
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย   

ประจําป  ๒๕๕๖ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  รวมทั้งส้ิน  ๑๒,๔๑๗  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ย่ิงลักษณ  ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ 
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รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผอืกและเครือ่งราชอิสรยิาภรณ 

อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

ประจําป  ๒๕๕๖ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ 

 ๒ นายสมศกัย  ภูรศีรีศกัดิ ์

 ๓ นายสรวงศ  เทียนทอง 

 ๔ นาวาอากาศเอก  อนดุิษฐ  นาครทรรพ 

 ๕ นายเกียรติ  สิทธอีมร 

 ๖ นายวริัตน  กัลยาศริ ิ

 ๗ นายอิสรา  สุนทรวัฒน 

 ๘ นายสมชาย  แสวงการ 

 ๙ นายจํากดั  ชุมพลวงศ 

 ๑๐ นายไชยเดช  ตนัติเวสส 

 ๑๑ นายประสาท  พงษสุวรรณ 

 ๑๒ นายมานิตย  วงศเสร ี

 ๑๓ นายวิจิตต  รักถิน่ 

 ๑๔ นายวบิูลย  กัมมาระบุตร 

 ๑๕ นายสมมาศ  รัฐพิทักษสันต ิ

 ๑๖ นายสัมฤทธิ์  ออนคํา 

 ๑๗ นายสิทธานต  สิทธิสุข 

 ๑๘ นายสุชาติ  ศรวีรกร 

 ๑๙ นายชูเกียรต ิ รตันชัยชาญ 

 ๒๐ พันตํารวจเอก  ทวี  สอดสอง 

 ๒๑ นายสุวพันธุ  ตนัยุวรรธนะ 

 ๒๒ นายอดศิักดิ์  ตนัยากุล 

 ๒๓ พลเอก  กฤษณรกัษ  ทรัพยย่ิง 

 ๒๔ พลเอก  กะสิณ  ทองโกมล 

 ๒๕ พลเอก  กิจพันธ  ธัญชวนิช 

 ๒๖ พลเอก  กิตติ  ปทุมมาศ 

 ๒๗ พลเอก  กิตติพล  ภัคโชตานนท 

 ๒๘ พลเอก  คณิต  สาพิทักษ 

 ๒๙ พลเอก  จักรี  ตนัติพงศ 

 ๓๐ พลเอก  จิรเดช  สิทธิประณีต 

 ๓๑ พลเอก  จุฑาธุช  กุญชรานสุสรณ 

 ๓๒ พลเอก  ฉัตรชัย  สารกิัลยะ 

 ๓๓ พลเอก  ชลิต  ศรีระเดช 

 ๓๔ พลเอก  ชัยรัฐ  ย่ิงยง 

 ๓๕ พลเอก  ชาญ  โกมลหริัญ 

 ๓๖ พลเอก  ชาญชัยณรงค  ธนารุณ 

 ๓๗ พลเอก  ชาตรี  ชางเรียน 

 ๓๘ พลเอก  ชศูักดิ์  เมฆสุวรรณ 

 ๓๙ พลเอก  ชศูักดิ์  สันติวรวฒุ ิ

 ๔๐ พลเอก  ณัฐชัย  ใบเงนิ 
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 ๑๔๕ นายขวัญชัย  วงศนิตกิร 

 ๑๔๖ นายธนน  เวชกรกานนท 

 ๑๔๗ นายนิรนัดร  กัลยาณมิตร 

 ๑๔๘ นายวัลลภ  พริ้งพงษ 

 ๑๔๙ นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ 

 ๑๕๐ นายธาริต  เพ็งดิษฐ 

 ๑๕๑ นายวิศิษฏ  วิศิษฏสรอรรถ 

 ๑๕๒ นายปรชีา  กันธิยะ 

 ๑๕๓ นายกติต ิ จิระรตันโพธิ์ชัย 

 ๑๕๔ นายจรัญพัฒน  ภูวนันท 

 ๑๕๕ นายจรัส  สุวรรณมาลา 

 ๑๕๖ นายไชยรตัน  เจริญสินโอฬาร 

 ๑๕๗ นายไชยวัฒน  ค้ําช ู

 ๑๕๘ นายตรีณ  พงศมฆพัฒน 

 ๑๕๙ นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ 

 ๑๖๐ นายบุญสง  องคพิพัฒนกุล 

 ๑๖๑ นายประดิษฐ  ระสิตานนท 

 ๑๖๒ นายพลภัทร  บุราคม 

 ๑๖๓ นายมานิต  ศรีสุรภานนท 

 ๑๖๔ นายยศ  สันตสมบตั ิ

 ๑๖๕ นายรณชัย  คงสกนธ 

 ๑๖๖ นายวิเชียร  มากตุน 

 ๑๖๗ นายวิเชียร  เลาหโกศล 

 ๑๖๘ นายสกนธ  วรัญูวฒันา 

 ๑๖๙ นายสมชาย  วงศวิเศษ 

 ๑๗๐ นายสมศกัดิ ์ ปญหา 

 ๑๗๑ นายสุรพล  ปธานวนิช 

 ๑๗๒ นายสุวิทย  ศรีอัษฎาพร 

 ๑๗๓ นายอนนัต  พลธาน ี

 ๑๗๔ นายอภิชาต  ภัทรธรรม 

 ๑๗๕ นายอภิชาติ  จิตตเจรญิ 

 ๑๗๖ นายอภิวฒัน  มุทิรางกูร 

 ๑๗๗ นายอารยะ  ปรีชาเมตตา 

 ๑๗๘ นายเกียรติยศ  โคมนิ 

 ๑๗๙ นายเจษฎา  ฉายคุณรัฐ 

 ๑๘๐ นายฐานันดร  ปยะศิรศิิลป 

 ๑๘๑ นายถวัลย  พบลาภ 

 ๑๘๒ นายทว ี ตั้งเสร ี

 ๑๘๓ นายบุญชัย  นวมงคลวัฒนา 

 ๑๘๔ นายประเสรฐิ  ธนกิจจาร ุ

 ๑๘๕ นายพงศศกัดิ ์ ปจฉิมะกุล 

 ๑๘๖ นายพูลสวัสดิ ์ สมบูรณปญญา 

 ๑๘๗ นายยงยุทธ  วงศภิรมยศานต 

 ๑๘๘ นายยุทธนา  แสงสุดา 

 ๑๘๙ นายรัฐวฒุิ  สุขม ี

 ๑๙๐ นายวชริะ  เพ็งจันทร 

 ๑๙๑ นายวรีะ  ชูรุจิพร 

 ๑๙๒ นายวรีะพล  ธีระพันธเจรญิ 

 ๑๙๓ นายสมชัย  ชัยศุภมงคลลาภ 

 ๑๙๔ นายอภิชาต  อภิวัฒนพร 

 ๑๙๕ นายอากาศ  พัฒนเรืองไล 

 ๑๙๖ นายอํานวย  กาจีนะ 
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 ๕๐๙ นางเกดแกว  หวางอุน 

 ๕๑๐ นางสาวขวัญชนก  สุขโข 

 ๕๑๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  อนันตพันธุพงศ 

 ๕๑๒ นางสาวฉววีรรณ  แมนโชต ิ

 ๕๑๓ นางฐติยาภา  เจริญเหรียญ 

 ๕๑๔ นางสาวณัชชา  นอยเชื้อเวียง 

 ๕๑๕ นางสาวดวงกมล  รงัษีธรรมปญญา 

 ๕๑๖ นางสาวดวงฤด ี คงหน ู

 ๕๑๗ นางถวิลวงศ  จิตรวิวฒัน 

 ๕๑๘ นางสาวนดิา  ธนธัญญา 

 ๕๑๙ นางสาวปทมุาวดี  พิชชาโชต ิ

 ๕๒๐ นางปรานี  เชาวลิต 

 ๕๒๑ นางปารณี  มงคลศริิภัทรา 

 ๕๒๒ นางสาวผจงธรณ  วรินทรเวช 

 ๕๒๓ นางพยางคศิร ิ วิทยาผาสุข 

 ๕๒๔ นางมาลิน ี คุณากรกอบกิจ 

 ๕๒๕ นางรชัดาพร  เสนียวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๕๒๖ นางวรนาฏ  บุญนิธ ี

 ๕๒๗ นางสาววิภา  ลีลาววิัฒน 

 ๕๒๘ นางวิไลลักษณ  อนิทุภูต ิ

 ๕๒๙ นางสิริพร  เปรมาสวัสดิ์  สุรมณี 

 ๕๓๐ นางสาวสุวนี  นภาภาค 

 ๕๓๑ นางอมรา  พงคศิริกูล 

 ๕๓๒ นางสาวอรทิพย  พิศาลบตุร 

 ๕๓๓ นางสาวอารีย  ทศันา 

 ๕๓๔ นางประคอง  นมิมานเหมินท 

 ๕๓๕ นางอรัญญา  เชาวลิต 

 ๕๓๖ นางนพมาศ  ไวยรัชพานิช 

 ๕๓๗ นางกิง่ดาว  พจนโพธิ์ศร ี

 ๕๓๘ นางดารณี  พาลุสุข 

 ๕๓๙ คุณหญงิประณีตศิลป  วัชรพล 

 ๕๔๐ นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร 

 ๕๔๑ นางวันเพ็ญ  พรอมพัฒน 

 ๕๔๒ นางสุกมุล  คุณปล้ืม 

 ๕๔๓ นางอมัพร  นติิสิริ

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายนวิัฒนธาํรง  บญุทรงไพศาล 

 ๒ นายประดิษฐ  สินธวณรงค 

 ๓ พลตํารวจตร ี เกษม  รตันสุนทร 

 ๔ นายกอเกียรต ิ สิริยะเสถียร 

 ๕ นายกัมพล  สุภาแพง 

 ๖ นายเกรียงศักดิ์  ฝายสีงาม 

 ๗ นายจุลพันธ  อมรวิวฒัน 

 ๘ นายชุมพล  จุลใส 

 ๙ นายเชดิพงศ  ราชปองขันธ 

 ๑๐ นายเทพไท  เสนพงศ 

 ๑๑ นายธารา  ปตุเตชะ 

 ๑๒ นายนิพนธ  ศรธีเรศ 
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 ๓๒๔ นายประพนธ  กิติจันทโรภาส 

 ๓๒๕ นายประพนธ  วงษทาเรือ 

 ๓๒๖ นายปรชัญา  สําเร็จ 

 ๓๒๗ นายวิฑูรย  เจนวริิยะกุล 

 ๓๒๘ นายสมนกึ  บํารุงสาลี 

 ๓๒๙ นายโสฬส  คามศีักดิ ์

 ๓๓๐ นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร 

 ๓๓๑ นายวรีะชัย  นพสุวรรณวงศ 

 ๓๓๒ นายสันติชัย  สารถวัลยแพศย 

 ๓๓๓ นายสุรศกัดิ ์ เรียงเครือ 

 ๓๓๔ นายกฤษฑวัฎ  ฤทธริงค 

 ๓๓๕ นายเกรียงเดช  เขม็ทอง 

 ๓๓๖ นายเกียรติศกัดิ ์ จันทรา 

 ๓๓๗ นายคณพศ  ตรีสุวรรณ 

 ๓๓๘ นายจรูญ  พ้ืนแสน 

 ๓๓๙ นายจํานงค  ชูเทียน 

 ๓๔๐ นายเจรญิศักดิ์  ทองมา 

 ๓๔๑ นายฉตัรปอง  ฉตัรภูต ิ

 ๓๔๒ นายฉตัรพงศ  ชืน่สุวรรณกลุ 

 ๓๔๓ นายเฉลิมชัย  เฟองคอน 

 ๓๔๔ นายชยพล  ธิตศิักดิ ์

 ๓๔๕ นายชัช  กติตนิภดล 

 ๓๔๖ นายชุมพร  แสงมณี 

 ๓๔๗ วาที่รอยตร ี เชดิศกัดิ ์ จําปาเทศ 

 ๓๔๘ นายณัฐพงศ  ศิริชนะ 

 ๓๔๙ นายดุลยเดช  วชัรสินธุ 

 ๓๕๐ นายไตรวุฒ ิ ศรีวรรณยศ 

 ๓๕๑ นายถาวร  จันทรกลํ่า 

 ๓๕๒ นายทว ี นริสศริิกุล 

 ๓๕๓ นายธงชัย  ลืออดุลย 

 ๓๕๔ นายธนาคม  จงจิระ 

 ๓๕๕ นายธรีพนธ  คงนาวัง 

 ๓๕๖ นายเธียรชัย  กรกชมาศ 

 ๓๕๗ นายนพ  โรจนวานิช 

 ๓๕๘ นายนพดล  ชาํนาญคา 

 ๓๕๙ นายนพวัชร  สิงหศักดา 

 ๓๖๐ นายนเรศ  กระเบา 

 ๓๖๑ นายนิสิต  จันทรสมวงศ 

 ๓๖๒ นายบัณฑิตย  เทวีทิวารักษ 

 ๓๖๓ นายประเสรฐิ  กลอมสุนทร 

 ๓๖๔ นายเปยมศักดิ์  ตนันิรตัร 

 ๓๖๕ นายพงศธร  สัจจชลพันธ 

 ๓๖๖ นายพินิจ  หาญพาณิชย 

 ๓๖๗ นายไพศาล  บวัแตง 

 ๓๖๘ นายภุชงค  โพธิกุฎสัย 

 ๓๖๙ นายภูษิต  แจมศร ี

 ๓๗๐ นายมณเฑียร  ทองนติย 

 ๓๗๑ นายมนตร ี นันตตกิูล 

 ๓๗๒ นายเรวัฒน  มุสิกเจียรนนัท 

 ๓๗๓ นายเรืองฤทธิ์  อภิวงค 

 ๓๗๔ นายวิจารณ  กุลชนะรตัน 

 ๓๗๕ นายวิเชียร  จันทรโณทัย 
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 ๓๗๖ นายวิเชียร  สมภาร 

 ๓๗๗ นายวิสุทธิ์  เจรญิศร ี

 ๓๗๘ นายสกล  เหลืองไพฑูรย 

 ๓๗๙ นายสกลสฤษฏ  บญุประดิษฐ 

 ๓๘๐ นายสมคดิ  ศร ิ

 ๓๘๑ วาที่รอยตร ี สมโภชน  สุวรรณรัตน 

 ๓๘๒ นายสมศกัดิ ์ บญุทิม 

 ๓๘๓ นายสมศกัดิ ์ ปะริสุทโธ  เหมทานนท 

 ๓๘๔ นายสมหวัง  ดํารงพงศาวัฒน 

 ๓๘๕ นายสหัช  นุมวงศ 

 ๓๘๖ นายสํารวม  รกัษาพราหมณ 

 ๓๘๗ นายสิริชัย  แตงสกุล 

 ๓๘๘ นายสุทธโิรจน  พงษเขมรัชต 

 ๓๘๙ นายสุนัย  อภิรักษธาธาร 

 ๓๙๐ นายสุภัฐวิทย  ธารชัย 

 ๓๙๑ นายสุรชาติ  เล็กขาว 

 ๓๙๒ นายสุรพล  พนัสอําพล 

 ๓๙๓ นายสุรพล  วาณิชเสน ี

 ๓๙๔ นายสุรพล  แสวงศกัดิ ์

 ๓๙๕ นายสุริยะ  รืน่เวช 

 ๓๙๖ นายสุวรรณ  กลาวสุนทร 

 ๓๙๗ นายสุวิทย  สุบงกฎ 

 ๓๙๘ นายเสร ี ศรีหะไตร 

 ๓๙๙ นายโสภณ  นาคศิร ิ

 ๔๐๐ นายเหนือชาย  จิระอภิรกัษ 

 ๔๐๑ นายอดศิักดิ์  ณ  หนองคาย 

 ๔๐๒ นายอนกุูล  ตังคณานกุูลชัย 

 ๔๐๓ นายอนรุักษ  อัมพาผล 

 ๔๐๔ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช 

 ๔๐๕ นายอภิศักดิ์  อารกีุล 

 ๔๐๖ วาที่รอยตํารวจโท  อาทิตย   

  บุญญะโสภัต 

 ๔๐๗ นายอุกรชิ  พ่ึงโสภา 

 ๔๐๘ นายอุทาร  พิชญาภรณ 

 ๔๐๙ นายสมณ  พรหมรส 

 ๔๑๐ นายประวิทย  เคียงผล 

 ๔๑๑ นายพูลศักดิ์  เศรษฐนนัท 

 ๔๑๒ นายสุเมธ  มโหสถ 

 ๔๑๓ นายกฤษศญพงษ  ศริ ิ

 ๔๑๔ นายสมชาย  ณ  นครพนม 

 ๔๑๕ นายวรีะพงษ  แพสุวรรณ 

 ๔๑๖ นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ 

 ๔๑๗ นายกรีฑา  วีระพงศ 

 ๔๑๘ นายกฤตชัย  อรุณรัตน 

 ๔๑๙ นายกอบธัม  สถิรกุล 

 ๔๒๐ นายกอบวฒุิ  รุจิจนากุล 

 ๔๒๑ นายกัมมาล  กุมาร  ปาวา 

 ๔๒๒ นายกติต ิ ล่ิมสกุล 

 ๔๒๓ นายกติตริัตน  มังคละครี ี

 ๔๒๔ นายกติิพงศ  หงัสพฤกษ 

 ๔๒๕ นายกติิพัฒน  นนทปทมะดลุย 

 ๔๒๖ นายกติิรตัน  เตชะไตรศักดิ ์
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 ๙๔๓ นางสาวมธุรพจนา  อทิธะรงค 

 ๙๔๔ นางนารีณัฐ  รุณภัย 

 ๙๔๕ นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน 

 ๙๔๖ นางสาวอมรรตัน  เสริมวัฒนากุล 

 ๙๔๗ นางรชัน ี เอมะรุจิ 

 ๙๔๘ นางทรงพร  โกมลสุรเดช 

 ๙๔๙ นางอมัพวัน  พิชาลัย 

 ๙๕๐ นางกิง่แกว  ถนอมถิ่น 

 ๙๕๑ นางจิตรลดา  อินทรโชต ิ

 ๙๕๒ นางจินตนา  กนัธวัง 

 ๙๕๓ นางจินตนา  ลวดลาย 

 ๙๕๔ นางจิรภา  สงวนสุข 

 ๙๕๕ นางจิรวรรณ  ดวงแกว 

 ๙๕๖ นางตวงพร  วิจิตรพันธ 

 ๙๕๗ นางทัศนีย  แสวงเจริญ 

 ๙๕๘ นางสาวทิวาพร  รตันศกัดิ ์

 ๙๕๙ นางบริบรูณ  เกษรา 

 ๙๖๐ นางประเพ็ญ  ตนัจํารญู 

 ๙๖๑ นางปาณิสรา  แพงพุทธ 

 ๙๖๒ นางพนมนาศ  ศรตีระกูล 

 ๙๖๓ นางพบพร  บาํรุงจิตร 

 ๙๖๔ นางพรรณทิพา  ภูวะปจฉิม 

 ๙๖๕ นางพรรณี  พระยาลอ 

 ๙๖๖ นางภัสนนัท  ธวัชชัยนันท 

 ๙๖๗ นางวราภรณ  ออนนอม 

 ๙๖๘ นางสาวศริิวรรณ  จันทราชโลธร 

 ๙๖๙ นางสาวสมหมาย  ปรีชาศิลป 

 ๙๗๐ นางสุกญัญา  ปานทับ 

 ๙๗๑ นางสุภาพร  บญุจรงิ 

 ๙๗๒ นางสุมติรา  ศรีสมบัต ิ

 ๙๗๓ นางสุรางค  วงษสมบูรณ 

 ๙๗๔ นางสุริยา  พรหมวาศ 

 ๙๗๕ นางเสาวณี  รตันานคิม 

 ๙๗๖ นางแสงอรุณ  ขจรน้ําทรง 

 ๙๗๗ นางอรวรรณ  เชื้อโชต ิ

 ๙๗๘ นางอัจฉรีย  สรอยอินทร 

 ๙๗๙ นางดุษฎี  อมัรานุรกัษ 

 ๙๘๐ นางสาวนริมล  เรืองสม 

 ๙๘๑ นางวิไล  วิทยานารถไพศาล 

 ๙๘๒ นางอรุณี  พงษมะลิวัลย 

 ๙๘๓ นางสาวกรรณิกา  วิทยสุภากร 

 ๙๘๔ นางกรรดา  วัชรวเิชษฐ 

 ๙๘๕ นางกรรนิการ  ฉตัรสันติประภา 

 ๙๘๖ นางสาวกฤษฎารตัน  วฒันสุวรรณ 

 ๙๘๗ นางกฤษณา  เกตุทอง 

 ๙๘๘ นางกอบแกว  พ่ึงตนเอง 

 ๙๘๙ นางสาวกัณฑรีย  ศรีพงศพันธุ 

 ๙๙๐ นางสาวกัลยาณี  กติติจิตต 

 ๙๙๑ นางกาญจนศร ี สิงหภู 

 ๙๙๒ นางกาญจนา  เรืองฤทธิ์กูล 

 ๙๙๓ นางการุณี  วบิูลชัย 

 ๙๙๔ นางกติติกร  คมัภีรปรีชา 
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 ๑๓๐๔ นางสาวสมรศร ี ตีระวฒันานนท 

 ๑๓๐๕ นางสุธาสิน ี กาํเงนิ 

 ๑๓๐๖ นางสุปราณี  พูลแสง  ทมิพิทักษ 

 ๑๓๐๗ นางสุรางค  เจียรณมงคล   

  ชนินทรลีลา 

 ๑๓๐๘ นางสาวเสาวภาคย  วงศไวทยากูร 

 ๑๓๐๙ นางอรอุษา  กฤษณะโลม   

  จรัญรตันศร ี

 ๑๓๑๐ นางอัจฉรา  จรรยามัน่ 

 ๑๓๑๑ นางอารยา  สุทธวิานิช 

 ๑๓๑๒ นางสาวอําพรรัตน  พงษพรม 

 ๑๓๑๓ นางสาวธรรมรังสี  วรรณโก 

 ๑๓๑๔ นางประกอบ  ลาภเกษร 

 ๑๓๑๕ นางจิราภรณ  ฉายแสง 

 ๑๓๑๖ นางธัญญา  สุรัสวด ี

 ๑๓๑๗ นางอารมณ  กลาณรงคราญ 

 ๑๓๑๘ นางนลินี  ทวีสิน 

 ๑๓๑๙ นางประภา  เหตระกูล   

  ศรีนวลนดั 

 ๑๓๒๐ นางภัณกร  มั่นหมาย 

 ๑๓๒๑ นางภัทรา  วสันตสิงห 

 ๑๓๒๒ นางสุพัตรา  เรอืงสุวรรณ 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายณัฐวุฒ ิ ใสยเกื้อ 

 ๒ นายชัยวฒุิ  ผองแผว 

 ๓ นายชูวิทย  กมลวศิิษฎ 

 ๔ นายณรงค  ดดูิง 

 ๕ รอยตํารวจเอก  นติิภูมิ  นวรัตน 

 ๖ นายบุญฐิณ  ประทุมลี 

 ๗ นายยุรนนัท  ภมรมนตร ี

 ๘ นายศรัณยวุฒ ิ ศรัณยเกต ุ

 ๙ นายสุรสาล  ผาสุข 

 ๑๐ พลตํารวจตร ี สุรินทร  ปาลาเร 

 ๑๑ นายอํานาจ  วิลาวัลย 

 ๑๒ นายสม  จาตุศรีพิทักษ 

 ๑๓ นายวนัชัย  สอนศริ ิ

 ๑๔ นายกอแกว  พิกุลทอง 

 ๑๕ นายกานต  กัลปตนิันท 

 ๑๖ นายโกศล  ปทมะ 

 ๑๗ นายฐนนทศรณ  เลิศฤทธิศ์ริิกุล 

 ๑๘ นายธนิก  มาสีพิทักษ 

 ๑๙ นายธวัชชัย  สุทธบิงกช 

 ๒๐ นายบุญแกว  สมวงศ 

 ๒๑ นายปรเมศวร  งามพิเชษฐ 

 ๒๒ นายพันธุศักดิ์  เกตุวตัถา 

 ๒๓ นายพิชิต  ชื่นบาน 

 ๒๔ นายสหรัฐ  กุลศร ี

 ๒๕ นายสัมภาษณ  อตัถาวงศ 

 ๒๖ นายอภิรตั  ศิรนิาวนิ 
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 ๖๙๙ นายนิกร  เกล้ียงพิบูลย 

 ๗๐๐ นายนิรนัดร  สุรัสวด ี

 ๗๐๑ นายบรรพต  คนัธเสน 

 ๗๐๒ นายบรรลือ  ต.วฒันผล 

 ๗๐๓ นายประสิทธิ ์ พัวทว ี

 ๗๐๔ นายปญญารัตน  รังศิลป 

 ๗๐๕ นายพงษศักดิ์  วิทวัสชตุิกุล 

 ๗๐๖ นายพิภพ  พัชรพรรณสกุล 

 ๗๐๗ นายไพรัช  นาคทรัพย 

 ๗๐๘ นายมติรชัย  อานันทนสกุล 

 ๗๐๙ นายมีศกัดิ ์ มิลินทวิสมัย 

 ๗๑๐ นายยุทธชัย  ปทมสนธ ิ

 ๗๑๑ นายรังสรรค  ปนทอง 

 ๗๑๒ นายเลิศสิน  รักษาสกุลวงศ 

 ๗๑๓ นายวรพจน  ผองสมัย 

 ๗๑๔ นายวริุฬห  ฤกษธนะขจร 

 ๗๑๕ นายววิัธน  ตนัเสร ี

 ๗๑๖ นายศิร ิ อคัคะอัคร 

 ๗๑๗ นายสมพงษ  จีราระรื่นศกัดิ ์

 ๗๑๘ นายสมพงษ  สิทธโิชคสกุลชยั 

 ๗๑๙ นายสวง  สุดประเสริฐ 

 ๗๒๐ นายสวัสดิ์  กิจจามัย 

 ๗๒๑ นายสามารถ  มตีําเนิน 

 ๗๒๒ นายสายยนต  สีหาบัว 

 ๗๒๓ นายสุรเดน  สัญญอาจ 

 ๗๒๔ นายอดุล  นิยมรฐั 

 ๗๒๕ นายอนวิัตติ์  อรามมนทิราลัย 

 ๗๒๖ นายอภิชัย  เชียรศริิกุล 

 ๗๒๗ นายอภินนัท  วฒันรตัน 

 ๗๒๘ นายอํานาจ  บํารุงพงศ 

 ๗๒๙ นายอํานาจ  อึงขจรกุล 

 ๗๓๐ นายเอนก  ชมพานิชย 

 ๗๓๑ นายจํานง  แกวชะฎา 

 ๗๓๒ นายชยสาร  โทณานนท 

 ๗๓๓ นายจิตวัฒน  มีศขุ 

 ๗๓๔ นายถวัลย  ธนกิจเจรญิพัฒน 

 ๗๓๕ นายสุชาลี  สุมามาลย 

 ๗๓๖ นายกติิเดช  ทวมเจริญ 

 ๗๓๗ นายฉตัรชัย  เล่ือมประเสริฐ 

 ๗๓๘ นายเฉลิมพล  พงศฉบับนภา 

 ๗๓๙ นายโชคอํานวย  กัมพลานนท 

 ๗๔๐ นายณัฐพงศ  บุญจรงิ 

 ๗๔๑ นายธวัชชัย  พันธรุัตน 

 ๗๔๒ นายมีชัย  บุณยะมาน 

 ๗๔๓ นายวัชระ  รตันวิไล 

 ๗๔๔ นายวิชัย  สุขล้ิม 

 ๗๔๕ นายอดุลย  โชตนิิสากรณ 

 ๗๔๖ นายอิทธิพงศ  คุณากรบดินทร 

 ๗๔๗ นายกมล  ตราช ู

 ๗๔๘ นายกติติศกัดิ ์ ศรีนพคุณ 

 ๗๔๙ นายกูเกียรต ิ วงศกระพันธุ 

 ๗๕๐ นายเกรียงศักดิ์  รตันกุญชลี 
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 ๗๕๑ นายโกเมศ  เจริญกาญจน 

 ๗๕๒ นายโกสินทร  ศรีเพชรพงษ 

 ๗๕๓ นายไกรฤทธิ์  หมืน่โพธิ ์

 ๗๕๔ นายไกรลาศ  รตันโอฬาร 

 ๗๕๕ นายไกรศร  วิศิษฎวงศ 

 ๗๕๖ นายจตุพร  ชนะศร ี

 ๗๕๗ นายจรัญ  ขยัน 

 ๗๕๘ นายจรัสศรี  ขุนทว ี

 ๗๕๙ นายจรูญศักดิ์  ชลสุวรรณ 

 ๗๖๐ นายจักรพงษ  เปยมเมตตา 

 ๗๖๑ นายจําลอง  ไกรดิษฐ 

 ๗๖๒ นายจําลอง  เณรแยม 

 ๗๖๓ นายจิตตวรี  ภูมิวฒุิสาร 

 ๗๖๔ นายจิรพงษ  แกวมณี 

 ๗๖๕ นายจิรศกัดิ ์ กรีตวิรการ 

 ๗๖๖ นายจิรศกัดิ ์ ศรีคชา 

 ๗๖๗ นายจิรัฏฐ  พวงทอง 

 ๗๖๘ นายเจรญิ  โหลสกุล 

 ๗๖๙ นายเจรญิฤทธิ์  สงวนสัตย 

 ๗๗๐ นายฉลอง  ประดบัสุข 

 ๗๗๑ นายฉลองชัย  วรสิงห 

 ๗๗๒ นายฉาดฉาน  นิลกําแหง 

 ๗๗๓ นายเฉลิม  รตันเกื้อ 

 ๗๗๔ นายชนาญวตั  จิตรภิรมยศร ี

 ๗๗๕ นายชรนิทร  อาสาวดีรส 

 ๗๗๖ นายชัชพลศิลป  ประเสริฐศรี 

 ๗๗๗ นายชัยณรงค  บุญวิวฒันาการ 

 ๗๗๘ นายชัยรตัน  ธาราสันติสุข 

 ๗๗๙ นายชัยรตัน  สุทธิธรรม 

 ๗๘๐ นายชัยสิทธิ ์ อาศิระวิชัย 

 ๗๘๑ นายชาญชัย  กุลมงคล 

 ๗๘๒ นายชาญชัย  บุญเสนอ 

 ๗๘๓ นายชาญนะ  เอี่ยมแสง 

 ๗๘๔ นายชาติชาย  เพชระบูรณิน 

 ๗๘๕ นายชาติชาย  ฤทธิ์น้ํา 

 ๗๘๖ นายชาติชาย  สงวนพงษ 

 ๗๘๗ นายชูชาติ  นาคสุข 

 ๗๘๘ นายฐานวฒัน  ธนโชคชัยอนันท 

 ๗๘๙ นายณรงค  ชูเพชร 

 ๗๙๐ นายณรงค  บุยศิรริักษ 

 ๗๙๑ นายณรงค  ไพศาลทกัษิน 

 ๗๙๒ นายณรงค  มณีเทพ 

 ๗๙๓ นายณรงคพร  ณ  พัทลุง 

 ๗๙๔ นายณรงคศักดิ์  โอสถธนากร 

 ๗๙๕ นายณัฐพล  วรรธนะภูต ิ

 ๗๙๖ นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป 

 ๗๙๗ นายดนัย  คฤหานนท 

 ๗๙๘ นายดุษฎี  สุวฒัวติยากร 

 ๗๙๙ นายเดชา  ใจยะ 

 ๘๐๐ นายถาวร  คูณคําตา 

 ๘๐๑ นายถนุันท  สมบัติยานุชติ 

 ๘๐๒ นายทรงทรัพย  พิริยคณุธร 
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 ๘๐๓ นายทรงวฒุิ  เชิญขวญัศร ี

 ๘๐๔ นายทรงศักดิ์  อัคพราหมณ 

 ๘๐๕ นายทรรศนะ  วิชัยธนพัฒน 

 ๘๐๖ นายทวีชัย  พลายชุมพล 

 ๘๐๗ นายทวีพล  ปญญาวัฒนานนท 

 ๘๐๘ นายทววีุฒ ิ สังขศริ ิ

 ๘๐๙ นายทองใบ  เพ็งธรรม 

 ๘๑๐ นายทัศนัย  สุขเจรญิ 

 ๘๑๑ นายทินกร  มุสิกวัตร 

 ๘๑๒ นายทิวา  พรหมอนิทร 

 ๘๑๓ นายเทพชัย  เสรีอํานวย 

 ๘๑๔ นายธงชัย  เจริญพานิชยกุล 

 ๘๑๕ นายธงชัย  ตรีทิพยรกัษ 

 ๘๑๖ นายธนพัฒน  บูรณศกัดิ์ภิญโญ 

 ๘๑๗ นายธนา  บุษปวนชิ 

 ๘๑๘ นายธนิต  กุลสุนทร 

 ๘๑๙ นายธเนศ  นิยม 

 ๘๒๐ นายธวัช  ศิรวิัธนนกุูล 

 ๘๒๑ นายธวัชชัย  วิสมล 

 ๘๒๒ นายธัชฤทธิ ์ ปนารักษ 

 ๘๒๓ นายธานี  มาลีหอม 

 ๘๒๔ นายธรีวฒัน  สุดสุข 

 ๘๒๕ นายธรีวิทย  ทองนอก 

 ๘๒๖ วาที่พันตรี  ธรีะ  สันติเมธ ี

 ๘๒๗ นายธรีะกุล  เอี่ยมอําภา 

 ๘๒๘ นายธรีะเดช  บางสมบญุ 

 ๘๒๙ นายนคร  คงนวล 

 ๘๓๐ นายนพดล  ชนิะจิตร 

 ๘๓๑ นายนพดล  ปราศราค ี

 ๘๓๒ นายนพพงษ  หงษยนต 

 ๘๓๓ นายนาวีศกัดิ ์ จรรยาเจรญิ 

 ๘๓๔ นายนิกร  จันทรอําไพ 

 ๘๓๕ นายนิคม  ปญจวฒัน 

 ๘๓๖ นายนิคม  ศิริสิงหสังชัย 

 ๘๓๗ นายนิพันธ  ศิรธิร 

 ๘๓๘ นายนิมติร  นิลวตัร 

 ๘๓๙ นายนิยม  ดวงสม 

 ๘๔๐ นายนิรตัน  ภิญโญย่ิง 

 ๘๔๑ นายนิรนัดร  นมิิตรถวิล 

 ๘๔๒ นายนิรชุ  ศรีสวัสดิ ์

 ๘๔๓ นายนวิัฒน  เรืองเดช 

 ๘๔๔ นายนวิัตร  ประเสรฐิพันธ 

 ๘๔๕ นายนิเวศน  พูลสวัสดิ ์

 ๘๔๖ นายแนบ  ชามทอง 

 ๘๔๗ นายบรรเจิด  อนุเวช 

 ๘๔๘ นายบําเหน็จ  วิริยะสุนทร 

 ๘๔๙ นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม 

 ๘๕๐ นายบุญเพ็ง  ธาน ี

 ๘๕๑ นายปรเมษฐ  ขําเขียว 

 ๘๕๒ นายประกติ  วงษวิสิทธิ ์

 ๘๕๓ นายประดิษฐ  นาคพันธ 

 ๘๕๔ นายประถม  ประเมนิด ี
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 ๘๕๕ นายประทีป  จุลวัฒฑะกะ 

 ๘๕๖ นายประธาน  สุรกิจบวร 

 ๘๕๗ นายประนอม  แกวหนองเสม็ด 

 ๘๕๘ นายประพฤทธิ์  ยูถนนัท 

 ๘๕๙ นายประพันธ  จันทโร 

 ๘๖๐ นายประพันธ  บุญคุม 

 ๘๖๑ นายประภาส  คงแตง 

 ๘๖๒ นายประมวล  ศรีทอง 

 ๘๖๓ นายประยุทธ  ธีระเดชพงศ 

 ๘๖๔ นายประยูร  รตันเสนีย 

 ๘๖๕ นายประสงค  คงเคารพธรรม 

 ๘๖๖ นายประสงค  นิวบุตร 

 ๘๖๗ นายประสิทธิ ์ สุขเกษม 

 ๘๖๘ นายประเสรฐิ  จิตมุง 

 ๘๖๙ นายประเสรฐิ  เอกนวพุฒิพันธุ 

 ๘๗๐ นายปราโมทย  สําเภาเงนิ 

 ๘๗๑ นายปรชีา  ใจเพชร 

 ๘๗๒ นายปรชีา  พรหมบุตร 

 ๘๗๓ นายปรชีา  สุขรอด 

 ๘๗๔ นายปรชีาวัฑฒ  ปลอดทอง 

 ๘๗๕ นายปญญา  นาคฉ่ํา 

 ๘๗๖ นายปยะศักดิ ์ คําสีลา 

 ๘๗๗ นายเผดฌ็  โชติมณี 

 ๘๗๘ นายพงศพัศณ  เรอืงระพีพรรณ 

 ๘๗๙ นายพงศรตัน  ภิรมยรตัน 

 ๘๘๐ นายพงศวเฑพ  จิรสุขประเสริฐ 

 ๘๘๑ นายพงศศกัดิ ์ ประดิษฐศิลป 

 ๘๘๒ นายพงษศักดิ์  คารวานนท 

 ๘๘๓ นายพจน  รักความสุข 

 ๘๘๔ นายพันธุเลิศ  มวีุฒิสม 

 ๘๘๕ นายพิชัย  อุทัยเชฏฐ 

 ๘๘๖ นายพิชัยลักษณ  เพชรบรุีกลุ 

 ๘๘๗ นายพินิจ  เธียรธวัช 

 ๘๘๘ นายพินิจ  บุญวรรณ 

 ๘๘๙ นายพิภพ  บุญธรรม 

 ๘๙๐ นายพิษณุ  เสนาวิน 

 ๘๙๑ นายพิษณุวัตร  วรรธนะกุล 

 ๘๙๒ นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงศ 

 ๘๙๓ นายพีระ  จังพานิช 

 ๘๙๔ นายเพียรศักดิ์  ประภากร 

 ๘๙๕ นายไพฑูรย  จิตตสุทธิผล 

 ๘๙๖ นายไพฑูรย  รักษประเทศ 

 ๘๙๗ นายไพบูลย  นริุกติศาสตร 

 ๘๙๘ นายไพศาล  ศิลปวฒันานนัท 

 ๘๙๙ นายภคภูมิ  บตุรโพธิ ์

 ๙๐๐ นายภัคพงศ  ทวิพัฒน 

 ๙๐๑ นายภิรมย  มีรุงเรอืง 

 ๙๐๒ นายภูริทัต  สัจจะกานต 

 ๙๐๓ นายโภคากร  สินสกลวฒัน 

 ๙๐๔ นายมงคล  สุกใส 

 ๙๐๕ นายมณี  คัชมาตย 

 ๙๐๖ นายมนตณัฐ  เดชธํารงค 
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 ๙๐๗ นายมนตร ี ชนุศริิทรัพย 

 ๙๐๘ นายมนตร ี เพชรชะเอม 

 ๙๐๙ นายมนัส  กาญจนคเชนทร 

 ๙๑๐ นายมน ู สรอยพลอย 

 ๙๑๑ นายมานะ  จรงุเกียรติขจร 

 ๙๑๒ นายมาโนช  พลอยแกว 

 ๙๑๓ นายมาลัยวรณ  ตัง้อรุณสวสัดิ ์

 ๙๑๔ นายเมฑา  ศริิรําไพวงษ 

 ๙๑๕ นายเมธา  ทวกีุลกิจชัย 

 ๙๑๖ นายเมธี  ปรัชญาสกุล 

 ๙๑๗ นายยงยุทธ  อุยประภัสสร 

 ๙๑๘ นายย่ิงศักดิ์  ฐติิวร 

 ๙๑๙ นายยุทธ  วงษศิร ิ

 ๙๒๐ นายยุทธ  แสงรุงเรือง 

 ๙๒๑ นายยุทธนา  นุชนารถ 

 ๙๒๒ นายยุทธศาสตร  วิยาภรณ 

 ๙๒๓ นายรังสรรค  ไฝกิ่ง 

 ๙๒๔ นายรัชกฤช  สถริานนท 

 ๙๒๕ นายรัฐชัย  สงประสพ 

 ๙๒๖ นายราตร ี บญุยง 

 ๙๒๗ นายรุงชัย  ใบกวาง 

 ๙๒๘ นายรุงโรจน  รุงรัศม ี

 ๙๒๙ นายรุทธ  สุขสําราญ 

 ๙๓๐ นายเรวัต  อมัพวานนท 

 ๙๓๑ นายเรงิชัย  ไชยวฒัน 

 ๙๓๒ นายลือชัย  เจรญิทรัพย 

 ๙๓๓ นายเลิศสิน  จึงจรัสทรัพย 

 ๙๓๔ นายวรกิจ  ภิญโญ 

 ๙๓๕ นายวรทัศน  วานชิอังกรู 

 ๙๓๖ นายวรพัฒน  พงศบุตร 

 ๙๓๗ นายวราชัย  พิทักษธรรม 

 ๙๓๘ นายวลัญจกร  ไกรเลิศ 

 ๙๓๙ นายวัชรินทร  เจตนาวณิชย 

 ๙๔๐ นายวัชรินทร  รักชาติเจริญ 

 ๙๔๑ นายวัชเรนทร  สืบสิทธิ ์

 ๙๔๒ วาที่รอยตร ี วัฒนชัย  ละอองศิรวิงศ 

 ๙๔๓ นายวฒันา  เที้ยวพันธ 

 ๙๔๔ นายวัลลพ  เรืองพรเจรญิ 

 ๙๔๕ วาที่รอยตร ี วัลลภ  วัชรอาํมาตย 

 ๙๔๖ นายวิจักขณ  ชินโคตรพงศ 

 ๙๔๗ นายวิชยุต  ปานทอง 

 ๙๔๘ นายวิชา  นิมบุญจาช 

 ๙๔๙ นายวิชติ  บญุกังวาน 

 ๙๕๐ นายวิชนิ  หมืน่ศรีจูม 

 ๙๕๑ นายวิเชียร  ธนสุกาญจน 

 ๙๕๒ นายวิฑูรย  ปสาวงษ 

 ๙๕๓ นายวิทยา  โพธิ์แสง 

 ๙๕๔ นายวิทวัส  กองแกว 

 ๙๕๕ นายวิมล  ทิพยมณฑา 

 ๙๕๖ นายวริัช  ดวงแกว 

 ๙๕๗ นายวโิรจน  เข็มเหล็ก 

 ๙๕๘ นายวโิรจน  เตชะจันตะ 
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 ๙๕๙ นายวโิรจน  ทัฬหะวาสน 

 ๙๖๐ นายวโิรจน  เสนาธิบด ี

 ๙๖๑ นายววิัฒน  ฉนัทนานุรกัษ 

 ๙๖๒ นายวิษณุ  ธนัวรักษกิจ 

 ๙๖๓ นายวิษณุ  สวางทรัพย 

 ๙๖๔ นายวิษณุ  เหลามีผล 

 ๙๖๕ นายวิสา  ยัญญลักษณ 

 ๙๖๖ นายวิสิฐ  ตั้งปอง 

 ๙๖๗ นายวิสิทธิ์  ศรบีรรเทา 

 ๙๖๘ นายวิสิษฎ  พวงเพชร 

 ๙๖๙ นายวรีนนัทน  เพ็งจันทร 

 ๙๗๐ นายวรีพล  บรูณะพานิช 

 ๙๗๑ นายวรีะ  เกดิศริิมงคล 

 ๙๗๒ นายวรีะเดช  สมวรรณ 

 ๙๗๓ นายวรีะพงษ  บญุญานุสนธิ ์

 ๙๗๔ นายวรีะศกัดิ ์ ภูครองหนิ 

 ๙๗๕ นายวฒุิพงศ  ธนพาณิชยวฒันา 

 ๙๗๖ นายศรัณย  จันทรด ี

 ๙๗๗ นายศรัณย  สุขเกษม 

 ๙๗๘ นายศรโีรจน  นิมมานพัชรินทร 

 ๙๗๙ นายศักดิ์ชัย  ชัยเชื้อ 

 ๙๘๐ นายศิรศิักดิ์  ภิญโญพานุวฒัน 

 ๙๘๑ นายศิลปชัย  คาํสวัสดิ ์

 ๙๘๒ นายศุภกิจ  จตรุพิตร 

 ๙๘๓ นายศุภชัย  โพชนกุูล 

 ๙๘๔ นายเศรษฐชัย  ธนารกัษ 

 ๙๘๕ นายสกล  จันทรักษ 

 ๙๘๖ นายสถาพร  ประทุมทอง 

 ๙๘๗ นายสนัน่  วรนิทราวาท 

 ๙๘๘ นายสมเกียรต ิ ขวญัสุวรรณ 

 ๙๘๙ นายสมเกียรต ิ รัตนเมธาธร 

 ๙๙๐ นายสมเกียรต ิ ศรีษะเนตร 

 ๙๙๑ นายสมควร  ชอมาลี 

 ๙๙๒ นายสมชัย  รุงสาคร 

 ๙๙๓ นายสมชาติ  ธรีสุวรรณจักร 

 ๙๙๔ นายสมชาย  ชดิเชื้อ 

 ๙๙๕ นายสมชาย  พลานเุคราะห 

 ๙๙๖ นายสมทบ  กุลชล 

 ๙๙๗ วาที่รอยตร ี สมบัต ิ จันทรเจษฎากร 

 ๙๙๘ นายสมบตัิ  เฟองปรางค 

 ๙๙๙ นายสมพงษ  ฏาราณุท 

 ๑๐๐๐ นายสมพร  อรุณรัตน 

 ๑๐๐๑ นายสมยศ  เลาช ู

 ๑๐๐๒ นายสมฤกษ  บัวใหญ 

 ๑๐๐๓ นายสมศกัดิ ์ กูเกียรติกาญจน 

 ๑๐๐๔ นายสมศกัดิ ์ พัวพันธุ 

 ๑๐๐๕ นายสมศกัดิ ์ เวชพาณิชย 

 ๑๐๐๖ นายสมศกัดิ ์ อิทธิวรกุล 

 ๑๐๐๗ นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์

 ๑๐๐๘ นายสราวุฒ ิ รอดอยู 

 ๑๐๐๙ นายสฤษฎ์ิ  น้ําคาง 

 ๑๐๑๐ นายสฤษดิ์  ไสยโสภณ 
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 ๑๐๑๑ นายสวัสดิ์  มแีตม 

 ๑๐๑๒ นายสอาด  สิงหงาม 

 ๑๐๑๓ นายสันติชัย  คงเถลิงศิรวิัฒนา 

 ๑๐๑๔ นายสาธติ  ธรรมประดิษฐ 

 ๑๐๑๕ นายสาโรช  คงนคร 

 ๑๐๑๖ นายสําราญ  จิตมานะ 

 ๑๐๑๗ นายสําราญ  ตนัเรอืงศร ี

 ๑๐๑๘ นายสําราญ  ไพราม 

 ๑๐๑๙ นายสิทธิชัย  ทัศนานุกุลกิจ 

 ๑๐๒๐ นายสิทธิพร  สําลีรัตน 

 ๑๐๒๑ นายสิริรฐั  ชุมอปุการ 

 ๑๐๒๒ นายสุขสันติ ์ ยุทธเกษมสันต 

 ๑๐๒๓ นายสุจินต  ไชยชุมศักดิ ์

 ๑๐๒๔ นายสุเชษฐ  ทรัพยสินเสรมิ 

 ๑๐๒๕ นายสุทธา  สายวาณิชย 

 ๑๐๒๖ นายสุทธิพงศ  นพวงษศิร ิ

 ๑๐๒๗ นายสุธรรม  หนูงาม 

 ๑๐๒๘ นายสุธ ี บญุถือ 

 ๑๐๒๙ นายสุนทร  มหาวงศนนัท 

 ๑๐๓๐ นายสุนิจ  คนยัง 

 ๑๐๓๑ นายสุพรชัย  จิตตุรงคอาภรณ 

 ๑๐๓๒ นายสุเมธ  เนาวประดิษฐ 

 ๑๐๓๓ นายสุรชาติ  สุรเสรีวงษ 

 ๑๐๓๔ นายสุรพงษ  รังสาดทอง 

 ๑๐๓๕ นายสุรพงษ  สายโอภาศ 

 ๑๐๓๖ นายสุรพล  เทียนสุวรรณ 

 ๑๐๓๗ วาที่รอยตร ี สุรพล  ไพศาลศิลป 

 ๑๐๓๘ นายสุรพล  ล่ิมศิลา 

 ๑๐๓๙ นายสุรพล  สัตยารักษ 

 ๑๐๔๐ นายสุรศกัดิ ์ เจริญศริิโชต ิ

 ๑๐๔๑ นายสุรศกัดิ ์ รุงฤทธิ ์

 ๑๐๔๒ นายสุรตัน  อัครวโิรจนกุล 

 ๑๐๔๓ นายสุวพงศ  กิติภัทยพิบูลย 

 ๑๐๔๔ นายสุวัจชัย  สังคพัฒน 

 ๑๐๔๕ นายสุวฒัน  ปลอดวิมตุ 

 ๑๐๔๖ นายสุวัสส  ศงัขจันทรนันท 

 ๑๐๔๗ นายสุวิทย  คําด ี

 ๑๐๔๘ นายสุวิทย  เล็กกําแหง 

 ๑๐๔๙ นายสุวิทย  วเิชียรด ี

 ๑๐๕๐ นายเสง  สิงหโตทอง 

 ๑๐๕๑ นายเสงี่ยม  นันทะแสน 

 ๑๐๕๒ นายเสนห  บุญสุข 

 ๑๐๕๓ นายเสนอ  พิศเพ็ง 

 ๑๐๕๔ นายเสรมิ  อุนช ู

 ๑๐๕๕ นายเสร ี พาณิชยกุล 

 ๑๐๕๖ นายแสงประทีป  บญุนอม 

 ๑๐๕๗ นายโสพล  เสงเสน 

 ๑๐๕๘ นายโสภณ  เกียรติเสรีกุล 

 ๑๐๕๙ นายโสภณ  ชุมชูจันทร 

 ๑๐๖๐ นายโสภณ  เนือ่งจํานงค 

 ๑๐๖๑ นายอดศิักดิ์  วรรณลักษณ 

 ๑๐๖๒ นายอดศิักดิ์  สัมฤทธิ ์
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 ๑๐๖๓ นายอน ุ กิจบัญชา 

 ๑๐๖๔ นายอนกุูล  แสงทองฉาย 

 ๑๐๖๕ นายอนุพงศ  เนื่องจํานง 

 ๑๐๖๖ นายอนุสรณ  แกวกงัวาล 

 ๑๐๖๗ นายอภิชาต  ฉุนพวง 

 ๑๐๖๘ นายอภิชาต  ทิมเจรญิ 

 ๑๐๖๙ นายอภิเชษฐ  สิงหแกว 

 ๑๐๗๐ นายอภินนัทน  ปาละวัธนะกุล 

 ๑๐๗๑ นายอภิรัฐ  สะมะแอ 

 ๑๐๗๒ นายอภิสิทธิ ์ ธีรภูวฤทธิ ์

 ๑๐๗๓ นายอมรฤทธิ์  เอมะปาณ 

 ๑๐๗๔ นายอรรณพ  อุนอก 

 ๑๐๗๕ นายอรรถสิทธิ์  สุขธรรมนิยม 

 ๑๐๗๖ นายออมสิน  สุขภิการนนท 

 ๑๐๗๗ นายอาคม  สุขพันธ 

 ๑๐๗๘ นายอาบดีีน  เจะม ุ

 ๑๐๗๙ นายอาแว  ผูหาดา 

 ๑๐๘๐ นายอํานาจ  รอดบํารุง 

 ๑๐๘๑ นายอุดม  จันตาใหม 

 ๑๐๘๒ นายอุทัย  ลือชัย 

 ๑๐๘๓ นายเอกชัย  นิ่มนริมานมงคล 

 ๑๐๘๔ นายเอกรัฐ  หลีเส็น 

 ๑๐๘๕ นายเอกรัตน  อังคสิทธิ ์

 ๑๐๘๖ นายโอภาส  วรศริ ิ

 ๑๐๘๗ นายกฤษณ  วงษเวช 

 ๑๐๘๘ นายชาลี  รตันานนท 

 ๑๐๘๙ นายชํานาญ  ฉันทวิทย 

 ๑๐๙๐ นายดนุพล  ชืน่อารมณ 

 ๑๐๙๑ นายทรงธรรม  พูนเกษมทรพัย 

 ๑๐๙๒ นายธงชัย  ไชยพรหม 

 ๑๐๙๓ พันตํารวจโท  เบญจพล  จันทวรรณ 

 ๑๐๙๔ พันตํารวจโท  ประวุธ  วงศสีนิล 

 ๑๐๙๕ พันตํารวจโท  พงษธร  ธญัญสิร ิ

 ๑๐๙๖ พันเอก  พินิจ  ตัง้สกุล 

 ๑๐๙๗ นายภูมิ์พงษ  ขุนฉนมฉ่าํ 

 ๑๐๙๘ พันตํารวจโท  วรรณพงษ  คชรักษ 

 ๑๐๙๙ นายวรวธุ  มีจิตต 

 ๑๑๐๐ วาที่รอยตร ี วุฒิพงษ  เหลาจุมพล 

 ๑๑๐๑ นายศิธร  วรรณแสง 

 ๑๑๐๒ นายสมศกัดิ ์ หรรษคุณาชัย 

 ๑๑๐๓ พันตํารวจตรี  สุริยา  สิงหกมล 

 ๑๑๐๔ นายอาวุธ  สุวรรณโณ 

 ๑๑๐๕ นายชัยวฒัน  พันธพานิช 

 ๑๑๐๖ นายชาญชัย  วิถเีทพ 

 ๑๑๐๗ นายชํานาญศิลป  สุขย่ิง 

 ๑๑๐๘ นายธรีพล  ขนุเมือง 

 ๑๑๐๙ นายปฐม  เพชรมณี 

 ๑๑๑๐ นายวรานนท  ปติวรรณ 

 ๑๑๑๑ นายวิเชียร  กัณฐตุรติ 

 ๑๑๑๒ นายสมเกียรต ิ บุญทอง 

 ๑๑๑๓ นายสุพจน  เอี่ยมมงคลสกุล 

 ๑๑๑๔ นายสุภชัย  สุภธีระ 
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 ๒๔๐๐ นางสุรียรัตน  ธนสุกาญจน 

 ๒๔๐๑ นางสาวมาลี  ศรีรตันธรรม 

 ๒๔๐๒ นางรววีรรณ  ภูรเิดช 

 ๒๔๐๓ นางสาวสุคนธา  แอคะรัจน 

 ๒๔๐๔ นางสาวสุจิตรา  จางตระกูล 

 ๒๔๐๕ นางสาวสุปราณี  รุงหิรญัวโิรจน 

 ๒๔๐๖ นางอัษฎาพร  ไกรพานนท 

 ๒๔๐๗ นางคนึงนิจ  คชศิลา 

 ๒๔๐๘ นางธัญญลักษณ  สุรนิทรเสรี 

 ๒๔๐๙ นางนนทปภา  ศรนีนท 

 ๒๔๑๐ นางเยาวพา  ถนัดชางแสง 

 ๒๔๑๑ นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย 

 ๒๔๑๒ นางอุษณี  ไชยานนท 

 ๒๔๑๓ นางณารุณี  ฉายอรุณ 

 ๒๔๑๔ นางบญุบนัดาล  ยุวนะศิร ิ

 ๒๔๑๕ นางวารุณี  เตยตอวงศ 

 ๒๔๑๖ นางสาวสุวรรณา  ตรงตามพันธุ 

 ๒๔๑๗ นางอิม่เอม  พุกกะเวส 

 ๒๔๑๘ นางณัฐวดี  สินวรพันธุ 

 ๒๔๑๙ นางสาวปานจิตต  พิศวง 

 ๒๔๒๐ นางพิไล  ศริิพานิช 

 ๒๔๒๑ นางเพยาว  สุขมาก 

 ๒๔๒๒ นางวัชร ี รงัสิพัชรายุธ 

 ๒๔๒๓ นางสุชนา  ชูเชดิ 

 ๒๔๒๔ นางสุดาสมร  สุวรรณลาภเจริญ 

 ๒๔๒๕ นางสุมาลี  วาสิกานนท 

 ๒๔๒๖ นางอนุจิต  แกวรวมวงศ 

 ๒๔๒๗ นางกรรณาภรณ  สามงามนิม่ 

 ๒๔๒๘ นางกญัญา  กัมปนานนท 

 ๒๔๒๙ นางกัสมาพร  บวัภิบาล 

 ๒๔๓๐ นางคนึงนิจ  ย่ิงอํานวยรตัน 

 ๒๔๓๑ นางคาํนึง  ภูพงศ 

 ๒๔๓๒ นางจตุพร  ศรแีกว 

 ๒๔๓๓ นางสาวจันทรา  ไวทยรุงโรจน 

 ๒๔๓๔ นางจิตรา  ประทุมมาลย 

 ๒๔๓๕ นางจุฑาทิพย  กงซา 

 ๒๔๓๖ นางจุไรลักษณ  พรสุพรรณวงศ 

 ๒๔๓๗ นางสาวชฎารตัน  กุศล 

 ๒๔๓๘ นางชนินนัท  ศรธีีระวศิาล 

 ๒๔๓๙ นางชยาภรณ  ศิลาออน 

 ๒๔๔๐ นางชวาลี  เดือนดาว 

 ๒๔๔๑ นางชอผกา  พราหมณแกว 

 ๒๔๔๒ นางฐตินิันท  เจริญอาจ 

 ๒๔๔๓ นางทิฆมัพร  ตนัวฒันะ 

 ๒๔๔๔ นางนงนชุ  พรชัยไชยวฒัน 

 ๒๔๔๕ นางนงลักษณ  ปญเุบกษา 

 ๒๔๔๖ นางนฤมล  วรกมล 

 ๒๔๔๗ นางนิภาพร  กฤษณะเศรณี 

 ๒๔๔๘ นางนิยดา  คาํแพงเมือง 

 ๒๔๔๙ นางบุษบา  ศิรสิมบตั ิ

 ๒๔๕๐ นางประทิน  ทรวดทรง 

 ๒๔๕๑ นางประนอม  สายโกสุม 
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 ๒๔๕๒ นางปรารถนา  บูรณเขตต 

 ๒๔๕๓ นางสาวพรทิพย  วีระชัย 

 ๒๔๕๔ นางพรพรรณ  คําเพ็ง 

 ๒๔๕๕ นางพรเพ็ญ  สําเภาเงนิ 

 ๒๔๕๖ นางเพ็ญสุภา  ศิริสวัสดิ ์

 ๒๔๕๗ นางเพลินจันทร  เลิศวิทยากร 

 ๒๔๕๘ นางภัทรภร  จันทรเกษมพร 

 ๒๔๕๙ นางมณฑยา  สุขพงศ 

 ๒๔๖๐ นางมณฑา  อนุยะพันธุ 

 ๒๔๖๑ นางมรกต  บัวแตง 

 ๒๔๖๒ นางระพีพรรณ  พรหมอาจ 

 ๒๔๖๓ นางสาวรัชนี  หมั่นเพียร 

 ๒๔๖๔ นางรุง  วิศิษฐารกัษ 

 ๒๔๖๕ นางละไม  ชูเทียน 

 ๒๔๖๖ นางวนดิา  จ่ันอไุร 

 ๒๔๖๗ นางสาววรรณณา  กําเหนดิงาม 

 ๒๔๖๘ นางสาววรรณวิมล  กรีโสภา 

 ๒๔๖๙ นางสาววรรณา  รักเหยา 

 ๒๔๗๐ นางวศิน ี พิเดช 

 ๒๔๗๑ นางวัฒนา  ชูวทิยสกุลเลิศ 

 ๒๔๗๒ นางสาววไิลรตัน  ชางประดษิฐ 

 ๒๔๗๓ นางสาววรีวรรณ  เตียวสกุล 

 ๒๔๗๔ นางศนัสนีย  ศรีศุกร ี

 ๒๔๗๕ นางสาวศริิกัลยา  โพธิ์จันทร 

 ๒๔๗๖ นางสมจิต  ปยะศิลป 

 ๒๔๗๗ นางสมพร  อนิทะกนก 

 ๒๔๗๘ นางสารภี  จันทรม ี

 ๒๔๗๙ นางสิรนีาถ  เกดิเหมาะ 

 ๒๔๘๐ นางสุปรีดา  สิงหเรือง 

 ๒๔๘๑ นางสุพรพิศ  แดนพันธ 

 ๒๔๘๒ นางสาวสุพรรณิการ  จิยะพานิชกุล 

 ๒๔๘๓ นางสุภาพร  โรจนสุวณิชกร 

 ๒๔๘๔ นางสุวรรณี  ศรวีุฒนิพกุล 

 ๒๔๘๕ นางสาวแสงจันทร  วฒันวินชิยกุล 

 ๒๔๘๖ นางไสว  คงด ี

 ๒๔๘๗ นางสาวอนงค  โตโพธิ์ไทย 

 ๒๔๘๘ นางอรสา  แกวสารถ ี

 ๒๔๘๙ นางอธัยา  เทพมงคล 

 ๒๔๙๐ นางอาภรณ  ราชสิงโห 

 ๒๔๙๑ นางอารีย  คีรวีรรณ 

 ๒๔๙๒ นางสาวอุไรวรรณ  พูลมา 

 ๒๔๙๓ นางกรกช  นาควิเชตร 

 ๒๔๙๔ นางจันทรชม  จินตยานนท 

 ๒๔๙๕ นางจิราภรณ  จริยาประสิทธิ ์

 ๒๔๙๖ นางจิราภรณ  จันทรโมลี 

 ๒๔๙๗ นางสาวชวนพิศ  ชุมวฒันะ 

 ๒๔๙๘ นางนรินทิพย  ศริวาณิชย 

 ๒๔๙๙ นางศรีปริญญา  ธูปกระจาง 

 ๒๕๐๐ นางสาวอรพรรณ  เลาหัตถพงษภูริ 

 ๒๕๐๑ นางสาวอุไรวรรณ  จันทวงศ 

 ๒๕๐๒ นางกาญจนา  เทวะศิลชัยกลุ 

 ๒๕๐๓ นางณัฐยา  อนดุิษฐ 
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 ๓๑๒๖ นางกญัญา  กิตศิรวีรพันธุ 

 ๓๑๒๗ นางทิพยละไม  ธรรมสุคต ิ

 ๓๑๒๘ นางจินตนา  เสรีภาพ 

 ๓๑๒๙ นางพัลลภา  เรืองรอง 

 ๓๑๓๐ นางสาวสายสมร  สรอยอนิตะ 

 ๓๑๓๑ นางเกสรา  ณ  ระนอง 

 ๓๑๓๒ นางคูขวญั  บุญชัยสุข 

 ๓๑๓๓ นางวานิพรรณ  เกษมทองศรี 

 ๓๑๓๔ นาวาอากาศเอกหญงิ  สุวฒันา   

  ล้ิมแหลมทอง 

 ๓๑๓๕ นางจินตนา  จ่ันตอง 

 ๓๑๓๖ นางพัชราภรณ  รตันเพียร 

 ๓๑๓๗ นางเพ็ญลักษณ  ปฏิมาประกร 

 ๓๑๓๘ นางอรัญญา  แสงสิงแกว 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายถาวร  จําปาเงนิ 

 ๒ นายวนั  อยูบํารงุ 

 ๓ รอยตร ี กฤษฎา  การุญ 

 ๔ นายประเวช  รัตนเพียร 

 ๕ นายเกียรติศกัดิ ์ สองแสง 

 ๖ นายชวนนท  อนิทรโกมาลยสุต 

 ๗ นายรังสรรค  มณีรตัน 

 ๘ นายสมเพชร  แตงงาม 

 ๙ นายศรีสุข  รุงวิสัย 

 ๑๐ พันตํารวจเอก  ทวีศกัดิ ์ งามสงา 

 ๑๑ พันเอก  เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ 

 ๑๒ นายยุทธนา  ปยะจันทร 

 ๑๓ นายกรีฑา  ฤทธาภัย 

 ๑๔ นายทรงพล  โสภณ 

 ๑๕ นายวริัตน  นิ่มวิจิตร 

 ๑๖ นายนิทัศน  แชมชอย 

 ๑๗ นายลิขติ  ศกนุะสิงห 

 ๑๘ นายวโิรจน  ธิตา 

 ๑๙ นายอาณัติ  สุขปะทิว 

 ๒๐ นายพีระพงษ  ไพรนิทร 

 ๒๑ นายกรณินทร  กาญจโนมัย 

 ๒๒ นายกติต ิ พัฒนเจรญิ 

 ๒๓ นายเกรียงศักดิ์  สืบสายหาญ 

 ๒๔ นายเกียรติ  วรพล 

 ๒๕ นายคมกฤช  หอมชง 

 ๒๖ นายจงกล  เหลาอวยพร 

 ๒๗ นายเฉลิมชัย  จันทรเสนา 

 ๒๘ นายเฉลิมพล  เพ็ญสูตร 

 ๒๙ นายชาติชาย  รําพึง 

 ๓๐ นายชูโชค  ทองตาลวง 

 ๓๑ นายไชยยันต  พงศะบตุร 

 ๓๒ นายฐติิพร  คลองแคลว 
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 ๑๑๖๑ นายสมบตัิ  สามติสมบัต ิ

 ๑๑๖๒ นายสมบรูณ  จุมพลเสถียร 

 ๑๑๖๓ นายสมบรูณ  ภักดวีรกิจกุล 

 ๑๑๖๔ นายสุโข  เลาหไพฑูรย 

 ๑๑๖๕ นายสุชาติ  ทรัพยขํา 

 ๑๑๖๖ นายอภิชัย  อภิวฒันา 

 ๑๑๖๗ นายกชกร  รักษาสรณ 

 ๑๑๖๘ นายกมล  สถิรตัน 

 ๑๑๖๙ นายกฤดธิาดา  จารุสกุล 

 ๑๑๗๐ นายกฤษณพันธ  เดชครุธ 

 ๑๑๗๑ นายกวนิ  ชัยวัณณคุปต 

 ๑๑๗๒ นายกันตภณ  นารถนรกิจ 

 ๑๑๗๓ นายกานต  ธงศร ี

 ๑๑๗๔ นายการัณย  เกื้อวันชัย 

 ๑๑๗๕ นายกิจจา  สวนจันทร 

 ๑๑๗๖ นายกติตนิันท  อรรถบท 

 ๑๑๗๗ นายกติติบรูณ  สุมนัตกลุ 

 ๑๑๗๘ นายกติติพงษ  เกดิผล 

 ๑๑๗๙ นายกติติพงษ  ชูประสิทธิ ์

 ๑๑๘๐ นายกติิชัย  วิชญคุปต 

 ๑๑๘๑ นายเกรียงไกร  ประดบัลาย 

 ๑๑๘๒ นายเกรียงศักดิ์  สวนจันทร 

 ๑๑๘๓ นายเกษม  พงษสามารถ 

 ๑๑๘๔ นายเกียรติพงษ  ทิพเสนา 

 ๑๑๘๕ นายขจรศักดิ์  สถาวรจันทร 

 ๑๑๘๖ นายคงศักดิ์  สังขมรุินทร 

 ๑๑๘๗ วาที่รอยตร ี คมกรชิ  ศรีสวสัดิ ์

 ๑๑๘๘ นายคมทตัต  ตันติยมาศ 

 ๑๑๘๙ นายคมสัน  สุวรรณอัมพา 

 ๑๑๙๐ นายครรชิต  ดีหนองยาง 

 ๑๑๙๑ นายครรชิต  สลับแสง 

 ๑๑๙๒ นายโฆษิต  ตองวฒันา 

 ๑๑๙๓ นายจงเจริญ  ย่ังยืน 

 ๑๑๙๔ นายจรัส  ศรีมูล 

 ๑๑๙๕ นายจรุงฤทธิ ์ ชนประเสริฐ 

 ๑๑๙๖ นายจรุณ  คนใหญ 

 ๑๑๙๗ นายจักรกฤษณ  นนทจีรพัส 

 ๑๑๙๘ นายจัตรุศักดิ์  โกมลวิภาต 

 ๑๑๙๙ นายจาตรุงค  มณีออน 

 ๑๒๐๐ นายจํารัส  กงันอย 

 ๑๒๐๑ นายจินดา  ทวปีญญายศ 

 ๑๒๐๒ นายจิรศกัดิ ์ ตะปะโจทย 

 ๑๒๐๓ นายจุมพล  สวัสดิผล 

 ๑๒๐๔ นายเจนเจตน  เจนนาวนิ 

 ๑๒๐๕ นายเจนณรงค  ภาระเวช 

 ๑๒๐๖ นายเจษฎา  วฒันานุรกัษ 

 ๑๒๐๗ นายฉลวย  พวงพลับ 

 ๑๒๐๘ นายฉลาด  วริวรรณนาวนิ 

 ๑๒๐๙ นายฉตัรชัย  อุสาหะ 

 ๑๒๑๐ นายเฉลิม  วงษไพร 

 ๑๒๑๑ นายเฉลิม  สุขทอง 

 ๑๒๑๒ นายชนาส  ชชัวาลวงศ 
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 หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๒๑๓ นายชยกร  โชควรพัชร 

 ๑๒๑๔ นายชรนิทร  สุวรรณภูเต 

 ๑๒๑๕ นายชวลิต  หลอเลิศรตัน 

 ๑๒๑๖ นายชัชวาล  เชดิไชยศกัดา 

 ๑๒๑๗ นายชัชวทิย  ภัทรสุเมธ ี

 ๑๒๑๘ นายชัยชาญ  พูลผล 

 ๑๒๑๙ นายชัยโรจน  ธนสันต ิ

 ๑๒๒๐ นายชัยวฒัน  จิตตเมตตากุล 

 ๑๒๒๑ นายชาญชัย  ศรีเสถียร 

 ๑๒๒๒ นายชาญชัย  อตมศิริกุล 

 ๑๒๒๓ วาที่รอยตร ี ชาญวฒุิ  บําเทิงเวชช 

 ๑๒๒๔ นายชาญศักดิ์  ถวลิ 

 ๑๒๒๕ นายชาตรี  กติตธินดติถ 

 ๑๒๒๖ นายชาตรี  จันทรวรีะชัย 

 ๑๒๒๗ นายชาติชาย  ไชยพิมล 

 ๑๒๒๘ นายชุมพล  พิชญชัย 

 ๑๒๒๙ นายชูเกียรต ิ บศุยรตัน 

 ๑๒๓๐ นายชูวิทย  อนิทรักษ 

 ๑๒๓๑ นายเชษฐา  สังฆรกัษ 

 ๑๒๓๒ นายเชาวนวัศ  เสนพงศ 

 ๑๒๓๓ นายเชดิพงษ  จันจะนะ 

 ๑๒๓๔ นายเชดิศักดิ์  อังสาชน 

 ๑๒๓๕ นายโชคชัย  แกวปอง 

 ๑๒๓๖ นายไชยกิจ  เหมพัฒน 

 ๑๒๓๗ นายไชยยา  สมถวิล 

 ๑๒๓๘ นายฐติิรัชต  โชติพานิช 

 ๑๒๓๙ นายฐติิศักดิ์  กันเขตต 

 ๑๒๔๐ นายณภัทร  ประเสริฐด ี

 ๑๒๔๑ นายณรงค  จันทรทอง 

 ๑๒๔๒ นายณรงค  สุขจันทร 

 ๑๒๔๓ นายณรงคชัย  หอมศรปีระเสริฐ 

 ๑๒๔๔ นายณรงคศักดิ์  หอมมาลัย 

 ๑๒๔๕ นายณวรัณ  มีสมบัต ิ

 ๑๒๔๖ นายณัฎฐพงศ  ขาวทอง 

 ๑๒๔๗ นายณัฏฐชัย  นําพูลสุขสันติ ์

 ๑๒๔๘ นายณัฏฐธรี  อุดมประมวล 

 ๑๒๔๙ นายณัฐทรงชัย  วรีะนาวนิ 

 ๑๒๕๐ นายณัฐพงษ  ศริิบุญ 

 ๑๒๕๑ นายณัฐพล  ธารีรตัน 

 ๑๒๕๒ นายณัฐวุฒ ิ วีระชุนย 

 ๑๒๕๓ นายณัสพนธ  บุญสิน 

 ๑๒๕๔ นายดนัย  เศวตะดุล 

 ๑๒๕๕ นายดนัย  สุรารกัษ 

 ๑๒๕๖ นายดํารงค  สิริวิชย  อิม่วิเศษ 

 ๑๒๕๗ นายดิเรก  โกพลรัตน 

 ๑๒๕๘ นายเดชา  พวงงาม 

 ๑๒๕๙ นายเตมิพันธุ  คําปุย 

 ๑๒๖๐ นายถิรพันธ  ศกุระศร 

 ๑๒๖๑ นายทรงเดช  ทิพยโยธา 

 ๑๒๖๒ นายทรงวฒุิ  บุตรเนียร 

 ๑๒๖๓ นายทวีเกียรติ  ศรีสกุลเมฆ ี

 ๑๒๖๔ นายทวศีักดิ ์ อนิทรพรหม 



 หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๒๖๕ นายทองคูณ  ปาสาจะ 

 ๑๒๖๖ นายทองทศ  อินทุมาร 

 ๑๒๖๗ นายทัพพประเสริฐ  ชัยโฉม 

 ๑๒๖๘ นายเทอดเกียรต ิ สุกใส 

 ๑๒๖๙ นายเทอดชัย  เลิศนภาเศรษฐ 

 ๑๒๗๐ นายธงชาต ิ เวสพันธ 

 ๑๒๗๑ นายธนกร  ตระบันพฤกษ 

 ๑๒๗๒ นายธนดร  เบ็ญจจินดา 

 ๑๒๗๓ นายธนพงษ  นิลยกานนท 

 ๑๒๗๔ นายธนภาค  ย้ิมแยม 

 ๑๒๗๕ นายธนมาตร  รกัรอด 

 ๑๒๗๖ นายธนเสฏฐ  สุชามาลาวงษ 

 ๑๒๗๗ นายธรรมชาต ิ อมฤกษ 

 ๑๒๗๘ นายธวัชขชัย  ใจสุข 

 ๑๒๗๙ นายธวัชชัย  บญุวฒัน 

 ๑๒๘๐ นายธัชพล  อภิรติมัย 

 ๑๒๘๑ นายธญัญพัฒน  พัฑฒิคงพันธุ 

 ๑๒๘๒ นายธญัญวัฒน  ชาญพินิจ 

 ๑๒๘๓ นายธาดา  เสือพันธุเจริญ 

 ๑๒๘๔ นายธํามรงค  เมฆาอภิรักษา 

 ๑๒๘๕ นายธรีพันธ  นันทกิจ 

 ๑๒๘๖ นายธรียุทธ  นวลมณี 

 ๑๒๘๗ นายธรีะ  พรชตูรง 

 ๑๒๘๘ นายธรีะชัย  ล้ิมประสิทธิศกัดิ ์

 ๑๒๘๙ นายธรีะพล  ชวยเรียง 

 ๑๒๙๐ นายเธียรชัย  พุทธรังษี 

 ๑๒๙๑ นายนคร  แกวชืน่ 

 ๑๒๙๒ รอยตํารวจเอก  นครินทร  เกตุสิร ิ

 ๑๒๙๓ นายนธาธร  ศรประสิทธิ ์

 ๑๒๙๔ นายนพคุณ  ดิลกภากรณ 

 ๑๒๙๕ นายนพดล  งามเหลือ 

 ๑๒๙๖ นายนพดล  วิริยะยุทธ 

 ๑๒๙๗ นายนพดล  สัจจัง 

 ๑๒๙๘ นายนพรตัน  ทองประกอบ 

 ๑๒๙๙ นายนราวฒุิ  จันทรทอง 

 ๑๓๐๐ นายนรนิทร  ทรงนิพิฐกุล 

 ๑๓๐๑ นายนฤทธิ ์ มงคลศร ี

 ๑๓๐๒ นายนวสุ  ภูไพจิตรกุล 

 ๑๓๐๓ นายนักรบ  ณ  ถลาง 

 ๑๓๐๔ นายนนัธวัช  เจรญิวรรณ 

 ๑๓๐๕ นายนิคม  มณีจันทร 

 ๑๓๐๖ นายนิมะ  มะกาเจ 

 ๑๓๐๗ นายนิมติร  ภูมปิระเสรฐิ 

 ๑๓๐๘ นายนวิัต ิ สุขสงวน 

 ๑๓๐๙ นายนิเวศน  หาญสมุทร 

 ๑๓๑๐ นายบรม  เวชสัสถ 

 ๑๓๑๑ นายบรรจง  ชวยช ู

 ๑๓๑๒ นายบรรจง  ตรีกุล 

 ๑๓๑๓ นายบรรพต  ยาฟอง 

 ๑๓๑๔ นายบรบิูรณ  จงปตนา 

 ๑๓๑๕ นายบวร  ธรีฤทธิ์เฉลิม 

 ๑๓๑๖ นายบัญญตัิ  พันธวิศิษฏ 



 หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๓๑๗ นายบํารุง  อยูเจรญิ 

 ๑๓๑๘ นายบําเหน็จ  บินหรีม 

 ๑๓๑๙ นายบุญเกดิ  ครเจริญ 

 ๑๓๒๐ นายบุญเลิศ  คําเจริญ 

 ๑๓๒๑ นายประกอบ  ยศเสถียร 

 ๑๓๒๒ นายประกายภาพ  ชอุม 

 ๑๓๒๓ นายประกาศิต  มีพยุง 

 ๑๓๒๔ นายประจวบ  บุตรศาสตร 

 ๑๓๒๕ นายประจวบ  แสงสุวรรณ 

 ๑๓๒๖ นายประจักษ  ทองบัว 

 ๑๓๒๗ นายประพันธ  สัมฤทธิ์วงศ 

 ๑๓๒๘ นายประพันธุ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๓๒๙ นายประมวล  นนทะเสน 

 ๑๓๓๐ นายประมูล  พูลประเสรฐิ 

 ๑๓๓๑ นายประยงค  อนิชูรนัต 

 ๑๓๓๒ นายประยูรศกัดิ ์ ยุยประยูร 

 ๑๓๓๓ นายประโยชน  ฆารไสว 

 ๑๓๓๔ นายประโยชน  เล่ียวสมบูรณ 

 ๑๓๓๕ นายประวตัิ  คงออน 

 ๑๓๓๖ นายประวิทย  โอวาทกานนท 

 ๑๓๓๗ นายประสพ  ปรุโปรง 

 ๑๓๓๘ นายประสพ  วัลลภศิร ิ

 ๑๓๓๙ นายประสพโชค  ปยโชติสุกจิ 

 ๑๓๔๐ นายประสาน  ศัทโท 

 ๑๓๔๑ นายประสิทธิ ์ หินออน 

 ๑๓๔๒ นายประเสรฐิ  แพงพิบูลย 

 ๑๓๔๓ นายประเสรฐิศักดิ์  รอดสน 

 ๑๓๔๔ วาที่รอยตร ี ปราสัย  สุขปต ิ

 ๑๓๔๕ นายปรญิญา  โพธิสัตย 

 ๑๓๔๖ นายปรชีา  คุมวงศ 

 ๑๓๔๗ นายปรชีา  ดวงบญุมา 

 ๑๓๔๘ นายปรชีา  เดชพันธุ 

 ๑๓๔๙ วาที่รอยตร ี ปรีชา  พลับนอย 

 ๑๓๕๐ วาที่รอยตร ี ปรีดา  นิลสาค ู

 ๑๓๕๑ นายปวัน  พรหมพิทักษ 

 ๑๓๕๒ นายปญญา  มธีรรม 

 ๑๓๕๓ นายปญญา  วงศศรีแกว 

 ๑๓๕๔ นายปติ  จันทระ 

 ๑๓๕๕ นายแปลก  เทพรักษ 

 ๑๓๕๖ ดาบตํารวจ  เผด็จชัย  บุญศกัดิ ์

 ๑๓๕๗ นายพงศธร  แสงชมภู 

 ๑๓๕๘ นายพงศภวนั  จิตรบรรเจิดกุล 

 ๑๓๕๙ นายพงษชฑูน  นบัสิบ 

 ๑๓๖๐ นายพงษเทพ   

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๑๓๖๑ นายพงษพันธ  ยุทธเกษมสันต 

 ๑๓๖๒ นายพงษพันธ  แสงสุวรรณ 

 ๑๓๖๓ นายพจน  เอกอนันตถาวร 

 ๑๓๖๔ นายพยนต  อศัวพิชยนต 

 ๑๓๖๕ นายพเยาว  เนียะแกว 

 ๑๓๖๖ นายพรชัย  หลิมตระกูล 

 ๑๓๖๗ นายพรเชษฐ  แสงทอง 



 หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๓๖๘ นายพรเทพ  ไตรวฒุิชน 

 ๑๓๖๙ นายพัฒนพงศ  จันทรเทศ 

 ๑๓๗๐ นายพิทยา  วงศไกรศรีทอง 

 ๑๓๗๑ นายพินิจ  วรจักร 

 ๑๓๗๒ นายพิเนตร  เลิศเขมทัต 

 ๑๓๗๓ นายพิศุทธิ ์ สุขมุ 

 ๑๓๗๔ นายพิษณุ  พลอยสุข 

 ๑๓๗๕ นายพิสูจน  จันทพัฒน 

 ๑๓๗๖ นายพีระ  กนัหาชิน 

 ๑๓๗๗ นายพุฒิพงศ  ศริิมาตย 

 ๑๓๗๘ นายเพชร  แสงงาม 

 ๑๓๗๙ นายเพชรรตัน  จรูญนารถ 

 ๑๓๘๐ นายไพฑูร  เมืองเนาว 

 ๑๓๘๑ นายไพบูลย  บูรณสันต ิ

 ๑๓๘๒ นายไพรัช  ใหมชมภู 

 ๑๓๘๓ นายไพรตั  เศียรสมาน 

 ๑๓๘๔ นายไพโรจน  แกวแดง 

 ๑๓๘๕ นายไพโรจน  ทองคํา 

 ๑๓๘๖ นายไพศาล  รุงกาญจน 

 ๑๓๘๗ นายภาสวฒัก  รอดคาํด ี

 ๑๓๘๘ นายภิญโญ  เพชรสลับศร ี

 ๑๓๘๙ นายภิรมย  นิลทยา 

 ๑๓๙๐ นายภูมิสิทธิ ์ วังครี ี

 ๑๓๙๑ นายภูวนฐั  สมใจ 

 ๑๓๙๒ นายภูษิต  ไชยทอง 

 ๑๓๙๓ นายมงคล  เพชรดานเหนอื 

 ๑๓๙๔ นายมนตร ี เกตวุิจิตร 

 ๑๓๙๕ นายมนัส  พิศุทธิกฤตยา 

 ๑๓๙๖ นายมนัสพนธ  ธนาสุภาพันธ 

 ๑๓๙๗ นายมานพ  ตันประเสริฐ 

 ๑๓๙๘ นายมาโนช  อาเรฟ 

 ๑๓๙๙ นายยงยุทธ  ปอมเอี่ยม 

 ๑๔๐๐ นายยงยุทธ  ภูสมนาม 

 ๑๔๐๑ นายยงสกุล  สุขสมัย 

 ๑๔๐๒ นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย 

 ๑๔๐๓ นายยุทธภูม ิ นามวงศ 

 ๑๔๐๔ นายรณชติ  พุทธลา 

 ๑๔๐๕ นายรองกี้  พลเย่ียม 

 ๑๔๐๖ นายระพีร  กาญจนวิลานนท 

 ๑๔๐๗ นายรังสรรค  คันภิรานนท 

 ๑๔๐๘ นายรัชฐพนธ  ณ  อุบล 

 ๑๔๐๙ นายราเชน  ตันประพัฒน 

 ๑๔๑๐ นายราเชนทร  อัศเวศน 

 ๑๔๑๑ นายรุจนประทีป  ธรรมรพีภัทร 

 ๑๔๑๒ นายเรียบวธุ  วรรณา 

 ๑๔๑๓ นายโรมรญั  ทองอนิทร 

 ๑๔๑๔ นายฤหัส  ไชยศักดิ ์

 ๑๔๑๕ นายเล็ก  ศรีเรือง 

 ๑๔๑๖ นายเลอสรร  เทพชวย 

 ๑๔๑๗ นายวรการ  ปญณะวิชัย 

 ๑๔๑๘ นายวรพจน  ประทีปรตัน 

 ๑๔๑๙ นายวรพจน  แววสิงหงาม 
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 ๑๔๒๐ นายวรยุทธ  เนาวรัตน 

 ๑๔๒๑ นายวรรณพล  ตอพล 

 ๑๔๒๒ นายวรวิทย  สุขพิทักษ 

 ๑๔๒๓ นายวรินทร  เกิดมรกต 

 ๑๔๒๔ นายวรุตม  จารุนาค 

 ๑๔๒๕ นายวสันต  ถนอมทรัพย 

 ๑๔๒๖ นายวัชรศักดิ์  จุลยานนท 

 ๑๔๒๗ นายวัชระ  กดุกุง 

 ๑๔๒๘ นายวัชระ  โอฬาระวัต 

 ๑๔๒๙ นายวัชรินทร  ปฐมวฒันพงศ 

 ๑๔๓๐ วาที่รอยตร ี วัชรนิทร  วรรณตุง 

 ๑๔๓๑ นายวฒันา  เดียวสุรินทร 

 ๑๔๓๒ นายวฒันา  สิทธิสมบัต ิ

 ๑๔๓๓ นายวนัชัย  ลาภธนชัย 

 ๑๔๓๔ นายวนัชัย  เล็กประเสริฐ 

 ๑๔๓๕ นายวิจิตร  ดวงอินทร 

 ๑๔๓๖ นายวิชัย  ตั้งคําเจรญิ 

 ๑๔๓๗ นายวิชัย  วงคคาํฝน 

 ๑๔๓๘ นายวิเชียร  อนุสาสนนันท 

 ๑๔๓๙ นายวิฑูรย  อึ้งเจริญ 

 ๑๔๔๐ นายวิทติ  ปนนิกร 

 ๑๔๔๑ นายวนิิจ  สนชัย 

 ๑๔๔๒ นายวบิูล  สีลาสมติ 

 ๑๔๔๓ นายวบิูลย  จุติครีีสวรรค 

 ๑๔๔๔ นายวริัชชัย  พลอยเพชร 

 ๑๔๔๕ นายวริัชต  ทองรวย 

 ๑๔๔๖ นายวริัตน  สายล่ิม 

 ๑๔๔๗ นายวโิรจน  สุวรรณวงค 

 ๑๔๔๘ นายวิศิษฎ  ถาวรวงษ 

 ๑๔๔๙ นายวิศิษฎ  หมายด ี

 ๑๔๕๐ นายวิษณุ  จันทรเจริญ 

 ๑๔๕๑ นายวิสิษฎ  สกุลยืนยง 

 ๑๔๕๒ นายวิสิษฐ  บุรีสวัสดิ ์

 ๑๔๕๓ นายวิสิษฐ  ศรีมงัคละ 

 ๑๔๕๔ นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ 

 ๑๔๕๕ นายวรีพันธ  ศุภภัควรุจา 

 ๑๔๕๖ นายวรีะเกียรต ิ รัมณียรตันากุล 

 ๑๔๕๗ นายวรีะชัย  นาคมาศ 

 ๑๔๕๘ นายวรีะชัย  ประยูรเมธา 

 ๑๔๕๙ นายวรีะชาติ  ทศรัตน 

 ๑๔๖๐ นายวรีะศกัดิ ์ ศริิสิทธิ ์

 ๑๔๖๑ นายวฒุิดนัย  สวัสดินฤนาท 

 ๑๔๖๒ นายวฒุิพล  เจริญผล 

 ๑๔๖๓ นายศรัณยู  เสมา 

 ๑๔๖๔ นายศรายุทธ  โสมมะทตั 

 ๑๔๖๕ นายศราวธุ  สันตินนัตรักษ 

 ๑๔๖๖ นายศักดาเทพ  ปรีดาเกษมสิน 

 ๑๔๖๗ นายศักดิ์ชัย  คุณานุวฒันชัยเดช 

 ๑๔๖๘ นายศักดิ์เดช  กองสูงเนิน 

 ๑๔๖๙ นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคาํ 

 ๑๔๗๐ นายศักระ  กปลกาญจน 

 ๑๔๗๑ นายศิระ  ศิริสูงเนนิ 
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 ๑๔๗๒ นายศิริพงศ  หมดัศริ ิ

 ๑๔๗๓ นายศิลปประสิทธิ ์ กรวยสวสัดิ ์

 ๑๔๗๔ นายศุภชัย  ลีเขาสูง 

 ๑๔๗๕ นายศุภผล  กองแดง 

 ๑๔๗๖ นายศุภศิษฎ  หลากอง 

 ๑๔๗๗ นายเศรษฐพร  เบญจศรีรักษ 

 ๑๔๗๘ นายโศภิต  วงศคูณ 

 ๑๔๗๙ นายสกฤต  เศรษฐชัย 

 ๑๔๘๐ นายสนัน่  ทิพยวารรีมย 

 ๑๔๘๑ นายสมกิจ  เสวกวัชร ี

 ๑๔๘๒ นายสมเกียรต ิ ตันตระกูล 

 ๑๔๘๓ นายสมเกียรต ิ พูลสุขเสริม 

 ๑๔๘๔ นายสมเกียรต ิ ลาสา 

 ๑๔๘๕ นายสมเกียรต ิ อนิทรคํา 

 ๑๔๘๖ นายสมควร  พุทธพัฒน 

 ๑๔๘๗ นายสมจิตร  เขียนดวง 

 ๑๔๘๘ นายสมเจตน  เปล้ืองนุช 

 ๑๔๘๙ นายสมชัย  กิจเจริญรุงโรจน 

 ๑๔๙๐ นายสมชัย  คลายทับทิม 

 ๑๔๙๑ นายสมชาติ  ฤทธิรตุม 

 ๑๔๙๒ นายสมชาย  ชําน ิ

 ๑๔๙๓ นายสมชาย  ประสานจิต 

 ๑๔๙๔ นายสมชาย  สิงหกุล 

 ๑๔๙๕ นายสมเดช  แกวมณี 

 ๑๔๙๖ นายสมนกึ  ลองสมทุร 

 ๑๔๙๗ นายสมนกึ  เสียงหวาน 

 ๑๔๙๘ นายสมบตัิ  ไตรศกัดิ ์

 ๑๔๙๙ นายสมบตัิ  พันธุเทียน 

 ๑๕๐๐ นายสมบรูณ  ธงสันเทียะ 

 ๑๕๐๑ นายสมบรูณ  นวลเจรญิ 

 ๑๕๐๒ นายสมประสงค  ประสพสุข 

 ๑๕๐๓ นายสมพงษ  จุลดุสิตพรชัย 

 ๑๕๐๔ นายสมพงษ  ชัยศุภะโกศล 

 ๑๕๐๕ วาที่เรอือากาศตรี  สมภพ   

  โชติษฐยางกรู 

 ๑๕๐๖ นายสมภพ  รุงโรจน 

 ๑๕๐๗ นายสมภพ  วรรณแมน 

 ๑๕๐๘ นายสมโภชน  จันทรวงษ 

 ๑๕๐๙ นายสมยศ  นวลละออ 

 ๑๕๑๐ นายสมยศ  เนตรสวาง 

 ๑๕๑๑ นายสมยศ  พุมนอย 

 ๑๕๑๒ นายสมยศ  รกัษกุลวทิยา 

 ๑๕๑๓ นายสมศกัดิ ์ คณาคํา 

 ๑๕๑๔ นายสมศกัดิ ์ เจริญไพฑูรย 

 ๑๕๑๕ นายสมศกัดิ ์ พนากิจสุวรรณ 

 ๑๕๑๖ นายสมศกัดิ ์ พฤกษไพบูลย 

 ๑๕๑๗ นายสมศกัดิ ์ โพธิ์ศรีทอง 

 ๑๕๑๘ นายสมศกัดิ ์ วาจารตัน 

 ๑๕๑๙ นายสมศกัดิ ์ หล่ังนาค 

 ๑๕๒๐ นายสมศกัดิ ์ หทัยานนท 

 ๑๕๒๑ นายสมหวัง  เรืองเพ็ง 

 ๑๕๒๒ นายสรกฤช  ชื่นจิตต 
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 ๑๕๒๓ นายสรกานต  แปวบญุสม 

 ๑๕๒๔ นายสรเดช  สุนทรารชุน 

 ๑๕๒๕ นายสรรชัย  ศรีสุข 

 ๑๕๒๖ นายสรายุทธ  แกวกุลปรีชา 

 ๑๕๒๗ นายสันติ  ญาโณทัย 

 ๑๕๒๘ นายสันทดั  แสนทอง 

 ๑๕๒๙ นายสันธาน  สรอยสําโรง 

 ๑๕๓๐ นายสัมภาษณ  เลาพานิช 

 ๑๕๓๑ นายสายัณห  รกัษนาเวศ 

 ๑๕๓๒ นายสําราญ  นนัทนีย 

 ๑๕๓๓ นายสําราญ  สุดถนอม 

 ๑๕๓๔ นายสําเรงิ  หลักมั่น 

 ๑๕๓๕ นายสิงหชัย  ผองบรุุษ 

 ๑๕๓๖ นายสิทธิชัย  สวัสดิแ์สน 

 ๑๕๓๗ นายสิทธิชาต ิ มงคลชาต ิ

 ๑๕๓๘ นายสิทธิพร  มูลศร ี

 ๑๕๓๙ วาที่รอยตร ี สิโรตม  บวัใหญ 

 ๑๕๔๐ นายสุกิจ  กลีบแกว 

 ๑๕๔๑ นายสุขสันต  เสียงเอก 

 ๑๕๔๒ นายสุชาติ  รสิกวรรณ 

 ๑๕๔๓ นายสุดใจ  วงษสมุทร 

 ๑๕๔๔ นายสุทัศน  สุขเจรญิ 

 ๑๕๔๕ นายสุเทพ  พิทักษพรมงคล 

 ๑๕๔๖ นายสุธ ี คาํมาเมือง 

 ๑๕๔๗ นายสุนทร  จําปาหอม 

 ๑๕๔๘ นายสุนนัท  เจรญิยุทธ 

 ๑๕๔๙ นายสุพงศ  สงถาวรทรัพย 

 ๑๕๕๐ นายสุพจน  ตออาจหาญ 

 ๑๕๕๑ นายสุพจน  ธรรมธีระ 

 ๑๕๕๒ นายสุพจน  ศรีสันเทียะ 

 ๑๕๕๓ นายสุพิน  จันทรภิรมย 

 ๑๕๕๔ นายสุภักดิ ์ เศวตวิษุวัต 

 ๑๕๕๕ นายสุภาพ  แกวกลับ 

 ๑๕๕๖ นายสุเมธ  ธีรนติ ิ

 ๑๕๕๗ นายสุรกิจ  สุวรรณนาคินทร 

 ๑๕๕๘ นายสุรชัย  สุขสวัสดิ ์

 ๑๕๕๙ นายสุรเดช  บญุนวล 

 ๑๕๖๐ นายสุรพงศ  พูนพิพัฒน 

 ๑๕๖๑ นายสุรพล  ลีลาเลิศแลว 

 ๑๕๖๒ นายสุรสิทธิ์  รุงเรืองศิลป 

 ๑๕๖๓ นายสุริชาติ  สายทอง 

 ๑๕๖๔ นายสุรินทร  สหบิุญ 

 ๑๕๖๕ นายสุริยันต  หรือโอภาส 

 ๑๕๖๖ นายสุริยา  หาญไพบูลย 

 ๑๕๖๗ นายสุวรรณ  ชวยนุกูล 

 ๑๕๖๘ นายสุวิทย  สันตติวงศไชย 

 ๑๕๖๙ นายสุเวช  รุงแดง 

 ๑๕๗๐ นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ 

 ๑๕๗๑ นายเสรมิเกียรติ  สุทพัฒนแกว 

 ๑๕๗๒ นายเสร ี แจมเจริญสุขศร ี

 ๑๕๗๓ นายเสวก  พุทธรักษา 

 ๑๕๗๔ นายเสว ี จิระเสว ี
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 ๑๕๗๕ นายแสวง  ขนัเล็ก 

 ๑๕๗๖ นายโสภณพงศ  เหตานุรกัษ 

 ๑๕๗๗ นายองอาจ  สวางทิศ 

 ๑๕๗๘ นายอดชิาต ิ วงษแจง 

 ๑๕๗๙ นายอดุลยรัตน  องอาจยุทธ 

 ๑๕๘๐ นายอนนัต  ไชยกุล 

 ๑๕๘๑ นายอนริุทธิ ์ ดานศิระวานิชย 

 ๑๕๘๒ นายอนุชัย  มณีไพโรจน 

 ๑๕๘๓ นายอนุพงษ  วาวงศมูล 

 ๑๕๘๔ นายอนวุัตร  นอยเชื้อเวียง 

 ๑๕๘๕ นายอนศุักดิ์  เปาบุญปรุง 

 ๑๕๘๖ นายอภิชาต  สุทธิสอาด 

 ๑๕๘๗ นายอรชนุ  ธวิรรณลักษณ 

 ๑๕๘๘ นายอรรคเดช  แพภิรมยรัตน 

 ๑๕๘๙ นายอรรณพ  สุจรติฉันท 

 ๑๕๙๐ นายอรรถพงษ  มุงสวัสดิ ์

 ๑๕๙๑ นายอรรถสิทธิ์  เวชยานนท 

 ๑๕๙๒ นายอรญั  สรรเสริญ 

 ๑๕๙๓ นายอัครวฒุิ  มณีนิล 

 ๑๕๙๔ นายอัสนีย  เชาววาทิน 

 ๑๕๙๕ นายอาจณรงค  สัตยพานิช 

 ๑๕๙๖ นายอํานวย  เกดิแกว 

 ๑๕๙๗ นายอํานวย  โพธิ์ทอง 

 ๑๕๙๘ นายอํานาจ  ชวงฉ่ํา 

 ๑๕๙๙ นายอํานาจ  แยมศิร ิ

 ๑๖๐๐ นายอํานาจ  รตันพล 

 ๑๖๐๑ นายอํานาจ  สุขอยู 

 ๑๖๐๒ นายอุดม  ศิริพฤกษพงศ 

 ๑๖๐๓ นายอุดมเขต  ราษฎรนุย 

 ๑๖๐๔ นายอุทัย  หอมนาน 

 ๑๖๐๕ นายเอก  โสภิษฐานนท 

 ๑๖๐๖ นายเอกชัย  กลํ่ากลา 

 ๑๖๐๗ นายเอกชัย  รัตนโสภา 

 ๑๖๐๘ นายเอกพร  จุยสําราญ 

 ๑๖๐๙ นายเอนก  เอนกรตันสิน 

 ๑๖๑๐ พันโท  กรทิพย  ดาโรจน 

 ๑๖๑๑ พันตํารวจโท  กรภัทร   

  โรจนแสงรัตน 

 ๑๖๑๒ นายกฤษณ  กระแสเวส 

 ๑๖๑๓ นายกอเกียรต ิ ซองสุข 

 ๑๖๑๔ นายกาญจน  สุนทรเดชา 

 ๑๖๑๕ นายกําธร  มนเทียรอาสน 

 ๑๖๑๖ นายกติติชัย  เหลืองกําจร 

 ๑๖๑๗ นายเกษมสันต  อัมพันธ 

 ๑๖๑๘ นายโกมล  พรมเพ็ง 

 ๑๖๑๙ นายคล่ืน  หาญสุริย 

 ๑๖๒๐ นายฉลาด  ศรีรักษา 

 ๑๖๒๑ นายชนนิทร  สุตีกษณะ 

 ๑๖๒๒ นายชัยวฒัน  ดิเรกวฒันา 

 ๑๖๒๓ พันตํารวจโท  ชัยวิณ  เสมาทอง 

 ๑๖๒๔ นายเชวงพัฒฑ  กติตศิักดิน์าวิน 

 ๑๖๒๕ นายถาวร  เนียมนาํ 
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 หนา   ๑๘๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๓๑๐ นางชุษณา  ทองประทุม 

 ๔๓๑๑ นางนงนชุ  บุญมา 

 ๔๓๑๒ นางสาวศริิวรรณ  เหลาวานชิ 

 ๔๓๑๓ นางสาวสมศรี  แกวนุกูลกิจ 

 ๔๓๑๔ นางสาวสุกญัญา  ลิมปปยาภิรมย 

 ๔๓๑๕ นางอมัราพร  อัชวังกูล 

 ๔๓๑๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  สอนสมสุข 

 ๔๓๑๗ นางจีรนันท  วงษมงคล 

 ๔๓๑๘ นางจุลลัดดา  สถานานนท 

 ๔๓๑๙ นางชไมพร  เจือเจริญ 

 ๔๓๒๐ นางสาวฐติิมา  งามทวีรตัน 

 ๔๓๒๑ นางสาวทองใบ   

  เสนียวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๔๓๒๒ นางนวพร  คงราศร ี

 ๔๓๒๓ นางสาวบญุทิวา  บุญจร 

 ๔๓๒๔ นางผกามาศ  ราเริงใจ 

 ๔๓๒๕ นางพรทิพย  จีบโจง 

 ๔๓๒๖ นางพรพรรณ  วิบูลยศิริรตัน 

 ๔๓๒๗ นางพรรษวรรณ  จันทรด ี

 ๔๓๒๘ นางสาวพัชรี  พยัควงษ 

 ๔๓๒๙ นางสาวพิชญา  กิวานนท 

 ๔๓๓๐ นางภารดี  อนิทชาต ิ

 ๔๓๓๑ นางภาวนา  สิงหเสมานนท 

 ๔๓๓๒ นางมาลีรตัน  อิ่มวฒันา 

 ๔๓๓๓ นางยุพิน  อดุมทรัพยสันต ิ

 ๔๓๓๔ นางรชัน ี พัฒนบวรพงศ 

 ๔๓๓๕ นางรชัน ี วรรณนุรักษ 

 ๔๓๓๖ นางสาวเรวดี  วีระวฒุิพล 

 ๔๓๓๗ นางสาววนดิา  พิมุขโอฬาร 

 ๔๓๓๘ นางวนดิา  อรโุณทัย 

 ๔๓๓๙ นางสาววรรณา  คงเจริญจิตติกุล 

 ๔๓๔๐ นางสาววชัรี  บญุชะลักษี 

 ๔๓๔๑ นางสาววนัน ี สุขสมานพันธ 

 ๔๓๔๒ นางวิมลรตัน  เพ็ญตระกูล 

 ๔๓๔๓ นางศริิพร  อิ่มทัว่ 

 ๔๓๔๔ นางสาวสรอยถวิล  เดชารักษ 

 ๔๓๔๕ นางสาวสิริพรรณ  หฤทัยปรยี 

 ๔๓๔๖ นางสุธรรมา  ปยมโนธร 

 ๔๓๔๗ นางสาวสุนนัทา  นอยพิทักษ 

 ๔๓๔๘ นางสุรชัน ี อริยภูวงศ 

 ๔๓๔๙ นางสุรางค  ปยะกุลชัยเดช 

 ๔๓๕๐ นางอรามศรี  รุพันธ 

 ๔๓๕๑ นางอาภรณ  ปฐมมาณิศ 

 ๔๓๕๒ นางกนกพร  ศริิมาลา 

 ๔๓๕๓ นางกมลพร  จรูญกิจพิศาล 

 ๔๓๕๔ นางกรรณิกา  สาระถ ี

 ๔๓๕๕ นางกรรณิการ  จุนทวิเทศ 

 ๔๓๕๖ นางกรรณิการ  มาบุญม ี

 ๔๓๕๗ นางกฤษฎา  ศรโียธา 

 ๔๓๕๘ นางกฤษณา  มานะด ี

 ๔๓๕๙ นางกญัญารักษ  รอดอยู 

 ๔๓๖๐ นางกัลยารัตน  นิลออน 
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 ๔๓๖๑ นางกาญจนรตัน  ทวศีักดิ ์

 ๔๓๖๒ นางกาญจนา  เพ็ชรวิเศษ 

 ๔๓๖๓ นางกานดา  จันทวฒัน 

 ๔๓๖๔ นางกานตเปรมปรีด  ชติานนท 

 ๔๓๖๕ นางสาวกิง่แกว  เกดิในมงคล 

 ๔๓๖๖ นางกุลดา  พันธเตี้ย 

 ๔๓๖๗ นางเกวลี  ศริิอุดมเศรษฐ 

 ๔๓๖๘ นางขวญัเรือน  โฆสะการ ี

 ๔๓๖๙ นางสาวคมทอง  ระกติ ิ

 ๔๓๗๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  รอดสวสัดิ ์

 ๔๓๗๑ นางจารุนนัท  ปรมาธกิุล 

 ๔๓๗๒ นางจารุพรรณ  สีรยาภรณ 

 ๔๓๗๓ นางจําลอง  หนูเนียม 

 ๔๓๗๔ นางสาวจินตนา  ทาวงั 

 ๔๓๗๕ นางจินตนา  เลิศทองทับทมิ 

 ๔๓๗๖ นางจุฑามาศ  บญุแสง 

 ๔๓๗๗ นางฉววีรรณ  นริสศิริกุล 

 ๔๓๗๘ นางฉววีรรณ  หมืน่กนัยา 

 ๔๓๗๙ นางชนินทร  มุขวรรณ 

 ๔๓๘๐ นางชลิดา  กล่ันแกว 

 ๔๓๘๑ นางชวนชม  ใจชะอุม 

 ๔๓๘๒ นางสาวชดิชนก  ภาณุทัต 

 ๔๓๘๓ นางชุมเมือง  ศีลพันธุ 

 ๔๓๘๔ นางณรรฐวรรณ  ภูสุวรรณ 

 ๔๓๘๕ นางณัชกานต  สิทธโิชคสกุลชัย 

 ๔๓๘๖ นางณัฐธวีรรณ  ลิมปไตรรัตน 

 ๔๓๘๗ นางดรุณี  พรหมบตุร 

 ๔๓๘๘ นางไตรญา  นพเกา 

 ๔๓๘๙ นางทรงลักษณ  วรภัย 

 ๔๓๙๐ นางสาวทัตพร  ราษฎรนิยม 

 ๔๓๙๑ นางทิชากร  ประไพพิทยาคุณ 

 ๔๓๙๒ นางทนินา  ธัญชวนชิ 

 ๔๓๙๓ นางสาวธนนดัดา  รักอาชีพ 

 ๔๓๙๔ นางสาวธญัรศัม  ไตรพันธรชัตะ 

 ๔๓๙๕ นางสาวธนัยาภัทร  ศริเฉลิมพงศ 

 ๔๓๙๖ นางนงลักษณ  ชิน้ปนเกลียว 

 ๔๓๙๗ นางสาวนวลละออ  จุลพันธ 

 ๔๓๙๘ นางนันทิยา  ทองย่ิงสกุล 

 ๔๓๙๙ นางนัยนา  จุงพิวัฒน 

 ๔๔๐๐ นางสาวนารี  นนัตติกูล 

 ๔๔๐๑ นางน้ําทิพย  จันทรสกุล 

 ๔๔๐๒ นางนิตยา  เจนบรรจง 

 ๔๔๐๓ นางสาวนติยาวรรณ  เล่ือนลอย 

 ๔๔๐๔ นางนิภา  สมเชื้อ 

 ๔๔๐๕ นางนิภา  สุวรรณสุจรติ 

 ๔๔๐๖ นางนิลุบล  โชคบญัชา 

 ๔๔๐๗ นางเนตรบงัอร  ศรไชย 

 ๔๔๐๘ นางบญุรตัน  นันทะเสนา 

 ๔๔๐๙ นางสาวเบญจวรรณ  สุดจรงิ 

 ๔๔๑๐ นางสาวประคอง  วนัชูเพลา 

 ๔๔๑๑ นางประทิน  ชินกร 

 ๔๔๑๒ นางประภัสสร  นวมพิพัฒน 
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 ๔๔๑๓ นางประภาพร  บญุเส็ง 

 ๔๔๑๔ นางประภารด ี ชูภาระสุวรรณ 

 ๔๔๑๕ นางประสงค  ภักดฤีาทัย 

 ๔๔๑๖ นางสาวปราณี  ภารังกูล 

 ๔๔๑๗ นางสาวปราณี  มนีาค 

 ๔๔๑๘ นางปรานี  ไกรนรา 

 ๔๔๑๙ นางสาวปริศนา  โกลละสุต 

 ๔๔๒๐ นางสาวปวิภา  ภูตันติกุล 

 ๔๔๒๑ นางสาวปทมาวดี  จตรุภัทร 

 ๔๔๒๒ นางปยะฉตัร  อนิสวาง 

 ๔๔๒๓ นางสาวพนดิา  พันธยูโซะ 

 ๔๔๒๔ นางสาวพนดิา  อรุณสกุล 

 ๔๔๒๕ นางพยอม  ศรีสุข 

 ๔๔๒๖ นางสาวพวงทิพย  สุวฒันพันธ 

 ๔๔๒๗ นางพวงพร  วฒุิศักดิ ์

 ๔๔๒๘ นางพัชรพร  ธีระเกต ุ

 ๔๔๒๙ นางพัลลภา  ศรวีิไล 

 ๔๔๓๐ นางพาตีเมาะ  สะดียาม ู

 ๔๔๓๑ นางพิมผกา  ดาผา 

 ๔๔๓๒ นางสาวพุทธไทย  ฟกเหลือง 

 ๔๔๓๓ นางเพ็ญงาม  อคัรเกษมพร 

 ๔๔๓๔ นางเพ็ญศร ี พิเดช 

 ๔๔๓๕ นางเพ็ญอาภา  ศิรเิลิศ 

 ๔๔๓๖ นางเพียรทอง  เมธะพันธุ 

 ๔๔๓๗ นางภัสรัสนันท  เทพเจริญ 

 ๔๔๓๘ นางมาลิน ี ทองเชิญ 

 ๔๔๓๙ นางยิษฐา  แววศร ี

 ๔๔๔๐ นางยุพา  ตรีพนากร 

 ๔๔๔๑ นางยุพิน  ชูกติิพันธ 

 ๔๔๔๒ นางรชตภร  โตดิลกเวชช 

 ๔๔๔๓ นางระเบียบ  จันทา 

 ๔๔๔๔ นางระพีพัฒน  ภัสระ 

 ๔๔๔๕ นางระววิรรณ  เสถียรมาศ 

 ๔๔๔๖ นางราตรี  รัตนไชย 

 ๔๔๔๗ นางรุงนภา  ภูบบุผา 

 ๔๔๔๘ นางรุงรัชนี  รุงมณี 

 ๔๔๔๙ นางสาวรุงอรุณ  ภมรจันทร 

 ๔๔๕๐ นางเรณู  ทิพยมณี 

 ๔๔๕๑ นางเรณู  หาญสูงเนิน 

 ๔๔๕๒ นางเรไร  บุญวัฒนะกุล 

 ๔๔๕๓ นางลักษณา  ชาญชติปรีชา 

 ๔๔๕๔ นางวนดิา  นริมาณการย 

 ๔๔๕๕ นางวนดิา  อยูคงด ี

 ๔๔๕๖ นางวนดิา  อังคสุวรรณ 

 ๔๔๕๗ นางวรรณทิพย  เกดิกลํ่า 

 ๔๔๕๘ นางสาววรรณมงคล  สุขย่ิง 

 ๔๔๕๙ นางสาววลัยภรณ  ดาวสุวรรณ 

 ๔๔๖๐ นางวไลวรรณ  วัฒนาวิวฒัน 

 ๔๔๖๑ นางวัชร ี เครือชะเอม 

 ๔๔๖๒ นางวันดี  พงษศร ี

 ๔๔๖๓ นางสาววัลลิยา  ไหลงาม 

 ๔๔๖๔ นางวิไล  จิตตอําไพ 
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 ๔๔๖๕ นางวิไลวรรณ  ชติชตูระกูล 

 ๔๔๖๖ นางศรีสวรรค  ทาอินตะ 

 ๔๔๖๗ นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา 

 ๔๔๖๘ นางศริิวรรณ  ทรายแกว 

 ๔๔๖๙ นางศริิวรรณ  สะพานแกว 

 ๔๔๗๐ นางศุภเยาว  นาคเงินทอง 

 ๔๔๗๑ นางศุภร  อาสาณรงค 

 ๔๔๗๒ นางสกนุ  พงษเตชภณ 

 ๔๔๗๓ นางสงวนทิพย  เจิมปล่ัง 

 ๔๔๗๔ นางสาวสมศรี  ประทุมเมฆ 

 ๔๔๗๕ นางสมสวย  พรมหน ู

 ๔๔๗๖ นางสรอยระยา  พวงงาม 

 ๔๔๗๗ นางสายพิน  โพธินวล 

 ๔๔๗๘ นางสาวสิรริักษ  ไสยวรรณ 

 ๔๔๗๙ นางสุกญัญา  จันทรสิงห 

 ๔๔๘๐ นางสุกานดา  กวีวฒุิพันธุ 

 ๔๔๘๑ นางสุจิรา  อาแว 

 ๔๔๘๒ นางสาวสุชาดา  จันทรแพง 

 ๔๔๘๓ นางสุชาดา  ทางตะค ุ

 ๔๔๘๔ นางสุดสวาท  มีไชโย 

 ๔๔๘๕ นางสุนีย  บุตรเนียร 

 ๔๔๘๖ นางสุนีย  ลีละศุภพงศ 

 ๔๔๘๗ นางสุพรรณี  เกดิสุวรรณ 

 ๔๔๘๘ นางสุพัตรา  บญุโสภา 

 ๔๔๘๙ นางสาวสุภาพ  บุญเพ่ิม 

 ๔๔๙๐ นางสุภาพ  ย่ิงกําแหง 

 ๔๔๙๑ นางสุภาพรณ  เชดิชัยภูม ิ

 ๔๔๙๒ นางสุภาวด ี อนวัชรมงคล 

 ๔๔๙๓ นางสุมนพรรณ  เกิดโมลี 

 ๔๔๙๔ นางสุมาลี  ฐานวิเศษ 

 ๔๔๙๕ นางสุรชัฎา  ชูเลขา 

 ๔๔๙๖ นางสุรางค  พานอย 

 ๔๔๙๗ นางสาวสุลักขณา  แสงสอาด 

 ๔๔๙๘ นางสุวคนธ  กนัยะกาญจน 

 ๔๔๙๙ นางสุวคนธ  บปุผเวส 

 ๔๕๐๐ นางสาวสุวรรณา  ตรีสิทธิเดช 

 ๔๕๐๑ นางเสาวลักษณ  ชมมณฑา 

 ๔๕๐๒ นางโสพิศ  วิเชียรโชต ิ

 ๔๕๐๓ นางโสภา  ไอยรากาญจนกลุ 

 ๔๕๐๔ นางโสภิต  เพ่ิมทรัพย 

 ๔๕๐๕ นางอธิชา  รมุพล 

 ๔๕๐๖ นางอรชร  มแีกว 

 ๔๕๐๗ นางอรนุช  เชาวนปรชีา 

 ๔๕๐๘ นางอรนุช  พิณพงษ 

 ๔๕๐๙ นางสาวอรพรรณ  ชาวไรออย 

 ๔๕๑๐ นางอรวรรณ  ธรรมทอง 

 ๔๕๑๑ นางสาวอรวรรณ  ศิรนิันทพร 

 ๔๕๑๒ นางอวยพร  บัวหลวง 

 ๔๕๑๓ นางอญัชน ี ศรีรกัษา 

 ๔๕๑๔ นางอญัชลี  ชัยธนะกุลมงคล 

 ๔๕๑๕ นางสาวอธัยา  ธเนศนิรตัศัย 

 ๔๕๑๖ นางอารียวรรณ  จันทรกระจาง 
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