ นางกัญญา  ตั้งเกียรติกําจาย 

๓๗๖๙ นางสาวกัญญา  วีรยวรรธน 
๓๗๗๐ นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์ 
๓๗๗๑ นางกันจณา  ดําโสภี 
๓๗๗๒ นางกันยารัตน์  เกตุขํา 
๓๗๗๓ นางกัลยาณี  อุตกฤษฏ์ 
๓๗๗๔ นางสาวกาญจนา  ปรีดานนท ์
๓๗๗๕ นางสาวกาญจนา  เศรษฐนันท ์
๓๗๗๖ นางกาญจนา  สิริกุลรัตน์ 
๓๗๗๗ นางกาญจนา  หงสยาภรณ์ 
๓๗๗๘ นางกําไร  วุฒิคุณ 
๓๗๗๙ นางก่ิงแก้ว  นาคหฤทัย 
๓๗๘๐ นางก่ิงแก้ว  พูนพัฒนรัชต ์
๓๗๘๑ นางสาวกิติวรรณ  วิปุลากร 
๓๗๘๒ นางสาวกุสุมา  สายสนิท 
๓๗๘๓ นางเกยูร  บุญสนอง 
๓๗๘๔ นางเกษมศรี  แอทท์วูด 
๓๗๘๕ นางโกสุมภ์  หมู่ขจรพันธ ์
๓๗๘๖ นางขนิษฐา  เจริญลาภ 
๓๗๘๗ นางขนิษฐา  โฉลกพันธ์รัตน ์
๓๗๘๘ นางขวัญใจ  ชูเลิศ 
๓๗๘๙ นางสาวขวัญเรือน  หาญกล้า 
๓๗๙๐ นางเข็มพร  กางสี 
๓๗๙๑ นางคณิตา  นิจจรัลกุล 
๓๗๙๒ นางคนึงนิตย์  จันทบุตร 
๓๗๙๓ นางคัชนีย์  โพคาวัฒนะ 
๓๗๙๔ นางคันธรส  รตะนานุกูล 
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๓๗๙๕ นางจงพิศ  ศิริรัตน ์
๓๗๙๖ นางสาวจรรยา  เปรมมณี 
๓๗๙๗ นางจรรยา  สุขประเสริฐ 
๓๗๙๘ นางจริญญา  ถนอมถิ่น 
๓๗๙๙ นางจริยา  ปัณฑวังกูร 
๓๘๐๐ นางจริยา  วิชัยดิษฐ 
๓๘๐๑ นางจริยา  ศรียาภัย 
๓๘๐๒ นางสาวจรีพร  ศรีทอง 
๓๘๐๓ นางจรีรัตน์  ปานพรหมมินทร ์
๓๘๐๔ นางจวงจันทร์  คําภา 
๓๘๐๕ นางสาวจันทนา  จันทราพรชยั 
๓๘๐๖ นางจันทนา  วิชาพร 
๓๘๐๗ นางจันทปภา  ศรีประภา 
๓๘๐๘ นางจันทร์จรัส  วีรสาร 
๓๘๐๙ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทิพย์ตําแย 
๓๘๑๐ นางจันทิมา  อัชชะสวัสดิ์ 
๓๘๑๑ นางจามจุรี  สุนะรินทร์ 
๓๘๑๒ นางจารี  รอดขวัญ 
๓๘๑๓ นางสาวจารุณี  หงส์จารุ 
๓๘๑๔ นางจําเนียร  เกิดบ้านชัน 
๓๘๑๕ นางจําเนียร  เจริญพร 
๓๘๑๖ นางจิตตรา  เอ่ียมโคกสูง 
๓๘๑๗ นางสาวจิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ 
๓๘๑๘ นางสาวจิตราภา  เชาว์เดชก้อง 
๓๘๑๙ นางจินตนา  จูชัง 
๓๘๒๐ นางจินตนา  ชัยสุโรจน ์

๓๘๒๑ นางจินตนา  ตันตสุทธิกุล 
๓๘๒๒ นางจินตนา  ทองเพ็ชร 
๓๘๒๓ นางจินตนา  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล 
๓๘๒๔ นางจินตนา  บุญจันทร ์
๓๘๒๕ นางสาวจินตนา  วัชรสินธุ ์
๓๘๒๖ นางจินตนา  สนามชัยสกุล 
๓๘๒๗ นางจินตนาภรณ์  วัฒนธร 
๓๘๒๘ นางจิรวัฒน์  พูลสวาท 
๓๘๒๙ นางจิรัตติกาล  ทองสวัสดิ ์
๓๘๓๐ นางสาวจิราพร  เกศพิชญวัฒนา 
๓๘๓๑ นางสาวจิราพร  จันทร์ขาว 
๓๘๓๒ นางสาวจิราพร  สุวรรณเกษม 
๓๘๓๓ นางจิราพร  เสนาจันทร์ 
๓๘๓๔ นางสาวจิราภรณ์  วุฒิภักดี 
๓๘๓๕ นางสาวจิราภรณ์  สอดจิตร์ 
๓๘๓๖ นางจิรายุ  สินสมบัติ 
๓๘๓๗ นางจุฑามาศ  ช่างสาร 
๓๘๓๘ นางจุฑามาศ  เพชรบรม 
๓๘๓๙ นางจุฑามาศ  มงคลพิทักษ์สุข 
๓๘๔๐ นางจุฑารัตน์  เกียรติศิริโรจน ์
๓๘๔๑ นางจุลมาศ  จําปา 
๓๘๔๒ นางจุลวรรณ  เสนีรัตน ์
๓๘๔๓ นางจุฬาภรณ์  ลิมวัฒนานนท ์
๓๘๔๔ นางเจือจันทร์  ไหวพริบ 
๓๘๔๕ นางใจทิพย์  ณ สงขลา 
๓๘๔๖ นางฉมาภรณ์  วรกุล 
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๓๘๔๗ นางสาวฉวีวรรณ  รัตนจามิตร 
๓๘๔๘ นางฉวีวรรณ  สรณารักษ์ 
๓๘๔๙ นางฉวีวรรณ  สําเภาเงิน 
๓๘๕๐ นางฉันทนา  ไชยเฉลิมวงศ ์
๓๘๕๑ นางไฉนพร  ด่านวิรุทยั 
๓๘๕๒ นางสาวชลธิชา  เจริญรัตนวัฒน ์
๓๘๕๓ นางสาวชวนพิศ  วิกุล 
๓๘๕๔ นางชวนีย์  พงศาพิชญ ์
๓๘๕๕ นางชะนวนทอง  ธนสุกาญจน ์
๓๘๕๖ นางชายันต์  เรณุมาศ 
๓๘๕๗ นางชิดชม  ฮิรางะ 
๓๘๕๘ นางชุติมา  ล้ิมมัทวาภิรัติ์ 
๓๘๕๙ นางชุมสาย  สุวรรณชมภู 
๓๘๖๐ นางชุลีพร  เกษโกวิท 
๓๘๖๑ นางชูศรี  ฤกษ์ประทุมรัตน์ 
๓๘๖๒ นางชูศรี  ศรีสมาน 
๓๘๖๓ นางฐมยา  งามทับ 
๓๘๖๔ นางสาวฐิติมา  จินตนาวัน 
๓๘๖๕ นางฐิติรัตน์  ฉัตรธนนนท ์
๓๘๖๖ นางสาวณัชชา  ญาณฐิตวัฒนา 
๓๘๖๗ นางดรุณา  พ่วงพิศ 
๓๘๖๘ นางดรุณี  ชยุตสาหกิจ 
๓๘๖๙ นางดวงใจ  ศุภสารัมภ์ 
๓๘๗๐ นางสาวดวงดาว  อาจองค์ 
๓๘๗๑ นางดวงพร  ทองงาม 
๓๘๗๒ นางดวงพร  สีจร 

๓๘๗๓ นางดวงพรรณ  ศฤงคารินทร ์
๓๘๗๔ นางดัชนี  อรัญอนุรักษ์ 
๓๘๗๕ นางดารณี  นวพันธุ ์
๓๘๗๖ นางดารา  วิจักษณบุญ 
๓๘๗๗ นางดาราธร  ธนิกนิธิกร 
๓๘๗๘ นางดุจดาว  ศิริวาลย ์
๓๘๗๙ นางดุษฎี  ภาชนะพรรณ ์
๓๘๘๐ นางดุษฎี  มุสิกโปดก 
๓๘๘๑ นางดุษณีย์  ศรีสุขุมาล 
๓๘๘๒ นางเตือนจิตต์  สุขเจริญ 
๓๘๘๓ นางเตือนใจ  มีลาภสม 
๓๘๘๔ นางสาวทรงศรี  สดคมขํา 
๓๘๘๕ นางสาวทรรศนยี์  แพรกทอง 
๓๘๘๖ นางทองดี  ชีวพฤษ ์
๓๘๘๗ นางทัศนา  ป่ินสุวรรณ 
๓๘๘๘ นางทัศนีย์  ยงเจรญิชัยสิทธิ ์
๓๘๘๙ นางสาวทัศนียว์รรณ์  ศรีประดิษฐ์ 
๓๘๙๐ นางสาวทิปษร  นันทพันธ ์
๓๘๙๑ นางทิพยพร  ตรีพทุธรตัน ์
๓๘๙๒ นางทิพย์มนต์  ภัทราคร 
๓๘๙๓ นางทิพยว์รรณ  เรืองกิตติสกุล 
๓๘๙๔ นางทิพย์สุดา  สุเมธเสนีย์ 
๓๘๙๕ นางเทพิน  สงวนงาม 
๓๘๙๖ นางสาวธนานันต์  กุลไพบุตร 
๓๘๙๗ นางธนิษฐา  ทรรพนันทน์ใจด ี
๓๘๙๘ นางสาวธัญญธร  อินศร 
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๓๘๙๙ นางสาวนงนุช  กันธะชัย 
๓๙๐๐ นางนงนุช  วิชาจารย์ 
๓๙๐๑ นางสาวนงเยาว์  ภู่แก้ว 
๓๙๐๒ นางนงลักษณ์  งามเจริญ 
๓๙๐๓ นางนงลักษณ์  พันธุ์บ้านแหลม 
๓๙๐๔ นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 
๓๙๐๕ นางสาวนพวรรณ  ชนัญพานิช 
๓๙๐๖ นางนภวรรณ  งามเกษม 
๓๙๐๗ นางสาวนริศา  คําแก่น 
๓๙๐๘ นางนฤดี  กาญจนลักษณ์ 
๓๙๐๙ นางสาวนฤมล  เอ่ียมยิ่งสกุล 
๓๙๑๐ นางนลินี  พูลทรัพย ์
๓๙๑๑ นางสาวนวรัตน์  พิพฒัน์บวรกุล 
๓๙๑๒ นางนัฏวดี  พูนผล 
๓๙๑๓ นางสาวนันทนา  กสิตานนท ์
๓๙๑๔ นางนันทวนั  นิยมสมาน 
๓๙๑๕ นางนันทิพา  พื้นพรหม 
๓๙๑๖ นางนันทยิา  น้อยจันทร ์
๓๙๑๗ นางนันทยิา  หุตานุวัตร 
๓๙๑๘ นางสาวนาถธิดา  วีระปรียากูร 
๓๙๑๙ นางนารี  หล้าวงศ์ 
๓๙๒๐ นางนิตยา  จิตแหลม 
๓๙๒๑ นางนิตยา  หวังวงศ์วิโรจน ์
๓๙๒๒ นางนิตยา  อําไพวรรณ 
๓๙๒๓ นางนิตยาภรณ์  ถือความตรง 
๓๙๒๔ นางนิยดา  ชุมวรฐายี 

๓๙๒๕ นางนิลนาฎ  กองแก้ว 
๓๙๒๖ นางนิษฐ์สุภา  นาคมี 
๓๙๒๗ นางบังอร  แสงตาล 
๓๙๒๘ นางสาวบานเย็น  เฉลิมรัตนานนท์ 
๓๙๒๙ นางสาวบุญเจือ  เพิ่มพูน 
๓๙๓๐ นางบุญทิพา  ชวดบัว 
๓๙๓๑ นางสาวบุญเรียม  พรรณหาญ 
๓๙๓๒ นางบุญเรือน  สังวาลย์ 
๓๙๓๓ นางบุปผา  อุตมะโภคิน 
๓๙๓๔ นางบุษบา  ศรีอัมพร 
๓๙๓๕ นางสาวเบญจรัตน์  จาริก 
๓๙๓๖ นางปทุมรัตน์  เหรียญไพศาล 
๓๙๓๗ นางประทิน  ศรีตะปัญญะ 
๓๙๓๘ นางสาวประไพ  สุขประเสริฐ 
๓๙๓๙ นางประภา  วิจบ 
๓๙๔๐ นางสาวประภาพร  บุญมี 
๓๙๔๑ นางปราณี  ขนอนเวช 
๓๙๔๒ นางปราณี  ทวิวรดิลก 
๓๙๔๓ นางปราณี  ทิพย์สิริเวช 
๓๙๔๔ นางสาวปราณี  รักปรางค์ 
๓๙๔๕ นางปราณี  ศรีทองสุข 
๓๙๔๖ นางปริยฉัตร  วิบูลย ์
๓๙๔๗ นางปริศนา  สมบัติแก้ว 
๓๙๔๘ นางสาวปรียชาต์  ปาจารย์ 
๓๙๔๙ นางสาวปรียา  เจริญธรรม 
๓๙๕๐ นางสาวปฤฐฎาง  จันทร์บุญเรือง 
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๓๙๕๑ นางปัญชลี  วาสนสมสิทธิ์ 
๓๙๕๒ นางปัทมา  ถ้วยงาม 
๓๙๕๓ นางสาวปาริฉัตร  หงสประภาส 
๓๙๕๔ นางสาวป่ินรัชฎ์  กาญจนัษฐิติ 
๓๙๕๕ นางป่ินสุภา  ปีติรักษ์สกุล 
๓๙๕๖ นางปิยมาภรณ์  แสวงพรรค 
๓๙๕๗ นางปิยวรรณ  บารมีพิทักษ์กูล 
๓๙๕๘ นางปิยาภรณ์  อัครวิทยาพัฒน ์
๓๙๕๙ นางผกากรอง  กันทะเขียว 
๓๙๖๐ นางผกากรอง  พุฒกลาง 
๓๙๖๑ นางผกากรอง  รินนาศักดิ์ 
๓๙๖๒ นางผจงจิต  ชอบธรรม 
๓๙๖๓ นางผ่องพรรณ  จรัสจินดารัตน ์
๓๙๖๔ นางสาวผ่องศรี  ทิพวังโกศล 
๓๙๖๕ นางผุสดี  ศรีอรุณ 
๓๙๖๖ นางพจนารถ  นันทวนิช 
๓๙๖๗ นางพจนีย์  ปนาทกูล 
๓๙๖๘ นางพยอม  ครุสาตะ 
๓๙๖๙ นางพรทิพภา  เล็กเจริญสุข 
๓๙๗๐ นางสาวพรทิพย์  ชาตะรัตน ์
๓๙๗๑ นางพรทิพย์  โทรางกูร 
๓๙๗๒ นางสาวพรทิพย์  บุรกสิกร 
๓๙๗๓ นางพรทิพย์  โรจนพทิยากร 
๓๙๗๔ นางสาวพรทิพย์  เสถียรโชค 
๓๙๗๕ นางพรพรรณ  ชนะชัย 
๓๙๗๖ นางพรเพชร  เจริญสิทธิ ์

๓๙๗๗ นางสาวพรเพ็ญ  ปทุมวิวัฒนา 
๓๙๗๘ นางสาวพรรณทิพา  ฉัตรชาตร ี
๓๙๗๙ นางพรรณนิกา  ฤตวิรุฬห์ 
๓๙๘๐ นางพรรณี  แก้วทิพยเนตร ์
๓๙๘๑ นางสาวพรศิริ  สิงหปรีชา 
๓๙๘๒ นางพรศิริ  อินทราวุธ 
๓๙๘๓ นางสาวพรสวรรค์  ฮุนพานิช 
๓๙๘๔ นางสาวพริ้มเพราวดี  หันตรา 
๓๙๘๕ นางพวงรัก  พวงบานเย็น 
๓๙๘๖ นางสาวพวงรัตน์  เชาวะเจริญ 
๓๙๘๗ นางพะเยาว์  พิกุลปาน 
๓๙๘๘ นางพัชนี  มานะวาณิชเจริญ 
๓๙๘๙ นางพัชนี  สุริยะ 
๓๙๙๐ นางพัชรประภา  อดุลวิทย์ 
๓๙๙๑ นางสาวพัชรา  ตันติประภา 
๓๙๙๒ นางพัชรา  ประวาลพิทย ์
๓๙๙๓ นางพัชรา  พราหมณี 
๓๙๙๔ นางสาวพัชรินทร์  ชันทอง 
๓๙๙๕ นางสาวพัชรี  ยันตรีสิงห์ 
๓๙๙๖ นางพัชรีพรรณ  เด่นสุมิตร 
๓๙๙๗ นางสาวพัฒนา  โปชัยคุปต ์
๓๙๙๘ นางสาวพิกุลรัตน์  วงศ์พานิชย ์
๓๙๙๙ นางพิมพ์ลักษณ์  เจริญขวัญ 
๔๐๐๐ นางพิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข 
๔๐๐๑ นางพีรภาว์  พึ่งเกิด 
๔๐๐๒ นางพูนศรี  โคตรบุตร 
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๔๐๐๓ นางสาวพูลสุข  ปริวัตรวรวฒุ ิ
๔๐๐๔ นางเพชรปาณี  อินทรพาณิชย ์
๔๐๐๕ นางสาวเพ็ญนภา  แสงสระศรี 
๔๐๐๖ นางเพ็ญประภา  หร่ายเจริญ 
๔๐๐๗ นางเพ็ญศรี  คะมานิคม 
๔๐๐๘ นางเพ็ญสุข  ธาระวานิช 
๔๐๐๙ นางสาวเพลินพิศ  กอบตระกูล 
๔๐๑๐ นางสาวเพียงตา  สาตรักษ์ 
๔๐๑๑ นางแพรวพรรณ  ชมวงศ ์
๔๐๑๒ นางสาวไพรวัน  จงรักด ี
๔๐๑๓ นางสาวฟ้าน่าน  สุขสวัสดิ์ 
๔๐๑๔ นางไฟร์เดย์  ประมวลรัตน์ 
๔๐๑๕ นางภณิตา  สุนทรไชย 
๔๐๑๖ นางภัทริน  จันทรโชต ิ
๔๐๑๗ นางภัสราวรรณ  ผาคํา 
๔๐๑๘ นางสาวภาณี  ไขว้พันธุ ์
๔๐๑๙ นางภาวนี  นรัตถรักษา 
๔๐๒๐ นางภิญญากร  ผาพันธุ์ 
๔๐๒๑ นางมงคล  เดชกุล 
๔๐๒๒ นางสาวมณี  ฉั่วสุวรรณ 
๔๐๒๓ นางมณี  บุญญาติศัย 
๔๐๒๔ นางมธุรส  พฤฒิพิบูลธรรม 
๔๐๒๕ นางสาวมนาธิป  โอศิริ 
๔๐๒๖ นางมยุรี  เทศผล 
๔๐๒๗ นางมยุรี  สิงห์ไข่มุกข์ 
๔๐๒๘ นางมยุวา  อารีกิจเสรี 

๔๐๒๙ นางมะลิ  ทิพย์ดนตร ี
๔๐๓๐ นางสาวมะลิ  วิโรจน์แสงทอง 
๔๐๓๑ นางมัณฑนา  อยู่บรรพต 
๔๐๓๒ นางมัลลิกา  ปัญญาคะโป 
๔๐๓๓ นางสาวมารยาท  สุทธิวานิช 
๔๐๓๔ นางสาวมาลัย  จีรวัฒนเกษตร์ 
๔๐๓๕ นางมาลัย  สิงหะ 
๔๐๓๖ นางมาลินี  กาญจนศิริรัตน ์
๔๐๓๗ นางมาลินี  วิกรานต์ 
๔๐๓๘ นางสาวมาลี  ซ้ิมศรีสกุล 
๔๐๓๙ นางมีมี  สัจจกมล 
๔๐๔๐ นางมุกดา  ธิโสภา 
๔๐๔๑ นางสาวยศวดี  จาตกานนท ์
๔๐๔๒ นางยุพมาศ  ดิษนุ้ย 
๔๐๔๓ นางสาวยุพร  ริมชลการ 
๔๐๔๔ นางสาวยุพา  จันทร์มิตร ี
๔๐๔๕ นางยุพาพร  ทองตั้ง 
๔๐๔๖ นางยุพิน  ตันตะโยธิน 
๔๐๔๗ นางสาวยุวดี  ศรีธรรมรัฐ 
๔๐๔๘ นางยุวดี  อุทัยเสน 
๔๐๔๙ นางสาวยุวรินทร์  รัชตะเลิศวัฒน ์
๔๐๕๐ นางสาวเยาวพา  จิระเกียรติกุล 
๔๐๕๑ นางเยาวภา  เลี่ยวเพ็ญวงษ์ 
๔๐๕๒ นางเยาวลักษณ์  เขียวเจริญ 
๔๐๕๓ นางเยาวลักษณ์  พูลเกิด 
๔๐๕๔ นางเยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ 
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๔๐๕๕ นางรวยรินทร์  อินทจร 
๔๐๕๖ นางสาวระพีพรรณ  โกวิทวานิชย ์
๔๐๕๗ นางสาวรัชนี  คงคาฉุยฉาย 
๔๐๕๘ นางรัชนี  รัตนา 
๔๐๕๙ นางสาวรัชนีย์  ชนะวงศ ์
๔๐๖๐ นางรัตนา  ดวงทิม 
๔๐๖๑ นางรัตนา  สนเทศ 
๔๐๖๒ นางสาวรัตนา  สําเภาเงิน 
๔๐๖๓ นางสาวรัตนา  อนันตบุษย์ 
๔๐๖๔ นางสาวรัตนาพร  พิบูลย์อนันต ์
๔๐๖๕ นางรัตนาภรณ์  เครืองาม 
๔๐๖๖ นางรัตนาภรณ์  อิทธิไพสิฐพันธุ ์
๔๐๖๗ นางรัศมี  อ่ังอํานวยพงศ ์
๔๐๖๘ นางสาวราตรี  พรนฤสุวรรณ 
๔๐๖๙ นางรุ่งฟ้า  รักษ์วิเชียร 
๔๐๗๐ นางเรณู  เนียมเอ่ียม 
๔๐๗๑ นางเรวดี  พฤกษะวัน 
๔๐๗๒ นางละไม  ชุ่มอินทรจักร์ 
๔๐๗๓ นางสาวลักษมี  อรรถโกวิท 
๔๐๗๔ นางสาวลัดดา  เจียมบุนนาค 
๔๐๗๕ นางลัดดา  รักอิสระ 
๔๐๗๖ นางวงจันทร์  ชีวธาดาวิรุทน ์
๔๐๗๗ นางสาววงเดือน  อภิชาต 
๔๐๗๘ นางวนิดา  ตรีสินธุรส 
๔๐๗๙ นางสาววรรณวิภา  ปสันธนาทร 
๔๐๘๐ นางวรรณา  จันทวงศ ์

๔๐๘๑ นางวรรณา  สุนันต๊ะ 
๔๐๘๒ นางสาววรรณี  กฤษณจักราวัฒน ์
๔๐๘๓ นางวรรณี  แก้วโบราณ 
๔๐๘๔ นางวรวรรณ  โรจนไพบูลย ์
๔๐๘๕ นางวรวีร์  โฮเว่น 
๔๐๘๖ นางวรางค์รัตน์  จันทสาโร 
๔๐๘๗ นางวราภรณ์  สงวนให ้
๔๐๘๘ นางสาววลัย  สุกใส 
๔๐๘๙ นางสาววลัยพร  วงศว์ณิช 
๔๐๙๐ นางวลัยลักษณ์  ชัยสูตร 
๔๐๙๑ นางวัชริน  สินธวานนท ์
๔๐๙๒ นางวัชรินทร์  นุชนาคา 
๔๐๙๓ นางสาววัชรี  สุขสมจิตร์ 
๔๐๙๔ นางวันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน 
๔๐๙๕ นางวันเพ็ญ  สิงห์คํา 
๔๐๙๖ นางสาววันเพ็ญ  สุจิปุตโต 
๔๐๙๗ นางวันเพ็ญ  สุนทรพะลิน 
๔๐๙๘ นางวันเพ็ญ  เหลืองรุจิวงศ์ 
๔๐๙๙ นางวัลภา  ปุนณศิริ 
๔๑๐๐ นางวัลภา  เสียงเสนาะ 
๔๑๐๑ นางวัลลภา  บุญวิเศษ 
๔๑๐๒ นางวารินทร์  สุดเจริญ 
๔๑๐๓ นางสาววารี  มฤคทัต 
๔๑๐๔ นางวิจิตรา  พลศรีลา 
๔๑๐๕ นางวิภา  รีชัยพิชิตกุล 
๔๑๐๖ นางวิภาภรณ์  สกุลทัพ 
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๔๑๐๗ นางวิมลรัตน์  จงเจริญ 
๔๑๐๘ นางสาววิมลวรรณ  พิมพ์พนัธุ ์
๔๑๐๙ นางวิลาวรรณ  ชวัติชยั 
๔๑๑๐ นางวิลาวัณย์  นาคนคร 
๔๑๑๑ นางสาววิลาวัณย์  สถิตย์วงศ ์
๔๑๑๒ นางวิไล  มานักฆ้อง 
๔๑๑๓ นางวิไลภรณ์  บุญญกิจจินดา 
๔๑๑๔ นางวิไลลักษณ์  ราญสระน้อย 
๔๑๑๕ นางวิไลลักษณ์  วงศ์อาษา 
๔๑๑๖ นางวิไลลักษณ์  วังศรี 
๔๑๑๗ นางสาววิไลลักษณ์  สุวจิตตานนท ์
๔๑๑๘ นางสาววิไลวรรณ  ใจแก้ว 
๔๑๑๙ นางวิไลวรรณ  ชูรัตน ์
๔๑๒๐ นางวิไลวรรณ  ดาราพงศ ์
๔๑๒๑ นางสาววีณา  วีสเพ็ญ 
๔๑๒๒ นางวีระวรรณ  วรรณโท 
๔๑๒๓ นางวีระศรี  เมฆตรง 
๔๑๒๔ นางสาวเวฬุวรรณ  สมทรัพย ์
๔๑๒๕ นางศรวณยี์  สุขุมวาท 
๔๑๒๖ นางศรีจันทร์  จันทร์ชีวะ 
๔๑๒๗ นางสาวศรีจันทร์  เอ้ืองไมตรีภิรมย์ 
๔๑๒๘ นางศรีพันธุ์  ตณัฑสุวรรณ 
๔๑๒๙ นางศรีเพ็ญ  ศรีกุลชัยภัทร 
๔๑๓๐ นางศรีสังวาลย์  เพ็ญลองตอง 
๔๑๓๑ นางศรีสุภรี  จันทรศิลปิน 
๔๑๓๒ นางศศิธร  นันทยิานนท ์

๔๑๓๓ นางศศิธร  นิมมานเสรี 
๔๑๓๔ นางสาวศศิธร  สกุลกิม 
๔๑๓๕ นางศศิวิมล  สุขบท 
๔๑๓๖ นางศิรประภา  สุขเกษม 
๔๑๓๗ นางศิริพร  กิจจารึก 
๔๑๓๘ นางศิริพร  จงจรูญกิจ 
๔๑๓๙ นางศิริพร  จันทรแ์สนตอ 
๔๑๔๐ นางศิริพร  มงคลถาวรชัย 
๔๑๔๑ นางศิริเพ็ญ  ต่ออุดม 
๔๑๔๒ นางสาวศิริลักษณ์  ลาวิณห์ 
๔๑๔๓ นางสาวศิริลักษณ์  อนันต์ณัฐศิร ิ
๔๑๔๔ นางสาวศิริวรรณ  สืบนุการณ์ 
๔๑๔๕ นางศิริอร  รัตนอุดม 
๔๑๔๖ นางศิวพร  กฤษณะเศรณ ี
๔๑๔๗ นางศิวาพร  อินเนียม 
๔๑๔๘ นางศุภลักษณ์  ตรีสุวรรณ 
๔๑๔๙ นางศุภวรรณ  แก้วคําแสน 
๔๑๕๐ นางศุภวัลย์  วงษ์สวรรค ์
๔๑๕๑ นางสาวศุภานัน  สิทธิเลิศ 
๔๑๕๒ นางสาวสกาวรัตน์  จงพัฒนากร 
๔๑๕๓ นางสงบ  บุญคุ้ม 
๔๑๕๔ นางสาวสงวนสิริ  รุ่งเกียรติสกุล 
๔๑๕๕ นางสาวสถาพร  กาฬบุตร 
๔๑๕๖ นางสาวสถาพร  ไมตรีจิตร์ 
๔๑๕๗ นางสาวสมคิด  ดีวงษา 
๔๑๕๘ นางสมคิด  อยู่เมือง 
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๔๑๕๙ นางสาวสมจิต  ดุรงค์ฤทธิ์ชยั 
๔๑๖๐ นางสมจิตต์  กิจรุ่งเรือง 
๔๑๖๑ นางสมจิตร  กังสดาล 
๔๑๖๒ นางสาวสมใจ  ขจรชีพพันธุ์งาม 
๔๑๖๓ นางสมใจ  ปราบพล 
๔๑๖๔ นางสาวสมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล 
๔๑๖๕ นางสมถวิล  ชํานาญกิจ 
๔๑๖๖ นางสมถวิล  ทัศนพันธ ์
๔๑๖๗ นางสมบัติ  โฆษิตวานิช 
๔๑๖๘ นางสมปอง  ปาลินทร 
๔๑๖๙ นางสาวสมพร  วงศ์วิศิษฐ์ 
๔๑๗๐ นางสมพร  สืบสาย 
๔๑๗๑ นางสมพร  เหลี่ยมมงคลกุล 
๔๑๗๒ นางสมภพ  วัชรหิรัญ 
๔๑๗๓ นางสมรวดี  แก้วเล็ก 
๔๑๗๔ นางสมศรี  เพชรโชติ 
๔๑๗๕ นางสมศรี  สนั่นเอ้ือ 
๔๑๗๖ นางสมหมาย  มหาบรรพต 
๔๑๗๗ นางสมัย  เทวฤทธิ ์
๔๑๗๘ นางสร้อยดาว  วินิจนันทรัตน ์
๔๑๗๙ นางสาวสวาท  เพชรสํารวล 
๔๑๘๐ นางสันธิฌา  ศิริวงษ ์
๔๑๘๑ นางสายเกียว  โนนคู่เขตโขง 
๔๑๘๒ นางสาวสายจินต์  อนุวงศ์นวรตัน ์
๔๑๘๓ นางสายนที  ปรารถนาผล 
๔๑๘๔ นางสาวสายสวาท  วิชัย 

๔๑๘๕ นางสาวสายันต์  นุชอนงค ์
๔๑๘๖ นางสิธรา  สุวรรณแสง 
๔๑๘๗ นางสินีนุช  มหาโชติ 
๔๑๘๘ นางสาวสิรินุช  วิไลรัตน ์
๔๑๘๙ นางสาวสุกัญญา  ไทยมานะ 
๔๑๙๐ นางสาวสุกัญญา  สุจินพรัหม 
๔๑๙๑ นางสุขาวดี  ณรงค์กูล 
๔๑๙๒ นางสุจิตรา  อุตมวาทิน 
๔๑๙๓ นางสุชาดา  ไชยรัตน์ 
๔๑๙๔ นางสุชาดา  อังศุโภไคย 
๔๑๙๕ นางสาวสุณีย์  จันทนานวุัฒน ์
๔๑๙๖ นางสุดจิต  ไตรประคอง 
๔๑๙๗ นางสุดา  เนตรสว่าง 
๔๑๙๘ นางสุดารัตน์  สิทธิสมบัต ิ
๔๑๙๙ นางสุดาวดี  เหล่าเกิด 
๔๒๐๐ นางสุทธิ์จรี  เกียรติวิชญ ์
๔๒๐๑ นางสุทัศนีย์  บุญโญภาส 
๔๒๐๒ นางสาวสุธารี  ประเสริฐสรรพ์ 
๔๒๐๓ นางสาวสุธีพร  ปาคะดี 
๔๒๐๔ นางสาวสุนทรี  เฉลิมพงศธร 
๔๒๐๕ นางสาวสุนทรี  ประเสริฐศรี 
๔๒๐๖ นางสาวสุนทรี  รสสุธาธรรม 
๔๒๐๗ นางสุนันท์  แก้วมณ ี
๔๒๐๘ นางสุนี  บัวทอง 
๔๒๐๙ นางสาวสุนีย์  วิเศษศรี 
๔๒๑๐ นางสุบัณฑิต  นิ่มรัตน ์
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๔๒๑๑ นางสาวสุปรีดา  จุฬาวัฒนทล 
๔๒๑๒ นางสุพรรณา  รอดเริญ 
๔๒๑๓ นางสุพัตรา  ครองยุทธ 
๔๒๑๔ นางสาวสุพัตรา  ไผ่แก้ว 
๔๒๑๕ นางสาวสุพัตรา  แพทยสุ์วรรณ 
๔๒๑๖ นางสาวสุภาณี  จิตโรภาส 
๔๒๑๗ นางสุภาณี  รัศมีมาสเมือง 
๔๒๑๘ นางสุภาพ  มุ่งการนา 
๔๒๑๙ นางสาวสุภาพร  คงศิริรัตน ์
๔๒๒๐ นางสุภาพร  จันทร์กลัด 
๔๒๒๑ นางสุภาภรณ์  สารกิจอาภา 
๔๒๒๒ นางสุภาวดี  โพธิเวชกุล 
๔๒๒๓ นางสุภาวิณี  สัตยาภรณ ์
๔๒๒๔ นางสาวสุภี  สุกิตนิยากรณ์ 
๔๒๒๕ นางสุมาลย์  สอนกระจ่าง 
๔๒๒๖ นางสุมาลี  รัตนมงคลทิพย ์
๔๒๒๗ นางสุมาลี  เอ่ียมสุธน 
๔๒๒๘ นางสุรทิน  พิพัฒนมงคล 
๔๒๒๙ นางสุรินธร  กลัมพากร 
๔๒๓๐ นางสาวสุรีพร  เอ้ียวถาวร 
๔๒๓๑ นางสาวสุรีพันธ์  เกียนวัฒนา 
๔๒๓๒ นางสาวสุรีย์  นานาสมบัติ 
๔๒๓๓ นางสุรีย์พร  สุนทรศารทูล 
๔๒๓๔ นางสุรีรัตน์  แต้เจริญผล 
๔๒๓๕ นางสุวรพร  เรืองเลิศปัญญากุล 
๔๒๓๖ นางสุวรรณ  โสภณ 

๔๒๓๗ นางสุวรรณรตัน์  แสงสว่าง 
๔๒๓๘ นางสาวสุวรรณา  ฉิมพิบูลย ์
๔๒๓๙ นางสุวรรณา  ประณีตวตกุล 
๔๒๔๐ นางสุวรรณา  วรรัตน ์
๔๒๔๑ นางสุวรรณา  ศรีไตรรัตน ์
๔๒๔๒ นางสุวรรณา  อมรางกูร 
๔๒๔๓ นางสุวรรณี  โพธิศร ี
๔๒๔๔ นางเสงี่ยม  โตรัตน ์
๔๒๔๕ นางแสงอรุณ  เจือจันทร ์
๔๒๔๖ นางโสพิศ  สินศุข 
๔๒๔๗ นางโสภา  สิมะรักษ์อําไพ 
๔๒๔๘ นางสาวโสภี  ภูมิสวัสดิ์ 
๔๒๔๙ นางหนูกร  สืบเสน 
๔๒๕๐ นางสาวอนงค์  ชูชัยมงคล 
๔๒๕๑ นางอนงค์  เพชรรักษรากุล 
๔๒๕๒ นางสาวอมรรัตน์  ลีลาภรณ์ 
๔๒๕๓ นางอมรรัตน์  ศาสตรวาหา 
๔๒๕๔ นางอมรา  ปราบภัย 
๔๒๕๕ นางอรทัย  โพธิ์งาม 
๔๒๕๖ นางอรทิพย์  ชลากาญจน์ 
๔๒๕๗ นางสาวอรรัตน์  มงคลพร 
๔๒๕๘ นางอรฤดี  พูลศร ี
๔๒๕๙ เรือโทหญิง อรวรรณ  แก้วบุญช ู
๔๒๖๐ นางสาวอรวรรณ  บุราณรักษ์ 
๔๒๖๑ นางอรวรรณ  รูปสูง 
๔๒๖๒ นางอรสา  ภาววิมล 
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๔๒๖๓ นางอรัญญา  สุวรรณด ี
๔๒๖๔ นางสาวอริศรา  เอ่ียมอรุณ 
๔๒๖๕ ร้อยตํารวจเอกหญิง อรณุรุง่  วงศ์กังวาน 
๔๒๖๖ นางสาวอรุณศรี  เตชะดํารงสิน 
๔๒๖๗ นางอรุณี  ชาญด้วยกิจ 
๔๒๖๘ นางอรุณี  สุทธิธรรม 
๔๒๖๙ นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 
๔๒๗๐ นางอลิศรา  เรืองแสง 
๔๒๗๑ นางสาวอวยพร  ปัทมาศ 
๔๒๗๒ นางอวยพร  ภัทรภักดีกุล 
๔๒๗๓ นางสาวอัจฉรา  ล้ีสุวรรณ 
๔๒๗๔ นางสาวอัญชลี  ทวีสมบัติ 
๔๒๗๕ นางอัญชลี  สัตยธรรม 
๔๒๗๖ นางสาวอัปสร  กิจเจริญค้า 
๔๒๗๗ นางอัมพวัน  ใจม่ัน 
๔๒๗๘ นางอัษฎา  จรัญชล 
๔๒๗๙ นางอัษฎาพรรณ  บัวบาน 
๔๒๘๐ นางอาภรณ์  นิลพันธุ์ 
๔๒๘๑ นางสาวอารีย์  โพธิ์พัฒนชยั 
๔๒๘๒ นางอารียา  คมสัน 
๔๒๘๓ นางอารุณี  โกพลรัตน์ 
๔๒๘๔ นางอําพร  ศุภศรี 
๔๒๘๕ นางอุรุวรรณ  แย้มบริสุทธิ ์
๔๒๘๖ นางอุไร  จ้อยเจริญ 
๔๒๘๗ นางอุไร  เอ่ียมสอาด 
๔๒๘๘ นางสาวอุไรวรรณ  บุญญานุกูล 

๔๒๘๙ นางอุไรวรรณ  โพธิโต 
๔๒๙๐ นางสาวอุไรวรรณ  สมบัติศิริ 
๔๒๙๑ นางสาวอุษณีย์  โชติมโนธรรม 
๔๒๙๒ นางอุษณีย์  ธรรมสุวรรณ 
๔๒๙๓ นางอุษา  เชียงทอง 
๔๒๙๔ นางเอ้ืออารีย์  ศรีวิสรณ ์
๔๒๙๕ นางกนกพร  อธิสุข 
๔๒๙๖ นางกรรนิการ์  ฤทธิ์คง 
๔๒๙๗ นางกรองจิตต์  วงศ์สุวรรณ 
๔๒๙๘ นางสาวกรองทอง  กสิกิจ 
๔๒๙๙ นางสาวกฤษณา  เครือคําหล่อ 
๔๓๐๐ นางกอบแก้ว  อัตถากร 
๔๓๐๑ นางกัญจนา  ชื่นเมืองปักษ์ 
๔๓๐๒ นางกัญจนา  ดีวิเศษ 
๔๓๐๓ นางกัญญณัช  ประทุมโทน 
๔๓๐๔ นางสาวกัตติกา  หาลือ 
๔๓๐๕ นางกัลยา  จงไมตรีพร 
๔๓๐๖ นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ์ 
๔๓๐๗ นางสาวกาญจนา  ปรีดิศรีพิพัฒน ์
๔๓๐๘ นางกุสุมา  อนุตระกูลชัย 
๔๓๐๙ นางเกศรินทร์  ไทยศรีวงศ ์
๔๓๑๐ นางแก้วกานดา  ธรรมชัย 
๔๓๑๑ นางเขมจรินทร์  วงศ์ตระกูลไชย 
๔๓๑๒ นางงามพร  รักผกา 
๔๓๑๓ นางจงดี  สุพันธุชัยกุล 
๔๓๑๔ นางจริยา  อัคราช 
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๔๓๑๕ นางสาวจันทร์ศรี  ทองขาว 
๔๓๑๖ นางจันทรา  เมธาวัธน์ 
๔๓๑๗ นางจารุณี  สารชวนะกิจ 
๔๓๑๘ นางสาวจําเนียน  แจ้งประดิษฐ์ 
๔๓๑๙ นางจิดาภา  ธรรมศิริ 
๔๓๒๐ นางจิตรลดา  ขําทั่ว 
๔๓๒๑ นางสาวจิตรา  ธีรางกูร 
๔๓๒๒ นางจิตลัดดา  ประสานวงศ์ 
๔๓๒๓ นางสาวจินตนา  แสงพันธุ ์
๔๓๒๔ นางสาวจีรภัทร  วงศ์ชินศร ี
๔๓๒๕ นางจีรวรรณ  วรรณโร 
๔๓๒๖ นางสาวจีรวรรณ  แสงโสดา 
๔๓๒๗ นางจุฑาพันธ์  พฤทธิ์มนตร ี
๔๓๒๘ นางสาวจุฑารัตน์  นันตะสุข 
๔๓๒๙ นางจุฑารัตน์  นิตะมา 
๔๓๓๐ นางสาวจุติมา  บูรณศักดิ์ 
๔๓๓๑ นางจุไรรัตน์  ฤทัยวัฒน ์
๔๓๓๒ นางสาวฉวีวรรณ  แก่นจันทร ์
๔๓๓๓ นางฉวีวรรณ  ภูชฎาภิรมย์ 
๔๓๓๔ นางฉัฐมา  สวัสดิไชย 
๔๓๓๕ นางสาวฉัตราณี  อยู่เย็น 
๔๓๓๖ นางสาวโฉมยุพา  เศรษฐี 
๔๓๓๗ นางช.สุพรทิพย์  ละเอียด 
๔๓๓๘ นางชนิดา  หวังศิริ 
๔๓๓๙ นางชไมพร  สิงหกลางพล 
๔๓๔๐ นางชลฤดี  เทพชนะ 

๔๓๔๑ นางสาวชลิดา  ถนอมวงษ์ 
๔๓๔๒ เรืออากาศเอกหญิง ชลิดา  สุระดม 
๔๓๔๓ นางชําเลือง  แย้มศรีบัว 
๔๓๔๔ นางชีวินา  ศศานนท ์
๔๓๔๕ นางชุติวรรณ  วิวัฒนาสิทธิพงศ ์
๔๓๔๖ นางชูจิตต์  ปิยะตานนท ์
๔๓๔๗ นางณภัคสุรางค์  วิชัยเกิดมนต ์
๔๓๔๘ นางณัฐธิดา  สวนคร้ามดี 
๔๓๔๙ นางณิชากร  ศิริกนกวิไล 
๔๓๕๐ นางณิชาพร  ศรีวังแก้ว 
๔๓๕๑ นางสาวดวงตา  วัฒนะเสน 
๔๓๕๒ นางสาวดวงฤดี  ห่อทอง 
๔๓๕๓ นางดารา  ธรรมสถิตย ์
๔๓๕๔ นางดาราณี  จิตติกรยุทธนา 
๔๓๕๕ นางดารารัตน์  รัตนรักษ์ 
๔๓๕๖ นางสาวดาราวรรณ  สิรินพคณุ 
๔๓๕๗ นางตรึงตา  จันทร์ภู่ 
๔๓๕๘ นางทรงพรรณ  สิงห์แก้ว 
๔๓๕๙ นางทองทิว  แชจอหอ 
๔๓๖๐ นางทัศนา  มหุตติการ 
๔๓๖๑ นางทิพยร์ัตน์  ต้นสกุลประเสริฐ 
๔๓๖๒ นางสาวทิพยว์รรณ  ปริญญาศิริ 
๔๓๖๓ นางทิพวรรณ  สอนสะอาด 
๔๓๖๔ นางสาวธาดา  เจริญกุศล 
๔๓๖๕ นางธารินี  ศรีพัฒน์พริิยกุล 
๔๓๖๖ นางธิดา  กัมพูพงศ์ 
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๔๓๖๗ นางธีราพร  วิชชุรังษ ี
๔๓๖๘ นางนงลักษณ์  เพ็ชรศิร ิ
๔๓๖๙ นางสาวนพวงษ์  ศรีพทิูลพาทย ์
๔๓๗๐ นางนพวรรณ  ศรีอุบลมาศ 
๔๓๗๑ นางนภาพร  รักผกา 
๔๓๗๒ นางนรีลักษณ์  กุลฤกษ์ 
๔๓๗๓ นางนฤมล  ปัญญาวุธ 
๔๓๗๔ นางสาวนฤมล  แสงพิกุล 
๔๓๗๕ นางนฤมล  อิสริยะภิญโญ 
๔๓๗๖ นางสาวนลินี  เดียววัฒนวิวัฒน ์
๔๓๗๗ นางนวลน้อย  วงศ์สุคนธ ์
๔๓๗๘ นางนวลนารถ  พัวพงศกร 
๔๓๗๙ นางนวลใย  พิศชาต ิ
๔๓๘๐ นางสาวนันทพร  บุษราคัมวดี 
๔๓๘๑ นางนันทพร  เมฆสวัสดิชัย 
๔๓๘๒ นางนันทิกา  มาวิริยะ 
๔๓๘๓ นางนาตยา  ศุจิจันทรรัตน ์
๔๓๘๔ นางนาถอนงค์  บํารุงชน 
๔๓๘๕ นางนิตยา  กุสุมา ณ อยุธยา 
๔๓๘๖ นางนิตยา  คล่องแคล่ว 
๔๓๘๗ นางสาวนิตยา  ภูวนานนท ์
๔๓๘๘ นางสาวนิตยา  ไสยสมบัติ 
๔๓๘๙ นางนิธิรา  ชัยสิงห์ประสาท 
๔๓๙๐ นางนุสรา  พัวรัตนอรุณกร 
๔๓๙๑ นางบรรจง  ครอบบัวบาน 
๔๓๙๒ นางบรรจงจิตต์  พันธุท์อง 

๔๓๙๓ นางบัวคลาย  ตันกิมหงษ์ 
๔๓๙๔ นางบุญพริ้ง  ไกรวัลย์ 
๔๓๙๕ นางสาวบุญเพ็ญ  จงเสรีจิตต์ 
๔๓๙๖ นางบุญเหลือ  โททะมัน 
๔๓๙๗ นางบุณยาพร  ชินะโชต ิ
๔๓๙๘ นางบุศรินทร์  นิยมธรรม 
๔๓๙๙ เรืออากาศเอกหญิง บุษบัน  เชื้ออินทร์ 
๔๔๐๐ นางบุษบา  แสงวัณณ ์
๔๔๐๑ นางบูรจิตร  เจริญศักดิ์ 
๔๔๐๒ นางประครอง  ควรคิด 
๔๔๐๓ นางประชุมพร  บูรณ์เจริญ 
๔๔๐๔ นางประนอม  รอดวินิจ 
๔๔๐๕ นางประภาภรณ์  ประเสริฐสม 
๔๔๐๖ นางประภาศรี  สังข์ศรีทวงษ ์
๔๔๐๗ นางปราณี  ใจเย็น 
๔๔๐๘ นางสาวปรานอม  ภูวนัตตรัย 
๔๔๐๙ นางปานทิพย์  พรหมประสิทธิ ์
๔๔๑๐ นางปาริชาต  เอ่ียมวรนิรันดร ์
๔๔๑๑ นางปาริชาติ  กิจพ่อค้า 
๔๔๑๒ นางสาวปิยะดา  คุณาวรารักษ์ 
๔๔๑๓ นางเปรมฤดี  ชื่นกลิ่น 
๔๔๑๔ นางเปรมวดี  ศรีเกษ 
๔๔๑๕ นางผลิน  กมลวัทน์ 
๔๔๑๖ นางพรจิตร  มีทวน 
๔๔๑๗ นางพรทิพย์  ลยานันท ์
๔๔๑๘ นางพรปวีณ์  อธิธัญชัยพงษ ์
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๔๔๑๙ นางพรรณทิพา  กรีธาชาติ 
๔๔๒๐ นางสาวพรรณนิภา  บุญกล้า 
๔๔๒๑ นางพรสุดา  กฤติกาเมษ 
๔๔๒๒ นางสาวพวงทอง  ผู้กฤตยาคามี 
๔๔๒๓ นางพวงเพชร  มีสวัสดิ ์
๔๔๒๔ นางพัชรา  ชาติอุดมพันธ์ 
๔๔๒๕ นางพิมพร  สมบูรณ์ยศเดช 
๔๔๒๖ นางพิมลพรรณ  ต่างวิวฒัน ์
๔๔๒๗ นางพิศมัย  อานัญจวณิชย ์
๔๔๒๘ หม่อมหลวงเพ็ญประไพ  หอยทอง 
๔๔๒๙ นางสาวเพิ่มสุข  สังขมงคล 
๔๔๓๐ นางเพียงพร  สุทธิอาคาร 
๔๔๓๑ นางภมรรัตน์  อัศวเสนา 
๔๔๓๒ นางภรณี  เลื่องอรุณ 
๔๔๓๓ นางภัทรภร  บูรณสิงห์ 
๔๔๓๔ นางภัทราวดี  ปักธงไชย 
๔๔๓๕ นางสาวภัสรา  เชษฐ์โชติศักดิ์ 
๔๔๓๖ นางสาวภัสสร  ส่ือยรรยงศิร ิ
๔๔๓๗ นางสาวภารณี  สหัชเจษฎากุล 
๔๔๓๘ นางภาวนา  ตันติไชยากุล 
๔๔๓๙ นางภาวนา  อังคสิทธิ์ 
๔๔๔๐ นางมณฑา  ชอบชน 
๔๔๔๑ นางมณฑิรา  อินทะพันธ ์
๔๔๔๒ นางมณทิรา  อังศธรรมรัตน ์
๔๔๔๓ นางสาวมณีวรรณ  เมฆขลา 
๔๔๔๔ นางสาวมณีศิลป์  กล่อมสกุล 

๔๔๔๕ นางมธุกร  บุญธรรมเจริญ 
๔๔๔๖ นางมยุรี  วงศ์ศิร ิ
๔๔๔๗ นางสาวมัลลิกา  สุวรรณคีร ี
๔๔๔๘ นางสาวมุกดา  ส.กาญจนะชัย 
๔๔๔๙ นางมุจรินทร์  ติลกเลิศ 
๔๔๕๐ นางยุพดี  สมบูรณสิน 
๔๔๕๑ นางยุพา  เตียงธวัช 
๔๔๕๒ นางเยาวดี  ชาญศิลป์ 
๔๔๕๓ นางสาวเยาวมาลย์  สุติวิจิตร 
๔๔๕๔ นางระพีพร  อารีย์ 
๔๔๕๕ นางรัชดา  ขวัญใจพานิช 
๔๔๕๖ นางรัชนีย์  ก่อธรรมนิเวศน ์
๔๔๕๗ นางรัชนีวรรณ  นามะสนธิ 
๔๔๕๘ นางรัตนา  พงศ์สุรเชษฐ์ 
๔๔๕๙ นางรัตนา  เอกจริยาวัฒน์ 
๔๔๖๐ นางรําไพ  รุ่งรัตนาอุบล 
๔๔๖๑ นางรุ้งนภา  ตันจินดาประทีป 
๔๔๖๒ นางรุจาภา  เนติภัทรรักษ์ 
๔๔๖๓ นางรุจิรา  ภารพบ 
๔๔๖๔ นางสาวเรณู  หลิมสมบูรณ์ 
๔๔๖๕ นางลลิดา  และตี 
๔๔๖๖ นางละม่อม  ค้อมทอง 
๔๔๖๗ นางละเอียด  ปานนาค 
๔๔๖๘ นางลักขณา  สุวรรณฤกษ ์
๔๔๖๙ นางลําจวน  ภิญโญ 
๔๔๗๐ นางเลอลักษณ์  จงควินิต 
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๔๔๗๑ นางวณี  ทองห่อ 
๔๔๗๒ นางวนิดา  พยัคฆพงษ์ 
๔๔๗๓ นางวนิดา  เล้ารุ่งเรือง 
๔๔๗๔ นางวรรณลักษณ์  ดุลยากูล 
๔๔๗๕ นางวรรณา  เพ่งเรืองโรจนชัย 
๔๔๗๖ นางวรรณา  รัตนมาต ุ
๔๔๗๗ นางสาววรรณิกา  วงศ์ไกรศรีทอง 
๔๔๗๘ นางวรรณี  สกุลคลานุวัฒน ์
๔๔๗๙ นางวรางรัตน์  ทะมังกลาง 
๔๔๘๐ นางวราภรณ์  เศรษฐศุภพนา 
๔๔๘๑ นางวราลักษณ์  ตังคณะกุล 
๔๔๘๒ นางวัจนา  ทุ่งสี่ 
๔๔๘๓ นางสาววัชรี  มุกด์ธนะอนันต์ 
๔๔๘๔ นางวันทนา  สุวรรณโณ 
๔๔๘๕ นางวัลภา  เพิ่มอัจฉริยะวงศ์ 
๔๔๘๖ นางวายุพา  วงศ์วิกรม 
๔๔๘๗ นางวาสนา  วินัยพานิช 
๔๔๘๘ นางวิกุล  วิสาลเสสถ์ 
๔๔๘๙ นางวิชชุดา  ดอนสกุล 
๔๔๙๐ นางวิชุลดา  เกียรติมงคล 
๔๔๙๑ นางวิภาเพ็ญ  เจียสกุล 
๔๔๙๒ นางสาววิภาวดี  ณ พัทลุง 
๔๔๙๓ นางสาววิภาวรรณ  อริยานนท ์
๔๔๙๔ นางวิภาวี  ศิริเดช 
๔๔๙๕ นางสาววิมลรัตน์  ภูผาสุข 
๔๔๙๖ นางวิยะดา  รัตนสุวรรณ 

๔๔๙๗ นางวิลาวัณย์  ประทีปแก้ว 
๔๔๙๘ นางสาววิไล  พีระภานุรักษ์ 
๔๔๙๙ นางแววตา  นาคะสิงห์ 
๔๕๐๐ นางสาวศรีรัตนา  อินทรักษ์ 
๔๕๐๑ นางศรีสะอาด  ศรีสุรินทร ์
๔๕๐๒ นางศรีสุดา  ลีละศิธร 
๔๕๐๓ นางศศิธร  พรหมวิกร 
๔๕๐๔ นางสาวศศิธร  วิบูลย์วัฒนกิจ 
๔๕๐๕ นางศศิธร  อาชานานุภาพ 
๔๕๐๖ นางศิริพร  ปัญญาพฤทธิ์พงศ ์
๔๕๐๗ นางศิริมา  ชัยภักดี 
๔๕๐๘ นางสาวศิริรัตน์  ตันสกุล 
๔๕๐๙ ร้อยตรีหญิง ศิริรัตน์  วีรกิตต ิ
๔๕๑๐ นางศิริรุ่ง  เดชาศิลปชัยกุล 
๔๕๑๑ นางสาวศิริลักษณ์  ทรงสิทธิโชค 
๔๕๑๒ นางศิริลักษณ์  พรหมถาวร 
๔๕๑๓ นางศิริวรรณ  ชัยกิจอํานวยโชค 
๔๕๑๔ นางศุภฉัตร  สกุลงาม 
๔๕๑๕ นางศุภรดา  รอดอาตม์ 
๔๕๑๖ นางสาวศุลีพร  แสงกระจ่าง 
๔๕๑๗ นางสาวสมจิตร  กาหาวงศ์ 
๔๕๑๘ นางสมใจ  แป้นแก้ว 
๔๕๑๙ นางสมพร  ยวนพันธ ์
๔๕๒๐ นางสาวสมพร  หวังเรืองสถิตย์ 
๔๕๒๑ นางสาวสมรวดี  แสงศร ี
๔๕๒๒ นางสมรักษ์  วงศ์สังข์ 



 หน้า   ๑๗๕  
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๔๕๒๓ นางสมฤทัย  ช่วงโชต ิ
๔๕๒๔ นางสมศรี  กนิษฐนาคะ 
๔๕๒๕ นางสาวสะอาดศรี  ชารีรัตน์ 
๔๕๒๖ นางสํารวย  แก้วสะอาด 
๔๕๒๗ นางสินีนาฏ  จิตต์ภักดี 
๔๕๒๘ นางสาวสีนาค  นัดสันเทียะ 
๔๕๒๙ นางสาวสุกัญญา  ภัทรวิมล 
๔๕๓๐ นางสุกัญญา  วุฒิเดชกําจร 
๔๕๓๑ นางสุจิตรา  โกยวานิช 
๔๕๓๒ นางสาวสุจิตรา  อุสาหะ 
๔๕๓๓ นางสุจิรา  สุขพัฒนานรากุล 
๔๕๓๔ นางสุชาดา  เกิดทอง 
๔๕๓๕ นางสาวสุณิสา  สินธุวงศ ์
๔๕๓๖ นางสุณี  วงศ์คงคาเทพ 
๔๕๓๗ นางสุดวิไล  ชมเชย 
๔๕๓๘ นางสุดา  พะเนียงทอง 
๔๕๓๙ นางสาวสุดารัตน์  สุธราพันธ ์
๔๕๔๐ นางสุทธิพันธ์  ดีพลับ 
๔๕๔๑ นางสุทิน  สุชัยรัตน ์
๔๕๔๒ นางสุนทรี  รัศมิทัต 
๔๕๔๓ นางสุนันท์  น้อยบัวทพิย ์
๔๕๔๔ นางสุนิภา  ยุรวรรณ 
๔๕๔๕ นางสุนีย์  งามวิไลรัตนา 
๔๕๔๖ นางสุปราณี  โกมลวานิช 
๔๕๔๗ นางสาวสุปราณี  ชุนประเสริฐ 
๔๕๔๘ นางสุพรรณ  กาญจนเจตน ี

๔๕๔๙ นางสุพัตรา  ศรีสว่าง 
๔๕๕๐ นางสุภา  ตันติวิสุทธิ ์
๔๕๕๑ นางสุภาพร  ตันติพานิชธีระกุล 
๔๕๕๒ นางสาวสุภาพร  ปานชุ่มจิตร์ 
๔๕๕๓ นางสุภาพร  ภู่พิทยา 
๔๕๕๔ นางสาวสุภาวดี  คูหาทอง 
๔๕๕๕ นางสุภาษร  สุริยะวงศ์ไพศาล 
๔๕๕๖ นางสุมณฑา  วสุธาสวัสดิ์ 
๔๕๕๗ นางสาวสุรพันธ์  ปราบกรี 
๔๕๕๘ นางสุรภี  อนันตปรีชา 
๔๕๕๙ นางสุระพรรณ  พนมฤทธิ ์
๔๕๖๐ นางสุรัตณี  มณีแสง 
๔๕๖๑ นางสุรัสวดี  ศุภธราธาร 
๔๕๖๒ นางสุรีย์  วงศ์ปิยชน 
๔๕๖๓ นางสาวสุวณี  เรืองศิริ 
๔๕๖๔ นางสุวพีร์  ภู่พัฒน์วิบูลย ์
๔๕๖๕ นางสุวรรณ  คอวินิจ 
๔๕๖๖ นางสาวสุวรรณา  มาระโพธิ์ 
๔๕๖๗ นางสาวสุวลี  รุ่งเรือง 
๔๕๖๘ นางสุวิมล  จิตต์แพทย ์
๔๕๖๙ นางสาวสุวิมล  อังคเศกวินัย 
๔๕๗๐ นางสาวเสริมศิริ  สุภากรณ์ 
๔๕๗๑ นางเสาวภา  สุวรรณารัณย ์
๔๕๗๒ นางโสพิศ  นุ่มรักแย้ม 
๔๕๗๓ นางใสสุนันท์  ปุลิเวคินทร ์
๔๕๗๔ นางอภัย  วิวัฒน์ชัยกุล 
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๔๕๗๕ นางสาวอภิญญา  ลักษณ์รุจิ 
๔๕๗๖ นางอมรพันธุ์  สันตกิจ 
๔๕๗๗ นางสาวอมรากุล  อินโอชานนท์ 
๔๕๗๘ นางอรพรรณ  จึงเจริญ 
๔๕๗๙ นางอรพิน  ทรัพย์ล้น 
๔๕๘๐ นางอรพิน  นวพงศกร 
๔๕๘๑ นางสาวอรสา  โฆวินทะ 
๔๕๘๒ นางสาวอรอนงค์  สถาพรธีระ 
๔๕๘๓ นางอรุณรัตน์  สุคนธมาน 
๔๕๘๔ นางอรุณี  ภักดีบุตร 
๔๕๘๕ นางอรุณี  อภัยพงษ์ 
๔๕๘๖ นางอรุณี  ฮ่ันเกียรติพงษ์ 
๔๕๘๗ นางสาวอังคณา  นรเศรษฐ์ธาดา 
๔๕๘๘ นางอัจฉริยา  ทองสิน 
๔๕๘๙ นางสาวอัญชลี  มไหศิริโยดม 
๔๕๙๐ นางอัญชลี  เอมวัฒนะ 
๔๕๙๑ นางอัมพร  จันทวิบูลย์ 
๔๕๙๒ นางอัมพร  มูลจรัส 
๔๕๙๓ นางอัมพวัน  ศรีครุฑรานันท ์
๔๕๙๔ นางสาวอําพัน  สัจจวีรวรรณ 
๔๕๙๕ นางอําไพรัตน์  กล่ินขจร 
๔๕๙๖ นางอุบลรัตน์  ชุนเจริญ 
๔๕๙๗ นางอุษณีษ์  กุหลาบขาว 
๔๕๙๘ นางอุษา  พึ่งธรรม 
๔๕๙๙ นางสาวอุษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
๔๖๐๐ นางเอมอร  กิตติธรกุล 

๔๖๐๑ นางเอ้ือมพร  เมฆวัฒนากาญจน์ 
๔๖๐๒ นางกนกวรรณ  บุญยาทิษฐาน 
๔๖๐๓ นางธัญพร  ลาภานันต์ 
๔๖๐๔ นางนันทนา  กันยานุวัฒน ์
๔๖๐๕ นางประนอม  เฉินบํารุง 
๔๖๐๖ นางสาวปริมรัตน์  แขกเพ็ง 
๔๖๐๗ นางสาวเปรม  มัณลโหตรา 
๔๖๐๘ นางพรทิพย์  เฟื่องอารมย์ 
๔๖๐๙ นางภรณี  คชเสนี 
๔๖๑๐ นางยุพรัตน์  ศตวิริยะ 
๔๖๑๑ นางสาววัชรี  ละอองกานต์ 
๔๖๑๒ นางสาววิภารัตน์  อภิวัฒนลังการ 
๔๖๑๓ นางสัณห์สุดา  ไชยสิงห์ 
๔๖๑๔ นางสันธนา  หิริศักดิ์สกุล 
๔๖๑๕ นางสุวรีย์  พัฒนวิทยากุล 
๔๖๑๖ นางอาภา  วงศ์บุณย์ยง 
๔๖๑๗ นางนาฏนภางค์  สมะพันธุ 
๔๖๑๘ คุณผกาพันธ์  เทหะมาศ 
๔๖๑๙ พันเอกหญิง คุณหญิงอํานวยพร  โพธิสอน 
๔๖๒๐ พันตํารวจเอกหญิง กอบกาญจน์  ศุภจิตร์ 
๔๖๒๑ พันตํารวจเอกหญิง ธันยา  จันทรสร 
๔๖๒๒ พันตํารวจเอกหญิง บุษบง  เมฆวิชัย 
๔๖๒๓ พันตํารวจเอกหญิง ประภาพร  โรจนะหัสดิน 
๔๖๒๔ พันตํารวจเอกหญิง ยุพิน  เนียมแสง 
๔๖๒๕ พันตํารวจเอกหญิง สุนีย์  หาญชัยวัฒน ์
๔๖๒๖ นางฉัตราภรณ์  วิวัฒนวานิช 
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๔๖๒๗ นางฑิฆัมพร  กาญจโนภาศ 
๔๖๒๘ นางสาวตวงรัตน์  เลาหัตถพงษ์ภูร ิ
๔๖๒๙ นางสาวนิสา  เหลืองทองคํา 
๔๖๓๐ นางบุณฑริกา  ชุณหะนันทน ์
๔๖๓๑ นางมาลินี  คงรื่น 
๔๖๓๒ นางสาวรินรัตน์  นฤภัยพิทักษ์ 
๔๖๓๓ นางสาวรุ่งนภา  ขันธิโชต ิ
๔๖๓๔ นางศมนฤทัย  อักษรมัต 
๔๖๓๕ นางสวีณา  พลพืชน ์
๔๖๓๖ นางอัจฉรา  จูยืนยง 
๔๖๓๗ นางสาวอุษา  โฆษิตตระกูล 
๔๖๓๘ นางสาวกรภัทร  ธนวัฒน์ไพศาล 
๔๖๓๙ นางสาวกรรณิกา  จงสมจิตร 
๔๖๔๐ นางสาวกฤตยานันทน์  คงเมือง 
๔๖๔๑ นางกัลยกร  เทียนสวัสดิ ์
๔๖๔๒ นางเกษรินทร์  รักษา 
๔๖๔๓ นางจตุพร  อาจคงหาญ 
๔๖๔๔ นางจําเนียร  คงถาวร 
๔๖๔๕ นางจิตรลดา  คุณงาม 
๔๖๔๖ นางสาวฐิติพร  กมลสุข 
๔๖๔๗ นางสาวฐิติรัตน์  ชลายน 
๔๖๔๘ นางสาวธัญญลักษณ์  เกตุศร 
๔๖๔๙ นางนงลักษณ์  ฮวดหิน 
๔๖๕๐ นางสาวนิตยา  เมืองมูล 
๔๖๕๑ นางปาริชาติ  แดงบรรจง 
๔๖๕๒ นางผุสดี  สุวรรณมงคล 

๔๖๕๓ นางสาวพัชรา  ดีเพ็ง 
๔๖๕๔ นางเมธาวี  จันทวิลาศ 
๔๖๕๕ นางสาวรัตนา  นรานันทน ์
๔๖๕๖ นางรุ่งนภา  งดงาม 
๔๖๕๗ นางวันเพ็ญ  ขุนทอง 
๔๖๕๘ นางศิริรัตน์  ลีวงศ์เจริญ 
๔๖๕๙ นางสาวสมสวาท  เทพนําโสมนัสส์ 
๔๖๖๐ นางสาวสลาวรรณ  ภูริสัตย ์
๔๖๖๑ นางสินี  สังข์ขาว ภมรกูล 
๔๖๖๒ นางสาวสุภาพร  จุลดุลย์ 
๔๖๖๓ นางสาวเสาวลักษณ์  ปุตระเศรณี 
๔๖๖๔ นางสาวอนันท์นุช  บํารุง 
๔๖๖๕ นางอัจจิมา  สุรสินธุ์ 
๔๖๖๖ นางสาวอัธยา  พลกนิษฐ์ 
๔๖๖๗ นางสาวอินธิรา  ตุ้ยคําภีร์ 
๔๖๖๘ นางสาวจารุวรรณ  ภาคสุวรรณ 
๔๖๖๙ นางชโลมพร  บุญบุตร 
๔๖๗๐ นางสาวพิมพ์วรา  ชินธนะเศรษฐ์ 
๔๖๗๑ นางยศวดี  อ้ึงวิเชียร 
๔๖๗๒ นางสาววันดี  จีนสวัสดิ ์
๔๖๗๓ นางสุนันทา  สมพงษ์ 
๔๖๗๔ นางสาวประนอม  คงพิกุล 
๔๖๗๕ นางสมศรี  จินะวงษ์ 
๔๖๗๖ นางสาววัชรี  วัฒนไกร 
๔๖๗๗ นางสาวอุศนีย์  ธูปทอง 
๔๖๗๘ นางสาววันทนยี์  สายพิมพิน 
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๔๖๗๙ นางสาวจีรดา  สุภะประเสริฐ 
๔๖๘๐ นางสาวธรรมลักษณ์  เลิศภัทรพงศ ์
๔๖๘๑ นางยุพิน  ชลานนทน์ิวัฒน ์
๔๖๘๒ นางสาววรดา  สุคันธเสวี 
๔๖๘๓ นางสาววิไล  คําม่ันคง 
๔๖๘๔ นางสาวศิริพร  เติมทอง 
๔๖๘๕ นางอัมพร  จุลมณีวงศ์ 
๔๖๘๖ นางสาวเจษฎา  ไชยคุปต์ 
๔๖๘๗ นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล 
๔๖๘๘ นางสาวกชกร  อนุชา 
๔๖๘๙ นางกรุณา  คงคาเขตร 
๔๖๙๐ นางกฤชญา  ทิพย์ธรรมธารา 
๔๖๙๑ นางกาญจนา  แสงทองล้วน 
๔๖๙๒ นางกานดา  แจวเจริญ 
๔๖๙๓ นางสาวจรีรัตน์  นาคยา 
๔๖๙๔ นางสาวจิตติมา  ยอดพริ้ง 
๔๖๙๕ นางชนานันท์  ตรีรานุรตัน ์
๔๖๙๖ นางดอกแก้ว  กลางกัลยา 
๔๖๙๗ นางสาวเตือนใจ  นิมะกุล 
๔๖๙๘ นางทิพย์ละไม  ธรรมสุคต ิ
๔๖๙๙ นางนพภรณ์  สุวรรณโชต ิ
๔๗๐๐ นางนิจพร  พงษ์สวัสดิ ์
๔๗๐๑ นางสาวปราณี  นวลมี 
๔๗๐๒ นางปิยนุช  ลีลานิรมล 
๔๗๐๓ นางปิยรัตน์  ประโมจนีย ์
๔๗๐๔ นางพรสุคนธ์  จินาชาญ 

๔๗๐๕ นางพัชราภรณ์  ธนารุณ 
๔๗๐๖ นางพิทยา  ชูรักษา 
๔๗๐๗ นางพิไลรัตน์  เทียนทัด 
๔๗๐๘ นางสาวรวิวรรณ  วรรณพานิชย ์
๔๗๐๙ นางศศลักษณ์  ลําเจียก 
๔๗๑๐ นางสานุกูล  คงมนต์ 
๔๗๑๑ นางสาวสุดา  นิเวศน์สุขงาม 
๔๗๑๒ นางสุทิพย์  ชูติวศิุทธ ิ
๔๗๑๓ นางสุภาวดี  จันทร 
๔๗๑๔ นางสาวเสาวนีย์  ทองน้อย 
๔๗๑๕ นางอัจฉรา  นิยติวัฒน์ชาญชยั 
๔๗๑๖ นางกรองแก้ว  โมกขมรรคกุล 
๔๗๑๗ นางสาวโกมลลักษณ์  เจิมเจิดพล 
๔๗๑๘ นางปราณี  จิตร์อําไพ 
๔๗๑๙ นางปารณีย์  ชัยทอง 
๔๗๒๐ นางสาคร  สีหบัณฑ์ 
๔๗๒๑ นางสุมิตรา  สุวรรณรงค ์
๔๗๒๒ นางอําไพ  อรัญนารถ 
๔๗๒๓ นางสาวดารารัตน์  อานันทนะสุวงศ ์
๔๗๒๔ นางวรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ 
๔๗๒๕ นางอารีย์  วชิรวราการ 
๔๗๒๖ นางสาวกนิษฐา  ชิมะบุตร 
๔๗๒๗ นางก่ิงแก้ว  วงษ์พันธุ ์
๔๗๒๘ นางแขไข  จิตทิชานนท ์
๔๗๒๙ นางจอมใจ  สําราญทรัพย ์
๔๗๓๐ นางสาวจารุภัทร  จุลสําลี 
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๔๗๓๑ นางฉัฐนันท์  อินทราชา 
๔๗๓๒ นางสาวชุติมา  โพธิ์แก้ว 
๔๗๓๓ นางดวงหทยั  เปลี่ยนดี 
๔๗๓๔ นางธนันณัฏฐ์  วินิจฉยักุล 
๔๗๓๕ นางสาวพรรณทิพา  งามญาณ 
๔๗๓๖ นางสาวระวีวรรณ  สุริยรัตนกร 
๔๗๓๗ นางสาวรัชดาพร  อัจฉริยาเพ็ชร 
๔๗๓๘ นางลักษณา  โรจน์ธํารงค์ 
๔๗๓๙ นางวันทนยี์  หม่ันหาผล 
๔๗๔๐ นางวิภารัตน์  ไชยานุกิจ 
๔๗๔๑ นางวิลัดดา  แสงมณ ี
๔๗๔๒ นางสาวศรินพร  ลีมหารุ่งเรือง 
๔๗๔๓ นางศิริกัญญา  กอบวรรธนะกุล 
๔๗๔๔ นางศิริพร  เต็งรัง 
๔๗๔๕ นางสาวสมจิตร  งามเจริญ 
๔๗๔๖ นางสาวสมพร  โมบัณฑิตย ์
๔๗๔๗ นางสาวิตรี  สุขสงวน 
๔๗๔๘ นางสาวสุกฤตา  ส่ือเจริญ 
๔๗๔๙ นางสุกัญญา  อรรถบวรพิศาล 
๔๗๕๐ นางสาวสุดาวัลย์  สถาวรจันทร ์
๔๗๕๑ พันจ่าอากาศเอกหญิง สุนิต  โชติกุล 
๔๗๕๒ นางสุนี  ปานบรรจง 
๔๗๕๓ นางสาวแสนสุข  สตงคุณห์ 
๔๗๕๔ นางหทัยพร  เนาวภูต 
๔๗๕๕ นางสาวหนึ่งนุช  พิมพาภรณ ์

๔๗๕๖ นางอัจฉรา  ห่อสมบัติ 
๔๗๕๗ นางสาวอารีย์  วงศ์นพรัตน์เลิศ 
๔๗๕๘ นางธัญญา  สุรัสวด ี
๔๗๕๙ นางอรอนงค์  สาระผล 
๔๗๖๐ นางพัชรินทร์  ชวลิต 
๔๗๖๑ นางศศิกาญจน์  จันทรทิม 
๔๗๖๒ นางโสภา  เสรีรักษ์ 
๔๗๖๓ นางอํานวย  จีระวุฒิ 
๔๗๖๔ นางณัฐณิชาช์  เพิ่มทองอินทร ์
๔๗๖๕ นางพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย ์
๔๗๖๖ นางเพ็ญลักษณ์  ปฏิมาประกร 
๔๗๖๗ นางสาวิตรี  ดามาพงศ์ 
๔๗๖๘ นางกอบกาญจน์  เสนามนตรี 
๔๗๖๙ นางธีรดา  รุจิกัณหะ 
๔๗๗๐ นางพัชรา  เกศวพิทักษ์ 
๔๗๗๑ นาวาเอกหญิง วราภรณ์  เหลืองประเสริฐ 
๔๗๗๒ นางสุภา  ปวราจารย์ 
๔๗๗๓ นางสุรางคณา  วายุภาพ 
๔๗๗๔ นางพัชราภรณ์  รัตนเพยีร 
๔๗๗๕ นางรัชเกล้า  กังศศิเทียม 
๔๗๗๖ นางสุมาลี  โพธิแท่น 
๔๗๗๗ นางกฤตินี  เชิดชัย หาญสวัสดิ์ 
๔๗๗๘ นางจงกล  เอ่ียมแจ้งพันธุ์ 
๔๗๗๙ นางจันทร์สม  ชินวัตร 
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รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ประจําปี  ๒๕๕๔ 
 

ข้าราชการการเมือง 
ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายจารุวงศ์  เรืองสุวรรณ 
 ๒ นายถาวร  จําปาเงิน 
 ๓ นายธวัชชัย  สุทธิบงกช 
 ๔ นายนิรุตติ  คณุวัฒน ์

 ๕ นายประพล  มิลินทจินดา 
 ๖ พันตํารวจเอก ปราณ์รนต์  สันติปราน์รนต ์
 ๗ นายวัน  อยู่บํารุง 
 ๘ นายอัครพล  ลีลาจินดามัย 

ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นาวาเอก วิโรจน์  วังแก้วหิรัญ 
 ๒ นายสุนทร  รัตนากร 

 ๓ นายอารี  ไกรนรา 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายเกรียงไกร  กิตติธเนศวร 
 ๒ นายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา 
 ๓ นายชัชวาลย์  ชัยเชาวรัตน ์
 ๔ นายณัฐพงศ์  ศีตวรรัตน ์
 ๕ นายธนญชยั  ทรัพย์สารสิน 
 ๖ นายธรรมรัต  หวั่งหล ี
 ๗ นายนาวิน  บุญเสรฐ 
 ๘ นายประเชิญ  ติยะปัญจนิตย ์
 ๙ นายภิญโญ  ตั๊นวิเศษ 

 ๑๐ นายมัธยม  นิภาเกษม 
 ๑๑ นายวรกร  คําสิงห์นอก 
 ๑๒ นาวาตรี วรวิทย์  เตชะสุภากูร 
 ๑๓ นายวีระชัย  ถาวรทนต ์
 ๑๔ นายศุรพงศ์  พงศ์เดชขจร 
 ๑๕ นายสุรกิจ  ล้ิมสิทธิกูล 
 ๑๖ พันตํารวจตรี เสงี่ยม  สําราญรัตน์ 
 ๑๗ นางสาวณารินี  ตะล่อมสิน 
 ๑๘ นางดารณี  เลศะวานิช 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายจิรเดช  วรเพียรกุล  ๒ นายชนะศักดิ์  อัตถาวงศ์ 
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 ๓ นายชินวัฒน์  หาบุญพาด 
 ๔ นายณัฎฐพงศ์  วิเชียรวรรณ 
 ๕ นายธัญธวัช  แพงไธสง 
 ๖ นายพรชัย  มุ่งเจริญพร 
 ๗ นายพิเชษฐ์  หวังเทพอนุเคราะห์ 
 ๘ นายไพวงษ์  เตชะณรงค ์
 ๙ นายภูริพงศ์  พงษ์สุวรรณศริ ิ
 ๑๐ นายมีธรรม  ณ ระนอง 
 ๑๑ นายยศวรศิ  ชูกล่อม 
 ๑๒ นายวิเชียรชนนิทร์  สินธุไพร 

 ๑๓ นายวิม  รุ่งวัฒนจินดา 
 ๑๔ นายศักดา  บูรณ์พงศ ์
 ๑๕ นายสมพงษ์  พิศาลกิจวนิช 
 ๑๖ นายสาทิตย์  จีนาภักดิ์ 
 ๑๗ นายอนุสรณ์  เอ่ียมสะอาด 
 ๑๘ นายอัครวัฒน์  อัศวเหม 
 ๑๙ นางสาวธนพร  อภัยวงศ ์
 ๒๐ นางสาววิลาวัลย์  ธรรมชาติ 
 ๒๑ นางสาวอนุตตมา  อมรวิวัฒน ์

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายจักรพงษ์  แสงมณ ี
 ๒ นายชวรัชต์  อุรัสยะนันทน ์
 ๓ นายดวงฤทธิ์  เบ็จจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง 
 ๔ นายถนอม  สมผล 
 ๕ นายธนกฤต  ชะเอมน้อย 
 ๖ นายเบญจพล  สวัสดิ์พาณิชย ์
 ๗ นายพงษ์พิเชษฐ์  สุขจินดาทอง 
 ๘ นายพิพัฒน์ชัย  ไพบูลย ์
 ๙ นายรังษี  เสรีชัยใจมุ่ง 
 ๑๐ นายวรวุฒิ  วิชยัดิษฐ์ 

 ๑๑ นายวิสิทธิ์  ใสกระจ่าง 
 ๑๒ นายวีระ  ชูสถาน 
 ๑๓ นายอรรถชัย  อนันตเมฆ 
 ๑๔ นายอิทธิ์ณณัฏฐ์  หงษ์ชูเวช 
 ๑๕ นางสาวชยิกา  วงศ์นภาจันทร ์
 ๑๖ นางสาวช่อเพชร  พึ่งพานทอง 
 ๑๗ นางสาวนพสรัญ  วรรณศิริกุล 
 ๑๘ นางไพจิตร  อักษรณรงค ์
 ๑๙ นางเรือนแก้ว  ศรีหาคิม 
 ๒๐ นางสาวอารดา  มีเพียร 

 
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 

ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 
๑  นายวิมล  จันทร์จิราวุฒิกุล 
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ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
  ๑ นายวิสา  คัญทัพ  ๒ นายสุเทพ  สายทอง 

 
ผู้แทนการค้าไทย 
ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 
๑  นายวรวีร์  มะกูดี 

 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองสภาผู้แทนราษฎร 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
๑  นางรัตนาภรณ์  สมบูรณ์ 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
๑  นายธัชชญาณ์ณัช  เจียรธนัทกานนท ์

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
๑  นายสนอง  หลักศักดิ์ศรี 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
๑  นางสาวญาดานิศา  ผิวนวล 

 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองวุฒิสภา 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายฉัตรชยั  เอ่ียมสกุล 
 ๒ นายธเนศร์  โล่ห์วีระ 

 ๓ นายมนูสาสน์  ศรีพนา 
 ๔ นางสาวยุพยง  ทพิยกะลิน 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายชนัญ  ชุณห์อรรถกิจ 
 ๒ นายณัฐวุฒิญ์  มีเพียร 

 ๓ นายสมชัย  สมัยสุต 

 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล 
 ๒ นายก่อแก้ว  พิกุลทอง 

 ๓ นายกานต์  กัลป์ตินันท์ 
 ๔ นายกุลเดช  พัวพัฒนกุล 
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 ๕ นายกูอาเซ็ม  กูจินามิง 
 ๖ นายเกียรติ  เหลืองขจรวิทย ์
 ๗ นายเกียรติชัย  ติรณศักดิ์กุล 
 ๘ นายโกศล  ปัทมะ 
 ๙ นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย 
 ๑๐ นายจรูญพงศ์  พันธุ์ศรีนคร 
 ๑๑ นายจักรวาล  ชัยวิรัตน์นุกูล 
 ๑๒ นายจิรายุ  ห่วงทรัพย ์
 ๑๓ นายฉัตรพนัธ์  เดชกิจสุนทร 
 ๑๔ นายชัยวัฒน์  ไกรฤกษ์ 
 ๑๕ นายชื่นชอบ  คงอุดม 
 ๑๖ นายชูกัน  กุลวงษา 
 ๑๗ นายณัฏฐ์  บรรทัดฐาน 
 ๑๘ นายณัฐพงษ์  สุปริยศิลป์ 
 ๑๙ นายณัฐวุฒิ  ใสยเก้ือ 
 ๒๐ นายดิสทัต  คําประกอบ 
 ๒๑ นายทายาท  เกียรติชูศักดิ ์
 ๒๒ นายธนิก  มาสีพิทักษ์ 
 ๒๓ นายธรรมวิชญ์  โพธิพิพิธ 
 ๒๔ นายธีรภัทร  พริง้ศุลกะ 
 ๒๕ นายนพพล  เหลืองทองนารา 
 ๒๖ นายนิติรัฐ  สุนทรวร 
 ๒๗ นายนิวัฒนธ์ํารง  บุญทรงไพศาล 
 ๒๘ นายบุญแก้ว  สมวงศ์ 
 ๒๙ นายบุญชู  นิลถนอม 
 ๓๐ นายบุญดํารง  ประเสริฐโสภา 

 ๓๑ นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ 
 ๓๒ จ่าสิบตํารวจ ประสิทธิ์  ไชยศรีษะ 
 ๓๓ นายปิยวัฒน  พันธ์สายเชื้อ 
 ๓๔ นายโปรดปราน  โต๊ะราหนี 
 ๓๕ นายไผ่  ลิกค์ 
 ๓๖ นายพงษ์ศักดิ์  เรือนเงิน 
 ๓๗ นายพรชัย  ศรีสุรยิันโยธิน 
 ๓๘ นายพร้อมพงศ์  นพฤทธิ ์
 ๓๙ นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ 
 ๔๐ นายพัฒนา  สัพโส 
 ๔๑ นายพันธุ์ศักดิ์  เกตุวัตถา 
 ๔๒ นายพิชัย  เกียรติวินยัสกุล 
 ๔๓ นายพิชิต  ชื่นบาน 
 ๔๔ นายพิสิษฐ์  สันตพันธุ ์
 ๔๕ นายภิรพล  ลาภาโรจน์กิจ 
 ๔๖ นายมนตรี  ตั้งเจริญถาวร 
 ๔๗ นายมนู  พุกประเสริฐ 
 ๔๘ นายยุทธ  เรืองสมบูรณ์ 
 ๔๙ นายยุพราช  บัวอินทร ์
 ๕๐ นายรณเทพ  อนุวัฒน ์
 ๕๑ นายรุ่งโรจน์  ทองศร ี
 ๕๒ นายวรชัย  เหมะ 
 ๕๓ นายวันชัย  เจริญนนทสิทธิ ์
 ๕๔ นายวันชัย  บุษบา 
 ๕๕ นายวิภูแถลง  พัฒนภูมิไท 
 ๕๖ นายศรีเรศ  โกฎิคําลือ 
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 ๕๗ นายศิรสิทธิ์  เลิศด้วยลาภ 
 ๕๘ นายสมคิด  เชื้อคง 
 ๕๙ นายสมมุติ  เบ็ญจลักษณ์ 
 ๖๐ นายสมศักดิ์  ใจแคล้ว 
 ๖๑ นายสรชัด  สุจิตต ์
 ๖๒ นายสหรัฐ  กุลศรี 
 ๖๓ นายสัมภาษณ์  อัตถาวงศ์ 
 ๖๔ พันตํารวจเอก สามารถ  ม่วงศิริ 
 ๖๕ พันโท สินธพ  แก้วพิจิตร 
 ๖๖ นายสุชาติ  ชมกลิ่น 
 ๖๗ นายสุชาติ  ภิญโญ 
 ๖๘ นายสุชีน  เอ่งฉ้วน 
 ๖๙ นายสุรชาติ  เทียนทอง 
 ๗๐ นายสุรพงษ์  ปิยะโชต ิ
 ๗๑ นายหนูแดง  วรรณกางซ้าย 
 ๗๒ นายเหวง  โตจิราการ 
 ๗๓ นายองอาจ  วชิรพงศ์ 
 ๗๔ นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ 
 ๗๕ นายอนันต์  ลิมปคุปตถาวร 
 ๗๖ นายอนุมัติ  ซูสารอ 
 ๗๗ นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท ์
 ๗๘ นายอภิรัต  ศิรินาวิน 
 ๗๙ นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร 
 ๘๐ นายอรรถพล  วงษ์ประยูร 
 ๘๑ พันตรี อาณันย์  วัชโรทัย 

 ๘๒ นายอุกฤษณ์  ตั๊นสวัสดิ ์
 ๘๓ นายเอกนัฏ  พร้อมพันธุ์ 
 ๘๔ นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย 
 ๘๕ นางสาวขัตติยา  สวัสดิผล 
 ๘๖ นางสาวจารุพรรณ  กุลดิลก 
 ๘๗ นางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร 
 ๘๘ นางสาวทัศนีย์  บูรณุปกรณ ์
 ๘๙ นางเทียบจุฑา  ขาวขํา 
 ๙๐ นางสาวธีรรัตน์  สําเร็จวาณิชย ์
 ๙๑ นางนาที  รัชกิจประการ 
 ๙๒ นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา 
 ๙๓ นางสาวบุณย์ธิดา  สมชัย 
 ๙๔ นางปิยะดา  มุ่งเจริญพร 
 ๙๕ นางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล 
 ๙๖ นางพัชรินทร์  ม่ันปาน 
 ๙๗ นางเพชรินทร์  เสียงเจริญ 
 ๙๘ นางมนพร  เจริญศรี 
 ๙๙ นางระพิพรรณ  พงศ์เรืองรอง 
 ๑๐๐ นางสาวลีลาวดี  วัชโรบล 
 ๑๐๑ นางวไลพร  อัจฉริยะประสิทธิ ์
 ๑๐๒ นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 
 ๑๐๓ นางสมหญิง  บัวบุตร 
 ๑๐๔ นางโสภา  กาญจนะ 
 ๑๐๕ นางอุดมรัตน์  อาภรณ์รัตน์ 
 ๑๐๖ นางเอมอร  สินธุไพร 
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สมาชิกวุฒิสภา 
ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายจารุพงศ์  จีนาพันธ ์
 ๒ นายเดชอุดม   ไกรฤทธิ ์
 ๓ นายธานี   อ่อนละเอียด 
 ๔ นายธีระ   สุวรรณกุล 
 ๕ นายปรเทพ   สุจริตกุล 
 ๖ นายประวิทย์  จันทราประภาวัฒน์ 
 ๗ นายปัญญา   เบ็ญจศิริวรรณ 

 ๘ นายวัชระ   ตันตรานนท ์
 ๙ นายวันชัย  สอนศิร ิ
 ๑๐ นายศรีสุข   รุ่งวิสัย 
 ๑๑ หม่อมหลวงปรียพรรณ  ศรีธวัช 
 ๑๒ นางพิไลพรรณ  สมบัติศิร ิ
 ๑๓ นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง 
 ๑๔ นางสาวสุนันท์  สิงห์สมบุญ 

 
ที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการวุฒิสภา 

ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 
  ๑ นายปานศักดิ์  รังสิพราหมณกุล 
 ๒ นายวิญญู  ยุพฤทธิ ์

 ๓ นาวาอากาศเอกหญิง ปิยาภรณ์  จิตบุญ 

ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 
  ๑ นายโฆษิต  สุวินิจจิต 
 ๒ นายจเรรัฐ  ปิงคลาศัย 

 ๓ คุณหญิงณัฐิกา  วัธนเวคิน 
 ๔ นางเรือนแก้ว  กุยยกานนท์  แบรนท ์

ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายประเสริฐ  ธีรนาคนาท  ๒ นายสาคร  สุขศรีวงศ ์

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
  ๑ นายธานินทร์  เลาหเพียงศักดิ ์  ๒ นายศิริชัย  มาโนช 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
  ๑ นายไพรัช  วรปาณิ  ๒ นายวิชัย  ปิยวรรณวงศ ์

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
  ๑ นายกฤษฎ์ิ  สุขโสต 
 ๒ นายคมกฤษณ์  กิตติจําเริญ 

 ๓ ว่าที่ร้อยโท ณรงค์ชยั  พร้อมเพรียงชัย 
 ๔ ว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี 
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 ๕ นายสนิท  ศิลปวัฒนวิทยา 
 ๖ นายสมศักดิ์  เตชะเกษม 
 ๗ นายสมหมาย  ศรีสุทธิยางกูร 
 ๘ นายสาวิทย์  หลาบมาลา 

 ๙ นายอนันต์  เดชอนันตชาต ิ
 ๑๐ นางชฎิลรัตน์  ทรัพย์อัดแอ 
 ๑๑ นางณัฐฐ์จิร  จงสุขธนามณี 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ เรืออากาศโท คันธนิธิ์  สุคนธทรัพย ์
 ๒ นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี 
 ๓ นายชัชพล  มงคลิก 
 ๔ นายชูวิทย์  ลดากรเวทย ์
 ๕ นายทศพล  พิชญโยธนิ 
 ๖ นายธนา  ธรรมวิหาร 
 ๗ นายประวิทย์  จิตนราพงศ ์
 ๘ นายพัชรพล  ศรีเจริญ 
 ๙ นายพิชิตไชย  จูม่ัน 
 ๑๐ นายมนชัย  พงศ์สถาบด ี
 ๑๑ นายวัฒน์ชานนท์  นวอิสรารักษ์ 
 ๑๒ นายวิรุฬห์  วงศ์อภิสัมโพธิ์ 
 ๑๓ เรือตรี วีรทัศน์  ศรีเมือง 
 ๑๔ นายวีรวัฒน์  รัตนะ 
 ๑๕ นายสนธิญาณ  ชื่นฤทัยในธรรม 
 ๑๖ นายสมเกียรติ  รอดเจริญ 
 ๑๗ นายสัญญา  สิงห์อยู่ 

 ๑๘ นายสุทัศน์  ชมวิเศษสมุทร 
 ๑๙ นายอณาวุฒิ  ชูทรัพย ์
 ๒๐ นายอภิดล  กัญญามานนท์ 
 ๒๑ นายอภิศักดิ์  กสิณธร 
 ๒๒ นายอรรถพล  วิจิตเกษมกิจ 
 ๒๓ นายอิฐบูรณ์  อ้นวงษา 
 ๒๔ นายอุดมศักดิ์  โศภนกิจ 
 ๒๕ นายอุทัยพันธ์  จารุวัฒนกิตต ิ
 ๒๖ นางสาวณัฐวดี  ส่าหีม 
 ๒๗ นางผุสดี  พลสารัมย์ 
 ๒๘ นางเพ็ญพรรณ  โกวิทวาณิชย ์
 ๒๙ นางสาวมณทิพย์  เทพวารินทรามาศ 
 ๓๐ นางสาววรารลักษณ์  ยนต์ตระกูล 
 ๓๑ นางสาววาณี  พงศ์ยี่หล้า 
 ๓๒ นางสาววีณา  ไชยวรรณ 
 ๓๓ นางสาวอัจฉราวรรณ  เจียรธนพร 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
  ๑ นายกมล  เป่ียมสมบูรณ์ 
 ๒ นายกฤษณ์  ล่ิมเจริญ 
 ๓ นายกึกก้อง  เสือดี 

 ๔ นายกุลเชษฐ์  มงคล 
 ๕ นายเกียรติพงษ์  สุนทราณ ู
 ๖ นายเกียรติศักดิ์  กัลยาสิริวัฒน ์
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 ๗ นายคณิต  วัลยะเพ็ชร ์
 ๘ นายจองศักดิ์  กัลป์ยาพิเชฏฐ์ 
 ๙ นายจัตุรงค์  เสริมสุข 
 ๑๐ นายชโยดม  มหาแถลง 
 ๑๑ นายชวาลิน  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา 
 ๑๒ นายชัชวัสส์  เศรษฐี 
 ๑๓ นายชัยพร  อนุจารี 
 ๑๔ นายชาติชาย  รุ่งโรจน์ธนกุล 
 ๑๕ นายชุมเจษฎ์  มาลาธรรม 
 ๑๖ นายญาณกวี  เกิดวิธี 
 ๑๗ นายณ  ภัทร  ธิติโรจนะวัฒน ์
 ๑๘ นายณรงคศ์ักดิ์  อภิบาลศรี 
 ๑๙ นายเดชาพร  สร้อยคีร ี
 ๒๐ นายตรีพงษ์  ติรางกูร 
 ๒๑ นายทวีชยั  จริยะเอ่ียมอุดม 
 ๒๒ นายทวีชยั  จันทร์เพ็ญ 
 ๒๓ นายทศพร  อสุนีย์ 
 ๒๔ นายแทนธวัช  เรืองศร 
 ๒๕ นายธรรมรัตน์  เทพหัสดนิ  ณ  อยุธยา 
 ๒๖ นายธีร์รัถต์  สุทธิสัมพัทน ์
 ๒๗ นายนภดล  พันธ์เจริญวรกุล 
 ๒๘ นายนรากร  เบ็ญจศิริวรรณ 
 ๒๙ นายนราชัย  โอภาพ 
 ๓๐ นายนิธิชัย  ห่อพิทักษ์กุล 
 ๓๑ นายนิธิบดี  กูรมะสุวรรณ 
 ๓๒ นายนิวัฒน์  ม่ันศิลป์ 

 ๓๓ นายนิวัติ  แก้วล้วน 
 ๓๔ นายบุญชอบ  ล้ออุไร 
 ๓๕ นายบุญเสริฐ  ชัชวาลา 
 ๓๖ นายประยุทธ  เกษมโกเมศ 
 ๓๗ นายประสิทธิ์  เจริญจิตม่ัน 
 ๓๘ นายปราโมทย์  พิมเสน 
 ๓๙ นายปริญญา  เทศบรรทัด 
 ๔๐ นายปริญญา  พัฒนภักด ี
 ๔๑ นายปรีชา  โชติตะวัน 
 ๔๒ นายปวีร์  เปาริก 
 ๔๓ นายปัญญา  จริยะเมธี 
 ๔๔ นายพงษ์ศักดิ์  ภู่อมร 
 ๔๕ นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล 
 ๔๖ นายพัชร  เกิดศิริ 
 ๔๗ นายพัทธโรจน์  กมลโรจน์สิร ิ
 ๔๘ นายพิชาติ  จันทราประภาวัฒน ์
 ๔๙ นายพีระสิทธิ์  เดชอนันตชาต ิ
 ๕๐ นายพุฑฑิ  อักษรศร ี
 ๕๑ นายโพธร  เชื่อมวราศาสตร์ 
 ๕๒ นายไพบูลย์  เหลืองทองคํา 
 ๕๓ นายไพโรจน์  ซําศิริพงษ ์
 ๕๔ นายไพโรจน์  วิจิตรภากร 
 ๕๕ นายไพศาล  ทุ่งทอง 
 ๕๖ นายภาสิต  ล้ีสกุล 
 ๕๗ นายมนตรี  สมนิมิตร 
 ๕๘ นายยุทธ  ลิมป์ศิระ 
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 ๕๙ นายเลิศ  ภักดีภูมิ 
 ๖๐ นายวรพันธุ์  วงษ์สุวรรณ ์
 ๖๑ นายวสิษฐ์พล  เข็มทอง 
 ๖๒ นายวัลลภ  ศรีวรวทิย์กุล 
 ๖๓ นายวีรวงศ์  วัฒนเวช 
 ๖๔ นายวีระ  คํามี 
 ๖๕ นายศรชัย  พวงลําเจียก 
 ๖๖ นายศุภวุฒิ  มณีรินทร ์
 ๖๗ นายสมเกียรติ  ลักษณะวีระ 
 ๖๘ นายสมชัย  ตัณมานะศิริ 
 ๖๙ นายสมชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูล 
 ๗๐ นายสมพันธ์  จารุมิลินท 
 ๗๑ นายสมยศ  ซําศิริพงษ์ 
 ๗๒ นายสมยศ  พณิชไพโรจน ์
 ๗๓ นายสมศักดิ์  ธนเนศ 
 ๗๔ นายสมาน  องอาจ 
 ๗๕ นายสราวุธ  มีคุณสมบัติ 
 ๗๖ นายสันติ  หิรัญบูรณะ 
 ๗๗ นายสินธุ  ล้อสีทอง 
 ๗๘ นายสุครีพ  มีนุ่น 
 ๗๙ นายสุทธิชน  เมฆสกุล 
 ๘๐ นายสุพจน์  เดชอนันตชาต ิ
 ๘๑ นายสุวิศิษฏ์ิ  พูลสวัสดิ ์
 ๘๒ นายสุวีรวัฒน์  ใช้โรจน ์
 ๘๓ นายเสกสรร  วงษ์สินธุ์วิเสส 
 ๘๔ นายเสรี  ลีเกษม 

 ๘๕ นายเสาวภักดิ์  สกุลโรมวิลาส 
 ๘๖ นายอดิศักดิ์  พรรคพล 
 ๘๗ นายอนุรุทธิ์  โค้วคาสัย 
 ๘๘ นายอภิชาติ  เจนพิทักษ์สมบัติ 
 ๘๙ นายอภินันท์  เอ่ียมวสันต์ 
 ๙๐ นายอรรถวุฒิ  แดนทอง 
 ๙๑ นายอาชนัน  วรานุศุภากุล 
 ๙๒ นายเอราวัณ  ทับพลี 
 ๙๓ นางสาวกัณฐิกา  อรรถกวีวรรณ 
 ๙๔ นางสาวกัลยภรณ์  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
 ๙๕ นางกุลวดี  สังฆกิจ 
 ๙๖ นางเกวลี  สุวรรณอักษร 
 ๙๗ นางสาวจุฬาลักษณ์  โควาวิสารัช 
 ๙๘ นางสาวชญานุช  มณีรินทร ์
 ๙๙ นางสาวชมพูนุท  โพธิท์องคํา 
 ๑๐๐ นางสาวชื่นชนก  ศิริวัฒน ์
 ๑๐๑ นางสาวชุติมา  ดุรงค์เดช 
 ๑๐๒ นางสาวดาริณ  พันธุศักดิ ์
 ๑๐๓ นางสาวทุติยาภรณ์  บุญเปลื้อง 
 ๑๐๔ นางสาวธัญดา  ธัญทิพพสาร 
 ๑๐๕ นางธิดาวรรณ  ศรทีอง 
 ๑๐๖ นางนันทา  ทรัพย์นิรันดร ์
 ๑๐๗ นางสาวนันทินี  ไกล้ชิต 
 ๑๐๘ นางสาวนิชกานต์  ศิริวัง 
 ๑๐๙ นางนิชาภา  จินตกานนท์ 
 ๑๑๐ นางนิลวรรณ  วุฒิวัฒน ์



 หน้า   ๑๘๙  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๑๑ นางนีรนุช  ศรีพงษ ์
 ๑๑๒ นางปนัดดา  เจริญจิตม่ัน 
 ๑๑๓ นางประนอม  ศุภวิมลพันธุ์ 
 ๑๑๔ นางประภาศิริ  สัตยธรรม 
 ๑๑๕ นางปรียนาถ  สุนทรวาทะ 
 ๑๑๖ นางสาวปัทม์  บุญเดช 
 ๑๑๗ นางพรทิมา  บุญม่ัน 
 ๑๑๘ นางพรรณพิลัย  จารุพาณิชย์กุล 
 ๑๑๙ นางพองาม  ปรีดาสันติ์ 
 ๑๒๐ นางสาวมนธิรา  ป้ันชื่น 
 ๑๒๑ นางสาวราตรี  ศรีสถิตย์วฒันา 
 ๑๒๒ นางสาวลลิดา  ศรีพงษ์ 
 ๑๒๓ นางสาววนิดา  จันทร์เจริญ 
 ๑๒๔ นางสาววรรณภา  ตั้งบรรยงค ์
 ๑๒๕ นางสาววัชราวัลย์  บุญดํารงสินธุ ์
 ๑๒๖ นางสาววันทนยี์  อินทรวัฒนา 
 ๑๒๗ นางวิภาดา  ธีระกนก 
 ๑๒๘ นางสาววิรัลฐิตา  ลาภพิเชษฐวัฒนา 
 ๑๒๙ นางสาวศรัญญา  แวงวรรณ ์
 ๑๓๐ นางสาวศศิโสภา  สุดจันทร ์

 ๑๓๑ นางสาวศิรินาฎ  ธีระกนก 
 ๑๓๒ นางสาวศิวาพร  มากมาสิน 
 ๑๓๓ นางสาวสรารัตน์  เสนีวงษ์ 
 ๑๓๔ นางสะใบแพร  อ่วมอําพันธ์ 
 ๑๓๕ นางสันธยา  ดารารัตน ์
 ๑๓๖ นางสาวสิริสร  ทิตตภักด ี
 ๑๓๗ นางสุจิตรา  เดชาติวงศ์  ณ  อยุธยา 
 ๑๓๘ นางสาวสุจินต์  สิงห์สมบุญ 
 ๑๓๙ นางสาวสุดารัตน์  จ่ันสอน 
 ๑๔๐ นางสาวสุภารัตน์  อินทร์ละม่อม 
 ๑๔๑ นางสาวสุวาณี  เหลืองอ่อน 
 ๑๔๒ นางแสงตะวัน  ณ  เชียงใหม่   
  คัมภีรญาณนนท ์
 ๑๔๓ นางสาวอนงค์  จิตตานุภาพ 
 ๑๔๔ นางอภิระมณี  พรโชคฤด ี
 ๑๔๕ นางสาวอรจิรา  สุวรรณสิงห์ 
 ๑๔๖ นางสาวอัจฉรา  หาญสืบสาย 
 ๑๔๗ นางอาภา  พัฒนะพันธ ์
 ๑๔๘ นางเอ้ืออารีย์  บุญศิริ 

 
ข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร 

ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ พันตํารวจเอก สวัสดิ์  จําปาศรี  ๒ นายสุทธิสรรค์  ศิวพิทักษ์ 



 หน้า   ๑๙๐  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 
๑  นางทยา  ทีปสุวรรณ 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายประสิทธิ์  หิตะนันท ์
 ๒ นายมนู  สิทธิประศาสน์ 

 ๓ นายสัญญา  จันทรัตน ์
 ๔ นางเบญทราย  กียปัจจ์

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายเจตน์  โศภิษฐ์พงศธร  ๒ นางสาวเปรมฤดี  หิรัญวิภาส 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายสุชาย  เวสารัชตระกูล 
 ๒ นางลัดดา  ปิยนนทยา 

 ๓ นางสาวหฤทัย  นิติภานนท ์

 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายแมน  เจริญวัลย ์  ๒ นางสาวพรพิมล  คงอุดม 

ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 
๑  นางอนงค์  เพชรทัต 
ตริตาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายวันชัย  เป่ียมสวัสดิ ์
 ๒ นายสายัณต์  จันทร์เหมือนเผือก 

 ๓ นายอภิมุข  ฉันทวานิช 
 ๔ นายเอก  จึงเลิศศิริ 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
๑  นางสาวกานต์กนิษฐ์  แห้วสันตต ิ

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
๑  นางชญาดา  วิภัติภูมิประเทศ 

 
สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
๑  นางจินตนา  อารีย์ 



 หน้า   ๑๙๑  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
๑  นายวิชาญ  ตันสุริยวงษ ์

 
ตุลาการศาลปกครอง 
ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นางสาวก่ิงกาญจน์  คุณสุทธิ ์  ๒ นางสมพร  ถาวรวิริยะนันท ์
 

ที่ปรึกษา และเลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 

๑  นางสาวศศพร  งามสกุลรุ่งโรจน์ 
ตริตาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายณพล  อรุณอาศิรกุล  ๒ นายวัฒวฒุิ  ศรีบุรินทร ์
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 

  ๑ นายจรด  จุลสิกขี 
 ๒ นายณัฐกร  โตสกุล 
 ๓ นายธนวัฒน์  เนติโพธิ ์
 ๔ นายธีทัต  แพง่สภา 

 ๕ นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ 
 ๖ นายพงษ์ศักดิ์  ชมสุวรรณ 
 ๗ นายวันชัย  โตความรู้ 
 ๘ นายสมผล  ตระกูลรุ่ง 

 
ที่ปรึกษาและเลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 
๑  นายวิวัฒน์  ศัลยกําธร 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
๑  นายพงษ์รพี  บูรณสมภพ 

 
เลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 
  ๑ นายปรีชา  กสิวรเศรษฐ 
 ๒ นายพรเทพ  พรไชยา 

 ๓ นางสาวสุรีย์  ศิริเมธานนท ์



 หน้า   ๑๙๒  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตริตาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายอรัญ  จิตตะเสโน  ๒ นางสุทธินี  เมธีประภา 
 

กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 

๑  พันเอก จีระพันธ์  ครุฑธาลัย 
ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 

  ๑ นายเทวะ  เวชพันธ ์
 ๒ นายธีระวัฒน์  ละเอียด 
 ๓ พันตํารวจโท ประสิทธิ์  ศรีด ี

 ๔ พันตํารวจโท วิวัฒน์  เนื่องรุจิ 
 ๕ นายสมหมาย  ประไพพานิช 
 ๖ นางรัชนี  เกษคุปต์ 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายกริช  เกียรติสุรนนท ์
 ๒ นายชิงชัย  รัตนพัฒน ์
 ๓ ว่าที่ร้อยตรี ดุสิต  พรหมสิทธิ ์
 ๔ นายธมฤกษณ์  แสงฉาย 
 ๕ นายปรีชา  ภูริลดาพันธ์ 
 ๖ นายสมชาย  ปราระกานนท์ 

 ๗ นายสมชาย  ล้ิมสกุล 
 ๘ นายสมพงษ์  เล้าสิทธิวรงค ์
 ๙ นายสืบศักดิ์  ตั้งวินิต 
 ๑๐ นายสุเทพ  นัยนติติกุล 
 ๑๑ นายแสงทอง  โตอดิเทพย ์

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
๑  นายประดิษฐ์  เหลืองอร่าม 

 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 
๑  นายบุณยเกียรติ  รักชาติเจริญ 

ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 
๑  นายธนิศร์  ศรีประเทศ 



 หน้า   ๑๙๓  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายชาวันย์  สวัสดิ์ – ชูโต 
 ๒ นายนิพัฒน์  ปรีศิร ิ

 ๓ นายรณรงค์  เทพรักษ์ 
 ๔ นางสาวพรเพ็ญ  สิริปทุมรัตน ์

ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 
๑  นางเยาวเรศ  ชินวัตร 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
๑  นายจิรัฏฐ์  นิธิอนันตภร 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
  ๑ นายบุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์ 
 ๒ นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ 

 ๓ นางพรรณี  แสงสันต ์

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
๑  นางสาวพนิตพิชา  ชินวัตร 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
๑  นางภูวษา  สินธุวงศ์ 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายจักรวาล  โชติกุล 
 ๒ นายภาดล  ปาละนันทน์ 
 ๓ นายวีระวุธ  ภู่ชนะกิจ 

 ๔ นางสาวนวินดา  จิรายุกุล 
 ๕ นางสาวปภาดา  เฉิดมาดล 

 
คู่สมรสของบุคคลบางตําแหน่ง 

ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 
  ๑ นายทรงศักดิ์  จันทร์รัตนปรีดา 
 ๒ นายสมาน  พรหมน้อย 
 ๓ นางกัญญา  เตชะไพบูลย์ 

 ๔ นางเกสรา  ณ ระนอง 
 ๕ นางปานทิพย์  คนสมบูรณ ์
 ๖ นางผุสดี  พวงราช 



 หน้า   ๑๙๔  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๗ นางพจนารถ  จันทร์เสวก 
 ๘ นางไพริน  สุวรรณพรหมา 
 ๙ นาวาอากาศเอกหญิง ภรณี  ช้อยเพ็ง 
 ๑๐ นางลดาวัลย์  เจริญประเสริฐ 

 ๑๑ นางวนิดา  ศิริมหาพฤกษ์ 
 ๑๒ นางสกวัลย์  งามวงศ์ชน 
 ๑๓ นางอนามัย  เจริญชีวินทร์ 
 ๑๔ นางอุไรวรรณ  สะสมทรัพย ์

ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นางกอบเกียรติ  ไกรจิตติ 
 ๒ นางแก้วตา  ใจสมุทร 
 ๓ นางจงดี  บัวทอง 
 ๔ นางจรีพร  ปาลาเร่ 
 ๕ นางจิตอําไพ  พันธุ์มณี 
 ๖ นางจุรีรัตน์  จรัสดํารงนติย ์
 ๗ นางชมพูวดี  ก้อนแก้ว 
 ๘ นางณพนุช  ทองภักด ี
 ๙ นางเตือนแข  สงวนบรรพ ์
 ๑๐ นางธิดารัตน์  รัตนจันทรา 
 ๑๑ นางนุชนารถ  วะสีนนท ์
 ๑๒ นางบุณย์พัชรี  บุญทรงไพศาล 
 ๑๓ นางปฏิมา  โกษะโยธิน 
 ๑๔ นางผกาแก้ว  ชินวรรโณ 
 ๑๕ นางพิชญา  พจนสุนทร 

 ๑๖ นางรวิสุดา  เมฆธน 
 ๑๗ นางฤดีนาฎ  อุตตะโมต 
 ๑๘ นางลัดดาพร  วงศ์กุลฤด ี
 ๑๙ นางวนิชา  ใจสําราญ 
 ๒๐ นางวนิดา  ศิลปอาชา 
 ๒๑ นางวรุณพร  กาญจนวัฒน ์
 ๒๒ นางวัญจนา  มาณวพัฒน ์
 ๒๓ นางวารินทร์  เพศประเสริฐ 
 ๒๔ นางศิริสุภา  กุลทนันทน ์
 ๒๕ นางสุรัตน์  พิทักษ์วัชระ 
 ๒๖ นางเสมอแข  เกตุผาสุข 
 ๒๗ นางอมรรัตน์  มีแดง 
 ๒๘ นางอมรา  สาขากร 
 ๒๙ นางอรอนงค์  จุฑานนท์ 
 ๓๐ นางอุษณีย์  เกียรติก้องชูชัย 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายสนั่น  พงษ์สมบัติ 
 ๒ นางกนกพร  วัชโรทยางกูร 
 ๓ นางกรพัณณ์  พงษ์เจริญ 
 ๔ นางกันยา  อัมพรกลิ่นแก้ว 

 ๕ นางฉัตรสุดา  ชินณพงศ ์
 ๖ นางธัญยธรณ์  นริพทะพันธุ ์
 ๗ นางธันยา  จันทร์วทิัน 
 ๘ นางนงนาถ  สุขสงวน 



 หน้า   ๑๙๕  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙ นางนาฏสุมิตา  ทัตติ 
 ๑๐ นางปราณี  มนัสศิริเพ็ญ 
 ๑๑ นางปอยใจระพี  เตริยาภิรมย์ 
 ๑๒ นางพยุงศรี  แวอาแซ 
 ๑๓ นางพิไลวรรณ  สุวรรณทัต 
 ๑๔ นางภาศินี  อัครวิบูลย์ 
 ๑๕ นางมยุรี  อิงคนินันท ์
 ๑๖ นางมะลิวัลย์  นาเมืองรักษ์ 
 ๑๗ นางลลนา  ไตรมาศ 
 ๑๘ นางวนิดา  โรจนพฤกษ ์
 ๑๙ นางวรรณพร  ภูวนาถนรานุบาล 
 ๒๐ นางวรรณา  จิรกิติ 
 ๒๑ นางวาสนา  นิติมนตรี 
 ๒๒ นางสุธาดา  วิศาลาภรณ์ 

 ๒๓ นางสุธิดา  ทันจิตต ์
 ๒๔ นางสุนทรี  ตันทวีวงศ ์
 ๒๕ นางสุพรรณี  ศิริสัมพันธ ์
 ๒๖ นางสุภนันท์  ตีรสวัสดิชัย 
 ๒๗ นางสุภัทรา  อังกสิทธิ์ 
 ๒๘ นางสุภาวดี  นพขํา 
 ๒๙ นางสุมาลี  ศิรินันท์พร 
 ๓๐ นางสุรัตน์  มงคลเลิศลพ 
 ๓๑ นางเสาวภา  แอกทอง 
 ๓๒ นางหทัยรัตน์  นิลกําแหง 
 ๓๓ นางอนงค์  ยิ่งเสรี 
 ๓๔ นางอรวรรณ  นาครทรรพ 
 ๓๕ นางอรสา  แจ่มเวหา 
 ๓๖ นางอัญชุลี  คุณวิบูลย ์

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายวิวัฒน์  ตั้งปอง 
 ๒ นายสุธี  ผลทว ี
 ๓ นายเอกมล  มนัสวานิช 
 ๔ นางกรทิชาต์  วัฒนพันธุ ์
 ๕ นางกฤตยา  จิณณวาโส 
 ๖ นางไกลตา  ศรีสุรินทร์ 
 ๗ ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง จันทยิา  ตราชู 
 ๘ นางจามรี  เศวตจินดา 
 ๙ นางจิตติ  แสงเทียน 
 ๑๐ นางจิตรา  ละอองมณี 
 ๑๑ นางจินดา  มะลิผล 

 ๑๒ นางจริยา  ด่านกิตติกุล 
 ๑๓ นางจุฑามาศ  แก้วพิจิตร 
 ๑๔ นางเฉลยลัคน์  วงษ์ตระหง่าน 
 ๑๕ นางช่อผกา  จิตตเกษม 
 ๑๖ นางชาริตา  ลีลายุทธ 
 ๑๗ นางฐานันดรนาถ  เทพาพรสุวรรณ ์
 ๑๘ นางณัฐกมล  นิติเศรณี 
 ๑๙ นางดนุชา  เทอดเผ่าไทย 
 ๒๐ นางสาวทวิวรรณ  กังสดาล 
 ๒๑ นางทิพวิภา  สุวรรณรัฐ 
 ๒๒ นางทิศา  รัตนวรรณ 
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 ๒๓ นางไทศิกา  ไพรสงบ 
 ๒๔ นางธนาภรณ์  โปษยานนท ์
 ๒๕ นางสาวธัญญธร  สุรีวังอารีย ์
 ๒๖ นางธีรวรรณ  บุญยินด ี
 ๒๗ นางนภาพร  วรรณแสง 
 ๒๘ นางนารีรัตน์  มินทราศักดิ ์
 ๒๙ นางนิ่มนวล  สุภัทรพาหิรผล 
 ๓๐ นางเบญจวรรณ  วิชยาทร 
 ๓๑ หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์  นาครทรรพ 
 ๓๒ นางปรางทอง  เอ่ียมอธิคม 
 ๓๓ นางพรจิตต์  ชวรุ่ง 
 ๓๔ นางพรพรรณ  จึงยิ่งเรืองรุ่ง 
 ๓๕ นางพรรณี  อังสนานนท ์
 ๓๖ นางพรสวรรค์  จันทร์อิทธิกุล 
 ๓๗ นางพอใจ  จันทพัฒน ์
 ๓๘ นางภัทรดา  ทองพูล 
 ๓๙ นางภานุมาตีฐต์  สมุทรคีรีจ์ 
 ๔๐ นางมนต์รัก  ภูรีศรีศักดิ์ 
 ๔๑ นางยุพดี  บุนนาค 

 ๔๒ นางรัตนาภา  เทวกุล ณ อยุธยา 
 ๔๓ นางรัตนาวดี  ทองเล็ก 
 ๔๔ นางรําไพ  สิงหรา ณ อยุธยา 
 ๔๕ นางรุ่งทิพย์  สุขสมจิตร ์
 ๔๖ นางเรวดี  ธํารงธัญวงศ ์
 ๔๗ นางวรรณวิมล  สุวรรณอัตถ ์
 ๔๘ นางวันเพ็ญ  ลีลาวชิโรภาส 
 ๔๙ นางวาสินี  ผิวผ่อง 
 ๕๐ นางสมจิตต์  สิทธิวิรัชธรรม 
 ๕๑ นางสมวงศ์  โรจน์อนนท ์
 ๕๒ นางสาวสิชา  อัญชนานันท์ 
 ๕๓ นางสุชาดา  พรหมศร 
 ๕๔ นางสุพัตรา  โอนพรัตน์วิบูล 
 ๕๕ นางสุมลรัตน์  ดํารงเกียรติวัฒนา 
 ๕๖ นางสุวลี  เวียงธีรวัฒน ์
 ๕๗ นางอรกัญญา  เณรบํารุง 
 ๕๘ นางอรพรรณ  เหลืองโรจนกุล 
 ๕๙ นางอรุณี  สรนุวัตร 
 ๖๐ นางสาวอัจฉรา  ก้องกิจวิทยา 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
  ๑ นายเทวัน  เสียงเจริญ 
 ๒ นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค 
 ๓ นายวันชัย  ยิ้มฉาย 
 ๔ นางก่อกาญจน์  เสงี่ยมพงษ์ 
 ๕ นางกอบกุล  วิสุทธิสังวร 
 ๖ นางกัญญารัตน์  ป้ันกระษิณ 

 ๗ นางกาญจนา  รังคสิริ 
 ๘ นางเครือวัลย์  เจียรณัย 
 ๙ นางจันทิมา  เตกฉัตร 
 ๑๐ นางจาริณี  สุคนธชาต ิ
 ๑๑ นางจิราวรรณ  กิติสมเกียรติ 
 ๑๒ นางจีรวรรณ  พทิยาภรณ ์



 หน้า   ๑๙๗  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๓ นางชัชชญา  ชูวงษ์ 
 ๑๔ นางชุลี  กอแสงเรือง 
 ๑๕ นางซานดร้า  ประศาสน์วินิจฉัย 
 ๑๖ นางฑ.ไพฑรูย์  บุนนาค 
 ๑๗ นางณัชชา  หันหาบุญ 
 ๑๘ นางดวงกมล  สกลเดชา 
 ๑๙ นางทวี  โพธิพพิิธ 
 ๒๐ นางทัชชภร  เวชกรกานนท์ 
 ๒๑ นางธารศรี  ศรีวรขาน 
 ๒๒ นางนพมาศ  ธนาโอฬาร 
 ๒๓ นางนารี  วีพัฒนาสุวรรณ 
 ๒๔ นางนุดีพร  เพชรพนมพร 
 ๒๕ นางบุศราวดี  เอกชัย 
 ๒๖ นางเบญจมาศ  เปลี่ยนวงษ์ 
 ๒๗ นางเบญจมาศ  วิไลชนม์ 
 ๒๘ นางเบญจวรรณ  ชยนนท ์
 ๒๙ นางเบญจวรรณ  ซูสารอ 
 ๓๐ นางประชุม  ฉายะพงศ์ 
 ๓๑ นางประภาศิริ  พุ่มพิเชฎฐ์ 
 ๓๒ นางปลั่งศรี  บุญช่วง 
 ๓๓ นางปัทมา  อนมาน 
 ๓๔ นางปิยะธิดา  วิทูรากร 
 ๓๕ นางผ่องเพ็ญ  แสงจันทร ์
 ๓๖ นางพรทิพย์  ห่านตระกูล 
 ๓๗ นางพัชรีพร  แก้วศรีนวล 
 ๓๘ นางพิมพ์วิมล  ถาวรสถิตย ์

 ๓๙ นางภัสรา  โตวิจักษณ์ชัยกุล 
 ๔๐ นางมารศรี  บุญเดช 
 ๔๑ นางยุพดี  รวิวรรณพงษ ์
 ๔๒ นางรัตนาวลี  โลหารชุน 
 ๔๓ นางรุ่งนภา  กีรติบุตร 
 ๔๔ นางวนิดา  คุณากร 
 ๔๕ นางวัชรพร  สาขากร 
 ๔๖ นางวัลลภา  ปริพนธ์พจนพิสุทธิ ์
 ๔๗ นางวิจิตรา  อุดชาชน 
 ๔๘ นางวิไล  ตปนียางกูร 
 ๔๙ นางวีณา  ศรีสรรพางค ์
 ๕๐ นางศิรินทรา  ตั้งสถาพรพันธ ์
 ๕๑ นางศิริพร  สมุทรสาคร 
 ๕๒ นางสมบัติ  ตันประเสริฐ 
 ๕๓ นางสมพร  จารุเกษมรัตนะ 
 ๕๔ นางสรญา  สุริยะวิจิตรวงศ ์
 ๕๕ นางสุคนธรัตน์  วงศ์ไทย 
 ๕๖ นางสุธีรา  บุญถนอม 
 ๕๗ นางสุพจี  วิชัยดิษฐ 
 ๕๘ ดาบตํารวจหญิง สุภาพร  ธนารุณ 
 ๕๙ นางสุมนา  จันทร์แสงศร ี
 ๖๐ นางสุรศรี  ห้าวเจริญ 
 ๖๑ นางสุไลรัตน์  โอสถานนท ์
 ๖๒ นางสุวรรณี  ตรีวฒัน์สุวรรณ 
 ๖๓ นางโสภา  ศุภสกุลอาภาพิบูล 
 ๖๔ นางอรุณศรี  หงษ์ภักดี 
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 ๖๕ นางอัญชนา  วัฒนพรมงคล 
 ๖๖ นางอัมพร  ดิศกุล ณ อยุธยา 

 ๖๗ นางอุทัยวรรณ  นาวินธรรม 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายชัยมนัส  ตั้งธรรม 
 ๒ นายณัฐวุฒิ  สุวัฒนวงศ ์
 ๓ นายปิยะ  เจริญเผ่า 
 ๔ นายรังสิต  อุดมโชค 
 ๕ นางกรชวัล  อัศวชัยโสภณ 
 ๖ นางกรวิภา  วรานิชสกุล 
 ๗ ร้อยเอกหญิง กัณณิกา  วสยางกูร 
 ๘ นางกัลยาณี  ป่ินนิกร 
 ๙ นางคัชพิณรุจา  สิทธิโชต ิ
 ๑๐ นางจงหทัย  จันทรว์ีระเสถียร 
 ๑๑ นางจารุวัฒน์  ชาติประเสริฐ 
 ๑๒ นางจิรัมพร  ธารีฉัตร 
 ๑๓ นางชนิสรา  สุนทร 
 ๑๔ นางชวลี  โอสุคนธ์ทิพย ์
 ๑๕ นางชุติกาญจน์  มณีธนวรรณ 
 ๑๖ นางแช่มช้อย  ฉายะเกษตริน 
 ๑๗ นางฐิติรัตน์  เคียงผล 
 ๑๘ นางณัฐกมล  พลจันทร์ 
 ๑๙ นางณัฐธกานต์  วงศ์นิติอังกูร 
 ๒๐ นางดาวน้อย  ขาวกระจ่าง 
 ๒๑ นางเต็มศิริ  สุรักขกะ 
 ๒๒ นางทัสสนีย์  ไทยพีระกุล 
 ๒๓ นางธนันดา  อารยวุฒ ิ

 ๒๔ นางธันยาดา  ชูขจร 
 ๒๕ นางธารณี  สุวรรณทัต 
 ๒๖ นางธิดาวรรณ  แสวงการ 
 ๒๗ นางนงลักษณ์  หาญประเสริฐ 
 ๒๘ นางนพวรรณ  ฤาชัยสา 
 ๒๙ นางนภาวรรณ  ปานมงคล 
 ๓๐ นางนลินี  อัครเดชา 
 ๓๑ นางนวมนลักษณ์  เครือหงส์ 
 ๓๒ นางนวลฉาย  รักเรือง 
 ๓๓ นางนศพร  อภิรักษ์โยธิน 
 ๓๔ นางนัยนา  วิรัชกุล 
 ๓๕ นางนาถฤดี  หิรัญญะเวช 
 ๓๖ นางนีรนุช  พันธุ์เสือ 
 ๓๗ นางนุสบา  ปุณณกันต์ 
 ๓๘ นางบุญมี  ศรีพาณิชย์ 
 ๓๙ นางบุษบา  ชัยจินดา 
 ๔๐ นางประทุม  ชัยโกศล 
 ๔๑ นางปรัศนา  ฟุ้งลัดดา 
 ๔๒ นางปรานี  อารีนิจ 
 ๔๓ นางปรารถนา  สูนนาดํา 
 ๔๔ นางปรียานุช  อุดมศรีสําราญ 
 ๔๕ นางปิยนันท์  ขําทวพีรหม 
 ๔๖ นางปิยพัชร์  ไพบูลย์ศิร ิ
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 ๔๗ นางปิยะนุช  มนทการติวงศ ์
 ๔๘ นางพรทิพย์  ณ บางช้าง 
 ๔๙ นางพรรณสมัย  นาคเฉลิม 
 ๕๐ นางพรรณี  พุ่มหิรัญ 
 ๕๑ นางพรวิมล  ดิษฐกุล 
 ๕๒ นางพลอยพิณ  เทวะผลิน 
 ๕๓ นางเพ็ญศรี  สันติปราน์รนต ์
 ๕๔ นางเพ็ญโสม  ดามาพงศ์ 
 ๕๕ นางมนัสนันท์  ศรีสุภาพ 
 ๕๖ นางมะลิวัลย์  บุญเฟื่อง 
 ๕๗ นางมัทนี  โชติศิร ิ
 ๕๘ นางมารยาท  กล่ินสุคนธ์ 
 ๕๙ นางมาลัยวรรณ  รัตตะรังส ี
 ๖๐ นางมาลี  วราศิริกุล 
 ๖๑ นางมาลีพรรณ  คุณวัฒน ์
 ๖๒ นางรัชนี  ศิริไปล์ 
 ๖๓ นางรุ่งตะวัน  มาฆทาน 
 ๖๔ นางลัคนา  โชติมา 
 ๖๕ นางวรรณวิภา  คงรัตนชาต ิ
 ๖๖ นางวรรณิภา  อิศรภักดี 
 ๖๗ นางวราภรณ์  จินาวัฒน ์
 ๖๘ นางวราลักษณ์  โพธิสาโร 
 ๖๙ นางวันดี  จุลเจริญ 
 ๗๐ นางวาทินี  พันธุ์งาม 
 ๗๑ นางวาสนา  สริวัฒน์ 

 ๗๒ นางวิชุดา  วังเสมอ 
 ๗๓ นางวรรณวิภา  ติตถะสิริ 
 ๗๔ นางศราพร  อันอาตม์งาม 
 ๗๕ นางศิริพร  บุญอารีย์ 
 ๗๖ นางศิริเพ็ญ  เมฆยงค์ 
 ๗๗ นางศุภรดา  ปทุมลังการ์ 
 ๗๘ นางเศวรัตน์  พันธุท์ว ี
 ๗๙ นางสมจิตร  ตั้งสุภากิจ 
 ๘๐ นางสรวงมณฑ์  สิทธิสมาน 
 ๘๑ นางสุดา  เชาวภานันท์ 
 ๘๒ นางสุทธิรัตน์  ศิริศักดิ ์
 ๘๓ นางสุปราณี  ชาตไพสิฐ 
 ๘๔ นางสุมาลี  สุขพินิจ 
 ๘๕ นางสุลักษณ์  ทองธิราช 
 ๘๖ นางสุวดี  บุณยรัตนพันธุ ์
 ๘๗ นางสุวรรณี  ถิระวัฒน ์
 ๘๘ นางสุวัทนา  ผะเอม 
 ๘๙ นางอนรรฆมณี  โชคคณาพทิักษ์ 
 ๙๐ นางอภิรดี  แก้วจินดา 
 ๙๑ นางอรนารถ  เชิดบุญชาติ 
 ๙๒ นางอัจฉรา  หงส์ประสิทธิ์ 
 ๙๓ นางอัจฉราภรณ์  ชูชัยยะ 
 ๙๔ นางอัญชลี  โกมุทพงศ์ 
 ๙๕ นางอารีย์  ใจแคล้ว 
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เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
  ๑ นายรักชนก  นามทอน 
 ๒ นางสาวกนกนุช  จินดาโชตสิริ 
 ๓ นางกนกอร  ยวงทอง 
 ๔ นางคนึงนิจ  แต้ประจิตร 
 ๕ นางจุฑาพัตธน์  เมนะสวัสดิ ์
 ๖ นางฉวีวรรณ  พยับวิภาพงศ ์
 ๗ นางชลธิชา  เจริญพูล 
 ๘ นางชวนชื่น  บุตรด ี
 ๙ นางชุติมา  เทือกสุบรรณ 
 ๑๐ นางสาวฑิชาพร  สุจริตกุล 
 ๑๑ นางสาวณัฐนันท์  สุยะใหญ ่
 ๑๒ นางดวงพร  สังขท์อง 
 ๑๓ นางดวงมณี  กาญจนะ 
 ๑๔ นางเต็มดวง  จันละ 
 ๑๕ นางธัญญรัตน์  สิริวิวัฒน์ภากร 
 ๑๖ นางสาวธัญพิชชา  ตรีวิชาพรรณ 
 ๑๗ นางนฤมล  ปริวุฒิพาณิชย ์
 ๑๘ นางนัดดา  ตุงคศิริวฒัน ์
 ๑๙ นางนิรชา  คุณารัตน ์
 ๒๐ นางบี  ปิตุเตชะ 
 ๒๑ นางปฎิฐา  อักษรมัต 
 ๒๒ นางปริตตา  อังกินันทน์ 
 ๒๓ นางปิยธิดา  คันธสร 
 ๒๔ นางปิยวดี  กมลศิลป์ 

 ๒๕ นางปิยะพร  สุขชุ่ม 
 ๒๖ นางพงศ์อุมา  ดิษยะศริน 
 ๒๗ นางพิชยาภรณ์  ตันกาญจนานุรักษ์ 
 ๒๘ นางพิณ  สุวรรณภักดี 
 ๒๙ นางเพ็ชรี  ชาญประดิษฐ์ 
 ๓๐ นางภัสพร  ดูดิง 
 ๓๑ นางมาริษา  ภมรมนตรี 
 ๓๒ นางเมลดา  วงษาพาณิชย์ 
 ๓๓ นางเย็นจิตต์  นกแสง 
 ๓๔ นางรวีวรรณ  บุญไพศาลบันดาล 
 ๓๕ นางวลัยรัตน์  บัวยั่งยืน 
 ๓๖ นางวาสนา  มาตรศรี 
 ๓๗ นางศรีนาฏ  สุวรรณศักดิ ์
 ๓๘ นางสวรรพิศา  จงเพิ่มวัฒนะผล 
 ๓๙ นางสวลี  วิสุทธ ิ
 ๔๐ นางสสินา  จันทร์รอด 
 ๔๑ นางสาริศา  เนื่องจํานงค์ 
 ๔๒ นางสุตินา  มัญชุสุนทรกุล 
 ๔๓ นางสุนันท์  ทรงประกอบ 
 ๔๔ นางสุปราณี  มีพันลม 
 ๔๕ นางอนงค์  ปานสกุณ 
 ๔๖ นางอรประพันธ์  ตานะเศรษฐ 
 ๔๗ นางอัญญกิตต์  เตชะพิพัฒน์ชัย 
 ๔๘ นางอานิจตา  ป่ินแก้ว 
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 ๔๙ นางอาศิระ  สุวพงษ์ 
 ๕๐ นางอินท์อร  พลายเพ็ชร์ 

 ๕๑ นางอุษา  ชุ่มกมล 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
  ๑ นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ 
 ๒ นายเอกรินทร์  เจริญศรี 
 ๓ นางกุลยา  ศิรินาวิน 
 ๔ นางเกศี  จันทราประภาวัฒน์ 
 ๕ นางขัตติยา  สุวรรณกุล 
 ๖ นางแคทเธอริน  ทองศร ี
 ๗ นางจันทิมา  สมวงศ์ 
 ๘ นางจินตนา  เรือนเงิน 
 ๙ นางจิรวรรณ  จีนาพันธ ์
 ๑๐ นางชญาดา  วิภัตภูมิประเทศ 
 ๑๑ นางชนม์ณานันท์  ประเสริฐโสภา 
 ๑๒ นางชนัญญา  เครืองาม 
 ๑๓ นางชนิดา  งามพิเชษฐ์ 
 ๑๔ นางสาวทัศนีย์  อรอ่อน 
 ๑๕ นางนฤมล  สัพโส 
 ๑๖ นางนันทนา  สอนศิร ิ
 ๑๗ นางน้ําทิพย์  ลิมปคุปตถาวร 
 ๑๘ นางนุไอนิง  กูจินามิง 
 ๑๙ นางบุญรื่น  ชัยวิรัตนน์ุกูล 
 ๒๐ นางประสันตยา  บรรทัดฐาน 
 ๒๑ นางเปรมิกา  เบ็ญจศิริวรรณ 
 ๒๒ นางผุสดี  เวชสวรรค ์

 ๒๓ นางพรรณงาม  เทวกุล 
 ๒๔ นางพรรณอร  เกียรติวินยัสกุล 
 ๒๕ นางพรรณี  ไกรฤทธิ ์
 ๒๖ นางพัชรินทร์  ลาภาโรจน์กิจ 
 ๒๗ นางพิมใจ  เกตุวัตถา 
 ๒๘ นางพิมพ์ใจ  วชิรพงศ ์
 ๒๙ นางพิมพ์อร  คงอุดม 
 ๓๐ นางภมรรัตน์  พริ้งศุลกะ 
 ๓๑ นางรวีวรรณ  เดชกิจสุนทร 
 ๓๒ นางรัชฎาวรรณ  สุนทรวร 
 ๓๓ นางรุจาภา  ตันตรานนท ์
 ๓๔ นางเรวดี  มะลูลีม 
 ๓๕ นางวาสนา  โกฏิคําลือ 
 ๓๖ นางวิชิตา  โสณกุล 
 ๓๗ นางวิภากร  สุจิตต์ 
 ๓๘ นางศิริพร  อารีรอบ 
 ๓๙ นางศิริพรรณวดี  บัวอินทร ์
 ๔๐ นางศิริมนต์  เกียรติชูศักดิ ์
 ๔๑ นางศิวพร  ตั๊นสวัสดิ ์
 ๔๒ นางศุภจิต  ติรณศักดิ์กุล 
 ๔๓ นางศุภจิรา  ทองศรี 
 ๔๔ นางศุภมาส  พันธ์สายเชื้อ 
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 ๔๕ นางสมไหม  บุษบา 
 ๔๖ นางสิริสกุล  ใสยเก้ือ 
 ๔๗ นางสุภาวดี  สุปริยศิลป์ 
 ๔๘ นางเสาวนีย์  จันทน์แดง 
 ๔๙ นางโสภา  สุจริตกุล 
 ๕๐ นางหัน  กุลวงษา 

 ๕๑ นางอรวรรณ  พันธศุักดิ์ 
 ๕๒ นางอรุณี  เดชวิทักษ์ 
 ๕๓ นางอัญชลี  โพธิพิพิธ 
 ๕๔ นางอัฐฉราภรณ์  เลิศด้วยลาภ 
 ๕๕ นางอาภาภัทร  วัชโรทัย 
 

 




