
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนสิริย่ิงรามกีรติ  ลูกเสือสดดุีชั้นพิเศษ 

และเหรียญลูกเสือสดดุ ี

ประจําป  ๒๕๕๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนสิริ ย่ิงรามกีรติ   

ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ  ประจําป  ๒๕๕๓  จํานวน  ๑๙  ราย  และเหรียญลูกเสือสดุดี  ประจําป  ๒๕๕๓   

จํานวน  ๑,๘๖๐  ราย  แยกเปน  ชั้นที่  ๑  จํานวน  ๕๔๘  ราย  ชั้นที่  ๒  จํานวน  ๖๑๓  ราย  และชั้นท่ี  ๓   

จํานวน  ๖๙๙  ราย  ดังรายพระนามและรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ย่ิงลักษณ  ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

นามที่ไดรับพระราชทาน 

เครื่องราชอสิรยิาภรณอนัเปนสิริยิ่งรามกีรติ  ลกูเสือสดุดีช้ันพิเศษ 

ประจําป  ๒๕๕๓ 
 

 

๑. พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ   

๒. นายคณิศรว  วรรณโชต ิ

๓. นายจาตรุนต  ฉายแสง 

๔. นายจิราวุธ  คุมจันทร 

๕. วาที่รอยโท  ณัฎฐ  ยุวยุทธ 

๖. นายถานันดร  สุวรรณรัตน 

๗. นายประวตัิ  นวลนริันดร 

๘. นายวรวัจน  เอื้ออภิญญกุล 

๙. นายวิเชียร  อวยพร 

๑๐. นายศุภกร  วงศปราชญ 

๑๑. พลอากาศเอก  สมชัย  พละพงศ 

๑๒. นายสมบตัิ  คุรุพันธ 

๑๓. พลตํารวจโท  สมศกัดิ ์ แขวงโสภา 

๑๔. นายสมสุข  สวางคํา 

๑๕. นายสมาน  สมานศักดิ์ศิร ิ

๑๖. พลเอก  สุพิทย  วรอุทัย 

๑๗. นางสาวเฟองฟา  ประดิษฐพจน 

๑๘. นางวรรณภา  พรหมถาวร 

๑๙. นางอาภรณ  รัตนศิลป 

 



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

พระนามและนาม 

ที่ไดรับพระราชทานเหรยีญลูกเสือสดุดี 

ประจําป  ๒๕๕๓ 
 

 

ชั้นท่ี  ๑  

๑. ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา  สิรวิฒันาพรรณวด ี

๒. พระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   

 สยามมกุฎราชกุมาร 

๓. นายกนก  กรุณามิตร 

๔. นายกฤตธรรม  ทิวาวงค 

๕. นายกฤตพัฒน  ลิมปนเวทยานนท   

๖. จาสิบตํารวจ  กวีศกัดิ ์ ชางทอง   

๗. พลตรี  กองเกียรติ  พลขันธ 

๘. นายการุณ  สกุลประดิษฐ 

๙. นายกําจร  ตติยกว ี

๑๐. นายกําแหง  ศิรวิงษ 

๑๑. นายกติต ิ เลขาพันธ 

๑๒. นายกติต ิ วชิัยดิษฐ 

๑๓. นายกติต ิ อนิตรา 

๑๔. นายกติตริัตน  ณ  ระนอง   

๑๕. นายกติติศกัดิ ์ กติติวงศโกศยั 

๑๖. นายกติิพงษ  สิริวบิูลยโกวิท 

๑๗. นายกติิพันธุ  โรจนชวีะ 

๑๘. นายกุศล  ภูหน ู

๑๙. นายเกตุ  เปยอตุร 

๒๐. นายเกรียงไกร  จันทรสุวรรณ 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๒๑. นายเกรียงไกร  เท่ียงพรอม   

๒๒. นายเกียรติชาย  คงปน   

๒๓. นายเกียรติศกัดิ ์ ปลวาสน   

๒๔. นายโกเมศ  กล่ันสมจิตต 

๒๕. นายไกร  เกษทนั 

๒๖. พลตรี  ขจรพล  ทองอารีย   

๒๗. นายคมสิน  ศรมีานะศักดิ ์

๒๘. นายคํานึง  อิสโร 

๒๙. พันตํารวจโท  คูณ  โคตาสูตร   

๓๐. นายจงกล  เมฆเมอืงทอง 

๓๑. นายจรรมนง  แสงวิเชียร 

๓๒. นายจรินทร  งาดีสงวนนาม 

๓๓. นายจรินทร  จักกะพาก 

๓๔. นายจํารญู  เสรียศ 

๓๕. นายจิตรัตน  เจรญิทรัพย 

๓๖. นายจิรศกัดิ ์ บญุยะแสงสวสัดิ ์

๓๗. นายจุฬา  โหรวิชติ 

๓๘. นายเจตนา  แดงอินทวัฒน 

๓๙. นายเจรญิ  ทองแกว 

๔๐. นายเจรญิ  นวลม ี

๔๑. นายเจรญิชัย  กิตติพีรเดช 

๔๒. นายเจรญิรตัน  ชตูิกาญจน   

๔๓. นายฉัฏฐปวิชญ  จินาพงศ   

๔๔. นายฉตัรชัย  ผองสุวรรณ 

๔๕. นายฉตัรชัย  แสงจันทร 

๔๖. รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบาํรุง   



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๔๗. นายเฉลิมเกียรต ิ ศรีนวล   

๔๘. พลตํารวจตร ี เฉลิมชัย  พิมลศรี   

๔๙. นายเฉลียว  พงศาปาน 

๕๐. นายชนาธิป  สําเริง 

๕๑. นายชมพล  พฤกษา 

๕๒. นายชัชพล  ศรีมาชัยไชยพร 

๕๓. นายชัชวาล  ทองจันทร 

๕๔. นายชัชวาล  หาญชนะ 

๕๕. พลตรี  ชัชวาล  จรูญรัชฏ 

๕๖. นายชัยณรงค  เทียนสีมวง 

๕๗. นายชัยพฤกษ  เสรรีักษ   

๕๘. นายชัยโย  มังคะวัฒน 

๕๙. นายชัยรตัน  เมอืงสุวรรณ 

๖๐. นายชัยโรจน  มแีดง 

๖๑. พลตรี  ชัยฤกษ  แกวพรหมมาลย 

๖๒. นายชัยวฒัน  นิตยาพร 

๖๓. นายชัยศักดิ์  ตรีวมิล 

๖๔. นายชัยสิทธิ ์ ดอนทวม 

๖๕. นายชาญณรงค  พวงสุข 

๖๖. นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ 

๖๗. นายชาติชาย  นุชนารถ 

๖๘. นายชาติชาย  สุทธกิลม 

๖๙. นายชํานาญ  ไพรวิจิตร 

๗๐. นายชินวัฒน  ชินะนาวนิ 

๗๑. นายชุมพล  โชติสุชาต ิ

๗๒. นายชูยศ  ฉมิพานิช 

๗๓. พลโท  ชูศกัดิ ์ เมฆสุวรรณ 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๗๔. นายเชวงพัฒน  กิตติศกัดิน์าวิน   

๗๕. นายเชิด  คงทอง 

๗๖. นายเชิดชัย  ศุภโสภณ 

๗๗. นายเชิดชาย  พรหมจันทร 

๗๘. นายเชื้อพร  รงัควร 

๗๙. นายโชติ  ตราช ู

๘๐. นายฐานนท  จินตนา 

๘๑. นายฐานิส  ศรียะพันธ 

๘๒. นายณรงค  คําภู 

๘๓. นายณรงค  ทรัพยชนะกุล 

๘๔. นายณรงคชัย  เศวตจินดา 

๘๕. นายณรงคศักดิ์  นบัวนัด ี  

๘๖. นายณัฐพงศ  ศิริชนะ 

๘๗. นายณัฐเศรษฐ  สรรสรางเจริญ   

๘๘. นายดนย  ศรวีิชัย 

๘๙. นายดํารงศกัดิ ์ ศรีสุรนิทร 

๙๐. พลตรี  ดุษฎี  รามสมภพ 

๙๑. นายดุสิต  เขมะศกัดิ์ชัย 

๙๒. นายเดชรัฐ  สิมศิร ิ

๙๓. นายถิรวฒัน  สุดจิตต 

๙๔. นายทรงพล  สวาสดิธ์รรม 

๙๕. นายทรงศักดิ์  ขันต ี

๙๖. นายทวีชัย  สิงหโทราช 

๙๗. นายทศวรรษ  ไตรยปกษ 

๙๘. นายทินกร  ชาวงษ 

๙๙. นายธงชัย  จันทา 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๐๐. นายธงชัย  ดาวยันต 

๑๐๑. นายธนกฤต  จันทรลาภ 

๑๐๒. นายธนเดช  พจนาเดชเจรญิ 

๑๐๓. พลอากาศตรี  ธนพล  กุญชรเพชร   

๑๐๔. นายธนเสฏฐ  นติธินากานต 

๑๐๕. พลเอก  ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร   

๑๐๖. นายธนาคาร  ทองกุล 

๑๐๗. นายธนานวุัจน  พงษเดชาตะกูล   

๑๐๘. นายธนิต  มูลสภา 

๑๐๙. นายธนู  คชสวัสดิ ์

๑๑๐. นายธเนศ  สังฆสุบรรณ 

๑๑๑. นายธรรมมิก  ธรรมสโรช 

๑๑๒. นายธวัช  ขุรมินต 

๑๑๓. นายธานันทร  ศูนยกลาง   

๑๑๔. นายธานี  รตันานนท 

๑๑๕. นายธรีะ  ไสไม 

๑๑๖. นายธรีะพงศ  นิยมทอง   

๑๑๗. นายธรีะพล  ตุมพวง 

๑๑๘. นายนพพร  มากคงแกว 

๑๑๙. นายนพรตัน  ชไูสว 

๑๒๐. นายนพรตัน  ตั้งกติติถาวร 

๑๒๑. รอยตํารวจตร ี นพรัตน  แสวงศริิผล 

๑๒๒. นายนรวรรธน  มารยาตรภารโชติ   

๑๒๓. นายนรนิทร  บําเรอพงษ 

๑๒๔. นายนําโชค  วัฒนานัย 

๑๒๕. นายนิพนธ  กองเวหา 



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๒๖. นายนิพนธ  คณาวงษ 

๑๒๗. นายนิพนธ  จิตเที่ยง 

๑๒๘. นายนิพัฒน  มณี 

๑๒๙. นายนวิัฒน  นิเวศนมรนิทร 

๑๓๐. นายบวรวทิย  เลิศไกร 

๑๓๑. นายบัญญตัิ  โมฬี 

๑๓๒. นายบัณฑิต  แกวเกดิ 

๑๓๓. นายบําเพ็ญ  จบสัญจร 

๑๓๔. นายบุญชวย  ทองสินธุ 

๑๓๕. นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ   

๑๓๖. นายบุญเทียม  อังสวัสดิ ์

๑๓๗. พันโท  บุญนํา  เทศชับตุร 

๑๓๘. นายบุญเพ็ง  เนื้อออน 

๑๓๙. นายบุญรับ  สิทธิรตัน 

๑๔๐. นายบุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน   

๑๔๑. นายบุญฤทธิ ์ ชัยสุวรรณ 

๑๔๒. นายบุญเลิศ  สิงคะเน 

๑๔๓. นายบุญเอก  ถาวรสิน 

๑๔๔. นายปฏิเวธ  พ่ึงอุบล 

๑๔๕. นายปฐม  ทศพล 

๑๔๖. นายปรภฎ  ศศปิระภา 

๑๔๗. นายประจักษ  บญุเพ่ิม 

๑๔๘. นายประณต  วิภาคยพจนกจิ 

๑๔๙. นายประทีป  มีพรบูชา 

๑๕๐. นายประมวล  พืชโรจน 

๑๕๑. วาที่รอยตร ี ประมวล  เอกวุธ   



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๕๒. นายประมวล  พานิชย   

๑๕๓. นายประมาณ  ชูพิพัฒน 

๑๕๔. นายประยงค  กศุโลปกรณ 

๑๕๕. นายประยนต  พรด ี

๑๕๖. นายประยูร  กุลถ ี

๑๕๗. นายประวตัิ  ใจตรง 

๑๕๘. นายประวตัิ  รัฐริมย 

๑๕๙. นายประสงค  พรหมสิทธิ์   

๑๖๐. นายประสาร  นวลศร ี

๑๖๑. นายประสาร  สารวงษ 

๑๖๒. นายประเสรฐิ  กันธะวัง 

๑๖๓. นายประเสรฐิ  ชํานาญพันธ 

๑๖๔. นายประเสรฐิ  บุญเรือง   

๑๖๕. นายปราโมทย  กติติพิมานชยั   

๑๖๖. นายปราโมทย  เจริญสลุง 

๑๖๗. นายปรญิญา  ทองเชื้อ 

๑๖๘. นายปรญิญา  ธรเสนา 

๑๖๙. นายปรชีา  โรจนนมิิต 

๑๗๐. นายปรชีา  หนูนอย 

๑๗๑. นายปญญา  ศรีสําราญ 

๑๗๒. นายปยะวัฒน  ปณฑุกุล   

๑๗๓. นายผจญ  ชาญรอบรู 

๑๗๔. นายผดงุ  สุริยะ 

๑๗๕. พลเอก  เผด็จการ  จันทรเสวก 

๑๗๖. นายพงษมิตร  ประเสรฐิสกลุ 

๑๗๗. นายพงษศักดิ์  เสคคุุมพัตถ 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๗๘. นายพนม  รอดสันเทียะ 

๑๗๙. นายพนัส  บุญวฒันสุนทร 

๑๘๐. พลโท  พนา  ถนอมสิงห 

๑๘๑. นายพรชัย  บุญเลิศธนโชค 

๑๘๒. นายพรศักดิ์  คาขาย 

๑๘๓. นายพลสวัสดิ ์ ศรีรตันพร 

๑๘๔. นายพัชโรดม  รกัตประจิต   

๑๘๕. นายพัสกร  โตเสนห 

๑๘๖. นายพิทยา  ผะอบเหล็ก 

๑๘๗. นายพิทักษ  จันทรเจริญ 

๑๘๘. นายพิทักษ  จันทรใส 

๑๘๙. นายพินิต ิ รตะพานุกูล 

๑๙๐. นายพิพัฒน  ตลับเพชร 

๑๙๑. นายพิระ  ยอดมงคล 

๑๙๒. นายพิษณุ  คงรุงเรือง 

๑๙๓. นายพิษณุ  ตุลสุข 

๑๙๔. นายพิสิษฐ  ยอดวันดี   

๑๙๕. นายพิสิษฐ  เดชวงศญา   

๑๙๖. นายพีรศักดิ์  พรหมนิล 

๑๙๗. พลอากาศตรี  พีระยุทธ  แกวไสย 

๑๙๘. พลตํารวจเอก  เพรียวพันธ  ดามาพงษ   

๑๙๙. นายเพ่ิมพูน  พงษพวงเพชร 

๒๐๐. รอยโท  เพียร  บดุดาโจม 

๒๐๑. นายไพฑูรย  แมลงภูทอง 

๒๐๒. นาวาอากาศเอก  ไพฑูรย  ไลเลิศ   

๒๐๓. นายไพบูลย  สวัสดิ์ผล 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๒๐๔. นายไพร  พัฒโน 

๒๐๕. นายไพรัช  ผนิศวรนนัท 

๒๐๖. นายไพโรจน  ภูผะกา 

๒๐๗. นายไพโรจน  รัชฎาศร ี

๒๐๘. นายไพโรจน  ราชแสนเมือง 

๒๐๙. พลเรือตร ี ภวัต  วิชัยดิษฐ 

๒๑๐. นายภิรมยศกัดิ ์ กิจพัฒนาสมบัต ิ  

๒๑๑. พลตรี  ภุชพงศ  พงษศิร ิ

๒๑๒. นายภูวนารถ  กังสดาลมณีชยั   

๒๑๓. นายภูวนาถ  ยุพานวิทย 

๒๑๔. นายภูษิต  หอมเกต ุ

๒๑๕. นายมงคล  หมัน่ประพฤต ิ

๒๑๖. นายมณเทียร  มุสิกทอง 

๒๑๗. นายมนตตรี  ธนะคุณ 

๒๑๘. นายมนัส  ปนนิกร 

๒๑๙. นายมานพ  วีระอาชากุล 

๒๒๐. นายมานพ  หมอนทอง 

๒๒๑. พลโท  มารตุ  ปชโชตะสิงห 

๒๒๒. นายมารุต  อุปนิสากร 

๒๒๓. นายมาลัย  บญุรอด 

๒๒๔. นายมีชัย  สิงหสุขโรจน 

๒๒๕. นายเมธี  สุพรรณฝาย 

๒๒๖. นายยงยุทธ  สวาทสุต 

๒๒๗. นายยงยุทธ  สายคง 

๒๒๘. นายยศดนัย  สุวรรณพฤกษ 

๒๒๙. นายย่ิงยศ  พรหมจันทร 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๒๓๐. นายยุทธ  ธนธนานนท 

๒๓๑. นายยุทธนา  ทัพเจริญ 

๒๓๒. นายยุทธนา  เฉลิมเกียรติสกลุ 

๒๓๓. นายยูโซฟ  หวังสะและร 

๒๓๔. นายรณยศ  จินตนา 

๒๓๕. พันเอก  รพีพัฒน  สุทธวิงศ   

๒๓๖. พลโท  รวมพล  มีชูอรรถ 

๒๓๗. นายรวิน  ยันตดิลก 

๒๓๘. นายรุงโรจน  กั่วพานิช 

๒๓๙. นายรุจิศกัดิ ์ นาคพงษ 

๒๔๐. นายลิขติ  ผุยพรหม 

๒๔๑. สิบตํารวจเอก  ลิขติ  ปนแววงาม   

๒๔๒. วาที่รอยตร ี เลิศเกียรติ  วงศโพธิ์พันธ   

๒๔๓. นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต 

๒๔๔. นายเล่ือน  จิรวศิิษฐาภรณ 

๒๔๕. นายวรเกียรติ  เครือประดับ 

๒๔๖. นายวรวิทย  จําปรัตน 

๒๔๗. นายวรวิทย  ตนฑนะเทวนิทร 

๒๔๘. พลตรี  วสันต  สุริยมงคล 

๒๔๙. พลตรี  วสุ  เฟองสํารวจ 

๒๕๐. นายวัชรินทร  จําป 

๒๕๑. นายวฒันกร  ออนทอง 

๒๕๒. พลตรี  วฒันา  ฤทธิ์เรืองเดช 

๒๕๓. นายวนัชัย  พงษา 

๒๕๔. นายวนัชัย  ยงควณิช 

๒๕๕. นายวิจารย  สิมาฉายา 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๒๕๖. นายวิชัย  เวชกิจวาณิชย 

๒๕๗. นายวิชัย  สุขเกษม 

๒๕๘. นายวิชัย  แสงงาม 

๒๕๙. นายวิชาญ  จันทรสกา 

๒๖๐. นายวิเชียร  พุฒิวญิ ู

๒๖๑. นายวิเชียร  จุงรุงเรือง 

๒๖๒. นายวิเชียร  รุงทวีชัย 

๒๖๓. นายวิเชียร  หางนาค 

๒๖๔. นายวิฑูรย  วงัตาล 

๒๖๕. นายวิฑูรย  แสงสุริยา 

๒๖๖. นายวิทยา  พานิชพงศ 

๒๖๗. นายวิทยา  สุริยวงค 

๒๖๘. นายวิทยา  อรุณแสงฉาน 

๒๖๙. นายวนิัย  ขามทอง 

๒๗๐. นายวนิัย  ดําพัฒน 

๒๗๑. นายวนิัย  พืชผล 

๒๗๒. นายวบิูลย  โพธิลุขา 

๒๗๓. นายวริัตน  ปองเปยม 

๒๗๔. นายววิัฒน  แหวนหลอ 

๒๗๕. นายวโิรจน  กรีถาวร 

๒๗๖. นายวโิรจน  ดวงมาลา 

๒๗๗. นายวโิรจน  บํารงุ 

๒๗๘. นายวไิลศักดิ์  วรรณศร ี

๒๗๙. นายวิศิฎฐ  ดุลยพัชร 

๒๘๐. นายวิษณุ  ผสมทรัพย 

๒๘๑. นายวิษณุ  มมีุงธรรม 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๒๘๒. นายวรีชัย  เพชรรตัน 

๒๘๓. นายวรีพงษ  คลอยด ี

๒๘๔. นายวรีะ  ศิรริัตน 

๒๘๕. นายวรีะพงศ  เดชบญุ 

๒๘๖. นายวรีะยุทธ  เอี่ยมอําภา   

๒๘๗. พลโท  วีรศกัดิ ์ มณีอินทร 

๒๘๘. นายวรีะศกัดิ ์ ชัยพรม 

๒๘๙. นายวรีะศกัดิ ์ ทองพรอม 

๒๙๐. นายศรศีักดิ์  จามรมาน   

๒๙๑. นายศลใจ  วิบูลกิจ 

๒๙๒. นายศักดา  คงเพชร 

๒๙๓. นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร 

๒๙๔. นาวาอากาศเอก  ศักดิ์พินิต  พรอมเทพ   

๒๙๕. นายศิริพงษ  เล่ียมศิรวิงศ 

๒๙๖. นายศิริพัฒน  ไวยพันธ 

๒๙๗. นายศุกรีย  ซาเร็ม 

๒๙๘. นายศุภกรณ  เลิศไกร 

๒๙๙. นายศุภเสกข  ไทยสวางศร ี

๓๐๐. นายสถาพร  หยองเอน 

๓๐๑. นายสมเกียรต ิ เจริญฉิม   

๓๐๒. นายสมเกียรต ิ แถวไธสง   

๓๐๓. นายสมชัย  ไทยสงวนวรกุล 

๓๐๔. นายสมชาย  ชดิเชื้อ 

๓๐๕. นายสมชาย  เนื้อนุน 

๓๐๖. นายสมชาย  เลิศพงศภากรณ 

๓๐๗. นายสมชาย  สุขดิษฐ 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๓๐๘. นายสมถวิล  ยืนย่ิง 

๓๐๙. นายสมนกึ  เกตุไทย 

๓๑๐. นายสมนกึ  สุระกุล   

๓๑๑. นายสมบตัิ  บตุรเพชร 

๓๑๒. นายสมบตัิ  สุทธิพรมณีวฒัน 

๓๑๓. นายสมบตัิ  แสงสวางสัจกุล 

๓๑๔. นายสมบรูณ  เมฆไพบูลยวฒันา 

๓๑๕. นายสมพร  ฉัว่สกุล 

๓๑๖. นายสมพิศ  ศุภพงษ 

๓๑๗. นายสมยศ  โชคเหมาะ 

๓๑๘. นายสมยศ  รตันถา 

๓๑๙. นายสมยศ  สุทธิพันธุ   

๓๒๐. นายสมลักษณ  ลาภสัมฤทธิผ์ล 

๓๒๑. นายสมศกัดิ ์ คงประสานกาล   

๓๒๒. นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริ ิ

๓๒๓. นายสมศกัดิ ์ เลิศรตันพันธ 

๓๒๔. นายสมศกัดิ ์ พิริยโยธา   

๓๒๕. นายสมหมาย  รอดใหญ 

๓๒๖. นายสมมาตร  ศิริสมพร 

๓๒๗. นายสมาน  ทองปาน 

๓๒๘. นายสมานมติร  แยงไธสง   

๓๒๙. นายสมานมติร  จิตหนกัแนน   

๓๓๐. นายสมุทร  สมปอง 

๓๓๑. นายสรชัย  เจรญิพงศ 

๓๓๒. นายสรวรรธน  ดาราแหวว   

๓๓๓. นายสลัด  แกวสุข 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๓๓๔. นายสวัสดิ์  สมวชัรจิตร 

๓๓๕. นายสวาง  อวนศร ี

๓๓๖. นายสะเทือ้น  บรรทดัจันทร 

๓๓๗. นายสังวาล  แยมเกต ุ

๓๓๘. นายสัจจา  ศรเีจริญ 

๓๓๙. นายสัญชัย  ชมพูพล 

๓๔๐. นายสัณฑวิทย  วรรณพงษ 

๓๔๑. นายสันติ  รุงสมัย 

๓๔๒. พลตํารวจตร ี สานติย  โพธิพู์นศักดิ ์  

๓๔๓. นายสามารถ  รอดสําราญ 

๓๔๔. นายสามารถ  วราดิศัย 

๓๔๕. นายสายัณห  รุงปาสัก 

๓๔๖. นายสาโรจน  ไทยธรรม 

๓๔๗. นายสาโรจน  สลีสวรรค   

๓๔๘. นายสํารวย  ไชยยศ 

๓๔๙. นายสําราญ  เตจะสา 

๓๕๐. นายสิงหล  ชางปรีชา 

๓๕๑. ดาบตํารวจ  สิทธชิัย  สิทธิธนชาต ิ  

๓๕๒. นายสุคนธ  นาเมืองรักษ 

๓๕๓. นายสุจิตร  ปานจําลอง 

๓๕๔. นายสุชาติ  บรัศไพบูลย 

๓๕๕. นายสุชาติ  กิตติโกสินท 

๓๕๖. นายสุชาติ  ต.วัฒนผล 

๓๕๗. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช 

๓๕๘. นายสุชาติ  สุจริยวงศ 

๓๕๙. นายสุชาติ  สุวรรณกาศ 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๓๖๐. พันตํารวจเอก  สุชาต ิ วงศอนันตชัย   

๓๖๑. วาที่รอยตร ี สุชาติ  สงวนทรัพย   

๓๖๒. นายสุทธนิันท  บญุม ี  

๓๖๓. นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ   

๓๖๔. นายสุทัศน  เดชมา 

๓๖๕. นายสุทิศ  ทองสนิทกาญจน 

๓๖๖. นายสุเทพ  บุญเติม 

๓๖๗. นายสุนทร  เพิงมาก 

๓๖๘. นายสุนนัท  อรุณนพรัตน 

๓๖๙. นายสุพจน  โตวิจักษณชัยกลุ 

๓๗๐. นายสุพล  โหมดเขียว 

๓๗๑. นายสุเมธ  นาคนอย 

๓๗๒. นายสุรกิจ  องักุรรัต 

๓๗๓. รอยตํารวจตร ี สุรกิจ  นิรมล   

๓๗๔. นายสุรชัย  ศักดิ์ศริิวฒุโฒ 

๓๗๕. นายสุรพงษ  ทิพยประไพ 

๓๗๖. นายสุรพล  ปตตาน ี

๓๗๗. นายสุรพล  พาลี 

๓๗๘. นายสุรศกัดิ ์ อนิศรไีกร 

๓๗๙. พันเอก  สุรศกัดิ ์ ใจอู   

๓๘๐. นายสุรสิทธิ์  ทองจันทร 

๓๘๑. จาสิบตํารวจ  สุรัก  เชื้อหลุบโพธิ์   

๓๘๒. นายสุรินทร  เสถียรมาศ 

๓๘๓. รอยตํารวจตร ี สุวัชระ  โปรงฟา 

๓๘๔. นายสุวนัชัย  เกศสุวรรณ 

๓๘๕. นายสุวิทย  เกตแุกว 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๓๘๖. นายเสงี่ยม  นันทะแสน 

๓๘๗. นายเสนห  ภูสวาง 

๓๘๘. นายเสรมิ  จันทรหอม 

๓๘๙. นายเสรมิศักดิ์  ดิษฐปาน   

๓๙๐. นายเสร ี ศรีหะไตร 

๓๙๑. นายแสวง  บญุญาสุวฒัน 

๓๙๒. นายหิรญั  สถาพรพิบูลย 

๓๙๓. นายอกนิษฐ  คลังแสง 

๓๙๔. นายอดิพล  ไผแสวง 

๓๙๕. นายอดุลยรัตน  นิ่มเจริญ   

๓๙๖. นายอธปิปรชัญ  ทัดพิชญางกูร   

๓๙๗. นายอนนัต  ระงบัทุกข 

๓๙๘. นายอนกุูล  แกวประชามิตร 

๓๙๙. นายอนวุัธ  วงศวรรณ 

๔๐๐. ดาบตํารวจ  อเนก  บญุสุวรรณ 

๔๐๑. นายอเนก  เพ่ิมวงศเสนีย   

๔๐๒. นายอภิรัฐ  บุญนอม 

๔๐๓. นายอรุณศักดิ ์ ขันธิมา 

๔๐๔. นายอังกนิันนท  ซือ่ธานุวงศ   

๔๐๕. นายอัฐสัณห  นครศร ี

๔๐๖. นายอาทติย  พงษสุวรรณ 

๔๐๗. นายอานนัท  มิง่วงศ 

๔๐๘. นายอายุตม  สินธพพันธุ 

๔๐๙. นายอํานวย  ตอนศร ี

๔๑๐. นายอํานาจ  ปานหริัญ 

๔๑๑. นายอํานาจ  สายฉลาด 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๔๑๒. นายอําไพศกัดิ ์ ปราบเสียง   

๔๑๓. นายอุดม  รูปด ี

๔๑๔. นายอุดม  อึ้งเสนาะ 

๔๑๕. นายอุทัย  ครุฑธกะ 

๔๑๖. นายอุทัย  ภาระเวช 

๔๑๗. นายอุทาร  พิชญาภรณ 

๔๑๘. นายเอกชัย  ผาบไชย 

๔๑๙. นายเอนก  ยมจินดา 

๔๒๐. นางกฤษณา  กติตวิงศโกศัย 

๔๒๑. นางสาวกอแกว  อกอุน   

๔๒๒. นางกญัญาภัค  พูลศรี   

๔๒๓. นางกุสุมาวด ี ครี ี

๔๒๔. นางขนิษฐา  ครามศร ี

๔๒๕. นางสาวจรรยา  อยูโปรง   

๔๒๖. นางจรญูศรี  อยูสําราญ 

๔๒๗. นางสาวจรญูศร ี ลีลาศสงางาม   

๔๒๘. นางจันทนา  กาญจนาภา 

๔๒๙. นางสาวจันทรจิรา  รัตนไพบูลย   

๔๓๐. นางสาวจารณีุ  แกนจักร   

๔๓๑. นางจารุวรรณ  พวงวิเศษสุนทร   

๔๓๒. นางจํานง  แจมจันทรวงษ 

๔๓๓. นางสาวจํานงค  บญุเสริม 

๔๓๔. นางจินตนา  ประดิษฐถอย 

๔๓๕. นางจินตนา  หลอดแกว 

๔๓๖. นางจิรฐา  เกษมสุขทว ี

๔๓๗. นางจิรพรรณ  จินวรรณ 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๔๓๘. นางสาวจิรพรรณ  ปุณเกษม   

๔๓๙. นางจีรภา  จิตตนอม 

๔๔๐. นางสาวจีราวรรณ  บุญเพ่ิม 

๔๔๑. นางจุฑาธิป  ศรีสถิตย 

๔๔๒. นางแจมจันทร  ทองเสริม 

๔๔๓. นางฉันทนา  กลัศวิภาต 

๔๔๔. นางชญานิษฐ  อะโน   

๔๔๕. นางสาวชนเขต  บุญญขนัธ   

๔๔๖. นางสาวชลธี  จินตนา 

๔๔๗. นางชลรส  นงคภา 

๔๔๘. นางชตุิมา  กมุทะรัตน 

๔๔๙. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร   

๔๕๐. นางสาวณัฏฐวรรณ  ไตรสารศร ี

๔๕๑. พลตรีหญิง  ดวงกมล  สุคนธทรัพย 

๔๕๒. นางตวงรตัน  นิม่แสง 

๔๕๓. นางสาวทองเจอะ  สุขโข   

๔๕๔. นางทิพยวัลย  สมุทรักษ 

๔๕๕. นางสาวทิพวรรณ  จักรกรนีทร   

๔๕๖. นางธนาลัย  ลิมปรตันคีร ี

๔๕๗. นางธิดา  หนไูพโรจน 

๔๕๘. นางนงลักษณ  จันทรแสนโรจน   

๔๕๙. นางนัทธน  ย้ิมแยม 

๔๖๐. นางสาวนนัทวรรณ  ธรรมวาจา   

๔๖๑. นางนิ่มนวล  นวมอยู 

๔๖๒. นางนิวรรณ  ทิมเขียว 

๔๖๓. นางสาวเนาวเรศ  นอยพานชิ 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๔๖๔. นางบญุนาค  หอมลักษณะ 

๔๖๕. นางบปุผา  เกดิคุม 

๔๖๖. นางเบญจณี  โลหะปณิธาน 

๔๖๗. นางเบญลักษณ  ลํ้าฟา   

๔๖๘. นางประคองทรัพย  รตันมุลตรี   

๔๖๙. นางสาวประทุม  จิวัธยากูล   

๔๗๐. นางสาวประนอม  ยังศริ ิ

๔๗๑. นางประไพศรี  นาคสวัสดิ ์

๔๗๒. นางประภาพรรณ  สวยสม   

๔๗๓. นางประยงค  กิตตถิาวร 

๔๗๔. นางประยูร  เหตุเกษ 

๔๗๕. นางประหยัด  เถกิงเดช 

๔๗๖. นางปราณี  นาคลออ 

๔๗๗. นางปริยะดา  สิงหเรศร 

๔๗๘. นางผอบทิพย  จันทระ 

๔๗๙. นางพยุง  นะวะวฒัน 

๔๘๐. นางพรทิพย  สิงหเสน ี

๔๘๑. นางพรเพ็ญ  ศิโรรังสี 

๔๘๒. นางสาวพรรณี  สายทอง 

๔๘๓. นางพัชรา  ศรีชมุพล 

๔๘๔. นางพัชร ี จันทมาศ 

๔๘๕. นางพัฒนา  สิมมาโคตร 

๔๘๖. นางสาวพัธนา  จิตรลัดดา   

๔๘๗. นางพิณทิพย  สาธุพันธ 

๔๘๘. นางพิมพา  ดวงชวย 

๔๘๙. นางพิสชา  บญุชนะภักด ี



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๔๙๐. นางภคมน  พจนาเดชเจริญ 

๔๙๑. นางภัชญา  กล่ันหุน 

๔๙๒. นางเมธนิี  เทพมณี 

๔๙๓. นางสาวย่ิงลักษณ  ชนิวตัร   

๔๙๔. นางสาวยุวดี  ทวีทรัพย 

๔๙๕. นางยุวดี  หัสด ี

๔๙๖. นางเยาวรตัน  พลานุสนธ 

๔๙๗. นางรดา  เพชรขัน 

๔๙๘. นางรพิธร  เสนาไชย 

๔๙๙. นางรสสุคนธ  จันทรใส 

๕๐๐. นางระพีพรรณ  หลักคํา   

๕๐๑. นางรตันา  ศรเีหรญั 

๕๐๒. นางรมัภา  สันติธรรม 

๕๐๓. นางรนิทรทอง  วรรณศิร ิ

๕๐๔. นางวด ี เขียวอไุร 

๕๐๕. นางวนดิา  สืบประดิษฐ 

๕๐๖. นางวนดิา  ศรเีลิศ 

๕๐๗. นางวราภรณ  สีหนาท 

๕๐๘. นางสาววลัญชร  อดิพัฒน   

๕๐๙. นางวัชร ี สุนทรวฒัน 

๕๑๐. นางสาววฒันา  อาทติยเที่ยง 

๕๑๑. นางวันทติา  โพธิสาร 

๕๑๒. นางวันเพ็ญ  ศิริสุนทรานนท 

๕๑๓. นางวันเรียม  เจียมเจริญ 

๕๑๔. นางวาณี  ชูพิพัฒน 

๕๑๕. นางวิไล  ธรรมเกษตร 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๕๑๖. นางแววศิร ิ วิวัจนสิรนิทร 

๕๑๗. นางสาวศรีญาดา  ปาลิพันธ 

๕๑๘. นางศรีรตัน  แกวมณี 

๕๑๙. นางศริาณี  คงปน 

๕๒๐. นางศริานุช  ออนอน 

๕๒๑. นางศริิณี  เพ็ชรเจริญ 

๕๒๒. นางศริิพร  กิจเกื้อกูล 

๕๒๓. พลอากาศตรีหญิง  ศริิภร  หิตะศิร ิ

๕๒๔. นางศปุระจักษ  จันทรังษี 

๕๒๕. นางศุภมน  โลร็องต 

๕๒๖. นางสาวสกุลวรา  ชืน่คา   

๕๒๗. นางสมจิตต  สุทธางกูร 

๕๒๘. นางสาวสมจิตร  หาญโอฬารเลิศ   

๕๒๙. นางสมพร  ศิริรตัน 

๕๓๐. นางสรนันท  เล้ียงสําอางค 

๕๓๑. นางสาวสอิ้ง  ผกาแกว 

๕๓๒. นางสาวสิรนิภา  วิงวอน 

๕๓๓. นางสาวสังเวียน  แสนสวัสดิ ์  

๕๓๔. นางสาคร  แรกคาํนวน 

๕๓๕. นางสายสมร  ภูสีโสม 

๕๓๖. นางสุชาดา  กฤตสุวรรณ 

๕๓๗. นางสาวสุทธาสิน ี วัชรบูล 

๕๓๘. นางสุทัศนนนัท  เนียมรตัน   

๕๓๙. นางสุนิสา  มโนรถกุล 

๕๔๐. นางสุภัทรา  ปาดีเหนือ 

๕๔๑. นางสุภาภรณ  วงษกรวรเวช 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๕๔๒. นางสาวสุภาลักษณ  หูมแพง 

๕๔๓. นางสาวสุภาวดี  วงษสกุล   

๕๔๔. นางสุวนดิา  พูลแสง 

๕๔๕. นางเสมอใจ  แกวรตันอมัพร 

๕๔๖. นางเสาวนีย  สอนเจริญทรพัย 

๕๔๗. นางสาวอนุกูล  มโนชัย 

๕๔๘. นางอไุรวรรณ  คลายจินดา 

ชั้นท่ี  ๒ 

 ๑. นายกฤช  วิยาภรณ 

 ๒. นายกฤตพล  สุนทรเวช 

 ๓. นายกฤศ  ปุษปาคม 

 ๔. นายกฤษฎา  สุขสงวน 

 ๕. พันเอก  กฤษฎา  สุทธานินทร 

 ๖. นายกษิดิษ  วิบูลยกิจธนากร 

 ๗. นายกันตพงศ  จังหนั   

 ๘. นายกติติพงษ  บริบูรณ 

 ๙. นายกติติพงษ  ชอทองด ี  

 ๑๐. นายกติติศกัดิ ์ อรรคพงษ 

 ๑๑. นายกติิกร  ทรงสัตย 

 ๑๒. นายกติิพงษ  เที่ยงคุณากฤต 

 ๑๓. นายเกงกิจ  สุขีลักษณ 

 ๑๔. นายเกรียงศักดิ์  เมอืงจ่ัน   

 ๑๕. นายเกนินุกูล  ชูชาญ 

 ๑๖. นายเกียรติชัย  อดุมพงศอนนัต   

 ๑๗. นายโกเมศ  กล่ันสมจิตร 

 ๑๘. นายโกวิท  ภูโอบ 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๙. นายคชาธิศ  รุงรอด 

๒๐. นายคําทรัพย  ลอยทอง   

๒๑. นายคํานึง  ผอมจีน 

๒๒. นายคําลพ  ศิรมิากร 

๒๓. นายคําสิงห  บางสํารวจ 

๒๔. นายคีรนิทร  อนุตตรงักูร 

๒๕. นายเคล่ือน  คุมทุง 

๒๖. นายจเด็จ  วสุวตั 

๒๗. นายจรวย  ทีฆะพันธุ 

๒๘. นายจรินทร  รักษนุย 

๒๙. นายจรูญ  จันทรอนิทร 

๓๐. นายจรูญ  ศรีเมือง 

๓๑. นายจะเด็ด  ทมุมาภรณ 

๓๒. นายจาร ุ สุกแสง 

๓๓. นายจํานอง  ฉมิพันธ 

๓๔. นายจําลอง  แกวปญหา 

๓๕. วาที่รอยโท  จิโรจน  จิระวาณิชกุล   

๓๖. นายจีรวัฒน  พลอุทัย 

๓๗. นายเจน  แผลงเดชา 

๓๘. นายเจรญิ  โกศัย 

๓๙. นายเจษฎา  อนนัตศร ี

๔๐. นายเฉลิมชัย  จิตรสํารวย 

๔๑. นายเฉลิมพล  สหุตนัย 

๔๒. นายชม  แกววงษจันทร 

๔๓. นายชยาคมน  สมบูรณสิน   

๔๔. นายชลิต  เพ็ชรรตัน 

๔๕. นายชวลิต  สีหะนนัท 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๔๖. นายชัชวาลย  ดวงมณี 

๔๗. นายชัยวฒัน  ตั้งตระกูลทรพัย 

๔๘. นายชัยวฒุิ  พิชญบตุร 

๔๙. นายชาญชัย  ล้ีสมประสงค 

๕๐. นายชาญศักดิ์  สามสี   

๕๑. นายชาลี  เอี่ยมสําอาง   

๕๒. พันเอก  ชํานาญ  ชางสาด 

๕๓. นายชํานาญ  รามแกว 

๕๔. นายชิตพล  พลจันทร 

๕๕. นายชุมนคร  วรชนิา 

๕๖. นายชุมพล  ชาวเกาะ 

๕๗. นายชูเกียรต ิ โรจนาภินันท 

๕๘. พลอากาศตรี  ชูชีพ  แผวสมบุญ   

๕๙. ดาบตํารวจ  เชวง  นิลสังข   

๖๐. นายเชษฐา  ปาละกูล 

๖๑. นายเชาวชัยพัฒน  สันศนยุทธิ์   

๖๒. นายเชดิชัย  ช้ําเกต ุ

๖๓. นายโชคชัย  ผลวฒันะ 

๖๔. นายโชคด ี วหิคเหิร 

๖๕. นายไชยนคร  ขุมคํา 

๖๖. นายญาณวรรธน  ธนพงศไพสิฐ   

๖๗. นายฐติิพล  ทศรฐ 

๖๘. นายฐติิพันธ  ตันติมหาสมบตั ิ

๖๙. นายณรงค  กุศลสราง 

๗๐. นายณัชพล  ฉลวยศร ี

๗๑. นายณัฐนันท  ชัยธนาประสิทธิ์   

๗๒. นายณัฐพงษ  บตุรศร ี



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๗๓. นายณัฐพัฒน  ลากุล   

๗๔. นายดมัพ  สุรโิย 

๗๕. นายดํารงค  พรพิศ 

๗๖. นายดิเรก  ตายเมือง 

๗๗. นายดิเรก  สายศริิวิทย 

๗๘. นายดิลก  กุลชูศักดิ ์

๗๙. นายดตีรง  ชปูระสิทธิ ์

๘๐. นายเดช  จ่ิงมาดา 

๘๑. นายเดชพล  อนิทรคุมวงษ 

๘๒. นายเดชา  กาญจนอดุม 

๘๓. วาที่รอยตร ี เดชานุภาพ  จิวาลักษณ   

๘๔. นายเตชิต  เอกรนิทรากุล 

๘๕. นายไตรเทพ  อูสกุล 

๘๖. นายถาวร  เผาภูไทย 

๘๗. นายทนงศักดิ์  ไทยพยัคฆ 

๘๘. นายทรงเกียรติ  เสนาพันธ   

๘๙. วาที่รอยตร ี ทวี  ขุนเกาะ   

๙๐. รอยโท  ทวศีักดิ์  วงศศิรกิุล   

๙๑. นายทองพูล  จันทบูรณ 

๙๒. นายทักษ  มังคลา 

๙๓. นายทิพย  หาสาสนศร ี

๙๔. นายเทอดศักดิ์  นิสังกาศ   

๙๕. นายเทอดศักดิ์  แกวคงคา   

๙๖. นายเทดิศักดิ์  สุระภินันท 

๙๗. นายเทียนชัย  สุนทรวิบูลย 

๙๘. นายธงชัย  วรรธนะพิศิษฐ 

๙๙. นายธงชัย  วูวงศ   



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๐๐. พลอากาศโท  ธงชัย  แฉลมเขตร   

๑๐๑. นายธนบูรณ  สินมานะ 

๑๐๒. นายธนภณ  พรพุทธิพงศ 

๑๐๓. นายธนะ  สันติสวัสดิ ์

๑๐๔. นายธนะสาร  ศรปีล่ัง 

๑๐๕. นายธเนศ  ภูย้ิม 

๑๐๖. นายธรรมรงค  ยศเครือ 

๑๐๗. นายธวัช  สวนคลาย 

๑๐๘. นายธวัชชัย  ปยรตัน 

๑๐๙. นายธวัชชัย  ศรวีงศจรรยา 

๑๑๐. นายธัชชัย  ล้ิมพิบูลย 

๑๑๑. นายธํารงเกียรติ  แจมดวง   

๑๑๒. นายธรีบูรณ  มานุพีรพันธ 

๑๑๓. นายธรีพงศ  บุญประสิทธิ ์

๑๑๔. นายธรีวัช  ดีวนั 

๑๑๕. นายธรีะพันธุ  ประกบกอง 

๑๑๖. นายนคร  บุญมีผล   

๑๑๗. นายนคร  บุญราช 

๑๑๘. พลโท  นคร  ศรีเพ็ชรพันธุ 

๑๑๙. นายนพดล  เล้ียงเจรญิทรัพย 

๑๒๐. นายนพพล  อทุกภาชน 

๑๒๑. นายนพอนนัต  รักษาศร ี

๑๒๒. นายนภดล  ถีนารมย 

๑๒๓. นายนรเชษฐ  พิทักษสฤษดิ ์

๑๒๔. นายอุดม  สมบรูณ 

๑๒๕. นายนิคม  เขียวฉ่ํา 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๒๖. วาที่รอยเอก  นคิม  สิงทยม   

๑๒๗. นายนิพนธ  พรหมเสน 

๑๒๘. นายนิรนัดร  คําเสมานันท 

๑๒๙. นายบรรจง  สายแกว 

๑๓๐. นายบรรเทา  คุมฉายา 

๑๓๑. นายบวร  บญุญา   

๑๓๒. นายบัญชา  สารโีท 

๑๓๓. นายบัญดิษฐ  ออนหวาน 

๑๓๔. นายบัณฑิต  พลวบิูลย 

๑๓๕. นายบัณฑิต  อรุณเสถียร 

๑๓๖. นายบัณฑูร  พันธวาศิษฎ 

๑๓๗. นายบัลชติ  สุพรม 

๑๓๘. วาที่รอยตร ี บญุชัย  รตันกงัวานวงศ   

๑๓๙. นายบุญเตมิ  รองเล่ือน 

๑๔๐. นายบุญถิ่น  มหาสาโร 

๑๔๑. นายบุญนํา  เทียนทอง 

๑๔๒. นายบุญเลียง  อบแสงทอง 

๑๔๓. นายบุญสง  จําปาโพธิ ์

๑๔๔. นายบุญสง  ปรารถนาธรรมกุล   

๑๔๕. นายบุรนิทร  พรศริิจินดา 

๑๔๖. นายเบญจมนิทร  ย้ิมมิง่   

๑๔๗. พันเอก  ปกาศติ  เทศวิศาล 

๑๔๘. นายปฐมพงศ  โพธโิต   

๑๔๙. นายปรพล  พูตระกูล 

๑๕๐. นายประจวบโชค  สรอยสม   

๑๕๑. นายประจักษ  เกษมสุข 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๕๒. รอยเอก  ประจัญ  สาคร   

๑๕๓. นายประชา  วฒุวิัฒนานุกูล 

๑๕๔. นายประดิษฐ  เชียงอาภัย 

๑๕๕. นายประดิษฐ  สอนเจริญทรพัย 

๑๕๖. นายประดิษฐ  หิรญัประดิษฐ 

๑๕๗. นายประเทือง  สังเกต 

๑๕๘. นายประเทือง  โฉมงาม   

๑๕๙. นายประพัต  ดาํเขียว 

๑๖๐. นายประพันธ  รอดราวี   

๑๖๑. นายประภาส  ศรเีจริญ 

๑๖๒. นายประมวล  โสภาพร 

๑๖๓. นายประมขุ  ออนละมัย 

๑๖๔. นายประโมทย  กังสดาร   

๑๖๕. นายประยูร  จักรพัชรกุล 

๑๖๖. นายประสงค  แสงแนบ 

๑๖๗. ดาบตํารวจ  ประสงค  ผันกลาง   

๑๖๘. นายประสาตร  ฟุมเฟอย   

๑๖๙. นายประสาน  ยงยอด 

๑๗๐. นายประสิทธิ ์ กองแกว 

๑๗๑. นายประสิทธิ ์ สืบวงศรอด 

๑๗๒. นายประสิทธิ ์ องักนิันท 

๑๗๓. นายประเสรฐิ  หนูนวล   

๑๗๔. นายปรชัญา  เปยมสมบูรณ 

๑๗๕. นายปรานต  ดิลกคุณากุล   

๑๗๖. นายปราโมทย  กงัสดาร   

๑๗๗. นายปราโมทย  ภูมิพันธ   



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๗๘. นายปรญิญา  นากลาง 

๑๗๙. นายปรชีา  โชคสมบตั ิ

๑๘๐. นายปรชีา  พุตฉาย 

๑๘๑. นายปรชีาพล  สมานหมู   

๑๘๒. นายปญญาศกัดิ ์ พูลสวัสดิ ์

๑๘๓. นายปยะ  แกวหาญ 

๑๘๔. นายปยะ  อุทธสิงห 

๑๘๕. นายเปรม  ทรัพยบญุมาเลิศ 

๑๘๖. นายเปลง  ลาแกว 

๑๘๗. นายโปรงวิทย  ล้ิมตระกูล   

๑๘๘. นายผดงุศักดิ์  คําผาลา 

๑๘๙. พันจาอากาศเอก  ผดุงศลิป  ปลัดสังข   

๑๙๐. นายพงศปณต  ผองพันธุงาม   

๑๙๑. นายพงศสุระ  ไกรนรา 

๑๙๒. นายพงษเกตุ  เตมิกิจธนสาร 

๑๙๓. นายพงษเทพ  มาอุน 

๑๙๔. นายพงษพันธ  ริว้ทองทว ี  

๑๙๕. นายพงษพิพัฒน  สอสกุล   

๑๙๖. นายพรทว ี ศรีมาชัย 

๑๙๗. นายพริศวร  อิมราพร 

๑๙๘. นายพลากร  ศรีสุธรรม 

๑๙๙. นายพิชัย  ประยูรชวย 

๒๐๐. นายพิทักษ  ทบัทิมทอง 

๒๐๑. นายพิทักษ  ประเสรฐิศิร ิ

๒๐๒. นายพิพัฒน  ทองเผือก 

๒๐๓. นายพิรุณ  เสลานนท 



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๒๐๔. นายพิษณุเวช  โพธิเพชร 

๒๐๕. พันตํารวจเอก  พีระศกัดิ ์ กลีบจันทร   

๒๐๖. นายพูลศักดิ์  สังแกว 

๒๐๗. นายเพ่ิมสิน  เฉยศริ ิ

๒๐๘. นายไพฑูรย  จันทสิงห 

๒๐๙. นายไพฑูรย  เจะแฮ 

๒๑๐. นายไพบูลย  เทียมพยุหา 

๒๑๑. นายไพรตัน  สถติยพงษ 

๒๑๒. นายไพโรจน  สิงหเรือง 

๒๑๓. นายภาสกร  เรืองใหม 

๒๑๔. นายภิตพงศ  มาลีรตัน 

๒๑๕. นายภูมิพงษ  ขุนฉนมฉ่าํ 

๒๑๖. นายภูริทัต  จิตวรีภัทร 

๒๑๗. นายมงคล  ผลเกดิ 

๒๑๘. นายมงคล  สิทธวิีระกูล 

๒๑๙. นายมงคล  สุกใส 

๒๒๐. พลอากาศตรี  มณฑล  สัชฌุกร   

๒๒๑. นายมน  สีทอง 

๒๒๒. นายมนตร ี เกียรติกําจร 

๒๒๓. นายมนตร ี ชมุนมุ 

๒๒๔. นายมนตร ี สายพญาศร ี

๒๒๕. พันตํารวจเอก  มนตร ี รอดปราณี   

๒๒๖. นายมนญู  รมแกว 

๒๒๗. นายมานพ  ชมชื่น 

๒๒๘. นายมานพ  บญุทน 

๒๒๙. พันตํารวจโท  มานพ  ภุชชงค 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๒๓๐. นายมานะ  พุฒจันทร 

๒๓๑. จาสิบเอก  มาโนช  โชคดี   

๒๓๒. นายมารุจ  ชลวฒุ ิ

๒๓๓. นายมาลุต  ชาบาํเหน็จ 

๒๓๔. นายมีชัย  ทาหอม 

๒๓๕. นายไมล  ประสานทอง 

๒๓๖. นายยงยุทธ  ชวยวงศ 

๒๓๗. นายยุทธพงศ  ศรีรตันโนภาศ 

๒๓๘. นายระบิล  ปานแมน 

๒๓๙. นายรัฐวฒุิ  ชินวงษเกตุ   

๒๔๐. นายลําพอง  ทองปน 

๒๔๑. นายเลิศเสถียรไชย  สีเหลืองสวัสดิ ์

๒๔๒. นายวรชัย  บุตรดาบตุร 

๒๔๓. นายวรายุทธ  วรรณโท 

๒๔๔. นายวโรทัย  แนวบรรทัด 

๒๔๕. นายวฒันา  ถนอมศักดิ ์

๒๔๖. นายวนัชัย  พบพืช 

๒๔๗. นายวิกุลย  ฉ่ํามณี 

๒๔๘. นายวิจิตร  ธนัญชยะกุล 

๒๔๙. นาวาอากาศโท  วิชัย  ฤาไชยคาม   

๒๕๐. นายวิเชียร  กุลธนิ ี

๒๕๑. นายวิเชียร  ทองพุม 

๒๕๒. นายวิเชียร  ปนวงศ 

๒๕๓. นายวิเชียร  เอื้อมธุรพจน 

๒๕๔. นายวญิู  แจมขํา 

๒๕๕. นายวิทยา  จิตรมาศ 



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๒๕๖. นายวนิัย  ถวาย 

๒๕๗. นายวนิัย  วรรณทอง 

๒๕๘. นายวนิิจฉัย  วฒันกูล 

๒๕๙. นายวิพัฒน  เรียนกิ่ง 

๒๖๐. นายวริัช  จินตพิทักษกุล 

๒๖๑. นายวริัช  ส่ือสุวรรณ 

๒๖๒. นายวริัตน  ไตรกูล 

๒๖๓. พันเอก  วโิรจน  เกิดแสง 

๒๖๔. นายวโิรจน  สุวรรณคีร ี

๒๖๕. พลอากาศโท  วิโรจน  นิสยันต   

๒๖๖. นายวิเศษ  กัณหาลี 

๒๖๗. นายวิเศษ  เดชติ่งเอง 

๒๖๘. นายวรีะ  ดแีนบเนียน 

๒๖๙. นายวรีะ  ย่ีแพร 

๒๗๐. นายวรีะพัฒน  กฤตธนาทิพย   

๒๗๑. นายวรีะศกัดิ ์ ส่ีหิรัญวงศ 

๒๗๒. นายวรีะศกัดิ ์ หอมอนิทร 

๒๗๓. พลอากาศโท  วุฒชิัย  คชาชีวะ   

๒๗๔. นายวฒุิพงษ  วงศสุวรรณ 

๒๗๕ นายเวียง  สวางเย็น 

๒๗๖. นายศรายุทธ  ศรีไพล 

๒๗๗. นายศราวฒุิ  สิทธริาช 

๒๗๘. นายศราวธุ  บุญรอดรักษ 

๒๗๙. นายศรีพจน  เชียงวงค 

๒๘๐. นายศรโีพธิ์  โพธิ์ทอง 

๒๘๑. นายศักดา  กุลโท 



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๒๘๒. นายศักดา  สืบไกรสร 

๒๘๓. นายศักดิ์ชัย  ใจซื่อตรง 

๒๘๔. นายศักดิ์ชาย  วงศกนิษฐ 

๒๘๕. ดาบตํารวจ  ศักดิ์ศรี  ไขศรี   

๒๘๖. นายศิริพงษ  มขุศร ี

๒๘๗. นายศิริพงษ  ศริิวารินทร 

๒๘๘. นายศิริพันธ  เห็นงาม 

๒๘๙. นายศิรมิาศ  มณีโลกย 

๒๙๐. นายศิรวิัตร  บุญประสพ 

๒๙๑. นายศิลปชัย  ทศัณีวรรณ 

๒๙๒. นายศุภชัย  ทรัพยเมฆ 

๒๙๓. นายศุภชัย  วรอภิญญาภรณ 

๒๙๔. นายศุภนัย  ศริิวฒุ ิ

๒๙๕. วาที่รอยโท  ศุภวฒัน  พิมพมีลาย   

๒๙๖. นายสงกรานต  สุสุทธ ิ  

๒๙๗. นายสถาพร  เพ็ญสุริยะ 

๒๙๘. นายสนธยา  จันทรสมบรูณ 

๒๙๙. นายสนัน่  แจมแจง 

๓๐๐. นายสนัน่  สนธเิมือง 

๓๐๑. นายสนัน่  อินถา 

๓๐๒. นายสนิท  แสงจันทร 

๓๐๓. นายสมคดิ  กอประสิทธิ ์

๓๐๔. นายสมคดิ  ไตรประวัต ิ

๓๐๕. นายสมคดิ  แสนจําหนาย 

๓๐๖. นายสมคดิ  แสนเสรมิ 

๓๐๗. นายสมเจตน  เย็นศิร ิ



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๓๐๘. นายสมใจ  พัฒนวิชัยโชต ิ

๓๐๙. นายสมชัย  พรมศร ี

๓๑๐. นายสมชาย  นันทิกานนท 

๓๑๑. นายสมชาย  ฟกทอง 

๓๑๒. นายสมชาย  วิวฒันศิริกุล 

๓๑๓. นายสมเดช  จันทรพูล 

๓๑๔. นายสมนกึ  ศรีจันทร 

๓๑๕. นายสมบตัิ  ซอหะซนั 

๓๑๖. นายสมบญุ  พิไลกุล 

๓๑๗. นายสมประสงค  ทองไกรแสน   

๓๑๘. นายสมปราชญ  เหล็กกลา   

๓๑๙. นายสมปอง  เรืองแสวง 

๓๒๐. นายสมพร  ไชยปนด ิ

๓๒๑. นายสมพร  บญุปน 

๓๒๒. นายสมภพ  สังคตุแกว 

๓๒๓. นายสมภพ  อนิทรจันทร 

๓๒๔. นาวาอากาศเอก  สมชาย  สังขมณี 

๓๒๕. นายสมมาตร  ณ  พิจิตร 

๓๒๖. นายสมมาตร  ทวิไผงาม 

๓๒๗. นายสมยศ  สุขสมวฒัน 

๓๒๘. นายสมศกัดิ ์ ไวยานิกรณ 

๓๒๙. นายสมหวัง  เมฆานิมติด ี

๓๓๐. นายสมัย  เลขยันต 

๓๓๑. นายสรสิทธิ์  จงเจรญิ 

๓๓๒. พันเอก  สรานุวตัร  ประดิษฐพงษ 

๓๓๓. นายสรายุทธ  ทรัพยกมล 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๓๓๔. นายสราวุธ  ศรีเกต ุ

๓๓๕. นายสะอาด  ปญญาด ี

๓๓๖. นายสันติพล  พัตรสงวน 

๓๓๗. นายสันติศักดิ์  หงษภักด ี

๓๓๘. นายสัมฤทธิ์  จีรจิตต 

๓๓๙. นายสัมฤทธิ์  ดวงปาโคตร 

๓๔๐. นายสัมฤทธิ์  ทิพาทรัพยสพรั่ง 

๓๔๑. พันตํารวจโท  สัมฤทธิ์  ขุนชิด   

๓๔๒. นายสามารถ  รอดสําราญ 

๓๔๓. นายสามารถ  สมศิลป 

๓๔๔. นายสายัญ  คาํเขนิ 

๓๔๕. นายสายัณห  มวงเพชร 

๓๔๖. นายสายันต  บุญม ี

๓๔๗. นายสาโรช  ไพเราะ 

๓๔๘. นายสาโรช  อินทรวตัร 

๓๔๙. นายสํารอง  อมตัิรตันะ 

๓๕๐. นายสําราญ  หลวงพินิจ   

๓๕๑. นายสําเรงิ  หนิโน 

๓๕๒. นายสิงห  สัมมาชีพ 

๓๕๓. นายสิทธิชอบ  ภักดวีานิช 

๓๕๔. นาวาอากาศเอก  สิทธิชัย  แกวบัวดี   

๓๕๕. นายสิทธนิัย  วรกิตติพัฒน 

๓๕๖. นายสุขสันต  ปรีชา 

๓๕๗. นายสุคนธ  เรอืนสอน 

๓๕๘. นายสุจินต  ดาววรีะกุล 

๓๕๙. นายสุชาติ  เตาสุวรรณ   



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๓๖๐. นายสุชาติ  สรอยสม 

๓๖๑. นายสุชาติ  อารีสินพักษ   

๓๖๒. นายสุทัศน  ครองเกษร 

๓๖๓. นายสุเทพ  เทพอินถา 

๓๖๔. นายสุเทพ  พรหมวาศ 

๓๖๕. นายสุนทร  กุมรีจิตร 

๓๖๖. นายสุพงศ  ผาสุก 

๓๖๗. นายสุพจน  กุญชรมณี 

๓๖๘. นายสุพจน  หีบแกว 

๓๖๙. นายสุภัช  โพธิ์ศรีทอง 

๓๗๐. นายสุภาพ  กนัขนัคํา 

๓๗๑. นายสุภาพ  อรรคคํา 

๓๗๒. นายสุรชัย  ควิเจรญิ 

๓๗๓. นายสุรพล  เกสะวฒันะ 

๓๗๔. นายสุระศักดิ์  ฉายขุนทด 

๓๗๕. นายสุรัจ  รชตวฒันกุล 

๓๗๖. นายสุรตัน  คนิิมาน 

๓๗๗. นายสุริยันต  มิ่งขวญั 

๓๗๘. นายสุวิทย  ศรีฉาย 

๓๗๙. นายสุวิทย  สิทธิชัย 

๓๘๐. นายสุวิทย  อิ้งทอง 

๓๘๑. วาที่พันตรี  สุวศิิษฏ  กันทา 

๓๘๒. นายสุเวช  รุงแดง 

๓๘๓. นายเสถียร  เกตุแกว 

๓๘๔. นายเสนห  สุระสังวาลย 

๓๘๕. นายเสนีย  อําพันธุ 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๓๘๖. นายเสมา  ชัยศร ี

๓๘๗. นายเสร ี ทรัพยไพบูลย 

๓๘๘. นายเสร ี พานชิยกุล 

๓๘๙. นายเสือชนะ  สุดเจรญิ 

๓๙๐. นายแสวง  ศรีพะเนนิ 

๓๙๑. นายแสวง  อนิทยัน 

๓๙๒. นายโสภณ  กนัภัย 

๓๙๓. นายโสภณ  ศรีจ่ันเพชร 

๓๙๔. วาที่เรอืตรี  โสรัจ  สวัสดกิูล   

๓๙๕. นายไสว  สีบูจันด ี

๓๙๖. นายหาญศึก  ดวงตาสวรรค 

๓๙๗. นายอดศิร  โพธิ์ศร ี

๓๙๘. นายอดศิักดิ์  สัมฤทธิ ์

๓๙๙. นายอดุลย  จันทรแกว 

๔๐๐. นายอดุลย  วังไชยเลิศ 

๔๐๑. นายอดุลย  สุขเจรญิ 

๔๐๒. นายอธิชาต ิ สวัสด ี

๔๐๓. นายอนนัต  เลาหทวีกุล 

๔๐๔. ดาบตํารวจ  อนนัต  เจริญสุข   

๔๐๕. นายอนามัย  วงษเวียงจันทร 

๔๐๖. นายอนุชัย  ดีเสมอ 

๔๐๗. นายอนุภาพ  กญัญามาลย 

๔๐๘. นายอนุสรณ  ทิมา 

๔๐๙. นายอเนก  อรุณโรจนพรรณ 

๔๑๐. นายอภิชาต  จารุศริ ิ

๔๑๑. นายอภินนัท  จันทรอุปละ 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๔๑๒. นายอภิรักษ  อนิตะวงัอินตะวัง 

๔๑๓. นายอภิสิทธิ ์ บญุยา 

๔๑๔. นายอภิสิทธิ ์ ล้ีกุลเจริญ 

๔๑๕. นายอมรชัย  รัตนวรพิพัฒน 

๔๑๖. นายอมรพงศ  วิชติะกุล 

๔๑๗. นาวาอากาศเอก  อรณพ  เมนะรุจิ   

๔๑๘. นายอรรถสิทธิ์  สุขบํารุง   

๔๑๙. นายอรุณ  ทองประเสรฐิ 

๔๒๐. นายอัชลิต  พัฒคุม 

๔๒๑. นายอัมพร  ศริิสวัสดิ ์

๔๒๒. นายอาทร  บัวจง 

๔๒๓. นายอานลัฐพงษ  มวงลายทอง   

๔๒๔. นายอารีย  เฉลยสุข 

๔๒๕. นายอํานวย  จันทรหอม 

๔๒๖. นายอําพร  สิทธชิัย 

๔๒๗. ดาบตํารวจ  อําพร  นวลแกว   

๔๒๘. วาที่รอยตร ี อําไพ  มุงคุณพรม 

๔๒๙. นายอุดม  บุญเกต ุ

๔๓๐. นายอุดม  บุตตะ 

๔๓๑. นายอุดม  สมบรูณ 

๔๓๒. นายอุดม  เอกธรรมสุทธิ ์

๔๓๓. สิบตํารวจเอก  อุทร  ซุยไกร   

๔๓๔. นายอุทัย  ศรขีาวรส 

๔๓๕. นายอุบลศกัดิ ์ ขีดสรอย   

๔๓๖. นายเอกชัย  เรือนคํา 

๔๓๗. นายเอกชัย  สวัสดริักษา 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๔๓๘. นายเอกราช  ฉตัรใจคํา 

๔๓๙. นายเอกสิทธิ์  จันทรศิร ิ

๔๔๐. นายโอภาส  ศริิปญญาภรณ 

๔๔๑. นางสาวกนกวรรณ  ขวญัด ี  

๔๔๒. นางกัลยา  เทียนกลํ่า 

๔๔๓. นางกาญจนา  เตมิประยูร 

๔๔๔. นางกานตรวี  ไชยวงศ 

๔๔๕. นางกิง่กาญจน  บญุประสิทธิ์   

๔๔๖. นางเกยูร  บญุสนอง 

๔๔๗. นางเกศกาญจน  จันปอภาร   

๔๔๘. นางเกศณี  พืชโรจน 

๔๔๙. นางเกศินีย  จุลพันธ 

๔๕๐. นางสาวคมคาย  นอยเรืองวงศ   

๔๕๑. นางสาวจงรักษ  เชื้อสาย   

๔๕๒. นางจรรยา  สุขประเสริฐ 

๔๕๓. นาวาโทหญิง  จันทนา  รอดวิจิตร 

๔๕๔. นางสาวจันทรเพ็ญ  ชืน่จันทรเกดิ   

๔๕๕. นางจํานง  แจมเจริญ 

๔๕๖. นางสาวจิตตรา  วฒุิโชค   

๔๕๗. นางจินดา  ถนอมรอด 

๔๕๘. นางสาวจินตวลัย  วรนุช   

๔๕๙. นางจิระพันธ  นามชวดั 

๔๖๐. นางจิรฐัิตกิาล  เจรญิสลุง 

๔๖๑. นางจีรพรรณ  ประภัศร 

๔๖๒. นางจุฑารตัน  ละอองสุวรรณ 

๔๖๓. นางฉววีรรณ  สุวรรณจันสิงห 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๔๖๔. นางเฉลียว  ยาจันทร 

๔๖๕. นางชญาณนันท  นติธินากานต   

๔๖๖. นางสาวชณัฐดา  ฤทธิแ์ดง 

๔๖๗. นางสาวชมพูนุช  บัวบังศร 

๔๖๘. นางสาวชวนชม  คําหอมกุล   

๔๖๙. นางณรรณศา  ทองสุข   

๔๗๐. นางสาวณัชชา  ประทีปธนากร   

๔๗๑. นางสาวณัฏฐนิช  กาลพัฒน   

๔๗๒. นางณัฐนนัท  วินทุพราหมณกุล   

๔๗๓. นางดรุณี  ปองเปยม 

๔๗๔. นางดวงแกว  คําสุระ 

๔๗๕. นางดารณี  ทัพจันทร 

๔๗๖. นางสาวถาวร  วันนา 

๔๗๗. นางทดัทอง  โชตนคงสิน 

๔๗๘. นางทัศนี  แกวทอง 

๔๗๙. นางธนกฤตา  บัวประเสรฐิ 

๔๘๐. นางธนรรชญพร  คําสุวรรณ   

๔๘๑. นางสาวนพรตัน  เชื้อวงศ   

๔๘๒. นางนราพร  พงศสุวรรณ 

๔๘๓. นางนวลลออ  สัปจาตุระ 

๔๘๔. นางนวลสวาท  ไชยชอฟา   

๔๘๕. นางสาวนนัทธมีา  สุวรรณเมธา 

๔๘๖. นางนันทนา  ใจเอื้อ 

๔๘๗. นางนิตยา  กัณหา 

๔๘๘. นางนิศา  จําเนียร 

๔๘๙. นางนุชจิรา  ศรีขจรเกียรต ิ



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๔๙๐. นางสาวนชุนภางค  ล่ิมดุลยไพบูลย   

๔๙๑. นางบงัอร  หลวงพินิจ 

๔๙๒. นางบญุพงษพัชรนิทร  อนิอุนโชติ   

๔๙๓. นางปณิดา  พรมศิร ิ

๔๙๔. นางปนดัดา  อปุะละ 

๔๙๕. นางสาวประคอง  ภูลายยาว   

๔๙๖. นางประทนิ  พรหมคีร ี

๔๙๗. นางประนอม  แสงเพชร 

๔๙๘. นางสาวประภาพร  ทนานทอง   

๔๙๙. นางสาวประภารตัน  เตม็เปยม   

๕๐๐. นางสาวผองพรรณ  หนูแกว   

๕๐๑. นางผาสุข  หิรญัโรจน 

๕๐๒. นางพนัสดา  สีมัน่ 

๕๐๓. นางพเยีย  เจรญิเนตรกุล 

๕๐๔. นางพรรณประทุม  ไตรเพทพิสัย   

๕๐๕. นางพรรณวิทยา  ทองใย   

๕๐๖. นางพรรณี  จินตมาศ 

๕๐๗. นางพรศรี  ใจภพ 

๕๐๘. นางพรอมชนกภรณ  สีเหลืองสวัสดิ์   

๕๐๙. นางพวงพะยอม  เชี่ยวสุวรรณ   

๕๑๐. นาวาอากาศเอกหญงิ  พัชรี  จุยจุติ   

๕๑๑. นางสาวพัชรี  วรรณสุข   

๕๑๒. นางพิกุล  สีนวลสด 

๕๑๓. นางสาวพิมศริิ  สิทธิศาสตร   

๕๑๔. นางพูลทรัพย  คชฤทธิ ์  

๕๑๕. นางเพ็ญศิร ิ คณารีย 



 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๕๑๖. นางสาวแพรว  สีหมากสุก   

๕๑๗. นางไพเราะ  นิยมวานิช 

๕๑๘. นางเฟองฟา  ไตรรตันรกัษา 

๕๑๙. นางภัทรวิภา  จันทบูรณ 

๕๒๐. นางมณฑา  เกษฎา 

๕๒๑. นางมณี  ทับทิมจรูญ 

๕๒๒. นางมนทติา  กติตโิกสินท 

๕๒๓. นางมยุรี  ทรัพยบุญ 

๕๒๔. นางมะลิวัลย  ล่ิมศิลา 

๕๒๕. นางมัณฑนา  ชูตกิาญจน 

๕๒๖. นางสาวมาลินี  แยมวจี   

๕๒๗. นางสาวเมตตา  อัมพะวะผลิน   

๕๒๘. นางสาวเมทินี  บญุเกต ุ

๕๒๙. นางย่ิงพัณธ  ชํานาญณรงค 

๕๓๐. นางยุพาพร  ไพศาล 

๕๓๑. นางเยาวนาฏ  เลิศฤทธิ ์

๕๓๒. นางเยาวภา  วงศกรองแกว 

๕๓๓. นางเยาวภา  อินนุน 

๕๓๔. นางรจนา  บญุรอด 

๕๓๕. นางรวิกานต  บุญฤทธิ ์

๕๓๖. นางสาวระเบียบ  กูบกระบี ่  

๕๓๗. นางสาวรัชดาวรรณ  คงงาม   

๕๓๘. นางรชัน ี แกวสุข 

๕๓๙. นางรชัน ี หวังหมดั 

๕๔๐. นางรตัตินนัท  นธิิโอฬารพงศ 

๕๔๑. นางรตันา  แกวเขียว 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๕๔๒. นางสาวรศัมี  กติตมินัส 

๕๔๓. นางราตรี  รุงทวีชัย 

๕๔๔. นางรุงฟา  แดนนารนิ 

๕๔๕. นางลดาวัลย  ขจรขรรคเพชร 

๕๔๖. นางลัดดา  บุษยะมา 

๕๔๗. นางวรณัน  นรมาตย 

๕๔๘. นางวรพรรณ  หิรญัประดิษฐ 

๕๔๙. นางวันทนีย  ทิพานันท 

๕๕๐. นางวันทนีย  หมัน่หาผล 

๕๕๑. นางสาววนัเพ็ญ  ไมโพธิ ์  

๕๕๒. นางสาววนัวิสาข  หาญกลา 

๕๕๓. นางวาสนา  นาครัตน 

๕๕๔. นางสาววาสนา  เปยมใส   

๕๕๕. นางสาววิภาวี  พงศพิริยะวนิช 

๕๕๖. นางวิมล  นาคเพชรพูล 

๕๕๗. นางวิราภรณ  ตอสูงเนนิ 

๕๕๘. นางวิลาวรรณ  ผาสุก 

๕๕๙. นางสาววิลาวัลย  สถติวงศ   

๕๖๐. นางศรีสกุล  วฒันวบิูลย 

๕๖๑. นางศรีอรุณ  ดอกมวง   

๕๖๒. นางสาวศศิธร  สุวรรณรงค   

๕๖๓. นางศศิวรรณ  คุมฉายา 

๕๖๔. นางสาวศริิญญา  จรเทศ   

๕๖๕. นางสาวศริิพันธุ  ประสงคทรัพย   

๕๖๖. นางศิลปสวย  ระวแีสงสูรย 

๕๖๗. นางสมคิด  บุญปลอด 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๕๖๘. นางสาวสมจิตร  หนองแสง   

๕๖๙. นางสมใจ  ศรีละมุล 

๕๗๐. นางสมใจ  หมั่นฝกพันธ 

๕๗๑. นางสมชื่อ  กอรปคุณูปการ 

๕๗๒. นางสมทรง  นิลยาน 

๕๗๓. นางสมพร  นันทวิจารณ   

๕๗๔. นางสมพร  กอทรัพย   

๕๗๕. นางสมพิศ  จันทรเนตรร ี

๕๗๖. นางสันติยา  ไชยศรีชลธาร 

๕๗๗. นางสําเนียง  ศรีระอุดม 

๕๗๘. นางสาวสุชาดา  พิกุลหอม   

๕๗๙. นางสุชริา  ชุมนุม 

๕๘๐. นางสุชรีา  มนสัตรง 

๕๘๑. นางสุดา  จินตกานนท 

๕๘๒. นางสุดายงค  วงษลี 

๕๘๓. นางสุทนิ  กองแกว 

๕๘๔. นางสุธาวลี  จันทรงัษี 

๕๘๕. นางสุธิน ี ขาวออน 

๕๘๖. นางสาวสุพชาต  ชุมชืน่   

๕๘๗. นางสาวสุพรรษา  รุงสวาง   

๕๘๘. นางสาวสุพัฐฐญิา  บวัเขม็เพชร   

๕๘๙. นางสุภาณี  สิงหธรี 

๕๙๐. นางสุมาลี  ทองพรหม 

๕๙๑. นางสุมาลี  เสรฐิพรรนกึ 

๕๙๒. นางสุวรรณา  จันทสาร 

๕๙๓. นางสุวรรณา  บุปผาพันธุ 



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๕๙๔. นางสาวเสาวลักษณ  ทองแดง   

๕๙๕. นางแสงจันทร  รัศมีธรรม   

๕๙๖. นางโสภา  ถวาย 

๕๙๗. นางโสภี  ศรีวารีรตัน 

๕๙๘. นางหอมรบั  ซุยไกร 

๕๙๙. นางอนงคนติย  นวมเศวต   

๖๐๐. นางอภิรดี  กลกิจ 

๖๐๑. นางอรชา  เปรมศริิ   

๖๐๒. นางอรนุชชา  ชูสิทธิ ์

๖๐๓. นางอรพิน  จริยาธนเบญญา 

๖๐๔. นางอรวรรณ  ทองประสาน 

๖๐๕. นางสาวอรศร ี จรลี 

๖๐๖. นางสาวอารีย  วงศนพรตันเลิศ   

๖๐๗. นางอําไพ  โสดาด ี

๖๐๘. นางอําภา  สวางเมฆมรกต 

๖๐๙. นางสาวอิศราวด ี ศรีวิศาล   

๖๑๐. นางสาวอดุมศรี  วงษสงา 

๖๑๑. นางอบุลรตัน  แกวมณี 

๖๑๒. นางอบุลวรรณ  เกตแุกวมณี   

๖๑๓. นางอไุรพร  ฉายกลา 

ชั้นท่ี  ๓ 

 ๑. นายกชกร  รักษาสรณ 

 ๒. นายกมลพันธ  ปนชูศร ี

 ๓. นายกรศิวัชร  อินทรทอง 

 ๔. นายกระว ี ชคัตประกาศ 



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๕. นายกฤช  กาหยี 

๖. นายกฤชชัย  ชุติมานนัท 

๗. นายกฤษดา  นนัทวาสน 

๘. นายกําธร  ทองขุนดํา 

๙. นายกิจพันธุ  อภิกรกว ี

๑๐. นายกติกรณ  แดงนกขุม 

๑๑. นายกติติพงษ  สุพรรณวิบูล   

๑๒. นายกติติพัฒน  ดาทอง   

๑๓. นายเกษม  สายสําราญ 

๑๔. นายเกียรติ  เกริกเกียรติยศ 

๑๕. นายเกียรติคุณ  ทองสุก   

๑๖. นายโกมาศ  สุขลอม 

๑๗. นายโกวิท  กติิตระกูลตะนันท 

๑๘. นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย 

๑๙. นายคํานึง  ปองแกว 

๒๐. นายจรัญ  บุญมา 

๒๑. นายจรุพร  ศรีละมุล 

๒๒. นายจักรธาร  มาทวโีชติกุล   

๒๓. นายจารกึ  ฐานธรรม 

๒๔. นายจําเนียร  ประมวล 

๒๕. นายจําเนียร  ผอมจีน 

๒๖. วาที่พันตรี  จําเริญ  นครไทย   

๒๗. นายจําลอง  ดอกชะเอม 

๒๘. นายจิรวุฒ ิ เศรษฐาดา 

๒๙. นายจิโรจน  อณาชัย 

๓๐. นายจุฑาพล  เจนนามแกว 



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๓๑. นายจุมพล  สมบตัิทิพย 

๓๒. นายจุฬา  นาคะเวช 

๓๓. นายเจตต  สะสะรมย 

๓๔. นายเจษฎา  พรมแตง 

๓๕. นายฉลอง  คงแจม 

๓๖. นายเฉลิมศักดิ์  พฤกษะวนั   

๓๗. นายชนกันต  จันสุภาเสน 

๓๘. นายชม  ทองสุข 

๓๙. นายชรนิทร  หงษทอง 

๔๐. นายชลิต  พูลศิลป 

๔๑. นายชวลิต  หมัดละ 

๔๒. นายชัชวาล  จันทรอิ่ม 

๔๓. นายชัชวาล  มานพ 

๔๔. นายชัยภัทร  ชวยช ู  

๔๕. นายชัยยันต  ปุศยเวช 

๔๖. นายชัยยุทธ  นอยเรือง 

๔๗. นายชัยวฒัน  โกษาแสง 

๔๘. นายชัยวฒัน  ชืน่บาน 

๔๙. นายชัยวฒัน  ธรรมปาโร 

๕๐. นายชัยวฒัน  ศรีวฒันา 

๕๑. วาที่พันตรี  ชัยสําราญ  พิมณาคุณ   

๕๒. นายชาญชัย  ชมุเมอืงเย็น 

๕๓. นายชาญวิทย  สรอยคํา   

๕๔. ดาบตํารวจ  ชาญศิลป  นนทศรี   

๕๕. นายชานนท  สุภายอง 

๕๖. นายชํานาญ  กัณหา 



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๕๗. นายชุมพล  มณีโชต ิ

๕๘. นายชูโชค  แนบสนทิธรรม 

๕๙. วาที่รอยตร ี ชศูักดิ ์ เกษมรตัิ   

๖๐. นายเชฎฐกฤท  วรจันทร 

๖๑. นายเชาวโน  ขุนใหม 

๖๒. นายเชาวลิต  อูคลาย 

๖๓. นายไชยา  สุขด ี

๖๔. นายณรงคชัย  บุญธรรมมาภิบาล 

๖๕. นายณรงควฒัน  พรมรักษ   

๖๖. นายณรงคศักดิ์  บญุเพียง   

๖๗. ดาบตํารวจ  ณัฐธีร  ชวาลว ี  

๖๘. นายณัฐพงศ  บุณยารมย 

๖๙. นายณัฐวัฒน  บุญทว ี

๗๐. นายดํารงค  ปรารถนาธรรมกุล 

๗๑. นายดิเรก  ทับอินทร 

๗๒. นายดุษิต  บรบิูรณธนารักษ 

๗๓. นายเดชดนัย  สนเพ็ง 

๗๔. นายเดชา  มีศิลป 

๗๕. นายเดชาชัย  วรรณศิลป 

๗๖. นายตฤณ  ปยะเตโชฒมงกฎุ 

๗๗. นายตอศักดิ์  เล้ียงเพ็ชร 

๗๘. นายถกลเกียรติ  ใหมตาจักร   

๗๙. นายทรงศร  กัลยา  ณ  สุนทร 

๘๐. นายทวิช  ศรีสวัสดิ ์

๘๑. นายทว ี ภูนาสูง 

๘๒. นายทวีเกียรติ  จันทะ   



 หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๘๓. นายทองคูณ  จันปญญา 

๘๔. นายทองหยู  ตนบัวประเสรฐิ 

๘๕. นายทะนง  เผาภูร ี

๘๖. นายทัศนพล  พิมพภัทรยศ 

๘๗. นายทํานอง  รุงระว ี

๘๘. นายทินกร  พูลพุฒ 

๘๙. นายทิวาชัย  อชันกุล 

๙๐. นายเทวญั  ทัพพยสวันต 

๙๑. นายเทวญั  วมิลสถติย 

๙๒. นายธงชัย  โคระทตั 

๙๓. นายธนกฤษ  เกษมสุขทว ี

๙๔. นายธนชัย  เหลางาม 

๙๕. นายธนพงศภณ  ชํานิ   

๙๖. นายธนวฒัน  เติมใจ 

๙๗. นายธนัท  ใจด ี

๙๘. นายธนันทชัย  สิงหเสวก   

๙๙. นายธนากร  ธีรการุณวงศ 

๑๐๐. นายธวัชชัย  ชําน ิ

๑๐๑. นายธวัชชัย  วิชาธร 

๑๐๒. นายธวัชชัย  ออนนุม 

๑๐๓. นายธญัญะ  ผลธัญญา 

๑๐๔. นายธญัเทพ  นราประสิทธิ ์

๑๐๕. นายธารนติย  ปุมตะมะ 

๑๐๖. นายธรีพงษ  ศรีสุคนธ 

๑๐๗. นายธรีศักดิ์  เล่ียมด ี

๑๐๘. นายธรีสิทธิ ์ เปยมธนาธิป 



 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๐๙. นายธรีะยุทธ  ภูมิพล 

๑๑๐. นายธรีะวฒัน  วฒันธรรม   

๑๑๑. นายธรีะศกัดิ ์ อนิทรทัต 

๑๑๒. นายนภดล  คงสมโอษฐ 

๑๑๓. นายนรเศรษฐ  ปาละสิงห   

๑๑๔. นายนราธปิ  แกวทอง 

๑๑๕. นายนรนิทร  ลภาธนะโชต ิ

๑๑๖. นายนเรศ  วชัระโชติพิมาย 

๑๑๗. นายนเรศ  สุวรรณกูฏ 

๑๑๘. นายนวพล  โพธิ์ใบ 

๑๑๙. นายนนัทวฒัน  พรศิริจินดา   

๑๒๐. นายนนัทวฒัน  สุวรรณนติย   

๑๒๑. นายนนัทวฒุิ  พุมอ่ํา 

๑๒๒. นายนิคม  กิจเฉลา 

๑๒๓. นายนธิิศ  ปรางหมู 

๑๒๔. นายนิพนธ  สังขปรีชา 

๑๒๕. นายนิมติ  ชโลธรสุทธ ิ

๑๒๖. นายนโิรจน  พันธุนนั 

๑๒๗. นายนวิัฒน  ใจบาล 

๑๒๘. นายนวิัตร  เสริมศิร ิ

๑๒๙. นายเนติ  คําตั๋น 

๑๓๐. วาที่รอยโท  บรรจง  ศรีสิตานนท   

๑๓๑. นายบรรเทิง  วัชรเสรีกุล 

๑๓๒. นายบอม  ปนธาน ี

๑๓๓. นายบัญชา  วงศถวิล 

๑๓๔. นายบัญญตัิ  ศรีทวีทูล 



 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๓๕. นายบัณฑิต  สีออน 

๑๓๖. นายบันลือ  ดอกคําเตย 

๑๓๗. นายบุญธรรม  จันทะรงัศร ี

๑๓๘. วาที่รอยตร ี บญุธรรม  หุยประเสริฐ   

๑๓๙. นายบุญนํา  เขียวพอด ี

๑๔๐. นายบุญรักษ  เมธาภควัฒพันธ 

๑๔๑. นายบุญเรือน  โถปญญา 

๑๔๒. นายบุญฤทธิ ์ ออนพรรณ 

๑๔๓. นายบุญลือ  โพธิข์ํา 

๑๔๔. นายบุญเลิศ  เกดิสมเกียรต ิ

๑๔๕. นายบุญเลิศ  อเนกบญุนธิ ิ

๑๔๖. สิบเอก  บญุสม  ยานะธรรม   

๑๔๗. นายบตุร  สุดสังข 

๑๔๘. นายเบญจมนิทร  ศรีสุข   

๑๔๙. นายปฏิวตัิ  สุขประกอบ 

๑๕๐. นายประจวบ  ใจดวง 

๑๕๑. นายประชุม  ใจกลา 

๑๕๒. นายประชุม  บวัมาศ 

๑๕๓. พันตร ี ประดิษฐ  แวงแกว   

๑๕๔. นายประธาน  มธุรพจน 

๑๕๕. นายประพจน  เสียมไหม   

๑๕๖. นายประพันธ  บุญสวัสดิ ์  

๑๕๗. นายประภาส  ฉตัรมงคล 

๑๕๘. นายประภาส  รมสุข   

๑๕๙. นายประมวล  พรหมพวย 

๑๖๐. นายประวตัร  พันธกอง 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๖๑. นายประวิทย  หนูคง 

๑๖๒. นายประสงค  กองแกว 

๑๖๓. นายประสพ  ปรุโปรง 

๑๖๔. นายประสาท  บตุรดา 

๑๖๕. นายประสิทธิ ์ ทองมวง 

๑๖๖. นายประสิทธิ ์ วงศประเสรฐิ 

๑๖๗. นายประสิทธิ ์ พองเสียง   

๑๖๘. นายประเสรฐิ  ประภามณฑล 

๑๖๙. นายประเสรฐิ  อิ่มใจ   

๑๗๐. นายประหยัด  ทัพธาน ี

๑๗๑. นายประหยัด  เริ่มดําริห 

๑๗๒. นายปราโมทย  เจริญเกษ   

๑๗๓. นายปรชีา  สาธร   

๑๗๔. นายปญญา  คําชก 

๑๗๕. นายปญญา  หลาวเพ็ชร 

๑๗๖. สิบโท  ปาน  อภัยจิตร 

๑๗๗. นายปยะ  รศัมิทตั 

๑๗๘. นายพงศธร  จิตรบรรเทา 

๑๗๙. นายพงษศธร  วาปโส 

๑๘๐. นายพงษศักดิ์  วฒุิหาสะ   

๑๘๑. นายพงษศักดิ์  สังเกตุใจ   

๑๘๒. นายพรชัย  หลิมตระกูล 

๑๘๓. นายพรมเมษฐ  จันทรสวาง 

๑๘๔. นายพลวัฒน  พิรตชิัยธนกุล 

๑๘๕. นายพลวุฒ ิ หาญสงคราม 

๑๘๖. นายพลัฏฐ  สุวรรณสิทธิ ์



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๘๗. นายพศิน  รุงเจรญิ 

๑๘๘. นายพัฒนพงศ  อินทรวารี   

๑๘๙. นายพัสกร  ถริะการ 

๑๙๐. นายพิง  ศรีเพ็ญ 

๑๙๑. นายพิทักษ  บัวทอง 

๑๙๒. นายพิศาล  นนัทเส 

๑๙๓. นายพิเศษ  กาญจนเตมีย 

๑๙๔. วาที่รอยตร ี พีรพล  เรืองจํารัส   

๑๙๕. นายพีระยุทธิ์  นงคยา   

๑๙๖. นายพูลศักดิ์  เพ็ชรพวง 

๑๙๗. นายไพฑูรย  คลายนชุ 

๑๙๘. นายไพฑูรย  โคตรพันธ 

๑๙๙. วาที่รอยตร ี ไพบูลย  พืชนกุูล   

๒๐๐. นายไพโรจน  จิตจํา 

๒๐๑. นายไพโรจน  ตัง้รูภักดีธรรม 

๒๐๒. นายไพโรจน  โตเทศ 

๒๐๓. นายไพศาล  จันทรกลับ 

๒๐๔. นายภวตั  งามคุณธรรม 

๒๐๕. นายภัทรพงก  จันทรวงศ   

๒๐๖. นายภาสกร  พรมสาร 

๒๐๗. นายมงคล  เล็กทรงเจรญิ 

๒๐๘. นายมณฑล  คลายสุบรรณ 

๒๐๙. นายมณเฑียร  สอนธรรม 

๒๑๐. นายมณเฑียร  สารจันทร 

๒๑๑. นายมนัส  แกวกูล 

๒๑๒. วาที่รอยตร ี มโนชย  จงรักวิทย   



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๒๑๓. นายมีสุข  วงษชืน่ 

๒๑๔. นายเมธี  บุญพิทักษ 

๒๑๕. นายยุทธนา  ปานพันธุโพธิ ์

๒๑๖. นายรังสันติ ์ โพธิราช 

๒๑๗. นายรัฐพล  ศรีวชโิรทัย 

๒๑๘. นายราทัณ  หมีเงิน 

๒๑๙. นายรุงโรจน  กิติลัทธาธิก 

๒๒๐. นายเรืองยศ  ดวงสูงเนนิ 

๒๒๑. นายละเอียด  อดุมรกัษ 

๒๒๒. นายวชริวฒัน  บุญพระรักษ   

๒๒๓. นายวรพจน  บํารงุเวช 

๒๒๔. นายวรพจน  พุมเจรญิด ี

๒๒๕. นายวรรณชัย  จองแก 

๒๒๖. นายวรากร  รื่นกมล 

๒๒๗. วาที่รอยตร ี วสันต  สยาม   

๒๒๘. นายวัชรพงษ  ผาขาวบวช 

๒๒๙. นายวัชระ  บญุมาก 

๒๓๐. นายวัชระศกัดิ ์ คงรอด   

๒๓๑. นายวัชรินทร  กิ่งมณี 

๒๓๒. นายวฒันพร  สุนทรเกต ุ

๒๓๓. นายวฒันา  ธรรมศริิจินดา 

๒๓๔. นายวฒันา  อมรรัตนานนท 

๒๓๕. นายวิจิตร  อิสสระ 

๒๓๖. นายวิชยะ  อินทโสตถ ิ

๒๓๗. นายวิชัย  ทองประสาน 

๒๓๘. นายวิชัย  ลือวัฒนะ 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๒๓๙. นายวิชัยโชค  สรอยทรัพย   

๒๔๐. นายวิชาญ  บญุมาก 

๒๔๑. นายวิชติ  ฉัว่เจรญิ 

๒๔๒. นายวิเชษฐ  เย็นฉ่ํา 

๒๔๓. นายวิเชียร  เจนจบเขต 

๒๔๔. นายวิฑูรย  จันทขาว 

๒๔๕. นายวนิัย  ศรีภักดิ ์

๒๔๖. นายวนิัย  ศิริเบ็ญนรตัน 

๒๔๗. นายวนิิจ  ภูชัยศรีสัมฤทธิ ์

๒๔๘. จาสิบเอก  วิภาส  บุญเลิศ   

๒๔๙. นายวริัช  ชิ้นอาภรณ 

๒๕๐. นายวริัช  มูนกีุล 

๒๕๑. นายวริัช  สาตบิุตร 

๒๕๒. นายวริัช  ส่ือสุวรรณ 

๒๕๓. นายวโิรจน  ภูลวรรณ 

๒๕๔. นายวโิรจน  ครองงาม 

๒๕๕. นายวโิรจน  งามประเสริฐ 

๒๕๖. นายวโิรจน  สังฆกิจ 

๒๕๗. นายวิสันต  นาเจรญิ 

๒๕๘. นายวิสุทธิ์  พิมพมาศ 

๒๕๙. นายวรีเดช  มะแพทย 

๒๖๐. นายวรีะชัย  จับปรั่ง 

๒๖๑. นายวรีะชัย  ผิวรักษา 

๒๖๒. นายวรีะศกัดิ ์ สําราญใจ 

๒๖๓. นายวฒุิพงษ  โภชะโน 

๒๖๔. นายศราวธุ  ทรัพยโมค 



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๒๖๕. นายศักดิ์ชัย  เจรญิปร ุ

๒๖๖. นายศักดิ์ชัย  ไชยรักษ 

๒๖๗. นายศักดิ์ชัย  เรืองรตันสุนทร 

๒๖๘. นายศักดิ์เดชน  ธรรมสะเร   

๒๖๙. นายศักรินทร  ไพศาลกิจ 

๒๗๐. นายศิริพงษ  ชูจันทร 

๒๗๑. นายศิลปชัย  บญุแท 

๒๗๒. นายศุภกฤษ  เลาพินิช 

๒๗๓. นายศุภนมิิต  นนทะโคตร 

๒๗๔. นายศุภัช  โพธิศ์รีทอง 

๒๗๕. นายสงกรานต  สุขภูม ิ

๒๗๖. นายสงา  นางแล 

๒๗๗. นายสถิรพร  เชาวนชัย 

๒๗๘. นายสนธยา  บุญไทย 

๒๗๙. นายสนอง  คงอปุ 

๒๘๐. นายสนิท  อําพันธ 

๒๘๑. นายสมเกียรต ิ ภูเจริญ 

๒๘๒. นายสมเกียรต ิ อนทอง   

๒๘๓. นายสมเกียรต ิ แกวสุจรติ   

๒๘๔. นายสมควร  จันทะคุณ 

๒๘๕. นายสมคดิ  ปจันทบตุร 

๒๘๖. นายสมเจษฎ  ชมภูเพชร 

๒๘๗. นายสมชาย  สันกลกิจ 

๒๘๘. นายสมนกึ  สอวฒันชาต ิ

๒๘๙. นายสมบตัิ  จันทรา 

๒๙๐. นายสมบตัิ  ศรปีระเสรฐิ 



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๒๙๑. นายสมบตัิ  อาวะภาค 

๒๙๒. นายสมบรูณ  กลอมจิต 

๒๙๓. นายสมบรูณ  สุขศรีเพ็ง 

๒๙๔. นายสมปอง  ตัง้เรกิ 

๒๙๕. นายสมพงษ  โชตินอก 

๒๙๖. นายสมพร  บญุเอกใหญ 

๒๙๗. วาที่รอยตร ี สมพร  กรินทะ   

๒๙๘. นายสมภพ  อุณหชาต ิ

๒๙๙. นายสมรชัย  แผนสุวรรณ 

๓๐๐. นายสมศกัดิ ์ แตงออน 

๓๐๑. นายสมศกัดิ ์ พันธุพิชัย 

๓๐๒. นายสมศกัดิ ์ เวียงสมุทร 

๓๐๓. นายสมสวน  พระทองคํา 

๓๐๔. นายสมัย  นาคสุวรรณ 

๓๐๕. นายสมัย  ศรรีะวัตร 

๓๐๖. วาที่รอยตร ี สมาน  ศรีมงคล   

๓๐๗. นายสราวุธ  หงษออน   

๓๐๘. นายสวัสดิ์  ทาวคําลือ 

๓๐๙. นายสวาง  เขียวลี 

๓๑๐. นายสังเวียน  บวัผาง 

๓๑๑. นายสัญชัย  ชมภูพล 

๓๑๒. นายสัญญา  จีนบญุผา 

๓๑๓. นายสันติภาพ  มาเจรญิ 

๓๑๔. นายสันติภาพ  บัววัฒนา   

๓๑๕. นายสัมพันธ  พันชนกกุล 

๓๑๖. นายสัมฤทธิ์  จันทะร ี



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๓๑๗. นายสาทร  หวงัพัฒน 

๓๑๘. นายสาธติ  ดวนแสง 

๓๑๙. นายสายัณ  หมืน่พันธ 

๓๒๐. นายสายันญ  วงษมาน 

๓๒๑. นายสาเหะดาโอะ  สาเหะอาแซ   

๓๒๒. นายสําเรงิ  ธรมีฤทธิ ์

๓๒๓. สิบเอก  สําเริง  รอยแกว   

๓๒๔. นายสิทธิชัย  ผลวิจิตร 

๓๒๕. นายสิทธิเดช  พันธุนติิพงศ   

๓๒๖. นายสิทธิพงษ  ศติภาสพิศุทธิ์   

๓๒๗. นายสินาท  ศรีสุวรรณ 

๓๒๘. นายสิรายุทธ  พับเพลิง 

๓๒๙. นายสิริพงษ  รอดลอย 

๓๓๐. นายสุขสันต  จิตรออนนอม 

๓๓๑. นายสุชาติ  จันทรดํา 

๓๓๒. นายสุชาติ  โสภานุสนธิ ์

๓๓๓. นายสุทธิพงษ  จันทรเพ็ญ 

๓๓๔. นายสุทัศน  ฐิตริะวีวงศ 

๓๓๕. นายสุทัศน  ศรดีาเดช 

๓๓๖. วาที่รอยตร ี สุทัศน  คําเปก   

๓๓๗. นายสุทิศ  เจรจา 

๓๓๘. นายสุเทพ  สวางศร ี

๓๓๙. นายสุเทพ  อินทร 

๓๔๐. นายสุธิชัย  คาํมาโย 

๓๔๑. นายสุนทรศักดิ์  เคหารมย   

๓๔๒. นายสุนติย  เอี่ยมองค 



 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๓๔๓. นายสุพจน  ฟกออน 

๓๔๔. นายสุพรม  พรหมโสภา 

๓๔๕. นายสุพล  จันทวานิช 

๓๔๖. นายสุพล  โพธิ์แกว 

๓๔๗. นายสุภาพ  ทองนวล 

๓๔๘. นายสุภาพ  ใหญไลบาง 

๓๔๙. นายสุมน  พินิจปรีชา 

๓๕๐. นายสุมติร  คําเวียงคํา 

๓๕๑. นายสุมติร  สมศร ี

๓๕๒. นายสุรชัย  วิทยสิทธิศาสตร 

๓๕๓. นายสุรเชษฐ  เดชาพิทักษ 

๓๕๔. นายสุรเดช  พงษสุขพิณ 

๓๕๕. นายสุรพล  ฉิมพิบูลย 

๓๕๖. นายสุรพล  มุทะสิน 

๓๕๗. นายสุรพล  วหิคไพบูลย 

๓๕๘. วาที่รอยโท  สุรพันธ  พวงใต   

๓๕๙. นายสุรสิทธิ์  ถือสัตย 

๓๖๐. สิบเอก  สุรสิทธิ์  ชํานาญอักษร   

๓๖๑. นายสุระนติ  สวนสอน 

๓๖๒. นายสุรินทร  ชนะสิทธิ ์

๓๖๓. วาที่รอยตร ี สุริยัน  จันทรา   

๓๖๔. นายสุวรรณ  ปลายแกน 

๓๖๕. นายสุวฒัน  แกลวกลา 

๓๖๖. นายสุวฒัน  เพชรขาว 

๓๖๗. นายสุวิชชา  พันธุบุญปลูก 

๓๖๘. นายสุวิทย  ศรีวงษา 



 หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๓๖๙. ดาบตํารวจ  สุวิทย  ภูนาเงนิ   

๓๗๐. นายเสนห  รักรงค 

๓๗๑. นายเสรมิศิษฐ  พิมพันธด ี  

๓๗๒ นายเสาวพจน  รตันบรุี   

๓๗๓. นายโสภณ  สอนวิทย 

๓๗๔. นายไสว  ลัษณาวงศ 

๓๗๕. นายอชิรวัชร  ศรีธนิันท 

๓๗๖. จาสิบตํารวจ  อดิศกัดิ ์ จันทิหลา   

๓๗๗. นายอดิสรณ  กล่ินขจร 

๓๗๘. นายอดุลยชาต ิ ขันธมะ   

๓๗๙. จาสิบเอก  อธิศ  แสงมณี   

๓๘๐. นายอนนัต  ใจทน 

๓๘๑. ดาบตํารวจ  อนนัต  บุญรอด   

๓๘๒. นายอนนัท  หรุนเจิญ 

๓๘๓. นายอนริุจน  สุขตะโก 

๓๘๔. นายอภิเชษฐ  เพชรจีน 

๓๘๕. นายอภิเดช  พ่ึงเกต ุ

๓๘๖. นายอภินนัท  กล่ันเกษตรวทิย 

๓๘๗. นายอภิรักษ  สงวนรักษ 

๓๘๘. นายอภิวิชญ  ภูทับทิม   

๓๘๙. นายอภิสิทธิ ์ เลขาตระกูล 

๓๙๐. นายอรรณพ  ลาภมาก 

๓๙๑. นายอรรถพร  เกงกสิกรณ 

๓๙๒. นายอรรนพ  พิศสุพรรณ 

๓๙๓. นายอรุณรัชช  แสงพงษ 

๓๙๔. นายอังคาร  สมคะเณย 



 หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๓๙๕. นายอับดุลการิม  ยีดาํ   

๓๙๖. นายอาคม  ศิริจันทร 

๓๙๗. นายอาณัติ  สีเหลือง 

๓๙๘. นายอานนท  ตาวพรม 

๓๙๙. นายอายุโท  เทพสงา 

๔๐๐. นายอํานาจ  ชูทอง 

๔๐๑. นายอิสรา  วงษเสนา 

๔๐๒. นายอุดม  ชื่นใจด ี

๔๐๓. วาที่รอยตร ี อุทัย  สินแตง   

๔๐๔. นายเอกชัย  ใชประทมุ 

๔๐๕. นายเอกตะวัน  ดอกพิกุล   

๔๐๖. วาที่รอยตร ี เอกพนธ  ศรีไหม   

๔๐๗. นายเอกศักดิ์  อินทนะ 

๔๐๘. นางสาวกนกพร  ลีธนวฒัน   

๔๐๙. นางกนกไพร  ทองบญุโท 

๔๑๐. นางกมลวรรณ  สุขตะโก   

๔๑๑. นางสาวกรกนก  บัวสุภาพ   

๔๑๒. นางกรรณิกา  พงศวฒุิศกัดิ ์

๔๑๓. นางกรรณิการ  มวงมติร   

๔๑๔. นางกรรตัน  คามาก 

๔๑๕. นางกรองจิตต  อาดรู   

๔๑๖. นางสาวกญัญา  ภูทวี   

๔๑๗. นางกญัญาณี  หลวงภักด ี

๔๑๘. นางกนัตกนิษฐ  เฮงภูเจริญ   

๔๑๙. นางกาญจนพรรณ  นุสิทธิ์   

๔๒๐. นางกาญจนา  คําประชา 



 หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๔๒๑. นางกาญจนา  คําแสง 

๔๒๒. นางกาญจนา  ประสาทศิลป 

๔๒๓. นางสาวกาญจนา  ชอบดี   

๔๒๔. นางสาวกาญจนา  เปรมภิรกัษา   

๔๒๕. นางกานตธรีา  ทาศิลา   

๔๒๖. นางสาวเกศสุดา  อินทรโอสถ   

๔๒๗. นางเกศิณี  เขียวพอด ี

๔๒๘. นางเกสร  ศรีวไิลสุสลิม 

๔๒๙. นางสาวใกลรุง  กล่ันคันฑา   

๔๓๐. นางสาวขนิษฐา  ปนทอง   

๔๓๑. นางสาวคะนึง  เล่ือนชดิ   

๔๓๒. นางคคันางค  รองหานาม   

๔๓๓. นางคาํนึง  ชปูระสูตร 

๔๓๔. นางเงินยวง  ไชยมณี 

๔๓๕. นางจงกล  อุณหพงศา 

๔๓๖. นางจรรยา  แสนไทย 

๔๓๗. นางจันทร  แกวทะวนั 

๔๓๘. นางจันทรา  อดุมพงศอนนัต 

๔๓๙. นางสาวจันทรา  แสวงดี   

๔๔๐. นางจิตราภรณ  เชื้อวงศ   

๔๔๑. นางจินดา  ประไพพงศ 

๔๔๒. นางจินตนา  นิลผาย 

๔๔๓. นางสาวจินตนา  สังขรุง   

๔๔๔. นางจิรวรรณ  เดชทองคํา 

๔๔๕. นางจิรากนั  รัตนทัศนีย 

๔๔๖. นางจุฑาพล  เจนนามแกว 



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๔๔๗. นางจุฑามาศ  ทองออน 

๔๔๘. นางสาวจุฑามาศ  วิรุฬหธานี   

๔๔๙. นางจุรีพร  นิลสังข 

๔๕๐. นางจุฬีมาศ  ไวยานิกรณ 

๔๕๑. นางฉววีรรณ  โคกครุฑ 

๔๕๒. นางสาวฉฐันนัท  ฉนัทกุล   

๔๕๓. นางฉัตรฤทัย  จันทรสุริยพงษ 

๔๕๔. นางเฉลิมศรี  นิพวงลา 

๔๕๕. นางเฉลียว  แสงสุวรรณ 

๔๕๖. นางสาวชนางรกัษ  มั่นนุช   

๔๕๗. นางชนาภา  หมื่นวงศ 

๔๕๘. นางสาวชนิดา  อนิทรกระทกึ   

๔๕๙. นางสาวชวนจิต  เอี่ยมฉ่ํา   

๔๖๐. นางชวนพิศ  พุฒนกุล 

๔๖๑. นางชวนพิศ  สอนวิทย 

๔๖๒. นางชานิกา  พลพา 

๔๖๓. นางชดุาภา  วฒันะนุพงษ 

๔๖๔. นางชตุิกาญจน  สระบวั   

๔๖๕. นางสาวโชตศกิาญจน  ยุตธิรรมนนท   

๔๖๖. นางญาณี  ปลองไหม 

๔๖๗. นางฐติิมน  เลิศธนโชคชัย 

๔๖๘. นางสาวณัฐกฤตา  ไพศาลสมบัต ิ  

๔๖๙. นางสาวณัฐนันท  งามนิล 

๔๗๐. นางณัฐมน  พันธุชาตร ี

๔๗๑. นางดวงจันทร  คชาชวีะ 

๔๗๒. นางดวงเดอืน  นามนัย 



 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๔๗๓. นางสาวดารณี  เวณุจันทร 

๔๗๔. นางเตือนใจ  สําลีขาว 

๔๗๕. นางทรัพยเจริญ  พันธขะวงค   

๔๗๖. นางทัศนีย  จันทรแสงศร ี

๔๗๗. นางทัศนีย  จิตจํา 

๔๗๘. นางทิพเรศ  ศรนีวลด ี

๔๗๙. นางทิพวรรณ  แฟงจันทร   

๔๘๐. นางเทพิน  ยุวพันธ 

๔๘๑. นางสาวธนกฤตา  พุมเพชร   

๔๘๒. นางธนวรรณ  บุดด ี

๔๘๓. นางสาวธติิมา  จักรเพชร   

๔๘๔. นางธีราพร  สัตยานนท 

๔๘๕. นางนงเยาว  สุขสมยศ 

๔๘๖. นางสาวนงราม  เหมืองศรี   

๔๘๗. นางสาวนงลักษณ  เอี่ยมรักษา   

๔๘๘. นางนภาพร  พลวิเศษ 

๔๘๙. นางนริศรา  อินสูงเนนิ 

๔๙๐. นางสาวนริสา  ณ  นคร   

๔๙๑. นาวาเอกหญงิ  นวลจันทร  นาคบวั   

๔๙๒. นางสาวนวลนอย  คชาชวีะ 

๔๙๓. นางสาวนวลสมร  เถื่อนปฐม   

๔๙๔. นางนัจกร  สถานทรัพย 

๔๙๕. นางนันทนา  ศรวีะรมย 

๔๙๖. นางนันทพร  แกวแท 

๔๙๗. นางนันทยา  ผกาวัลย 

๔๙๘. นางสาวนนัทิกานต  พันธสงา   



 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๔๙๙. นางสาวนัยณปพร  เรืองเดชวรากุล   

๕๐๐. นางนาฎเฉลียว  ศตีิสาร 

๕๐๑. นางนิตยาพันธ  ปาณช ู

๕๐๒. นางนิภาภรณ  เขียวเขวา 

๕๐๓. นางสาวนริมล  อนัชม   

๕๐๔. นางนิศากร  พลซา 

๕๐๕. นางนิอร  นามศร ี

๕๐๖. นางสาวนชุนารถ  จันทรประภาพ   

๕๐๗. นางนุชสรา  ทรัพยแตง 

๕๐๘. นางสาวเนาวรัตน  นกตอ   

๕๐๙. นางบรรจง  พุมนาค 

๕๑๐. นางบงัอร  เทพบาท 

๕๑๑. นางบวัเรียน  สุขภูม ิ

๕๑๒. นางสาวบญุครอง  กุลดี   

๕๑๓. นางสาวบญุญานุช  ชนิชาด   

๕๑๔. นางสาวบญุรตัน  ศรีบญุตา   

๕๑๕. นางบรุัสกร  โพธิทรัพย 

๕๑๖. นางเบญจมาศ  แกวประเสรฐิ   

๕๑๗. นางเบ็ญจรงค  แสงสุกวาว   

๕๑๘. นางสาวเบญ็จา  ถาวรอนกุลูกิจ   

๕๑๙. นางสาวปฏิญญา  บญุเลิศ   

๕๒๐. นางปทิตตา  ธรรมเจริญ 

๕๒๑. นางประกายแกว  เงนิกร   

๕๒๒. นางสาวประทุมวดี  ศักดิ์กาญจนรตัน   

๕๒๓. นางสาวประไพพร  อุทธิยา   

๕๒๔. นางประภาพรรณ  เฉลิมวฒัน   



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๕๒๕. นางปริยา  ซื่อวฒันากุล 

๕๒๖. จาสิบตํารวจหญงิ  ปรดีา  ปรางหมู   

๕๒๗. นางปวีณณุช  นาคโต 

๕๒๘. นางปวีณา  สุขจิตร 

๕๒๙. นางปยอร  อินทรสูต 

๕๓๐. นางปยาณี  ชํานาญภักด ี

๕๓๑. นางสาวปุณยาพร  ลีธนวัฒน   

๕๓๒. นางผการตัน  คงอยูสุข 

๕๓๓. นางผอบจันทร  แตรไตรรงค   

๕๓๔. นางพจน ี ออนเพ็ง 

๕๓๕. นางพรชนก  ทากิตต ิ

๕๓๖. นางพรทิพย  สิงหเสน ี

๕๓๗. นางพรธิภา  ตนะวรรณสมบตั ิ

๕๓๘. นางพรพิมล  บญุรอต 

๕๓๙. นางพรรณพิมล  จันทรกลับ   

๕๔๐. นางพรรณี  ไกรฤทธิราญ 

๕๔๑. นางสาวพรระว ี สีเหลืองสวสัดิ์   

๕๔๒. นางพรศริิ  มีจ่ันเพชร 

๕๔๓. นางสาวพัชรนิทร  รตันวิภา   

๕๔๔. นางพัชร ี ฉัตรใจคํา 

๕๔๕. นางพัชร ี คงอุป 

๕๔๖. นางพาตีเมาะ  สะดียาม ู

๕๔๗. นางพิมประไพ  ติชวงศ   

๕๔๘. นางพิมลพรรณ  บางโมรา   

๕๔๙. นางสาวพิรญาณ  โคตรชมพู   

๕๕๐. นางพูลศร ี พรหมดนตร ี



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๕๕๑. นางเพชรราลัย  แตงนอย   

๕๕๒. นางสาวเพ็ญนภา  เรืองเดช   

๕๕๓. นางสาวเพ็ญศิริ  กองมงคล   

๕๕๔. นางภัทรพร  พรสวรรค 

๕๕๕. นางภัทรพร  ครุตรารกัษ 

๕๕๖. นางภัทรวด ี เกตคุํา 

๕๕๗. นางภาณมาสก  ศวิพันธพงศ   

๕๕๘. นางภาวณี  สุคนธชาต ิ

๕๕๙. นางมณี  เกิดปาน 

๕๖๐. นางสาวมณีพร  เตชะวัชรีกลุ   

๕๖๑. นางมยุรา  เครือศร ี

๕๖๒. นางมยุรี  ศรีสมโภชน 

๕๖๓. นางมะลิ  เครือรตัน 

๕๖๔. นางมะลิ  คงสกุล 

๕๖๕. นางมัณฑนาภรณ  ปยภัทร   

๕๖๖. นางมกุดา  เล่ียมด ี

๕๖๗. นางเมลดา  สมณะรัชกร 

๕๖๘. นางสาวยุภาพร  ปาวงค   

๕๖๙. นางยุรดา  ทองธนฐากุล 

๕๗๐. นางยุวดี  วงษอินตา 

๕๗๑. นางสาวยุวนุช  ปกษิณ   

๕๗๒. นางเยาวเรศ  จันทรสุพัฒน 

๕๗๓. นางเยาวลักษณ  นุชกรรณ   

๕๗๔. นางรจนา  บตุรเพชร 

๕๗๕. นางรพีพรรณ  ขาวศร ี

๕๗๖. นางระจิต  บาเปย 



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๕๗๗. นางรชัน ี พาลเสือ 

๕๗๘. นางรตันา  โฆษิอาภา 

๕๗๙. นางราํเพย  นําทรัพยรุงโรจน 

๕๘๐. นางราํเพย  ทินกระโทก 

๕๘๑. นางราํไพ  เหลือประเสรฐิ 

๕๘๒. นางเรณู  คําภักด ี

๕๘๓. นางลมัย  จันทรคุม 

๕๘๔. นางลมายมาศ  ปราชญวฒุกิุล   

๕๘๕. นางลัดดา  ปริยัติฆรพันธ 

๕๘๖. นางลัดดา  อุดมกูล 

๕๘๗. นางสาวลัดดาวัลย  หมวกพิมาย   

๕๘๘. นางสาวลําเจียก  สังขประเสริฐ   

๕๘๙. นางลําดวน  จิตตจํานงค 

๕๙๐. นางสาวเลิศจันฑา  สีเหลืองสวัสดิ ์  

๕๙๑. นางวรทิพ  จันทรา 

๕๙๒. นางสาววรรณจันทร  จุธากรณ   

๕๙๓. นางวรรณชนก  พิเรนทร   

๕๙๔. นางวรรณเพ็ญ  หมอนมา   

๕๙๕. นางวรรณภา  ชุมกล่ิน 

๕๙๖. นางวรรณา  พัฒนเจริญวงศ 

๕๙๗. นางวรา  มะโนมัน่ 

๕๙๘. นางวราภรณ  อนหมูทอง 

๕๙๙. นางวราภรณ  สวางการ 

๖๐๐. นางวลัยพร  สุริยศ 

๖๐๑. นางวลัยรัตน  อาจแกว 

๖๐๒. นางสาววชันี  ประยูรทอง 



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๖๐๓. นางวันดี  ชนะภัย 

๖๐๔. นางวันทนา  สุขษาสุณี 

๖๐๕. นางวันทนา  ผลผกา 

๖๐๖. นางวันเพ็ญ  ศรีเหรา 

๖๐๗. นางสาววนัเพ็ญ  ศรสุวรรณ   

๖๐๘. นางสาววนัเพ็ญ  พิทักษ   

๖๐๙. นางวัลภา  ชื่นโชคสันต 

๖๑๐. นางวัลยลดา  พงษเภตรารัตน 

๖๑๑. นางวัลลภา  ศิรริัตนพิริยะ 

๖๑๒. นางวาร ี จันทิมาพร 

๖๑๓. นางวาสนา  แสงเงิน 

๖๑๔. นางสาววิจิตรา  ใจตะมา   

๖๑๕. นางสาววิภาพรรณ  สารภักดิ์   

๖๑๖. นางสาววิภาวดี  แสงสายภักดี   

๖๑๗. นางสาววริาภรณ  ทหีอคํา   

๖๑๘. นางวิลาวัณย  บุญเพียง 

๖๑๙. นางวิลาวัณย  อาํไพพันธุ 

๖๒๐. นางวิไลพร  พันธุศิลป 

๖๒๑. นางสาววไิลวรรณ  บญุสนอง   

๖๒๒. นางสาววรีด ี ดานเจรญิลาภ 

๖๒๓. นางแววตา  ณ  บางชาง 

๖๒๔. นางศรีไพร  ศรีระวตัร 

๖๒๕. นางศศิดา  ใจสถาน 

๖๒๖. นางศมิาภรณ  สกุลด ี

๖๒๗. นางสาวศริิญญา  จรเทศ   

๖๒๘. นางศริินภา  สินทอง 



 หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๖๒๙. นางสาวศริิพร  ชาตยานนท   

๖๓๐. นางศริิมาภรณ  ไชยปราบ   

๖๓๑. นางสาวศริิยา  อินทกาโมทย   

๖๓๒. นางศริิรตัน  แสงอไุร 

๖๓๓. นางสาวศุภวรรณ  เครือแกว   

๖๓๔. นางศุภางค  ศรีไพล 

๖๓๕. นางสกนีรกัษ  บุญม ี

๖๓๖. นางสงกรานต  บัวคาํเกดิ 

๖๓๗. นางสมคิด  ออมสิน 

๖๓๘. นางสาวสมบูรณ  ไตรยาวฒัน 

๖๓๙. นางสมพร  กอทรัพย   

๖๔๐. นางสมหมาย  วัฒนพละศริ ิ

๖๔๑. นางสมหมาย  เสถียรธรรมวทิย   

๖๔๒. นางสมหมาย  ประเสริฐเจรญิสุข   

๖๔๓. นางสรนิยา  ขอเจรญิ 

๖๔๔. นางสวาง  แสนศรีแกว 

๖๔๕. นางสาวสาธิตา  อมรนรพัฒน   

๖๔๖. นางสายสุรีย  ปุสยตานนท 

๖๔๗. นางสิรยา  เบญจจินดา 

๖๔๘. นางสิรนิทร  นรนิทร 

๖๔๙. นางสิรนิยา  มนิ ิ

๖๕๐. นางสาวสุกญัญา  เทียมวงศ   

๖๕๑. นางสาวสุกัลยา  พรมหอม   

๖๕๒. นางสุจิตรา  ไชยฤกษ 

๖๕๓. นางสุชาดา  โพธิ์พล 

๖๕๔. นางสุชาวดี  ขันโท 



 หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๖๕๕. นางสาวสุณีย  จันทรเกดิ   

๖๕๖. นางสาวสุดารตัน  ปานทอง   

๖๕๗. นางสาวสุธาสิน ี ถนอมเชย   

๖๕๘. นางสาวสุนนัทา  ถตีิปริวตัร   

๖๕๙. นางสุนี  มณีวรรณ   

๖๖๐. นางสาวสุพิชญา  อาภาวศิน   

๖๖๑. นางสุภัตรา  สาขา 

๖๖๒. นางสุภาพรรณ  เชื้อวงศ   

๖๖๓. นางสาวสุภาพัฒน  ทิพยแสง   

๖๖๔. นางสุภาวด ี ปฐมพุทธธิรรม   

๖๖๕. นางสาวสุภิญญา  จาโรทก   

๖๖๖. นางสุมนา  ศรีโฉม 

๖๖๗. นางสุมาลี  ไชยสุระ 

๖๖๘. นางสุรีย  ธรรมกุล 

๖๖๙. นางสุวรรณา  อาภะระโณ 

๖๗๐. นางสุวรรณี  เกื้อสังข 

๖๗๑. นางสุวิชาดา  ชัยตระกูล 

๖๗๒. นางสาวเสาวณี  เรวตัโต   

๖๗๓. นางหงษา  เทพพิชัย 

๖๗๔. นางสาวหนึ่งฤทัย  อรุณรมัย   

๖๗๕. นางเหรียญทอง  คํายอง 

๖๗๖. นางอนงควรรณ  เชียงวงค   

๖๗๗. นางอนุสรา  ทรัพยภักด ี

๖๗๘. นางสาวอโนชา  มณีุชัย   

๖๗๙. นางสาวอมรรตัน  คงประทีป   

๖๘๐. นางสาวอรทัย  ทองฤกษฤทธิ์   



 หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถนุายน   ๒๕๕๕ 
 

 

๖๘๑. นางอรพิน  พันธโภชน 

๖๘๒. นางอรพิน  งามสุธรรม 

๖๘๓. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณนอย 

๖๘๔. นางอรวรรณ  แกนสาร 

๖๘๕. นางสาวอรอนงค  อุทารเวสารัช   

๖๘๖. นางสาวอวยพร  บุญทะโก   

๖๘๗. นางสาวอัจฉรา  พิสุทธกิรพงษ   

๖๘๘. นางอญัชลี  หนูสว ี

๖๘๙. นางอมัพร  งามผอง 

๖๙๐. นางอมัพร  ขวญักลาง 

๖๙๑. นางอมัพวรรณ  เปยมนนทกุล   

๖๙๒. นางอาภรณ  ดําเนนิ 

๖๙๓. นางอารี  จันทนนท 

๖๙๔. นางอํานวย  ลีนา 

๖๙๕. นางสาวอิงอร  เอกนิล   

๖๙๖. นางอิสรีย  ขาวสําอาง 

๖๙๗. นางอบุล  สีหาวงษ   

๖๙๘. นางอบุลทิพย  คชกูล   

๖๙๙. นางอไุรวรรณ  สนิทไชย 
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