
หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่   
๕  ธันวาคม  ๒๕๔๙  รวมทั้งสิ้น  ๗,๕๗๕  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ประจําป  ๒๕๔๙ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 
 ๑ นายสุทิน  นพเกตุ 
 ๒ นายคํานวณ  ชโลปถัมภ 
 ๓ นายณรงค  นุนทอง 
 ๔ นายนิวัฒน  พนชั่ว 
 ๕ นายปรีดี  หิรัญพฤกษ 
 ๖ นายสมบูรณ  ทองบุราณ 
 ๗ นายอิมรอน  มะลูลีม 
 ๘ พลโท  โอภาส  รัตนบุรี 
 ๙ นายไชยวัฒน  ธํารงศรีสุข 
 ๑๐ นายวรพจน  วิศรุตพิชญ 
 ๑๑ พลเอก  ไวพจน  ศรีนวล 
 ๑๒ นายสันติ  บางออ 
 ๑๓ พลเอก  กัมพล  วิทยาสารรณยุต 
 ๑๔ พลเอก  ขราวุธ  เขมะโยธิน 
 ๑๕ พลเอก  ขวัญชาติ  กลาหาญ 
 ๑๖ พลเอก  เขมรัฐ  กาญจนวัฒน 
 ๑๗ พลเอก  ชัยยุทธ  เทพยสุวรรณ 
 ๑๘ พลเอก  ทนงศักด์ิ  ตุวินันทน 
 ๑๙ พลเอก  ทศพร  งามอุโฆษ 
 ๒๐ พลเอก  ธวัช  จารุกลัส 
 ๒๑ พลเอก  ธวัชชัย  วัฒนะ 
 ๒๒ พลเอก  ธีระฉัตร  คํารพวงศ 

 ๒๓ พลเอก  นิพนธ  ธีระพงษ 
 ๒๔ พลเอก  นิพัฒน  ทัพมงคล 
 ๒๕ พลเอก  ปมุข  อุทัยฉาย 
 ๒๖ พลเอก  พลัฎฐ  เพ็ชรสดศิลป 
 ๒๗ พลเอก  พิชาญเมธ  มวงมณี 
 ๒๘ พลเอก  ไพโรจน  วัฒนโยธิน 
 ๒๙ พลเอก  ไพศาล  กตัญู 
 ๓๐ พลเอก  ภิญโญ  แกวปลั่ง 
 ๓๑ พลเอก  วีรศักด์ิ  ไพรัช 
 ๓๒ พลเอก  สธน  ทับทิมไทย 
 ๓๓ พลเอก  สพร่ัง  กัลยาณมิตร 
 ๓๔ พลเอก  สมเจตน  บุญถนอม 
 ๓๕ พลเอก  สมบูรณ  ทีฆทรัพย 
 ๓๖ พลเอก  สาโรจน  ฐิตวัฒนกุล 
 ๓๗ พลเอก  สุเทพ  โพธิ์สุวรรณ 
 ๓๘ พลเอก  สุรฤทธิ์  จันทราทิพย 
 ๓๙ พลเอก  เสรณี  รัตนชื่น 
 ๔๐ พลเอก  โสภณ  ศีลพิพัฒน 
 ๔๑ พลเอก  เหิร  วรรณประเสริฐ 
 ๔๒ พลเอก  อมรฤทธิ์  แพทยเจริญ 
 ๔๓ พลเอก  อัฏฐพร  เจริญพานิช 
 ๔๔ พลเอก  อากาศ  วงษเกิด 
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 ๔๕ พลเอก  อาทร  โลหิตกุล 
 ๔๖ พลเอก  อุดม  พรหมโยธิน 
 ๔๗ พลเรือเอก  กําธร  พุมหิรัญ 
 ๔๘ พลเรือเอก  ชูศักด์ิ  เสนานิกรม 
 ๔๙ พลเรือเอก  ชูศักด์ิ  เอโกบล 
 ๕๐ พลเรือเอก  เดชา  อยูพรต 
 ๕๑ พลเรือเอก  ทวิช  ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๕๒ พลเรือเอก  เทอดศักด์ิ  เวศกาวี 
 ๕๓ พลเรือเอก  เทียนชัย  มังกร 
 ๕๔ พลเรือเอก  นพพร  อาชวาคม 
 ๕๕ พลเรือเอก  ประวิตร  ศรีสุขวัฒนา 
 ๕๖ พลเรือเอก  วีระพันธ  งอกงาม 
 ๕๗ พลเรือเอก  ศักด์ิ  วาสิกะสิน 
 ๕๘ พลเรือเอก  สุรศักด์ิ  ศรีอรุณ 
 ๕๙ พลเรือเอก  สุรินทร  เริงอารมณ 
 ๖๐ พลอากาศเอก  จิรศักด์ิ  ภูวนารถนุรักษ 
 ๖๑ พลอากาศเอก  ณรงคศักด์ิ  สังขพงศ 
 ๖๒ พลอากาศเอก  ถวัลย  มหาดไทย 
 ๖๓ พลอากาศเอก  ปโยรส  เลิศสมบูรณ 
 ๖๔ พลอากาศเอก  ไพโรจน  รัตนพล 
 ๖๕ พลอากาศเอก  ไศลดิษฐ  สันตกุล 
 ๖๖ พลอากาศเอก  สุรชัย  สุทธิโชติ 
 ๖๗ พลโท  ชัชวาลย  อัคนิทัต 
 ๖๘ พลโท  นรเศรษฐ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๖๙ พลโท  วิทวัส  รชตะนันทน 
 ๗๐ พลโท  สุรพล  พัวไพโรจน 

 ๗๑ พลเรือโท  วัชรินทร  สุวินทรากร 
 ๗๒ นายปยพันธุ  นิมมานเหมินท 
 ๗๓ นายศุภชัย  จงศิริ 
 ๗๔ นายสถิตย  ล่ิมพงศพันธุ 
 ๗๕ นายอุทิศ  ธรรมวาทิน 
 ๗๖ นายฐากูร  พานิช 
 ๗๗ นายทินกร  กรรณสูต 
 ๗๘ นายธวัชชัย  ปยรัตน 
 ๗๙ นายบัณฑิต  โสตถิพลาฤทธิ์ 
 ๘๐ นายอดิศักด์ิ  ภาณุพงศ 
 ๘๑ นายภิรมย  สิมะเสถียร 
 ๘๒ นายวัลลภ  พลอยทับทิม 
 ๘๓ นายอภิชาติ  พงษศรีหดุลชัย 
 ๘๔ นายเทิดศักด์ิ  เศรษฐมานพ 
 ๘๕ นายฉัตรชัย  รัตโนภาส 
 ๘๖ นายสุวัช  สิงหพันธุ 
 ๘๗ นายสือ  ลออุทัย 
 ๘๘ นายณอคุณ  สิทธิพงศ 
 ๘๙ นายพรชัย  รุจิประภา 
 ๙๐ นายราเชนทร  พจนสุนทร 
 ๙๑ นายธีระบูลย  โพบุคดี 
 ๙๒ นายนิรันดร  จงวุฒิเวศย 
 ๙๓ นายนิวัตน  สวัสด์ิแกว 
 ๙๔ นายประสาท  พงษศิวาภัย 
 ๙๕ นายพิสิฐ  เกตุผาสุข 
 ๙๖ นายพีรพล  ไตรทศาวิทย 
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 ๙๗ นายรัชทิน  ศยามานนท 
 ๙๘ นายวิชัย  ศรีขวัญ 
 ๙๙ นายวิทยา  ปณฑะแพทย 
 ๑๐๐ นายสมพร  ใชบางยาง 
 ๑๐๑ นายสุขุมรัฏฐ  สาริบุตร 
 ๑๐๒ นายสุรพล  ภาษิตนิรันดร 
 ๑๐๓ นายอมรทัต  นิรัติศยกุล 
 ๑๐๔ นายอมรพันธุ  นิมานันท 
 ๑๐๕ นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี 
 ๑๐๖ นายฐาปบุตร  ชมเสวี 
 ๑๐๗ นายสุรินทร  จิรวิศิษฎ 
 ๑๐๘ นายกฤษ  เพิ่มทันจิตต 
 ๑๐๙ นายกําธร  กุลชล 
 ๑๑๐ นายเกรียง  ต้ังสงา 
 ๑๑๑ นายเกียรติศักด์ิ  ชานนนารถ 
 ๑๑๒ นายถิรพัฒน  วิลัยทอง 
 ๑๑๓ นายบรรจง  มไหสวริยะ 
 ๑๑๔ นายบุญชู  กุลประดิษฐารมณ 
 ๑๑๕ นายประกอบ  วิโรจนกูฏ 
 ๑๑๖ นายพงษศักด์ิ  อังกสิทธิ์ 
 ๑๑๗ นายพรายพล  คุมทรัพย 
 ๑๑๘ นายพิชิต  พิทักษเทพสมบัติ 
 ๑๑๙ นายยงยุทธ  เหราบัตย 
 ๑๒๐ นายวัลลภ  สุระกําพลธร 
 ๑๒๑ นายวิรัติ  พาณิชยพงษ 
 ๑๒๒ นายวิษณุ  ธรรมลิขิตกุล 

 ๑๒๓ นายสารเนตร  ไวคกุล 
 ๑๒๔ นายสุชาติ  พหลภาคย 
 ๑๒๕ นายสุรชัย  ศิริไกร 
 ๑๒๖ นายเกรียงศักด์ิ  เวทีวุฒาจารย 
 ๑๒๗ นายจักรธรรม  ธรรมศักด์ิ 
 ๑๒๘ นายบรรพต  ตนธีรวงศ 
 ๑๒๙ นายพิพัฒน  ย่ิงเสรี 
 ๑๓๐ นายไพรัช  ธุวะเศรษฐกุล 
 ๑๓๑ นายมานิต  ธีระตันติกานนท 
 ๑๓๒ นายสงวน  นิตยารัมภพงศ 
 ๑๓๓ นายสราวุธ  สุวัณณทัพพะ 
 ๑๓๔ นายสุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ 
 ๑๓๕ นายอุดม  เดชมณี 
 ๑๓๖ นายกิตติศักด์ิ  กิตติสิมานนท 
 ๑๓๗ นายจารนัย  อานามวัฒน 
 ๑๓๘ นายชานนท  สุศรีวรพฤฒิ 
 ๑๓๙ นายณรงค  ชโลปถัมภ 
 ๑๔๐ นายยรรยง  พิทยพันธุ 
 ๑๔๑ นายราฆพ  โกสิยานันท 
 ๑๔๒ นายวิเชฎฐ  มุสิกรังษี 
 ๑๔๓ รอยโท  วิโรจน  รัตนประเสริฐ 
 ๑๔๔ นายวีระวัฒน  เกรียงเกษม 
 ๑๔๕ เรือโท  สมชัย  พันธภูวงศ 
 ๑๔๖ นายสมชาย  ยุววิทยาพานิช 
 ๑๔๗ นายสาโรจน  ทองแสง 
 ๑๔๘ นายสุเทพ  รักไตรรงค 
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 ๑๔๙ นายอนันต  ฟารุงสาง 
 ๑๕๐ นายอัคคสิทธิ์  ฉวรรณกุล 
 ๑๕๑ พลตํารวจเอก  อชิรวิทย  สุพรรณเภสัช 
 ๑๕๒ พลตํารวจโท  ชาตรี  สุนทรศร 
 ๑๕๓ พลตํารวจโท  วราสิทธิ์  พรเลิศ 
 ๑๕๔ พลตํารวจโท  วัชรพล  ประสารราชกิจ 
 ๑๕๕ นายกมล  ธีรเวชพลกุล 
 ๑๕๖ นายกษิดิศ  มงคลศิริภัทรา 
 ๑๕๗ นายกอบกฤษณ  จันทรเจริญ 
 ๑๕๘ นายกิตติพงษ  ศิริโรจน 
 ๑๕๙ นายกอเกียรติ  เอี่ยมบุตรลบ 
 ๑๖๐ นายจรัญ  เนาวพนานนท 
 ๑๖๑ นายจรัญ  รัตตมณี 
 ๑๖๒ นายจักรกฤษณ  อนันตสุชาติกุล 
 ๑๖๓ นายจาตุรงค  สรนุวัตร 
 ๑๖๔ นายจําแลง  กุลเจริญ 
 ๑๖๕ นายจิรพงษ  ทัศนเอี่ยม 
 ๑๖๖ นายฉกาจกิต  พัฒนานุพงษ 
 ๑๖๗ นายชัยพร  สมบญุวงค 
 ๑๖๘ นายชัยพัฒน  ชินวงศ 
 ๑๖๙ นายชาญณรงค  ปราณีจิตต 
 ๑๗๐ นายชูเกียรติ  ดิลกแพทย 
 ๑๗๑ นายชูศักด์ิ  ทองวิทูโกมาลย 
 ๑๗๒ นายไชยผล  สุรวงษสิน 
 ๑๗๓ นายณรงค  ไพบูลยวัฒนกิจ 
 ๑๗๔ นายเดชวิมล  สุมาวงศ 

 ๑๗๕ นายทรงชัย  รักษาเกียรติศักด์ิ 
 ๑๗๖ นายทรงพล  สงวนพงศ 
 ๑๗๗ นายธงชัย  วรชาติเดชา 
 ๑๗๘ นายธนิต  รัตนะผล 
 ๑๗๙ นายธวัฒนชัย  สุดใจศิริบูล 
 ๑๘๐ นายนพรัตน  ส่ีทิศประเสริฐ 
 ๑๘๑ นายบุญทอง  ปลื้มวรสวัสด์ิ 
 ๑๘๒ นายประกอบ  ลีนะเปสนันท 
 ๑๘๓ นายประมุข  อธิคมกมลาศัย 
 ๑๘๔ นายประเวศ  สุธรรมชัย 
 ๑๘๕ นายประเสริฐ  นิชโรจน 
 ๑๘๖ นายปุณณะ  จงนิมิตรสถาพร 
 ๑๘๗ นายพงษศักด์ิ  กิติสมเกียรติ 
 ๑๘๘ นายพิชัย  เพ็งผอง 
 ๑๘๙ นายไพฑูรย  ณัถฤทธิ์ 
 ๑๙๐ นายเมธา  ธรรมพนิชวัฒน 
 ๑๙๑ นายไมตรี  ศิริเมธารักษ 
 ๑๙๒ นายรักเกียรติ  วัฒนพงษ 
 ๑๙๓ นายราเชนทร  เรืองทวีป 
 ๑๙๔ นายเรวัตร  สกุลคลอย 
 ๑๙๕ นายวรพจน  วัชรางคกุล 
 ๑๙๖ นายวิชัย  อริยะนันทกะ 
 ๑๙๗ นายวิชาญ  กาญจนะ 
 ๑๙๘ นายวิชาญ  ศิริเศรษฐ 
 ๑๙๙ นายวิชิต  ทัศนานุกุลกิจ 
 ๒๐๐ นายวิเชียร  ดิเรกอุดมศักด์ิ 
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 ๒๐๑ นายวินัย  เรืองศรี 
 ๒๐๒ นายศิริชัย  ศิริชื่นวิจิตร 
 ๒๐๓ นายเศกสิทธิ์  สุขใจ 
 ๒๐๔ นายสมชัย  ฑีฆาอุตมากร 
 ๒๐๕ นายสมบูรณ  วัฒนพรมงคล 
 ๒๐๖ นายสมศักด์ิ  ขวัญแกว 
 ๒๐๗ นายสมศักด์ิ  จันทกุล 
 ๒๐๘ นายสรศักด์ิ  จันเกษม 
 ๒๐๙ นายสังคม  สุภาผล 
 ๒๑๐ นายสันติชัย  วัฒนวิกยกรรม 
 ๒๑๑ นายสันติ  วงศรัตนานนท 
 ๒๑๒ นายสันทัด  สุจริต 
 ๒๑๓ นายสาคร  ต้ังวรรณวิบูลย 
 ๒๑๔ นายสุนทร  เฟองวิวัฒน 
 ๒๑๕ นายสุพิศ  ปราณีตพลกรัง 
 ๒๑๖ นายสุรพล  เอี่ยมอธิคม 
 ๒๑๗ นายอดิศักด์ิ  ตันติวงศ 
 ๒๑๘ นายอนันต  เสนคุม 
 ๒๑๙ นายอนุรุท  บุญประดิษฐ 
 ๒๒๐ นายอมรเทพ  การะโชติ 
 ๒๒๑ นายอรรจพล  เพชรกาฬ 
 ๒๒๒ นายอรรณพ  วิทูรากร 
 ๒๒๓ นายอาคม  รุงแจง 
 ๒๒๔ นายอํานวย  ธันธรา 
 ๒๒๕ นายอําพันธ  สมบัติสถาพรกุล 
 ๒๒๖ นายอุทัย  โสภาโชติ 

 ๒๒๗ นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ 
 ๒๒๘ นายสมพล  พันธุมณี 
 ๒๒๙ นายพงศศักติฐ  เสมสันต 
 ๒๓๐ นายโพยม  อรัณยกานนท 
 ๒๓๑ นายศรีราชา  เจริญพานิช 
 ๒๓๒ คุณหญิงจันทนี  สันตะบุตร 
 ๒๓๓ นางโฉมศรี  อารยะศิริ 
 ๒๓๔ นางพันธทิพย  สุรทิณฑ 
 ๒๓๕ นางสิริพร  ไศละสูต 
 ๒๓๖ นางจันทรา  บูรณฤกษ 
 ๒๓๗ นางพวงรัตน  อัศวพิศิษฐ 
 ๒๓๘ นางกอบกาญจน  ทองประสม 
 ๒๓๙ นางสาวจิรณี  ตันติรัตนวงศ 
 ๒๔๐ นางชูศรี  พิศลยบุตร 
 ๒๔๑ นางธรีะพันธ  เหลืองทองคํา 
 ๒๔๒ นางนงพงา  ล้ิมสุวรรณ 
 ๒๔๓ นางนทีทิพย  กฤษณามระ 
 ๒๔๔ นางผาสุก  พงษไพจิตร 
 ๒๔๕ นางสาวพิมลรัตน  ไทยธรรมยานนท 
 ๒๔๖ นางสาวพิไลพันธ  พุธวัฒนะ 
 ๒๔๗ นางมาลัย  มุตตารักษ 
 ๒๔๘ นางสาวศรีสิน  คูสมิทธ 
 ๒๔๙ นางอังศุมาลย  จันทราปตย 
 ๒๕๐ นางอัจฉรา  ชีวพันธ 
 ๒๕๑ นางอัญชลี  ตัณฑศุภศิริ 
 ๒๕๒ นางอุทัยรัตน  ณ  นคร 
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 ๒๕๓ นางมยุรา  กุสุมภ 
 ๒๕๔ นางวันดี  นิงสานนท 
 ๒๕๕ นางศรีวรรณา  พูลสรรพสิทธิ์ 
 ๒๕๖ นางอินทิรา  พัวสกุล 
 ๒๕๗ นางชุตาภรณ  ลัมพสาระ 
 ๒๕๘ ทานผูหญิงทัศนีย  บุณยคุปต 
 ๒๕๙ นางสาวพีรรัตน  อังกุรรัต 
 ๒๖๐ หมอมหลวงสุดารัตน  สนิทวงศ 
 ๒๖๑ นางสาวกัลยา  สินวิสูตร 
 ๒๖๒ นางชนากานต  ธีรเวชพลกุล 
 ๒๖๓ นางชอฟา  เกิดศิริ 
 ๒๖๔ นางณณัฏฐ  ธีราทรง 
 ๒๖๕ นางนวลทิพย  ฉัตรชัยสกุล 

 ๒๖๖ นางสาวนันทวัน  เจริญชาศรี 
 ๒๖๗ นางสาวเบญจมาศ  ปญญาดิลก 
 ๒๖๘ นางปวีณา  ศรีวงษ 
 ๒๖๙ นางมัณทรี  อุชชิน 
 ๒๗๐ นางวยุรี  วัฒนวรลักษณ 
 ๒๗๑ นางวราภรณ  สหัสโพธิ์ 
 ๒๗๒ นางวิไล  นภานเุคราะห 
 ๒๗๓ นางศรีวิไล  ธรรมดุษฎี 
 ๒๗๔ นางสาวสิริกานต  มีจุล 
 ๒๗๕ นางอุไรลักษณ  ลีธรรมชโย 
 ๒๗๖ นางวันทนา  อยูสุข 
 ๒๗๗ นางบังอร  เขมะจารุ 

มหาวชิรมงกุฎ 
 ๑ นายบุญญา  หลีเหลด 
 ๒ พันเอก  สมคิด  ศรีสังคม 
 ๓ นายสม  ตะยศ 
 ๔ พลตํารวจตรี  เสกสันต  อุนสําราญ 
 ๕ นายวิเศษ  จูภิบาล 
 ๖ นายณัฐ  รัฐอมฤต 
 ๗ นายประวิตร  บุญเทียม 
 ๘ นายประสิทธิ์ศักด์ิ  มีลาภ 
 ๙ นายฤทัย  หงสสิริ 
 ๑๐ นายสมชัย  วัฒนการุณ 
 ๑๑ นายอนุสรณ  ธีระภัทรานันท 
 ๑๒ นายอาจินต  ฟกทองพรรณ 

 ๑๓ นายชั่งทอง  โอภาสศิริวิทย 
 ๑๔ นายฐานิต  ชัยยศ 
 ๑๕ นายทศพร  ศิริสัมพันธ 
 ๑๖ นายนัที  เปรมรัศมี 
 ๑๗ นายนิรันดร  เมืองพระ 
 ๑๘ นายวันชัย  ผดุงศุภไลย 
 ๑๙ นายวิชัย  วิทวัสการเวช 
 ๒๐ นายอดุลย  กอวัฒนา 
 ๒๑ พลเอก  ไตรรงค  อินทรทัต 
 ๒๒ พลเอก  ธานี  เกิดแกว 
 ๒๓ พลเอก  ธีรพงศ  จิระวงศ 
 ๒๔ พลเอก  นรินทร  แทบประสิทธิ์ 
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 ๒๕ พลเอก  พงศทัศน  เศวตเศรนี 
 ๒๖ พลเอก  มนตรี  สังขทรัพย 
 ๒๗ พลเอก  อธิคม  ตันเลิศ 
 ๒๘ พลเอก  อนุพงษ  เผาจินดา 
 ๒๙ พลโท  กฤษฎ  จันทะยานี 
 ๓๐ พลโท  เกษม  ยุกตวีระ 
 ๓๑ พลโท  คณิทธิพล  มันตาภรณ 
 ๓๒ พลโท  จรัล  วรพงศ 
 ๓๓ พลโท  จักรกฤษณ  อินทรทัต 
 ๓๔ พลโท  ฉัตรชัย  ธรรมรักษา 
 ๓๕ พลโท  เฉลิมชัย  วิรุฬหเพชร 
 ๓๖ พลโท  ชวลิต  จารุจินดา 
 ๓๗ พลโท  ชัชวาล  ทัตตานนท 
 ๓๘ พลโท  ชัยพัฒน  ธีรธํารง 
 ๓๙ พลโท  ณัฐชัย  เพิ่มทรัพย 
 ๔๐ พลโท  ณัฐเทพ  สมคะเน 
 ๔๑ พลโท  ดิชวัฒน  กุญชรานุสสรณ 
 ๔๒ พลโท  เตชิต  บรรจงอักษร 
 ๔๓ พลโท  ตอศักด์ิ  ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๔๔ พลโท  ถาวรศักด์ิ  ปริงทอง 
 ๔๕ พลโท  เถลิงพันธุ  เชี่ยวเวช 
 ๔๖ พลโท  ทวีทรัพย  โชครัตนชัย 
 ๔๗ พลโท  ทองแกว  ธีระสานต 
 ๔๘ พลโท  ธีระวัฒน  สวามิวัสดุ 
 ๔๙ พลโท  นเรศร  ศรีสุข 
 ๕๐ พลโท  นฤดม  เทียนใส 

 ๕๑ พลโท  บัญชา  กิตติคุปต 
 ๕๒ พลโท  บุญสืบ  คชรัตน 
 ๕๓ พลโท  ปฏิพนธ  กุลพิจิตร 
 ๕๔ พลโท  ประวิทย  ภักดีอาษา 
 ๕๕ พลโท  ประสารโชค  ธุวะนุติ 
 ๕๖ พลโท  ปริญญา  คุมเปลี่ยน 
 ๕๗ พลโท  ปริญญา  วีระประสิทธิ์ 
 ๕๘ พลโท  ปรีชา  โตสุขศรี 
 ๕๙ พลโท  ปติภาคย  ปอมนาค 
 ๖๐ พลโท  ผดุง  นิเวศวรรณ 
 ๖๑ พลโท  พงศศักด์ิ  กรานเลิศ 
 ๖๒ พลโท  พจน  ฉํ่าเฉียวกุล 
 ๖๓ พลโท  พรสิน  พงษสุวรรณ 
 ๖๔ พลโท  พลพรรค  ตราชู 
 ๖๕ พลโท  พหล  สงาเนตร 
 ๖๖ พลโท  พิณภาษณ  สริวัฒน 
 ๖๗ พลโท  พีระเดช  ทรัพยทองคํา 
 ๖๘ พลโท  ไพโรจน  รัฐประเสริฐ 
 ๖๙ พลโท  มนตรี  ชมภูจันทร 
 ๗๐ พลโท  มนัส  เสถียรกาล 
 ๗๑ พลโท  ระบิล  สมคิด 
 ๗๒ พลโท  รุงโรจน  จํารัสโรมรัน 
 ๗๓ พลโท  วรพงษ  สงาเนตร 
 ๗๔ พลโท  วันชัย  สุกสี 
 ๗๕ พลโท  วิชญ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
 ๗๖ พลโท  วิรัตน  บรรเลง 
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 ๗๗ พลโท  วิโรจน  บัวจรูญ 
 ๗๘ พลโท  วุฒินันท  ลีลายุทธ 
 ๗๙ พลโท  วุฒิพงศ  หอมวิเศษวงศา 
 ๘๐ พลโท  ไวยุทธ  โชติธาดา 
 ๘๑ พลโท  ศรไชย  รวยลาภ 
 ๘๒ พลโท  ศานิต  พรหมาศ 
 ๘๓ พลโท  สมบัติ  มวงกล่ํา 
 ๘๔ พลโท  สมยศ  คลองวิชา 
 ๘๕ พลโท  สังคม  จันทรธรรม 
 ๘๖ พลโท  สายัณห  อรรถเกษม 
 ๘๗ พลโท  สินชัย  นุตสถิตย 
 ๘๘ พลโท  สืบพงษ  สังขะรมย 
 ๘๙ พลโท  สุคนธ  ฉิมบานไร 
 ๙๐ พลโท  สุจิตร  สิทธิประภา 
 ๙๑ พลโท  สุทัศน  ฤทธิสมิต 
 ๙๒ พลโท  สุรัตน  สัมฤทธิ์ 
 ๙๓ พลโท  เหมรัฐ  ขํานิล 
 ๙๔ พลโท  อรชุน  พิบูลนครินทร 
 ๙๕ พลโท  อรรคพล  จําปานอย 
 ๙๖ พลโท  อรรณพ  สมบัติทวี 
 ๙๗ พลโท  อานนท  ตันติศิรินทร 
 ๙๘ พลเรือโท  ถมรัตน  หทโยดม 
 ๙๙ พลเรือโท  บรรยง  นิศามณีพงษ 
 ๑๐๐ พลเรือโท  ประสาน  ประสานพานิช 
 ๑๐๑ พลเรือโท  ไพโรจน  แกนสาร 
 ๑๐๒ พลเรือโท  วีระยุทธ  อุตตะโมท 

 ๑๐๓ พลเรือโท  สมศักด์ิ  สุทธิไวยกิจ 
 ๑๐๔ พลเรือโท  สุพจน  พฤกษา 
 ๑๐๕ พลอากาศโท  เกรียงเดช  เจียจันทรพงษ 
 ๑๐๖ พลอากาศโท  คณาพันธุ  สงวนสัตย 
 ๑๐๗ พลอากาศโท  ชัยนันท  ธรรมสุจริต 
 ๑๐๘ พลอากาศโท  ชุมพร  แสนทวีสุข 
 ๑๐๙ พลอากาศโท  ฐานิตย  เจริญจิตต 
 ๑๑๐ พลอากาศโท  ธีระฉัตร  ผลากุล 
 ๑๑๑ พลอากาศโท  พินิจ  ชาติไทย 
 ๑๑๒ พลอากาศโท  ภาษิต  เหลืองศรีดา 
 ๑๑๓ พลอากาศโท  วีรศักด์ิ  กรัดศิริ 
 ๑๑๔ พลอากาศโท  วีระคุปต  ศรีสงคราม 
 ๑๑๕ พลอากาศโท  วุฒินันท  ตุลยลักษณ 
 ๑๑๖ พลอากาศโท  ศุภพล  ดวงแกว 
 ๑๑๗ พลอากาศโท  หมอมหลวงสุทธิรัตน   
  เกษมสันต 
 ๑๑๘ พลอากาศโท  สุเมธ  โพธิ์มณี 
 ๑๑๙ พลอากาศโท  โสภณ  ทําประโยชน 
 ๑๒๐ พลอากาศโท  อดิเรก  ศาสตระรุจิ 
 ๑๒๑ พลอากาศโท  อิทธพร  ศุภวงศ 
 ๑๒๒ พลตรี  ธนศักด์ิ  สุทธิเทศ 
 ๑๒๓ พลตรี  นิรันดร  พัฒนพงษพานิช 
 ๑๒๔ พลตรี  พันธุเทพ  เชาวโชติ 
 ๑๒๕ พลตรี  พัลลภ  เรขะรุจิ 
 ๑๒๖ พลตรี  รชต  วีรเธียร 
 ๑๒๗ พลตรี  วิรัช  หาญผจญศึก 
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 ๑๒๘ พลตรี  วีรวัฒน  ตันสุหัช 
 ๑๒๙ พลตรี  สุรชัย  อรุณบุตร 
 ๑๓๐ พลตรี  อนนต  นอบไทย 
 ๑๓๑ พลตรี  อารักษ  ประภาพันธ 
 ๑๓๒ พลตรี  เอเซีย  วงษสวัสด์ิ 
 ๑๓๓ พลตรี  เอราวัต  กุญชร  ณ  อยุธยา 
 ๑๓๔ พลเรือตรี  กรสัคค  ออนนุม 
 ๑๓๕ พลเรือตรี  กัมปนาท  ภูเจริญยศ 
 ๑๓๖ พลเรือตรี  คงวัฒน  นีละศรี 
 ๑๓๗ พลเรือตรี  ฉลอง  พัฒนโสภณ 
 ๑๓๘ พลเรือตรี  ชัชวาล  สีมานนทปริญญา 
 ๑๓๙ พลเรือตรี  ชัยวัฒน  ภูทอง 
 ๑๔๐ พลเรือตรี  ณรงค  เทศวิศาล 
 ๑๔๑ พลเรือตรี  ณรงค  บุนนาค 
 ๑๔๒ พลเรือตรี  เดชวุฒิ  มะลิซอน 
 ๑๔๓ พลเรือตรี  ทะเล  เปรุนาวิน 
 ๑๔๔ พลเรือตรี  ธนันตชัย  สายหรุน 
 ๑๔๕ พลเรือตรี  ธรรมนูญ  สุขวัฒนา 
 ๑๔๖ พลเรือตรี  ธีรวัฒน  ศรีถาพร 
 ๑๔๗ พลเรือตรี  นพดล  โชคระดา 
 ๑๔๘ พลเรือตรี  นิคม  หอมเจริญ 
 ๑๔๙ พลเรือตรี  นิวัติ  ศิริพละ 
 ๑๕๐ พลเรือตรี  ประชา  ศิลปศรีกุล 
 ๑๕๑ พลเรือตรี  พีรสรรพ  วัชรมูล 
 ๑๕๒ พลเรือตรี  รุงรัตน  บุณยรัตพันธุ 
 ๑๕๓ พลเรือตรี  วรศักด์ิ  จันหนู 

 ๑๕๔ พลเรือตรี  วิโรจน  รุธิรวัฒน 
 ๑๕๕ พลเรือตรี  วีรพล  กิจสมบัติ 
 ๑๕๖ พลเรือตรี  ศักด์ิชาย  อุบลเดชประชารักษ 
 ๑๕๗ พลเรือตรี  ศิริชัย  ขนิษฐกุล 
 ๑๕๘ พลเรือตรี  สมหมาย  ปราการสมุทร 
 ๑๕๙ พลเรือตรี  สุกิจ  สยะนานนท 
 ๑๖๐ พลเรือตรี  สุชีพ  ชางเสวก 
 ๑๖๑ พลเรือตรี  สุธี  เมนะโพธิ 
 ๑๖๒ พลเรือตรี  สุรพงษ  ชะระอ่ํา 
 ๑๖๓ พลเรือตรี  สุรพจน  ผลอวยพร 
 ๑๖๔ พลเรือตรี  สุริยา  ณ  นคร 
 ๑๖๕ พลเรือตรี  อภิวัฒน  ศรีวรรธนะ 
 ๑๖๖ พลเรือตรี  อรรถพงษ  ณ  นคร 
 ๑๖๗ พลอากาศตรี  กนกศักด์ิ  ประเสรฐิสม 
 ๑๖๘ พลอากาศตรี  คํารบ  ลียะวณิช 
 ๑๖๙ พลอากาศตรี  ชุมพล  ทองคํา 
 ๑๗๐ พลอากาศตรี  บัญชา  พัทมุข 
 ๑๗๑ พลอากาศตรี  พิภพ  บัววิรัตน 
 ๑๗๒ พลอากาศตรี  ไพบูลย  เจริญสมบัติ 
 ๑๗๓ พลอากาศตรี  มนตรี  ดิสถาพร 
 ๑๗๔ พลอากาศตรี  มนู  อเนกสุข 
 ๑๗๕ พลอากาศตรี  วันธงไชย  นุตตโยธิน 
 ๑๗๖ พลอากาศตรี  วิโรจน  ระภาพันธ 
 ๑๗๗ พลอากาศตรี  สมหมาย  ศาลากิจ 
 ๑๗๘ พลอากาศตรี  สันทัสก  ฉิมพาลี 
 ๑๗๙ พลอากาศตรี  สุพล  วิทยาเวช 
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 ๑๘๐ พลอากาศตรี  อภิชาติ  โกยสุขโข 
 ๑๘๑ พลอากาศตรี  อายุตม  พลับจาง 
 ๑๘๒ นายมานะ  หลักทอง 
 ๑๘๓ นายวินัย  วิทวัสการเวช 
 ๑๘๔ นายสมชาย  ชิโนดม 
 ๑๘๕ นายเสนีย  เจริญกุล 
 ๑๘๖ นายกฤต  ไกรจิตติ 
 ๑๘๗ นายกาญจน  ชีรานนท 
 ๑๘๘ นายกุลกุมุท  สิงหรา  ณ  อยุธยา 
 ๑๘๙ นายเฉลิมพล  ทันจิตต 
 ๑๙๐ นายเปยมศักด์ิ  มิลินทจินดา 
 ๑๙๑ นายพิศาล  มาณวพัฒน 
 ๑๙๒ นายรัฐกิจ  มานะทัต 
 ๑๙๓ นายวิบูลย  คูสกุล 
 ๑๙๔ นายสมศักด์ิ  สุริยวงศ 
 ๑๙๕ นายสัจจพันธุ  อัตถากร 
 ๑๙๖ นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแกว 
 ๑๙๗ นายสุโข  ภิรมยนาม 
 ๑๙๘ นายอภิชาติ  ชินวรรโณ 
 ๑๙๙ นายสมพงษ  ชาตะวิถี 
 ๒๐๐ นายชาญยุทธ  โฆศิรินนท 
 ๒๐๑ นายจรัลธาดา  กรรณสูต 
 ๒๐๒ นายฉันทลักษณ  บุศยอังกูร 
 ๒๐๓ นายมานิต  พันธุประภา 
 ๒๐๔ นายละเอียด  สายน้ําเขียว 
 ๒๐๕ นายเศวต  ตันพลีรัตน 

 ๒๐๖ นายสุเทพ  ล้ิมทองกุล 
 ๒๐๗ นายอนันต  ภูสิทธิกุล 
 ๒๐๘ นายเกริกเกียรติ  ศตวุฒิ 
 ๒๐๙ นายจุลละพนัธ  จุลละโพธิ 
 ๒๑๐ นายชัยสวัสด์ิ  กิตติพรไพบูลย 
 ๒๑๑ นายชาญชัย  เตชัสหงส 
 ๒๑๒ นายธรงค  อุชชิน 
 ๒๑๓ นายประเสริฐ  วรัญูรัตนะ 
 ๒๑๔ นายปญจะ  คุปรัตน 
 ๒๑๕ นายศิลปชัย  จารุเกษมรัตนะ 
 ๒๑๖ นายอัศวิน  กรรณสูต 
 ๒๑๗ นายไพศาล  กุวลัยรัตน 
 ๒๑๘ นายสมศักด์ิ  โพธิสัตย 
 ๒๑๙ นายอภิวัฒน  เศรษฐรักษ 
 ๒๒๐ นายเทอดศักด์ิ  แพทยานันท 
 ๒๒๑ นายกุญญพันธ  แรงขํา 
 ๒๒๒ นายบรรยงค  ล้ิมประยูรวงศ 
 ๒๒๓ นายเจด็จ  มุสิกวงศ 
 ๒๒๔ นายชิดพงษ  ฤทธิประศาสน 
 ๒๒๕ นายณรงคพงศ  โพธิสมบัติ 
 ๒๒๖ นายไตรสิทธิ์  สินสมบูรณทอง 
 ๒๒๗ นายธวัชชัย  เทอดเผาไทย 
 ๒๒๘ นายบุญสนอง  บุญมี 
 ๒๒๙ นายบุญสม  พริินทรยวง 
 ๒๓๐ นายประภาศ  บุญยินดี 
 ๒๓๑ นายปราการ  เมฆสุภะ 
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 ๒๓๒ วาที่รอยตรี  พงษศักด์ิ  พลายเวช 
 ๒๓๓ นายพูลศักด์ิ  ประณุทนรพาล 
 ๒๓๔ นายวราวุธ  วราภรณ 
 ๒๓๕ นายวิทยา  ผิวผอง 
 ๒๓๖ นายวิรัช  พวงทิพากร 
 ๒๓๗ นายวีระยุทธ  เอี่ยมอําภา 
 ๒๓๘ นายวีระวิทย  วิวัฒนวานิช 
 ๒๓๙ นายศิวะ  ศิริเสาวลักษณ 
 ๒๔๐ นายสมบูรณ  ศรีพัฒนาวัฒน 
 ๒๔๑ นายสยุมพร  ล่ิมไทย 
 ๒๔๒ นายสุรพล  พงษไทยพัฒน 
 ๒๔๓ นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ 
 ๒๔๔ นายกิตติพงษ  กิตยารักษ 
 ๒๔๕ นายจอน  เลอวิทยวรพงศ 
 ๒๔๖ นายชาติชาย  สุทธิกลม 
 ๒๔๗ นายประหยัด  จริงจิตร 
 ๒๔๘ นายชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล 
 ๒๔๙ นายทรงศักด์ิ  ตันตะโยธิน 
 ๒๕๐ นายสมศักด์ิ  สุโมตยกุล 
 ๒๕๑ นายสด  แดงเอียด 
 ๒๕๒ นายสมบัติ  แกวสุจริต 
 ๒๕๓ นายอภินันท  โปษยานนท 
 ๒๕๔ นายกษิดิศ  อื้อเชี่ยวชาญกิจ 
 ๒๕๕ นายกําจร  ตติยกวี 
 ๒๕๖ นายกําธร  ธรรมประเสริฐ 
 ๒๕๗ นายกิตติ  จันทรเลิศฤทธิ์ 

 ๒๕๘ นายกิตติ  จิระรัตนโพธิ์ชัย 
 ๒๕๙ นายกิตติ  บุนนาค 
 ๒๖๐ นายเกรียงศักด์ิ  ปทมเรขา 
 ๒๖๑ นายเกรียงศักด์ิ  สยะนานนท 
 ๒๖๒ นายเกรียงศักด์ิ  สุวรรณโพธิ์ศรี 
 ๒๖๓ นายเกษม  พิพัฒนปญญานุกูล 
 ๒๖๔ นายเกษม  สาหรายทิพย 
 ๒๖๕ นายครองชัย  หัตถา 
 ๒๖๖ นายจรัญ  มหาทุมะรัตน 
 ๒๖๗ นายจริงแท  ศิริพานิช 
 ๒๖๘ นายจํารัส  ล้ิมตระกูล 
 ๒๖๙ นายฉัตรชัย  ศรไชย 
 ๒๗๐ นายเฉลย  พูนสวน 
 ๒๗๑ นายชนะ  วันหนุน 
 ๒๗๒ นายชนัญ  วงษวิภาค 
 ๒๗๓ นายชยากริต  ศิริอุปถัมภ 
 ๒๗๔ นายชวาลา  บุรณศิริ 
 ๒๗๕ นายชัยณรงค  อิงคากุล 
 ๒๗๖ นายชัยยุทธ  ชางสาร 
 ๒๗๗ นายชาญชุติ  จรรยาสัณห 
 ๒๗๘ นายชํานาญ  เชาวกีรติพงศ 
 ๒๗๙ นายชํานาญ  อภิวัฒนศร 
 ๒๘๐ นายชูศักด์ิ  เอกเพชร 
 ๒๘๑ นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ 
 ๒๘๒ นายซําแกว  หวานวารี 
 ๒๘๓ นายณรงค  ใจหาญ 
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 ๒๘๔ นายณสรรค  ผลโภค 
 ๒๘๕ นายดนัย  บุณยเกียรติ 
 ๒๘๖ นายถาวร  สุทธิไชยากุล 
 ๒๘๗ นายทรงศักด์ิ  ปรางควัฒนากุล 
 ๒๘๘ นายทองหลอ  วงษธรรมา 
 ๒๘๙ นายธนู  ฉุยฉาย 
 ๒๙๐ นายธราธิป  โคละทัต 
 ๒๙๑ นายธวัชชัย  รัตนชเลศ 
 ๒๙๒ นายธวัช  วีระศิริวัฒน 
 ๒๙๓ นายธานินทร  ภูพัฒน 
 ๒๙๔ นายธํารงสิน  เจียรตระกูล 
 ๒๙๕ นายธีรมน  ไวโรจนกิจ 
 ๒๙๖ นายธีระ  วิสิทธิ์พานิช 
 ๒๙๗ นายนรา  สมประสงค 
 ๒๙๘ นายนิพนธ  ตังคณานุรักษ 
 ๒๙๙ นายบัณฑิต  จินตนาปราโมทย 
 ๓๐๐ นายบัณฑิต  ฟุงธรรมสาร 
 ๓๐๑ นายบุญชัด  เนติศักด์ิ 
 ๓๐๒ นายบุญนิตย  ทวีบูรณ 
 ๓๐๓ นายบุญเรือง  ชื่นสุวิมล 
 ๓๐๔ นายบุญศรี  มีวงศอุโฆษ 
 ๓๐๕ นายบุญสม  พึ่งปาน 
 ๓๐๖ นายประจักษ  บุญอารีย 
 ๓๐๗ นายประทิน  พิมสาร 
 ๓๐๘ นายประสงค  อิงสุวรรณ 
 ๓๐๙ นายประสิทธิ์  ใจศิล 

 ๓๑๐ นายปราโมทย  ประเสริฐ 
 ๓๑๑ นายปริญญา  อรุณวิสุทธิ์ 
 ๓๑๒ นายปรีชา  คําภักดี 
 ๓๑๓ นายปรีชา  เนาวเย็นผล 
 ๓๑๔ นายปรีชา  ศิริทองถาวร 
 ๓๑๕ นายปยวัฒน  พันธุโกศล 
 ๓๑๖ นายพงศทิพย  วิโนทัย 
 ๓๑๗ นายพงศ  หรดาล 
 ๓๑๘ นายพงษธร  จรัญญากรณ 
 ๓๑๙ นายพนัส  วุฒิสาร 
 ๓๒๐ นายพรชัย  มูลพฤกษ 
 ๓๒๑ นายพรเทพ  เทียนสิวากุล 
 ๓๒๒ นายพรพิพัฒน  เพิ่มผล 
 ๓๒๓ นายพรสิทธิ์  พัฒธนานุรักษ 
 ๓๒๔ นายพันธุศักด์ิ  ลักษณบุญสง 
 ๓๒๕ นายพิพัฒน  ลักษมีจรัลกุล 
 ๓๒๖ นายพีรวุฒิ  เจริญศุภพงศ 
 ๓๒๗ นายพีระ  บูรณะกิจเจริญ 
 ๓๒๘ นายเพิ่มศักด์ิ  ศิริวรรณ 
 ๓๒๙ นายไพบูลย  รัตนประเสริฐ 
 ๓๓๐ นายไพบูลย  เสรีวิวัฒนา 
 ๓๓๑ นายไพศาล  สิทธิกรกุล 
 ๓๓๒ นายภูวดล  ทรงประเสริฐ 
 ๓๓๓ นายมงคล  แฝงสาเคน 
 ๓๓๔ นายมนตชัย  เทียนทอง 
 ๓๓๕ นายมะโน  คําบํารุง 
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 ๓๓๖ นายมานพ  คณะโต 
 ๓๓๗ นายยนต  มุสิก 
 ๓๓๘ นายยศ  สันตสมบัติ 
 ๓๓๙ นายยุทธนา  กุลวิทิต 
 ๓๔๐ นายยุทธพงศ  วีระวัฒนตระกูล 
 ๓๔๑ นายรณชัย  อธิสุข 
 ๓๔๒ นายรัตติกร  วรากูลศิริพันธุ 
 ๓๔๓ นายรุงพงษ  ชัยนาม 
 ๓๔๔ นายวรพจน  ศรีวงษคล 
 ๓๔๕ นายวรพล  พรหมิกบุตร 
 ๓๔๖ นายวสันณ  เพชรรัตน 
 ๓๔๗ นายวัฒน  บุญกอบ 
 ๓๔๘ นายวัลลภ  แกวเกษ 
 ๓๔๙ นายวิชัย  แหวนเพชร 
 ๓๕๐ นายวิชิต  คนึงสุขเกษม 
 ๓๕๑ นายวิเชียร  กิจปรีชาวนิช 
 ๓๕๒ นายวิฑูรย  พลาวุฑฒ 
 ๓๕๓ นายวิทูรย  ประสงควัฒนา 
 ๓๕๔ นายวิเทศ  ลงกานี 
 ๓๕๕ นายวิบูลย  ฤทธิทิศ 
 ๓๕๖ นายวบิูลย  แสงวีระพันธุศิริ 
 ๓๕๗ นายวิรัช  พัฒนาภรณ 
 ๓๕๘ นายวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ 
 ๓๕๙ นายวิวัฒน  อนิวรรตกูล 
 ๓๖๐ นายวีรพล  คูคงวิริยพันธุ 
 ๓๖๑ นายวีระศักด์ิ  วองปรีชา 

 ๓๖๒ นายศรเทพ  ธัมวาสร 
 ๓๖๓ นายศักดา  ไชกิจภิญโญ 
 ๓๖๔ นายศักด์ิชัย  ชูโชติ 
 ๓๖๕ นายศิริชัย  กาญจนวาสี 
 ๓๖๖ นายศุภฤกษ  มั่นใจตน 
 ๓๖๗ นายศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย 
 ๓๖๘ นายสมเกียรติ  ปยะธีรธิติวรกุล 
 ๓๖๙ นายสมชัย  นิรุตติศาสน 
 ๓๗๐ นายสมชาติ  โตรักษา 
 ๓๗๑ นายสมชาย  จันทรผองแสง 
 ๓๗๒ นายสมชาย  ชูชาติ 
 ๓๗๓ นายสมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 
 ๓๗๔ นายสมโชติ  อองสกุล 
 ๓๗๕ นายสมนึก  วงศทอง 
 ๓๗๖ นายสมบัติ  ขวัญดี 
 ๓๗๗ นายสมบัติ  ศรีชูวงศ 
 ๓๗๘ นายสมบูรณ  ธนาศุภวัฒน 
 ๓๗๙ นายสมพร  อิศวิลานนท 
 ๓๘๐ นายสมภพ  นวีภาพ 
 ๓๘๑ นายสมภพ  พระธานี 
 ๓๘๒ นายสมภพ  มานะรังสรรค 
 ๓๘๓ นายสมยศ  เชิญอักษร 
 ๓๘๔ นายสมศักด์ิ  สุหรายคิมหันต 
 ๓๘๕ นายสราวุธ  สุธรรมาสา 
 ๓๘๖ นายสวัสด์ิ  ต๋ีชื่น 
 ๓๘๗ รอยเอก  สังคม  จงพิพัฒนวณิชย 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๘๘ นายสันติ  ทองพํานัก 
 ๓๘๙ นายสิทธิรักษ  จันทรสวาง 
 ๓๙๐ นายสิริเกียรติ  รัชชุศานติ 
 ๓๙๑ นายสืบพงษ  รักษาทรัพย 
 ๓๙๒ นายสุจริต  คูณธนกุลวงศ 
 ๓๙๓ นายสุชาติ  เถาทอง 
 ๓๙๔ นายสุเชษฐ  สมิตินันทน 
 ๓๙๕ นายสุทธนู  ศรีไสย 
 ๓๙๖ นายสุทธิพันธ  จิราธิวัฒน 
 ๓๙๗ นายสุทธิ  พิกุลศิริ 
 ๓๙๘ นายสุนันท  สีสังข 
 ๓๙๙ นายสุพจน  หารหนองบัว 
 ๔๐๐ นายสุมนต  สกลไชย 
 ๔๐๑ นายสุรชัย  เดชคุณากร 
 ๔๐๒ นายสุรพล  อารียกุล 
 ๔๐๓ นายสุริยพงศ  วัฒนาศักด์ิ 
 ๔๐๔ นายสุวัฒน  วิรุฬหสิงห 
 ๔๐๕ นายสุวัฒน  วิวัฒนานนท 
 ๔๐๖ นายเสนห  จุยโต 
 ๔๐๗ นายเสนห  ญาณสาร 
 ๔๐๘ นายโสรีช  โพธิแกว 
 ๔๐๙ นายอนันต  สกุลกิม 
 ๔๑๐ นายอนุกูล  พลศิริ 
 ๔๑๑ นายอนุรักษ  ปญญานุวัฒน 
 ๔๑๒ นายอนุสรณ  จวงพานิช 
 ๔๑๓ นายอภิชาต  ภัทรธรรม 

 ๔๑๔ นายอภินันท  สุประเสริฐ 
 ๔๑๕ นายอรรณพ  พงษวาท 
 ๔๑๖ นายอรัญ  อินเจริญศักด์ิ 
 ๔๑๗ นายอาทิ  เครือวิทย 
 ๔๑๘ นายอายุวัฒน  สวางผล 
 ๔๑๙ นายอํานวย  คําต้ือ 
 ๔๒๐ นายอํานวย  มณีศรีวงศกูล 
 ๔๒๑ นายอินทวัฒน  บุรีคํา 
 ๔๒๒ นายอุดม  ชัยทอง 
 ๔๒๓ นายอุฤทธิ์  บุญมาก 
 ๔๒๔ นายเอกรินทร  อนุกูลยุทธธน 
 ๔๒๕ นายเอ็จ  สโรบล 
 ๔๒๖ นายกุลเดช  เตชะนภารักษ 
 ๔๒๗ นายเกริก  รัตอาภา 
 ๔๒๘ นายเกรียง  อัศวรุงนิรันดร 
 ๔๒๙ นายเกษมศักด์ิ  แกวอิ่ม 
 ๔๓๐ นายคํานวณ  อึ้งชูศักด์ิ 
 ๔๓๑ นายคํารณ  ไชยศิริ 
 ๔๓๒ นายจักรกฤษณ  ภูมิสวัสด์ิ 
 ๔๓๓ นายจํานง  กุลนรัตน 
 ๔๓๔ นายจิระพันธ  สมทรัพย 
 ๔๓๕ วาที่รอยตรี  ฉลอง  ทองแผ 
 ๔๓๖ นายชัยพจน  สวัสดิวัลลภ 
 ๔๓๗ นายชัยยันต  ตันวัฒนกุล 
 ๔๓๘ นายชัยรัตน  สุขดานนท 
 ๔๓๙ นายชัยโรจน  ขุมมงคล 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๔๔๐ นายชัยสิทธิ์  แสงทวีสิน 
 ๔๔๑ นายชาญเวช  ศรัทธาพุทธ 
 ๔๔๒ นายชาญ  เอื้อโกวิทธุชัย 
 ๔๔๓ นายชุษณะ  มะกรสาร 
 ๔๔๔ นายชูรัตน  คูสกุลรัตน 
 ๔๔๕ นายเชาวลิตร  จีระดิษฐ 
 ๔๔๖ นายเชาว  สุระดม 
 ๔๔๗ นายถวิล  กลิ่นวิมล 
 ๔๔๘ นายทนงค  วัฒนประสาน 
 ๔๔๙ นายทนง  อาทรธรรมรัตน 
 ๔๕๐ นายทวศีักด์ิ  โชติวัฒนพงษ 
 ๔๕๑ นายทวีศักด์ิ  ตรัยเวช 
 ๔๕๒ นายทองคํา  สุนทรเทพวรากุล 
 ๔๕๓ นายทองประกอบ  ศิริวาณิชย 
 ๔๕๔ นายเทียม  ชื่นกองแกว 
 ๔๕๕ นายเทียม  อังสาชน 
 ๔๕๖ นายธงชัย  ซึงถาวร 
 ๔๕๗ นายธวัชชัย  กมลธรรม 
 ๔๕๘ นายธวัชชัย  จิรกุลสมโชค 
 ๔๕๙ นายธาดา  กีรตวนิชเสถียร 
 ๔๖๐ นายธํารงค  สมบุญตนนท 
 ๔๖๑ นายนพดล  เกษจรัล 
 ๔๖๒ นายนพดล  มิตรชัย 
 ๔๖๓ นายนันทวัฒน  พัฒนพิรุฬหกิต 
 ๔๖๔ นายนิพนธ  มานะสถิตพงศ 
 ๔๖๕ นายบรรจง  ภูมิบุญชู 

 ๔๖๖ นายบรรยง  ชินกุลกิจนิวัฒน 
 ๔๖๗ นายบัญชา  ภูมิอัครโภคิน 
 ๔๖๘ นายบุญนํา  ล้ิมมงคล 
 ๔๖๙ นายบุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน 
 ๔๗๐ นายประจักษ  เคาสงวนศิลป 
 ๔๗๑ นายประภาพ  ยุทธวิสุทธิ 
 ๔๗๒ นายประวิทย  ล้ิมควรสุวรรณ 
 ๔๗๓ นายประสงค  วองธวัชชัย 
 ๔๗๔ นายประเสริฐ  หลุยเจริญ 
 ๔๗๕ นายปจจุบัน  เหมหงษา 
 ๔๗๖ นายพงศพันธ  วงศมณี 
 ๔๗๗ นายพิษณุ  มณีโชติ 
 ๔๗๘ นายภูมิวิชญ  ขวัญเมือง 
 ๔๗๙ นายมงคล  ปลื้มจิตรชม 
 ๔๘๐ นายมนัส  กนกศิลป 
 ๔๘๑ นายมานิตย  อรุณากูร 
 ๔๘๒ นายมาโนช  ทองสุริยาพงศ 
 ๔๘๓ นายมุกดาหาร  คําภา 
 ๔๘๔ นายยงยุทธ  กัมพูพงศ 
 ๔๘๕ นายยงยุทธ  คงธนารัตน 
 ๔๘๖ นายวรนันท  ธินรุงโรจน 
 ๔๘๗ นายวรศักด์ิ  สายโกสุม 
 ๔๘๘ นายวศิน  ฑีฆวาณิช 
 ๔๘๙ นายวัลลภ  สําราญเวทย 
 ๔๙๐ นายวิชัย  วัชรปรีชาสกุล 
 ๔๙๑ นายวิทยุต  นามศิริพงศพันธุ 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๔๙๒ นายวิวรรธน  กอวิริยกมล 
 ๔๙๓ นายวิวัฒน  เชวงชัยยง 
 ๔๙๔ นายวิวัฒน  ภิญโญสโมสร 
 ๔๙๕ นายวิศิษฎ  ต้ังนภากร 
 ๔๙๖ นายวีรชัย  มหธราดล 
 ๔๙๗ นายศรีสวัสด์ิ  ครุสันธิ์ 
 ๔๙๘ นายศานิต  ศรีสังข 
 ๔๙๙ นายศิริชัย  ลีวรรณนภาใส 
 ๕๐๐ นายศิรินนท  โพธาวนานนท 
 ๕๐๑ นายศิวฤทธิ์  รัศมีจันทร 
 ๕๐๒ นายสงา  ดามาพงษ 
 ๕๐๓ นายสมเกียรติ  โพธิสัตย 
 ๕๐๔ นายสมจิตร  ศรีศุภร 
 ๕๐๕ นายสมชัย  ภิญโญพรพาณิชย 
 ๕๐๖ นายสมชาย  คําพะนาง 
 ๕๐๗ นายสมชาย  โอวัฒนาพานิช 
 ๕๐๘ นายสมเดช  แจงศรีสุข 
 ๕๐๙ นายสมนึก  ชาญดวยกิจ 
 ๕๑๐ นายสมนึก  เตมียสถิต 
 ๕๑๑ นายสมบัติ  นวรัตนธารา 
 ๕๑๒ นายสมพงษ  รุงเพ็ชรวงศ 
 ๕๑๓ นายสมโพธิ  บวรสิน 
 ๕๑๔ นายสมภพ  เอี่ยมรัตนกุล 
 ๕๑๕ นายสมยศ  ดีรัศมี 
 ๕๑๖ นายสมรัก  จันทรา 
 ๕๑๗ นายสมศักด์ิ  ภัทรกุลวณิชย 

 ๕๑๘ นายสมสิทธิ์  ตันสุภสวัสดิกุล 
 ๕๑๙ นายสวัสด์ิ  เถกิงเดช 
 ๕๒๐ นายสหเทพ  สวางเนตร 
 ๕๒๑ นายสุธี  วิภาศรีนิมิต 
 ๕๒๒ นายสุปรีชา  ธนะมัย 
 ๕๒๓ นายสุรทัศน  พงษนิกร 
 ๕๒๔ นายสุรวิทย  เตชธุวานันท 
 ๕๒๕ นายสุรินทร  ประสิทธิ์หิรัญ 
 ๕๒๖ นายสุริยงค  ศรีคุณ 
 ๕๒๗ นายสุวรรณ  พงศปริตร 
 ๕๒๘ นายสุวัฒน  ต.วรพานิช 
 ๕๒๙ นายสุวัฒน  ตนายะพงศ 
 ๕๓๐ นายแสงอรุณ  บุณยศุภา 
 ๕๓๑ นายหาญชัย  พันธุงาม 
 ๕๓๒ นายองอาจ  สิทธิเจริญชัย 
 ๕๓๓ นายอิทธิพล  สูงแข็ง 
 ๕๓๔ นายอุกฤษฏ  มิลินทางกูร 
 ๕๓๕ นายอุทก  ธีระวัฒนศักด์ิ 
 ๕๓๖ นายชัยสิทธิ์  พงศมรกต 
 ๕๓๗ นายวิฑูรย  สิมะโชคดี 
 ๕๓๘ นายสมคิด  แสงนิล 
 ๕๓๙ นายสมชาติ  สถิตยสุขเสนาะ 
 ๕๔๐ นายอาทิตย  วุฒิคะโร 
 ๕๔๑ พลตรี  มนัส  เพยาวนอย 
 ๕๔๒ นายสหัส  บุญญาวิวัฒน 
 ๕๔๓ นายคัมภีร  สมใจ 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๕๔๔ นายกฤตย  เอกกาญจนกร 
 ๕๔๕ นายกฤษฎา  วิชพันธุ 
 ๕๔๖ นายกิตติศักด์ิ  สุคนธฉายา 
 ๕๔๗ นายกุศล  แยมสะอาด 
 ๕๔๘ นายเกียรติประวัติ  เงินเกิด 
 ๕๔๙ นายขจร  มีศีล 
 ๕๕๐ นายขจรศักด์ิ  พุทธานุภาพ 
 ๕๕๑ นายขรรคชัย  ตรีเดช 
 ๕๕๒ นายขวัญชัย  สกุลสรรเสริญ 
 ๕๕๓ นายคะนอง  ทองนพคุณ 
 ๕๕๔ นายจิระศักด์ิ  ปาลีคุปต 
 ๕๕๕ นายจิโรจน  เอี่ยมโอภาส 
 ๕๕๖ นายเจน  สันติวาสะ 
 ๕๕๗ นายเจริญเดช  ศัลยพงษ 
 ๕๕๘ นายเจษฎา  อรุณชัยภิรมย 
 ๕๕๙ นายเฉลิมพันธ  ประทีปถิ่นทอง 
 ๕๖๐ นายโฉลก  ศิริสินธว 
 ๕๖๑ นายชวลิต  พูลสัมฤทธิ์ 
 ๕๖๒ นายชวลิต  สุวรรณภูชัย 
 ๕๖๓ นายชัชชม  อรรฆภิญญ 
 ๕๖๔ นายชัยรัฐ  ไชยโกมินทร 
 ๕๖๕ นายชัยวัฒน  ธิติชัยฤกษ 
 ๕๖๖ นายชาตรี  ศรีวิเศษ 
 ๕๖๗ นายชาลี  เสริมสัย 
 ๕๖๘ นายชินวัฒน  เรืองศรีมั่น 
 ๕๖๙ นายชิระ  อูเจริญ 

 ๕๗๐ นายชุมวิทย  เกษมจิต 
 ๕๗๑ นายเชาวลิต  วงศานรเศรษฐ 
 ๕๗๒ นายโชคชัย  พัทยาอารยา 
 ๕๗๓ นายฐิติพันธ  ตรีเพ็ชร 
 ๕๗๔ นายณภัทร  ศักด์ิพิบูลยจิตต 
 ๕๗๕ นายณัฎฐพงศ  สุวรรณพาณิชย 
 ๕๗๖ นายดิเรก  วงษปราชญ 
 ๕๗๗ นายถวัลย  อิ่มเอิบ 
 ๕๗๘ นายทรงเดช  ทองบัณฑิต 
 ๕๗๙ นายทวีชัย  สุวรรณาวัชร 
 ๕๘๐ นายทวีสิน  หิรัญวัฒนศิริ 
 ๕๘๑ นายธนวรรษ  วองไวทวีวงศ 
 ๕๘๒ นายธรรมศักด์ิ  มณีโชติ 
 ๕๘๓ นายธวัช  ไพฑูรยเจริญลาภ 
 ๕๘๔ นายธัชกร  ดาราพัฒนภัค 
 ๕๘๕ นายธํารงศักด์ิ  หงษขุนทด 
 ๕๘๖ นายธีรวุฒิ  วชิรมงคลพงษ 
 ๕๘๗ นายธีรวุฒิ  หงสลาวัณย 
 ๕๘๘ นายธีระนนท  ไหวดี 
 ๕๘๙ นายนรศักด์ิ  นรภักด์ิสุนทร 
 ๕๙๐ เรือโท  นราชูวงศ  โลกะกะลิน 
 ๕๙๑ นายบดินทร  แสนสระดี 
 ๕๙๒ นายบัณฑูร  ทองตัน 
 ๕๙๓ นายบํารุง  เฟองเรือง 
 ๕๙๔ นายบุญธรรม  วิริยะประสิทธิ์ 
 ๕๙๕ นายบุญสม  เนื่องพลี 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๕๙๖ นายบุญสง  ศิริพันธโนน 
 ๕๙๗ นายประพฤทธิ์  จารุนิธิ 
 ๕๙๘ นายประพัธ  มณีวงศ 
 ๕๙๙ นายประยูร  ปุญเขตต 
 ๖๐๐ นายประสงค  พรประสิทธิ์ 
 ๖๐๑ นายประเสริฐ  วัฒนเสรีกุล 
 ๖๐๒ นายประเสริฐ  อังคภากรณกุล 
 ๖๐๓ รอยตํารวจตรี  ปราโมทย  เจียมสกุล 
 ๖๐๔ นายปริญญา  โปตะวณิช 
 ๖๐๕ นายปริญญาวัฒน  พลสมบัตินันท 
 ๖๐๖ นายปารเมศ  อภัยสุวรรณ 
 ๖๐๗ นายพงศแมน  เจริญสง 
 ๖๐๘ นายพงษศักด์ิ  วิริยะพาณิชย 
 ๖๐๙ นายพนม  บุญรักษ 
 ๖๑๐ นายพรชัย  ชลวาณิชกุล 
 ๖๑๑ นายพรชัย  วิภาภรณพรรณ 
 ๖๑๒ นายพัฒนพงษ  พงษนิกร 
 ๖๑๓ นายพันธุโชติ  บุญศิริ 
 ๖๑๔ นายพิชัย  ฉิมเอนก 
 ๖๑๕ นายพิทยา  ธรรมนิจกุล 
 ๖๑๖ นายพิทย  จันทรศรีวงศ 
 ๖๑๗ นายพิษณุ  วิเชียรสรรค 
 ๖๑๘ นายพิสิทธิ์  นิมิตพงษ 
 ๖๑๙ นายพีรยุทธ  ศรีแกว 
 ๖๒๐ นายพีรศักด์ิ  มหาวัฒนางกูล 
 ๖๒๑ นายไพฑูรย  ขัมภรัตน 

 ๖๒๒ นายไพรัช  รุงเกียรติกุล 
 ๖๒๓ นายภควัต  สุวรรณวงศ 
 ๖๒๔ นายภาวิต  พยัคฆบุตร 
 ๖๒๕ นายมณฑล  เทียนเกษม 
 ๖๒๖ นายมนตรี  มาประณีต 
 ๖๒๗ นายมนูญ  มุงพาลชล 
 ๖๒๘ นายมานพ  โลหิตานนท 
 ๖๒๙ นายมานพ  ศักดาพร 
 ๖๓๐ นายมานัส  รัตนนาคะ 
 ๖๓๑ นายย่ิงกมล  สัมฤทธิ์อุทัย 
 ๖๓๒ นายยืนยง  ศรีวิเศษ 
 ๖๓๓ นายรังสี  แสงผล 
 ๖๓๔ นายรัตน  จันทรธีรนันท 
 ๖๓๕ รอยโท  ราเชนทร  ทัพภวิมล 
 ๖๓๖ นายฤชา  ไกรฤกษ 
 ๖๓๗ นายลุน  นิติตระการไชย 
 ๖๓๘ นายวทัญู  มีมานัส 
 ๖๓๙ นายวรชัย  วรธัญญะกิจ 
 ๖๔๐ นายวิเชษฐ  หวานพืช 
 ๖๔๑ นายวิเชียร  ปริสุทธิวุฒิพร 
 ๖๔๒ นายวิเชียร  สุวรรณบรรจง 
 ๖๔๓ นายวิทยา  แดงประดับ 
 ๖๔๔ นายวิรัช  ประเสริฐภักดี 
 ๖๔๕ นายวิรัช  สุวัธนะเชาว 
 ๖๔๖ นายวิศิษฎ  สุขยุคล 
 ๖๔๗ นายวิษณุรักษ  กลาหาญ 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๖๔๘ นายวีระศักด์ิ  โชตยาภรณ 
 ๖๔๙ นายวุฒิกร  อินทวงศ 
 ๖๕๐ นายวุฒิรัตน  มีผดุง 
 ๖๕๑ นายวุฒิวร  ศรีเจริญ 
 ๖๕๒ นายศักด์ิ  นาคะ 
 ๖๕๓ นายศุภชัย  นิพิธกุล 
 ๖๕๔ นายสกล  ปนตะ 
 ๖๕๕ นายสกล  ย้ิมพร 
 ๖๕๖ นายสถาพร  บํารุงไทย 
 ๖๕๗ นายสมชาย  เกานพรัตน 
 ๖๕๘ นายสมชาย  นรัตถรักษา 
 ๖๕๙ นายสมชาย  บุญเพิ่ม 
 ๖๖๐ นายสมชาย  บุญฤทธิ์ 
 ๖๖๑ นายสมชาย  อํานวยสมบัติ 
 ๖๖๒ นายสมนึก  โอภาปญญโชติ 
 ๖๖๓ นายสมบูรณ  ครองสิริวัฒน 
 ๖๖๔ นายสมศักด์ิ  เผาภิญโญ 
 ๖๖๕ นายสมศักด์ิ  ศักด์ิพิบูลยจิตต 
 ๖๖๖ นายสัญญา  ไพเราะ 
 ๖๖๗ รอยตํารวจเอก  สัมฤทธิ์  อิ้งจะนิล 
 ๖๖๘ นายสายัณห  แอกทอง 
 ๖๖๙ นายสาโรช  นักเบศร 
 ๖๗๐ นายสุพร  วัฒนวงศวรรณ 
 ๖๗๑ นายสุรพล  เติมประทีป 
 ๖๗๒ นายสุรัชต  วงศสุขุมอมร 
 ๖๗๓ นายสุรัตน  มังคุด 

 ๖๗๔ นายสุวัฒน  จรูญศักด์ิ 
 ๖๗๕ นายสุวิช  ชูตระกูล 
 ๖๗๖ นายสุหัฐ  ช.สรพงษ 
 ๖๗๗ นายเสริมศักด์ิ  โพธิโมกข 
 ๖๗๘ นายโสภณ  ทิพยบํารุง 
 ๖๗๙ นายอดุลย  เฉตวงษ 
 ๖๘๐ นายอนุสรณ  รัตนดาดาษ 
 ๖๘๑ นายอนุสรณ  สุทธรัตน 
 ๖๘๒ นายอภิชาติ  ธนัญชยะ 
 ๖๘๓ นายอภิชาติ  พลอยแกว 
 ๖๘๔ นายอรุณ  กมลกิจไพศาล 
 ๖๘๕ นายอัศวิน  วรธรรมพินิจ 
 ๖๘๖ นายอานันท  ธีระชิต 
 ๖๘๗ นายอุดม  คําจันทร 
 ๖๘๘ นายอุทัย  สินมา 
 ๖๘๙ นายเอนก  มีทิพย 
 ๖๙๐ นายคัมภีร  ดิษฐากรณ 
 ๖๙๑ นายบุญเรือง  บูรภักด์ิ 
 ๖๙๒ นายวัชรินทร  จอมพลาพล 
 ๖๙๓ พลตํารวจโท  ธีระเดช  รอดโพธ์ิทอง 
 ๖๙๔ พลตํารวจโท  นิพนธ  ศิริวงศ 
 ๖๙๕ พลตํารวจโท  บุญเรือง  ผลพาณิชย 
 ๖๙๖ พลตํารวจโท  พงศพัศ  พงษเจริญ 
 ๖๙๗ พลตํารวจโท  มาโนช  ศัตรูล้ี 
 ๖๙๘ พลตํารวจโท  วรพงษ  ชิวปรีชา 
 ๖๙๙ พลตํารวจโท  วุฒิ  วิทิตานนท 



หนา   ๒๑ 
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 ๗๐๐ พลตํารวจโท  อัศวิน  ขวัญเมือง 
 ๗๐๑ พลตํารวจตรี  กฤษฎา  พันธุคงชื่น 
 ๗๐๒ พลตํารวจตรี  จรัมพร  สุระมณี 
 ๗๐๓ พลตํารวจตรี  เจตน  มงคลหัตถี 
 ๗๐๔ พลตํารวจตรี  ชลธาร  จิราณรงค 
 ๗๐๕ พลตํารวจตรี  ดนัยธร  วงศไทย 
 ๗๐๖ พลตํารวจตรี  ดิเรก  มโนลีหกุล 
 ๗๐๗ พลตํารวจตรี  ธีรยุทธ  กิติวัฒน 
 ๗๐๘ พลตํารวจตรี  บุญชอบ  คงนอย 
 ๗๐๙ พลตํารวจตรี  พรภัทร  สุยะนันทน 
 ๗๑๐ พลตํารวจตรี  พีระ  พุมพิเชฎฐ 
 ๗๑๑ พลตํารวจตรี  วรพจน  อินทเส 
 ๗๑๒ พลตํารวจตรี  สมวงษ  ลิปพันธ 
 ๗๑๓ พลตํารวจตรี  สมศักด์ิ  รักซอน 
 ๗๑๔ พลตํารวจตรี  สุชัย  สุขพันธโพธาราม 
 ๗๑๕ พลตํารวจตรี  อุดม  รักศิลธรรม 
 ๗๑๖ นายนภดล  ช.  สรพงษ 
 ๗๑๗ นายสนิท  จรอนันต 
 ๗๑๘ นายปรีชา  เลิศกมลมาศ 
 ๗๑๙ นายกีรติ  วรพุทธพงศ 
 ๗๒๐ นายไกรรัตน  วีรพัฒนาสุวรรณ 
 ๗๒๑ นายขจรเดช  คงแสงชู 
 ๗๒๒ นายจักรกฤษณ  เจนเจษฎา 
 ๗๒๓ นายจํารัส  เพ็ชรสุวรรณ 
 ๗๒๔ นายจุมพล  ชูวงษ 
 ๗๒๕ นายชัยชนะ  อิสสระวิทย 

 ๗๒๖ นายชมุพล  อรรถเสถียร 
 ๗๒๗ นายเชวง  ชูศิริ 
 ๗๒๘ นายณกรณ  กุลพิโมกข 
 ๗๒๙ นายดุสิต  ฉิมพลีย 
 ๗๓๐ นายตุลยวัต  พรหมพันธใจ 
 ๗๓๑ นายทรงกลด  บุญชูกุศล 
 ๗๓๒ นายทรงพล  เทวศักด์ิ 
 ๗๓๓ นายธรรมนิตย  ตันติยวรงค 
 ๗๓๔ นายธีระพงศ  เพ็ญตระการ 
 ๗๓๕ นายนรินทร  ตงศิริ 
 ๗๓๖ นายนิวิษฐชัย  สําเนาพันธุ 
 ๗๓๗ นายบุญเขตร  พุมทิพย 
 ๗๓๘ นายประดิษฐ  จิตตจํานงค 
 ๗๓๙ นายปรีชา  บุญโรจนพงศ 
 ๗๔๐ นายปติ  นาถะภักติ 
 ๗๔๑ นายเผดิม  เพ็ชรกูล 
 ๗๔๒ นายเพิ่มศักด์ิ  สายสีทอง 
 ๗๔๓ นายยอดชาย  วีระพงศ 
 ๗๔๔ นายยอน  พลาบดีวัฒน 
 ๗๔๕ นายรุงศักด์ิ  วงศกระสันต 
 ๗๔๖ นายลิขิต  ทองจรัญ 
 ๗๔๗ นายเลิศพงศ  อินทรหอม 
 ๗๔๘ นายวัชร  เลิศชัยมงคล 
 ๗๔๙ นายวันชัย  ธีราทรง 
 ๗๕๐ นายวิชาญ  พึ่งประสิทธิ์ 
 ๗๕๑ นายวิเชียร  อภิรัตนมนตรี 



หนา   ๒๒ 
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 ๗๕๒ นายวิโรจน  ตุลาพันธุ 
 ๗๕๓ นายวิเศษ  นิ่มกุล 
 ๗๕๔ นายวิสุทธิ์  กลิ่นพร 
 ๗๕๕ นายวีระชาติ  กุลอัศยะศิริ 
 ๗๕๖ นายศตวรรษ  ทาแกว 
 ๗๕๗ นายศุภวัฒน  รมยานนท 
 ๗๕๘ นายสมชาย  อุดมศรีสําราญ 
 ๗๕๙ นายสัญญา  ภูริภักดี 
 ๗๖๐ นายสัมพันธ  บุนนาค 
 ๗๖๑ นายสายัณห  ศรีดวม 
 ๗๖๒ นายสําราญ  โยธาใหญ 
 ๗๖๓ นายสิทธิชัย  พูนเกษม 
 ๗๖๔ นายสุชาติ  สุนทรีเกษม 
 ๗๖๕ นายสุชิน  ตางงาม 
 ๗๖๖ นายสุนันท  เลขบวรวงค 
 ๗๖๗ นายสุพจน  กูมานะชัย 
 ๗๖๘ นายโสภณ  พรหมสุวรรณ 
 ๗๖๙ นายอดุลย  ขันทอง 
 ๗๗๐ นายอดุลย  อุดมผล 
 ๗๗๑ นายอนุรักษ  สงาอารียกูล 
 ๗๗๒ นายอภิชาต  ภมรบุตร 
 ๗๗๓ นายอุเทน  ศิริสมรรถการ 
 ๗๗๔ นายสุชาติ  เวโรจน 
 ๗๗๕ นายชอบวิทย  ลับไพรี 
 ๗๗๖ นายสุวัฒน  เทพอารักษ 
 ๗๗๗ นายเจริญรัตน  ชูติกาญจน 

 ๗๗๘ นายชาญปรีชา  จันทรจํานง 
 ๗๗๙ นายชิตชนก  เขมาวุฒานนท 
 ๗๘๐ นายไชยวัฒน  ฉลองพันธรัตน 
 ๗๘๑ นายทวีศักด์ิ  เดชเดโช 
 ๗๘๒ นายธีรเดช  ตังประพฤทธิ์กุล 
 ๗๘๓ นายธีระชัย  เธียรสรรชัย 
 ๗๘๔ นายนพดล  เหลืองดิลก 
 ๗๘๕ นายบรรเทิง  พงศสรอยเพชร 
 ๗๘๖ นายปรีชา  สุขสนเทศ 
 ๗๘๗ นายพูลพันธ  ไกรเสริม 
 ๗๘๘ นายยลโชค  สุขมาก 
 ๗๘๙ นายสมชาย  จันทนะศิริ 
 ๗๙๐ นายสมชาย  เอื้อรัตนวงศ 
 ๗๙๑ นายสมภพ  ระงับทุกข 
 ๗๙๒ นายสมศักด์ิ  กลั่นพจน 
 ๗๙๓ นายสุกิจ  หาญพานชิกิจการ 
 ๗๙๔ นายกมลชัย  รัตนสกาววงศ 
 ๗๙๕ นายสันทัด  โรจนสุนทร 
 ๗๙๖ คุณหญิงชดชอย  โสภณพนิช 
 ๗๙๗ นางมาลีรัตน  แกวกา 
 ๗๙๘ นางสาวสายทิพย  สุคติพันธ 
 ๗๙๙ นางจิราพร  บุนนาค 
 ๘๐๐ พลตรีหญิง  กรรณิกา  ศศิประภา 
 ๘๐๑ พลอากาศตรีหญิง  นิรมล  ชาญชิดชิงชัย 
 ๘๐๒ นางสาวพจณี  พรหมโรจน 
 ๘๐๓ นางพรพิมล  จุรุพันธุ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๘๐๔ นางเสาวนีย  กมลบุตร 
 ๘๐๕ นางอมรา  อินทวงศ 
 ๘๐๖ นางอรอนงค  มณีกาญจน 
 ๘๐๗ นางสาวชนันทา  ธีระวิบูลย 
 ๘๐๘ นางศักด์ิสินี  ศุภจรรยา 
 ๘๐๙ นางอาภรณ  มนัสวานิช 
 ๘๑๐ นางพรรณนิภา  วุฒิการณ 
 ๘๑๑ นางสมหญิง  เปยมสมบูรณ 
 ๘๑๒ นางสาวสุชาดา  วราภรณ 
 ๘๑๓ นางสรอยทิพย  ไตรสุทธิ์ 
 ๘๑๔ นางนิศากร  โฆษิตรัตน 
 ๘๑๕ นางสาวจีระภา  จิตรแสวง 
 ๘๑๖ นางมณีรัตน  ผลิพัฒน 
 ๘๑๗ นางเกษสิริ  ศิริภากรณ 
 ๘๑๘ นางฉวีวรรณ  จันทนภุมมะ 
 ๘๑๙ นางบุษรา  อึ๊งภากรณ 
 ๘๒๐ นางพิมพาพรรณ  ชาญศิลป 
 ๘๒๑ นางไพเราะ  สุดสวาง 
 ๘๒๒ นางศรีวิชชา  รักจํารูญ 
 ๘๒๓ นางสุพัตรา  ศรีสุข 
 ๘๒๔ นางมาลินี  เศรษฐนันท 
 ๘๒๕ นางสาวกมลเนตร  โอฆานุรักษ 
 ๘๒๖ นางกมลรัตน  จรัสรัศมี 
 ๘๒๗ นางสาวกรรณิการ  กันธะรักษา 
 ๘๒๘ นางสาวกรรณิการ  ภิญญาคง 
 ๘๒๙ นางกรองกาญจน  อรุณรัตน 

 ๘๓๐ นางสาวกฤตยา  แสวงเจริญ 
 ๘๓๑ นางสาวกฤษณา  ศักด์ิศรี 
 ๘๓๒ นางกันยา  ออประเสริฐ 
 ๘๓๓ นางกัลยา  เลาหสงคราม 
 ๘๓๔ นางกัลยา  วานิชยบัญชา 
 ๘๓๕ นางกัลลยานี  ดวงฉวี 
 ๘๓๖ นางสาวกิดานันท  มลิทอง 
 ๘๓๗ นางกิตติยา  นรามาศ 
 ๘๓๘ นางกิติมา  สุรสนธิ 
 ๘๓๙ นางกุลธิดา  ทวมสุข 
 ๘๔๐ นางกุสุมา  ธรรมธํารง 
 ๘๔๑ นางเกษิณี  ผลประพฤติ 
 ๘๔๒ นางสาวจงกล  งามวิวิทย 
 ๘๔๓ นางสาวจันตรี  คุปตะวาทิน 
 ๘๔๔ นางจิตรจวบ  เปาอินทร 
 ๘๔๕ นางจินดา  ขลิบทอง 
 ๘๔๖ นางจินตนา  ณ  สงขลา 
 ๘๔๗ นางสาวจินตนา  สรายุทธพิทักษ 
 ๘๔๘ นางจินตนา  แสนวงศ 
 ๘๔๙ นางจิราภรณ  สุวรรณวาจกกสิกิจ 
 ๘๕๐ นางจีราภา  บุญยสิงห 
 ๘๕๑ นางจุฑามาส  ผลพันธิน 
 ๘๕๒ นางจุฑาไล  ตันฑเทอดธรรม 
 ๘๕๓ นางสาวเจียรนัย  ศิริสวัสด์ิ 
 ๘๕๔ นางสาวฉวี  เบาทรวง 
 ๘๕๕ นางสาวเฉลิมศรี  ธนันตเศรษฐ 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๘๕๖ นางไฉไล  ศักดิวรพงศ 
 ๘๕๗ นางชลีรัตน  พยอมแยม 
 ๘๕๘ นางชะอรสิน  สุขศรีวงศ 
 ๘๕๙ นางชื่นชม  เจริญยุทธ 
 ๘๖๐ นางชุติมา  วัฒนะคีรี 
 ๘๖๑ นางสาวญานี  พงษไพบูลย 
 ๘๖๒ นางณัชชา  โสคติยานุรักษ 
 ๘๖๓ นางณัฏฐกา  หอมทรัพย 
 ๘๖๔ นางณัฏฐา  รัชตะนาวิน 
 ๘๖๕ นางณัฏฐา  หังสพฤกษ 
 ๘๖๖ นางดวงสุดา  เตโชติรส 
 ๘๖๗ นางดารุณี  จงอุดมการณ 
 ๘๖๘ นางดาวัลย  ฉิมภู 
 ๘๖๙ นางตุมทิพย  แสงรุจิ 
 ๘๗๐ นางเตือนตา  ชาญศิลป 
 ๘๗๑ นางสาวถนอมขวัญ  ทวีบูรณ 
 ๘๗๒ นางทัศนีย  ลักขณาภิชนชัช 
 ๘๗๓ นางเทียมจันทร  พานิชยผลินไชย 
 ๘๗๔ นางธิติรัตน  ปานมวง 
 ๘๗๕ นางสาวนงเยาว  ชาญณรงค 
 ๘๗๖ นางนพภาพร  พานิช 
 ๘๗๗ นางสาวนภาพร  เมฆขยาย 
 ๘๗๘ นางสาวนภาพร  อัจฉริยพิทักษ 
 ๘๗๙ นางนภาพร  โออริยกุล 
 ๘๘๐ นางนภาภรณ  หะวานนท 
 ๘๘๑ นางนลินทิพย  ตํานานทอง 

 ๘๘๒ นางนวลฉวี  รุงธนเกียรติ 
 ๘๘๓ นางนวลศรี  นิวัติศัยวงศ 
 ๘๘๔ นางนิตยา  เงินประเสริฐศรี 
 ๘๘๕ นางนิตยา  ประพฤติกิจ 
 ๘๘๖ นางบัญจางค  สุขเจริญ 
 ๘๘๗ นางสาวบุญเกิด  คงย่ิงยศ 
 ๘๘๘ นางบุญเกื้อ  วัชรเสถียร 
 ๘๘๙ นางสาวบุษบา  จินดาวิจักษณ 
 ๘๙๐ นางเบญจพรรณ  เอกะสิงห 
 ๘๙๑ นางเบญจมาศ  อยูประเสริฐ 
 ๘๙๒ นางปนัดดา  ปริยทฤฆ 
 ๘๙๓ นางสาวประยงค  เวชวนิชสนอง 
 ๘๙๔ นางปรางคทิพย  อุจะรัตน 
 ๘๙๕ นางปราณี  ทองคํา 
 ๘๙๖ นางปรียา  อารีมิตร 
 ๘๙๗ นางปานสิริ  พันธุสุวรรณ 
 ๘๙๘ นางปาริฉัตร  ชางสิงห 
 ๘๙๙ นางสาวพจนา  วองตระกูล 
 ๙๐๐ นางพจนีย  เสง่ียมจิตต 
 ๙๐๑ นางพรทิพย  ภูวบัณฑิตสิน 
 ๙๐๒ นางสาวพรรณจิตต  นิลกําแหง 
 ๙๐๓ นางสาวพรรณพิไล  ศรีอาภรณ 
 ๙๐๔ นางสาวพรศรี  ชัยรัตนายุทธ 
 ๙๐๕ พันตํารวจตรีหญิง  พวงเพ็ญ 
  ชุณหปราณ 
 ๙๐๖ นางพวงเล็ก  อุตระ 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๙๐๗ นางพักตรพิมล  มหรรณพ 
 ๙๐๘ นางสาวพัชนี  เชยจรรยา 
 ๙๐๙ นางพัชรา  ไชยสุริยา 
 ๙๑๐ นางพาณี  ศิริสะอาด 
 ๙๑๑ นางพาณี  สีตกะลิน 
 ๙๑๒ นางสาวพิกุล  บุญชวง 
 ๙๑๓ นางพิณทิพย  พงษเพ็ชร 
 ๙๑๔ นางพิมพร  ลีลาพรพิสิฐ 
 ๙๑๕ นางพิสมร  คุมพงษ 
 ๙๑๖ นางสาวพิสมัย  ขีตตะสังคะ 
 ๙๑๗ นางเพียงใจ-สาตรักษ  อึ้งสกุล 
 ๙๑๘ นางไพรัตน  โสภโณดร 
 ๙๑๙ นางภัทรพร  ธรรมประดิษฐ 
 ๙๒๐ นางภาณี  วัฒนโอฬาร 
 ๙๒๑ นางภาวิไล  นาควงษ 
 ๙๒๒ นางสาวมณฑา  พิมพทอง 
 ๙๒๓ นางมนตทิพย  เทียนสุวรรณ 
 ๙๒๔ พันเอกหญิง  มาลีวรรณ  เหลี่ยมศิริเจริญ 
 ๙๒๕ นางสาวมุกดา  จิตตเจริญธรรม 
 ๙๒๖ นางยุวดี  เชี่ยววัฒนา 
 ๙๒๗ นางสาวเยาวพา  เดชะคุปต 
 ๙๒๘ นางสาวรัชนีภรณ  ภูกร 
 ๙๒๙ นางรัตติยา  สาและ 
 ๙๓๐ นางรัตนา  โชติสังกาศ 
 ๙๓๑ นางรัตนา  มหาชัย 
 ๙๓๒ นางรัตนา  สดุดี 

 ๙๓๓ นางรุงระวี  เต็มศิริฤกษกุล 
 ๙๓๔ นางรุงเรือง  สุขาภิรมย 
 ๙๓๕ นางเรณา  พงษเรืองพันธุ 
 ๙๓๖ นางเรณุมาศ  มาอุน 
 ๙๓๗ นางเรียม  ศรีทอง 
 ๙๓๘ นางสาวลักขณา  เลียวหิรัญ 
 ๙๓๙ นางลักษณา  มกรแกวเกยูร 
 ๙๔๐ นางลัดดา  มีศุข 
 ๙๔๑ นางลาวัลย  หอนพรัตน 
 ๙๔๒ นางลิวรรณ  อุนนาภิรักษ 
 ๙๔๓ นางสาววนิดา  ศรีไพโรจนธิกูล 
 ๙๔๔ นางวรรณรัตน  ต้ังเจริญ 
 ๙๔๕ นางวรรณา  ศรีโรจนกุล 
 ๙๔๖ นางวริศรา  ศรีสวัสด์ิ 
 ๙๔๗ นางวัชรี  ทรงประทุม 
 ๙๔๘ นางวัฒนา  พันธุศักด์ิ 
 ๙๔๙ นางวัฒนาวดี  ศรีวัฒนพงศ 
 ๙๕๐ นางวันทนีย  ภูมิภัทราคม 
 ๙๕๑ นางวันเพ็ญ  วรรณโกมล 
 ๙๕๒ นางสาววาทินี  บุญชะลักษี 
 ๙๕๓ นางสาววาสนา  จตุรนตรัศมี 
 ๙๕๔ นางสาววาสนา  จันทรสวาง 
 ๙๕๕ นางวาสนา  ผลากรกุล 
 ๙๕๖ นางสาววิภาวรรณ  ต้ังนิพนธ 
 ๙๕๗ นางสาววิมลมาศ  ลิปพันธ 
 ๙๕๘ นางวิลาวัณย  เจริญจิระตระกูล 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๙๕๙ นางวิไลวรรณ  กฤษณะพันธ 
 ๙๖๐ นางวิไลวรรณ  ทองเจริญ 
 ๙๖๑ นางวิไลวรรณ  แสนพาน 
 ๙๖๒ นางวีณา  จิรัจฉริยากูล 
 ๙๖๓ นางสาววีรวรรณ  ศีติสาร 
 ๙๖๔ นางวีรานันท  พงศาภักดี 
 ๙๖๕ นางศรีประภา  แมนสงวน 
 ๙๖๖ นางศรีวิการ  เมฆธวัชชัยกุล 
 ๙๖๗ นางศศิมา  กุสุมา  ณ  อยุธยา 
 ๙๖๘ นางสาวศักด์ิศรี  ปาณะกุล 
 ๙๖๙ นางศันสนีย  ภูเพ็ชร 
 ๙๗๐ นางศันสนีย  สุภาภา 
 ๙๗๑ นางสาวศิณีย  สังขรัศมี 
 ๙๗๒ นางศิริพร  ขัมภลิขิต 
 ๙๗๓ นางสาวศิริพร  ปติมานะอารี 
 ๙๗๔ นางศิริพร  โอโกโนกิ 
 ๙๗๕ นางศิริลักษณ  สุวรรณวงศ 
 ๙๗๖ นางสาวศุภร  เสรีรัตน 
 ๙๗๗ นางสาวศุภรัตน  เลิศพาณชิยกุล 
 ๙๗๘ นางสกุลรัตน  อุษณาวรงค 
 ๙๗๙ นางสนิท  สัตโยภาส 
 ๙๘๐ นางสมใจ  นครชัย 
 ๙๘๑ นางสมปอง  สรวมศิริ 
 ๙๘๒ นางสาวสมพร  สูตินันทโอภาส 
 ๙๘๓ นางสมศรี  โรจนวัฒนศิริเวช 
 ๙๘๔ นางสมหญิง  ธัมวาสร 

 ๙๘๕ นางสมิหรา  จิตตลดากร 
 ๙๘๖ นางสาวสวนิต  อองรุงเรือง 
 ๙๘๗ นางสายบัว  ชี้เจริญ 
 ๙๘๘ นางสิริพันธ  ณรงคชัย 
 ๙๘๙ นางสาวสุคนธ  ไขแกว 
 ๙๙๐ นางสุจิตรา  ออนคอม 
 ๙๙๑ นางสุชาดา  รัตนถิตะกุล 
 ๙๙๒ นางสาวสุดา  เรียงโรจนพิทักษ 
 ๙๙๓ นางสุดา  วิศรุตพิชญ 
 ๙๙๔ นางสุทธิรัตน  รุจิเกียรติกําจร 
 ๙๙๕ นางสุนันทา  เลาหนันทน 
 ๙๙๖ นางสุนันท  สังขออง 
 ๙๙๗ นางสุปราณี  วิเชียรเนตร 
 ๙๙๘ นางสุปรียา  ควรเดชะคุปต 
 ๙๙๙ นาวาตรีหญิง  สุพัตรา  บุญมาก 
 ๑๐๐๐ นางสาวสุพีชา  พาณิชยปฐม 
 ๑๐๐๑ นางสุภารัตน  วรทอง 
 ๑๐๐๒ นางสาวสุภาวดี  ประคุณหังสิต 
 ๑๐๐๓ นางสุมน  อยูสิน 
 ๑๐๐๔ นางสุมิตรา  ภูวโรดม 
 ๑๐๐๕ นางสาวสุรินทร  ปยะโชคณากุล 
 ๑๐๐๖ นางเสาวภา  สนธิไชย 
 ๑๐๐๗ นางสาวเสาวภา  อังสุภานิช 
 ๑๐๐๘ นางสาวเสาวลักษณ  พงษไพจิตร 
 ๑๐๐๙ นางอมรศรี  ตันพิพัฒน 
 ๑๐๑๐ นางสาวอรวรรณ  กิมภากรณ 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๐๑๑ นางอรอุษา  สรวารี 
 ๑๐๑๒ นางอรัญญา  มโนสรอย 
 ๑๐๑๓ นางสาวอรุณศรี  อนันตรศิริชัย 
 ๑๐๑๔ นางอังคณา  เมธีไตรรัตน 
 ๑๐๑๕ นางอาภรณ  จันทจารุณี 
 ๑๐๑๖ นางอารมณ  สุวรรณปาล 
 ๑๐๑๗ นางอารีรัตน  ลออปกษา 
 ๑๐๑๘ นางอุมาพร  ตรังคสมบัติ 
 ๑๐๑๙ นางอุไรวรรณ  แยมนิยม 
 ๑๐๒๐ นางสาวกชพร  สกุลศรีผอง 
 ๑๐๒๑ นางสาวกรองแกว  ศุภวัฒน 
 ๑๐๒๒ นางกฤษณา  วรางพงษศรี 
 ๑๐๒๓ นางกัลยา  ศรีนวรัตน 
 ๑๐๒๔ นางเครือวัลย  พลจันทร 
 ๑๐๒๕ นางจรุงศรี  โกสินทรเสนีย 
 ๑๐๒๖ นางสาวจันทรรัตน  เอ็งไพบูลย 
 ๑๐๒๗ นางสาวเฉิดฉันทศิริ  โชติดิลก 
 ๑๐๒๘ นางชะเอม  สุทธิรักษา 
 ๑๐๒๙ นางชีพสุมน  สุทธิพินทะวงศ 
 ๑๐๓๐ นางทวีพร  ครุสันธิ์ 
 ๑๐๓๑ นางสาวเทียมตา  ส่ีสุวรรณ 
 ๑๐๓๒ นางสาวนภาภรณ  พานิช 
 ๑๐๓๓ นางสาวนิพรรณพร  วรมงคล 
 ๑๐๓๔ นางนิภาพร  บุญศรารักษพงศ 
 ๑๐๓๕ นางเบญจมาศ  เรียงสุวรรณ 
 ๑๐๓๖ นางประภา  รัตนไชย 

 ๑๐๓๗ นางปานิตา  ปทีปวณิช 
 ๑๐๓๘ นางสาวพนิดา  มุกดีพรอม 
 ๑๐๓๙ นางพรจิต  จันทรัศมี 
 ๑๐๔๐ นางสาวพัชรี  กัมพลานนท 
 ๑๐๔๑ นางเพชรศรี  ศิรินิรันดร 
 ๑๐๔๒ นางเพชรินทร  จิวะสันติการ 
 ๑๐๔๓ นางภัทริยา  จารุทัศน 
 ๑๐๔๔ นางสาวยุพา  เลงเวหาสถิตย 
 ๑๐๔๕ นางใยวรรณ  ธนะมัย 
 ๑๐๔๖ นางรุจิรา  สุริยวนากุล 
 ๑๐๔๗ นางเรือนแกว  กนกพงศศักด์ิ 
 ๑๐๔๘ นางวรนุช  โกศาคาร 
 ๑๐๔๙ นางวรุณกาญจน  จักรวัฒนา 
 ๑๐๕๐ นางวลี  สุวัฒิกะ 
 ๑๐๕๑ นางวญิู  ก่ิงวงษา 
 ๑๐๕๒ นางวินัดดา  ปยะศิลป 
 ๑๐๕๓ นางวิมล  ชินกุลกิจนิวัฒน 
 ๑๐๕๔ นางศันสณี  รัชชกูล 
 ๑๐๕๕ นางศิริเพ็ญ  อรุณประพันธ 
 ๑๐๕๖ นางศิริวรรณ  ฮุนตระกูล 
 ๑๐๕๗ นางสาวสมพิศ  รักเสรี 
 ๑๐๕๘ นางสาวสายพิณ  คูสมิทธิ 
 ๑๐๕๙ นางสาวสุกัญญา  จงเอกวุฒิ 
 ๑๐๖๐ นางสุวรรณี  ต้ังวีระพรพงศ 
 ๑๐๖๑ นางเสาวณีย  ตติยภัณฑรักษ 
 ๑๐๖๒ นางแสงดาว  มยุระสาคร 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๐๖๓ นางอมร  วงศรักษพานิช 
 ๑๐๖๔ นางอัจฉรา  นครชัย 
 ๑๐๖๕ ทานผูหญิงสุนามัน  ประนิช 
 ๑๐๖๖ ทานผูหญิงอังกาบ  บุณยัษฐิติ 
 ๑๐๖๗ นางกรรณิกา  สารพานิช 
 ๑๐๖๘ นางคนึงนิจ  คงทน 
 ๑๐๖๙ นางสาวจิตยิน  ติรณวัตถุภรณ 
 ๑๐๗๐ นางสาวชื่นชม  พงษจิตปรีอาทร 
 ๑๐๗๑ นางสาวดลพร  ธิติยุกต 
 ๑๐๗๒ นางทิพวรรณ  เดชานีรนาท 
 ๑๐๗๓ นางสาวนารี  ตัณฑเสถียร 
 ๑๐๗๔ นางสาวปราณี  รัตนชัยวงศ 
 ๑๐๗๕ นางพัทธนันท  ชาญกิจ 
 ๑๐๗๖ นางสาวเพ็ญศรี  บัญชรเทวกุล 
 ๑๐๗๗ นางสาววลัย  ชิตานนท 
 ๑๐๗๘ นางสาวศิรินันท  จึงสงา 
 ๑๐๗๙ นางศิริมาศ  ตัญจพัฒนกุล 
 ๑๐๘๐ นางสมศรี  มวงกล่ํา 
 ๑๐๘๑ นางสุวรดา  เหมเภตรา  รอยกุลเจริญ 
 ๑๐๘๒ นางสาวอัจฉรา  แตงประณีต 
 ๑๐๘๓ นางอัจฉราวรรณ  บุนนาค 
 ๑๐๘๔ นางอุษณีย  ธรรมสุนทร 

 ๑๐๘๕ นางสุภารัตน  วสะภาคย 
 ๑๐๘๖ นางอุมาสีว  สอาดเอี่ยม 
 ๑๐๘๗ นางกีรติ  ต้ังธรรม 
 ๑๐๘๘ นางปยนุช  จรูญรัตนา 
 ๑๐๘๙ นางสาวภัทรพร  จักรางกูร 
 ๑๐๙๐ นางมาลิน  ภูพงศ  จุลมนต 
 ๑๐๙๑ นางเมธินี  ทิพยมณเฑียร 
 ๑๐๙๒ นางสาวสุมาณี  ทองภักดี 
 ๑๐๙๓ นางสาวอารีรัตน  วงศศักด์ิมณี 
 ๑๐๙๔ นางอุบลรัตน  ลีพัฒนากิจ 
 ๑๐๙๕ นางกาญจนารัตน  ลีวิโรจน 
 ๑๐๙๖ นางอริณญา  สูตรสุคนธ 
 ๑๐๙๗ คุณกานตี  พรหมศิริ 
 ๑๐๙๘ นางสาวนฤมล  ทองพัฒนากุล 
 ๑๐๙๙ นางนินนาท  ชลิตานนท 
 ๑๑๐๐ นางปยานุช  จิตรสําเริง 
 ๑๑๐๑ นางมะลินี  เพชรชาติ 
 ๑๑๐๒ นางสาววัชรา  เปรุนาวิน 
 ๑๑๐๓ นางสาวศิริวัฒน  มโนธรรม 
 ๑๑๐๔ นางสาวสมจิตต  พุมไทร 
 ๑๑๐๕ พลตรีหญิง  ทรรศนีย  ปจจุสานนท 

ประถมาภรณชางเผือก 
 ๑ นายพุทธิพงษ  ปุณณกันต 
 ๒ นายอภิรักษ  โกษะโยธิน 
 ๓ นายชาชิวัฒน  ศรีแกว 

 ๔ นายชูชาติ  ศิรินิล 
 ๕ นายธวัชไชย  สนธิวนิช 
 ๖ นายพินิจ  มั่นสัมฤทธิ์ 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๗ นายเมธี  ชัยสิทธิ์ 
 ๘ นายวชิระ  ชอบแตง 
 ๙ นายวิชัย  พจนโพธา 
 ๑๐ นายอนนท  อดิเรกสมบัติ 
 ๑๑ นายอาทร  คุระวรรณ 
 ๑๒ นายอุดมศักด์ิ  อังศุพิสิฐ 
 ๑๓ นายไชยยศ  กาญจนะวรรณ 
 ๑๔ นายณัฏฐะ  ผดุงวัตร 
 ๑๕ นายธานินทร  ผะเอม 
 ๑๖ นายธีระพงษ  โสดาศรี 
 ๑๗ นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา 
 ๑๘ นายพันธุชัย  วัฒนชัย 
 ๑๙ นายไพฑูรย  ศรีรอด 
 ๒๐ นายไพโรจน  สาโหมด 
 ๒๑ นายรัตนบุรี  อติศัพท 
 ๒๒ วาที่รอยตรี  วินัย  ชาคริยานุโยค 
 ๒๓ นายศิริพงศ  อทัญญตา 
 ๒๔ นายสมศักด์ิ  วีระหงส 
 ๒๕ นายสุรชัย  นิระ 
 ๒๖ นายสุรินทร  แปลงประสพโชค 
 ๒๗ นายอดิศักด์ิ  ตันยากุล 
 ๒๘ นายอนุสิษฐ  คุณากร 
 ๒๙ นายเอกศักด์ิ  ตรีกรุณาสวัสด์ิ 
 ๓๐ พลอากาศเอก  ทรงศักด์ิ  ตะวันแจง 
 ๓๑ พลอากาศเอก  วัชระ  พลนาวี 
 ๓๒ พลโท  กันตภณ  ปทุมลังการ 

 ๓๓ พลโท  ไกรฤกษ  ขันทองคํา 
 ๓๔ พลโท  คมชาติ  สมิตานนท 
 ๓๕ พลโท  จรินทร  วงษประกอบ 
 ๓๖ พลโท  ชาตรี  สุคันธรัต 
 ๓๗ พลโท  ชูชัย  บุญยอย 
 ๓๘ พลโท  เชวงศักด์ิ  ทองสลวย 
 ๓๙ พลโท  ทวนทอง  อินทรทัต 
 ๔๐ พลโท  ประพันธ  วัฒนนิติ 
 ๔๑ พลโท  ประภัสสร  เศวตภาณุ 
 ๔๒ พลโท  ปยวัชร  รมยานนท 
 ๔๓ พลโท  ผดุงศักด์ิ  กลั่นเสนาะ 
 ๔๔ พลโท  ไพศาล  วิมูลชาติ 
 ๔๕ พลโท  มานพ  สงพะโยม 
 ๔๖ พลโท  วินัย  แมนเขียน 
 ๔๗ พลโท  วิสิษฐ  ตุลยสุวรรณ 
 ๔๘ พลโท  สิทธิชัย  ธรรมสนอง 
 ๔๙ พลโท  สุรพล  คําประยูร 
 ๕๐ พลโท  สุรวัช  บุตรวงษ 
 ๕๑ พลโท  หาญ  ศรีชื่น 
 ๕๒ พลตรี  กมล  สุวภาพ 
 ๕๓ พลตรี  กลชัย  สุวรรณบูรณ 
 ๕๔ พลตรี  กสิกร  คีรีศรี 
 ๕๕ พลตรี  กิตติทัศน  บําเหน็จพันธุ 
 ๕๖ พลตรี  เกรียงไกร  ไพบูลยพงศ 
 ๕๗ พลตรี  ขัตติยะ  สวัสดิผล 
 ๕๘ พลตรี  คณิศร  สาสูงเนิน 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๕๙ พลตรี  โฆษิต  สมุทรผอง 
 ๖๐ พลตรี  จิรศักด์ิ  บุญแลบ 
 ๖๑ พลตรี  จิระศักด์ิ  แกวฉิม 
 ๖๒ พลตรี  เจริญ  นพสุวรรณ 
 ๖๓ พลตรี  ฉลอง  โฉมงาม 
 ๖๔ พลตรี  ฉลองชัย  วัฒนนาวา 
 ๖๕ พลตรี  เฉลิมพร  รวยลาภ 
 ๖๖ พลตรี  เฉลิม  ศรีวิฑูรย 
 ๖๗ พลตรี  ชยกร  กิจขยัน 
 ๖๘ พลตรี  ชะเลียง  รุนเจริญ 
 ๖๙ พลตรี  ชัยรัฐ  ย่ิงยง 
 ๗๐ พลตรี  ชัยวัฒน  สทอนดี 
 ๗๑ พลตรี  ชาญชัย  นาคประไพ 
 ๗๒ พลตรี  ชาตรี  ชางเรียน 
 ๗๓ พลตรี  ชูศักด์ิ  เมฆสุวรรณ 
 ๗๔ พลตรี  โชคชัย  วัฒนวรางกูร 
 ๗๕ พลตรี  โชคดี  หมั่นวิชาชัย 
 ๗๖ พลตรี  โชติอนันต  สุวรรณรัตน 
 ๗๗ พลตรี  ณรงค  ผองพรอม 
 ๗๘ พลตรี  ณัฐชัย  ใบเงิน 
 ๗๙ พลตรี  ดํารงค  ศรีประเสริฐ 
 ๘๐ พลตรี  ดิเรกพล  วัฒนะโชติ 
 ๘๑ พลตรี  เดชาพนธิ์  สุขะหุต 
 ๘๒ พลตรี  เดนชัย  เชวงโชติ 
 ๘๓ พลตรี  ไตรรัตน  รังคะรัตน 
 ๘๔ พลตรี  ทนง  จิระโภคิน 

 ๘๕ พลตรี  ทนงศักด์ิ  จินดาลัทธ 
 ๘๖ พลตรี  ทรงพล  สกุลชาติ 
 ๘๗ พลตรี  ธงชัย  โอสถหงษ 
 ๘๘ พลตรี  ธนดล  เผาจินดา 
 ๘๙ พลตรี  ธนภัทร  ศรีกุลชัยภัทร 
 ๙๐ พลตรี  ธนา  วัชรเทศ 
 ๙๑ พลตรี  ธนู  สุขสําราญ 
 ๙๒ พลตรี  ธเนศวร  วัลลิสุต 
 ๙๓ พลตรี  ธรณิศวร  เทพพิพิธ 
 ๙๔ พลตรี  ธวัชชัย  กฤษณเพ็ชร 
 ๙๕ พลตรี  ธวัชชัย  ศศิประภา 
 ๙๖ พลตรี  ธานี  ฐิตะโภคา 
 ๙๗ พลตรี  ธานี  นนทเกษ 
 ๙๘ พลตรี  ธิชนพ  พิสิฏฐนรสีห 
 ๙๙ พลตรี  นพปฎล  คุณกมุท 
 ๑๐๐ พลตรี  นพพร  เจริญศิริ 
 ๑๐๑ พลตรี  นภดล  การุณยะวนิช 
 ๑๐๒ พลตรี  นภดล  เจริญศักด์ิ 
 ๑๐๓ พลตรี  นริศ  กรุณารักษ 
 ๑๐๔ พลตรี  นเรนทร  นิยมเดช 
 ๑๐๕ พลตรี  นิพนธ  ปานมงคล 
 ๑๐๖ พลตรี  นิพนธ  สุบงกฎ 
 ๑๐๗ พลตรี  นิวัตร  มีนะโยธิน 
 ๑๐๘ พลตรี  บุญชู  เกิดโชค 
 ๑๐๙ พลตรี  บุญยืน  จ่ันนาค 
 ๑๑๐ พลตรี  ปฐม  อักษรศรี 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๑๑ พลตรี  ประพันธ  กิตติวัฒน 
 ๑๑๒ พลตรี  ประพันธ  ใหมเอี่ยม 
 ๑๑๓ พลตรี  ประวุฒิ  ชาญวิทย 
 ๑๑๔ พลตรี  ประสาท  เหลาถาวร 
 ๑๑๕ พลตรี  ประสูตร  รัศมีแพทย 
 ๑๑๖ พลตรี  ประเสริฐ  หวานฉํ่า 
 ๑๑๗ พลตรี  ปราโมทย  บุญทอง 
 ๑๑๘ พลตรี  ปญญา  รอดเชื้อ 
 ๑๑๙ พลตรี  ปยะ  รักประกอบ 
 ๑๒๐ พลตรี  โปฎก  บุนนาค 
 ๑๒๑ พลตรี  โปรยรักษ  พลอยสีงาม 
 ๑๒๒ พลตรี  ผิน  ปญญาธีระ 
 ๑๒๓ พลตรี  พงศพัฒน  เจริญพงษ 
 ๑๒๔ พลตรี  พงษสุระ  ปยวรรณ 
 ๑๒๕ พลตรี  พจน  เหรียญมณี 
 ๑๒๖ พลตรี  พชร  วงศสําราญ 
 ๑๒๗ พลตรี  พรชัย  บุญทวี 
 ๑๒๘ พลตรี  พสิษฐ  ศรีสุวรรณ 
 ๑๒๙ พลตรี  พิชษณุ  ปุจฉาการ 
 ๑๓๐ พลตรี  พีรสิทธิ์  นพสิทธิพร 
 ๑๓๑ พลตรี  ไพชยนต  คาทันเจริญ 
 ๑๓๒ พลตรี  ภัสสร  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๑๓๓ พลตรี  ภุชงค  วงษเกิด 
 ๑๓๔ พลตรี  ยุทธการ  บูนอย 
 ๑๓๕ พลตรี  ยุทธชัย  พันธุงาม 
 ๑๓๖ พลตรี  ยุวนัฎ  สุริยกุล  ณ  อยุธยา 

 ๑๓๗ พลตรี  ราชา  ตะเภาพงษ 
 ๑๓๘ พลตรี  ราเมศว  ดารามาศ 
 ๑๓๙ พลตรี  ฤทธิไกร  อุนพันธุ 
 ๑๔๐ พลตรี  วัชรพันธ  ชมเดช 
 ๑๔๑ พลตรี  วันชัย  ทโยประการ 
 ๑๔๒ พลตรี  วิชิต  ฐานพงษ 
 ๑๔๓ พลตรี  วิชิต  รายะเลข 
 ๑๔๔ พลตรี  วิเชียร  วิเวก 
 ๑๔๕ พลตรี  วิรัช  แกวขาว 
 ๑๔๖ พลตรี  วิเศษ  เชี่ยวชิตบุญ 
 ๑๔๗ พลตรี  วีระ  เข่ืองศิริกุล 
 ๑๔๘ พลตรี  ศรีศักด์ิ  โตเรืองศรี 
 ๑๔๙ พลตรี  ศักดา  อารีรมย 
 ๑๕๐ พลตรี  ศักด์ิศิลป  กลั่นเสนาะ 
 ๑๕๑ พลตรี  ศักด์ิสิทธิ์  บุญญาวัฒน 
 ๑๕๒ พลตรี  ศิวะ  ภระมรทัต 
 ๑๕๓ พลตรี  ศุภสวัสด์ิ  คุมพประพันธ 
 ๑๕๔ พลตรี  เศรษฐพงศ  พุมไพศาล 
 ๑๕๕ พลตรี  เศรษฐศักด์ิ  ปุกหุต 
 ๑๕๖ พลตรี  สนั่น  พงษประสพ 
 ๑๕๗ พลตรี  สมชาย  สิงหโต 
 ๑๕๘ พลตรี  สมยศ  โพธิทอง 
 ๑๕๙ พลตรี  สมศักด์ิ  เกิดสุขผล 
 ๑๖๐ พลตรี  สรรเพชญ  พานิช 
 ๑๖๑ พลตรี  สราวุฒิ  ชลออยู 
 ๑๖๒ พลตรี  สังวรณ  ประสงคสิน 



หนา   ๓๒ 
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 ๑๖๓ พลตรี  สัจจะ  พัฒนาศักด์ิ 
 ๑๖๔ พลตรี  สัจจา  ยอดเพ็ชร 
 ๑๖๕ พลตรี  สัมพันธ  ยังพะกูล 
 ๑๖๖ พลตรี  สามารถ  อุไรวรรณ 
 ๑๖๗ พลตรี  สิทธิชัย  ปลอดมีชัย 
 ๑๖๘ พลตรี  สิทธิพร  ทับเที่ยง 
 ๑๖๙ พลตรี  สิบทิศ  อักษรานุเคราะห 
 ๑๗๐ พลตรี  สุทัศน  สุบรรณจุย 
 ๑๗๑ พลตรี  สุเทพ  เพิ่มอาภรณ 
 ๑๗๒ พลตรี  สุธรรม  ล้ิมย่ิงเจริญ 
 ๑๗๓ พลตรี  สุธีรพันธุ  สัตตบุศย 
 ๑๗๔ พลตรี  สุนทร  เมี้ยนกําเนิด 
 ๑๗๕ พลตรี  สุภกิจ  นุตสถิตย 
 ๑๗๖ พลตรี  สุรพล  เจียมสมบูรณ 
 ๑๗๗ พลตรี  สุรพล  ฤกษสําราญ 
 ๑๗๘ พลตรี  สุระพันธุ  อินทรบัวศรี 
 ๑๗๙ พลตรี  โสมนัส  ณ  เชียงใหม 
 ๑๘๐ พลตรี  อกนิษฐ  หมื่นสวัสด์ิ 
 ๑๘๑ พลตรี  องอาจ  พงษศักด์ิ 
 ๑๘๒ พลตรี  อดิศัย  พีชผล 
 ๑๘๓ พลตรี  อดุลย  เกียรติประจักษ 
 ๑๘๔ พลตรี  อนันตร  บุญรําไพ 
 ๑๘๕ พลตรี  อนันต  สองพราย 
 ๑๘๖ พลตรี  อภิชาต  แสงรุงเรือง 
 ๑๘๗ พลตรี  อภิญญา  ตัณฑากาศ 
 ๑๘๘ พลตรี  อมรเทพ  ศศิวรรณพงศ 

 ๑๘๙ พลตรี  อรรควุฒิ  โพธิแพทย 
 ๑๙๐ พลตรี  อรรถพจน  คลองตรวจโรค 
 ๑๙๑ พลตรี  อานุภาพ  วิรัชพันธุ 
 ๑๙๒ พลตรี  อําพล  บุตรแสน 
 ๑๙๓ พลตรี  อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต 
 ๑๙๔ พลตรี  เอกธนัช  จิรสินธิปก 
 ๑๙๕ พลเรือตรี  กมล  อุณหกะ 
 ๑๙๖ พลเรือตรี  กาณฑ  ชาตเสนีย 
 ๑๙๗ พลเรือตรี  ขรรคชัย  สมบูรณสุข 
 ๑๙๘ พลเรือตรี  เขมวันต  สงคราม 
 ๑๙๙ พลเรือตรี  จักรกฤช  พยอมหอม 
 ๒๐๐ พลเรือตรี  จักรชัย  ภูเจริญยศ 
 ๒๐๑ พลเรือตรี  จิระพงษ  สุทธิสมบูรณ 
 ๒๐๒ พลเรือตรี  ชัชวรรณ  งามปลั่ง 
 ๒๐๓ พลเรือตรี  ชัยณรงค  เจริญรักษ 
 ๒๐๔ พลเรือตรี  ชุมพล  วงศเวคิน 
 ๒๐๕ พลเรือตรี  ชูเกียรติ  ไพรีระยอเดช 
 ๒๐๖ พลเรือตรี  ณรงค  สุวรรณประดิษฐ 
 ๒๐๗ พลเรือตรี  ทวีศักด์ิ  ดีรอด 
 ๒๐๘ พลเรือตรี  ทศพร  วิเศษรจนา 
 ๒๐๙ พลเรือตรี  นภดล  สุธัมมสภา 
 ๒๑๐ พลเรือตรี  นิกร  เพชรวีระกุล 
 ๒๑๑ พลเรือตรี  บรรจง  พาประเสริฐ 
 ๒๑๒ พลเรือตรี  บุญชัย  มรินทรพงษ 
 ๒๑๓ พลเรือตรี  ประสาน  สุขเกษตร 
 ๒๑๔ พลเรือตรี  พงศสรร  ถวิลประวัติ 
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 ๒๑๕ พลเรือตรี  พิพัฑฒภณ  สังขกลมเกลี้ยง 
 ๒๑๖ พลเรือตรี  พีรศักด์ิ  วัฒนรณชัย 
 ๒๑๗ พลเรือตรี  พีระศักด์ิ  กมลศิลป 
 ๒๑๘ พลเรือตรี  ยุทธนา  เกิดดวยบุญ 
 ๒๑๙ พลเรือตรี  รุงศักด์ิ  เสรีสวัสด์ิ 
 ๒๒๐ พลเรือตรี  วิบูลย  หลวงอุดม 
 ๒๒๑ พลเรือตรี  วิสิทธิ์  ไชยอุดม 
 ๒๒๒ พลเรือตรี  วีรศักด์ิ  ฉายะจินดา 
 ๒๒๓ พลเรือตรี  ศักด์ินรินทร  เจริญสุข 
 ๒๒๔ พลเรือตรี  สนธยา  นอยฉายา 
 ๒๒๕ พลเรือตรี  สรชา  ศรประทุม 
 ๒๒๖ พลเรือตรี  สานนท  เปลงขํา 
 ๒๒๗ พลเรือตรี  สินธุชัย  ตัณสถิตย 
 ๒๒๘ พลเรือตรี  สุธีร  เสถียรไทย 
 ๒๒๙ พลเรือตรี  สุรชัย  โภคามาศ 
 ๒๓๐ พลเรือตรี  สุรชา  ทองพิลา 
 ๒๓๑ พลเรือตรี  สุรศิษฎ  สวางจันทร 
 ๒๓๒ พลเรือตรี  อนุพงษ  เอี่ยมสุโร 
 ๒๓๓ พลเรือตรี  อิทธิคมน  ภมรสูต 
 ๒๓๔ พลอากาศตรี  กิตติ  พันธุเพ็ง 
 ๒๓๕ พลอากาศตรี  จําลอง  เขมะประภา 
 ๒๓๖ พลอากาศตรี  ชนะ  อยูสถาพร 
 ๒๓๗ พลอากาศตรี  ชัยยงค  วิจิตรพันธ 
 ๒๓๘ พลอากาศตรี  ชาลี  เลิศล้ํา 
 ๒๓๙ พลอากาศตรี  ชินชาต  บุญคง 
 ๒๔๐ พลอากาศตรี  ชูศักด์ิ  วิบูลชัย 

 ๒๔๑ พลอากาศตรี  ทรงธรรม 
  โชคคณาพิทักษ 
 ๒๔๒ พลอากาศตรี  ทศพร  สุมนศักด์ิ 
 ๒๔๓ พลอากาศตรี  ธวัช  สงวนทรัพย 
 ๒๔๔ พลอากาศตรี  ธัชชัย  ถนัดใชปน 
 ๒๔๕ พลอากาศตรี  ธานินทร  สมิตะพินทุ 
 ๒๔๖ พลอากาศตรี  ธีระพงษ  วรรณสําเริง 
 ๒๔๗ พลอากาศตรี  นเรศ  อรัณยะนาค 
 ๒๔๘ พลอากาศตรี  นิพนธ  สุขสวัสด์ิ 
 ๒๔๙ พลอากาศตรี  นิยม  ยันอินทร 
 ๒๕๐ พลอากาศตรี  ประจิน  จ่ันตอง 
 ๒๕๑ พลอากาศตรี  ประเสริฐ  ก่ิงสวัสด์ิ 
 ๒๕๒ พลอากาศตรี  ประเสริฐ  มณีวรรณ 
 ๒๕๓ พลอากาศตรี  ปราโมทย  ภะรตะศิลปน 
 ๒๕๔ พลอากาศตรี  ปญญา  เชียงอารีย 
 ๒๕๕ พลอากาศตรี  มานิตย  กรรณวัลลี 
 ๒๕๖ พลอากาศตรี  ยุทธพร  ภูไพบูลย 
 ๒๕๗ พลอากาศตรี  ระพีพัฒน  หลาบเลิศบุญ 
 ๒๕๘ พลอากาศตรี  วรพล  จุลเจือวงศ 
 ๒๕๙ พลอากาศตรี  วิฑูรย  อุดมเดช 
 ๒๖๐ พลอากาศตรี  วิโรจน  นิสยันต 
 ๒๖๑ พลอากาศตรี  วีรนันท  หาญสวธา 
 ๒๖๒ พลอากาศตรี  ศรีชัย  ชัยพฤกษ 
 ๒๖๓ พลอากาศตรี  สนธยา  เอี่ยมสําอางค 
 ๒๖๔ พลอากาศตรี  สมศักด์ิ  ไทยเพ็ชร 
 ๒๖๕ พลอากาศตรี  สุทธิพล  ศรีกังวาล 
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 ๒๖๖ พลอากาศตรี  สุรศักด์ิ  หมูพยัคฆ 
 ๒๖๗ พลอากาศตรี  อภิศักด์ิ  บุญเผื่อน 
 ๒๖๘ พลอากาศตรี  อาณัติ  บุญมาก 
 ๒๖๙ พลอากาศตรี  อาทิตย  ปตตะวงศ 
 ๒๗๐ นายกฤษฎา  อุทยานิน 
 ๒๗๑ นายกิตติ  วิพุทธิกุล 
 ๒๗๒ นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
 ๒๗๓ นายชัยฤกษ  วิริยะรัตนพร 
 ๒๗๔ นายชูชาติ  อัศวโรจน 
 ๒๗๕ นายชูโชค  งาวเทพพิทักษ 
 ๒๗๖ นายณรงค  หาระวงศ 
 ๒๗๗ นายนิพนธ  ดีจะมาลา 
 ๒๗๘ นายนิยม  บุญสิงห 
 ๒๗๙ นายประวิช  สารกิจปรีชา 
 ๒๘๐ นายประสงค  พูนธเนศ 
 ๒๘๑ นายพิศุทธ  ศักดา 
 ๒๘๒ นายไพลิน  สกุลวงศ 
 ๒๘๓ นายมนัส  แจมเวหา 
 ๒๘๔ นายมานิต  นิธิประทีป 
 ๒๘๕ นายวิษณุ  รายวงศ 
 ๒๘๖ นายวีระวุฒิ  วิทยกุล 
 ๒๘๗ รอยเอก  สงัด  คะเชนทรพรรค 
 ๒๘๘ นายสุรวิทย  คีรีวิเชียร 
 ๒๘๙ นายสุวิชญ  โรจนวานิช 
 ๒๙๐ นายอารีพงศ  ภูชอุม 
 ๒๙๑ นายจรัล  ปลั่งตระกูล 

 ๒๙๒ นายจักร  บุญ-หลง 
 ๒๙๓ นายจิระชัย  ปนกระษิณ 
 ๒๙๔ นายณัฏฐวุฒิ  โพธิสาโร 
 ๒๙๕ นายธนาธิป  อุปติศฤงค 
 ๒๙๖ นายธฤต  จรุงวัฒน 
 ๒๙๗ นายนภดล  เทพพิทักษ 
 ๒๙๘ นายนิมิตร  ปถมวาลย 
 ๒๙๙ นายประวิตร  ชัยมงคล 
 ๓๐๐ นายปสันน  เทพรักษ 
 ๓๐๑ นายพลเดช  วรฉัตร 
 ๓๐๒ นายไพโรจน  วิกิณิยะธนี 
 ๓๐๓ นายมานพ  เมฆประยูรทอง 
 ๓๐๔ นายสการ  สุทธิประดิษฐ 
 ๓๐๕ นายสมปอง  สงวนบรรพ 
 ๓๐๖ นายสุรพันธุ  บุณยมานพ 
 ๓๐๗ นาวาตรี  อิทธิ  ดิษฐบรรจง 
 ๓๐๘ นายจีรวัฒน  ทรัพยอนันต 
 ๓๐๙ วาที่รอยตรี  เชาวยุทธ  มณีรัตน 
 ๓๑๐ นายทรงศักด์ิ  เจริญพงศ 
 ๓๑๑ วาที่รอยเอก  เทียนชัย  ทองวินิชศิลป 
 ๓๑๒ นายปรีดี  โชติชวง 
 ๓๑๓ นายพิทักษ  พลขันธ 
 ๓๑๔ นายไพศาล  เอี่ยวเจริญ 
 ๓๑๕ นายวณิช  นิรันตรานนท 
 ๓๑๖ นายสมบัติ  คุรุพันธ 
 ๓๑๗ นายสมประสงค  โขมพัตร 
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เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๑๘ นายสาธิต  ล้ิมขจรเดช 
 ๓๑๙ นายสําราญ  จินดารัตน 
 ๓๒๐ นายสิทธิพร  หวังดี 
 ๓๒๑ นายสุเทพ  เมยไธสง 
 ๓๒๒ นายวัชรินทร  เจริญเผา 
 ๓๒๓ นายสมชาย  เจริญอํานวยสุข 
 ๓๒๔ นายสุจิตต  ไตรพิทักษ 
 ๓๒๕ นายสุรเดช  ฉายะเกษตริน 
 ๓๒๖ นายสุวิทย  ขันธาโรจน 
 ๓๒๗ นายสุวินัย  วัตตธรรม 
 ๓๒๘ นายเสรี  เหลาพราหมณ 
 ๓๒๙ นายกมล  เปยมไพศาล 
 ๓๓๐ นายเกรียงไกร  คะนองเดชชาติ 
 ๓๓๑ นายจิตรกร  สามประดิษฐ 
 ๓๓๒ นายจิระ  พิมลลิขิต 
 ๓๓๓ นายชุมพล  ลิลิตธรรม 
 ๓๓๔ นายไชยวัฒน  วัฒนไชย 
 ๓๓๕ นายณัฐวุฒิ  ภาษยะวรรณ 
 ๓๓๖ นายธวัช  ตันติธีรวิทย 
 ๓๓๗ นายธีระ  บุญศิริ 
 ๓๓๘ นายนิยมศักด์ิ  อุปทุม 
 ๓๓๙ นายบุญแถม  ถาคําฟู 
 ๓๔๐ นายปรีชา  เชยชุม 
 ๓๔๑ นายมณฑล  เจียมเจริญ 
 ๓๔๒ นายมนตรี  กฤษณีไพบูลย 
 ๓๔๓ นายมนตรี  ออนวิมล 

 ๓๔๔ นายมนูญ  พุมกลอม 
 ๓๔๕ นายเรวัตย  ฤทธาภรณ 
 ๓๔๖ นายวิบูลย  นอยเสม 
 ๓๔๗ นายสถิร  วีรเดชะ 
 ๓๔๘ นายสมศักด์ิ  สุริโย 
 ๓๔๙ นายสหัส  นิลพันธุ 
 ๓๕๐ นายสุนทร  เชียรเจริญ 
 ๓๕๑ นายสุวิทย  ธโนภานุวัฒน 
 ๓๕๒ นายสุวุฒิ  ชเลจร 
 ๓๕๓ นายแสงรัตน  เบญจพงศ 
 ๓๕๔ นายอาคม  รุงวาว 
 ๓๕๕ นายอาทิตย  นามะสนธิ 
 ๓๕๖ นายอิทธิพล  ชัยชนะพูนผล 
 ๓๕๗ นายโอภาส  ตรีสุวรรณ 
 ๓๕๘ นายกอเกียรติ  บูรณวิทย 
 ๓๕๙ รอยตํารวจเอก  ขจร  เทศมาสา 
 ๓๖๐ นายขจรศักด์ิ  ลีไตรรงค 
 ๓๖๑ นายเฉลิมศักด์ิ  ระบิลวงศ 
 ๓๖๒ นายชวลิต  วิเศษสินธุ 
 ๓๖๓ นายชัยรัตน  สงวนชื่อ 
 ๓๖๔ นายชาติชาย  ทิพยสุนาวี 
 ๓๖๕ นายธีระ  โตวิริยะเวช 
 ๓๖๖ นายนพดล  วิชญานันต 
 ๓๖๗ นายนอย  อารยะสกุล 
 ๓๖๘ นายบัณฑิต  สุวรรณจินดา 
 ๓๖๙ นายบุญสง  ไชยโชติ 
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 ๓๗๐ นายประสิทธิ์  อินทรบํารุง 
 ๓๗๑ นายปราโมทย  ศิริวิวัฒน 
 ๓๗๒ นายปรีมนต  เสถียรกาล 
 ๓๗๓ นายพงษวรรณ  จารุเดชา 
 ๓๗๔ นายพิชัย  พิมุขมนัสกิจ 
 ๓๗๕ นายไพโรจน  นันทิยะกุล 
 ๓๗๖ นายฟูศักด์ิ  เลาหสวัสด์ิ 
 ๓๗๗ นายเฟอง  พานิชกิจ 
 ๓๗๘ นายวัฒนชัย  ไชยสาลี 
 ๓๗๙ นายวันชยั  อังกกุล 
 ๓๘๐ นายวิรัช  คณารักษสันติ 
 ๓๘๑ นายวิโรจน  ลัฐิกาวิบูลย 
 ๓๘๒ นายศุภชัย  สินธุวงษ 
 ๓๘๓ นายสุพัฒน  ทวีทรัพย 
 ๓๘๔ นาวาเอก  อาณัติ  สมบัติทวี 
 ๓๘๕ นายเอนก  อัมระปาล 
 ๓๘๖ นายเกษมสันต  จิณณวาโส 
 ๓๘๗ นายดํารงค  พิเดช 
 ๓๘๘ นายนราวุฒิ  ดีสุวรรณ 
 ๓๘๙ นายประดิษฐ  บุญตันตราภิวัฒน 
 ๓๙๐ นายพิภพ  วสุวานิช 
 ๓๙๑ นายวชิระ  มวงแกว 
 ๓๙๒ นายวิจิตร  เกษสัมมะ 
 ๓๙๓ นายวิชิต  พัฒนโกศัย 
 ๓๙๔ นายสมชาติ  ธรรมพิทักษ 
 ๓๙๕ นายสมศักด์ิ  สุดดี 

 ๓๙๖ นายสมัย  เจียมจินดารัตน 
 ๓๙๗ นายสําราญ  รักชาติ 
 ๓๙๘ นายเสนห  ทิพยบุรี 
 ๓๙๙ นายอุภัย  วายุพัฒน 
 ๔๐๐ นายเกรียงไกร  กอวัฒนา 
 ๔๐๑ นายครรชิต  สังวรานนท 
 ๔๐๒ นายณฐกนต  ปนปรีชากุล 
 ๔๐๓ นายธานีรัตน  ศิริปะชะนะ 
 ๔๐๔ นายธีระนันท  รักตะบุตร 
 ๔๐๕ นายวรพัฒน  ทิวถนอม 
 ๔๐๖ นายกมล  ปนทอง 
 ๔๐๗ นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา 
 ๔๐๘ นายชวลิต  พิชาลัย 
 ๔๐๙ นายฐิติ  ดานอําไพ 
 ๔๑๐ นายณรงค  กายาสมบูรณ 
 ๔๑๑ นายทรงภพ  พลจันทร 
 ๔๑๒ นายนิวาต  พันธุนุรัตน 
 ๔๑๓ นายบุญสง  เกิดกลาง 
 ๔๑๔ นายปราโมทย  ญาณทักษะ 
 ๔๑๕ นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล 
 ๔๑๖ นายอํานวย  ทองสถิตย 
 ๔๑๗ นายทวีป  ชินะประยูร 
 ๔๑๘ นายนพดล  สระวาสี 
 ๔๑๙ นายบุญนริศร  สุวรรณพูล 
 ๔๒๐ นายไพศาล  โชติไพบูลยพันธุ 
 ๔๒๑ นายวีรวิทย  วีรวรวิทย 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๔๒๒ นายสรศักด์ิ  ทันตสุวรรณ 
 ๔๒๓ นายอดิสัย  ธรรมคุปต 
 ๔๒๔ นายกฤษดาภรณ  เสียมภักดี 
 ๔๒๕ นายกฤษเพชร  ศรีปาน 
 ๔๒๖ นายเกษม  แชมชอย 
 ๔๒๗ นายเกษม  วัฒนธรรม 
 ๔๒๘ นายเกียรติศักด์ิ  ธนวัฒนากุล 
 ๔๒๙ นายเกียรติศักด์ิ  มูลศาสตรสาทร 
 ๔๓๐ นายขวัญชัย  วงศนิติกร 
 ๔๓๑ นายคณพล  ปนแกว 
 ๔๓๒ นายคมฤทธิ์  โพธิราช 
 ๔๓๓ นายเคน  สันติธรรม 
 ๔๓๔ นายจรัญ  สําราญสุข 
 ๔๓๕ นายจริย  แกวบํารุง 
 ๔๓๖ นายจักรพันธ  นุชอนงค 
 ๔๓๗ นายจําลอง  โพธิ์สุข 
 ๔๓๘ นายจิต  นิลวานิช 
 ๔๓๙ นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ 
 ๔๔๐ นายชนะ  นพสุวรรณ 
 ๔๔๑ นายชโลธร  ผาโคตร 
 ๔๔๒ นายชวลิต  ธูปตากอง 
 ๔๔๓ นายชัยโรจน  มีแดง 
 ๔๔๔ นายชัยวัฒน  รัฐขจร 
 ๔๔๕ นายชาย  พานิชพรพันธุ 
 ๔๔๖ นายชุมพล  โพธิ์เงิน 
 ๔๔๗ นายชูศักด์ิ  มณีชยางกูร 

 ๔๔๘ นายเชตวัน  อนันตสมบูรณ 
 ๔๔๙ นายเชิดศักด์ิ  ชูศรี 
 ๔๕๐ นายแชน  ชื่นศิวา 
 ๔๕๑ วาที่รอยตรี  ณรงค  สุจริต 
 ๔๕๒ นายดําริห  บุญจริง 
 ๔๕๓ นายตรี  อัครเดชา 
 ๔๕๔ นายถาวร  เฉิดพันธุ 
 ๔๕๕ นายทรงพล  จําปาพันธุ 
 ๔๕๖ นายทรงฤทธิ์  พิมพโพธิ์ 
 ๔๕๗ นายทวีทรัพย  สิริชีวิน 
 ๔๕๘ นายทองอาน  พาไทสง 
 ๔๕๙ นายธนน  เวชกรกานนท 
 ๔๖๐ นายธันวาคม  เขมะศิริ 
 ๔๖๑ นายธํารงค  เจริญกุล 
 ๔๖๒ นายธีรเดช  วงษราช 
 ๔๖๓ นายธีระ  มินทราศักด์ิ 
 ๔๖๔ นายเธียรชัย  บุญเพชร 
 ๔๖๕ นายนพดล  พุทธิการันต 
 ๔๖๖ นายนพพร  ตอนรับ 
 ๔๖๗ นายนําพล  พนังคสิริ 
 ๔๖๘ นายนิตย  สีหวรางกูร 
 ๔๖๙ นายนิมิต  จันทนวิมล 
 ๔๗๐ นายบุญสืบ  เจริญรัตน 
 ๔๗๑ นายบุญสง  เตชะมณีสถิตย 
 ๔๗๒ นายประจวบ  อินเจริญศักด์ิ 
 ๔๗๓ นายประดิษฐ  ก่ิงโก 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๔๗๔ นายประทีป  เจริญพร 
 ๔๗๕ นายประเมิน  สาโรจน 
 ๔๗๖ นายประยงค  รัตนพันธ 
 ๔๗๗ นายประเวศ  ศิวาลัย 
 ๔๗๘ นายประสิทธิ์  คชโคตร 
 ๔๗๙ นายประเสริฐ  เล็กสกุลดิลก 
 ๔๘๐ นายปริญญา  สนั่นเมือง 
 ๔๘๑ นายพงศศักด์ิ  นิลประภา 
 ๔๘๒ นายพงษศักด์ิ  นาคประดา 
 ๔๘๓ นายพรรคพล  วงศเพ็ญ 
 ๔๘๔ นายพิชัย  สตารัตน 
 ๔๘๕ นายพิชัย  หวัดสูงเนิน 
 ๔๘๖ นายพิเชษฐ  ไพบูลยศิริ 
 ๔๘๗ นายพีระศักด์ิ  หินเมืองเกา 
 ๔๘๘ นายมนัส  ครองญาติ 
 ๔๘๙ นายมานพ  วีระอาชากุล 
 ๔๙๐ นายไมตรี  อินทุสุต 
 ๔๙๑ นายเย่ียมสุริยา  พาลุสุข 
 ๔๙๒ นายระพี  ผองบุพกิจ 
 ๔๙๓ นายรุงศักด์ิ  วัชระพิมลมาศ 
 ๔๙๔ นายวรการ  ยกย่ิง 
 ๔๙๕ นายวรเมธ  รามาเคน 
 ๔๙๖ นายวันชัย  โกลละสุต 
 ๔๙๗ นายวันชัย  สุทธิวรชัย 
 ๔๙๘ นายวันชัย  อุดมสิน 
 ๔๙๙ นายวันชาติ  วงษชัยชนะ 

 ๕๐๐ นายวัลลภ  พร้ิงพงษ 
 ๕๐๑ นายวิชัย  บุญอุดมพร 
 ๕๐๒ นายวิเชียร  ชวลิต 
 ๕๐๓ นายวิเชียร  พุฒิวิญู 
 ๕๐๔ นายวิทยา  วชิระอังกูร 
 ๕๐๕ นายวินัย  ครุวรรณพัฒน 
 ๕๐๖ นายวิบูลยชัย  เกิดเพิ่มพูล 
 ๕๐๗ นายวิรัตน  ล้ิมสุวัฒน 
 ๕๐๘ นายวิรัตน  วนวัฒนาวงศ 
 ๕๐๙ นายศักดา  รัตนมุสิก 
 ๕๑๐ นายศานิต  บุญเรือง 
 ๕๑๑ นายศิลป  ชื่นนิรันดร 
 ๕๑๒ นายศุภกิต  ธรรมสถิตยมั่น 
 ๕๑๓ นายสนอง  บุญคง 
 ๕๑๔ นายสนิท  บุญกอสกุล 
 ๕๑๕ นายสมจิต  ผลดี 
 ๕๑๖ นายสมชัย  หทยะตันติ 
 ๕๑๗ นายสมศักด์ิ  ฐิติพฤฒิกุล 
 ๕๑๘ นายสมศักด์ิ  แสงบุญสง 
 ๕๑๙ นายสมศักย  ภูรีศรีศักด์ิ 
 ๕๒๐ นายสามารถ  ลอยฟา 
 ๕๒๑ นายสุขสันต์ิ  วนะภูติ 
 ๕๒๒ นายสุชาติ  อัจฉริยากร 
 ๕๒๓ นายสุนทร  รัตนวราหะ 
 ๕๒๔ นายสุนทร  สิริภักด์ิ 
 ๕๒๕ นายสุเมธ  ศรีพงษ 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๕๒๖ นายสุรชัย  ขันอาสา 
 ๕๒๗ นายสุรพล  สายพันธ 
 ๕๒๘ นายสุรศักด์ิ  ชาญยุทธ 
 ๕๒๙ นายสุวรรณ  สัจจปยะนิจกุล 
 ๕๓๐ นายสุวิทย  คณีกุล 
 ๕๓๑ นายเสาวรัจ  ย้ิมรุงเรือง 
 ๕๓๒ นายอนันต  พิทยายน 
 ๕๓๓ นายอนุศักด์ิ  มูลวงษ 
 ๕๓๔ นายอวยชัย  อัศวลาภสกุล 
 ๕๓๕ นายอารยะ  จิตรบรรจง 
 ๕๓๖ รอยตํารวจตรี  อิศเรศฤทธิ์  นิลวงศ 
 ๕๓๗ นายเอกวิทย  ถิระพร 
 ๕๓๘ นายเอนก  คุมพงษ 
 ๕๓๙ นายเฉลิมชัย  เนตรมัย 
 ๕๔๐ นายชัยณรงค  เศวตจินดา 
 ๕๔๑ นายชาตรี  โชไชย 
 ๕๔๒ นายชุตินันท  เพ็ชรเจริญ 
 ๕๔๓ นายธวัชชัย  ไทยเขียว 
 ๕๔๔ พันตํารวจโท  ประทีป  ชลสุข 
 ๕๔๕ นายประเสริฐ  อยูสุภาพ 
 ๕๔๖ นายพรชัย  อัศววัฒนาพร 
 ๕๔๗ นายวิทยา  สุริยะวงค 
 ๕๔๘ นายสมชาติ  เอี่ยมอนุพงษ 
 ๕๔๙ พันตํารวจเอก  สุเทพ  สัตถาผล 
 ๕๕๐ นายสุวัฒน  บุญฑียกุล 
 ๕๕๑ นายกําจร  นากชื่น 

 ๕๕๒ นายไพรัช  ลํายอง 
 ๕๕๓ นายวิทวัส  ธรรมวิรัช 
 ๕๕๔ นายธนชัย  สุวรรณวัฒนะ 
 ๕๕๕ นายสมชาย  เสียงหลาย 
 ๕๕๖ นายสมศักด์ิ  แตงพันธ 
 ๕๕๗ นายอํานวย  จ่ันเงิน 
 ๕๕๘ นายชัยวุฒิ  เลาวเลิศ 
 ๕๕๙ นายเชาวน  รอดทองคํา 
 ๕๖๐ นายพูลสุข  พงษพัฒน 
 ๕๖๑ นายศิริชัย  เขียนมีสุข 
 ๕๖๒ นายกงหัน  ตุมชู 
 ๕๖๓ นายกมล  บุญประเสริฐ 
 ๕๖๔ นายกมล  พิณรัตน 
 ๕๖๕ นายกอบกิจ  สงศิริ 
 ๕๖๖ นายกําธร  พฤกษานานนท 
 ๕๖๗ นายกิตติ  ไพฑูรยวัฒนกิจ 
 ๕๖๘ นายกิติเกษม  ใจชื่น 
 ๕๖๙ นายกิติ  ลิขิตอนุรักษ 
 ๕๗๐ นายกุศล  คําเพราะ 
 ๕๗๑ นายเกริก  ทวมกลาง 
 ๕๗๒ นายเกรียงศักด์ิ  ศิลปประสิทธิ์ 
 ๕๗๓ นายเกษม  ศุภรานนท 
 ๕๗๔ นายเกษียร  เตชะพีระ 
 ๕๗๕ นายคงวุฒิ  ไพบูลยศิลป 
 ๕๗๖ นายคเชนทร  เฉลิมวัฒน 
 ๕๗๗ นายคณิต  ภิรมยไกรภักด์ิ 



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๕๗๘ นายคมเดช  เหมะสุทธินันท 
 ๕๗๙ นายคํานึง  บุญทนุวัง 
 ๕๘๐ นายเงิน  ชิวปรีชา 
 ๕๘๑ นายจํานงค  อัญญวรวิทย 
 ๕๘๒ นายจิตตภัทร  เครือวรรณ 
 ๕๘๓ นายจิตตะเสน  เจริญ 
 ๕๘๔ นายจิรพันธ  พุทธรัตน 
 ๕๘๕ นายจิรวัฒน  กิติพิเชฐสรรค 
 ๕๘๖ นายเจริญ  ธานีรัตน 
 ๕๘๗ นายเจสดา  ธนวิภาคะนนท 
 ๕๘๘ นายเฉลิม  เรืองวิริยะชัย 
 ๕๘๙ นายเฉลียว  อยูสีมารักษ 
 ๕๙๐ นายชนงกรณ  กุณฑลบุตร 
 ๕๙๑ นายชวลิต  พลราษฎร 
 ๕๙๒ นายชอบ  ลีชอ 
 ๕๙๓ นายชะมาย  ทองสวัสด์ิ 
 ๕๙๔ นายชะเอม  สายทอง 
 ๕๙๕ นายชัชวาลย  ศิลปกิจ 
 ๕๙๖ นายชัยชาญ  วงศสามัญ 
 ๕๙๗ นายชัยรัตน  นิลนนท 
 ๕๙๘ นายชยัรัตน  วิวัฒนวรพันธ 
 ๕๙๙ นายชัยวัฒน  ขยันการนาวี 
 ๖๐๐ นายชาญชัย  ธนาวุฒิ 
 ๖๐๑ นายชาญณรงค  ศิริอําพันธกุล 
 ๖๐๒ นายชายชาญ  โพธิรัตน 
 ๖๐๓ นายชาลี  เอียดสกุล 

 ๖๐๔ นายชํานาญ  เกิดพิบูลย 
 ๖๐๕ นายชํานาญ  มวงศรีศักด์ิ 
 ๖๐๖ นายชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล 
 ๖๐๗ นายชูชัย  สมิทธิไกร 
 ๖๐๘ นายชูโชค  อายุพงศ 
 ๖๐๙ นายชูศักด์ิ  กุลทัพ 
 ๖๑๐ นายเชิญ  สามารถ 
 ๖๑๑ นายไชยชาญ  หินเกิด 
 ๖๑๒ นายไชยยุทธ  ธนไพศาล 
 ๖๑๓ นายไชยรัตน  เพิ่มพิกุล 
 ๖๑๔ นายฐานันดร  ศรีสุธรรม 
 ๖๑๕ นายณรงค  ลังกาพินธุ 
 ๖๑๖ นายณรงค  ลาภเกิน 
 ๖๑๗ นายณรงคศักด์ิ  ชัยชิต 
 ๖๑๘ นายณรงคศักด์ิ  เหลาศรีสิน 
 ๖๑๙ นายณัฏฐพล  แสงศรีจันทร 
 ๖๒๐ นายโณทัย  อุดมบุญญานุภาพ 
 ๖๒๑ นายตีรณ  พงศมฆพัฒน 
 ๖๒๒ นายถวิล  นอยเขียว 
 ๖๒๓ นายถวิล  ศิลาเดช 
 ๖๒๔ นายถาวร  สายสืบ 
 ๖๒๕ นายทรงยศ  หอมแพน 
 ๖๒๖ นายทรงศักด์ิ  เหลือมพล 
 ๖๒๗ นายทรงสวัสด์ิ  ทิพยคงคา 
 ๖๒๘ นายทวีวงศ  ศรีบุรี 
 ๖๒๙ นายทองพูน  โพโสลี 



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๖๓๐ นายเทียนชัย  ไชยเศรษฐ 
 ๖๓๑ นายเทียนชัย  ต้ังพรประเสริฐ 
 ๖๓๒ นายเทียนศักด์ิ  เมฆพรรณโอภาส 
 ๖๓๓ นายธนบูรณ  ศศิภานุเดช 
 ๖๓๔ นายธนิตย  เสนีชัย 
 ๖๓๕ นายธเนศวร  เจริญเมือง 
 ๖๓๖ นายธวัชชัย  ชัยวัฒนรัตน 
 ๖๓๗ นายธวัชชัย  ชิณวงศ 
 ๖๓๘ นายธวัชชัย  บุญโชติ 
 ๖๓๙ นายธีรชัย  อภิวรรธกกุล 
 ๖๔๐ นายธีระ  เอกสมทราเมษฐ 
 ๖๔๑ นายนคร  เหลืองประเสริฐ 
 ๖๔๒ นายนพพร  สุวรรณรุจิ 
 ๖๔๓ นายนริศ  สัตยารักษ 
 ๖๔๔ นายนิคม  สุวพงษ 
 ๖๔๕ นายนิทัศน  กฤษณจินดา 
 ๖๔๖ นายนิพนธ  สายวัฒน 
 ๖๔๗ นายนิมิต  เตชไกรชนะ 
 ๖๔๘ นายนิมิตร  อิทธิพันธุกุล 
 ๖๔๙ นายนิรันดร  จันทวงศ 
 ๖๕๐ นายนิวัต  กลิ่นงาม 
 ๖๕๑ นายนิวัตร  นาคะเวช 
 ๖๕๒ นายนุวัตร  วิศวรุงโรจน 
 ๖๕๓ นายบพิตร  โสมณวัฒน 
 ๖๕๔ นายบัญญัติ  เหลาไพบูลย 
 ๖๕๕ นายบําเพ็ญ  เขียวหวาน 

 ๖๕๖ นายบุญชอบ  เฟองจันทร 
 ๖๕๗ นายบุญทวี  กัลยา 
 ๖๕๘ นายบุญธรรม  ราชรักษ 
 ๖๕๙ นายบุญโรจน  ไกรกิจราษฎร 
 ๖๖๐ นายบญุสม  ศิริบํารุงสุข 
 ๖๖๑ นายบุญสิน  ใสยอด 
 ๖๖๒ นายบูลยสิทธิ์  โฉมปรางค 
 ๖๖๓ นายปกรณ  ภูมิเขต 
 ๖๖๔ นายปกิตติ  ทยานิธิ 
 ๖๖๕ นายประจวบ  สุวัฒนพงษ 
 ๖๖๖ นายประดิษฐ  เทอดทูล 
 ๖๖๗ นายประดิษฐ  ปญจวีณิน 
 ๖๖๘ นายประดิษฐ  ระสิตานนท 
 ๖๖๙ นายประทุม  นวลเขียว 
 ๖๗๐ นายประเทือง  บณุยเวทย 
 ๖๗๑ นายประพันธ  พิพัฒนสุข 
 ๖๗๒ นายประภัสสร  เทพชาตรี 
 ๖๗๓ นายประภาษ  ไพรสุวรรณา 
 ๖๗๔ วาที่รอยตรี  ประมวล  ชาวเรือ 
 ๖๗๕ นายประมวล  โสภาพร 
 ๖๗๖ นายประวิทย  โตวัฒนะ 
 ๖๗๗ นายประเวศ  สมเพาะ 
 ๖๗๘ นายประสงค  ศรีเจริญชัย 
 ๖๗๙ นายประสงค  แสงพายัพ 
 ๖๘๐ นายประสาท  รังสิกรรพุม 
 ๖๘๑ นายประเสริฐ  เกษตรเอี่ยม 
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 ๖๘๒ นายประเสริฐ  คงรอด 
 ๖๘๓ นายประเสริฐ  จรรยาสุภาพ 
 ๖๘๔ นายประเสริฐ  ศรีถาวร 
 ๖๘๕ นายปรัชญา  คงทวีเลิศ 
 ๖๘๖ นายปรัชญา  สมบูรณ 
 ๖๘๗ นายปราการ  อาภาศิลป 
 ๖๘๘ เรืออากาศเอก  ปราโมทย  ลําใย 
 ๖๘๙ นายปรีชา  ตราดธารทิพย 
 ๖๙๐ นายปรีชา  ศรีสมยศ 
 ๖๙๑ นายปญญา  จารุศิริ 
 ๖๙๒ นายปญญา  สังขวดี 
 ๖๙๓ นายปาน  กิมป 
 ๖๙๔ นายปยะมิตร  ศรีธรา 
 ๖๙๕ นายเปร่ือง  จันดา 
 ๖๙๖ นายเผชิญ  กิจระการ 
 ๖๙๗ นายพงศศักด์ิ  ยุกตะนันทน 
 ๖๙๘ นายพงษศักด์ิ  มหานุภาพ 
 ๖๙๙ นายพนมศักด์ิ  สุคันธา 
 ๗๐๐ นายพนม  โสภาวัฒน 
 ๗๐๑ นายพรมมา  เสาโกมุท 
 ๗๐๒ นายพิชิต  สิทธิไตรย 
 ๗๐๓ นายพทิักษ  บุณยเวทย 
 ๗๐๔ นายพิทักษ  สุวรรณชาติ 
 ๗๐๕ นายพิษณุ  บุญนวล 
 ๗๐๖ นายพิษณุ  อุตตมะเวทิน 
 ๗๐๗ นายพีระพล  ศิริวงศ 

 ๗๐๘ นายเพทาย  เย็นจิตโสมนัส 
 ๗๐๙ นายไพรัช  ประจันตะเสน 
 ๗๑๐ นายไพโรจน  วิริยจารี 
 ๗๑๑ นายไพศาล  ภูไพบูลย 
 ๗๑๒ นายภูพายัพ  ยอดมิ่ง 
 ๗๑๓ นายมงคล  มีสมภพ 
 ๗๑๔ นายมงคล  สุภาผล 
 ๗๑๕ นายมณฑล  ฉายอรุณ 
 ๗๑๖ นายมณเฑียร  นาคทองอินทร 
 ๗๑๗ นายมณเฑียร  พัวไพบูลย 
 ๗๑๘ นายมนตรี  บุญธรรม 
 ๗๑๙ นายมนเทียร  มโนสุดประสิทธิ์ 
 ๗๒๐ นายมนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ 
 ๗๒๑ นายมนัส  กันประชา 
 ๗๒๒ นายมนัส  ไชยศักด์ิ 
 ๗๒๓ นายมนู  ฉิมพิบูลย 
 ๗๒๔ นายมนูญ  ใยบัวเทศ 
 ๗๒๕ นายมานพ  นพศิริกุล 
 ๗๒๖ นายมานิตย  คํางาม 
 ๗๒๗ นายมานิตย  ศรีพิทักษ 
 ๗๒๘ นายมาโนช  จันทรเทพ 
 ๗๒๙ นายมาโนช  หลอตระกูล 
 ๗๓๐ นายยงยศ  มนตเสรีนุสรณ 
 ๗๓๑ นายยงยุทธ  ศิริปการ 
 ๗๓๒ นายยอรช  เสมอมิตร 
 ๗๓๓ นายย่ิงยศ  เขมะโยธิน 
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 ๗๓๔ นายรสิก  รังสิปราการ 
 ๗๓๕ นายระวี  ขุณิกากรณ 
 ๗๓๖ นายรังสรรค  วงษบุญ 
 ๗๓๗ นายรังสรรค  อาภาคัพภะกุล 
 ๗๓๘ นายร่ืนเริง  ลีลานุกรม 
 ๗๓๙ นายรุงโรจน  เลิศวิทยาสกุล 
 ๗๔๐ นายเรืองยศ  ลาภบุญเรือง 
 ๗๔๑ นายเรืองเวทย  แสงรัตนา 
 ๗๔๒ นายฤทธา  นันทพันธ 
 ๗๔๓ นายเลอพงศ  เทพไชย 
 ๗๔๔ นายเลิศชัย  เจริญธัญรักษ 
 ๗๔๕ นายวงศสถิตย  ฉ่ัวกุล 
 ๗๔๖ นายวรรณกิจ  อินทรประพงศ 
 ๗๔๗ นายวรวุฒิ  ฤกษอํานวยโชค 
 ๗๔๘ นายวราวุฒิ  ครูสง 
 ๗๔๙ นายวสันต  จันทราทิตย 
 ๗๕๐ นายวัชรชัย  ภุมรินทร 
 ๗๕๑ นายวัชระ  กสิณฤกษ 
 ๗๕๒ นายวัชระ  รอดสัมฤทธิ์ 
 ๗๕๓ นายวันชัย  เทพรักษ 
 ๗๕๔ นายวาทิต  เบญจพลกุล 
 ๗๕๕ นายวิจิตร  พักตรจันทร 
 ๗๕๖ นายวิชัย  กันหาชน 
 ๗๕๗ นายวิชัย  กิจวัทวรเวทย 
 ๗๕๘ นายวิชัย  ศรีสัตยรสนา 
 ๗๕๙ นายวิชัย  สุระพัฒน 

 ๗๖๐ นายวิชัย  อิทธิชัยกุลฑล 
 ๗๖๑ นายวิชาญ  วานิช 
 ๗๖๒ นายวิชิต  โรจนกิตติคุณ 
 ๗๖๓ นายวิชติ  ศิริโชติ 
 ๗๖๔ นายวิทยา  รักสัจจา 
 ๗๖๕ นายวิทูรย  โสแกว 
 ๗๖๖ นายวินัย  ประลมพกาญจน 
 ๗๖๗ นายวิรัช  เศวตศิลป 
 ๗๖๘ นายวิรัตน  ชาญศิริรัตนา 
 ๗๖๙ นายวิรัตน  ภูวิวัฒน 
 ๗๗๐ นายวิริยะ  วงศเลาหกุล 
 ๗๗๑ นายวิโรจน  ดวงมาลา 
 ๗๗๒ นายวิโรจน  สารรัตนะ 
 ๗๗๓ นายวิลาพ  อุทัยรัตน 
 ๗๗๔ นายวิลาศ  สัตยสัณหสกุล 
 ๗๗๕ นายวิวรรธน  อัครวิเชียร 
 ๗๗๖ นายวิศรุต  สนธิชัย 
 ๗๗๗ นายวิเศษ  พิมพวิชัย 
 ๗๗๘ นายวิษณุ  เรืองฤทธิ์ 
 ๗๗๙ นายวิสุทธิ์  วงศพญา 
 ๗๘๐ นายวีรพล  สารรัตน 
 ๗๘๑ นายวีระ  เก็งทอง 
 ๗๘๒ นายวีระ  วิเศษสมิต 
 ๗๘๓ นายวุฒิพร  พรหมขุนทอง 
 ๗๘๔ นายวุฒิ  วัฒนสิน 
 ๗๘๕ นายศักดา  ปนเหนงเพ็ชร 
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 ๗๘๖ นายศักด์ิตระกูล  เลี้ยงประเสริฐ 
 ๗๘๗ นายศาสตรา  สุริยารังสรรค 
 ๗๘๘ นายศิรชัย  จินดารักษ 
 ๗๘๙ นายศิริ  เพชรคีรี 
 ๗๙๐ นายศิริศักด์ิ  จันฤาไชย 
 ๗๙๑ นายศุภกิจ  นนทนานันท 
 ๗๙๒ นายศุภศิลป  สุนทราภา 
 ๗๙๓ นายเศรษฐศักด์ิ  หนูทอง 
 ๗๙๔ นายสกุลศักด์ิ  โอฬารสกุล 
 ๗๙๕ นายสงวนศักด์ิ  ธนาวรัิตนานิจ 
 ๗๙๖ นายสถาพร  จิตตปาลพงศ 
 ๗๙๗ นายสมเกียรติ  เนตรประเสริฐ 
 ๗๙๘ นายสมเกียรติ  มั่นเมือง 
 ๗๙๙ นายสมจิต  บุตรทองทิม 
 ๘๐๐ นายสมใจ  เชาวพานิช 
 ๘๐๑ นายสมชาติ  รุงเรืองสรการ 
 ๘๐๒ นายสมชาย  จงวุฒิเวศย 
 ๘๐๓ นายสมชาย  ประสิทธิ์จูตระกูล 
 ๘๐๔ นายสมชาย  พรหมสุวรรณ 
 ๘๐๕ นายสมชาย  เมฆอรุณเรือง 
 ๘๐๖ นายสมชาย  วงศวิเศษ 
 ๘๐๗ นายสมทบ  กระจายโภชน 
 ๘๐๘ นายสมนึก  ภัททิยธนี 
 ๘๐๙ นายสมนึก  รมณียพิกุล 
 ๘๑๐ นายสมนึก  ศูนยกลาง 
 ๘๑๑ นายสมบัติ  คุมครอง 

 ๘๑๒ นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ 
 ๘๑๓ นายสมปอง  มากแจง 
 ๘๑๔ วาที่รอยตรี  สมพงษ  กาญจนสุนทร 
 ๘๑๕ นายสมพงษ  ธูปวงษ 
 ๘๑๖ นายสมพร  จันทรทพิย 
 ๘๑๗ นายสมพล  มงคลพิทักษสุข 
 ๘๑๘ นายสมศักด์ิ  บุญมาเลิศ 
 ๘๑๙ นายสมหมาย  ปรีเปรม 
 ๘๒๐ นายสมาน  เสนงาม 
 ๘๒๑ นายสรรณรงค  สิงหเสนี 
 ๘๒๒ นายสหธน  รัตนไพจิตร 
 ๘๒๓ นายสังคม  ลาภเจริญ 
 ๘๒๔ นายสันต  วงศมณี 
 ๘๒๕ นายสันทัด  ศิริอนันตไพบูลย 
 ๘๒๖ นายสันทัด  อินทริกานนท 
 ๘๒๗ นายสัมพันธ  พรวิลาวัณย 
 ๘๒๘ นายสัมพันธ  สิงหราชวราพันธ 
 ๘๒๙ นายสาทิป  รัตนภาสกร 
 ๘๓๐ นายสาธิต  พุทธิพิพัฒนขจร 
 ๘๓๑ นายสาธิต  วงศประทีป 
 ๘๓๒ นายสาธิต  สันนะกิจ 
 ๘๓๓ นายสาย  โกศล 
 ๘๓๔ นายสิทธิโชค  วรานุสันติกูล 
 ๘๓๕ นายสินสมุทร  บุตรภักดี 
 ๘๓๖ นายสิริชัย  สรอยเพชรเกษม 
 ๘๓๗ นายสิริฤกษ  ทรงศิวิไล 
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 ๘๓๘ นายสุกรี  สุนทราภา 
 ๘๓๙ นายสุชาติ  วงศสุวรรณ 
 ๘๔๐ นายสุชีพ  สุขสุแพทย 
 ๘๔๑ นายสุทธิชัย  คงโท 
 ๘๔๒ นายสุทธิชัย  จิตะพันธกุล 
 ๘๔๓ นายสุนทร  คํายอง 
 ๘๔๔ นายสุนทร  พรหมรัตนพงษ 
 ๘๔๕ นายสุนันท  เทพศรี 
 ๘๔๖ นายสุนันท  บุญญปุรานนท 
 ๘๔๗ นายสุบิน  โพธิ์จันทร 
 ๘๔๘ นายสุปญญา  ไชยชาญ 
 ๘๔๙ นายสุพจน  ไวทยางกูร 
 ๘๕๐ นายสุพรรณ  ทองคลอย 
 ๘๕๑ นายสุภาพ  สุราสา 
 ๘๕๒ นายสุรฉัตร  สนทอง 
 ๘๕๓ นายสุรชัย  อินหวาง 
 ๘๕๔ นายสุรเดช  บัวหลวง 
 ๘๕๕ นายสุรพงศ  มะหะมะ 
 ๘๕๖ นายสุรพล  ดําริหกุล 
 ๘๕๗ นายสุรพล  ล้ิมสีมารัตน 
 ๘๕๘ นายสุระ  บุญมี 
 ๘๕๙ นายสุรินทร  สนเปยม 
 ๘๖๐ นายสุวิทย  ศรีอัษฎาพร 
 ๘๖๑ นายสุวิทย  สุพัฒนานนท 
 ๘๖๒ นายเสมอชัย  พูลสุวรรณ 
 ๘๖๓ นายเสริม  คงประเสริฐ 

 ๘๖๔ นายเสวก  สินประเสริฐ 
 ๘๖๕ นายโสตถิธร  มัลลิกะมาส 
 ๘๖๖ นายโสรัจจ  หงศลดารมภ 
 ๘๖๗ พันโท  อดิศักด์ิ  ตรีนวรัตน 
 ๘๖๘ นายอธิปปรัชญ  ทัดพิชญางกูร 
 ๘๖๙ นายอนงค  พรหมเมตตา 
 ๘๗๐ นายอนันตชัย  คงจันทร 
 ๘๗๑ นายอนัน  ศรีพนัสกุล 
 ๘๗๒ นายอนุพงศ  สรงประภา 
 ๘๗๓ นายอนุรักษ  ชนะกุล 
 ๘๗๔ นายอนุวัฒน  ศิริวัฒน 
 ๘๗๕ นายอนุสรณ  ไทยเดชา 
 ๘๗๖ นายอภิชาติ  จิระวุฒิพงศ 
 ๘๗๗ นายอภิชาติ  วรรณวิจิตร 
 ๘๗๘ นายอภิรักษ  เงินเส็ง 
 ๘๗๙ นายอมรรัตน  ปนเงิน 
 ๘๘๐ นายอรรถพร  เพชรานนท 
 ๘๘๑ นายอรัญ  หาญสืบสาย 
 ๘๘๒ นายอรุณ  ศิริพันธุ 
 ๘๘๓ นายอารมย  ศรีพิจิตต 
 ๘๘๔ นายอารีย  อัยวรรณ 
 ๘๘๕ นายอํานวย  ทองโปรง 
 ๘๘๖ นายอํานาจ  ธีระวนิช 
 ๘๘๗ นายอํานาจ  ผิวขาว 
 ๘๘๘ นายอิทธพิล  ต้ังโฉลก 
 ๘๘๙ นายอุดม  พรมพันธใจ 
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 ๘๙๐ นายอุทัย  ขัติยศ 
 ๘๙๑ นายเอกฉัท  จารุเมธีชน 
 ๘๙๒ นายเอื้อม  จันทรสุขโข 
 ๘๙๓ นายกฤติเดช  สายศิลป 
 ๘๙๔ นายกําจัด  รามกุล 
 ๘๙๕ นายกิติศักด์ิ  เทพสุวรรณ 
 ๘๙๖ นายเกรียงไกร  เฮงรัศมี 
 ๘๙๗ นายเกรียงศักด์ิ  เกษมสุพัฒน 
 ๘๙๘ นายโกวิท  คัมภีรภาพ 
 ๘๙๙ นายชัยพร  พรหมสิงห 
 ๙๐๐ นายชาญชัย  พิณเมืองงาม 
 ๙๐๑ นายชุมพล  สุวรรณ 
 ๙๐๒ นายณรงค  วินิยกูล 
 ๙๐๓ นายดนัย  ธีวันดา 
 ๙๐๔ นายดนุพงษ  สาเขตร 
 ๙๐๕ นายทวีเกียรติ  เลาหะวลีสันต์ิ 
 ๙๐๖ นายทวีทรัพย  ศิรประภาศิริ 
 ๙๐๗ นายทวี  รัตนชูเอก 
 ๙๐๘ นายธงชัย  กีรติหัตถยากร 
 ๙๐๙ นายธรณินทร  กองสุข 
 ๙๑๐ นายธีระศักด์ิ  มักคุน 
 ๙๑๑ นายเธียรชัย  บุรพชนก 
 ๙๑๒ นายนรินทร  อภิญญาณกุล 
 ๙๑๓ นายบุญนํา  ชัยวิสุทธิ์ 
 ๙๑๔ นายบุญมี  วงศสถิตวิไลรุง 
 ๙๑๕ นายบุญฤทธิ์  แสงนาค 

 ๙๑๖ นายปฐม  สวรรคปญญาเลิศ 
 ๙๑๗ นายปรเมษฐ  ก่ิงโก 
 ๙๑๘ นายประพันธ  ยอดนพเกลา 
 ๙๑๙ นายประยุกต  เสรีเสถียร 
 ๙๒๐ นายประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล 
 ๙๒๑ นายปริทรรศ  ศิลปกิจ 
 ๙๒๒ นายปานเนตร  ปางพุฒิพงศ 
 ๙๒๓ นายไพศาล  ด่ันคุม 
 ๙๒๔ นายภูมินทร  ชลาชีวะ 
 ๙๒๕ นายมณทล  วรรธนเศรณี 
 ๙๒๖ นายมรุต  จิรเศรษฐสิริ 
 ๙๒๗ นายยุทธชัย  ตริสกุล 
 ๙๒๘ นายระวี  สิริประเสริฐ 
 ๙๒๙ นายวรัญู  กิตติพรเพชรดี 
 ๙๓๐ นายวฒันา  กาญจนกามล 
 ๙๓๑ นายวัฒนา  ปยะวงศวิศาล 
 ๙๓๒ นายวัฒนา  โรจนวิจิตรกุล 
 ๙๓๓ นายวิชัย  ศิวาวงศ 
 ๙๓๔ นายศิริศักด์ิ  วรินทราวาท 
 ๙๓๕ นายสมบัติ  แทนประเสริฐสุข 
 ๙๓๖ นายสิทธิพร  กาญจนพล 
 ๙๓๗ นายสุขสมัย  สมพงษ 
 ๙๓๘ นายสุขุม  กาญจนพิมาย 
 ๙๓๙ นายสุชัย  สุทธิกาศนีย 
 ๙๔๐ นายสุรชัย  สราญฤทธิชัย 
 ๙๔๑ นายสุวัฒน  กิตติดิลกกุล 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๙๔๒ นายเสรี  ขันติเศรษฐ 
 ๙๔๓ นายอนุพงค  สุจริยากุล 
 ๙๔๔ นายอนุศักด์ิ  เลียงอุดม 
 ๙๔๕ นายอําพล  หงษงาม 
 ๙๔๖ นายเอกพล  พงศมานะวุฒิ 
 ๙๔๗ นายเอนก  พึ่งผล 
 ๙๔๘ นายปณิธาน  จินดาภู 
 ๙๔๙ นายประเสริฐ  ตปนียางกูร 
 ๙๕๐ นายพงษพันธุ  เปร่ืองการ 
 ๙๕๑ นายมณฑป  วัลยะเพ็ชร 
 ๙๕๒ นายวรกลุ  แกวยานะ 
 ๙๕๓ นายวันชัย  ชิโนกุล 
 ๙๕๔ นายสุกิจ  ตันติพิสิษฐ 
 ๙๕๕ นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช 
 ๙๕๖ นายเสนห  นิยมไทย 
 ๙๕๗ นายหทัย  อูไทย 
 ๙๕๘ นายอดิศร  นภาวรานนท 
 ๙๕๙ นายอุดม  วงศวิวัฒนไชย 
 ๙๖๐ นายโอภาส  อิสระเสนารักษ 
 ๙๖๑ นายสมบูรณ  ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๙๖๒ นายกมล  นาประเสริฐ 
 ๙๖๓ นายกมล  เมฆรักษากิจ 
 ๙๖๔ นายคํานึง  วงษทวีทรัพย 
 ๙๖๕ นายชลัมพร  เพ็ชรรัตน 
 ๙๖๖ นายชวรัตน  วงศธนะบูรณ 
 ๙๖๗ นายชัยวัฒน  ทิพยสุวรรณ 

 ๙๖๘ นายเชาว  บุญฤทธิ์ 
 ๙๖๙ นายณรงค  อาษาแกว 
 ๙๗๐ เรือเอก  ณัฐวัฒน  จิตรสําเริง 
 ๙๗๑ นายเถกิงเกียรติ  บุญมาศ 
 ๙๗๒ นายเทอดศักด์ิ  พาหุสัจจะลักษณ 
 ๙๗๓ นายนพเดช  ตระกูลดิษฐ 
 ๙๗๔ นายบุญมี  แดนวังเดิม 
 ๙๗๕ นายประภาส  สนั่นศิลป 
 ๙๗๖ นายประสิทธิ์  บัวรักษ 
 ๙๗๗ นายปยวัฒน  พรไชยา 
 ๙๗๘ นายพรชัย  บุญถนอม 
 ๙๗๙ นายพิสุทธิ์  จรูญโสภณศักด์ิ 
 ๙๘๐ นายรุงโรจน  เกียรติดํารง 
 ๙๘๑ นายเลิศชาย  ณ  นคร 
 ๙๘๒ รอยเอก  วรศักด์ิ  เรืองศรี 
 ๙๘๓ นายวิยศ  สินประสิทธิ์กุล 
 ๙๘๔ นายวิโรจน  บุบผากลิ่น 
 ๙๘๕ นายวีรวัฒน  ศิลปธีรธร 
 ๙๘๖ นายสมชาย  ชัยรัตน 
 ๙๘๗ นายสมศักด์ิ  ชินอรุณชัย 
 ๙๘๘ นายสรรชัย  จงอุตสาห 
 ๙๘๙ นายสรวิชิต  ทองบัวบาน 
 ๙๙๐ นายสิทธิผล  โพธิ์ชัย 
 ๙๙๑ นายสิทธิพงษ  จันทนพงศวานิช 
 ๙๙๒ นายสิริชัย  สุธีวีระขจร 
 ๙๙๓ นายสุทธิชาติ  ชาตินักรบ 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๙๙๔ นายสุเมธ  สิงคารวานิช 
 ๙๙๕ นายเสนีย  ประภัสสรางกูร 
 ๙๙๖ นายอธิไกร  สุวรรณคีรี 
 ๙๙๗ นายอานนท  เรวัฒนานนท 
 ๙๙๘ นายอินตา  บุระคํา 
 ๙๙๙ นายวุฒิชัย  วัชรีรัตน 
 ๑๐๐๐ พลตํารวจตรี  กวี  สุภานันท 
 ๑๐๐๑ พลตํารวจตรี  เกษม  สังขพันธ 
 ๑๐๐๒ พลตํารวจตรี  ไกรสร  รุงแสง 
 ๑๐๐๓ พลตํารวจตรี  เขมณัส  สุขเจริญ 
 ๑๐๐๔ พลตํารวจตรี  คํารณวิทย  ธูปกระจาง 
 ๑๐๐๕ พลตํารวจตรี  จามร  จันทรทรงกลด 
 ๑๐๐๖ พลตํารวจตรี  จํานงค  แกวศิริ 
 ๑๐๐๗ พลตํารวจตรี  จิตตเจริญ  เวลาดีวงณ 
 ๑๐๐๘ พลตํารวจตรี  จิรโรจน  ก่ีศิริ 
 ๑๐๐๙ พลตํารวจตรี  จิรวัฒน  ทรงนิติธรรม 
 ๑๐๑๐ พลตํารวจตรี  ชนบดี  สันติชนาธิปต 
 ๑๐๑๑ พลตํารวจตรี  ชัยชาญ  กิติจันทร 
 ๑๐๑๒ พลตํารวจตรี  ชัยรัตน  พรหมสุข 
 ๑๐๑๓ พลตํารวจตรี  ชัยรัตน  วรรณโชติ 
 ๑๐๑๔ พลตํารวจตรี  ชาลี  เวชรัชตพิมล 
 ๑๐๑๕ พลตํารวจตรี  ชูเกียรติ  ฉิมพานิช 
 ๑๐๑๖ พลตํารวจตรี  ตอวัย  อรัณยะปาล 
 ๑๐๑๗ พลตํารวจตรี  ทวีชัย  วิริยะโกศล 
 ๑๐๑๘ พลตํารวจตรี  ธงชัย  ประทีปะวณิช 
 ๑๐๑๙ พลตํารวจตรี  บวร  นันทะยาวงศ 

 ๑๐๒๐ พลตํารวจตรี  บัณฑิต  สิงหศิลารักษ 
 ๑๐๒๑ พลตํารวจตรี  ประวัติ  เสมดี 
 ๑๐๒๒ พลตํารวจตรี  ประวิทย  ศิลปสุวรรณ 
 ๑๐๒๓ พลตํารวจตรี  ประเสริฐ 
  กิจเจริญวิศาล 
 ๑๐๒๔ พลตํารวจตรี  ปญญา  มาเมน 
 ๑๐๒๕ พลตํารวจตรี  ปยะ  สอนตระกูล 
 ๑๐๒๖ พลตํารวจตรี  พงษศักด์ิ  ณ  นคร 
 ๑๐๒๗ พลตํารวจตรี  พจน  พลจันทร 
 ๑๐๒๘ พลตํารวจตรี  พนิน  วิเศษสุรการ 
 ๑๐๒๙ พลตํารวจตรี  พรเทพ  ประเสริฐพันธุ 
 ๑๐๓๐ พลตํารวจตรี  พีระพงศ  ดามาพงศ 
 ๑๐๓๑ พลตํารวจตรี  พีระภัทร  อุทกภาชน 
 ๑๐๓๒ พลตํารวจตรี  ไพฑูรย  พัฒนโสภณ 
 ๑๐๓๓ พลตํารวจตรี  มณสัณ  สุขกนิษฐ 
 ๑๐๓๔ พลตํารวจตรี  มาโนช  ชลวิศิษฎ 
 ๑๐๓๕ พลตํารวจตรี  วรเทพ  เมธาวัธน 
 ๑๐๓๖ พลตํารวจตรี  วิทยา  โกสิยะสถิต 
 ๑๐๓๗ พลตํารวจตรี  วิบูลย  บางทาไม 
 ๑๐๓๘ พลตํารวจตรี  วิรัตน  เกษตรสุวรรณ 
 ๑๐๓๙ พลตํารวจตรี  วีรชัย  วุฒิกรสมบัติกุล 
 ๑๐๔๐ พลตํารวจตรี  วุฒิ  พิพัฒนบวรกุล 
 ๑๐๔๑ พลตํารวจตรี  สมพงษ  คงเพชรศักด์ิ 
 ๑๐๔๒ พลตํารวจตรี  สาธิต  มังคละศิริ 
 ๑๐๔๓ พลตํารวจตรี  สุชาติ  กาญจนวิเศษ 
 ๑๐๔๔ พลตํารวจตรี  สุเมธ  เรืองสวัสด์ิ 



หนา   ๔๙ 
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 ๑๐๔๕ พลตํารวจตรี  สุรเดช  แสงประดิษฐ 
 ๑๐๔๖ พลตํารวจตรี  สุรพล  ทองประเสริฐ 
 ๑๐๔๗ พลตํารวจตรี  สุรพล  ธนโกเศศ 
 ๑๐๔๘ พลตํารวจตรี  เสมา  สถีระนาวิน 
 ๑๐๔๙ พลตํารวจตรี  เสริมพันธ  สิงหทอง 
 ๑๐๕๐ พลตํารวจตรี  อรรณพ  นาคบรรพต 
 ๑๐๕๑ พลตํารวจตรี  อวยพร  จินตกานนท 
 ๑๐๕๒ พลตํารวจตรี  อุดม  ชัยมงคลรัตน 
 ๑๐๕๓ นายพิมล  ธรรมพิทักษพงษ 
 ๑๐๕๔ นายสาโรช  โชติพันธุ 
 ๑๐๕๕ นายกิตติ  อารีรักษ 
 ๑๐๕๖ นายเกียรติคุณ  แมนเลขา 
 ๑๐๕๗ นายคําแหง  เกตุมาก 
 ๑๐๕๘ นายฉลาด  คําทองสุก 
 ๑๐๕๙ นายชยุตม  ประภากมล 
 ๑๐๖๐ นายชาตรี  แตงเลี่ยน 
 ๑๐๖๑ นายชิโนรส  ยงเกียรติกานต 
 ๑๐๖๒ นายชูเกียรติ  ตังคโนภาส 
 ๑๐๖๓ นายชูศักด์ิ  ฉัตรชติุมากร 
 ๑๐๖๔ นายโชคชัย  หวางอุน 
 ๑๐๖๕ นายทนงศักด์ิ  เที่ยงสุทธิสกุล 
 ๑๐๖๖ นายธนิต  ภูริเวทย 
 ๑๐๖๗ นายธวัชชัย  รังสิตโยธิน 
 ๑๐๖๘ นายนิกร  ทัสสโร 
 ๑๐๖๙ นายปฏิกรณ  คงพิพิธ 
 ๑๐๗๐ นายปณิธาน  วิสุทธากร 

 ๑๐๗๑ นายประสาธน  ต้ังศิริมงคล 
 ๑๐๗๒ นายประสิทธิ์  ต้ังตระกูล 
 ๑๐๗๓ นายพเิชษฐ  เปลี่ยนขํา 
 ๑๐๗๔ นายพูนศักด์ิ  เข็มแซมเกษ 
 ๑๐๗๕ นายมนตรี  ศิลปมหาบัณฑิต 
 ๑๐๗๖ นายมโน  ซอศรีสาคร 
 ๑๐๗๗ นายมโน  เทอดจิตธรรม 
 ๑๐๗๘ นายไมตรี  วงศขจรศิลป 
 ๑๐๗๙ นายย่ิงศักด์ิ  โอฬารสกุล 
 ๑๐๘๐ นายวงการ  ชวยพนัง 
 ๑๐๘๑ นายวิเชียร  วชิรประทีป 
 ๑๐๘๒ นายวิรุฬห  แยมละมาย 
 ๑๐๘๓ นายสนิท  โพชนะกิจ 
 ๑๐๘๔ นายสมเกียรติ  เมาลานนท 
 ๑๐๘๕ นายสมเกียรติ  อุนอนันต 
 ๑๐๘๖ นายสมเจตน  สุรินทรศักด์ิ 
 ๑๐๘๗ นายสมชาติ  สารธรรม 
 ๑๐๘๘ นายสมยศ  จันทรเปลง 
 ๑๐๘๙ นายสมศักด์ิ  ธรรมชัยเดชา 
 ๑๐๙๐ นายสมศักด์ิ  อุไรวิชัยกุล 
 ๑๐๙๑ นายสมหมาย  ปยะพิสุทธิ์ 
 ๑๐๙๒ นายสรารักษ  สุวรรณเสรี 
 ๑๐๙๓ นายสัญชัย  ล่ิมไพบูลย 
 ๑๐๙๔ นายสัมพันธ  พิทักษแท 
 ๑๐๙๕ นายสาธิต  สุทธิสัตยารักษ 
 ๑๐๙๖ นายสุทธิชัย  จงศิริสถาพร 



หนา   ๕๐ 
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 ๑๐๙๗ นายสุทัศน  สงวนปรางค 
 ๑๐๙๘ นายสุนัย  จันทรตรี 
 ๑๐๙๙ นายสุพจน  กาวชู 
 ๑๑๐๐ นายสุรวุฒิ  เชาวลิต 
 ๑๑๐๑ นายอนุวัตร  ขุนทอง 
 ๑๑๐๒ นายอรุณรัตน  ศรีพิเชียร 
 ๑๑๐๓ นายอัมพร  แสงสุวรรณนุกุล 
 ๑๑๐๔ นายอาคม  ศรียาภัย 
 ๑๑๐๕ นายอาทิตย  สวาวสุ 
 ๑๑๐๖ นายเอื้อน  ขุนแกว 
 ๑๑๐๗ นายไกรรัช  เงยวิจิตร 
 ๑๑๐๘ นายอํานาจ  ศรีพูนสุข 
 ๑๑๐๙ นายกิตติพงษ  สุมิพันธ 
 ๑๑๑๐ พันตํารวจเอก  โกวิท  ภิรมยวงศ 
 ๑๑๑๑ นายถวิล  สมัครรัฐกิจ 
 ๑๑๑๒ นายสถาพร  วชิรโรจน 
 ๑๑๑๓ นายไกรจักร  แกวนิล 
 ๑๑๑๔ นายชัยวัธน  อังกิตานนท 
 ๑๑๑๕ นายชาญชัย  คุมพงษ 
 ๑๑๑๖ นายชาญชัย  วามะศิริ 
 ๑๑๑๗ นายชาญชัย  วิทูรปญญากิจ 
 ๑๑๑๘ นายชาตินัย  เนาวภูต 
 ๑๑๑๙ นายประสิทธิ์  สาธร 
 ๑๑๒๐ นายวันชัย  ทิวัฑฒานนท 
 ๑๑๒๑ นายวิชัย  หาญบรรจง 
 ๑๑๒๒ นายสมชาย  ดาวแสงสวาง 

 ๑๑๒๓ นายสวง  ลุย  วิริยะผล 
 ๑๑๒๔ นายสุรพล  วัฒนธรรม 
 ๑๑๒๕ นายสุรพล  วัฒนวิจารณ 
 ๑๑๒๖ นายอรรคเดช  หอมเศรษฐี 
 ๑๑๒๗ นางบรรณโศภิษฐ  เมฆวิชัย 
 ๑๑๒๘ นางบัวลอม  พูลลาภ 
 ๑๑๒๙ นางจันทรเพ็ญ  ไขวพันธุ 
 ๑๑๓๐ นางพงษทอง  ต้ังชูพงศ 
 ๑๑๓๑ นางพิมลวรรณ  พงษสวัสด์ิ 
 ๑๑๓๒ นางมัณฑนา  บรรจงแตม 
 ๑๑๓๓ นางวรานุช  หงสประภาส 
 ๑๑๓๔ นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ 
 ๑๑๓๕ นางสาววันเพ็ญ  นาคแจง 
 ๑๑๓๖ นางศิริวรรณ  สมานมิตร 
 ๑๑๓๗ นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์ 
 ๑๑๓๘ นางสุธีรา  ทิมกาญจนะ 
 ๑๑๓๙ นางสุวรรณี  คํามั่น 
 ๑๑๔๐ นางสาวเอมอร  อรามกุล 
 ๑๑๔๑ พลตรีหญิง  กนกพรรณ 
  ประไพตระกูล 
 ๑๑๔๒ พลตรีหญิง  ทสพร  เบญจนาค 
 ๑๑๔๓ พลตรีหญิง  ทิพยสุรีย  นาคประสิทธิ์ 
 ๑๑๔๔ พลตรีหญิง  ทิพวรรณ  จงรักษ 
 ๑๑๔๕ พลตรีหญิง  นวรัตน  สุนทรวิทย 
 ๑๑๔๖ พลตรีหญิง  พงษรุจี  ศิริวัฒนะ 
 ๑๑๔๗ พลตรีหญิง  พรศรี  คิดชอบ 
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 ๑๑๔๘ พลตรีหญิง  อัญชลี  เกิดผลงาม 
 ๑๑๔๙ พลเรือตรีหญิง  จิรภา  ชัยเลิศ 
 ๑๑๕๐ พลเรือตรีหญิง  แจมจิรา  ชมเสวี 
 ๑๑๕๑ พลเรือตรีหญิง  สุรีพร  เมืองอ่ํา 
 ๑๑๕๒ พลอากาศตรีหญิง  ศิริรัตน  ศรีแกว 
 ๑๑๕๓ พลอากาศตรีหญิง  แสงมณี 
  จิรสถาพร 
 ๑๑๕๔ พลอากาศตรีหญิง  อุไร  ปยะรัตน 
 ๑๑๕๕ พลอากาศตรีหญิง  โอบแกว 
  ดาบเพ็ชร 
 ๑๑๕๖ นางจันทรเพ็ญ  โสตถิพันธุ 
 ๑๑๕๗ นางฐาปณี  มหาวรศิลป 
 ๑๑๕๘ นางดนุชา  ยินดีพิธ 
 ๑๑๕๙ นางสาวนฤมล  นาคศรีชุม 
 ๑๑๖๐ นางสาวนิตยา  ทองทิพยา 
 ๑๑๖๑ นางสาวนุชนาฎ  นงนุช 
 ๑๑๖๒ นางสาวปราณีต  เจียมกิรติชัยกุล 
 ๑๑๖๓ นางพันทิพา  พราหมณมณี 
 ๑๑๖๔ นางสาวภาวนา  ธรรมศิลา 
 ๑๑๖๕ นางสาวมาลีรัตน  เลิศสุวรรณกุล 
 ๑๑๖๖ นางสาวโมรีรัตน  บุญญาศิริ 
 ๑๑๖๗ นางรัตนา  เพ็ชรวิจิตร 
 ๑๑๖๘ นางลวาดวรรณ  ธนิตติราภรณ 
 ๑๑๖๙ นางสาววณี  ลุมเจริญ 
 ๑๑๗๐ นางสาววัชราภรณ  มาตยานันท 
 ๑๑๗๑ นางสาววิมลวรรณ  ดวงนิล 

 ๑๑๗๒ นางศจี  สุรโรจนประจักษ 
 ๑๑๗๓ นางสาวศิริลักษณ  ไพโรจนรัตน 
 ๑๑๗๔ นางสาวสชุาดา  กรวิทยาศิลป 
 ๑๑๗๕ นางสาวสุทธิรัตน  รัตนโชติ 
 ๑๑๗๖ นางสาวอราม  คุปตเมธี 
 ๑๑๗๗ นางอัญชลี  เต็งประทีป 
 ๑๑๗๘ นางอุไร  รมโพธิหยก 
 ๑๑๗๙ นางสาวมาลินดา  มนูญชัย 
 ๑๑๘๐ นางสาววิมล  คิดชอบ 
 ๑๑๘๑ นางขวัญใจ  ตันสุวรรณ 
 ๑๑๘๒ นางพาณี  จิตตภักดี 
 ๑๑๘๓ นางศศิธร  นิรันตรานนท 
 ๑๑๘๔ นางสาวกฤษนาฏ  สามะพุทธิ 
 ๑๑๘๕ นางกานดา  วัชราภัย 
 ๑๑๘๖ นางกิ่งแกว  อินหวาง 
 ๑๑๘๗ นางพนิตา  กําภู  ณ  อยุธยา 
 ๑๑๘๘ นางรุงศิริ  บุญญาศิริ 
 ๑๑๘๙ นางศิริรัตน  อายุวัฒน 
 ๑๑๙๐ นางอุบล  หลิมสกุล 
 ๑๑๙๑ นางออมพร  นิตยสุทธิ 
 ๑๑๙๒ นางสาวฉวีวรรณ  เลียววิจักขณ 
 ๑๑๙๓ นางฑัณฑิกา  สิริวิชช 
 ๑๑๙๔ นางสาวดรุณี  วงศศศิธร 
 ๑๑๙๕ นางสาวนิตยา  พิชิตเตชะกุล 
 ๑๑๙๖ นางพูลสุข  หฤทัยธนาสันต 
 ๑๑๙๗ นางมยุรี  วงษาเลิศ 
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 ๑๑๙๘ นางมาลีพันธุ  ชีระพันธุ 
 ๑๑๙๙ นางสาวเมทนี  สุคนธรักษ 
 ๑๒๐๐ นางรัศมี  มาแสง 
 ๑๒๐๑ นางสุปราณี  อิ่มพิทักษ 
 ๑๒๐๒ นางอารยา  จันทราวรรณ 
 ๑๒๐๓ นางกรรณิการ  เขมาวุฒานนท 
 ๑๒๐๔ นางสาวจตุพร  สุวรรณปากแพรก 
 ๑๒๐๕ นางภาวสุทธิ์  จึงอนุวัตร 
 ๑๒๐๖ นางสาวสุมณฑา  ทองแพทย 
 ๑๒๐๗ นางฉวีวรรณ  หุตะเจริญ 
 ๑๒๐๘ นางนิศานาท  สถิรกุล 
 ๑๒๐๙ นางสาวสมคิด  บัวเพ็ง 
 ๑๒๑๐ นางสาวอัจฉรา  วงศแสงจันทร 
 ๑๒๑๑ นางพรรณวดี  พรปฏิมากร 
 ๑๒๑๒ นางอัญชลาภรณ  ศิริวรรณ 
 ๑๒๑๓ นางปรียาภรณ  วิเวกาภิรัต 
 ๑๒๑๔ นางพูนทรัพย  สกุณี 
 ๑๒๑๕ นางดวงพร  รอดพยาธิ์ 
 ๑๒๑๖ นางนทีทิพย  ทองเขาออน 
 ๑๒๑๗ นางสาวนพพร  ล้ินทอง 
 ๑๒๑๘ นางปราณี  ศิริพันธ 
 ๑๒๑๙ นางปจฉิมา  ธนสันติ 
 ๑๒๒๐ นางวัชรี  วิมุกตายน 
 ๑๒๒๑ นางสาววิบูลยลักษณ  รวมรักษ 
 ๑๒๒๒ นางสาวสิริพรรณ  ลิขิตวิวัฒน 
 ๑๒๒๓ นางสุกัญญา  ศิริพิชญพิเชฎฐ 

 ๑๒๒๔ นางสาวสุภาภรณ  ใจออนนอม 
 ๑๒๒๕ นางอุทัยศรี  ศิริชัย 
 ๑๒๒๖ นางกัลยา  บุญเทียม 
 ๑๒๒๗ นางกุสุมา  วงษจันทร 
 ๑๒๒๘ นางเกียรติยา  ภารา 
 ๑๒๒๙ นางชุลี  โรจนพานิช 
 ๑๒๓๐ นางสาวชูญาติ  ลิลิตธรรม 
 ๑๒๓๑ นางดวงขวัญ  จารุดุล 
 ๑๒๓๒ นางทองเลื่อน  เจือจันทึก 
 ๑๒๓๓ นางสาวเบญจวรรณ  อานเปรื่อง 
 ๑๒๓๔ นางประดับ  สวัสด์ิมงคล 
 ๑๒๓๕ นางปราณี  อารมยเสรี 
 ๑๒๓๖ นางเปรมจิต  สีแซก 
 ๑๒๓๗ นางสาวพวงนอย  สัตโยภาส 
 ๑๒๓๘ นางพัทธนันท  สมบูรณพงษ 
 ๑๒๓๙ นางยุวดี  สรรควิทยากุล 
 ๑๒๔๐ นางรัชนี  ทองวัฒน 
 ๑๒๔๑ นางศรีลัย  บริสุทธิ์ 
 ๑๒๔๒ นางสมสุข  วงษอุบล 
 ๑๒๔๓ นางสุจิตรา  วีริยานันท 
 ๑๒๔๔ นางอารีย  วงศเกษม 
 ๑๒๔๕ นางกรรณิการ  แสงทอง 
 ๑๒๔๖ นางลดาวัลย  บุญประสพ 
 ๑๒๔๗ นางศรีวัฒนา  ยะกาศคะนอง 
 ๑๒๔๘ นางเบญจมาศ  ประชัญคดี 
 ๑๒๔๙ นางสาวพรรณี  ศรียุทธศักด์ิ 
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 ๑๒๕๐ นางรัตนา  กาญจนดุล 
 ๑๒๕๑ นางฉวีรัตน  เกษตรสุนทร 
 ๑๒๕๒ นางนพพร  มุกดามณี 
 ๑๒๕๓ นางวารี  ไตรเพิ่ม 
 ๑๒๕๔ นางสาวเวณิกา  บุนนาค 
 ๑๒๕๕ นางกอบแกว  อัครคุปต 
 ๑๒๕๖ นางมยุรี  ผองผุดพันธ 
 ๑๒๕๗ นางรุงอรุณ  วัฒนวงศ 
 ๑๒๕๘ นางสุจินต  ศรีคงศรี 
 ๑๒๕๙ นางสาวกมลรัตน  เลาหะนาคีวงศ 
 ๑๒๖๐ นางสาวกรรณิกา  พิริยะจิตรา 
 ๑๒๖๑ นางกรรณิการ  สัจกุล 
 ๑๒๖๒ นางกรองแกว  คงการคา 
 ๑๒๖๓ นางสาวกฤษณา  ปทีปโชติวงศ 
 ๑๒๖๔ นางสาวกัญญา  ศุกลพัฒนะ 
 ๑๒๖๕ นางสาวกาญจนา  วัธนสุนทร 
 ๑๒๖๖ นางสาวกิ่งกาญจน  เทพกาญจนา 
 ๑๒๖๗ นางกิ่งแกว  อินทรจันทึก 
 ๑๒๖๘ นางกุลลดา  เกษบุญชู  มีด 
 ๑๒๖๙ นางสาวกุลวรา  ชูพงศไพโรจน 
 ๑๒๗๐ นางเกศชาดา  เอื้อไพโรจนกิจ 
 ๑๒๗๑ นางสาวเกศรา  ณ  บางชาง 
 ๑๒๗๒ นางเกสินี  นันทวิสิทธิ์ 
 ๑๒๗๓ นางขจี  ปลกศิริ 
 ๑๒๗๔ นางสาวไขมุกข  วิเชียรเจริญ 
 ๑๒๗๕ นางจารุยา  ขอพลอยกลาง 

 ๑๒๗๖ นางสาวจารุวรรณ  นิพพานนท 
 ๑๒๗๗ นางสาวจิตตินันท  เดชะคุปต 
 ๑๒๗๘ นางจิตราภรณ  ใยศิลป 
 ๑๒๗๙ นางจินดา  อยูเปนสุข 
 ๑๒๘๐ นางสาวจินตนา  สิริพิทยานานนท 
 ๑๒๘๑ นางจิรพร  เหลาธรรมทัศน 
 ๑๒๘๒ นางสาวจิราณี  วานิชกุล 
 ๑๒๘๓ นางจิรา  ธีรสุวรรณจักร 
 ๑๒๘๔ นางสาวจิราภรณ  วงศถิรวัฒน 
 ๑๒๘๕ นางจีรเนาว  ทัศศรี 
 ๑๒๘๖ นางจุฬาภรณ  โสตะ 
 ๑๒๘๗ นางฉวีวรรณ  พูศักด์ิศรีกิจ 
 ๑๒๘๘ นางสาวฉวีวรรณ  สายบัว 
 ๑๒๘๙ นางฉันทนา  หวันแกว 
 ๑๒๙๐ นางเฉลิม  พรกระแส 
 ๑๒๙๑ นางชนิดา  วิสะมิตนันต 
 ๑๒๙๒ นางชลธิชา  บํารุงรักษ 
 ๑๒๙๓ นางชลาภรณ  สุวรรณสัมฤทธิ์ 
 ๑๒๙๔ นางชัดเจน  ไทยแท 
 ๑๒๙๕ นางสาวชูศรี  เที้ยศิริเพชร 
 ๑๒๙๖ นางฐิตวี  แกวพรสวรรค 
 ๑๒๙๗ นางณัฐวดี  สืบอ่ํา 
 ๑๒๙๘ นางสาวดรรชนี  บุญเหมือนใจ 
 ๑๒๙๙ นางสาวดวงกมล  เหมะรัต 
 ๑๓๐๐ นางสาวดาราพรรณ  อุนเรือน 
 ๑๓๐๑ นางดิษยา  รัตนากร 
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 ๑๓๐๒ นางดุษฎี  สงวนชาติ 
 ๑๓๐๓ นางเตือนใจ  แมนเมธี 
 ๑๓๐๔ นางสาวทรงขวัญ  ศิลารักษ 
 ๑๓๐๕ นางสาวทวีรัตนา  ศิวดุลย 
 ๑๓๐๖ นางทัศนา  หิรัญภัทร 
 ๑๓๐๗ นางทัศนีย  ยงชัยตระกูล 
 ๑๓๐๘ นางทิฆัมพร  ยงวณิชย 
 ๑๓๐๙ นางทิพวรรณ  พุมมณี 
 ๑๓๑๐ นางสาวธารารัชต  ธารากุล 
 ๑๓๑๑ นางสาวธิดารัตน  บุญนุช 
 ๑๓๑๒ นางนงชนก  ตุมฉาย 
 ๑๓๑๓ นางนงลักษณ  จินตนาดิลก 
 ๑๓๑๔ นางนงลักษณ  สุดแสวง 
 ๑๓๑๕ นางสาวนภา  ศิวรังสรรค 
 ๑๓๑๖ นางนราวัลย  กาญจนะประโชติ 
 ๑๓๑๗ นางนฤนันท  สุริยมณี 
 ๑๓๑๘ นางนฤมล  กิจไพศาลรัตนา 
 ๑๓๑๙ นางนฤมล  ภัทรกิจวานิช 
 ๑๓๒๐ นางนวรัตน  เยาวพักตร 
 ๑๓๒๑ นางสาวนวลพรรณ  จันทรศิริ 
 ๑๓๒๒ นางสาวนวลเสนห  วงศเชิดธรรม 
 ๑๓๒๓ นางนันทนา  คชเสนี 
 ๑๓๒๔ นางนันทนา  นามตระการ 
 ๑๓๒๕ นางสาวนันทยา  ยานุเมศ 
 ๑๓๒๖ นางนันทา  เชิงเชาว 
 ๑๓๒๗ นางนารถธิดา  ตุมราศวิน 

 ๑๓๒๘ นางสาวนารีรัตน  รักวิจิตรกุล 
 ๑๓๒๙ นางสาวนิธี  สตะเวทิน 
 ๑๓๓๐ นางนิภาภรณ  หาญศิริสกุล 
 ๑๓๓๑ นางนิลมณี  พิทักษ 
 ๑๓๓๒ นางนิสดารก  เวชยานนท 
 ๑๓๓๓ นางนุชา  สิมะสาธิตกุล 
 ๑๓๓๔ นางสาวเนตรนภิส  ธีระวัลยชัย 
 ๑๓๓๕ นางบานชื่น  ทองพันชั่ง 
 ๑๓๓๖ นางบุญชู  วงศคําจันทร 
 ๑๓๓๗ นางบุญเพียร  จันทวัฒนา 
 ๑๓๓๘ นางบุปผชาติ  ทัฬหิกรณ 
 ๑๓๓๙ นางบุศราคํา  เริงโกสุม 
 ๑๓๔๐ นางบุษบา  จิรกุลสมโชค 
 ๑๓๔๑ นางเบญจา  ชลธารนนท 
 ๑๓๔๒ นางเบญจา  รักพงษ 
 ๑๓๔๓ นางประนอม  พงษเผือก 
 ๑๓๔๔ นางสาวประนอม  รัตนชัย 
 ๑๓๔๕ นางประไพพรรณ  จารุทวี 
 ๑๓๔๖ นางสาวประมวล  ต้ังบริบูรณรัตน 
 ๑๓๔๗ นางปราณิศา  เชื้อโพธิ์หัก 
 ๑๓๔๘ นางปราณี  โพธิสุข 
 ๑๓๔๙ นางปราณี  วงศยะรา 
 ๑๓๕๐ นางปรานอม  เชื้อศักดาหงษ 
 ๑๓๕๑ นางปรีชญา  รังสิรักษ 
 ๑๓๕๒ นางปทมาภรณ  กฤตยพงษ 
 ๑๓๕๓ นางสาวปานมนัส  ศิริสมบูรณ 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๓๕๔ นางผาสุก  ห้ันเจริญ 
 ๑๓๕๕ นางสาวพนิษฐา  พานิชาชีวะกุล 
 ๑๓๕๖ นางพรทิพย  กีระพงษ 
 ๑๓๕๗ นางสาวพรทิพย  เกยุรานนท 
 ๑๓๕๘ นางพรทิพย  ทองอรามดี 
 ๑๓๕๙ นางพรพรรณ  เลิศทวีสินธุ 
 ๑๓๖๐ นางพรพัช  กะระณา 
 ๑๓๖๑ นางพรพิมล  บุญนิมิตร 
 ๑๓๖๒ นางพรเพ็ญ  โชชัย 
 ๑๓๖๓ นางพรรณี  กลิ่นศรีสุข 
 ๑๓๖๔ นางพรรณี  เกษกมล 
 ๑๓๖๕ นางพรรณี  ชางเงิน 
 ๑๓๖๖ นางพรรณี  ปติสุทธิธรรม 
 ๑๓๖๗ นางพรสนอง  วงศสิงหทอง 
 ๑๓๖๘ นางสาวพรสุข  หุนนิรันดร 
 ๑๓๖๙ นางพลอยศรี  โปราณานนท 
 ๑๓๗๐ นางสาวพัชราภรณ  พันธุรัตนธาดา 
 ๑๓๗๑ นางพัชรีพร  แซเซียว 
 ๑๓๗๒ นางพิมพมาส  รังสรรคสฤษด์ิ 
 ๑๓๗๓ นางพิมพอําไพ  เวนเซล 
 ๑๓๗๔ นางพุทธชาด  เผนโผน 
 ๑๓๗๕ นางสาวเพชรรัตน  พงษเจริญสุข 
 ๑๓๗๖ นางสาวเพลินทิพย  โกเมศโสภา 
 ๑๓๗๗ นางเพ็ญจันทร  โกไศยกานนท 
 ๑๓๗๘ นางสาวเพ็ญจันทร  เทพบูรณะ 
 ๑๓๗๙ นางเพ็ญศรี  เนียมศิริ 

 ๑๓๘๐ นางเพ็ญศรี  เศรษฐวงศ 
 ๑๓๘๑ นางไพพรรณ  อินทนิล 
 ๑๓๘๒ นางไพเราะ  มีบางยาง 
 ๑๓๘๓ นางสาวเฟองฟา  ประดิษฐพจน 
 ๑๓๘๔ นางสาวภรดี  พันธุภากร 
 ๑๓๘๕ นางภัฏฏินี  อุนจะนํา 
 ๑๓๘๖ นางมณีนาถ  จันทรคุณา 
 ๑๓๘๗ นางมณีรัตน  ภัทรจินดา 
 ๑๓๘๘ นางมณีรัตน  สวัสดิวัตน  ณ  อยุธยา 
 ๑๓๘๙ นางมยุรา  สุนยวีระ 
 ๑๓๙๐ นางมยุรี  ภารการ 
 ๑๓๙๑ นางมลิวรรณ  บุญเสนอ 
 ๑๓๙๒ นางสาวมลิวัลย  ภักด์ิประไพ 
 ๑๓๙๓ นางมารศรี  เอื้ออรุณ 
 ๑๓๙๔ นางมาลินี  สูอําพัน 
 ๑๓๙๕ คุณเมตตจิตต  นวจินดา 
 ๑๓๙๖ นางเมรีนา  ปลื้มปญญา 
 ๑๓๙๗ นางสาวยุพาพิน  ศิรโพธิ์งาม 
 ๑๓๙๘ นางยุวดี  พีรพรพิศาล 
 ๑๓๙๙ นางเยาวรัตน  การพานิช 
 ๑๔๐๐ นางเยาวลักษณ  ธีระเจตกูล 
 ๑๔๐๑ นางรวีวัลย  เมฆจรัสกุล 
 ๑๔๐๒ นางรศนา  วงศรัตนชีวิน 
 ๑๔๐๓ นางรัชชพิน  ศรีสัจจะลักษณ 
 ๑๔๐๔ นางสาวรัชนีกร  โชติชัยสถิตย 
 ๑๔๐๕ นางรัตนพร  บอคํา 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๔๐๖ นางรัตนา  เชาวปรีชา 
 ๑๔๐๗ นางสาวรัตนา  ปรมาคม 
 ๑๔๐๘ นางรําพา  ฤาชัย 
 ๑๔๐๙ นางลลิตพรรณ  ทองงาม 
 ๑๔๑๐ นางสาวละออ  ชัยลือกิจ 
 ๑๔๑๑ นางละเอียด  นิ่มมะโน 
 ๑๔๑๒ นางลักษณี  มีนะนันท 
 ๑๔๑๓ นางสาวลัดดาวัลย  ศิริวิวัฒนไพทูร 
 ๑๔๑๔ นางสาวลินจง  โปธิบาล 
 ๑๔๑๕ นางเลอลักษณ  จิตรดอน 
 ๑๔๑๖ นางเล็ก  สมบัติ 
 ๑๔๑๗ นางสาววงเดือน  โปธิปน 
 ๑๔๑๘ นางวนิดา  วงศถิรพร 
 ๑๔๑๙ นางวรรณวิไล  พันธุสีดา 
 ๑๔๒๐ นางวรรณีต  ขอเจริญพร 
 ๑๔๒๑ นางสาววรรณี  ล้ีพิทักษพงศ 
 ๑๔๒๒ นางวรวรรณ  เสนาวงศ 
 ๑๔๒๓ นางวรางคณา  โตโพธิ์ไทย 
 ๑๔๒๔ นางวราภรณ  เทพสัมฤทธิ์พร 
 ๑๔๒๕ นางวลัยพรรณ  พรหมศิลป 
 ๑๔๒๖ นางวลัยวัชร  รอดชมภู 
 ๑๔๒๗ นางสาววัชรา  คลายนาทร 
 ๑๔๒๘ นางวัชรี  ทองอินตะ 
 ๑๔๒๙ นางวัฒนา  กอนเชื้อรัตน 
 ๑๔๓๐ นางวัฒนา  รวยสําราญ 
 ๑๔๓๑ นางสาววันทนี  พันธุประสิทธิ์ 

 ๑๔๓๒ นางวันเพ็ญ  ธุรกิตตวัณณการ 
 ๑๔๓๓ หมอมหลวงวัลยวิภา  บุรุษรัตนพันธุ 
 ๑๔๓๔ นางสาววาริน  แสงกิติโกมล 
 ๑๔๓๕ นางวิพรรณ  ประจวบเหมาะ 
 ๑๔๓๖ นางวิมล  บวัแยม 
 ๑๔๓๗ นางวิริยา  สุขวงศ 
 ๑๔๓๘ นางวิไล  คุปตนิรัติศัยกุล 
 ๑๔๓๙ นางสาววิไล  วงศสืบชาติ 
 ๑๔๔๐ นางวิไลวรรณ  อเนกสุข 
 ๑๔๔๑ นางวิไล  ศักด์ิศิริสัมพันธ 
 ๑๔๔๒ นางสาววิสุนีย  สิงหสนธิ์ 
 ๑๔๔๓ นางวีระนุช  นิลนนท 
 ๑๔๔๔ นางศรีนวล  ชวศิริ 
 ๑๔๔๕ นางสาวศรีเพ็ญ  ทรัพยมนชัย 
 ๑๔๔๖ นางศรีสม  สุวรรณวงศ 
 ๑๔๔๗ นางศรีสุมล  มาลา 
 ๑๔๔๘ นางศศิธร  ออนปุย 
 ๑๔๔๙ นางศันสนีย  ไชยโรจน 
 ๑๔๕๐ นางศิริกาญจน  กุมดวง 
 ๑๔๕๑ นางสาวศิริจรรยา  เครือวิริยะพันธุ 
 ๑๔๕๒ นางศิริ  เบญจสุวรรณเทพ 
 ๑๔๕๓ นางศิริพร  โชติไพบูลยพันธุ 
 ๑๔๕๔ นางศิริพรรณ  ชุมนุม 
 ๑๔๕๕ นางสาวศิริเพ็ญ  ตรัยไชยาพร 
 ๑๔๕๖ นางศิริรักษ  นครชัย 
 ๑๔๕๗ นางศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย 



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๔๕๘ นางสมจิตร  จารุรัตนศิริกุล 
 ๑๔๕๙ นางสาวสมพร  มันทนานุชาติ 
 ๑๔๖๐ นางสมพิศ  ศุภรมย 
 ๑๔๖๑ นางสาวสมหมาย  อุบลพงษ 
 ๑๔๖๒ นางสังวาลย  ชางทอง 
 ๑๔๖๓ นางสาวสายวรุฬ  ชัยวานิชศิริ 
 ๑๔๖๔ นางสาวสายสวาท  สุคันธวงศ 
 ๑๔๖๕ นางสาวิตรี  อัษณางคกรชัย 
 ๑๔๖๖ นางสาวสําเนียง  เพชรจอม 
 ๑๔๖๗ นางสาวสิระยา  สัมมาวาจ 
 ๑๔๖๘ นางสาวสิริภัค  สระตันต์ิ 
 ๑๔๖๙ นางสิริมา  ภิญโญอนันตพงษ 
 ๑๔๗๐ นางสิริรัตน  ฉัตรชัยสุชา 
 ๑๔๗๑ นางสุกัญญา  โฆวิไลกูล 
 ๑๔๗๒ นางสาวสุคนธ  แพงศรีสาร 
 ๑๔๗๓ นางสุจิตรา  ยังมี 
 ๑๔๗๔ นางสุจินดา  เจียมศรีพงษ 
 ๑๔๗๕ นางสุชาดา  วงศใหญ 
 ๑๔๗๖ นางสาวสุดใจ  ทูลพานิชยกิจ 
 ๑๔๗๗ นางสุดสงวน  สุธีสร 
 ๑๔๗๘ นางสาวสุดา  ลุยศิริโรจนกุล 
 ๑๔๗๙ นางสุทธิพันธุ  พันธุมี 
 ๑๔๘๐ นางสุทธิลักษณ  ปทุมราช 
 ๑๔๘๑ นางสุนทรี  วัฒนพันธุ 
 ๑๔๘๒ นางสุนันทา  รัตนาโภ 
 ๑๔๘๓ นางสุนารี  องคเจริญใจ 

 ๑๔๘๔ นางสาวสุนีย  กอรปศรีเศรษฐ 
 ๑๔๘๕ นางสุนีย  กาศจํารูญ 
 ๑๔๘๖ นางสาวสุนีย  นิธิสินประเสริฐ 
 ๑๔๘๗ นางสุนีย  เลี่ยวเพ็ญวงษ 
 ๑๔๘๘ นางสาวสุนีย  เหมะประสิทธิ์ 
 ๑๔๘๙ นางสุปาณี  สุนทรโลหะนะกูล 
 ๑๔๙๐ นางสุพน  ทิมอ่ํา 
 ๑๔๙๑ นางสุพรรณี  วราทร 
 ๑๔๙๒ นางสุพาดา  สิริกุตตา 
 ๑๔๙๓ นางสุพานี  สฤษฎวานิช 
 ๑๔๙๔ นางสุพิณ  เกชาคุปต 
 ๑๔๙๕ นาวาอากาศตรีหญิง  สุภนีวรรณ 
  เชาววิศิษฐ 
 ๑๔๙๖ นางสุภวันท  อารุณ 
 ๑๔๙๗ นางสุภาวดี  รัตนมาศ 
 ๑๔๙๘ นางสุมนา  พุมประพาฬ 
 ๑๔๙๙ นางสุรางค  ทูลศิริ 
 ๑๕๐๐ นางสาวสุวดี  โฆษิตบวรชัย 
 ๑๕๐๑ นางสุวรรณา  พรหมทอง 
 ๑๕๐๒ นางสาวสุวัจฉรา  เปยมญาติ 
 ๑๕๐๓ นางสุวีณา  ต่ังโพธิสุวรรณ 
 ๑๕๐๔ นางสาวเสาวภาคย  วรลัคนากุล 
 ๑๕๐๕ นางสาวเสาวรีย  ตะโพนทอง 
 ๑๕๐๖ นางเสาวลักษณ  จันทรหอม 
 ๑๕๐๗ นางแสงทอง  ตุงคะสมิต 
 ๑๕๐๘ นางโสภนา  ศรีจําปา 



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๕๐๙ นางสาวอโนทัย  ตรีวานิช 
 ๑๕๑๐ นางอมรรัตน  รมพฤกษ 
 ๑๕๑๑ นางอรชร  พรประเสริฐ 
 ๑๕๑๒ นางสาวอรพิน  จูมสีมา 
 ๑๕๑๓ นางสาวอรพินทร  ชูชม 
 ๑๕๑๔ นางอรพิน  ผลสุวรรณ  สบายรูป 
 ๑๕๑๕ นางอรพิน  เสียงหวาน 
 ๑๕๑๖ นางสาวอรวรรณ  พจนานุรัตน 
 ๑๕๑๗ นางอรสา  อรามรัตน 
 ๑๕๑๘ นางอรุณวรรณ  แกวแกมเสือ 
 ๑๕๑๙ นางสาวอรณุี  เทอดเทพพิทักษ 
 ๑๕๒๐ นางสาวอัจฉรา  ธวัชสิน 
 ๑๕๒๑ นางอัจฉรา  เปร่ืองเวทย 
 ๑๕๒๒ นางอัจฉราพรรณ  จรัสวัฒน 
 ๑๕๒๓ นางอัมพร  อุดรเทพ 
 ๑๕๒๔ นางอาภาภรณ  จินดาประเสริฐ 
 ๑๕๒๕ นางสาวอารมย  สนานภู 
 ๑๕๒๖ นางอารยา  พงษหาญยุทธ 
 ๑๕๒๗ นางอําไพ  เกียรติชัย 
 ๑๕๒๘ นางอําไพ  อินทรประเสริฐ 
 ๑๕๒๙ นางอินทิรา  กระหมอมทอง 
 ๑๕๓๐ นางอุดมศิลป  ศรีสมบูรณ 
 ๑๕๓๑ นางอุบลรัตน  สันตวัตร 
 ๑๕๓๒ นางสาวอุษณีย  อุยะเสถียร 
 ๑๕๓๓ นางอุษา  เกตุเหลือ 
 ๑๕๓๔ นางสาวอุษา  เล็กอุทัย 

 ๑๕๓๕ นางเอมอร  ดิสปญญา 
 ๑๕๓๖ นางสาวกอบกาญจน  กาญจโนภาศ 
 ๑๕๓๗ นางจริยา  ไวศยารัทธ 
 ๑๕๓๘ นางจันทรเพ็ญ  ต้ังตระกูล 
 ๑๕๓๙ นางจิตรา  หยูทองอินทร 
 ๑๕๔๐ นางจิรภา  ธีระกนก 
 ๑๕๔๑ นางฉวีวรร  คําธนะ 
 ๑๕๔๒ นางชูจิตต  ศรีปฐมสวัสด์ิ 
 ๑๕๔๓ นางดวงตา  ไกรภัสสรพงษ 
 ๑๕๔๔ นางดวงตา  ออนสุวรรณ 
 ๑๕๔๕ นางดวงพร  อภิกันตพันธ 
 ๑๕๔๖ นางดวงรัตน  เชี่ยวชาญวิทย 
 ๑๕๔๗ นางนิตยา  คณาวงษ 
 ๑๕๔๘ นางนิภาพรรณ  พิณสาย 
 ๑๕๔๙ นางประนอม  เดชวิศิษฏสกุล 
 ๑๕๕๐ นางสาวปริญญา  โตมานะ 
 ๑๕๕๑ นางสาวพรรณี  แสงชูโต 
 ๑๕๕๒ นางเพลินพิศ  พงศปริญญากุล 
 ๑๕๕๓ นางมาลี  วรรธนอภิสิทธิ์ 
 ๑๕๕๔ นางสาวมุกดา  หวังวีรวงศ 
 ๑๕๕๕ นางสาวยุบลรัตน  ชาวงษ 
 ๑๕๕๖ นางสาวยุพิน  ลาวัณยประเสริฐ 
 ๑๕๕๗ นางสาวยุภาพรรณ  วรรณชัยวงศ 
 ๑๕๕๘ นางรุจนี  สุนทรขจิต 
 ๑๕๕๙ นางละเอียด  แจมจันทร 
 ๑๕๖๐ นางวงเดือน  เอี่ยมสกุล 
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 ๑๕๖๑ นางสาววลัยอร  ปรัชญพฤทธิ์ 
 ๑๕๖๒ นางสาววิภา  เพ็งเสง่ียม 
 ๑๕๖๓ นางสาววิมลรัตน  ล่ิมระนางกูร 
 ๑๕๖๔ นางวีรวรรณ  แตงแกว 
 ๑๕๖๕ นางศิริพร  สุวรรณทศ 
 ๑๕๖๖ นางสมรัก  ชูวานิชวงศ 
 ๑๕๖๗ นางสาวสมศรี  ทิพยนา 
 ๑๕๖๘ นางสโรชรัตน  ปตุวงศ 
 ๑๕๖๙ นางสินีนาฎ  กุศลจริยา 
 ๑๕๗๐ นางสุจิตรา  อังคศรีทองกุล 
 ๑๕๗๑ นางสุณี  เศรษฐเสถียร 
 ๑๕๗๒ นางสุนทรี  รัตนชูเอก 
 ๑๕๗๓ นางสุพร  ประเทืองธรรม 
 ๑๕๗๔ นางสุภรณ  สมหลอ 
 ๑๕๗๕ นางสาวสุมล  ปวิตรานนท 
 ๑๕๗๖ นางอนงค  พูลเพิ่ม 
 ๑๕๗๗ นางอรวรรณ  ศิลปกิจ 
 ๑๕๗๘ นางอัมพร  รัตนวิทย 
 ๑๕๗๙ นางสาวอาภรณ  เหลามีผล 
 ๑๕๘๐ นางอุทัย  จิตตะนาคี 
 ๑๕๘๑ นางสาวกฤษณา  รวยอาจิณ 
 ๑๕๘๒ นางนฤมล  สุทธวารี 
 ๑๕๘๓ นางศรีจันทร  อุทโยภาส 
 ๑๕๘๔ พันเอกหญิง  ทานผูหญิงวัฒนา 
  วัชโรทัย 
 ๑๕๘๕ นางณัฏฐสกุล  พลายเพ็ชร 

 ๑๕๘๖ นางนิษฐา  สุจริตวรกุล 
 ๑๕๘๗ นางพจนารถ  เหลืองประเสริฐ 
 ๑๕๘๘ นางพรรณพิไล  พาหุสัจจะลักษณ 
 ๑๕๘๙ นางพัฒนนาถ  วรรณโกวิท 
 ๑๕๙๐ นางเยาวลักษณ  ฉินสกลธนากร 
 ๑๕๙๑ นางวรรณภามาศ  จรูญโรจน 
 ๑๕๙๒ นางสุนันทา  จูฑะประชากุล 
 ๑๕๙๓ นางละเอียด  จุลตามระ 
 ๑๕๙๔ นางสาวอุตรา  อมรฉัตร 
 ๑๕๙๕ นางกนกรดา  ไกรวิชญพงศ 
 ๑๕๙๖ นางสาวขวัญชนก  สุขโข 
 ๑๕๙๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  อนันตพันธุพงศ 
 ๑๕๙๘ นางสาวณัชชา  วรวัฒนเมธีกุล 
 ๑๕๙๙ นางสาวธัญญา  จูฑะประชากุล 
 ๑๖๐๐ นางสาวนิดา  ธนธัญญา 
 ๑๖๐๑ นางสาวปทุมาวดี  พิชชาโชติ 
 ๑๖๐๒ นางปรานี  บุญโญภาส 
 ๑๖๐๓ นางสาวผจงธรณ  วรินทรเวช 
 ๑๖๐๔ นางพยางคศิริ  วิทยาผาสุข 
 ๑๖๐๕ นางสาวมาลี  กรทอง 
 ๑๖๐๖ นางรัชดาพร  เสนียวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๑๖๐๗ นางวรนาฏ  บุญนิธี 
 ๑๖๐๘ นางวิไลลักษณ  อินทุภูติ 
 ๑๖๐๙ นางสิริพร  เปรมาสวัสด์ิ  สุรมณี 
 ๑๖๑๐ นางสุภาวรรณ  ภิญโญสินวัฒน 
 ๑๖๑๑ นางสุวิมล  ทัสสโร 
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 ๑๖๑๒ นางสาวอารีย  ทัศนา 
 ๑๖๑๓ นางทศวรรณ  ลําดับวงศ 
 ๑๖๑๔ นางจรรยา  อยูเย็น 
 ๑๖๑๕ นางจุฑาลักษณ  ทองสวัสด์ิ 
 ๑๖๑๖ นางสาวประนอม  เอี่ยมประยูร 
 ๑๖๑๗ นางสาวประภาศรี  ฉายาสูตบุตร 
 ๑๖๑๘ นางเพ็ญศรี  ศิริคุณากร 
 ๑๖๑๙ นางมนทิรา  ทองสาริ 

 ๑๖๒๐ นางมาลินี  โชติสกุลรัตน 
 ๑๖๒๑ นางลัคนา  วงศสินศิริกุล 
 ๑๖๒๒ นางวิไลวรรณ  พิทักษสรยุทธ 
 ๑๖๒๓ นางอรศรี  อรัญนารถ 
 ๑๖๒๔ นางปยะดา  บุญยรัตกลิน 
 ๑๖๒๕ นางพรทิพย  พุกผาสุข 
 ๑๖๒๖ นางพรเพ็ญ  เกยานนท 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นายนิพนธ  วงษตระหงาน 
 ๒ นายประวิทย  ล่ีสถาพรวงศา 
 ๓ นายพนัส  ไทยลวน 
 ๔ นายวรพล  โสคติยานุรักษ 
 ๕ นายสานิตย  พลศรี 
 ๖ นายสุธรรม  จิตรานุเคราะห 
 ๗ นายเกรียงไกร  ภูมิเหลาแจง 
 ๘ พันตํารวจโท  ชัชวาล  บุญมี 
 ๙ นายปยะชนก  ลิมปะพันธุ 
 ๑๐ นายสรรพกิจ  ปรีชาชนะชัย 
 ๑๑ นายสมศักด์ิ  ลีสวัสด์ิตระกูล 
 ๑๒ นายธนกฤต  กิตติวัฒน 
 ๑๓ นายบุญอนันต  วรรณพานิชย 
 ๑๔ นายภาณุมาศ  เลี่ยมสกุล 
 ๑๕ นายวิชญชัย  ธรรมประดิษฐ 
 ๑๖ นายสรศักด์ิ  มไหศิริโยดม 
 ๑๗ นายสุธรรม  อยูในธรรม 

 ๑๘ นายเกริกเกียรต์ิ  เอกพจน 
 ๑๙ นายจิระพันธ  กัลลประวิทย 
 ๒๐ นายชัยเทพ  บูรณมาตร 
 ๒๑ นายดิสทัต  โหตระกิตย 
 ๒๒ นายเตชพล  ฐิตยารักษ 
 ๒๓ นายทีปรัตน  วัชรางกูร 
 ๒๔ นายนพพร  มนูญผล 
 ๒๕ นายปกรณ  ศรีจันทรงาม 
 ๒๖ นายปรเมธี  วิมลศิริ 
 ๒๗ นายประเสริฐ  กุลรัตน 
 ๒๘ นายปติ  พงษพานิช 
 ๒๙ นายพรชาต  บุนนาค 
 ๓๐ นายพิทยา  ปสังคมาน 
 ๓๑ นายไพโรจน  โพธิวงศ 
 ๓๒ นายมนตรี  บุญพาณิชย 
 ๓๓ นายยงยุทธ  ถิฐาพันธ 
 ๓๔ นายรังสรรค  กาญจนมา 
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 ๓๕ นายวัชรินทร  แถวอยู 
 ๓๖ นายวิชญะ  ตาปสนันทน 
 ๓๗ นายวิทยา  ปนทอง 
 ๓๘ นายวิบูลย  ชูเลิศติยะวงศ 
 ๓๙ นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ 
 ๔๐ นายศรายุทธ  เปรมประวัติ 
 ๔๑ นายศุภโชค  ศีลพิพัฒน 
 ๔๒ นายสมชาย  พฤฒิกัลป 
 ๔๓ นายสมาน  ศรีเนตร 
 ๔๔ นายสุชาติ  วิภาสธวัช 
 ๔๕ นายสุพศิน  สุเมธิวิทย 
 ๔๖ นายสุริยา  จันทรกระจาง 
 ๔๗ นายสุวพันธุ  ตันยุวรรธนะ 
 ๔๘ นายอนุสรณ  สุขแสงทอง 
 ๔๙ นายอาชวิน  วิชัยดิษฐ 
 ๕๐ นายอํานวย  โชติสกุล 
 ๕๑ นายอํานาจ  พลเตชา 
 ๕๒ พลโท  นาวิน  ดําริกาญจน 
 ๕๓ พลอากาศโท  อุทัย  เศรษฐวงค 
 ๕๔ พลตรี  กฤษดา  ปุณยวุฒิพงศ 
 ๕๕ พลตรี  กษิด์ิเดช  นิลเจริญ 
 ๕๖ พลตรี  กิจพันธ  ธัญชวนิช 
 ๕๗ พลตรี  กิตติพล  วัฒนะวรนันทน 
 ๕๘ พลตรี  เกษม  นาคปน 
 ๕๙ พลตรี  ไกรวัชร  ธีรเนตร 
 ๖๐ พลตรี  คณิศ  ทศวัฒน 

 ๖๑ พลตรี  จะเด็ด  ชูศักด์ิ 
 ๖๒ พลตรี  จักรกฤษณ  นิติสิริ 
 ๖๓ พลตรี  จักรรัตน  กลัสสุขวัฒน 
 ๖๔ พลตรี  จักรินทร  นาคชาติ 
 ๖๕ พลตรี  จิรเดช  ภูวนารถนุรักษ 
 ๖๖ พลตรี  จิรศักด์ิ  บุตรเนียร 
 ๖๗ พลตรี  เจริญฤทธิ์  ศังขรัตน 
 ๖๘ พลตรี  เจิดวุธ  คราประยูร 
 ๖๙ พลตรี  เฉลิมพล  ศรีนวลดี 
 ๗๐ พลตรี  ชนินทร  จันทรโชติ 
 ๗๑ พลตรี  ชลิต  วสยางกูร 
 ๗๒ พลตรี  ชวลิต  ไกรสมสาตร 
 ๗๓ พลตรี  ชวลิต  ศรีศิลปนันทน 
 ๗๔ พลตรี  ชัชวาล  มั่นศุข 
 ๗๕ พลตรี  ชัยชาญ  ชางมงคล 
 ๗๖ พลตรี  ชัยณัฎฐ  แปนเหลือ 
 ๗๗ พลตรี  ชัยรัตน  ชีระพันธุ 
 ๗๘ พลตรี  ชัยวัฒน  ร่ืนบันเทิง 
 ๗๙ พลตรี  ชูเกียรติ  จุณณะปยะ 
 ๘๐ พลตรี  ณรงค  เนตรเจริญ 
 ๘๑ พลตรี  ณัฏฐนภนต  อังสวานนท 
 ๘๒ พลตรี  เติมชัย  ศรีวิเชียร 
 ๘๓ พลตรี  ถเกิงกานต  ศรีอําไพ 
 ๘๔ พลตรี  ถาวร  ทหารพงศ 
 ๘๕ พลตรี  ทรงบุญ  วุฒิวงศ 
 ๘๖ พลตรี  ทรงศักด์ิ  สหสมโชค 
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 ๘๗ พลตรี  ทํานอง  ศรีบุญเรือง 
 ๘๘ พลตรี  ธงคม  จันทรหอม 
 ๘๙ พลตรี  ธรรมนูญ  แสงเย็น 
 ๙๐ พลตรี  ธรรมรัตน  นักรํา 
 ๙๑ พลตรี  ธวัชชัย  ขยันสํารวจ 
 ๙๒ พลตรี  ธิวา  เพ็ญเขตกรณ 
 ๙๓ พลตรี  ธีระมนต  ฤกษบุตร 
 ๙๔ พลตรี  นพดล  เพ็ญกิตติ 
 ๙๕ พลตรี  นพดล  ฟกอังกูร 
 ๙๖ พลตรี  นพดล  สรอยสยัมภู 
 ๙๗ พลตรี  นรินทร  มุทุกันต 
 ๙๘ พลตรี  นิพนธ  วุฒิรณฤทธิ์ 
 ๙๙ พลตรี  บรรพต  งามกัณหา 
 ๑๐๐ พลตรี  บัญชา  ถนอมทอง 
 ๑๐๑ พลตรี  ปพน  เมฆานุวัฒน 
 ๑๐๒ พลตรี  ประดิษฐ  โชติรัตน 
 ๑๐๓ พลตรี  ประพันธ  พุทธานุ 
 ๑๐๔ พลตรี  ปรีชา  ศรีสุข 
 ๑๐๕ พลตรี  ปยะพล  วัฒนกุล 
 ๑๐๖ พลตรี  พชร  ชัยวุฒิ 
 ๑๐๗ พลตรี  พหล  จันทรประภา 
 ๑๐๘ พลตรี  พัชรพงษ  แยมเกตุ 
 ๑๐๙ พลตรี  พิสิษฐ  เต็มนที 
 ๑๑๐ พลตรี  เพียร  สินเจริญ 
 ๑๑๑ พลตรี  ไพรัช  โพธิ์อุบล 
 ๑๑๒ พลตรี  ภาณุวัฒน  ศาตะมาน 

 ๑๑๓ พลตรี  มณฑล  ไชยเสวี 
 ๑๑๔ พลตรี  มานิจ  บุญโปรง 
 ๑๑๕ พลตรี  ยงยศ  คงแถวทอง 
 ๑๑๖ พลตรี  ยงยุทธ  บุณยะวัน 
 ๑๑๗ พลตรี  รักบุญ  มนตสัตตา 
 ๑๑๘ พลตรี  รัฐนันไชย  นอยอิ่มใจ 
 ๑๑๙ พลตรี  รุจ  กสิวุฒิ 
 ๑๒๐ พลตรี  วงศเทพ  สืบวงศคลาย 
 ๑๒๑ พลตรี  วทัญู  เอี่ยมวรกุล 
 ๑๒๒ พลตรี  วรายุต  สถิตยเสถียร 
 ๑๒๓ พลตรี  วสันต  สุริยมงคล 
 ๑๒๔ พลตรี  วะรงคฉัตร  ยุทธนาวชพงศ 
 ๑๒๕ พลตรี  วิภพ  กิวานนท 
 ๑๒๖ พลตรี  วิภาต  วิภาตะศิลปน 
 ๑๒๗ พลตรี  วิวัฒน  ศุภดิษฐ 
 ๑๒๘ พลตรี  วิศิษฐ  วิศิษฎโยธิน 
 ๑๒๙ พลตรี  วีรพล  คุมบน 
 ๑๓๐ พลตรี  ศักดา  แสงสนิท 
 ๑๓๑ พลตรี  ศานิต  สรางสมวงษ 
 ๑๓๒ พลตรี  สกล  พิมพทนต 
 ๑๓๓ พลตรี  สกล  เอี่ยมตระกูล 
 ๑๓๔ พลตรี  สกุณชัย  ศิริเรือง 
 ๑๓๕ พลตรี  สมพงศ  มุกดาสกุล 
 ๑๓๖ พลตรี  สมศักด์ิ  สินเจริญ 
 ๑๓๗ พลตรี  สรศักด์ิ  ขาวกระจาง 
 ๑๓๘ พลตรี  สากล  ขํายัง 
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 ๑๓๙ พลตรี  สํารวย  แจงหมื่นไวย 
 ๑๔๐ พลตรี  สินสรศักด์ิ  ปาลานุสรณ 
 ๑๔๑ พลตรี  สีหนาท  วงศาโรจน 
 ๑๔๒ พลตรี  สุรพงศ  ยืนยาว 
 ๑๔๓ พลตรี  สุรสีห  แจงสุข 
 ๑๔๔ พลตรี  สุรินทร  กลิ่นชะเอม 
 ๑๔๕ พลตรี  โสรัจ  เพ็ชรศิริ 
 ๑๔๖ พลตรี  อนุวัฒน  จักรแสน 
 ๑๔๗ พลตรี  อรุณ  สมตน 
 ๑๔๘ พลตรี  อัศวิน  แจมสุวรรณ 
 ๑๔๙ พลตรี  อาจิณชัย  แกวสอาด 
 ๑๕๐ พลตรี  อุทิศ  สุนทร 
 ๑๕๑ พลตรี  เอนก  แสงสุก 
 ๑๕๒ พลเรือตรี  ณเดโช  เกิดชูชื่น 
 ๑๕๓ พลเรือตรี  ปราโมทย  สังฆคุณ 
 ๑๕๔ พลเรือตรี  ปรีชา  สังขแกว 
 ๑๕๕ พลเรือตรี  ปวิตร  รุจิเทศ 
 ๑๕๖ พลอากาศตรี  การุณ  เกงสกุล 
 ๑๕๗ พลอากาศตรี  จงสวัสด์ิ  ภูติรัตน 
 ๑๕๘ พลอากาศตรี  ชัยณรงค  โพธิ์นอย 
 ๑๕๙ พลอากาศตรี  ชาญ  มากเพ็ชร 
 ๑๖๐ พลอากาศตรี  ชุมพร  จันทวานิช 
 ๑๖๑ พลอากาศตรี  ทักษพล  ณ  ลําปาง 
 ๑๖๒ พลอากาศตรี  ธรรมา  สมัย 
 ๑๖๓ พลอากาศตรี  บุญฟน  เลาหสวัสด์ิ 
 ๑๖๔ พลอากาศตรี  ประยุธ  สุขคมขํา 

 ๑๖๕ พลอากาศตรี  เพิ่มเกียรติ  ลวณะมาลย 
 ๑๖๖ พลอากาศตรี  ไพโรจน  เมฆวิชัย 
 ๑๖๗ พลอากาศตรี  มนตรี  ธํารงศิลป 
 ๑๖๘ พลอากาศตรี  มนัส  ธนัญชัย 
 ๑๖๙ พลอากาศตรี  วินธัย  แกววัฒนะ 
 ๑๗๐ พลอากาศตรี  วินัย  ผลอินทร 
 ๑๗๑ พลอากาศตรี  สมชาย 
  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
 ๑๗๒ พลอากาศตรี  สมพงษ  นพรัตน 
 ๑๗๓ พลอากาศตรี  สมพงษ  สาริยันต 
 ๑๗๔ พลอากาศตรี  สมิทธิ์  ปรัชญากร 
 ๑๗๕ พลอากาศตรี  สุเทพ  พันธุกาหลง 
 ๑๗๖ พลอากาศตรี  อภิชาติ  นุมนวน 
 ๑๗๗ พลอากาศตรี  อภิชาติ  โพธิ์พินิจ 
 ๑๗๘ พลอากาศตรี  อารยะ  งามประมวญ 
 ๑๗๙ พันเอก  กมล  สุกอง 
 ๑๘๐ พันเอก  กรยุทธ  วัฒนวรางกูร 
 ๑๘๑ พันเอก  กฤษฎา  เต็มบุญเกียรติ 
 ๑๘๒ พันเอก  กฤษฎา  สุทธานินทร 
 ๑๘๓ พันเอก  กฤษณ  กาญจนฤกษ 
 ๑๘๔ พันเอก  กฤษณ  กิจสุวรรณ 
 ๑๘๕ พันเอก  กฤษดา  นรภูมิพิภัชน 
 ๑๘๖ พันเอก  กลางชล  สุทธิมณฑล 
 ๑๘๗ พันเอก  กองยศ  สุขโขใจดี 
 ๑๘๘ พันเอก  กอบปญญา  วงศวิเศษกิจ 
 ๑๘๙ พันเอก  กัมปนาท  รุดดิษฐ 



หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๙๐ พันเอก  กัมพล  ดิษฐคําเริง 
 ๑๙๑ พันเอก  กัมพล  สุขกอน 
 ๑๙๒ พันเอก  กานต  สุผล 
 ๑๙๓ พันเอก  กําธร  ชาญยุทธการ 
 ๑๙๔ พันเอก  กําธร  บุณยะสุต 
 ๑๙๕ พันเอก  กิจคณิตพงศ  อินทอง 
 ๑๙๖ พันเอก  กิจจา  ศรีทองกุล 
 ๑๙๗ พันเอก  กิจปรีชา  ทองประสม 
 ๑๙๘ พันเอก  กิตติฉัตร  วิโรจนศิริ 
 ๑๙๙ พันเอก  กิตตินิพัทธ  เสือวรโชติ 
 ๒๐๐ พันเอก  กิตติ  ปทุมมาศ 
 ๒๐๑ พันเอก  กิตติภูมิ  วงษทิม 
 ๒๐๒ พันเอก  กิตติศักด์ิ  หนูนิมิตร 
 ๒๐๓ พันเอก  กิติกร  ธรรมนิยาย 
 ๒๐๔ พันเอก  กุลชัย  ฐานพงษ 
 ๒๐๕ พันเอก  กุลิส  วัฒนา 
 ๒๐๖ พันเอก  เกรียงไกร  ชัยชุมพร 
 ๒๐๗ พันเอก  เกรียงไกร  เชี่ยวเวช 
 ๒๐๘ พันเอก  เกรียงไกร  วีรเปรม 
 ๒๐๙ พันเอก  เกรียงไกร  สุบิน 
 ๒๑๐ พันเอก  เกรียงเดช  แยมโอษฐ 
 ๒๑๑ พันเอก  เกรียงศักด์ิ  ธรรมสิทธิ์ 
 ๒๑๒ พันเอก  เกรียงศักด์ิ  ธันวานนท 
 ๒๑๓ พันเอก  เกรียงศักด์ิ  หมีทอง 
 ๒๑๔ พันเอก  เกรียง  สะอาดรักษ 
 ๒๑๕ พันเอก  เกียรติชัย  เกรียงกิตติไกร 

 ๒๑๖ พันเอก  เกียรติ  ศรวัฒนะ 
 ๒๑๗ พันเอก  โกญจนาท  ศุกระเศรณี 
 ๒๑๘ พันเอก  ไกรฤกษ  แกวแสน 
 ๒๑๙ พันเอก  ไกรสร  ศรีสุข 
 ๒๒๐ พันเอก  ขจรพล  ทองอารีย 
 ๒๒๑ พันเอก  ขวัญชัย  วีระนาวิน 
 ๒๒๒ พันเอก  ขวัญวงษ  คลองคํานวณการ 
 ๒๒๓ พันเอก  เขมวัช  คลายใยทอง 
 ๒๒๔ พันเอก  คงภัณฑ  เมนะคงคา 
 ๒๒๕ พันเอก  คณัฐ  ยาพรหม 
 ๒๒๖ พันเอก  คณิต  แจมจันทรา 
 ๒๒๗ พันเอก  คธายุทธ  เสาวคนธ 
 ๒๒๘ พันเอก  คมกฤช  สุจิรา 
 ๒๒๙ พันเอก  คมน  ฉิมคลาย 
 ๒๓๐ พันเอก  คํานวน  ภักดีอาษา 
 ๒๓๑ พันเอก  คํานึง  ศรีมกุฎพันธุ 
 ๒๓๒ พันเอก  คุมพล  บุญญาภิสันท 
 ๒๓๓ พันเอก  เคน  อัตรผดุง 
 ๒๓๔ พันเอก  จงรักษ  แจมจันทร 
 ๒๓๕ พันเอก  จรัญ  พันธุนนท 
 ๒๓๖ พันเอก  จรัญเพียร  แกวพวง 
 ๒๓๗ พันเอก  จรูญ  ศรีเจริญ 
 ๒๓๘ พันเอก  จักรพันธ  นพวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๒๓๙ พันเอก  จักรวาฬ  จันทคณานุรักษ 
 ๒๔๐ พันเอก  จันทร  เรืองเดช 
 ๒๔๑ พันเอก  จาตุภัทร  รัตนวิจิตร 



หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๔๒ พันเอก  จาตุรนต  จารุเสน 
 ๒๔๓ พันเอก  จิรพงศ  ณัฐพลไพบูลย 
 ๒๔๔ พันเอก  จิรยุทธ  วงศชมบุญ 
 ๒๔๕ พันเอก  จิรศักด์ิ  อินทสร 
 ๒๔๖ พันเอก  จิระ  โกมุทพงศ 
 ๒๔๗ พันเอก  จิระชัย  เกียรติประจักษ 
 ๒๔๘ พันเอก  จิระ  บุญโชติ 
 ๒๔๙ พันเอก  จีรศักด์ิ  ขวัญชวย 
 ๒๕๐ พันเอก  จุมพล  บุตรโปรงจิต 
 ๒๕๑ พันเอก  จุลพจน  อิทธะรงค 
 ๒๕๒ พันเอก  เจริญ  สรศักด์ิ 
 ๒๕๓ พันเอก  เจษฎา  รณฤทธิวิชัย 
 ๒๕๔ พันเอก  เจอด  พบสุข 
 ๒๕๕ พันเอก  เจิมโชค  ทุมมานนท 
 ๒๕๖ พันเอก  ฉลอง  บัวเกิด 
 ๒๕๗ พันเอก  ฉลองรัฐ  นาคอาทิตย 
 ๒๕๘ พันเอก  ฉัฐพล  โพธิ์นอย 
 ๒๕๙ พันเอก  ฉัตรกุล  บัวรา 
 ๒๖๐ พันเอก  ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข 
 ๒๖๑ พันเอก  เฉลิม  กรีถาวร 
 ๒๖๒ พันเอก  เฉลิม  คูหาวิชานันท 
 ๒๖๓ พันเอก  เฉลิมชัย  สิทธิสาท 
 ๒๖๔ พันเอก  เฉลิมพล  เต็งศิริ 
 ๒๖๕ พันเอก  เฉลิมพล  ธรรมสุนทร 
 ๒๖๖ พันเอก  เฉลิมพล  วิบูลยสุข 
 ๒๖๗ พันเอก  เฉิดวิทย  กองจินดา 

 ๒๖๘ พันเอก  ชด  พรหมเดช 
 ๒๖๙ พันเอก  ชนกันต  ศรแกว 
 ๒๗๐ พันเอก  ชนัตพล  เพชรโชติ 
 ๒๗๑ พันเอก  ชนินทร  ตันสุวรรณรัตน 
 ๒๗๒ พันเอก  ชนินทร  สังฆโสภณ 
 ๒๗๓ พันเอก  ชนินทร  ไสยวงศ 
 ๒๗๔ พันเอก  ชยันต  หวยสูงเนิน 
 ๒๗๕ พันเอก  ชยานนท  พิทยานนท 
 ๒๗๖ พันเอก  ชรินทร  อมรแกว 
 ๒๗๗ พันเอก  ชรินทร  อุนรัตน 
 ๒๗๘ พันเอก  ชลอ  เหาะเจริญสุข 
 ๒๗๙ พันเอก  ชลี  เผือกผอง 
 ๒๘๐ พันเอก  ชวรัตน  รัตนประทีป 
 ๒๘๑ พันเอก  ชวลิต  สนธิสมบัติ 
 ๒๘๒ พันเอก  ชัชวาลย  จรูญรัชฎ 
 ๒๘๓ พันเอก  ชัยชุมพล  สุวรรณเตมีย 
 ๒๘๔ พันเอก  ชัยพฤกษ  อัยยะภาคย 
 ๒๘๕ พันเอก  ชัยวัฒน  จํารัส 
 ๒๘๖ พันเอก  ชัยวัฒน  ฐิตสาโร 
 ๒๘๗ พันเอก  ชัยวัธน  ไชยสวัสด์ิ 
 ๒๘๘ พันเอก  ชาญชัย  ชาญวิจิตร 
 ๒๘๙ พันเอก  ชาญชัย  ภูทอง 
 ๒๙๐ พันเอก  ชาญณรงค  มีลาภ 
 ๒๙๑ พันเอก  ชาตรี  อินทรานนท 
 ๒๙๒ พันเอก  ชาตอุดม  ติตถะสิริ 
 ๒๙๓ พันเอก  ชาติชาย  เกษมวงศ 



หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๙๔ พันเอก  ชาติชาย  ออนนวม 
 ๒๙๕ พันเอก  ชาติธนู  วิริยะวัฒน 
 ๒๙๖ พันเอก  ชาลี  มณีศิริ 
 ๒๙๗ พันเอก  ชาลี  ไวยสุระสิงห 
 ๒๙๘ พันเอก  ชํานาญ  เกิดผล 
 ๒๙๙ พันเอก  ชํานาญ  ณะวงษ 
 ๓๐๐ พันเอก  ชํานาญยุทธ  อัมพรมุนี 
 ๓๐๑ พันเอก  ชํานาญ  สุวรรณฉวี 
 ๓๐๒ พันเอก  ชุมชาย  สุทธาภาส 
 ๓๐๓ พันเอก  ชุมพร  เธียรวรรณ 
 ๓๐๔ พันเอก  ชุมพล  กากแกว 
 ๓๐๕ พันเอก  ชุมพล  ไกรวัลย 
 ๓๐๖ พันเอก  ชูเกียรติ  เนื่องอุทัย 
 ๓๐๗ พันเอก  ชูชีพ  สุขหมื่น 
 ๓๐๘ พันเอก  เชาวนบูลย  คงพูลศิลป 
 ๓๐๙ พันเอก  เชิดพงษ  วิมุกตะลพ 
 ๓๑๐ พันเอก  โชติภณ  จันทรอยู 
 ๓๑๑ พันเอก  ไชยนาจ  ญาติฉิมพลี 
 ๓๑๒ พันเอก  ไชยพร  รัตแพทย 
 ๓๑๓ พันเอก  ไชยันต  อินทสะอาด 
 ๓๑๔ พันเอก  ฐิตินันท  อุตมัง 
 ๓๑๕ พันเอก  ฐิติภูมิ  เอื้ออํานวย 
 ๓๑๖ พันเอก  ฐิติรัตน  สมิตะโยธิน 
 ๓๑๗ พันเอก  ฐิติวัชร  กําลังเอก 
 ๓๑๘ พันเอก  ณพล  รังสรรคสวัสด์ิ 
 ๓๑๙ พันเอก  ณรงค  ชาติทองคํา 

 ๓๒๐ พันเอก  ณรงค  ชุมกมล 
 ๓๒๑ พันเอก  ณรงค  ตุวยานนท 
 ๓๒๒ พันเอก  ณรงค  มิ่งสูงเนิน 
 ๓๒๓ พันเอก  ณรงคศักด์ิ  ไกรกุลพงษ 
 ๓๒๔ พันเอก  ณรงคศักด์ิ  อิสโรภาส 
 ๓๒๕ พันเอก  ณรงค  สุดประเสริฐ 
 ๓๒๖ พันเอก  ณรงค  อุทะนุต 
 ๓๒๗ พันเอก  ณรัฐ  สวาสด์ิรัตน 
 ๓๒๘ พันเอก  ณฤทธิ์  จําปานอย 
 ๓๒๙ พันเอก  ณัฏฐพัฒน  พร้ิงรักษา 
 ๓๓๐ พันเอก  ณัฐ  จิตตแจง 
 ๓๓๑ พันเอก  ณัฐภณ  จุลศักด์ิ 
 ๓๓๒ พันเอก  ณัฐภัทสร  สุนทรสีมะ 
 ๓๓๓ พันเอก  ณัศพล  กันตะปติ 
 ๓๓๔ พันเอก  ณารักษฤทธิ์  วิเชียรจรัส 
 ๓๓๕ พันเอก  ดนัย  กฤตเมธาวี 
 ๓๓๖ พันเอก  ดาราพงศ  ลังกาฟา 
 ๓๓๗ พันเอก  ดํารงศักด์ิ  วรรณกลาง 
 ๓๓๘ พันเอก  ดํารง  หงษโต 
 ๓๓๙ พันเอก  ดิตถ  สิงหเสนี 
 ๓๔๐ พันเอก  ดิลก  ธีระเนตร 
 ๓๔๑ พันเอก  ดุษฎี  รามสมภพ 
 ๓๔๒ พันเอก  ดุสิต  ธวัชสิน 
 ๓๔๓ พันเอก  เดชดนัย  แสนรักษ 
 ๓๔๔ พันเอก  เดชา  เดชะชาติ 
 ๓๔๕ พันเอก  เดชา  ปุญญบาล 



หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๔๖ พันเอก  เดชา  วงศประสิทธิ์ 
 ๓๔๗ พันเอก  เดชา  อมรพันธางค 
 ๓๔๘ พันเอก  เดนดวง  ทิมวัฒนา 
 ๓๔๙ พันเอก  ตอศักด์ิ  เหลืองตระกูล 
 ๓๕๐ พันเอก  ทนง  ทรัพยสอน 
 ๓๕๑ พันเอก  ทนง  น้ําวล 
 ๓๕๒ พันเอก  ทรงพล  พุมวิจิตร 
 ๓๕๓ พันเอก  ทวิน  เกิดพุฒ 
 ๓๕๔ พันเอก  ทวีชัย  กฤษิชีวิน 
 ๓๕๕ พันเอก  ทวีชัย  สิงหเนตร 
 ๓๕๖ พันเอก  ทวี  เนียมแสง 
 ๓๕๗ พันเอก  ทวี  ศรีสุนทร 
 ๓๕๘ พันเอก  ทวีศักด์ิ  ฟกอังกูร 
 ๓๕๙ พันเอก  ทศพร  ร่ืนเริงใจ 
 ๓๖๐ พันเอก  ทิวะพร  ชะนะพะเนาว 
 ๓๖๑ พันเอก  เทียนชัย  รับพร 
 ๓๖๒ พันเอก  ธงชัย  รุงเรือง 
 ๓๖๓ พันเอก  ธงชัย  สาระสุข 
 ๓๖๔ พันเอก  ธงชัย  เสวกดรุณทร 
 ๓๖๕ พันเอก  ธนชัย  แสงสวาง 
 ๓๖๖ พันเอก  ธนณัฏฐ  พรหมรุงเรือง 
 ๓๖๗ พันเอก  ธนดล  รัชนิวัติ 
 ๓๖๘ พันเอก  ธนดล  สุรารักษ 
 ๓๖๙ พันเอก  ธนเดช  เหลืองทองคํา 
 ๓๗๐ พันเอก  ธนพัฒน  ปทมานนท 
 ๓๗๑ พันเอก  ธนรัตน  ร่ืนเริง 

 ๓๗๒ พันเอก  ธนะเกียรติ  ชอบชื่นชม 
 ๓๗๓ พันเอก  ธนากร  ทองศุข 
 ๓๗๔ พันเอก  ธนา  ศรีเพ็ญ 
 ๓๗๕ พันเอก  ธนา  เศรษฐจันทร 
 ๓๗๖ พันเอก  ธนิส  พิพิธวณิชการ 
 ๓๗๗ พันเอก  ธเนศ  แสงจันทร 
 ๓๗๘ พันเอก  ธรรมนูญ  กฤษนอย 
 ๓๗๙ พันเอก  ธรรมรงค  บุญสนอง 
 ๓๘๐ พันเอก  ธฤทธิ์  สุนทร 
 ๓๘๑ พันเอก  ธวัชชัย  ชางสิงห 
 ๓๘๒ พันเอก  ธวัชชัย  นุมนิ่ม 
 ๓๘๓ พันเอก  ธวัชชัย  ปรีชากุล 
 ๓๘๔ พันเอก  ธวัช  รอดเดชา 
 ๓๘๕ พันเอก  ธวัช  สุกปลั่ง 
 ๓๘๖ พันเอก  ธัชพล  ไมรอด 
 ๓๘๗ พันเอก  ธัญญะ  จันทร 
 ๓๘๘ พันเอก  ธาดา  สาลีนุกูล 
 ๓๘๙ พันเอก  ธํารงกุล  วิเศษอัคร 
 ๓๙๐ พันเอก  ธํารงยศ  บุตรรักษ 
 ๓๙๑ พันเอก  ธีรจิตต์ิ  นิพิทสุขการ 
 ๓๙๒ พันเอก  ธีรชัย  นาควานิช 
 ๓๙๓ พันเอก  ธีรชัย  สถาปนะวรรธนะ 
 ๓๙๔ พันเอก  ธีรปรีชา  พารักษา 
 ๓๙๕ พันเอก  ธีรวัฒน  บุณยะวัฒน 
 ๓๙๖ พันเอก  ธีรวุธ  พุมศฤงฆาร 
 ๓๙๗ พันเอก  ธีรศักด์ิ  กรุษประยูร 



หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๙๘ พันเอก  ธีรศักด์ิ  ธํารงธีระกุล 
 ๓๙๙ พันเอก  ธีระเดช  ฉัตรเสถียรพงศ 
 ๔๐๐ พันเอก  ธีระพล  มณีแสง 
 ๔๐๑ พันเอก  ธีระ  อติชน 
 ๔๐๒ พันเอก  ธีรัตม  สุวรรณบูรณ 
 ๔๐๓ พันเอก  นคร  พูนไชยศรี 
 ๔๐๔ พันเอก  นคร  ศรีศรศาสตร 
 ๔๐๕ พันเอก  นพดล  โชติศิริ 
 ๔๐๖ พันเอก  นพดล  พิศวง 
 ๔๐๗ พันเอก  นพดล  แสงพลสิทธิ์ 
 ๔๐๘ พันเอก  นพพงษ  กิจรัตนา 
 ๔๐๙ พันเอก  นพรุจ  ศิริชนะ 
 ๔๑๐ พันเอก  นพวงศ  สุรวิชัย 
 ๔๑๑ พันเอก  นพ  หิญชีระนันทน 
 ๔๑๒ พันเอก  นภาช  จันทราเดช 
 ๔๑๓ พันเอก  นรชัย  วงษดนตรี 
 ๔๑๔ พันเอก  นรินทร  เปาเส็ง 
 ๔๑๕ พันเอก  นเรนทรฤทธิ์  มหารักขกะ 
 ๔๑๖ พันเอก  นเรศน  มีลาภ 
 ๔๑๗ พันเอก  นฤทธิ์  สูนานนท 
 ๔๑๘ พันเอก  นวินวิชญ  คําบุศย 
 ๔๑๙ พันเอก  นันทวงศ  โชคถาวร 
 ๔๒๐ พันเอก  นิพนธ  คําแหง 
 ๔๒๑ พันเอก  นิพนธ  บุญอยู 
 ๔๒๒ พันเอก  นิรันดร  สมุทรสาคร 
 ๔๒๓ พันเอก  นิรันดร  พิพิธกุล 

 ๔๒๔ พันเอก  นิรันดรฤทธิ์  มหารักขกะ 
 ๔๒๕ พันเอก  นิวัฒชัย  ไทยนันทน 
 ๔๒๖ พันเอก  นิวัฒน  บุญยืน 
 ๔๒๗ พันเอก  นิวัติ  สุบงกฎ 
 ๔๒๘ พันเอก  นิวัติ  สุวรรณรัตน 
 ๔๒๙ พันเอก  นุโรจน  รอดโพธ์ิทอง 
 ๔๓๐ พันเอก  บพิตร  กลางกัลยา 
 ๔๓๑ พันเอก  บรรณวัฒน  มาโกมล 
 ๔๓๒ พันเอก  บรรณสิทธิ์  อจละนันท 
 ๔๓๓ พันเอก  บรรพต  เชาวลิต 
 ๔๓๔ พันเอก  บรรพต  อภิชาติบุตร 
 ๔๓๕ พันเอก  บรรยงค  สิรสุนทร 
 ๔๓๖ พันเอก  บริบูรณ  พวงอําภัย 
 ๔๓๗ พันเอก  บัญชา  ชูกิตติกุล 
 ๔๓๘ พันเอก  บัญชา  ทองคําวงศ 
 ๔๓๙ พันเอก  บุญเกิด  จันทรงาม 
 ๔๔๐ พันเอก  บุญชู  เที่ยงตรง 
 ๔๔๑ พันเอก  บุญญฤทธิ์  วิสมล 
 ๔๔๒ พันเอก  บุญธรรม  เชยชื่นกลิ่น 
 ๔๔๓ พันเอก  บุญธรรม  โอริส 
 ๔๔๔ พันเอก  บุญรวม  ทองนอย 
 ๔๔๕ พันเอก  บุญรัตน  ภัทรากุลพิเชฐ 
 ๔๔๖ พันเอก  บุญฤทธิ์  งามปลั่ง 
 ๔๔๗ พันเอก  บุญฤทธิ์  อุตตะมะรูป 
 ๔๔๘ พันเอก  บุญเลิศ  ทัศนครองสินธุ 
 ๔๔๙ พันเอก  บุญเลิศ  ไทยบุญรอด 



หนา   ๖๙ 
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 ๔๕๐ พันเอก  บุญลอม  สามิตร 
 ๔๕๑ พันเอก  บุญวร  วรภิญโญ 
 ๔๕๒ พันเอก  บุรัชย  แกวที่พึ่ง 
 ๔๕๓ พันเอก  ปฐมวงศ  จันทรศัพท 
 ๔๕๔ พันเอก  ปณต  แสงเทียน 
 ๔๕๕ พันเอก  ปณิธาน  เชิญอักษร 
 ๔๕๖ พันเอก  ประกอบชัย  แดงเนียม 
 ๔๕๗ พันเอก  ประกอบ  ศรีพรมมา 
 ๔๕๘ พันเอก  ประกาศเกียรติ  หิญชีระนันทน 
 ๔๕๙ พันเอก  ประชุม  มธุรมน 
 ๔๖๐ พันเอก  ประดิษฐ  ออนพุม 
 ๔๖๑ พันเอก  ประทีป  รัตนกุสุมภ 
 ๔๖๒ พันเอก  ประธาน  ศักด์ิศรี 
 ๔๖๓ พันเอก  ประพงษ  ทินกร  ณ  อยุธยา 
 ๔๖๔ พันเอก  ประพนธ  ศักด์ิสุภา 
 ๔๖๕ พันเอก  ประพฤติ  สินสุวรรณ 
 ๔๖๖ พันเอก  ประมาณ  วรปญญา 
 ๔๖๗ พันเอก  ประยูร  ดิษฐวิทย 
 ๔๖๘ พันเอก  ประวิทย  บุญชัย 
 ๔๖๙ พันเอก  ประวิทย  มานะตอ 
 ๔๗๐ พันเอก  ประสงค  บุตรขวัญ 
 ๔๗๑ พันเอก  ประสงค  ลอมทอง 
 ๔๗๒ พันเอก  หมอมหลวงประสบโชค 
  เกษมสันต 
 ๔๗๓ พันเอก  ประสารศิษฎ  ประเสริฐสม 
 ๔๗๔ พันเอก  ประสาร  เศรษฐนันท 

 ๔๗๕ พันเอก  ประสิทธิชัย  ชินวงศ 
 ๔๗๖ พันเอก  ประสิทธิ์  กลิ่นภิรมย 
 ๔๗๗ พันเอก  ประสิทธิ์  กองสุข 
 ๔๗๘ พันเอก  ประสิทธิ์  สมบุญ 
 ๔๗๙ พันเอก  ประเสริฐ  ยังประภากร 
 ๔๘๐ พันเอก  ประหยัด  โพธิวัฒน 
 ๔๘๑ พันเอก  ปรัชญา  เรืองแสงดี 
 ๔๘๒ พันเอก  ปราโมทย  ชนไมตรี 
 ๔๘๓ พันเอก  ปรารภ  สระวาสี 
 ๔๘๔ พันเอก  ปริญญา  ทวีชัยการ 
 ๔๘๕ พันเอก  ปรีชา  จันทรโอชา 
 ๔๘๖ พันเอก  ปรีชา  ทรัพยหิรัญ 
 ๔๘๗ พันเอก  ปรีชา  อนันตะ 
 ๔๘๘ พันเอก  ปวีณ  สิกขะมณฑล 
 ๔๘๙ พันเอก  ปญญา  ลักษิตานนท 
 ๔๙๐ พันเอก  ปญญาวุฒิ  พยัคฆนิธิ 
 ๔๙๑ พันเอก  ปานศิริ  มีผล 
 ๔๙๒ พันเอก  ปาลิต  จุลกะ 
 ๔๙๓ พันเอก  ปยะ  ครุธเวโช 
 ๔๙๔ พันเอก  ผดุงเกียรติ  เสกสิทธิ์ 
 ๔๙๕ พันเอก  ผดุงศักด์ิ  เกิดพิทักษ 
 ๔๙๖ พันเอก  พงศพันธ  โพธิ์กําเนิด 
 ๔๙๗ พันเอก  พงศศรัณย  กสิผล 
 ๔๙๘ พันเอก  พงศสรรค  วรรธนะภูติ 
 ๔๙๙ พันเอก  พงษแกว  อัศวเวทสถิต 
 ๕๐๐ พันเอก  พงษขวัญ  อัศวเวทสถิต 
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 ๕๐๑ พันเอก  พงษเทพ  แดงเจริญ 
 ๕๐๒ พันเอก  พงษไทย  บุญญถาวร 
 ๕๐๓ พันเอก  พชร  สาตรเงิน 
 ๕๐๔ พันเอก  พนัส  แสนสมบัติ 
 ๕๐๕ พันเอก  พยูร  จันทรมานันท 
 ๕๐๖ พันเอก  พรธเนศร  สุนทรเกส 
 ๕๐๗ พันเอก  พรประสิทธิ์  กล่ําสมบัติ 
 ๕๐๘ พันเอก  พรรณนพ  ศักด์ิวงศ 
 ๕๐๙ พันเอก  พลภัทร  แทนทอง 
 ๕๑๐ พันเอก  พลภัทร  เรืองสอน 
 ๕๑๑ พันเอก  พลภัทร  วรรณภักตร 
 ๕๑๒ พันเอก  พล  ศุภฤกษพรชัย 
 ๕๑๓ พันเอก  พลาวุฒิ  กลับเจริญ 
 ๕๑๔ พันเอก  พสิษฐโชค  ไชยนุรักษ 
 ๕๑๕ พันเอก  พะโจมม  ตามประทีป 
 ๕๑๖ พันเอก  พัฒนพงศ  องอาจอิทธิชัย 
 ๕๑๗ พันเอก  พันธุศักด์ิ  บูรณปรีชา 
 ๕๑๘ พันเอก  พันธศักด์ิ  จันทรดง 
 ๕๑๙ พันเอก  พัลลภ  ลีละบุตร 
 ๕๒๐ พันเอก  พัลลภ  ศรีศิริ 
 ๕๒๑ พันเอก  พิจิตร  แกวลี 
 ๕๒๒ พันเอก  พิชเยนทร  ธัญญสิริ 
 ๕๒๓ พันเอก  พิชัย  เกษตรเวทิน 
 ๕๒๔ พันเอก  พชิิต  พินิตตานนท 
 ๕๒๕ พันเอก  พิชิต  หงสะมัต 
 ๕๒๖ พันเอก  พิเชฐ  สุขพงศพิสิฐ 

 ๕๒๗ พันเอก  พิเชษฐ  ฟูฟุง 
 ๕๒๘ พันเอก  พิทยา  กระจางวงษ 
 ๕๒๙ พันเอก  พิทยา  สิงหโกวินท 
 ๕๓๐ พันเอก  พิทักษพงษ  สุนทรเกส 
 ๕๓๑ พันเอก  พิธี  ปชโชตะสิงห 
 ๕๓๒ พันเอก  พินิจ  เคนสิงห 
 ๕๓๓ พันเอก  พินิจ  ฉัตรเสถียรพงศ 
 ๕๓๔ พันเอก  พิพัฒน  ศโรภาส 
 ๕๓๕ พันเอก  พิมล  ชูดวง 
 ๕๓๖ พันเอก  พิริยะ  การะเจดีย 
 ๕๓๗ พันเอก  พิษณุพงค  ชินวิทย 
 ๕๓๘ พันเอก  พิสัณห  ปฐมเอม 
 ๕๓๙ พันเอก  พิสัย  สมบัติเปยม 
 ๕๔๐ พันเอก  พิสิทธิ์  นิ่มสุวรรณ 
 ๕๔๑ พันเอก  พิสุทธิ์  เปาอินทร 
 ๕๔๒ พันเอก  พีระพงษ  ลบเมฆ 
 ๕๔๓ พันเอก  พีระพล  กรณเกษม 
 ๕๔๔ พันเอก  พีระศักด์ิ  จันทรเดนแสง 
 ๕๔๕ พันเอก  พูนศักด์ิ  คําสิงห 
 ๕๔๖ พันเอก  พูลศักด์ิ  โรจนวัชร 
 ๕๔๗ พันเอก  พูลสวัสด์ิ  สนธิประสาท 
 ๕๔๘ พันเอก  เพชรไทย  รชตเฉลิมโรจน 
 ๕๔๙ พันเอก  เพิ่มพงษ  ณ  พัทลุง 
 ๕๕๐ พันเอก  เพิ่มศักด์ิ  เจริญสุข 
 ๕๕๑ พันเอก  ไพฑูรย  กัลยาณวัตร 
 ๕๕๒ พันเอก  ไพฑูรย  สวางเนตร 
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 ๕๕๓ พันเอก  ไพบูลย  คุมฉายา 
 ๕๕๔ พันเอก  ไพบูลย  ปลอดมีชัย 
 ๕๕๕ พันเอก  ไพรัช  ไชยะกุล 
 ๕๕๖ พันเอก  ไพรัช  ยุกตวีระ 
 ๕๕๗ พันเอก  ไพโรจน  รวยลาภ 
 ๕๕๘ พันเอก  ไพศาล  ขําหรุน 
 ๕๕๙ พันเอก  ไพศาล  พันธุภาไพ 
 ๕๖๐ พันเอก  ไพศาล  พิศาลกุล 
 ๕๖๑ พันเอก  ภณชิต  ศรีสถิตธรรม 
 ๕๖๒ พันเอก  ภรภัทร  หะวะนิช 
 ๕๖๓ พันเอก  ภากุน  เพ็งรักษ 
 ๕๖๔ พันเอก  ภาณุ  กานยะคามิน 
 ๕๖๕ พันเอก  ภาษิต  ไชยศิลป 
 ๕๖๖ พันเอก  ภาสนอิทย  เวทยวัฒนะ 
 ๕๖๗ พันเอก  ภิภพ  จิตตแจง 
 ๕๖๘ พันเอก  ภิรพงศ  โกมุทบุตร 
 ๕๖๙ พันเอก  ภิเศก  วงศบัณฑิต 
 ๕๗๐ พันเอก  ภุชพงศ  พงษศิริ 
 ๕๗๑ พันเอก  ภูมิรัตน  เปยสวน 
 ๕๗๒ พันเอก  มณฑล  พันธุวนิช 
 ๕๗๓ พันเอก  มนตรี  สุขชวย 
 ๕๗๔ พันเอก  มนัส  เทียนสวาง 
 ๕๗๕ พันเอก  มนัสวีร  บุญเปยม 
 ๕๗๖ พันเอก  มนูญ  เกิดนุม 
 ๕๗๗ พันเอก  มังกร  โกสินทรเสนีย 
 ๕๗๘ พันเอก  มานะ  เจริญวงค 

 ๕๗๙ พันเอก  มานะ  สอนเสริม 
 ๕๘๐ พันเอก  มานิตย  โพธิ์เงิน 
 ๕๘๑ พันเอก  มานิต  อรุณปลอด 
 ๕๘๒ พันเอก  มาโนช  บุญคลัง 
 ๕๘๓ พันเอก  มาวิน  โอสถ 
 ๕๘๔ พันเอก  ไมตรี  เตชานุบาล 
 ๕๘๕ พันเอก  ยงยุทธ  วัฒนแพทย 
 ๕๘๖ พันเอก  ยศนันท  หรายเจริญ 
 ๕๘๗ พันเอก  ยศพงศ  สิมทะราช 
 ๕๘๘ พันเอก  ยอดชัย  ย่ังยืน 
 ๕๘๙ พันเอก  ยอดพล  เบี้ยวไขมุข 
 ๕๙๐ พันเอก  ย่ิงชีพ  เนียมแสง 
 ๕๙๑ พันเอก  ยุทธนา  คันธา 
 ๕๙๒ พันเอก  ยุทธนา  เชาวนเชฎฐ 
 ๕๙๓ พันเอก  ยุทธนา  ปานมุข 
 ๕๙๔ พันเอก  ยุทธนาสินธุ  ศรีนุรัตนเดชา 
 ๕๙๕ พันเอก  เยาวดนัย  ภูเจริญยศ 
 ๕๙๖ พันเอก  โยธิน  อริยโยธิน 
 ๕๙๗ พันเอก  รณชัย  มัญชุสุนทรกุล 
 ๕๙๘ พันเอก  รณเดช  สดเอี่ยม 
 ๕๙๙ พันเอก  รณรงค  บุญวนิช 
 ๖๐๐ พันเอก  หมอมหลวงรวินท  กมลาสน 
 ๖๐๑ พันเอก  ระพีศักด์ิ  ธนะพัฒน 
 ๖๐๒ พันเอก  หมอมหลวงระวีวัฒน 
  เกษมสันต 
 ๖๐๓ พันเอก  รังษิต  บุญแตม 
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 ๖๐๔ พันเอก  รังสรรค  พราหมณมณี 
 ๖๐๕ พันเอก  รังสรรค  โพธิกนิษฐ 
 ๖๐๖ พันเอก  รังสิมา  ยินดียม 
 ๖๐๗ พันเอก  รัตนชัย  สุวรรณเทศ 
 ๖๐๘ พันเอก  รัตนพันธุ  โรจนะภิรมย 
 ๖๐๙ พันเอก  ราชันย  จารุวรรณ 
 ๖๑๐ พันเอก  รุจ  ศิขรินทร 
 ๖๑๑ พันเอก  รุง  นพวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๖๑๒ พันเอก  เรืองศักด์ิ  สวางแจง 
 ๖๑๓ พันเอก  เรืองสิทธิ์  วิทยาภัค 
 ๖๑๔ พันเอก  ฤกษชัย  วุฒิประสิทธิ์ 
 ๖๑๕ พันเอก  ฤทธี  ธนะสุนทร 
 ๖๑๖ พันเอก  ฤทธี  อินทราวุธ 
 ๖๑๗ พันเอก  ลอง  นารอต 
 ๖๑๘ พันเอก  ลูกเพ็ชร  เสียงกอง 
 ๖๑๙ พันเอก  เลอชัย  มาลีเลิศ 
 ๖๒๐ พันเอก  ฦาชา  มั่นศุข 
 ๖๒๑ พันเอก  วชิราวิโรจน  นาควิโรจน 
 ๖๒๒ พันเอก  วรทัต  แกวประพาฬ 
 ๖๒๓ พันเอก  วรเทพ  บุญอริยะ 
 ๖๒๔ พันเอก  วรพล  เย่ียมแสงทอง 
 ๖๒๕ พันเอก  วรวิทย  วรรธนะศักด์ิ 
 ๖๒๖ พันเอก  วรศักด์ิ  ภูสวาสด์ิ 
 ๖๒๗ พันเอก  วรากร  โกศลยุทธสาร 
 ๖๒๘ พันเอก  วรินทร  มาลัยหอม 
 ๖๒๙ พันเอก  วศิน  ถนัดชาง 

 ๖๓๐ พันเอก  วสันต  รัญเสวะ 
 ๖๓๑ พันเอก  วสุ  เฟองสํารวจ 
 ๖๓๒ พันเอก  วัชระ  จรูญรัตน 
 ๖๓๓ พันเอก  วัชรินทร  นาคธน 
 ๖๓๔ พันเอก  วัฒนา  ชีโสตร 
 ๖๓๕ พันเอก  วัตรชนินทร  เสาวภา 
 ๖๓๖ พันเอก  วันชัย  เทียนเกษม 
 ๖๓๗ พันเอก  วันชัย  มั่นคง 
 ๖๓๘ พันเอก  วันชัย  วรรณรักษ 
 ๖๓๙ พันเอก  วันชัย  สิงหทอง 
 ๖๔๐ พันเอก  วัยวุฒิ  สุทธิวิตต 
 ๖๔๑ พันเอก  วัลลภ  เจิมภักดี 
 ๖๔๒ พันเอก  วัลลภ  ไชยลาโภ 
 ๖๔๓ พันเอก  วัลลภ  แดงใหญ 
 ๖๔๔ พันเอก  วัลลภ  เมืองแกว 
 ๖๔๕ พันเอก  วัลลภ  รักเสนาะ 
 ๖๔๖ พันเอก  วิจิตร  รัตนรักษ 
 ๖๔๗ พันเอก  วิชชุ  แสงเดือน 
 ๖๔๘ พันเอก  วิชาพร  ฐิตวัฒน 
 ๖๔๙ พันเอก  วิชิตพงศ  วิบูลยวณิช 
 ๖๕๐ พันเอก  วิชิต  สายทอง 
 ๖๕๑ พันเอก  วิเชียร  แนบเนียน 
 ๖๕๒ พันเอก  วิเชียร  ศรีแกนวงษ 
 ๖๕๓ พันเอก  วิเชียร  สุบุญ 
 ๖๕๔ พันเอก  วิทยา  จินตนานุรัตน 
 ๖๕๕ พันเอก  วิธาน  ขอบคุณ 
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 ๖๕๖ พันเอก  วินัย  ยวดย่ิง 
 ๖๕๗ พันเอก  วินัย  เสมสวัสด์ิ 
 ๖๕๘ พันเอก  วิบูล  ขยันกิจ 
 ๖๕๙ พันเอก  วิบูลย  ทรวงโพธิ์ 
 ๖๖๐ พันเอก  วิบูลย  ศรีสะอาด 
 ๖๖๑ พันเอก  วิพัฒน  กระบวนยุทธ 
 ๖๖๒ พันเอก  วิรัตน  กลั่นวารี 
 ๖๖๓ พันเอก  วิริยะ  มานะ 
 ๖๖๔ พันเอก  วิโรจน  อภัยวงศ 
 ๖๖๕ พันเอก  วิโรจน  อารียกุล 
 ๖๖๖ พันเอก  วิวรรธน  ปฐมภาคย 
 ๖๖๗ พันเอก  วิวรรธน  สุชาติ 
 ๖๖๘ พันเอก  วิเศษศักด์ิ  สุนทรเกส 
 ๖๖๙ พันเอก  วิษณุ  ไตรภูมิ 
 ๖๗๐ พันเอก  วิษณุ  ปลอดภัย 
 ๖๗๑ พันเอก  วิษณุศักด์ิ  กลั่นเสนาะ 
 ๖๗๒ พันเอก  วีรชัย  อินทุโศภณ 
 ๖๗๓ พันเอก  วีรศักด์ิ  มูลกัน 
 ๖๗๔ พันเอก  วีระชัย  จิตตคันธา 
 ๖๗๕ พันเอก  วีระชาติ  สินสืบผล 
 ๖๗๖ พันเอก  วีระ  บรรทม 
 ๖๗๗ พันเอก  วีระพัฒน  นาวีเสถียร 
 ๖๗๘ พันเอก  วีระ  ลือวิชนะ 
 ๖๗๙ พันเอก  วีระวัฒน  วิสารทนันท 
 ๖๘๐ พันเอก  วีระ  สวัสดี 
 ๖๘๑ พันเอก  วุฒาทิต  นิตรมร 

 ๖๘๒ พันเอก  วุฒิพงษ  พิพัฒนพงศธร 
 ๖๘๓ พันเอก  วุฒิพรรณ  โพธิวงศ 
 ๖๘๔ พันเอก  ศรายุธ  รังษี 
 ๖๘๕ พันเอก  ศราวุธ  เหราบัตย 
 ๖๘๖ พันเอก  ศรีศักด์ิ  เลิศล้ํา 
 ๖๘๗ พันเอก  ศรีศุภชัย  พงษสถิตย 
 ๖๘๘ พันเอก  ศักดา  คําชุม 
 ๖๘๙ พันเอก  ศักดา  สาลีพันธ 
 ๖๙๐ พันเอก  ศักดา  แสนวิเศษ 
 ๖๙๑ พันเอก  ศักดินนท  เบญจนาค 
 ๖๙๒ พันเอก  ศักด์ิชัย  คําคงศักด์ิ 
 ๖๙๓ พันเอก  ศักด์ิชัย  ไรทิม 
 ๖๙๔ พันเอก  ศักด์ิชัย  สุภาพร 
 ๖๙๕ พันเอก  ศานติ  ปลกศิริ 
 ๖๙๖ พันเอก  ศิริเดช  ศิลปสุขุม 
 ๖๙๗ พันเอก  ศุขเกษม  องคะศิลป 
 ๖๙๘ พันเอก  ศุภกร  สงวนชาติศรไกร 
 ๖๙๙ พันเอก  ศุภชัย  เตชะเสน 
 ๗๐๐ พันเอก  ศุภชัย  ปราโมทย 
 ๗๐๑ พันเอก  ศุภชัย  ไมแกว 
 ๗๐๒ พันเอก  ศุภชัย  อินทรปรีชา 
 ๗๐๓ พันเอก  ศุภชาติ  เคามูลคดี 
 ๗๐๔ พันเอก  ศุภวัฒน  เชิดธรรม 
 ๗๐๕ พันเอก  ศุภวุฒิ  อุตมะ 
 ๗๐๖ พันเอก  ศุภศิษฎ  จูมั่น 
 ๗๐๗ พันเอก  สกล  โชติปทมนนท 
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 ๗๐๘ พันเอก  สกุล  องคะศิลป 
 ๗๐๙ พันเอก  สถาพร  นาคไพรัชช 
 ๗๑๐ พันเอก  สถาพร  โหละสุต 
 ๗๑๑ พันเอก  สถิตย  เรืองดิลกรัตน 
 ๗๑๒ พันเอก  สมเกียรติ  จันทนา 
 ๗๑๓ พันเอก  สมเกียรติ  ธิติศักด์ิ 
 ๗๑๔ พันเอก  สมเกียรติ  วัฒนวิกยกิจ 
 ๗๑๕ พันเอก  สมควร  แสงภัทรเนตร 
 ๗๑๖ พันเอก  สมเจตน  คลายอุดม 
 ๗๑๗ พันเอก  สมชัย  เครือวิทย 
 ๗๑๘ พันเอก  สมชาย  ปนฉาย 
 ๗๑๙ พันเอก  สมชาย  พรเพ็ชรรัตน 
 ๗๒๐ พันเอก  สมชาย  ภุมรินทร 
 ๗๒๑ พันเอก  สมชาย  ยังพิทักษ 
 ๗๒๒ พันเอก  สมชาย  รัตนพิทักษ 
 ๗๒๓ พันเอก  สมชาย  ล้ินประเสริฐ 
 ๗๒๔ พันเอก  สมชาย  ศุขมนัส 
 ๗๒๕ พันเอก  สมชาย  อุบลธานี 
 ๗๒๖ พันเอก  สมเดช  ซ่ือมาก 
 ๗๒๗ พันเอก  สมทรง  เกื้อหนุน 
 ๗๒๘ พันเอก  สมนึก  ขุนทอง 
 ๗๒๙ พันเอก  สมบัติ  เกษมโอสถ 
 ๗๓๐ พันเอก  สมบัติ  เพชรประดับวงศ 
 ๗๓๑ พันเอก  สมบัติ  ศูนยกลาง 
 ๗๓๒ พันเอก  สมบูรณ  เมฆประยูร 
 ๗๓๓ พันเอก  สมพงษ  ทิมเขียว 

 ๗๓๔ พันเอก  สมพล  อินทะพงษ 
 ๗๓๕ พันเอก  สมภพ  ไทยพีระกุล 
 ๗๓๖ พันเอก  สมภพ  รุงทอง 
 ๗๓๗ พันเอก  สมยศ  พันป 
 ๗๓๘ พันเอก  สมศักด์ิ  เถกิงเกียรติ 
 ๗๓๙ พันเอก  สมศักด์ิ  ทองพิลา 
 ๗๔๐ พันเอก  สมศักด์ิ  เนียมหอม 
 ๗๔๑ พันเอก  สมศักด์ิ  เพิ่มพิพัฒน 
 ๗๔๒ พันเอก  สมศักด์ิ  รักษมณี 
 ๗๔๓ พันเอก  สมศักด์ิ  รัตนาวะดี 
 ๗๔๔ พันเอก  สมศักด์ิ  รุงสิตา 
 ๗๔๕ พันเอก  สมศักด์ิ  วงศภักดี 
 ๗๔๖ พันเอก  สมศักด์ิ  หลอวัฒนพงษา 
 ๗๔๗ พันเอก  สมสุข  ลอบันดิส 
 ๗๔๘ พันเอก  สมัชชา  ตันศิริ 
 ๗๔๙ พันเอก  สมาน  หาญบาง 
 ๗๕๐ พันเอก  สรจักร  อือนอก 
 ๗๕๑ พันเอก  สรชัช  นาคเรือง 
 ๗๕๒ พันเอก  สรรชัย  อจลานนท 
 ๗๕๓ พันเอก  สรวิชญ  เทพที 
 ๗๕๔ พันเอก  สราวุธ  กาพยเดโช 
 ๗๕๕ พันเอก  สวัสด์ิ  ทัศนา 
 ๗๕๖ พันเอก  สสิน  ทองภักดี 
 ๗๕๗ พันเอก  สหัสส  สูงใหญ 
 ๗๕๘ พันเอก  สะอาด  คงแสนคํา 
 ๗๕๙ พันเอก  สังเวียน  แยมสิน 
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 ๗๖๐ พันเอก  สัณหชัย  จารุวรรณ 
 ๗๖๑ พันเอก  สัมพันธ  ชนะวรรณ 
 ๗๖๒ พันเอก  สัมพันธ  ธัญญพืช 
 ๗๖๓ พันเอก  สัมฤทธิ์  ถีระรักษ 
 ๗๖๔ พันเอก  สานิต  วรรณรัตน 
 ๗๖๕ พันเอก  สายัณห  บุญแตง 
 ๗๖๖ พันเอก  สาโรช  รามโยธิน 
 ๗๖๗ พันเอก  สําเริง  สามดาว 
 ๗๖๘ พันเอก  สิงหศักด์ิ  อุทัยมงคล 
 ๗๖๙ พันเอก  สิทธิชัย  ชมบุญ 
 ๗๗๐ พันเอก  สิทธิชัย  ดาวสุด 
 ๗๗๑ พันเอก  สิทธิชัย  สิริสัมพันธ 
 ๗๗๒ พันเอก  สิทธิโชค  ยอดพยุง 
 ๗๗๓ พันเอก  สิทธิพร  สิทธิสาตร 
 ๗๗๔ พันเอก  สินทบ  วิทยานนท 
 ๗๗๕ พันเอก  สินธุชัย  สมานทรัพย 
 ๗๗๖ พันเอก  สินาด  สุนทรสาร 
 ๗๗๗ พันเอก  สิริศักด์ิ  วรเจริญ 
 ๗๗๘ พันเอก  สุกิจ  เร่ียมประเสริฐ 
 ๗๗๙ พันเอก  สุขสันต  บุญชิต 
 ๗๘๐ พันเอก  สุคนธ  แสวงศรี 
 ๗๘๑ พันเอก  สุคม  หาสิน 
 ๗๘๒ พันเอก  สุจินต  ชํานาญศิลป 
 ๗๘๓ พันเอก  สุเจตน  อภัยวงศ 
 ๗๘๔ พันเอก  สุชัย  พึ่งผล 
 ๗๘๕ พันเอก  สุชาติ  ผองพุฒิ 

 ๗๘๖ พันเอก  สุชาติ  รักษสีมา 
 ๗๘๗ พันเอก  สุชาติ  หนองบัว 
 ๗๘๘ พันเอก  สุชาติ  อดุลยบุตร 
 ๗๘๙ พันเอก  สุชาติ  อยูสวัสด์ิ 
 ๗๙๐ พันเอก  สุชาติ  อุทธยาสกุล 
 ๗๙๑ พันเอก  สุดชัย  เปยมพร้ิง 
 ๗๙๒ พันเอก  สุทัศน  กาญจนานนทกุล 
 ๗๙๓ พันเอก  สุทัศน  จิตตโสภา 
 ๗๙๔ พันเอก  สุเทพ  ปริยเอกสุต 
 ๗๙๕ พันเอก  สุเทพ  พันธุวัฒนา 
 ๗๙๖ พันเอก  สุเทพ  ศิริโชติ 
 ๗๙๗ พันเอก  สุนทร  มานะวะ 
 ๗๙๘ พันเอก  สุพงศ  ศรีจํานง 
 ๗๙๙ พันเอก  สุพจน  ชุณหชัชวาลกุล 
 ๘๐๐ พันเอก  สุพจน  รัตนาภิรมย 
 ๘๐๑ พันเอก  สุพจน  สุวรรณเตมีย 
 ๘๐๒ พันเอก  สุพล  ไชยพิณ 
 ๘๐๓ พันเอก  สุพล  โรจนกิจ 
 ๘๐๔ พันเอก  สุพัฒน  ภูตินาถ 
 ๘๐๕ พันเอก  สุภโชค  สัมปตตะวนิช 
 ๘๐๖ พันเอก  สุมงคล  ดิษบรรจง 
 ๘๐๗ พันเอก  สุเมธ  อนวัชกุล 
 ๘๐๘ พันเอก  สุรจิตต  วิจารณ 
 ๘๐๙ พันเอก  สุรชัย  ศุภวัชระ 
 ๘๑๐ พันเอก  สุรชัย  เหลืองอรุณ 
 ๘๑๑ พันเอก  สุรชาญ  วณิชกิจ 



หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๘๑๒ พันเอก  สุรเดช  กาญจนรัตน 
 ๘๑๓ พันเอก  สุรเดช  เฟองเจริญ 
 ๘๑๔ พันเอก  สุรเดช  ศิริสลุง 
 ๘๑๕ พันเอก  สุรพงษ  ไกแกว 
 ๘๑๖ พันเอก  สุรพงษ  จงรักษ 
 ๘๑๗ พันเอก  สุรพงษ  บุญรอด 
 ๘๑๘ พันเอก  สุรพงษ  พรมสุวรรณ 
 ๘๑๙ พันเอก  สุรพล  ธาตุโลหะ 
 ๘๒๐ พันเอก  สุรพล  สุรางคศรีรัฐ 
 ๘๒๑ พันเอก  สุรพล  สุวรรณวงศ 
 ๘๒๒ พันเอก  สุรพันธ  พวงเพ็ชร 
 ๘๒๓ พันเอก  สุรศักด์ิ  ทิมมาศ 
 ๘๒๔ พันเอก  สุรศักด์ิ  นาคธน 
 ๘๒๕ พันเอก  สุรศักด์ิ  ประชุมญาติ 
 ๘๒๖ พันเอก  สุรศักด์ิ  พุทธานุภาพ 
 ๘๒๗ พันเอก  สุรศักด์ิ  แพนอย 
 ๘๒๘ พันเอก  สุรศักด์ิ  สาตราวาหะ 
 ๘๒๙ พันเอก  สุรศักย  วัยคุณา 
 ๘๓๐ พันเอก  สุรสีห  ครุธเวโช 
 ๘๓๑ พันเอก  สุรัตน  ผานไกล 
 ๘๓๒ พันเอก  สุรินทร  จันทรเทศ 
 ๘๓๓ พันเอก  สุรินทร  จันทรเหย่ียว 
 ๘๓๔ พันเอก  สุวรรณไทย  นันทไชย 
 ๘๓๕ พันเอก  สุวัจน  แยมสงค 
 ๘๓๖ พันเอก  สุวัชร  ทั่งทอง 
 ๘๓๗ พันเอก  สุวัฒน  เจียมออน 

 ๘๓๘ พันเอก  สุวิทย  เพียรพิทักษ 
 ๘๓๙ พันเอก  สุวิทย  เวชกฤตยา 
 ๘๔๐ พันเอก  สุวิทย  สวนศิริ 
 ๘๔๑ พันเอก  เสถียร  ผดุงทรง 
 ๘๔๒ พันเอก  เสนียร  แกวปญญา 
 ๘๔๓ พันเอก  เสมอภาค  สงาเมือง 
 ๘๔๔ พันเอก  เสริมโชตน  เหรียญเจริญ 
 ๘๔๕ พันเอก  เสรี  ตวนเครือ 
 ๘๔๖ พันเอก  เสรี  พหลเวชช 
 ๘๔๗ พันเอก  เสวก  โคตรสันเทียะ 
 ๘๔๘ พันเอก  แสงอิทธิเดช  คุมเปลี่ยน 
 ๘๔๙ พันเอก  โสภิต  อินทรฉิม 
 ๘๕๐ พันเอก  ไสยสิทธิ์  บุณยรัตพันธุ 
 ๘๕๑ พันเอก  หฤษฎ  พุมหิรัญ 
 ๘๕๒ พันเอก  องอาจ  หินออน 
 ๘๕๓ พันเอก  องอาจ  อัมพะผลิน 
 ๘๕๔ พันเอก  อดิเรก  วงษบัณฑิต 
 ๘๕๕ พันเอก  อดิศักด์ิ  ถนอมกุลบุตร 
 ๘๕๖ พันเอก  อดุลยศักด์ิ  บุญวัฒนะกุล 
 ๘๕๗ พันเอก  อติการ  บุษยบุตร 
 ๘๕๘ พนัเอก  อธิกเดช  พัฒนโสภณ 
 ๘๕๙ พันเอก  อธิคม  สุขสมสถาน 
 ๘๖๐ พันเอก  อนัญญ  สุขะสมิต 
 ๘๖๑ พันเอก  อนันตพร  กาญจนรัตน 
 ๘๖๒ พันเอก  อนันตศักด์ิ  ตรีเหลา 
 ๘๖๓ พันเอก  อนันต  ย่ังยืน 



หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๘๖๔ พันเอก  อนิรุธ  สายาคม 
 ๘๖๕ พันเอก  อนุชิต  นิลศิริ 
 ๘๖๖ พันเอก  อนุชิต  อินทรทัต 
 ๘๖๗ พันเอก  อนุธัช  บุนนาค 
 ๘๖๘ พันเอก  อนุมนตรี  วัฒนศิริ 
 ๘๖๙ พันเอก  อนุรักษ  ธิโสภา 
 ๘๗๐ พันเอก  อนุศักด์ิ  เผานาค 
 ๘๗๑ พันเอก  อนศุักด์ิ  ไวทยกุล 
 ๘๗๒ พันเอก  อนุสรณ  อุทธิเสน 
 ๘๗๓ พันเอก  อภิชัย  เชียงอารีย 
 ๘๗๔ พันเอก  อภิชัย  หงษทอง 
 ๘๗๕ พันเอก  อภิชาต  ชุติมิต 
 ๘๗๖ พันเอก  อภิชาต  มีสมมนต 
 ๘๗๗ พันเอก  อภิชาติ  บูรณดิลก 
 ๘๗๘ พันเอก  อภิเดช  พลางกูร 
 ๘๗๙ พันเอก  อรรคเดช  ครุธเวโช 
 ๘๘๐ พันเอก  อรุณนิวัช  ชางใหญ 
 ๘๘๑ พันเอก  อรุณ  ศาสตรสิทธิกร 
 ๘๘๒ พันเอก  อัญญวิท  เจยาคม 
 ๘๘๓ พันเอก  อาณัติ  รัตนพล 
 ๘๘๔ พันเอก  อาทร  จารุวรรณ 
 ๘๘๕ พันเอก  อาทร  เรืองดิลกรัตน 
 ๘๘๖ พันเอก  อายุส  อเนกบุณย 
 ๘๘๗ พันเอก  อารักษ  ศรีสุระ 
 ๘๘๘ พันเอก  อํานาจ  รอดสวัสด์ิ 
 ๘๘๙ พันเอก  อํานาจ  รัตนภานพ 

 ๘๙๐ พันเอก  อํานาจ  สมประสงค 
 ๘๙๑ พันเอก  อําพลศิลป  ประมุขชัย 
 ๘๙๒ พันเอก  อิทธิเดช  วิเศษพรมบาง 
 ๘๙๓ พันเอก  อิทธิพงศ  ประเสริฐสันติ 
 ๘๙๔ พันเอก  อิทธิ  วงษอัยรา 
 ๘๙๕ พันเอก  อินทวัชร  ล้ีจินดา 
 ๘๙๖ พันเอก  อุกฤษฎ  ณรงควิทย 
 ๘๙๗ พันเอก  อุกฤษ  ทิพพะพาทย 
 ๘๙๘ พันเอก  อุดมศักด์ิ  นิมิตรกุล 
 ๘๙๙ พันเอก  อุทัย  รามสมภพ 
 ๙๐๐ พันเอก  อุทิศ  โคตรธนู 
 ๙๐๑ พันเอก  อุสไนท  เฟองพูลนุช 
 ๙๐๒ พันเอก  เอกชาติ  วงศดี 
 ๙๐๓ พันเอก  เอื้อบูรณ  ปานกุล 
 ๙๐๔ พันเอก  โอภาส  เกตุรัตน 
 ๙๐๕ พันเอก  โอภาส  พุมสุวรรณ 
 ๙๐๖ นาวาเอก  กฤษฎาภรณ  พันธุมโพธิ 
 ๙๐๗ นาวาเอก  กวีวัธน  งามโพธิ์ทอง 
 ๙๐๘ นาวาเอก  กําจาย  ปองเงิน 
 ๙๐๙ นาวาเอก  กําพล  ระหงษ 
 ๙๑๐ นาวาเอก  กิจจา  ปานเกษม 
 ๙๑๑ นาวาเอก  กิตตินันท  ศิรินาวิน 
 ๙๑๒ นาวาเอก  กิตติพงศ  รุมาคม 
 ๙๑๓ นาวาเอก  กิตติพงศ  อาสิงสมานันท 
 ๙๑๔ นาวาเอก  กิตติวุฒิ  อารีรอบ 
 ๙๑๕ นาวาเอก  เกรียงไกร  อนันตศานต 



หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๙๑๖ นาวาเอก  เกรียงศักด์ิ  พิทักษอวกาศ 
 ๙๑๗ นาวาเอก  เกรียงศักด์ิ  สุกใส 
 ๙๑๘ นาวาเอก  เกิดศักด์ิ  วีระโยธิน 
 ๙๑๙ นาวาเอก  เกียรติกุล  เทียนสุวรรณ 
 ๙๒๐ นาวาเอก  ไกรวุธ  วัฒนธรรม 
 ๙๒๑ นาวาเอก  ไกรศรี  เกษร 
 ๙๒๒ นาวาเอก  กอเกียรติ  ปนดี 
 ๙๒๓ นาวาเอก  ขวัญไชย  จาตุวัฒน 
 ๙๒๔ นาวาเอก  คชวัทน  ประสานนิล 
 ๙๒๕ นาวาเอก  ครรชิต  สิงหนาท 
 ๙๒๖ นาวาเอก  คารพ  แหลมคม 
 ๙๒๗ นาวาเอก  คํารณ  พิสณฑยุทธการ 
 ๙๒๘ นาวาเอก  โฆสิต  เจียมศุภกิตต 
 ๙๒๙ นาวาเอก  จงกล  มีสวัสด์ิ 
 ๙๓๐ นาวาเอก  จตุพล  เกษรบัว 
 ๙๓๑ นาวาเอก  จรินทร  บุญเหมาะ 
 ๙๓๒ นาวาเอก  จักรกฤษณ  เสขะนันทน 
 ๙๓๓ นาวาเอก  จักรชัย  ชื่นวาริน 
 ๙๓๔ นาวาเอก  จารึก  สมรรคบุตร 
 ๙๓๕ นาวาเอก  จุฑา  สุขอารมณ 
 ๙๓๖ นาวาเอก  จุมพล  ลุมพิกานนท 
 ๙๓๗ นาวาเอก  เจริญศักด์ิ  มารัตนะ 
 ๙๓๘ นาวาเอก  เจียมศักด์ิ  จันทรเสนา 
 ๙๓๙ นาวาเอก  ฉลอง  อินทรเสมา 
 ๙๔๐ นาวาเอก  เฉลิมเกียรติ  รามสูต 
 ๙๔๑ นาวาเอก  เฉลิมพล  ศรีประพัทธ 

 ๙๔๒ นาวาเอก  ชลธร  สุวรรณกิตติ 
 ๙๔๓ นาวาเอก  ชัชชัย  โพธิพรรค 
 ๙๔๔ นาวาเอก  ชัชวาลย  มีสวัสด์ิ 
 ๙๔๕ นาวาเอก  ชาติชาย  ยุวรัตน 
 ๙๔๖ นาวาเอก  ชาติชาย  ศรีวรขาน 
 ๙๔๗ นาวาเอก  ชาลี  มนตไตยเวศย 
 ๙๔๘ นาวาเอก  ชาลี  สวางใจ 
 ๙๔๙ นาวาเอก  ชาลี  สองสวางธรรม 
 ๙๕๐ นาวาเอก  ชีวิน  หวังในธรรม 
 ๙๕๑ นาวาเอก  ชูฤกษ  บุญทัศน 
 ๙๕๒ นาวาเอก  เชลง  รุงแสงจันทร 
 ๙๕๓ นาวาเอก  เชาว  นอยภารา 
 ๙๕๔ นาวาเอก  ไชยชนะ  อาทมาท 
 ๙๕๕ นาวาเอก  ไชยนันท  นันทวิทย 
 ๙๕๖ นาวาเอก  ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ 
 ๙๕๗ นาวาเอก  ชอฉัตร  กระเทศ 
 ๙๕๘ นาวาเอก  โซสกุล  บุณยะวิโรจ 
 ๙๕๙ นาวาเอก  ฐานันดร  เข็มเพ็ชร 
 ๙๖๐ นาวาเอก  ณ  ณรงค  ทวีวัฒน 
 ๙๖๑ นาวาเอก  ดนัย  จุลละสุขุม 
 ๙๖๒ นาวาเอก  ดํารงคศักด์ิ  ขันทองดี 
 ๙๖๓ นาวาเอก  ดิเรกลาภ  ดวงอุไร 
 ๙๖๔ นาวาเอก  ดุษฎี  สังขปรีชา 
 ๙๖๕ นาวาเอก  เดชดล  ภูสาระ 
 ๙๖๖ นาวาเอก  เดชา  ศุขใจ 
 ๙๖๗ นาวาเอก  ตติย  บุนนาค 



หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๙๖๘ นาวาเอก  ตุลา  เกตุษเฐียร 
 ๙๖๙ นาวาเอก  ไตรขวัญ  ไกรฤกษ 
 ๙๗๐ นาวาเอก  ไตรสิทธิ์  พันธสิทธิ์ 
 ๙๗๑ นาวาเอก  ตอศักด์ิ  วิจิตรโท 
 ๙๗๒ นาวาเอก  ถิระ  กรลักษณ 
 ๙๗๓ นาวาเอก  ทนงศักด์ิ  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๙๗๔ นาวาเอก  ทรงศักด์ิ  ชางแจง 
 ๙๗๕ นาวาเอก  ทวี  พิกุลทอง 
 ๙๗๖ นาวาเอก  ทศพร  กาญจนวิสุทธิ์ 
 ๙๗๗ นาวาเอก  ทายาท  ธีรานุตร 
 ๙๗๘ นาวาเอก  ทินกร  ตัณฑากาศ 
 ๙๗๙ นาวาเอก  ทิวา  ดาราเมือง 
 ๙๘๐ นาวาเอก  เทอดศักด์ิ  แทเที่ยง 
 ๙๘๑ นาวาเอก  ธนพล  วิชัยลักขณา 
 ๙๘๒ นาวาเอก  ธนรักษ  เอี่ยวสานุรักษ 
 ๙๘๓ นาวาเอก  ธนา  ศรียาภัย 
 ๙๘๔ นาวาเอก  ธนา  สมิตินันทน 
 ๙๘๕ นาวาเอก  ธนินท  จารุดุล 
 ๙๘๖ นาวาเอก  ธนู  สุญาณเศรษฐกร 
 ๙๘๗ นาวาเอก  ธรรมนูญ  กสิโกศล 
 ๙๘๘ นาวาเอก  ธวัช  รุงสันเที๊ยะ 
 ๙๘๙ นาวาเอก  ธาดา  เวสารัชชนันท 
 ๙๙๐ นาวาเอก  หมอมหลวงธารทอง 
  ทองแถม 
 ๙๙๑ นาวาเอก  ธีรกุล  พิชัยจุมพล 
 ๙๙๒ นาวาเอก  ธีรวัฒน  ศรีชลา 

 ๙๙๓ นาวาเอก  ธีระ  จรเจริญ 
 ๙๙๔ นาวาเอก  ธีระนิต์ิ  ฤกษะสาร 
 ๙๙๕ นาวาเอก  ธีระพงษ  มูลละ 
 ๙๙๖ นาวาเอก  ธีรัช  หทยีช 
 ๙๙๗ นาวาเอก  ธีร  อุปนิสากร 
 ๙๙๘ นาวาเอก  นพดล  กาฬดิษย 
 ๙๙๙ นาวาเอก  นพดล  เรืองสมัย 
 ๑๐๐๐ นาวาเอก  นพดล  สุภากร 
 ๑๐๐๑ นาวาเอก  นพพร  วุฒิรณฤทธิ์ 
 ๑๐๐๒ นาวาเอก  นพรัตน  เลิศล้ํา 
 ๑๐๐๓ นาวาเอก  นรินทร  อมรฉัตร 
 ๑๐๐๔ นาวาเอก  นฤดม  แปนเจริญ 
 ๑๐๐๕ นาวาเอก  นวพล  ดํารงพงศ 
 ๑๐๐๖ นาวาเอก  นาวิน  แสงสนิท 
 ๑๐๐๗ นาวาเอก  นิกิตต์ิ  ฑีรฆะยศ 
 ๑๐๐๘ นาวาเอก  นิกูล  อินทรสุวรรณ 
 ๑๐๐๙ นาวาเอก  นิเวช  บุตรศรี 
 ๑๐๑๐ นาวาเอก  บรรจบ  โพธิ์แดง 
 ๑๐๑๑ นาวาเอก  บรรเจิด  ศรีพระราม 
 ๑๐๑๒ นาวาเอก  บรรพต  เกิดภู 
 ๑๐๑๓ นาวาเอก  บํารุงรัก  สรัคคานนท 
 ๑๐๑๔ นาวาเอก  บุญชิต  พูลพิทักษ 
 ๑๐๑๕ นาวาเอก  บุญเรือง  หอมขจร 
 ๑๐๑๖ นาวาเอก  บุญฤทธิ์  โผกรุด 
 ๑๐๑๗ นาวาเอก  ปกรณ  ปนสวัสด์ิ 
 ๑๐๑๘ นาวาเอก  ปกรณ  วานิช 



หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๐๑๙ นาวาเอก  ปฎิภาณ  พหลแพทย 
 ๑๐๒๐ นาวาเอก  ปนต  สุขนิจรัญ 
 ๑๐๒๑ นาวาเอก  ปพนภพ  สุวรรณวาทิน 
 ๑๐๒๒ นาวาเอก  ประจวบ  ออนตามธรรม 
 ๑๐๒๓ นาวาเอก  ประดิษฐ  สําอางคอินทร 
 ๑๐๒๔ นาวาเอก  ประพาฬพงศ 
  โภชนสมบูรณ 
 ๑๐๒๕ นาวาเอก  ประโพธ  เกาสายพันธ 
 ๑๐๒๖ นาวาเอก  ประยุธ  ภูเทียน 
 ๑๐๒๗ นาวาเอก  ประสิทธิ์  ภูแกมแกว 
 ๑๐๒๘ นาวาเอก  ประสิทธิ์  แสงสูงเนิน 
 ๑๐๒๙ นาวาเอก  ประเสริฐ  คงชาง 
 ๑๐๓๐ นาวาเอก  ปรัชญา  กุมุท 
 ๑๐๓๑ นาวาเอก  ปรีชาญ  จามเจริญ 
 ๑๐๓๒ นาวาเอก  ปรีชา  พงศสุวรรณ 
 ๑๐๓๓ นาวาเอก  ปรีชา  สมสุขเจริญ 
 ๑๐๓๔ นาวาเอก  ปญจวัชร  วิสุทธิทรัพย 
 ๑๐๓๕ นาวาเอก  ปญญา  เล็กบัว 
 ๑๐๓๖ นาวาเอก  ปติ  วัลยะเพ็ชร 
 ๑๐๓๗ นาวาเอก  เผดิม  เนินฉาย 
 ๑๐๓๘ นาวาเอก  พงศกร  กุวานนท 
 ๑๐๓๙ นาวาเอก  พงศธร  ชูแข 
 ๑๐๔๐ นาวาเอก  พงษศักด์ิ  จุลกาญจน 
 ๑๐๔๑ นาวาเอก  พยอม  ดวงนาค 
 ๑๐๔๒ นาวาเอก  พรชัย  ปนทอง 
 ๑๐๔๓ นาวาเอก  พรชัย  แยมกลิ่น 

 ๑๐๔๔ นาวาเอก  พรอมสรรพ  วุฑฒกนก 
 ๑๐๔๕ นาวาเอก  พฤทธิไชย  สุวรรณดี 
 ๑๐๔๖ นาวาเอก  พฤหัส  รัชฎา 
 ๑๐๔๗ นาวาเอก  พัชระ  พุมพิเชฏฐ 
 ๑๐๔๘ นาวาเอก  พัฒนะ  กาญจนหิรัญ 
 ๑๐๔๙ นาวาเอก  พัฒนะ  พิบูลทิพย 
 ๑๐๕๐ นาวาเอก  พัลลภ  ทองระอา 
 ๑๐๕๑ นาวาเอก  พิเชฐ  ตานะเศรษฐ 
 ๑๐๕๒ นาวาเอก  พินิจ  ทับทิมทอง 
 ๑๐๕๓ นาวาเอก  พิบูลย  กุลพงษ 
 ๑๐๕๔ นาวาเอก  พิสัย  สุขวัน 
 ๑๐๕๕ นาวาเอก  พิสุทธิ์  ไขสุวรรณ 
 ๑๐๕๖ นาวาเอก  พีระศักด์ิ  พัวพันธพงษ 
 ๑๐๕๗ นาวาเอก  พีระ  อําไพ 
 ๑๐๕๘ นาวาเอก  พูลศักด์ิ  อุบลเทพชัย 
 ๑๐๕๙ นาวาเอก  ไพบูลย  บํารุงธรรม 
 ๑๐๖๐ นาวาเอก  ไพบูลย  พรรณสมัย 
 ๑๐๖๑ นาวาเอก  ไพร  บัวหลวง 
 ๑๐๖๒ นาวาเอก  ไพโรจน  พันธุสวัสด์ิ 
 ๑๐๖๓ นาวาเอก  ไพโรจน  อุนใจ 
 ๑๐๖๔ นาวาเอก  ภวัต  วิชัยดิษฐ 
 ๑๐๖๕ นาวาเอก  ภาณุ  บุณยะวิโรจ 
 ๑๐๖๖ นาวาเอก  ภุชงค  บุญคณาสันต 
 ๑๐๖๗ นาวาเอก  มงคล  สุคนธเคหา 
 ๑๐๖๘ นาวาเอก  มนตรี  จึงมั่นคง 
 ๑๐๖๙ นาวาเอก  มนตรี  สุวรรณชัย 



หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๐๗๐ นาวาเอก  มนตธรรม  วังแกว 
 ๑๐๗๑ นาวาเอก  มนัสวี  บูรณพงศ 
 ๑๐๗๒ นาวาเอก  มาศพันธุ  ถาวรามร 
 ๑๐๗๓ นาวาเอก  ยงยุทธ  พรอมพรหมราช 
 ๑๐๗๔ นาวาเอก  ยุจ  พิจิตรชุมพล 
 ๑๐๗๕ นาวาเอก  รณรงค  สิทธินันทน 
 ๑๐๗๖ นาวาเอก  รังสรรค  โตอรุณ 
 ๑๐๗๗ นาวาเอก  รังสฤษด์ิ  สัตยานุกูล 
 ๑๐๗๘ นาวาเอก  รัตนะ  วงษาโรจน 
 ๑๐๗๙ นาวาเอก  รัษฎางค  ธีรเนตร 
 ๑๐๘๐ นาวาเอก  เรวัต  ตนสมบูรณ 
 ๑๐๘๑ นาวาเอก  ลือชัย  รุดดิษฐ 
 ๑๐๘๒ นาวาเอก  ลือศักด์ิ  สิงหนุต 
 ๑๐๘๓ นาวาเอก  วรรณพล  กลอมแกว 
 ๑๐๘๔ นาวาเอก  วรรณลบ  ทับทิม 
 ๑๐๘๕ นาวาเอก  วรานนท  สิทธิพิทักษ 
 ๑๐๘๖ นาวาเอก  วศิน  บุญเนือง 
 ๑๐๘๗ นาวาเอก  วศินสรรพ  จันทวรินทร 
 ๑๐๘๘ นาวาเอก  วสันต  บุญเนือง 
 ๑๐๘๙ นาวาเอก  วสันต  สุภาสงวน 
 ๑๐๙๐ นาวาเอก  วัชรา  พวงไสว 
 ๑๐๙๑ นาวาเอก  วัฒนา  พินธุ 
 ๑๐๙๒ นาวาเอก  วัตรกิจ  ยกสวัสด์ิ 
 ๑๐๙๓ นาวาเอก  วันชัย  ทวมเสม 
 ๑๐๙๔ นาวาเอก  วิฑูรย  ตัณฑิกุล 
 ๑๐๙๕ นาวาเอก  วิทยา  พรกิจประสาน 

 ๑๐๙๖ นาวาเอก  วินัย  มณีพฤกษ 
 ๑๐๙๗ นาวาเอก  วิพันธุ  ชมะโชติ 
 ๑๐๙๘ นาวาเอก  วิพากษ  นอยจินดา 
 ๑๐๙๙ นาวาเอก  วิโรจน  ธันวรักษกิจ 
 ๑๑๐๐ นาวาเอก  วิเลิศ  สมาบัติ 
 ๑๑๐๑ นาวาเอก  วิวัฒนชัย  ปรางพิทักษ 
 ๑๑๐๒ นาวาเอก  วิสิฎฐ  พณิชยกุล 
 ๑๑๐๓ นาวาเอก  วีนัส  แจงสี 
 ๑๑๐๔ นาวาเอก  วีระชัย  รอดไสว 
 ๑๑๐๕ นาวาเอก  วุฒิชัย  บุญฤทธิ์ 
 ๑๑๐๖ นาวาเอก  ศรินาท  ศิริรังษี 
 ๑๑๐๗ นาวาเอก  ศักด์ิสรร  ตาดทอง 
 ๑๑๐๘ นาวาเอก  ศักด์ิสิทธิ์  ยังวิจิตร 
 ๑๑๐๙ นาวาเอก  ศังกร  พงษศิริ 
 ๑๑๑๐ นาวาเอก  ศิริชัย  เนยทอง 
 ๑๑๑๑ นาวาเอก  ศิริพงศ  สุขเกษม 
 ๑๑๑๒ นาวาเอก  ศิริพันธ  มีลักษณะ 
 ๑๑๑๓ นาวาเอก  ศุภกร  ปรกแกว 
 ๑๑๑๔ นาวาเอก  ศูนยปน  โสมภีร 
 ๑๑๑๕ นาวาเอก  เศวตนันท  ประยูรรัตน 
 ๑๑๑๖ นาวาเอก  สงกรานต  ตอศรี 
 ๑๑๑๗ นาวาเอก  สนธิ  ไพนุพงศ 
 ๑๑๑๘ นาวาเอก  สมจิต  เพชรทอง 
 ๑๑๑๙ นาวาเอก  สมเจตน  วันหวาน 
 ๑๑๒๐ นาวาเอก  สมชนก  จารุวัสตร 
 ๑๑๒๑ นาวาเอก  สมชาย  ณ  บางชาง 



หนา   ๘๒ 
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 ๑๑๒๒ นาวาเอก  สมชาย  ดารากร  ณ  อยุธยา 
 ๑๑๒๓ นาวาเอก  สมชาย  นิลพิบูลย 
 ๑๑๒๔ นาวาเอก  สมนึก  เปรมปราโมทย 
 ๑๑๒๕ นาวาเอก  สมประสงค  นิลสมัย 
 ๑๑๒๖ นาวาเอก  สมภพ  สุวิทยาลังการ 
 ๑๑๒๗ นาวาเอก  สมศักด์ิ  วาณิชยเจริญ 
 ๑๑๒๘ นาวาเอก  สมศักด์ิ  อําไพ 
 ๑๑๒๙ นาวาเอก  สมหมาย  วงษจันทร 
 ๑๑๓๐ นาวาเอก  สมาน  สุขวิบูลย 
 ๑๑๓๑ นาวาเอก  สมารมภ  ชั้นสุวรรณ 
 ๑๑๓๒ นาวาเอก  สรรเสริญ  สุวรรณประเทศ 
 ๑๑๓๓ นาวาเอก  สัญญา  สถิตยเสถียร 
 ๑๑๓๔ นาวาเอก  สายันต  ประสงคสําเร็จ 
 ๑๑๓๕ นาวาเอก  สําราญ  โชติทัตต 
 ๑๑๓๖ นาวาเอก  สิงขร  ธีระสินธุ 
 ๑๑๓๗ นาวาเอก  สิทธิพงษ  เกื้อหนุน 
 ๑๑๓๘ นาวาเอก  สิทธิพร  มาศเกษม 
 ๑๑๓๙ นาวาเอก  สิริบุญ  สุคนธมาน 
 ๑๑๔๐ นาวาเอก  สุกฤช  บุศยศิริ 
 ๑๑๔๑ นาวาเอก  สุกิจ  ศรีจันทร 
 ๑๑๔๒ นาวาเอก  สุกิตติ  เสง่ียมพงษ 
 ๑๑๔๓ นาวาเอก  สุชา  เค่ียมทองคํา 
 ๑๑๔๔ นาวาเอก  สุชาติ  เจริญธรรม 
 ๑๑๔๕ นาวาเอก  สุชาติ  ไชยหาญ 
 ๑๑๔๖ นาวาเอก  สุชาติ  บุญญะสัญ 
 ๑๑๔๗ นาวาเอก  สุชาติ  สิทธิโอสถ 

 ๑๑๔๘ นาวาเอก  สุชีพ  หวังไมตรี 
 ๑๑๔๙ นาวาเอก  สุทธิพงส  บุญลอย 
 ๑๑๕๐ นาวาเอก  สุธีพงศ  แกวทับ 
 ๑๑๕๑ นาวาเอก  สุพจน  คลังวิจิตร 
 ๑๑๕๒ นาวาเอก  สุพจน  ภูระหงษ 
 ๑๑๕๓ นาวาเอก  สุพจน  สวัสด์ินาวิน 
 ๑๑๕๔ นาวาเอก  สุพจน  สายวงศปญญา 
 ๑๑๕๕ นาวาเอก  สุพรรณ  เหมมาลา 
 ๑๑๕๖ นาวาเอก  สุพรรณ  ศรีเจริญ 
 ๑๑๕๗ นาวาเอก  สุพร  รุงเรือง 
 ๑๑๕๘ นาวาเอก  สุรพงษ  เผือกนอย 
 ๑๑๕๙ นาวาเอก  สุรพล  คุปตะพันธ 
 ๑๑๖๐ นาวาเอก  สุรพล  ตาปนานนท 
 ๑๑๖๑ นาวาเอก  สุรภักด์ิ  ธาราจันทร 
 ๑๑๖๒ นาวาเอก  สุรวิทย  อาษานอก 
 ๑๑๖๓ นาวาเอก  สุรวุฒิ  ชลชนูปถัมภ 
 ๑๑๖๔ นาวาเอก  สุรศักด์ิ  เมธยาภา 
 ๑๑๖๕ นาวาเอก  สุรสิงห  ประไพพานิช 
 ๑๑๖๖ นาวาเอก  สุรินทร  สวัสด์ิใหม 
 ๑๑๖๗ นาวาเอก  สุวัตถิ  ชิตเดชะ 
 ๑๑๖๘ นาวาเอก  สุวิทย  จันทรเมธากุล 
 ๑๑๖๙ นาวาเอก  สุวิทย  ดีวงษ 
 ๑๑๗๐ นาวาเอก  เสนิส  ทังสุบุตร 
 ๑๑๗๑ นาวาเอก  เสมอ  นัยนารถ 
 ๑๑๗๒ นาวาเอก  เสริมเกียรติ  จันทรสอาด 
 ๑๑๗๓ นาวาเอก  เสรีภาพ  สุขเจริญ 
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 ๑๑๗๔ นาวาเอก  โสภณ  จงเรืองศรี 
 ๑๑๗๕ นาวาเอก  โสภณ  รัตนสุมาวงศ 
 ๑๑๗๖ นาวาเอก  โสภณ  วัฒนมงคล 
 ๑๑๗๗ นาวาเอก  อโณทัย  นอบไทย 
 ๑๑๗๘ นาวาเอก  อดิเรก  ชมภูนุช 
 ๑๑๗๙ นาวาเอก  อธินาถ  ปะจายะกฤตย 
 ๑๑๘๐ นาวาเอก  อนันต  จันทรใย 
 ๑๑๘๑ นาวาเอก  อนุชาติ  บุญรอด 
 ๑๑๘๒ นาวาเอก  อนุพงศ 
  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๑๑๘๓ นาวาเอก  อนุสรณ  ศรีศิริวิบูลย 
 ๑๑๘๔ นาวาเอก  อรรณพ  คุรุกุล 
 ๑๑๘๕ นาวาเอก  อรรณพ  ถ่ินพังงา 
 ๑๑๘๖ นาวาเอก  อรรถพร  บรมสุข 
 ๑๑๘๗ นาวาเอก  อรัญ  นําผล 
 ๑๑๘๘ นาวาเอก  อัครเดช  นาคออน 
 ๑๑๘๙ นาวาเอก  อัมพร  ศรีสม 
 ๑๑๙๐ นาวาเอก  อาณัติ  ปานเพียร 
 ๑๑๙๑ นาวาเอก  อาทร  เคลือบมาศ 
 ๑๑๙๒ นาวาเอก  อานนท  ดาระสวัสด์ิ 
 ๑๑๙๓ นาวาเอก  อารักษ  แกวเอี่ยม 
 ๑๑๙๔ นาวาเอก  อาวุธ  มีชูพล 
 ๑๑๙๕ นาวาเอก  อํานวย  ประพันธศิริ 
 ๑๑๙๖ นาวาเอก  อํานาจ  ทับเทศ 
 ๑๑๙๗ นาวาเอก  อิทธิ  ชาตินันทน 
 ๑๑๙๘ นาวาเอก  อิทธิพล  มกรเสน 

 ๑๑๙๙ นาวาเอก  อุบล  อินทรพิทักษ 
 ๑๒๐๐ นาวาเอก  เอกราช  พรหมลัมภัก 
 ๑๒๐๑ นาวาเอก  โอภาส  บูรณสัมฤทธิ 
 ๑๒๐๒ นาวาเอก  โอฬาร  นาวานุรักษ 
 ๑๒๐๓ นาวาอากาศเอก  กมลชัย 
  อธิปวัฒนากร 
 ๑๒๐๔ นาวาอากาศเอก  กมล  นงนุช 
 ๑๒๐๕ นาวาอากาศเอก  กฤษณนนท 
  เผาสังขทอง 
 ๑๒๐๖ นาวาอากาศเอก  กําพล  บุญครอง 
 ๑๒๐๗ นาวาอากาศเอก  กิจจา  ชนะรัตน 
 ๑๒๐๘ นาวาอากาศเอก  กิตติ  ตัณฑโอภาส 
 ๑๒๐๙ นาวาอากาศเอก  กิตติ  รักษาเสรี 
 ๑๒๑๐ นาวาอากาศเอก  เกษม  วิจัยธรรม 
 ๑๒๑๑ นาวาอากาศเอก  เกษม  หาญชนะ 
 ๑๒๑๒ นาวาอากาศเอก  โกมล  จินดารัศมี 
 ๑๒๑๓ นาวาอากาศเอก  ขจรเดช  กนกทอง 
 ๑๒๑๔ นาวาอากาศเอก  เขตร  มงคลครุฑ 
 ๑๒๑๕ นาวาอากาศเอก  คงวุฒิ  วิรวุฒิ 
 ๑๒๑๖ นาวาอากาศเอก  คณิต  เหลื่อมเจริญ 
 ๑๒๑๗ นาวาอากาศเอก  คํารณ  เจริญวงศ 
 ๑๒๑๘ นาวาอากาศเอก  โฆษิต 
  ประพัฒนทอง 
 ๑๒๑๙ นาวาอากาศเอก  จรัล  อิสรชีวา 
 ๑๒๒๐ นาวาอากาศเอก  จรูญ  จันทรเนตร 
 ๑๒๒๑ นาวาอากาศเอก  จอม  รุงสวาง 



หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๒๒๒ นาวาอากาศเอก  จํารงค  ทัตติยพงศ 
 ๑๒๒๓ นาวาอากาศเอก  จํารูญ  ชินโคตรพงษ 
 ๑๒๒๔ นาวาอากาศเอก  จิตตกวี  นาคแจง 
 ๑๒๒๕ นาวาอากาศเอก  จิระ  พินิจคา 
 ๑๒๒๖ นาวาอากาศเอก  เจษฎา  ไชยภัฏ 
 ๑๒๒๗ นาวาอากาศเอก  ฉลาด  นนทสถิต 
 ๑๒๒๘ นาวาอากาศเอก  เฉลิมพล  ศิริพันธุ 
 ๑๒๒๙ นาวาอากาศเอก  ชนนนาถ  เทพลิบ 
 ๑๒๓๐ นาวาอากาศเอก  ชนิด  สุขวรรณ 
 ๑๒๓๑ นาวาอากาศเอก  ชลาทร  พละพงศ 
 ๑๒๓๒ นาวาอากาศเอก  ชลิต  รัมมะวาส 
 ๑๒๓๓ นาวาอากาศเอก  ชวดล  สันตยานนท 
 ๑๒๓๔ นาวาอากาศเอก  ชวรัตน  มารุงเรือง 
 ๑๒๓๕ นาวาอากาศเอก  ชวลิต  มานิมนต 
 ๑๒๓๖ นาวาอากาศเอก  ชัชวาล  ธิกุลวงษ 
 ๑๒๓๗ นาวาอากาศเอก  ชัยพฤกษ 
  ดิษยะศริน 
 ๑๒๓๘ นาวาอากาศเอก  ชัยพล  รุมรัตนะ 
 ๑๒๓๙ นาวาอากาศเอก  ชัยยุทธ  มาลารัตน 
 ๑๒๔๐ นาวาอากาศเอก  ชัยรัตน  นิยมเดช 
 ๑๒๔๑ นาวาอากาศเอก  ชัยโรจน 
  วิสุทธิชัยกิจ 
 ๑๒๔๒ นาวาอากาศเอก  ชัยวัฒน  เงินวิเศษ 
 ๑๒๔๓ นาวาอากาศเอก  ชาญฤทธิ์ 
  พลิกานนท 
 ๑๒๔๔ นาวาอากาศเอก  ชาติชาย  รอดบุญพา 

 ๑๒๔๕ นาวาอากาศเอก  ชํานาญ  เอกวัฒน 
 ๑๒๔๖ นาวาอากาศเอก  ชูชาติ  บุญชัย 
 ๑๒๔๗ นาวาอากาศเอก  ชูชาติ  วุฒิศาสตรกุล 
 ๑๒๔๘ นาวาอากาศเอก  ชูพันธ  ชาญสมร 
 ๑๒๔๙ นาวาอากาศเอก  เชาวลิต  ชุณหขจร 
 ๑๒๕๐ นาวาอากาศเอก  เชิดพงศ  เอี่ยมสมุทร 
 ๑๒๕๑ นาวาอากาศเอก  เชิด  สุพรหมภักตร 
 ๑๒๕๒ นาวาอากาศเอก  ไชยา  วงษกระจาง 
 ๑๒๕๓ นาวาอากาศเอก  ฐิต  มะมวงแกว 
 ๑๒๕๔ นาวาอากาศเอก  ณธน  สิตภาหุล 
 ๑๒๕๕ นาวาอากาศเอก  ณรงค  เตมีรักษ 
 ๑๒๕๖ นาวาอากาศเอก  ณรงค  มุขพรหม 
 ๑๒๕๗ นาวาอากาศเอก  ดนัย  จินดาประเสริฐ 
 ๑๒๕๘ นาวาอากาศเอก  ดําริห  สุระกิจ 
 ๑๒๕๙ นาวาอากาศเอก  ดุษฎีศักด์ิ  สุจิต 
 ๑๒๖๐ นาวาอากาศเอก  ไตรรงค  พิทักษากร 
 ๑๒๖๑ นาวาอากาศเอก  ถาวร  มณีพฤกษ 
 ๑๒๖๒ นาวาอากาศเอก  ถาวรฤทธิ์ 
  กะเหวานาค 
 ๑๒๖๓ นาวาอากาศเอก  ถาวร  สุโฆสิต 
 ๑๒๖๔ นาวาอากาศเอก  ทวีศักด์ิ  คณางกูร 
 ๑๒๖๕ นาวาอากาศเอก  ทักษิณ  เปยมแสง 
 ๑๒๖๖ นาวาอากาศเอก  ธคุณ  มุงเพียร 
 ๑๒๖๗ นาวาอากาศเอก  ธงชัย  เพ็งเดือน 
 ๑๒๖๘ นาวาอากาศเอก  ธนพล 
  กุญชรเพชร 



หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๒๖๙ นาวาอากาศเอก  ธนพล 
  ปยะอิศรากุล 
 ๑๒๗๐ นาวาอากาศเอก  ธนะสาร 
  โรจนะเสน 
 ๑๒๗๑ นาวาอากาศเอก  ธนานันต  รางนอย 
 ๑๒๗๒ นาวาอากาศเอก  ธนา  ปุกหุต 
 ๑๒๗๓ นาวาอากาศเอก  ธนิต  สอนจันทร 
 ๑๒๗๔ นาวาอากาศเอก  ธนิต  อุดมพันธุ 
 ๑๒๗๕ นาวาอากาศเอก  ธเนศ  ชลิตภิรัติ 
 ๑๒๗๖ นาวาอากาศเอก  ธวัชชัย  เลื่อนฉวี 
 ๑๒๗๗ นาวาอากาศเอก  ธวัชชัย  วิมุกตะลพ 
 ๑๒๗๘ นาวาอากาศเอก  ธัชชัย  พุฒวันดี 
 ๑๒๗๙ นาวาอากาศเอก  ธาดา  พลอยโสภณ 
 ๑๒๘๐ นาวาอากาศเอก  ธานินทร  กิจสาลี 
 ๑๒๘๑ นาวาอากาศเอก  ธีระเดช  รวมทรัพย 
 ๑๒๘๒ นาวาอากาศเอก  นพดล  นุมศิริ 
 ๑๒๘๓ นาวาอากาศเอก  นพพล  พิทักษสาลี 
 ๑๒๘๔ นาวาอากาศเอก  นรนิต์ิ  ผลกานนท 
 ๑๒๘๕ นาวาอากาศเอก  นิคม  วงษดรุณีย 
 ๑๒๘๖ นาวาอากาศเอก  นิทัศน  ศิริมาศ 
 ๑๒๘๗ นาวาอากาศเอก  นิพนธ  ลบตุม 
 ๑๒๘๘ นาวาอากาศเอก  นิรันดร  ย้ิมสรวล 
 ๑๒๘๙ นาวาอากาศเอก  นิรุธ 
  พงษปยะจินดา 
 ๑๒๙๐ นาวาอากาศเอก  นิวัฒน  ดวงดี 
 ๑๒๙๑ นาวาอากาศเอก  นิสิต  เจริญสุข 

 ๑๒๙๒ นาวาอากาศเอก  บรรจง  คลายนสูตร 
 ๑๒๙๓ นาวาอากาศเอก  บรรพต 
  ศิริมณีกรานต 
 ๑๒๙๔ นาวาอากาศเอก  บริบูรณ  ไทยานันท 
 ๑๒๙๕ นาวาอากาศเอก  บุญเชิด  ลัดดาวัลย 
 ๑๒๙๖ นาวาอากาศเอก  บุญมั่น  รอดรุงเรือง 
 ๑๒๙๗ นาวาอากาศเอก  บุญย่ิง  เทียนอิน 
 ๑๒๙๘ นาวาอากาศเอก  บุญสิทธิ์  มณทิพย 
 ๑๒๙๙ นาวาอากาศเอก  บุญสืบ  ประสิทธิ์ 
 ๑๓๐๐ นาวาอากาศเอก  บุญเอนก  ดวงอุไร 
 ๑๓๐๑ นาวาอากาศเอก  ปฏิพันธ  วะนะสุข 
 ๑๓๐๒ นาวาอากาศเอก  ประคอง  จันทรศรี 
 ๑๓๐๓ นาวาอากาศเอก  ประทาน  สิริสรรพ 
 ๑๓๐๔ นาวาอากาศเอก  ประทีป  คูณขุนทด 
 ๑๓๐๕ นาวาอากาศเอก  ประทีป  ชูศรี 
 ๑๓๐๖ นาวาอากาศเอก  ประทีป  มาเย็น 
 ๑๓๐๗ นาวาอากาศเอก  ประยุทธ 
  บุพพะกสิกร 
 ๑๓๐๘ นาวาอากาศเอก  ประโยชน  ดีชัง 
 ๑๓๐๙ นาวาอากาศเอก  ประโยชน 
  ฤทธาคนี 
 ๑๓๑๐ นาวาอากาศเอก  ประวิทย 
  แตงชัยภูมิ 
 ๑๓๑๑ นาวาอากาศเอก  ประสาธน  พึ่งศิลป 
 ๑๓๑๒ นาวาอากาศเอก  ประสิทธิ์  เทพรักษ 
 ๑๓๑๓ นาวาอากาศเอก  ปรัชญา  จรัสศิลป 



หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๓๑๔ นาวาอากาศเอก  ปราบพล 
  ประสพศิลป 
 ๑๓๑๕ นาวาอากาศเอก  ปริพนธ 
  เปยมประถม 
 ๑๓๑๖ นาวาอากาศเอก  ปรีชา  เพงพิศ 
 ๑๓๑๗ นาวาอากาศเอก  ปรีชา  ไสยจิตร 
 ๑๓๑๘ นาวาอากาศเอก  ปญจะ  จิตรโสภี 
 ๑๓๑๙ นาวาอากาศเอก  ปานชนก  ไทยกลา 
 ๑๓๒๐ นาวาอากาศเอก  ปานิชาต  ไทยกลา 
 ๑๓๒๑ นาวาอากาศเอก  ปยวัฒน 
  ศาสตระวาทิต 
 ๑๓๒๒ นาวาอากาศเอก  เผด็จเกียรติ 
  นอยพรหม 
 ๑๓๒๓ นาวาอากาศเอก  เผด็จ  วงษปนแกว 
 ๑๓๒๔ นาวาอากาศเอก  พงคศักด์ิ 
  แปนสุวรรณ 
 ๑๓๒๕ นาวาอากาศเอก  พงศธร  ไชยเสน 
 ๑๓๒๖ นาวาอากาศเอก  พงศภิรมย 
  ทุมมานนท 
 ๑๓๒๗ นาวาอากาศเอก  พงษศักด์ิ  จันทรชู 
 ๑๓๒๘ นาวาอากาศเอก  พัฒนพล  คมภักดี 
 ๑๓๒๙ นาวาอากาศเอก  พัฒนพงศ  แจงยุบล 
 ๑๓๓๐ นาวาอากาศเอก  พันธุศักด์ิ 
  จินตสุวรรณ 
 ๑๓๓๑ นาวาอากาศเอก  พิชัย  รัตนภาณุ 
 ๑๓๓๒ นาวาอากาศเอก  พินิจ  ทรัพยทวีแสง 

 ๑๓๓๓ นาวาอากาศเอก  พิษณุ  บวรสิน 
 ๑๓๓๔ นาวาอากาศเอก  พีระยุทธ  แกวไสย 
 ๑๓๓๕ นาวาอากาศเอก  ไพฑูรย  ธนศิริ 
 ๑๓๓๖ นาวาอากาศเอก  ไพศาล 
  สวนสระแกว 
 ๑๓๓๗ นาวาอากาศเอก  ภานุพงศ  เสยยงคะ 
 ๑๓๓๘ นาวาอากาศเอก  ภิรมย  ฉายทองดี 
 ๑๓๓๙ นาวาอากาศเอก  ภิรมย  นวลปลอด 
 ๑๓๔๐ นาวาอากาศเอก  มกราชัย  บูชาชาติ 
 ๑๓๔๑ นาวาอากาศเอก  มงคล  ขอนแกน 
 ๑๓๔๒ นาวาอากาศเอก  มณฑล  สัชฌุกร 
 ๑๓๔๓ นาวาอากาศเอก  มนตรี  จินตนา 
 ๑๓๔๔ นาวาอากาศเอก  มนตรี  เที่ยงตรง 
 ๑๓๔๕ นาวาอากาศเอก  มนตรี  สุวกร 
 ๑๓๔๖ นาวาอากาศเอก  มนัส  ชื่นคา 
 ๑๓๔๗ นาวาอากาศเอก  มนัส  ลาภเจริญ 
 ๑๓๔๘ นาวาอากาศเอก  มานิตย  ศัตรูล้ี 
 ๑๓๔๙ นาวาอากาศเอก  มานิตย  เหลาคํา 
 ๑๓๕๐ นาวาอากาศเอก  ยงยุทธ  หาบุบผา 
 ๑๓๕๑ นาวาอากาศเอก  ยรรยง  คันธสร 
 ๑๓๕๒ นาวาอากาศเอก  ยอด  สุนทร-วิจารณ 
 ๑๓๕๓ นาวาอากาศเอก  โยธิน  แกวพรหม 
 ๑๓๕๔ นาวาอากาศเอก  รัชฎา  วรภากร 
 ๑๓๕๕ นาวาอากาศเอก  รุงโรจน  กองมณี 
 ๑๓๕๖ นาวาอากาศเอก  ฤกษชัย  ชีพสุมล 
 ๑๓๕๗ นาวาอากาศเอก  ฤทธิชัย  ภูโกสีย 



หนา   ๘๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๓๕๘ นาวาอากาศเอก  เลอสรร 
  ประเสริฐอัมพร 
 ๑๓๕๙ นาวาอากาศเอก  วรฉัตร  ธารีฉัตร 
 ๑๓๖๐ นาวาอากาศเอก  วรวัฒน  แกวเที่ยง 
 ๑๓๖๑ นาวาอากาศเอก  วรวัฒน  คงมั่น 
 ๑๓๖๒ นาวาอากาศเอก  วรวิทย  ขุนคงมี 
 ๑๓๖๓ นาวาอากาศเอก  วรากร  รณฤทธิวิชัย 
 ๑๓๖๔ นาวาอากาศเอก  วัธนชัย 
  อัมพุนันทน 
 ๑๓๖๕ นาวาอากาศเอก  วันชัย  จันทรชู 
 ๑๓๖๖ นาวาอากาศเอก  วันชัย  โตสุวรรณ 
 ๑๓๖๗ นาวาอากาศเอก  วันชัย  นุชเกษม 
 ๑๓๖๘ นาวาอากาศเอก  วันชัย  ศิริสนธิ 
 ๑๓๖๙ นาวาอากาศเอก  วิจิตร  อุทยาพงษ 
 ๑๓๗๐ นาวาอากาศเอก  วิจิตร  จิตรภักดี 
 ๑๓๗๑ นาวาอากาศเอก  วิชัย  กิจกลา 
 ๑๓๗๒ นาวาอากาศเอก  วิชาญ  ศรีสมบูรณ 
 ๑๓๗๓ นาวาอากาศเอก  วิทยา  โตบุญมี 
 ๑๓๗๔ นาวาอากาศเอก  วิวัฒน 
  จันทโรตถิผล 
 ๑๓๗๕ นาวาอากาศเอก  วิศณุ  สรรพพิบูลย 
 ๑๓๗๖ นาวาอากาศเอก  วิสุรินทร  มูลละ 
 ๑๓๗๗ นาวาอากาศเอก  วีระศักด์ิ  ฉิมพาลี 
 ๑๓๗๘ นาวาอากาศเอก  วีระศักด์ิ 
  นวลปลอด 
 ๑๓๗๙ นาวาอากาศเอก  วีระ  สุรเศรณีวงศ 

 ๑๓๘๐ นาวาอากาศเอก  วีระ  อรรถเสถียร 
 ๑๓๘๑ นาวาอากาศเอก  วุฒินันท  รักษาวงศ 
 ๑๓๘๒ นาวาอากาศเอก  ไวกูณฐ  ศังขวณิช 
 ๑๓๘๓ นาวาอากาศเอก  ศรชัย  พลางกูร 
 ๑๓๘๔ นาวาอากาศเอก  ศรายุทธ  เทพสิทธา 
 ๑๓๘๕ นาวาอากาศเอก  ศราวุธ  ศิลปเดช 
 ๑๓๘๖ นาวาอากาศเอก  ศักดา  สุจริตธรรม 
 ๑๓๘๗ นาวาอากาศเอก  ศิริชัย  ภัทรสุวรรณ 
 ๑๓๘๘ นาวาอากาศเอก  ศิริพันธ  สุขพันธ 
 ๑๓๘๙ นาวาอากาศเอก  ศุภมิตร  ตันติพงศ 
 ๑๓๙๐ นาวาอากาศเอก  สถาพร  รัศมีพรหม 
 ๑๓๙๑ นาวาอากาศเอก  สมจิตต  จินดานอย 
 ๑๓๙๒ นาวาอากาศเอก  สมเดช  ทุงทอง 
 ๑๓๙๓ นาวาอากาศเอก  สมนึก  สองหอง 
 ๑๓๙๔ นาวาอากาศเอก  สมนึก  สุขเกษม 
 ๑๓๙๕ นาวาอากาศเอก  สมประสงค  เกตุถล 
 ๑๓๙๖ นาวาอากาศเอก  สมพร  บุญเกิด 
 ๑๓๙๗ นาวาอากาศเอก  สมโพธิ  เงินกลม 
 ๑๓๙๘ นาวาอากาศเอก  สมภพ  ฉันทะกุล 
 ๑๓๙๙ นาวาอากาศเอก  สมภพ  ตันศิริ 
 ๑๔๐๐ นาวาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ขมวิลัย 
 ๑๔๐๑ นาวาอากาศเอก  สมศักด์ิ  ภาควิหก 
 ๑๔๐๒ นาวาอากาศเอก  สมศักด์ิ  เย็นใจ 
 ๑๔๐๓ นาวาอากาศเอก  สมศักด์ิ 
  ออนเปร้ียว 
 ๑๔๐๔ นาวาอากาศเอก  สมหมาย  ลาแกว 



หนา   ๘๘ 
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 ๑๔๐๕ นาวาอากาศเอก  สมิต  ไหสุภา 
 ๑๔๐๖ นาวาอากาศเอก  สราวุธ  กลิ่นพันธุ 
 ๑๔๐๗ นาวาอากาศเอก  สหรัฐ  ฤาไชยคาม 
 ๑๔๐๘ นาวาอากาศเอก  สัณห  ลาภานันต 
 ๑๔๐๙ นาวาอากาศเอก  สันติสุข 
  สิงหบุระอุดม 
 ๑๔๑๐ นาวาอากาศเอก  สายยันต 
  นาคพิพัฒน 
 ๑๔๑๑ นาวาอากาศเอก  สายันต  ประทีปสุข 
 ๑๔๑๒ นาวาอากาศเอก  สาโรช 
  สุวรรณพงษ 
 ๑๔๑๓ นาวาอากาศเอก  สําเนียง  สิตาธรรม 
 ๑๔๑๔ นาวาอากาศเอก  สุชิน  บุญมา 
 ๑๔๑๕ นาวาอากาศเอก  สุธรรม  วัฒนวงศ 
 ๑๔๑๖ นาวาอากาศเอก  สุพจน  รัศมิทัต 
 ๑๔๑๗ นาวาอากาศเอก  สุภัทร  จิตตประไพ 
 ๑๔๑๘ นาวาอากาศเอก  สุเมธ  นิมกาญจน 
 ๑๔๑๙ นาวาอากาศเอก  สุรจิต  สุวรรณทัต 
 ๑๔๒๐ นาวาอากาศเอก  สุรชัย  คงเทศ 
 ๑๔๒๑ นาวาอากาศเอก  สุรเชษฐ  ทองสลวย 
 ๑๔๒๒ นาวาอากาศเอก  สุรพล  มาลีวรรณ 
 ๑๔๒๓ นาวาอากาศเอก  สุรพันธ  ทองคําเภา 
 ๑๔๒๔ นาวาอากาศเอก  สุรวิทย  โรจนวิภาต 
 ๑๔๒๕ นาวาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  ทุงทอง 
 ๑๔๒๖ นาวาอากาศเอก  สุรศักด์ิ 
  โปรงจันทึก 

 ๑๔๒๗ นาวาอากาศเอก  สุรศักด์ิ  มีมณี 
 ๑๔๒๘ นาวาอากาศเอก  สุรสิทธิ์  โหละสุต 
 ๑๔๒๙ นาวาอากาศเอก  สุวิทย  จุลละศร 
 ๑๔๓๐ นาวาอากาศเอก  สุวิทย 
  ภวภูตานนท  ณ  มหาสารคาม 
 ๑๔๓๑ นาวาอากาศเอก  เสฐียร 
  อินทรพงษ 
 ๑๔๓๒ นาวาอากาศเอก  โสภณ 
  สรรพนุเคราะห 
 ๑๔๓๓ นาวาอากาศเอก  องศ  สินธนัง 
 ๑๔๓๔ นาวาอากาศเอก  อดิศักด์ิ  วรวงศ 
 ๑๔๓๕ นาวาอากาศเอก  อนันตศักด์ิ 
  อะดุงเดชจรูญ 
 ๑๔๓๖ นาวาอากาศเอก  อนันต  สุขพลอย 
 ๑๔๓๗ นาวาอากาศเอก  อนุพงศ  ใจเอื้อ 
 ๑๔๓๘ นาวาอากาศเอก  อนุรักษ 
  โสภณพินิจ 
 ๑๔๓๙ นาวาอากาศเอก  อนุรัตน 
  ปญญาชนวัฒน 
 ๑๔๔๐ นาวาอากาศเอก  อภิญญา  แตงออน 
 ๑๔๔๑ นาวาอากาศเอก  อภิวิชญ 
  แสงศรีจิราภัทร 
 ๑๔๔๒ นาวาอากาศเอก  อรณพ  เมนะรุจิ 
 ๑๔๔๓ นาวาอากาศเอก  อรรถ  ถวิลหวัง 
 ๑๔๔๔ นาวาอากาศเอก  อัครเทพ 
  พันธุโกมล 
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 ๑๔๔๕ นาวาอากาศเอก  อาจจิตต 
  เอี่ยมระหงษ 
 ๑๔๔๖ นาวาอากาศเอก  อําพล  อิ่มบัว 
 ๑๔๔๗ นาวาอากาศเอก  อุดม  เปยมพรกุล 
 ๑๔๔๘ นาวาอากาศเอก  เอก  ชวงอรุณ 
 ๑๔๔๙ นาวาอากาศเอก  เอกรัฐ  ษรานุรักษ 
 ๑๔๕๐ นาวาอากาศเอก  เอกสรรค  คอคงคา 
 ๑๔๕๑ นาวาอากาศเอก  โอค  บุญเกิด 
 ๑๔๕๒ นายกิติศักด์ิ  สารพุทธิ 
 ๑๔๕๓ นายเกียรติพงศ  ณ  นคร 
 ๑๔๕๔ นายเจษฎา  อริยฉัตรกุล 
 ๑๔๕๕ นายชนรรจน  อินทระ 
 ๑๔๕๖ นายเชาวน  ศรีกมล 
 ๑๔๕๗ นายทวี  ไอศูรยพิศาลศิริ 
 ๑๔๕๘ นายนิพิฐ  อริยวงศ 
 ๑๔๕๙ นายบุญเสริม  สังขมงคล 
 ๑๔๖๐ นายพิชิต  อุยตระกูล 
 ๑๔๖๑ นายพิพัฒน  วรมาลี 
 ๑๔๖๒ นายพิสิฏฐ  ฉัตรวชิระวงษ 
 ๑๔๖๓ นายเพชร  พวงพี 
 ๑๔๖๔ นายวสันต  วัฒนศิริ 
 ๑๔๖๕ นายสงัด  แกวประกอบ 
 ๑๔๖๖ นายสงา  ล้ิมพัฒนาชาติ 
 ๑๔๖๗ นายสมควร  พงษเฉลียวรัตน 
 ๑๔๖๘ นายสมชาย  พัฒนพงษศักด์ิ 
 ๑๔๖๙ นายสมชาย  พูลสวัสด์ิ 

 ๑๔๗๐ นายสมพงษ  สงวนวนชาติ 
 ๑๔๗๑ นายสุทธิชัย  สังขมณี 
 ๑๔๗๒ นายสุทัศน  วิวัฒนชัยเศรษฐ 
 ๑๔๗๓ นายสุรศักด์ิ  รักษสุจิตรัตน 
 ๑๔๗๔ นายเอด  วิบูลยเจริญ 
 ๑๔๗๕ นายโอภาส  ตัณฑพานิช 
 ๑๔๗๖ นายณรงค  ศศิธร 
 ๑๔๗๗ นายพรชัย  ดานวิวัฒน 
 ๑๔๗๘ นายพีรศักย  จันทวรินทร 
 ๑๔๗๙ นายภาสกร  ศิริยะพันธุ 
 ๑๔๘๐ นายรัชนันท  ธนานันท 
 ๑๔๘๑ นายศุภร  พลมณี 
 ๑๔๘๒ นายอภิชาติ  เพ็ชรรัตน 
 ๑๔๘๓ นายอิทธิพร  บุญประคอง 
 ๑๔๘๔ นายอุดมศักด์ิ  ศรีธัญโกศ 
 ๑๔๘๕ นายขจร  วีระใจ 
 ๑๔๘๖ นายชาญชัย  ศิริพันธุ 
 ๑๔๘๗ นายดํารงค  แสงกวีเลิศ 
 ๑๔๘๘ นายนิติพันธ  สระภักด์ิ 
 ๑๔๘๙ นายพรชัย  สมจริง 
 ๑๔๙๐ นายพัฒนาชาติ  กฤดิบวร 
 ๑๔๙๑ นายมานะ  ไลเลิศ 
 ๑๔๙๒ นายวิชัย  ศรีตะปญญะ 
 ๑๔๙๓ นายวิรัตน  ระภาพันธ 
 ๑๔๙๔ นายเอก  เกิดเต็มภูมิ 
 ๑๔๙๕ นายชลิต  ชีชาง 
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 ๑๔๙๖ นายธีรศักด์ิ  ขวัญเพ็ชร 
 ๑๔๙๗ นายปริญญา  เปยมประถม 
 ๑๔๙๘ นายปรีชา  สรวิสูตร 
 ๑๔๙๙ นายพนพ  สัตโยภาส 
 ๑๕๐๐ นายมงคล  ดานวิไลปติกุล 
 ๑๕๐๑ นายวิโรจน  แจงพลอย 
 ๑๕๐๒ นายเวชยันต  อรรณนพพร 
 ๑๕๐๓ นายสมพร  บุญสวาท 
 ๑๕๐๔ นายสัมพันธ  สุวรรณทับ 
 ๑๕๐๕ นายสําเริง  แกวนอย 
 ๑๕๐๖ นายสิทธา  เพ็ญภาคกุล 
 ๑๕๐๗ นายสุเทพ  อุทยาพงษ 
 ๑๕๐๘ นายสุพล  จันทรเภา 
 ๑๕๐๙ นายสุรพงษ  คณานุรักษ 
 ๑๕๑๐ นายสุรพล  กาญจนะพังคะ 
 ๑๕๑๑ นายสุรพล  ลิขิตปญญาวัฒน 
 ๑๕๑๒ นายเสริมศักด์ิ  บุญเผื่อน 
 ๑๕๑๓ นายเสรีย  วชิรถาวรชัย 
 ๑๕๑๔ นายกอบเกียรต์ิ  บันสิทธิ์ 
 ๑๕๑๕ นายเกรียงศักด์ิ  บุณยะสุต 
 ๑๕๑๖ นายคัทชา  มลิวรรณ 
 ๑๕๑๗ นายจรูญ  ยกถาวร 
 ๑๕๑๘ นายจุมพล  สงวนสิน 
 ๑๕๑๙ นายชวิน  เจิมสุวรรณ 
 ๑๕๒๐ นายชัยนรินท  พันธภิญญาภรณ 
 ๑๕๒๑ นายชัยฤทธิ์  ดํารงเกียรติ 

 ๑๕๒๒ นายชุมพล  คงอินทร 
 ๑๕๒๓ นายชูชาติ  วงศาโรจน 
 ๑๕๒๔ นายชูชาติ  หงษรัตน 
 ๑๕๒๕ นายฐานันดร  ทัตตานนท 
 ๑๕๒๖ นายดุสิต  ถองแทมุงเจริญ 
 ๑๕๒๗ นายทวีชัย  พิชญกุล 
 ๑๕๒๘ นายธงชัย  ฉิมมี 
 ๑๕๒๙ นายธนิตย  เอนกวิทย 
 ๑๕๓๐ นายนพพล  ศรีสุข 
 ๑๕๓๑ นายนิพนธ  ดิลกคุณานันท 
 ๑๕๓๒ นายนิโรจน  วัจนะภูมิ 
 ๑๕๓๓ นายบุญโชว  สมทรง 
 ๑๕๓๔ นายบุญเลิศ  ศรีขวัญ 
 ๑๕๓๕ นายประดับ  กลัดเข็มเพชร 
 ๑๕๓๖ นายประวัติ  รัตนภุมมะ 
 ๑๕๓๗ นายประสงค  เรือนทอง 
 ๑๕๓๘ นายผดุง  สุเตชะ 
 ๑๕๓๙ นายพงศธกรณ  สุวรรณพิมล 
 ๑๕๔๐ นายพยนต  สินสุวงศวัฒน 
 ๑๕๔๑ นายพรชัย  ชํานาญพูด 
 ๑๕๔๒ นายพันทวี  ทองสุข 
 ๑๕๔๓ นายพิงคพงค  วิชัยดิษฐ 
 ๑๕๔๔ นายพิชญ  พิทยาภา 
 ๑๕๔๕ นายพีระพงศ  เชาวนเสฏฐกุล 
 ๑๕๔๖ นายพุธชัย  นิธากร 
 ๑๕๔๗ นายพูลประโยชน  ชัยเกียรติ 
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 ๑๕๔๘ นายพูลสวัสด์ิ  อาจละกะ 
 ๑๕๔๙ นายไพฑูรย  ชูเมือง 
 ๑๕๕๐ นายไพโรจน  นิ่มสังข 
 ๑๕๕๑ นายไพโรจน  สุวรรณจินดา 
 ๑๕๕๒ นายภูวเนตร  ทองรุงโรจน 
 ๑๕๕๓ นายมรกต  อักษรสวาสดิ์ 
 ๑๕๕๔ นายไมตรี  พรหมมินทร 
 ๑๕๕๕ นายยงยุทธ  ทักษิญ 
 ๑๕๕๖ นายยอดชาย  ทองไทยนันท 
 ๑๕๕๗ นายเรืองศักด์ิ  ละทัยนิล 
 ๑๕๕๘ นายเลอศักด์ิ  ร้ิวตระกูลไพบูลย 
 ๑๕๕๙ นายวัฒนา  ถาวรนาน 
 ๑๕๖๐ นายวิชัย  กองรัตนโกศล 
 ๑๕๖๑ นายวินัย  ศรีวงศเสน 
 ๑๕๖๒ นายวิภาค  ภัทรเขต 
 ๑๕๖๓ นายวิโรจน  รักษากิจ 
 ๑๕๖๔ นายสถาพร  โรจนหัสดิน 
 ๑๕๖๕ นายสมชาย  จับบาง 
 ๑๕๖๖ นายสมชาย  พิกุลประยงค 
 ๑๕๖๗ นายสมโพธิ์  ศรมยุรา 
 ๑๕๖๘ นายสมศักด์ิ  เจนศิริศักด์ิ 
 ๑๕๖๙ นายสรศักด์ิ  โสตทิพยพันธุ 
 ๑๕๗๐ นายสาทร  เรืองจิระอุไร 
 ๑๕๗๑ นายสินชัย  เรืองไพบูลย 
 ๑๕๗๒ นายสืบพงษ  ฉัตรมาลัย 
 ๑๕๗๓ นายสุขุม  วงษเอก 

 ๑๕๗๔ นายสุทร  เอนกเมธีพฤกษา 
 ๑๕๗๕ นายสุทิน  ศรีเผด็จ 
 ๑๕๗๖ นายสุเทพ  นอยไพโรจน 
 ๑๕๗๗ นายสุเทพ  วีระพงศ 
 ๑๕๗๘ นายสุธี  บุญคง 
 ๑๕๗๙ นายสุพัตร  วัฒยุ 
 ๑๕๘๐ นายสุเมธ  มหคุณากร 
 ๑๕๘๑ นายสุวัฒน  รวยอารีย 
 ๑๕๘๒ นายสุวิชช  ไชยเทพ 
 ๑๕๘๓ นายอดุลย  เสนากัสป 
 ๑๕๘๔ นายอภิชัย  จึงประภา 
 ๑๕๘๕ นายอานนท  มั่งค่ัง 
 ๑๕๘๖ นายโอภาส  กลั่นบุศย 
 ๑๕๘๗ นายโอฬาร  พิทักษ 
 ๑๕๘๘ นายขจรเดช  อิ่มวัฒนา 
 ๑๕๘๙ นายจุฬา  สุขมานพ 
 ๑๕๙๐ นายชัชวาลย  บุญเจริญกิจ 
 ๑๕๙๑ นายชุมชัย  ชุมศรี 
 ๑๕๙๒ นายดรุณ  แสงฉาย 
 ๑๕๙๓ นายบรรทม  โชคดี 
 ๑๕๙๔ นายบัญชา  เอกธรรมสุทธิ์ 
 ๑๕๙๕ นายประดิษฐ  วนิชพันธุ 
 ๑๕๙๖ นายประพันธ  ตันติเสวี 
 ๑๕๙๗ นายประสงค  เธียรธนู 
 ๑๕๙๘ นายประสิทธิ์  ภูประทุม 
 ๑๕๙๙ นายปยะ  ปยกีรติกุล 
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 ๑๖๐๐ นายพงศพันธุ  จันทรกุล 
 ๑๖๐๑ นายพิสิฐ  จุฬาสุวรรณ 
 ๑๖๐๒ นายไพศาล  สุทธิเดช 
 ๑๖๐๓ นายยงยศ  วิศวบํารุงชัย 
 ๑๖๐๔ นายวรวุฒิ  สายพวรรณ 
 ๑๖๐๕ นายวิษณุ  ตันเรืองศิลป 
 ๑๖๐๖ นายวีรชัย  ตันอารีย 
 ๑๖๐๗ นายศิริชัย  รัตนเสถียร 
 ๑๖๐๘ นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค 
 ๑๖๐๙ นายสมพรประสิทธิ์  ศรีสวางวงศ 
 ๑๖๑๐ นายอนันต  ตรีวัชระนุกูล 
 ๑๖๑๑ นายอภินันท  โปราณานนท 
 ๑๖๑๒ นายเอนก  เปยลัดดา 
 ๑๖๑๓ นายกิติ  กังสดาล 
 ๑๖๑๔ นายชลธิศ  สุรัสวดี 
 ๑๖๑๕ นายชัชวาลย  สุทธิศรีศิลป 
 ๑๖๑๖ นายชัยพร  ศิริพรไพบูลย 
 ๑๖๑๗ นายชัยวัฒน  เฮงสนั่นกูล 
 ๑๖๑๘ นายโชติ  ตราชู 
 ๑๖๑๙ นายปรีชา  พานิชมาท 
 ๑๖๒๐ นายพินิจ  ศรลัมพ 
 ๑๖๒๑ นายมานิตย  จํานงคไทย 
 ๑๖๒๒ นายลือชัย  มณีศรี 
 ๑๖๒๓ นายวรวุฒิ  ตันติวนิช 
 ๑๖๒๔ นายวินิจ  ภูเนาวรัตน 
 ๑๖๒๕ นายวินิจ  รักชาติ 

 ๑๖๒๖ นายศศิพงษ  เขียนนิลศิริ 
 ๑๖๒๗ นายสมบูรณ  บูรณะ 
 ๑๖๒๘ นายสมศักด์ิ  ไทยาพงศสกุล 
 ๑๖๒๙ นายสุวิทย  รัตนมณี 
 ๑๖๓๐ นายอนุพันธ  อิฐรัตน 
 ๑๖๓๑ นายอิทธิพงศ  ฐานุจิตตเมธี 
 ๑๖๓๒ นายดุลยพล  พิศลยบุตร 
 ๑๖๓๓ นายรังสรรค  สโรชวิกสิต 
 ๑๖๓๔ นายวีระชัย  สิทธิไกรวงษ 
 ๑๖๓๕ นายสิทธิโชติ  วันทวิน 
 ๑๖๓๖ นายทรงศีล  สุเสวี 
 ๑๖๓๗ นายธวัชชัย  กลอมสวัสด์ิ 
 ๑๖๓๘ นายปลัณ  พานิชศภุผล 
 ๑๖๓๙ นายผล  มุณีสิทธิ์ 
 ๑๖๔๐ นายวีระชัย  นพสุวรรณวงศ 
 ๑๖๔๑ นายสมบูรณ  คงเมือง 
 ๑๖๔๒ นายสมพล  ยุติธรรม 
 ๑๖๔๓ นายสุทิน  นิลนพคุณ 
 ๑๖๔๔ นายสุพพัต  อองแสงคุณ 
 ๑๖๔๕ นายสุรศักด์ิ  เรียงเครือ 
 ๑๖๔๖ นายหวล  ตรีสัตย 
 ๑๖๔๗ นายอรัญ  นิลกําแหง 
 ๑๖๔๘ นายอามุ  ภิญโญโชติวงศ 
 ๑๖๔๙ นายกฤษดา  พานิชเจริญ 
 ๑๖๕๐ นายกําธร  ตุงสวัสด์ิ 
 ๑๖๕๑ นายกิจ  อนงคณะศักด์ิ 
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 ๑๖๕๒ นายเกรียงเดช  เข็มทอง 
 ๑๖๕๓ นายเกษม  บุญขาเหลือ 
 ๑๖๕๔ นายเขต  สวัสดิภาพ 
 ๑๖๕๕ นายคณิสสร  นนทสวัสด์ิ 
 ๑๖๕๖ นายครรชิต  ศรีบุญลือ 
 ๑๖๕๗ นายคํานึง  อิสโร 
 ๑๖๕๘ นายคํารณ  สมบูรณรัตน 
 ๑๖๕๙ นายจเร  เสารสุวรรณ 
 ๑๖๖๐ นายจําเนียร  ทองกระสัน 
 ๑๖๖๑ นายจิรวัชร  สิงหดี 
 ๑๖๖๒ นายจิรายุทธ  วัจนะรัตน 
 ๑๖๖๓ นายฉัตรปอง  ฉัตรภูติ 
 ๑๖๖๔ นายเฉลิมชัย  ปณฑะโชติ 
 ๑๖๖๕ นายเฉลิมชัย  เฟองคอน 
 ๑๖๖๖ นายเฉลิมลาภ  รักษสุวรรณ 
 ๑๖๖๗ นายชนะชัย  เศรษฐพัฒน 
 ๑๖๖๘ นายชนินทร  ทิพยรัตน 
 ๑๖๖๙ นายชลอศักด์ิ  วาณิชยเจริญ 
 ๑๖๗๐ นายชวลิต  ประยูรรัตน 
 ๑๖๗๑ นายชวลิต  อุทัยรัตน 
 ๑๖๗๒ นายชัช  กิตตินภดล 
 ๑๖๗๓ นายชัชวาลย  มีมา 
 ๑๖๗๔ นายชัย  ตําหนักโพธิ 
 ๑๖๗๕ นายชัยภัฏ  ศิริประเสริฐ 
 ๑๖๗๖ นายชาญเดช  คงเอี่ยมตระกูล 
 ๑๖๗๗ นายชาตรี  ดิเรกศรี 

 ๑๖๗๘ นายชาติชาย  อุทัยพันธ 
 ๑๖๗๙ นายชุมพร  แสงมณี 
 ๑๖๘๐ นายชุมศักด์ิ  กฤษณะดิลก 
 ๑๖๘๑ นายชูชีพ  พงษพเิชฐ 
 ๑๖๘๒ นายชูศักด์ิ  อุปนันท 
 ๑๖๘๓ นายเชฎฐชวาล  บุญงอก 
 ๑๖๘๔ นายโชคชัย  เดชอมรธัญ 
 ๑๖๘๕ นายไชยยศ  ธงไชย 
 ๑๖๘๖ นายณฐพล  บุญมาก 
 ๑๖๘๗ นายณัฐพนธ  เกียรติโชติชัย 
 ๑๖๘๘ นายดําเกิง  อัศวสุนทรางกูร 
 ๑๖๘๙ นายดํารงค  อารีกิจ 
 ๑๖๙๐ นายดุลยเดช  วัชรสินธุ 
 ๑๖๙๑ นายเดชรัฐ  สิมศิริ 
 ๑๖๙๒ นายต้ังจิตต  เปยมสุวรรณ 
 ๑๖๙๓ นายถวิล  กัลชาญพิเศษ 
 ๑๖๙๔ นายทวี  นริสศิริกุล 
 ๑๖๙๕ นายทวีศักด์ิ  วัฒนธรรมรักษ 
 ๑๖๙๖ นายทวีสิทธิ์  เฉลิมมิตร 
 ๑๖๙๗ นายธงชัย  ลืออดุลย 
 ๑๖๙๘ นายธงชัย  วินัยจรูญ 
 ๑๖๙๙ นายธรากร  เหล็กกลา 
 ๑๗๐๐ นายธานินทร  สุภาแสน 
 ๑๗๐๑ นายธานี  ธัญญาโภชน 
 ๑๗๐๒ นายธีรวุฒิ  ศิริวรรณ 
 ๑๗๐๓ นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล 
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 ๑๗๐๔ นายนคร  คัมภีระ 
 ๑๗๐๕ นายนําไทย  เอื้อวิทยาศุภร 
 ๑๗๐๖ นายนิพันธ  ชลวิทย 
 ๑๗๐๗ นายนิรันดร  ศรีเจริญ 
 ๑๗๐๘ นายนิรันดร  สมสมาน 
 ๑๗๐๙ นายนิวิทย  อรุณรัตน 
 ๑๗๑๐ นายบพิตร  เกตุวราภรณ 
 ๑๗๑๑ นายบรรจบ  รุงโรจน 
 ๑๗๑๒ นายบรรยงค  วงศกนิษฐ 
 ๑๗๑๓ นายบรรลือศักด์ิ 
  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
 ๑๗๑๔ นายบรรหาร  บูรณะประภา 
 ๑๗๑๕ นายบัณฑิตย  ออมไธสง 
 ๑๗๑๖ นายบํารุง  วีระวรรณ 
 ๑๗๑๗ นายบุญแทน  มูลจนะบาตร 
 ๑๗๑๘ นายบุญสม  ศรีสุริยชัย 
 ๑๗๑๙ นายบุรินทร  รุงมณี 
 ๑๗๒๐ นายบูรณศิลป  โทบุคดี 
 ๑๗๒๑ วาที่รอยตรี  ปฐวี  ปรัตคจริยา 
 ๑๗๒๒ นายประจบ  หนูภิบาล 
 ๑๗๒๓ นายประจวบ  บัณฑิตย 
 ๑๗๒๔ นายประจักษจิตต  อภิวาท 
 ๑๗๒๕ นายประชิล  นิลเขต 
 ๑๗๒๖ นายประดิษฐ  สุคนธสวัสด์ิ 
 ๑๗๒๗ นายประทีป  กีรติเรขา 
 ๑๗๒๘ นายประพันธ  พลแพงขวา 

 ๑๗๒๙ นายประมุข  ลมุล 
 ๑๗๓๐ นายประวิทย  ขุนแขวง 
 ๑๗๓๑ นายประเวช  สุขพอดี 
 ๑๗๓๒ นายประศาสน  ประเสริฐย่ิง 
 ๑๗๓๓ นายประสาน  วงศสวัสด์ิ 
 ๑๗๓๔ นายประสิทธิ์  บุญลิขิต 
 ๑๗๓๕ นายประสิทธิ์  โอสถานนท 
 ๑๗๓๖ นายประหยัด  เจริญศรี 
 ๑๗๓๗ นายปรัชญา  จินตจันทรวงศ 
 ๑๗๓๘ นายปญญา  จิระประเสริฐศักด์ิ 
 ๑๗๓๙ นายปยะ  ภะระตะศิลปน 
 ๑๗๔๐ นายเผด็จ  วุฒิเศรษฐไพบูลย 
 ๑๗๔๑ นายเผด็จ  สุจเร 
 ๑๗๔๒ นายเผาพงศ  เชาวพานิช 
 ๑๗๔๓ นายพงศธร  สัจจชลพันธ 
 ๑๗๔๔ นายพงศเดช  ทิพยเดช 
 ๑๗๔๕ นายพยัต  ชาญประเสริฐ 
 ๑๗๔๖ นายพโยม  เข็มนาค 
 ๑๗๔๗ นายพรชัย  ขวัญสกุล 
 ๑๗๔๘ นายพันธเทพ  ศรีวนิชย 
 ๑๗๔๙ นายพิเชษฐ  อุษาสุมงคล 
 ๑๗๕๐ นายพินิจ  บุญเลิศ 
 ๑๗๕๑ นายพินิจ  หาญพาณิชย 
 ๑๗๕๒ นายพิบูลยชัย  พันธุลี 
 ๑๗๕๓ นายพิศาล  ขยันสํารวจ 
 ๑๗๕๔ นายพิษณุ  พรหมจารีย 
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 ๑๗๕๕ นายพิสิษฐ  สุนทรีรัตน 
 ๑๗๕๖ นายพิสุทธิ์  โฆสิต 
 ๑๗๕๗ นายพูนศักด์ิ  นาคเสนา 
 ๑๗๕๘ นายไพโรจน  รุงจินตนาการ 
 ๑๗๕๙ นายภิเศก  วัฒนมงคล 
 ๑๗๖๐ นายภุชงค  โพธิกุฏสัย 
 ๑๗๖๑ นายมณฑล  มณีศรี 
 ๑๗๖๒ นายมณฑล  สุดประเสริฐ 
 ๑๗๖๓ นายมณเฑียร  ทองนิตย 
 ๑๗๖๔ นายมนตรี  เตงตระกูล 
 ๑๗๖๕ นายมนตรี  นาคสมบูรณ 
 ๑๗๖๖ นายมนัส  โสกันธิกา 
 ๑๗๖๗ นายมานิจ  เหมจินดา 
 ๑๗๖๘ นายยงยุทธ  นาคจรุง 
 ๑๗๖๙ นายยงยุทธ  นุกิจรังสรรค 
 ๑๗๗๐ นายยงยุทธ  ศรีเมฆารัตน 
 ๑๗๗๑ นายยุทธนา  วิริยะกิตติ 
 ๑๗๗๒ นายระพีพัฒน  ณ  นคร 
 ๑๗๗๓ นายเรืองฤทธิ์  จอมสืบ 
 ๑๗๗๔ นายฤาชน  บํารุงแสง 
 ๑๗๗๕ นายลัทธศักด์ิ  ชาญหัตถกร 
 ๑๗๗๖ นายเลิศภูมิ  พงศดํารงวิทย 
 ๑๗๗๗ นายวรภัทร  ต้ังตราตระกูล 
 ๑๗๗๘ นายวัชระ  หวังสิทธิเดช 
 ๑๗๗๙ นายวัชรินทร  โรจนพานิช 
 ๑๗๘๐ นายวัฒนา  เลิศธรรมเทวี 

 ๑๗๘๑ นายวันชัย  กาวสมบัติ 
 ๑๗๘๒ นายวันชัย  ไชยวรรณ 
 ๑๗๘๓ นายวันชัย  โอสุคนธทิพย 
 ๑๗๘๔ นายวัยวุฒิ  สุรพฤกษ 
 ๑๗๘๕ นายวิชัย  ประพันธโรจน 
 ๑๗๘๖ นายวิชัย  พานนนท 
 ๑๗๘๗ นายวิเชียร  จันทรโณทัย 
 ๑๗๘๘ นายวิเชียร  ปยะวรากร 
 ๑๗๘๙ นายวิฑูรย  เฮียงกอ 
 ๑๗๙๐ นายวิทยา  กามนต 
 ๑๗๙๑ นายวิทยา  พานิชพงศ 
 ๑๗๙๒ นายวินัย  มูลนาค 
 ๑๗๙๓ นายวิพัฒน  ศรีสุทธี 
 ๑๗๙๔ นายวิรัช  จํารัสพงษ 
 ๑๗๙๕ นายวิรัช  แสงจันทร 
 ๑๗๙๖ นายวิรัช  อินทสุวรรณ 
 ๑๗๙๗ นายวิโรฒ  มีแกว 
 ๑๗๙๘ นายวิวัฒ  เมธีวรรณกิจ 
 ๑๗๙๙ นายวีระพล  สุพรรณไชยมาตย 
 ๑๘๐๐ นายวีระ  พิเภก 
 ๑๘๐๑ นายวีระ  รอดชีวัน 
 ๑๘๐๒ นายวีระวัฒน  จันทรเพ็ญ 
 ๑๘๐๓ นายศรีสมบัติ  พรประสิทธิ์ 
 ๑๘๐๔ นายศักด์ิ  สมบุญโต 
 ๑๘๐๕ นายศิริสิทธิ์  พันธนรา 
 ๑๘๐๖ นายศุภชัย  เหลืองแสงทอง 



หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๘๐๗ นายสกลสฤษฎ  บุญประดิษฐ 
 ๑๘๐๘ นายสญชัย  ชาญณรงค 
 ๑๘๐๙ นายสถาพร  ศิริภักดี 
 ๑๘๑๐ นายสนิท  เหลืองภิรมย 
 ๑๘๑๑ นายสมเกียรติ  สังขขาว 
 ๑๘๑๒ วาที่รอยตรี  สมคิด  ภัสสรประสิทธิ์ 
 ๑๘๑๓ นายสมชาย  ปจจันตโชติ 
 ๑๘๑๔ นายสมชาย  อัชฌากุล 
 ๑๘๑๕ นายสมนึก  สุชัยยะ 
 ๑๘๑๖ นายสมบูรณ  จันทวน 
 ๑๘๑๗ นายสมพงศ  อรุณศิลป 
 ๑๘๑๘ นายสมพงษ  วรกมล 
 ๑๘๑๙ นายสมยศ  วิทวัสสําราญกุล 
 ๑๘๒๐ นายสมศักด์ิ  จังตระกุล 
 ๑๘๒๑ นายสมศักด์ิ  วัฒนากูล 
 ๑๘๒๒ นายสมศักด์ิ  สมบูรณผล 
 ๑๘๒๓ นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ 
 ๑๘๒๔ นายสมาน  วงศวรายุทธ 
 ๑๘๒๕ นายสมิทธิ์  ปาลวัฒนวิไชย 
 ๑๘๒๖ นายสันต  สุวรรณเลิศ 
 ๑๘๒๗ นายสัมพันธ  อุปเวช 
 ๑๘๒๘ นายสัมฤทธิ์  อุทาทิพย 
 ๑๘๒๙ วาที่รอยตรี  สิทธิชัย  โรจนวิเชียร 
 ๑๘๓๐ นายสุจินต  อมตพันธุ 
 ๑๘๓๑ นายสุชีพ  แขงขัน 
 ๑๘๓๒ นายสุทธินันท  บุญมี 

 ๑๘๓๓ นายสุทธิพงษ  เทิดรัตนพงศ 
 ๑๘๓๔ นายสุทธิพงษ  อัศวรักษ 
 ๑๘๓๕ นายสุทธิ  รัตนศรีทอง 
 ๑๘๓๖ นายสุทัศน  อัจจิมากุล 
 ๑๘๓๗ นายสุเทพ  สมานมิตร 
 ๑๘๓๘ นายสุนทร  เตมียะเสน 
 ๑๘๓๙ นายสุนทร  ประทุมทอง 
 ๑๘๔๐ นายสุนัยน  หิรัญ 
 ๑๘๔๑ นายสุพล  ลีมางกูร 
 ๑๘๔๒ นายสุภา  ตัณฑะจินะ 
 ๑๘๔๓ นายสุรชัย  จงรักษ 
 ๑๘๔๔ นายสุรชัย  ล้ินทอง 
 ๑๘๔๕ นายสุรชัย  อังเกิดโชค 
 ๑๘๔๖ นายสุรพล  แสวงศักด์ิ 
 ๑๘๔๗ นายสุรศักด์ิ  เล็กคง 
 ๑๘๔๘ นายสุรสิทธิ์  สหัสธรรมรังษี 
 ๑๘๔๙ นายสุระชัย  คงมีลาภ 
 ๑๘๕๐ นายสุรินทร  เพชรสังข 
 ๑๘๕๑ นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย 
 ๑๘๕๒ นายสุริยันต  กาญจนศิลป 
 ๑๘๕๓ นายสุวิทย  สุบงกฎ 
 ๑๘๕๔ นายเสริม  ไชยณรงค 
 ๑๘๕๕ นายแสวง  หาคํา 
 ๑๘๕๖ จาสิบเอก  โสธร  อัมพุชินีวรรณ 
 ๑๘๕๗ นายเหนือชาย  จิระอภิรักษ 
 ๑๘๕๘ นายอดิศร  สุขกมล 



หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๘๕๙ นายอนันตชัย  ชัยสวัสด์ิ 
 ๑๘๖๐ นายอนุวัฒน  มณวิจิตร 
 ๑๘๖๑ นายอภัย  แกวมรินทร 
 ๑๘๖๒ นายอภิชาติ  พืชพันธ 
 ๑๘๖๓ นายอภินันท  ซ่ือธานุวงศ 
 ๑๘๖๔ นายอมร  ทองประดิษฐ 
 ๑๘๖๕ นายอมร  เลาหมนตรี 
 ๑๘๖๖ นายอรชุณห  นุยบานดาน 
 ๑๘๖๗ นายอรุณ  ทองปาน 
 ๑๘๖๘ นายอรุณ  พุมเพรา 
 ๑๘๖๙ นายอัครพล  บุณยนิตย 
 ๑๘๗๐ นายอัสนี  ทองนิรมล 
 ๑๘๗๑ นายอาคม  สมบูรณพงศ 
 ๑๘๗๒ นายอานนท  กิติคุณไพโรจน 
 ๑๘๗๓ นายอุกริช  พึ่งโสภา 
 ๑๘๗๔ นายอุทาร  ชวเมธี 
 ๑๘๗๕ นายอุเทน  ตัณตรีบูรณ 
 ๑๘๗๖ นายชาญศักด์ิ  จริยวิทยานนท 
 ๑๘๗๗ นายชูชาติ  ชัยเลิศ 
 ๑๘๗๘ นายเชิดเกียรติ  ไชยมั่น 
 ๑๘๗๙ นายไชยยันต  โชติจันทร 
 ๑๘๘๐ นายนพดล  กัปปยบุตร 
 ๑๘๘๑ นายประกิจ  กฤษณะ 
 ๑๘๘๒ นายประยงค  ปรียาจิตต 
 ๑๘๘๓ นายปรีชาพล  ภัทรโกมล 
 ๑๘๘๔ นายพงศศักด์ิ  พุฒทอง 

 ๑๘๘๕ นายพงศสุระ  ไกรนรา 
 ๑๘๘๖ นายพรเทพ  เอี่ยมประไพ 
 ๑๘๘๗ นายมานะ  ชูติวงศ 
 ๑๘๘๘ นายวัลลภ  นาคบัว 
 ๑๘๘๙ พันเอก  วิชยุทธ  จงพยุหะ 
 ๑๘๙๐ นายไวพจน  พูสิทธิ์ 
 ๑๘๙๑ นายสงคราม  ขําตนวงษ 
 ๑๘๙๒ นายสมชาติ  ชุมสวี 
 ๑๘๙๓ นายสุนทร  เพิงมาก 
 ๑๘๙๔ นายสุภาพ  สวงโท 
 ๑๘๙๕ นายสุรกิจ  อังกุรรัต 
 ๑๘๙๖ นายสุรศักด์ิ  กล่ําอินทร 
 ๑๘๙๗ นายสุรศิษฏ  บัวทรัพย 
 ๑๘๙๘ พันโท  อเนก  ยมจินดา 
 ๑๘๙๙ นายอภิชาติ  ขุนเทพ 
 ๑๙๐๐ นายอําพล  วงศศิริ 
 ๑๙๐๑ นายจุมพล  บุญมาแยม 
 ๑๙๐๒ นายทองใบ  ทองคํา 
 ๑๙๐๓ นายปกรณ  อมรชีวิน 
 ๑๙๐๔ นายภูษิต  บุญมา 
 ๑๙๐๕ รอยตํารวจเอก  มานพ  สนองคุณ 
 ๑๙๐๖ นายวิชา  ธีระอนุวัฒน 
 ๑๙๐๗ นายวิษณุ  ปาณวร 
 ๑๙๐๘ นายศิษฏพร  ลวนแกว 
 ๑๙๐๙ นายสมชาย  กลิ่นจันทร 
 ๑๙๑๐ นายสุนทร  ปองพาล 



หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๙๑๑ นายอาทิตย  อิสโม 
 ๑๙๑๒ นายกมล  สุวุฒโฑ 
 ๑๙๑๓ นายชวลิต  สุนทรานนท 
 ๑๙๑๔ นายธวัชชัย  ปุณณลิมปกุล 
 ๑๙๑๕ นายสมโภชน  ฉายะเกษตริน 
 ๑๙๑๖ นายสุรศักด์ิ  ศรีสําอาง 
 ๑๙๑๗ นายมานนท  สุตันทวงษ 
 ๑๙๑๘ นายสุพรรณ  แสงทอง 
 ๑๙๑๙ นายสุวัฒน  บุนนาค 
 ๑๙๒๐ นายกมลชัย  ตรงวานิชนาม 
 ๑๙๒๑ นายกมลพร  แกวพรสวรรค 
 ๑๙๒๒ นายกฤตกรณ  ประทุมวงษ 
 ๑๙๒๓ นายกฤษฎา  เกิดนาวี 
 ๑๙๒๔ นายกฤษฎา  อยูเปนสุข 
 ๑๙๒๕ นายกฤษณะ  เนียมมณี 
 ๑๙๒๖ นายกฤษ  อังคนาพร 
 ๑๙๒๗ นายกวิน  สนธิเพิ่มพูน 
 ๑๙๒๘ นายกวี  ศิริโภคาภิรมย 
 ๑๙๒๙ นายกอบเกียรติ  ผองพุฒิ 
 ๑๙๓๐ นายกอบวุฒิ  รุจิจนากุล 
 ๑๙๓๑ นายกําจัด  บุญพันธุ 
 ๑๙๓๒ นายกิตติพงษ  หวงรักษ 
 ๑๙๓๓ นายกิตติ  วงสพิเชษฐ 
 ๑๙๓๔ นายกิตติ  สิริพัลลภ 
 ๑๙๓๕ นายกิติศักด์ิ  พลอยพานิชเจริญ 
 ๑๙๓๖ นายเกริกชัย  ทองหนู 

 ๑๙๓๗ นายเกรียงไกร  โชประการ 
 ๑๙๓๘ นายเกรียงศักด์ิ  เจริญวุฒิ 
 ๑๙๓๙ นายโกวิท  คําพิทักษ 
 ๑๙๔๐ นายโกศล  วาระนุช 
 ๑๙๔๑ นายไกรสิน  สงวัฒนา 
 ๑๙๔๒ นายกองกิติ  พูสวัสด์ิ 
 ๑๙๔๓ นายขวัญชัย  ชูไฝ 
 ๑๙๔๔ นายคนึง  กายสอน 
 ๑๙๔๕ นายจงกล  แสงอาสภวิริยะ 
 ๑๙๔๖ นายจงรักษ  บุญเส็ง 
 ๑๙๔๗ นายจรัญ  มะลูลีม 
 ๑๙๔๘ นายจรูญศักด์ิ  สมบูรณพร 
 ๑๙๔๙ นายจเร  จันทขันธ 
 ๑๙๕๐ นายจักษ  อัศวานันท 
 ๑๙๕๑ นายจันทร  พลสิงห 
 ๑๙๕๒ นายจําเริญ  พิณแพทย 
 ๑๙๕๓ นายจําลอง  ปราบแกว 
 ๑๙๕๔ นายจิณณาวัฒน  โคมบัว 
 ๑๙๕๕ นายจีระชัย  กาญจนพฤฒิพงศ 
 ๑๙๕๖ นายจุมพล  ราชวิจิตร 
 ๑๙๕๗ นายจุมพล  วิเชียรศิลป 
 ๑๙๕๘ นายจุมพล  ศรีสวัสด์ิ 
 ๑๙๕๙ นายเจริญ  จันทวงศ 
 ๑๙๖๐ นายเจริญ  ชุณหกาญจน 
 ๑๙๖๑ นายเจียมศักด์ิ  เทพวิไล 
 ๑๙๖๒ นายฉลอง  ชาตรูประชีวิน 



หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๙๖๓ นายฉลอง  สุขสบาย 
 ๑๙๖๔ นายฉัตรชนก  กะราลัย 
 ๑๙๖๕ นายฉัตรชัย  ไวยาพัฒนกร 
 ๑๙๖๖ นายเฉลิมชัย  เขมะปญญา 
 ๑๙๖๗ นายเฉลิมชัย  ปญญาดี 
 ๑๙๖๘ นายเฉลิม  บุญเรืองขาว 
 ๑๙๖๙ นายเฉลิม  ล่ิวศรีสกุล 
 ๑๙๗๐ นายเฉลียว  เพชรแกว 
 ๑๙๗๑ นายฉํ่า  หอมจันทร 
 ๑๙๗๒ นายชนินทร  ภูตองใจ 
 ๑๙๗๓ นายชยพล  สุทธิโยธิน 
 ๑๙๗๔ นายชยันต  ตันติวัสดาการ 
 ๑๙๗๕ นายชรินทร  สันประเสริฐ 
 ๑๙๗๖ นายชลอ  จีนตุง 
 ๑๙๗๗ นายชลอ  รอดลอย 
 ๑๙๗๘ นายชวดล  เพ็ญชรี 
 ๑๙๗๙ นายชวลิต  เบญจางคประเสริฐ 
 ๑๙๘๐ นายชัชวาลย  ทักษอุดม 
 ๑๙๘๑ นายชัยชนะ  สินเกื้อกูล 
 ๑๙๘๒ นายชัยณรงค  เทียนสีมวง 
 ๑๙๘๓ นายชัยเลิศ  พิชิตพรชัย 
 ๑๙๘๔ นายชัยวัฒน  โตอนันต 
 ๑๙๘๕ นายชัยวัฒน  มณีนุษย 
 ๑๙๘๖ นายชัยวิรัตน  รัตนวิชัย 
 ๑๙๘๗ นายชาญชัย  พานทองวิริยะกุล 
 ๑๙๘๘ นายชาญเวช  บุญประเดิม 

 ๑๙๘๙ นายชาญศักด์ิ  คันศร 
 ๑๙๙๐ นายชาตรี  ชาปะวัง 
 ๑๙๙๑ นายชาติชาย  กวางสุขสถิตย 
 ๑๙๙๒ นายชาติ  วรรณกุล 
 ๑๙๙๓ นายชิตพล  พรหมจันทร 
 ๑๙๙๔ นายชูเกียรติ  คุปตานนท 
 ๑๙๙๕ นายชูศักด์ิ  ภัทรกุลวณิชย 
 ๑๙๙๖ นายชูศักด์ิ  ล่ิมสกุล 
 ๑๙๙๗ นายโชติ  จิตรังษี 
 ๑๙๙๘ นายไชยา  คําแพง 
 ๑๙๙๙ นายฐิติกร  ศิริสุขเจริญพร 
 ๒๐๐๐ นายณรงค  ชาติภรต 
 ๒๐๐๑ นายณรงค  โพธิบุตร 
 ๒๐๐๒ นายณรงค  มณีทอน 
 ๒๐๐๓ นายณัฏฐ  อุบล 
 ๒๐๐๔ นายดําเนินภร  คงพาลา 
 ๒๐๐๕ นายดํารง  กรเกศกมล 
 ๒๐๐๖ นายดํารงศักด์ิ  จันโททัย 
 ๒๐๐๗ นายดําริห  รุงสุข 
 ๒๐๐๘ นายดิเรก  ผาติกุลศิลา 
 ๒๐๐๙ นายเดชณรงค  วัฒนพันธุ 
 ๒๐๑๐ นายเดช  วัฒนชัยย่ิงเจริญ 
 ๒๐๑๑ นายเดชา  เกษมุติ 
 ๒๐๑๒ นายตระกูล  มีชัย 
 ๒๐๑๓ นายไตรภพ  ผองสุวรรณ 
 ๒๐๑๔ นายทน  เขตกัน 



หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๐๑๕ นายทรงศักด์ิ  ศรีบุญจิตต 
 ๒๐๑๖ นายทวีชัย  อมรศักด์ิชัย 
 ๒๐๑๗ นายทวี  บรรจง 
 ๒๐๑๘ นายทวีป  สุทธิเวช 
 ๒๐๑๙ วาที่รอยตรี  ทวีศักด์ิ  ยศถา 
 ๒๐๒๐ นายทวีศักด์ิ  สูทกวาทิน 
 ๒๐๒๑ นายทินกร  โสรถาวร 
 ๒๐๒๒ นายเทอดศักด์ิ  ถาวรสุทธิ์ 
 ๒๐๒๓ นายธงชัย  ขนายงาม 
 ๒๐๒๔ นายธนัท  ชัยยุทธ 
 ๒๐๒๕ นายธนิต  ธงทอง 
 ๒๐๒๖ นายธเนศ  อาภรณสุวรรณ 
 ๒๐๒๗ นายธรรมนิจ  ชอุมผล 
 ๒๐๒๘ นายธรรมนูญ  ลอยลม 
 ๒๐๒๙ นายธรรมวิทย  เทอดอุดมธรรม 
 ๒๐๓๐ นายธร  สุนทรายุทธ 
 ๒๐๓๑ นายธราธร  มงคลศรี 
 ๒๐๓๒ นายธวัช  แกวทิพย 
 ๒๐๓๓ นายธวัช  ชลารักษ 
 ๒๐๓๔ นายธวัช  ชาญชญานนท 
 ๒๐๓๕ นายธานี  เกสทอง 
 ๒๐๓๖ นายธีรศักด์ิ  คงเจริญ 
 ๒๐๓๗ นายธีรศักด์ิ  สงทอง 
 ๒๐๓๘ นายธีระชัย  เจาสกุล 
 ๒๐๓๙ นายธีระพจน  แสงแกว 
 ๒๐๔๐ นายธีระศักด์ิ  อุรัจนานนท 

 ๒๐๔๑ นายนคร  บุญมา 
 ๒๐๔๒ นายนพดล  สหชัยเสรี 
 ๒๐๔๓ นายนพพร  ดานสกุล 
 ๒๐๔๔ นายนพพร  ประชากุล 
 ๒๐๔๕ นายนเรศ  ศรีภิรมย 
 ๒๐๔๖ นายนํายุทธ  สงคธนาพิทักษ 
 ๒๐๔๗ นายนิคม  จารุมณี 
 ๒๐๔๘ นายนิคม  ชมภูหลง 
 ๒๐๔๙ นายนิพล  พัฒนะ 
 ๒๐๕๐ นายนิวัฒน  มาศวรรณา 
 ๒๐๕๑ นายนิเวศน  นันทจิต 
 ๒๐๕๒ นายบรรจง  วรรณสุริยะ 
 ๒๐๕๓ นายบรรเจิด  พละการ 
 ๒๐๕๔ นายบวรศักด์ิ  ลีนานนท 
 ๒๐๕๕ นายบัญญัติ  ครุธพุม 
 ๒๐๕๖ นายบัณฑิต  เจตนสวาง 
 ๒๐๕๗ นายบัณฑิต  ประสิทธิ์นอก 
 ๒๐๕๘ นายบัวพันธ  พรหมพักพิง 
 ๒๐๕๙ นายบัวลํา  โงะบุดดา 
 ๒๐๖๐ นายบุญเจริญ  วงศกิตติศึกษา 
 ๒๐๖๑ นายบุญชุบ  กาญจนพันธ 
 ๒๐๖๒ นายบุญชวย  เดนสมบูรณ 
 ๒๐๖๓ นายบุญถม  กุดแถลง 
 ๒๐๖๔ นายบุรฉัตร  ฉัตรวีระ 
 ๒๐๖๕ นายบุรี  แสงศิลา 
 ๒๐๖๖ นายเบ็ญจะ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
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 ๒๐๖๗ นายปกรณ  ลิมปนุสรณ 
 ๒๐๖๘ นายปณิธาน  วัฒนายากร 
 ๒๐๖๙ นายปรเมศวร  สุขมาก 
 ๒๐๗๐ นายประทวน  สมบูรณ 
 ๒๐๗๑ นายประทีป  นักป 
 ๒๐๗๒ นายประทีป  อินทสระ 
 ๒๐๗๓ นายประภาส  จงสถิตยวัฒนา 
 ๒๐๗๔ นายประมวล  เงาศรี 
 ๒๐๗๕ นายประมวล  พุทธานนท 
 ๒๐๗๖ นายประยงค  บุญมา 
 ๒๐๗๗ นายประยูร  โพธิ์งาม 
 ๒๐๗๘ นายประวิตร  พุทธานนท 
 ๒๐๗๙ นายประวิทย  อัครเสรีนนท 
 ๒๐๘๐ นายประสงค  วัฒนเสน 
 ๒๐๘๑ นายประสาน  ตังสิกบุตร 
 ๒๐๘๒ นายประสิทธิ์  กิจจนศิริ 
 ๒๐๘๓ นายประสิทธิ์  พงษอักษร 
 ๒๐๘๔ นายประสิทธิ์  สุรศิลป 
 ๒๐๘๕ นายประเสริฐ  ก่ิงกาน 
 ๒๐๘๖ นายประเสริฐ  สวัสด์ิจิตร 
 ๒๐๘๗ นายประเสริฐ  หอมดี 
 ๒๐๘๘ นายประเสริฐ  อุยตระกูล 
 ๒๐๘๙ นายประหยัด  จันทรสุขโข 
 ๒๐๙๐ นายประหยัด  โภคฐิติยุกต 
 ๒๐๙๑ นายปราโมทย  กองรักษา 
 ๒๐๙๒ นายปราโมทย  ขจรภัย 

 ๒๐๙๓ นายปราโมทย  ราชพิบูลย 
 ๒๐๙๔ นายปรีชา  จิรวัฒน 
 ๒๐๙๕ นายปรีชา  พุกศรีสุข 
 ๒๐๙๖ นายปรีชา  อมรรัตน 
 ๒๐๙๗ นายปรีชา  อินทรสมพันธ 
 ๒๐๙๘ นายปญญา  การพานิช 
 ๒๐๙๙ นายแผน  เจียระนัย 
 ๒๑๐๐ นายพงษศักด์ิ  ชื่นมณี 
 ๒๑๐๑ นายพงษศานต  พันธุลาภ 
 ๒๑๐๒ หมอมราชวงศพงษสวัสด์ิ 
  สวัสดิวัตน 
 ๒๑๐๓ นายพจนชวิทย  อภินิเวศ 
 ๒๑๐๔ นายพนม  ทองภูเบศร 
 ๒๑๐๕ นายพเนาว  นาคพงษ 
 ๒๑๐๖ นายพรชัย  ชุนหจินดา 
 ๒๑๐๗ นายพรสมบัติ  คําตรง 
 ๒๑๐๘ นายพล  ยกขุน 
 ๒๑๐๙ นายพัฒนา  ราชวงศ 
 ๒๑๑๐ นายพัฒนา  เหลาไพบูลย 
 ๒๑๑๑ นายพันธราวุธ  ศรีแกว 
 ๒๑๑๒ นายพันธ  ทองชุมนุม 
 ๒๑๑๓ นายพิชัย  สุขบท 
 ๒๑๑๔ นายพิชัย  เสนจันทรฒิไชย 
 ๒๑๑๕ นายพินัย  ทองสวัสด์ิวงศ 
 ๒๑๑๖ นายพินิจศักด์ิ  สุวรรณรังค 
 ๒๑๑๗ พันจาเอก  พิรพรต  หุนเจริญ 
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 ๒๑๑๘ นายพิษณุ  งามขํา 
 ๒๑๑๙ นายพุฒิพงษ  พุกกะมาน 
 ๒๑๒๐ นายพูนทรัพย  วงศสุรเกียรต์ิ 
 ๒๑๒๑ นายไพจิตร  ปริวัฒนากุล 
 ๒๑๒๒ นายไพฑูรย  เสนาสุ 
 ๒๑๒๓ นายไพบูลย  เกตุแกว 
 ๒๑๒๔ นายไพบูลย  นาคเสน 
 ๒๑๒๕ นายไพบูลย  พรหมดํา 
 ๒๑๒๖ นายไพโรจน  จงบัญญัติเจริญ 
 ๒๑๒๗ นายไพศาล  กิตติศุภกร 
 ๒๑๒๘ นายไพศาล  จินดาพรหม 
 ๒๑๒๙ นายไพศาล  สมกิจศิริ 
 ๒๑๓๐ นายภพธนา  ปนนาค 
 ๒๑๓๑ นายมงคล  ธุระ 
 ๒๑๓๒ นายมงคล  ผุสดี 
 ๒๑๓๓ นายมณฑล  สุวรรณนุรักษ 
 ๒๑๓๔ นายมนตรี  จ่ิมอาษา 
 ๒๑๓๕ นายมนตรี  แยมกสิกร 
 ๒๑๓๖ นายมนตรี  สุวณิชย 
 ๒๑๓๗ นายมนัส  คลองแคลว 
 ๒๑๓๘ นายมนัส  วัฒนไชยยศ 
 ๒๑๓๙ นายมนูญ  พืชสะกะ 
 ๒๑๔๐ นายมานพ  ตันตระบัณฑิตย 
 ๒๑๔๑ นายเมธี  อนุดิตย 
 ๒๑๔๒ นายแมนสรวง  อักษรนุกิจ 
 ๒๑๔๓ นายยสวิมล  คูผาสุข 

 ๒๑๔๔ นายย่ิงยง  ดุรงคดํารงชัย 
 ๒๑๔๕ นายยุทธศักด์ิ  จันทุมา 
 ๒๑๔๖ นายรณชัย  สิทธิไกรพงษ 
 ๒๑๔๗ นายระพินทร  โพธิ์ศรี 
 ๒๑๔๘ นายรังสรรค  โนชัย 
 ๒๑๔๙ นายรังสฤษฎ  ศรีปญญา 
 ๒๑๕๐ นายรัชวิทย  เมธีโชติเศรษฐ 
 ๒๑๕๑ นายราชศักด์ิ  ชวยชูวงศ 
 ๒๑๕๒ นายรุงโรจน  กฤตยพงษ 
 ๒๑๕๓ นายเรวัตร  พันธุก่ิงทองคํา 
 ๒๑๕๔ นายเรืองยศ  จักรบุตร 
 ๒๑๕๕ นายโรจนะ  กฤษเจริญ 
 ๒๑๕๖ นายเลิศรัก  ศรีกิจการ 
 ๒๑๕๗ นายวชิระ  อินทรอุดม 
 ๒๑๕๘ นายวรยุทธ  ทิพยเที่ยงแท 
 ๒๑๕๙ นายวัชรพงษ  โขวิฑูรกิจ 
 ๒๑๖๐ นายวัชรินทร  จําป 
 ๒๑๖๑ นายวัฒนา  ชื่นบุญ 
 ๒๑๖๒ นายวันชัย  เดชสมฤทธิ์ฤทัย 
 ๒๑๖๓ นายวิจิตร  หอยสังข 
 ๒๑๖๔ นายวิชัย  ชูจันทร 
 ๒๑๖๕ นายวิชัย  พาณิชยสวย 
 ๒๑๖๖ นายวิชัย  เย่ียงวีรชน 
 ๒๑๖๗ นายวิชัย  วัฒนภิรมย 
 ๒๑๖๘ นายวิชาญ  เตชิตธีระ 
 ๒๑๖๙ วาที่รอยตรี  วิชิต  สุวรรณโนภาส 
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 ๒๑๗๐ นายวิเชษฐ  อุสันเทียะ 
 ๒๑๗๑ นายวิเชียร  เกตุทอง 
 ๒๑๗๒ นายวิเชียร  จาฏพจน 
 ๒๑๗๓ นายวิทยา  กุลสมบูรณ 
 ๒๑๗๔ นายวิทยา  จันทรศิริ 
 ๒๑๗๕ นายวิทยา  ดานธํารงกูล 
 ๒๑๗๖ นายวินัย  เกียรติอดิศร 
 ๒๑๗๗ นายวินัย  คุณวุฒิ 
 ๒๑๗๘ นายวินัย  ไชยทอง 
 ๒๑๗๙ นายวิภพ  นิ่มขุนทด 
 ๒๑๘๐ นายวิมล  จันทรแกว 
 ๒๑๘๑ นายวิรัตน  บัวขาว 
 ๒๑๘๒ นายวิรัตน  อมรชัยกิจ 
 ๒๑๘๓ นายวิโรจน  เกสรินทร 
 ๒๑๘๔ นายวิโรจน  บุญญภิญโญ 
 ๒๑๘๕ นายวิวัฒนชัย  อยูยืนยง 
 ๒๑๘๖ นายวิวัฒนา  ถนอมเกียรติ 
 ๒๑๘๗ นายวิวัฒนชัย  เศรษฐชัย 
 ๒๑๘๘ นายวิศิษฏ  วิทยวรการ 
 ๒๑๘๙ นายวิศิษฐศักด์ิ  แปนสัมฤทธิ์ 
 ๒๑๙๐ นายวิสุทธิ์  ราตรี 
 ๒๑๙๑ นายวีรวัฒน  เหลืองชนะ 
 ๒๑๙๒ นายวีระ  จํานงค 
 ๒๑๙๓ นายวีระชัย  คีรีกาญจนะรงค 
 ๒๑๙๔ นายวุฒิคุณ  ดวงออนนาม 
 ๒๑๙๕ นายวุฒิ  หวังวัชรกุล 

 ๒๑๙๖ นายศรัณยู  ศรีสมพร 
 ๒๑๙๗ นายศรีกริช  หิรัญมาศ 
 ๒๑๙๘ นายศรีวรรณ  ปนใจ 
 ๒๑๙๙ นายศักด์ิชัย  แซเฮง 
 ๒๒๐๐ นายศิริพงศ  ซียง 
 ๒๒๐๑ นายศิริพงษ  เปรมจิต 
 ๒๒๐๒ นายศิโรจน  ผลพันธิน 
 ๒๒๐๓ นายศิลปชัย  นิลมณี 
 ๒๒๐๔ นายศิลปชัย  บูรณพานิช 
 ๒๒๐๕ นายศิลปชัย  สังขเมือง 
 ๒๒๐๖ นายศุภนิต  อารีหทัยรัตน 
 ๒๒๐๗ นายสกล  ไขคํา 
 ๒๒๐๘ นายสถิตย  ชนะชัย 
 ๒๒๐๙ นายสนั่น  พาหอม 
 ๒๒๑๐ นายสนิท  แนบกลาง 
 ๒๒๑๑ นายสมกูล  ถาวรกิจ 
 ๒๒๑๒ นายสมเกียรติ  เกตุเอี่ยม 
 ๒๒๑๓ นายสมเกียรติ  จันทรไพแสง 
 ๒๒๑๔ นายสมควร  ทัศนะ 
 ๒๒๑๕ นายสมคิด  ขุนทองนุม 
 ๒๒๑๖ นายสมชัย  วงษนายะ 
 ๒๒๑๗ นายสมชาย  ชคตระการ 
 ๒๒๑๘ นายสมชาย  ชูโฉม 
 ๒๒๑๙ นายสมชาย  วิริยะยุทธกร 
 ๒๒๒๐ นายสมชาย  ศรีสมพงษ 
 ๒๒๒๑ นายสมชาย  เศรษฐศิริสมบัติ 
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 ๒๒๒๒ นายสมนึก  ทองแกว 
 ๒๒๒๓ นายสมบัติ  พุทธจักร 
 ๒๒๒๔ นายสมบูรณ  โพธิอะ 
 ๒๒๒๕ นายสมพงศ  ชินสรอย 
 ๒๒๒๖ นายสมพงษ  ศรีแสนปาง 
 ๒๒๒๗ นายสมพร  เสียงเพราะ 
 ๒๒๒๘ นายสมภพ  แฝงสีคํา 
 ๒๒๒๙ นายสมยศ  เดชภิรัตนมงคล 
 ๒๒๓๐ นายสมยศ  พลับเที่ยง 
 ๒๒๓๑ นายสมรัฐ  เกิดสุวรรณ 
 ๒๒๓๒ นายสมศักด์ิ  เชาววิศษิฐเสรี 
 ๒๒๓๓ นายสมศักด์ิ  เทียมเกา 
 ๒๒๓๔ นายสมหมาย  พรมขลิบนิล 
 ๒๒๓๕ นายสมัย  สุขศรี 
 ๒๒๓๖ นายสมาน  บูแกว 
 ๒๒๓๗ นายสมิต  ย้ิมมงคล 
 ๒๒๓๘ นายสรรเสริญ  ใหมชุม 
 ๒๒๓๙ นายสังคม  แกวทาสี 
 ๒๒๔๐ นายสัจจา  บรรจงศิริ 
 ๒๒๔๑ นายสัญชัย  รอบรู 
 ๒๒๔๒ นายสัญญา  สุวรรณโพธิ์ 
 ๒๒๔๓ นายสันติ  คุณประเสริฐ 
 ๒๒๔๔ นายสันติ  วิจักขณาลัญฉ 
 ๒๒๔๕ นายสายันต  ไพรชาญจิตร 
 ๒๒๔๖ นายสําราญ  ชวนวัน 
 ๒๒๔๗ นายสําราญ  มั่นทัพ 

 ๒๒๔๘ นายสําเร็จ  แกวกระจาง 
 ๒๒๔๙ นายสิทธิศักด์ิ  จันทรสมุด 
 ๒๒๕๐ นายสุกิจจา  จันทะชุม 
 ๒๒๕๑ จาอากาศเอก  สุขชัย  เรืองศรี 
 ๒๒๕๒ นายสุขุม  เฉลยทรัพย 
 ๒๒๕๓ นายสุคนธ  จิตมั่น 
 ๒๒๕๔ นายสุชาติ  เหลาปรีดา 
 ๒๒๕๕ นายสุชิน  บุญพรอม 
 ๒๒๕๖ นายสุทธิศักด์ิ  นพวิญูวงศ 
 ๒๒๕๗ นายสุเทพ  สิริวิทยาปกรณ 
 ๒๒๕๘ นายสุธา  วัฒนสิทธิ์ 
 ๒๒๕๙ นายสุพจน  บุญวิเศษ 
 ๒๒๖๐ นายสุพจน  แสงเงิน 
 ๒๒๖๑ นายสุพรชัย  กองพัฒนากูล 
 ๒๒๖๒ นายสุภมัย  สุนทรพันธ 
 ๒๒๖๓ นายสุภาพ  ชุมยวง 
 ๒๒๖๔ นายสุภาพ  หงษทอง 
 ๒๒๖๕ นายสุรชาติ  บํารุงสุข 
 ๒๒๖๖ นายสุรชา  อมรพันธุ 
 ๒๒๖๗ นายสุรเดช  พลเสน 
 ๒๒๖๘ นายสุรพงศ  งามสม 
 ๒๒๖๙ นายสุรพร  เส้ียนสลาย 
 ๒๒๗๐ นายสุรพล  ราษฎรนุย 
 ๒๒๗๑ นายสุรวิทย  สิมะรักษอําไพ 
 ๒๒๗๒ นายสุรศักด์ิ  รักขพันธ 
 ๒๒๗๓ นายสุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิป 



หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๒๗๔ นายสุรศักด์ิ  สงวนพงษ 
 ๒๒๗๕ นายสุรัตน  กุลศรี 
 ๒๒๗๖ นายสุริยา  เผือกพันธ 
 ๒๒๗๗ นายสุวรรณ  เชื้อนิล 
 ๒๒๗๘ นายสุวัฒน  กุลธนปรีดา 
 ๒๒๗๙ นายสุวัฒน  เกียรติเสวี 
 ๒๒๘๐ วาที่รอยตรี  สุวิช  พึ่งตน 
 ๒๒๘๑ นายเสกศักด์ิ  จําเริญวงศ 
 ๒๒๘๒ นายเสรีวัฒน  สมินทรปญญา 
 ๒๒๘๓ นายเสวก  เกิดศรี 
 ๒๒๘๔ นายเสวก  วีระเกียรติ 
 ๒๒๘๕ นายแสงอุทัย  ศักด์ิศรีทาว 
 ๒๒๘๖ นายโสภณ  แดงประวัติ 
 ๒๒๘๗ นายโสภณ  นุมทอง 
 ๒๒๘๘ นายหรินทร  กลิ่นนิรันดร 
 ๒๒๘๙ นายหริรักษ  สูตะบุตร 
 ๒๒๙๐ นายหิรัญ  สถาพรพิบูลย 
 ๒๒๙๑ นายอดุลย  มุทุกันต 
 ๒๒๙๒ นายอติวุทธ  กมุทมาศ 
 ๒๒๙๓ นายอนันต  ระงับทุกข 
 ๒๒๙๔ นายอนันต  สุวรรณะ 
 ๒๒๙๕ นายอนันตเสวก  เหวซ่ึงเจริญ 
 ๒๒๙๖ นายอนันต  อารียพงศ 
 ๒๒๙๗ นายอนิรุทธ  ธงไชย 
 ๒๒๙๘ นายอภิสิทธิ์  ร่ืนจิตร 
 ๒๒๙๙ นายอยุทธ  นิสสภา 

 ๒๓๐๐ นายอรรฆิศา  ไชกิจภิญโญ 
 ๒๓๐๑ นายอรัญ  ก่ัวพานิช 
 ๒๓๐๒ นายอราม  ขมประเสริฐ 
 ๒๓๐๓ นายอังคาร  แทนสงา 
 ๒๓๐๔ นายอัฌชา  ก.บัวเกษร 
 ๒๓๐๕ นายอานนท  เลาอรุณ 
 ๒๓๐๖ นายอานนท  สายคําฟู 
 ๒๓๐๗ นายอาลี  ดาโอะ 
 ๒๓๐๘ นายอาวุธ  วาจาสัตย 
 ๒๓๐๙ นายอํานาจ  เดชสุภา 
 ๒๓๑๐ นายอํานาจ  เย็นสบาย 
 ๒๓๑๑ นายอํานาจ  เวียงพล 
 ๒๓๑๒ นายอําพล  ดีรัศมี 
 ๒๓๑๓ นายอุกฤษฏ  ปทมานันท 
 ๒๓๑๔ นายอุดม  มิตรเทวิน 
 ๒๓๑๕ นายอุดม  สุภายศ 
 ๒๓๑๖ นายอุทัย  รักษาชนม 
 ๒๓๑๗ นายเอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน 
 ๒๓๑๘ นายเอกพงษ  คงวรรณ 
 ๒๓๑๙ นายเอกพล  สิระชัยนันท 
 ๒๓๒๐ นายกฤษดา  ทิพยรัตน 
 ๒๓๒๑ นายกําพล  กาญจโนภาศ 
 ๒๓๒๒ นายกิตติ  กรรภิรมย 
 ๒๓๒๓ นายคทาพร  อติชาติ 
 ๒๓๒๔ นายจิตติ  โฆษิตชัยวัฒน 
 ๒๓๒๕ นายจิรพันธ  เตพันธ 



หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๓๒๖ นายจุมภฏ  พรมสีดา 
 ๒๓๒๗ นายเฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล 
 ๒๓๒๘ นายชัชวาลย  ศิรินิรันดร 
 ๒๓๒๙ นายชัยพร  ย่ิงเจริญพาสุข 
 ๒๓๓๐ นายชัยศิลป  ดําดวง 
 ๒๓๓๑ นายชิโนรส  ล้ีสวัสด์ิ 
 ๒๓๓๒ นายณรงค  ศุภวิรุฬหวัฒน 
 ๒๓๓๓ นายทวีศิลป  วิษณุโยธิน 
 ๒๓๓๔ นายนิคม  ดีพอ 
 ๒๓๓๕ นายบัญชา  สรรพโส 
 ๒๓๓๖ นายบัณฑิต  ศรไพศาล 
 ๒๓๓๗ นายบุญชัย  ธีระกาญจน 
 ๒๓๓๘ นายประพนธ  ต้ังศรีเกียรติกุล 
 ๒๓๓๙ นายประพันธ  พงศคณิตานนท 
 ๒๓๔๐ นายประภาส  วีระพล 
 ๒๓๔๑ นายประวิทย  โชติวุฒิมนตรี 
 ๒๓๔๒ นายประสิทธิ์  สัจจพงษ 
 ๒๓๔๓ นายปยะพงษ  เพิ่มลาภ 
 ๒๓๔๔ นายพงศเกษม  ไขมุกด 
 ๒๓๔๕ นายพงษสวัสด์ิ  รัตนแสง 
 ๒๓๔๖ นายพนัส  โสภณพงษ 
 ๒๓๔๗ นายพรเพชร  ปญจปยะกุล 
 ๒๓๔๘ นายพิทยา  ไพบูลยศิริ 
 ๒๓๔๙ นายพินิจ  แกวสุวรรณะ 
 ๒๓๕๐ นายไพฑูรย  สมุทรสินธุ 
 ๒๓๕๑ นายภานุวัฒน  ปานเกตุ 

 ๒๓๕๒ นายภูพิงค  เอกะวิภาต 
 ๒๓๕๓ นายวรศักด์ิ  ธินรุงโรจน 
 ๒๓๕๔ นายวันชัย  กิจอรุณชัย 
 ๒๓๕๕ นายวันชัย  ศรีวิบูลย 
 ๒๓๕๖ นายวินิต  เทอดสุทธิรณภูมิ 
 ๒๓๕๗ นายวิบูล  อุทัยแสงสุข 
 ๒๓๕๘ นายวิโรจน  หมั่นคติธรรม 
 ๒๓๕๙ นายวิวัฒ  คําเพ็ญ 
 ๒๓๖๐ นายวิวัฒน  ศีตมโนชญ 
 ๒๓๖๑ นายศิริศักด์ิ  ธิติดิลกรัตน 
 ๒๓๖๒ นายสมจิต  ศรีอุดมขจร 
 ๒๓๖๓ นายสมชัย  จิรโรจนวัฒน 
 ๒๓๖๔ นายสมชัย  นิจพานิช 
 ๒๓๖๕ นายสมบูรณ  ทรัพยวงศเจริญ 
 ๒๓๖๖ นายสมพงษ  จรุงจิตตานุสนธิ์ 
 ๒๓๖๗ นายสมศักด์ิ  ภัทรวุฒิพร 
 ๒๓๖๘ นายสมศักด์ิ  เลิศจีระจรัส 
 ๒๓๖๙ นายสุคต  พานิชการ 
 ๒๓๗๐ นายสุชาติ  พรเจริญพงศ 
 ๒๓๗๑ นายสุชาติ  วิภาสกรวราวุธ 
 ๒๓๗๒ นายสุธิต  คุณประดิษฐ 
 ๒๓๗๓ นายสุนทร  ยนตตระกูล 
 ๒๓๗๔ นายสุเพียว  อึ๊งวิจารณปญญา 
 ๒๓๗๕ นายสุระชัย  ศรีปยะโสทร 
 ๒๓๗๖ นายสุวัตร  งามภูพันธ 
 ๒๓๗๗ นายเสรี  บุศยดิลกสกุล 



หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๓๗๘ นายอดุง  ศรีรัตนบัลล 
 ๒๓๗๙ นายอนุราช  กุลวานิชไชยนันท 
 ๒๓๘๐ นายอภิชาติ  รอดสม 
 ๒๓๘๑ นายอมร  แกวใส 
 ๒๓๘๒ นายอํานวย  ตัณฑศุภศิริ 
 ๒๓๘๓ นายกกฤตย  แกวปนทอง 
 ๒๓๘๔ นายจรูญ  ล้ีมิ่งสวัสด์ิ 
 ๒๓๘๕ นายจุมภฏ  บุณยะโหตระ 
 ๒๓๘๖ นายชูชัย  สินธุวงษ 
 ๒๓๘๗ นายไชยา  เจริญวงศ 
 ๒๓๘๘ นายณัฐพล  ณัฏฐสมบูรณ 
 ๒๓๘๙ นายถาวร  หุนตระกูล 
 ๒๓๙๐ นายธตรัฐ  ธนะสมบูรณ 
 ๒๓๙๑ นายธนิตศักด์ิ  บุญกมลศรีศักด์ิ 
 ๒๓๙๒ นายนพพร  ศิวายุธ 
 ๒๓๙๓ นายนเรศ  แสนไชย 
 ๒๓๙๔ นายนิรัตน  พงศาธิรัตน 
 ๒๓๙๕ นายบรรจง  เจียระพงษ 
 ๒๓๙๖ นายบุญชู  เอี่ยมเอก 
 ๒๓๙๗ นายประภาส  ต้ังบริบูรณรัตน 
 ๒๓๙๘ นายประภาส  อัมพรรัตน 
 ๒๓๙๙ นายประยูร  ต่ิงทอง 
 ๒๔๐๐ นายประวุฒิ  ต้ังจรูญชัย 
 ๒๔๐๑ นายพรศักด์ิ  กฤตสิน 
 ๒๔๐๒ นายพสุ  โลหารชุน 
 ๒๔๐๓ นายพิชัย  ต้ังชนะชัยอนันต 

 ๒๔๐๔ นายพิชิต  วิริยะไชโย 
 ๒๔๐๕ นายพีระพันธุ  แกวฉิมพลี 
 ๒๔๐๖ นายมณีโชค  อุตตะโมต 
 ๒๔๐๗ นายลวน  เอารัตน 
 ๒๔๐๘ นายวันชัย  รัชฎามาศ 
 ๒๔๐๙ นายวิชัย  ณัฐรังสี 
 ๒๔๑๐ นายวีรนันท  นีลดานุวงศ 
 ๒๔๑๑ นายวีรพล  ศรีเลิศ 
 ๒๔๑๒ นายศิริชัย  โพธิตาปนะ 
 ๒๔๑๓ นายสถาพร  ฤทธิ์ฤาชัย 
 ๒๔๑๔ นายสมชาย  ต้ังเข่ือนขันธ 
 ๒๔๑๕ นายสมชาย  เอกธรรมสุทธิ์ 
 ๒๔๑๖ นายสมดี  สุภามาลา 
 ๒๔๑๗ นายสมบุญ  ศรีมีชัย 
 ๒๔๑๘ นายสมบูรณ  มณีทาโพธิ์ 
 ๒๔๑๙ นายสมศักด์ิ  จันทรรวงทอง 
 ๒๔๒๐ นายสินาด  ขัมภรัตน 
 ๒๔๒๑ นายสุขสวัสด์ิ  บํารุงวงศ 
 ๒๔๒๒ นายอรรณพ  กลิ่นทอง 
 ๒๔๒๓ นายอุทัย  ปยวนิชพงษ 
 ๒๔๒๔ นายดิสธร  วัชโรทัย 
 ๒๔๒๕ นายนิยม  วสุหิรัญ 
 ๒๔๒๖ นายประเสริฐ  กตัญู 
 ๒๔๒๗ นายไพศาล  ลอมทอง 
 ๒๔๒๘ นายสมทรง  จันทรพวง 
 ๒๔๒๙ นายเอกสิทธิ์  วัฒนปรีชานนท 



หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๔๓๐ นายโอภาส  สายะเสวี 
 ๒๔๓๑ นายกฤษณะ  สุขสงวน 
 ๒๔๓๒ นายกิจจา  ปราณีนุช 
 ๒๔๓๓ นายเกียรติ  จึงตระกูล 
 ๒๔๓๔ นายเกียรติศักด์ิ  ไตรแสงรุจิระ 
 ๒๔๓๕ นายไกรสร  เลี้ยงสมบูรณ 
 ๒๔๓๖ นายคําผอง  นภาภาค 
 ๒๔๓๗ นายจรัสพงศ  ขจัดสารพัดภัย 
 ๒๔๓๘ นายจักรวาล  แสงแข 
 ๒๔๓๙ นายเจษฎา  พูนสุขโข 
 ๒๔๔๐ นายเจษฎินทร  สมจิตร 
 ๒๔๔๑ นายชัยวัฒน  สุวรรณยอด 
 ๒๔๔๒ วาที่รอยตรี  ชาญณรงค  เนื้อนุม 
 ๒๔๔๓ นายชุมพล  ทองเพ็ง 
 ๒๔๔๔ นายฐนัตเดช  คํ้าชู 
 ๒๔๔๕ นายณรงค  ศรีระสันต 
 ๒๔๔๖ นายตอศักด์ิ  บูรณะเรืองโรจน 
 ๒๔๔๗ นายเถลิงศักด์ิ  แสบงบาล 
 ๒๔๔๘ นายทยทัตต  แสงอารยะกุล 
 ๒๔๔๙ นายทรงกลด  วารายานนท 
 ๒๔๕๐ นาวาโท  ทศพร  สายพันธ 
 ๒๔๕๑ นายธนัท  อุไรฤกษกุล 
 ๒๔๕๒ นาวาเอก  ธนา  จินตณวิชญ 
 ๒๔๕๓ นายธนิศร  กฤษณะบํารุง 
 ๒๔๕๔ นายธานินทร  ยะคะเสม 
 ๒๔๕๕ นายธีรพงษ  ลิมปนันท 

 ๒๔๕๖ นายธีระวิทย  รัตนโบรานันท 
 ๒๔๕๗ นายนพรัตน  กําจัดภัย 
 ๒๔๕๘ นายนรชัย  วรนุช 
 ๒๔๕๙ นายนรินทร  นันทิพานิชย 
 ๒๔๖๐ นายนริศ  ชํานาญชานันท 
 ๒๔๖๑ นายนิพนธ  ทิพยไกรศร 
 ๒๔๖๒ นายนิรันดร  ย่ังยืน 
 ๒๔๖๓ นายบัญชาญ  โกศลเวช 
 ๒๔๖๔ นายปกรณ  สุคนธชาติ 
 ๒๔๖๕ นายประเวศ  ศิริศักด์ิวัฒนา 
 ๒๔๖๖ นายปราโมช  โสภิษฐนภา 
 ๒๔๖๗ นายปญญา  บูรพา 
 ๒๔๖๘ นายปญญา  สอนวิสัย 
 ๒๔๖๙ นายพงษสันต  ลิมปยะกุล 
 ๒๔๗๐ นายพัฒน  นทกุล 
 ๒๔๗๑ นายพิสิทธิ์พล  ภูมิศิริสวัสด์ิ 
 ๒๔๗๒ นายไพฑูรย  ภูกาญจนพรอย 
 ๒๔๗๓ นายไพบูลย  อาชวานันทกุล 
 ๒๔๗๔ นายมานพ  สุวรรณเวก 
 ๒๔๗๕ นายมานะ  งามวัชรสกุล 
 ๒๔๗๖ นายมานิตย  วิมลรัตน 
 ๒๔๗๗ นายมารวิน  แยมเกตุ 
 ๒๔๗๘ นายยงยุทธ  สงเคราะหธรรม 
 ๒๔๗๙ นายรมยศักด์ิ  ธรรมชัยเดชา 
 ๒๔๘๐ นายเลิศพงศ  กลัดอ่ํา 
 ๒๔๘๑ นายวรวฒุิ  วัฒนอุตถานนท 



หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๔๘๒ นายวัชชิระ  พรหมเทศ 
 ๒๔๘๓ นายวันชัย  หิตะวัฒนกุล 
 ๒๔๘๔ นายวิชัย  นาคหร่ัง 
 ๒๔๘๕ รอยเอก  วิทย  ชะนะภัย 
 ๒๔๘๖ นายวิพล  กิติทัศนาสรชัย 
 ๒๔๘๗ นายวิรัช  สันติภาพ 
 ๒๔๘๘ นายวิโรจน  ศรีดุษฎี 
 ๒๔๘๙ นายวีรพล  โมระกรานต 
 ๒๔๙๐ นายวีระกิจ  มาศธนพันธ 
 ๒๔๙๑ นายวุฒิชัย  เศาจกุล 
 ๒๔๙๒ นายเวก  อนรัตน 
 ๒๔๙๓ นายศรีปาล  ศรีเปารยะ 
 ๒๔๙๔ นายสนธยา  เครือเวทย 
 ๒๔๙๕ นายสมเกียรติ  อนุตราภิบาล 
 ๒๔๙๖ นายสมชาติ  กมลเทพไพฑูรย 
 ๒๔๙๗ นายสมชาติ  วงศรัตนานุกูล 
 ๒๔๙๘ นายสมชาย  ศักด์ิสุนทร 
 ๒๔๙๙ นายสมพงษ  อุดมวัฒนานันท 
 ๒๕๐๐ นายสมพร  อัศวแกวมงคล 
 ๒๕๐๑ นายสมพล  สองจิต 
 ๒๕๐๒ นายสมยศ  เสรีอภินันท 
 ๒๕๐๓ นายสมศักด์ิ  ทองพนัง 
 ๒๕๐๔ นายสวาง  แกวกระจาย 
 ๒๕๐๕ นายสายัน  จันทะรัง 
 ๒๕๐๖ นายสุขสันต  แสงจันทร 
 ๒๕๐๗ นายสุชาติ  กอพานิชกุล 

 ๒๕๐๘ นายสุดแดน  สุขเกษม 
 ๒๕๐๙ นายสุธา  เกียรติขจรฤทธิ์ 
 ๒๕๑๐ นายสุรพงษ  ผังกิจ 
 ๒๕๑๑ นายสุริยา  สิทธิกรณ 
 ๒๕๑๒ นายสุวรรชัย  สิริจรรยาพงศ 
 ๒๕๑๓ นายอนุกูล  สวนสุข 
 ๒๕๑๔ นายอนุสรณ  ปตกาญจนกุล 
 ๒๕๑๕ นายอภิชนษ  รากบัว 
 ๒๕๑๖ นายอภิสัคค  พรหมสวาสด์ิ 
 ๒๕๑๗ วาที่รอยตรี  อมร  โฉมงาม 
 ๒๕๑๘ นายอิศเรศ  ทิพยชูวงศ 
 ๒๕๑๙ นายอุกฤษ  จันทรวิสุทธิ์ 
 ๒๕๒๐ นายอุดมเกียรติ  พูลสวัสด์ิ 
 ๒๕๒๑ นายชาย  เอี่ยมกระสินธุ 
 ๒๕๒๒ นายคุณวุฒิ  ตันตระกูล 
 ๒๕๒๓ นายธงชัย  ดุลยสุข 
 ๒๕๒๔ นายประยุทธ  อักษรมัต 
 ๒๕๒๕ นายประวิช  ต้ังใจมั่น 
 ๒๕๒๖ นายวิชัย  ชาญอาวุธ 
 ๒๕๒๗ นายสมบัติ  ทวีศิลป 
 ๒๕๒๘ นายสานิตย  โลหะชาละ 
 ๒๕๒๙ นายสามารถ  คัมภิรานนท 
 ๒๕๓๐ นายอภิชาติ  คําทอง 
 ๒๕๓๑ พลตํารวจตรี  โกสินทร  เทียมทัศน 
 ๒๕๓๒ พลตํารวจตรี  จิรยุส  ยุกตะเสวี 
 ๒๕๓๓ พลตํารวจตรี  ชัชวาล  สุคนธมาน 



หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๕๓๔ พลตํารวจตรี  ชินทัต  มีศุข 
 ๒๕๓๕ พลตํารวจตรี  ชิษณุพงศ  ยุกตะทัต 
 ๒๕๓๖ พลตํารวจตรี  ณัฐวุฒิ  พงษสิมา 
 ๒๕๓๗ พลตํารวจตรี  เติมพงษ 
  สิทธิประเสริฐ 
 ๒๕๓๘ พลตํารวจตรี  ตอศักด์ิ  สอาดพรรค 
 ๒๕๓๙ พลตํารวจตรี  ธนู  เอี่ยมวงศ 
 ๒๕๔๐ พลตํารวจตรี  ธวัชชัย  เจริญสม 
 ๒๕๔๑ พลตํารวจตรี  นอย  วรรณไพบูลย 
 ๒๕๔๒ พลตํารวจตรี  บุญมี  สมสุข 
 ๒๕๔๓ พลตํารวจตรี  บุญสง  จีระเรืองวัฒนา 
 ๒๕๔๔ พลตํารวจตรี  ประชา  ชัชวาลา 
 ๒๕๔๕ พลตํารวจตรี  ประยูร 
  แพรภัทรประสิทธิ์ 
 ๒๕๔๖ พลตํารวจตรี  ปราโมทย 
  ไทรหอมหวล 
 ๒๕๔๗ พลตํารวจตรี  ปราโมทย  เอี่ยมทัศน 
 ๒๕๔๘ พลตํารวจตรี  ปราศรัย  สังขะทรัพย 
 ๒๕๔๙ พลตํารวจตรี  ปญญา  เองฉวน 
 ๒๕๕๐ พลตํารวจตรี  พงศเดชน 
  ไชยประวัจน 
 ๒๕๕๑ พลตํารวจตรี  พิสัณห 
  อาวีกร  วรเทพนิตินันท 
 ๒๕๕๒ พลตํารวจตรี  พิสิฎฐ  พิสุทธิ์ศักด์ิ 
 ๒๕๕๓ พลตํารวจตรี  เพิ่มยศ  วัฒนกิจ 
 ๒๕๕๔ พลตํารวจตรี  ไพศาล  คลายศรี 

 ๒๕๕๕ พลตํารวจตรี  ภูวดล  วุฑฒกนก 
 ๒๕๕๖ พลตํารวจตรี  มานิต  วงศสมบูรณ 
 ๒๕๕๗ พลตํารวจตรี  เมธา  ปนนิกร 
 ๒๕๕๘ พลตํารวจตรี  รุจิรัตน  หลุมบุญเรือง 
 ๒๕๕๙ พลตํารวจตรี  รุงโรจน  แสงคราม 
 ๒๕๖๐ พลตํารวจตรี  รุงฤทธิ์  ซุนทรัพย 
 ๒๕๖๑ พลตํารวจตรี  วิฑูรย  คลังพลอย 
 ๒๕๖๒ พลตํารวจตรี  วิมล  เปาอินทร 
 ๒๕๖๓ พลตํารวจตรี  วิวัฒนชัย 
  ถนัดหนังสือ 
 ๒๕๖๔ พลตํารวจตรี  วิศิษฐ  เอมประณีตร 
 ๒๕๖๕ พลตํารวจตรี  วิสุทธิ์  วานิชบุตร 
 ๒๕๖๖ พลตํารวจตรี  ศักดา  เตชะเกรียงไกร 
 ๒๕๖๗ พลตํารวจตรี  สมเกียรติ  ธรรมนิยาย 
 ๒๕๖๘ พลตํารวจตรี  สมไทย  อังกุวรกุล 
 ๒๕๖๙ พลตํารวจตรี  สฤษฎชัย  เอนกเวียง 
 ๒๕๗๐ พลตํารวจตรี  สุปรีชา  อุณหนันท 
 ๒๕๗๑ พลตํารวจตรี  สุพรรณ  ประเสริฐสม 
 ๒๕๗๒ พลตํารวจตรี  สุรพงศ  ศิริภักดี 
 ๒๕๗๓ พลตํารวจตรี  สุรพงษ  เขมะสิงคิ 
 ๒๕๗๔ พลตํารวจตรี  อนุรุต 
  กฤษณะการะเกตุ 
 ๒๕๗๕ พลตํารวจตรี  อิทธิพล  บุนยถี 
 ๒๕๗๖ พลตํารวจตรี  อุดม  จําปาจันทร 
 ๒๕๗๗ พันตํารวจเอก  กรกต  สาริยา 
 ๒๕๗๘ พันตํารวจเอก  กระจาง  สุวรรณรัตน 



หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๕๗๙ พันตํารวจเอก  กฤษฎา  ไวยวุฒิ 
 ๒๕๘๐ พันตํารวจเอก  กําพล  ทับทิมไทย 
 ๒๕๘๑ พันตํารวจเอก  กิตติ  รุงเรืองวงษ 
 ๒๕๘๒ พันตํารวจเอก  กิติศักด์ิ  อิศราธิกูล 
 ๒๕๘๓ พันตํารวจเอก  เกริกเกียรติ 
  แกวศรีงาม 
 ๒๕๘๔ พันตํารวจเอก  เกรียงศักด์ิ 
  ไทพาณิชย 
 ๒๕๘๕ พันตํารวจเอก  เกียรติพงษ  มีเพียร 
 ๒๕๘๖ พันตํารวจเอก  เกียรติศักด์ิ  วรงศิลป 
 ๒๕๘๗ พันตํารวจเอก  โกวิทย  วงศรุงโรจน 
 ๒๕๘๘ พันตํารวจเอก  โกศล  พร้ิงคงพล 
 ๒๕๘๙ พันตํารวจเอก  กอเกียรติ  อินทุรักษ 
 ๒๕๙๐ พันตํารวจเอก  ขจรศักด์ิ 
  เกรียงศักด์ิพิชิต 
 ๒๕๙๑ พันตํารวจเอก  ขันชัย  กันตุม 
 ๒๕๙๒ พันตํารวจเอก  คเณศร  บุญคง 
 ๒๕๙๓ พันตํารวจเอก  ครรชิต  วงศใหญ 
 ๒๕๙๔ พันตํารวจเอก  จตุรงค  ภุมรินทร 
 ๒๕๙๕ พันตํารวจเอก  จรัญ  ชิตะปญญา 
 ๒๕๙๖ พันตํารวจเอก  จรัส  สุขย่ิง 
 ๒๕๙๗ พันตํารวจเอก  จรินทร 
  อินทรสุวรรณโณ 
 ๒๕๙๘ พันตํารวจเอก  จีรเดช  พรหโมบล 
 ๒๕๙๙ พันตํารวจเอก  ฉกาจ  มาลารักษ 
 ๒๖๐๐ พันตํารวจเอก  ฉลองชัย  บุรีรัตน 

 ๒๖๐๑ พันตํารวจเอก  ฉัตรกนก 
  เขียวแสงสอง 
 ๒๖๐๒ พันตํารวจเอก  ฉัตรชัย  อังสุโรจน 
 ๒๖๐๓ พันตํารวจเอก  ฉันทวิทย  รามสูต 
 ๒๖๐๔ พันตํารวจเอก  เฉลิมพันธ  อจลบุญ 
 ๒๖๐๕ พันตํารวจเอก  เฉลียว  หอมวิเศษ 
 ๒๖๐๖ พันตํารวจเอก  ชนะ  พวงใส 
 ๒๖๐๗ พันตํารวจเอก  ชลิต  ปรีชาหาญ 
 ๒๖๐๘ พันตํารวจเอก  ชวลิต  ก่ิงเนตร 
 ๒๖๐๙ พันตํารวจเอก  ชวลิต  ชาญเวชช 
 ๒๖๑๐ พันตํารวจเอก  ชวลิต  ภัยล้ี 
 ๒๖๑๑ พันตํารวจเอก  ชวลิต  แสวงพืชน 
 ๒๖๑๒ พันตํารวจเอก  ชัยวัฒน  เกตุวรชัย 
 ๒๖๑๓ พันตํารวจเอก  ชาญชิต  แสงแกว 
 ๒๖๑๔ พันตํารวจเอก  ชาญยุทธ 
  พุฒาพิทักษ 
 ๒๖๑๕ พันตํารวจเอก  ชาตรี  ศานติวิจัย 
 ๒๖๑๖ พันตํารวจเอก  ชาลี  เทพา 
 ๒๖๑๗ พันตํารวจเอก  ชํานาญ  รวดเร็ว 
 ๒๖๑๘ พันตํารวจเอก  ชูชาติ  สุวรรณาคม 
 ๒๖๑๙ พันตํารวจเอก  โชคชัย 
  ดีประเสริฐวิทย 
 ๒๖๒๐ พันตํารวจเอก  ไชยยันต  วงศสุวรรณ 
 ๒๖๒๑ พันตํารวจเอก  ฌาณไชย 
  แกลวเขตตการ 
 ๒๖๒๒ พันตํารวจเอก  ฐณพล  มณีภาค 



หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๖๒๓ พันตํารวจเอก  ฐิติราช 
  หนองหารพิทักษ 
 ๒๖๒๔ พันตํารวจเอก  ณพรรษ  เย็นสุดใจ 
 ๒๖๒๕ พันตํารวจเอก  ณรงคศักด์ิ  เสาวคนธ 
 ๒๖๒๖ พันตํารวจเอก  ณัฎฐภัทร  รอดคําดี 
 ๒๖๒๗ พันตํารวจเอก  ดร  ปนเฉลียว 
 ๒๖๒๘ พันตํารวจเอก  ดํารงค  วัฒโนดร 
 ๒๖๒๙ พันตํารวจเอก  ตอศักด์ิ  ชูขํา 
 ๒๖๓๐ พันตํารวจเอก  ทนงศักด์ิ  ภัทรภาณุ 
 ๒๖๓๑ พันตํารวจเอก  ทรงธรรม  อัลภาชน 
 ๒๖๓๒ พันตํารวจเอก  ทรงวุฒิ 
  ถวัลยกิจดํารงค 
 ๒๖๓๓ พันตํารวจเอก  ทรรศณรงค  วิญญรัตน 
 ๒๖๓๔ พันตํารวจเอก  ทวิช  ฤกษจํานง 
 ๒๖๓๕ พันตํารวจเอก  ทวีศักด์ิ  ตูจินดา 
 ๒๖๓๖ พันตํารวจเอก  ทวีศักด์ิ  เทียมชัยภูมิ 
 ๒๖๓๗ พันตํารวจเอก  เทศา  ศิริวาโท 
 ๒๖๓๘ พันตํารวจเอก  เทอดไทย  ศรลัมพ 
 ๒๖๓๙ พันตํารวจเอก  เทอดศักด์ิ  รุจิรวงศ 
 ๒๖๔๐ พันตํารวจเอก  ธงชัย  โตงาม 
 ๒๖๔๑ พันตํารวจเอก  ธนพล  สนเทศ 
 ๒๖๔๒ พันตํารวจเอก  ธนภาค  ชินกฤษศิริ 
 ๒๖๔๓ พันตํารวจเอก  ธนิตศักด์ิ  ธีระสวัสด์ิ 
 ๒๖๔๔ พันตํารวจเอก  ธเนศ  วารายานนท 
 ๒๖๔๕ พันตํารวจเอก  ธยานฤทธิ์ 
  เอกเผาพันธุ 

 ๒๖๔๖ พันตํารวจเอก  ธัชกร  โหละสุต 
 ๒๖๔๗ พันตํารวจเอก  ธัชพล  แสงแกว 
 ๒๖๔๘ พันตํารวจเอก  ธีรชล  ประทุมมณี 
 ๒๖๔๙ พันตํารวจเอก  ธีรพล  คุปตานนท 
 ๒๖๕๐ พันตํารวจเอก  นรบุญ  แนนหนา 
 ๒๖๕๑ พันตํารวจเอก  นเรศน  นอยนารถ 
 ๒๖๕๒ พันตํารวจเอก  นิคม  ปลื้มจิตรชม 
 ๒๖๕๓ พันตํารวจเอก  นิบูลย  ดวงบุบผา 
 ๒๖๕๔ พันตํารวจเอก  นิราศ  จารุเวศ 
 ๒๖๕๕ พันตํารวจเอก  บัณฑิต  คุณจักร 
 ๒๖๕๖ พันตํารวจเอก  บุญชัย  พงศไพฑูรย 
 ๒๖๕๗ พันตํารวจเอก  บุญยครอง 
  มุสิกบุญเลิศ 
 ๒๖๕๘ พันตํารวจเอก  ปชา  รัตนพันธ 
 ๒๖๕๙ พันตํารวจเอก  ประธาน 
  จันทรศรีวงศ 
 ๒๖๖๐ พันตํารวจเอก  ประยุทธ  ชวนะวงศ 
 ๒๖๖๑ พันตํารวจเอก  ประสาท  ตายดํารงค 
 ๒๖๖๒ พันตํารวจเอก  ประเสริฐ 
  จันทรสวาง 
 ๒๖๖๓ พันตํารวจเอก  ปาน  ตันตระกูล 
 ๒๖๖๔ พันตํารวจเอก  ปยะพล 
  โมกขะวรรธนะ 
 ๒๖๖๕ พันตํารวจเอก  พงษศักด์ิ   
  นาควิจิตร 
 ๒๖๖๖ พันตํารวจเอก  พจน  วิญญาวงศ 
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 ๒๖๖๗ พันตํารวจเอก  พนมพร 
  อิทธิประเสริฐ 
 ๒๖๖๘ พันตํารวจเอก  พศิน  นกสกุล 
 ๒๖๖๙ พันตํารวจเอก  พัลลภ  ทีประวิภาต 
 ๒๖๗๐ พันตํารวจเอก  พายัพ  ทองชื่น 
 ๒๖๗๑ พันตํารวจเอก  พิชัย  เจียมบุรเศรษฐ 
 ๒๖๗๒ พันตํารวจเอก  พิชัย  ลิขิต 
 ๒๖๗๓ พันตํารวจเอก  พิชัย  ศิลาทอง 
 ๒๖๗๔ พันตํารวจเอก  พิชัย  สุวรรณเอี่ยม 
 ๒๖๗๕ พันตํารวจเอก  พิชิตพล  แจมโสภณ 
 ๒๖๗๖ พันตํารวจเอก  พิเชษฐ  วัฒนลักษณ 
 ๒๖๗๗ พันตํารวจเอก  พินิจ  แฝงยงค 
 ๒๖๗๘ พันตํารวจเอก  พินิจ  สัตยเจริญ 
 ๒๖๗๙ พันตํารวจเอก  พิภพ  เบี้ยวไขมุข 
 ๒๖๘๐ พันตํารวจเอก  พุทธิชาต  เอกฉันท 
 ๒๖๘๑ พันตํารวจเอก  พูลทรัพย 
  ประเสริฐศักด์ิ 
 ๒๖๘๒ พันตํารวจเอก  ไพฑูรย  เพิ่มศิริวิศาล 
 ๒๖๘๓ พันตํารวจเอก  ไพฑูรย  อุดมศักด์ิ 
 ๒๖๘๔ พันตํารวจเอก  ไพโรจน  ตันวิสุทธิ์ 
 ๒๖๘๕ พันตํารวจเอก  ไพศาล  เชื้อรอต 
 ๒๖๘๖ พันตํารวจเอก  ภวัต  พรหมมะกฤต 
 ๒๖๘๗ พันตํารวจเอก  ภักดี  จิรางกูล 
 ๒๖๘๘ พันตํารวจเอก  ภิรมยพงศ  พงศภิรมย 
 ๒๖๘๙ พันตํารวจเอก  มงคล  หรุนเริงใจ 
 ๒๖๙๐ พันตํารวจเอก  มนตรี  โปตระนันทน 

 ๒๖๙๑ พันตํารวจเอก  มนตรี  ศรีนพคุณ 
 ๒๖๙๒ พันตํารวจเอก  มนตสัณฑ  ไกรแกลว 
 ๒๖๙๓ พันตํารวจเอก  มันทาร  อภัยวงศ 
 ๒๖๙๔ พันตํารวจเอก  มิสกวัน  บัวรา 
 ๒๖๙๕ พันตํารวจเอก  เมธี  กุศลสราง 
 ๒๖๙๖ พันตํารวจเอก  ยุทธนา  ตุงคะเสน 
 ๒๖๙๗ พันตํารวจเอก  รชต  สืบสายอน 
 ๒๖๙๘ พันตํารวจเอก  รังสิต  พิริยายน 
 ๒๖๙๙ พันตํารวจเอก  รัฐกาญจน 
  กาญจนโชติ 
 ๒๗๐๐ พันตํารวจเอก  รัฐพงษ  ย้ิมใหญ 
 ๒๗๐๑ พันตํารวจเอก  เลิศ  วงศอารยะ 
 ๒๗๐๒ พันตํารวจเอก  เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ 
 ๒๗๐๓ พันตํารวจเอก  วัชระ  สังวรโยธิน 
 ๒๗๐๔ พันตํารวจเอก  วัฒนา  กฤติยะโชติ 
 ๒๗๐๕ พันตํารวจเอก  วัฒนา  เขตรสมุทร 
 ๒๗๐๖ พันตํารวจเอก  วัฒนา  เงินหมื่น 
 ๒๗๐๗ พันตํารวจเอก  วารินทร  แกวชมภู 
 ๒๗๐๘ พันตํารวจเอก  วาสุกรี  คําพิทักษ 
 ๒๗๐๙ พันตํารวจเอก  วิชัย  ปยะวงศวัฒนา 
 ๒๗๑๐ พนัตํารวจเอก  วิทยา  รัตนวิชช 
 ๒๗๑๑ พันตํารวจเอก  วิรัช  วัชรขจร 
 ๒๗๑๒ พันตํารวจเอก  วิโรจน  เลติกุล 
 ๒๗๑๓ พันตํารวจเอก  วิโรจน 
  สัตยสัณหสกุล 
 ๒๗๑๔ พันตํารวจเอก  วิวัฒน  วรรธนะวิบูลย 
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 ๒๗๑๕ พันตํารวจเอก  วิสนุ 
  ปราสาททองโอสถ 
 ๒๗๑๖ พันตํารวจเอก  วีระดล  ขํารัตน 
 ๒๗๑๗ พันตํารวจเอก  วีระพล  สกุลมีฤทธิ์ 
 ๒๗๑๘ พันตํารวจเอก  วีระพัฒน  ตันศรีสกุล 
 ๒๗๑๙ พันตํารวจเอก  วีระศักด์ิ  ชลายนคุปต 
 ๒๗๒๐ พันตํารวจเอก  ศรายุทธิ์  พูลธัญญะ 
 ๒๗๒๑ พันตํารวจเอก  ศักดา  ชื่นภักดี 
 ๒๗๒๒ พันตํารวจเอก  ศักด์ิชัย  ตันบุญเอก 
 ๒๗๒๓ พันตํารวจเอก  ศักด์ิประเสริฐ 
  เกิดผล 
 ๒๗๒๔ พันตํารวจเอก  ศิรินทร  ผดุงชีวิตร 
 ๒๗๒๕ พันตํารวจเอก  ศิริวัฒน  บุรณศิริ 
 ๒๗๒๖ พันตํารวจเอก  ศิวพงศ  อินทะเสาระ 
 ๒๗๒๗ พันตํารวจเอก  ศุภกิจ  ศรีจันทรนนท 
 ๒๗๒๘ พันตํารวจเอก  สมควร  คัมภีระ 
 ๒๗๒๙ พันตํารวจเอก  สมชาย  จายะภูมิ 
 ๒๗๓๐ พันตํารวจเอก  สมชาย  ธีรนนท 
 ๒๗๓๑ พันตํารวจเอก  สมบัติ  วัฒนไพศาล 
 ๒๗๓๒ พันตํารวจเอก  สมบัติ  ศุภชีวะ 
 ๒๗๓๓ พันตํารวจเอก  สมบูรณ 
  ขจรสารสิทธิ์ 
 ๒๗๓๔ พันตํารวจเอก  สมพงษ 
  ทองวีระประเสริฐ 
 ๒๗๓๕ พันตํารวจเอก  สมพงษ  พุฒนิล 
 ๒๗๓๖ พันตํารวจเอก  สมพล  อัครเดโชชัย 

 ๒๗๓๗ พันตํารวจเอก  สมโภชน  โพธิ์ทอง 
 ๒๗๓๘ พันตํารวจเอก  สมวุฒิ  วรรณพิรุณ 
 ๒๗๓๙ พันตํารวจเอก  สมศักด์ิ  งามพาณิชย 
 ๒๗๔๐ พันตํารวจเอก  สมหมาย 
  กองวิสัยสุข 
 ๒๗๔๑ พันตํารวจเอก  สมาน  สุดใจ 
 ๒๗๔๒ พันตํารวจเอก  สรศักด์ิ  เย็นเปรม 
 ๒๗๔๓ พันตํารวจเอก  สราวุธ  พีรานนท 
 ๒๗๔๔ พันตํารวจเอก  สักกฉัฐ  กิตติขจร 
 ๒๗๔๕ พันตํารวจเอก  สัญชัย  ไชยอําพร 
 ๒๗๔๖ พันตํารวจเอก  สัญชัย  สุนทรบุระ 
 ๒๗๔๗ พันตํารวจเอก  สัญญา  บัวเจริญ 
 ๒๗๔๘ พันตํารวจเอก  สันชัย  วสุนธรา 
 ๒๗๔๙ พันตํารวจเอก  สันติ  รัชตะวรรณ 
 ๒๗๕๐ พันตํารวจเอก  สาโรจน  พรหมเจริญ 
 ๒๗๕๑ พนัตํารวจเอก  สําเนา  ครุฑไชยันต 
 ๒๗๕๒ พันตํารวจเอก  สําเริง  สุวรรณพงษ 
 ๒๗๕๓ พันตํารวจเอก  สิทธวีร  วิชัยธนพัฒน 
 ๒๗๕๔ พันตํารวจเอก  สิทธิชัย  เย่ียมอภิชาติ 
 ๒๗๕๕ พันตํารวจเอก  สิทธิเดช 
  แสงศิรินาวิน 
 ๒๗๕๖ พันตํารวจเอก  สิทธิพัฒน 
  ตันติยานนท 
 ๒๗๕๗ พันตํารวจเอก  สุชาติ  กังวารจิตต 
 ๒๗๕๘ พันตํารวจเอก  สุทัตต  จารุดิลก 
 ๒๗๕๙ พันตํารวจเอก  สุทัศน  อันทานนท 
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 ๒๗๖๐ พันตํารวจเอก  สุธีระ  ปุณณะบุตร 
 ๒๗๖๑ พันตํารวจเอก  สุธี  สุทธิศิริวัฒนะ 
 ๒๗๖๒ พันตํารวจเอก  สุเมธ  พงษลิมานนท 
 ๒๗๖๓ พันตํารวจเอก  สุรชัย  วัชรโยธิน 
 ๒๗๖๔ พันตํารวจเอก  สุรชัย  สืบสุข 
 ๒๗๖๕ พันตํารวจเอก  สุรพงษ  กายตะวัน 
 ๒๗๖๖ พันตํารวจเอก  สุรพงษ  พงษอราม 
 ๒๗๖๗ พันตํารวจเอก  สุรพล  พินิจชอบ 
 ๒๗๖๘ พันตํารวจเอก  สุรพล 
  วิรัตนโยสินทร 
 ๒๗๖๙ พันตํารวจเอก  สุรพล  ศรีวงศ 
 ๒๗๗๐ พันตํารวจเอก  สุรพล  หอมชื่นชม 
 ๒๗๗๑ พันตํารวจเอก  เสนห  อรุณพันธุ 
 ๒๗๗๒ พันตํารวจเอก  เสรี  วิไลลักษณ 
 ๒๗๗๓ พันตํารวจเอก  แสงสูรย  กรรณสูต 
 ๒๗๗๔ พันตํารวจเอก  อดิศร  งามจิตสุขศรี 
 ๒๗๗๕ พันตํารวจเอก  อธิวัฒน  บุญรัตน 
 ๒๗๗๖ พันตํารวจเอก  อนันต  โตสงวน 
 ๒๗๗๗ พันตํารวจเอก  อนุชัย  เล็กบํารุง 
 ๒๗๗๘ พันตํารวจเอก  อภิชาติ  เชื้อเทศ 
 ๒๗๗๙ พันตํารวจเอก  อภิเชษฐ  จรณี 
 ๒๗๘๐ พันตํารวจเอก  อภิรักษ  หงษทอง 
 ๒๗๘๑ พันตํารวจเอก  อมรศักด์ิ 
  ศศิวรรณพงศ 
 ๒๗๘๒ พันตํารวจเอก  อรรณพ  ปนแจง 
 ๒๗๘๓ พันตํารวจเอก  อรรถกิจ  กรณทอง 

 ๒๗๘๔ พันตํารวจเอก  อรรถพันธ 
  พรมณฑารัตน 
 ๒๗๘๕ พันตํารวจเอก  อลงกรณ  หทัยยุทธ 
 ๒๗๘๖ พันตํารวจเอก  อังกูร  พูลเจริญ 
 ๒๗๘๗ พันตํารวจเอก  อัจฉริยะ  แกวจินดา 
 ๒๗๘๘ พันตํารวจเอก  อศัวิน  ธรรมพิทักษ 
 ๒๗๘๙ พันตํารวจเอก  อาทิตย  อินทเวคิน 
 ๒๗๙๐ พันตํารวจเอก  อานุภาพ  ธรรมพิพิธ 
 ๒๗๙๑ พันตํารวจเอก  อิทธิพล  พิริยะภิญโญ 
 ๒๗๙๒ พันตํารวจเอก  อิทธิวัฒน  เพียรเลิศ 
 ๒๗๙๓ พันตํารวจเอก  อุกฤษฎ  เทศประทีป 
 ๒๗๙๔ พันตํารวจเอก  อุดมชัย  อมาตยกุล 
 ๒๗๙๕ พันตํารวจเอก  อุฬาร  อเนกบุณย 
 ๒๗๙๖ พันตํารวจเอก  เอกพันธ 
  ศรีศักด์ิสกุล 
 ๒๗๙๗ พันตํารวจเอก  โอภาส  พิรุณสาร 
 ๒๗๙๘ นายสุทธิรักษ  ทรงศิวิไล 
 ๒๗๙๙ นายกิตติ  ล้ิมพงษ 
 ๒๘๐๐ นายเกตุชัย  ธนเศรษฐ 
 ๒๘๐๑ นายโกศล  ขําศิริ 
 ๒๘๐๒ นายเขมชาติ  ศุภนรากุล 
 ๒๘๐๓ นายคมน  พิมพาพัฒนโยธิน 
 ๒๘๐๔ นายจํารัส  มาลยเขตยานนท 
 ๒๘๐๕ นายเฉลิมพล  สุวพานิช 
 ๒๘๐๖ นายชัย  ฉินนะโสต 
 ๒๘๐๗ นายชัยรัตน  ขนิษฐบุตร 
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 ๒๘๐๘ นายซาเล็ม  อุสตัส 
 ๒๘๐๙ นายตอยศ  วงศสุนทร 
 ๒๘๑๐ นายทินกร  เขมะวิชานุรัตน 
 ๒๘๑๑ นายธรรมนูญ  เรืองดิษฐ 
 ๒๘๑๒ นายนรินทร  กมลรัตน 
 ๒๘๑๓ นายบัณฑิต  สิริสาลี 
 ๒๘๑๔ นายประหยัด  พวงจําปา 
 ๒๘๑๕ นายภาส  ภาสสัทธา 
 ๒๘๑๖ นายภูมิวัฒน  รัตนผล 
 ๒๘๑๗ นายยงยุทธ  มะลิทอง 
 ๒๘๑๘ นายวรวิทย  ทิพยธรรมธารา 
 ๒๘๑๙ นายวลฺลภ  ยุติธรรมดํารง 
 ๒๘๒๐ นายวันชัย  วงษซ้ิม 
 ๒๘๒๑ นายวิทยา  อาคมพิทักษ 
 ๒๘๒๒ นายสมชาย  เจตชวลิต 
 ๒๘๒๓ นายสมชาย  ลือเรืองสุวรรณ 
 ๒๘๒๔ นายสานิตย  นิมมานโสภณ 
 ๒๘๒๕ นายสุชาติ  ฉิมนอย 
 ๒๘๒๖ นายสุรพงษ  วิชญกิตติ 
 ๒๘๒๗ นายสุรินทร  เพชรชูพงศ 
 ๒๘๒๘ นายโสภณ  วงศสิโรจนกุล 
 ๒๘๒๙ นายอดิศักด์ิ  สาสนัส 
 ๒๘๓๐ นายอุดมศักด์ิ  ดุลยประพันธ 
 ๒๘๓๑ นายกฤษณพล  ณ  ถลาง 
 ๒๘๓๒ นายกฤษดา  ภูวรักษ 
 ๒๘๓๓ นายกลอน  รักษา 

 ๒๘๓๔ นายกิตติกร  กิตติพานประยูร 
 ๒๘๓๕ นายกิตติพงษ  กลิ่นขจร 
 ๒๘๓๖ นายกิตติศักด์ิ  สนธิเณร 
 ๒๘๓๗ นายกีรติ  กีรติยุติ 
 ๒๘๓๘ นายเกริกเกียรติ  พุทธสถิตย 
 ๒๘๓๙ นายเกรียงไกร  จรรยามั่น 
 ๒๘๔๐ นายเกรียงศักด์ิ  ผองโสภณ 
 ๒๘๔๑ นายจรัล  เตชะวิจิตรา 
 ๒๘๔๒ นายจักรวาล  ทนกลา 
 ๒๘๔๓ นายจารุ  จริยาวุฒิกุล 
 ๒๘๔๔ นายจิรวัฒน  กลาการรบ 
 ๒๘๔๕ นายจุมพล  เชาวลิต 
 ๒๘๔๖ นายจุฬา  อินอิว 
 ๒๘๔๗ นายเจดีย  เอี่ยมศรีปลั่ง 
 ๒๘๔๘ นายเจริญชัย  ตรีวัฒนาวงศ 
 ๒๘๔๙ นายเจริญชัย  อัศวพิริยอนันต 
 ๒๘๕๐ นายชกูล  โตออน 
 ๒๘๕๑ นายชวพันธุ  สิทธิวัจน 
 ๒๘๕๒ นายชัยรัตน  ปยะพลากร 
 ๒๘๕๓ นายชัยฤกษ  หิมพานต 
 ๒๘๕๔ นายชาญคณิต  ตันพิริยะกุล 
 ๒๘๕๕ นายชาญชัย  กุประดิษฐ 
 ๒๘๕๖ นายชาญชัย  ศรีแสงทรัพย 
 ๒๘๕๗ นายชํานาญ  สายสีทอง 
 ๒๘๕๘ นายชูชัย  สุทธิสวางวงศ 
 ๒๘๕๙ นายชูชาติ  เทพวีระ 



หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๘๖๐ นายเชาวน  ถวัลยธัญญา 
 ๒๘๖๑ นายฐิตชัย  มุงสันติ 
 ๒๘๖๒ นายณรงค  ซึงถาวร 
 ๒๘๖๓ นายณัฐกิตต์ิ  มฤคินทร 
 ๒๘๖๔ นายณัฐพล  จุลละเกศ 
 ๒๘๖๕ นายดล  บุนนาค 
 ๒๘๖๖ นายตรัสร  บวรวัฒนานนท 
 ๒๘๖๗ นายถาวร  เศษมะพล 
 ๒๘๖๘ นายทรงพล  อยูสําราญ 
 ๒๘๖๙ นายทรงฤทธิ์  โพธิ์ศรี 
 ๒๘๗๐ นายทวีศักด์ิ  ไกรยา 
 ๒๘๗๑ นายทวีศักด์ิ  ทัศนชัยสิทธิ์ 
 ๒๘๗๒ นายทานนท  สันติพิทักษ 
 ๒๘๗๓ นายเทอดชัย  ธนะพงศพร 
 ๒๘๗๔ นายธนา  วิริยะวินิจเจริญ 
 ๒๘๗๕ นายธเนศ  ตันวิรัช 
 ๒๘๗๖ นายธีรวิชช  ควรเสรี 
 ๒๘๗๗ นายธีรศักด์ิ  คงเทพ 
 ๒๘๗๘ นายธีระชัย  กระแสทรง 
 ๒๘๗๙ นายนพรัตน  บุญจร 
 ๒๘๘๐ นายนพรัตน  รุพันธ 
 ๒๘๘๑ นายนันทน  อินทนนท 
 ๒๘๘๒ นายนิพันธ  อักษรกาญจน 
 ๒๘๘๓ นายบัว  แกวจิตร 
 ๒๘๘๔ นายบุญชัย  ภูรีเสถียร 
 ๒๘๘๕ นายปกรณ  ประเสริฐศักด์ิ 

 ๒๘๘๖ นายปณัฐ  สมบูรณสิน 
 ๒๘๘๗ นายปรเมศร  บัณฑราภิวัฒน 
 ๒๘๘๘ นายประคอง  ศรีสุวรรณ 
 ๒๘๘๙ นายประทักษชัย  ธนฉายสวัสด์ิ 
 ๒๘๙๐ นายประภาศ  คงเอียด 
 ๒๘๙๑ นายประภาส  สุขศิริ 
 ๒๘๙๒ นายปริญญา  ปานเพชร 
 ๒๘๙๓ นายปริญญา  สิตะโปสะ 
 ๒๘๙๔ นายปรีชา  พรหมเพชร 
 ๒๘๙๕ นายปญจพล  เสนหสังคม 
 ๒๘๙๖ นายปยพงศ  คงวัฒนานนท 
 ๒๘๙๗ นายพรชัย  หวังประเสริฐกุล 
 ๒๘๙๘ นายพรณรงค  ศรีตระกูล 
 ๒๘๙๙ นายพลพัฒน  ศรศักดา 
 ๒๙๐๐ นายพัฐวิศ  สังขวงษา 
 ๒๙๐๑ นายพิชิต  รงคพิชญ 
 ๒๙๐๒ นายพิทักษ  เร่ิมกอกุล 
 ๒๙๐๓ นายพิสิทธิ์  ฉายะไพสิฐพร 
 ๒๙๐๔ นายเพชร  ทองเย้ิน 
 ๒๙๐๕ นายไพฑูรย  อุยมาก 
 ๒๙๐๖ นายไพโรจน  ทิมจันทร 
 ๒๙๐๗ นายไพโรจน  อุชชิน 
 ๒๙๐๘ นายมนตชัย  สิรินิจศรีวงศ 
 ๒๙๐๙ นายมนูญ  นรศาศวัต 
 ๒๙๑๐ นายมหาชัย  ศรีทองกลาง 
 ๒๙๑๑ นายมานะ  ไชยันโต 



หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๙๑๒ นายมารุต  เปาประยูร 
 ๒๙๑๓ นายมีศักด์ิ  ปอมยุคล 
 ๒๙๑๔ นายยอดชาย  ชอบทางศิลป 
 ๒๙๑๕ นายรักกิจ  วิริยะประเสริฐ 
 ๒๙๑๖ นายเริงชัย  ล้ิมภักดี 
 ๒๙๑๗ นายวรกฤต  วรรณรัตน 
 ๒๙๑๘ นายวรัญู  แสงศิริ 
 ๒๙๑๙ นายวสันต  ศรีอันประเสริฐ 
 ๒๙๒๐ นายวัชรินทร  ฤชุโรจน 
 ๒๙๒๑ นายวัฒนา  อรรถารส 
 ๒๙๒๒ นายวิชล  วิมุตติสุข 
 ๒๙๒๓ นายวิชา  ใจจันทรเดือน 
 ๒๙๒๔ นายวิเชษฐ  อุนอํานวยสุข 
 ๒๙๒๕ นายวิญู  พิชัย 
 ๒๙๒๖ นายวิฑูรย  ชุนชาติประเสริฐ 
 ๒๙๒๗ นายวิทยา  จันทรชื่น 
 ๒๙๒๘ นายวิทยา  ชัยศาสตรศิลป 
 ๒๙๒๙ นายวิทยา  วิมลสุรนาถ 
 ๒๙๓๐ นายวิรัตน  ชํานาญการ 
 ๒๙๓๑ นายวิสูตร  มานะพิทักษ 
 ๒๙๓๒ นายวีระเวช  ลีฬหะบํารุง 
 ๒๙๓๓ นายวีระศักด์ิ  ไชยสุขเจริญกุล 
 ๒๙๓๔ นายวุฒิพงษ  แจมกระจาย 
 ๒๙๓๕ นายศักดา  วัตตธรรม 
 ๒๙๓๖ นายศิระ  โกสิยารักษ 
 ๒๙๓๗ นายสญชัย  กีรติกฤติยานนท 

 ๒๙๓๘ นายสมเกียรติ  ฑีฆาอุตมากร 
 ๒๙๓๙ นายสมคิด  บุญวัฒน 
 ๒๙๔๐ นายสมชัย  สงวนนภาพร 
 ๒๙๔๑ นายสมชาย  จันทรนาค 
 ๒๙๔๒ นายสมชาย  จันทรรองศรี 
 ๒๙๔๓ นายสมชาย  ทองสีมัน 
 ๒๙๔๔ นายสมโชค  มีมะแม 
 ๒๙๔๕ นายสมพงษ  สุรวัฒนานันท 
 ๒๙๔๖ นายสมยศ  กอไพศาล 
 ๒๙๔๗ นายสมศักด์ิ  ทิมพิทักษ 
 ๒๙๔๘ นายสราวุธ  มุงรวยกลาง 
 ๒๙๔๙ นายสวัสด์ิ  คงใหม 
 ๒๙๕๐ นายสัญญา  จีระออน 
 ๒๙๕๑ นายสันทัศน  นิภาวงศ 
 ๒๙๕๒ นายสิงหพิทักษ  ละมูลมอญ 
 ๒๙๕๓ นายสิริชัย  จันทรดอก 
 ๒๙๕๔ นายสุกิจ  เกศณรายณ 
 ๒๙๕๕ นายสุทธิศักด์ิ  สุขบุญพันธ 
 ๒๙๕๖ นายสุทัต  บินรามัน 
 ๒๙๕๗ นายสุเทพ  ภักดิกมล 
 ๒๙๕๘ นายสุธรรม  จุลิรัชนีกร 
 ๒๙๕๙ นายสุนทร  คงศรีชาย 
 ๒๙๖๐ นายสุนทร  ศันติวิชยะ 
 ๒๙๖๑ นายสุภชัย  ศิริบูรณ 
 ๒๙๖๒ นายสุรพร  ชลสาคร 
 ๒๙๖๓ นายสุรพันธ  เจริญกิตติ 



หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๙๖๔ นายสุรศักด์ิ  วิศิษฎสมบัติ 
 ๒๙๖๕ นายสุรศักด์ิ  โสมคลาย 
 ๒๙๖๖ นายสุรัชฎ  เตชัสวงศ 
 ๒๙๖๗ นายสุริยะ  รุงรัตนวณิชย 
 ๒๙๖๘ นายสุวิช  ปนุตติกร 
 ๒๙๖๙ นายสุวิชา  สุขเกษมหทัย 
 ๒๙๗๐ นายเสนีย  ไชยวุฒิ 
 ๒๙๗๑ นายอดิศร  บุปผเวส 
 ๒๙๗๒ นายอธิคม  จําปา 
 ๒๙๗๓ นายอนนท  เศรษฐชวาลวงษ 
 ๒๙๗๔ นายอนันต  บุญแยม 
 ๒๙๗๕ นายอนันต  พรอมพูล 
 ๒๙๗๖ นายอนุชา  ทองวงศสกุล 
 ๒๙๗๗ นายอรรถกร  สมบัติชัย 
 ๒๙๗๘ นายอิทธิพล  โสขุมา 
 ๒๙๗๙ นายอุดม  แสนบุญศิริ 
 ๒๙๘๐ นายชวรัตน  รุกขพันธุ 
 ๒๙๘๑ นายชัชวาลย  ชาญชัย 
 ๒๙๘๒ นายยุทธนา  ศรีตระกูล 
 ๒๙๘๓ พันตํารวจเอก  สีหนาท  ประยูรรัตน 
 ๒๙๘๔ นายจักราวุธ  มณีฤทธิ์ 
 ๒๙๘๕ นายทศพร  ดํารงรัตน 
 ๒๙๘๖ นายธนิก  ยูถะสุนทร 
 ๒๙๘๗ นายบุญตวง  สารศักด์ิ 
 ๒๙๘๘ นายเริงศักด์ิ  โหราเรือง 
 ๒๙๘๙ นายวันชัย  ถนอมศักด์ิ 

 ๒๙๙๐ นายวิชัย  สุริยจักรยุทธนา 
 ๒๙๙๑ นายอนันต  มโนมัยพิบูลย 
 ๒๙๙๒ นางนฤมล  ธรรมครองอาตม 
 ๒๙๙๓ นางเพ็ญศรี  วงศเสรี 
 ๒๙๙๔ นางรดาวรรณ  วานิช 
 ๒๙๙๕ นางสาวจิตรา  เตชะเสน 
 ๒๙๙๖ นางฉวีวรรณ  สุวรรณหงส 
 ๒๙๙๗ นางชุตินาฏ  วงศสุบรรณ 
 ๒๙๙๘ นางสาวภารณี  วัฒนา 
 ๒๙๙๙ นางสาวเยาวลักษณ  กุลพานิช 
 ๓๐๐๐ นางสาวรังสิมา  จารุภา 
 ๓๐๐๑ นางลดาวัลย  บัวเอี่ยม 
 ๓๐๐๒ นางวนิดา  สักการโกศล 
 ๓๐๐๓ นางวิลาวัลย  ตันรัตนกุล 
 ๓๐๐๔ นางสาวสมศรี  เหลืองมณีรัตน 
 ๓๐๐๕ นางอรวรรณ  ขุมทรัพย 
 ๓๐๐๖ นางสาวอรวรรณ  นุยภักดี 
 ๓๐๐๗ นางอัจฉรา  หงสสุวรรณรวี 
 ๓๐๐๘ พลตรีหญิง  ทองสุข  ปยะสิน 
 ๓๐๐๙ พลตรีหญิง  เทวี  ชัยเดช 
 ๓๐๑๐ พลตรีหญิง  เนาวรัตน  กระแสเวส 
 ๓๐๑๑ พลตรีหญิง  อิสริยา  จารุวัติ 
 ๓๐๑๒ พลเรือตรีหญิง  รพีพรรณ  แกวรัศมี 
 ๓๐๑๓ พลอากาศตรีหญิง  เกศจี  พินิจอักษร 
 ๓๐๑๔ พลอากาศตรีหญิง  ณิชาภา 
  พาชัยยุทธ 



หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๐๑๕ พลอากาศตรีหญิง  ดวงรัตน 
  แยมสอน 
 ๓๐๑๖ พลอากาศตรีหญิง  ทัศนีย 
  ศรีสมศักด์ิ 
 ๓๐๑๗ พลอากาศตรีหญิง  เรขา  อุไรเลิศ 
 ๓๐๑๘ พลอากาศตรีหญิง  สุรางค 
  โทณานนท 
 ๓๐๑๙ พลอากาศตรีหญิง  สุวิภา  จุทัยรัศม 
 ๓๐๒๐ พลอากาศตรีหญิง  เอื้อมพร 
  เชาวนวิทยา 
 ๓๐๒๑ พันเอกหญิง  กนกทิพย  รัตนพิทักษ 
 ๓๐๒๒ พันเอกหญิง  กรรณิกา  ตาตะนันทน 
 ๓๐๒๓ พันเอกหญิง  กรองทอง  บรรจงรักษ 
 ๓๐๒๔ พันเอกหญิง  กฤตยา  ชมไพศาล 
 ๓๐๒๕ พันเอกหญิง  กันยา  พฤกษขจร 
 ๓๐๒๖ พันเอกหญิง  กาญจนา  อุนอารมย 
 ๓๐๒๗ พันเอกหญิง  กิติยา  จันทรนิมะ 
 ๓๐๒๘ พันเอกหญิง  ก่ิงทอง  สุทธิพงศ 
 ๓๐๒๙ พันเอกหญิง  กุมาริกา  วีระมงคล 
 ๓๐๓๐ พันเอกหญิง  เกศินี  ศิริวัฒน 
 ๓๐๓๑ พันเอกหญิง  ขมาพร  มานะกิจ 
 ๓๐๓๒ พันเอกหญิง  ขวัญตา  สงาเนตร 
 ๓๐๓๓ พันเอกหญิง  คมคาย  นุกูลกิจ 
 ๓๐๓๔ พันเอกหญิง  คํารัตน  บุญเฉลียว 
 ๓๐๓๕ พันเอกหญิง  จินตนา  เกิดผล 
 ๓๐๓๖ พันเอกหญิง  จิรวัฒน  อไุรเลิศ 

 ๓๐๓๗ พันเอกหญิง  จิราภรณ  ทองสุโชติ 
 ๓๐๓๘ พันเอกหญิง  จุฑามาศ  เพชรจันทร 
 ๓๐๓๙ พันเอกหญิง  จุฑารัตน  จิตเมตตา 
 ๓๐๔๐ พันเอกหญิง  ฉัตรสุดา  ณ  ปอมเพ็ชร 
 ๓๐๔๑ พันเอกหญิง  ฉายพรรณ  ไทยวัฒน 
 ๓๐๔๒ พันเอกหญิง  ชกานาฏ  จันทรวงศ 
 ๓๐๔๓ พันเอกหญิง  ดวงกมล  สุคนธทรัพย 
 ๓๐๔๔ พันเอกหญิง  ดวงพร  จันทรละออ 
 ๓๐๔๕ พันเอกหญิง  ดวงพร  เชี่ยววิทย 
 ๓๐๔๖ พันเอกหญิง  ตวงทอง  รัศมิทัต 
 ๓๐๔๗ พันเอกหญิง  เตือนใจ  ฟุงเกียรติชัย 
 ๓๐๔๘ พันเอกหญิง  เตือนตา  จันทรัศมี 
 ๓๐๔๙ พันเอกหญิง  เต็มดวง  ชูชื่น 
 ๓๐๕๐ พันเอกหญิง  ทรรศนีย  วุฒิวณิชย 
 ๓๐๕๑ พันเอกหญงิ  ทัศนีย  แสวงทรัพย 
 ๓๐๕๒ พันเอกหญิง  นงเยาว  เกตุนุติ 
 ๓๐๕๓ พันเอกหญิง  นงลักษณ  เกตุจรูญ 
 ๓๐๕๔ พันเอกหญิง  นพพร  ภวมนตรี 
 ๓๐๕๕ พันเอกหญิง  นภพร  การุณยะวนิช 
 ๓๐๕๖ พันเอกหญิง  นัยนา  พุมจันทน 
 ๓๐๕๗ พันเอกหญิง  นิทรา  ทหราวานิช 
 ๓๐๕๘ พันเอกหญิง  นิธิมา  สมบูรณทรัพย 
 ๓๐๕๙ พันเอกหญิง  นินนา  บุณยะประภัศร 
 ๓๐๖๐ พันเอกหญิง  เนาวรัตน  โรจนวิทยา 
 ๓๐๖๑ พันเอกหญิง  ปรียาพันธ  แสงอรุณ 
 ๓๐๖๒ พันเอกหญิง  ปานทิพย  ศิริพิบูลย 



หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๐๖๓ พันเอกหญิง  พรรณบุปผา  ชูวิเชียร 
 ๓๐๖๔ พันเอกหญิง  พรรณผกา 
  บุณยประสิทธิ์ 
 ๓๐๖๕ พันเอกหญิง  พัชรินทร  อุบลศรี 
 ๓๐๖๖ พันเอกหญิง  พิไลจิตร  ไทยกลา 
 ๓๐๖๗ พันเอกหญิง  พูลทรัพย  โตจําเริญ 
 ๓๐๖๘ พันเอกหญิง  พูลศรี  รัศมี 
 ๓๐๖๙ พันเอกหญิง  ภัทริยา  สทอนดี 
 ๓๐๗๐ พันเอกหญิง  ภัทรธีรา  ตระกูลดิษฐ 
 ๓๐๗๑ พันเอกหญิง  ภาวดี  กุญชรานุสสรณ 
 ๓๐๗๒ พันเอกหญิง  มลิวัลย  เชื้อร่ืน 
 ๓๐๗๓ พันเอกหญิง  มาลิน  ยุวนะเตมีย 
 ๓๐๗๔ พันเอกหญิง  ยุพาพิน  จุลโมกข 
 ๓๐๗๕ พันเอกหญิง  รัชนีพร  ดุลยพาห 
 ๓๐๗๖ พันเอกหญิง  เรืองทิวา  จรัสวัฒน 
 ๓๐๗๗ พันเอกหญิง  ฤดีวิไล  สามโกเศศ 
 ๓๐๗๘ พันเอกหญิง  ละเอียด  ปะละฤทธิ์ 
 ๓๐๗๙ พันเอกหญิง  ลาวัลย  จิตตประเสริฐ 
 ๓๐๘๐ พันเอกหญิง  วรรณนภา  ครุสมุทร 
 ๓๐๘๑ พันเอกหญิง  วรรณพร  จารุพันธุ 
 ๓๐๘๒ พันเอกหญิง  วราภรณ  ทวีวุฒิทรัพย 
 ๓๐๘๓ พันเอกหญิง  วราภรณ  โสวัณณะ 
 ๓๐๘๔ พันเอกหญิง  วันเพ็ญ  พูลทรัพย 
 ๓๐๘๕ พันเอกหญิง  วารี  พรอมเพชรรัตน 
 ๓๐๘๖ พันเอกหญิง  วารุณี  วิชัยธนพัฒน 
 ๓๐๘๗ พันเอกหญิง  วาสนา  ชาตินันทน 

 ๓๐๘๘ พันเอกหญิง  วิมล  เงาพิสดาร 
 ๓๐๘๙ พันเอกหญิง  วิมล  ศักดินันท 
 ๓๐๙๐ พันเอกหญิง  วีณา  ตุงคสวัสด์ิ 
 ๓๐๙๑ พันเอกหญิง  วีนัส 
  โอประเสริฐสวัสด์ิ 
 ๓๐๙๒ พันเอกหญิง  ศกุนตลา  รักษาสัตย 
 ๓๐๙๓ พันเอกหญิง  ศิริพร  พันธุวนิช 
 ๓๐๙๔ พันเอกหญิง  ศิริยศ  ฐานพงษ 
 ๓๐๙๕ พันเอกหญิง  ศิริรัตนา  วนิชานนท 
 ๓๐๙๖ พันเอกหญิง  ศิริรัตน  บุญรอด 
 ๓๐๙๗ พันเอกหญิง  สมคิด  สวมมงกุฎ 
 ๓๐๙๘ พันเอกหญิง  สมพร  บุลวัธนา 
 ๓๐๙๙ พันเอกหญิง  สมฤดี  กรรณวัลลี 
 ๓๑๐๐ พันเอกหญิง  สังวาลย  ไพนุพงศ 
 ๓๑๐๑ พันเอกหญิง  สายวิสูตร  เหรียญศิริ 
 ๓๑๐๒ พันเอกหญิง  สายไสว  มาสมบูรณ 
 ๓๑๐๓ พันเอกหญิง  สาวิกา  ชื่นคงชู 
 ๓๑๐๔ พันเอกหญิง  สิรินาถ  รัตนภุมมะ 
 ๓๑๐๕ พันเอกหญิง  สิริมา  เรืองฤทธินนท 
 ๓๑๐๖ พันเอกหญิง  สุดสงวน  พิสิฏฐนรสีห 
 ๓๑๐๗ พันเอกหญิง  สุธิดา  ขจรสารสิทธิ์ 
 ๓๑๐๘ พันเอกหญิง  สุนันทา  สิริสัมพันธ 
 ๓๑๐๙ พันเอกหญิง  สุเพ็ญ  ภัทรกิจวานิช 
 ๓๑๑๐ พันเอกหญิง  สุภัททา  เต็มบุญเกียรติ 
 ๓๑๑๑ พันเอกหญิง  สุภาพ  สัตยานนท 
 ๓๑๑๒ พันเอกหญิง  สุภาภรณ  ทศานนท 



หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๑๑๓ พันเอกหญิง  เสาวคนธ  พรหมดวง 
 ๓๑๑๔ พันเอกหญิง  เสาวลักษณ 
  มหาคุณาจีระกุล 
 ๓๑๑๕ พันเอกหญิง  หรรษา  ฤทธิวาจา 
 ๓๑๑๖ พันเอกหญิง  หิรัญญา  เพ็ญกิตติ 
 ๓๑๑๗ พันเอกหญิง  อภินทรพร  พุธวัฒนะ 
 ๓๑๑๘ พันเอกหญิง  อมรา  สมุทรเสน 
 ๓๑๑๙ พันเอกหญิง  อรุณรัตน 
  อินทรสุวรรณ 
 ๓๑๒๐ พันเอกหญิง  อัจฉรา  วีระประสิทธิ์ 
 ๓๑๒๑ พันเอกหญิง  อัญชลี  ลิขิตวงศ 
 ๓๑๒๒ พันเอกหญิง  อัญชัญ  ไพบูลย 
 ๓๑๒๓ พันเอกหญิง  อัมพา  สุทธิจํารูญ 
 ๓๑๒๔ พันเอกหญิง  อารยา  อินทรสุขศรี 
 ๓๑๒๕ พันเอกหญิง  เอี่ยมทิพย  สิมารักษ 
 ๓๑๒๖ พันเอกหญิง  เอื้อมพร  ประถมภัฏ 
 ๓๑๒๗ พนัเอกหญิง  เอื้ออารี  มณีขาว 
 ๓๑๒๘ นาวาเอกหญิง  กรองผกา  มวงกล่ํา 
 ๓๑๒๙ นาวาเอกหญิง  กุลกาญจน  บอทรัพย 
 ๓๑๓๐ นาวาเอกหญิง  จันทรวิมล  จรัสกุล 
 ๓๑๓๑ นาวาเอกหญิง  จารุวรรณ  ธนเนตร 
 ๓๑๓๒ นาวาเอกหญิง  จินตนา  จันทนะ 
 ๓๑๓๓ นาวาเอกหญิง  ฉวีวรรณ  จารุวรรณ 
 ๓๑๓๔ นาวาเอกหญิง  ชนิชา  ศรลัมพ 
 ๓๑๓๕ นาวาเอกหญิง  ชมฤดี  ชุตาภา 
 ๓๑๓๖ นาวาเอกหญิง  ชัชวัลย  ธารีสังข 

 ๓๑๓๗ นาวาเอกหญิง  ชุติมา  เนียมโภคะ 
 ๓๑๓๘ นาวาเอกหญิง  ชูทิพย  ทิพยบุญทอง 
 ๓๑๓๙ นาวาเอกหญิง  ฐิติวรรณ 
  กาญจนโยธิน 
 ๓๑๔๐ นาวาเอกหญิง  ธาราวดี  ฆโนทัย 
 ๓๑๔๑ นาวาเอกหญิง  ธีรานิตย  เรืองสวัสด์ิ 
 ๓๑๔๒ นาวาเอกหญิง  นิธินาถ  งอกงาม 
 ๓๑๔๓ นาวาเอกหญิง  เบญจวรรณ  งามสงา 
 ๓๑๔๔ นาวาเอกหญิง  ประชิตร  เผื่อนพิภพ 
 ๓๑๔๕ นาวาเอกหญิง  ผองผิว  วิมุกตานนท 
 ๓๑๔๖ นาวาเอกหญิง  พรรณทิพย  ปรีชา 
 ๓๑๔๗ นาวาเอกหญิง  พวงพลอย 
  ขจิตสุวรรณ 
 ๓๑๔๘ นาวาเอกหญิง  พัทยา  สยะนานนท 
 ๓๑๔๙ นาวาเอกหญิง  พารณี  ศีลพิพัฒน 
 ๓๑๕๐ นาวาเอกหญิง  พิณทิพย 
  พันธมีเกียรติ 
 ๓๑๕๑ นาวาเอกหญิง  พูนสุข  สุนทรธนผล 
 ๓๑๕๒ นาวาเอกหญิง  ภณินททิพย 
  สาตราภัย 
 ๓๑๕๓ นาวาเอกหญิง  ภัทริน  วรรณแสง 
 ๓๑๕๔ นาวาเอกหญิง  ภาวนา  เจนถนอมมา 
 ๓๑๕๕ นาวาเอกหญิง  ยุพดี  กรรณสูตร 
 ๓๑๕๖ นาวาเอกหญิง  ยุพดี  ถีระวงศ 
 ๓๑๕๗ นาวาเอกหญิง  รุงจิต  หงสกุล 
 ๓๑๕๘ นาวาเอกหญิง  วรนารถ  เอี่ยมอิ่ม 
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 ๓๑๕๙ นาวาเอกหญิง  วลัยวรรณ  นาวิกบุตร 
 ๓๑๖๐ นาวาเอกหญิง  วัลลีย  สารขวัญ 
 ๓๑๖๑ นาวาเอกหญิง  วิชชุดา  พิชญาภรณ 
 ๓๑๖๒ นาวาเอกหญิง  วิลาวัลย 
  ธนาเสริมสวย 
 ๓๑๖๓ นาวาเอกหญิง  ศิริกาญจน  เผือกเทศ 
 ๓๑๖๔ นาวาเอกหญิง  ศิริมา  กริชติทายาวุธ 
 ๓๑๖๕ นาวาเอกหญิง  ศิริลักษณ  ดีไพบูลย 
 ๓๑๖๖ นาวาเอกหญิง  สมพร 
  กาญจนโกศล 
 ๓๑๖๗ นาวาเอกหญิง  สยุมพร  กรลักษณ 
 ๓๑๖๘ นาวาเอกหญิง  สุชาดา  ไชยอุดม 
 ๓๑๖๙ นาวาเอกหญิง  สุปาณี  เชาวนแหลม 
 ๓๑๗๐ นาวาเอกหญิง  สุภสาโรช  พูลเกษ 
 ๓๑๗๑ นาวาเอกหญิง  หมอมหลวงสุมนา 
  กลิ่นขจร 
 ๓๑๗๒ นาวาเอกหญิง  สุมาลี  ฉิมตระกูล 
 ๓๑๗๓ นาวาเอกหญิง  สุรัชฎา  ชลออยู 
 ๓๑๗๔ นาวาเอกหญิง  อมรพรรณ  แกววาตะ 
 ๓๑๗๕ นาวาเอกหญิง  อัชรีวัลย  อูนากูล 
 ๓๑๗๖ นาวาเอกหญิง  อารียา  เบี้ยวไขมุข 
 ๓๑๗๗ นาวาเอกหญิง  อารุณี  ทัตติยพงศ 
 ๓๑๗๘ นาวาเอกหญิง  อุไรวรรณ 
  ตอประดิษฐ 
 ๓๑๗๙ นาวาอากาศเอกหญิง  กณิกา 
  ภิรมยรัตน 

 ๓๑๘๐ นาวาอากาศเอกหญิง  กรรณิกา 
  กออนันตกูล 
 ๓๑๘๑ นาวาอากาศเอกหญิง  กรรณิการ 
  นุตยะสกุล 
 ๓๑๘๒ นาวาอากาศเอกหญิง  กาญจนา 
  ขําแปง 
 ๓๑๘๓ นาวาอากาศเอกหญิง  กาญจนา 
  เชื้อทอง 
 ๓๑๘๔ นาวาอากาศเอกหญิง  กาญจนา 
  บุญเสนอ 
 ๓๑๘๕ นาวาอากาศเอกหญิง  จารุวรรณ 
  บุญเลิศ 
 ๓๑๘๖ นาวาอากาศเอกหญิง  เจิมใจ 
  อํามฤต 
 ๓๑๘๗ นาวาอากาศเอกหญิง  ชวนพิศ 
  จันทรย้ิม 
 ๓๑๘๘ นาวาอากาศเอกหญิง  เชื้อทิพย 
  น้ําทิพย 
 ๓๑๘๙ นาวาอากาศเอกหญิง  ดวงทิพย 
  วรมงคล 
 ๓๑๙๐ นาวาอากาศเอกหญิง  ทัศนีย 
  ปยะรัตน 
 ๓๑๙๑ นาวาอากาศเอกหญิง  นภาวรรณ 
  สัจจะรักษ 
 ๓๑๙๒ นาวาอากาศเอกหญิง  นันทพร 
  คอนดี 



หนา   ๑๒๔ 
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 ๓๑๙๓ นาวาอากาศเอกหญิง  นิลวรรณ 
  วรวินิต 
 ๓๑๙๔ นาวาอากาศเอกหญิง  นีรัช 
  หนายมี 
 ๓๑๙๕ นาวาอากาศเอกหญิง  บุษบา 
  ปานพวงศรี 
 ๓๑๙๖ นาวาอากาศเอกหญิง  บุษบา 
  สาชลวิจารณ 
 ๓๑๙๗ นาวาอากาศเอกหญิง  เบญจมาศ 
  ไพรพิรุณโรจน 
 ๓๑๙๘ นาวาอากาศเอกหญิง  ปภาวดี 
  บริจินดา 
 ๓๑๙๙ นาวาอากาศเอกหญิง  ประนอม 
  บํารุงพฤกษ 
 ๓๒๐๐ นาวาอากาศเอกหญิง  ประภาพรรณ 
  พฤกษอุดม 
 ๓๒๐๑ นาวาอากาศเอกหญิง  ประภาศรี 
  ชุมสุวรรณ 
 ๓๒๐๒ นาวาอากาศเอกหญิง  ประอรณี 
  ถนัดพจนามาตย 
 ๓๒๐๓ นาวาอากาศเอกหญิง  ปราถนา 
  ภาษยะวรรณ 
 ๓๒๐๔ นาวาอากาศเอกหญิง  ปยนาถ 
  กมลโชติ 
 ๓๒๐๕ นาวาอากาศเอกหญิง  พจมาน 
  นาคมาศ 

 ๓๒๐๖ นาวาอากาศเอกหญิง  พรกมล 
  ภัคโชตานนท 
 ๓๒๐๗ นาวาอากาศเอกหญิง  พัชรา  มีแกว 
 ๓๒๐๘ นาวาอากาศเอกหญิง  ภัทริกา 
  เทพสิทธา 
 ๓๒๐๙ นาวาอากาศเอกหญิง  รจนา 
  เงินบํารุง 
 ๓๒๑๐ นาวาอากาศเอกหญิง  รัตนา  สกุลทับ 
 ๓๒๑๑ นาวาอากาศเอกหญิง  วันเพ็ญ 
  โพธิสุวรรณ 
 ๓๒๑๒ นาวาอากาศเอกหญิง  วีรนะ 
  ตระกูลฮุน 
 ๓๒๑๓ นาวาอากาศเอกหญิง  ศิริภร  หิตะศิริ 
 ๓๒๑๔ นาวาอากาศเอกหญิง  สุดาวดี 
  ศิลากร 
 ๓๒๑๕ นาวาอากาศเอกหญิง  สุดา 
  สําเหนียกพันธุ 
 ๓๒๑๖ นาวาอากาศเอกหญิง  สุธารี  เนินลพ 
 ๓๒๑๗ นาวาอากาศเอกหญิง  สุนทรี  ณ  นคร 
 ๓๒๑๘ นาวาอากาศเอกหญิง  สุวลี  โพธิ์แกว 
 ๓๒๑๙ นาวาอากาศเอกหญิง  อรวรรณ 
  หูมวงศ 
 ๓๒๒๐ นาวาอากาศเอกหญิง  อารยา 
  จารุวณิช 
 ๓๒๒๑ นาวาอากาศเอกหญิง  อุมาวรรณ 
  สนแจง 



หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๒๒๒ นางกัญญา  อัศวโกวิทกรณ 
 ๓๒๒๓ นางกาญจนา  ปยสาธิต 
 ๓๒๒๔ นางกิตติมา  นวลทวี 
 ๓๒๒๕ นางจงรักษ  เพ็งเดือน 
 ๓๒๒๖ นางจันทนา  เย่ียงศุภพานนทร 
 ๓๒๒๗ นางสาวไฉไล  สิงหนอย 
 ๓๒๒๘ นางสาวถนอมศรี  ลวนางกูร 
 ๓๒๒๙ นางทัศนีย  พงศละไม 
 ๓๒๓๐ นางสาวทัศนีย  มหาธนะกิติวงศ 
 ๓๒๓๑ นางธนาพัณ  วัฒนากาล 
 ๓๒๓๒ นางนัยนา  โรจนวงศจรัต 
 ๓๒๓๓ นางนิรมล  หนูคง 
 ๓๒๓๔ นางบุบผา  ชัยดํารงเลิศ 
 ๓๒๓๕ นางเบญจวรรณ  บานใหม 
 ๓๒๓๖ นางพรรณอร  ประยงค 
 ๓๒๓๗ นางสาวเพ็ญศรี  ภาสสกุล 
 ๓๒๓๘ นางสาวภาณี  เอี้ยวสกุล 
 ๓๒๓๙ นางสาวมัทนา  พฤกษะริตานนท 
 ๓๒๔๐ นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ 
 ๓๒๔๑ นางรัชนีวรรณ  อรามรัชนี 
 ๓๒๔๒ นางรุจิรา  จอมจักร 
 ๓๒๔๓ นางลินจง  สิงขรบุตร 
 ๓๒๔๔ นางสาววรรณา  นวโภคิน 
 ๓๒๔๕ นางวาลินี  ธนทวี 
 ๓๒๔๖ นางวิยดา  ศุขสวัสดิ  ณ  อยุธยา 
 ๓๒๔๗ นางสาวศรีนุช  หวังซ่ือกุล 

 ๓๒๔๘ นางศิริพร  บุญเจริญ 
 ๓๒๔๙ นางสาวสมบูรณ  ซอยชนะวัฒนา 
 ๓๒๕๐ นางสาวสุปาณี  ศรีปญญาวิชญ 
 ๓๒๕๑ นางสุมาลี  ทองนาค 
 ๓๒๕๒ นางอรุณี  ซองสุข 
 ๓๒๕๓ นางสาวอุมา  อินทรกําแหง 
 ๓๒๕๔ นางสาวยูถิกา  ตันสงวน 
 ๓๒๕๕ นางลินจง  ปรีด์ิจิตตานนท 
 ๓๒๕๖ นางมลิวัลย  ผิวคราม 
 ๓๒๕๗ นางสาวสุมาลี  ติยศิวาพร 
 ๓๒๕๘ นางแสงจันทร  วรสุมันต 
 ๓๒๕๙ นางอุมาภรณ  คงอุไร 
 ๓๒๖๐ นางกิติยา  วงศเกียรติรัตน 
 ๓๒๖๑ นางญาณี  เลิศไกร 
 ๓๒๖๒ นางระรินทิพย  ศิโรรัตน 
 ๓๒๖๓ นางรัชนี  สุดจิตร 
 ๓๒๖๔ นางสาวสุธาพร  ศิริชยาพร 
 ๓๒๖๕ นางสาวอุษณี  กังวารจิตต 
 ๓๒๖๖ นางกาญจนา  ธรรมประทานกุล 
 ๓๒๖๗ นางจงกล  กรรณเลขา 
 ๓๒๖๘ นางจันทรทิพย  ธํารงศรีสกุล 
 ๓๒๖๙ นางจินตนา  อินทรมงคล 
 ๓๒๗๐ นางจิราวรรณ  แยมประยูร 
 ๓๒๗๑ นางฉายแสง  ไผแกว 
 ๓๒๗๒ นางทองเติม  อาภาอุทัยพงษ 
 ๓๒๗๓ นางนงพร  กิจบํารุง 



หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๒๗๔ นางนารี  รอดรักษา 
 ๓๒๗๕ นางสาวพรรณพิไล  เสกสิทธิ์ 
 ๓๒๗๖ นางสาวเพ็ญศรี  จูงศิริวัฒน 
 ๓๒๗๗ นางเพ็ญศรี  บุญเรือง 
 ๓๒๗๘ นางสาวแพรวพรรณ  หองทองแดง 
 ๓๒๗๙ นางมนตทิพย  รุจิกัณหะ 
 ๓๒๘๐ นางมาลา  สุพงษพันธุ 
 ๓๒๘๑ นางยลวิไล  ประสมสุข 
 ๓๒๘๒ นางสาวรัตนา  เศวตาลัย 
 ๓๒๘๓ นางลัดดาวัลย  รัตนนคร 
 ๓๒๘๔ นางลิลา  เรืองแปน 
 ๓๒๘๕ นางสาววารุณี  พานิชผล 
 ๓๒๘๖ นางวาสนา  ภิญโญชนม 
 ๓๒๘๗ นางศศิธร  คณะรัตน 
 ๓๒๘๘ นางศิริภร  กลิ่นกล่ํา 
 ๓๒๘๙ นางสมบูรณ  สุธีรัตน 
 ๓๒๙๐ นางสําลี  บุญญาวิวัฒน 
 ๓๒๙๑ นางสุดารัตน  เหลาวิชยา 
 ๓๒๙๒ นางสุมาลี  วรประทีป 
 ๓๒๙๓ นางสุเมตตา  ไทศรีวิชัย 
 ๓๒๙๔ นางสุวรรณี  ทวมแสง 
 ๓๒๙๕ นางอรทัย  ศิลปนภาพร 
 ๓๒๙๖ นางสาวนวพร  วิทยานันท 
 ๓๒๙๗ นางสาวพิศมัย  ตีรกานนท 
 ๓๒๙๘ นางกองกานดา  ชยามฤต 
 ๓๒๙๙ นางจินตนา  ทวีมา 

 ๓๓๐๐ นางเจิดจินดา  โชติยะปุตตะ 
 ๓๓๐๑ นางมิ่งขวัญ  วิชยารังสฤษด์ิ 
 ๓๓๐๒ นางสุณี  ปยะพันธุพงศ 
 ๓๓๐๓ นางสาวสุทธิลักษณ  ระวิวรรณ 
 ๓๓๐๔ นางสาววิไลลักษณ  ชุลีวัฒนกุล 
 ๓๓๐๕ นางบุญราศรี  ทองเปนใหญ 
 ๓๓๐๖ นางจินดา  ฤกษปยะทรัพย 
 ๓๓๐๗ นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ 
 ๓๓๐๘ นางผานิต  หลอตระกูล 
 ๓๓๐๙ นางพิรมล  เจริญเผา 
 ๓๓๑๐ นางสาวมัลลิกา  พัวจินดาเนตร 
 ๓๓๑๑ นางสาววัชรี  อิทธิอาวัชกุล 
 ๓๓๑๒ นางศิริพรรณ  กังวาลเลิศ 
 ๓๓๑๓ นางคนึงนิจ  คงทัพ 
 ๓๓๑๔ นางงามพักตร  เจริญไวย 
 ๓๓๑๕ นางสาวจารุวัตย  ศีลพงษ 
 ๓๓๑๖ นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา 
 ๓๓๑๗ นางจินตนา  ลวดลาย 
 ๓๓๑๘ นางชมอย  แสงเพ็ชร 
 ๓๓๑๙ นางชโรม  มานวกุล 
 ๓๓๒๐ นางชุติมา  ธนคลัง 
 ๓๓๒๑ นางดวงจันทร  วายโศกา 
 ๓๓๒๒ นางดารุณี  ต้ังเบญจผล 
 ๓๓๒๓ นางทัศนีย  เอกวานิช 
 ๓๓๒๔ นางสาวทิวาพร  รัตนศักด์ิ 
 ๓๓๒๕ นางธนารัตน  พุกบานเกา 



หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๓๒๖ นางนภา  ศกุนตนาค 
 ๓๓๒๗ นางนฤมล  ปาลวัฒน 
 ๓๓๒๘ นางพวงเพชร  เจริญวิริยะภาพ 
 ๓๓๒๙ นางพัชนี  พลวิเศษ 
 ๓๓๓๐ นางสาวภัควดี  แกวคูณ 
 ๓๓๓๑ นางยุพิน  ตรังคธาร 
 ๓๓๓๒ นางรําพึง  ศุภราศรี 
 ๓๓๓๓ นางเรวดี  รัตตัญู 
 ๓๓๓๔ นางลาวัณย  เวชสาร 
 ๓๓๓๕ นางลําใย  สนธิขันธ 
 ๓๓๓๖ นางไลวัล  อนิทะพันธุ 
 ๓๓๓๗ นางวรรณพร  แจมจํารัส 
 ๓๓๓๘ นางวิตยา  ประสงควัฒนา 
 ๓๓๓๙ นางสาววิมล  สรรพนุเคราะห 
 ๓๓๔๐ นางศิวิไล  มัคเจริญ 
 ๓๓๔๑ นางสาวสิริมา  ปรียาวงศากุล 
 ๓๓๔๒ นางสุพรรณี  จิตตจนะ 
 ๓๓๔๓ นางสุมาลี  สุนทราวิรัตน 
 ๓๓๔๔ นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ 
 ๓๓๔๕ นางสุวรรณี  ศรีใส 
 ๓๓๔๖ นางอารยา  เสริมสาธนสวัสด์ิ 
 ๓๓๔๗ นางอุมา  วรรณมาศ 
 ๓๓๔๘ นางกาญจนา  ทองจีน 
 ๓๓๔๙ นางจิตรนันท  หนูเทพ 
 ๓๓๕๐ นางทองใบ  ก่ิงแกว 
 ๓๓๕๑ นางทัศนาวิไล  ไกรนรา 

 ๓๓๕๒ นางสาวนันทนัช  อุปริรัตน 
 ๓๓๕๓ นางไพวรรณ  รัตนบวร 
 ๓๓๕๔ นางมาลัยวัลย  กุลทนันท 
 ๓๓๕๕ นางสาวรัชนีกร  สรสิริ 
 ๓๓๕๖ นางสาวศุภมาศ  พยัฆวิเชียร 
 ๓๓๕๗ นางสิริพร  ชูติกุลัง 
 ๓๓๕๘ นางอัญชลี  ศิริทรัพย 
 ๓๓๕๙ นางสาวนพมาศ  ใจมั่น 
 ๓๓๖๐ นางสาวเยาวธิดา  คาดี 
 ๓๓๖๑ นางสาวรําไพ  โกมารทัต 
 ๓๓๖๒ นางเรืองรอง  ดีผดุง 
 ๓๓๖๓ นางอํามร  เชาวลิต 
 ๓๓๖๔ นางสาวบุษกร  ลิมจิตติ 
 ๓๓๖๕ นางสาวเรวดี  สายาคม 
 ๓๓๖๖ นางสุรียรัตน  วงศเสง่ียม 
 ๓๓๖๗ นางสาวธิดา  เกิดกําไร 
 ๓๓๖๘ นางปานจิต  ฐานีพานิชสกุล 
 ๓๓๖๙ นางกนกทิพย  โลหคํา 
 ๓๓๗๐ นางกรองผกา  บุญระมี 
 ๓๓๗๑ นางสาวกฤติยา  เลิศโภคะสมบัติ 
 ๓๓๗๒ นางสาวกฤษณา  กฤษณพุกต 
 ๓๓๗๓ นางกฤษณา  รุงโรจนวณิชย 
 ๓๓๗๔ นางกฤษณา  ไวสํารวจ 
 ๓๓๗๕ นางสาวกฤษณีย  อุทุมพร 
 ๓๓๗๖ นางกษมา  สุภนรานนท 
 ๓๓๗๗ นางสาวกัญญา  กุนทีกาญจน 



หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๓๗๘ นางสาวกัญญา  ศิวารมณ 
 ๓๓๗๙ นางสาวกันยา  ตันติวิสุทธิกุล 
 ๓๓๘๐ นางกานดา  สุขทุม 
 ๓๓๘๑ นางกุลิสรา  กฤตวรกาญจน 
 ๓๓๘๒ นางกุหลาบ  ทองไตรภพ 
 ๓๓๘๓ นางเกตุมณี  มากมี 
 ๓๓๘๔ นางเกษราวัลณ  นิลวรางกูร 
 ๓๓๘๕ นางเกสร  จงเจริญ 
 ๓๓๘๖ นางแกวตา  ผูพัฒนพงศ 
 ๓๓๘๗ นางสาวกองแกว  จําเริญมา 
 ๓๓๘๘ นางขนบพันธุ  เอี่ยมโอภาส 
 ๓๓๘๙ นางขนิษฐา  นันทบุตร 
 ๓๓๙๐ นางสาวขนิษฐ  สุวรรณคีรี 
 ๓๓๙๑ นางขวัญชนก  ย้ิมแต 
 ๓๓๙๒ นางขันทอง  ศรีสวัสด์ิเพ็ญ 
 ๓๓๙๓ นางสาวจงกลณี  วัฒนาเพิ่มพูล 
 ๓๓๙๔ นางสาวจงจิตต  คณากูล 
 ๓๓๙๕ นางสาวจงจิตร  หิรัญลาภ 
 ๓๓๙๖ นางสาวจงรักษ  รัตนวิฑูรย 
 ๓๓๙๗ นางจรรยา  เรืองมาลัย 
 ๓๓๙๘ นางสาวจรัสศรี  ปานรังศรี 
 ๓๓๙๙ นางจรูญศรี  มนัสวานิช 
 ๓๔๐๐ นางจันทรเพ็ญ  บุญยัง 
 ๓๔๐๑ นางจันทรศรี  นิตยฤกษ 
 ๓๔๐๒ นางจันทรหอม  ประทุมสันต 
 ๓๔๐๓ นางจารี  ทองตําลึง 

 ๓๔๐๔ นางจํานงค  ศรีมังกร 
 ๓๔๐๕ นางสาวจิตตาภรณ  จิตรีเชื้อ 
 ๓๔๐๖ นางจิตราภรณ  ธวัชพันธุ 
 ๓๔๐๗ นางจินตนา  แจงใจ 
 ๓๔๐๘ นางจนิตนา  ทวมกลาง 
 ๓๔๐๙ นางจินตนา  เหลาไพบูลย 
 ๓๔๑๐ นางจิรา  จิตชาญวิชัย 
 ๓๔๑๑ นางจิราภรณ  โตเจริญชัย 
 ๓๔๑๒ นางจิราภา  ดีแท 
 ๓๔๑๓ นางสาวจีรพรรณ  อุดมลาภ 
 ๓๔๑๔ นางจุฑาธิป  ณ  สงขลา 
 ๓๔๑๕ นางจุฑารัตน  วิทยา 
 ๓๔๑๖ นางสาวจุรี  ปรมัตถวินัย 
 ๓๔๑๗ นางจุฬา  สัจจากุล 
 ๓๔๑๘ นางสาวเจตนิพิฐ  แสนสุข 
 ๓๔๑๙ นางสาวเจนนุช  วองธวัชชัย 
 ๓๔๒๐ นางฉวีวรรณ  ปานชี 
 ๓๔๒๑ นางฉันทนา  สุรัสวดี 
 ๓๔๒๒ นางเฉลียว  ยาจันทร 
 ๓๔๒๓ นางชนาทิพย  วัฒนวงศ 
 ๓๔๒๔ นางชนิตา  พงษลิมานนท 
 ๓๔๒๕ นางชลลดา  หลวงพิทักษ 
 ๓๔๒๖ นางสาวชลิดาภรณ  สงสัมพันธ 
 ๓๔๒๗ นางชวนชม  ชินะตังกูร 
 ๓๔๒๘ นางสาวชาคริต  ชุมวัฒนะ 
 ๓๔๒๙ นางชูศรี  ไตรสนธิ 



หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๔๓๐ นางสาวฐิติพร  อิงคถาวรวงศ 
 ๓๔๓๑ นางสาวฐิติมา  สุนทรสัจ 
 ๓๔๓๒ นางสาวณัฐนันท  สุวรรณเจริญ 
 ๓๔๓๓ นางณีรนุช  อินตาพรหม 
 ๓๔๓๔ นางดวงใจ  อมาตยกุล 
 ๓๔๓๕ นางสาวดาริวรรณ  เศรษฐีธรรม 
 ๓๔๓๖ นางดียู  ศรีนราวัฒน 
 ๓๔๓๗ นางเตือนจิต  เหมพงศพันธุ 
 ๓๔๓๘ นางเตือนใจ  ชวงสุวนิช 
 ๓๔๓๙ นางทิพวรรณ  บุณยเพิ่ม 
 ๓๔๔๐ นางธนวรรณ  กุมมาลือ 
 ๓๔๔๑ นางสาวธาดา  สุทธิธรรม 
 ๓๔๔๒ นางธารินี  พงศสุพัฒน 
 ๓๔๔๓ นางสาวธิติมา  เพ็งสุภาพ 
 ๓๔๔๔ นางสาวธีรนุช  วิชญานันต 
 ๓๔๔๕ นางนงเยาว  จิตตะปุตตะ 
 ๓๔๔๖ นางนงเยาว  สวางเจริญ 
 ๓๔๔๗ นางสาวนงเยาว  อุดมวงศ 
 ๓๔๔๘ นางนงลักษณ  ปูระณะพงษ 
 ๓๔๔๙ นางนพวรรณ  อินทรแกว 
 ๓๔๕๐ นางสาวนภพินทุ  อนันตรศิริชัย 
 ๓๔๕๑ นางนฤมล  จันจุฬา 
 ๓๔๕๒ นางนฤมล  พินเนียม  ชนะไพฑูรย 
 ๓๔๕๓ นางสาวนฤมล  แสงประดับ 
 ๓๔๕๔ นางนลินี  ศรีสารคาม  จันทรตรี 
 ๓๔๕๕ นางนวรัตน  จันทโชติ 

 ๓๔๕๖ นางนวลจันทร  พารักษา 
 ๓๔๕๗ นางนันทนา  ไวศยะนันท 
 ๓๔๕๘ นางนันทิยา  คุมพล 
 ๓๔๕๙ นางสาวนิตยา  เพ็ญศิรินภา 
 ๓๔๖๐ นางนิตยา  ศรีออน 
 ๓๔๖๑ นางนิตยา  ศิริปญญาภรณ 
 ๓๔๖๒ นางนิภาพรรณ  ศรีพงษ 
 ๓๔๖๓ นางสาวนิรมล  สุธรรมกิจ 
 ๓๔๖๔ นางสาวนุพรรณ  จาริยพานิช 
 ๓๔๖๕ นางเนตรคนึง  รัตนชวานนท 
 ๓๔๖๖ นางสาวบงกช  นพผล 
 ๓๔๖๗ นางสาวบังอร  คหัฏฐา 
 ๓๔๖๘ นางสาวบุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร 
 ๓๔๖๙ นางบุญสวาท  พฤกษิกานนท 
 ๓๔๗๐ นางสาวบุหงา  กุลมาศ 
 ๓๔๗๑ นางใบหยก  เมธนาวิน 
 ๓๔๗๒ นางประกายแกว  โอภานนทอมตะ 
 ๓๔๗๓ นางประดับ  นาคแกว 
 ๓๔๗๔ นางสาวประทุมรัตน  ธีระบุญชัยกุล 
 ๓๔๗๕ นางประทุม  อัตชู 
 ๓๔๗๖ นางประนอม  บุพศิริ 
 ๓๔๗๗ นางประไพศรี  พุมชูศักด์ิ 
 ๓๔๗๘ นางประภาวดี  มองเพชร 
 ๓๔๗๙ นางปราณี  พิมาน 
 ๓๔๘๐ นางปราณี  อมรรัตนศักด์ิ 
 ๓๔๘๑ นางสาวปาจรีย  ตองหุย 



หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๔๘๒ นางสาวปารมี  เหรียญกิตติวัฒน 
 ๓๔๘๓ นางปยพร  รองพล 
 ๓๔๘๔ นางผกาพรรณ  เกียรติชูสกุล 
 ๓๔๘๕ นางผกาพรรณ  สกุลมั่น 
 ๓๔๘๖ นางสาวผุสตี  ปริยานนท 
 ๓๔๘๗ นางพจนา  ทรัพยสมาน 
 ๓๔๘๘ นางพจนา  ศรีบุรี 
 ๓๔๘๙ นางพเยาว  แกวสด 
 ๓๔๙๐ นางพเยาว  ยินดีสุข 
 ๓๔๙๑ นางพรชนก  รัตนไพจิตร 
 ๓๔๙๒ นางสาวพรทิพา  เชื้อวัฒนากุล 
 ๓๔๙๓ นางสาวพรพิมล  เรืองวุฒิเลิศ 
 ๓๔๙๔ นางพรพิมล  สุริยภัทร 
 ๓๔๙๕ นางพรรณทิพย  อุนใจ 
 ๓๔๙๖ นางพรรณี  ขาวมะลิ 
 ๓๔๙๗ นางพรหทัย  ตัณฑจิตานนท 
 ๓๔๙๘ นางพวงผกา  สุนทรชัยนาคแสง 
 ๓๔๙๙ นางพวงเพชร  กันยาบาล 
 ๓๕๐๐ นางพัชราภรณ  ญาณภิรัต 
 ๓๕๐๑ นางพัชราภรณ  บรรลือ 
 ๓๕๐๒ นางพัชรินทร  ธรรมสังวาลย 
 ๓๕๐๓ นางพัชรี  ครุฑเมือง 
 ๓๕๐๔ นางพัชรี  วรจรัสรังสี 
 ๓๕๐๕ นางพัฒนา  อนุรักษพงศธร 
 ๓๕๐๖ นางสาวพัสมณฑ  คุมทวีพร 
 ๓๕๐๗ นางพาสินี  สุนากร 

 ๓๕๐๘ นางพิกุล  บุณยรัตพันธุ 
 ๓๕๐๙ นางพิศมัย  ปนนอย 
 ๓๕๑๐ นางพีนาลิน  สาริยา 
 ๓๕๑๑ นางเพิ่มพร  นักรบ 
 ๓๕๑๒ นางสาวเพ็ญพรรณ  ศรีสกุลเตียว 
 ๓๕๑๓ นางไพรัช  ตลาภา 
 ๓๕๑๔ นางไพวิภา  กมลรัตน 
 ๓๕๑๕ นางสาวภาณี  คูสุวรรณ 
 ๓๕๑๖ เรือเอกหญิง  ภิญนิตา  ตันธุวนิตย 
 ๓๕๑๗ นางภูษิตา  อินทรประสงค 
 ๓๕๑๘ นางมณี  ภิญโญพรพาณิชย 
 ๓๕๑๙ นางมณีรัตน  สุกโชติรัตน 
 ๓๕๒๐ นางมยุรี  ทับทิมหิน 
 ๓๕๒๑ นางมยุรี  พรหมจักร 
 ๓๕๒๒ นางมยุรี  สิงหแกว 
 ๓๕๒๓ นางมัณฑนา  ธนะไชย 
 ๓๕๒๔ นางมัลลิกา  มังกรวงษ 
 ๓๕๒๕ นางมาลินี  วงศนาวา 
 ๓๕๒๖ นางสาวมาลี  พฤกษพงศาวลี 
 ๓๕๒๗ นางมุกดา  พิภพลาภอนันต 
 ๓๕๒๘ นางยุพาภรณ  ณ  พัทลุง 
 ๓๕๒๙ นางยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย 
 ๓๕๓๐ นางสาวยุพา  หาญบุญทรง 
 ๓๕๓๑ นางสาวยุพิน  อินทะยะ 
 ๓๕๓๒ นางยุภาพร  ตรันเจริญ 
 ๓๕๓๓ นางยุวณี  ศุภศิลป 



หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๕๓๔ นางสาวเยาวมาลย  เมธาภิรักษ 
 ๓๕๓๕ นางเย็นจิต  พรหมบุญ 
 ๓๕๓๖ นางรสมา  ภูสุนทรธรรม 
 ๓๕๓๗ นางสาวระเบียบ  สุภวิรี 
 ๓๕๓๘ นางระวีวรรณ  ปญญางาม 
 ๓๕๓๙ นางสาวระวีวรรณ  มาลัยวรรณ 
 ๓๕๔๐ นางรัตนา  ต้ังวงศกิจ 
 ๓๕๔๑ นางสาวรัตนา  สายพานิชย 
 ๓๕๔๒ นางสาวราณี  อิสิชัยกุล 
 ๓๕๔๓ นางรําพึง  มังคละสวัสด์ิ 
 ๓๕๔๔ นางรินทรา  ทิมา 
 ๓๕๔๕ นางรุจี  คลายพิมพ 
 ๓๕๔๖ นางรุงทิวา  วัจฉละฐิติ 
 ๓๕๔๗ นางรุงนภา  กอประดิษฐสกุล 
 ๓๕๔๘ นางสาวรุงนภา  ทีฆะ 
 ๓๕๔๙ นางสาวเรณู  ภูมิประดิษฐ 
 ๓๕๕๐ นางเรวดี  หนอนารถ 
 ๓๕๕๑ นางลักษมี  ศาสตระรุจิ 
 ๓๕๕๒ นางลัดดาวรรณ  ศรีสังข 
 ๓๕๕๓ นางลํายอง  บุญมาดี 
 ๓๕๕๔ นางลํายอง  ปลั่งกลาง 
 ๓๕๕๕ นางวนพร  อนันตเสรี 
 ๓๕๕๖ นางวรรณภา  โพธิ์นอย 
 ๓๕๕๗ นางสาววรรณภา  ศรีธัญรัตน 
 ๓๕๕๘ นางวรรณา  กาญจนมยูร 
 ๓๕๕๙ นางวรรณา  ตรีวิทยรัตน 

 ๓๕๖๐ นางสาววรรณา  สนั่นพานิชกุล 
 ๓๕๖๑ นางสาววรัญญา  บุญชัย 
 ๓๕๖๒ นางวรางคณา  สังสิทธิสวัสด์ิ 
 ๓๕๖๓ นางวราภรณ  ปญญาวดี 
 ๓๕๖๔ นางวราภรณ  สวยรูป 
 ๓๕๖๕ นางวัฒนา  ไตตอผล 
 ๓๕๖๖ นางวัฒนา  ปนเสม 
 ๓๕๖๗ นางวัฒนาพร  ระงับทุกข 
 ๓๕๖๘ นางวันเพ็ญ  บุญยืน 
 ๓๕๖๙ นางสาววันเพ็ญ  มีสมญา 
 ๓๕๗๐ นางวัลภา  สิงหธรรมสาร 
 ๓๕๗๑ นางวัลลภา  วิทยารักษ 
 ๓๕๗๒ นางสาววาณี  ชัยวัฒนสิน 
 ๓๕๗๓ นางสาววาณี  วิสุทธิ์เสรีวงศ 
 ๓๕๗๔ นางวิจิตร  กองสมบัติ 
 ๓๕๗๕ นางวิภา  เจริญภัณฑารักษ 
 ๓๕๗๖ นาวาตรีหญิง  วิภาวี  บูรณพงศ 
 ๓๕๗๗ นางสาววิลาวัลย  มหาบุษราคัม 
 ๓๕๗๘ นางวิไลพรรณ  สวัสด์ิพาณิชย 
 ๓๕๗๙ นางวิไลพร  ลักษมีวาณิชย 
 ๓๕๘๐ นางวิไล  อโนมะศิริ 
 ๓๕๘๑ นางสาวศรีธนา  บุญญเศรษฐ 
 ๓๕๘๒ นางศรีนวล  แกวหลวง 
 ๓๕๘๓ นางสาวศรีวรรณ  เจนหัตถการกิจ 
 ๓๕๘๔ นางศรีวรรณ  มีคุณ 
 ๓๕๘๕ นางสาวศรีสมรัก  อินทุจันทรยง 



หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๕๘๖ นางสาวศศิณัฐ  หงษภู 
 ๓๕๘๗ นางศศี  จันทรประพันธ 
 ๓๕๘๘ นางศิริภรณ  จันทรมณี 
 ๓๕๘๙ นางสาวศิริรัตน  พลอยบุตร 
 ๓๕๙๐ นางศิริลักษณ  นิลประพัฒน 
 ๓๕๙๑ นางศิริลักษณ  ศุภปติพร 
 ๓๕๙๒ นางศิริวรรณ  วนานุกูล 
 ๓๕๙๓ นางศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ 
 ๓๕๙๔ นางสาวสมจิต  ปราณีโชติรส 
 ๓๕๙๕ นางสาวสมจินต  เพชรพันธุศรี 
 ๓๕๙๖ นางสมถวิล  อัครกันทรากร 
 ๓๕๙๗ พันตํารวจโทหญิง  สมทรง   
  ลาวัณยประเสริฐ 
 ๓๕๙๘ นางสมบัติ  การจนารักพงค 
 ๓๕๙๙ นางสาวสมพร  พุทธาพิทักษผล 
 ๓๖๐๐ นางสาวสมพร  วิพิศมากูล 
 ๓๖๐๑ นางสมพันธุ  วงศจําปา 
 ๓๖๐๒ นางสมรัตน  เลิศมหาฤทธิ์ 
 ๓๖๐๓ นางสมหมาย  แจมกระจาง 
 ๓๖๐๔ นางสมัครสมร  ภักดีเทวา 
 ๓๖๐๕ นางสายทอง  อมรวิเชษฐ 
 ๓๖๐๖ นางสายภิญญ  เอี่ยมสําอางค 
 ๓๖๐๗ นางสายหยุด  ออยจีน 
 ๓๖๐๘ นางสาริณีย  กฤติยานันต 
 ๓๖๐๙ นางสาวิตรี  จันทรานุรักษ 
 ๓๖๑๐ นางสาวสิทธา  ปยะวินิจวงศ 

 ๓๖๑๑ นางสิริกร  เกรียงสกุล 
 ๓๖๑๒ นางสิรินาฎ  ราชเดิม 
 ๓๖๑๓ นางสิริพร  หิรัญแพทย 
 ๓๖๑๔ นางสิริยุพา  ศกุนตะเสฐียร 
 ๓๖๑๕ นางสาวสิริรัตน  วิภาสศิลป 
 ๓๖๑๖ นางสาวสุขุมาลย  ชํานิจ 
 ๓๖๑๗ นางสุจิตรา  จรจิตร 
 ๓๖๑๘ นางสุชาดา  พัฒนกนก 
 ๓๖๑๙ นางสุชารัช  ริมกีรติกุล   
 ๓๖๒๐ นางสาวสุชีรา  ภัทรายุตวรรตน 
 ๓๖๒๑ นางสาวสุฌารักษ  เมืองโคตร 
 ๓๖๒๒ นางสาวสุณีรัตน  เอี่ยมละมัย 
 ๓๖๒๓ นางสาวสดุใจ  บุตรอากาศ 
 ๓๖๒๔ นางสุดสวาท  สงปรีดา 
 ๓๖๒๕ นางสาวสุทธิวรรณ  พีรศักด์ิโสภณ 
 ๓๖๒๖ นางสุธัญญา  ทองรักษ 
 ๓๖๒๗ นางสุนันทา  วงษสมบูรณ 
 ๓๖๒๘ นางสาวสุนันท  ล้ิมตระกูล 
 ๓๖๒๙ นางสาวสุปรียา  วิลาวรรณ 
 ๓๖๓๐ นางสาวสุพร  จารุมณี 
 ๓๖๓๑ นางสุพรรณี  ฉายะบุตร 
 ๓๖๓๒ นางสุพรรณี  สมบุญธรรม 
 ๓๖๓๓ นางสาวสุพตัรา  คูหากาญจน 
 ๓๖๓๔ นางสุพัตรา  แยมนิ่มนวล 
 ๓๖๓๕ นางสุภมาส  อังศุโชติ 
 ๓๖๓๖ นางสุภัททา  ปณฑะแพทย 



หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๖๓๗ นางสุภาพร  บุญสง 
 ๓๖๓๘ นางสาวสุภาพร  ภัทราคร 
 ๓๖๓๙ นางสุภาภรณ  ชีวะธนรักษ 
 ๓๖๔๐ นางสาวสุภาภรณ  เต็งไตรสรณ 
 ๓๖๔๑ นางสาวสุภิตร  อนุศาสน 
 ๓๖๔๒ นางสุมาลัย  พงศชยวัฒน 
 ๓๖๔๓ นางสาวสุมาลี  จันทรชลอ 
 ๓๖๔๔ นางสุมาลี  ชัยเจริญ 
 ๓๖๔๕ นางสุมาลี  ชิโนกุล 
 ๓๖๔๖ นางสาวสุมาลี  เถียรทอง 
 ๓๖๔๗ นางสุรภร  วิศิษฎสุวรรณ 
 ๓๖๔๘ นางสาวสุรัตนวดี  จิวะจินดา 
 ๓๖๔๙ นางสาวสุรางค  ชูสิงห 
 ๓๖๕๐ นางสุรีย  ปมิตตธศิล 
 ๓๖๕๑ เรือเอกหญิง  สุรียพร  กฤษเจริญ 
 ๓๖๕๒ นางสุรียพร  นันทพานิช 
 ๓๖๕๓ นางสุรียวรรณ  จินดามงคล 
 ๓๖๕๔ นางสุลักษณ  อยูคง 
 ๓๖๕๕ นางสุวรรณ  ไชยสิทธิ์ 
 ๓๖๕๖ นางสุวรรณา  เลาหะวิสุทธิ์ 
 ๓๖๕๗ นางสุวิภา  อึ้งไพบูลย 
 ๓๖๕๘ นางสุวิมล  สรรพวัฒน 
 ๓๖๕๙ นางสาวสุสัณหา  ย้ิมแยม 
 ๓๖๖๐ นางสาวเสาวภาคย  จําปาทอง 
 ๓๖๖๑ นางสาวเสาวรส  ใหญสวาง   
 ๓๖๖๒ นางเสาวรส  อัศววิเชียรจินดา 

 ๓๖๖๓ นางแสงจันทร  ศรีประเสริฐ 
 ๓๖๖๔ นางสาวโสฬศา  สาตพร 
 ๓๖๖๕ นางหงษฟา  ทรัพยบุญเรือง 
 ๓๖๖๖ นางสาวอนงคนาฏ  ศรีวิหค 
 ๓๖๖๗ นางอภิวรรณ  วีระสมิทธ 
 ๓๖๖๘ นางอมรา  กล่ําเจริญ 
 ๓๖๖๙ นางอมรา  โกไศยกานนท 
 ๓๖๗๐ นางอมรา  ชางทรัพย 
 ๓๖๗๑ นางอรทัย  ประทุมรัตน 
 ๓๖๗๒ นางสาวอรทัย  อาจอ่ํา 
 ๓๖๗๓ นางอรพรรณ  ศรีเสาวลักษณ 
 ๓๖๗๔ นางสาวอรลักษณา  แพรัตกุล 
 ๓๖๗๕ นางสาวอรวรรณ  ชัยลภากุล 
 ๓๖๗๖ นางสาวอรวรรณ  พนาพันธ 
 ๓๖๗๗ นางสาวอรุณี  อภิชาติสรางกูร 
 ๓๖๗๘ นางอังคณา  นุตยกุล 
 ๓๖๗๙ นางอัชริดา  อัครจรัลญา 
 ๓๖๘๐ นางอัญชลี  ต้ังตรงจิตร 
 ๓๖๘๑ นางอัญชลีพร  วาริทสวัสด์ิ 
  หลอทองคํา 
 ๓๖๘๒ นางอัญชลี  มาพันธุ 
 ๓๖๘๓ นางสาวอัญชลี  อุทัยไขฟา 
 ๓๖๘๔ นางอาภา  จันทรเทวี 
 ๓๖๘๕ นางอารี  วัดสวาง 
 ๓๖๘๖ นางอารี  แหงถาวร 
 ๓๖๘๗ นางสาวอิสรีย  ปานงาม 



หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๖๘๘ นางอุชนี  อบรมชอบ 
 ๓๖๘๙ นางอุทัยรัศมิ์  เชื่อมรัตนกุล 
 ๓๖๙๐ นางอุบล  พึ่งเพียร 
 ๓๖๙๑ นางอุมาพร  จันทศร 
 ๓๖๙๒ นางอุไรวรรณ  ไทรชมภู 
 ๓๖๙๓ นางสาวอุศมา  เทศแกน 
 ๓๖๙๔ นางสาวกฤษณี  กาญจนพันธุ 
 ๓๖๙๕ นางสาวกาญจนา  จันทรไทย 
 ๓๖๙๖ นางแกมกาญจน  ศิลปโภชากุล 
 ๓๖๙๗ นางจิตตินาถ  ธรรมเวช 
 ๓๖๙๘ นางจิตติมา  ภาวะกุล 
 ๓๖๙๙ นางสาวจิตรา  เศรษฐอุดม 
 ๓๗๐๐ นางจินตนา  กลอมศิริ 
 ๓๗๐๑ นางชูศิลป  วองวิกยการ 
 ๓๗๐๒ นางดาภะวัลย  ทานกระโทก 
 ๓๗๐๓ นางสาวดาราพร  คงจา 
 ๓๗๐๔ นางเดือนเพ็ญ  แสงดี 
 ๓๗๐๕ นางสาวธีชัช  บุญญะการกุล 
 ๓๗๐๖ นางสาวนภาพร  มั่นเจริญโชติ 
 ๓๗๐๗ นางสาวนวลจันทร  คงพานิช 
 ๓๗๐๘ นางนิตยา  อธิวาสวุฒิ 
 ๓๗๐๙ นางนิสากร  มานะตระกูล 
 ๓๗๑๐ นางน้ําเพชร  ต้ังย่ิงยง 
 ๓๗๑๑ นางบงกช  ผาสุขดี 
 ๓๗๑๒ นางสาวบุญตา  กิริยานันท 
 ๓๗๑๓ นางสาวบุญสนอง  ภิญโญ 

 ๓๗๑๔ นางปยวดี  ทองทั้งสาย 
 ๓๗๑๕ นางผการัตน  ถาวรวงศ 
 ๓๗๑๖ นางผองใส  สอสืบ 
 ๓๗๑๗ นางพรทิพย  รัตนวิชัย 
 ๓๗๑๘ นางสาวพรสิณี  อมรวิเชษฐ 
 ๓๗๑๙ นางพัชรินทร  จันทรจํารัสแสง 
 ๓๗๒๐ นางพัชรี  ศิริศักด์ิ 
 ๓๗๒๑ นางพันธุนภา  กิตติรัตนไพบูลย 
 ๓๗๒๒ นางพันธเรือง  ทวีวัฒน 
 ๓๗๒๓ นางพูกลิ่น  ตรีสุโกศล 
 ๓๗๒๔ นางสาวภาภัค  วงศพิพิธ 
 ๓๗๒๕ นางมยุรี  พรพิบูลย 
 ๓๗๒๖ นางมลทิรา  ณ  พัทลุง 
 ๓๗๒๗ นางยุพยง  พรหโมบล 
 ๓๗๒๘ นางยุพเยาว  เอื้ออารยาภรณ 
 ๓๗๒๙ นางยุพา  ดีขาว 
 ๓๗๓๐ นางราตรี  กีรติหัตถยากร 
 ๓๗๓๑ นางเล็ก  วีระวุฒิปกรณ 
 ๓๗๓๒ นางวนิดา  ชนินทยุทธวงศ 
 ๓๗๓๓ นางวิทยาภรณ  ศรีภิรมย 
 ๓๗๓๔ นางวิมลนิจ  สิงหะ 
 ๓๗๓๕ นางศรัญญา  ไตรรัตนเกยูร 
 ๓๗๓๖ นางศุภกาญจน  สมิติเมธา 
 ๓๗๓๗ นางสมคิด  เสง่ียมศักด์ิ 
 ๓๗๓๘ นางสมทรง  ถึงแกว 
 ๓๗๓๙ นางสิริพร  ไชยภักด์ิ 



หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๗๔๐ นางสาวสุชาดา  ทิมอุดม 
 ๓๗๔๑ นางสุธัญญา  บรรจงภาค 
 ๓๗๔๒ นางสุนันทา  หิรัญยูปกรณ 
 ๓๗๔๓ นางสาวสุวดี  ชูสุวรรณ 
 ๓๗๔๔ นางอนงค  ธรรมโรจน 
 ๓๗๔๕ นางอนงค  นันทสมบูรณ 
 ๓๗๔๖ นางอภิญญา  สัชฌะไชย 
 ๓๗๔๗ นางอรุณี  ศิริกังวาลกุล 
 ๓๗๔๘ นางอารีย  กองพานิชกุล 
 ๓๗๔๙ นางอุภาศรี  เพชรสวาง 
 ๓๗๕๐ นางพิศมัย  ลิขิตบรรณกร 
 ๓๗๕๑ นางสาววันเพ็ญ  โรจนธรรม 
 ๓๗๕๒ นางอรอนงค  ทรงกิตติ 
 ๓๗๕๓ นางเฮเลน  อารมยดี 
 ๓๗๕๔ นางยินดี  ภูมิมาศ 
 ๓๗๕๕ นางสาวนิตยา  ชัยเพ็ชร 
 ๓๗๕๖ นางสาวจีรวรรณ  นิลอุบล 
 ๓๗๕๗ นางสาวชนกพร  จังฮอ 
 ๓๗๕๘ นางสาวณัฐธิดา  เฉลยฤกษ 
 ๓๗๕๙ นางทัศนาภรณ  ภูกาญจนพรอย 
 ๓๗๖๐ นางทิพาพร  ชูทอง 
 ๓๗๖๑ นางสาวนวรัตน  เสนะวัต 
 ๓๗๖๒ นางสาวนันทวรรณ  ธนาวณิช 
 ๓๗๖๓ นางสาวปรางรัตน  แขกเพ็ง 
 ๓๗๖๔ นางปยธิดา  เจิมหรรษา 
 ๓๗๖๕ นางพรพรรณ  ธัมมนันทกุล 

 ๓๗๖๖ นางมาเรียม  พรรณพงาพันธุ 
 ๓๗๖๗ นางสาวรัชณีวรรณ  เสวกพิบูลย 
 ๓๗๖๘ นางวรรณา  สระวาสี 
 ๓๗๖๙ นางวันเพ็ญ  ย่ิงยงวัฒนากุล 
 ๓๗๗๐ นางวิชญา  หาญนัทธี 
 ๓๗๗๑ นางสาวแววตา  ธวัชไพบูลย 
 ๓๗๗๒ นางศิรินาถ  ฉัตรชุติมากร 
 ๓๗๗๓ นางอรทัย  หวังวิวัฒนา 
 ๓๗๗๔ นางสาวอรุณวรรณ  แกวจินดา 
 ๓๗๗๕ นางอารยา  ขําวัฒนพันธุ 
 ๓๗๗๖ นางสาวอุทัยวรรณ  แจมสุธี 
 ๓๗๗๗ นางสาวอุสา  รมร่ืน 
 ๓๗๗๘ นางจิราภา  ทรัพยสาร 
 ๓๗๗๙ นางชนิดา  ผลชอบ 
 ๓๗๘๐ นางชนิดา  เอื้อสุนทร 
 ๓๗๘๑ นางนิรันตสุข  เริงรณอาษา 
 ๓๗๘๒ นางสาวพิชญา  บุญนาม 
 ๓๗๘๓ นางสาวมาลี  พิลาหอม 
 ๓๗๘๔ นางละออ  ดุลยพิทักษ 
 ๓๗๘๕ นางวรารัตน  อติแพทย 
 ๓๗๘๖ นางสาวสุนันทา  ทรงจําปา 
 ๓๗๘๗ นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย 
 ๓๗๘๘ นางสาวจิรพรรณ  กาญจนอุดม 
 ๓๗๘๙ นางจิราวรรณ  ชัยพานิช 
 ๓๗๙๐ นางเจนจิตต  วรนิติโกศล 
 ๓๗๙๑ นางชลลดา  กันคลอย 



หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๗๙๒ นางสาวทยาวรรณ  ศุภดิษฐ 
 ๓๗๙๓ นางนวษร  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
 ๓๗๙๔ นางนารีนารถ  เหตานุรักษ 
 ๓๗๙๕ นางนุฎฎษีห  ชัยสุวรรณ 
 ๓๗๙๖ นางบังอร  มาลาศรี 
 ๓๗๙๗ นางบุญพา  เผาสําราญ 
 ๓๗๙๘ นางบุษกร  วรรธนะภูติ 
 ๓๗๙๙ นางบุษราคํา  เชาวนศิริ 
 ๓๘๐๐ นางพรพิศ  เพชรเจริญ 
 ๓๘๐๑ นางพรรณี  เอมสุวรรณ 
 ๓๘๐๒ นางสาวพูลศรี  อยูแพทย 
 ๓๘๐๓ นางสาวเยาวนิจ  สุนนานนท 
 ๓๘๐๔ นางสาววรรณวิภา  ภูลสนอง 
 ๓๘๐๕ นางวัชรีวรรณ  ฝายทอง 
 ๓๘๐๖ นางสาววัลลภา  บันทัดภันท 
 ๓๘๐๗ นางวิไลลักษณ  มณีโรจน 
 ๓๘๐๘ นางศรีเงิน  สุขาภิรมย 
 ๓๘๐๙ นางสายทิพย  เชาวลิตถวิล 
 ๓๘๑๐ นางสาวสุกัญญา  หอมชื่นชม 
 ๓๘๑๑ นางสุวภา  ภูแกว 
 ๓๘๑๒ นางสาวอัจฉราฉวี  นิ่มศิริ 
 ๓๘๑๓ นางอารีย  อารีย 
 ๓๘๑๔ พลตํารวจตรีหญิง  สุวิไล  คุณาชีวะ 
 ๓๘๑๕ พันตํารวจเอกหญิง  จันทนา  วิธวาศิริ 
 ๓๘๑๖ พันตํารวจเอกหญิง  จิรารักษ 
  สิทธิพันธุ 

 ๓๘๑๗ พันตํารวจเอกหญิง  ณษมา 
  สุวรรณานนท 
 ๓๘๑๘ พันตํารวจเอกหญิง  รัชนี 
  หิรัญบูรณะ 
 ๓๘๑๙ พันตํารวจเอกหญิง  เริงจิตร 
  กลันทปุระ 
 ๓๘๒๐ พันตํารวจเอกหญิง  ศิริพร 
  งามวิเชียร 
 ๓๘๒๑ พันตํารวจเอกหญิง  สรอยสุรางค 
  ศิริรณรงค 
 ๓๘๒๒ พันตํารวจเอกหญิง  สุวัฒนา 
  สุวรรณากาศ 
 ๓๘๒๓ นางสาวขนิษฐา  กมลจินดา 
 ๓๘๒๔ นางทรงศิริ  เดชะไกศยะ 
 ๓๘๒๕ นางสาวทัศนาภรณ  วุฒิกิจ 
 ๓๘๒๖ นางสาวธัญลักษณ   
  พิพิธลักษณากร 
 ๓๘๒๗ นางนฤมล  ภูจินดา 
 ๓๘๒๘ นางบุญรัตน  โสภณพินิจ 
 ๓๘๒๙ นางสาวมาลี  ตงอาภรณ 
 ๓๘๓๐ นางรัชนิศ  เกียรติภิญโญ 
 ๓๘๓๑ นางวัลลีย  เทภาสิต 
 ๓๘๓๒ นางศศวรรณ  ชีพสัตยากร 
 ๓๘๓๓ นางศิริรัตน  วสุวัต 
 ๓๘๓๔ นางศุภวรรณ  ภิญโญธรรมากร 
 ๓๘๓๕ นางสุภิญญา  เบิกฟา 



หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๘๓๖ นางกมลา  เทพวงค 
 ๓๘๓๗ นางสาวขวัญยืน  ศรีพระราม 
 ๓๘๓๘ นางสาวจิราพร  คกาทอง 
 ๓๘๓๙ นางณัชชา  พาณิชวราห 
 ๓๘๔๐ นางสาวณัฐนันท  คุณเงิน 
 ๓๘๔๑ นางดวงใจ  สิงหนาท 
 ๓๘๔๒ นางดวงนภา  อุทัยพันธ  เรือนแกว 
 ๓๘๔๓ นางทรรศนีย  ลีลาพร 
 ๓๘๔๔ นางธัญวรัตน  วีรเดชกําแหง 
 ๓๘๔๕ นางนฤมล  พงษสุวรรณ 
 ๓๘๔๖ นางนิภา  ชูกิจทรัพยไพศาล 
 ๓๘๔๗ นางนุชนารถ  เกษตรสาระ   
 ๓๘๔๘ นางสาวเบญญภัทร  ศิริบุญชู 
 ๓๘๔๙ นางสาวประณัฐดา  ไชยกาญจน 
 ๓๘๕๐ นางสาวปริญญา  แสงทอง 
 ๓๘๕๑ นางสาวปนวลี  สุจริตกุล 
 ๓๘๕๒ นางพรชนก  ณ  ถลาง 
 ๓๘๕๓ นางสาวพรพิมล  โศจิรัตน 
 ๓๘๕๔ นางสาวแพรวพรรณ  วรรณเลิศ 
 ๓๘๕๕ นางภัทรา  พุทธสถิตย 
 ๓๘๕๖ นางสาวมยุรี  ชีพพานิชไพศาล 
 ๓๘๕๗ นางสาวมาริสา  รัฐปตย 
 ๓๘๕๘ นางมาลี  สิรินิจศรีวงศ 
 ๓๘๕๙ นางเมตตา  ทาวสกุล 
 ๓๘๖๐ นางสาวรวิภัทร  โชคเจริญเลิศ 
 ๓๘๖๑ นางสาวรัชดาวัลย  หิรัญสาย 
 ๓๘๖๒ นางรัชนี  ฉัตรอุทัย 

 ๓๘๖๓ นางราตรี  เพียรพิทักษ  วังศานุตร 
 ๓๘๖๔ นางสาวรุงระวี  โสขุมา 
 ๓๘๖๕ นางวรานุช  ภูวรักษ 
 ๓๘๖๖ นางวราพร  รีพัฒนาวิจิตรกุล 
 ๓๘๖๗ นางวันเพ็ญ  กีรติกฤติยานนท 
 ๓๘๖๘ นางสาววาสนา  บุญทรงสันติกุล 
 ๓๘๖๙ นางสาวศรินยา  เหลืองวรารัตน 
 ๓๘๗๐ นางสาวศิริพร  ปาริยะวุทธิ์ 
 ๓๘๗๑ นางสริวิมล  กองลัดดา 
 ๓๘๗๒ นางสิรินทร  ไพราม  ศุภสิทธิ์ 
 ๓๘๗๓ นางสาวสิริรําไพ  พวงเสรี 
 ๓๘๗๔ นางสุนี  บุญญะโสภัต 
 ๓๘๗๕ นางสุพัตรา  อนันตพงศ 
 ๓๘๗๖ นางอนงครัตน  คงลาภ 
 ๓๘๗๗ นางอมร  กีรติชัยวัตร 
 ๓๘๗๘ นางอรนิตย  พฤกษฎาจันทร 
 ๓๘๗๙ นางสาวอัญชลี  อนันตโท 
 ๓๘๘๐ นางสาวอุษณีย  วิลาศชัยยันต 
 ๓๘๘๑ นางสาวนลิน  ปงพิพัฒนตระกูล 
 ๓๘๘๒ นางปยดา  จิตตจํานงค 
 ๓๘๘๓ นางวิภา  ชัยนาภาพงษ 
 ๓๘๘๔ นางสาวสุธีรา  สิทธิภิญโญ 
 ๓๘๘๕ นางอัมพวัน  ยุวกาญจน 
 ๓๘๘๖ นางสาวจารุวรรณ  ธรรมวิทย 
 ๓๘๘๗ นางสาวนพวรรณ  สุขเจริญ 
 ๓๘๘๘ นางสุพัฒตรา  ลิมปะพันธุ 
 ๓๘๘๙ นางจันทรา  สิงหชัย 



หนา   ๑๓๘ 
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 ๓๘๙๐ นางสาวตวงพร  โตะนาค 
 ๓๘๙๑ นางประไพวรรณ  ดานประดิษฐ 
 ๓๘๙๒ นางมิ่งขวัญ  กิตติวรรณกร 
 ๓๘๙๓ นางรุจิรา  แตมแกว 
 ๓๘๙๔ นางวรรธนา  จินตฤทธิ์ 

 ๓๘๙๕ นางอุไรวรรณ  ตะรุโณทัย 
 ๓๘๙๖ นางศศิณี  ภัททิยกุล 
 ๓๘๙๗ นางกาญจนา  ศรีนวล 
 ๓๘๙๘ พันเอกหญิง  นุชา  เนียมประดิษฐ 
 ๓๘๙๙ นางเพิ่มพูล  กิตติสถาพร 

อดีตขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองของวุฒิสภา 
ตริตาภรณชางเผือก 
๑  นายมติ  เจริญศิริ 
ตริตาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤดา  กวีญาณ  ๒ นางสาวพิมพพธู  พินทุเสนีย 

ขาราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร 
ทวีติยาภรณชางเผือก 

 ๑ นายตอตระกูล  ยมนาค 
 ๒ นายสุกิจ  กองธรนินทร 

 ๓ นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นายพนิช  วิกิตเศรษฐ 
 ๒ นายวัลลภ  สุวรรณดี 

 ๓ นายสามารถ  ราชพลสิทธิ์ 

ตริตาภรณชางเผือก 
 ๑ นายสุทธิสรรค  ศิวพิทักษ  ๒ นางสุรสา  ทองแถม  ณ  อยุธยา 

ตริตาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นายจักรพันธ  พรนิมิตร  ๒ นายไพศาล  มหาพัณณาภรณ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นายกรณ  ทองฤดี 
 ๒ นายณรงค  ธํารงศรีสุข 

 ๓ นายนรินทร  เนียมบุญนํา 
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สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ทวีติยาภรณชางเผือก 

๑  นายธวัชชัย  ปยนนทยา 
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกิตพล  เชิดชูกิจกุล 
 ๒ นายคํารณ  บํารุงรักษ 
 ๓ นายธนะกฤช  พุกรักษา 
 ๔ นายบํารุง  รัตนะ 
 ๕ นายประสิทธิ์  มะหะหมัด 
 ๖ นายพินิจ  กาญจนชูศักด์ิ 

 ๗ นายพิพัฒน  ลาภปรารถนา 
 ๘ พันตํารวจโท  วันชัย  ฟกเอี้ยง 
 ๙ นายสุไหง  แสวงสุข 
 ๑๐ นายไสว  โชติกะสุภา 
 ๑๑ นางสาวปราณี  เชื้อเกตุ 

ตริตาภรณชางเผือก 
 ๑ นายการุณ  โหสกุล  ๒ นางนฤมล  รัตนาภิบาล 

ตริตาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นายณัทวุฒิ  หมัดนุรักษ 
 ๒ นายตรีสิทธิ์  ศิริวรรณ 
 ๓ นายนภาพล  จีระกุล 
 ๔ นายประพนธ  เนตรรังษี 
 ๕ นายประพันธ  มวงศิริ 

 ๖ นายประสิทธิ์  รักสลาม 
 ๗ นายพีรพล  กนกวลัย 
 ๘ นายวิรัช  อินชวย 
 ๙ นายสุพิน  คลายนก 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นายกษิด์ิเดช  ชุติมันต 
 ๒ นายพิรกร  วีรกุลสุนทร 
 ๓ นายสมชาย  เวสารัชตระกูล 
 ๔ นายสาทร  มวงศิริ 
 ๕ นายอนันตชาติ  บัวสุวรรณ 

 ๖ นางกนกนุช  นากสุวรรณ 
 ๗ นางกรณิศ  งามสุคนธรัตนา 
 ๘ นางบุศกร  คงอุดม 
 ๙ นางเมธาวี  ธารดํารงค 
 ๑๐ นางสาวเรณุมาศ  อิศรภักดี 

สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเจน  หิมะทองคํา  ๒ นายชวลิต  เทียรเดช 
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 ๓ นายธนากร  ทัพพันธุ 
 ๔ นายปราโมทย  บุญชู 
 ๕ นายไพโรจน  อิสระเสรีพงษ 
 ๖ นายวันชัย  สูบสรอยสิน 
 ๗ นายศุภชัย  ชัยพรเรืองเดช 
 ๘ นายสมเกียรติ  สิริสถาพรกุล 

 ๙ นายสมชาย  เทียมเมือง 
 ๑๐ นายสมศักด์ิ  หวังทอง 
 ๑๑ นายอนันตชัย  เตชะพิทักษศาสน 
 ๑๒ นายอัศวิน  ขํามะโน 
 ๑๓ นางสาวประภาศรี  กรองการุณย 
 ๑๔ นางสาวอํานวย  ปรมาธิกุล 

ตริตาภรณชางเผือก 
 ๑ นายกิตติศักด์ิ  เตาประเสริฐ 
 ๒ นายจรูญ  พุมดอกไม 
 ๓ นายชัยสิทธิ์  ตันธนาสุวัฒน 
 ๔ นายไชยยศ  เรืองใจ 
 ๕ นายดํารงศักด์ิ  เหลารักผล 

 ๖ นายประดิษฐ  วานิชานันท 
 ๗ นายประสิทธิ์  ไตรรัตน 
 ๘ นายอนันต  ขํามะโน 
 ๙ นายเอกศักด์ิ  สังขบุณย 

ตริตาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นายกํากับ  เบญญาพล 
 ๒ นายกิตติพงศ  เจียมกิจรุง 
 ๓ นายเกรียงศักด์ิ  ทองมา 
 ๔ นายจักรทอง  เกิดนาค 
 ๕ นายเจริญชัย  พรเทพสุขสม 
 ๖ นายเฉลิมชัย  ฉิมหิรัญ 
 ๗ นายเชื้อ  พัวไพบูลยวงศ 
 ๘ นายไชยณรงค  ทรงศิริ 
 ๙ นายดวง  พุมมาลี 
 ๑๐ นายตอพงษ  พุทธบูชา 
 ๑๑ นายนพสรรพ  ปคุณพูลสิน 
 ๑๒ นายบัญชา  บุญชม 
 ๑๓ นายบุญไชย  สิริศรีสัมพันธ 

 ๑๔ นายบุญมี  นิและ 
 ๑๕ นายประสงค  ผลพืชน 
 ๑๖ นายประสาน  เลิศสุขีเกษม 
 ๑๗ นายเพิ่มยศ  มวงมณี 
 ๑๘ นายมีศักด์ิ  ชมภูสาร 
 ๑๙ นายรัชต  โกญจนาท 
 ๒๐ นายสมเกียรติ  กันทรวรากร 
 ๒๑ นายสมเกียรติ  ปญญะธารา 
 ๒๒ นายสมจิตร  บุญสม 
 ๒๓ นายสมชาย  เต็มไพบูลยกุล 
 ๒๔ นายสมาน  เดชะชีพ 
 ๒๕ นายสําอางค  ทิพวัลย 
 ๒๖ นายสุติพงส  ธนโกเศศ 
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 ๒๗ นายสุนันท  บุปผเวส 
 ๒๘ นายสุภชัย  ทองผจง 
 ๒๙ นายสุรชัย  สิทธิญาวณิชย 
 ๓๐ นายสุรเลิศ  ไวยลิกรี 
 ๓๑ นายสุวรรณ  เอี่ยมสุขนันท 
 ๓๒ นายโสภณ  แทนศิริ 
 ๓๓ นายไสว  นอยจาด 
 ๓๔ นายอดิศร  รักษาวงศ 
 ๓๕ นายอภินันท  รําเพย 
 ๓๖ นายอรุณ  สุทธิชาติ 
 ๓๗ นายอัมรินทร  แกวโชติ 

 ๓๘ นายอัศวิน  ตนวีรพงษศิริ 
 ๓๙ สิบเอก  อําพันธ  เฉลิมบุญ 
 ๔๐ นายอุทัย  กนกวุฒิพงศ 
 ๔๑ นางเทียมจันทร  อุทัยไพศาลวงษ 
 ๔๒ นางสาวยุพดี  เกียรติสังวร 
 ๔๓ นางรุงทิวา  เลิศสุขีเกษม 
 ๔๔ นางสาวสิริพร  ฐิติไชโย 
 ๔๕ นางสุรีย  พรประดิษฐ 
 ๔๖ นางสมแกว  แจมประเสริฐ 
 ๔๗ นางสาวอรวรรณ  โพธิศรี 
 ๔๘ นางอําไพ  เกตุสุวรรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก 
 ๑ นายชาติชาย  ปตตะพงศ 
 ๒ นายชูเกียรติ  เล็กเพ็ชร 
 ๓ นายดํารงค  สาหรายวัง 
 ๔ นายมนัส  บัวทอง 
 ๕ นายลพ  ชางเรือน 

 ๖ นายสมชาย  ทรัพยพจน 
 ๗ นายสี  เส็งมา 
 ๘ นายหฤทัย  ปทมานนท 
 ๙ นางวรรณา  สังขทอง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นายกมล  คําสุวรรณ 
 ๒ นายกมล  พงศภูมิวานิช 
 ๓ นายกิตติธัช  นาสวน 
 ๔ นายกิตติ  ประสานวงศวุฒิ 
 ๕ นายคามิน  โชติรัตน 
 ๖ นายจิรเสกข  วัฒนมงคล 
 ๗ นายชัยรัตน  สมอ 
 ๘ นายชินเทพ  กลิ่นสืบเชื้อ 

 ๙ นายณรงค  ชุติวงศธนะพัฒน 
 ๑๐ นายณัฐกฤต  เงินฉาย 
 ๑๑ นายทวีพร  อนุตรพงษสกุล 
 ๑๒ นายทวีศักด์ิ  อุมบางตลาด 
 ๑๓ นายทวี  เอมชาวนา 
 ๑๔ นายทอง  รุงแสง 
 ๑๕ นายทองสุข  เขียนดวงจันทร 
 ๑๖ นายธนเดช  สหคณาวุฒิ 
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 ๑๗ นายธนาวิทย  ฤทธิศรี 
 ๑๘ นายนารินทร  ทองอยู 
 ๑๙ นายนิพนธ  จิตต้ังธรรมกุล 
 ๒๐ นายบรรจง  ดวงรัศมี 
 ๒๑ นายบรรเจิด  แสงจันทร 
 ๒๒ นายบุญเพ็ง  บุญแถว 
 ๒๓ นายบุญมา  สัมพัตร 
 ๒๔ นายบุญสืบ  หุยะพันธุ 
 ๒๕ นายปกรณ  เบญจรัตน 
 ๒๖ นายประจวบ  เหมือนโพธิ์ 
 ๒๗ นายประเมิน  สวนสมทุร 
 ๒๘ นายประสิทธิ์  ทนุวงษ 
 ๒๙ นายประสิทธิ์  พูลชื่น 
 ๓๐ นายปรีชา  มวงดี 
 ๓๑ นายปญญา  นอยไม 
 ๓๒ นายปญญา  หวังพิทักษ 
 ๓๓ นายผาด  นิสัยชล 
 ๓๔ นายพสธร  ศิริเบญจวรรณ 
 ๓๕ นายพิชิตชัย  แซจึง 
 ๓๖ นายพินิตยศักด์ิ  นันทาพณิชยกุล 
 ๓๗ นายพุฒิพัฒน  ฟาขาว 
 ๓๘ นายเพียว  พรขจรกิจกุล 
 ๓๙ นายภาสวร  พฤกษาชาน 
 ๔๐ จาสิบเอก  มนัส  สุวรรณพานิช 
 ๔๑ วาที่รอยตรี  มานพ  แกวงาม 
 ๔๒ นายมานิต  พวงรอด 

 ๔๓ นายรังสรรค  กียปจจ 
 ๔๔ นายลพชัย  ธาราทิศ 
 ๔๕ นายวรรณชัย  วราศิริกุล 
 ๔๖ นายวรากรณ  บุญมาเลิศ 
 ๔๗ นายวรินทร  มัสโอดี 
 ๔๘ นายวันชัย  วัฒนมงคล 
 ๔๙ นายวิชาญ  หงสนฤชัย 
 ๕๐ นายวิเชียร  เย็นทรวง 
 ๕๑ นายวิเชียร  รางสาท 
 ๕๒ นายวิเชียร  สิตตะวิบุล 
 ๕๓ นายวิทยา  เลิศอําไพ 
 ๕๔ นายวิรัช  หยกเล็ก 
 ๕๕ นายศรัณย  มูสิกะ 
 ๕๖ นายศิริพงษ  เย็นอังกูร 
 ๕๗ นายศีลธรรม  พัชรประกาย 
 ๕๘ นายศุภกิตติ  สุคันธปรีย 
 ๕๙ นายสมเกียรติ  กิตติมิ่งมงคล 
 ๖๐ นายสมเกียรติ  อโนทัยสินทวี 
 ๖๑ นายสมชาย  กรสิริพักตร 
 ๖๒ นายสมชาย  นิยมราช 
 ๖๓ นายสมนึก  มอญดะ 
 ๖๔ นายสมบัติ  ทองอราม 
 ๖๕ นายสมบุญ  กกฟา 
 ๖๖ นายสมศักด์ิ  คลายประยงค 
 ๖๗ นายสมศักด์ิ  บัวเพชร 
 ๖๘ นายสิทธิชัย  ชื่นใจเล็ก 
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 ๖๙ นายสุธี  สากลวารี 
 ๗๐ นายสุบิน  พันธทุมสาร 
 ๗๑ นายสุรชัย  ชูสังข 
 ๗๒ นายสุรพงษ  ประดิษฐพรกูล 
 ๗๓ นายสุรินทร  เกิดสําราญ 
 ๗๔ นายสุวิทย  บุญมา 
 ๗๕ วาที่รอยตรี  แสงอาทิตย  เจริญลาภ 
 ๗๖ นายอดิศักด์ิ  แกวโชติ 
 ๗๗ นายอดุลย  โยธาสมุทร 
 ๗๘ นายอธิศักด์ิ  ชวงชู 
 ๗๙ นายอภิคม  อชินีทองคํา 
 ๘๐ นายอรรณพ  ขาวนุน 
 ๘๑ นายอาคม  สุทธากร 
 ๘๒ นายอํานวย  ชัยพรประเสริฐ 
 ๘๓ นายเอก  ชุณหชัชราชัย 
 ๘๔ นางเจริญ  สุขสวัสด์ิ 
 ๘๕ นางฉัฐภรณ  พลับศิริ 
 ๘๖ นางสาวดวงพร  ย้ิมเจริญ 
 ๘๗ นางสาวดิษยา  นวกุลชัย 
 ๘๘ นางนราพรรณ  เดนนะหลี 
 ๘๙ นางนวลศรี  เสือโรจน 

 ๙๐ นางนิรมล  โตจิรกุล 
 ๙๑ นางสาวปราณี  ธรรมนิยม 
 ๙๒ นางปญญวร  อรุณเรืองศิริเลิศ 
 ๙๓ นางพจนา  ลําเรียง 
 ๙๔ นางสาวพรพรรณ  สุนทรปยะกุล 
 ๙๕ นางภัทรวดี  ศรีทองใบ 
 ๙๖ นางภัทรศรี  สุวิมล 
 ๙๗ นางมะลิวรรณ  พุทธิชาติ 
 ๙๘ นางยุพดี  ศรีประสาน 
 ๙๙ นางวภิาวัลย  พรมขํา 
 ๑๐๐ นางสาววิรงครอง  นวมดี 
 ๑๐๑ นางศรีสุรางค  เจริญสุวรรณ 
 ๑๐๒ นางสาวสุดคนึง  แกวทอง 
 ๑๐๓ นางสุดา  สุวิชาโสภณ 
 ๑๐๔ นางสาวสุนียรัตน  ย่ังยืนอมรฤทธิ์ 
 ๑๐๕ นางสาวสุภาพรรณ  ปงดํารงค 
 ๑๐๖ นางสาวสุภาวดี  ทองทิพย 
 ๑๐๗ นางสาวอภิรมย  แกวโชติ 
 ๑๐๘ นางอัมพร  โสภณดิเรกรัตน 
 ๑๐๙ นางสาวโอปอ  ศิริเดช 

เบญจมาภรณชางเผือก 
 ๑ นายณัฐ  สําเร็จวาณิชย 
 ๒ นายประเสริฐ  เหมวัน 
 ๓ รอยตํารวจตรี  ไพบูลย  อังกระโทก 
 ๔ นายยุทธนา  รุงโรจนรัตนชัย 

 ๕ นายลี่จ๊ัว  แซเฮง 
 ๖ นายวิเชียร  มุขจีน 
 ๗ นายศิริพงษ  รัสมี 
 ๘ นายสุนทร  รอดพน 
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 ๙ นายสุริยา  จันทรเหมือนเผือก 
 ๑๐ นายสุวัชร  จําปาขอม 

 ๑๑ นางจารุพักตร  ล่ิมทอง 
 ๑๒ นางบุญศรี  รักษานนท 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นายกฤตพล  เครือคลาย 
 ๒ วาที่รอยตรี  กษิด์ิเดช  ศรีสนิทวงศ 
 ๓ นายเกรียงศักด์ิ  เจริญรัตนกุล 
 ๔ นายเกียรติศักด์ิ  ชางเจริญ 
 ๕ นายกองศักด์ิ  กาจคะนอง 
 ๖ นายคเนศร  อิภิรมย 
 ๗ นายจงรักษ  เหล็งหนูดํา 
 ๘ นายจตุรงค  โตร่ืน 
 ๙ นายจรัญ  ซันอาลี 
 ๑๐ นายจรูญ  อมาตยวินิจ 
 ๑๑ นายจักรพันธ  มั่งค่ัง 
 ๑๒ นายจํานงค  บัวสุวรรณ 
 ๑๓ นายจิรพนธ  พูลพาณิชย 
 ๑๔ นายเจริญ  มณีดํา 
 ๑๕ นายฉลอง  สุคนธทรัพย 
 ๑๖ นายเฉลิม  เจ็กแสง 
 ๑๗ นายเฉลิม  เทพสถิตยภรณ 
 ๑๘ นายเฉลิมศักด์ิ  มวงศิริ 
 ๑๙ นายชิน  เรืองหิรัญ 
 ๒๐ นายชูพันธ  เพ็ญสุวรรณ 
 ๒๑ นายโชคชัย  อักษรศิริ 
 ๒๒ นายไชยา  บุญสุข 
 ๒๓ นายณ  ภรรทร  สัตยธรรม 

 ๒๔ นายณรงคศักด์ิ  มวงศิริ 
 ๒๕ นายดอกรัก  จันทรทอง 
 ๒๖ นายทวีศักด์ิ  พิมพสําฤทธิ์ 
 ๒๗ นายธนชัย  โชคสถาพรกุล 
 ๒๘ นายธนณัฐ  หาญเศรษฐการ 
 ๒๙ นายธเนศ  แสงโชติ 
 ๓๐ นายธรรมนูญ  นุตรพิบูลมงคล 
 ๓๑ นายธวัช  ศรีวัฒนะ 
 ๓๒ นายธีรพร  เนตรรังสี 
 ๓๓ นายธีระ  ปริญญานุสรณ 
 ๓๔ นายนพดล  ศรีมงคล 
 ๓๕ นายนริศ  ถนอมกุลบุตร 
 ๓๖ นายนันทชัย  พิชชากรปญญา 
 ๓๗ นายนิรันด  พรมจีน 
 ๓๘ นายบาซิต  พุมเพ็ชร 
 ๓๙ นายบุญเลิศ  คงโครัด 
 ๔๐ นายประดิษฐ  ธรรมสิน 
 ๔๑ นายประพฤทธ  หาญกิจจะกุล 
 ๔๒ นายประพันธุ  อินทอง 
 ๔๓ นายประสิทธิ์  ศรีเจริญ 
 ๔๔ นายประสิทธิ์  หอทอง 
 ๔๕ นายประเสริฐ  ขันโต 
 ๔๖ นายประเสริฐ  ชมฤทธิ์ 
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 ๔๗ นายปราโมทย  ชวาลา 
 ๔๘ นายปริญญา  แสนสุข 
 ๔๙ นายพงศสันต  กุลพรไพศาล 
 ๕๐ นายพงษเกียรติ  ลีลายุทธการ 
 ๕๑ นายพงษศักด์ิ  วุฒิวัย 
 ๕๒ นายพจน  สุทธิภูติ 
 ๕๓ นายพนา  วุฒิเดช 
 ๕๔ นายพลศักด์ิ  แดงบัว 
 ๕๕ นายพัชกฤต  เตียรธิติ 
 ๕๖ นายไพโรจน  พราโนต 
 ๕๗ นายภาคภูมิ  อึ้งทรงธรรม 
 ๕๘ นายมนตรี  เปรมบุญ 
 ๕๙ นายมนู  คลายจาด 
 ๖๐ นายมานพ  มารุงเรือง 
 ๖๑ นายมานะ  ย้ิมใย 
 ๖๒ นายย่ิงยงค  จิตเพียรธรรม 
 ๖๓ นายยุทธ  อินทรแปน 
 ๖๔ นายรมยธีรา  คลายขยาย 
 ๖๕ นายรังสรรค  กาญจนพิบูลย 
 ๖๖ จาสิบตรี  วนศักย  ทองคํา 
 ๖๗ นายวรพรต  ชะเอม 
 ๖๘ นายวรวัฒน  พึ่งสาย 
 ๖๙ นายวัชพงศกฤต  อนสุวรรณ 
 ๗๐ นายวาณิช  สังขรอด 
 ๗๑ นายวิโรจน  หอมคง 
 ๗๒ นายวีรยุทธ  นิ่มเจริญ 

 ๗๓ นายวีระพล  เหมรัตนากร 
 ๗๔ นายเวสาโรจน  เกี้ยวทอง 
 ๗๕ นายศักดา  เนียมถนอม 
 ๗๖ นายศิววงศ  วงศพิชญา 
 ๗๗ นายศุภากร  แกวสุขโข 
 ๗๘ นายสกล  สุดเกตุ 
 ๗๙ นายสงา  ยงเกียรติพานิช 
 ๘๐ นายสมเกียรติ  บวรกิจธํารง 
 ๘๑ นายสมเกียรติ  อยูเผือก 
 ๘๒ นายสมบูรณ  ตรงการดี 
 ๘๓ นายสมปอง  คลายวิจิตร 
 ๘๔ นายสมพงษ  ตรงจิตตรักษา 
 ๘๕ นายสมพงษ  หมัดนุรักษ 
 ๘๖ นายสมพงษ  อภิวงศ 
 ๘๗ นายสมโภชน  ชยุติแสงไพศาล 
 ๘๘ นายสมศักด์ิ  ดูเบ 
 ๘๙ นายสมศักด์ิ  ทั่งบุญ 
 ๙๐ นายสมศักด์ิ  บุญเพ็ชร 
 ๙๑ นายสมศักด์ิ  เลิศวิริยะ 
 ๙๒ นายสมัย  มะลูลีม 
 ๙๓ นายสมาน  หมัดนุรักษ 
 ๙๔ นายสลาง  ชินะกานนท 
 ๙๕ นายสหธรณ  สังขการ 
 ๙๖ นายสันทัด  ขุนดี 
 ๙๗ นายสามารถ  หวังพิทักษ 
 ๙๘ นายสายชล  สุขสมปอง 
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 ๙๙ นายสําเริง  นกทอง 
 ๑๐๐ นายสิทธิชัย  ไชยาริพันธ 
 ๑๐๑ นายสุชัย  ต้ังจิตธนกุล 
 ๑๐๒ นายสุชาติ  อวนศรี 
 ๑๐๓ นายสุทัศน  สุวรรณนิกขะ 
 ๑๐๔ นายสุเทพ  ทันจิตร 
 ๑๐๕ นายสุบิน  พุกกระทุม 
 ๑๐๖ นายสุพจน  ชางทอง 
 ๑๐๗ นายสุรชัย  พึ่งธรรม 
 ๑๐๘ นายแสวง  เขงดี 
 ๑๐๙ นายหฤษฎ  วรโชติรุงเรือง 
 ๑๑๐ นายอนุชาติ  คงสมกัน 
 ๑๑๑ นายอนุสรณ  สถาพร 
 ๑๑๒ นายอราม  บุญฤทธิ์ 
 ๑๑๓ นายอัครพล  สกุลมัดเซ็นศิริ 
 ๑๑๔ นายอากาศ  วสิกชาติ 
 ๑๑๕ นายอํานวย  บัวทิพย 
 ๑๑๖ นายอํานาจ  ปานเผือก 
 ๑๑๗ นายเอกภาพ  หงสกุล 
 ๑๑๘ นางกรรณิการ  ศราทธทัต 
 ๑๑๙ นางจุฑาทิพย  เจียมใจจิต 
 ๑๒๐ นางสาวฐิติชญา  วีระชาลี 

 ๑๒๑ นางสาวดารณี  โตะสวัสดิสุข 
 ๑๒๒ นางดารานี  ชูสังข 
 ๑๒๓ นางสาวบุณยนุช  ปทิตหิรัณยา 
 ๑๒๔ นางสาวเบญญาภา  เกษประดิษฐ 
 ๑๒๕ นางพิมพาภรณ  พานทอง 
 ๑๒๖ นางสาวเพ็ญพิมล  วิภาคทรัพย 
 ๑๒๗ นางไพรัช  ปนกร 
 ๑๒๘ นางภรภัทร  โชติกะสุภา 
 ๑๒๙ นางยุพาพร  อิทธะรงค 
 ๑๓๐ นางสาววณิชชา  นาคศุภมิตร 
 ๑๓๑ นางสาววรรณฉวี  สังขคุม 
 ๑๓๒ นางสาววัชราภรณ  กลับวงศา 
 ๑๓๓ นางสาววาสนา  ทักษิโนทก 
 ๑๓๔ นางสาวสมนึก  วงษสุด 
 ๑๓๕ นางสลัด  ดอกสันเทียะ 
 ๑๓๖ นางสาวสาวิตรี  สีสด 
 ๑๓๗ นางสุจิตรา  นาสหชาติ 
 ๑๓๘ นางสาวสุธิดา  นุนเอียด 
 ๑๓๙ นางสาวโสภา  อมราศรัยศรี 
 ๑๔๐ นางสาวหฤทัย  มวงบุญศรี 
 ๑๔๑ นางสาวอรพินทร  เพชรทัต 
 ๑๔๒ นางสาวอิศริยา  สิทธิการิยะ 

เลขานุการกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 

๑  นางสาวรุงตะวัน  จินดาวัลย 
ตริตาภรณชางเผือก 

๑  นางสาวอุบลรัตน  เหลืองบงกช 
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ตริตาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นายอายุทธ  จิรชัยประวิตร   
 ๒ นายเอกวิทย  นักฟอน 

 ๓ นางสาววรางคณา  จินตนะพันธ 

เลขานุการผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
ตริตาภรณชางเผือก 

๑ นายกิตติวัฒน  เมณฑกา 

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ทวีติยาภรณชางเผือก 

 ๑ นายไพบูลย  มัฆวิมาลย    ๒ พันตํารวจเอก  อรุณ  หาบสา 
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายชวรัฐ  กัลยาณมิตร 
ตริตาภรณชางเผือก 

 ๑ นายประยูรเดช  คณานุรักษ 
 ๒ นายมานิต  มีประเสริฐ 

 ๓ นางอารีย  อิ้งจะนิล 

ตริตาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นายจรัส  หนูพันธ   
 ๒ นายจิรวัฒน  พริ้งสกุล 
 ๓ นายเชื้อ  จันทนบ   
 ๔ นายนงคาร  ทวีวรรณ 
 ๕ นายบรรจบ  ฤกษสุนทรี   
 ๖ นายบุญเลิศ  ลิ้มประเสริฐ 
 ๗ รอยตรี  ประหยัด  สารจินดาพงศ   
 ๘ นายพงษเดช  มโนรส 
 ๙ นายมวลชน  สุขแสง 
 ๑๐ นายมูฮําหมัดรุสดี  ภาลาวัน 
 ๑๑ นายวิชิต  ตันติวิท 

 ๑๒ นายวิชิต  นพอมรบดี 
 ๑๓ นายวิทวัต  โลหะสุวรรณ 
 ๑๔ นายสมเกียรติ  ภูธรรมศิริ 
 ๑๕ นายสุพล  จันทรสวาง 
 ๑๖ นายเสถียร  เมนบางผึ้ง 
 ๑๗ นายอาลิต  อุสมาน 
 ๑๘ นางจารุพรรณ  คุณพันธ 
 ๑๙ นางสาวทศพร  ชูพงศพันธุ   
 ๒๐ นางศิริรตัน  ทงกก 
 ๒๑ นางสมศรี  ทัพบํารุง 

สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ทวีติยาภรณชางเผือก 

 
 ๑ นายกุลวัชร  หงษคู     ๒ นายจรูญ  พงศาปาน 
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 ๓ นายเจนวิทย  ขวัญเพชร   
 ๔ นายปรีชา  สงวัฒนา 
 ๕ นายเมธัสสิทธิ์  ลัคนทินวงศ   
 ๖ นายวรพงษ  รวิรัฐ 
 ๗ นายวิสุทธิ์  เจตสันต์ิ   
 ๘ นายสมัคร  เชาวภานันท 

 ๙ นายสุทิน  ภาศิวะมาศ 
 ๑๐ นายสุรพล  วองวัฒนโรจน 
 ๑๑ นายอโณทัย  ฤทธิปญญาวงศ 
 ๑๒ นางยุวดี  นิ่มสมบุญ 
 ๑๓ นางรัชนีภรณ  คุปรัตน 

ผูทําคุณประโยชนใหแกทางราชการ 
ตริตาภรณชางเผือก 

 ๑ นางกุลยา  เผาจินดา 
 ๒ นางวรินทร  กตัญู 

 ๓ นางวิภาดา  กัลยาณมิตร 

ตริตาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นางจลาเจิด  ยุวนางกูร 
 ๒ นางธีราวรรณ  ไวรักษสัตว 

 ๓ นางพรทิพย  เพ็ญกิตติ 
 ๔ นางภรณี  จักกาบาตร 

คูสมรสของบุคคลบางตําแหนง 
ทวีติยาภรณชางเผือก 

 ๑ นางกุลิสรา  บุญทับ   
 ๒ พันเอกหญิง  ธนันดา  แสงชนะศึก 

 ๓ นางนาฎจริยา  ตระกูลพรายงาม   
 ๔ นางนิทรา  เจริญพันธุ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นายทรงเกียรติ  เมณฑกา 
 ๒ นางโชติกา  ยมจินดา 
 ๓ นางณัฐยา  วานิชสมบัติ 
 ๔ นางดวงพร  สุเสารัจ 
 ๕ นางดารารัตน  ควัฒนกุล 
 ๖ นางดาววิมล  ธีรเวชญาณ 
 ๗ นาวาโทหญิง  ทัศนาวดี  โกมุทานนท 
 ๘ นางนิศารัตน  เทพพิทักษ 

 ๙ นางประภัสสร  พรหมบุบผา 
 ๑๐ นางพจนีย  คมสัตยธรรม 
 ๑๑ นางพรรณี  บุญชัด 
 ๑๒ นาวาโทหญิง  พักตรพร้ิง  แกนสาร 
 ๑๓ นางมยุรพันธ  รัตนวานิช 
 ๑๔ นาวาโทหญิง  รัตนา  เริงอารมณ 
 ๑๕ นางลัสมน  จิระบุญศรี 
 ๑๖ นางวิมลา  ไตรทศาวิทย 
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 ๑๗ นางศิริลักษณ  นิยม 
 ๑๘ นางสุนทรา  ภูประเสริฐ 
 ๑๙ นางอัศรีสิธฒ  สุธาพร 

 ๒๐ คุณหญิงอิสริยาภรณ  ปญจมานนท 
 ๒๑ นางเอมวลี  แสวงศักด์ิ 

ตริตาภรณชางเผือก 
 ๑ นายกิตติเดช  สูตรสุคนธ 
 ๒ นายผดุง  ธรณินทร 
 ๓ นางจิราภรณ  บําเพ็ญวัฒนา   
 ๔ นางชวนพิศ  สายเชื้อ 
 ๕ นางนพมาศ  ไวยรัชพานิช   
 ๖ นางนวลวรรณ  แสนวิเศษ 
 ๗ นางนวลศรี  ศรีเมนต   
 ๘ นางนิตยา  ฐาปนาเนติพงศ 
 ๙ นางนิลุบล  ล่ิมพงศพันธุ 
 ๑๐ นางเบญจวรรณ  โลหชิตรานนท 
 ๑๑ นางปฏิมา  โกษะโยธิน 
 ๑๒ นางผุสดี  พวงราช 
 ๑๓ นางพรรณวีรินทร  รัตนวานิช 
 ๑๔ นางพัชรา  ชุมรัตน 

 ๑๕ นางพูนพิศมัย  อินทรสุขศรี 
 ๑๖ นางยุพา  ขันธาโรจน 
 ๑๗ นางรัชเกลา  กังศศิเทียม 
 ๑๘ นางศิริพร  โนนศรีชัย 
 ๑๙ นางสมใจ  เลาวเลิศ   
 ๒๐ นางสราญรัตน  ไชยพจนพานิช 
 ๒๑ นางสุกัญญา  ธีรเกาศัลย 
 ๒๒ นางสุขสรร  ยอดเมืองเจริญ 
 ๒๓ นางสุนิดา  สกุลรัตนะ   
 ๒๔ นางสุภาวดี  กลับอําไพ 
 ๒๕ นางสุรีรัตน  ตันประเสริฐ   
 ๒๖ นางเสาวนีย  ตันประเสริฐ 
 ๒๗ นางอนูรี  เกงเรียน   
 ๒๘ นางอมรพรรณ  พงศพิโรดม 

ตริตาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นายพินิจยศ  สอาดเอี่ยม   
 ๒ นายสมาน  พรหมนอย 
 ๓ นายสมุทร  วรฤทธิ์   
 ๔ นางกรองแกว  สันตะบุตร 
 ๕ นางกอบกาญจน  ธรรมวาทิน   
 ๖ นางกัลชนา  พลเตชา 
 ๗ นางกาญจนา  พุกกะรัตน   

 ๘ นางจันทเพ็ญ  ปุณศรี 
 ๙ นางปทุมพร  ศิริรังคมานนท 
 ๑๐ นางประเกียรณีศรี  โพธิทัต 
 ๑๑ นางประพิมพรรณ  กิตติพรไพบูลย 
 ๑๒ นางปราณี  สุตเตมีย 
 ๑๓ นางพิมลพักตร  เนียมสกุล 
 ๑๔ นางลัดดาวัลย  ศิริวงศ 
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 ๑๕ นางลําดวน  นําบุญจิตต 
 ๑๖ นางวรุณพร  กาญจนวัฒน 
 ๑๗ นางวลัยทิพย  ชาติสุวรรณ 
 ๑๘ นางวิไลพร  สวัสด์ิพาณิชย 
 ๑๙ นางศิริกุล  ศิริพงศติกานนท   

 ๒๐ นางสุกัญญา  ศิริยุทธวัฒนา 
 ๒๑ นางสุขจิต  นพวงศ  ณ  อยุธยา   
 ๒๒ นางสุปราณี  มีชวย 
 ๒๓ นางสุมาลี  สิงหพันธุ 

จัตุรถาภรณชางเผือก 
 ๑ นายชนินทร  ลีวิโรจน   
 ๒ นายชรินทร  พิชญเวคิน 
 ๓ นายเร่ิมพงษ  บูรณฤกษ   
 ๔ นางกัทลี  สุริยวงศ 
 ๕ นางกิตติกุล  คชรินทร   
 ๖ นางเกล็ดดาว  พานิชสมัย 
 ๗ นางจําลองลักษณ  สัญญะเดชากุล   
 ๘ นางจิตรา  อเนกพุฒิ 
 ๙ นางทอแสง  เธียรสรรชัย 
 ๑๐ นางทิพวรรณ  เตรัตน 
 ๑๑ นางนงเยาว  ปทมะสุคนธ 
 ๑๒ นางนภัสวัณ  สุนทรสีมะ 
 ๑๓ นางนฤนาท  หลาวทอง 
 ๑๔ นางนันทนา  สังขวิจิตร 
 ๑๕ นางเบญจมาศ  อิศรเดช 
 ๑๖ นางเบญจลักษณรายา  สุวรรณนิมิตร 
 ๑๗ นางประทับจิต  ไตรวารี 
 ๑๘ นางปทมา  ประภาวัตร 
 ๑๙ นางพรนัชชา  สุนทรศร   
 ๒๐ นางพรรัตน  หงสกุล 

 ๒๑ นางพัชรี  ชอมณี   
 ๒๒ นางพัฒนา  สมานไทย 
 ๒๓ นางพิมพใจ  วิบูลยวงศ   
 ๒๔ นางมณฑิรา  อรุณธารี 
 ๒๕ นางมณี  นิมิตกุล   
 ๒๖ นางยุพิน  อุนนาทรรัตนกุล 
 ๒๗ นางรัชนี  พิศวงปราการ   
 ๒๘ นางวนิดา  บุนนาค 
 ๒๙ นางวัชรี  เลาศรีวรกต 
 ๓๐ นางวัธนี  อรรถบลยุคล 
 ๓๑ นางวิภาวี  ธารณธรรม 
 ๓๒ นางวิยะดา  กมลาศน 
 ๓๓ นางวิไลวรรณ  จันตะเสน 
 ๓๔ นางศรีศัย  วิศรุตเวช 
 ๓๕ นางศิริพร  สกลพันธุ 
 ๓๖ นางศิริวรรณ  เรืองเพชร 
 ๓๗ นางสมรัก  กริชชาญชัย 
 ๓๘ นางสุชาดา  จักรพันธุ  ณ  อยุธยา 
 ๓๙ นางสุทธิวรรณ  วิลาวรรณ   
 ๔๐ นางสุภาวดี  วัฒนเสน 
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 ๔๑ นางหงษฟา  ศิริกุล   
 ๔๒ นางอรัญญา  แสงสิงแกว 

 ๔๓ นางอัญชลี  อนุยุทธพงศ   
 ๔๔ นางอุษณีย  สิงคาลวณิช 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 
 ๑ นายกฤษณ  โฆษิตรัตน 
 ๒ นายภูรีธร  กําภู  ณ  อยุธยา 
 ๓ นางกชพรรณ  อิ่มแสง 
 ๔ นางกาญจนา  ตันศยานนท 
 ๕ นางกุณฑลี  สุวรรณทัต 
 ๖ นางขนิษฐา  นนทรี 
 ๗ นางจันทิมา  เตกฉัตร 
 ๘ นางจินตนา  สุทธปรีดา 
 ๙ นางจิระภา  อยูยอด 
 ๑๐ นางจุรีรัตน  เครือกลิ่น 
 ๑๑ นางชาลิณี  ทวิชศรี 
 ๑๒ นางชุติพร  บัวจรูญ 
 ๑๓ นางณัฐทินี  รอดโพธ์ิทอง 
 ๑๔ นางดรุณี  เทศวิศาล 
 ๑๕ นางดวงทิพย  สีวะรา 
 ๑๖ นางแดงตอย  นันทะศิริ 
 ๑๗ นางทองเจือ  เรือนทิพย 
 ๑๘ นางธัญรัศม  อาจวงษ 
 ๑๙ นางธิดารัตน  รังษีวงศ 
 ๒๐ นางนภาพร  ศุภวงศ 
 ๒๑ นางนิพฐิพร  มูลพฤกษ 
 ๒๒ นางนิ่ม  มาระเนตร 
 ๒๓ นางนองนุช  สังขทรัพย 

 ๒๔ นางบุษรักษ  เสียงสุทธิวงศ 
 ๒๕ นางปนัดดา  จําปา 
 ๒๖ นางปยะนุช  วิทยาสุข 
 ๒๗ นางพจนีย  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
 ๒๘ นางพรทิพย  ไทยสยาม 
 ๒๙ นางพรเพชร  เลิศลักษณา 
 ๓๐ นางพรรณวดี  จันทรเรือง 
 ๓๑ นางพรวิมล  เหรียญมหาสาร 
 ๓๒ นางพรสวรรค  จันทรอิทธิกุล 
 ๓๓ นางพิมวัลย  ภูชฎาภิรมย 
 ๓๔ นางเพ็ญแข  นิลคูหา 
 ๓๕ นางเพ็ญลักษณ  ปฏิมาประกร 
 ๓๖ นางฟูจิตต  ณ  บางชาง 
 ๓๗ นางภัทรวิมล  อัตถากร 
 ๓๘ นางภาพร  สุทธิไวยกิจ 
 ๓๙ นางมนัญญา  เบญจกุล 
 ๔๐ นางยินดี  เปรมวงศศิริ 
 ๔๑ นางรัดเกลา  วงศภูมิวัฒน 
 ๔๒ นางรัตนาวดี  ทองเล็ก 
 ๔๓ นางรุงทอง  พิบูลรัตน 
 ๔๔ นางเรวดี  ประเคนรี 
 ๔๕ นางวลัยภรณ  เพิ่มทรัพย 
 ๔๖ นางวาสนา  ขวัญเมือง 
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 ๔๗ นางวิชชุดา  สงาเนตร 
 ๔๘ นางวิธู  จรุงวัฒน 
 ๔๙ นางวิภาวรรณ  คลายจํานง 
 ๕๐ นางสลักจิต  ชิวปรีชา 
 ๕๑ หมอมหลวงสารภี  กิตติชัยเสรี 
 ๕๒ นางสิริลักษณ  สัมปชชลิต 
 ๕๓ นางสุชฎา  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
 ๕๔ นางสุทธิพร  ศรีทองชัย 
 ๕๕ นางสุธาทิพย  มาสมบรูณ 
 ๕๖ นางสุธีรา  บุญถนอม 
 ๕๗ นางสุภัทตรา  สุพลพงษ 
 ๕๘ นางสุภาวดี  มนุญปจุ 
 ๕๙ นางสุมณฑา  เองไพบูลย 
 ๖๐ นางสุมาลี  รัตนปรีดากุล 

 ๖๑ นางสุรภา  คชรัตน 
 ๖๒ นางสุรียพร  เอี่ยมวรเมธ 
 ๖๓ นางสุวรรณา  ธีรธํารง 
 ๖๔ นางโสภิต  จันทรหอม 
 ๖๕ นางหรรษา  เพ็ชรสุวรรณ 
 ๖๖ นางอรทัย  ขวัญอยู 
 ๖๗ นางอรทัย  ศรีจันทร 
 ๖๘ นางอรพิน  ชัยเดชสุริยะ 
 ๖๙ นางอรสิริ  พาลีบัตร 
 ๗๐ นางอรอุษา  จารุจินดา 
 ๗๑ นางอลิซเบธ  พลาศรัย 
 ๗๒ นางอะซันซอน  ขาวเธียร 
 ๗๓ นางอัศนีย  วังแกว 
 ๗๔ นางอาภา  บุณยะประดับ 

เบญจมาภรณชางเผือก 
 ๑ นางกิ่งกมล  เทอดจิตธรรม 
 ๒ นางจงกล  ขุนทอง 
 ๓ นางจินตนา  โปเล็ม 
 ๔ นางชฎาพรรณ  เตชะวิจิตรชัย 
 ๕ นางชุติกาญจน  มณีธนวรรณ 
 ๖ นางโชติกา  ภูเจริญยศ 
 ๗ รอยตรีหญิง  ดวงดาว  ธรรมราช 
 ๘ นางธิระนุช  ชมภูพล 
 ๙ นางนวลอนงค  เปลงวิทยา 
 ๑๐ นางนันทกา  แตงเลี่ยน 
 ๑๑ นางบุณฑริก  สมบูรณสุข 

 ๑๒ นางบุปผเวส  เกื้อทิพย 
 ๑๓ นางปราณี  จิรวิวัฒนวนิช 
 ๑๔ นางปาริชาติ  สวาวสุ 
 ๑๕ นางพรรณา  กาวชู 
 ๑๖ นางพัชรี  ตูวิเชียร 
 ๑๗ นางพิชญา  ขาวแสง 
 ๑๘ นางพิมพโพยม  วิริยะสุนทรวงศ 
 ๑๙ นางวรดา  ถาวรสุจริตกุล 
 ๒๐ นางวิไลพร  อริยสัจจากร 
 ๒๑ นางวไิลรัตน  ต้ังศิริมงคล 
 ๒๒ นางศุภารัตน  คเชนทร 
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 ๒๓ นางสิรินาฎ  กิจสมบัติ 
 ๒๔ นางสุภาวรรณ  งามประมวญ 
 ๒๕ นางสุรัตน  ศิริจันทรสวาง 
 ๒๖ นางสุวดี  บุณยรัตพันธุ 

 ๒๗ นางอัจฉรา  พิพัฒนาศัย 
 ๒๘ นางอัญญา  สมตน 
 ๒๙ นางอิชยา  แมนเลขา 
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