
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชย่ิูงชางเผือก 

และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

 

 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่   
๕  ธนัวาคม  ๒๕๕๐  รวมทั้งส้ิน  ๗,๑๓๓  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ประจําป  ๒๕๕๐ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายปยสวัสด์ิ  อัมระนันทน   
๒  นายมรกต  กรเกษม 
๓  นายรุงเรือง  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
๔  นายวรากรณ  สามโกเศศ 
๕  นายกิตติ  ล้ิมชัยกิจ   
๖  พลโท  เจริญศักด์ิ  เที่ยงธรรม 
๗  พลตํารวจโท  ชัยยันต  มะกล่ําทอง 
๘  นายเชนทร  วิพัฒนบวรวงศ 
๙  นายณรงคชัย  อัครเศรณี 

๑๐  นายทรงพล  ทิมาศาสตร 
๑๑  พลโท  บรรเทิง  พนูขํา   
๑๒  พลตํารวจเอก  บุญศรี  หุนสวัสด์ิ 
๑๓  พลเรือโท  พะจุณณ  ตามประทีป 
๑๔  นายวัฒนา  สวรรยาธิปติ 
๑๕  พลตํารวจโท  วิโรจน  จันทรังษี 
๑๖  นายสราวุธ  วัชรพล 
๑๗  นายสุริชัย  หวันแกว   
๑๘  นายเสฐียรพงษ  วรรณปก 
๑๙  พลตํารวจโท  อดุลย  แสงสิงแกว 
๒๐  หมอมราชวงศปรีดิยาธร  เทวกุล 
๒๑  นายสมโภชน  กาญจนาภรณ 

๒๒  นายสมเกียรติ  กุลวิทิต 
๒๓  นายสมยศ  วัฒนภิรมย   
๒๔  นายสมรรถชัย  วิศาลาภรณ 
๒๕  นายสุทัศน  ทิวทอง 
๒๖  นายสุเมธ  รอยกุลเจริญ 
๒๗  นายโสภณ  บุญกูล 
๒๘  นายแกวสรร  อติโพธิ 
๒๙  นายสัก  กอแสงเรือง 
๓๐  นายลอยเลื่อน  บนุนาค 
๓๑  พลโท  ศิรพงศ  บุญพัฒน 
๓๒  นายศิระชัย  โชติรัตน 
๓๓  นายสุทธิศักด์ิ  เอี่ยมประสิทธิ์   
๓๔  นายสุรชัย  ภูประเสริฐ 
๓๕  พลเอก  หมอมหลวงกิติมาศ  สุขสวัสด์ิ   
๓๖  พลเอก  จงศักด์ิ  พานิชกุล 
๓๗  พลเอก  ชัยพัฒน  ธีรธํารง 
๓๘  พลเอก  ชัยโรจน  ธรรมศารทูล 
๓๙  พลเอก  ชาญชัย  สุนทรเกส 
๔๐  พลเอก  ชศูิลป  คุณาไทย 
๔๑  พลเอก  ทรงกิตติ  จักกาบาตร  
๔๒  พลเอก นิพนธ  ศิริพร 



 หนา   ๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๔๓  พลเอก  บุญเลศิ  จันทราภาส 
๔๔  พลเอก  ปรีชา  ตุลยสุวรรณ 
๔๕  พลเอก  ปติ  กัมพูพงศ 
๔๖  พลเอก  พิชิต  ศิลากร 
๔๗  พลเอก  ภาษิต  สนธิขันธ 
๔๘  พลเอก  มนตรี  อยูพงษพิทักษ 
๔๙  พลเอก  มานะ  ประจักษจิตต   
๕๐  พลเอก  รังสาทย  แชมเชื้อ 
๕๑  พลเอก  วรเดช  ภูมิจิตร 
๕๒  พลเอก  วุฒิชัย  พรพิบูลย 
๕๓  พลเอก  สุเจตน  วัฒนสุข 
๕๔  พลเอก  สุภาษิต  วรศาสตร 
๕๕  พลเอก  อธิคม  ตันเลิศ   
๕๖  พลเอก  อภิชัย  ทรงศิลป 
๕๗  พลเรือเอก  กฤษฎา  เฟองระบิล 
๕๘  พลเรือเอก  จักราวุธ  สุนทรสีมะ 
๕๙  พลเรือเอก  ยงยุทธ  หรัญโต 
๖๐  พลเรือเอก  วิชัย  จุฑาภักดีประเสริฐ 
๖๑  พลเรือเอก  ศิษฐวัชร  วงษสุวรรณ 
๖๒  พลเรือเอก  สมเดช  ทองเปยม 
๖๓  พลเรือเอก  สมบัติ  อักษรศรี   
๖๔  พลเรือเอก  เสนห  สุนทรมงคล 
๖๕  พลเรือเอก  อภิชาติ  เพ็งศรีทอง 
๖๖  พลอากาศเอก  ครองธรรม  รักษงาร 
๖๗  พลอากาศเอก  ชชูาติ  ชวนชม 
๖๘  พลอากาศเอก  บุญชวย  สุภรสุข 
๖๙  พลอากาศเอก  ประภาส  เจียมฉวี 

๗๐  พลอากาศเอก  ปญญา  ศรีสุวรรณ 
๗๑  พลอากาศเอก  พรชัย  รามโกมุท   
๗๒  พลอากาศเอก  พุฑฒิ  มังคละพฤกษ 
๗๓  พลอากาศเอก  วัลลภ  มีสมศัพย 
๗๔  พลอากาศเอก  ศิลปชัย  จําปาเงิน 
๗๕  พลอากาศเอก  สมนึก  เย่ียมสถาน 
๗๖  พลอากาศเอก  สุกําพล  สุวรรณทัต 
๗๗  พลอากาศเอก  อาคม  กาญจนหิรัญ 
๗๘  พลโท  กําธร  ชืน่บุญ 
๗๙  พลโท  ฉัตรชัย  ทัศนียานนท   
๘๐  พลโท  บัญชา  มรินทรพงษ 
๘๑  พลโท  พัฒนชัย  นาวีเสถียร 
๘๒  พลโท  มนัส  รัศม ี
๘๓  พลโท  สืบสันต  ทรรทรานนท   
๘๔  พลโท  อาคม  รักสําหรวจ 
๘๕  พลอากาศโท  เดชา  หันหาบุญ 
๘๖  พลอากาศโท  สมคิด  สุขบาง 
๘๗  นายชวลิต  เศรษฐเมธีกุล 
๘๘  นายศานิต  รางนอย 
๘๙  นายจีระศักด์ิ  ธเนศนนัท 
๙๐  นายชัยสิริ  อนะมาน 
๙๑  นายวศิน  ธีรเวชญาณ 
๙๒  นายศิริวัฒน  สุทธิเกษม 
๙๓  นายทินกร  นําบุญจิตต   
๙๔  นายสุรพงษ  ปราณศิลป 
๙๕  นายอดิศักด์ิ  ศรีสรรพกิจ 
๙๖  นายนพดล  ประไพตระกูล 



 หนา   ๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๙๗  นายพิษณุ  เหรียญมหาสาร 
๙๘  นายเจตน  ธนวัฒน 
๙๙  นายนเรศ  จิตสุจริตวงศ 

๑๐๐  นายปานชัย  บวรรัตนปราณ 
๑๐๑  นายสมบูรณ  งามลักษณ 
๑๐๒  นายไพโรจน  สุขสัมฤทธิ์ 
๑๐๓  นายอารักษ  สังหิตกุล 
๑๐๔  นายโกวิท  พัฒนาปญญาสัตย 
๑๐๕  นายคิม  ไชยแสนสุข 
๑๐๖  นายจํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ 
๑๐๗  นายณรงค  สาริสุต 
๑๐๘  นายเดือน  คําดี 
๑๐๙  นายทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน   
๑๑๐  เรืออากาศโท  ทวีป  ศิริรัศม ี
๑๑๑  นายนิราศ  สรางนิทร   
๑๑๒  นายปราโมทย  เดชะอําไพ 
๑๑๓  นายพงษศักด์ิ  ชัยศิลปวัฒนา 
๑๑๔  นายพิบูลย  อิทธิระวิวงศ 
๑๑๕  นายภานุพันธ  ทรงเจริญ 
๑๑๖  นายมณฑล  สงวนเสริมศรี 
๑๑๗  นายมาริษศักร  กัลลประวิทธ 
๑๑๘  นายรังสรรค  ธนะพรพันธุ 
๑๑๙  นายวันชัย  วนะชิวนาวิน 
๑๒๐  นายวิบูลย  ล้ีสุวรรณ 
๑๒๑  นายวิวัฒน  กิรานนท 
๑๒๒  นายวีระพงษ  บุญโญภาส 
๑๒๓  นายวีระศักด์ิ  วงษสมบัติ   

๑๒๔  นายสมยศ  จารุวิจิตรรัตนา 
๑๒๕  นายสายัณห  ทัดศรี   
๑๒๖  นายสุชาย  สุนทราภา 
๑๒๗  นายสุรพงษ  โสธนะเสถียร 
๑๒๘  นายสุรพล  สุวรรณกูล 
๑๒๙  นายสุรัตน  โคมินทร 
๑๓๐  นายอนุสรณ  ล่ิมมณ ี
๑๓๑  นายอรรถ  นานา   
๑๓๒  นายอําพล  ไมตรีเวช 
๑๓๓  นายเกษม  ตันติผลาชีวะ 
๑๓๔  นายชูวิทย  ลิขิตย่ิงวรา 
๑๓๕  นายทวีทอง  กออนนัตกูล 
๑๓๖  นายธีรวุฒิ  โกมุทบุตร 
๑๓๗  นายนรา  นาควัฒนานุกูล 
๑๓๘  นายบุญเลิศ  ล้ิมทองกุล 
๑๓๙  นายประยงค  สุริยจามร 
๑๔๐  นายปยะพงศ  วัฒนวีร 
๑๔๑  นายพินิจ  หิรัญโชติ   
๑๔๒  นายไพจิตร  วราชิต 
๑๔๓  นายวิทยา  จารุพูนผล   
๑๔๔  นายศิริวัฒน  ทิพยธราดล 
๑๔๕  นายสมภพ  พันธุโฆษิต   
๑๔๖  นายสมยศ  เจริญศักด์ิ 
๑๔๗  นายสุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล 
๑๔๘  นายแสงชัย  สีมาขจร 
๑๔๙  นายประทีป  โภคะกุล   
๑๕๐  นายปยะสกล  สกลสัตยาทร 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๕๑  นายลําจวน  ขําศิริ 
๑๕๒  นายสนอง  บูรณะ 
๑๕๓  นายอินทรจันทร  บุราพันธ 
๑๕๔  นายการุณ  บุณยอุดมศาสตร 
๑๕๕  นายกิตินันท  เจริญสุข 
๑๕๖  นายกิตินันท  ธชัประมุข 
๑๕๗  นายเกียรติพล  ภูจํารูญ 
๑๕๘  นายกอเกียรติ  ทาวประยูร 
๑๕๙  นายจักรชัย  อินทรวนิช 
๑๖๐  นายจํารัส  อัตถสุริยานันท 
๑๖๑  รอยเอก  ฉัตรชัย  กันนิ่ม   
๑๖๒  นายชยเดช  หวยหงษทอง 
๑๖๓  นายชัยวัฒน  ตันต์ิเปลง   
๑๖๔  นายชัยวัฒน  โลวณิชเกียรติกุล 
๑๖๕  นายชาญชัย  เผาภู   
๑๖๖  นายชาติชาย  ทองออน 
๑๖๗  รอยโท  ไชยา  เปรมประเสริฐ   
๑๖๘  นายไชพงษ  อัศวบุญญาเลิศ 
๑๖๙  นายนิพนธ  ดานวิวัฒน 
๑๗๐  นายเนตร  นาคสุข 
๑๗๑  นายประพัฒน  กองมะลิกันแกว 
๑๗๒  นายประสพโชค  วสิกชาติ 
๑๗๓  นายประสิทธิ์  จันทรวิสุทธิ์ 
๑๗๔  นายประสิทธิ์  สุขนฤเศรษฐกุล 
๑๗๕  นายปญญา  สุนทรพฤกษ 
๑๗๖  นายพรชัย  เหลืองอารีพร 
๑๗๗  นายพินิจ  ตันสถิรานันท 

๑๗๘  นายไพบูลย  ถาวรวิจิตร 
๑๗๙  นายไพโรจน  คงฤทธิ์   
๑๘๐  นายมนตชัย  บอทรัพย 
๑๘๑  นายมีชัย  เหลืองกําจร 
๑๘๒  นายรุจ  เข่ือนสุวรรณ 
๑๘๓  นายเริงฤทธิ์  สิทธิไตรย   
๑๘๔  นายวงศสกุล  กิตติพรหมวงศ 
๑๘๕  นายวชิระ  สนธิรักษ   
๑๘๖  นายวันชัย  เอื้อวรกุลชัย 
๑๘๗  นายวิชาญ  ธรรมสุจริต 
๑๘๘  นายวิเชียร  ถนอมพชิัย 
๑๘๙  นายวิศิษฎ  ภูวิทยพันธุ   
๑๙๐  นายวีระชัย  ทรัพยวณิช 
๑๙๑  นายสมเกียรติ  แพทยคุณ 
๑๙๒  นายสมเกียรติ  เลี่ยมสมบูรณ 
๑๙๓  นายสมเจตน  ชัยเฉลิมปรีชา   
๑๙๔  นายสมบูรณ  มวงกล่ํา 
๑๙๕  นายสมพร  แยมนิล 
๑๙๖  นายสมโภชน  ล้ิมประยูร 
๑๙๗  นายสมศักด์ิ  ติยะวานิช 
๑๙๘  รอยเอก  สมศักด์ิ  หวลบุตตา 
๑๙๙  นายสาวิตร  บุญประสิทธิ์ 
๒๐๐  นายสิทธิพร  ครุฑนาค 
๒๐๑  นายสุขุม  เหมันต 
๒๐๒  นายสุทธิ  ผองออน 
๒๐๓  นายสุทิน  เจริญรักษา 
๒๐๔  นายสุนทร  สุรวัฒนาวงศ 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๐๕  นายสุพิศาล  สุธรรมชัย 
๒๐๖  นายสุริยะ  แบงสวน 
๒๐๗  นายอนันต  สินธุรักษ 
๒๐๘  นายอภิเชาว  สีลวานิช 
๒๐๙  นายอายุธ  สมานเดชา   
๒๑๐  รอยเอก  อํานวย  จีนถนอม 
๒๑๑  นายอํานาจ  มุทิตาเจริญ 
๒๑๒  นายอิทธิพล  เพิม่ศรี 
๒๑๓  นายอิสระ  พานิชวัฒนา 
๒๑๔  พลตํารวจเอก  ธานี  สมบูรณทรัพย 
๒๑๕  พลตํารวจเอก  ปรุง  บุญผดุง   
๒๑๖  พลตํารวจเอก  ปานศิริ  ประภาวัต 
๒๑๗  พลตํารวจเอก  วิโรจน  พหลเวชช 
๒๑๘  พลตํารวจโท  จงรัก  จุฑานนท 
๒๑๙  พลตํารวจโท  ฉัตรชัย  โปตระนันทน   
๒๒๐  พลตํารวจโท  วันชัย  ศรีนวลนัด 
๒๒๑  พลตํารวจโท  อัมรินทร  เนียมสกุล   
๒๒๒ นายศราวุธ  เมนะเศวต 
๒๒๓ นายกงจักร  โพธิ์พรอม 
๒๒๔ นายกมล  คําเพ็ญ 
๒๒๕ นายกฤตพงศ  เอี่ยมวรเมธ 
๒๒๖ นายกัมปนาท  วงษนรา 
๒๒๗ นายกําพล  ษมาคุณากร   
๒๒๘ นายเกรียงศักด์ิ  โฆมานะสิน 
๒๒๙  นายกอพงศ  สุวรรณจูฑะ 
๒๓๐  นายขจรศักด์ิ  บุญเกษม 
๒๓๑  นายจรัส  วงศตระกูล   

๒๓๒ นายเจษฎาวิทย  ไทยสยาม 
๒๓๓ นายชวลิต  อิศรเดช 
๒๓๔ นายชัยยุทธ  กลับอําไพ 
๒๓๕ นายชูดิษฐ  ตันทวีวงศ 
๒๓๖  นายชูศักด์ิ  จําปา 
๒๓๗ นายเชด  กวีบริบูรณ   
๒๓๘ นายไชยยศ  วรนันทศิริ 
๒๓๙  นายณรงค  กลั่นวารินทร 
๒๔๐  นายเดชา  อัชรีวงศไพศาล 
๒๔๑  นายทวีศักด์ิ  อุนนาทรรัตนกุล 
๒๔๒ นายทองเพียร  มูลกาย 
๒๔๓ นายธงชัย  จันทรวิรัช 
๒๔๔ นายธวัชชัย  รัตนเหลี่ยม 
๒๔๕ นายธัชพงศ  วิสุทธิสังวร   
๒๔๖  นายธีรวัฒน  ไตรวารี 
๒๔๗ นายธีรวัฒน  วิสุทธิภักดี   
๒๔๘ นายธีระเดช  ยุวชิต 
๒๔๙  นายนพดล  คชรินทร 
๒๕๐  นายบุญชัย  กริชชาญชัย 
๒๕๑  นายประสงค  จรูญรัตนา 
๒๕๒ นายประสาร  กีรานนท 
๒๕๓ นายประเสริฐ  เสียงสุทธิวงศ 
๒๕๔ นายปลื้ม  นวลนิ่ม 
๒๕๕ นายปญญา  ชอมณ ี
๒๕๖  นายปานทอง  สุมมาตย 
๒๕๗ นายเผด็จ  ชมพานชิย   
๒๕๘ นายพงษธร  จันทรอุดม 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๕๙  นายพงษรัตน  เครือกลิ่น   
๒๖๐  นายพลศักด์ิ  พฤกษฎาจันทร 
๒๖๑  นายพอพันธุ  คิดจิตต 
๒๖๒ นายพิชัยวัฒน  อุตะเดช 
๒๖๓  นายพีระพงษ  เธียรประดับ   
๒๖๔  นายเมธี  ประจงการ 
๒๖๕  นายรังสรรค  โรจนชีวิน 
๒๖๖  นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน 
๒๖๗  นายเลิศลภ  กิตติถนอม 
๒๖๘  นายวันชัย  ธํารงพิริยะพันธ 
๒๖๙  นายวิชัย  ชางหัวหนา 
๒๗๐  นายวิเชียร  โบราณวัฒน 
๒๗๑  นายวิทยา  ย่ิงวิริยะ 
๒๗๒ นายวินิตย  ศรีภิญโญ 
๒๗๓ นายวีระพงศ  สุดาวงศ 
๒๗๔ นายศักด์ิชัย  รังษีวงศ 
๒๗๕ นายศิริชัย  คุณจักร   
๒๗๖  นายศิริชัย  ศิริกุล 
๒๗๗ นายศุภมิตร  บุญประสงค 
๒๗๘ นายสถาพร  ดาโรจน 
๒๗๙  นายสนิท  ตระกูลพรายงาม 
๒๘๐  นายสมเกียรติ  คมสัตยธรรม 
๒๘๑  นายสมเจริญ  พุทธิประเสริฐ 
๒๘๒ นายสมชาย  ธารณธรรม 
๒๘๓ นายสมเลข  สุวรรณนิมิตร 
๒๘๔ นายสิทธิโชติ  อินทรวิเศษ 
๒๘๕ นายสืบพงษ  ศรีพงษกุล 

๒๘๖  นายสุทิน  อุยตระกูล 
๒๘๗ นายสุพจน  บําเพ็ญวัฒนา 
๒๘๘ นายสุรพล  สนธยานนท 
๒๘๙  นายสุรศักด์ิ  ตันโสรัจประเสริฐ   
๒๙๐  นายสุวัฒน  ไวยุพัฒนธ ี
๒๙๑  นายเสถียร  ศรีทองชัย 
๒๙๒  นายอนันต  ยมจินดา 
๒๙๓  นายอนุสรณ  จิวัธยากูล 
๒๙๔  นายอนุสรณ  ศรีเมนต 
๒๙๕  นายอรพงษ  ศิริกานตนนท   
๒๙๖  นายอรุณ  เรืองเพชร 
๒๙๗  นายเอกวิทย  วัชชวัลคุ 
๒๙๘  นายชูชัย  ศุภวงศ 
๒๙๙  นายพิชัย  ไชยพจนพานชิ 
๓๐๐  นายอนันต  ศิริภัสราภรณ 
๓๐๑  นายสมใจ  นิม่เล็ก 
๓๐๒  นายจีระพงษ  สิวายะวิโรจน 
๓๐๓  นายประพันธ  ศิริรัตนธํารง 
๓๐๔  นายสนิท  สนัน่ศิลป 
๓๐๕  นายสุพล  สินสมุทร 
๓๐๖  นายเสรี  สุธรรมชัย 
๓๐๗  พลโท  อาชวัน  อินทรเกสร 
๓๐๘  นายอาทิตย  สินธพานนท 
๓๐๙  นายดํารงค  หอมดี 
๓๑๐  นายถนอม  อนิทรกําเนิด 
๓๑๑  นายธงชัย  อนันตกูล   
๓๑๒  นายประหยัด  พงษดํา 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๓๑๓  นายปรีดี  เกษมทรัพย 
๓๑๔  นายมังกร  ทองสุขดี 
๓๑๕  นายเมธี  กุลกํามธร   
๓๑๖  นายสมศักด์ิ  จักรไพวงศ 
๓๑๗  นายสําเริง  แหยงกระโทก 
๓๑๘  นายสุวัฒก  นิยมคา 
๓๑๙  นายเสนอ  บุญประสาท   
๓๒๐  นายอานนท  เที่ยงตรง 
๓๒๑  นางประทุมพร  วัชรเสถียร 
๓๒๒ นางมาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ 
๓๒๓ นางอุมา  สุคนธมาน 
๓๒๔ นางปานตา  ศิริวัฒน 
๓๒๕ นางสาววนิดา  นวลบุญเรือง   
๓๒๖  นางสาวศศิธารา  พิชัยชาญณรงค 
๓๒๗ นางกุลวดี  ตรองพาณิชย 
๓๒๘ นางสาวจิรพันธ  พันธวุฒิกร 
๓๒๙  นางจุฬาภรณ  รุงพิสุทธิพงษ 
๓๓๐  นางดวงใจ  กสานติกุล 
๓๓๑  นางนงนุช  วณิตยธนาคม 
๓๓๒ นางนภาธร  บานชื่น 
๓๓๓  นางนันทิกา  ทวิชาชาติ 
๓๓๔  นางสาวบุญมี  สถาปตยวงศ 
๓๓๕  นางปราณี  ฟูเจริญ   
๓๓๖  นางผกากรอง  ลุมพิกานนท 
๓๓๗  นางผาสุข  อินทราวุธ   
๓๓๘  นางสาวพิไล  พูลสวัสด์ิ 
๓๓๙  นางสาวพีรพรรณ  ตันอารีย   

๓๔๐  นางยงควิมล  เลณบุรี 
๓๔๑  นางสาวศศิธร  ผูกฤตยาคามี   
๓๔๒ นางสาวสยมพร  ศิรินาวิน 
๓๔๓  นางสรอยตระกูล  อรรถมานะ   
๓๔๔  นางสุชีลา  จันทรวิทยานุชิต 
๓๔๕  นางสาวสุมาลี  เกียรติบุญศรี 
๓๔๖  นางสาวสุมิตรา  ทองประเสริฐ 
๓๔๗  นางสาวอรษา  สุตเธียรกุล 
๓๔๘  นางอรอนงค  นัยวิกุล 
๓๔๙  นางสาวอําไพวรรณ  จวนสัมฤทธิ์ 
๓๕๐  นางสาวกาญจนา  กาญจนสินิทธ 
๓๕๑  นางพิมพใจ  นัยโกวิท 
๓๕๒ นางสาวเพราะพริ้ง  จันทรเจริญสุข 
๓๕๓  นางสาวเพ็ญจันทร  สายพันธ 
๓๕๔  นางวัฒนีย  เย็นจิตร 
๓๕๕ นางวันดี  โภคะกุล 
๓๕๖  นางอรุณลักษณ  โคมินทร 
๓๕๗ นางกุลวดี  ฤกษสมบูรณดี   
๓๕๘  นางฉันทนา  ประทุมสุวรรณ 
๓๕๙  นางชนิญญา  ชัยสุวรรณ 
๓๖๐  นางสาวบุญทอง  เอี่ยมอรามศักด์ิ 
๓๖๑  นางพฤฒิพร  เนติโพธิ ์
๓๖๒  นางสาวภิญทิพ  บุนนาค 
๓๖๓  นางลัดดาวัลย  สินธุรักษ   
๓๖๔  นางวลัยรัตน  วิชพันธุ 
๓๖๕  นางอรอนงค  วัฒนินธวงศ   
๓๖๖  นางขนิษฐา  อรุณวงศ 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๓๖๗  นางจรรยา  จีระเรืองรัตนา   
๓๖๘  นางจิราวรรณ  สุญาณวนิชกุล 
๓๖๙  นางนภาพร  จันทกุล 
๓๗๐  นางประทานพร  ยอดปญญา 
๓๗๑  นางปลื้มจิต  จุลฤกษ 
๓๗๒ นางปาริชาติ  ภูสํารวจ 
๓๗๓  นางพัชรภรณ  อนุวุฒินาวนิ 
๓๗๔  นางภคมณฑน  ศักด์ิศรีมณีกูล 
๓๗๕ นางรัชนี  สุขใจ 

๓๗๖  นางศุภลักษณ  พิชญเวคิน 
๓๗๗ นางสาวสุจิตรา  พัฒนภักดี   
๓๗๘  นางสาวสุนันท  วสาคารวะ 
๓๗๙  นางอภิรดี  โพธิ์พรอม 
๓๘๐  นางสาวอรุณี  วีระรัศมี 
๓๘๑  นางสาวพรทิพย  ทองดี 
๓๘๒ พลตรีหญิง  ทรรศนีย  ปจจุสานนท 
๓๘๓  นางสุดใจ  ดิษฐอํานาจ

 
มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายธีรภัทร  เสรีรังสรรค 
๒  นายพลเดช  ปนประทีป 
๓  นายไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
๔  นายสุวิทย  ยอดมณี 
๕  รอยตํารวจโท  ฉัตรชัย  บุญยะอนันต 
๖  พลตรี  ประพาศ  ศกุนตนาค 
๗  นายวินัย  สะมะอุน 
๘  นายสมเกียรติ  ออนวิมล 
๙  พลตรี  อดุล  อุบล 

๑๐  นายสังศิต  พิริยะรังสรรค 
๑๑  นายกมล  สกลเดชา 
๑๒  นายกิตดนัย  ธรมธัช 
๑๓  นายกุศล  รักษา   
๑๔  นายจิรศักด์ิ  จิรวดี 
๑๕  นายจีรพัฒน  กลอมสกุล 
๑๖  นายชัยโรจน  เกตุกําเนิด 

๑๗  นายเดช  เอี่ยมย้ิม 
๑๘  นายธีรรัฐ  อรามทวีทอง 
๑๙  นายธีระเดช  เดชะชาติ   
๒๐  นายบรรจงศักด์ิ  วงศปราชญ 
๒๑  นายประนัย  วณิชชานนท 
๒๒ นายประสาน  บางประสิทธิ์ 
๒๓ นายพงษศักด์ิ  กัมพูสิริ 
๒๔ นายพัลลภ  รัตนจันทรา 
๒๕ นายไพศาล  บุญเกิด 
๒๖ นายภานุพันธ  ชัยรัต 
๒๗ นายมณนัส  จุฑานนท 
๒๘ พันเอก  วรศักด์ิ  อารีเปยม 
๒๙  นายวิษณุ  วรัญู 
๓๐  นายวีระ  แสงสมบูรณ 
๓๑  นาวาเอก  วุฒิ  มีชวย   
๓๒ นายสมเกียรติ  ชุมวิสูตร 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๓๓  นายสมชาย  เอมโอช 
๓๔  นายสมภพ  ผองสวาง 
๓๕  นายสมศักด์ิ  ศุภะรัชฏเดช 
๓๖  นายสมิง  พรทวีศักด์ิอุดม 
๓๗  นายสุจินต  จุฑาธิปไตย 
๓๘  นายสุชาติ  มงคลเลิศลพ 
๓๙  นายสุรเดช  พหลภาคย   
๔๐  นายเสถียร  ทิวทอง 
๔๑  นายเสนห  บุญทมานพ   
๔๒  นายอนุพงศ  สุขเกษม 
๔๓  นายอนุวัฒน  ธาราแสวง 
๔๔  นายเมธี  ครองแกว 
๔๕  นายวสันต  พานิช 
๔๖  นายกมล  สุขสมบูรณ 
๔๗  นายชาคริต  บุญฑียกุล 
๔๘  พลตํารวจตรี  พีรพันธุ  เปรมภูติ 
๔๙  นายระพีพันธุ  สริวัฒน 
๕๐  นายสุรพันธุ  จุนพิจารณ 
๕๑  พลเอก  จิรเดช  คชรัตน 
๕๒  พลเอก  ธีระวัฒน  บุณยะประดับ 
๕๓  พลเอก  เธียรวิชญ  สายพงศ   
๕๔  พลเอก  นนินาท  เบี้ยวไขมุข 
๕๕  พลเอก  พิชิต  ยูวะนิยม 
๕๖  พลเอก  รณยุทธ  ฤทธิฦาชัย 
๕๗  พลเอก  วสิษฐธร  สุขสภา 
๕๘  พลเอก  วิชิต  สาทรานนท 
๕๙  พลเอก  สมชัย  มาระเนตร 

๖๐  พลเอก  องคกร  ทองประสม 
๖๑  พลโท  กอบบุญ  วิชิต 
๖๒  พลโท  กันตินนัท  เสภู 
๖๓  พลโท  กานต  สุมะโน 
๖๔  พลโท  ไกรฤกษ  ขันทองคํา 
๖๕  พลโท  จารึก  พัฒนธรรม   
๖๖  พลโท  จิตติพงศ  สุวรรณเศรษฐ 
๖๗  พลโท  จิรชัย  เดชดํารง   
๖๘  พลโท  ฉัตรชัย  ถาวรบุตร 
๖๙  พลโท  ฉัตรชัย  หิรัญเรือง   
๗๐  พลโท  ชยุติ  บุญปาน 
๗๑  พลโท  ชัชพชัร  แยมงามเรียบ 
๗๒  พลโท  ชาตรี  ทัตติ 
๗๓  พลโท  ชาติชาย  บุญวัฒนะกุล   
๗๔  พลโท  ชายศักด์ิ  โสมกุล 
๗๕  พลโท  ดุสิต  เครือใย   
๗๖  พลโท  แดน  มีชูอรรถ 
๗๗  พลโท  ทวนทอง  อินทรทัต 
๗๘  พลโท  ธน ู อําไพ 
๗๙  พลโท  ธรรมนูญ  ชิตวัชระ 
๘๐  พลโท  ธีระศักด์ิ  ฤทธิวงศ 
๘๑  พลโท  นพดล  จันทสูตร   
๘๒  พลโท  นพรัตน  ยอดวิมล 
๘๓  พลโท  นนัทวัฒน  รุธิรวัฒน   
๘๔  พลโท  บดินทร  ลักษมีวาสิน 
๘๕  พลโท  บัญญัติ  ดํารงคเผา 
๘๖  พลโท  หมอมหลวงประสบชัย  เกษมสันต 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๘๗  พลโท  ปริญญา  ชัยสุกวัฒน 
๘๘  พลโท  ปริญญา  บูรณางกูร 
๘๙  พลโท  พงศเอก  อภิรักษโยธิน 
๙๐  พลโท  พงษศักด์ิ  อินทรวงสสักด์ิ 
๙๑  พลโท  พฤทธิ์  สุวรรณทัต 
๙๒  พลโท  พัลลภ  ตุละรัต 
๙๓  พลโท  พิชา  วัฒนะธารี   
๙๔  พลโท  พิบูลย  มุงหมาย 
๙๕  พลโท  พิภพ  พวงเพช็ร   
๙๖  พลโท  พิรุณ  แผวพลสง 
๙๗  พลโท  พิเศษพร  พุธานานนท 
๙๘  พลโท  ภุชงค  รัตนวรรณ 
๙๙  พลโท  ภูษิต  รัตนธรรม 

๑๐๐  พลโท  มงคล  เผาพงษคลาย 
๑๐๑  พลโท  มณฑล  บํารุงพฤกษ 
๑๐๒  พลโท  มานพ  สงพะโยม 
๑๐๓  พลโท  มาโนช  เปรมวงศศิริ   
๑๐๔  พลโท  ยุทธพงษ  พวงทอง 
๑๐๕  พลโท  รณวิทย  อุปถมัภนรากร 
๑๐๖  พลโท  เล็ก  จูฑะสุต 
๑๐๗  พลโท  ฦาฤทธิ์  จุลกรังคะ 
๑๐๘  พลโท  วรวัฒน  อินทรทัต 
๑๐๙  พลโท  วรวิทย  พรรณสมัย 
๑๑๐  พลโท  วิบูลย  รักษาเสรี 
๑๑๑  พลโท  วิรัช  แกวขาว   
๑๑๒  พลโท  วิโรจน  ชนะสิทธิ ์
๑๑๓  พลโท  วิลาศ  รัชณณ 

๑๑๔  พลโท  วิศิษฎ  สมานันตกุล 
๑๑๕  พลโท  วิษณุ  ประยูรศร 
๑๑๖  พลโท  วีระพล  เร่ียมทอง 
๑๑๗  พลโท  ศุภชัย  เวฬุกาญจนา 
๑๑๘  พลโท  ศุภลักษณ  สุวรรณะชฎ 
๑๑๙  พลโท  ศุภอักษร  สังประกุล   
๑๒๐  พลโท  สมกิจ  มวงเล่ียม 
๑๒๑  พลโท  สมเกียรติ  สุทธิไวยกิจ 
๑๒๒  พลโท  สมบูรณ  ศรีมณฑา 
๑๒๓  พลโท  สมพล  วีระศักด์ิ 
๑๒๔  พลโท  สมมาตร  ดีประดิษฐ 
๑๒๕  พลโท  สมศักด์ิ  ถาวรศิริ 
๑๒๖  พลโท  สมหมาย  เกาฏีระ 
๑๒๗  พลโท  สมหวัง  ยัญญะสิทธิ์   
๑๒๘  พลโท  สําเริง  ศิวาดํารงค 
๑๒๙  พลโท  สิทธิชัย  ธิยะใจ 
๑๓๐  พลโท  สุจินต  หมวกแกว 
๑๓๑  พลโท  สุชาติ  ตระกูลย่ิงยง   
๑๓๒  พลโท  สุรพล  เผื่อนอัยกา 
๑๓๓  พลโท  สุรพันธ  ศรีสาคร 
๑๓๔  พลโท  อดิศร  สุวรรณตรา 
๑๓๕  พลโท  อนนัต  อิ่มสมบูรณ   
๑๓๖  พลโท  อภิสิทธิ์  วีระบูล 
๑๓๗  พลโท  อํานวย  ถิระชุณหะ 
๑๓๘  พลโท  อิสระ  วัชรประทีป 
๑๓๙  พลเรือโท  โกมินทร  โกมุทานนท 
๑๔๐  พลเรือโท  ยุทธนา  ฟกผลงาม 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๔๑  พลเรือโท  รณนท ี สังขรุง   
๑๔๒  พลเรือโท  สุวิทย  ธาระรูป 
๑๔๓  พลเรือโท  อิทธิชัย  ศรีปาน   
๑๔๔  พลอากาศโท  กูเกียรติ  กลอมศรี 
๑๔๕  พลอากาศโท  ขวัญชัย  เอี่ยมรักษา   
๑๔๖  พลอากาศโท  ชูกิจ  อิ่มสะอาด 
๑๔๗  พลอากาศโท  ณราฤทธิ์  เหลาคํา 
๑๔๘  พลอากาศโท  ดิลก  ทรงกัลยาณวัตร 
๑๔๙  พลอากาศโท  ทศพล  สงาเนตร   
๑๕๐  พลอากาศโท  ธงชัย  ธารนพ 
๑๕๑  พลอากาศโท  เพ็ญยศ  นาคเพ็ชร 
๑๕๒  พลอากาศโท  มานิตย  ชางเผือก 
๑๕๓  พลอากาศโท  รังสรรค  แจงเจนกิจ   
๑๕๔  พลอากาศโท  วัฒนา  ลับไพรี 
๑๕๕  พลอากาศโท  ศรีเชาวน  จันทรเรือง   
๑๕๖  พลอากาศโท  สมชาติ  ชื่นจินดา 
๑๕๗  พลอากาศโท  สมศักด์ิ  นะวิโรจน 
๑๕๘  พลอากาศโท  สุพสร  เกษรมาลา 
๑๕๙  พลอากาศโท  อรรถสิทธิ์  สุทัศน  ณ  อยุธยา  
๑๖๐  พลตรี  กสิน  ทองใบใหญ 
๑๖๑  พลตรี  กิตติศักด์ิ  สุวรรณเตมีย   
๑๖๒  พลตรี  จิรพันธ  เกษมศานต์ิสุข 
๑๖๓  พลตรี  ชยันต  สุทธิวิริยะ   
๑๖๔  พลตรี  ชลอ  ก่ิงทอง 
๑๖๕  พลตรี  ชัยวัฒน  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา   
๑๖๖  พลตรี  ทวนชัย  พนัธเพิ่มศิริ 
๑๖๗  พลตรี  ปรียวัฒน  อุดาการ   

๑๖๘  พลตรี  เมธิน  บุญชวย 
๑๖๙  พลตรี  ยศพร  แสนโภชน 
๑๗๐  พลตรี  ฤทธิชัย  เถาทอง 
๑๗๑  พลตรี  สิทธิชัย  อินทเสน 
๑๗๒  พลตรี  อัศวิน  จันทรังษี 
๑๗๓  พลเรือตรี  กิตติพงษ  เกษะโกมล 
๑๗๔  พลเรือตรี  ฆนัท  ทองพูล 
๑๗๕  พลเรือตรี  ฉัตรชัย  พึ่งโพธิ์ 
๑๗๖  พลเรือตรี  ชัยวัฒน  พุกกะรัตน 
๑๗๗  พลเรือตรี  ชัยวัฒน  ศรีอักขรินทร   
๑๗๘  พลเรือตรี  ดํารงศักด์ิ  หาวเจริญ 
๑๗๙  พลเรือตรี  ตอบุญ  ไกรฤกษ   
๑๘๐  พลเรือตรี  ธงชัย  ใจเย็น 
๑๘๑  พลเรือตรี  ธนภัทร  แสงฉายา   
๑๘๒  พลเรือตรี  ธนุส  สุญาณเศรษฐกร 
๑๘๓  พลเรือตรี  นคร  ทนุวงษ 
๑๘๔  พลเรือตรี  นิรุทธ  หงสประสิทธิ์ 
๑๘๕  พลเรือตรี  บงกช  ผาสุข 
๑๘๖  พลเรือตรี  ผจงศักด์ิ  แสงแกว 
๑๘๗  พลเรือตรี  ผจญ  รามโกมุท 
๑๘๘  พลเรือตรี  พัชรพล  กิตตินาว ี
๑๘๙  พลเรือตรี  ไพบูลย  ชอยเพ็ง 
๑๙๐  พลเรือตรี  ภาคินัย  อศิรางกูร  ณ  อยุธยา 
๑๙๑  พลเรือตรี  มนตรักษ  นิลกลัด 
๑๙๒  พลเรือตรี  มนตรักษ  แสงอราม 
๑๙๓  พลเรือตรี  วสันต  สุพรรณรัตน 
๑๙๔  พลเรือตรี  วิฑูรย  คัมภีระพันธุ 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๙๕  พลเรือตรี  วีระ  อองศรี 
๑๙๖  พลเรือตรี  ศุภชัย  งามขํา 
๑๙๗  พลเรือตรี  สมชัย  มนัสรังษี 
๑๙๘  พลเรือตรี  สมมาตร  วิมุกตานนท 
๑๙๙  พลเรือตรี  สุรชัย  สังขพงศ 
๒๐๐  พลเรือตรี  สุรพงศ  ทรงโฉม 
๒๐๑  พลเรือตรี  สุรศักด์ิ  แกวแกมทอง   
๒๐๒  พลเรือตรี  สุรศักด์ิ  หรุนเริงรมย 
๒๐๓  พลเรือตรี  โสภณ  บุญชม 
๒๐๔  พลเรือตรี  อภิชาต  สุวรรณะชฎ 
๒๐๕  พลอากาศตรี  จุลจรูญ  แสงงําพาล 
๒๐๖  พลอากาศตรี  เริงราช  ออนสวาง 
๒๐๗  พลอากาศตรี  สิทธิชัย  จินดาอินทร   
๒๐๘  พลอากาศตรี  สุรศักด์ิ  มารุงเรือง 
๒๐๙  พลอากาศตรี  โสภณ  พุกเนียม   
๒๑๐  พลอากาศตรี  อรรณพ  เธียรศรีพจมาน 
๒๑๑  นายพงษภาณุ  เศวตรุนทร 
๒๑๒  นายโยธิน  จวงพานิช 
๒๑๓  นายโสภณ  รุงเรืองผล 
๒๑๔  นายกิตติพงษ  ณ  ระนอง 
๒๑๕  นายธเนศ  สุจารีกุล   
๒๑๖  นายธีรกุล  นิยม 
๒๑๗  นายนพปฎล  คุณวิบูลย 
๒๑๘  นายบรรสาน  บุนนาค 
๒๑๙  นายพฤทธิพงศ  กุลทนันทน   
๒๒๐  นายสุธี  ณ  ลําปาง 
๒๒๑  นายอภิชิต  อสัตถวาสี 

๒๒๒ นายเสกสรร  นาควงศ 
๒๒๓ นายจิระ  พิมลลิขิต   
๒๒๔ นายธวัชชัย  สําโรงวัฒนา 
๒๒๕ นายประวิทย  ตุลาพันธุ 
๒๒๖ วาที่รอยตรี  พล  รักษทอง 
๒๒๗ นายมาโนช  ทองเจียม   
๒๒๘ นายเรวัตย  ฤทธาภรณ 
๒๒๙  นายศักด์ิชัย  ศรีบุญซ่ือ   
๒๓๐  นายสุรจิต  ทองสอดแสง 
๒๓๑  นายสุรพล  ชุณหะวัต   
๒๓๒ วาที่รอยตรี  สุรพล  พราหมณดี 
๒๓๓ นายสุรเวทย  กฤษณะเศรณี 
๒๓๔ นายสุรศักด์ิ  ทองเพียร 
๒๓๕ นายอาทิตย  นามะสนธิ 
๒๓๖  นายนิกร  บุญศรี 
๒๓๗ นายนิยม  สุจริตวัฒนศักด์ิ   
๒๓๘ นายบรรเจิด  อภินิเวศ 
๒๓๙  นายบัญชา  ฟูตระกูล   
๒๔๐  นายไมตรี  ศรีนราวัฒน 
๒๔๑  นายสุพจน  ทรัพยลอม 
๒๔๒ นายสุวิทย  หาญวงศ 
๒๔๓ นายบุญธรรม  ศิริชัย   
๒๔๔ นายวิรัตน  ขาวอุปถัมภ 
๒๔๕ นายสมัย  เจียมจินดารัตน   
๒๔๖  นายอดิศักด์ิ  ทองไขมุกต 
๒๔๗ นายศุภฤกษ  ตันศรีรัตนวงศ 
๒๔๘ นายเจริญ  ประจําแทน 



 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๔๙  นายนเรศ  สัตยารักษ   
๒๕๐  นายกฤษฎา  เปยมพงศสานต 
๒๕๑  นายกวี  กิตติสถาพร   
๒๕๒ นายกิติภูมิ  กิติบดีธนภัทร 
๒๕๓ นายแกนเพชร  ชวงรังษี 
๒๕๔ นายกอเกียรติ  จุนาศัพท 
๒๕๕ นายจารุพงศ  พลเดช   
๒๕๖  นายเฉลิมชัย  รัตนจันท 
๒๕๗ นายชวน  ศิรินันทพร   
๒๕๘ นายเดชา  ตันติยวรงค 
๒๕๙  นายถาวร  พรหมมีชัย   
๒๖๐  นายทองทวี  พิมเสน 
๒๖๑  นายธนเษก  อัศวานุวัตร 
๒๖๒ นายธวัชชัย  ฟกอังกูร 
๒๖๓  หมอมหลวงปนัดดา  ดิศกุล 
๒๖๔  นายประชา  จิตสุทธิผล 
๒๖๕  นายปรีชา  เรืองจันทร 
๒๖๖  นายภาณุ  อุทัยรัตน 
๒๖๗  นายมานิตย  มกรพงศ   
๒๖๘  นายรังสรรค  เพียรอดวงษ 
๒๖๙  นายเริงศักด์ิ  มหาวินิจฉัยมนตรี   
๒๗๐  นายวันชัย  สุทิน 
๒๗๑  นายวิญู  ทองสกุล 
๒๗๒ นายวินัย  บัวประดิษฐ 
๒๗๓ นายศุทธนะ  ธีวีระปญญา 
๒๗๔ นายศุภกิจ  บุญญฤทธิพงษ 
๒๗๕ นายศุภชัย  ยุวบูรณ   

๒๗๖  นายสิทธิภาพ  เมืองคุม 
๒๗๗ นายเสนีย  จิตตเกษม   
๒๗๘ วาที่รอยตรี  โอภาส  เศวตมณี 
๒๗๙  นายทรงวุฒิ  พัฒนกุล   
๒๘๐  นายพิทยา  สังฆนาคิน 
๒๘๑  นายพิษณุโรจน  พลับรูการ   
๒๘๒ นายสมศักด์ิ  รังสิโยภาส 
๒๘๓ นายสิรวัต  จันทรัฐ   
๒๘๔ นายจีรศักด์ิ  สุคนธชาติ 
๒๘๕ นายพิชัย  เอกพิทักษดํารง   
๒๘๖  นายสุเทพ  อุนสมัย 
๒๘๗ นายอํานวย  จ่ันเงิน   
๒๘๘ นายชัยวุฒิ  เลาวเลิศ 
๒๘๙  นายกรีฑา  ธรรมคําภีร 
๒๙๐  นายกอบชัย  เดชหาญ 
๒๙๑  นายกิตติโชต  หอยย่ีภู 
๒๙๒  นายเกริก  วยัคฆานนท 
๒๙๓  นายเกษม  ศรีพงษ 
๒๙๔  นายเกียรติณัฐ  ดีเอม 
๒๙๕  นายครรชิต  ทะกอง 
๒๙๖  นายคุณธัม  วศนิเกษม 
๒๙๗  นายจตุพล  ศรีสมบูรณ 
๒๙๘  นายจรัญ  พรมสุวรรณ 
๒๙๙  นายจักรพงษ  เล็กสกุลไชย   
๓๐๐  นายจิระพันธ  กรึงไกร 
๓๐๑  นายจีรเดช  มโนสรอย   
๓๐๒  นายฉัตรชัย  ลอยฤทธิวุฒิไกร 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๓๐๓  นายเฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ   
๓๐๔  นายเฉลิมพงศ  มีสมนัย 
๓๐๕  นายชยันต  บุณยรักษ 
๓๐๖  นายชรัตน  มงคลสวัสด์ิ 
๓๐๗  นายชวนชัย  เชื้อสาธุชน 
๓๐๘  นายชวลิต  วงษเอก 
๓๐๙  นายชวลิต  วิชาศิลป   
๓๑๐  นายชัยวัฒน  ทีฆเสนีย 
๓๑๑  นายชัยวัฒน  วรรณพงษ 
๓๑๒  นายชิดชนก  เหลือสินทรัพย 
๓๑๓  นายชูชีพ  พทุธประเสริฐ 
๓๑๔  นายชูโชติ  ธนะภูม ิ
๓๑๕  นายเชาวยุทธ  พรพิมลเทพ 
๓๑๖  นายโชติชนะ  วิไลลักขณา 
๓๑๗  นายไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร 
๓๑๘  นายไชยวัฒน  คํ้าช ู
๓๑๙  นายดิเรก  ทองอราม   
๓๒๐  นายไตรรัตน  โภคพลากรณ 
๓๒๑  นายทํานอง  จีนะเมืองใจ 
๓๒๒ นายธงชัย  พงษประพันธ 
๓๒๓ นายธนารักษ  สุวรรณประพิศ   
๓๒๔ นายธเรศ  ศรีสถิตย 
๓๒๕ นายธวัช  ทันโตภาส 
๓๒๖  นายธันย  สุภัทรพันธุ 
๓๒๗ นายธาดา  มารติน 
๓๒๘ นายธีนภัทร  สุวรรณวงศ 
๓๒๙  นายธีรสาสน  คีรีรัฐนิคม   

๓๓๐  นายธีระ  ทองสง 
๓๓๑  นายธีระพงศ  เจริญวิทย 
๓๓๒  นายนคร  ตังคะพิภพ 
๓๓๓  นายนิกร  สุขุตมตันติ 
๓๓๔  นายนิพนธ  สุวรรณสุขโรจน 
๓๓๕  นายนิพนธ  เสริมพาณิชย 
๓๓๖  นายบรรจบ  ภิรมยคํา 
๓๓๗  นายบวรศิลป  เชาวนชื่น 
๓๓๘  นายบุญวัฒน  อัตช ู
๓๓๙  นายบุรี  แกวเล็ก 
๓๔๐  นายประดิษฐ  สมประกิจ 
๓๔๑  วาที่รอยตรี  ประพันธ  ธรรมไชย   
๓๔๒ นายประสาร  นวลศรี 
๓๔๓  นายประสิทธิ์  วัฒนาภา 
๓๔๔  นายปรีชา  ชลิดาพงศ 
๓๔๕  นายปรีชา  พัวนุกุลนนท 
๓๔๖  นายปญญา  วงศกุหมัด 
๓๔๗  นายปติ  ทฤษฎิคุณ 
๓๔๘  นายปติ  พลังวชิรา 
๓๔๙  นายพงศประเสริฐ  หกสุวรรณ   
๓๕๐  นายพงศศิษฎ  ไทยสีหราช 
๓๕๑  นายพรชัย  สิมะโรจน   
๓๕๒ นายพิชัย  ปมาณิกบุตร 
๓๕๓  นายพิชิต  ตรีวิทยรัตน 
๓๕๔  นายพิเชฐ  สัมปทานุกุล 
๓๕๕ นายพิพัฒน  หิรัณยวณิชชากร 
๓๕๖  นายไพฑูรย  ณรงคชัย 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๓๕๗ วาที่รอยตรี  ไพศาล  ประทุมชาติ   
๓๕๘  นายมงคล  เตชะกําพุ 
๓๕๙  นายมนัส  ยอดคํา 
๓๖๐  นายมานพ  ดีม ี
๓๖๑  นายรักพร  เหลาสุทธิวงษ   
๓๖๒  นายเรดา  เกษตรสุวรรณ 
๓๖๓  นายฤกษชัย  คุณูปการ 
๓๖๔  นายลําดวน  ศรีศักดา 
๓๖๕  นายวชิร  คชการ 
๓๖๖  นายวรชัย  ทองไทย 
๓๖๗  นายวรพจน  รอบรู 
๓๖๘  นายวรวิทย  วัชชวัลคุ 
๓๖๙  นายวสันต  สุเมธกุล   
๓๗๐  นายวัชรพงษ  อนันตชื่น 
๓๗๑  นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย 
๓๗๒ นายวัฒนา  เลี้ยววัฒนา 
๓๗๓  นายวิเชียร  ฝอยพิกุล 
๓๗๔  นายวิเชียร  ลีลาวัชรมาศ 
๓๗๕ นายวิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์   
๓๗๖  นายวิรัตน  สุวรรณาภิชาติ 
๓๗๗ นายวิโรจน  กวินวงศโกวิท   
๓๗๘  นายวิสุทธิ์  สุขีไพศาลเจริญ 
๓๗๙  นายวีรศักด์ิ  วงคถิรพร 
๓๘๐  นายวีระพงศ  ลุลิตานนท 
๓๘๑  นายวุฒิชัย  ธนาพงศธร 
๓๘๒ นายวุฒิพงษ  ปรมัตถากร 
๓๘๓  นายศกรณ  มงคลสุข 

๓๘๔  นายศิริศักด์ิ  หาญชูวงศ 
๓๘๕  นายศุภกร  โรจนนินทร 
๓๘๖  นายสถาพร  มานัสสถิตย 
๓๘๗  นายสถาพร  อุดมสิน 
๓๘๘  นายสมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 
๓๘๙  นายสมคิด  เลิศไพฑูรย 
๓๙๐  นายสมคิด  สรอยน้ํา 
๓๙๑  นายสมจิต  โชติชัยสถิตย 
๓๙๒  นายสมเจตน  ภูศรี 
๓๙๓  นายสมชาย  ทองเต็ม 
๓๙๔  นายสมชาย  เอี่ยมออง 
๓๙๕  นายสมเดช  สิทธิพงศพิทยา   
๓๙๖  นายสมนึก  สุขพงษไทย 
๓๙๗  นายสมบูรณ  เจตลีลา   
๓๙๘  นายสมพงษ  แตงตาด 
๓๙๙  นายสมพงษ  พิเชฐภิญโญ 
๔๐๐  นายสมโภชน  ศรีโกสามาตร 
๔๐๑  นายสมศักด์ิ  แยมพราย 
๔๐๒  นายสรรค  วรอินทร 
๔๐๓  นายสัญญา  รัตนวรารักษ 
๔๐๔  นายสันทัด  สินธุพนัธประทุม 
๔๐๕  นายสัมพันธ  ไชยเทพ   
๔๐๖  นายสัมพันธ  วงศนาวา 
๔๐๗  นายสายัณห  สดุดี 
๔๐๘  นายสําเร็จ  โพธิวรรณา 
๔๐๙  นายสุกรี  เจริญสุข   
๔๑๐  นายสุกษม  อัตนวานิช 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๔๑๑  นายสุชน  ต้ังทวีวิพัฒน 
๔๑๒  นายสุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ 
๔๑๓  นายสุทธิศักด์ิ  สุทธิพงษชัย 
๔๑๔  นายสุเธียร  เกียรติสุนทร 
๔๑๕  นายสุนทร  มณีสวัสด์ิ 
๔๑๖  นายสุพจน  แจมสุวรรณ 
๔๑๗  นายสุรจิต  วรรณจันทร 
๔๑๘  นายสุรนาท  ขมะณะรงค 
๔๑๙  นายสุรพล  นิติไกรพจน 
๔๒๐  นายสุรพล  ปธานวนิช 
๔๒๑  นายสุรพล  พยอมแยม   
๔๒๒ นายสุรัตน  เจียตระกูล 
๔๒๓ นายสุวกิจ  ศรีปดถา   
๔๒๔ นายสุวิทย  ไพทยวัฒน 
๔๒๕ นายสุวิทย  เลาหศิริวงศ   
๔๒๖  นายเสกสิต  โอสถากุล 
๔๒๗ นายเสริม  จันทรฉาย   
๔๒๘ นายเสริมศักด์ิ  นันทิทรรภ 
๔๒๙  นายหเทิญ  ถ่ินธารา   
๔๓๐  นายหัชชา  ศรีปลั่ง 
๔๓๑  นายอดิศร  กระแสชัย   
๔๓๒ นายอธิป  ลิขิตลิลิต 
๔๓๓  นายอธิพร  ศรียมก 
๔๓๔  นายอนันต  พลธาน ี
๔๓๕  นายอมร  เปรมกมล 
๔๓๖  นายอัศวิน  ก่ิงแกว 
๔๓๗  นายอัศวิน  พรหมโสภา   

๔๓๘  นายอารีย  วิเชียรฉาย 
๔๓๙  นายอิทธิสุนทร  นนัทกิจ 
๔๔๐  นายอินทรชิต  หอวิจิตร 
๔๔๑  นายอุดม  คชินทร 
๔๔๒ นายอุดร  บุญถาวร 
๔๔๓  นายอุทัย  สงวนพงศ   
๔๔๔  นายโอภาส  เขียววิชัย 
๔๔๕  นายกวี  ชีวะเสรีชล   
๔๔๖  นายกวี  ไชยศิริ 
๔๔๗  นายกอบโชค  จูวงษ 
๔๔๘  นายกําชัย  รังสิมันตไพบูลย 
๔๔๙  นายเกรียงไกร  โกวิทางกูร   
๔๕๐  นายจรัญ  ทองทับ 
๔๕๑  นายจรัส  อริยฤทธิ์   
๔๕๒ นายชนินทร  กลิ่นจงกล 
๔๕๓  นายชรัตน  จันทรประเสริฐ   
๔๕๔  นายชรัตน  วสุธาดา 
๔๕๕ นายชลิต  ทองประยูร   
๔๕๖  นายชัยชาญ  ดีโรจนวงศ 
๔๕๗ นายชัยรัตน  เตชะไตรศักด์ิ 
๔๕๘  นายชัยฤกษ  ลิมปวัฒนศิริ 
๔๕๙  นายชาย  ธีระสุต 
๔๖๐  นายชูชัย  คูสุวรรณ 
๔๖๑  นายณรงค  วงศบา 
๔๖๒  นายดนัย  โกสุมวัชราภรณ 
๔๖๓  นายทวี  ต้ังเสรี 
๔๖๔  นายธงชัย  ตรีวิบูลยวณิชย 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๔๖๕  นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ 
๔๖๖  นายนนทยา  ปทมภาสพงษ 
๔๖๗  นายนพดล  เตมียะประดิษฐ 
๔๖๘  นายนิรันดร  จันทรตระกูล 
๔๖๙  นายนิวัตชัย  สุจริตจันทร   
๔๗๐  นายบุญเติม  ตันสุรัตน 
๔๗๑  นายเบญจศิลป  นิภาเกษม 
๔๗๒ นายประจักษ  วัฒนะกูล 
๔๗๓  นายประวิง  เอื้อนนทัช 
๔๗๔  นายประสงคศักด์ิ  นครขวาง 
๔๗๕ นายปรีชา  ตันธนาธิป   
๔๗๖  วาที่รอยตรี  ปยะ  ประทีปะเสน 
๔๗๗ นายพรินทร  มหัทธโน   
๔๗๘  นายพัฒพงษ  กุลยานนท 
๔๗๙  นายพิชัย  กาญจนพิพัฒนกุล   
๔๘๐  นายพิชัย  ศิริพรพาณิชย 
๔๘๑  นายพิศิษฐ  ศรีประเสริฐ 
๔๘๒ นายไพโรจน  วราชิต 
๔๘๓  นายมนัส  วงษสุรียรัตน   
๔๘๔  นายเมธี  อังศุรัตนเวช 
๔๘๕  นายไมตรี  อนันตโกศล 
๔๘๖  นายยงยุทธ  วงศภิรมยศานต์ิ 
๔๘๗  นายยุทธนา  แสงสุดา   
๔๘๘  นายรณไตร  เรืองวีรยุทธ 
๔๘๙  นายรังสันต  ชัยกิจอํานวยโชค 
๔๙๐  นายละลิ่ว  จิตตการุญ 
๔๙๑  นายวันชัย  สัตยาวุฒิพงศ   

๔๙๒  นายวิชัย  กิตติวัฒนากูล 
๔๙๓  นายวิชัย  เวชโอสถศักดา 
๔๙๔  นายวิชัย  สติมัย 
๔๙๕  นายวิโรจน  วีรชัย   
๔๙๖  นายวีระชัย  สิทธิปยะสกุล 
๔๙๗  รอยตํารวจเอก  วีระ  ฮุนตระกูล 
๔๙๘  นายสมชัย  วงศเวชสวัสด์ิ 
๔๙๙  นายสมชาย  นิ้มวัฒนากุล 
๕๐๐  นายสมชาย  โรจนรัตนางกูร 
๕๐๑  นายสมบัติ  บวรผดุงกิตติ 
๕๐๒  นายสมศักด์ิ  เจริญชัยปยกุล 
๕๐๓  นายสมศักด์ิ  ชุณหรัศมิ ์
๕๐๔  นายสมาน  ต้ังอรุณศิลป 
๕๐๕  นายสวัสด์ิ  วิเศษสัมมาพันธ 
๕๐๖  นายสันติ  ชยสมบัติ 
๕๐๗  นายสาโรจน  สันตยากร 
๕๐๘  นายสุกิจ  เมฆรักษาวนิช 
๕๐๙  นายสุนทร  ชินประสาทศักด์ิ   
๕๑๐  นายสุนันท  ศุกลรัตนเมธ ี
๕๑๑  นายสุภโชค  ตรงกมลชัย 
๕๑๒  นายสุเมธ  มัน่ทรงธรรม 
๕๑๓  นายสุรชัย  สุรางคศรีรัฐ   
๕๑๔  นายสุรชาติ  หฤทัยถาวร 
๕๑๕  นายสุรพล  ต้ังสกุล   
๕๑๖  นายสุรสิงห  วิศรุตรัตน 
๕๑๗  นายแสงทอง  ประภาสุวรรณ 
๕๑๘  นายโสภณ  เมฆธน 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๕๑๙  นายอดิศักด์ิ  ศรพรหม 
๕๒๐  นายอนันต  บุญยรางกูร 
๕๒๑  นายอุดม  เชาวรินทร   
๕๒๒ รอยเอก  โอภาส  พูลพิพัฒน 
๕๒๓ นายโกศล  ใจรังษี 
๕๒๔ นายฉฬิศร  หอมหวล 
๕๒๕ นายธํารง  มหัจฉริยวงศ 
๕๒๖  นายประพัฒน  วนาพิทักษ 
๕๒๗ นายสมเกียรติ  ภูธงชัยฤทธิ์ 
๕๒๘ นายอนันต  สุวรรณปาล 
๕๒๙  พลตรี  ปรีชา  บุญอําพล 
๕๓๐  พลเรือตรี  วิเชียร  บุญวิทยา 
๕๓๑  นายสําเริง  เอี่ยมสะอาด 
๕๓๒ หมอมหลวงอนุพร  เกษมสนัต 
๕๓๓  นายกุลวัฒน  นพคุณ   
๕๓๔  นายจําเนียร  ชูคลี่ 
๕๓๕ นายชยันต  ศุกระศร   
๕๓๖  นายชัยพร  เกริกกุลธร 
๕๓๗ นายเชษฐวิทย  ตันติพันธุวดี 
๕๓๘  นายฐานิศร  พูลแยม 
๕๓๙  นายณรงค  อังคสิงห   
๕๔๐  นายถวัลย  สุวรรณคุณาภรณ 
๕๔๑  นายธัญญนิตย  เศรษฐบุตร 
๕๔๒ นายบุญสืบ  ศิริ 
๕๔๓  นายผูกพันธ  พฤกษะศรี 
๕๔๔  นายภักคพงศ  สุนทรโชติภัทร 
๕๔๕ นายมนูญ  วสันต 

๕๔๖  นายวิชัย  พรดุษฎีกุล 
๕๔๗ นายวินัย  พิทักษสิทธิ ์
๕๔๘  นายวิรัช  เนติธรรมาภิมุข 
๕๔๙  นายวีระศักด์ิ  จีวะรัตน   
๕๕๐  นายสมคิด  แยมสุดา 
๕๕๑  นายสมชาติ  หานวิไล   
๕๕๒ นายสมชาย  พงษบูรณกิจ 
๕๕๓ นายสมมิตร  สุทธิเชื้อชาติ   
๕๕๔ นายสมศักด์ิ  ดาราพาณิชย 
๕๕๕ นายสิงหชัย  ทิพยสมบูรณ   
๕๕๖  นายสุชาติ  จันทรม ี
๕๕๗ นายสุเทพ  ตันติรัศม ี
๕๕๘  นายสุรชัย  วรเนติโพธิ์ 
๕๕๙  นายสุรพงษ  ทรงประโคน 
๕๖๐  นายสุรินทร  วัตตธรรม 
๕๖๑  นายอนุรักษ  สวัสด์ิบุรี   
๕๖๒  นายสมพล  วณิคพันธุ 
๕๖๓  พลตํารวจโท  กมล  แกวสุวรรณ   
๕๖๔  พลตํารวจโท  เจตนากร  นภีตะภัฏ 
๕๖๕  พลตํารวจโท  ชัชวาล  สุขสมจิตร 
๕๖๖  พลตํารวจโท  ทวีพร  นามเสถียร 
๕๖๗  พลตํารวจโท  ธีระศักด์ิ  ชูกิจคุณ   
๕๖๘  พลตํารวจโท  ปญญา  เทียนศาสตร 
๕๖๙  พลตํารวจโท  รชต  เย็นทรวง 
๕๗๐  พลตํารวจโท  ระพีพัฒน  ปาละวงศ 
๕๗๑  พลตํารวจโท  วรพจน  เลิศลักษณา 
๕๗๒ พลตํารวจโท  วุฒิ  ลิปตพัลลภ 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๕๗๓ พลตํารวจโท  สมคิด  บุญถนอม   
๕๗๔ พลตํารวจโท  อมรรักษ  หุวะนันทน 
๕๗๕ พลตํารวจตรี  ยงยุทธ  เตียวตระกูล   
๕๗๖  พลตํารวจตรี  วิเชียร  สิงหปรีชา 
๕๗๗ นายพงศนิตย  ศิธราช ู
๕๗๘ นายสมชิต  สตภูมินทร 
๕๗๙  นายอภินันทน  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา   
๕๘๐  นายกฤษณ  ฤตวิรุฬห 
๕๘๑  นายกําจัด  พวงสวัสด์ิ 
๕๘๒ นายกิติ  ปนงาม 
๕๘๓  นายกุลธร  วิไลรัตน   
๕๘๔  นายเกรียงศักด์ิ  วชิรเดชวงศ 
๕๘๕  นายกอเกียรติ  สุพลพงษ 
๕๘๖  นายขจรศักด์ิ  อําไพสัมพันธกุล 
๕๘๗ นายคมกฤช  เทียนทัด   
๕๘๘  นายครรชิต  วงศไทย 
๕๘๙  นายจักรพันธ  สอนสุภาพ 
๕๙๐  นายจักรี  พงษธา 
๕๙๑  นายจิระวัฒน  วายุนิจ 
๕๙๒  นายจีระพัฒน  พันธุทวี 
๕๙๓  นายจุมพล  กลาประเสริฐ 
๕๙๔  นายเจษฎา  สรณวิช 
๕๙๕  นายเฉลิมชัย  จินะปริวัตอาภรณ 
๕๙๖  นายเฉลิมพล  ชอบธรรม 
๕๙๗  นายชะรัตน  สุวรรณมา 
๕๙๘  นายชัยพรรษ  เสริมสุวรรณ 
๕๙๙  นายชัยยันต  ขวัญสุวรรณ 

๖๐๐  นายชัยฤทธิ์  เทวะผลิน 
๖๐๑  นายชัยวัฒน  เตชะวิจิตรชัย 
๖๐๒  นายชาญวิทย  ทวมเจริญ 
๖๐๓  นายชาตรี  หาญไพโรจน 
๖๐๔  นายชาติชาย  กิติสารศักด์ิ 
๖๐๕  นายไชยพงศ  มุกดาเพชรรัตน 
๖๐๖  นายไชยวัฒน  ไกรวิชญพงศ 
๖๐๗  นายฐนยศ  คีรีนารถ 
๖๐๘  นายณฐพล  วงศนิติอังกูร 
๖๐๙  นายณรงคศักด์ิ  อัจฉรานุวัฒน 
๖๑๐  นายณัฐพงศ  ฐาปนาเนติพงศ 
๖๑๑  นายดํารงค  ทรัพยผล   
๖๑๒  นายเดชา  สรอยสุวรรณ 
๖๑๓  นายตุล  เมฆยงค 
๖๑๔  นายไตรรัตน  แกวศรีนวล 
๖๑๕  นายทวีศักด์ิ  จันทรวีระเสถียร   
๖๑๖  นายทินกร  กอเพียรเจริญ 
๖๑๗  นายธงชัย  ฉัตรเพิ่มพร 
๖๑๘  นายธนกฤต  กมลวัทน 
๖๑๙  นายธนรัตน  ทั่งทอง   
๖๒๐  นายธรรมนูญ  พิทยาภรณ 
๖๒๑  นายธรรมนูญ  สิงหสาย 
๖๒๒ นายธวัชชัย  ถาวรสุจริตกุล 
๖๒๓  นายธวัชชัย  สุรักขกะ 
๖๒๔  นายธีรพงศ  อุนชัย 
๖๒๕  นายธีระศักด์ิ  วริวงศ 
๖๒๖  นายนนท  ชัยปกรณ 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๖๒๗  นายนพรัตน  อักษร 
๖๒๘  นายนภาศักด์ิ  เลาภาภรณ 
๖๒๙  นายนวรัตน  กลิ่นรัตน 
๖๓๐  นายนาถพงษ  สุขะปุณณพันธ 
๖๓๑  นายนุกูลกิจ  เศรษฐกิจนุกูล 
๖๓๒  นายบุญชู  เกิดโภคา 
๖๓๓  นายประทีป  เหมือนเตย 
๖๓๔  นายปราโมทย  ธรรมพนิชวัฒน 
๖๓๕  นายปญญา  ดานพัฒนามงคล 
๖๓๖  นายปยะวรรณ  สุประดิษฐ  ณ  อยุธยา 
๖๓๗  นายพงษเดช  วานิชกิตติกูล   
๖๓๘  นายพงษศักด์ิ  อนันธวัช 
๖๓๙  นายพรชัย  พุมกําพล   
๖๔๐  นายพรเทพ  ศิริมหาพฤกษ 
๖๔๑  นายพฤตินัย  ทัศนัยพิทักษกุล 
๖๔๒  นายพัฒนไชย  ยอดพยุง 
๖๔๓  นายพันธเทพ  เปรมประเสริฐสุข 
๖๔๔  นายพิสัณห  ชมภูพล 
๖๔๕  นายพีรพร  ทัศนางกูร   
๖๔๖  นายไพโรจน  โปเล็ม 
๖๔๗  นายภัคพงศ  ภัคพงศสิริ 
๖๔๘  นายภานุ  รังสีสหัส 
๖๔๙  นายมงคล  พันธฟก 
๖๕๐  นายมนตรี  จิตรวิวัฒน 
๖๕๑  นายมนัส  ติระกุล 
๖๕๒  นายมุขมนตรี  กลั่นนุรักษ 
๖๕๓  นายมุนินทร  สมทอง   

๖๕๔  นายยงยุทธ  สมัย 
๖๕๕  นายเย็นดี  มณฑีรรัตน 
๖๕๖  นายรังสิชัย  บรรณกิจวิจารณ 
๖๕๗  นายรัฐพลี  ต้ังใจตรง 
๖๕๘  นายเริงศักด์ิ  วิริยะชัยวงศ 
๖๕๙  นายวรนันท  ประถมปทมะ 
๖๖๐  นายวรวิทย  ฤทธิทิศ 
๖๖๑  นายวศิน  ศิลปไชย 
๖๖๒  นายวิชัย  วิริยะสุนทรวงศ 
๖๖๓  นายวิชัย  ศิริแสงทอง 
๖๖๔  นายวิรัช  จารุนิธ ิ
๖๖๕  นายวิโรม  อินทสโร 
๖๖๖  นายวิวัฒน  สุวัณณะสังข 
๖๖๗  นายศรศักด์ิ  กุลจิตติบวร   
๖๖๘  นายศิริภูม  เดนวุฒิวรกาญจน 
๖๖๙  นายศิริศักด์ิ  เหมาะทอง 
๖๗๐  นายศุทธิพงศ  ภูสุวรรณ 
๖๗๑  นายศุภร  พิชิตวงศเลิศ 
๖๗๒  นายสถาพร  ประสารวรรณ 
๖๗๓  นายสถาพร  วิสาพรหม   
๖๗๔  นายสมควร  ศิริยุทธ 
๖๗๕  นายสมคิด  แสงธรรม 
๖๗๖  นายสมชัย  วิชญไพศิฐสกุล 
๖๗๗  นายสมชาย  อักษรารัตนานนท   
๖๗๘  นายสมนึก  เมืองคํา 
๖๗๙  นายสมศักด์ิ  เรืองลาภขจรชัย 
๖๘๐  นายสมัย  เฮงมีชัย 



 หนา   ๒๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๖๘๑  นายสรวิชญ  อิ่มสุวรรณ 
๖๘๒  นายสอนชัย  สิราริยกุล 
๖๘๓  นายสากล  สมสุข 
๖๘๔  นายสาธุ  เพ็ชรไชย 
๖๘๕  นายสายโชค  ศรีทอง 
๖๘๖  นายสายัณห  มุกดาประเสริฐ 
๖๘๗  นายสาโรจน  เกษมถาวรศิลป   
๖๘๘  นายสิทธิชัย  ลีลาโสภิต 
๖๘๙  นายสิทธิพร  บุญยฤทธิ ์
๖๙๐  นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข 
๖๙๑  นายสุชาติ  เตชะสวัสด์ิวิทย 
๖๙๒  นายสุทธิ  จันทรสุทธ ิ
๖๙๓  นายสุนทร  ทิมจอย 
๖๙๔  นายสุรพงษ  ชิดเชื้อ 
๖๙๕  นายสุริยา  พวงจันทนแดง 
๖๙๖  นายองอาจ  แนนหนา 
๖๙๗  นายอรุณ  ขาวแสง 
๖๙๘  นายอาทิตย  ออกเวหา 
๖๙๙  นายอานัด  อุเบกขานุกุล 
๗๐๐  นายอํานวย  โอภาพันธ 
๗๐๑  นายอํานาจ  เย็นย่ิง   
๗๐๒  พันตํารวจเอก  ยุทธบูล  ดิสสะมาน 
๗๐๓  นายนิยม  กรรณสูต 
๗๐๔  นายสมศักด์ิ  จันทวัฒนา 
๗๐๕  นายอภิรัตน  ศิวพรพิทักษ   
๗๐๖  เรืออากาศโท  อิราวัสส  ปทมะสุคนธ 
๗๐๗  นายนิพนธ  ทรายเพชร   

๗๐๘  นายปกรณ  อดุลพันธุ 
๗๐๙  พลเรือโท  ชุมพล  ศิรินาวิน   
๗๑๐  นายเชิดชัย  โชครัตนชัย 
๗๑๑  นายธง  รุญเจริญ 
๗๑๒  นายนันทสาร  สีสลับ 
๗๑๓  นายบุญชู  นาถวงษ 
๗๑๔  นายพจน  พรหมบุตร 
๗๑๕  นายไพฑูรย  มีกุศล   
๗๑๖  นายวรชัย  เยาวปาณี 
๗๑๗  นายวินัย  เสาหิน 
๗๑๘  พลเรือโท  วิรุฬห  กองจันทร 
๗๑๙  นายวีระ  สมใจ   
๗๒๐  นายสมบัติ  นพรัก 
๗๒๑  นายสุชาติ  ไชยมะโน   
๗๒๒ นายสุธรรม  พันธุศักด์ิ 
๗๒๓ นายสุวรรณ  นาคพนม 
๗๒๔ พลตํารวจตรี  อํานวย  สุขเจริญ 
๗๒๕ นางเตือนใจ  ดีเทศน   
๗๒๖  นางกรรณิการ  วรพงศ 
๗๒๗ นางสาวกรรณิการ  สุริยา 
๗๒๘ นางสาวพยุง  พันสุทธิรางกูร 
๗๒๙  นางมณีวรรณ  พรหมนอย 
๗๓๐  นางศิริวรรณ  จุลโพธ์ิ 
๗๓๑  นางสุกัญญา  นาชัยเวียง 
๗๓๒ นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง 
๗๓๓  นางสุนี  ไชยรส 
๗๓๔  นางสาวอาภร  วงษสังข 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๗๓๕ นางทวีลาภ  จันทนะเสวี 
๗๓๖  นางเพ็ญจา  ออนชิต 
๗๓๗ นางศรีรัตน  รัษฐปานะ 
๗๓๘  นางสุชาดา  สุขวิบูลย 
๗๓๙  นางอรวรรณ  ชยางกูร   
๗๔๐  พลเรือตรีหญิง  มยุรี  สัมพันธวิวัฒน 
๗๔๑  นางชฎาทิพ  ทองเนตร   
๗๔๒ นางอรสา  จันทราทิพย 
๗๔๓  นางจารุวรรณ  โลหวิสุทธิ์ 
๗๔๔  นางนงนุช  เพ็ชรรัตน 
๗๔๕ นางสาววิภาวรรณ  นิพัทธกุศล 
๗๔๖  นางจิตราภา  สุนทรพิพิธ 
๗๔๗ นางสาวชะไม  สงวนพันธุ 
๗๔๘  นางวิสา  เบ็ญจะมโน 
๗๔๙  นางสาวสุณี  ต้ังในคุณธรรม   
๗๕๐  นางสาวจตุพร  สุวรรณปากแพรก 
๗๕๑  นางอรพินท  วงศชมุพิศ 
๗๕๒ นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร 
๗๕๓ นางนันทวัลย  ศกุนตนาค 
๗๕๔ นางฐิติพร  บุญเรืองขาว 
๗๕๕ นางดารวัลย  อาสภวิริยะ 
๗๕๖  นางรัตนา  ทองวิจิตร 
๗๕๗ นางสาวศรีสุดา  ราตรี 
๗๕๘ นางสาวสุนันท  จํารูญพานิชยกุล 
๗๕๙  นางสาวกัญญานุช  สอทิพย 
๗๖๐  นางสาวปรียาพร  ศรีมงคล 
๗๖๑  นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ 

๗๖๒  นางวีณา  ภควงศ 
๗๖๓  นางศศิวรรณ  อนันตกูล 
๗๖๔  นางสุทัศนี  สืบวงศแพทย 
๗๖๕  นางจิราภรณ  อรัณยะนาค 
๗๖๖  นางปริศนา  พงษทัดศิริกุล 
๗๖๗  นางสุจินต  ศรีคงศรี 
๗๖๘  นางสาวกนกรัตน  สุขะตุงคะ 
๗๖๙  นางสาวกมลวรรณ  ลิมปนาทร 
๗๗๐  นางสาวกฤตยา  อาชวนิจกุล 
๗๗๑  นางกิตติมา  มันทรานนท 
๗๗๒ นางกิมาพร  ขมะณะรงค 
๗๗๓ นางสาวกิ่งพร  ทองใบ   
๗๗๔ นางสาวเกียรติรัตน  คุณารัตนพฤกษ 
๗๗๕ นางจงจิตร  อังคทะวานิช 
๗๗๖  นางสาวจริยา  ชมวารินทร 
๗๗๗ นางจันทนา  รณฤทธิวิชัย 
๗๗๘ นางจันทิมา  รุงเรืองชัย 
๗๗๙  นางจารุมาลย  ผาสุกวนิช 
๗๘๐  นางจารุวรรณ  ธรรมวัตร 
๗๘๑  นางจิตรา  วีรบุรีนนท 
๗๘๒ นางสาวจิระภา  ศิริวัฒนเมธานนท 
๗๘๓  นางจีระพรรณ  สุขศรีงาม 
๗๘๔  นางจุฑารัตน  เศรษฐกุล 
๗๘๕ นางจุรีพร  จันทรพาณิชย   
๗๘๖  นางสาวจุไร  ทัพวงษ 
๗๘๗ นางจุฬาภรณ  พฤกษชาติคุณากร 
๗๘๘  นางเจียมจิต  แสงสุวรรณ 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๗๘๙  นางฉลองศรี  พิมลสมพงศ 
๗๙๐  นางสาวฉวีวรรณ  จ่ันสกุล 
๗๙๑  นางสาวฉวีวรรณ  โพธิ์ศรี 
๗๙๒  นางสาวเฉลิมศรี  ปรีชาพานิช 
๗๙๓  นางชลธิชา  นุมหอม   
๗๙๔  นางชุติมา  ไตรรัตนวรกุล 
๗๙๕  นางชอลัดดา  ขวัญเมือง 
๗๙๖  นางดวงเดือน  เทศวานิช 
๗๙๗  นางดวงมณี  เลาหประสิทธิพร   
๗๙๘  นางสาวดารารัตน  เมตตาริกานนท 
๗๙๙  นางถมรัตน  นันทิทรรภ 
๘๐๐  นางสาวทิพยสุดา  ปทุมานนท 
๘๐๑  นางทิพวัลย  มาแสง   
๘๐๒  นางธารารัตน  ศุภศิริ 
๘๐๓  นางธิติพันธุ  ทองเต็ม 
๘๐๔  นางนงนุช  เศรษฐเสถียร 
๘๐๕  นางสาวนฤมล  ตันธสุรเศรษฐ   
๘๐๖  นางนฤมล  สินสุพรรณ 
๘๐๗  นางนวลอนงค  ชัยปยะพร 
๘๐๘  นางนิตยา  สุวรรณศรี 
๘๐๙  นางสาวนิตย  บุหงามงคล 
๘๑๐  นางสาวบุญฐิตา  ชื่นภักดี 
๘๑๑  นางสาวบุญสง  โกสะ   
๘๑๒  นางบุปผา  ศิริรัศม ี
๘๑๓  นางปภัสวดี  วีรกิตติ 
๘๑๔  นางปราณี  พลังวชิรา 
๘๑๕  นางปราณี  สังขะตะวรรธน 

๘๑๖  นางสาวปรีดาภรณ  สีปากดี 
๘๑๗  นางปรียานุช  จริยวิทยานนท 
๘๑๘  นางสาวปองจิต  ออนเผา 
๘๑๙  นางปาริฉัตร  พึ่งอัมฤทธิ์   
๘๒๐  นางปยะรัตน  พราหมณี 
๘๒๑  นางพจนีย  ขุมมงคล   
๘๒๒ นางสาวพจมาน  ศรีนวรัตน 
๘๒๓ นางพรทิพย  ชัยมณี   
๘๒๔ นางพรทิพย  ชิวชรัตน 
๘๒๕ นางพรรนิภา  ศิริเพิ่มพูล   
๘๒๖  นางพร  ศรียมก 
๘๒๗ นางพรสุข  บุญสุภา 
๘๒๘ นางสาวพวงงาม  ผูกฤตยาคามี 
๘๒๙  นางพวงทิพย  ชัยพิบาลสฤษด์ิ 
๘๓๐  นางพวงรัตน  ยงวณิชย 
๘๓๑  นางสาวพัชรา  อิงคนินันท   
๘๓๒ นางสาวพัตธนี  วินิจจะกูล 
๘๓๓  นางพันทิพา  เข็มทอง   
๘๓๔  นางพินิจ  ปรีชานนท 
๘๓๕  นางพิสมัย  กุลกาญจนาธร 
๘๓๖  นางพูนสุข  ชวยทอง 
๘๓๗  นางพูนสุข  ประเสริฐสรรพ   
๘๓๘  นางสาวเพชรรัตน  ไกรวพันธุ 
๘๓๙  นางเพียงจันทร  โรจนวิภาต   
๘๔๐  นางสาวไพเราะ  พุมมั่น 
๘๔๑  นางสาวฟองคํา  ติลกสกุลชัย   
๘๔๒ นางมยุรี  จิรภิญโญ 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๘๔๓  นางสาวมัทนา  เกษกมล   
๘๔๔  นางมิ่งสรรพ  ขาวสอาด 
๘๔๕  นางเมตตา  วิวัฒนานุกูล 
๘๔๖  นางยุพินพรรณ  ศิริวัธนนุกูล 
๘๔๗  นางยุพิน  สังวรินทะ   
๘๔๘  นางสาวเยาวลักษณ  ชาญศิลป 
๘๔๙  นางสาวเย็นใจ  ศรีวรรณบูรณ 
๘๕๐  นางรพีพรรณ  เอกสุภาพันธุ 
๘๕๑  นางรวงผึ้ง  สุทเธนทร 
๘๕๒ นางรวมพร  อินทรประสงค 
๘๕๓  นางรวีวรรณ  ชินะตระกูล 
๘๕๔  นางรวีวรรณ  อังคนุรักษพันธุ 
๘๕๕  นางรัชนีกร  กัลลประวิทธ   
๘๕๖  นางสาวรัชนีย  อุดมแสงเพ็ชร 
๘๕๗ นางรัชนี  สีดา 
๘๕๘  นางรัชนี  อศัวรุงนิรันดร 
๘๕๙  นางเรณู  ศรสําราญ 
๘๖๐  นางเรมวล  นันทศุภวัฒน 
๘๖๑  นางสาววนิดา  ลิวนานนทชัย   
๘๖๒  นางวนิดา  แสงอลังการ 
๘๖๓  นางวรณิช  ทังสุพานิช 
๘๖๔  นางสาววรณี  จิเจริญ 
๘๖๕  นางวรนุช  ฉัตรสุทธิพงษ 
๘๖๖  นางสาววรรณทิพา  รอดแรงคา 
๘๖๗  นางวรรณา  ต้ังเจริญชัย 
๘๖๘  นางสาววราภรณ  รุงเรืองกลกิจ 
๘๖๙  นางวรินทรา  แพงสภา   

๘๗๐  นางสาววโรชา  มหาชัย 
๘๗๑  นางวันดี  กฤษณพันธ   
๘๗๒ นางสาววันดี  อภิณหสมิต 
๘๗๓  นางวันทนีย  รักเกียรติ 
๘๗๔  นางวันเพ็ญ  จิตตเจริญธรรม 
๘๗๕ นางสาววิจิตรา  เลิศกมลกาญจน 
๘๗๖  นางวินิตา  สุทธิสมบูรณ 
๘๗๗ นางวิพร  เสนารักษ   
๘๗๘  นางสาววิภา  บุญกิตติเจริญ 
๘๗๙  นางสาววิมล  ตันติไชยากุล   
๘๘๐  นางวิมล  เหมือนคิด 
๘๘๑  นางสาววิไลพร  สิริมังครารัตน 
๘๘๒ นางวิไลลักษณ  เล็กศิริรัตน 
๘๘๓  นางวีณา  นนทพันธาวาทย 
๘๘๔  นางศรีจันทร  พรจิราศิลป 
๘๘๕  นางสาวศรีประภา  ชินประเสริฐศักด์ิ  
๘๘๖  นางสาวศรีวรรณา  เขียวลี 
๘๘๗  นางสาวศศิมน  ปรีดา   
๘๘๘  นางศิราพร  ณ  ถลาง 
๘๘๙  นางศิริพร  ธิติเลิศเดชา 
๘๙๐  นางศิริพร  พงศศุภสมิทธิ ์
๘๙๑  นางศิริลักษณ  โรจนกิจอํานวย 
๘๙๒  นางศุวศา  กานตวนชิกูร 
๘๙๓  นางสาวสมดี  หงสไพศาลวิวัฒน 
๘๙๔  นางสมพร  ศรีเฟองฟุง 
๘๙๕  นางสาวสมรักษ  รักษาทรัพย 
๘๙๖  นางสรอยสุดา  วิทยากร 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๘๙๗  นางสาวสรอย  อนุสรณธีรกุล 
๘๙๘  นางสวางจิต  พงศศรีวัฒน 
๘๙๙  นางสาวสังวรณ  กิจทวี 
๙๐๐  นางสันติยา  ไชยศรีชลธาร 
๙๐๑  นางสายสมร  ยุวนิมิ   
๙๐๒  นางสิรินทรเทพ  เตาประยูร 
๙๐๓  นางสิริพร  บูรพาเดชะ 
๙๐๔  นางสุกัญญา  จัตตุพรพงษ 
๙๐๕  นางสุขใจ  ชูจันทร   
๙๐๖  นางสุขนิภา  วงศทองศรี 
๙๐๗  นางสุขุมา  วรศักด์ิ   
๙๐๘  นางสุจริตลักษณ  ดีผดุง 
๙๐๙  นางสาวสุณีรัตน  คงเสรีพงศ 
๙๑๐  นางสุดาวดี  เหมทานนท 
๙๑๑  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล   
๙๑๒  นางสุนันทา  สุนทรประเสริฐ 
๙๑๓  นางสุนิลา  ทนผุล 
๙๑๔  นางสาวสุนุตตรา  ตะบูนพงศ 
๙๑๕  นางสุปราณี  นิรุตติศาสน   
๙๑๖  นางสุพรรณา  เตชะสกุล 
๙๑๗  นางสาวสุพรรณี  ไชยอําพร 
๙๑๘  นางสุพรรณี  ปนมณ ี
๙๑๙  นางสุพัตรา  ศรีไชยรัตน 
๙๒๐  นางสุภาพ  รมณียพิกุล 
๙๒๑  นางสาวสุภาพร  อิสริโยดม 
๙๒๒  นางสุภาภรณ  พงศกร 
๙๒๓  นางสาวสุมาลี  วงษวิฑิต 

๙๒๔  นางสุรางค  โพธิ์พฤกษาวงศ 
๙๒๕  นางสุวิมล  ดิลกานนท 
๙๒๖  นางเสาวณี  สาธรวิริยะพงศ 
๙๒๗  นางสาวหฤษฎี  ภัทรดิลก 
๙๒๘  นางอนงค  บิณฑวิหค 
๙๒๙  นางอโนชา  อุทัยพัฒน 
๙๓๐  นางอมรรัตน  พงศดารา 
๙๓๑  นางอมร  แสงมณ ี
๙๓๒  นางอมรา  เล็กเริงสินธุ 
๙๓๓  นางสาวอรจรีย  ณ  ตะกั่วทุง 
๙๓๔  นางสาวอรวรรณ  ศิริรัตนพิริยะ 
๙๓๕  นางสาวอรวรรณ  สุนทรชัย 
๙๓๖  นางอรวินท  เลาหรัชตนันท 
๙๓๗  นางสาวอัจฉรา  เพงพานิช 
๙๓๘  นางสาวอัมพร  แจมสุวรรณ 
๙๓๙  นางอาภรณ  เชื้อประไพศิลป 
๙๔๐  นางอาภัสสรา  ชูเทศะ 
๙๔๑  นางสาวอารีย  เจนกิตติวงศ 
๙๔๒  นางสาวอุบลรัตน  ศิริยุวศักด์ิ 
๙๔๓  นางอุมาภรณ  ฐิตาภิวัฒนกุล 
๙๔๔  นางสาวอุษณีย  ธงไชย 
๙๔๕  นางสาวอุษา  กรทับทิม 
๙๔๖  นางเอมอร  วสันตวิสุทธิ ์
๙๔๗  นางสาวสุนันทา  เสียงแจว   
๙๔๘  นางกาญจนา  ชุณหอรรถกิจ 
๙๔๙  นางกุลฑรีย  เผือกพิบูลย   
๙๕๐  นางจิตสุดา  บัวขาว 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๙๕๑  นางจิราภรณ  เพ็ชรดาชัย 
๙๕๒  นางจุรีภรณ  บุณยวงศวิโรจน 
๙๕๓  นางชนาธิป  พนัธุพิทยแพทย 
๙๕๔  นางสาวโชตลดา  บวนวงศ 
๙๕๕  นางนภา  จิระคุณ 
๙๕๖  นางสาวนิตยา  สโรบล 
๙๕๗  นางบุญรัตน  วราชิต   
๙๕๘  รอยโทหญิง  บุษกร  แตศิริ 
๙๕๙  นางบุษบา  สุขุมธนากุล 
๙๖๐  นางปนัดดา  ซิลวา 
๙๖๑  นางประนอม  คําเที่ยง   
๙๖๒  นางสาวปองใจ  วิรารัตน 
๙๖๓  นางปาริชาต  สรเทศน   
๙๖๔  นางพูนทรัพย  จันทรประสูตร 
๙๖๕  นางสาวภานินี  ถาวรังกูร 
๙๖๖  นางเยาวภา  พงษสุวรรณ 
๙๖๗  นางสาวราศรี  ลีนะกุล 
๙๖๘  นางลักขณา  สุขสาคร 
๙๖๙  นางสาวลักษณา  ลือประเสริฐ   
๙๗๐  นางสาวลาวัณย  วองตาประดิษฐ 
๙๗๑  นางวนิดา  เดชาวาศน   
๙๗๒  นางสาววรนุช  พรอมนาวิน 
๙๗๓  นางสาววรรณี  อนันตรศิริชัย 
๙๗๔  นางวราภรณ  ภูมิสวัสด์ิ 
๙๗๕  นางวราภรณ  แสงทวีสิน 
๙๗๖  นางวันทนา  พฒุิภาษ 
๙๗๗  นางสาววิยะดา  เจริญศิริวัฒน 

๙๗๘ นางศรีศุภลักษณ  สิงคาลวณิช 
๙๗๙ นางสมศรี  สวัสดีนฤนาท 
๙๘๐ นางสุขาวดี  กาญจนวัฒน 
๙๘๑ นางสุจินตนา  แสงสายัณห 
๙๘๒ นางสุชาดา  ฮุนพงษสิมานนท 
๙๘๓ นางสุธวีรรณ  ศรีอุปโย 
๙๘๔ นางสุรางค  เดชศิริเลิศ 
๙๘๕ นางสาวสุรางค  พันธุฟุง   
๙๘๖ นางสุวิภา  บุณยะโหตระ 
๙๘๗ นางสาวแสงทอง  ภูริวรางคกูล 
๙๘๘ นางสาวอริยา  เลิศชวนะกุล 
๙๘๙ นางอวยพร  แกวสุข 
๙๙๐  นางอัญชลี  เครือตราชู 
๙๙๑  นางอัญชุลี  เตมียะประดิษฐ 
๙๙๒ นางอิชยา  สุวรรณกุล 
๙๙๓ นางสาวอุไรวรรณ  โชติเกียรติ 
๙๙๔ นางจินตนา  พันธุฟก 
๙๙๕ คุณหญิงวิศวัจฉริยา  โภวาที 
๙๙๖ ทานผูหญิงจีริกัญญา  โชติกเสถียร 
๙๙๗ นางพรพิมล  กรโกษา 
๙๙๘ ทานผูหญิงรวิจิตร  สุวรรณบุบผา 
๙๙๙ นางสาวสมลักษณ  วงศงามขํา 
๑๐๐๐ ทานผูหญิงสุภรเพ็ญ  หลวงเทพ 
๑๐๐๑ คุณหญิงอารยา  พิบูลนครินทร 
๑๐๐๒ นางดวงตา  จานทอง 
๑๐๐๓ นางบุบผา  ก่ิงศักด์ิ 
๑๐๐๔ นางสาวเพ็ญศรี  สรณารักษ 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๐๐๕ นางสาวลักขณา  บุญยมโนนุกุล 
๑๐๐๖ นางสุจิตรา  โสมนัส 
๑๐๐๗ นางวัชราภรณ  ต้ังสถาพรพันธ 
๑๐๐๘ นางอรทัย  สุวรรณเนตร 
๑๐๐๙ นางสาวดวงพร  รุจิเรข 
๑๐๑๐ นางกรวรรณ  อาธารมาศ 
๑๐๑๑ นางกาญจนา  ฤทธิทิศ   
๑๐๑๒ นางสาวขวัญชีวี  เสียงสุวรรณ 
๑๐๑๓ นางไขมุกด  ปอพานิชกรณ   
๑๐๑๔ นางสาวจรีรัตน  โรจนาจิณ 
๑๐๑๕ นางชารียา  เดนนินนาท 
๑๐๑๖ นางสาวชุติมา  กิจทวีปวัฒนา 
๑๐๑๗ นางสาวดุษฎี  หลีละเมียร   
๑๐๑๘ นางธารทิพย  จงจักรพันธ 
๑๐๑๙ นางสาวนันทนา  ขัมพานนท   
๑๐๒๐ นางนันทิกา  จิวัธยากูล 
๑๐๒๑ นางบุญศริรัตน  ศิริชัย   
๑๐๒๒ นางบุษยา  รอดยินดี 
๑๐๒๓ นางประทุมพร  กําเหนิดฤทธิ ์
๑๐๒๔ นางปยนันท  พันธุชนะวาณิช 
๑๐๒๕ นางพรรณราย  อักษรารัตนานนท
๑๐๒๖ นางสาวเพ็ญจันทร  ไหลศิริกุล 
๑๐๒๗ นางมนสิการ  ดิษเณร  วัชชวัลคุ 
๑๐๒๘ นางสาวมาลี  เตชะจันตะ 
๑๐๒๙ นางยุพา  วงศทองทิว 
๑๐๓๐ นางสาวรจิต  แสงสุก 
๑๐๓๑ นางสาวรัตนา  กิตติพิบูลย 

๑๐๓๒ นางรุงทิพย  พูนผลกุล 
๑๐๓๓ นางรุงรัตน  วิจิตรจงกล   
๑๐๓๔ นางเรณี  อิบราฮิม 
๑๐๓๕ นางวนัญญา  กิตติพัศธรา 
๑๐๓๖ นางสาววรรณดี  วิไลรัตน 
๑๐๓๗ นางสาววราภรณ  ปยะมงคลวงศ 
๑๐๓๘ นางวาสนา  อัจฉรานุวัฒน 
๑๐๓๙ นางวิไลวรรณ  ชิดเชื้อ 
๑๐๔๐ นางศุภลักษณ  เขียวรัตน 
๑๐๔๑ นางสกุลรัตน  อยูเปนสุข   
๑๐๔๒ นางสาวสมจิตต  สุขกมลวัฒนา 
๑๐๔๓ นางสาวสุจิตรา  โพทะยะ 
๑๐๔๔ นางสาวสุณิสา  สมประสงค 
๑๐๔๕ นางสุนันทา  ผดุงเกียรติวงศ 
๑๐๔๖ นางสุพิชญ  กรอบคํา 
๑๐๔๗ นางสุวรรณา  นาคะรัศมี 
๑๐๔๘ นางอรพันท  เพ็ญตระการ 
๑๐๔๙ นางอรุณี  ประยงคแยม 
๑๐๕๐ นางอัจฉรา  นาถะภักติ 
๑๐๕๑ นางอัจฉรา  วริวงศ   
๑๐๕๒ นางอารียพร  กลั่นนุรักษ 
๑๐๕๓ นางสาวอุไรวรรณ  อุดมวัฒนกุล 
๑๐๕๔ นางสาวศรีนิตย  บุญทอง 
๑๐๕๕ นางสาวเดือนเต็ม  อมรพันธ 
๑๐๕๖ นางเพียงใจ  วิศรุตรัตน 
๑๐๕๗ นางสาววนิดา  เรืองไพโรจน 
๑๐๕๘ นางสาวอัญชลี  ปทมาสวรรค 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๐๕๙ นางพยอม  บูรณสิน 
๑๐๖๐ นางสาวยุพิน  เตชะมณ ี
๑๐๖๑ นางรัตนา  จงสุทธนามณี 
๑๐๖๒ นางวรรณวดี  มาลําพอง 
๑๐๖๓ นางพรทิพย  พุกผาสุข 

๑๐๖๔ นางพรเพ็ญ  เกยานนท 
๑๐๖๕ คุณหญิงมัญชุมาศ  หาวเจริญ 
๑๐๖๖ นางยุพนา  ปนเปยมรัษฎ 
๑๐๖๗ นางอรชุมา  ยุทธวงศ 

 
ประถมาภรณชางเผือก 

๑ นายฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
๒ นายบุญญรักษ  นิงสานนท 
๓ รอยตรี  ไพโรจน  รัตตกุล 
๔ นายวีระชัย  วีระเมธีกุล 
๕ พลตรี  คณิต  สาพิทักษ   
๖ นายประสาท  สืบคา 
๗ นายไพศาล  พืชมงคล 
๘ นายสุธรรม  จิตรานุเคราะห 
๙ นายสุวัฒน  อนใจกลา 

๑๐ นายสิทธิชัย  โภไคยอุดม 
๑๑ นายจํากัด  ชุมพลวงศ   
๑๒ นายไชยเดช  ตันติเวสส 
๑๓ นายประสาท  พงษสุวรรณ 
๑๔ นายมานิตย  วงศเสรี 
๑๕ นายวิจิตต  รักถิ่น   
๑๖ นายวิบูลย  กัมมาระบุตร 
๑๗ นายสมมาศ  รัฐพิทักษสันติ   
๑๘ นายสัมฤทธิ์  ออนคํา 
๑๙ นายสิทธานต  สิทธิสุข 
๒๐ นายสุชาติ  ศรีวรกร 

๒๑ นายชาญวิทย  เจียรธราวานิช   
๒๒ นายชุมพล  เลศิรัฐการ 
๒๓ นายเชื่อง  ชาตอริยะกุล 
๒๔ นายเดชา  ดีผดุง 
๒๕ นายธรรมนิตย  สุมันตกุล 
๒๖ นายนครเขตต  สุทธปรีดา 
๒๗ นายนันทิวัฒน  สามารถ 
๒๘ นายนิพนธ  ฮะกีมี 
๒๙ นายประจง  ประมวญ 
๓๐ นายปรีชา  นิศารัตน 
๓๑ นายปติ  พงษพานิช 
๓๒ นายพงษอาจ  ตรีกิจวัฒนากุล 
๓๓ นายพิพัฒน  บูรณะนนท 
๓๔ นายภุชพงศ  ทัดเทียมรมย 
๓๕ นายวิชัย  โภคาสัมฤทธิ์ 
๓๖ นายวิชิต  พิพัทธกุศลกุล 
๓๗ นายวิสุทธิ์  นิรัตติวงศกรณ 
๓๘ นายศุภโชค  ศีลพิพัฒน 
๓๙ นายสมเกียรติ  บุญชู   
๔๐ นายสมคิด  กลิ่นภักดี 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๔๑  นายสมชาย  ศักดาเวคีอิศร 
๔๒  นายสมบัติ  อิศรานุรักษ 
๔๓  นายสืบวงษ  ประสาทเสรี 
๔๔  นายอภิมุข  สุขประสิทธิ์ 
๔๕  พลโท  จตุรพร  โสภณ 
๔๖  พลโท  จิระ  ผาสุก 
๔๗  พลโท  ชัชวลิต  วรรณจํารัส 
๔๘  พลโท  ชัยยะวิทย  นวลเพ็ชร 
๔๙  พลโท  ธงชัย  ตระสินธุ 
๕๐  พลโท  ธรรมรัชต  เจริญกุล 
๕๑  พลโท  ปกิต  สันตินิยม   
๕๒  พลโท  เผด็จการ  จันทรเสวก 
๕๓  พลโท  พีระพันธ  อภิชาตนนท   
๕๔  พลโท  รุงโรจน  ธัญญสิริ 
๕๕  พลโท  วินิจ  วัชรสกุณ ี
๕๖  พลโท  วีรศักด์ิ  มณอีินทร 
๕๗  พลโท  วีระ  เจริญศักด์ิ 
๕๘  พลโท  สมโภชน  เงินเจริญ 
๕๙  พลโท  สุเทพ  พึ่งบุญศรี 
๖๐  พลโท  สุเทพ  มวงมิ่งสุข 
๖๑  พลโท  สุนัย  สัมปตตะวนิช 
๖๒  พลโท  เสถียร  เพิ่มทองอินทร 
๖๓  พลโท  อัครินทร  นาคจินดา 
๖๔  พลอากาศโท  พิทยา  แสงแผว 
๖๕  พลอากาศโท  วิน  วิจิตรานุช   
๖๖  พลอากาศโท  อิทธิพล  โตสมภาพ 
๖๗  พลตรี  กฤช  กุวานนท   

๖๘  พลตรี  กฤษณรักษ  ทรัพยย่ิง 
๖๙  พลตรี  กลชัย  พรรณเชษฐ 
๗๐  พลตรี  กะสิณ  ทองโกมล 
๗๑  พลตรี  กานน  บุญร้ิว   
๗๒  พลตรี  กิติ  มีคุณ 
๗๓  พลตรี  เกรียงไกร  บุรินทรวัฒนา 
๗๔  พลตรี  โกศล  สินทรัพย 
๗๕  พลตรี  คมสัน  มานวกุล   
๗๖  พลตรี  จตุรงค  ธรรมนิตยกุล 
๗๗  พลตรี  จักรกฤษณ  นิยมชาติ   
๗๘  พลตรี  จักรรัตน  กลัสสุขวัฒน 
๗๙  พลตรี  จักรรัตน  ธาราพิทักษ 
๘๐  พลตรี  จักรี  ตันติพงศ 
๘๑  พลตรี  จีรศักด์ิ  รอดทอง 
๘๒  พลตรี  จีระศักด์ิ  ชมประสพ 
๘๓  พลตรี  เฉลิมเกียรติ  โพธิ์ทองนาค   
๘๔  พลตรี  ชนะพล  แกววาตะ 
๘๕  พลตรี  ชลิต  ศรีระเดช   
๘๖  พลตรี  ชัยณรงค  ธนารุณ 
๘๗  พลตรี  ชัยณัฏฐ  แปนเหลือ   
๘๘  พลตรี  ชูรัช  เสนหเมือง 
๘๙  พลตรี  ชูศักด์ิ  สันติวรวุฒ ิ
๙๐  พลตรี  เชาวฤทธิ์  ศิริกิจ 
๙๑  พลตรี  ญาณกร  เกตุประดิษฐ   
๙๒  พลตรี  ฐิตินันท  ธัญญสิริ 
๙๓  พลตรี  ณพล  คชแกว 
๙๔  พลตรี  ณรงค  พูลสวัสด์ิ 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๙๕  พลตรี  ณรงคฤทธิ์  อิศรัตน   
๙๖  พลตรี  ณัฐธรณินทร  ขอบทอง 
๙๗  พลตรี  ณัฐพล  มาสกุล   
๙๘  พลตรี  ดรัณ  ยุทธวงษสุข 
๙๙  พลตรี  ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ 

๑๐๐  พลตรี  ดํารงค  อุณหบุตต 
๑๐๑  พลตรี  ดุษฎี  บูรณะดิษ 
๑๐๒  พลตรี  เดชา  ก่ิงวงษา 
๑๐๓  พลตรี  ทด  พินัยนิติศาสตร   
๑๐๔  พลตรี  ทวีกิจ  วัฒนะ 
๑๐๕  พลตรี  ทวี  แจมจํารัส 
๑๐๖  พลตรี  ทศพร  นิยมคา 
๑๐๗  พลตรี  ทศพร  เมธสุทธิ ์
๑๐๘  พลตรี  ทินกร  สงวนศักด์ิโยธิน 
๑๐๙  พลตรี  ธงชัย  เทพารักษ 
๑๑๐  พลตรี  ธนกฤต  วิจิตร 
๑๑๑  พลตรี  ธัชชัย  ธรรมวงษา 
๑๑๒  พลตรี  ธารไชยยันต  ศรีสุวรรณ 
๑๑๓  พลตรี  ธิชาวุฒิ  สาตรพันธุ 
๑๑๔  พลตรี  ธีระ  ไกรพานนท 
๑๑๕  พลตรี  นเรศ  นิตยสุทธิ์ 
๑๑๖  พลตรี  นฤดล  ประภาวัต 
๑๑๗  พลตรี  นิธินนัท  ไชยวัฒนพันธ 
๑๑๘  พลตรี  บัญชากิตต  มาประเสริฐ 
๑๑๙  พลตรี  บัญชา  นิกรเพสย 
๑๒๐  พลตรี  บุญย่ิง  ศรีเมืองวงศ 
๑๒๑  พลตรี  บุญลือ  วงษทาว 

๑๒๒  พลตรี  ปรเมษฐ  ปอมนาค 
๑๒๓  พลตรี  ประกอบ  เพิ่มสุข 
๑๒๔  พลตรี  ประจิต  เชี่ยวชาญ 
๑๒๕  พลตรี  ประดิษฐชัย  บุญรักษ 
๑๒๖  พลตรี  ประดิษฐ  โชติรัตน 
๑๒๗  พลตรี  ประดิษฐ  ล้ิมไพบูลย 
๑๒๘  พลตรี  ประสงค  กลาผจญ 
๑๒๙  พลตรี  ปริญญา  แตแดงเพชร   
๑๓๐  พลตรี  ปริญญา  โพธิวิจิตร 
๑๓๑  พลตรี  ปรีชา  พลายอยูวงษ   
๑๓๒  พลตรี  ปรีชา  ศรีสุข 
๑๓๓  พลตรี  ผจญ  เจริญผล   
๑๓๔  พลตรี  พงษเทพ  แดงเจริญ 
๑๓๕  พลตรี  พงษพันธุ  โสวัณณะ   
๑๓๖  พลตรี  พนา  ถนอมสิงห 
๑๓๗  พลตรี  พรจักร  มนูธรรม 
๑๓๘  พลตรี  พันเลิศ  วงศวานิช 
๑๓๙  พลตรี  พิจิตร  ลักษณะละมาย 
๑๔๐  พลตรี  พิชิต  บุญญาธิการ 
๑๔๑  พลตรี  พิพัฒน  เหรียญบุบผา 
๑๔๒  พลตรี  พิษณุ  ศรคุปต 
๑๔๓  พลตรี  พิสิษฐ  เต็มนท ี
๑๔๔  พลตรี  พีรพร  ศรีพันธุวงศ 
๑๔๕  พลตรี  พีระพงษ  มานะกิจ 
๑๔๖  พลตรี  เพรียว  พินัยนิติศาสตร 
๑๔๗  พลตรี  ไพรัช  ขยันสํารวจ 
๑๔๘  พลตรี  ไพโรจน  ธีระภาพ 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๔๙  พลตรี  ภูเบศ  หลอกําเหนิดชัย 
๑๕๐  พลตรี  มนตชัย  จิตรแสวง 
๑๕๑  พลตรี  มาโนชญ  จันทรศร 
๑๕๒  พลตรี  มารุต  ปชโชตะสิงห 
๑๕๓  พลตรี  ยอดยุทธ  บุญญาธิการ   
๑๕๔  พลตรี  ยุทธศักด์ิ  ธนะธนิต 
๑๕๕  พลตรี  วรกานต  แสงทอง 
๑๕๖  พลตรี  วรการ  พันธุมาตย 
๑๕๗  พลตรี  วรพัฒน  งามเกษม 
๑๕๘  พลตรี  วรวิทย  ดรุณชู 
๑๕๙  พลตรี  วรากร  เพิ่มพูล 
๑๖๐  พลตรี  วิชิต  ศรีประเสริฐ 
๑๖๑  พลตรี  วิรัช  ย้ิมเจริญ 
๑๖๒  พลตรี  วิลาศ  อรุณศรี 
๑๖๓  พลตรี  วิสุทธิ์  เที่ยงตรง   
๑๖๔  พลตรี  วีรพล  กิจฉวี 
๑๖๕  พลตรี  วีระพันธ  เกตุรัตน 
๑๖๖  พลตรี  วีระยุทธ  เพชรบัวศักด์ิ 
๑๖๗  พลตรี  วีระศักด์ิ  ลอมวงษ 
๑๖๘  พลตรี  วุฒิชัย  สิตภาหุล 
๑๖๙  พลตรี  วุฒิชัย  สิริสัมพันธ 
๑๗๐  พลตรี  ศักด์ิชัย  อ่ําครองธรรม 
๑๗๑  พลตรี  ศิกวัส  สุทธิบุญ 
๑๗๒  พลตรี  ศุภการ  พูลทรัพย 
๑๗๓  พลตรี  ศุภรัตน  พัฒนาวิสุทธิ ์
๑๗๔  พลตรี  สกล  ชื่นตระกูล 
๑๗๕  พลตรี  สถาพร  สีมาสุรรักษ   

๑๗๖  พลตรี  สมคิด  หงษทอง 
๑๗๗  พลตรี  สมชาย  วัชรานาถ 
๑๗๘  พลตรี  สมชาย  อัครวณิชชา 
๑๗๙  พลตรี  สมชาย  อุตมะ   
๑๘๐  พลตรี  สมนึก  เนติ 
๑๘๑  พลตรี  สมโภชน  นนทชัย 
๑๘๒  พลตรี  สมมารถ  ปรุงสุวรรณ 
๑๘๓  พลตรี  สําเร็จ  ศรีหราย 
๑๘๔  พลตรี  สิทธิพร  อุดมชาติ 
๑๘๕  พลตรี  สิรวุฒิ  สุคันธนาค   
๑๘๖  พลตรี  สุกิจ  เนื่องจํานงค 
๑๘๗  พลตรี  สุภัช  วิชิตการ 
๑๘๘  พลตรี  สุมน  สุรทิณฑ 
๑๘๙  พลตรี  สุรจิตร  สิทธิประณีต 
๑๙๐  พลตรี  สุรนาท  สุวรรณนาคร 
๑๙๑  พลตรี  สุรพล  อุดมชัยรัตน   
๑๙๒  พลตรี  สุรยุทธ  ชาญกลราวี 
๑๙๓  พลตรี  สุรศักด์ิ  กาญจนรัตน 
๑๙๔  พลตรี  สุรสีห  แจงสุข 
๑๙๕  พลตรี  สุรัตน  วรรักษ 
๑๙๖  พลตรี  สุริยฉัตร  เผาบุญเสริม 
๑๙๗  พลตรี  สุริยัณห  ปอมเปน 
๑๙๘  พลตรี  สุวินัย  นิภาวรรณ 
๑๙๙  พลตรี  องอาจ  รัตนวิชัย 
๒๐๐  พลตรี  อชิตพล  วัดบัว 
๒๐๑  พลตรี  อธิชาติ  เจริญย่ิง   
๒๐๒  พลตรี  อนันต  กาญจนปาน 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๐๓  พลตรี  อภิกิตต  ศรีกังวาล   
๒๐๔  พลตรี  อภิสิทธิ์  ศรีผุดผอง 
๒๐๕  พลตรี  อรรถนพ  ศิริศักด์ิ   
๒๐๖  พลตรี  อักษรา  เกิดผล 
๒๐๗  พลตรี  อัชฌพงศ  ปกรณยุทธ   
๒๐๘  พลตรี  อัมพร  พวงสงวนวงศ 
๒๐๙  พลตรี  อาชวิน  ปรีดาสันต   
๒๑๐  พลตรี  อํานาจ  เสลารัตน 
๒๑๑  พลตรี  อําพน  ชูประทุม 
๒๑๒  พลตรี  อิทธิพงษ  ศรแมน 
๒๑๓  พลตรี  อุดม  พูลสวัสด์ิ 
๒๑๔  พลตรี  เอกชัย  วัชรประทีป 
๒๑๕  พลตรี  เอกนันท  รัตนโสภา   
๒๑๖  พลตรี  เอนก  นะวะมะโรจน 
๒๑๗  พลตรี  โอฬาร  รักษพรรณ 
๒๑๘  พลเรือตรี  จําลอง  วังสดาน 
๒๑๙  พลเรือตรี  ชนินทร  ชุณหรัชพันธุ   
๒๒๐  พลเรือตรี  ณรงค  บุญมงคล 
๒๒๑  พลเรือตรี  ณรงค  มณีศรี 
๒๒๒ พลเรือตรี  ดํารงค  สารสิทธิ์ 
๒๒๓ พลเรือตรี  ธนะกาญจน  ใครครวญ 
๒๒๔ พลเรือตรี  นคร  โกศลสุรเสนีย 
๒๒๕ พลเรือตรี  นริส  ประทุมสุวรรณ 
๒๒๖ พลเรือตรี  นิวัตน  พุกะทรัพย 
๒๒๗ พลเรือตรี  หมอมหลวงบวรลักษณ  กมลาศน  
๒๒๘ พลเรือตรี  บุรินทร  คุณกิตติ 
๒๒๙  พลเรือตรี  ประดิษฐ  ศิริคุปต 

๒๓๐  พลเรือตรี  เผดิมพงศ  รุมาคม 
๒๓๑  พลเรือตรี  พิทักษ  พิบูลทิพย 
๒๓๒ พลเรือตรี  ยรรยง  อโนมะศิริ 
๒๓๓ พลเรือตรี  รังสรรค  พรามเจริญ 
๒๓๔ พลเรือตรี  เรืองทิพย  เทียนทอง 
๒๓๕ พลเรือตรี  วีระพันธ  สุขกอน 
๒๓๖  พลเรือตรี  สมศักด์ิ  พยัคคง 
๒๓๗ พลเรือตรี  สมศักด์ิ  ศรีสุข 
๒๓๘ พลเรือตรี  สุทธิชัย  ชีพชล 
๒๓๙  พลเรือตรี  สุรพงษ  สุขุมาสวิน 
๒๔๐  พลเรือตรี  สุรพงษ  อัยสานนท 
๒๔๑  พลเรือตรี  สุรพล  วรพันธ   
๒๔๒ พลเรือตรี  อเนก  ตันติวรสิทธิ ์
๒๔๓ พลเรือตรี  อุดม  ชัยเลิศ 
๒๔๔ พลอากาศตรี  จิรศักด์ิ  พรหมประยูร 
๒๔๕ พลอากาศตรี  จิระ  แยมสอน   
๒๔๖  พลอากาศตรี  เจษฎา  วิจารณ 
๒๔๗ พลอากาศตรี  เฉลิม  ตรีเพ็ชร 
๒๔๘ พลอากาศตรี  ชนัท  รัตนอุบล 
๒๔๙  พลอากาศตรี  ชวลิต  วุฒิจันทร 
๒๕๐  พลอากาศตรี  ชูชีพ  แผวสมบุญ 
๒๕๑  พลอากาศตรี  ณรงคชัย  พันธุพิริยะ   
๒๕๒ พลอากาศตรี  ณรงคภพ  ชุมสวัสด์ิ 
๒๕๓ พลอากาศตรี  ณรงคฤทธิ์  สงวนแสง  
๒๕๔ พลอากาศตรี  ตรีทศ  สนแจง 
๒๕๕ พลอากาศตรี  ธรรมนิตย  สิงหคะสะ  
๒๕๖  พลอากาศตรี  ธวัช  เรขะรุจิ 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๕๗ พลอากาศตรี  นิวัต  เนื้อนุม 
๒๕๘ พลอากาศตรี  บุญคํ้า  ใจกลา 
๒๕๙  พลอากาศตรี  บุญฟน  เลาหสวัสด์ิ   
๒๖๐  พลอากาศตรี  ประทีป  รัตนพร 
๒๖๑  พลอากาศตรี  ปรีชัย  หาญเจนลักษณ  
๒๖๒ พลอากาศตรี  พงษเพ็ญ  เพ็ญแข 
๒๖๓  พลอากาศตรี  พัลลภ  โพธิอาศน 
๒๖๔  พลอากาศตรี  โพชฌงค  ซ่ือสัตย 
๒๖๕  พลอากาศตรี  ภควัต  ร่ืนพิพัฒน 
๒๖๖  พลอากาศตรี  ภาณุ  เสริมไสย 
๒๖๗  พลอากาศตรี  ภูมิใจ  วิบูลยรณรงค   
๒๖๘  พลอากาศตรี  มณฑล  ศุกรินทร 
๒๖๙  พลอากาศตรี  มังกร  เสมารัตน 
๒๗๐  พลอากาศตรี  มานพ  เกษศิลป 
๒๗๑  พลอากาศตรี  วันชัย  ธนสุกาญจน 
๒๗๒ พลอากาศตรี  วิเชียร  ธรรมสุวรรณ 
๒๗๓ พลอากาศตรี  วิบูลย  ตระกูลฮุน 
๒๗๔ พลอากาศตรี  วิบูลย  ทีฆกมล 
๒๗๕ พลอากาศตรี  วิวัฒน  จันทโรตถิผล   
๒๗๖  พลอากาศตรี  วิศณุ  สรรพพิบูลย 
๒๗๗ พลอากาศตรี  วีระเทพ  หาญทวิชัย 
๒๗๘ พลอากาศตรี  วีระพันธ  ภูวจินดา 
๒๗๙  พลอากาศตรี  วีระยุทธ  รัตนมนตรี   
๒๘๐  พลอากาศตรี  สมเกียรติ  สะอาดรักษ 
๒๘๑  พลอากาศตรี  สมชาย  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  
๒๘๒ พลอากาศตรี  สมชาย  เปลงขํา 
๒๘๓ พลอากาศตรี  สมิทธิ์  ปรัชญากร 

๒๘๔ พลอากาศตรี  สรชัย  ชีวะกลินศักด์ิ 
๒๘๕ พลอากาศตรี  สุจินต  แชมชอย 
๒๘๖  พลอากาศตรี  สุทธิพล  สุทธิจารีย 
๒๘๗ พลอากาศตรี  สุรทรง  เพ็ญโฉม 
๒๘๘ พลอากาศตรี  เสนาะ  วาริทสวัสด์ิ 
๒๘๙  พลอากาศตรี  อภิชาติ  สูศิริ 
๒๙๐  พลอากาศตรี  อวยชัย  สิงหเรศร 
๒๙๑  พลอากาศตรี  อานนท  จารยะพันธุ   
๒๙๒  พลอากาศตรี  อานนท  วิรัชกุล 
๒๙๓  พลอากาศตรี  อิทธิศักด์ิ  ศรีสังข   
๒๙๔  พลอากาศตรี  อุดมศักด์ิ  สันติกุล 
๒๙๕  พลอากาศตรี  เอกศักด์ิ  ปุสเทพ 
๒๙๖  นายชูชัย  มูลสิน 
๒๙๗  นายเชาวน  ศรีกมล 
๒๙๘  นายณพงศ  ศิริขันตยกุล 
๒๙๙  นายประสิทธิ์  สืบชนะ 
๓๐๐  นายโยธิน  วิมุกตายน 
๓๐๑  นายวัฒนา  ยูถะสุนทร   
๓๐๒  นายสงัด  แกวประกอบ 
๓๐๓  นายสมนึก  วิทยานุกูล 
๓๐๔  นายสมศักด์ิ  พจนปฏิญญา 
๓๐๕  นายสรร  วิเทศพงษ 
๓๐๖  นายสํารวย  ขําสังข 
๓๐๗  นายสุชัย  ภูพิชญพงษ 
๓๐๘  นายอาทร  ก่ีศิริ 
๓๐๙  นายอํานวย  ปรีมนวงศ   
๓๑๐  นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๓๑๑  นายเจษฎา  ชวาลภาคย   
๓๑๒  นายธวัชชัย  คูภิรมย 
๓๑๓  นายนนทศิริ  บุรณศิริ 
๓๑๔  นายพิชัย  อิศรภักดี 
๓๑๕  นายมาริษ  เสง่ียมพงษ 
๓๑๖  นายเมธา  พรอมเทพ 
๓๑๗  นายวิชัย  วราศิริกุล 
๓๑๘  นายวิญู  แจมขํา 
๓๑๙  นายวิทวัส  ศรีวิหค   
๓๒๐  นายวีรชัย  พลาศรัย 
๓๒๑  นายสุขเกษม  โยธาสมุทร 
๓๒๒ นายสุพจน  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
๓๒๓ นายสุรศักด์ิ  เจือสุคนธทิพย 
๓๒๔ นายธนธรณ  ทองหอม 
๓๒๕ นายบัณฑิต  หาญธงชัย   
๓๒๖  นายประวิทย  อุนวิจิตร 
๓๒๗ นายประสงค  วงศาโรจน 
๓๒๘ นายวรดนู  จีระเดชากุล 
๓๒๙  นายวีรศักด์ิ  นุนประดิษฐ 
๓๓๐  นายสกุล  โสรัจจ 
๓๓๑  นายสมเกียรติ  นุกิจรังสรรค 
๓๓๒ นายสมศักด์ิ  กลับหอม 
๓๓๓  นายพิมล  แสงสวาง 
๓๓๔  นายพิสิฐศักด์ิ  สนธิรัตน 
๓๓๕  นายศุภฤกษ  หงษภักดี 
๓๓๖  นายสมพร  บุญสวาท 
๓๓๗  นายอนันต  ดิสระ 

๓๓๘  นายจรูญ  พจนสุนทร 
๓๓๙  นายจิรากร  โกศัยเสวี 
๓๔๐  นายชวลิต  ชูขจร 
๓๔๑  นายชัยวัฒน  สิทธิบศุย 
๓๔๒ นายดํารง  มวงงาม 
๓๔๓  นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ 
๓๔๔  นายทวีสุข  ปญญาอรรถ 
๓๔๕  นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล 
๓๔๖  นายบุญสนอง  สุชาติพงศ 
๓๔๗  นายบุญสง  พานิชการ   
๓๔๘  นายประชุม  อินทรโชติ 
๓๔๙  นายประสิทธิ์  สีโท   
๓๕๐  นายปราณีต  วิเศษศรี 
๓๕๑  นายแผเกียรติ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  
๓๕๒ นายพงศปยะ  ปยสิรานนท 
๓๕๓  นายพัชรินทร  สมโสภณ 
๓๕๔  นายพินิจ  กอศรีพร 
๓๕๕ นายไพโรจน  ล้ิมจํารูญ 
๓๕๖  นายไพศาล  แสงจินดา 
๓๕๗ นายมงคล  วิเชียรชิต   
๓๕๘  นายระพีพัฒน  นิโครธานนท 
๓๕๙  นายรังสรรค  ฉายากุล 
๓๖๐  นายวัฒนะ  วัฒนานนท 
๓๖๑  นายวิจักร  อากัปกริยา 
๓๖๒  นายวิศิษฐ  ฤกษสงา 
๓๖๓  นายสมบูรณ  เย็นเอง   
๓๖๔  นายสมพร  โลหสวัสด์ิกุล 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๓๖๕  นายสมลักษณ  เผาจินดา 
๓๖๖  นายส่ีพร  มณีโชติ 
๓๖๗  นายสืบพงษ  ฉัตรมาลัย 
๓๖๘  นายสุนารถ  เชี่ยวเวช 
๓๖๙  นายอนันต  สุวรรณรัตน 
๓๗๐  นายอยุทธ  หรินทรานนท 
๓๗๑  นายอรรถ  อินทลักษณ   
๓๗๒ นายการุญ  อบแยม 
๓๗๓  นายจํารูญ  ต้ังไพศาลกิจ 
๓๗๔  นายจิรพันธ  อุบลพิทักษ 
๓๗๕ นายเฉลิมไท  ญาณภิรัต 
๓๗๖  นายชัยเดช  ขาทิพยพาที 
๓๗๗ นายชาญเดช  วงศเจริญ 
๓๗๘  นายชูชาติ  ชื่นมงคลสกุล 
๓๗๙  นายชูศักด์ิ  เกว ี
๓๘๐  นายเชิดศักด์ิ  วีรพันธุ 
๓๘๑  นายดุษฎี  เรืองรุจิระ 
๓๘๒ นายทรงชัย  มานวธงชัย 
๓๘๓  นายทิวา  กุลดิลกรัตน 
๓๘๔  นายนิติ  เพชรคูหา 
๓๘๕  นายบุญนิพัทธ  ถิติปญญา   
๓๘๖  นายปกรณ  นิลศิริ 
๓๘๗  นายประณต  สุริยะ 
๓๘๘  นายประสงค  เธียรธนู 
๓๘๙  นายประสิทธิ์  ภูประทุม 
๓๙๐  เรือตรี  ปรีชา  เพ็ชรวงศ 
๓๙๑  นายภัทราทร  ลิมวัฒนานนท   

๓๙๒  นายมนัส  รัตนสัจธรรม 
๓๙๓  นายมานิตย  เมฆประสาน 
๓๙๔  นายไมตรี  ธรรมโกสิทธิ์ 
๓๙๕  นายรณยุทธ  ต้ังรวมทรัพย   
๓๙๖  นายวรวุฒิ  สายพวรรณ 
๓๙๗  นายศิริชัย  รัตนเสถียร 
๓๙๘  นายสมชาย  จีรังพิทักษกุล 
๓๙๙  นายสมบัติ  เจริญพัฒน 
๔๐๐  นายสมพงษ  ศุภชัยมงคล 
๔๐๑  นายสมศักด์ิ  วิรุฬหผล 
๔๐๒  นายสําเริง  สมประสงค 
๔๐๓  นายสุกิจ  สงวนดีกุล   
๔๐๔  นายสุจินต  เรืองพรวิสุทธิ์ 
๔๐๕  นายสุเทพ  บุญญวงศ   
๔๐๖  นายสุธีระ  อริยะวนกิจ 
๔๐๗  นายอรุณ  ชนะสิทธิ์   
๔๐๘  นายโอม  พรตตะเสน 
๔๐๙  นายชนินทร  ทองธรรมชาติ 
๔๑๐  นายชัชวาลย  สุทธิศรีศิลป 
๔๑๑  นายชุมพล  สุขเกษม 
๔๑๒  นายธนกฤต  ชัยดํารงเลิศ 
๔๑๓  นายธวัชชัย  จึงเจริญ 
๔๑๔  นายนิทัศน  ภูวัฒนกุล 
๔๑๕  นายบุรินทร  ตันไพบูลยกุล 
๔๑๖  นายประสิทธิ์  เหมศรีชาติ 
๔๑๗  นายพินิจ  ศรลัมพ 
๔๑๘  นายวินิจ  รักชาติ 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๔๑๙  นายสนใจ  หะวานนท 
๔๒๐  นายสังเวียน  คงดี 
๔๒๑  นายอิทธิพงศ  ฐานุจิตตเมธี 
๔๒๒ นายดุลยพล  พิศลยบุตร 
๔๒๓ นายวีระศักด์ิ  กิติวัฒน   
๔๒๔ นายใหญย่ิง  ศิริธนาภิวัฒน 
๔๒๕ นายสมเจตน  สวางเนตร 
๔๒๖  นายสมชาย  พุมอิ่ม 
๔๒๗ นายสินธุรักษ  เสาวนะ 
๔๒๘ นายกุมพล  บัวสวรรค 
๔๒๙  หมอมราชวงศจิราคม  กิติยากร 
๔๓๐  นายชาลี  วิสุทธิ์วัฒนศักด์ิ 
๔๓๑  นายชุมพล  ศิริวรรณบุศย 
๔๓๒ นายทรงศีล  สุเสวี 
๔๓๓  นายภิญโญ  บุญนํา 
๔๓๔  นายวัชระ  อิ่มพิทักษ 
๔๓๕  นายวิชัย  มณีสุวรรณสิน 
๔๓๖  นายวีระศักด์ิ  วิสุทธาธรรม 
๔๓๗  นายวุฒิชัย  ดวงรัตน 
๔๓๘  นายสมเกียรติ  ตรีรัตนพันธ 
๔๓๙  นายสมชาติ  สรอยทอง   
๔๔๐  รอยเอก  สุวิพันธุ  ดิษยมณฑล 
๔๔๑  นายเสกสันต  บุญสุวรรณ 
๔๔๒ นายองอาจ  วงศวโรฬาร 
๔๔๓  นายอรัญ  นิลกําแหง 
๔๔๔  นายกฤติพงษ  คงแข็ง 
๔๔๕  นายกฤษฎา  บุญราช 

๔๔๖  นายกฤษณะ  ออนดี 
๔๔๗  นายกฤษดา  พานิชเจริญ 
๔๔๘  นายคณิต  เอี่ยมระหงษ 
๔๔๙  นายคณิสสร  นนทสวัสด์ิ 
๔๕๐  นายครรชิต  ศรีบุญลือ 
๔๕๑  นายจรินทร  จักกะพาก 
๔๕๒ นายจเร  เสารสุวรรณ 
๔๕๓  นายจักริน  เปลี่ยนวงษ 
๔๕๔  นายจุลภัทร  แสงจันทร 
๔๕๕ นายเจริญ  ชวงชิต 
๔๕๖  นายเจริญ  นนทะโชติ 
๔๕๗ นายเจริญ  สมศักด์ิตระกูล   
๔๕๘  นายเฉลิมลาภ  รักษสุวรรณ 
๔๕๙  นายชนะชัย  เศรษฐพัฒน 
๔๖๐  นายชนะ  ทานะวงศ 
๔๖๑  นายชวลิต  พิมพจันทร 
๔๖๒  นายชัยภัฏ  ศิริประเสริฐ 
๔๖๓  นายชัยวิทย  ดาวมุกดา 
๔๖๔  นายชูชาติ  กีฬาแปง 
๔๖๕  นายชูศักด์ิ  อุปนันท 
๔๖๖  นายเชฎฐชวาล  บุญงอก 
๔๖๗  นายไชยมงคล  ฟุงเฟอง 
๔๖๘  นายชวงชัย  เปาอินทร 
๔๖๙  วาที่รอยตรี  ฐิตวัฒน  เชาวลิต   
๔๗๐  นายณฐพลฒ  วิเชียรเพริศ 
๔๗๑  นายณฐพล  บุญมาก 
๔๗๒ นายต้ังจิตต  เปยมสุวรรณ 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๔๗๓  นายถวิล  กัลชาญพิเศษ 
๔๗๔  นายเถลิง  ครามะคํา 
๔๗๕ นายนําไท  เอื้อวิทยาศุภร 
๔๗๖  นายบงกช  เกิดเทพ 
๔๗๗ นายบัณฑิตย  ออมไธสง 
๔๗๘  นายบํารุง  วีระวรรณ 
๔๗๙  นายบุญแทน  มูลจนะบาตร 
๔๘๐  นายบุญเลิศ  ผดุงศุภไลย 
๔๘๑  นายบุญเอื้อ  โพชนุกูล 
๔๘๒ นายบูรณศิลป  โทบุดดี 
๔๘๓  นายประจวบ  บัณฑิตย   
๔๘๔  นายประชิล  นิลเขต 
๔๘๕  นายประยุทธ  อองสกุล 
๔๘๖  นายประวัติ  ถีถะแกว 
๔๘๗  นายประวัติ  รัฐิรมย 
๔๘๘  นายประศาสน  ประเสริฐย่ิง 
๔๘๙  นายปรีชา  บริสุทธิ์   
๔๙๐  นายปรีชา  รณรงค 
๔๙๑  นายปติธรรม  ฐิติมนตรี 
๔๙๒  นายเผด็จ  สุจเร 
๔๙๓  นายพรศักด์ิ  เจียรณัย 
๔๙๔  นายพิชัย  เครือชัยพินิต 
๔๙๕  นายพิชิต  ศิริสวัสด์ิ 
๔๙๖  นายพินิจ  พุมชูแสง 
๔๙๗  นายพิสุทธิ์  โฆสิต   
๔๙๘  นายไพฑูรย  คลายออง 
๔๙๙  นายมงคล  สัณฐิติวิฑูร 

๕๐๐  นายมงคล  สุระสัจจะ 
๕๐๑  นายมนตรี  เตงตระกูล 
๕๐๒  นายมนูญ  นันทมนตรี 
๕๐๓  นายมานิจ  เหมจินดา   
๕๐๔  นายยงยุทธ  นาคจรุง 
๕๐๕  นายฤาชน  บํารุงแสง 
๕๐๖  นายลัทธศักด์ิ  ชาญหัตถกร 
๕๐๗  นายวรพจน  รัฐสีมา   
๕๐๘  นายวสันต  วรรณวโรทร 
๕๐๙  นายวัชระ  หวังสิทธิเดช 
๕๑๐  นายวัฒนา  เลิศธรรมเทว ี
๕๑๑  นายวิชชาญ  บุษปวนชิ   
๕๑๒  นายวิชิต  ชาตไพสิฐ 
๕๑๓  นายวิทยา  เทือกสุบรรณ 
๕๑๔  นายวิรัช  จํารัสพงษ 
๕๑๕  นายวิโรจน  บรรดาศักด์ิ 
๕๑๖  นายวิสูตร  จตุรพรชัย 
๕๑๗  นายวีระวัฒน  ชื่นวาริน 
๕๑๘  นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล 
๕๑๙  นายศุภฤกษ  พรรคนาวิน 
๕๒๐  นายสงา  ศุภโชคพาณิชย 
๕๒๑  นายสนิท  เหลืองภิรมย 
๕๒๒ วาที่รอยตรี  สมคิด  ภัสสรประสิทธิ์ 
๕๒๓ นายสมบูรณ  เกตุศิระ 
๕๒๔ นายสมบูรณ  จันทวน 
๕๒๕ นายสมบูรณ  ปงกาวี   
๕๒๖  นายสมพงศ  อรุณศิลป 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๕๒๗ นายสมศักด์ิ  ขําทวีพรหม 
๕๒๘ นายสมศักด์ิ  สมบูรณผล 
๕๒๙  นายสมศักด์ิ  เสรีพันธพานชิ 
๕๓๐  นายสมาน  ปางวัชรากร 
๕๓๑  นายสวัสด์ิ  สัจจากุล 
๕๓๒ นายสันต  สุวรรณเลิศ 
๕๓๓  วาที่รอยตรี  สิงหโต  พิเชฐวงศ   
๕๓๔  วาที่รอยตรี  สิทธิชัย  โรจนวิเชียร 
๕๓๕ นายสุขนิตย  โสทะรักษ 
๕๓๖  นายสุชิน  พุมอิ่ม 
๕๓๗ นายสุทธิพงศ  อัศวรักษ 
๕๓๘  นายสุธิศักด์ิ  ศรีรัฐวัฒนากูล 
๕๓๙  นายสุนทร  เตมียะเสน   
๕๔๐  นายสุนัยน  หิรัญ 
๕๔๑  นายสุวิทย  สุขธงไชยกูล 
๕๔๒ นายอดิศร  สุขกมล 
๕๔๓  นายอดิศักด์ิ  จันทไทย 
๕๔๔  นายอดิศักด์ิ  เทพอาสน 
๕๔๕ นายอนันตชัย  ชัยสวัสด์ิ 
๕๔๖  นายอนุกูล  ซ่ือตรง 
๕๔๗ นายอภินันท  จันทรังษี 
๕๔๘  นายอัครเดช  บุนนาค 
๕๔๙  นายกนก  กรุณามิตร 
๕๕๐  นายเกษม  มูลจันทร 
๕๕๑  พันตํารวจเอก  ญาณพล  ย่ังยืน 
๕๕๒ นายฐานิส  ศรียะพันธ 
๕๕๓ นายนพดล  กัปปยบุตร   

๕๕๔ นายปรีดา  นิลศิริ 
๕๕๕ นายพยอม  สิงหรา  ณ  อยุธยา   
๕๕๖  พันตํารวจเอก  โภคพิบูลย  โปตระนันทน 
๕๕๗ นายยุทธนันท  ย้ิมพูลทรัพย 
๕๕๘  นายวสันต  สิงคเสลิต 
๕๕๙  นายวิตถวัลย  สุนทรขจิต 
๕๖๐  นายวีระยุทธ  สุขเจริญ 
๕๖๑  นายสกนธ  สุวรรณโมลี 
๕๖๒  พันตํารวจเอก  สมชาย  ศิริพนัธุ 
๕๖๓  นายสมโชค  บุญกําเนิด   
๕๖๔  นายสรรเสริญ  ปาลวัฒนวิไชย 
๕๖๕  นายสรสิทธิ์  จงเจริญ 
๕๖๖  นายสุรินทร  เสถียรมาศ 
๕๖๗  นายอรรถ  อรรถานนท   
๕๖๘  นายอาภาพงศ  กฤตเวทิน 
๕๖๙  นายชัยวัธน  เกิดผล   
๕๗๐  นายเชาวฤทธิ์  ตันติศักด์ิ 
๕๗๑  นายณัฐวัตร  มนตเทวัญ 
๕๗๒ นายทวีศักด์ิ  สาลีสังข 
๕๗๓ นายบุษย  กาญจนดุล   
๕๗๔ นายเรวัต  คํานวนสิน 
๕๗๕ นายวสันต  สาทร 
๕๗๖  นายสันทรา  เกตุพันธุ 
๕๗๗ นายสุนทร  ปองพาล 
๕๗๘ รอยตรี  อานนท  อนิทรสุขศรี 
๕๗๙  นายเขมชาติ  เทพไชย   
๕๘๐  นายนิยม  กลิ่นบบุผา 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๕๘๑  นายบวรเวท  รุงรุจี   
๕๘๒ นายปกรณ  ตันสกุล 
๕๘๓  นายประเมษฐ  บุณยะชัย 
๕๘๔  นายปรารพ  เหลาวานิช 
๕๘๕  นายไพฑูรย  เฉยเจริญ 
๕๘๖  นายสถาพร  นิยมทอง 
๕๘๗ นายสมยศ  สิงหคํา 
๕๘๘  นายสมศักด์ิ  ทัดติ 
๕๘๙  นายฉลอง  พันธทอง 
๕๙๐  นายกมล  เผาสวัสด์ิ 
๕๙๑  นายกมล  ศิริบรรณ 
๕๙๒  นายกฤตธัช  โยมญาติ 
๕๙๓  นายกฤษฎา  อยูเปนสุข 
๕๙๔  นายกฤษฎา  อินทรสถิตย 
๕๙๕  นายกฤษณพงศ  กีรติกร 
๕๙๖  นายกฤษมันต  วัฒนาณรงค 
๕๙๗  วาที่รอยโท  กวี  เพ็งศรี   
๕๙๘  นายกานต  โกวิทยสมบูรณ 
๕๙๙  นายกําจัด  คงหนู 
๖๐๐  นายกิจ  เกียรติสมกิจ 
๖๐๑  นายกิตติชัย  เหลืองทวีบุญ   
๖๐๒  นายกิตติพงศ  พิพัฒนศิวพงศ 
๖๐๓  นายกิตติศักด์ิ  ลิขิตวิทยาวุฒิ   
๖๐๔  นายกิติศักด์ิ  หงษวิไล 
๖๐๕  นายกุณฑล  ราชนิล 
๖๐๖  นายกุลธร  เลื่อนฉว ี
๖๐๗  นายเกรียงศักด์ิ  ศรีสุข 

๖๐๘  นายเกษตร  ศิริสันติสัมฤทธิ์ 
๖๐๙  นายเกษม  บําเพ็ญทาน   
๖๑๐  นายเกียรติไกร  อายุวัฒน 
๖๑๑  นายเกียรติคุณ  กังวาลวงศไพศาล   
๖๑๒  นายเกียรติยุทธ  กวีญาณ 
๖๑๓  นายเกียรติศักด์ิ  เสนไสย   
๖๑๔  นายโกวิท  ไชยศิวามงคล 
๖๑๕  นายโกวิท  เพลินจิตต 
๖๑๖  นายโกศล  ปราคํา 
๖๑๗  นายคงศักด์ิ  เจริญรักษ 
๖๑๘  นายคณิต  เฉลยจรรยา 
๖๑๙  นายคณิศักด์ิ  อรวีระกุล 
๖๒๐  นายคนึง  ยอยเสริฐสุด 
๖๒๑  นายคมสรรพ  ฆารพันธ 
๖๒๒ นายคําตา  ราชมณี 
๖๒๓  นายคูณ  นามบุรินทร   
๖๒๔  นายจตุพร  บานชื่น 
๖๒๕  นายจรัญ  พรมเสน 
๖๒๖  นายจักรพันธ  ศิริธัญญาลักษณ 
๖๒๗  นายจันทรชัย  เจรียงประเสริฐ 
๖๒๘  นายจํานงค  ยอดขํา 
๖๒๙  นายจําเนียร  เหลาเขตรกิจ   
๖๓๐  นายจําโนทย  ปลองอุดม 
๖๓๑  นายจํารูญ  พรมสุวรรณ   
๖๓๒  นายจํารูญ  เรืองขจร 
๖๓๓  นายจําเริญ  รัตนบุรี   
๖๓๔  นายจําลอง  นนทพละ 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๖๓๕  นายจําลอง  เรียงใหม   
๖๓๖  นายจิตเจริญ  ไชยาคํา 
๖๓๗  นายจิตตินัดด  หะวานนท 
๖๓๘  นายจิระพัฒน  พิตรปรีชา 
๖๓๙  นายฉลอง  สุขสบาย 
๖๔๐  นายเฉลิมศักด์ิ  เปร่ืองปรีชาศักด์ิ 
๖๔๑  นายชณัฐ  พรหมศรี 
๖๔๒  นายชยันต  พิเชียรสุนทร 
๖๔๓  นายชลธี  อิ่มอุดม 
๖๔๔  นายชลเวช  ชวศิริ 
๖๔๕  นายชวลิต  จันทรศรี   
๖๔๖  นายชัยพร  วงศพิศาล 
๖๔๗  นายชัยพฤกษ  เสรีรักษ 
๖๔๘  นายชัยยศ  ธีระเดชพงศ 
๖๔๙  นายชัยรัตน  นิรันตรัตน   
๖๕๐  นายชัยวัฒน  แกวบัวทอง 
๖๕๑  นายชัยวัฒน  บุญศิวนนท 
๖๕๒  นายชัยวิรัตน  รัตนวิชัย 
๖๕๓  นายชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย 
๖๕๔  นายชัยศิลป  ชนิพรเจริญพงศ 
๖๕๕  นายชาญชัย  ทิพเนตร   
๖๕๖  นายชาญณรงค  พรรุงโรจน 
๖๕๗  นายชาญ  นพรัตน 
๖๕๘  นายชาลี  นาวานุเคราะห 
๖๕๙  นายชํานาญ  สอนซ่ือ 
๖๖๐  นายชิต  นาสัก 
๖๖๑  นายชุติชัย  มาแจง   

๖๖๒  นายชุมพล  รัตนเลศิลบ 
๖๖๓  นายชุมศักด์ิ  เกตุเพ็ชร 
๖๖๔  นายชูเกียรติ  วิเศษเสนา 
๖๖๕  นายชูชาติ  กาญจนธนชัย 
๖๖๖  นายเชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ 
๖๖๗  นายเชยีร  ศรีเรือง   
๖๖๘  นายไชยยงค  นวลยง 
๖๖๙  นายไชยยง  อาจวิชัย   
๖๗๐  นายไชยันต  ไชยพร 
๖๗๑  นายณรงค  ชิณสาร 
๖๗๒  นายณรงค  พลอยดนัย 
๖๗๓  นายณรงคฤทธิ์  ธรรมบุตร 
๖๗๔  นายณรงคฤทธิ์  ศักดารณรงค 
๖๗๕  นายดนุพล  ตันนโยภาส   
๖๗๖  นายดําเนิน  กาละดี 
๖๗๗  นายดํารงวุฒิ  ดอกแกว 
๖๗๘  นายดํารัส  ตรีสุโกศล 
๖๗๙  นายดําริห  รุงสุข   
๖๘๐  นายดิลก  พจนพงษ 
๖๘๑  นายดุสิต  เวชกิจ 
๖๘๒  นายโดม  สิทธิเวทย 
๖๘๓  นายถนอม  บุญปก 
๖๘๔  นายถนัด  ขวัญนิมิตร 
๖๘๕  นายถวิล  หิรัญศรี 
๖๘๖  นายทวีป  ปรีชา 
๖๘๗  นายทวีพล  แพเรือง 
๖๘๘  นายทวีศักด์ิ  นุมฤทธิ ์



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๖๘๙  นายทวี  อุปสุขิน 
๖๙๐  นายทองหลอ  กุลสุทธิ ์
๖๙๑  นายทินกร  วงศปการันย 
๖๙๒  นายทินกร  สุขศิริธาดา 
๖๙๓  นายเทพศักด์ิ  บุณยรัตพันธุ 
๖๙๔  นายเทวรัฐ  โตไทยะ 
๖๙๕  นายเทวินทร  พนัธุเทศ 
๖๙๖  นายเทียนชัย  จูเจ่ีย 
๖๙๗  นายธงชัย  ทุนคํา 
๖๙๘  นายธงชัย  พุมชลิต 
๖๙๙  นายธนะรัตน  หงสเจริญ 
๗๐๐  นายธนากร  งามชมภู 
๗๐๑  นายธนาคม  สุนทรชัยนาคแสง   
๗๐๒  นายธวัช  กงเติม 
๗๐๓  นายธวัชชัย  กฤษณะประกรกิจ   
๗๐๔  นายธวัชชัย  พิกุลแกว 
๗๐๕  นายธวัชชัย  พินปรุ   
๗๐๖  นายธัญญะ  เตชะศีลพิทักษ 
๗๐๗  นายธํารง  แกวเล็ก 
๗๐๘  นายธีรวัฒน  มงคลอัศวรัตน 
๗๐๙  นายธีรวุฒิ  พิทักษชน 
๗๑๐  นายธีระ  จันทรรัตน 
๗๑๑  นายธีระ  พิรัชวิสุทธิ์ 
๗๑๒  นายธีระวัฒน  โชติกเสถียร 
๗๑๓  นายธีระวุฒิ  เจริญราษฎร   
๗๑๔  นายธีระศักด์ิ  เกิดทอง 
๗๑๕  นายธีระศักด์ิ  แกวหยอง   

๗๑๖  นายนพรัตน  พิมจุฬา 
๗๑๗  นายนรินทร  วรวุฒิ   
๗๑๘  นายนริศ  สุวรรณางกูร 
๗๑๙  นายนเรศร  สุขเจริญ   
๗๒๐  นายนันทวัฒน  บรมานนัท 
๗๒๑  นายนํายุทธ  สงคธนาพิทักษ   
๗๒๒ นายนิทัศน  จิระอรุณ 
๗๒๓ นายนิธิเดชน  เชิดพุทธ 
๗๒๔ นายนิรุตต์ิ  พลโคตร 
๗๒๕ นายนิวัตต  นอยมณี   
๗๒๖  นายนิวัติ  นาคทอง 
๗๒๗ นายนิเวศน  อุดมรัตน 
๗๒๘ นายนิแวเตะ  หะยีวามิง 
๗๒๙  นายนอม  สังขทอง 
๗๓๐  นายบรรพต  พรประเสริฐ 
๗๓๑  นายบรรลุ  อารมณสวะ   
๗๓๒ นายบัณฑิตย  ศรีพุทธางกูร 
๗๓๓  นายบัณฑิต  เอื้ออาภรณ 
๗๓๔  นายบัณฑูรย  วาฤทธิ์ 
๗๓๕ นายบัวเรียน  นนทะลี   
๗๓๖  นายบุญชัย  เอื้อไพโรจนกิจ 
๗๓๗ นายบุญชู  อังสวัสด์ิ 
๗๓๘  นายบุญชวย  ศรีเกษ 
๗๓๙  นายบุญญา  เพียรสวรรค 
๗๔๐  นายบุญทัน  เชษฐสุราษฎร 
๗๔๑  นายบุญมี  ศิริ 
๗๔๒ นายบุญรักษ  บุญญะเขตมาลา 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๗๔๓  นายบุญสนอง  รัตนสุนทรากุล   
๗๔๔  นายบุญเสริม  ชีวะอิสระกุล 
๗๔๕ นายบุญสง  จําปาโพธิ์ 
๗๔๖  จาเอก  บุญสง  วรวัฒน 
๗๔๗ นายบุญสง  องคพิพัฒนกุล   
๗๔๘  นายปกรณ  เทพษร 
๗๔๙  นายปฐม  มั่งค่ัง 
๗๕๐  นายปฐมฤกษ  มณีเนตร 
๗๕๑  นายประจบ  โพธิ์ปาน   
๗๕๒ นายประจวบ  แกวสิริ 
๗๕๓ นายประจักษ  เลิศวรวิทย   
๗๕๔ นายประชอบ  หลีนุกูล 
๗๕๕ นายประชุม  โพธิกุล   
๗๕๖  นายประทีป  หงษโสภา 
๗๕๗ นายประพนธ  จายเจริญ 
๗๕๘ นายประพันธ  จุฑาวิจิตรธรรม 
๗๕๙  นายประไพ  สุนทรมัจฉะ 
๗๖๐  นายประยงค  โคกแดง 
๗๖๑  นายประยงค  โมคภา 
๗๖๒  นายประยุทธ  นาวายนต 
๗๖๓  นายประเวศ  คําหงส 
๗๖๔  นายประเวศ  มณีกุต 
๗๖๕  นายประศาสตร  บุญสนอง 
๗๖๖  วาที่รอยตรี  ประสงค  สังขะไชย 
๗๖๗  นายประสิทธิ์  กระทู 
๗๖๘  นายประสิทธิ์  จึงสงวนพรสุข 
๗๖๙  นายประสิทธิ์  เฉลิมพลโยธิน 

๗๗๐  นายประสิทธิ์  ชุติชูเดช 
๗๗๑  นายประเสริฐ  ถาวรชัยสิทธิ์ 
๗๗๒ นายประเสริฐ  ฤกษเกรียงไกร 
๗๗๓ นายประเสริฐ  อัสสันตชัย 
๗๗๔ นายประหยัดศักด์ิ  บัวงาม 
๗๗๕ นายปราโมทย  ราชพิบูลย 
๗๗๖  นายปราโมทย  วาดเขียน 
๗๗๗ นายปริญญา  ผาคํา 
๗๗๘ นายปริญญา  หลวงพิทักษชุมพล 
๗๗๙  นายปรีชา  คกม ิ
๗๘๐  นายปรีชา  จิตรสิงห 
๗๘๑  นายปรีชา  จอยนุแสง   
๗๘๒ นายปรีชา  ภาวโน 
๗๘๓  นายปรีชา  วังคะฮาต   
๗๘๔  นายปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล 
๗๘๕ นายปรีชา  ไวยโภคา 
๗๘๖  นายปรีชา  ศรีศักด์ิหิรัญ 
๗๘๗ นายปรีชา  ศิริมาศ 
๗๘๘  นายปญญา  แกวกียูร 
๗๘๙  นายปญญา  แกวเหล็ก   
๗๙๐  นายปญญา  สังขทิพย 
๗๙๑  นายปญญา  สังขภิรมย 
๗๙๒  นายปานเทพ  รัตนากร 
๗๙๓  นายแปลก  สายคํามูล 
๗๙๔  สิบเอก  ผดุง  ศิริรัตน 
๗๙๕  นายพงศาสตร  กิจนุกร 
๗๙๖  นายพงศเทพ  วิวรรธนะเดช 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๗๙๗  นายพงศพันธุ  เธียรหิรัญ   
๗๙๘  นายพงษจิต  ภัคพิรุฬหกุล 
๗๙๙  วาที่รอยตรี  พงษเพ็ชร  พิทยาพละ   
๘๐๐  นายพรเทพ  เลิศทรัพยเจริญ 
๘๐๑  นายพรศิลป  ผลพันธิน 
๘๐๒  นายพฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ 
๘๐๓  นายพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ 
๘๐๔  นายพลเดช  ศรีบุญเรือง 
๘๐๕  นายพัฒนพงศ  นาวีเจริญ 
๘๐๖  นายพัฒน  มหาโชคเลศิวัฒนา 
๘๐๗  นายพิชเยนทร  รามสูต 
๘๐๘  นายพิชาติ  อุปรานุเคราะห 
๘๐๙  นายพิชิตพล  สุทธิสานนท 
๘๑๐  นายพิชิต  ลํายอง 
๘๑๑  นายพิทยา  รักพรม 
๘๑๒  นายพิทยา  วงษยอด 
๘๑๓  นายพิทักษ  ชมสวนสวรรค 
๘๑๔  นายพิธาน  พืน้ทอง 
๘๑๕  นายพิพัฒน  เชี่ยววิทย 
๘๑๖  นายพิมล  วิเศษสังข 
๘๑๗  นายพิศ  โนรี   
๘๑๘  นายพิศุทธิ์  วีระจิตต 
๘๑๙  นายพิษณุ  ตุลสุข 
๘๒๐  นายพิสิฐ  นาครําไพ 
๘๒๑  นายพิสิษฐ  ยอดวันดี 
๘๒๒ นายพิสูจน  แสงศรี 
๘๒๓ นายพีรพงษ  พงศศาสตร 

๘๒๔ นายพีระ  รัตนวิจิตร 
๘๒๕ นายพีระ  รัศมีสวาง   
๘๒๖  นายพูลศักด์ิ  เพียรสุสม 
๘๒๗ นายเพชร  พิศาลกอสกุล 
๘๒๘ นายเพชร  เหมือนพันธุ 
๘๒๙  นายเพียรศักด์ิ  ภักดี 
๘๓๐  นายเพ็ชร  ธรรมราช 
๘๓๑  นายไพชยนต  จันทเขต   
๘๓๒ นายไพโชค  ปญจะ 
๘๓๓  นายไพบูรณ  คะเชนทรพรรค   
๘๓๔  นายไพบูลย  ขวัญดี 
๘๓๕  นายไพบูลย  พงศทัศนา 
๘๓๖  วาที่รอยตรี  ไพบูลย  สอนจรูญ 
๘๓๗  นายไพรบูลย  พันธรักษพงษ 
๘๓๘  นายไพรัช  กรบงกชมาศ 
๘๓๙  นายไพรัช  แสงทอง 
๘๔๐  นายไพโรจน  เชาวตระกูล 
๘๔๑  นายไพโรจน  มงคลสินธุ 
๘๔๒ นายไพศาล  คงคาฉุยฉาย 
๘๔๓  นายไพศาล  จริตพจน   
๘๔๔  นายภคิน  สรวงทาไม 
๘๔๕  นายภาคภูมิ  รัตนโรจนากุล   
๘๔๖  นายภาณุทรรศน  กฤชเพชรรัตน 
๘๔๗  นายภุชงค  บุณยรัตนสุนทร   
๘๔๘  นายภูมิยศ  ศรีอุบล 
๘๔๙  นายมงคล  คุณากร 
๘๕๐  นายมงคล  อนุรักษ 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๘๕๑  นายมนตรี  โสคติยานุรักษ   
๘๕๒ นายมนัส  กัมพุกุล 
๘๕๓  นายมนัส  แซดาน 
๘๕๔  นายมนัส  สุขสวัสด์ิ 
๘๕๕  นายมนู  มณีรัตน 
๘๕๖  วาที่รอยตรี  มังกร  หริรักษ 
๘๕๗ นายมานพ  งามสุวรรณ   
๘๕๘  นายมานพ  จันทรสูงเนิน 
๘๕๙  นายมานพ  สุพรรณธริกา 
๘๖๐  นายมานะ  คราพันธุ 
๘๖๑  นายมานะ  เริงมิตร 
๘๖๒  นายมานะ  สินธุวงษานนท 
๘๖๓  นายมานิต  ศรีสุรภานนท 
๘๖๔  นายไมตรี  ศีรษะภูมิ 
๘๖๕  นายยงยุทธ  ทรัพยเจริญ 
๘๖๖  นายยงยุทธ  ทาชาง 
๘๖๗  นายยงยุทธ  สายคง 
๘๖๘  นายยงยุทธ  สุคนธปฏิภาค 
๘๖๙  นายยืนยง  ราชวงษ 
๘๗๐  นายยุทธนา  ธรรมเจริญ 
๘๗๑  นายยุทธนา  ศิริวัธนนุกูล   
๘๗๒ นายยุทธพงศ  วชิรปญญาวัฒน 
๘๗๓  นายยุทธพงษ  รังสรรคเสรี   
๘๗๔  นายโยธิน  เบญจวัง 
๘๗๕ นายโยธิน  แสวงดี 
๘๗๖  นายระวี  จิรเดชากุล 
๘๗๗ นายรังสรรค  ฤกษขํา   

๘๗๘  นายรังสฤษฎ  ศรีวิชัย 
๘๗๙  นายรัตนะ  บัวสนธ 
๘๘๐  นายรามลักษณ  อนุสุริยา 
๘๘๑  นายรุจ  ศิริสัญลักษณ 
๘๘๒ นายเรวัต  ไพรัตนากร 
๘๘๓  นายเริงรัก  จําปาเงิน 
๘๘๔  นายเรียน  เชื้อสระคู 
๘๘๕  นายละเอียด  ศรีโพธิ์พันธุ 
๘๘๖  นายลิขิต  พลเหลา 
๘๘๗  นายลือชัย  ศรีเงินยวง 
๘๘๘  นายเล็ก  อุณาพรหม 
๘๘๙  นายวงศวิวัฒน  ทัศนียกุล   
๘๙๐  นายวณิชย  อวมศรี 
๘๙๑  นายวนิช  สุธารัตน   
๘๙๒  สิบเอก  วรพจน  ลังกาพินธ 
๘๙๓  นายวรวุฒิ  จุฬาลักษณานุกูล 
๘๙๔  นายวราวุธ  เสือดี 
๘๙๕  นายวสันต  นาวเหนียว 
๘๙๖  นายวสันต  อุทัยเฉลิม 
๘๙๗  นายวัชรพงศ  สุขรักษา 
๘๙๘  นายวัชระ  เพชรคุปต 
๘๙๙  นาวาโท  วัฒนชัย  หมั่นย่ิง   
๙๐๐  วาที่รอยตรี  วัฒนา  ไกรนุกูล 
๙๐๑  นายวัฒนา  พัฒนพงศ   
๙๐๒  นายวันชัย  คงเพ็ชร 
๙๐๓  นายวันชัย  บุพพนัเหรัญ 
๙๐๔  นายวันชัย  พงษา 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๙๐๕  นายวันชัย  ร้ิวรุจา   
๙๐๖  นายวิกรณ  รักษปวงชน 
๙๐๗  นายวิจิตร  ศศิวัจนไพสิฐ   
๙๐๘  นายวิชัย  เอกพลากร 
๙๐๙  นายวิชา  หมั่นทําการ   
๙๑๐  นายวิเชียร  เจริญครบุรี 
๙๑๑  นายวิเชียร  เลิศโภคานนท   
๙๑๒  นายวิฑูรย  เกตุวงศา 
๙๑๓  นายวิฑูรย  นาสารีย 
๙๑๔  นายวิทยา  จันทรศิลา 
๙๑๕  นายวิทยา  ตุงคะเสน   
๙๑๖  นายวิทยา  ทิพยสุวรรณพร 
๙๑๗  นายวิทยา  ศักดา 
๙๑๘  นายวินัย  ดิสสงค 
๙๑๙  นายวินัย  ทองรัตน   
๙๒๐  นายวินัย  ธรรมภักดี 
๙๒๑  นายวินัย  วนานุกูล   
๙๒๒  นายวินัย  ศรีเจริญ 
๙๒๓  นายวินัย  ศรีอําพร 
๙๒๔  นายวิพล  นาคพันธ 
๙๒๕  นายวิมล  จํานงบุตร 
๙๒๖  นายวิมาน  วรรณคํา 
๙๒๗  นายวิรัช  วิรัชนิภาวรรณ 
๙๒๘  นายวิริยะ  กองรัตน 
๙๒๙  นายวิริยะ  มาโนช 
๙๓๐  นายวิริยะ  ลิมปนันทน 
๙๓๑  นายวิโรจน  โชติพิพัฒนวรกุล 

๙๓๒  นายวิวัฒน  เพชรศรี 
๙๓๓  นายวิศิฏฐ  ดุลยพัชร 
๙๓๔  นายวิเศษ  ภูมิวิชัย 
๙๓๕  นายวิสิทธิ์  สุขเจริญ 
๙๓๖  นายวิสุทธิ์  ชอวิเชียร 
๙๓๗  นายวีระชัย  แกนทรัพย 
๙๓๘  นายวีระ  เลิศจันทึก 
๙๓๙  นายวีระศักด์ิ  ชมภูคํา 
๙๔๐  นายวีระ  สุเมธาพันธุ 
๙๔๑  นายวีระ  อมเถื่อน   
๙๔๒  นายวุฒิชัย  พาราสุข 
๙๔๓  นายวุฒิสาร  ตันไชย   
๙๔๔  นายเวชยันต  จันทรเสนา 
๙๔๕  นายศราวุฒิ  สุขประเสริฐ 
๙๔๖  นายศริศักด์ิ  สุนทรไชย 
๙๔๗  นายศลใจ  วิบูลกิจ 
๙๔๘  นายศักด์ิชัย  บรรณสาร 
๙๔๙  นายศิโรจน  ผลพนัธิน 
๙๕๐  นายศิลปชัย  หอมทรัพย 
๙๕๑  นายศีลธรรม  โพนะทา   
๙๕๒  นายสกนธ  สกนธรวีนาท 
๙๕๓  นายสงวน  ศรีสุข 
๙๕๔  นายสงัด  ประดิษฐสุวรรณ 
๙๕๕  นายสถาพร  โลหสุริยะ 
๙๕๖  นายสนอง  เครือมาก 
๙๕๗  นายสนั่น  พาหอม 
๙๕๘  นายสนั่น  ศุภธีรสกุล 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๙๕๙  นายสนิท  มหาโยธ ี
๙๖๐  นายสมเกียรติ  งามประเสริฐสิทธิ์ 
๙๖๑  นายสมเกียรติ  ชอบผล   
๙๖๒  นายสมเกียรติ  บุญรอด 
๙๖๓  นายสมเกียรติ  พื้นแสน 
๙๖๔  นายสมคิด  ดีรัศมี 
๙๖๕  นายสมคิด  พรมจุย 
๙๖๖  นายสมคิด  ไวยวรรณ 
๙๖๗  นายสมจิตร  กุลสิงห 
๙๖๘  นายสมชัย  รัตนธรรมพันธ 
๙๖๙  นายสมชาย  กลาหาญ 
๙๗๐  นายสมชาย  จิตรเนื่อง 
๙๗๑  นายสมชาย  ทองแสง 
๙๗๒  นายสมชาย  พุมพิมล 
๙๗๓  นายสมชาย  มิตรมูลพิทักษ   
๙๗๔  นายสมชาย  สันติวัฒนกุล 
๙๗๕  นายสมชาย  แสงสุวรรณ   
๙๗๖  นายสมชาย  หิรัญกิตติ 
๙๗๗  นายสมเดช  กนกเมธากุล 
๙๗๘  นายสมเดช  สีแสง 
๙๗๙  นายสมนึก  เกลี้ยงเคลา 
๙๘๐  นายสมนึก  ดํารงกิจชัยพร 
๙๘๑  นายสมนึก  มแีสง 
๙๘๒  นายสมบัติ  ชิ้นประสิทธิ ์
๙๘๓  นายสมบัติ  พันธวิศิษฏ 
๙๘๔  นายสมบุญ  ทิพรังศรี 
๙๘๕  นายสมบูรณ  โพธิอะ   

๙๘๖ นายสมบูรณ  สวางวรชาติ 
๙๘๗ นายสมผล  โกศัลวิตร   
๙๘๘ นายสมพร  ชุนหลือชานนท 
๙๘๙ นายสมพร  สอนสนาม 
๙๙๐  นายสมพล  ตันติสันติสม 
๙๙๑  นายสมพล  วัฒนชัย 
๙๙๒ นายสมภาร  พรมทา 
๙๙๓ นายสมภูมิ  บายเที่ยง 
๙๙๔ นายสมโมท  สหกโร 
๙๙๕ นายสมยศ  จุณณะปยะ   
๙๙๖ นายสมยศ  เชื้อไทย 
๙๙๗ นายสมยศ  ศิริบรรณ 
๙๙๘ นายสมฤทธิ์  ศรีสุพรรณ 
๙๙๙ นายสมวุฒิ  ศรีอําไพ   
๑๐๐๐ นายสมศักด์ิ  ครองยุติ 
๑๐๐๑ นายสมศักด์ิ  เชียรศิริกุล 
๑๐๐๒ นายสมศักด์ิ  ธรรมเวชวิถี 
๑๐๐๓ นายสมศักด์ิ  ศรีรักษา 
๑๐๐๔ นายสมศักด์ิ  โสภารัตนากุล 
๑๐๐๕ นายสมสุข  สวางคํา   
๑๐๐๖ นายสมหมาย  ชนะกุล 
๑๐๐๗ นายสมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ 
๑๐๐๘ นายสมาน  บูแกว 
๑๐๐๙ นายสรณ  บุญใบชัยพฤกษ 
๑๐๑๐ นายสรนิต  ศิลธรรม 
๑๐๑๑ นายสรายุทธ  สุภาพรรณชาติ   
๑๐๑๒ นายสวาท  เกษณา 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๐๑๓ นายสวาท  นาทอง 
๑๐๑๔ นายสังคม  เตชะวงคเสถียร 
๑๐๑๕ นายสัจจา  ศรีเจริญ   
๑๐๑๖ นายสัญญา  สุขพณิชนันท 
๑๐๑๗ นายสัญญา  สุดล้ําเลิศ 
๑๐๑๘ นายสันติ  กํายาน 
๑๐๑๙ นายสันติ  ถิรพัฒน   
๑๐๒๐ นายสันติ  ทองประเสริฐ 
๑๐๒๑ นายสันติ  อภัยราช   
๑๐๒๒ นายสาคร  คมฉันท 
๑๐๒๓ นายสานิท  ปยปกรณกุล 
๑๐๒๔ นายสายัณห  ผานอย 
๑๐๒๕ นายสาโรจน  ศิริศันสนียกุล 
๑๐๒๖ นายสํารวม  จงเจริญ 
๑๐๒๗ นายสิงหนาท  พวงจันทนแดง   
๑๐๒๘ นายสิงหทอง  สิงหพรพงศ 
๑๐๒๙ นายสิทธิพงศ  สิทธิขจร 
๑๐๓๐ นายสิทธิศักด์ิ  รัตนพาณิชย 
๑๐๓๑ นายสิทธิศักด์ิ  ศิริวิทยากร 
๑๐๓๒ นายสินสมุทร  เสนาอาจ 
๑๐๓๓ นายสุชาติ  กันติศาฤทธ ิ
๑๐๓๔ นายสุชาติ  กิจพิทักษ 
๑๐๓๕ นายสุชาติ  คูณทวีเทพ 
๑๐๓๖ นายสุชาติ  จิรพรเจริญ 
๑๐๓๗ นายสุชาติ  ธาราวาสน 
๑๐๓๘ นายสุชิน  บุญพรอม 
๑๐๓๙ นายสุดใจ  ทองออน   

๑๐๔๐ นายสุทธิพงศ  วัชรสินธ ุ
๑๐๔๑ นายสุทัศน  พทัธยากร 
๑๐๔๒ นายสุทิน  ศรีอัษฎาพร 
๑๐๔๓ นายสุทิศ  ทองสนิทกาญจน   
๑๐๔๔ นายสุเทพ  บุญเติม 
๑๐๔๕ นายสุเทพ  สวนใต 
๑๐๔๖ นายสุนทร  เชยชืน่ 
๑๐๔๗ นายสุนทรา  พันธมเีกียรติ 
๑๐๔๘ นายสุพจน  กนกการ 
๑๐๔๙ นายสุพจน  เจียมใจ   
๑๐๕๐ นายสุพจน  ชววิวรรธน 
๑๐๕๑ นายสุพจน  แสงพรหม   
๑๐๕๒ นายสุพจน  อภิศักด์ิมนตรี 
๑๐๕๓ นายสุพรรณ  กุลพาณิชย 
๑๐๕๔ นายสุพรรณ  สุขอรุณ 
๑๐๕๕ นายสุพักตร  พิบูลย 
๑๐๕๖ นายสุภาพ  วรศิริ 
๑๐๕๗ นายสุเมธ  ธีรรัตนกุล 
๑๐๕๘ นายสุเมธี  จันทรหอม 
๑๐๕๙ นายสุรชิต  แสนจันทะ 
๑๐๖๐ นายสุรพงษ  ภูโทถ้ํา 
๑๐๖๑ นายสุรพล  ชูพรอม   
๑๐๖๒ นายสุรพล  นาถะพินธ ุ
๑๐๖๓ นายสุรพล  นอยแสง   
๑๐๖๔ นายสุรพล  วิเศษสรรค 
๑๐๖๕ นายสุรพล  เวียงนนท 
๑๐๖๖ นายสุรพล  สุขประเสริฐ 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๐๖๗ นายสุรศักด์ิ  ศรีสวางรัตน 
๑๐๖๘ นายสุรศักด์ิ  ศรีสุลัย 
๑๐๖๙ นายสุรศักด์ิ  สุมกล่ํา 
๑๐๗๐ นายสุรเสน  ทั่งทอง 
๑๐๗๑ นายสุรัตน  คนฉลาด   
๑๐๗๒ นายสุรัตน  ดวงชาทม 
๑๐๗๓ นายสุรัตน  นันตะสุคนธ   
๑๐๗๔ นายสุรินทร  ธนพิพัฒนศิริ 
๑๐๗๕ นายสุริยนต  วะสมบัติ 
๑๐๗๖ นายสุวพงษ  สวัสด์ิพาณิชย 
๑๐๗๗ นายสุวัฒน  เบญจพลพิทักษ 
๑๐๗๘ นายสุวัฒน  ศักด์ิตรีศูล 
๑๐๗๙ นายสุวิทย  มูลคํา   
๑๐๘๐ นายสุวิทย  วรรณศรี 
๑๐๘๑ นายสุวิพล  สิทธิชีวภาค 
๑๐๘๒ นายเสถียร  ศรีบุญเรือง 
๑๐๘๓ นายเสนห  ขาวโต 
๑๐๘๔ นายเสริมปญญา  เทียมวัน 
๑๐๘๕ นายเสริมศักด์ิ  ดิษฐปาน   
๑๐๘๖ นายเสวก  วงษเจริญผล 
๑๐๘๗ นายแสวง  จันทรถนอม 
๑๐๘๘ นายโสภณ  ผองสุขสกุล 
๑๐๘๙ นายโสภณ  พุทธะสุภะ   
๑๐๙๐ นายหรรษา  ปุณณะพยัคฆ 
๑๐๙๑ นายหัสนัย  ยามชวง   
๑๐๙๒ นายอดินันท  ปากบารา 
๑๐๙๓ จาสิบเอก  อดิศักด์ิ  จินดานุกูล 

๑๐๙๔ นายอดุลย  วราเอกศิริ 
๑๐๙๕ นายอนันต  ศรีเกียรติขจร   
๑๐๙๖ นายอนุกูล  บุตรธรรม 
๑๐๙๗ นายอนุชาติ  พวงสําลี 
๑๐๙๘ นายอนุสรณ  ฟูเจริญ 
๑๐๙๙ นายอภิชาต  พุทธเจริญ 
๑๑๐๐ นายอภิชาติ  จิตตเจริญ 
๑๑๐๑ นายอภิชาติ  จีระวุฒิ 
๑๑๐๒ นายอภิวัฒน  มุทิรางกูร 
๑๑๐๓ นายอรรถชัย  จินตะเวช 
๑๑๐๔ นายอรัญ  วิเศษสุข 
๑๑๐๕ นายอัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   
๑๑๐๖ นายอุดม  ทุมโฆสิต 
๑๑๐๗ นายอุดมศักด์ิ  วงศพันธุ 
๑๑๐๘ นายอุดม  เหลืองสด 
๑๑๐๙ วาที่รอยตรี  อุดม  อนุกูล 
๑๑๑๐ นายอุทัย  หนูแดง 
๑๑๑๑ นายอุสาห  ศิวาโมกข 
๑๑๑๒ นายเอนก  คํายัง 
๑๑๑๓ นายจิรัตน  ต้ังฐิตวงศ   
๑๑๑๔ นายชนะ  คุณาธรรม 
๑๑๑๕ นายชัชรินทร  ปนสุวรรณ   
๑๑๑๖ นายชาญชัย  บรรพตปราการ 
๑๑๑๗ นายไชยสิทธิ์  กิรติเสวี   
๑๑๑๘ นายณรงค  ลือขจร 
๑๑๑๙ นายเดนชัย  ศรกิจ   
๑๑๒๐ นายถวิล  สังฆมณี 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๑๒๑ นายธนะรัตน  ลยางกูร 
๑๑๒๒ รอยเอก  ธานินทร  สนธิรักษ 
๑๑๒๓ นายนเรศ  วิไลสกุลยง 
๑๑๒๔ นายนิรันดร  ชัยศรีสุขอําพร 
๑๑๒๕ นาวาอากาศตรี  บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน 
๑๑๒๖ นายประกาย  ตปนียากร 
๑๑๒๗ นายประทีป  เมฆประสาน 
๑๑๒๘ นายประภาส  จิตตาศิรินุวัตร 
๑๑๒๙ นายประภาส  ล้ีสุทธิพรชัย   
๑๑๓๐ นายประภาส  อุครานันท 
๑๑๓๑ นายพงศธร  วิทยพิบูลย 
๑๑๓๒ นายพิชิตพงษ  อริยะวงศ 
๑๑๓๓ นายพิภพ  เจนสุทธิเวชกุล   
๑๑๓๔ นายภาณุมาศ  ญาณเวทยสกุล 
๑๑๓๕ นายเมธี  จันทจารุภรณ 
๑๑๓๖ นายวสันต  ศรีสุรินทร 
๑๑๓๗ นายวิเชษฐ  ปติเกื้อกูล   
๑๑๓๘ นายวิทยา  ยินดีเดช 
๑๑๓๙ นายวิบูลย  กาญจนพัฒนกุล   
๑๑๔๐ นายวิรัช  ลักคนสุวรรณ 
๑๑๔๑ นายวีระ  สถิรอังกูร 
๑๑๔๒ นายวุฒิไกร  ศักด์ิสุรกานต 
๑๑๔๓ นายศราวุฒิ  ต้ังศรีสกุล   
๑๑๔๔ นายศักด์ิสวัสด์ิ  จันทรศักด์ิ 
๑๑๔๕ นายศิริชัย  ภัทรนุธาพร 
๑๑๔๖ นายศุมล  ศรีสุขวัฒนา 
๑๑๔๗ นายสมเกียรติ  บุญญะบัญชา   

๑๑๔๘ นายสมควร  หาญพัฒนชัยกูร 
๑๑๔๙ นายสมชาย  ล่ีทองอิน 
๑๑๕๐ นายสมพล  นามวงษา 
๑๑๕๑ นายสรศักด์ิ  โลหจินดารัตน 
๑๑๕๒ นายสําลี  เปลี่ยนบางชาง 
๑๑๕๓ นายสิทธิโชค  รัตนสุวรรณ   
๑๑๕๔ นายสินชัย  ตอวัฒนกิจกุล 
๑๑๕๕ นายสุนทร  สุริยพงศกร 
๑๑๕๖ นายสุรเชษฐ  สถิตนิรามัย 
๑๑๕๗ นายสุรพงษ  ตุลาพันธุ 
๑๑๕๘ นายสุรสิทธิ์  วัชระสุขโพธิ์ 
๑๑๕๙ นายสุระ  วิเศษศักด์ิ 
๑๑๖๐ นายสุริยา  รัตนปริญญา 
๑๑๖๑ นายอนันต  เสรฐภักดี 
๑๑๖๒ นายอภิชาติ  ดํารงไชย 
๑๑๖๓ นายอัษฎางค  รวยอาจิณ 
๑๑๖๔ นายกกฤตย  แกวปนทอง 
๑๑๖๕ นายชิตวร  วรศักด์ิ   
๑๑๖๖ นายชุมพล  ชีวะประภานันท 
๑๑๖๗ นายนัฐ  จุลกะรัตน   
๑๑๖๘ นายพงษเทพ  จารุอําพรพรรณ 
๑๑๖๙ นายมาณพ  ชิวธนาสุนทร 
๑๑๗๐ นายยงยุทธ  ทองสุข 
๑๑๗๑ นายวันชัย  รัชฎามาศ 
๑๑๗๒ นายวิเชียร  ปลอดประดิษฐ 
๑๑๗๓ นายวทิยา  ไพรสุวรรณ 
๑๑๗๔ นายศิริชัย  โพธิตาปนะ 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๑๗๕ นายศุภชัย  ศิริวัฒนเจริญชัย 
๑๑๗๖ นายสมศักด์ิ  สุวัฒิกะ 
๑๑๗๗ นายอภิวัฒน  อสมาภรณ 
๑๑๗๘ นายอุฤทธิ์  ศรีหนองโคตร 
๑๑๗๙ นายมานิตย  ทองสอน   
๑๑๘๐ นายสรรชัย  เทียมทวีสิน 
๑๑๘๑ นายสัญญา  สุเรนทรานนท 
๑๑๘๒ นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส 
๑๑๘๓ นายกรุณา  พันธุเพช็ร 
๑๑๘๔ นายกฤษณะ  หงษวิไล 
๑๑๘๕ นายกิจจา  ศิริติกุล 
๑๑๘๖ นายกิตติ  เรืองรัตนตรัย 
๑๑๘๗ นายกิตติศักด์ิ  วงศจีน   
๑๑๘๘ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย 
๑๑๘๙ นายโกศลวัฒน  อนิทุจนทรยง 
๑๑๙๐ นายจรัญ  ศุภรตุลธร 
๑๑๙๑ นายจิตติ  เหลืองทองคํา 
๑๑๙๒ นายฉกรรจ  พานิชย่ิง 
๑๑๙๓ นายฉันทิชย  วิชญสมบูรณ   
๑๑๙๔ นายชวลิต  บรรณเกียรติ 
๑๑๙๕ นายชัยณรงค  แสงทองอราม   
๑๑๙๖ นายชัยนันท  งามขจรกุลกิจ 
๑๑๙๗ นายชัยยศ  ปญจบุตรชัย 
๑๑๙๘ นายชัยรัตน  กรรณิการ 
๑๑๙๙ รอยตํารวจเอก  โชคชัย  สิทธิผลกุล
๑๒๐๐ นายณัฐกร  การะโชติ 
๑๒๐๑ นายทวี  วรรณสุทธิ์   

๑๒๐๒ นายธณิต  นกหน ู
๑๒๐๓ นายธนา  อุชาดี 
๑๒๐๔ นายธรรมโชติ  บุญรักษา 
๑๒๐๕ นายธิติ  คุมรักษ   
๑๒๐๖ นายธีระวัฒน  พุฒิบูรณวัฒน 
๑๒๐๗ นายนันธวัตร  ฐิติภัค 
๑๒๐๘ นายนิติ  สุขเจริญ 
๑๒๐๙ นายนิทัศน  ตันปนเพชร   
๑๒๑๐ นายนิพันธ  จันโททัย 
๑๒๑๑ นายบัณฑิต  สัจจพงษ 
๑๒๑๒ นายบุญชัย  ปรีชาพันธ 
๑๒๑๓ นายบุญชวย  ย้ิมรุงฤกษ   
๑๒๑๔ นายประพัฒน  ชืน่ฤทธ 
๑๒๑๕ นายประวิทย  ชูกําเหนิด 
๑๒๑๖ นายประวิทย  รอยแกว 
๑๒๑๗ นายประวุฒิ  แพรชินวงศ   
๑๒๑๘ นายประสาน  ผาณิตมาส 
๑๒๑๙ นายประสิทธิ์  เอี่ยมพรพิภพชัย   
๑๒๒๐ นายปรัชญา  ศรีอัมพรแสง 
๑๒๒๑ รอยตํารวจโท  ปริญญา  เฉลิมพันธ   
๑๒๒๒ นายเผดิม  แสงอุไร 
๑๒๒๓ นายพงศปกรณ  รุจิระชุณห 
๑๒๒๔ นายพงษชาญ  แสงมณ ี
๑๒๒๕ วาที่พันตํารวจตรี  พลณัฏฐ  เสียมทอง 
๑๒๒๖ นายพิชัย  หลากสุขถม 
๑๒๒๗ นายพินิจ  เกิดผล 
๑๒๒๘ นายพิพัฒน  นิลรัตนโกศล 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๒๒๙ นายพีรพล  ชาวเมืองทอง 
๑๒๓๐ นายพุทธิชัย  สิงหบุระอุดม 
๑๒๓๑ นายพูลศักด์ิ  ศรีเจริญ 
๑๒๓๒ นายไพศาล  จันทรัตน 
๑๒๓๓ นายมงคล  ไชยสิงห   
๑๒๓๔ นายมานะ  วีระอาชากุล 
๑๒๓๕ นายยุทธนา  โพธิ์ทองสุนันท 
๑๒๓๖ นายวรรโณ  อยูดวง 
๑๒๓๗ นายวรวิทย  สัมพัฒนวรชัย   
๑๒๓๘ นายวัชระ  อินทุสุต 
๑๒๓๙ นายวัฒนา  ชัน้บุญ   
๑๒๔๐ นายวาที  อากาศวิภาต 
๑๒๔๑ นายวินัย  เงินแจง   
๑๒๔๒ นายวีรยุทธ  เนติวุฒิพงศ 
๑๒๔๓ นายศรัณย  ภัทรพงศ 
๑๒๔๔ นายศราวุธ  นากะพันธ 
๑๒๔๕ นายศาทิต  สุจโต 
๑๒๔๖ นายศิระ  บุญภินนท 
๑๒๔๗ หมอมหลวงศุภกิตต  จรูญโรจน 
๑๒๔๘ นายสมชัย  เตชะเกิดกมล 
๑๒๔๙ นายสําเริง  เรือนอินทร 
๑๒๕๐ นายสุรพงษ  สรอยเพชร 
๑๒๕๑ นายสุรศักด์ิ  ปรานศิลป   
๑๒๕๒ นายสุรศักด์ิ  ศรีสอาด 
๑๒๕๓ นายอดิศร  ปกเข็ม   
๑๒๕๔ นายอนวัช  อศิโร 
๑๒๕๕ นายอนุชา  วัฒนวิภา   

๑๒๕๖ นายอนุชา  อุดมพงษ 
๑๒๕๗ นายอภิชัย  ไทยเที่ยง 
๑๒๕๘ นายอภิชัย  ยอดครุฑ 
๑๒๕๙ นายอารมย  ปสสาสิงห 
๑๒๖๐ นายอํานาจ  ขุนแกว 
๑๒๖๑ นายอุทัย  สังขจร 
๑๒๖๒ นายเอกคม  ดวงชะเอม 
๑๒๖๓ นายโอภาษ  วโรภาษ 
๑๒๖๔ นายฉัตรไชย  รอดประเสริฐ 
๑๒๖๕ นายไพโรจน  โพธิไสย 
๑๒๖๖ พลตํารวจตรี  กมล  โพธิยพ 
๑๒๖๗ พลตํารวจตรี  กิตติ  คเชนทรทอง 
๑๒๖๘ พลตํารวจตรี  เกษียร  วรศิริ 
๑๒๖๙ พลตํารวจตรี  โกสินทร  เทียมทัศน 
๑๒๗๐ พลตํารวจตรี  ขัตติยะ  อนันตวงศ 
๑๒๗๑ พลตํารวจตรี  เขจร  ศิริวรรณ 
๑๒๗๒ พลตํารวจตรี  คํารบ  ปญญาแกว 
๑๒๗๓ พลตํารวจตรี  เจิมศักด์ิ  หอมหวล   
๑๒๗๔ พลตํารวจตรี  ชยุต  ธนทวีรัชต 
๑๒๗๕ พลตํารวจตรี  ชวน  วรวานิช   
๑๒๗๖ พลตํารวจตรี  ชวลิต  ภัยล้ี 
๑๒๗๗ พลตํารวจตรี  ชัยณรงค  วงษสุนทร   
๑๒๗๘ พลตํารวจตรี  ชัยยง  กีรติขจร 
๑๒๗๙ พลตํารวจตรี  ชัยยะ  ศิริอําพันธกุล 
๑๒๘๐ พลตํารวจตรี  ณพรรษ  เย็นสุดใจ 
๑๒๘๑ พลตํารวจตรี  ณรงค  มณีนพ   
๑๒๘๒ พลตํารวจตรี  ณรงค  ศิวาพานิช 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๒๘๓ พลตํารวจตรี  ดรุณฤกษ  รักธรรม 
๑๒๘๔ พลตํารวจตรี  ทวีศักด์ิ  เทียมชัยภูมิ 
๑๒๘๕ พลตํารวจตรี  ทัศนัย  ศิริสนธ ิ
๑๒๘๖ พลตํารวจตรี  ธนเจริญ  สุวรรณโณ 
๑๒๘๗ พลตํารวจตรี  ธนู  เอี่ยมวงศ 
๑๒๘๘ พลตํารวจตรี  ธารา  ปุณศรี 
๑๒๘๙ พลตํารวจตรี  ธารินทร  จันทราทิพย 
๑๒๙๐ พลตํารวจตรี  ธํารง  สาริกัลยะ 
๑๒๙๑ พลตํารวจตรี  ธีรวัฒน  ณ  ปอมเพชร 
๑๒๙๒ พลตํารวจตรี  ธีระไชย  รักติประกร 
๑๒๙๓ พลตํารวจตรี  ธีระศักด์ิ  กลิ่นพงษา 
๑๒๙๔ พลตํารวจตรี  นิวัฒน  รัตนาธรรมวัฒน 
๑๒๙๕ พลตํารวจตรี  นอย  วรรณไพบูลย 
๑๒๙๖ พลตํารวจตรี  บัญชา  ปณฑรางกูร 
๑๒๙๗ พลตํารวจตรี  ประพัฒน  ศิริวัฒน   
๑๒๙๘ พลตํารวจตรี  ประพันธ  พานิคม
๑๒๙๙ พลตํารวจตรี  ประวุฒิ  ถาวรศิริ 
๑๓๐๐ พลตํารวจตรี  ประสาร  บุณยะปาน 
๑๓๐๑ พลตํารวจตรี  ปราโมช  ปทุมวงศ 
๑๓๐๒ พลตํารวจตรี  ปริญญา  ขวัญยืน 
๑๓๐๓ พลตํารวจตรี  พงศชัย  สุขะหุต 
๑๓๐๔ พลตํารวจตรี  พรเทพ  จารุอําพรพรรณ 
๑๓๐๕ พลตํารวจตรี  พรหมธร  ภาคอัต 
๑๓๐๖ พลตํารวจตรี  พินิจ  สัตยเจริญ 
๑๓๐๗ พลตํารวจตรี  พิสัณห  จุลดิลก 
๑๓๐๘ พลตํารวจตรี  ภาณุรัตน  มีเพียร 
๑๓๐๙ พลตํารวจตรี  ภิญโญ  เจียระวานิช   

๑๓๑๐ พลตํารวจตรี  มุง  สินเจริญ 
๑๓๑๑ พลตํารวจตรี  ไมตรี  ศรีวัชรานนท   
๑๓๑๒ พลตํารวจตรี  ยุทธนา  ปาละนิติเสนา 
๑๓๑๓ พลตํารวจตรี  ราเชนทร  ร่ืนกมล 
๑๓๑๔ พลตํารวจตรี  ลัทธสัญญา  เพียรสมภาร 
๑๓๑๕ พลตํารวจตรี  วณิช  สุรพลชัย 
๑๓๑๖ พลตํารวจตรี  วรนิต  ทองมี 
๑๓๑๗ พลตํารวจตรี  วินัย  ทองสอง   
๑๓๑๘ พลตํารวจตรี  วินัย  รัศมีเฟอง 
๑๓๑๙ พลตํารวจตรี  ศักด์ิประเสริฐ  เกิดผล 
๑๓๒๐ พลตํารวจตรี  สมบัติ  ระวังสําโรง 
๑๓๒๑ พลตํารวจตรี  สมบูรณ  ฮวบบางยาง   
๑๓๒๒ พลตํารวจตรี  สมพงษ  สําราญสุข 
๑๓๒๓ พลตํารวจตรี  สมพิศ  ชนะมี   
๑๓๒๔ พลตํารวจตรี  สรทรง  รตารุณ 
๑๓๒๕ พลตํารวจตรี  สรรพวุฒิ  พิพัฒพันธุ 
๑๓๒๖ พลตํารวจตรี  สัจจะ  คชหิรัญ 
๑๓๒๗ พลตํารวจตรี  สุดใจ  ญาณรัตน 
๑๓๒๘ พลตํารวจตรี  สุปรีชา  อุณหนันท 
๑๓๒๙ พลตํารวจตรี  สุรพล  ทวนทอง   
๑๓๓๐ พลตํารวจตรี  สุรวุฒิ  กรัดศิริ 
๑๓๓๑ พลตํารวจตรี  โสภณ  พิสุทธิวงษ 
๑๓๓๒ พลตํารวจตรี  อนุสรณ  สูศิริ 
๑๓๓๓ พลตํารวจตรี  อมเรศฤทธิ์  วัฒนวิบูลย 
๑๓๓๔ พลตํารวจตรี  อรรถชัย  เกิดมงคล 
๑๓๓๕ พลตํารวจตรี  อานุภาพ  ธรรมพิพิธ   
๑๓๓๖ พลตํารวจตรี  อารีย  ออนชิต 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๓๓๗ พลตํารวจตรี  อํานาจ  อันอาตมงาม   
๑๓๓๘ พลตํารวจตรี  อิทธิพล  บุนยถ ี
๑๓๓๙ พลตํารวจตรี  อุดมเดช  กปตถา  ณ  อยุธยา 
๑๓๔๐ พลตํารวจตรี  โอภาส  พิรุณสาร 
๑๓๔๑ นายปญญา  อุดชาชน   
๑๓๔๒ นายวรวิทย  สุขบุญ 
๑๓๔๓ นายสรรเสริญ  พลเจียก 
๑๓๔๔ นายกมล  กระสานต์ิกุล 
๑๓๔๕ นายกฤติ  วีระศักด์ิอําไพ   
๑๓๔๖ นายกฤษณะสินธุ  ย้ิมแยม 
๑๓๔๗ นายกอบเดช  วรสิงห   
๑๓๔๘ นายกัลป  จันทรรอด 
๑๓๔๙ นายกําธร  พรหมขุนทอง 
๑๓๕๐ นายกําพล  สุกีธร 
๑๓๕๑ นายกิจจา  สมะวรรธนะ 
๑๓๕๒ นายกิตติชัย  ภูมิมาโนช 
๑๓๕๓ นายกิตติพงษ  จิตสวางโศภิต 
๑๓๕๔ นายกิตติพจน  เตชะพิพัฒนชัย 
๑๓๕๕ นายกิตติศักด์ิ  กิจชระภูมิ 
๑๓๕๖ นายเกรียงศักด์ิ  ดํารงศักด์ิศิริ 
๑๓๕๗ นายเกรียงศักด์ิ  ต้ังปรัชญากูล   
๑๓๕๘ นายเกษม  แทบทาม   
๑๓๕๙ นายเกียรติยศ  ไชยศิริธัญญา 
๑๓๖๐ นายเกียรติศักด์ิ  ชัยวงษ 
๑๓๖๑ นายเกียรติศักด์ิ  พุทธกาล 
๑๓๖๒ นายโกสินทร  ฤทธิรงค 
๑๓๖๓ นายไกรสิทธิ์  บุญญภัทโร   

๑๓๖๔ นายกอศักด์ิ  เจนสมุทรสินธุ 
๑๓๖๕ นายขจรเดช  เจนวัฒนานนท   
๑๓๖๖ นายขวัญชาย  บุรพเจตนา 
๑๓๖๗ นายคนึง  คงบริรักษ 
๑๓๖๘ นายคมกริช  ภัทรพิทักษ 
๑๓๖๙ นายคมกริช  วรรณไพบูลย 
๑๓๗๐ นายจรูญ  นาคเสน 
๑๓๗๑ นายจํานงค  เตือนวีระเดช   
๑๓๗๒ นายจํารัส  ศรีธวัชพงศ 
๑๓๗๓ นายจิรเวทย  อุนนะนนัทน   
๑๓๗๔ นายจิระศักด์ิ  จันทรสวาง 
๑๓๗๕ นายเจริญ  ดวงสุวรรณ 
๑๓๗๖ นายเจษฎา  ยวงทอง 
๑๓๗๗ นายเฉลิมชัย  พนาโยธากุล   
๑๓๗๘ นายชนาธิป  เหมือนพะวงศ 
๑๓๗๙ นายชัชวาลย  สุวรรณศักด์ิ 
๑๓๘๐ นายชัยพร  ควรอักษร 
๑๓๘๑ นายชัยยุทธ  วัชรานนท 
๑๓๘๒ นายชาคริต  จุลมนต 
๑๓๘๓ นายชาญศักด์ิ  สมประโยชน   
๑๓๘๔ นายชาติชาย  เหลืองออน 
๑๓๘๕ นายชิงชัย  ศรประสิทธิ์ 
๑๓๘๖ นายชุมพล  กาญจนะ 
๑๓๘๗ นายเชิดพันธุ  วิลาวรรณ   
๑๓๘๘ นายเชื้อชาย  โพธิ์กลิ่น 
๑๓๘๙ นายโชติเวท  ตันณีกุล 
๑๓๙๐ นายฐานันดร  กิตติวงศากูล 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๓๙๑ นายฐิตวัชร  อุดรพิมพ 
๑๓๙๒ นายณเรศ  ทรงประกอบ 
๑๓๙๓ นายณัฐดนัย  ศกนุตนาคฐิติส 
๑๓๙๔ นายณัฐพร  ณ  กาฬสินธุ 
๑๓๙๕ นายณัฐศักด์ิ  ประทุมแกว   
๑๓๙๖ นายดนัยศักด์ิ  นาควิเชียร 
๑๓๙๗ หมอมราชวงศดํารงรักษ  เกษมสันต 
๑๓๙๘ นายดิลก  บุลทวีนันท 
๑๓๙๙ นายดิลก  เสริมวิริยะกุล   
๑๔๐๐ นายเดชะ  วีระเดช 
๑๔๐๑ นายเดชา  คําสิทธิ 
๑๔๐๒ นายตุลยฤทธิ  สมนึก 
๑๔๐๓ นายโตมร  คงรุงภากร 
๑๔๐๔ นายถิรพันธ  สุวรรณโรจน 
๑๔๐๕ นายทรงพล  พลเย่ียม   
๑๔๐๖ นายทรงพล  รัตนจันทร 
๑๔๐๗ นายทวีป  บุตตะโยธี   
๑๔๐๘ นายทวี  ศรุตานนท 
๑๔๐๙ นายทวีศักด์ิ  สายสุวรรณนที 
๑๔๑๐ นายทวีศักด์ิ  สุขชุม 
๑๔๑๑ นายทิวิบูลย  ปราการพิลาศ 
๑๔๑๒ นายเทวัญ  รอดเจริญ 
๑๔๑๓ นายธนกร  พลายสา 
๑๔๑๔ นายธนพล  วงศปยนันทกุล 
๑๔๑๕ นายธนพัฒน  จงเพิ่มวัฒนะผล 
๑๔๑๖ นายธนศร  สังวรเวชชภัณฑ 
๑๔๑๗ นายธนิต  สุธีรพรหม   

๑๔๑๘ นายธนิน  ชินตาปญญากุล 
๑๔๑๙ นายธรรมนาถ  กาวชู   
๑๔๒๐ นายธรรมนูญ  ชูทอง 
๑๔๒๑ นายธวัช  นกแสง 
๑๔๒๒ นายธัญญา  เอื้ออารีวรกุล 
๑๔๒๓ นายธันว  บุณยะตุลานนท   
๑๔๒๔ นายธีรทัย  เจริญวงศ 
๑๔๒๕ นายธีรพงศ  ฟกเงิน 
๑๔๒๖ นายธีรศักด์ิ  เงยวิจิตร 
๑๔๒๗ นายธีระนันท  คุณารัตน   
๑๔๒๘ นายธีระนันท  อวมเจิม 
๑๔๒๙ นายนนทวัฒน  โชติพิมาย 
๑๔๓๐ นายนพคุณ  ไชยเทพ   
๑๔๓๑ นายนพดล  บุญไพศาลบนัดาล   
๑๔๓๒ นายนรนาถ  เผือ่นโภคา 
๑๔๓๓ นายนรพัลลภ  บุญสิทธิ ์
๑๔๓๔ นายนรินทร  ต้ังศรีไพโรจน 
๑๔๓๕ นายนรินทร  ทองคําใส 
๑๔๓๖ นายนวพงษ  บุญสิทธิ ์
๑๔๓๗ นายนาวี  สกุลวงศธนา 
๑๔๓๘ นายนําพล  พุทธสังฆ 
๑๔๓๙ นายนิติธร  ศรีบุตร   
๑๔๔๐ นายนิติพงษ  ถิรรุงเรือง 
๑๔๔๑ นายนิธิ  ศรีนาราง   
๑๔๔๒ นายนิพนธ  เพื่อคุณธรรม 
๑๔๔๓ นายนิพนธ  สืบเหลา 
๑๔๔๔ นายเนติกานต  ขาวทอง 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๔๔๕ นายบรรเลง  แกนยะกูล 
๑๔๔๖ นายบริพัตร  โรจนบัวทอง 
๑๔๔๗ นายบัญญัติ  ตังกบดี 
๑๔๔๘ นายบัณฑิตเกียรติ  ปนแกว 
๑๔๔๙ นายบัณฑิต  แกวทอง   
๑๔๕๐ นายบัณฑิต  สีอุไรย 
๑๔๕๑ นายบุญเกียรติ  ฤาชัยสา 
๑๔๕๒ นายบุญชัย  วงษาพาณิชย 
๑๔๕๓ นายบุญชวย  มณีสีขํา 
๑๔๕๔ นายปกรณ  แตประจิตร 
๑๔๕๕ นายปกรณ  รัตนพิทย 
๑๔๕๖ นายประจีน  ชอบทางศิลป 
๑๔๕๗ นายประณต  วราดิเรก   
๑๔๕๘ นายประดิษฐพงศ  ชิตวงศ 
๑๔๕๙ นายประทีป  ธนศานติ   
๑๔๖๐ นายประทีป  บุพันธุ 
๑๔๖๑ นายประพันธ  ดลนิมิตสกุล   
๑๔๖๒ นายประภัทรพงษ  ฉายสิว 
๑๔๖๓ นายประสิทธิ์  ต้ังสุทธิพงศ 
๑๔๖๔ นายประสิทธิ์  รุจิวณิชยกุล 
๑๔๖๕ นายประเสริฐ  ต้ังสถาพรพันธ 
๑๔๖๖ นายประเสริฐศักด์ิ  ณรงครักเดช 
๑๔๖๗ นายประหยัด  ศรศักดา 
๑๔๖๘ นายปรัชญา  กําเหนิดฤทธิ ์
๑๔๖๙ นายปรัชญา  อยูประเสริฐ   
๑๔๗๐ นายปญญาวุธ  วิสุทธ ิ
๑๔๗๑ นายปยะสันต์ิ  กาววิไล 

๑๔๗๒ นายปุญชรัสมิ์  วราพงศพิศาล 
๑๔๗๓ นายเปยมศักด์ิ  มาฆทาน   
๑๔๗๔ นายพงษเทพ  รุงโรจน 
๑๔๗๕ นายพงษศักด์ิ  รักเผื่อน   
๑๔๗๖ นายพรชัย  เหลียวพัฒนพงศ 
๑๔๗๗ นายพรชัย  เอื้อวิริยวงศ   
๑๔๗๘ นายพรไชย  วงศเมธานุเคราะห 
๑๔๗๙ นายพรสักก  พิทักษธรรม   
๑๔๘๐ นายพริษฐ  ปยะนราธร 
๑๔๘๑ นายพศวัต  จงอรุณงามแสง 
๑๔๘๒ นายพิจักษณ  พูลผลอํานวย 
๑๔๘๓ นายพิเชษฐ  วังศานุตร 
๑๔๘๔ นายพิทยา  มูลศาสตร 
๑๔๘๕ นายพิทยา  หมื่นแกว 
๑๔๘๖ นายพินิจ  สุริยะจันทร 
๑๔๘๗ นายพิศณุ  ตันบัวคลี ่
๑๔๘๘ นายพิษณุ  ขอนทอง 
๑๔๘๙ นายพีรพงศ  ภาณุธรรมชัย   
๑๔๙๐ นายพีระเดช  ไตรรัตนธนวงศ 
๑๔๙๑ นายพีระพันธ  ปาละคะเชนทร 
๑๔๙๒ นายพีระศักด์ิ  ใจเสง่ียม 
๑๔๙๓ นายไพบูลย  ชูเกียรติศิริ 
๑๔๙๔ นายไพบูลย  ไพทยะทัต 
๑๔๙๕ นายไพมาส  เพ็งมาก   
๑๔๙๖ นายไพรัช  โปรงแสง 
๑๔๙๗ นายไพศาล  โกสวัสด์ิ 
๑๔๙๘ นายไพศาล  วานสูงเนิน 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๔๙๙ นายไพศิษฐ  รักกิจศิริกุล 
๑๕๐๐ นายภคเชษ  มีพันลม 
๑๕๐๑ นายภมร  สัตตภรณพิภพ 
๑๕๐๒ นายภัทรศักด์ิ  ศิริสินธว 
๑๕๐๓ นายภาสกร  ญาณสุธี   
๑๕๐๔ นายภีม  ธงสันติ 
๑๕๐๕ นายภุชพงศ  จรัสทรงกิติ   
๑๕๐๖ นายมงคล  แจมจิตรตรง 
๑๕๐๗ นายมงคล  แสงอรุณ 
๑๕๐๘ นายมนตรี  ปริวุฒิพาณิชย 
๑๕๐๙ นายมนตชัย  ชนินทรลีลา 
๑๕๑๐ นายมนต  เอี่ยมศิริ 
๑๕๑๑ นายมนัส  อานามวัฒน 
๑๕๑๒ นายมานิตย  ตันติวัชรพันธุ 
๑๕๑๓ นายมีศักด์ิ  พยับวิภาพงศ 
๑๕๑๔ นายยงยศ  คุปตะวาทิน 
๑๕๑๕ นายยงยศ  วรสุภาพ 
๑๕๑๖ นายยุคนธร  พาณิชปฐมพงศ 
๑๕๑๗ นายยุทธนา  จันทรบรรจง 
๑๕๑๘ นายยุทธนา  รัตนประดิษฐ 
๑๕๑๙ นายรัชชา  สุทธิมา   
๑๕๒๐ นายรุงเรือง  ลําพองชาติ 
๑๕๒๑ นายรุงโรจน  จันละ 
๑๕๒๒ นายรุงอรุณ  หลินหะตระกูล 
๑๕๒๓ นายเรืองชัย  จันทรแกวแร 
๑๕๒๔ นายเรืองสิทธิ์  ตันกาญจนานุรักษ 
๑๕๒๕ นายฤทธิรงค  สมอุดร 

๑๕๒๖ นายเลิศชาย  สุวพงษ 
๑๕๒๗ นายเลิศบุญ  เหลืองฐิติสกุล 
๑๕๒๘ นายเลิศพงษ  พุมนาวนิ 
๑๕๒๙ นายวงศสถิตย  แสงสุก 
๑๕๓๐ นายวชิร  ปานแกว 
๑๕๓๑ นายวชิระ  เนตรนอย   
๑๕๓๒ นายวชิระ  เศษแสงศรี 
๑๕๓๓ นายวรพจน  อินทวดี   
๑๕๓๔ นายวรวัฒน  คงสถาพรกุล 
๑๕๓๕ นายวรวิทย  จิรายุกุล 
๑๕๓๖ นายวรศักด์ิ  จันทรคีรี 
๑๕๓๗ นายวรสิทธิ์  บรรจงประพันธ 
๑๕๓๘ นายวราเชน  ชูพงศ 
๑๕๓๙ นายวราวุธ  ถาวรศิริ 
๑๕๔๐ นายวัชรินทร  สงหอง 
๑๕๔๑ นายวัฒนศักด์ิ  วงษวัฒนพงษ 
๑๕๔๒ นายวฒันา  สุขประดิษฐ 
๑๕๔๓ นายวันชัย  บัวเทียน 
๑๕๔๔ นายวันชัย  อินทรแกว 
๑๕๔๕ นายวันดี  ถ่ินวงษมอม 
๑๕๔๖ นายวิกรม  วรการ 
๑๕๔๗ นายวิชชุพล  สุขสวัสด์ิ 
๑๕๔๘ นายวิชัย  จิตตาณิชย 
๑๕๔๙ นายวิชัย  รอดพิเศษ   
๑๕๕๐ นายวิชาญ  เทพมาล ี
๑๕๕๑ นายวิชิต  คงรัตนชาติ 
๑๕๕๒ นายวิเชียร  เจียรสุธรรมพร 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๕๕๓ นายวิเชียร  ศรีฟาวัฒนา   
๑๕๕๔ นายวิทยา  หะยีหมัด 
๑๕๕๕ นายวินัย  เกิดดวยทอง 
๑๕๕๖ นายวินัย  อินประสิทธิ ์
๑๕๕๗ นายวินิจ  แกลวทนงค 
๑๕๕๘ นายวินิจ  ต้ังกิตติภาภรณ 
๑๕๕๙ นายวิบูลย  ธรรมมะ   
๑๕๖๐ นายวิระพล  เทียนขก 
๑๕๖๑ นายวิระ  สุดแกว 
๑๕๖๒ นายวิรัช  เมฆอรุโณทัย 
๑๕๖๓ นายวิรัตน  กาญจนเลขา 
๑๕๖๔ นายวิรัตน  วิศิษฏวงศกร 
๑๕๖๕ นายวิรัตน  สีดาคุณ 
๑๕๖๖ นายวิโรจน  ต้ังสุภากิจ 
๑๕๖๗ นายวิโรจน  สัพพัญูวิทย 
๑๕๖๘ นายวิโรจน  อํานวยสมบัติ 
๑๕๖๙ นายวิวรรธน  ธีระอรรถเศรษฐ 
๑๕๗๐ นายวิวัฒน  ณ  พัทลุง 
๑๕๗๑ นายวิวัฒน  วงศกิตติรักษ 
๑๕๗๒ นายวิวุฒิ  มณีนิล 
๑๕๗๓ นายวิศิษฐ  ศรีพิบูลย 
๑๕๗๔ นายวีรพงษ  ศิริกานตนนท 
๑๕๗๕ นายวีรวัฒน  ศรีหานาม 
๑๕๗๖ นายวีรศักด์ิ  ขจีจิตต 
๑๕๗๗ นายวีระพล  บุญอารีย 
๑๕๗๘ นายเวียง  ขวัญอนอินทร 
๑๕๗๙ นายศรชัย  วรานิชสกุล 

๑๕๘๐ นายศรัณย  พรหมสุรินทร 
๑๕๘๑ นายศรายุธ  บุษยนาวิน 
๑๕๘๒ นายศักดา  ราร่ืน 
๑๕๘๓ นายศักดา  วะสมบัติ   
๑๕๘๔ นายศักดินา  วงศย้ิมยอง 
๑๕๘๕ นายศักด์ิ  เกียรติชัยศักด์ิ 
๑๕๘๖ นายศักรินทร  กิตติสารพงษ 
๑๕๘๗ นายศิริ  ดีวงศษา   
๑๕๘๘ นายศุภกฤษฎิ์  สามิบัติ 
๑๕๘๙ นายศุภกิจ  บุญพนทุกข 
๑๕๙๐ นายศุภชัย  ธนาโอฬาร 
๑๕๙๑ นายศุภชาติ  ถ่ินพังงา 
๑๕๙๒ นายศุภเชษฐ  คูสุวรรณ 
๑๕๙๓ นายสงวน  พรอิชยานนท 
๑๕๙๔ นายสนาน  พูลสวัสด์ิ 
๑๕๙๕ นายสมเกียรติ  คูวัธนไพศาล 
๑๕๙๖ นายสมเกียรติ  สมสวย 
๑๕๙๗ นายสมจิตร  ปอพิมาย 
๑๕๙๘ นายสมเจตน  วิทยาผาสุข 
๑๕๙๙ นายสมชัย  ชัยวงษ   
๑๖๐๐ นายสมชาย  พงษพัฒนาศิลป 
๑๖๐๑ นายสมชาย  วรรณลุ 
๑๖๐๒ นายสมบัติ  เจริญรุงอุทัย 
๑๖๐๓ นายสมประสงค  เพชรสุวรรณ   
๑๖๐๔ นายสมพงษ  ฐิติสุริยารักษ 
๑๖๐๕ นายสมภพ  บัวย่ังยืน 
๑๖๐๖ นายสมภาศ  ทองหวาน 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๖๐๗ นายสมยศ  ชัยประเสริฐ 
๑๖๐๘ นายสมฤกษ  โรจนสุพจน 
๑๖๐๙ นายสมศักด์ิ  เชื่อมไพบูลย 
๑๖๑๐ นายสมศักด์ิ  ประกอบแสงสวย 
๑๖๑๑ นายสมศักด์ิ  ประณิธิพงศ   
๑๖๑๒ นายสมศักด์ิ  ผลสง 
๑๖๑๓ นายสมศักด์ิ  พลายเพ็ชร   
๑๖๑๔ นายสมศักด์ิ  อินทรพนัธุ 
๑๖๑๕ นายสมศักด์ิ  เอี่ยมพลับใหญ 
๑๖๑๖ นายสมหวัง  คล้ําชื่น 
๑๖๑๗ นายสมหวัง  วิริยะผล 
๑๖๑๘ นายสฤษด์ิ  ศรีแฉลม 
๑๖๑๙ นายสหพรรษ  จินานุรักษ 
๑๖๒๐ นายสหวิทย  ธรรมสานุกุล 
๑๖๒๑ นายสังคม  เมฆอรุณลักษณ   
๑๖๒๒ นายสันติ  ฉํ่าแฉลม 
๑๖๒๓ นายสันติ  บุตรดี 
๑๖๒๔ นายสามารถ  อาจณรงค 
๑๖๒๕ นายสิทธิพงศ  ตัญญพงศปรัชญ 
๑๖๒๖ นายสิระพงษ  จิระอิทธิศักด์ิ 
๑๖๒๗ นายสุกิจ  เชื้ออินทร 
๑๖๒๘ นายสุขุม  นามวิเศษ 
๑๖๒๙ นายสุจินต  ขําไชโย   
๑๖๓๐ นายสุชาติ  ทนินซอน 
๑๖๓๑ นายสุชาติ  ทรัพยกุลมงคล   
๑๖๓๒ นายสุชาติ  สุวินิจฉัย 
๑๖๓๓ นายสุทธินันท  รักความสุข 

๑๖๓๔ นายสุทธิพงษ  วัชรินทร 
๑๖๓๕ นายสุเทพ  บุญตามสนธ ิ
๑๖๓๖ นายสุธี  ปนนิกร 
๑๖๓๗ นายสุธีร  ไทยจินดา 
๑๖๓๘ นายสุบิน  ชิน้ประเสริฐ 
๑๖๓๙ นายสุพจน  เกิดสันเทียะ   
๑๖๔๐ นายสุพจน  อินทิวร 
๑๖๔๑ นายสุพรชัย  รางแดง   
๑๖๔๒ นายสุพาทน  สุชาตานนท 
๑๖๔๓ นายสุเพียร  จึงเกรียงไกร   
๑๖๔๔ นายสุเมธ  รักษภักดี 
๑๖๔๕ นายสุเมธ  สุระคําแหง 
๑๖๔๖ นายสุรจิตร  เปลี่ยนขํา 
๑๖๔๗ นายสุรจิตร  ศรีบุญมา 
๑๖๔๘ นายสุรชัย  คอประเสริฐศักด์ิ 
๑๖๔๙ นายสุรชาญ  พูลสวัสด์ิ 
๑๖๕๐ นายสุรพล  กลอมจิตต 
๑๖๕๑ นายสุรพล  โตศักด์ิ   
๑๖๕๒ นายสุรพล  นิตินัยวินิจ 
๑๖๕๓ นายสุรพล  ศุขอัจจะสกุล 
๑๖๕๔ นายสุรฤทธิ์  ธีระศักด์ิ 
๑๖๕๕ นายสุรวัฒน  ภูภูมิรัตน 
๑๖๕๖ นายสุรศักด์ิ  หาวหาญ 
๑๖๕๗ นายสุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน 
๑๖๕๘ นายสุระ  อนันตสุขเสรี 
๑๖๕๙ นายสุรัตนชัย  พรายมูล 
๑๖๖๐ นายสุรัตนชัย  ศิลาภากุล 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๖๖๑ นายสุรินทร  สุทธิธรรมดํารง 
๑๖๖๒ นายสุริยนตร  โสตถิทัต 
๑๖๖๓ นายสุโรจน  จันทรพิทักษ   
๑๖๖๔ นายสุวรรณ  จันทรดี 
๑๖๖๕ นายสุวิทย  รัตนสุคนธ 
๑๖๖๖ นายสุวิทย  เศวตสุนทร 
๑๖๖๗ นายสุวีวัฒน  ประมงค 
๑๖๖๘ นายเสกสรร  เจียมสุขสุจิตต 
๑๖๖๙ นายเสรี  จารุอรอุไร 
๑๖๗๐ นายโสภณ  เคนวิเศษ 
๑๖๗๑ นายโสภณ  มัธยันตพล 
๑๖๗๒ นายอดิศร  คลี่สุวรรณ 
๑๖๗๓ นายอดุล  สังขทอง   
๑๖๗๔ นายอนันต  ธนะโสธร 
๑๖๗๕ นายอนุภาพ  สุวรรณโชติ 
๑๖๗๖ นายอนุรัตน  ฤกษวิชานนัท 
๑๖๗๗ นายอนุรัตน  ล่ิมทอง 
๑๖๗๘ นายอมรพจน  กุลวิจิตร 
๑๖๗๙ นายอรรถการ  ฟูเจริญ 
๑๖๘๐ นายอรรถพล  แจมจรรยา 
๑๖๘๑ นายอรรถวัฒน  หวังดํารงวงศ 
๑๖๘๒ นายอรามศักด์ิ  ไทพาณิชย 
๑๖๘๓ นายอารมณ  จําปานิล   
๑๖๘๔ นายอุดม  แกวตาย 
๑๖๘๕ นายอุตสาห  ทองโคตร 
๑๖๘๖ นายเอกชัย  มณีรัตนโรจน 
๑๖๘๗ นายโอฬาร  ธรรมบํารุง 

๑๖๘๘ นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม 
๑๖๘๙ นายบรรยาย  นาคยศ 
๑๖๙๐ นายประนูญ  สุวรรณภักดี 
๑๖๙๑ นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ   
๑๖๙๒ นายโกวิทย  เพงวาณิชย 
๑๖๙๓ หมอมหลวงจิรพันธุ  ทวีวงศ 
๑๖๙๔ นายดนุชา  สินธวานนท 
๑๖๙๕ นายลลิต  ถนอมสิงห   
๑๖๙๖ นายสายเมือง  วิรยศิริ 
๑๖๙๗ นายกระมล  โอฬาระวัต 
๑๖๙๘ นายกฤตภาส  วิศรุตรัตน 
๑๖๙๙ นายจํานงฤทธิ์  แยมกลีบ 
๑๗๐๐ นายจุมพล  สําเภาพล 
๑๗๐๑ นายเทเวศวร  ทองศรี 
๑๗๐๒ นายนิคม  บุญพิทักษ 
๑๗๐๓ นายประยุทธ  โลหะเนตร 
๑๗๐๔ นายประสาน  บํารุงพันธุ 
๑๗๐๕ นายพงษธร  วิโรจนชัยวงษ 
๑๗๐๖ นายพรพจน  กรรณสูต 
๑๗๐๗ พันตํารวจเอก  พิชัย  เกรียงวัฒนศิริ 
๑๗๐๘ นายไพโรจน  ศรศิลป 
๑๗๐๙ นายไพศาล  พุฒิรัตนวงศ   
๑๗๑๐ นายมานิต  เตชอภิโชค 
๑๗๑๑ นายวัลลภ  สุวรรณสุนทร 
๑๗๑๒ นายวินัย  ล่ิมสกุล 
๑๗๑๓ นายวีระศักด์ิ  สงเสริมสกุล 
๑๗๑๔ นายสมพร  หวังวงศวิโรจน 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๗๑๕ นายสัญญา  ชีนิมิตร   
๑๗๑๖ นายสิทธิรัตน  ถํ้าสุวรรณ 
๑๗๑๗ นายสุธีบูรณ  บุรณเวช 
๑๗๑๘ นายภิญโญ  สุวรรณคีรี 
๑๗๑๙ นายวิชิตวงศ  ณ  ปอมเพชร   
๑๗๒๐ นายอดิศักด์ิ  ทองบุญ 
๑๗๒๑ นายบุญสม  นาวานุเคราะห   
๑๗๒๒ นายนิสิต  ต้ังตระการพงษ 
๑๗๒๓ นายไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ 
๑๗๒๔ นายสุเทพ  พงศศรีวัฒน 
๑๗๒๕ นางสุมาลี  ลิมปโอวาท 
๑๗๒๖ นางสาวนวรัตน  อโนมะศิริ 
๑๗๒๗ นางนิตยา  กมลวัทนนศิา 
๑๗๒๘ นางแนงนอย  รัตนเสถียร 
๑๗๒๙ นางบุษบา  กรัยวิเชียร 
๑๗๓๐ นางปราณี  สริวัฒน 
๑๗๓๑ นางรังสี  พันธุมจินดา 
๑๗๓๒ นางรัตนา  อุบลสิงห 
๑๗๓๓ นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร   
๑๗๓๔ นางสนธยา  ลือประไพ 
๑๗๓๕ พลตรีหญิง  จิตถนอม  สุวรรณเตมีย 
๑๗๓๖ พลตรีหญิง  จีรวรรณ  พรหโมบล 
๑๗๓๗ พลตรีหญิง  ทัศนศรี  ไตรยคุณ 
๑๗๓๘ พลตรีหญิง  ทิพาพร  สุวรรณลักษณ 
๑๗๓๙ พลตรีหญิง  นงพร  สุวงศสินธุ 
๑๗๔๐ พลตรีหญิง  นันทนา  มุทิตาเจริญ 
๑๗๔๑ พลตรีหญิง  ปาริชาติ  สําเร็จประสงค 

๑๗๔๒ พลตรีหญิง  พรฑิตา  ชัยอํานวย 
๑๗๔๓ พลตรีหญิง  พันธุทิพย  รักษาเสรี 
๑๗๔๔ พลตรีหญิง  เรณู  ประทุมมณ ี
๑๗๔๕ พลตรีหญิง  สุดสงวน  พิสิฏฐนรสีห 
๑๗๔๖ พลตรีหญิง  อัจฉรา  จักษุดี 
๑๗๔๗ พลเรือตรีหญิง  พูนทรัพย  ดํารงคเผา 
๑๗๔๘ พลเรือตรีหญิง  สาวิตรี  ชาติอุทิศ 
๑๗๔๙ พลอากาศตรีหญิง  ทัศนีย  ศรีสมศักด์ิ 
๑๗๕๐ พลอากาศตรีหญิง  ปภาวดี  บริจินดา
๑๗๕๑ พลอากาศตรีหญิง  เยาวมาลย  พรหมโชติกุล 
๑๗๕๒ พลอากาศตรีหญิง  สุปรียา  ศิริมาจันทร 
๑๗๕๓ พลอากาศตรีหญิง  สุรางค  โทณานนท 
๑๗๕๔ พลอากาศตรีหญิง  สุวลี  โพธิ์แกว 
๑๗๕๕ พลอากาศตรีหญิง  เอื้อมพร  เชาววิทยา
๑๗๕๖ นางเครือพันธ  ศรีสุพรรณ 
๑๗๕๗ นางจินดา  สังขศรีอินทร   
๑๗๕๘ นางสาวจินตนา  ชํานาญไพร 
๑๗๕๙ นางสาวชูจิตต  ธนภัณฑภาดา 
๑๗๖๐ นางสาวนวลนอย  อุณหโชค 
๑๗๖๑ นางสาวปนัดดา  พวงรับ 
๑๗๖๒ นางประนอม  ชาคริยานุโยค 
๑๗๖๓ นางสาวพัลลภา  วรายน 
๑๗๖๔ นางพิมพใจ  ทองดี 
๑๗๖๕ นางสาวเยาวรินทร  ศรีชัยนันท   
๑๗๖๖ นางสาวเยาวเรศ  นพเกษร 
๑๗๖๗ นางสาวละเอียด  เมธานันทกูล 
๑๗๖๘ นางสาววรรณี  ภูวพานิช 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๗๖๙ นางวัชรี  ชัยเอกสิทธ ิ
๑๗๗๐ นางสาววัลยลดา  แชมชอย 
๑๗๗๑ นางวิมลทิพย  พิมพจันทร 
๑๗๗๒ นางสาวศรีสมบัติ  วานิจจะกูล 
๑๗๗๓ นางศรีสมัย  ผองสวาง 
๑๗๗๔ นางสุพัตรา  เปาอินทร 
๑๗๗๕ นางสาวสุภารัตน  ตรีไตรลักษณะ   
๑๗๗๖ นางอารีย  นอยวงศ 
๑๗๗๗ นางเพลินพิศ  มีเมศกุล 
๑๗๗๘ นางจิราภรณ  สุทธิสานนท 
๑๗๗๙ นางจุไรรัตน  สมสุข 
๑๗๘๐ นางดวตา  เครือทิวา 
๑๗๘๑ นางนภาพร  โฉมปรางค 
๑๗๘๒ นางปราณี  ประสงคเงิน 
๑๗๘๓ นางพวงไขมุกด  เพิ่มสินทวี 
๑๗๘๔ นางยุพา  เฮงจํารัส 
๑๗๘๕ นางวัลภา  ชาตะวิถี   
๑๗๘๖ นางวาสนา  มั่งค่ัง 
๑๗๘๗ นางวิภาวรรณ  ปญจรัตน 
๑๗๘๘ นางสุดยอด  ชมสะหาย 
๑๗๘๙ นางสุพิทย  วีระใจ   
๑๗๙๐ นางสุมาลี  เพชรศิริ 
๑๗๙๑ นางสาวเสาวณีย  สิทธิวุฒิ 
๑๗๙๒ นางขวัญเมือง  บวรอัศวกุล 
๑๗๙๓ นางฐิติกัลยา  หวังเจริญ   
๑๗๙๔ นางดรุณี  เทพเฉลิม 
๑๗๙๕ นางนภา  เศรษฐกร 

๑๗๙๖ นางกาญจนา  ธรรมประทานกุล 
๑๗๙๗ นางสาวจูอะดี  พงศมณีรัตน 
๑๗๙๘ นางเฉิดฉาย  ถิรทินรัตน 
๑๗๙๙ นางพรทิพย  สุคนธสิงห 
๑๘๐๐ นางมาลัย  เนียมสวัสด์ิ 
๑๘๐๑ นางมาลา  สุพงษพันธุ 
๑๘๐๒ นางวันเพ็ญ  มนีกาญจน 
๑๘๐๓ นางวิมลพร  ธิติศักด์ิ 
๑๘๐๔ นางสมบูรณ  สุธีรัตน 
๑๘๐๕ นางสุปราณี  ชินบุตร 
๑๘๐๖ นางสุภาพร  พิมลลิขิต 
๑๘๐๗ นางสาวนวลนภา  เฑียรเจริญ   
๑๘๐๘ นางยุพา  ไกรเนตร 
๑๘๐๙ นางสุจิตรา  ทองศฤงคลี 
๑๘๑๐ นางเสาวณี  สุขโหตุ 
๑๘๑๑ นางเมธินี  เทพมณ ี  
๑๘๑๒ นางสาวอารีวรรณ  ฮาวรังษี 
๑๘๑๓ นางสาวปราณี  รินทรวิฑูรย 
๑๘๑๔ นางกรองกาญจน  ธีระตันติกานนท 
๑๘๑๕ นางสาวกานตญา  ภักดีพลเกตม 
๑๘๑๖ นางกุลณี  อิศดิศัย 
๑๘๑๗ นางชนิดา  วัธนาดิลก 
๑๘๑๘ นางทัศนีย  สุทธภักติ 
๑๘๑๙ นางนิศา  ศรีสุวรนันท 
๑๘๒๐ นางสาวเบ็ญจวรรณ  อุกฤษ 
๑๘๒๑ นางผุสดี  กําปนทอง 
๑๘๒๒ นางสาวผองพรรณ  เจียรวิริยะพันธ 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๘๒๓ นางสาวพิกุล  ทักษิณวราจาร 
๑๘๒๔ นางสาวพูลศรี  คุลีเมฆิน 
๑๘๒๕ นางมาลี  โชคล้ําเลิศ 
๑๘๒๖ นางแววตา  เรืองนภา 
๑๘๒๗ นางสาวศิรินารถ  ใจมั่น 
๑๘๒๘ นางอัญชลี  พรหมนารท 
๑๘๒๙ นางสาวกฤษณา  ไตรศิริ 
๑๘๓๐ นางขนิษฐา  แสงสวาง 
๑๘๓๑ นางคนึงนิจ  คงทัพ   
๑๘๓๒ นางสาวจันทรศรี  ภักดีวงศ 
๑๘๓๓ นางจันทรสวย  เจริญศัสตรารักษ   
๑๘๓๔ นางชวนพิศ  สุขจิตร 
๑๘๓๕ นางดวงจันทร  วายโศกา 
๑๘๓๖ นางสาวนฤมล  คงดิศ 
๑๘๓๗ นางสาวนวลจันทร  เพ็ญประดับพร   
๑๘๓๘ นางนิภา  ชมภู 
๑๘๓๙ นางนิภาพร  วงศวานิช 
๑๘๔๐ นางบานเย็น  แสงเจริญ 
๑๘๔๑ นางบุญญรัตน  สุขจิตต 
๑๘๔๒ นางประทุม  เพิ่มวัฒนา 
๑๘๔๓ นางประเทืองจิต  บุญมาก 
๑๘๔๔ นางปราณี  เจริญครองสกุล 
๑๘๔๕ นางปราณี  นอยสอน   
๑๘๔๖ นางปริมพร  อ่ําพันธุ 
๑๘๔๗ นางพรพิรุณ  สุพิชญ 
๑๘๔๘ นางพรรณี  แกนสุวรรณ 
๑๘๔๙ นางพันธุดา  สองทิศ   

๑๘๕๐ นางไพเราะ  รักยุติธรรม 
๑๘๕๑ นางมาลี  นิลเนตร 
๑๘๕๒ นางเลื่อมใส  ใจแจง 
๑๘๕๓ นางศรีวิภา  แสงจันทร 
๑๘๕๔ นางสุจรรยา  จตุรพรชัย 
๑๘๕๕ นางสาวเสริมศิริ  ศิริจางคพัฒนา   
๑๘๕๖ นางอรุณรัชต  ไทกุล 
๑๘๕๗ นางอัจฉราภรณ  หอทองคํา   
๑๘๕๘ นางอัมพวัน  คุณาพรธรรม 
๑๘๕๙ นางฉลอง  อติกนิษฐ   
๑๘๖๐ นางชูจิรา  กองแกว 
๑๘๖๑ นางธนิษฐา  นาคิน 
๑๘๖๒ นางลางนอย  ปาลวัฒนวิไชย 
๑๘๖๓ นางสาววราภรณ  ย้ิมพานิชย 
๑๘๖๔ นางศิวาพร  ชื่นจิตตศิริ 
๑๘๖๕ นางสุคนธา  ซิมตระการ 
๑๘๖๖ นางสุปญญา  เวชวงศวาน 
๑๘๖๗ นางอังคนึง  เล็บนาค 
๑๘๖๘ นางสุจิตรา  บุญชู 
๑๘๖๙ นางสาวสุพิศ  ศรีบุศยดี 
๑๘๗๐ นางสาวฉวีงาม  มาเจริญ 
๑๘๗๑ นางณัฎฐภัทร  จันทวิช 
๑๘๗๒ นางสาวนันทิยา  สวางวุฒิธรรม 
๑๘๗๓ นางสาวเรวดี  สายาคม 
๑๘๗๔ นางสมลักษณ  เจริญพจน 
๑๘๗๕ นางสมศรี  เอี่ยมธรรม 
๑๘๗๖ นางสมหมาย  เทียบเทียม 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๘๗๗ นางโสมสุดา  ลียะวณิช 
๑๘๗๘ นางสาวอรพินท  ล่ิมสกุล 
๑๘๗๙ นางฟูเกียรติ  สินาคม 
๑๘๘๐ นางสองแสง  เลี่ยวชวลิต 
๑๘๘๑ นางสาวกตัญู  หิรัญญสมบูรณ 
๑๘๘๒ นางสาวกนกรัตน  ศิริพานิชกร 
๑๘๘๓ นางกรรณิการ  ทองรักษ 
๑๘๘๔ นางกรรณิการ  สงวนหมู 
๑๘๘๕ นางกรรณิกา  ศรีสัตยรสนา   
๑๘๘๖ นางกรองผกา  บุญระมี 
๑๘๘๗ นางกรุณา  นนทรักส   
๑๘๘๘ นางกฤตติกา  แสนโภชน 
๑๘๘๙ นางกอบแกว  พึ่งตนเอง 
๑๘๙๐ นางสาวกัญญา  กําศิริพิมาน 
๑๘๙๑ นางกัญญา  ธัญมันตา   
๑๘๙๒ นางสาวกัลยพงษ  จตุรพาณิชย 
๑๘๙๓ นางกัลยาณี  คุปตานนท 
๑๘๙๔ นางกัลยา  หอยทอง 
๑๘๙๕ นางกาญจนา  วัฒายุ   
๑๘๙๖ นางกาญจนา  สรางเอี่ยม 
๑๘๙๗ นางกาญจนา  สุคนธมณ ี
๑๘๙๘ นางกิติรัตน  อังกานนท 
๑๘๙๙ นางกุณฑรี  เพ็ชรทวีพรเดช   
๑๙๐๐ นางกุลยา  วิวิตเสวี 
๑๙๐๑ นางเกษร  ทองแสน 
๑๙๐๒ นางสาวเกสรา  ศรีพิชญาการ 
๑๙๐๓ นางคนึงนิจ  พงศถาวรกมล   

๑๙๐๔ นางงามตา  วนินทานนท 
๑๙๐๕ นางจงกลณี  เกิดพิบูลย 
๑๙๐๖ นางสาวจงจิตต  คณากูล 
๑๙๐๗ นางจตุพร  นิลวานิช   
๑๙๐๘ นางจรรยา  ชวนานนท 
๑๙๐๙ นางสาวจริมศรี  เพ็ชรกุล   
๑๙๑๐ นางจริยา  จิระวรพงศ 
๑๙๑๑ นางจริยา  บุญยะโตพันธุ   
๑๙๑๒ นางจรีธร  แหวนทอง 
๑๙๑๓ นางจันทนา  ทองประยูร 
๑๙๑๔ นางจันทนา  ไอยรากาญจนกุล 
๑๙๑๕ นางจันทนี  เพชรานนท 
๑๙๑๖ นางสาวจันทรพร  นวลแพง 
๑๙๑๗ นางจันทรเพ็ญ  รัตนมาลา   
๑๙๑๘ นางจารุนันท  เชาวนดี 
๑๙๑๙ นางสาวจารุพิมพ  สูงสวาง 
๑๙๒๐ นางจารุศรี  สารธิมา 
๑๙๒๑ นางจิตตราณี  ประสงคเจริญ 
๑๙๒๒ นางจิตรลดา  อินทรโชติ 
๑๙๒๓ นางจิตรา  ใจทัศนกุล 
๑๙๒๔ นางสาวจินตนา  ศิริชุมพนัธ 
๑๙๒๕ นางสาวจิรภรณ  อังวิทยาธร 
๑๙๒๖ นางจิระพันธุ  มาทรง 
๑๙๒๗ นางจิราภรณ  กาลนิล 
๑๙๒๘ นางจิราภรณ  เจริญศิลป 
๑๙๒๙ นางสาวจิราภรณ  เบญจประกายรัตน 
๑๙๓๐ นางจิราภรณ  ศรีนัครินทร 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๙๓๑ นางสาวจิราภรณ  ศิริทวี   
๑๙๓๒ นางจีระสุข  จงกลวัฒนา 
๑๙๓๓ นางจุฑาทิพย  อุมะวิชนี   
๑๙๓๔ นางจุฑามาศ  เจริญธรรม 
๑๙๓๕ นางจุรีย  สรอยเพชร 
๑๙๓๖ นางจุไรรัตน  วรรณย่ิง 
๑๙๓๗ นางสาวจุไรรัตน  แสงบุญนํา 
๑๙๓๘ นางเจศฎา  ถ่ินคํารพ 
๑๙๓๙ นางแจมใส  สุวรรณศักด์ิศรี 
๑๙๔๐ นางสาวฉลองศรี  พลโยธา 
๑๙๔๑ นางฉวีวรรณ  แกวไทรฮะ 
๑๙๔๒ นางโฉมศรี  รัตนา 
๑๙๔๓ นางสาวชนาทิพย  เกสะวัฒนะ 
๑๙๔๔ นางสาวชนิดา  พิทักษสฤษด์ิ 
๑๙๔๕ นางชโลบล  วงศสวัสด์ิ 
๑๙๔๖ นางสาวชวนพิศ  อรุณรังสิกุล 
๑๙๔๗ นางชวนี  ทองโรจน   
๑๙๔๘ นางชวพรพรรณ  จันทรประสิทธิ์ 
๑๙๔๙ นางสาวชวลี  พึ่งแสงสี 
๑๙๕๐ นางชีลาพร  อินทรอุดม 
๑๙๕๑ นางชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา   
๑๙๕๒ นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี 
๑๙๕๓ นางชอทพิย  ตระกูลสวางภพ 
๑๙๕๔ นางโซเฟย  นามศิริเลิศ 
๑๙๕๕ นางฐิฑารีย  ถมยา   
๑๙๕๖ นางดรุณี  ใยเผือก 
๑๙๕๗ นางสาวดวงใจ  กาญจนปญโญ   

๑๙๕๘ นางดวงพร  คันธโชติ 
๑๙๕๙ นางดวงพร  คํานูณวัฒน 
๑๙๖๐ นางสาวดวงพร  ชินสมบูรณ 
๑๙๖๑ นางสาวดารารัตน  อุทัยพยัคฆ 
๑๙๖๒ นางสาวดาราวรรณ  ตะปนตา 
๑๙๖๓ นางดุจใจ  ชัยวานิชศิริ 
๑๙๖๔ นางดุจฤดี  อรุณศักด์ิ 
๑๙๖๕ นางเดือนเพ็ญ  ธีรวรรณวิวัฒน 
๑๙๖๖ นางสาวถนอมจิตต  เสนมา 
๑๙๖๗ นางสาวทวีศรี  จันทรเอี่ยม 
๑๙๖๘ นางสาวทองจันทร  ศรีคําแท 
๑๙๖๙ นางทักษิณา  คุณารักษ 
๑๙๗๐ นางสาวทัศนา  หาญพล 
๑๙๗๑ นางทัศนีย  สาธุการ 
๑๙๗๒ นางสาวทัศนีย  อภิชาติสรางกูร 
๑๙๗๓ นางทัสพร  อินทวิวัฒน 
๑๙๗๔ นางสาวทิพยชนก  รัตโนสถ 
๑๙๗๕ นางทิพยรัตน  สุขสาธุ 
๑๙๗๖ นางสาวทิพยวรรณ  สัมพันธรัตน 
๑๙๗๗ นางทิพาพร  ขวัญแกว 
๑๙๗๘ นางทิพาพร  ลิมปเสนีย 
๑๙๗๙ นางเทียมจันทร  แสนศร ี
๑๙๘๐ นางธนนันท  หัวเมืองแกว 
๑๙๘๑ นางธนัตถา  ศรีกะชา   
๑๙๘๒ นางนงเยาว  ธนเศรษฐ 
๑๙๘๓ นางนฤมล  โกมลมิศร   
๑๙๘๔ นางนฤมล  ล้ีปยะชาติ 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๙๘๕ นางนฤมล  อนิทว ี
๑๙๘๖ นางนลินี  เสาวภาคย 
๑๙๘๗ นางนวรัตน  สุวรรณผอง 
๑๙๘๘ นางนวลทิพย  เพิ่มเกษร 
๑๙๘๙ นางนัดดา  ธรรมวงศผล 
๑๙๙๐ นางนันทพร  กระจางตา 
๑๙๙๑ นางนันททิรา  โพธิ์เทียนทอง 
๑๙๙๒ นางนันท  ศรีสุวรรณ 
๑๙๙๓ นางนารี  คูหาเรืองรอง 
๑๙๙๔ นางสาวนิตยา  แซซ้ิม 
๑๙๙๕ นางนิตยา  นันทการณ 
๑๙๙๖ นางนิตยา  สูงสถิตานนท 
๑๙๙๗ นางนิตย  ทัศนิยม   
๑๙๙๘ นางสาวนิภาพรรณ  กังสกุลนิติ 
๑๙๙๙ นางนิภาภรณ  นิธิพานิช 
๒๐๐๐ นางนิลุบล  คลองเวสสะ 
๒๐๐๑ นางนุชรีย  ศิริ 
๒๐๐๒ นางเนาวรัตน  เจริญคา 
๒๐๐๓ นางแนงนอย  พัวพฒันกุล   
๒๐๐๔ นางสาวบุญเฉลา  สุริยวรรณ 
๒๐๐๕ นางบุญเพ็ง  แกวดี   
๒๐๐๖ นางบุปผา  มณพีรหม 
๒๐๐๗ นางบุหงา  กาญจนโรมนต 
๒๐๐๘ นางเบญจมาส  ถนอมทรัพย 
๒๐๐๙ นางเบญจวรรณ  ไกรวุฒินันท 
๒๐๑๐ นางเบญญาภา  คงรอด 
๒๐๑๑ นางปทุมวดี  ศรีสวาง 

๒๐๑๒ นางประทิน  ไชยศรี 
๒๐๑๓ นางประทิน  พําขุนทด   
๒๐๑๔ นางประภัสสร  ไชยชนะใหญ 
๒๐๑๕ นางปราณี  คงสกุล 
๒๐๑๖ นางสาวปราณี  ชาญณรงค 
๒๐๑๗ นางสาวปริยา  ตันติพัฒนานันต 
๒๐๑๘ นางปรียาภรณ  กิตติพร 
๒๐๑๙ นางสาวปทมาพร  เย็นบํารุง   
๒๐๒๐ นางปทมา  เอกโพธิ ์
๒๐๒๑ นางปานทิพย  วัฒนวิบูลย   
๒๐๒๒ นางปยนันท  ภิรมยไกรภักด์ิ 
๒๐๒๓ นางปยะนุช  สุจิต   
๒๐๒๔ นางปุณณดา  สุขศิริธาดา 
๒๐๒๕ นางผานิตย  มีสุนทร 
๒๐๒๖ นางสาวผองใส  ศรีสําราญ 
๒๐๒๗ นางพจมาน  พงษไพบูลย 
๒๐๒๘ นางสาวพรทิพย  ไชยโส 
๒๐๒๙ นางสาวพรทิพย  เธียรธีรวิทย 
๒๐๓๐ นางสาวพรทิพย  นิมิตพงษ 
๒๐๓๑ นางพรทิพย  เพ็ชรมิตร 
๒๐๓๒ นางสาวพรพิมล  กองทิพย 
๒๐๓๓ นางสาวพรพิมล  ชาญชัยเชาววิวัฒน 
๒๐๓๔ นางพรพิมล  ปญญามาลัย 
๒๐๓๕ นางพรรณี  วิศรุตรัตน 
๒๐๓๖ นางสาวพรรธนมณฑน  อชุชิน 
๒๐๓๗ นางพรศรี  ปฏิมานุเกษม 
๒๐๓๘ นางพัชรีย  เลิศฤทธิ ์



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๐๓๙ นางสาวพัฒนา  สงวนกล่ําจิตต 
๒๐๔๐ นางพัฒนี  จันทรโรทัย 
๒๐๔๑ นางพาชิตชนัต  ศิริพานชิ   
๒๐๔๒ นางพิกุล  วณิชาภิชาติ 
๒๐๔๓ นางสาวพิมพาพร  อินทจักร   
๒๐๔๔ นางสาวพิมพใจ  นศิาวัฒนานนัท 
๒๐๔๕ นางพิมพประไพ  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 
๒๐๔๖ นางพิมพพรรณ  แยมศรี 
๒๐๔๗ นางสาวพิรุณ  ติลภัทร 
๒๐๔๘ นางสาวพุดซา  นุสติ 
๒๐๔๙ นางพูลสุข  หิงคานนท 
๒๐๕๐ นางเพชรัตน  รัศมีสวาง 
๒๐๕๑ นางเพิ่มพร  นักรบ   
๒๐๕๒ นางเพ็ญแข  ศิริวรรณ 
๒๐๕๓ นางเพ็ญจันทร  แมนสงวน   
๒๐๕๔ นางเพ็ญศรี  โควสุวรรณ 
๒๐๕๕ นางสาวเพ็ญศิริ  แกวเกษร 
๒๐๕๖ นางแพรวพรรณ  บรรจงศิริทัศน 
๒๐๕๗ นางสาวภาวนา  พัฒนศรี 
๒๐๕๘ นางสาวภาวพันธ  ภัทรโกศล 
๒๐๕๙ นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร 
๒๐๖๐ นางสาวมณี  ตันติรุงกิจ 
๒๐๖๑ นางมนัสวี  พยัคฆนันทน 
๒๐๖๒ นางสาวมยุนา  ศรีสุภนันต 
๒๐๖๓ นางสาวมยุรี  เหมือนพันธุ 
๒๐๖๔ นางสาวมลิวัลย  ลับไพรี 
๒๐๖๕ นางมัณฑนี  กุฎาคาร   

๒๐๖๖ นางสาวมาริสา  ไกรฤกษ 
๒๐๖๗ นางมาลัย  ทัศนกุลวงศ 
๒๐๖๘ นางสาวมาลี  โตสกุล 
๒๐๖๙ นางมาลี  พันธุประเสริฐ   
๒๐๗๐ นางมาลี  ลํ้าสกุล 
๒๐๗๑ นางเมริสา  ฟกทอง   
๒๐๗๒ นางยุพดี  กาญจนะ 
๒๐๗๓ นางสาวยุพิน  จันทรเจริญสิน 
๒๐๗๔ นางสาวยุพิน  เพียรมงคล 
๒๐๗๕ นางสาวยุวดี  เกตสัมพันธ   
๒๐๗๖ นางสาวระวีวรรณ  ภัทรปรีชา 
๒๐๗๗ นางรัชนี  ศรีวิเศษ   
๒๐๗๘ นางสาวรัตนทิพย  เอื้อชัยสิทธิ์ 
๒๐๗๙ นางรัตนา  เกิดนาวี   
๒๐๘๐ นางรัตนา  ถินขาว 
๒๐๘๑ นางรัตนา  สนั่นเมือง 
๒๐๘๒ นางรัศมี  มณีรอด 
๒๐๘๓ นางราตรี  เพรียวพานิช 
๒๐๘๔ นางราตรี  รุงทวีชัย 
๒๐๘๕ นางราตรี  แสงประทีป 
๒๐๘๖ นางรานี  สุวรรณพฤกษ 
๒๐๘๗ นางสาวรําไพพรรณ  อภิชาติพงศชัย   
๒๐๘๘ นางรุจิพัชร  กิตติวิวัฒนพงศ 
๒๐๘๙ นางรุงนภา  พงศสวัสด์ิมานิต 
๒๐๙๐ นางเรณู  วิชาศิลป 
๒๐๙๑ นางลมัย  จันตะยอด   
๒๐๙๒ นางละดา  ดอนหงษา 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๐๙๓ นางละมาย  วงศประสาร 
๒๐๙๔ นางสาวละเอียด  สดคมขํา 
๒๐๙๕ นางสาวลักขณา  อมรสิน 
๒๐๙๖ นางสาวลัดดาวรรณ  ณ  ระนอง 
๒๐๙๗ นางลัดดา  วลีพิทักษเดช   
๒๐๙๘ นางลัดดาวัลย  เกษมเนตร 
๒๐๙๙ นางลัดดาวัลย  เพชรโรจน   
๒๑๐๐ นางสาวลําปาง  แมนมาตย 
๒๑๐๑ นางลําเพาสิริ  ศิริรักษ   
๒๑๐๒ นางลิลล่ี  กาวีตะ 
๒๑๐๓ เรืออากาศเอกหญิง  วณิชา  ชื่นกองแกว 
๒๑๐๔ นางสาววรนารถ  แสงมณี 
๒๑๐๕ นางวรรณภา  อิชิดะ   
๒๑๐๖ นางวรรณะ  มหากิตติคุณ 
๒๑๐๗ นางวรรณี  จันทรสวาง 
๒๑๐๘ นางวรรณี  ชัยจรูญคณารักษ 
๒๑๐๙ นางวรรณี  เดียวอิศเรศ 
๒๑๑๐ นางสาววรลักษณ  รัตติกาลชลากร 
๒๑๑๑ นางวรัญญา  จีระวิพูลวรรณ   
๒๑๑๒ นางวราภรณ  จรรยาประเสริฐ 
๒๑๑๓ นางวราภรณ  บุญครุฑ 
๒๑๑๔ นางวราภรณ  สีหนาท 
๒๑๑๕ นางวลุลี  โพธิรังสิยากร   
๒๑๑๖ นางวัชรี  กาชัย 
๒๑๑๗ นางสาววัชรี  กาญจนกีรติ   
๒๑๑๘ นางวัชรี  วัชรสินธุ 
๒๑๑๙ นางวันทนา  เมืองจันทร 

๒๑๒๐ นางสาววันทนีย  วงษสุวรรณ 
๒๑๒๑ นางวันเพ็ญ  จันทนผา 
๒๑๒๒ นางวารุณี  โพธาสินธุ 
๒๑๒๓ นางวารุณี  ฟองแกว   
๒๑๒๔ นางวาสิรินทร  รัตนมาลี 
๒๑๒๕ นางสาววิจิตรา  วิพิศมากลู 
๒๑๒๖ นางสาววิมลรัตน  ตระการพฤกษ 
๒๑๒๗ นางสาววิยะดา  ไรวา   
๒๑๒๘ นางวิยะดา  สีหบุตร 
๒๑๒๙ นางวิรัตน  ขวัญยืน 
๒๑๓๐ นางวิไล  หนุนภักดี 
๒๑๓๑ นางวิสา  ศรีเจริญ   
๒๑๓๒ นางวีณา  จีระแพทย 
๒๑๓๓ นางสาววีณา  อัครธรรม 
๒๑๓๔ นางวีนัส  ปทมภาสพงษ 
๒๑๓๕ นางวีรยา  เปลี่ยนธนูวงศ   
๒๑๓๖ นางวุฒิศิริ  วีรสาร 
๒๑๓๗ นางศนันทกรณ  โสตถิพันธุ 
๒๑๓๘ นางศรีวิภา  ไชยมนตรี 
๒๑๓๙ นางสาวศรีสวาง  เลี้ยววาริณ 
๒๑๔๐ นางสาวศรีสุวรรณา  ค้ิมแหน 
๒๑๔๑ นางสาวศศิธร  วงษเมตตา 
๒๑๔๒ นางศศิธร  อหิงสโก 
๒๑๔๓ นางศศิพัฒน  ไกรวอง 
๒๑๔๔ นางศศิพันธุ  หนูเทพย 
๒๑๔๕ นางศศิภา  เอี่ยวเจริญ 
๒๑๔๖ นางสาวศิริธร  ดุษฎีพรรณ 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๑๔๗ นางศิริพร  อยูประเสริฐ   
๒๑๔๘ นางสาวศิริพร  อัญญณรงคกุล 
๒๑๔๙ นางศิริมา  เพ็ชรดาชัย 
๒๑๕๐ นางสาวศิริวรรณ  ไกรสุรพงศ 
๒๑๕๑ นางศิริวรรณ  ศรีสรฉัตร   
๒๑๕๒ นางศิริวรรณ  ฉายะเกษตริน 
๒๑๕๓ นางสาวศิริอร  สินธ ุ
๒๑๕๔ นางสาวศิวิลัย  สิริมังครารัตน 
๒๑๕๕ นางสาวศุภรัศมิ์  ฐิติกุลเจริญ   
๒๑๕๖ นางศุภลักษณ  พินิจภูวดล 
๒๑๕๗ นางศุภลักษณ  ศรีจารนัย   
๒๑๕๘ นางศุภสโรช  หมื่นสิทธิ ์
๒๑๕๙ นางสดุดี  วรรณพัฒน 
๒๑๖๐ นางสถาพร  วิลาสเดชานนท 
๒๑๖๑ นางสมจิต  ปานสมุทร 
๒๑๖๒ นางสาวสมใจ  วงศรัก 
๒๑๖๓ นางสมถวิล  คัมมกสิกิจ 
๒๑๖๔ นางสาวสมประสงค  ชัยโฉม 
๒๑๖๕ นางสมพิศ  เล็กเฟองฟู 
๒๑๖๖ นางสมฤดี  วิศทเวทย 
๒๑๖๗ นางสาวสมสรวง  พฤติกุล 
๒๑๖๘ นางสมหวัง  ซ่ือสัตย 
๒๑๖๙ นางสาวสรัสนันท  ศรีประทักษ 
๒๑๗๐ นางสฤกพรรณ  วิไลลักษณ 
๒๑๗๑ นางสวภัทร  วงษดนตรี 
๒๑๗๒ นางสาวสายชนม  สัจจานิตย 
๒๑๗๓ นางสายหยุด  ออยจีน 

๒๑๗๔ นางสาวสาลี  เฉลิมวรรณพงศ 
๒๑๗๕ นางสาลี่  เพ็ญศิริ   
๒๑๗๖ นางสาวสาลี่  สุภาภรณ 
๒๑๗๗ นางสําเร็จ  วรรณพิรุณ 
๒๑๗๘ นางสิรรานี  วสุภัทร 
๒๑๗๙ นางสุกัญญา  ภูพันธาภักด์ิ 
๒๑๘๐ นางสุขุมาล  เล็กสวัสด์ิ 
๒๑๘๑ นางสุจิตรา  จรจิตร   
๒๑๘๒ นางสุจีรา  ชางอยู 
๒๑๘๓ นางสุชีลา  เตชะวงคเสถียร 
๒๑๘๔ นางสุณีรัตน  แถมพยัคฆ 
๒๑๘๕ นางสุดสบาย  จุลกทัพพะ 
๒๑๘๖ นางสาวสุดา  ชาญพนา 
๒๑๘๗ นางสุดา  สุวรรณาภิรมย 
๒๑๘๘ นางสุทธศรี  วงษสมาน 
๒๑๘๙ นางสุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ 
๒๑๙๐ นางสุธิศา  ลามชาง 
๒๑๙๑ นางสุธีรา  สีพยา 
๒๑๙๒ นางสาวสุนันทา  ก่ิงไพบูลย 
๒๑๙๓ นางสุนันทา  มโนลีหกุล 
๒๑๙๔ นางสาวสุนันทา  แสงทอง 
๒๑๙๕ นางสาวสุนันทา  อุบลสอาด   
๒๑๙๖ นางสุนันท  ศรีโสภา 
๒๑๙๗ นางสุปรารถนา  ยุกตะนันทน 
๒๑๙๘ นางสุปาณี  พัฒราช 
๒๑๙๙ นางสุพร  ตรีพงษกรุณา 
๒๒๐๐ นางสุพักตร  พวงบางโพ 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๒๐๑ นางสาวสุพัตรา  จิรนันทนาภรณ 
๒๒๐๒ นางสุพัตรา  ทองรุงเกียรติ 
๒๒๐๓ นางสุพิชชา  จันทรโยธา 
๒๒๐๔ นางสุพิญ  ใจเย็น 
๒๒๐๕ นางสาวสุพิมพ  ศรีพันธวรสกุล   
๒๒๐๖ นางสาวสุภาณี  จันทรคําอาย 
๒๒๐๗ นางสุภาพ  เกียรติทับทิว   
๒๒๐๘ นางสุภาพ  บุญหลง 
๒๒๐๙ นางสุภาพร  พลเหลา   
๒๒๑๐ นางสุภาพรรณ  นอยอําแพง 
๒๒๑๑ นางสุภาภรณ  จิรักษา 
๒๒๑๒ นางสุภาวดี  ลิขิตมาศกุล 
๒๒๑๓ นางสุมาลี  โฆษิตนิธิกุล   
๒๒๑๔ นางสาวสุมาลี  อุณหวาณิชย 
๒๒๑๕ นางสุรภี  อิงคากุล   
๒๒๑๖ นางสุริทอง  ศรีสะอาด 
๒๒๑๗ นางสุรีย  บุญญานุพงศ 
๒๒๑๘ นางสาวสุวรรณา  ลองประเสริฐ 
๒๒๑๙ นางสาวสุวรรณี  เดชวรชัย   
๒๒๒๐ นางสุวรี  ศิวะแพทย 
๒๒๒๑ นางสาวสุวสา  ชัยสุรัตน   
๒๒๒๒ นางสาวสุวาณี  สุรเสียงสังข 
๒๒๒๓ นางสาวสุวิมล  ติรกานันท   
๒๒๒๔ นางสุวิมลย  วงศวิเชียร 
๒๒๒๕ นางสุวิมล  สรรพวัฒน 
๒๒๒๖ นางเสารรัตน  ภัทรฐิตินันท 
๒๒๒๗ นางเสาวลักษณ  สุริยะวงศไพศาล   

๒๒๒๘ นางสาวเสาวลักษณ  โอภาสถิรกุล 
๒๒๒๙ นางสาวแสงรุนีย  มีพร 
๒๒๓๐ นางสงศรี  จงเกษกรณ 
๒๒๓๑ นางอนงค  เชาวนะกิจ 
๒๒๓๒ นางอนงลักษณ  สวางคํา 
๒๒๓๓ นางสาวอนิสา  นนทบงกช 
๒๒๓๔ นางอภิญญา  ผลิโกมล 
๒๒๓๕ นางอภิญญา  หิรัญวงษ 
๒๒๓๖ นางอภิษณีย  ยาชมภู 
๒๒๓๗ นางอมรรัตน  จันวัน 
๒๒๓๘ นางอมรรัตน  สุขธร 
๒๒๓๙ นางอมรศรี  ชุณหรัศมิ ์
๒๒๔๐ นางอมรา  รอดดารา 
๒๒๔๑ นางอรทัย  ชวาลภาฤทธิ์ 
๒๒๔๒ นางอรนุช  พรินทร 
๒๒๔๓ นางอรวรรณ  ประเสริฐศรี 
๒๒๔๔ นางอรวรรณ  เลาหเรณู 
๒๒๔๕ นางสาวอลิสา  วานิชดี 
๒๒๔๖ นางสาวอังคณา  วสุวรวงศ 
๒๒๔๗ นางอังคณา  เหลืองนทีเทพ   
๒๒๔๘ หมอมหลวงอัจจิมา  เกิดผล 
๒๒๔๙ นางอัชราภรณ  โควคชาภรณ 
๒๒๕๐ นางอัญชลี  ธรรมะวิธีกุล 
๒๒๕๑ นางอัปสร  สุรโชติ   
๒๒๕๒ นางอาทิตยา  ศิริสูงเนิน 
๒๒๕๓ นางสาวอาภรณ  แกนวงศ 
๒๒๕๔ นางสาวอาภา  จันทรสกุล 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๒๕๕ นางสาวอารินี  ชัชวาลชลธีระ 
๒๒๕๖ นางสาวอารีย  ทองภักดี 
๒๒๕๗ นางอารียพร  อรรถวุฒิกุล   
๒๒๕๘ นางอารีย  พักตรจันทร 
๒๒๕๙ นางอําพร  ฉัตรแกวมณี 
๒๒๖๐ นางสาวอําไพพรรณ  ปญญาโรจน 
๒๒๖๑ นางอําไพรัตน  อักษรพรหม   
๒๒๖๒ นางสาวอําไพ  อาภรณชยานนท 
๒๒๖๓ นางอิศราพร  เพ็ชรม ี
๒๒๖๔ นางอิสรา  สุขสถาน 
๒๒๖๕ นางอุทัยวรรณ  โกวิทวที 
๒๒๖๖ นางสาวอุทัยวรรณ  จรุงวิภู 
๒๒๖๗ นางอุบล  พึ่งเพียร   
๒๒๖๘ นางอุไร  พานิชอัตรา 
๒๒๖๙ นางอุไรวรรณ  อินทรมวง   
๒๒๗๐ นางสาวเอื้องฟา  สมบัติพานิช 
๒๒๗๑ นางกรรณิการ  นิวัตยะกุล   
๒๒๗๒ นางจันทนา  อึ้งชศูักด์ิ 
๒๒๗๓ นางจันทิมา  ไตรทาน   
๒๒๗๔ นางสาวจุฑาทิพย  มีผดุง 
๒๒๗๕ นางทัศนีย  ตันทวีวงศ 
๒๒๗๖ นางธีระพันธ  ศรีบุญลือ 
๒๒๗๗ นางนัทธมน  ย้ิมแยม 
๒๒๗๘ นางสาวนิภาภรณ  จัยวัฒน 
๒๒๗๙ นางบุญเอื้อ  ยงวานิชากร   
๒๒๘๐ นางประภัสสร  เชียรเจริญ 
๒๒๘๑ นางผการัตน  ถาวรวงศ 

๒๒๘๒ นางพงษจันทร  นันทวงศ 
๒๒๘๓ นางพจนา  ศรีเจริญ   
๒๒๘๔ นางพัชรี  หลาวทอง 
๒๒๘๕ นางพันธเรือง  ทวีวัฒน   
๒๒๘๖ นางพิมพทอง  เจกจันทึก 
๒๒๘๗ นางเพ็ญพิมล  ศิริปโชติ 
๒๒๘๘ นางเพ็ญศรี  กระหมอมทอง 
๒๒๘๙ นางภารณี  ชวาลวุฒิ   
๒๒๙๐ หมอมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ 
๒๒๙๑ นางเยาวรัตน  อินทอง 
๒๒๙๒ นางสาวรจนา  กุลรัตน 
๒๒๙๓ นางรวีวรรณ  สรอยระยา 
๒๒๙๔ นางสาวรัตนา  คุณติรานนท 
๒๒๙๕ นางสาวลีลานุช  สุเทพารักษ 
๒๒๙๖ นางวรรณา  อังคสุวรรณ 
๒๒๙๗ นางสาววราภรณ  เนาวรังษี   
๒๒๙๘ นางวัลลภา  มะระยงค 
๒๒๙๙ นางวารุณี  จินารัตน 
๒๓๐๐ นางสาววิพรรณ  สังคหะพงศ 
๒๓๐๑ นางวิมลนิจ  สิงหะ   
๒๓๐๒ นางวิระวรรณ  ถ่ินยืนยง 
๒๓๐๓ นางศรีกัญญา  เงาแกว 
๒๓๐๔ นางศศิธร  ภะรตะศิลปน 
๒๓๐๕ นางศิริพรรณ  วงศวานิช 
๒๓๐๖ นางสุชาดา  สาครเสถียร 
๒๓๐๗ นางสาวสุณีพร  ชัยมงคล 
๒๓๐๘ นางสุนีย  เจริญวัฒน 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๓๐๙ นางสุพรรณี  ประดิษฐสถาวงษ 
๒๓๑๐ นางโสฬส  วุฒิพันธุ 
๒๓๑๑ นางอัจฉรา  ศรีนภาสวัสด์ิ   
๒๓๑๒ นางอุทุมพร  พรหมวาศ 
๒๓๑๓ นาวาโทหญิง  อุบล  จรูญเรืองฤทธิ ์
๒๓๑๔ นางรําไพพรรณ  นาคะสาทิศ 
๒๓๑๕ นางวิบูลยพรรณ  จันทรโชติ 
๒๓๑๖ นางสมศรี  สุวรรณจรัส 
๒๓๑๗ นางสุทธินีย  พูผกา 
๒๓๑๘ คุณหญิงจามรี  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
๒๓๑๙ นางสาวณัชชา  เลาหศิรินาถ   
๒๓๒๐ นางปาริชาต  เรืองดิลกรัตน 
๒๓๒๑ คุณหญิงสุกัญญา  บูรณะ 
๒๓๒๒ ทานผูหญิงอินทิรา  พลธร 
๒๓๒๓ นางจันทรกานต  เพชรมะโนสัจจะ 
๒๓๒๔ นางสาวจินตนา  วานิชขจร 
๒๓๒๕ นางกฤษณา  ล่ิมสุวรรณ 
๒๓๒๖ นางสาวกอทิพย  กลิ่นทอง 
๒๓๒๗ นางกัลยา  อํานวยสมบัติ 
๒๓๒๘ นางสาวกิจนา  ตรีอนุรักษ 
๒๓๒๙ นางกุสุมา  เมฆเมฆา   
๒๓๓๐ นางเกวลี  จินดาสมบัติเจริญ 
๒๓๓๑ นางฐิตาวดี  ธรรมาเสถียร  ธีรพรพาณชิย 
๒๓๓๒ นางบุญศรี  ทองดี 
๒๓๓๓ นางปณิชา  อาจวารินทร 
๒๓๓๔ นางประไพ  จิระพรวัชรานนท 
๒๓๓๕ นางประไพพรรณ  จวติช 

๒๓๓๖ นางประภา  พัทยาอารยา 
๒๓๓๗ นางสาวประภาภรณ  ชํานิธุระการ 
๒๓๓๘ นางสาวรวีวรรณ  อัศวกุล 
๒๓๓๙ นางรัตนาวดี  สิงหบุระอุดม 
๒๓๔๐ นางวรรณเพ็ญ  แกวพนาสิริ 
๒๓๔๑ นางวรรณี  ศุภนิตย   
๒๓๔๒ นางวราภรณ  จันทนากูล 
๒๓๔๓ นางสาววราภรณ  ตงย่ิงศิริ 
๒๓๔๔ นางวลัยรัตน  บุญประสงค 
๒๓๔๕ นางวิจิตรา  อิศโร   
๒๓๔๖ นางศศิเพ็ญ  นุชนารถ 
๒๓๔๗ นางศิริวรรณ  สุริยงค 
๒๓๔๘ นางสุนิสา  เสนคุม 
๒๓๔๙ นางสุปราณี  เกียรติคงย่ิง 
๒๓๕๐ นางสาวสุพัฒนา  คงเจริญ 
๒๓๕๑ นางสุรีย  บุญไพศาล 
๒๓๕๒ นางสุวรรณา  เรวัฒนานนท 
๒๓๕๓ นางสาวอภิพร  จันทพันธ 
๒๓๕๔ นางสาวอังศุวัฒนา  กลิ่นจันทร 
๒๓๕๕ นางอัจฉราพร  เศรษฐบุตร 
๒๓๕๖ นางอัญชลี  สอนสุภาพ 
๒๓๕๗ นางอุมา  ทองรอด 
๒๓๕๘ นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน 
๒๓๕๙ นางชุลีพร  ณ  ลําพูน   
๒๓๖๐ นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ 
๒๓๖๑ นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ 
๒๓๖๒ นางสาววราภรณ  มีเปรมปรีด์ิ 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๓๖๓ นางวิอร  สวัสด์ิแกว 
๒๓๖๔ นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต 
๒๓๖๕ นางศิษฎี  เหลาสันตติ 
๒๓๖๖ พลตํารวจตรีหญิง  รัชนี  หิรัญบูรณะ 
๒๓๖๗ พลตํารวจตรีหญิง  สุวิไล  คุณาชีวะ 
๒๓๖๘ นางศศวรรณ  ชีพสัตยากร 
๒๓๖๙ นางกนกวรรณ  ดลนิมิตสกุล   
๒๓๗๐ นางกรรณิการ  ต้ังปญญาสกุล 
๒๓๗๑ นางกริตติกา  ทองธรรม 
๒๓๗๒ นางกฤษณา  รัตนาสิน 
๒๓๗๓ นางกัญทิมา  เฟองทองแดง   
๒๓๗๔ นางสาวกาญจนา  เกิดโพธิ์ทอง 
๒๓๗๕ นางกาญจนา  สิงหไฝแกว 
๒๓๗๖ นางจตุรพร  จันบุรี 
๒๓๗๗ นางสาวจรัสศรี  จริยากูล   
๒๓๗๘ นางจริยา  ไทพาณิชย 
๒๓๗๙ นางสาวจริยา  ปาละวงศ 
๒๓๘๐ นางจรีรัตน  ตันติเวชกุล 
๒๓๘๑ นางจันทิมา  บํารุงศักด์ิ   
๒๓๘๒ นางชูติมา  เฟองฟูสวัสด์ิ 
๒๓๘๓ นางดณยา  วีรฤทธิ์   
๒๓๘๔ นางดาราวรรณ  ใจคําปอ 
๒๓๘๕ นางดุจดาว  คีรีวิเชียร 
๒๓๘๖ นางสาวทัศนีย  อังสนานนท 
๒๓๘๗ นางสาวทิพชฎา  วิรยศิริ 
๒๓๘๘ นางทิพวรรณ  หัตถะปนิตร 
๒๓๘๙ นางธนัตถกรณ  อินทรพนัธุ 

๒๓๙๐ นางสาวธัญลักษณ  นาควัชระ 
๒๓๙๑ นางนงนภา  จันทรศักด์ิ  ล่ิมไพบูลย 
๒๓๙๒ นางนงนุช  ดุษฎีพร 
๒๓๙๓ นางสาวนงเยาว  ล่ิวศรีวิไล 
๒๓๙๔ นางนพมาศ  ดุลภัทร  ปนกระจาย 
๒๓๙๕ นางนพร  เพชรคุณ 
๒๓๙๖ นางนภาพร  ถาวรศิริ 
๒๓๙๗ นางนริสรา  ศรีภิรมย  รางแดง 
๒๓๙๘ นางนฤมล  สันติสวัสด์ิ 
๒๓๙๙ นางสาวนันทิยา  สิริวรการวณิชย   
๒๔๐๐ หมอมหลวงนารีธรรม  ศรีธวัช 
๒๔๐๑ นางสาวนิตยา  วัฒนะชีวะกุล 
๒๔๐๒ นางนิธิมณี  ศังขมณี  ยงเกียรติกานต 
๒๔๐๓ นางสาวนิรชา  พานิชอัตรา   
๒๔๐๔ นางสาวนิสากร  บุญศิริ 
๒๔๐๕ นางนีรนุช  เจริญวงศ 
๒๔๐๖ นางนุสรา  สาระสิทธิ์ 
๒๔๐๗ นางน้ําทิพย  ออนชด 
๒๔๐๘ นางปรารถนา  ธรรมบํารุง 
๒๔๐๙ นางปวีณา  จันทรวิรัช 
๒๔๑๐ นางผัสสพร  วิจิตรสกุลศักด์ิ 
๒๔๑๑ นางสาวพนิดา  รัตนะวรรธนะ   
๒๔๑๒ นางสาวพนิดา  ศกุนตะประเสริฐ 
๒๔๑๓ นางสาวพรทิพย  ถนอมรอด 
๒๔๑๔ นางสาวพิริยา  ศุภนิรัติศัย 
๒๔๑๕ นางเพชรนอย  สมะวรรธนะ 
๒๔๑๖ นางมณฑิรา  เชื้ออนิทร 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๔๑๗ นางมณีรัตน  พันธุโกศล   
๒๔๑๘ นางสาวมรกต  วัฒนรุงเรืองยศ 
๒๔๑๙ นางสาวมาลัย  สมานธารณ 
๒๔๒๐ นางสาวมาลีรัตน  เอื้อเพิ่มเกียรติ 
๒๔๒๑ นางย่ิงลักษณ  สุขวิสิฏฐ 
๒๔๒๒ นางยุพาพรรณ  กลั่นนุรักษ 
๒๔๒๓ นางสาวยุภา  พรหมดวง 
๒๔๒๔ นางระวีวรรณ  โอฬารสกุล 
๒๔๒๕ นางสาวรัชนี  ไชยแกวเมรุ 
๒๔๒๖ นางวงศิกาญจน  ชุมประดิษฐ 
๒๔๒๗ นางวรพรรณ  รักความสุข 
๒๔๒๘ นางสาววรางคณา  สุจริตกุล 
๒๔๒๙ นางสาววัจนาถ  วังตาล 
๒๔๓๐ นางสาววัชรี  ขันทอง 
๒๔๓๑ นางวัชรี  พูลเกษม   
๒๔๓๒ นางวิรา  ณ  พิกุล 
๒๔๓๓ นางวิเวียน  พิธานพร 
๒๔๓๔ นางแววมณี  ประทุมแกว 
๒๔๓๕ นางสาวศรัณยา  เลิศศาสตรวัฒนา   
๒๔๓๖ นางสมพร  พงษสุภาพ 
๒๔๓๗ นางสมลักษณ  ยอดรัก 
๒๔๓๘ นางสุจิตรา  สําราญสุข 
๒๔๓๙ นางสุชาดา  พรพิพัฒนไพศาล 
๒๔๔๐ นางสาวสุทธิมาลย  วิริยะการุณย 
๒๔๔๑ นางสาวสุนทรียา  เหมือนพะวงศ 
๒๔๔๒ นางสาวสุพัตรา  ฐิตะฐาน 
๒๔๔๓ นางสุภาพ  ศิริกังวาลกุล   

๒๔๔๔ นางสาวสุภา  วิทยาอารียกุล 
๒๔๔๕ นางสาวสุวรรณา  แกวบุตตา   
๒๔๔๖ นางสาวสุวรรณา  มีนะโยธิน 
๒๔๔๗ นางเสาวลักษณ  จุลมนต 
๒๔๔๘ นางสาวอรนุช  อาชาทองสุข 
๒๔๔๙ นางอรวรรณ  อินทวดี   
๒๔๕๐ นางอัจฉรา  สุระคําแหง 
๒๔๕๑ นางอาพรรณชนก  ฤทธิรงค 
๒๔๕๒ นางอุบลรัตน  อินทรกุล 
๒๔๕๓ นางอุไรรัตน  นอยสุวรรณ   
๒๔๕๔ นางสมฤดี  ธัญญสิริ 
๒๔๕๕ นางสุกัญญา  แกวมณ ี
๒๔๕๖ นางสุปราณี  หวยหงษทอง 
๒๔๕๗ นางจุฬารัตน  บุณยากร 
๒๔๕๘ นางกฤติยา  สัจจรักษ 
๒๔๕๙ นางขวัญตา  ต้ังตระกูล 
๒๔๖๐ นางชไมภัค  ขันธะชวนะ 
๒๔๖๑ นางณัฏฐิณี  ศรีหราย 
๒๔๖๒ นางบุญปลูก  เนนิกลาง 
๒๔๖๓ นางประพิม  บริสุทธิ์ 
๒๔๖๔ นางสาวพรรณราย  หลอตจะกูล 
๒๔๖๕ นางสาวพรรณี  รัตนลาโภ 
๒๔๖๖ นางพิมภินันท  ธีรวิชชา 
๒๔๖๗ นางมยุรี  ตติยกวี   
๒๔๖๘ นางรัชนีวรรณ  อัศวธิตานนท 
๒๔๖๙ นางวันทนีย  วัฒนะ   
๒๔๗๐ นางศิริลักษณ  สักกวัตร 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๔๗๑ นางสาวสุทิพย  ทิพยสุวรรณ 
๒๔๗๒ นางสุมนมาลย  มนัสศิริวิทยา 
๒๔๗๓ นางสุวรรณา  ตองออน 
๒๔๗๔ นางอรุณี  วิทูรปญญากิจ 
๒๔๗๕ นางอัญชลี  ศาสนจิตต 
๒๔๗๖ นางอารุณี  รัศมิทัต 
๒๔๗๗ นางสาวปรางศรี  พณิชยกุล   
๒๔๗๘ นางเพ็ญรัตน  วริรักษ 

๒๔๗๙ พันเอกหญิง  นชุา  เนียมประดิษฐ   
๒๔๘๐ นางศศิณี  ภัททิยกุล 
๒๔๘๑ นางนารัก  กุลละวณิชย 
๒๔๘๒ นางประภาพรรณ  เทวกุล  ณ  อยุธยา 
๒๔๘๓ นางพิมลพรรณ  พงษธา   
๒๔๘๔ นางเพ็ญศรี  ลิขิตจิตถะ 
๒๔๘๕ นางสุกัญญา  โฆวิไลกูล 
๒๔๘๖ นางสุคนธ  ศรีสอาน 

 
ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑ นายณัฐ  อนิทรปาณ 
๒ นายปยะบุตร  ชลวิจารณ 
๓ นายกระจาง  จารุพฤกษพันธ   
๔ นายแถมสิน  รัตนพนัธุ 
๕ นายทวี  สุรฤทธิกุล 
๖ นายธีรพจน  จรูญศรี 
๗ นายประเจิด  สุขแกว 
๘ นายปรีชา  บัววิรัตนเลิศ 
๙ นายพูลศักด์ิ  อยูประเสริฐ   
๑๐ นายวิบูลย  เข็มเฉลิม 
๑๑ พลตํารวจตรี  วีระพงษ  สุนทรางกูร   
๑๒ นายสมภพ  เจริญกุล 
๑๓ นายสมัคร  เชาวภานันท 
๑๔ นายสุวรรณ  หันไชยุงวา 
๑๕ นายอัมมาร  สยามวาลา   
๑๖ นายวีรวัธน  ธีรประสาธน 
๑๗ นายพรชัย  มนัสศิริเพ็ญ 

๑๘ นายไพรัช  โตสวัสด์ิ 
๑๙ นายวุฒิชัย  ไทยเจริญ   
๒๐ นายสินิทธ  สินิทธานนท 
๒๑ นายบรรเจิด  สิงคะเนติ 
๒๒ นายโกมล  จิรชัยสุทธิกุล 
๒๓ นายจํารัส  ศักด์ิจิรพาพงษ   
๒๔ นายจิตรภัทร  สินธุเสก 
๒๕ นายชัยวัฒน  ศิริแสงเลิศ 
๒๖ นายชาญวิทย  ไกรฤกษ 
๒๗ นายธรรมศักด์ิ  สัมพันธสันติกูล   
๒๘ นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล 
๒๙ นายธีรวัฒน  จันทรสมบูรณ   
๓๐ นายนคร  เสรีรักษ 
๓๑  นายประพิศ  ยอดสุวรรณ   
๓๒  นายพรมพร  นรินทรหงษทอง 
๓๓  หมอมหลวงพัชรภากร  เทวกุล   
๓๔  นายไพศาล  เผือกพูลผล 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๓๕ นายมงคล  แสงหิรัญ 
๓๖ นายมณู  คุปตะวาณิช 
๓๗ นายมนู  ประสาทกุล 
๓๘ นายวัตตะ  วุตติสันต 
๓๙ นายวีระยุทธ  ปนนวม 
๔๐ นายสมบัติ  วัฒนพานชิ 
๔๑ นายสมบุญ  สังขกุญชร   
๔๒ นายอัครวัฒน  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
๔๓ พลตรี  กสิพัธน  สวางสินธุ 
๔๔ พลตรี  เจษฎา  แสงทอง 
๔๕ พลตรี  เชิดศักด์ิ  พงษศิริ   
๔๖ พลตรี  ธนันท  มนูนิมิตร 
๔๗ พลตรี  ประจักษ  สาตราวาหะ   
๔๘ พลตรี  ปริญญา  สถิตนิมานการ 
๔๙ พลตรี  เผาพงศ  พงศเหลาขํา 
๕๐ พลตรี  วิศณุ  ศรียะพันธ 
๕๑ พลตรี  ศรายุทธ  อภิภัชเดชา   
๕๒ พลตรี  ศิลปชัย  สรภักดี 
๕๓ พลตรี  สมเกียรติ  ศรีแกว 
๕๔ พลตรี  สิทธิพร  สุวรรณพันธ 
๕๕ พลตรี  สุนทร  ศรีกอง   
๕๖ พลตรี  สุรเชษฐ  ชัยวงศ 
๕๗ พลตรี  อภิชาติ  นพเมือง 
๕๘ พลตรี  อาณัติ  เกิดดวยบุญ 
๕๙ พลอากาศตรี  จักรกฤช  ถนอมกุลบุตร   
๖๐ พลอากาศตรี  เทียนชัย  เสนาพิทักษ 
๖๑ พลอากาศตรี  พีรพล  อังศุธร   

๖๒ พลอากาศตรี  เพิ่มศักด์ิ  ปริญญานุสรน 
๖๓ พลอากาศตรี  สมาน  สังขรณ 
๖๔ พลอากาศตรี  หมอมหลวงโสตถิพันธุ  สวัสดิกุล 
๖๕ พันเอก  กฤษณะ  บุบผาจิตร 
๖๖ พันเอก  กวี  เลขพัฒน 
๖๗ พันเอก  กษิเดช  ชิตะปญญา 
๖๘ พันเอก  กาจ  จันทรดี 
๖๙ พันเอก  กิตติรัตน  นรรัตน   
๗๐ พันเอก  เกรียงไกร  พราหมณีย 
๗๑ พันเอก  เกษียร  นพรัตน 
๗๒ พันเอก  ไกรเทพ  อนศุักด์ิ 
๗๓ พันเอก  ขจรศักด์ิ  ปองอาณา   
๗๔ พันเอก  จักรกริช  จันเทรมะ 
๗๕ พันเอก  จารุทัศน  จันทรนิมะ 
๗๖ พันเอก  จิรัฐ  เกิดโภคา 
๗๗ พันเอก  เจด็จ  ใจมั่น   
๗๘ พันเอก  ฉลองรัฐ  ศรีปรีชา 
๗๙ พันเอก  ฉัตรพงศ  พรหมพนัธกรณ 
๘๐ พันเอก  ชลิต  ชุณหรัชพันธุ 
๘๑ พันเอก  ชัชชวิน  พุกชาญคา   
๘๒ พันเอก  ชัยณรงค  ดิษยเดช 
๘๓ พันเอก  ชัยณรงค  พงษสวัสด์ิ 
๘๔ พันเอก  ชัยฤทธิ์  ขวัญสอน 
๘๕ พันเอก  ชัยวัฒน  แสงทอง 
๘๖ พันเอก  ชัยวิน  ผูกพันธุ 
๘๗ พันเอก  ชัยสิทธิ์  เจริญสม   
๘๘ พันเอก  ชาญ  ฉายทรัพย 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๘๙ พันเอก  ชาญชัย  นาควรางกูร   
๙๐ พันเอก  ชาญวุฒิ  อนิทุลักษณ 
๙๑ พันเอก  ชีวัน  โหละบุตร 
๙๒ พันเอก  ชูชาติ  บัวขาว 
๙๓ พันเอก  เชวงศักด์ิ  มงคลชาติ 
๙๔ พันเอก  เชาวเลข  ชยันตรสุภาพ 
๙๕ พันเอก  เชาวธีรโรจน  วงศใหญ 
๙๖ พันเอก  โชคชัย  เกษจํารัส 
๙๗ พันเอก  ฐาปนัน  ศรีวัฒน 
๙๘ พันเอก  ณรงค  สัจจวาที 
๙๙ พันเอก  ณัฐพล  นาคพาณิชย   

๑๐๐ พันเอก  ดํารงค  ตัณฑะผลิน 
๑๐๑ พันเอก  ดุษฎี  ทัตตานนท 
๑๐๒ พันเอก  ดุษดี  เศวตเศรน ี
๑๐๓ พันเอก  เดชา  บูรณะพิมพ 
๑๐๔ พันเอก  ไตรโรจน  ครุธเวโช 
๑๐๕ พันเอก  ตอศักด์ิ  สุมะโน   
๑๐๖ พันเอก  ตางแดน  พิศาลพงศ 
๑๐๗ พันเอก  ถนอม  สุภาพร   
๑๐๘ พันเอก  เถกิงเดช  คุมประยูร 
๑๐๙ พันเอก  ทศพร  หอมเจริญ 
๑๑๐ พันเอก  เทอดศักด์ิ  ชัยสิทธิ ์
๑๑๑ พันเอก  เทียมศักด์ิ  สุขานุยุทธ   
๑๑๒ พันเอก  ธนภณ  แสนศักด์ิดี 
๑๑๓ พันเอก  ธนะ  เชียงทอง 
๑๑๔ พันเอก  ธนา  วิทยวิโรจน 
๑๑๕ พันเอก  ธเนศ  กาลพฤกษ 

๑๑๖ พันเอก  ธรรมนูญ  เชี่ยวการปราบ 
๑๑๗ พันเอก  ธรรมนูญ  ทรัพยสํารวม 
๑๑๘ พันเอก  ธชัพล  กนกฉันท 
๑๑๙ พันเอก  ธัญญนิธิ  เดชวงศสุทัศน   
๑๒๐ พันเอก  ธารี  วุฒิพานิช 
๑๒๑ พันเอก  ธีรชัย  เลขสุนทรากร 
๑๒๒ พันเอก  ธีระชัย  เกตุตรีกรณ 
๑๒๓ พันเอก  ธีระพงศ  อุไรเลิศ   
๑๒๔ พันเอก  นคร  สุขประเสริฐ 
๑๒๕ พันเอก  นครินทร  นาคอาทิตย 
๑๒๖ พันเอก  นรนิติ  เราเสถียร 
๑๒๗ พันเอก  นรินทร  พงษโสภา   
๑๒๘ พันเอก  นเรศรักษ  ฐิตะฐาน 
๑๒๙ พันเอก  นิพนธ  มณใีส 
๑๓๐ พันเอก  นิวัติ  พงศสิทธศิักด์ิ 
๑๓๑ พันเอก  บรรหาร  พัทมุข 
๑๓๒ พันเอก  บญุเติม  แสงดิษฐ 
๑๓๓ พันเอก  บญุสันต  นนทิจันทร 
๑๓๔ พันเอก  ปรพล  อนุศรี 
๑๓๕ พันเอก  ประภาณ  สุวรรณวัฒน 
๑๓๖ พันเอก  ประเสริฐ  ชัยปฏิยุทธพงศ 
๑๓๗ พันเอก  ประเสริฐ  ผกาแกว   
๑๓๘ พันเอก  ปราโมทย  อิ่มวัฒนา 
๑๓๙ พันเอก  ปรีชา  นอยโสภณ 
๑๔๐ พันเอก  ปรีชา  สังขแกว 
๑๔๑ พันเอก  พงศธร  ฉายกําเหนิด   
๑๔๒ พันเอก  พงษยุทธ  พวงทอง 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๔๓ พันเอก  พรชัย  วัดบัว 
๑๔๔ พันเอก  พฒันา  คุมเปลี่ยน 
๑๔๕ พันเอก  พชิาญ  เอกกานตรง   
๑๔๖ พันเอก  พชิาพร  ธนะภูมิ 
๑๔๗ พันเอก  พชิิต  โรจนวิทยานานนท   
๑๔๘ พันเอก  พทิักษ  วีรุตมเสน 
๑๔๙ พันเอก  พิรัติ  บรรจงเขียน   
๑๕๐ พันเอก  พิริยธรณ  ภัทรชาติโยธิน 
๑๕๑ พันเอก  พศิิษฐ  ดนตรีสวัสด์ิ 
๑๕๒ พันเอก  พิษณ ุ บุญรักษา 
๑๕๓ พันเอก  ไพรัช  วิรูหญาณ 
๑๕๔ พันเอก  ไพโรจน  วิไลลักษณ 
๑๕๕ พันเอก  ภัทรกฤต  สําอางศรี   
๑๕๖ พันเอก  ภาณุมาศ  โกสินทรเสนีย 
๑๕๗ พันเอก  ภาวัต  ย้ิมสู 
๑๕๘ พันเอก  ภุชงค  ฝูงชมเชย 
๑๕๙ พันเอก  ภูวเดช  เทศะแพทย   
๑๖๐ พันเอก  มนตรี  ซวนพัฒน 
๑๖๑ พันเอก  มนูญ  เลาหะโชติ 
๑๖๒ พันเอก  มโน  นุชเกษม 
๑๖๓ พันเอก  มารุต  ล้ิมเจริญ 
๑๖๔ พันเอก  รักศักด์ิ  โรจนพิมพพนัธุ 
๑๖๕ พันเอก  รังรักษ  คําภานุช   
๑๖๖ พันเอก  ราชรักษ  เรียนพืชน 
๑๖๗ พันเอก  วงศพพิัฒน  ปนเพชร 
๑๖๘ พันเอก  วงษวัชระ  จํารัสประเสริฐ 
๑๖๙ พันเอก  วรนนัท  นามวัง 

๑๗๐ พันเอก  วรพงศ  หัตถพันธุ 
๑๗๑ พันเอก  วรารัตน  กาฬบุตร   
๑๗๒ พันเอก  วลิต  โรจนภักดี 
๑๗๓ พันเอก  วัฒนชัย  คุมครอง   
๑๗๔ พันเอก  วัฒนะ  เปยประดิษฐ 
๑๗๕ พันเอก  วิทยา  บุญยานุตร 
๑๗๖ พันเอก  วิระฉัตร  ดํารงหัด 
๑๗๗ พันเอก  วิโรจน  กัณหะกาญจนะ 
๑๗๘ พันเอก  วิโรจน  หาญชนะ 
๑๗๙ พันเอก  วิษณ ุ รัตนประดิษฐ 
๑๘๐ พันเอก  วีระยุทธ  มวงปน 
๑๘๑ พันเอก  วีระวัฒน  ตันวิเชียร 
๑๘๒ พันเอก  วีระศักด์ิ  รักษาทรัพย 
๑๘๓ พันเอก  วุฒิสถิต  พวงเงิน   
๑๘๔ พันเอก  ศยาม  จันทรวิโรจน 
๑๘๕ พันเอก  ศักดา  พุทธบุตร 
๑๘๖ พันเอก  ศิริชัย  ศศิวรรณพงศ 
๑๘๗ พันเอก  ศุภจิตร  ศุภมานพ 
๑๘๘ พันเอก  ศุภณัฐ  แกวหิรัญ 
๑๘๙ พันเอก  ศุภรัตน  ดวงวราภรณ 
๑๙๐ พันเอก  สงบ  แกวเทศ 
๑๙๑ พันเอก  สนธิ  นวกุล   
๑๙๒ พันเอก  สนธิรัตน  นาครัตน 
๑๙๓ พันเอก  สมควร  วงษเวียงจันทร 
๑๙๔ พันเอก  สมชาย  ปนทอง 
๑๙๕ พันเอก  สมชาย  ฤกษพิชัย 
๑๙๖ พันเอก  สมนึก  เอนกวัฒน 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๙๗ พันเอก  สมภพ  ยะโสภา   
๑๙๘ พันเอก  สมร  ศรีทนัดร 
๑๙๙ พันเอก  สมศักด์ิ  ฟกประไพ   
๒๐๐ พันเอก  สมศักด์ิ  สมรักษ 
๒๐๑ พันเอก  สมาน  ชาวเพ็ชร 
๒๐๒ พันเอก  สรานุวัตร  ประดิษฐพงษ 
๒๐๓ พันเอก  สวัสด์ิ  กระตายทอง 
๒๐๔ พันเอก  สังสิทธิ์  วรชาติกุล 
๒๐๕ พันเอก  สัมพันธ  ปานสีดา   
๒๐๖ พันเอก  สัมพันธ  ศรีราชบัวผนั 
๒๐๗ พันเอก  สิทธ ิ จันทรสมบูรณ 
๒๐๘ พันเอก  สิทธิ ์ แปนกลาง 
๒๐๙ พันเอก  สุขุม  สุขศรี 
๒๑๐ พันเอก  สุทศัน  ศรีหิรัญ 
๒๑๑ พันเอก  สุนทร  สัมฤทธิสุทธิ ์
๒๑๒ พันเอก  สุรจิษษ  แจมสวางคุณ 
๒๑๓ พันเอก  สุรชัย  สินไชย 
๒๑๔ พันเอก  สุรพงศ  ปราการรัตน 
๒๑๕ พันเอก  สุรพล  วันเพ็ญ 
๒๑๖ พันเอก  สุรพล  สุขภูมิ 
๒๑๗ พันเอก  สุรศักด์ิ  ศุขะ 
๒๑๘ พันเอก  สุริยะ  สมิทธ ิ
๒๑๙ พันเอก  สุวิชา  แกวรุงเรือง 
๒๒๐ พันเอก  โสภณ  สงวนวงษ 
๒๒๑ พันเอก  หัสพงศ  ยุวนวรรธนะ 
๒๒๒ พันเอก  อภิไธย  สวางภพ 
๒๒๓ พันเอก  อรุณ  สนิท 

๒๒๔ พันเอก  อวิรุทธิ ์ ขวัญมิ่ง 
๒๒๕ พันเอก  อัคคเดช  สุวรรณภูมิ 
๒๒๖ พันเอก  อาวุธ  แสงตะวัน 
๒๒๗ พันเอก  อํานวย  สาตรเพ็ชร   
๒๒๘ พันเอก  อุกฤษฎ  สุวรรณบุบผา 
๒๒๙ พันเอก  อุดร  ประภาสะวัต 
๒๓๐ พันเอก  เอกพงศ  วงศพรหมเมฆ 
๒๓๑ พันเอก  เอกพล  บุญมาก 
๒๓๒ พันเอก  โอสถ  ภาวิไล 
๒๓๓ นาวาเอก  กลาหาญ  เพช็รมีศรี 
๒๓๔ นาวาเอก  กวี  องคะศิลป 
๒๓๕ นาวาเอก  กาญจน  ดีอุบล 
๒๓๖ นาวาเอก  กิติพงษ  เรืองเดช 
๒๓๗ นาวาเอก  เกรียงไกร  ศุภมานพ 
๒๓๘ นาวาเอก  เกรียงเดช  รัตนปญญากุล 
๒๓๙ นาวาเอก  ไกรจิตติ  ศาสตระรุจิ 
๒๔๐ นาวาเอก  คงคา  เทพกุญชร 
๒๔๑ นาวาเอก  คณิต  ศริพนัธุ 
๒๔๒ นาวาเอก  คมสัน  วสุวานิช 
๒๔๓ นาวาเอก  จักรกฤช  มะลิขาว   
๒๔๔ นาวาเอก  เจริญพล  คุมราษี 
๒๔๕ นาวาเอก  ชนินทร  ผดุงเกียรติ 
๒๔๖ นาวาเอก  ชาญชนะ  บัวเทพ 
๒๔๗ นาวาเอก  เชษฐา  ใจเปยม 
๒๔๘ นาวาเอก  เชาวลิต  จาดฤทธิ ์
๒๔๙ นาวาเอก  ณรงค  เพิ่มชาติ   
๒๕๐ นาวาเอก  ณัฐ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๕๑ นาวาเอก  ดามพ  ปนเฉลียว   
๒๕๒ นาวาเอก  เตชสิทธิ์  มีสมศัพย 
๒๕๓ นาวาเอก  ทรงวุฒิ  บุญอนิทร 
๒๕๔ นาวาเอก  ทวี  ทองประยูร 
๒๕๕ นาวาเอก  ธงไชย  ประสานเสียง 
๒๕๖ นาวาเอก  ธนกฤต  วงษชัยสมร 
๒๕๗ นาวาเอก  ธนวัฒน  เหลอืงทองคํา 
๒๕๘ นาวาเอก  ธนานพ  สิรินิตย 
๒๕๙ นาวาเอก  ธวัชชัย  สิงหสาย   
๒๖๐ นาวาเอก  ธวัช  นวลปลอด 
๒๖๑ นาวาเอก  ธีรกุล  กาญจนะ 
๒๖๒ นาวาเอก  เธียรศิริ  มนตไตรเวศย 
๒๖๓ นาวาเอก  นพดล  ปญญาโฉม 
๒๖๔ นาวาเอก  นพพงษ  อุบลนชุ 
๒๖๕ นาวาเอก  นพรัตน  ถัดทะพงษ 
๒๖๖ นาวาเอก  นภดล  สําราญ 
๒๖๗ นาวาเอก  นนัทพล  มาลารัตน   
๒๖๘ นาวาเอก  นิติธร  ศรีกฤษณ 
๒๖๙ นาวาเอก  นิธ ิ พงศอนันต   
๒๗๐ นาวาเอก  นิพร  สุขเกษตร 
๒๗๑ นาวาเอก  บรรเจิด  วิภาตะวิทย 
๒๗๒ นาวาเอก  บวร  มทัวานุกูล 
๒๗๓ นาวาเอก  บัณฑิตย  จันทโรจวงศ 
๒๗๔ นาวาเอก  เบญญา  บุญสง 
๒๗๕ นาวาเอก  ประชาชาติ  ศิริสวัสด์ิ   
๒๗๖ นาวาเอก  ประธาน  ธรรมมาสถิตย 
๒๗๗ นาวาเอก  ประพนธ  อูศิริจันทร   

๒๗๘ นาวาเอก  ประพัฒน  สมบุญเจริญ 
๒๗๙ นาวาเอก  ประเสริฐ  ดารารัตน 
๒๘๐ นาวาเอก  ปรีชา  เหลียวเลขา 
๒๘๑ นาวาเอก  ปยพันธ  สุรินทรวงศ   
๒๘๒ นาวาเอก  ปโยรส  ปรียานนท 
๒๘๓ นาวาเอก  พงศชาญ  เพ็ชรเทศ   
๒๘๔ นาวาเอก  พงษศักด์ิ  จึงสําราญ 
๒๘๕ นาวาเอก  พัชรพงค  สุขอราม 
๒๘๖ นาวาเอก  พีระพล  ธีรกุล 
๒๘๗ นาวาเอก  พีระ  อดุลยาศักด์ิ 
๒๘๘ นาวาเอก  ภาณุวัชร  กองจินดา 
๒๘๙ นาวาเอก  ภิญโญ  โตเล้ียง 
๒๙๐ นาวาเอก  มนตรี  รอดวิเศษ 
๒๙๑ นาวาเอก  มนตชัย  กาทอง 
๒๙๒ นาวาเอก  มิ่ง  อิม่วิทยา 
๒๙๓ นาวาเอก  มี  ชอมณี   
๒๙๔ นาวาเอก  รณภพ  กาญจนพนัธุ 
๒๙๕ นาวาเอก  รัชฐชัย  จันทรสงเสริม   
๒๙๖ นาวาเอก  ลือชัย  ศรีเอี่ยมกูล 
๒๙๗ นาวาเอก  วชิระ  ประทีปะวณิช 
๒๙๘ นาวาเอก  วรงกรณ  โอสถานนท 
๒๙๙ นาวาเอก  วรพล  ทองปรีชา 
๓๐๐ นาวาเอก  วรวัฒน  สุขชัย 
๓๐๑ นาวาเอก  วรากร  สุริยมงคล   
๓๐๒ นาวาเอก  วราห  แทนขํา 
๓๐๓ นาวาเอก  วัชรา  เอี่ยมสะอาด 
๓๐๔ นาวาเอก  วิชัย  ชุมทอง 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๓๐๕ นาวาเอก  วิชัย  ดีรอด 
๓๐๖ นาวาเอก  วิชัย  มนัสศิริวิทยา 
๓๐๗ นาวาเอก  วิทยา  ละออจันทร   
๓๐๘ นาวาเอก  วิทวัส  สาครสินธุ 
๓๐๙ นาวาเอก  วินัย  บํารุง 
๓๑๐ นาวาเอก  วินัย  วิรัชกุล 
๓๑๑ นาวาเอก  วิศาล  ปณฑวังกูร   
๓๑๒ นาวาเอก  วีรยุทธ  ตุลวรรธนะ 
๓๑๓ นาวาเอก  วีระชาติ  ชั้นประเสริฐ   
๓๑๔ นาวาเอก  วีระยุทธ  กรรณสูตร 
๓๑๕ นาวาเอก  วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสด์ิ 
๓๑๖ นาวาเอก  วุฒิศักด์ิ  คงนาวัง 
๓๑๗ นาวาเอก  วุฒิศาสตร  ชวนะ   
๓๑๘ นาวาเอก  ศราวุธ  วงศเงินยวง 
๓๑๙ นาวาเอก  ศุภเศรษฐ  ศิริสังขไชย   
๓๒๐ นาวาเอก  สมพงษ  บุญดวยลาน 
๓๒๑ นาวาเอก  สมพงษ  ศรีแสง 
๓๒๒ นาวาเอก  สมยศ  ศรสําราญ 
๓๒๓ นาวาเอก  สอง  เอกมหาชัย 
๓๒๔ นาวาเอก  สันติ  บุญนุช 
๓๒๕ นาวาเอก  สันติ  เปาอนิทร 
๓๒๖ นาวาเอก  สําเริง  เทียนแกว 
๓๒๗ นาวาเอก  สุทธิไชย  รังสิโรดมโกมล   
๓๒๘ นาวาเอก  สุทัศนพันธุ  มีอําพล 
๓๒๙ นาวาเอก  สุมิตร  แดงดีเลิศ   
๓๓๐ นาวาเอก  สุรเชษฐ  สูพานิช 
๓๓๑ นาวาเอก  สุรพล  ชชัวาลวานิช 

๓๓๒ นาวาเอก  สุวิทย  ล้ิมประเสริฐ 
๓๓๓ นาวาเอก  อณุวัฒ  สัมภวะผล   
๓๓๔ นาวาเอก  อภิชาติ  ปญญากิตติวัฒน 
๓๓๕ นาวาเอก  อภิชาติ  สุขเกษม   
๓๓๖ นาวาเอก  อรุณ  ทองแท 
๓๓๗ นาวาเอก  อาคม  แตงออน 
๓๓๘ นาวาเอก  อําพล  เที่ยงสกุล 
๓๓๙ นาวาเอก  อิสระ  ย้ิมพานิชย 
๓๔๐ นาวาเอก  เอก  สารสาส 
๓๔๑ นาวาเอก  เอกสิทธิ์  ถมยานาค 
๓๔๒ นาวาเอก  โอฬาร  ประกอบสุข 
๓๔๓ นาวาอากาศเอก  กฤษฎ  มีมุข   
๓๔๔ นาวาอากาศเอก  กลศร  ภัคโชตานนท 
๓๔๕ นาวาอากาศเอก  กิติวัฒน  ภักดีเสนา   
๓๔๖ นาวาอากาศเอก  จักรวุธ  ประสมทอง 
๓๔๗ นาวาอากาศเอก  เจริญ  ทองนอย 
๓๔๘ นาวาอากาศเอก  ชวกรณ  คมสัน 
๓๔๙ นาวาอากาศเอก  ชาญยุทธ  บุญญานุสนธิ์  
๓๕๐ นาวาอากาศเอก  ชิณดิษฐ  ปนสุวรรณ 
๓๕๑ นาวาอากาศเอก  ชูชัย  ดุลยโกเมศ 
๓๕๒ นาวาอากาศเอก  ชศูักด์ิ  อําไพ 
๓๕๓ นาวาอากาศเอก  ณัฐพงษ  วิริยะคุปต   
๓๕๔ นาวาอากาศเอก  เดชา  ทองใส 
๓๕๕ นาวาอากาศเอก  ธนชูัย  ฤกษเย็น 
๓๕๖ นาวาอากาศเอก  ธีรจักร  หลวงอุดม 
๓๕๗ นาวาอากาศเอก  ธีรฉัตร  กระโจมแกว 
๓๕๘ นาวาอากาศเอก  ธีรวาลย  บุญวัฒนะกุล 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๓๕๙ นาวาอากาศเอก  ธีระพร  อาณัติวงศ   
๓๖๐ นาวาอากาศเอก  นริศ  เขียวแกว 
๓๖๑ นาวาอากาศเอก  หมอมหลวงนวเทวัญ  เทวกุล  
๓๖๒ นาวาอากาศเอก  นิพทัธ  วุฒิรณฤทธิ ์
๓๖๓ นาวาอากาศเอก  ปราโมทย  ตีรณะธรรม  
๓๖๔ นาวาอากาศเอก  ปญญา  อุดมสินคา 
๓๖๕ นาวาอากาศเอก  ปทม  สุทธิสรโยธิน   
๓๖๖ นาวาอากาศเอก  พลานันท  ปะจายะกฤตย 
๓๖๗ นาวาอากาศเอก  พลินทร  ทิมบรรเจิด   
๓๖๘ นาวาอากาศเอก  พิชัย  เขมนจันทร 
๓๖๙ นาวาอากาศเอก  พิชิต  พลประจักษ   
๓๗๐ นาวาอากาศเอก  พิศิษฐ  นาคสุวรรณ 
๓๗๑ นาวาอากาศเอก  ภักดิพงศ  อุบลรัตน   
๓๗๒ นาวาอากาศเอก  ภานุทัต  สุดสงวน 
๓๗๓ นาวาอากาศเอก  ภูมิพิชญ  จรรยาวิจักษณ  
๓๗๔ นาวาอากาศเอก  ยุคลชัย  จูฑะพุทธ ิ
๓๗๕ นาวาอากาศเอก  รณฤทธิ์  สัชฌุกร 
๓๗๖ นาวาอากาศเอก  ฤทธิ์  อําพันแสง 
๓๗๗ นาวาอากาศเอก  วาณิชย  อนุตรินทร   
๓๗๘ นาวาอากาศเอก  วิเชียร  ธรรมาธร 
๓๗๙ นาวาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  วิทยากาญจน  
๓๘๐ นาวาอากาศเอก  ศิริพงษ  นิลพฤกษ 
๓๘๑ นาวาอากาศเอก  ศุภลักษณ  ธีระบุตร   
๓๘๒ นาวาอากาศเอก  ศุภอรรถ  ชาญวิถี
๓๘๓ นาวาอากาศเอก  สกันต  สอนหลักทรัพย   
๓๘๔ นาวาอากาศเอก  สมชาย  สังขมณ ี
๓๘๕ นาวาอากาศเอก  สมศักด์ิ  จันทรจรุงภักด์ิ   

๓๘๖ นาวาอากาศเอก  สมัย  ธมิาชัย 
๓๘๗ นาวาอากาศเอก  สราวุธ  ยอดอาวุธ
๓๘๘ นาวาอากาศเอก  สราวุธ  สิริกรรณะ
๓๘๙ นาวาอากาศเอก  สันติชัย  พฒักลับ  
๓๙๐ นาวาอากาศเอก  สิทธิชัย  ระวีทองดี
๓๙๑ นาวาอากาศเอก  สิทธิพร  เกสจินดา  
๓๙๒ นาวาอากาศเอก  สุชิน  วรรณโรจน
๓๙๓ นาวาอากาศเอก  สุทธิพงษ  อนิทรียงค  
๓๙๔ นาวาอากาศเอก  สุทธิศักด์ิ  คงคุณ 
๓๙๕ นาวาอากาศเอก  สุรพันธ  สุวรรณทัต  
๓๙๖ นาวาอากาศเอก  เสฐียรพงศ  จิตบุญ
๓๙๗ นาวาอากาศเอก  อภิชัย  ระเบียบ 
๓๙๘ นาวาอากาศเอก  อุทิศ  ศิริคุปต 
๓๙๙ นาวาอากาศเอก  โอภาส  วงศชุมชวย  
๔๐๐ นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ 
๔๐๑ นายคงชม  ดิสระ 
๔๐๒ นายโฆษก  บูรณรัช 
๔๐๓ นายจงกล  ทิมอรุณ 
๔๐๔ นายจํารูญ  ควรสวัสด์ิ 
๔๐๕ นายจิระศักด์ิ  อิศรพันธุ   
๔๐๖ นายชัยโรจน  ตรีภพ 
๔๐๗ นายชัยวัฒน  หนนูารถ 
๔๐๘ นายเชิดชัย  มีคํา 
๔๐๙ นายณรงค  ศรีวณิชชากร 
๔๑๐ นายทรงพจน  นันทเกียรติ 
๔๑๑ นายธนะศักด์ิ  บูรณะเจริญ   
๔๑๒ นายธนัท  สุวัธนเมธากุล 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑) 
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๔๑๓ นายธีรัชย  อัตนวานิช 
๔๑๔ นายนิพนธ  กาญจนประภา 
๔๑๕ รอยโท  นิพนธ  พันธนวล 
๔๑๖ นายบุญจริง  ชลวิโรจน 
๔๑๗ นายบุญสง  มธุรสโกศล 
๔๑๘ นายบุญสง  สุขวิสิฏฐ 
๔๑๙ นายประพนธ  ประดิษฐทัศนีย 
๔๒๐ นายพายุ  สุขสดเขียว 
๔๒๑ นายไพบูลย  เรืองศรีมั่น   
๔๒๒ นายวินัย  ฟกเสวก 
๔๒๓ นายวีรชาติ  รักษศรีทอง 
๔๒๔ นายสมคิด  ยังเย่ียม 
๔๒๕ นายสมเดช  ศรีสวัสด์ิ 
๔๒๖ รอยเอก  สมบูรณ  ผิวออน 
๔๒๗ นายสุรชาติ  จันทวัชรากร 
๔๒๘ นายอนันต  เพียงจันทร 
๔๒๙ นายอรรณพ  องศุลาภะ   
๔๓๐ นายกําธร  สิทธิโชติ 
๔๓๑ นายจิตติ  สุวรรณิก   
๔๓๒ นายชโลทร  เผาวิบูล 
๔๓๓ นายชัยเลิศ  หลิมสมบูรณ 
๔๓๔ นายชาญ  จุลมนต 
๔๓๕ นายเชิดชู  รักตะบุตร 
๔๓๖ นายประภาส  จันทหาร 
๔๓๗ นายพิริยะ  เข็มพล 
๔๓๘ นายพิรุณ  ลายสมิต 
๔๓๙ นายมาวิน  ตันอรรถนาวิน 

๔๔๐ นายวรเดช  วีระเวคิน 
๔๔๑ นายวราวุธ  ชูวิรัช   
๔๔๒ นายวิษณุ  พีรานนท 
๔๔๓ นายสมชาย  เภาเจริญ   
๔๔๔ นายสุรไกร  เหล็กกลา 
๔๔๕ นายสุรพล  เพชรวรา 
๔๔๖ นายสติย  พันธวงศ 
๔๔๗ นายสุวัตร  สิทธิหลอ 
๔๔๘ นายชัยวุฒิ  ตันติวณิชชานนท 
๔๔๙ นายทหาร  เหรียญทอง   
๔๕๐ นายปนชาย  ปนแกว 
๔๕๑ นายวิศิษฐ  เดชเสน   
๔๕๒ นายสุนทร  ศรีนวล 
๔๕๓ นายกําธร  ตันเจริญ 
๔๕๔ นายขวัญชัย  หุนตระกูล 
๔๕๕ นายคณิต  ไชยาคํา 
๔๕๖ นายคมสัน  จํารูญพงษ 
๔๕๗ นายจเรย  สนประเทศ   
๔๕๘ นายจํานงค  ไชยโชติ 
๔๕๙ นายจีระวัชร  เข็มสวัสด์ิ   
๔๖๐ นายจีระ  สรนุวัตร 
๔๖๑ นายจุมพล  สาระนาค 
๔๖๒ นายชัยเดช  แกวมณ ี
๔๖๓ นายชัยรัตน  เกื้ออรุณ 
๔๖๔ นายชาญ  เจียมกนกชัย 
๔๖๕ นายชาลีวัฒน  ทองอยู 
๔๖๖ นายชํานาญ  สุขพันธุ 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๔๖๗ นายชูศักด์ิ  สินุธก   
๔๖๘ นายเชิดศักด์ิ  วงษกมลชุณห 
๔๖๙ นายณรงค  ศรีพุม 
๔๗๐ นายดํารงค  จิระสุทัศน 
๔๗๑ นายดําริ  ชนะศักด์ิ   
๔๗๒ นายทศพร  ศรีศักด์ิ 
๔๗๓ นายทองพูน  แกวบุตร   
๔๗๔ นายนิโรจน  ประถมวงศ 
๔๗๕ นายบุญยง  ปยะศิรินนท 
๔๗๖ นายบุญสิริ  เชาวนทวี 
๔๗๗ นายประดิษฐ  กลิ่มจิตร 
๔๗๘ นายประสพสิน  แมนทมิ 
๔๗๙ นายประสาทพร  เจริญผลจันทร 
๔๘๐ นายพิชิต  พงษสกุล 
๔๘๑ นายพิบูลย  บุญสุวรรณ 
๔๘๒ นายเพชร  ศิรินพุงศ 
๔๘๓ นายไพฑูรย  วิบูลยภาณุเวช 
๔๘๔ นายไพบูลย  วรสายัณห 
๔๘๕ นายไพโรจน  เฮงแสงชัย 
๔๘๖ นายภิสันต  ลือทองจักร 
๔๘๗ นายมนตรี  วงศรักษพานชิ   
๘๘๘ นายวันชัย  ถนอมทรัพย 
๔๘๙ นายวิชาเลิศ  โอสถานนท 
๔๙๐ นายวิเชียร  กําจายภัย 
๔๙๑ นายวิทวัส  เวชชบุษกร 
๔๙๒ นายวินิจ  กสิรักษ 
๔๙๓ นายวีรชัย  ศรีสงวน   

๔๙๔ นายวีรพจน  เพี้ยนศรี 
๔๙๕ นายวีระชัย  นาควิบูลยวงศ 
๔๙๖ นายศิริวัฒน  อนิทรมงคล 
๔๙๗ นายสถิตย  แสนคํา 
๔๙๘ นายสนาน  จันทรภักดี 
๔๙๙ นายสมเกียรติ  ประจําวงษ 
๕๐๐ นายสมชัย  อรามพงษพันธ 
๕๐๑ นายสมชาย  วณิชยกอบจินดา   
๕๐๒ นายสมยศ  พิชิตพร 
๕๐๓ นายสันติ  สังขทอง   
๕๐๔ นายสามิตร  สังขแกว 
๕๐๕ นายสาโรจน  เจียมศรีพงษ   
๕๐๖ นายสําคัญ  ธรรมรัต 
๕๐๗ นายสินธิ  แดงสกุล 
๕๐๘ นายสุขุม  สนิทนาน 
๕๐๙ นายสุนาถ  วงศชวลิต   
๕๑๐ นายสุเมธ  ทอธราเมธา 
๕๑๑ นายสุรชัย  จิวะสุรัตน 
๕๑๒ นายสุรเดช  เตียวตระกูล 
๕๑๓ นายสุรพงษ  เจียสกุล 
๕๑๔ นายเสรี  จึงนิจนิรันดร 
๕๑๕ นายโสรัจจะ  นวลอยู   
๕๑๖ นายอภิชาต  กาญจนโอภาส 
๕๑๗ นายอายุษ  พรหมสุภร   
๕๑๘ นายอําพล  วาสุกะรัตน 
๕๑๙ นายอุดม  จิรเศวตกุล   
๕๒๐ นายอุดม  สิทธิเดช 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๕๒๑ นายเอนก  ถนอมทรัพย   
๕๒๒ นายโอภาษ  กะปุกนาก 
๕๒๓ นายกมล  หมั่นทํา 
๕๒๔ นายกอบชัย  พงศพงัน 
๕๒๕ นายธงชัย  จินตนาวงศ 
๕๒๖ นายธนศักด์ิ  สงวนนาม 
๕๒๗ นายธีระพงษ  รอดประเสริฐ   
๕๒๘ นายบรรพต  รชตะเมธินทร 
๕๒๙ นายบุญชัย  ศรีธาราธิคุณ 
๕๓๐ นายประศักด์ิ  บัณฑุนาค 
๕๓๑ นายประสงค  เรืองศรี 
๕๓๒ นายประสิทธิ์  ศรีโมรา 
๕๓๓ นายปริญญา  แสงสุวรรณ 
๕๓๔ นายมนตรี  ธารีสุวรรณ 
๕๓๕ นายมานพ  สุสิงห 
๕๓๖ นายยงยุทธ  แตศิริ 
๕๓๗ นาวาโท  วรกิจ  นิธิตานันท   
๕๓๘ นายวรเดช  หาญประเสริฐ 
๕๓๙ นายวิชัย  กงอุบล 
๕๔๐ นายวิชัย  ตระการวนิช 
๕๔๑ นายวิวิทย  กิติคุณกําจร 
๕๔๒ นายศุกรกิจ  ชวยปลอง 
๕๔๓ นายสถาพร  ทรัพยสิน   
๕๔๔ นายสถิตย  เลาหเจริญยศ 
๕๔๕ นายสวาง  รังษีสุริยะชัย   
๕๔๖ นายสานิตย  ศรีสุข 
๕๔๗ นายสุชาติ  กลิ่นสุวรรณ 

๕๔๘ นายสุรพล  สงวนแกว 
๕๔๙ นายเสนห  สงบกิจ 
๕๕๐ นายเหม  โงวศิริ 
๕๕๑ นายอภิรัตน  สมบูรณดํารงกุล 
๕๕๒ นายอาคม  ทองธิราช 
๕๕๓ นายอานนท  เหลืองบริบูรณ   
๕๕๔ นายอุทิศ  วัฒนพล 
๕๕๕ นายกัณตภณ  ผกากาญจน 
๕๕๖ นายจิระเจตต  อุรัสยะนันทน 
๕๕๗ นายจุมพล  ศิริสวัสด์ิ 
๕๕๘ นายเฉลียว  ลีสงา 
๕๕๙ นายชวลิต  อุรพีพัฒนพงศ 
๕๖๐ นายชัยยันต  สมบูรณสิน 
๕๖๑ นายเดชา  งามนิกุลชลิน 
๕๖๒ นายนิพนธ  อนุกูล 
๕๖๓ นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ 
๕๖๔ นายประชา  ต้ังธนธานิช 
๕๖๕ นายประลอง  ดํารงคไทย 
๕๖๖ นายภูวพล  ภานุมาศเมธ ี
๕๖๗ นายมงคล  มูลมณ ี
๕๖๘ นายมานิตย  วัฒนพันธ 
๕๖๙ นายวิเชียร  สุมันตกุล 
๕๗๐ นายวิรัช  เบ็ญจพันธุทวี 
๕๗๑ นายวิษณุ  รัตนาพันธุ 
๕๗๒ นายวีระศักด์ิ  วงศวิวัฒน 
๕๗๓ นายศรีสวัสด์ิ  เหรียญโมรา   
๕๗๔ นายสวัสด์ิ  ถนัดคา 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๕๗๕ นายสันติ  บุญประคับ   
๕๗๖ นายสามารถ  สุมโนจิตราภรณ 
๕๗๗ นายสุรชัย  แสงทักษิณ 
๕๗๘ นายสุวรรณ  นันทศรุต 
๕๗๙ นายสุวิทย  ขัตติยวงศ 
๕๘๐ นายเสมอ  ล้ิมชูวงศ 
๕๘๑ นายอภิวัฒน  คุณารักษ 
๕๘๒ นายอุดม  ธารีจิตร 
๕๘๓ นายโอภาส  เพียรสถาพร 
๕๘๔ นายธนิต  ประภาตนันท 
๕๘๕ นายสมเกียรติ  ศิริวัฒนโชค   
๕๘๖ นายสมบูรณ  เมฆไพบูลยวัฒนา 
๕๘๗ นายกณพงศว  เทพากรณ 
๕๘๘ นายบุญมา  ตรัยศิลานันท 
๕๘๙ นายยงยุทธ  จันทรโรทัย 
๕๙๐ นายศุภยุทธ  สาครบุตร 
๕๙๑ นายสมชัย  ถาวรวิจิตร 
๕๙๒ นายสมนึก  บํารุงสาลี 
๕๙๓ นายอนิรุทธิ์  ธนกรมนตรี 
๕๙๔ นายกนกรัตน  คุมบัว 
๕๙๕ นายชุตินธร  คงศักด์ิ 
๕๙๖ นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร 
๕๙๗ นายมนตรี  จิรายุพงศ 
๕๙๘ นายยงยุทธ  ไชยปญหา 
๕๙๙ เรือตรี  วิเชียร  อินสุข 
๖๐๐ นายสมเด็จ  สุสมบูรณ 
๖๐๑ นายไผท  สุขสมหมาย 

๖๐๒ นายกรินทร  สิงคิวิบูลย 
๖๐๓ นายกฤษณะ  จันทรอินทร 
๖๐๔ นายกานต  กาญจนวัฒนา 
๖๐๕ นายการุณ  พันธรังษี   
๖๐๖ นายกิตติ  แกวกระจาง 
๖๐๗ นายเกษม  พลอยประดิษฐ 
๖๐๘ นายแกน  มีสิทธิ์ดี 
๖๐๙ วาที่รอยตรี  โกมล  บุญสูงเพชร   
๖๑๐ นายไกรราศ  แกวดี 
๖๑๑ นายคเณศ  อนิทรสุวรรณ 
๖๑๒ นายแคลว  ขาวดี 
๖๑๓ นายจรัส  เพชรมาก 
๖๑๔ นายจักรี  ระเบียบโลก 
๖๑๕ นายจามร  สุทธิภูล 
๖๑๖ นายจิตร  วรรณะบําเพ็ญ 
๖๑๗ นายจีระศักด์ิ  คํารณฤทธิศร   
๖๑๘ นายจุมพล  มวงทอง 
๖๑๙ นายเจน  รัตนจารุศิริ 
๖๒๐ นายเจริญศักด์ิ  ทองมา 
๖๒๑ นายฉัตรชัย  คชรัตน   
๖๒๒ นายเฉลิมพล  พลวัน 
๖๒๓ นายชนัฐพงศ  จวบมี   
๖๒๔ นายชยาวุธ  จันทร 
๖๒๕ นายชัยยงค  วุฒิมานานนท   
๖๒๖ นายชัยรัช  ก่ิงกาญจนาธร 
๖๒๗ นายชัยรัตน  ไพรสงบ   
๖๒๘ นายชาญชัย  โฆศิรินนท 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๖๒๙ นายชาญณรงค  ชลการ   
๖๓๐ นายชาตรี  ศรีสันต 
๖๓๑ นายชุมพล  แกวปล ี
๖๓๒ นายชูเกียรติ  มุทธากาญจน 
๖๓๓ วาที่รอยตรี  เชิดศักด์ิ  จําปาเทศ   
๖๓๔ นายไชยวัฒน  เทพ ี
๖๓๕ นายฐานิศร  นอยเพ็ง 
๖๓๖ นายณรงค  จันทรประสิทธิ์ 
๖๓๗ นายณรงค  ออนสอาด   
๖๓๘ นายณัฐพงศ  ศิริชนะ 
๖๓๙ นายดนัย  สุวรรณย่ี   
๖๔๐ นายดํารง  นิลสงวนเดชะ 
๖๔๑ นายดิเรก  สุวานิช 
๖๔๒ นายเดชา  กังสนันท 
๖๔๓ นายเดชา  ภูวเศรษฐ 
๖๔๔ นายตวงภพ  หาญณรงค 
๖๔๕ นายเตชธีรภณ  อัตถากร 
๖๔๖ นายไตรสิทธิ์  กงจักร 
๖๔๗ วาที่รอยตรี  ถาวร  สฤษฎวานิช   
๖๔๘ นายเถลิงศักด์ิ  บุญชิต 
๖๔๙ นายทรงพล  สวาสด์ิธรรม 
๖๕๐ นายทองสุข  ปริธรรมมา 
๖๕๑ นายเทพประสิทธิ์  สวางศุข   
๖๕๒ นายธงชัย  รัตนวิโรจน 
๖๕๓ นายธนภณ  นวพฒัน 
๖๕๔ นายธนวัฒน  บูรณพิภพ 
๖๕๕ นายธนัยพร  ศรีเดช 

๖๕๖ นายธนาคม  จงจิระ 
๖๕๗ นายธนู  พิมพกรณ 
๖๕๘ นายธรรมศักด์ิ  ชนะ 
๖๕๙ นายธวัชชัย  ธรรมรักษ 
๖๖๐ นายธวัชชัย  โสตเนียม 
๖๖๑ นายธีรพันธ  ศิริไพโรจน   
๖๖๒ นายธีระชัย  เอกวีระ 
๖๖๓ นายนพดล  ศรีสุข 
๖๖๔ นายนพดล  สองเมือง 
๖๖๕ นายนพพล  ถํ้าเจริญ 
๖๖๖ นายนพรัตน  ต้ังกิตติถาวร 
๖๖๗ นายนเรศ  รักยุติธรรม 
๖๖๘ นายนฤนาท  สุภัทรประทีป 
๖๖๙ นายนฤพล  แหละตี 
๖๗๐ นายนาวิน  สินธุสอาด 
๖๗๑ นายนาวี  อรรถวิภาค   
๖๗๒ นายนิพนธ  สาธิตสมิตพงษ 
๖๗๓ นายนิยุต  ดุสิตกุล   
๖๗๔ นายนิรวัชช  ปณุณกันต 
๖๗๕ นายนิรุทธิ์  นอยศิริ 
๖๗๖ นายเนตร  บัวโทน 
๖๗๗ นายบรรลือ  สุรินทรศิริรัฐ 
๖๗๘ นายบุญปรีดา  ธรรมานุรักษ 
๖๗๙ นายประชา  เบาใจ 
๖๘๐ นายประดิษฐ  ทิพยสุมาลัย 
๖๘๑ นายประทีป  จงสืบธรรม 
๖๘๒ นายประธาน  ดวงพัตรา 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๖๘๓ นายประพันธ  ภูสุดแสวง 
๖๘๔ นายประภัสสร  มาลากาญจน 
๖๘๕ นายประวี  พันธุนนท 
๖๘๖ นายประสิทธิ์  จันทรโชติ 
๖๘๗ นายประสิทธิ์  ดวงมา   
๖๘๘ นายประเสริฐ  ภูพงษ 
๖๘๙ นายประเสริฐ  อรามศรีวรพงษ 
๖๙๐ นายประเสริฐ  โอสถาพันธุ 
๖๙๑ นายประเสริม  อิ่มวิเศษ 
๖๙๒ นายปราโมทย  ยามาลี 
๖๙๓ นายปริวรรต  วรวิวัฒนกุล   
๖๙๔ นายปรีชา  สายประเสริฐ 
๖๙๕ นายปรีดา  สมบูรณทรัพย 
๖๙๖ นายปญญา  คําพรเหลือ 
๖๙๗ นายปยะ  คุปตกาญจนากุล 
๖๙๘ นายผดุงศักด์ิ  ไชยอาลา 
๖๙๙ นายผิน  แกวประเทือง 
๗๐๐ นายพงศา  ศุภจริยาวัตร 
๗๐๑ นายพงษฤทธิ์  คงประสิทธิ์   
๗๐๒ นายพงษศักด์ิ  ปรีชาวิทย 
๗๐๓ นายพจนารถ  วัชรภาสกร 
๗๐๔ นายพัณณเดชน  ศรีจันทร 
๗๐๕ นายพิชัย  ธิติศักด์ิ 
๗๐๖ นายพิสันต์ิ  ประทานชวโน 
๗๐๗ วาที่รอยตรี  พีระพล  นันทวงษ   
๗๐๘ นายเพิ่มพร  ภูเรืองเดช 
๗๐๙ นายภานุ  แยมศรี 

๗๑๐ นายภูวนารถ  สินทรัพย 
๗๑๑ นายภูวนารถ  เอกรัตน 
๗๑๒ นายมนตรี  สีมันตร 
๗๑๓ นายมนัททวี  วจนะเสถียร 
๗๑๔ นายมนัส  รังษิมาศ 
๗๑๕ นายมลชัย  บริสุทธิ์   
๗๑๖ นายมานพ  ลีลาสุธานนท 
๗๑๗ นายมานะ  สอนสาร ี
๗๑๘ นายมานิตย  ทองเขาออน 
๗๑๙ นายเมธี  ณ  นคร 
๗๒๐ นายยงยุทธ  มฤคทัต 
๗๒๑ นายย่ิงยศ  ธนะจันทร 
๗๒๒ นายยุทธชัย  สธนเสาวภาคย 
๗๒๓ นายยุทธนา  รัตนาธรรมวัฒน   
๗๒๔ นายยุทธนา  อาจารยานนท 
๗๒๕ นายยุทธพงศ  สุพรรณพัฒน   
๗๒๖ นายรักเกียรติ  วานิชพิพัฒน 
๗๒๗ นายเรวัฒน  มุสิกเจียรนันท 
๗๒๘ วาที่รอยตรี  เลิศเกียรติ  วงศโพธิพันธ 
๗๒๙ นายวรวิทย  สายสุพัฒนผล   
๗๓๐ นายวัชระ  ตรงสกุล 
๗๓๑ นายวัชรินทร  ทองสกุล 
๗๓๒ นายวานิตย  อินทรักษ 
๗๓๓ นายวิกรม  หวังศิริ   
๗๓๔ นายวิชากร  บัวหอม 
๗๓๕ นายวินชัย  อุยางกูร   
๗๓๖ นายวินธัย  ประไพพิศ 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๗๓๗ นายวินิจฉัย  ศรีมาชัย 
๗๓๘ นายวิรัช  ศิริวงษ 
๗๓๙ นายวิรัต  รัตนวิจิตร 
๗๔๐ นายวิริยะ  บุญกูล 
๗๔๑ นายวิโรจน  แสงศิวะฤทธิ์   
๗๔๒ นายวิลาศ  ดะนุดิษฐ 
๗๔๓ นายวิศิษฎ  ลิมปธีระกุล   
๗๔๔ นายวิศิษฐ  คูรัตนเวช 
๗๔๕ นายวิสุทธิ์  อนนัตพงศ 
๗๔๖ นายวิสูตร  จันทรศิริกาญจน 
๗๔๗ นายวีระชัย  ภูเพียงใจ 
๗๔๘ นายศักด์ิชัย  กาญจนะวรรณ 
๗๔๙ นายศิวาโรจน  มุงหมายผล   
๗๕๐ นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ 
๗๕๑ นายสกล  เชาวนานานนท 
๗๕๒ นายสงวน  คําพวง 
๗๕๓ นายสถาพร  วงษสวัสด์ิ 
๗๕๔ นายสถาพร  วัฒนานุสิทธิ ์
๗๕๕ นายสมคิด  ใจย้ิม 
๗๕๖ นายสมคิด  ศริ 
๗๕๗ นายสมคิด  ศิริพันธพิริยะ   
๗๕๘ นายสมชัย  ศรีวิบูลย 
๗๕๙ นายสมชาย  โชติธรรมธรา 
๗๖๐ นายสมชาย  นิลสุวรรณ 
๗๖๑ นายสมชาย  อรรถธรรมสุนทร 
๗๖๒ นายสมนึก  บัวแพ 
๗๖๓ นายสมบัติ  กนกอนนัทกุล 

๗๖๔ วาที่รอยตรี  สมโภชน  สุวรรณรัตน 
๗๖๕ นายสมรรถชัย  หวังเจริญ 
๗๖๖ นายสมศักด์ิ  นนัทศักด์ิศิริ 
๗๖๗ นายสมสงา  คูณสมบัติกุล 
๗๖๘ นายสมหมาย  จิระวัชร 
๗๖๙ นายสมหมาย  วิเชียรฉันท 
๗๗๐ นายสรัญ  นาคประสม 
๗๗๑ นายสวาง  ฉวีวรรณ 
๗๗๒ นายสาธร  นราวิสุทธิ์ 
๗๗๓ นายสามารถ  วราดิสัย   
๗๗๔ นายสาโรช  นิลเขต 
๗๗๕ นายสาโรช  แสงอรุณ 
๗๗๖ นายสิทธิชัย  ชัยกิจรัชต 
๗๗๗ นายสืบบุญ  เกตุพิชัย 
๗๗๘ นายสุกิจ  ต้ังศรีวงศ 
๗๗๙ นายสุชาติ  ตรีสัตยพันธ 
๗๘๐ นายสุชาติ  เต็งสุวรรณ 
๗๘๑ นายสุชาติ  รัตนถาวร   
๗๘๒ นายสุชาติ  ราษฎรดุษดี 
๗๘๓ นายสุชาติ  สุวรรณกาศ 
๗๘๔ นายสุชาติ  แสนดี 
๗๘๕ นายสุเชษฐ  ธีรัทธานนท 
๗๘๖ นายสุบัน  สวัสด์ิประภา 
๗๘๗ นายสุพรชัย  กัมปนานนท 
๗๘๘ นายสุพร  รัตนนาคินทร 
๗๘๙ นายสุเมธ  กลีบขจร 
๗๙๐ นายสุเมธ  สาระอาภรณ 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๗๙๑ นายสุรพจน  รัชชุศิริ 
๗๙๒ นายสุรพล  พนัสอําพล 
๗๙๓ นายสุรพล  ไมยวงษ 
๗๙๔ นายสุรพล  หรูวรรธนะ 
๗๙๕ นายสุรพันธ  ดิสสะมาน 
๗๙๖ นายสุรินทร  สรงสระแกว 
๗๙๗ นายสุรินทร  สิทธิเขตรกรณ 
๗๙๘ นายสุรีย  จิระเสวี 
๗๙๙ เรืออากาศตรี  สุวิชา  แกวมณ ี
๘๐๐ นายสุวิทย  หงษภักดี 
๘๐๑ นายเสนีย  จันทรฝาย 
๘๐๒ นายเสนห  คงแปน 
๘๐๓ นายเสรี  คําภีรธัมโม   
๘๐๔ นายเสรี  รัตนเสวี 
๘๐๕ นายอดิศร  พิทยายน 
๘๐๖ นายอดิศักด์ิ  ณ  หนองคาย 
๘๐๗ นายอดุล  จันทนปุม   
๘๐๘ นายอดุลย  ทรงชัยกุล 
๘๐๙ นายอดุลย  พลบุตร 
๘๑๐ นายอดุลย  หันพงศกิตติกูล 
๘๑๑ นายอนันต  ทมิา 
๘๑๒ นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย 
๘๑๓ นายอนุสรณ  บัวภา 
๘๑๔ นายอนุสรณ  พงษเกษมพรกุล 
๘๑๕ นายอภิชัย  จิรโสภณ   
๘๑๖ นายอภิชาติ  งามกมล 
๘๑๗ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช 

๘๑๘ นายอภิชาติ  เทียวพานิช 
๘๑๙ นายอภิวัตน  พลสยม   
๘๒๐ นายอภิศักด์ิ  พลโยราช 
๘๒๑ นายอภิศักด์ิ  อารีกุล 
๘๒๒ นายอรรถพร  พันธุโกวิท 
๘๒๓ นายอริยะ  รังสิตสวัสด์ิ 
๘๒๔ นายอาคเนย  โนนคูเขตโขง 
๘๒๕ นายอาคม  นันตติกูล   
๘๒๖ นายอาทิตย  คูณผล 
๘๒๗ วาที่รอยตํารวจโท  อาทิตย  บุญญะโสภัต   
๘๒๘ นายอารมณ  ทางตะคุ 
๘๒๙ นายอารีย  ดุลยาภรณ 
๘๓๐ นายอาสา  ตฤตียปุตรานนท 
๘๓๑ นายอํานวย  ต้ังเจริญชัย 
๘๓๒ นายอําพล  พลศร 
๘๓๓ นายอุดม  สมรส   
๘๓๔ นายอุทยั  สุภัทรประทีป 
๘๓๕ นายอุทาร  พิชญาภรณ   
๘๓๖ นายโกวิท  โพนทอง 
๘๓๗ นายจรรยา  สระมัจฉา   
๘๓๘ นายชลิต  อินทรวิมลเมธา 
๘๓๙ นายณรงค  ยงณรงคเดชกุล 
๘๔๐ นายธนู  ไมแกว 
๘๔๑ พันตํารวจเอก  ธาดา  ต้ังศรีสุข 
๘๔๒ นายไมตรี  วิริยะ 
๘๔๓ นายสัจจา  เขมะจารุ   
๘๔๔ พันตํารวจโท  สุรสิทธิ์  โรจนกิจอํานวย 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๘๔๕ นายอานนท  ภาคํา 
๘๔๖ นายจําแลง  คงตุก 
๘๔๗ นายชาลี  เพื่อนฝูง   
๘๔๘ นายดําริห  รินทะวงศ 
๘๔๙ นายทวีศักด์ิ  จันทรศรี 
๘๕๐ นายธํารง  ธาตรีนรานนท 
๘๕๑ นายธีระนันท  บัวทอง 
๘๕๒ นายประมวล  ลาวัณยวรวงศ 
๘๕๓ นายประวิทย  เคียงผล 
๘๕๔ นายยุทธชัย  พิพัฒนภักดีเดช 
๘๕๕ นายรัฐ  บุญปถัมภ 
๘๕๖ นายสมเจตน  ขันธิกุล 
๘๕๗ นายสุเมธ  มโหสถ 
๘๕๘ วาที่รอยตรี  สุรชัย  หาญพานิชเจริญ 
๘๕๙ นายกฤษศญพงษ  ศิริ   
๘๖๐ นายเชลียง  เทียมสนิท 
๘๖๑ นายธราพงศ  ศรีสุชาติ 
๘๖๒ นายบรรจง  วงศวิเชียร 
๘๖๓ นายไพบูลย  ผลมาก 
๘๖๔ นายสมชาย  ณ  นครพนม 
๘๖๕ นายสวาท  เหลาอุด 
๘๖๖ นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ 
๘๖๗ นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ 
๘๖๘ นายกนก  สีจร 
๘๖๙ นายกฤษฎา  ไตรสุรัตน 
๘๗๐ นายกอบบุญ  หลอทองคํา 
๘๗๑ นายการุณ  ใจปญญา 

๘๗๒ นายกําพล  รุจิวิชชญ 
๘๗๓ นายกิตติ  ตันไทย 
๘๗๔ นายกิตติพจน  งามฉวี 
๘๗๕ นายกิตติรัตน  มังคละคีรี   
๘๗๖ นายกุมุท  สังขศิลา 
๘๗๗ นายกุศล  ประกอบการ   
๘๗๘ นายเกรียงไกร  ไตรสาร 
๘๗๙ นายเกษม  ขนาบแกว 
๘๘๐ นายเกียรติ  อาจหาญศิริ 
๘๘๑ วาที่รอยตรี  โกมล  รักษวงศ 
๘๘๒ นายโกมินทร  อํามฤครัตน 
๘๘๓ นายโกวิท  ชาญวิทยาพงศ 
๘๘๔ นายโกวิทย  พวงงาม 
๘๘๕ นายกอกู  เชียงทอง   
๘๘๖ นายกอโชค  จันทวรางกูร 
๘๘๗ นายกองเกียรติ  สหวรรณางกูร 
๘๘๘ นายกาน  ประยงคหอม 
๘๘๙ นายขจรศักด์ิ  ศิลปโภชากุล 
๘๙๐ นายขันติ  ปรากฏรัตน 
๘๙๑ นายเข็มรัตน  กองสุข 
๘๙๒ นายคเณศ  พงศสุวรรณ 
๘๙๓ นายครรชิต  มนูญผล 
๘๙๔ นายจรัส  ชูชื่น 
๘๙๕ นายจรัส  สวางทัพ 
๘๙๖ นายจักรกฤษณ  สุขย่ิง 
๘๙๗ นายจักรแกว  ตนุนาถ   
๘๙๘ นายจักรพรรดิ  วะทา 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๘๙๙ นายจาตุรงค  กันชัย   
๙๐๐ นายจํานงค  นารถดนตรี 
๙๐๑ นายจําเริญ  คงไกร 
๙๐๒ นายจําเริญ  อุนแกว 
๙๐๓ นายจินต  อโณทัย 
๙๐๔ นายจิรพัฒน  เงาประเสริฐวงศ 
๙๐๕ นายจิรวัฒน  พิระสันต 
๙๐๖ นายจิระเดช  แจมสวาง 
๙๐๗ นายจิรัชย  สุขะเกตุ 
๙๐๘ นายจีรสิทธิ์  สงคประเสริฐ 
๙๐๙ นายเจิด  มั่นคง 
๙๑๐ นายฉกาจ  ลองวิลัย 
๙๑๑ นายฉัตรไชย  รัตนไชย   
๙๑๒ นายฉัตรเลิศ  พงษไชยกุล 
๙๑๓ นายฉันทะ  พวงชิงงาม 
๙๑๔ นายเฉลิมชัย  แสงวิภาค 
๙๑๕ นายเฉลิม  มัติโก 
๙๑๖ นายชนะ  วงศดนตรี 
๙๑๗ นายชนินทร  ชุณหพนัธรักษ   
๙๑๘ นายชลอ  ล้ิมสุวรรณ 
๙๑๙ นายชลาศัย  หวงประเสริฐ 
๙๒๐ นายชลิต  โกมลมิศร 
๙๒๑ นายชวเลข  วณิชเวทนิ   
๙๒๒ นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ 
๙๒๓ เรืออากาศโท  ชัยรัตน  ฉายากุล 
๙๒๔ นายชัยรัตน  เผดิมรอด 
๙๒๕ นายชัยฤทธิ์  โพธิสุวรรณ 

๙๒๖ นายชัยเลิศ  ปริสุทธกุล 
๙๒๗ นายชาคริต  สิริสิงห   
๙๒๘ นายชาญชัย  ขันติศิริ 
๙๒๙ นายชาญชัย  เรืองขจร   
๙๓๐ นายชาญณรงค  คําแกว 
๙๓๑ นายชาญณรงค  ดวงสอาด 
๙๓๒ นายชาญวิทย  ลีลายุวัฒน 
๙๓๓ นายชาญ  ศรีปาน 
๙๓๔ นายชํานาญ  เชิงสะอาด 
๙๓๕ นายชํานาญ  รอดเหตุภัย 
๙๓๖ นายชินนะพงษ  บํารุงทรัพย 
๙๓๗ นาวาอากาศโท  ชิษณุ  พันธุเจริญ   
๙๓๘ นายชูศักด์ิ  เพรสคอทท 
๙๓๙ นายโชคชัย  ธีรกุลเกียรติ   
๙๔๐ นายโชคชัย  วงศสินทรัพย 
๙๔๑ นายชวงโชติ  พันธุเวช 
๙๔๒ นายญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 
๙๔๓ นายฐาปนา  ฉ่ินไพศาล   
๙๔๔ นายณัฐวุฒิ  ขวัญแกว 
๙๔๕ นายดนัย  วรรณวนิช 
๙๔๖ นายดํารง  ลิมาภิรักษ 
๙๔๗ นายเดช  เผานอย 
๙๔๘ นายเดช  รักการ 
๙๔๙ นายเดชา  พรึงลําภู 
๙๕๐ นายเดชา  วิวัฒนวิทยา 
๙๕๑ นายเดชา  ศิริภาษณ   
๙๕๒ นายตฤณ  แสงสุวรรณ 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๙๕๓ วาที่รอยตรี  ตวงพล  ถนอมสิงหะ   
๙๕๔ นายถนอม  ระวาทชัย 
๙๕๕ พันเอก  ถวัลย  ฤกษงาม 
๙๕๖ นายถวัลย  แสงสุวรรณ 
๙๕๗ นายถาวร  จําปา   
๙๕๘ นายทณุ  เตียวรัตนกุล 
๙๕๙ นายทวนทอง  เชาวกีรติพงศ   
๙๖๐ นายทวีคูณ  สวรรคตรานนท 
๙๖๑ นายทองใส  ครองยุติ   
๙๖๒ นายทองหลอ  วงษอินทร 
๙๖๓ นายทั่น  ตากัน 
๙๖๔ นายเทพศักด์ิ  ทองนพคุณ 
๙๖๕ นายเทอดไทย  วัฒนธรรม 
๙๖๖ นายเทอดศักด์ิ  จันทรอรุณ 
๙๖๗ นายธงชัย  เจริญทรัพยมณี   
๙๖๘ นายธนพนธ  เจริญสุข 
๙๖๙ นายธนรักษ  เมฆขยาย   
๙๗๐ นายธนิต  จินดาวณิค 
๙๗๑ นายธนิตย  ตรีสุวรรณวัฒน   
๙๗๒ นายธรรมนูญ  ศิริพนัธ 
๙๗๓ นายธวัชชัย  ตันฑุลาน ิ
๙๗๔ นายธํารงรัตน  มุงเจริญ 
๙๗๕ นายธีรศักด์ิ  อินทรมาตย   
๙๗๖ นายธีระพงษ  ไชยเฉลิมวงศ 
๙๗๗ นายธีระพงษ  ศรีโพธิ์ 
๙๗๘ นายธีระพล  บันสิทธิ ์
๙๗๙ นายนคร  ถานะวุฒิพงศ 

๙๘๐ นายนคร  อินทรียสังวร 
๙๘๑ นายนนทวิทย  อารียชน 
๙๘๒ นายนพดล  จันทรเพ็ญ 
๙๘๓ เรือโท  นภดล  ชาติประเสริฐ   
๙๘๔ นายนิทัศน  เศรษฐพงศ 
๙๘๕ นายนิพนธ  ยุวรรณะ   
๙๘๖ นายนิวัติ  ภิรมยสุข 
๙๘๗ นายนุรักษ  กฤษดานุรักษ   
๙๘๘ นายบพิตร  ต้ังวงศกิจ 
๙๘๙ นายบรรจบ  วงษพิพัฒนพงษ   
๙๙๐ นายบรรดล  สุขปติ 
๙๙๑ นายบุญเกียรติ  ไทรชมภู 
๙๙๒ นายบุญชัย  หงสจารุ 
๙๙๓ นายบุญมั่น  ธนาศุภวัฒน 
๙๙๔ นายบุญยืน  ชัยสุโรจน 
๙๙๕ นายบุญรอด  ขุนออน   
๙๙๖ นายบุญลาภ  วังชวย 
๙๙๗ นายบุญเลื่อน  สิมะล ี
๙๙๘ นายบุญสม  ขอเจริญ 
๙๙๙ นายบุญสม  โพธิ์เงิน 

๑๐๐๐ นายบุญสิทธิ์  จันทรหอม 
๑๐๐๑ นายปกรณ  เสริมสุข   
๑๐๐๒ นายปรเมษฐ  โมล ี
๑๐๐๓ นายประกอบ  กิจไชยา   
๑๐๐๔ นายประกอบเกียรติ  หิรัญวิวัฒนกุล 
๑๐๐๕ นายประชัน  คะเนวัน   
๑๐๐๖ นายประชีพ  ชูพันธ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๐๐๗ นายประดิษฐชัย  ปยะกาญจน 
๑๐๐๘ นายประดิษฐ  รังสิโยภาส 
๑๐๐๙ นายประพฤกษ  ต้ังมั่นคง   
๑๐๑๐ นายประพฤติ  พรหมสมบูรณ 
๑๐๑๑ นายประพันธ  ผลัดร่ืน 
๑๐๑๒ นายประพาสน  ศรีสุข 
๑๐๑๓ นายประภัสสร  วังศกาญจน   
๑๐๑๔ นายประยงค  แสนบุราณ 
๑๐๑๕ นายประยูร  ยวนยี 
๑๐๑๖ นายประศาสตร  เกื้อมณี 
๑๐๑๗ นายประสงค  ตันพิชัย 
๑๐๑๘ นายประสาน  ตังควัฒนา 
๑๐๑๙ นายประสาน  ย้ิมออน 
๑๐๒๐ นายประสิทธิ์  ทองแจม 
๑๐๒๑ นายประสิทธิ์  ภวสันต 
๑๐๒๒ นายประสิทธิ์  อุทยานวิทยา 
๑๐๒๓ นายประเสริฐ  ขอบุตร 
๑๐๒๔ นายประเสริฐ  จันทรอุดม 
๑๐๒๕ นายประเสริฐ  ไชยทิพย 
๑๐๒๖ นายประเสริฐ  ศันสนียวิทยกุล 
๑๐๒๗ นายประหยัด  แซล้ิม 
๑๐๒๘ นายประหยัด  สละกลาง 
๑๐๒๙ นายปราโมทย  ธาราศักด์ิ   
๑๐๓๐ เรือเอก  ปริญญ  โรจนพงศพันธุ 
๑๐๓๑ นายปรีชาญ  ชินพันธ 
๑๐๓๒ นายปรีชา  เถาทอง 
๑๐๓๓ นายปรีชา  ทัพพะกุล  ณ  อยุธยา 

๑๐๓๔ นายปรีชา  ทานะมัย 
๑๐๓๕ นายปรีชา  ปนแกว   
๑๐๓๖ นายปรีชา  อัศวเดชานุกร 
๑๐๓๗ นายปารเมศ  ชุติมา   
๑๐๓๘ นายปยะ  วิโรจนวรรณ 
๑๐๓๙ นายปน  ศรีประจิตติชัย   
๑๐๔๐ นายเปยม  ศรีมิตรานนท 
๑๐๔๑ นายผลิน  ภูจรูญ 
๑๐๔๒ นายพงศเพียร  จันทร 
๑๐๔๓ นายพนิต  เข็มทอง 
๑๐๔๔ นายพรชัย  ลิขิตธรรมโรจน 
๑๐๔๕ นายพรพรต  ล้ิมประเสริฐ 
๑๐๔๖ นายพร  พวงกิ่ม 
๑๐๔๗ นายพรวิชัย  แชมศิริวัฒน 
๑๐๔๘ นายพรหมมา  ภางาม 
๑๐๔๙ นายพฤหัส  ตออุดม   
๑๐๕๐ นายพอพันธ  อุยยานนท 
๑๐๕๑ นายพัฒนา  สุขประเสริฐ 
๑๐๕๒ นายพันธ  พิริยะวรรธน 
๑๐๕๓ นายพารณ  ดีคํายอย   
๑๐๕๔ นายพาสนศิริ  นิสาลักษณ 
๑๐๕๕ นายพิชัย  มณีไสย   
๑๐๕๖ นายพิชัย  สราญรมย 
๑๐๕๗ นายพิชิต  เพชรานนท 
๑๐๕๘ นายพิชิต  ลิขิตกิจสมบูรณ 
๑๐๕๙ นายพิเชษฐ  ดลแมน   
๑๐๖๐ นายพิทยา  สรวมศิริ 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๐๖๑ นายพิทักษ  นอยวังคลัง   
๑๐๖๒ นายพิษณุ  ศุภนิมิตร 
๑๐๖๓ นายพิสิฐ  เมธาภัทร   
๑๐๖๔ นายพีรพงศ  ทิพนาค 
๑๐๖๕ นายพีระพงษ  กุลพิศาล 
๑๐๖๖ นายพีระพนธ  โสพัศสถิตย 
๑๐๖๗ นายพีระศักด์ิ  เลิศตระการนนท   
๑๐๖๘ นายเพชร  เมืองวงษ 
๑๐๖๙ นายเพิ่มทรัพย  อิสีประดิฐ 
๑๐๗๐ นาวาอากาศเอก  เพิ่มยศ  โกศลพนัธุ 
๑๐๗๑ นายไพฑูรย  ไกรพรศักด์ิ   
๑๐๗๒ นายไพบูลย  ศรีชัยสวัสด์ิ 
๑๐๗๓ นายไพบูลย  แสงแกว 
๑๐๗๔ นายไพรัช  ตระการศิรินนท 
๑๐๗๕ นายไพโรจน  คลังนุช 
๑๐๗๖ นายไพโรจน  ชมุน ี
๑๐๗๗ นายไพโรจน  นวลคลาย 
๑๐๗๘ นายไพศาล  นาคพิพัฒน 
๑๐๗๙ นายภราดร  ปรีดาศักด์ิ 
๑๐๘๐ นายภาณุ  ธรรมสุวรรณ 
๑๐๘๑ นายภาสกร  ศรีทิพยสุโข 
๑๐๘๒ นายมณเฑียร  งดงามทวีสุข 
๑๐๘๓ นายมณี  เหมทานนท   
๑๐๘๔ นายมนัส  โกมนิทรชาติ 
๑๐๘๕ นายมนัส  พงศชัยเดชา 
๑๐๘๖ นายมนูญ  โตะยามา 
๑๐๘๗ นายมนูญ  สุตีคา 

๑๐๘๘ นายมานิต  สิทธิศร 
๑๐๘๙ นายมารุต  ดําชะอม 
๑๐๙๐ นายไมตรี  เจริญปญญาเนตร 
๑๐๙๑ นายยงยุทธ  ชูแวน   
๑๐๙๒ นายยศ  ทรัพยเย็น 
๑๐๙๓ นายยอดย่ิง  ปญจสวัสด์ิวงศ 
๑๐๙๔ นายรวี  เสรฐภักดี 
๑๐๙๕ นายรักศานต  วิวัฒนสินอุดม 
๑๐๙๖ นายรังสรรค  มณีเล็ก 
๑๐๙๗ นายรุงแสง  อรุณไพโรจน   
๑๐๙๘ นายเรวัฒน  เหลาไพบูลย 
๑๐๙๙ นายเรวัต  เลิศฤทัยโยธิน   
๑๑๐๐ นายเริงจิตร  มีลาภสม 
๑๑๐๑ นายเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน 
๑๑๐๒ นายลอง  บารมีพิทักษกูล 
๑๑๐๓ นายเลิศชัย  ระตะนะอาพร 
๑๑๐๔ นายเลิศวิทย  รังสิรักษ 
๑๑๐๕ นายวรทัศน  อนิทรัคคัมพร   
๑๑๐๖ นายวรพงศ  วรชาติอุดมพงศ 
๑๑๐๗ นายวรพจน  นาคนคร   
๑๑๐๘ นายวรวุธ  ลาภพิเศษพันธุ 
๑๑๐๙ นายวรากร  เกษมสุวรรณ 
๑๑๑๐ นายวรายุทธ  ตริสกุล 
๑๑๑๑ นายวสันต  ภูวภัทรพร 
๑๑๑๒ นายวัชระ  อนุศาสนกุล 
๑๑๑๓ นายวัชรินทร  กาสลัก 
๑๑๑๔ นายวัชรินทร  ซุนสุวรรณ 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๑๑๕ นายวัฒนา  ศรีสัตยวาจา 
๑๑๑๖ นายวันชัย  ธรรมสัจการ 
๑๑๑๗ นายวันชัย  วรวัฒนเมธีกุล   
๑๑๑๘ นายวัลลภ  จันทรตระกูล 
๑๑๑๙ นายวิจารณ  วิชชุกิจ 
๑๑๒๐ นายวิชญ  กาญจนะวสิต 
๑๑๒๑ นายวิชัย  เติมรุงเรืองเลิศ 
๑๑๒๒ นายวิชัย  ประสาทฤทธา 
๑๑๒๓ นายวิชัย  เพ็ชรเรือง 
๑๑๒๔ นายวิชัย  ฤกษภูริทัต 
๑๑๒๕ นายวิชัย  โลวิเลิศ 
๑๑๒๖ นายวิชัย  ศรีบุญลือ 
๑๑๒๗ นายวิชัย  สิทธิรัตน 
๑๑๒๘ นายวิชัย  สุปงคลัด 
๑๑๒๙ นายวิชา  ทรวงแสวง   
๑๑๓๐ นายวิชา  สุขพัทธ ี
๑๑๓๑ นายวิชิต  เวศวงศษาทิพย   
๑๑๓๒ นายวิเชียร  วันชัยนาวิน 
๑๑๓๓ นายวิเชียร  วิทยอุดม 
๑๑๓๔ นายวิเชียร  ออนละมูล 
๑๑๓๕ นายวิฐารณ  บุญสิทธ ิ
๑๑๓๖ นายวิทยาธร  ทอแกว 
๑๑๓๗ นายวิทูรย  ประเสริฐเจริญสุข 
๑๑๓๘ นายวิน  เชยชมศรี 
๑๑๓๙ นายวินัย  ฉิมวงษ   
๑๑๔๐ เรืออากาศโท  วินัย  ตูวิเชียร 
๑๑๔๑ นายวินัย  วงศวิสิทธิ ์

๑๑๔๒ นายวินัย  แวดวงธรรม 
๑๑๔๓ นายวินัย  แสนมณ ี
๑๑๔๔ นายวิบูลย  ชื่นแขก 
๑๑๔๕ นายวิภูษิต  มัณฑะจิตร 
๑๑๔๖ นายวิรัช  จ๋ิวแหยม 
๑๑๔๗ นายวิรัช  วิศวสุขมงคล 
๑๑๔๘ นายวิรัตน  ธรรมาภรณ 
๑๑๔๙ นายวิรัตน  พงษศิริ 
๑๑๕๐ นายวิรุณ  บุญนุช 
๑๑๕๑ นายวิโรจน  กัลปดี   
๑๑๕๒ นายวิโรจน  ศรีสุรภานนท 
๑๑๕๓ นายวิวัฒน  พุทธวรรณไชย   
๑๑๕๔ นายวิสุทธิ์  สุนทรกนกพงศ 
๑๑๕๕ นายวีรวิทย  ปยะมงคล 
๑๑๕๖ นายวีระชัย  ถาวรประวัติ 
๑๑๕๗ นายวีระพงศ  โกยกุล 
๑๑๕๘ นายวีระพงษ  ไชยรา 
๑๑๕๙ นายวีระ  มหาวิจิตร   
๑๑๖๐ นายวีระศักด์ิ  นาวารวงศ 
๑๑๖๑ นายวีระศักด์ิ  ศาสนกุล 
๑๑๖๒ นายศรัณย  เพ็ชรพิรุณ 
๑๑๖๓ นายศักด์ิชัย  เลิศพานชิพันธุ   
๑๑๖๔ นายศักด์ิสิทธิ์  จันทรไทย 
๑๑๖๕ นายศักนัน  มะโนทัย   
๑๑๖๖ นายศิริเดช  สุชีวะ 
๑๑๖๗ นายศุภรัตน  รัตนมุขย 
๑๑๖๘ นายสถาพร  หยองเอน 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๑๖๙ นายสถิตพันธ  เพชรชชูวย   
๑๑๗๐ นายสถิตย  ศรีวิพัฒน 
๑๑๗๑ นายสนั่น  การคา 
๑๑๗๒ นายสนั่น  มโนหาญ 
๑๑๗๓ นายสนิท  รุงเรือง   
๑๑๗๔ นายสบสันต์ิ  มหานิยม 
๑๑๗๕ นายสมเกียรติ  สวงรัมย 
๑๑๗๖ นายสมเกียรติ  โสภณธรรมรักษ 
๑๑๗๗ นายสมเกียรติ  เอี่ยมกาญจนาลัย   
๑๑๗๘ นายสมคิด  บัวทัน 
๑๑๗๙ นายสมคิด  แสนคมคาย   
๑๑๘๐ นายสมชัย  ไหลสุพรรณวงศ 
๑๑๘๑ นายสมชาย  ชนะสุข 
๑๑๘๒ นายสมชาย  ชื่นวัฒนาประณิธิ 
๑๑๘๓ นายสมชาย  ธนสินชยกุล 
๑๑๘๔ นายสมชาย  วงศเกษม 
๑๑๘๕ นายสมชาย  เสร็จกิจ   
๑๑๘๖ นายสมโชติ  รัตนผุสดีกุล 
๑๑๘๗ นายสมพงษ  บุญเลิศ   
๑๑๘๘ นายสมพงษ  เมธานาวิน 
๑๑๘๙ นายสมพงษ  สุวรรณวลัยกร   
๑๑๙๐ นายสมพล  วงศรัตนธรรม 
๑๑๙๑ นายสมพล  สงวนรังศิริกุล   
๑๑๙๒ นายสมโภชน  ทองแดง 
๑๑๙๓ นายสมมาตร  ผลเกิด   
๑๑๙๔ นายสมศักด์ิ  คุปตนิรัติศัยกุล 
๑๑๙๕ นายสมศักด์ิ  มิตะถา 

๑๑๙๖ นายสมศักด์ิ  แสงแกว 
๑๑๙๗ นายสมหมาย  เจริญรัตน 
๑๑๙๘ นายสมหมาย  ชอบอิสระ 
๑๑๙๙ นายสมหวัง  คันธรส   
๑๒๐๐ นายสยาม  ดําปรีดา 
๑๒๐๑ นายสรศักด์ิ  ล้ีรัตนาวลี   
๑๒๐๒ นาวาอากาศโท  สราวุฒิ  สุจิตจร 
๑๒๐๓ นายสราวุธ  ผึ่งประเสริฐ   
๑๒๐๔ นายสหพัฒน  บรัศวรักษ 
๑๒๐๕ นายสอาด  นิวิศพงศ   
๑๒๐๖ นายสัจจาทิพย  ทัศนียพันธุ 
๑๒๐๗ นายสัญชัย  จตุรสิทธา 
๑๒๐๘ นายสัญชัย  สุลักษณานนท 
๑๒๐๙ นายสันติชัย  เข็มพงษ 
๑๒๑๐ นายสัมมนา  มูลสาร 
๑๒๑๑ นายสัมฤทธิ์  โมพวง 
๑๒๑๒ นายสาธร  ลิกขะไชย 
๑๒๑๓ นายสายันต  เสาวฤกษ 
๑๒๑๔ นายสํารวม  พฤกษเสถียร 
๑๒๑๕ นายสิงหทอง  พัฒนเศรษฐานนท 
๑๒๑๖ นายสิทธิชัย  หาญสมบัติ 
๑๒๑๗ นายสิทธิชัย  อิ่มออง 
๑๒๑๘ นายสิทธิศักด์ิ  จุลศิริพงษ 
๑๒๑๙ นายสิทธิศักด์ิ  อุปริวงศ 
๑๒๒๐ นายสิทธิสิน  บวรสมบัติ 
๑๒๒๑ นายสินธพ  โฉมยา 
๑๒๒๒ นายสืบศักด์ิ  พันธุไพโรจน 



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๒๒๓ นายสืบสกุล  อยูยืนยง 
๑๒๒๔ นายสุกิจ  ชันษา 
๑๒๒๕ นายสุขสันต์ิ  นุนงาม 
๑๒๒๖ นายสุชาติ  เย็นวิเศษ 
๑๒๒๗ นายสุชาติ  อารีมิตร 
๑๒๒๘ นายสุทธิชัย  ธราธร 
๑๒๒๙ นายสุทธิพงศ  หกสุวรรณ 
๑๒๓๐ นายสุทัศน  ตันสุวรรณ 
๑๒๓๑ นายสุธน  คุมสลุด   
๑๒๓๒ นายสุธน  เสถียรยานนท 
๑๒๓๓ นายสุธีร  อนิตะประเสริฐ 
๑๒๓๔ นายสุนทรศักด์ิ  สุขสุชะโน 
๑๒๓๕ นายสุนทร  ศุภพงษ   
๑๒๓๖ นายสุนัย  ลีวันแสงทอง 
๑๒๓๗ นายสุบรรณ  กองมณี   
๑๒๓๘ นายสุพจน  อุนสะอาด 
๑๒๓๙ นายสุพล  ทองดี 
๑๒๔๐ นายสุเมธ  ตันตระเธียร 
๑๒๔๑ นายสุรเดช  ประดิษฐบาทุกา   
๑๒๔๒ นายสุรพล  มนัสเสรี 
๑๒๔๓ นายสุรพล  เศรษฐบุตร 
๑๒๔๔ นายสุรพล  เสารม 
๑๒๔๕ นายสุรพันธุ  คุณอมรพงศ   
๑๒๔๖ นายสุรวิช  วรรณไกรโรจน 
๑๒๔๗ นายสุรสิทธิ์  วชิรขจร 
๑๒๔๘ นายสุริภณ  สมควรพาณิชย 
๑๒๔๙ นายสุวบุญ  จิรชาญชัย 

๑๒๕๐ นายสุวพันธ  สุนทรวงศ 
๑๒๕๑ นายสุวัฒนา  จิตตลดากร 
๑๒๕๒ นายสุวัฒน  โคตะสิน 
๑๒๕๓ นายสุวัฒน  ทรงเกียรติ 
๑๒๕๔ นายสุวิชช  โพธิ์ทอง 
๑๒๕๕ นายสุวิทย  เฑียรทอง 
๑๒๕๖ นายสุวิทย  ผลสุข 
๑๒๕๗ นายเสรี  เศวตเศรนี   
๑๒๕๘ นายเสรี  สิงหถนัดกิจ 
๑๒๕๙ นายองอาจ  ปทะวานิช   
๑๒๖๐ นายอดิศักด์ิ  ผลิตผลการพิมพ 
๑๒๖๑ นายอดุลย  กอเซ็ม   
๑๒๖๒ นายอดุลย  รัตนวิจิตราศิลป 
๑๒๖๓ นายอธิเกียรติ  ทองเพิ่ม   
๑๒๖๔ นายอนัฆพงษ  พันธุมณ ี
๑๒๖๕ นาวาเอก  อนนัต  โฆษิตเศรษฐ 
๑๒๖๖ นายอนันต  ใจงาม 
๑๒๖๗ นายอนันต  อนันตปญญา 
๑๒๖๘ นายอนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร 
๑๒๖๙ นายอนุพงษ  เลาหพูนรังษี   
๑๒๗๐ นายอนุพันธ  เทอดวงศวรกุล 
๑๒๗๑ นายอมร  วาสนาวิจิตร 
๑๒๗๒ นายอรรณพ  ใจสําราญ   
๑๒๗๓ นายอรรณพ  ตันละมัย   
๑๒๗๔ นายอรุณ  เจริญผล 
๑๒๗๕ นายอรุณรัฐ  รมพฤกษ 
๑๒๗๖ นายอศิ  บุญจิตราดุลย 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๒๗๗ วาที่รอยตรี  อัครพล  รองโสภา 
๑๒๗๘ นายอาทร  ร้ิวไพบูลย 
๑๒๗๙ นายอารักษ  เอ็นดูราษฎร   
๑๒๘๐ รอยตํารวจโท  อารีศักด์ิ  โชติวิจิตร 
๑๒๘๑ นายอํานวย  พานิชกุลพงศ 
๑๒๘๒ นายอํานาจ  แสงสุระ 
๑๒๘๓ นายอําพล  บุญอยู 
๑๒๘๔ นายอิทธิชัย  อรุณศรีแสงไชย 
๑๒๘๕ นายอิสมาแอ  อาล ี
๑๒๘๖ นายอุดมเกียรติ  นนทแกว 
๑๒๘๗ นายอุดม  จีนประดับ   
๑๒๘๘ นายอุดมผล  พืชนไพบูลย 
๑๒๘๙ นายอุดมศักด์ิ  มหาวีรวัฒน 
๑๒๙๐ นายอุดมศักด์ิ  ศีลประชาวงศ 
๑๒๙๑ นายอุทัย  รุงเรืองศรี 
๑๒๙๒ นายอุธร  ฤทธิลึก 
๑๒๙๓ นายเอนก  ศิริพานิชกร 
๑๒๙๔ นายเอนก  สุวรรณวงศ 
๑๒๙๕ นายกรีฑา  มาฆะสวัสด์ิ 
๑๒๙๖ นายกฤษฎา  มโหทาน 
๑๒๙๗ นายกิตติศักด์ิ  ฐานวิเศษ   
๑๒๙๘ นายกิติศักด์ิ  ดานวิบูลย 
๑๒๙๙ นายเกษม  ศุภวรรณกิจ 
๑๓๐๐ นายขวัญชัย  คันธมธุรพจน 
๑๓๐๑ นายคงฤทธิ์  สุขานุศาสน   
๑๓๐๒ นายจิตตพร  นิพนธกิจ 
๑๓๐๓ นายจินดา  โรจนเมธินทร 

๑๓๐๔ นายชัยรัตน  ต.เจริญ 
๑๓๐๕ นายชูศักด์ิ  เกษมศานต์ิ   
๑๓๐๖ นายไชยรัตน  ชัยวัฒนวสุ 
๑๓๐๗ นายฎากร  หลิมรัตน   
๑๓๐๘ นายดิเรก  งามวาสีนนท 
๑๓๐๙ นายทรงวุฒิ  ทรัพยทวีสิน   
๑๓๑๐ นายธีรศักด์ิ  คทวณิช 
๑๓๑๑ นายธีระศักด์ิ  สุภาไชยกิจ 
๑๓๑๒ นายนพดล  วาณิชฤดี 
๑๓๑๓ นายนพพร  พงศปลืม้ปติชัย 
๑๓๑๔ นายนรวีร  พุมจันทร 
๑๓๑๕ นายนันทศักด์ิ  ธรรมานวัตร 
๑๓๑๖ นายนิทัศน  เกียรติหิรัญนนท 
๑๓๑๗ นายนิธิ  ประจงการ   
๑๓๑๘ นายนิมิตร  เลิศพัฒนสุวรรณ 
๑๓๑๙ นายนุสรณ  คูธนะวนิชพงษ   
๑๓๒๐ นายบํารุง  คงดี 
๑๓๒๑ นายบุญเลิศ  ศักด์ิชัยนานนท 
๑๓๒๒ นายปณิธาน  วิศาลสวัสด์ิ 
๑๓๒๓ นายประกอบ  ลือชาเกียรติศักด์ิ   
๑๓๒๔ นายประกาย  บริบูรณ 
๑๓๒๕ นายประมวล  ไทยงามศิลป 
๑๓๒๖ นายประสงค  ตรีวิจิตรศิลป 
๑๓๒๗ นายปราโมทย  สุขวิชชัย 
๑๓๒๘ นายปริญญา  ภัทรคามินทร 
๑๓๒๙ นายปญญาวัฒน  สันติเวส   
๑๓๓๐ นายพิชิต  เจริญกุล 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๓๓๑ นายพิเชษฐ  วัฒนาประสิทธิ์ 
๑๓๓๒ นายพิทยา  วาพัฒนวงศ 
๑๓๓๓ นายพิทยา  หงสเกาละ   
๑๓๓๔ นายไพศาล  บางชวด 
๑๓๓๕ นายไพศาล  รวมวิบูลยสุข   
๑๓๓๖ นายภักดี  สรรคนิกร 
๑๓๓๗ นายภูษิต  ประคองสาย 
๑๓๓๘ นายมงคล  เจนจิตติกุล 
๑๓๓๙ นายรังสรรค  กองทอง 
๑๓๔๐ นายเรืองศักด์ิ  ณุศรี 
๑๓๔๑ นายวรเชษฐ  อนนัตรังสี 
๑๓๔๒ นายวรวิทย  กิตติวงศสุนทร 
๑๓๔๓ นายวรวุฒิ  เมฆเวียน 
๑๓๔๔ นายวิเชียรรัตน  จํานงวิทย 
๑๓๔๕ นายวิฑูรย  ศรีศุกรเจริญ 
๑๓๔๖ นายวิรัช  ธีระภิญโญ 
๑๓๔๗ นายวีระชัย  จิตรเพียรคา   
๑๓๔๘ นายวีระศักด์ิ  คุณากรสิริ 
๑๓๔๙ นายศิริชัย  วงศวัฒนไพบูลย 
๑๓๕๐ นายศิริพงษ  ณ  นาน 
๑๓๕๑ นายสมคิด  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ 
๑๓๕๒ นายสมเจตน  เหลาลือเกียรติ 
๑๓๕๓ นายสมชาติ  อาจกมล   
๑๓๕๔ นายสมยศ  ศรีจารนัย 
๑๓๕๕ นายสมิต  ประสันนาการ 
๑๓๕๖ นายสวัสด์ิ  อภิวัจนีวงศ 
๑๓๕๗ นายสุทธิพงษ  ปงคานนท   

๑๓๕๘ นายสุทธิพงษ  วาณิชยเจริญ 
๑๓๕๙ นายสุพรชัย  กาญจนวาสี 
๑๓๖๐ นายสุรชัย  อมรานันทกิจ 
๑๓๖๑ นายสุรินทร  สืบซ้ึง 
๑๓๖๒ นายสุริยะ  คูหะรัตน 
๑๓๖๓ นายสุวิทย  โรจนศักด์ิโสธร 
๑๓๖๔ นายหัสชัย  ฉันทดารา 
๑๓๖๕ นายองอาจ  แสนศร ี
๑๓๖๖ นายอนันต  กมลเนตร 
๑๓๖๗ นายอมฤทธิ์  อังศุสิงห 
๑๓๖๘ นายอัมพร  จงเสรีจิตต 
๑๓๖๙ นายอัสนี  ภมะราภา   
๑๓๗๐ นายอุดม  เพชรภูวดี 
๑๓๗๑ นายโอภาส  การยกวินพงศ   
๑๓๗๒ นายโอภาส  ภุชิสสะ 
๑๓๗๓ นายกรีวิทย  เจริญผล 
๑๓๗๔ นายครรชิต  ศิริภักดี 
๑๓๗๕ นายชนะ  กะรีวัต 
๑๓๗๖ นายณรงค  หลอใจ 
๑๓๗๗ นายธนกร  แทนศิริ 
๑๓๗๘ นายธีระ  หงสรพิพัฒน 
๑๓๗๙ นายปว  ปญญจามร   
๑๓๘๐ นายพงศประพันธ  ตีระแพทย 
๑๓๘๑ นายรังษี  สีหบัณฑ   
๑๓๘๒ นายวิศิษฏ  พงษศักด์ิ 
๑๓๘๓ นายวีรศักด์ิ  ศุภประเสริฐ 
๑๓๘๔ นายศิริรุจ  จุลกะรัตน 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๓๘๕ นายสมชาย  หาญหิรัญ   
๑๓๘๖ นายสมศักด์ิ  จุลเสน 
๑๓๘๗ นายสุภัทร  ชูเนตร   
๑๓๘๘ นายสุวัจจ  ศิวสรานนท 
๑๓๘๙ นายเสรี  อติภัทธะ   
๑๓๙๐ นายแสงอรุณ  มีรสล้ํา 
๑๓๙๑ นาวาอากาศโท  ฉลาด  ทองตะโก
๑๓๙๒ นายพรชัย  เจริญสุวรรณ 
๑๓๙๓ นายเศรษฐพันธ  มันทรานนท 
๑๓๙๔ นายวิรัช  โพธิ์พุก 
๑๓๙๕ นายเฉลิมชัย  ทั่วจบ 
๑๓๙๖ นายทวีศักด์ิ  พะลายะสุต 
๑๓๙๗ นายไพฑูรย  ทิพยทัศน 
๑๓๙๘ นายศิริพงษ  วีระแสงพงษ 
๑๓๙๙ นายสุกิจ  นาคศุภรังษี 
๑๔๐๐ นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ 
๑๔๐๑ นายเฉลิมเกียรติ  ไชยวรรณ   
๑๔๐๒ นายชนะ  บุษบงค 
๑๔๐๓ นายชาตรี  สุทธิวานิช 
๑๔๐๔ นายฐิติวัชร  ศิริพร 
๑๔๐๕ นายณรงค  กูเกียรตินันท 
๑๔๐๖ นายทวีทรัพย  เขียวรัตน 
๑๔๐๗ นายธวัชชัย  คงคาสวรรค 
๑๔๐๘ นายธวัชชัย  หัตถะปนิตร 
๑๔๐๙ นายธีระวุฒิ  เกตุพันธุ   
๑๔๑๐ นายนิเวศน  รุงสาคร 
๑๔๑๑ นายบรรเจิด  รัตนมโนธรรม   

๑๔๑๒ นายบุญเลิศ  ฮายุกต 
๑๔๑๓ นายประธาน  จุฬาโรจนมนตรี 
๑๔๑๔ นายประภาส  สุทธิธารณนฤภัย 
๑๔๑๕ นายประสงค  วงศสิโรจนกุล 
๑๔๑๖ นายปญญา  พูญทัศน 
๑๔๑๗ นายไพโรจน  พนังนิตินันท 
๑๔๑๘ นายมานะ  จ่ันแยม 
๑๔๑๙ รอยตํารวจเอก  มาโนช  เพ็งเพชร
๑๔๒๐ นายรัชดา  จุฬารี 
๑๔๒๑ นายวิชชุพันธุ  ภักดีบวร   
๑๔๒๒ นายวิชัย  ลักขษร 
๑๔๒๓ นายวิชาญ  ฤทธิกุลสิทธิชัย 
๑๔๒๔ นายศราวุธ  เสียงแจว 
๑๔๒๕ นายเศกสรร  สกุลรัตน 
๑๔๒๖ นายเศรษฐพงษ  ควัฒนกุล 
๑๔๒๗ นายสมเกียรติ  นกหมุด 
๑๔๒๘ นายสมชาย  แกวสิงห 
๑๔๒๙ นายสมมาตร  ภูทรัพยมี 
๑๔๓๐ นายสมหมาย  ลําดับวงศ 
๑๔๓๑ นายสามารถ  ตันปชาติ 
๑๔๓๒ นายสุกิจ  โสภิตลี้วัฒนานนท 
๑๔๓๓ นายสุขุม  หิรัญวงษ 
๑๔๓๔ นายสุริยะ  ถมยา 
๑๔๓๕ นายอนุชิต  เจริญวงศ 
๑๔๓๖ นายอํานาจ  อารีจิตร 
๑๔๓๗ นายอุดม  ชินวงศ 
๑๔๓๘ นายโอภาส  บุญชวย 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๔๓๙ นายสมพงษ  ปรีชาธนพจน 
๑๔๔๐ นายสรศักด์ิ  เพียรเวช 
๑๔๔๑ พลตํารวจตรี  กรีรินทร  อินทรแกว
๑๔๔๒ พลตํารวจตรี  โกศล  บัวประเสริฐ 
๑๔๔๓ พลตํารวจตรี  จักรกฤษศน  สิงหศิลารักษ 
๑๔๔๔ พลตํารวจตรี  จิระศักด์ิ  ปาณินท 
๑๔๔๕ พลตํารวจตรี  ชนาภัทร  เชยสมบัติ 
๑๔๔๖ พลตํารวจตรี  ชาญเทพ  เสสะเวช 
๑๔๔๗ พลตํารวจตรี  ชูชาติ  ศิวกาญจน 
๑๔๔๘ พลตํารวจตรี  เดชา  ชวยบุญชุม 
๑๔๔๙ พลตํารวจตรี  ติณภัทร  ภุมรินทร  
๑๔๕๐ พลตํารวจตรี  ธรรมนูญ  เพชรบุรีกุล 
๑๔๕๑ พลตํารวจตรี  ประสิทธิ์ชัย  ตันประเสริฐ
๑๔๕๒ พลตํารวจตรี  ประเสริฐ  จันทราพิพัฒน 
๑๔๕๓ พลตํารวจตรี  ปรีชา  สมุทระเปารยะ  
๑๔๕๔ พลตํารวจตรี  พิทยา  ศิริรักษ 
๑๔๕๕ พลตํารวจตรี  มณเฑียร  ประทีปะวณิช
๑๔๕๖ พลตํารวจตรี  โรจนฤทธิ์  สถานานนท 
๑๔๕๗ พลตํารวจตรี  วรพงษ  ฟูตระกูล 
๑๔๕๘ พลตํารวจตรี  วิชัย  รัตนยศ 
๑๔๕๙ พลตํารวจตรี  วิทยา  ประยงคพันธุ
๑๔๖๐ พลตํารวจตรี  วิโรจน  สัตถาวร 
๑๔๖๑ พลตํารวจตรี  วิศณุ  มวงแพรสี 
๑๔๖๒ พลตํารวจตรี  สมชาย  วิทโยภาส 
๑๔๖๓ พลตํารวจตรี  สมุทร  เลิศทวีสินธุ
๑๔๖๔ พลตํารวจตรี  สรรพฤทธิ์  สมบัติ 
๑๔๖๕ พลตํารวจตรี  สายัณห  กระแสแสน 

๑๔๖๖ พลตํารวจตรี  สุกิจ  โคอินทรางกูร 
๑๔๖๗ พลตํารวจตรี  สุชาติ  ธีระสวัสด์ิ   
๑๔๖๘ พลตํารวจตรี  เสนีย  พิมลศิริ 
๑๔๖๙ พลตํารวจตรี  โสภณ  ศรีวพจน 
๑๔๗๐ พันตํารวจเอก  กัมพล  ศรีเจริญ 
๑๔๗๑ พันตํารวจเอก  กิตติพงษ  เงามุข  
๑๔๗๒ พันตํารวจเอก  กิติศักด์ิ  ภุกะติวย 
๑๔๗๓ พันตํารวจเอก  เกรียงศักด์ิ  รักษาสัตย
๑๔๗๔ พันตํารวจเอก  ขจรศักด์ิ  ปานสาคร 
๑๔๗๕ พันตํารวจเอก  จตุรงค  โชติดํารงค
๑๔๗๖ พันตํารวจเอก  ชวลิต  รินทพล 
๑๔๗๗ พันตํารวจเอก  ชาครินทร  จันทรสนธิ
๑๔๗๘ พันตํารวจเอก  ชาญชัย  โพธิ์สกุล 
๑๔๗๙ พันตํารวจเอก  ชํานาญ  เครือบัว 
๑๔๘๐ พันตํารวจเอก  ชูชัย  ขุนคลังมีวน 
๑๔๘๑ พันตํารวจเอก  ณรงคชัย  วงษสามี  
๑๔๘๒ พันตํารวจเอก  ถาวร  สุทธิวณิชย 
๑๔๘๓ พันตํารวจเอก  ทรงชัย  สิมะโรจน  
๑๔๘๔ พันตํารวจเอก  ทรงพันธ  เพชรจันทร 
๑๔๘๕ พันตํารวจเอก  ธนังค  บุรานนท 
๑๔๘๖ พันตํารวจเอก  ธเนตร  พิณเมืองงาม 
๑๔๘๗ พันตํารวจเอก  ธัชชัย  หงษทอง 
๑๔๘๘ พันตํารวจเอก  ธีระยุทธ  ธรรมสาโรช 
๑๔๘๙ พันตํารวจเอก  นราศักด์ิ  เชียงสุข 
๑๔๙๐ พันตํารวจเอก  นิคม  อินเฉิดฉาย 
๑๔๙๑ พันตํารวจเอก  นิพนธ  ภูพันธศรี 
๑๔๙๒ พันตํารวจเอก  ประเสริฐ  กาฬรัตน 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๔๙๓ พันตํารวจเอก  ปราโมทย  ใหญอรุณ  
๑๔๙๔ พันตํารวจเอก  ปริญญา  กุลประดิษฐ 
๑๔๙๕ พันตํารวจเอก  ปรีชา  ลิมปโอวาท
๑๔๙๖ พันตํารวจเอก  ผาดสนอง  บุณยเกียรติ 
๑๔๙๗ พันตํารวจเอก  พรชัย  ต้ังสําเริงวงศ
๑๔๙๘ พันตํารวจเอก  พรหมาตร  วิวัฒนนภาพร 
๑๔๙๙ พันตํารวจเอก  พลบูรณ  ชํานาญกูล 
๑๕๐๐ พันตํารวจเอก  พิชิตชัย  ศรียานนท 
๑๕๐๑ พันตํารวจเอก  พินิจ  รุงแจง 
๑๕๐๒ พันตํารวจเอก  พีระพงษ  ดวงอัมพร 
๑๕๐๓ พันตํารวจเอก  ไพบูลย  เจริญพานิช
๑๕๐๔ พันตํารวจเอก  มงกุฎ  เจียรณัย 
๑๕๐๕ พันตํารวจเอก  มณฑล  เงินวัฒนะ
๑๕๐๖ พันตํารวจเอก  มนู  เมฆหมอก 
๑๕๐๗ พันตํารวจเอก  รัษฎากร  ย่ิงยง 
๑๕๐๘ พันตํารวจเอก  วรภัทร  วัฒนวิศาล 
๑๕๐๙ พันตํารวจเอก  วันชาติ  คําเครือคง  
๑๕๑๐ พันตํารวจเอก  วิชัย  สังขประไพ 
๑๕๑๑ พันตํารวจเอก  วิทยเดช  วรดิลก 
๑๕๑๒ พันตํารวจเอก  วินิจ  บุญสูง 
๑๕๑๓ พันตํารวจเอก  วิศิษฐ  โสมนิท ุ
๑๕๑๔ พันตํารวจเอก  วิสุทธิ์  เปลงขํา 
๑๕๑๕ พันตํารวจเอก  วีรสิทธิ์  เพ็ชรคลาย
๑๕๑๖ พันตํารวจเอก  วุฒิชัย  บุษปะบุตร 
๑๕๑๗ พันตํารวจเอก  สงกรานต  สังขกร
๑๕๑๘ พันตํารวจเอก  สถิตย  ตนสงวน 
๑๕๑๙ พันตํารวจเอก  สมชาติ  มาสําราญ 

๑๕๒๐ พันตํารวจเอก  สมชาย  สิริวีรพจน 
๑๕๒๑ พันตํารวจเอก  สมโชค  วิเศษสมิต 
๑๕๒๒ พันตํารวจเอก  สมรัก  มุมบานเชา 
๑๕๒๓ พันตํารวจเอก  สาคร  ทองมุณ ี
๑๕๒๔ พันตํารวจเอก  สาโรช  นิ่มเจริญ 
๑๕๒๕ พันตํารวจเอก  สุรเจตน  ธรรมธํารง  
๑๕๒๖ พันตํารวจเอก  สุรพล  แกวขาว 
๑๕๒๗ พันตํารวจเอก  สุรพล  วีณิน   
๑๕๒๘ พันตํารวจเอก  สุรพล  อยูนุช 
๑๕๒๙ พันตํารวจเอก  สุรศักด์ิ  ศานุจารย
๑๕๓๐ พันตํารวจเอก  สุริยา  วรินทรา 
๑๕๓๑ พันตํารวจเอก  อดุลย  ณรงคศักด์ิ
๑๕๓๒ พันตํารวจเอก  อมฤต  วิวัฒนศุภจิต 
๑๕๓๓ พันตํารวจเอก  อาชวันต  โชติกเสถียร
๑๕๓๔ นายธีรพงษ  ธิติธางกูร 
๑๕๓๕ นายพงศเอก  วิจิตรกูล 
๑๕๓๖ นายสวาง  ผจงวิริยาทร 
๑๕๓๗ นายกริชชัย  เชื้อชมภู 
๑๕๓๘ นายกฤษฏิ์ภีมพศ  ติระรัตน 
๑๕๓๙ นายกําพล  รุงรัตน   
๑๕๔๐ นายกิตติพงษ  ฐาปนพันธนิติกุล 
๑๕๔๑ นายกิตติพันธุ  เกียรติสุนทร 
๑๕๔๒ นายเกรียงไกร  ศรีสังข 
๑๕๔๓ นายคมสัณห  รางชางกูร 
๑๕๔๔ นายจิรวัฒน  จันทรแรม 
๑๕๔๕ นายจุมพล  รัตธนภาส   
๑๕๔๖ นายเจตนพัฒน  วารีเจริญชัย 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๕๔๗ นายเฉลิมธันว  สุขะปุณณพันธ 
๑๕๔๘ นายชยกมล  เกษมสันต  ณ  อยุธยา 
๑๕๔๙ นายชัชวาลย  กันฉาย 
๑๕๕๐ นายชัยรัตน  ชุมพล 
๑๕๕๑ นายชาตรี  รักขกฤตยา 
๑๕๕๒ นายชาติชาย  สุขไสย 
๑๕๕๓ นายชูวงศา  ประดับสุข 
๑๕๕๔ นายณภัทร  คุมตลอด 
๑๕๕๕ นายณรงค  กอนดี 
๑๕๕๖ นายณรงค  พรหมอยู 
๑๕๕๗ นายณัฐปกรณ  พิชญปญญาธรรม
๑๕๕๘ นายณัฐพงษ  โตะทอง 
๑๕๕๙ นายตระการ  สุรมณี   
๑๕๖๐ นายถิรายุ  สุวรรณรัตน 
๑๕๖๑ นายทรงชัย  รัตนปริญญานนท 
๑๕๖๒ นายทรงพล  กาญจนสิน 
๑๕๖๓ นายทรงฤทธิ์  พินิจการวัฒนกุล   
๑๕๖๔ นายธวัชชัย  แสงอรุณ 
๑๕๖๕ นายนทดล  กิติกัมรา   
๑๕๖๖ นายนนท  ทันตพงษ 
๑๕๖๗ นายนพ  พิทยานิยม 
๑๕๖๘ นายนรินทร  เนื่องจํานงค 
๑๕๖๙ นายบุญชัย  คงทรัพยสินสิริ 
๑๕๗๐ นายบุญเลิศ  ศิลปกิจวงษกุล 
๑๕๗๑ นายปกครอง  เปรมดิษฐกุล 
๑๕๗๒ นายปฐม  สมบูรณ 
๑๕๗๓ นายประพจน  พุทธารักษ 

๑๕๗๔ นายประพันธ  กลีบบัว 
๑๕๗๕ นายประสงค  ชุมจิตร 
๑๕๗๖ นายประเสริฐ  โหลวประดิษฐ 
๑๕๗๗ นายปราโมทย  ฉิมพินิจ 
๑๕๗๘ นายปราโมทย  ศรีสุข 
๑๕๗๙ นายปรีชา  ชูรังสฤษฎิ์ 
๑๕๘๐ นายปรีชา  ปติโกศล 
๑๕๘๑ นายปรีชา  พวงสมบัติ 
๑๕๘๒ นายปรีชา  พันธไชย 
๑๕๘๓ นายพงศธร  บุญอารีย 
๑๕๘๔ นายพรเทพ  พิศาลเมธ ี
๑๕๘๕ นายพรภพ  ปองทอง 
๑๕๘๖ นายพลจักร  คงนอย 
๑๕๘๗ นายพัลลอง  มั่นดี   
๑๕๘๘ นายโพธิ์โพยม  มนพลับ 
๑๕๘๙ นายไพบูลย  นิลรัตนโกศล   
๑๕๙๐ นายภาคภูมิ  ปยะตระภูมิ 
๑๕๙๑ นายมนัญชัย  วรรณิกเวช 
๑๕๙๒ นายมานพ  จรัสจรรยาวงศ 
๑๕๙๓ นายมานพ  เนตรภู 
๑๕๙๔ นายมุนี  คลายสังข 
๑๕๙๕ นายโมท  ชูประดิษฐ   
๑๕๙๖ นายย่ิงยศ  ตันอรชร 
๑๕๙๗ นายยุทธศักด์ิ  กรกิจโสภณ   
๑๕๙๘ นายลือเดช  ทับทิมพรรณ 
๑๕๙๙ นายวรชัย  ธัญญรังสี 
๑๖๐๐ นายวรพจน  เวียงจันทร 
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๑๖๐๑ นายวสันต  เส่ียงบุญ 
๑๖๐๒ นายวิชญธรรมนาถ  สุวรรณโกตา 
๑๖๐๓ นายวิชัย  ลีลาสวัสด์ิ 
๑๖๐๔ นายวิทูร  วิมลเศรษฐ 
๑๖๐๕ นายวิพัศวัชร  พึ่งชลารักษ 
๑๖๐๖ นายวิริยะ  ภูมิจํานงค 
๑๖๐๗ นายวีรัช  วรรธนะวงษา 
๑๖๐๘ นายศรัณย  สะมะแอ 
๑๖๐๙ นายศักด์ิเทวินทร  โมราชาติ 
๑๖๑๐ นายศักด์ิสิทธิ์  สุขสาคร 
๑๖๑๑ นายสถาพร  จันทรประเสริฐ   
๑๖๑๒ นายสมคะเน  แสงสวาง 
๑๖๑๓ นายสมชาย  พฤกษชัยกุล 
๑๖๑๔ นายสมชาย  อติกรจุฑาศิริ 
๑๖๑๕ นายสมศักด์ิ  ฎาราณุท 
๑๖๑๖ นายสมศักด์ิ  ศรีเทียมทอง 
๑๖๑๗ นายสรพงษ  ตรีธนะ   
๑๖๑๘ นายสัญชัย  ภักดีบุตร 
๑๖๑๙ นายสัมฤทธิ์  ทินบุตร 
๑๖๒๐ นายสาโรจน  จิตตศิริ 
๑๖๒๑ นายสุประวัติ  ฤทธิ์ชู 
๑๖๒๒ นายสุวัชร  อุษณาวัฒน 
๑๖๒๓ นายอนันต  ลิขิตธนสมบัติ   
๑๖๒๔ นายอนุสิทธิ์  ไตรรงคทอง 
๑๖๒๕ นายอานนท  วิบูลยสวัสด์ิ 
๑๖๒๖ นายอิสระ  ภูสีนอย 
๑๖๒๗ นายกองภพ  สุขกิจบํารุง 

๑๖๒๘ นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย 
๑๖๒๙ นายทองหลอ  ครุฑไทย 
๑๖๓๐ นายทูลธรรม  วรรณคํา 
๑๖๓๑ นายนพรัตน  เบญจวัฒนานันท 
๑๖๓๒ นายประสิทธิ์  ชูชวย 
๑๖๓๓ นายมนัส  ภาคภูมิ 
๑๖๓๔ นายกฤษณสัมพันธ  เมนะสูต 
๑๖๓๕ นายกฤตบุญ  รณร่ืน   
๑๖๓๖ นายเกรียงพล  พัฒนรัฐ 
๑๖๓๗ นายขุนพล  พรหมแพทย 
๑๖๓๘ พันตํารวจเอก  เทวานุวัฒน  อนิรุทธเทวา 
๑๖๓๙ นายธีระ  ประสิทธิพร 
๑๖๔๐ นายบัณฑิต  วินิจฉัยกุล 
๑๖๔๑ นายปรีชา  เจษฎาชัย   
๑๖๔๒ นายไพโรจน  สุดใจ 
๑๖๔๓ นายวรภาส  รุจิโภชน 
๑๖๔๔ นายวิฑูร  สุขสรรควณิช 
๑๖๔๕ นายศรีสุวรรณ  ชินประหัษฐ 
๑๖๔๖ นายศุภชัย  วรนันตกุล 
๑๖๔๗ นายสถาพร  พินิจจินดาทรัพย 
๑๖๔๘ นายสามารถ  ตันอริยกุล 
๑๖๔๙ นายวิสุทธ  บุษยกุล 
๑๖๕๐ นายเกษม  โพธิธา 
๑๖๕๑ นายขจร  จิตสุขุมมงคล 
๑๖๕๒ นายธนากร  อวนออน 
๑๖๕๓ นายประเสริฐ  ตันสกุล 
๑๖๕๔ นายปญญา  น้ําเพชร 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๖๕๕ นายปณรส  มาลากุล  ณ  อยุธยา 
๑๖๕๖ นายเลื่อน  กฤษณกร ี
๑๖๕๗ นายสรเชต  วรคามวิชัย 
๑๖๕๘ นายสุวรรณ  หมื่นตาบุตร 
๑๖๕๙ นายโสภณ  พวงสุวรรณ   
๑๖๖๐ นายอดุลย  ไชยสุนันท 
๑๖๖๑ นายอุทัย  เดชตานนท 
๑๖๖๒ นายชูพินิจ  เกษมณ ี
๑๖๖๓ นายอิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ 
๑๖๖๔ นายสมบัติ  ไชยรส 
๑๖๖๕ นางสาวสุวพร  ศิริคุณ 
๑๖๖๖ นางมุกดา  อินตะสาร 
๑๖๖๗ นางมาเรียม  วิมลธร   
๑๖๖๘ นางกนกทิพย  รชตะนันทน 
๑๖๖๙ นางสาวกัลยา  ฟองสมุทร 
๑๖๗๐ นางกาญจนา  รวยอารีย 
๑๖๗๑ นางกิตติยา  คัมภีร 
๑๖๗๒ นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต 
๑๖๗๓ นางนงคราญ  ชาญวานิชพร 
๑๖๗๔ นางสาวนงนารถ  เพชรสม 
๑๖๗๕ นางนงพรรณ  มาเอี่ยม 
๑๖๗๖ นางสาวนลินี  จันสวาง 
๑๖๗๗ นางนิสากร  มนุญประศาสน   
๑๖๗๘ นางสาวเบญจวรรณ  เอกผล 
๑๖๗๙ นางสาวพรนิภา  เพชรย่ิงวรพงศ 
๑๖๘๐ นางพัชราภรณ  อินทรียงค 
๑๖๘๑ นางสาวพันธทิพย  สุนันทิยกุล   

๑๖๘๒ นางภมรพรรณ  ศิริชนะ 
๑๖๘๓ นางสาวภาณุมาศ  สิทธิเวคิน 
๑๖๘๔ นางมัณฑณี  ใหญสวาง 
๑๖๘๕ นางสาวมาลินี  พันธุคา   
๑๖๘๖ นางเยาวลักษณ  มานะตระกูล 
๑๖๘๗ นางรวมพร  วุฒิสิงหชัย 
๑๖๘๘ นางสาวรุจิรา  ริมผดี 
๑๖๘๙ นางลัดดาวัลย  บุญประสิทธิ์ 
๑๖๙๐ นางวรรณพร  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  สุทธปรีดา 
๑๖๙๑ นางวิภาจรีย  พุทธมิลินประทีป   
๑๖๙๒ นางสาววิสากร  สระทองคํา 
๑๖๙๓ นางสมศรี  นาคจํารัสศรี 
๑๖๙๔ นางสิรินันท  ปานเสมศร ี
๑๖๙๕ นางสาวสุมาลี  กาญจนพิศ 
๑๖๙๖ นางสาวสุวรรณี  วราหวีรกุล 
๑๖๙๗ นางสาวอัมพวัน  เจริญกุล   
๑๖๙๘ นางอุทัยพรรณ  ย้ิมศิริกุล 
๑๖๙๙ พลตรีหญิง  เชาวนี  แยมสอาด 
๑๗๐๐ พลตรีหญิง  สุพัตรา  จินดาประสาน 
๑๗๐๑ พลตรีหญิง  เสริมบุญ  รุงรัตน   
๑๗๐๒ พลเรือตรีหญิง  สุธีรา  ตัณมานะศิริ 
๑๗๐๓ พลอากาศตรีหญิง  จีรวรรณ  เจนวิทยการ
๑๗๐๔ พลอากาศตรีหญิง  ปานจิตต  พึ่งพักตร 
๑๗๐๕ พลอากาศตรีหญิง  อรพินทร  คลายทับทิม
๑๗๐๖ พันเอกหญิง  กันตวดี  ปนมณ ี
๑๗๐๗ พันเอกหญิง  แกวปน  โชติกะพุกกณะ
๑๗๐๘ พันเอกหญิง  จันทมิา  ศรีสุข 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๗๐๙ พันเอกหญิง  จิราภรณ  ลุศนันทน  
๑๗๑๐ พันเอกหญิง  ณัฐฎา  พิทักษวงศ 
๑๗๑๑ พันเอกหญิง  ธารีมาศ  มากบุญ 
๑๗๑๒ พันเอกหญิง  ธีระตา  ประดับเวทย 
๑๗๑๓ พันเอกหญิง  นงเยาว  คุญชะวล ี
๑๗๑๔ พันเอกหญิง  นิรมล  ลิมปะพันธุ 
๑๗๑๕ พันเอกหญิง  บศุรา  จันทรกุล 
๑๗๑๖ พันเอกหญิง  ปราณี  วิเศษไชยศรี 
๑๗๑๗ พันเอกหญิง  ปาณิศา  สารฤทธิ ์
๑๗๑๘ พันเอกหญิง  เพ็ญสุดา  ทองปรีชา 
๑๗๑๙ พันเอกหญิง  ฟาวลัย  พลอยมุกดา  
๑๗๒๐ พันเอกหญิง  ระพีพรรณ  ภักดีสงคราม 
๑๗๒๑ พันเอกหญิง  ลัดดา  สาริกา   
๑๗๒๒ พันเอกหญิง  วาสุณี  อนันตรพีระ 
๑๗๒๓ พันเอกหญิง  วิจิตรา  สนธิประสาท  
๑๗๒๔ พันเอกหญิง  วิมลพรรณ  เอื้อสถาพร 
๑๗๒๕ พันเอกหญิง  ศรีภัทรา  สัมฤทธิ์   
๑๗๒๖ พันเอกหญิง  สยุมพร  ประภักดี 
๑๗๒๗ พันเอกหญิง  สรัญญา  วัฒนปกรณ
๑๗๒๘ พันเอกหญิง  สุกัญญา  ศุภวัชระ 
๑๗๒๙ พันเอกหญิง  สุทธิสุดา  รอดจํารัส  
๑๗๓๐ พันเอกหญิง  อนงค  หัสดิน 
๑๗๓๑ พันเอกหญิง  อภิญญา  พนัธุมงคล  
๑๗๓๒ พันเอกหญิง  อรทิพย  ศรีดารณพ 
๑๗๓๓ นาวาเอกหญิง  กรพินธุ  พรหมศิริ  
๑๗๓๔ นาวาเอกหญิง  กัลยาณี  พัฒนบัณฑิต 

๑๗๓๕ นาวาเอกหญิง  กาญจนา  มณฑาทิพย  
๑๗๓๖ นาวาเอกหญิง  คนธา  ชูชื่น 
๑๗๓๗ นาวาเอกหญิง  ดวงมณี  วสันตศิริกุล
๑๗๓๘ นาวาเอกหญิง  ธนาภรณ  ไชยพร 
๑๗๓๙ นาวาเอกหญิง  นพสรณ  พิชิตานนท  
๑๗๔๐ นาวาเอกหญิง  นรีรัตน  กุลวานชิ 
๑๗๔๑ นาวาเอกหญิง  นัยนา  หิรัญรัศมี  
๑๗๔๒ นาวาเอกหญิง  เปรมปรีด  วัฒนเกษม 
๑๗๔๓ นาวาเอกหญิง  พรศิริ  นาคธน 
๑๗๔๔ นาวาเอกหญิง  เพียงพร  อรรถยุกติ 
๑๗๔๕ นาวาเอกหญิง  เพ็ญทิพย  แสงรุงเรือง
๑๗๔๖ นาวาเอกหญิง  เพ็ญพรรณ  สุญาณเศรษฐกร 
๑๗๔๗ นาวาเอกหญิง  ภักตรา  คงสมบูรณ  
๑๗๔๘ นาวาเอกหญิง  ยุวณี  พงษพัฒนะ 
๑๗๔๙ นาวาเอกหญิง  วราภรณ  เกิดสุข 
๑๗๕๐ นาวาเอกหญิง  วราวรรณ  มีลักษณะ 
๑๗๕๑ นาวาเอกหญิง  วิภาดา  ปุตระเศรณี  
๑๗๕๒ นาวาเอกหญิง  ศยามล  ไขสุวรรณ 
๑๗๕๓ นาวาเอกหญิง  ศศพร  บุนนาค   
๑๗๕๔ นาวาเอกหญิง  ศันสนียา  หาอุปละ 
๑๗๕๕ นาวาเอกหญิง  ศิริพร  สายหรุน 
๑๗๕๖ นาวาเอกหญิง  ศุลีมาศ  กอบกิจสุมงคล 
๑๗๕๗ นาวาเอกหญิง  หยาดนภา  บุญอนันต  
๑๗๕๘ นาวาเอกหญิง  อําไพวัลย  สวยสม 
๑๗๕๙ นาวาอากาศเอกหญิง  กฤตพร  ตะวันแจง
๑๗๖๐ นาวาอากาศเอกหญิง  ปาริชาต  นกนอย 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๗๖๑ นาวาอากาศเอกหญิง  พัชรา  บุณยทรรพ
๑๗๖๒ นาวาอากาศเอกหญิง  ฟริยา  ขอนแกน 
๑๗๖๓ นาวาอากาศเอกหญิง  เรวดี  เพ็ชรสุวรรณ
๑๗๖๔ นาวาอากาศเอกหญิง  วิวรรณ  ธีระบุตร 
๑๗๖๕ นาวาอากาศเอกหญิง  สุพัตรา  สุรทิณฑ
๑๗๖๖ นาวาอากาศเอกหญิง  อังคนี  ปาลวัฒนวิไชย 
๑๗๖๗ นางกรศิริ  พิณรัตน 
๑๗๖๘ นางกัลยา  รัญเสวะ 
๑๗๖๙ นางกิตติยา  เมธิโยธิน 
๑๗๗๐ นางสาวจรรยา  จันทรศิริ 
๑๗๗๑ นางจันทรเพ็ญ  ศรีวิฑูรย 
๑๗๗๒ นางสาวฉวีวรรณ  พรล้ีเจริญ 
๑๗๗๓ นางชื่นจิตร  เจริญสุข 
๑๗๗๔ นางชุติกาญจน  ทองชมภูนุช 
๑๗๗๕ นางณัฐตินา  ศานติยานนท   
๑๗๗๖ นางสาวดวงดาว  บํารุงเมือง 
๑๗๗๗ นางสาวดวงพร  แกวสุทธา 
๑๗๗๘ นางดารัต  บินซีดิน 
๑๗๗๙ นางธัชดา  จิตมหาวงศ 
๑๗๘๐ นางนรา  วงษสวรรค 
๑๗๘๑ นางนฤมล  วสิกชาติ   
๑๗๘๒ นางนันทา  อนิเงิน 
๑๗๘๓ นางนิภา  ออนบุญนาค 
๑๗๘๔ นางนิสากร  วัชรชัยทโลสถ 
๑๗๘๕ นางสาวบัณฑรโฉม  แกวสอาด   
๑๗๘๖ นางสาวปทุมมาลย  ไมเรียง 
๑๗๘๗ นางปนัสยสร  อริยวงศ 

๑๗๘๘ นางสาวปราณี  วัฒนาคร 
๑๗๘๙ นางปรีดา  อังศุพานิช 
๑๗๙๐ นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย 
๑๗๙๑ นางสาวเพ็ญศรี  วุฒิเศรษฐไพบูลย
๑๗๙๒ นางเพ็ญศิริ  ใหศิริกุล 
๑๗๙๓ นางไพมวล  บัวเผื่อน 
๑๗๙๔ นางมะลิ  ทิพยารมณ 
๑๗๙๕ นางสาวยุพา  จิรสุขานนท   
๑๗๙๖ นางเรืองแข  แสงคํา 
๑๗๙๗ นางสาวลักขณา  ศรีไตรรัตนรักษ  
๑๗๙๘ นางลาวัลย  ภูวรรณ 
๑๗๙๙ นางสาววันทนีย  บุญสรางสม 
๑๘๐๐ นางวิมลฉวี  คงเอียด 
๑๘๐๑ นางสาววิรวัลย  อนุรัตนานนท 
๑๘๐๒ นางสาววิลาวัลย  วงศประเสริฐ 
๑๘๐๓ นางศิริพร  พงศเจริญเกียรติ 
๑๘๐๔ นางสดศรี  พงศอุทัย 
๑๘๐๕ นางสมณีย  มงคลโภชน 
๑๘๐๖ นางสมบูรณ  อินทรดิษฐ 
๑๘๐๗ นางสาวสุคนธ  มาลีหวล 
๑๘๐๘ นางสาวสุจิตรา  เลาหวัฒนภิญโญ 
๑๘๐๙ นางสาวสุนีย  กุลดิลก 
๑๘๑๐ นางสาวสุปาณี  เขมิยาทร 
๑๘๑๑ นางสุภาภรณ  สงวนพันธุ   
๑๘๑๒ นางสาวสุรีพร  อรุณ 
๑๘๑๓ นางสาวเสาวนีย  ไชยวัณณ   
๑๘๑๔ นางสาวเสาวรินทร  เตียวัฒนรัฐติกาล 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๘๑๕ นางสาวอารีย  ชูสุวรรณ 
๑๘๑๖ นางชอทิพย  พฤกษางกูร 
๑๘๑๗ นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร
๑๘๑๘ นางสาวมธุรพจนา  อิทธะรงค 
๑๘๑๙ นางแวซง  ดาเล็ง 
๑๘๒๐ นางสาวสุวีรา  บํารุงไทย 
๑๘๒๑ นางกฤติกา  เพี้ยนศรี 
๑๘๒๒ นางเพ็ญศรี  โกมลทัต 
๑๘๒๓ นางอนุสรณ  อินทรกําแพง   
๑๘๒๔ นางสาวกิ่งกาญจน  พิชญกุล 
๑๘๒๕ นางกิ่งแกว  มุนิกานนท   
๑๘๒๖ คุณหญิงโกมุท  อุนศรีสง 
๑๘๒๗ นางสาวจริยา  สุทธิไชยา 
๑๘๒๘ นางจินตนา  ดานวิวัฒนพร 
๑๘๒๙ นางสาวจีรวรรณ  อุณาพรหม   
๑๘๓๐ นางนลินี  จาริกภากร 
๑๘๓๑ นางสาวบุญศรี  จงพิศาลกุล   
๑๘๓๒ นางสาวบุษบา  วรากรวรวุฒิ 
๑๘๓๓ นางพัชนี  ไชยวานชิ   
๑๘๓๔ นางพัชรี  รักเรียนรบ 
๑๘๓๕ นางสาววรรณา  โชติโยธิน 
๑๘๓๖ นางวัชรี  ประชาศรัยสรเดช 
๑๘๓๗ นางวีณา  พงศพัฒนานนท 
๑๘๓๘ นางสาวศิริวรรณ  ตระกูลศีลธรรม 
๑๘๓๙ นางสาวสมทรง  พึ่งพร 
๑๘๔๐ นางสุนันทา  ชมภูนิช 
๑๘๔๑ นางสุภชาดา  เจียรนัยกูร   

๑๘๔๒ นางอัปษร  ศรีผดุง 
๑๘๔๓ นางนิตยา  พลจันทร   
๑๘๔๔ นางสาวปริยา  อังสุวร 
๑๘๔๕ นางจํารูญ  จิรัฏฐิติ 
๑๘๔๖ นางสาวศศิรินทร  จิตวงศพันธ 
๑๘๔๗ นางสาวอัมพันธ  พนิธุกนก   
๑๘๔๘ นางสาวอาระยา  นันทโพธิเดช 
๑๘๔๙ นางจงกลนี  อยูสบาย 
๑๘๕๐ นางทรงพร  โกมลสุรเดช 
๑๘๕๑ นางสาวสมศรี  ฮ่ันตระกูล   
๑๘๕๒ นางเครือมาศ  บุนนาค 
๑๘๕๓ นางสาวนฤภัทร  อมรโฆษิต 
๑๘๕๔ นางสาววรรณาภรณ  สวัสดิมงคล 
๑๘๕๕ นางสาวจตุพร  วัฒนสุวรรณ   
๑๘๕๖ นางจันทิรา  ยิมเรวัติ  วิวัฒนรัตน 
๑๘๕๗ นางดวงกมล  เจียมบุตร 
๑๘๕๘ นางสาวนิสา  มัญญกูล 
๑๘๕๙ นางสาวบรรจงจิตต  อังศุสิงห 
๑๘๖๐ นางสาววราภรณ  พิริยะอารยะกูล 
๑๘๖๑ นางกานดาภรณ  ทูลยอดพันธ 
๑๘๖๒ นางกิจสุดา  คงสาหราย 
๑๘๖๓ นางสาวกุลวัลย  สุภัทรพาหิรผล  
๑๘๖๔ นางจิตรา  ทองคณารักษ 
๑๘๖๕ นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ 
๑๘๖๖ นางฉัตรทอง  โชติกโสภณ 
๑๘๖๗ นางสาวชุลี  ตันกิตติวนิตกุล 
๑๘๖๘ นางถาวร  พุมวิเศษ 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๘๖๙ นางทิพยวดี  มีสมกลิ่น 
๑๘๗๐ นางทุเรียน  พรมม ิ
๑๘๗๑ นางสาวเทียมใจ  จันทรพิลา 
๑๘๗๒ นางธันวดี  เสียงชื่นจิตร 
๑๘๗๓ นางสาวนงเยาว  กฤษณจักราวัฒน  
๑๘๗๔ นางสาวนวลจันทร  อาทโรประยูร 
๑๘๗๕ นางนันทนา  ล้ิมสุมาล ี
๑๘๗๖ นางนัษนิษฐ  แกวชิงดวง 
๑๘๗๗ นางบุญศรี  ภูสุวรรณ 
๑๘๗๘ นางสาวเบญจวรรณ  พาละหาญ 
๑๘๗๙ นางพรสวรรค  แกวสนิท 
๑๘๘๐ นางพิกุลวัลลภ  สุเมธขะโส 
๑๘๘๑ นางสาวพูลผล  ชาญวิรัตน   
๑๘๘๒ นางมิศรา  สามารถ 
๑๘๘๓ นางสาวรัตนา  มุยเรืองศรี 
๑๘๘๔ นางวชิรา  ยุพการนนท 
๑๘๘๕ นางวรรณสุข  ชโลธรรังษี 
๑๘๘๖ นางวรลักษณ  มนัสเอื้อศิริ 
๑๘๘๗ นางวิไล  นาคะเจริญ   
๑๘๘๘ นางวีนัส  ทรานันชัย 
๑๘๘๙ นางสาวศรีมาลา  เนียมรัตน 
๑๘๙๐ นางศศิธร  เทียมเจริญ 
๑๘๙๑ นางสาวสมกิจ  ฤกษมงคล 
๑๘๙๒ นางสมทรง  อาจลออ 
๑๘๙๓ นางสมนารี  ศุภศรี   
๑๘๙๔ นางสมพร  มนัสตรง 
๑๘๙๕ นางสุขวัฒน  พละวัฒน 

๑๘๙๖ นางสุรนิตย  อองฬะ 
๑๘๙๗ นางสาวแสงจันทร  พิทักษนคร 
๑๘๙๘ นางโสภี  วิวัฒนชาญกิจ 
๑๘๙๙ นางอุมาพร  บุญญาวิโรจน   
๑๙๐๐ นางอุไรพัฒน  ธรรมรุจี 
๑๙๐๑ นางขวัญระพี  จุฬาพิมพพันธุ 
๑๙๐๒ นางขวัญเรือน  แสงภู 
๑๙๐๓ นางนฤมล  ชวงรังษี   
๑๙๐๔ นางปทุมรัตน  พงศภัสสร 
๑๙๐๕ นางสาวปทมาวดี  ธรรมสโรช   
๑๙๐๖ นางสาวปติกาญจน  สิทธิเดช 
๑๙๐๗ นางพรสวรรค  เกิดโภคา 
๑๙๐๘ นางรสพร  สุขสมพร 
๑๙๐๙ นางสุดสวาท  สรรเสริญ 
๑๙๑๐ นางสุวรีย  ฉายากุล  ฉางปูนทอง 
๑๙๑๑ นางอําภา  สวางเมฆมรกต 
๑๙๑๒ นางจรัญญา  คัชมาตย 
๑๙๑๓ นางผจงสิน  วรรณโกวิท 
๑๙๑๔ นางเยาวนุช  แสงยนต 
๑๙๑๕ นางสาวสมจิต  อริยกุลนิมิต 
๑๙๑๖ นางสาวอรชร  รัตนมณี 
๑๙๑๗ นางสาวอุไร  ชีพอยูยืน 
๑๙๑๘ นางบุญพา  มิลินทสูต 
๑๙๑๙ นางวิไล  วิทยานารถไพศาล   
๑๙๒๐ นางสาววีณา  โรจนราธา 
๑๙๒๑ นางจินดารมย  ชวเจริญพันธ 
๑๙๒๒ นางสาวสุนันทา  ภัทรชาคร 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๙๒๓ นางสาวกนกวรรณ  ฤทธิไพโรจน
๑๙๒๔ นางกนกวรรณ  แสนไชยสุริยา 
๑๙๒๕ นางกนกอร  สมปราชญ   
๑๙๒๖ นางกมลวรรณ  เปรมเกษม 
๑๙๒๗ นางสาวกรกฎ  เห็นแสงวิไล   
๑๙๒๘ นางสาวกรรณิการ  วิมลเกษม 
๑๙๒๙ นางกรรณิกา  สิงหศรี 
๑๙๓๐ นางกรีสุดา  เฑียรทอง 
๑๙๓๑ นางกฤษณา  พิรเวช 
๑๙๓๒ นางสาวกอบแกว  รัตนอุบล 
๑๙๓๓ นางกัลยาณี  สิริสิงห 
๑๙๓๔ นางกาญจนา  โชคถาวร 
๑๙๓๕ นางกาญจนา  ตันสุวรรณรัตน 
๑๙๓๖ นางกาญจนา  นาเนกรังสรรค 
๑๙๓๗ นางกานดา  วิชัยรัตน 
๑๙๓๘ นางสาวกิ่งแกว  เจริญพรสุข 
๑๙๓๙ นางสาวกุลกัญญา  โชคไพบูลยกิจ   
๑๙๔๐ นางเกษกนก  ศิรินฤมิตร 
๑๙๔๑ นางงามนิจ  คําปลิว   
๑๙๔๒ นางงามนิจ  นนทโส 
๑๙๔๓ นางสาวจรัสศรี  นวลศรี 
๑๙๔๔ นางจริยา  เอียบสกุล 
๑๙๔๕ นางสาวจันคนา  บูรณะโอสถ   
๑๙๔๖ นางสาวจันทรแจม  ดวงอุปะ 
๑๙๔๗ นางสาวจิตรา  ล้ีสมบูรณวงศ 
๑๙๔๘ นางสาวจิตรี  โพธิมามกะ 
๑๙๔๙ นางสาวจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ 

๑๙๕๐ นางจินตนา  ธนวิบูลยชัย 
๑๙๕๑ นางจินตนา  บุนนาค   
๑๙๕๒ นางจินันทนา  จอมดวง 
๑๙๕๓ นางสาวจิระสุข  อิฐรัตน   
๑๙๕๔ นางจิรา  ณ  หนองคาย 
๑๙๕๕ นางสาวจิราพร  สุวรรณธีรางกูร 
๑๙๕๖ นางสาวจุไรรัตน  ดวงเดือน 
๑๙๕๗ นางจุไรรัตน  ลักษณะศิริ   
๑๙๕๘ นางจุฬาพรรณ  อึ้งจะนิล 
๑๙๕๙ นางจุฬารัตน  ปริยชาติกุล 
๑๙๖๐ นางสาวฉวีวรรณ  หลิมวัฒนา 
๑๙๖๑ นางฉัตรนภา  พรหมมา   
๑๙๖๒ นางเฉลียวศรี  พิบูลชล 
๑๙๖๓ นางชนิดา  มวงแกว   
๑๙๖๔ นางชนินาฏ  ลีดส 
๑๙๖๕ นางชนิสรา  ดวงบุบผา 
๑๙๖๖ นางชัชจริยา  ใบล ี
๑๙๖๗ นางชัชวดี  ศรลัมพ   
๑๙๖๘ นางสาวชัญญา  อภิปาลกุล 
๑๙๖๙ นางชื่นชีวี  เฉลิมภัทรกุล 
๑๙๗๐ นางสาวชุลีรัตน  จรัสกุลชัย 
๑๙๗๑ นางสาวชุลีวัลย  ราษฎรวิรุฬหกิจ 
๑๙๗๒ นางฐิติพร  สุโคตร 
๑๙๗๓ นาวาตรีหญิง  ฐิติพร  สุวัฒนะพงศเชฏ 
๑๙๗๔ นางสาวฒาลิศา  ยุวอมรพิทักษ 
๑๙๗๕ นางณัฎฐนาถ  ไตรภพ   
๑๙๗๖ นางสาวณัฏฐาภรณ  สิงหดี 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๑๙๗๗ นางดนุชา  คุณพนชิกิจ 
๑๙๗๘ นางดลกร  ขวัญคํา 
๑๙๗๙ นางดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ   
๑๙๘๐ นางดวงกมล  สินเพ็ง 
๑๙๘๑ นางดวงเดือน  ไกรลาศ 
๑๙๘๒ นางดอลลี่  เมธาธราธิป 
๑๙๘๓ นางตรีทิพย  รัตนวรชัย 
๑๙๘๔ นางตวงพร  พุมทองดี 
๑๙๘๕ นางสาวตวงพร  สุทธิพงษชัย 
๑๙๘๖ นางสาวถนิมนันต  เจนอักษร 
๑๙๘๗ นางทวีพร  ประลมพกาญจน   
๑๙๘๘ นางสาวทัศนา  แสวงศักด์ิ 
๑๙๘๙ นางทิพยวัลย  เรืองขจร   
๑๙๙๐ นางทิพยวัลย  สีจันทร 
๑๙๙๑ นางสาวทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน   
๑๙๙๒ นางธีรพร  ชินชัย 
๑๙๙๓ นางสาวธีรลักษณ  สุทธเสถียร 
๑๙๙๔ นางธีระภัทร  เอกผาชัยสวัสด์ิ 
๑๙๙๕ นางนงลักษณ  มีสัจจี 
๑๙๙๖ นางนพพร  สโรบล 
๑๙๙๗ นางนพวรรณ  ธีระพันธเจริญ 
๑๙๙๘ นางนภาพร  ตนานุวัฒน 
๑๙๙๙ นางสาวนภาพร  พัวศรีไพบูลย 
๒๐๐๐ นางสาวนภาพรรณ  สุทธะพินทุ 
๒๐๐๑ นางนภาภรณ  พรหมชนะ 
๒๐๐๒ นางนฤมล  จันทรเสนา 
๒๐๐๓ นางสาวนฤมล  ไทยวิรัช 

๒๐๐๔ นางนลินี  รุงเรืองศรี 
๒๐๐๕ นางนวนันท  ปยะวัฒนกูล   
๒๐๐๖ นางสาวนวลนอย  เจริญผล 
๒๐๐๗ นางสาวนวลอนงค  จิระกาญจนากิจ   
๒๐๐๘ นางนัฏฐา  แกวนพรัตน 
๒๐๐๙ นางนัทกาญจน  รัตนวิจิตร   
๒๐๑๐ นางนันทนา  ชืน่อิ่ม 
๒๐๑๑ นางสาวนันทนา  เลศิประสบสุข 
๒๐๑๒ นางนันทนา  ศิริทรัพย 
๒๐๑๓ นางนันทนีย  กมลศิริพชิัยพร 
๒๐๑๔ นางนัยนา  ภูสีหรัตน 
๒๐๑๕ นางนาฏสุดา  เชมนะสิริ 
๒๐๑๖ นางนิจศรี  ชาญณรงค 
๒๐๑๗ นางสาวนิชรา  เรืองดารกานนท 
๒๐๑๘ นางนิตยา  ทนุวงษ 
๒๐๑๙ นางนิตยา  ภูแสนธนาสาร 
๒๐๒๐ นางนิยดา  สวัสดิพงษ 
๒๐๒๑ นางนิรมล  พัจนสุนทร 
๒๐๒๒ นางเนตรพัณณา  ยาวิราช 
๒๐๒๓ นางสาวนอมจิตต  นวลเนตร 
๒๐๒๔ นางสาวบาหยัน  อิ่มสําราญ 
๒๐๒๕ นางบุญเสริม  วิมุกตะนันทน 
๒๐๒๖ นางบุญสง  บุญมาก 
๒๐๒๗ นางบุรณี  กาญจนถวัลย 
๒๐๒๘ นางสาวบุษบา  บรรจงมณี 
๒๐๒๙ นางเบญจพร  ศรีสุวรมาศ 
๒๐๓๐ นางเบญจรัตน  สีทองสุก 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๐๓๑ นางเบญจวรรณ  ก่ีสุขพันธ   
๒๐๓๒ นางเบญจวรรณ  วิวัฒนปฐพ ี
๒๐๓๓ นางปทุม  นัวเยร   
๒๐๓๔ นางปนัดดา  โรจนพิบูลสถิตย 
๒๐๓๕ นางประณต  เคาฉิม   
๒๐๓๖ นางประพรพิจย  แกวเพชร 
๒๐๓๗ นางสาวประไพศรี  สุทัศน  ณ  อยุธยา 
๒๐๓๘ นางสาวประภาพร  ต้ังกิจโชติ 
๒๐๓๙ นางสาวประภาพรรณ  อุนอบ   
๒๐๔๐ นางประภาพร  สูประเสริฐ 
๒๐๔๑ นางสาวประภาวดี  พัวไพโรจน 
๒๐๔๒ นางประอรนุช  ตุลยาทร 
๒๐๔๓ นางปราณี  วราสวัสด์ิ 
๒๐๔๔ นางปรานี  ปนเงิน 
๒๐๔๕ นางปรารถนา  เชาวนชืน่ 
๒๐๔๖ นางปรียานุช  กิจรุงโรจนเจริญ 
๒๐๔๗ นางปญจราศี  ปุณณชัยยะ 
๒๐๔๘ นางสาวปทมา  ชัยเลิศวณิชกุล 
๒๐๔๙ นางปทมาวดี  ซูซูกิ 
๒๐๕๐ นางปาริชาติ  บัวเจริญ 
๒๐๕๑ นางปยฉัตร  ลอมชวการ 
๒๐๕๒ นางปยะณัฐ  สุคนธมาน 
๒๐๕๓ นางปยะวดี  อภิชาตบุตร 
๒๐๕๔ นางสาวผกามาศ  ผจญแกลว 
๒๐๕๕ นางผกาวลี  คุณสัตย 
๒๐๕๖ นางสาวพนิดา  ชาญเชาววานิช 
๒๐๕๗ นางพนิดา  ซิมาภรณ   

๒๐๕๘ นางสาวพรจันทร  สายทองดี 
๒๐๕๙ นางสาวพรทิพย  จันทรมงคล   
๒๐๖๐ นางพรทิพา  นิโรจน 
๒๐๖๑ นางสาวพรพิมล  รงคนพรัตน 
๒๐๖๒ นางสาวพรรณรัตน  อกนิษฐาภิชาติ 
๒๐๖๓ นางพรรณี  ลีกิจวัฒนะ 
๒๐๖๔ นางพรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล 
๒๐๖๕ นางพลพธู  ปยวรรณ   
๒๐๖๖ นางสาวพวงสรอย  วรกุล 
๒๐๖๗ นางพัชนี  ต้ังยืนยง 
๒๐๖๘ นางพัชราภรณ  ภูไพบูลย 
๒๐๖๙ นางสาวพัชรินทร  เหมโชติ   
๒๐๗๐ นางสาวพัชรี  บุญศิริ 
๒๐๗๑ นางพัชรี  สวนแกว   
๒๐๗๒ นางสาวพัชรี  สุนทรนันท 
๒๐๗๓ นางพัณณทิพา  ทองดี   
๒๐๗๔ นางสาวพิชญา  ชางจัตุรัส 
๒๐๗๕ นางพิมพจันทร  นุมหอม   
๒๐๗๖ นางพิมพมาส  ตัณฑเจริญรัตน 
๒๐๗๗ นางพิศมัย  แกวทาส ี
๒๐๗๘ นางพูนศรี  รังษีขจี 
๒๐๗๙ นางพูลสุข  เอกไทยเจริญ 
๒๐๘๐ นางสาวเพชรา  จารุสกุล 
๒๐๘๑ นางสาวเพลินใจ  ตังคณะกุล   
๒๐๘๒ นางเพ็ญแข  วันไชยธนวงศ 
๒๐๘๓ นางเพ็ญพรรณ  ยังคง   
๒๐๘๔ นางเพ็ญศรี  โพธิภักดี 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๐๘๕ นางสาวแพรวพัชร  ปจฉิมสวัสด์ิ   
๒๐๘๖ นางไพจิตร  หรรษาวงศ 
๒๐๘๗ นางสาวไพรินทร  กปลานนท 
๒๐๘๘ นางภาณินี  กิจพอคา 
๒๐๘๙ นางภารดี  นานาศิลป 
๒๐๙๐ นางภารดี  เอื้อวิชญาแพทย 
๒๐๙๑ นางภิญญาพร  นิตยะประภา 
๒๐๙๒ นางภูมิจิต  เรืองเดช 
๒๐๙๓ นางสาวมณี  รัตนไชยานนท   
๒๐๙๔ นางสาวมณีวรรณ  ฉัตรอุทัย 
๒๐๙๕ นางมรกต  เปยมใจ   
๒๐๙๖ นางมรรยาท  รุจิวิชชญ 
๒๐๙๗ นางมลิวัลย  แตงแกวฟา   
๒๐๙๘ นางสาวมาลินี  ฉัตรมงคลกุล 
๒๐๙๙ นางมาลีวรรณ  โรหิตเสถียร   
๒๑๐๐ นางสาวมีนา  สาริกะภูติ 
๒๑๐๑ นางยาใจ  โรจนวงศชัย 
๒๑๐๒ นางยุคล  ทองตัน 
๒๑๐๓ นางยุพิน  โภคฐิติยุกต 
๒๑๐๔ นางยุพินศรี  สายทอง 
๒๑๐๕ นางยุพิน  ศุภรัชตเศรณี   
๒๑๐๖ นางยุวรีย  พันธกลา 
๒๑๐๗ นางสาวเยาวพา  มณีรัตน 
๒๑๐๘ นางสาวเยาวภา  ประคองศิลป 
๒๑๐๙ นางสาวรมิดา  วัฒนโภคาสิน   
๒๑๑๐ นางรวีวรรณ  งามมีศรี 
๒๑๑๑ นางสาวรสสุคนธ  มกรมณี 

๒๑๑๒ นางรอยพิมพใจ  เพชรกุล 
๒๑๑๓ นางระติพร  หาเรือนกิจ 
๒๑๑๔ นางรังสินี  มหานนท 
๒๑๑๕ นางรัชนี  ศุจิจันทรรัตน   
๒๑๑๖ นางสาวรัชนี  สรรเสริญ 
๒๑๑๗ นางรัตนา  ชิดชอบ 
๒๑๑๘ นางรัตนา  วัฒนแพทย 
๒๑๑๙ นางสาวราณี  สุรกาญจนกุล   
๒๑๒๐ นางรุจิรา  ตาปราบ 
๒๑๒๑ นางเรณู  คฤคราช 
๒๑๒๒ นางเรณู  วงษอาน 
๒๑๒๓ นางสาวฤทัยวรรณ  โตะทอง   
๒๑๒๔ นางลักษณวัต  ปาละรัตน 
๒๑๒๕ นางสาวลัดดา  วัจนะสาริกากุล 
๒๑๒๖ นางลัดดาวัลย  ศรีจารึก 
๒๑๒๗ นางลินดา  เหลืองอาภา 
๒๑๒๘ นางสาวลีลา  สุวรรณนิมิตร 
๒๑๒๙ นางวนิดา  เปาอินทร 
๒๑๓๐ นางวนิดา  สิทธิรณฤทธิ ์
๒๑๓๑ นางวรนุช  ธนากิจ 
๒๑๓๒ นางวรพรรณ  สิงหศิลารักษ 
๒๑๓๓ นางวรรณา  มุสิก 
๒๑๓๔ นางวรลักษณ  สมบูรณพร 
๒๑๓๕ นางวรวรรณ  ศรีฉัตราภิมุข   
๒๑๓๖ นางสาววราภรณ  จุลปานนท 
๒๑๓๗ นางวลัยลักษณ  อัตธีรวงศ 
๒๑๓๘ นางสาววัชรี  คุณกิตติ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๑๓๙ นางวัฒนา  สุทธิพันธุ 
๒๑๔๐ นางวันดี  สุทธรังษี 
๒๑๔๑ นางวันเพ็ญ  แกวปาน 
๒๑๔๒ นางสาววัลลา  ต้ังรักษาสัตย 
๒๑๔๓ นางสาววัลลี  สัตยาศัย 
๒๑๔๔ นางสาววาริณี  เอี่ยมสวัสดิกุล 
๒๑๔๕ นางวารี  เนื่องจํานงค 
๒๑๔๖ นางวารี  วองโชติกุล 
๒๑๔๗ นางวารุณี  วารัญญานนท 
๒๑๔๘ นางวาสนา  สุขุมศิริชาติ 
๒๑๔๙ นางวิจิตรา  ทัศนียกุล 
๒๑๕๐ นางวิจิตรา  ประเสริฐธรรม 
๒๑๕๑ นางวิจิตรา  พลเย่ียม 
๒๑๕๒ นางวิพร  เกตุแกว 
๒๑๕๓ นางวิภา  กุลปภังกร   
๒๑๕๔ นางสาววิภาวี  อนุพันธพิศิษฐ 
๒๑๕๕ นางวิรัตน  ต้ังใจรบ 
๒๑๕๖ นางสาววิไลพร  วรจิตตานนท 
๒๑๕๗ นางวิไล  รังสาดทอง   
๒๑๕๘ นางวิไล  รัตนตยารมณ 
๒๑๕๙ นางสาววิไลวรรณ  โชติเกียรติ 
๒๑๖๐ นางสาววิไลวรรณ  บุญยฉัตร 
๒๑๖๑ นางสาววิศนี  ศิลตระกูล 
๒๑๖๒ นางวีณา  ล้ิมสกุล 
๒๑๖๓ นางสาววีรวรรณ  วชิรดิลก   
๒๑๖๔ นางศจี  โตะวนิชรักษา 
๒๑๖๕ นางศรีมงคล  เทพเรณ ู

๒๑๖๖ นางศรีสุรางค  ทีนะกุล 
๒๑๖๗ นางศิริจันทร  ศิริปทมุานันท   
๒๑๖๘ นางศิริชาติ  วงษใหญ 
๒๑๖๙ นางศิรินันท  กิตติสุขสถิต 
๒๑๗๐ นางศิริพร  กิจเกื้อกูล 
๒๑๗๑ นางศิริพร  ขีปนวัฒนา 
๒๑๗๒ นางสาวศิริพร  ดาวพิเศษ 
๒๑๗๓ นางศิริพร  วัชชวัลคุ 
๒๑๗๔ นางศิริพันธุ  หิรัญญะชาติธาดา 
๒๑๗๕ นางสาวศิริรัตน  ชุณหคลาย 
๒๑๗๗ นางสาวศุภพร  ไทยภักดี 
๒๑๗๘ นางสมควร  แสงโรจนศิริกุล 
๒๑๗๙ นางสาวสมจิตร  วัฒนคุลัง   
๒๑๘๐ นางสมจิต  สุรพัฒน 
๒๑๘๑ นางสมชื่น  ฮอนซา  จูเนียร 
๒๑๘๒ นางสาวสมถวิล  วิจิตรวรรณา 
๒๑๘๓ นางสมทรง  สุวพานิช   
๒๑๘๔ นางสาวสมบูรณ  รัตนพันธ 
๒๑๘๕ นางสาวสมพร  รวมสุข 
๒๑๘๖ นางสมพร  หวานเสร็จ 
๒๑๘๗ นางสาวสมลักษณ  เรืองสุทธินฤภาพ 
๒๑๘๘ นางสมวงษ  แปลงประสพโชค 
๒๑๘๙ นางสมศรี  กิติศรีวรพันธุ 
๒๑๙๐ นางสริตา  ธีระวัฒนสกุล 
๒๑๙๑ นางสายพิณ  พงษธา 
๒๑๙๒ นางสาวสายสมร  ศรีสุขประเสริฐ 
๒๑๙๓ นางสารภี  วรรณตรง   



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๑๙๔ หมอมหลวงสาวิกา  อุณหนันท 
๒๑๙๕ นางสาวสําเร็จ  อาจธะขันธ   
๒๑๙๖ นางสาวสิริประภา  กลั่นกลิ่น 
๒๑๙๗ นางสิริพันธุ  สุวรรณมรรคา 
๒๑๙๘ นางสาวสีรุง  ปรีชานนท 
๒๑๙๙ นางสุกรี  จามพัฒน   
๒๒๐๐ นางสุกัญญา  วงศพรชัย 
๒๒๐๑ นางสุกัญญา  สุนทรส   
๒๒๐๒ นางสาวสุกัลยา  เลิศล้ํา 
๒๒๐๓ นางสุขุมาล  เกษมสุข 
๒๒๐๔ นางสุขุมาลย  นิลรัตน 
๒๒๐๕ นางสาวสุจินดา  มาลัยวิจิตรนนท   
๒๒๐๖ นางสุจินดา  มวงมี 
๒๒๐๗ นางสาวสุจินดา  ริมศรีทอง   
๒๒๐๘ นางสุชาดา  นิภานันท 
๒๒๐๙ นางสุชาดา  อุชชิน   
๒๒๑๐ นางสาวสุดารัตน  ชุณหคลาย 
๒๒๑๑ นางสุดารัตน  โพธิ์ปน   
๒๒๑๒ นางสุทธิมา  ชํานาญเวช 
๒๒๑๓ นางสุเทวี  ศุขปราการ 
๒๒๑๔ นางสาวสุนทรี  อาสะไวย 
๒๒๑๕ นางสาวสุนันทา  โอศิริ 
๒๒๑๖ นางสาวสุนันท  วิทิตสิริ 
๒๒๑๗ นางสุนีย  ละกําปน 
๒๒๑๘ นางสุพัตรา  ชาติบัญชาชัย 
๒๒๑๙ นางสุภรณ  ล้ิมบริบูรณ   
๒๒๒๐ นางสุภาคย  ดุลสัมพันธ 

๒๒๒๑ นางสุภาพร  เชิงเอี่ยม 
๒๒๒๒ นางสุภาภรณ  จงวิศาล 
๒๒๒๓ นางสุภาภรณ  จินดามณีโรจน 
๒๒๒๔ นางสุภา  ศลีสร 
๒๒๒๕ นางสุมาลัย  วงศเกษม 
๒๒๒๖ นางสาวสุมาลี  ไชยศุภรากุล 
๒๒๒๗ นางสาวสุเม  อรัญนารถ 
๒๒๒๘ นางสุรัสวดี  หุนพยนต 
๒๒๒๙ นางสุรางค  นุชประยูร 
๒๒๓๐ นางสุรีพร  ธนศิลป 
๒๒๓๑ นางสุรียา  ตันติวิวัฒน   
๒๒๓๒ นางสาวสุรียพร  พันพึ่ง 
๒๒๓๓ นางสุลี  ทองวิเชียร 
๒๒๓๔ นางสุวรรณา  จันทรประเสริฐ 
๒๒๓๕ นางสุวรรณี  พนมสุข   
๒๒๓๖ นางสุวัฒนา  ธาดานิติ 
๒๒๓๗ นางสาวสุวิมล  ทวีชัยศุภพงษ 
๒๒๓๘ นางสุวิมล  แมนจริง 
๒๒๓๙ นางสุวิมล  อุดมพิริยะศักย 
๒๒๔๐ นางเสนหา  บุณยรักษ 
๒๒๔๑ นางสงศรี  เชาวศิลป 
๒๒๔๒ นางหทัยรัตน  ริมคีรี 
๒๒๔๓ นางหฤยา  อารีวงศ   
๒๒๔๔ นางสาวอนงค  จีรภัทร 
๒๒๔๕ นางสาวอนงคพร  สมานชาติ   
๒๒๔๖ นางอภิญา  ศรีจันทราพันธุ 
๒๒๔๗ นางอภิลักษณ  ธรรมทวีธิกุล 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๒๔๘ นางสาวอมรรัตน  แมกไมรักษา 
๒๒๔๙ นางอรทัย  มูลคํา 
๒๒๕๐ นางสาวอรไท  สุขเจริญ 
๒๒๕๑ นางอรพรรณ  หันจางสิทธิ์   
๒๒๕๒ นางสาวอรพิน  เกิดชูชื่น 
๒๒๕๓ นางสาวอรพินท  จินตสถาพร   
๒๒๕๔ นางสาวอรพินท  เอี่ยมศิริ 
๒๒๕๕ นางอรรถธีรา  วรย่ิงยง 
๒๒๕๖ นางสาวอรลาภ  แสงอรุณ 
๒๒๕๗ นางสาวอริยา  อรุณินท 
๒๒๕๘ นางอรุณรัตน  ฉวีราช 
๒๒๕๙ นางอรุณรัศมี  บนุนาค 
๒๒๖๐ นางอรุณวรรณ  หวังกอบเกียรติ 
๒๒๖๑ นางอวยพร  เรืองตระกูล 
๒๒๖๒ นางอัจฉรา  โพธิยานนท 
๒๒๖๓ นางอัจฉรา  โพธิ์ดี   
๒๒๖๔ นางอัจฉรา  ภาณุรัตน 
๒๒๖๕ นางอัจฉรียา  จิตตภักดี   
๒๒๖๖ นางอัญชลี  สงวนพงษ 
๒๒๖๗ นางอัมพรพรรณ  ธีรานุตร 
๒๒๖๘ นางสาวอัมพวัน  ประเสริฐภักด์ิ 
๒๒๖๙ นางสาวอัมพิกา  มังคละพฤกษ 
๒๒๗๐ นางอาภรณี  ไชยาคํา 
๒๒๗๑ นางอาภรณ  เจียมไชยศรี 
๒๒๗๒ นางอาภรณ  ดีนาน 
๒๒๗๓ นางสาวอารยา  ราษฎรจําเริญสุข 
๒๒๗๔ นางสาวอําพร  ไตรภัทร 

๒๒๗๕ นางสาวอําไพ  อุไรเวโรจนากร 
๒๒๗๖ นางอิ่มจิตต  เติมวุฒิพงษ 
๒๒๗๗ นางอุทุมพร  พลาวงศ 
๒๒๗๘ นางสาวอุบล  พุมสะอาด 
๒๒๗๙ นางอุมาพร  หลอสมฤดี 
๒๒๘๐ นางสาวอุไร  ตรีวรเวทย 
๒๒๘๑ นางอุษา  วิเศษสุมน   
๒๒๘๒ นางสาวกนกพร  ดุสิตกุล 
๒๒๘๓ นางสาวกนิพันธุ  ปานณรงค 
๒๒๘๔ นางกนิษฐา  รักษมณ ี
๒๒๘๕  พันจาอากาศเอกหญิง  กัณหา  เกียรติสุต 
๒๒๘๖ นางกัลยา  ภักดีมงคล 
๒๒๘๗ นางสาวจันทนา  ศรีวิศาล 
๒๒๘๘ นางสาวจารุวรรณ  ล้ิมสัจจะสกุล 
๒๒๘๙ นางสาวจิดาภา  กนกสุนทรรัตน 
๒๒๙๐ นางชัญวลี  ศรีสุโข 
๒๒๙๑ นางดาราวดี  นันทขวาง 
๒๒๙๒ นางดาริณี  นาคะประทีป 
๒๒๙๓ นางนวรัตน  เสนาะดนตรี 
๒๒๙๔ นางเบญจพร  จารุพูนผล 
๒๒๙๕ นางสาวเบญจลักษณ  แสงสิงแกว 
๒๒๙๖ นางประพาฬรัตน  วีรพันธุ 
๒๒๙๗ นางประภา  บุญทอง 
๒๒๙๘ นางปราณี  ธวัชสุภา 
๒๒๙๙ นางปติพร  จันทรทัต  ณ  อยุธยา 
๒๓๐๐ นางสาวปยนาถ  ลีวิวัฒน 
๒๓๐๑ นางพจนา  จารุชาต 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๓๐๒ นางพรทิพา  วชาติมานนท 
๒๓๐๓ นางสาวพรเพ็ญ  ฐิติสมบูรณ 
๒๓๐๔ นางพรรณวดี  สารวนางกูร 
๒๓๐๕ นางสาวพัชรี  ย้ิมรัตนบวร   
๒๓๐๖ นางพันทิพา  อนิทรภิรมย 
๒๓๐๗ นางพิกุล  เฮงสนั่นกุล 
๒๓๐๘ นางพ็ญศรี  พงษประภาพันธ 
๒๓๐๙ นางภมริน  เชาวนจินดา 
๒๓๑๐ นางมนัสนันท  ลิมปวิทยากุล 
๒๓๑๑ นางสาวเยาวลักษณ  มหาสิทธิวัฒน 
๒๓๑๒ นางสาวเยาวลักษณ  หาญวชิรพงศ 
๒๓๑๓ นางรมณีย  ขัดเงางาม 
๒๓๑๔ นางรักสุดา  กิจอรุณชัย 
๒๓๑๕ นางรัตติยา  ทองแสง   
๒๓๑๖ นางสาวโรจนา  โกวิทวัฒนพงศ 
๒๓๑๗ นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ 
๒๓๑๘ นางวลัยรัตน  วิริยานุกูลวงศ 
๒๓๑๙ นางสาววัชรี  ตริยาวธัญู   
๒๓๒๐ นางวัลลี  ธรรมโกสิทธิ์ 
๒๓๒๑ นางสาววิไล  ชัยมงคล 
๒๓๒๒ นางวิไล  บัณฑิตานุกูล 
๒๓๒๓ นางวีรดา  คงมาลัย   
๒๓๒๔ นางสาวศรีวรรณ  เศรษฐพานิช 
๒๓๒๕ นางสาวศศิธร  ศิริมหาราช   
๒๓๒๖ นางสมควร  สีทาพา 
๒๓๒๗ นางสมจิตร  ชัยรัตน 
๒๓๒๘ นางสาวสมใจ  กาญจนาพงศกุล 

๒๓๒๙ นางสมบูรณ  นนัทวงศ 
๒๓๓๐ นางสรณี  กัณฑนิล 
๒๓๓๑ นางสะไบทิพย  ปานรัตน 
๒๓๓๒ นางสําเนียง  รัตนวิไลวรรณ 
๒๓๓๓ นางสาวสุคนธ  สุขวิรัช 
๒๓๓๔ นางสุภรณ  ชุมพลวงศ 
๒๓๓๕ นางสุภาณี  จันทวี   
๒๓๓๖ นางสาวสุมนา  ศรีชลาชัย 
๒๓๓๗ นางสาวสุวนิตย  สรางศรีวงศ 
๒๓๓๘ นางสุวรรณา  จารุนุช 
๒๓๓๙ นางเสาวะดี  สุดจันทร 
๒๓๔๐ นางสาวโสภิดา  ชวนิชกุล 
๒๓๔๑ นางสาวองุน  พยุงธรรม 
๒๓๔๒ นางสาวอรทิพย  เทพทิตย 
๒๓๔๓ นางอรพินท  วงศอนันต 
๒๓๔๔ นางอรวรรณ  เมฆวิชัย 
๒๓๔๕ นางสาวอรัญญา  มณีกาญจน   
๒๓๔๖ นางบุษบา  พฤกษธาราธิกูล 
๒๓๔๗ นางสิศิรักษ  บุษยรัตน   
๒๓๔๘ นางสาวสุพร  สาครอรุณ 
๒๓๔๙ นางสาวสาวิตรี  แสนสวาง   
๒๓๕๐ นางเนาวรัตน  จันทรสุริยวงศ 
๒๓๕๑ นางสาวน้ําทิพย  ศรีสวัสด์ิ 
๒๓๕๒ นางสาวกลมเกลียว  ครูรัตนานุวัฒน 
๒๓๕๓ นางสาวกาญจนา  ชาครวัฒน   
๒๓๕๔ นางกานดา  มณีโสภณ 
๒๓๕๕ นางกุลทิพย  สุวรรณปทมะ  



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๓๕๖ นางสาวชัญญา  กงอุบล 
๒๓๕๗ นางสาวญาณิภา  วรบุตร 
๒๓๕๘ นางสาวทิพยวรินท  จรัสจีรกุล 
๒๓๕๙ นางนพเกลา  ศุภวงศ 
๒๓๖๐ นางสาวเนตรทราย  ต้ังขจรศักด์ิ 
๒๓๖๑ นางบุญเรือง  ต้ังสุวรรณ   
๒๓๖๒ นางสาวประพีร  อังกินันทน 
๒๓๖๓ นางสาวพรนิตย  ไพศาล 
๒๓๖๔ นางสาวเฟองฟา  เทียนประภาสิทธิ์ 
๒๓๖๕ นางรัชนี  ธราพงษพันธ 
๒๓๖๖ นางสาวรุงระวี  สะสมสุวรรณ 
๒๓๖๗ นางสาวละออ  สิทธิพงษ 
๒๓๖๘ นางสาวลาวัลย  ศิริเกตุมณีรัตน 
๒๓๖๙ นางวรรณดี  เรืองกิตติสกุล 
๒๓๗๐ นางสาวสุดา  คิวตระกูล 
๒๓๗๑ นางสุวรรณา  ประจวบเหมาะ   
๒๓๗๒ นางสาวกัลยา  แกวอน 
๒๓๗๓ นางจุไรรัตน  สายเจริญ 
๒๓๗๔ นางชวนชม  อิสสระวิทย 
๒๓๗๕ นางสาวอนงคลักษณ  สมเภท   
๒๓๗๖ นางอรประภา  สาครวาสี 
๒๓๗๗ นางบุษกร  อัมพรประภา 
๒๓๗๘ พลตํารวจตรีหญิง  สิริยา  อารีเจริญเลศิ 
๒๓๗๙ นางจริยา  อัศวรักษ 
๒๓๘๐ นางพรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ 
๒๓๘๑ นางสาววราภรณ  อมราพิทักษ 
๒๓๘๒ นางวิภาวรรณ  หะวานนท 

๒๓๘๓ นางกรชศา  เจริญเลิศ 
๒๓๘๔ นางขวัญหลา  เพชรทอง 
๒๓๘๕ นางสาวจินดาวรรณ  แสงกาญจนวนิช   
๒๓๘๖ นางฉันทนา  วาพันสุ 
๒๓๘๗ นางชื่นอารี  ชุมจิตร 
๒๓๘๘ นางชุติมา  รางชางกูร 
๒๓๘๙ นางดวงสมร  มนตรีกุล  ณ  อยุธยา 
๒๓๙๐ นางธิดารัตน  วัชโรทัย  ธรรมวิชิต 
๒๓๙๑ นางนัทพรหมกรณ  กองเกียรติกูล   
๒๓๙๒ นางนิรมล  อิ่มวิทยา 
๒๓๙๓ นางสาวเนาวรัตน  อัชฌายกชาติ 
๒๓๙๔ นางสาวบังเอิญ  เนียมศรี 
๒๓๙๕ นางประวัณยา  บุนนาค 
๒๓๙๖ นางปวีณา  แสงสวาง 
๒๓๙๗ นางปทมา  ทุมมา  จรรยาพูน   
๒๓๙๘ นางสาวปาริชาติ  พันธุพานิช 
๒๓๙๙ นางเปยมพรอม  สุขภิมนตรี 
๒๔๐๐ นางพนิดา  อรรคเศรษฐัง 
๒๔๐๑ นางสาวพรทิพย  สุทธิอรรถศิลป   
๒๔๐๒ นางสาวพูลศรี  ประทุมมณ ี
๒๔๐๓ นางมาลา  เพงพันธุพัฒน   
๒๔๐๔ นางสาวรพีพร  วัฒนะชีวะกุล 
๒๔๐๕ นางวิภารัตน  ปราบปราม  สุขสุวรรณ 
๒๔๐๖ นางวิสารินี  เหมพิจิตร  สนิทไชย 
๒๔๐๗ นางสาวศรีวิมล  ถิระบัญชาศกัด์ิ   
๒๔๐๘ นางสาวสมรศรี  ตีระวัฒนานนท 
๒๔๐๙ นางสิรพร  กําเงิน 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๔๑๐ นางสุปราณี  พูลแสง  ทิมพทิักษ 
๒๔๑๑ นางสุมนา  กิติพงษ   
๒๔๑๒ นางสุรางค  เจียรณมงคล  ชนินทรลีลา 
๒๔๑๓ นางสาวเสาวภาคย  วงศไวทยากูร   
๒๔๑๔ นางอรอุษา  กฤษณะโลม  จรัญรัตนศรี
๒๔๑๕ นางอัจฉรา  จรรยามั่น 
๒๔๑๖ นางอารยา  สุทธิวานิช 
๒๔๑๗ นางสาวอําพรรัตน  พงษพรม   
๒๔๑๘ นางกาญจนา  ปานขอยงาม 
๒๔๑๙ นางจินตนาภา  โสภณ   
๒๔๒๐ นางสมทรง  รุงเรืองศิลป 
๒๔๒๑ นางสุวรรณา  พาศิริ   
๒๔๒๒ นางพรทิพย  โรจนธํารงค 
๒๔๒๓ นางสาวเยาวลักษณ  สุขวิวัฒนพร   
๒๔๒๔ นางจินตนา  สุรินทรศิริรัฐ 
๒๔๒๕ นางชนิศฏสรฐ  สืบสังข   
๒๔๒๖ นางสาวณัฐสุภา  เขียวเมน 
๒๔๒๗ นางธิติยา  จันทพลาบูรณ   
๒๔๒๘ นางนภาพร  อิสระเสรีพงษ 
๒๔๒๙ นางบังอร  ถํ้าสุวรรณ 
๒๔๓๐ นางสาวปราณี  สัตยประกอบ 
๒๔๓๑ หมอมราชวงศเปรมศิริ  เกษมสันต 
๒๔๓๒ นางภาวิณี  อามาตยทัศน 
๒๔๓๓ นางสาวมาลี  แมนมนิทร 
๒๔๓๔ นางสาวมาสวิมล  รักบานเกิด 
๒๔๓๕ นางวรัญญา  โรหิตเสถียร 
๒๔๓๖ นางวิจิตรา  กุสุมภ 

๒๔๓๗ นางสมใจ  วินิจกุล   
๒๔๓๘ นางสุภาพรรณ  ตันตราชีวธร 
๒๔๓๙ นางสาวองุน  เชาวนชลากร   
๒๔๔๐ นางสาวอมรรัตน  กฤตยานวัช 
๒๔๔๑ นางจินตนา  เสรีภาพ   
๒๔๔๒ นางทัศนีย  บุษปวัต 
๒๔๔๓ นางปราณี  ดารา 
๒๔๔๔ นางสาวสายสมร  สรอยอินตะ 
๒๔๔๕ นางสาวเสาวลักษณ  อิ่มเอิบ 
๒๔๔๖ นางอรสา  คุณวัฒน 
๒๔๔๗ นางกุลยา  เผาจินดา 
๒๔๔๘ นางพัสวีศิริ  เตมียาเวส 
๒๔๔๙ นางวิภาดา  กัลยาณมิตร 
๒๔๕๐ นางกัญญลักษณ  สุเรนทรรังสิกุล 
๒๔๕๑ นางกาญจนา  จีระแพทย 
๒๔๕๒ นางเกสร  ตุลยสิงห 
๒๔๕๓ นางขจรรัตน  หัตถกรรม 
๒๔๕๔ นางชลทิพย  สมทัศน 
๒๔๕๕ นางณัฐนันท  หิรัญรุจิพงศ 
๒๔๕๖ นางถนอมพรรณ  โกศลนาวิน   
๒๔๕๗ นางนพพร  ทิมมาศย  
๒๔๕๘ นางนัยนา  วิฑิตวิริยกุล 
๒๔๕๙ นางประภา  โชติชูตระกูล 
๒๔๖๐ นางปราณี  นอยโสภณ 
๒๔๖๑ นางพรพรรณ  โภไคยอุดม 
๒๔๖๒ นางพวงทอง  ไทยเหนือ 
๒๔๖๓ นางพชัรินทร  พิบูลสงคราม 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๘   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

๒๔๖๔ นางมณี  วิริยสิทธาวัฒน 
๒๔๖๕ นางยาใจ  เจริญไทยทวี 
๒๔๖๖ นางวันดี  กรเกษม 
๒๔๖๗ นางวันดี  พรหมพระสิทธิ์   
๒๔๖๘ นางวันเพ็ญ  นพเกตุ 
๒๔๖๙ นางวารุณี  พงษศิวาภัย 

๒๔๗๐ นางวิรุณลักษณ  ตราชูธรรม 
๒๔๗๑ นางศรีสัมพันธ  มาประณีต   
๒๔๗๒ นางศศิภาพรรณ  คมสัตยธรรม 
๒๔๗๓ นางสุพิน  ร่ืนเริงวงศ 
๒๔๗๔ นางอรามศรี  โรจนสุพจน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




