
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง   พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก  
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   
วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๘  รวมทั้งส้ิน  ๖,๘๒๓  ราย  ดังรายพระนามและรายนามทายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑  ธนัวาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 



 หนา   ๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

รายพระนามและรายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 

มหาปรมาภรณชางเผือก 
๑ หมอมเจาทองคําเปลว  ทองใหญ 
๒ พลเรือตรี หมอมเจาปุสาณ  สวัสดิวัตน 
๓ หมอมเจาภีศเดช  รัชน ี
๔ นายกันตธีร  ศุภมงคล 
๕ นายทนง  พิทยะ 
๖ นายพงษศักด์ิ  รักตพงศไพศาล 
๗ นายสุชัย  เจริญรัตนกุล 
๘ นายนิพิฏฐ  อนิทรสมบัติ 
๙ นายประเสริฐ  พงษสุวรรณศิริ 
๑๐ นายวินัย  เสนเนียม 
๑๑ นายสุวโรช  พะลัง 
๑๒ นายคําพันธ  ปองปาน 
๑๓ นายเชาวน  มณีวงษ 
๑๔ นายประสงค  โฆษิตานนท 
๑๕ นายพิเชฐ  พัฒนโชติ 
๑๖ นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ 
๑๗ นายวิจิตร  มโนสิทธิศักด์ิ 
๑๘ นายวิโรจน  อมตกุลชัย 
๑๙ พลตํารวจตรี วีระ  อนันตกูล 
๒๐ นายเกษม  รุงธนเกียรติ 
๒๑ นายจาตุรงค  เพ็งนรพัฒน 

๒๒ นายฉลาด  ขามชวง 
๒๓ นายชาญชัย  ชัยรุงเรือง 
๒๔ นายชูชาติ  หาญสวัสด์ิ 
๒๕ นายตุน  จินตะเวช 
๒๖ นายธรรมา  ปนสุกาญจนะ 
๒๗ นายประชาธิปไตย  คําสิงหนอก 
๒๘ นายประทวน  เขียวฤทธิ์ 
๒๙ นายเปรมศักด์ิ  เพียยุระ 
๓๐ นายมานพ  จรัสดํารงนิตย 
๓๑ นายวิทยา  ภูมิเหลาแจง 
๓๒ นายสิทธิชัย  โควสุรัตน 
๓๓ นายสุชาติ  โชคชัยวัฒนากร 
๓๔ นายสุพัฒน  ธรรมเพชร 
๓๕ นายสุรเชษฐ  มาศดิตถ 
๓๖ นายสุรศักด์ิ  อนรรฆพันธ 
๓๗ นายสุรสิทธิ์  นิติวุฒิวรรักษ 
๓๘ นายอิสสระ  สมชัย 
๓๙ นายเอี่ยม  ทองใจสด 
๔๐ นายจารุอุดม  เรืองสุวรรณ 
๔๑ นายไชยยศ  จิรเมธากร 
๔๒ นายเกรียงศักด์ิ  วัฒนวรางกูร 



 หนา   ๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๔๓ นายชาญยุทธ  ปทุมารักษ 
๔๔ นายบุญรอด  โบวเสรีวงศ 
๔๕ นายกฤตยชญ  ศิริเขต 
๔๖ นายชูเฉลิม  ไชยเสนา 
๔๗ นายถาวร  เกียรติทับทิว 
๔๘ นายประณม  ถวัลยลาภา 
๔๙ นายสุพจน  สาทรกิจ 
๕๐ นายหัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล 
๕๑ นายอดุล  จันทรศักด์ิ 
๕๒ นายอําพน  เจริญชีวินทร 
๕๓ พลตํารวจตรี เอกชยั  วารุณประภา 
๕๔ นายจาดุร  อภิชาตบุตร 
๕๕ พลตํารวจเอก จุมพล  มั่นหมาย 
๕๖ นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต 
๕๗ นายปรีชา  วัชราภัย  
๕๘ นายสมเจตน  เตรคุพ 
๕๙ นายสุรัศมิ์พรรณ  ดุลยจินดา 
๖๐ นายสุรินทร  ตัณฑนันทน 
๖๑ นายสุรินทร  ศรีวิทยา 
๖๒ พลเอก เกษม  คเชนทรชาติ 
๖๓ พลเอก ฉัตรเฉลิมพล  บุศยกุล 
๖๔ พลเอก ชาตรี  พัธนพันธุ 
๖๕ พลเอก ชุมแสง  สวัสดิสงคราม 
๖๖ พลเอก ณรงค  นิลวาศ 
๖๗ พลเอก โตมร  กิตติโสภณ 
๖๘ พลเอก ธนู  ศรียากูล 
๖๙ พลเอก นพดล  อินทปญญา 

๗๐ พลเอก นิมิตร  จารุเวศ 
๗๑ พลเอก ผานโผน  อนิทรทัต 
๗๒ พลเอก พงษเทพ  กนิษฐานนท 
๗๓ พลเอก พงษศักด์ิ  เอกบรรณสิงห 
๗๔ พลเอก พินิจ  โจมพรม 
๗๕ พลเอก พิศณ ุ อุไรเลิศ 
๗๖ พลเอก พิศาล  วัฒนวงษคีรี 
๗๗ พลเอก ไพโรจน  นาคฉัตรีย 
๗๘ พลเอก ภาณุศักด์ิ  สวางเนตร 
๗๙ พลเอก ภิรมย  ตังครัตน 
๘๐ พลเอก มน ู สายัณหนิโครธ 
๘๑ พลเอก ยืนยง  ศรีดามา 
๘๒ พลเอก เลิศฤทธิ ์ เวชสวรรค 
๘๓ พลเอก วรรณะ  มังคะลี 
๘๔ พลเอก วิชญ  ไขรัศมี 
๘๕ พลเอก วีระพันธ  ปทมานนท 
๘๖ พลเอก ศักด์ิสิน  ทิพยเกษร 
๘๗ พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน 
๘๘ พลเอก สมโภชน  จินดาวัฒนะ 
๘๙ พลเอก สมาน  บุญยงค 
๙๐ พลเอก สุชิน  บุญรอด 
๙๑ พลเอก สุทธิรักษ  กาญจนารักษ 
๙๒ พลเอก สุนทร  ขําคมกุล 
๙๓ พลเอก สุรพันธ  พุมแกว 
๙๔ พลเอก เสริมศักด์ิ  วิเศษไชยศรี 
๙๕ พลเอก อนุสรณ  เทพธาดา 
๙๖ พลเอก อรพัฒน  สุกไสว 



 หนา   ๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๙๗ พลเอก เอนก  สิทธิวงศ 
๙๘ พลเรือเอก กานต  คชวัฒน 
๙๙ พลเรือเอก ขจรศักด์ิ  ประดับวิทย 
๑๐๐ พลเรือเอก จรัย  โกมุทแดง 
๑๐๑ พลเรือเอก ทรงศักด์ิ  กิตติพีรชล 
๑๐๒ พลเรือเอก ทวีศักด์ิ  แดงฉาย 
๑๐๓ พลเรือเอก นคร  อรัณยะนาค 
๑๐๔ พลเรือเอก ยงยศ  หวงนิกร 
๑๐๕ พลเรือเอก วิรัตน  ดํารงคเจริญ 
๑๐๖ พลเรือเอก วีรพล  วรานนท 
๑๐๗ พลเรือเอก วีระศักด์ิ  ออกกังวาล 
๑๐๘ พลเรือเอก สมใจ  วัฒนโยธิน 
๑๐๙ พลเรือเอก สุชาต  ญาโณทัย 
๑๑๐ พลอากาศเอก ชมน  เศียรสวัสด์ิ 
๑๑๑ พลอากาศเอก ชูชาติ  นุชประเสริฐ 
๑๑๒ พลอากาศเอก พิชาญ  กรานเลิศ 
๑๑๓ พลอากาศเอก ไพบูลย  จันทรหอม 
๑๑๔ พลอากาศเอก ยุทธนา  ไวเดชา 
๑๑๕ พลอากาศเอก สถิตยพงษ  สุขวิมล 
๑๑๖ พลอากาศเอก สบสันต์ิ  ชณิพงศ 
๑๑๗ พลอากาศเอก สมหมาย  ดาบเพ็ชร 
๑๑๘ พลอากาศเอก อดิเรก  จํารัสฤทธิรงค 
๑๑๙ พลโท คธา  จารุเศรน ี
๑๒๐ พลโท ชัยนันท  อาจวงษ 
๑๒๑ พลโท บัญชร  ชวาลศิลป 
๑๒๒ พลโท อภิรักษ  เอี่ยมแกว 
๑๒๓ นายประกอบ  ตันติยาพงศ 

๑๒๔ นายโดมเดช  บุนนาค 
๑๒๕ นายสนั่นชาติ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
๑๒๖ นายนภดล  มัณฑะจิตร 
๑๒๗ นายคณิสสร  นาวานุเคราะห 
๑๒๘ นายวรารักษ  ชั้นสามารถ 
๑๒๙ นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ 
๑๓๐ นายเกษมศักด์ิ  แสนโภชน 
๑๓๑ นายโกเมศ  แดงทองดี 
๑๓๒ นายชนินทร  บัวประเสริฐ 
๑๓๓ พลตํารวจตรี เชวง  แกวไชโย 
๑๓๔ นายปริญญา  อุดมทรัพย 
๑๓๕ นายพิพัฒน  วงศาโรจน 
๑๓๖ นายวิทย  ลิมานนทวราไชย 
๑๓๗ นายสนธิ  เตชานนัท 
๑๓๘ นายสมชาย  ชุมรัตน 
๑๓๙ พลตํารวจโท กฤษณะ  ผลอนันต 
๑๔๐ นายธงทอง  จันทรางศุ 
๑๔๑ นายมานิตย  สุธาพร 
๑๔๒ นายอัครพล  วนะภูติ 
๑๔๓ นายกลา  สมตระกูล 
๑๔๔ นายพรชัย  ธรณธรรม 
๑๔๕ นายศักด์ิสิทธิ์  ตรีเดช 
๑๔๖ นายเกรียงศักด์ิ  จีระแพทย 
๑๔๗ นายเกื้อ  วงศบุญสิน 
๑๔๘ นายเจริญศักด์ิ  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ 
๑๔๙ นายชัยวัฒน  ตอสกุลแกว 
๑๕๐ นายเดชา  วราชุน 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๕๑ นายธรรมศักด์ิ  สมมาตย 
๑๕๒ นายบุญเสริม  วิทยชํานาญกุล 
๑๕๓ นายประดิษฐ  พงศทองคํา 
๑๕๔ นายผดุง  อารยะวิญู 
๑๕๕ นายพจน  ศรีบุญลือ 
๑๕๖ นายมนัส  สุวรรณ 
๑๕๗ นายรัชตะ  รัชตะนาวิน 
๑๕๘ นายวินิต  พัวประดิษฐ 
๑๕๙ นายวิรุณ  ต้ังเจริญ 
๑๖๐ นายศุภชัย  ยาวะประภาษ 
๑๖๑ นายศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา 
๑๖๒ นายสมบัติ  จันทรวงศ 
๑๖๓ นายสมพงษ  ธรรมพงษา 
๑๖๔ นายสมิง  เกาเจริญ 
๑๖๕ นายสุกิจ  แสงนิพันธกูล 
๑๖๖ นายสุชาติ  เมืองแกว 
๑๖๗ นายกิตติศักด์ิ  กลับดี 
๑๖๘ นายชวลิต  มังคละวิรัช 
๑๖๙ นายชวลิต  สันติกิจรุงเรือง 
๑๗๐ นายณรงค  ฉายากุล 
๑๗๑ นายทวี  โชติพิทยสุนนท 
๑๗๒ นายธงชัย  เติมประสิทธิ์ 
๑๗๓ พันตรี ธานี  กลิน่ขจร 
๑๗๔ นายนิทัศน  รายยวา 
๑๗๕ นายพงษเทพ  เทพสมาน 
๑๗๖ นายลือชา  วนรัตน 
๑๗๗ นายศุภชัย  ฤกษงาม 

๑๗๘ หมอมหลวงสมชาย  จักรพันธุ 
๑๗๙ นายสุนทร  ฮอเผาพันธ 
๑๘๐ นายสุวัจน  เฑียรทอง 
๑๘๑ นายอําพล  จินดาวัฒนะ 
๑๘๒ นายเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม 
๑๘๓ นายดิเรก  จุลชาต 
๑๘๔ พลตํารวจเอก พงษศักด์ิ  โรหิโตปการ 
๑๘๕ นายภิญโญ  เอครพานิช 
๑๘๖ นายกฤษฎา  บุณยสมิต 
๑๘๗ นายกัมพล  ชัยรัชนีกร 
๑๘๘ นายเกษมศักด์ิ  อินทวงศ 
๑๘๙ นายเกษม  สุกิจบริหาร 
๑๙๐ นายขจร  จันทรัตน 
๑๙๑ นายจิรพล  วชิรไพศาล 
๑๙๒ นายชัยณรงค  เชาวนดี 
๑๙๓ นายไชยยง  บุญเรืองศักด์ิ 
๑๙๔ นายณัฐจักร  ปทมสิงห ณ อยุธยา 
๑๙๕ นายดนัย  บุษปวนิช 
๑๙๖ นายเดชอุดม  วีระวานิช 
๑๙๗ นายธีระชัย  เอนกจํานงคพร 
๑๙๘ นายเธียร  โอฬารกิจอนันต 
๑๙๙ นายนพดล  อเนกบุณย 
๒๐๐ นายนิวิษฐ  ประสิทธิ์วิเศษ 
๒๐๑ รอยตํารวจเอก บุลชัย  สุคนธมัต 
๒๐๒ นายประมวล  สุทธิพงษประชา 
๒๐๓ นายปราโมทย  ศรีเตียเพ็ชร 
๒๐๔ นายปริญญา  จิตรการนทีกิจ 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๒๐๕ นายปรีชา  คํ้าช ู
๒๐๖ นายพิศิษฐ  รัตนโกสุม 
๒๐๗ นายภัทรศักด์ิ  สิทธิไตรย 
๒๐๘ นายภาณุพงษ  โชติสิน 
๒๐๙ นายภาณุรัตน  โงนคํา 
๒๑๐ นายมนตนพ  เรืองวุฒิ 
๒๑๑ นายมาณพ  แสนประเสริฐ 
๒๑๒ นายวัชระ  สุจริตกุล 
๒๑๓ นายวัชรินทร  อัสวานุวัตร 
๒๑๔ นายวันชาติ  สันติกุญชร 
๒๑๕ นายวิจิตร  ไลสวัสด์ิ 
๒๑๖ นายวิชิต  คําภักดี 
๒๑๗ นายวิภาส  สระรักษ 
๒๑๘ นายวิสูตร  พวงใส 
๒๑๙ นายศักด์ิชัย  อัศวินอานันท 
๒๒๐ เรืออากาศเอก ศานิตย  ธรรมอาภา 
๒๒๑ นายศิริศักด์ิ  อัครปรีดี 
๒๒๒ เรือโท สมนึก  เสียงกอง 
๒๒๓ นายสรศักด์ิ  สิริวัฒนาวงศ 
๒๒๔ นายสัญชัย  รัตนเลขา 
๒๒๕ นายสิริวัฒก  แสงธรรมธร 
๒๒๖ นายสุทธิ  สังสรรคอนันต 
๒๒๗ นายสุรพงษ  โสภณ  
๒๒๘ นายเสรี  เนียมนพเนตร 
๒๒๙ นายอดิเรก  ลุยวิกกัย 
๒๓๐ นายอนันต  นัดวิไล 
๒๓๑ นายอํานาจ  โชติชัย 

๒๓๒ นายพิเชษฐ  กิติสิน 
๒๓๓ พลตํารวจเอก บุญฤทธิ์  รัตนะพร 
๒๓๔ พลตํารวจเอก ปทีป  ตันประเสริฐ 
๒๓๕ พลตํารวจเอก พัชรวาท  วงษสุวรรณ 
๒๓๖ พลตํารวจโท ธวัชชัย  จุลสุคนธ 
๒๓๗ พลตํารวจโท นาวิน  สิงหะผลิน 
๒๓๘ พลตํารวจโท พิชิต  ควรเดชะคุปต 
๒๓๙ พลตํารวจโท ไพศาล  ต้ังใจตรง 
๒๔๐ พลตํารวจโท ภาสกร  โพธิสุวรรณ 
๒๔๑ พลตํารวจโท สมศักด์ิ  แขวงโสภา 
๒๔๒ นายคําแหง  คมวุฒิการ 
๒๔๓ นายจตุรงค  ฉินวิวัฒน 
๒๔๔ นายฉันทวัธน  วรทัต 
๒๔๕ นายชนินทร  ใชปญญา 
๒๔๖ นายชลิต  กฐินะสมิต 
๒๔๗ นายชวลิต  ลีฬหาวงศ 
๒๔๘ นายชัยเจริญ  ดุษฎีพร 
๒๔๙ นายชัยชนะ  ตัญจพัฒนกุล 
๒๕๐ นายชูชัย  วิริยะสุนทรวงศ 
๒๕๑ นายเชิดศักด์ิ  วงศกระสันต 
๒๕๒ นายโชติวัฒน  เหลืองประเสริฐ 
๒๕๓ นายเถกิงศักด์ิ  คําสุระ 
๒๕๔ นายทองธาร  เหลืองเรืองรอง 
๒๕๕ นายทัศนพงษ  เหลารักวงศ 
๒๕๖ นายเทพ  อิงคสิทธิ ์
๒๕๗ นายธีรยุทธ  ศุภะกลิน 
๒๕๘ นายเธียรดนัย  ธรรมดุษฎี 
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๒๕๙ นายน้ําเพชร  ปานะถึก 
๒๖๐ นายบุญไทย  อิศราประทีปรัตน 
๒๖๑ นายประทีป  อาววิจิตรกุล 
๒๖๒ นายประพัฒน  ไพทยาภรณ 
๒๖๓ นายประสิทธิ์  ศักด์ิศรีมณีกูล 
๒๖๔ นายพิสุทธิ์  ศรีขจร 
๒๖๕ นายไพจิตร  สวัสดิสาร 
๒๖๖ นายไพโรจน  นวานุช 
๒๖๗ นายภัทรศักด์ิ  วรรณแสง 
๒๖๘ นายยงยุทธ  แสงรุงเรือง 
๒๖๙ นายรังสรรค  วิจิตรไกรสร 
๒๗๐ นายราเชนทร  วัชรพงศ 
๒๗๑ นายวันชัย  ศศิโรจน 
๒๗๒ นายวิชิต  ลีธรรมชโย 
๒๗๓ นายวิบูลย  แสงชมภู 
๒๗๔ นายวิวัธน  ทองลงยา 
๒๗๕ นายศิริชัย  จันทรสวาง 
๒๗๖ นายสนธิศาสตร  เจตนวราพงศ 
๒๗๗ นายสมเกียรติ  ต้ังสกุล 
๒๗๘ นายสมนึก  พานชิ 
๒๗๙ นายสมภพพิสิษฐ  สุขพิสิษฐ 
๒๘๐ นายสรศักด์ิ  ศรีพิชญาการ 
๒๘๑ นายสราวุธ  ศิริภาณุรักษ 
๒๘๒ นายสันตชัย  ลอมณีนพรัตน 
๒๘๓ นายสิทธิศักด์ิ  วนะชกิจ 
๒๘๔ นายสุทิน  นาคพงศ 
๒๘๕ นายสุพิชัย  กาญจนาธิวัฒน 

๒๘๖ นายโสภณ  บางย่ีขัน 
๒๘๗ นายอนุวัตร  มุทิกากร 
๒๘๘ นายอุดม  วัตตธรรม 
๒๘๙ นายเอกชัย  เหลี่ยมไพศาล 
๒๙๐ นายเอกศักด์ิ  ยันตรปกรณ 
๒๙๑ นายอานนท  บุณยะรัตเวช 
๒๙๒ นายตลอด  จรูญรัตน 
๒๙๓ นายเกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ 
๒๙๔ นายทศพร  วงศรัตน 
๒๙๕ นายประกิต  บัวบุศย 
๒๙๖ นายสวัสด์ิ  ตันติสุข 
๒๙๗ นายสุพจน  วัฒนประดิษฐ 
๒๙๘ นายอุดม  วโรตมสิกขดิตถ 
๒๙๙ นายธนินท  เจียรวนนท 
๓๐๐ นายศักด์ิชัย  ธนบุญชัย 
๓๐๑ นายสมบูรณ  พรหมเมศร 
๓๐๒ นายอนุศักด์ิ  อนิทรภูวศักด์ิ 
๓๐๓ นายอวยชัย  อัศวินวิจิตร 
๓๐๔ นายสมยศ  ลีลาปญญาเลิศ 
๓๐๕ นางศศิพัฒน  เศวตวัฒนา 
๓๐๖ นางสตรี  ประทีปะเสน 
๓๐๗ นางบุษบา  บุนนาค 
๓๐๘ นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน 
๓๐๙ นางธนนุช  ตรีทิพยบุตร 
๓๑๐ นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช 
๓๑๑ นางธาดา  สืบหลินวงศ 
๓๑๒ นางนิธิยา  รัตนาปนนท 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑) 
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๓๑๓ นางบุษบา  ยงสมิทธ 
๓๑๔ นางปราณี  ทินกร 
๓๑๕ นางสาวภัทรพรรณ  ประศาสนสารกิจ 
๓๑๖ นางสาวภัสสร  ลิมานนท 
๓๑๗ นางมัณฑนา  ศังขะกฤษณ 
๓๑๘ นางศิริเพ็ญ  พัววิไล 
๓๑๙ นางสาวสุดา  เกียรติกําจรวงศ 
๓๒๐ นางสุนทรี  ย่ิงชัชวาลย 
๓๒๑ นางจิรพร  เกตุปรีชาสวัสด์ิ 
๓๒๒ นางทิพยวดี  บําเพ็ญบุญ 
๓๒๓ นางนันทา  อวมกุล 
๓๒๔ นางบุญเชียร  ปานเสถียรกุล 
๓๒๕ นางประภาศรี  จงสุขสันติกุล 
๓๒๖ นางพิมลพรรณ  กฤติยรังสรรค 
๓๒๗ นางศุภกาญจน  ศิลปรัสม ี
๓๒๘ นางสุกัญญา  พิทักษศิริพรรณ 
๓๒๙ นางสุดา  ชุบอุปการ 
๓๓๐ ทานผูหญิงจรุงจิตต  ทีขะระ 
๓๓๑ นางสาวกมลกานต  ศรีประไพ  
๓๓๒ นางสาวจามจุรี  สิทธิวรรณรักษ 
๓๓๓ นางทัศนีย  สีลวานชิ 
๓๓๔ นางอมราวดี  ศัลยพงษ 
๓๓๕ นางกาญจนา  ชัยคงดี 
๓๓๖ นางสาวจิตตรา  กาญธนะประเสริฐ 

๓๓๗ นางสาวชูชีพ  ปณฑะสิริ 
๓๓๘ นางนิจรินทร  องคพิสุทธิ ์
๓๓๙ นางสาวประภาพรรณ  อุดมจรรยา 
๓๔๐ นางพนมวรรณ  ทองวิทูโกมาลย 
๓๔๑ นางสาวภาวนา  สุคันธวณิช 
๓๔๒ นางสาวมณฑิรา  จํานงค 
๓๔๓ นางสุรางคนา  กมลละคร 
๓๔๔ นางสุวิชา  นาควัชระ 
๓๔๕ นางเสมอดาว  เดชาติวงศ ณ อยุธยา 
๓๔๖ นางสาวเสาวลักษณ  จิระรัตนานนท 
๓๔๗ นางอโนชา  ชีวิตโสภณ 
๓๔๘ นางอารยา  วิชิตชลชัย 
๓๔๙ นางอารีย  เตชะหรูวิจิตร 
๓๕๐ นางสุดาศิริ  วศวงศ 
๓๕๑ คุณหญิงพรทิพย  ณรงคเดช 
๓๕๒ นางลดาวัลย  รามางกูร 
๓๕๓ คุณหญิงกรกช  มีเพียร 
๓๕๔ คุณหญิงกรรณิการ  คัมภีรพันธุ 
๓๕๕ นางกัลยา  เพิ่มลาภ 
๓๕๖ นางดารพรรณ  นาคฉัตรีย 
๓๕๗ นางแพตริเซีย  แมร่ี มาลีนนท 
๓๕๘ นางวนิดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
๓๕๙ นางสุริสา  จึงรุงเรืองกิจ 
๓๖๐ นางอรอุมา  รัตนากร 

 
 
 
 
 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑) 
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มหาวชิรมงกุฎ
๑ นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ 
๒ นายนภินทร  ศรีสรรพางค 
๓ นายวิบูลย  แชมชื่น 
๔ นายสมเกียรติ  ศรลัมพ 
๕ นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ 
๖ นายนคร  มาฉิม 
๗ นายนพดล  พลเสน 
๘ นายประจักษ  แกลวกลาหาญ 
๙ วาที่เรือโท วัลลภ  ยังตรง 
๑๐ นายวิชาญ  มีนชัยนันท 
๑๑ นายวิชิต  ปลั่งศรีสกุล 
๑๒ นายสุรพล  เกียรติไชยากร 
๑๓ นายเอนก  หุตังคบดี  
๑๔ นายการุณ  ใสงาม 
๑๕ นายเกษม  มาลัยศรี 
๑๖ นายแคลว  นรปติ 
๑๗ นายชิต  เจริญประเสริฐ 
๑๘ นายดํารง  พุฒตาล 
๑๙ นายนิตินัย  นาครทรรพ 
๒๐ นายประสิทธิ์  พิทูรกิจจา 
๒๑ พันตํารวจเอก ไพจิตร  ศรีคงคา 
๒๒ นายมนัส  รุงเรือง 
๒๓ นายวิชัย  ครองยุติ 
๒๔ นายวิทยา  มะเสนา 
๒๕ นายศิลปชัย  เชษฐศิลป 
๒๖ นายสมควร  จิตแสง 

๒๗ นายสัก  กอแสงเรือง 
๒๘ นายสันต์ิ  เทพมณ ี
๒๙ พันตํารวจเอก สุรพงศ  ไผนวล 
๓๐ นายโสภณ  สุภาพงษ 
๓๑ นายอนุชาติ  บรรจงศุภมิตร 
๓๒ นายอาคม  ตุลาดิลก 
๓๓ นายอูมาร  ตอยิบ 
๓๔ นายโอภาส  รองเงิน 
๓๕ นายขจรธน  จุดโต 
๓๖ นายเฉลิมชัย  อุฬารกุล 
๓๗ นายชลนาน  ศรีแกว 
๓๘ นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน 
๓๙ นายฐานิสร  เทียนทอง 
๔๐ นายประพนธ  นิลวัชรมณ ี
๔๑ นายยงยศ  อรุณเวสสะเศรษฐ 
๔๒ นายวีระพล  อดิเรกสาร 
๔๓ พันตํารวจโท ไวพจน  อาภรณรัตน 
๔๔ นายสันติ  ตันสุหัช 
๔๕ นายสันติ  พรอมพัฒน 
๔๖ นายสุชาติ  ศรีสังข 
๔๗ นายสุนัย  จุลพงศธร 
๔๘ นายสุพล  ฟองงาม 
๔๙ นายสุรเชษฐ  แวอาแซ 
๕๐ นายอํานวย  คลังผา 
๕๑ นายอุดมเดช  รัตนเสถียร 
๕๒ นายสมชัย  ฉัตรพัฒนศิริ 
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๕๓ นายสุขุมพงศ  โงนคํา 
๕๔ พลเอก ยอดชาย  เทพยสุวรรณ 
๕๕ พลโท สมชาย  วิรุฬหผล 
๕๖ นายพรเสก  กาญจนจารี 
๕๗ นายพีรพันธุ  พาลุสุข 
๕๘ นายชวลิต  ลาภผล 
๕๙ นายประทีป  วรนิติ 
๖๐ นายกิตติ  อิทธิวิทย 
๖๑ นายดุษฎี  สินเจิมสิริ 
๖๒ นายบุญเลิศ  เลศิเมธากุล 
๖๓ นายปราโมช  รัฐวินิจ 
๖๔ นายภราดา  เณรบํารุง 
๖๕ นายสมโภชน  นพคุณ 
๖๖ นายสุวัฒน  วาณีสุบุตร 
๖๗ นายอรรถชัย  บุรกรรมโกวิท 
๖๘ นายอําพน  กิตติอําพน 
๖๙ พลเอก ประเสริฐ  กาสุวรรณ 
๗๐ พลเอก พรชัย  กรานเลศิ 
๗๑ พลเอก สุรฤทธิ์  จันทราทิพย 
๗๒ พลเอก อมรฤทธิ์  แพทยเจริญ 
๗๓ พลโท กมล  แสนอิสระ 
๗๔ พลโท กิตติพงษ  เกษโกวิท 
๗๕ พลโท กิตติภูมิ  ศรีวฤทธิ์ 
๗๖ พลโท หมอมหลวงกิติมาศ  สุขสวัสด์ิ 
๗๗ พลโท โกวิท  รักษาเสรี 
๗๘ พลโท คึกฤทธิ์  ลียะวณิช 
๗๙ พลโท จริยะ  ทองทับ 

๘๐ พลโท จิรภัทร  มาลัย 
๘๑ พลโท จิรสิทธิ  เกษะโกมล 
๘๒ พลโท เจน  คีรีทวีป 
๘๓ พลโท ฉลอง  บุญแกว 
๘๔ พลโท ชยาศิษย  ล้ินทอง 
๘๕ พลโท ชาญชัย  สุนทรเกส 
๘๖ พลโท ชาญณรงค  รสจันทน 
๘๗ พลโท ชุมพล  เกิดนาค 
๘๘ พลโท ชุมศิลป  บุตรกินรี 
๘๙ พลโท ดนัย  เงินโสภา 
๙๐ พลโท เดชชัย  มผีดุง 
๙๑ พลโท ถวัลย  สอสืบ 
๙๒ พลโท ถวิล  มะลิวัลย 
๙๓ พลโท ทวิช  ชินบัญชร 
๙๔ พลโท หมอมหลวงทศนวอมร  เทวกุล 
๙๕ พลโท เทอดชัย  อภิชัยสิริ 
๙๖ พลโท ธนะศักด์ิ  ปฏิมาประกร 
๙๗ พลโท ธรรมนูญ  แกวประเสริฐสม 
๙๘ พลโท ธวัชชัย  วัฒนะ 
๙๙ พลโท ธันวาวัฒน  ทิพยจันทร 

๑๐๐ พลโท เธียรศักด์ิ  พะลายานนท 
๑๐๑ พลโท นคร  ศรีเพช็รพันธุ 
๑๐๒ พลโท นนทเกษม  ขําเกษม 
๑๐๓ พลโท นพดล  รัชตะนาวิน 
๑๐๔ พลโท นเรนทรสืบศักด์ิ  โลกะกะลิน 
๑๐๕ พลโท นิพนธ  ธีระพงษ 
๑๐๖ พลโท นิพัทธ  ทองเล็ก 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๐๗ พลโท ปกิจ  ดําริสถลมารค 
๑๐๘ พลโท ปมุข  อุทัยฉาย 
๑๐๙ พลโท ประกอบชัย  สุวรรณประกร 
๑๑๐ พลโท ประวิทย  กลิ่นทอง 
๑๑๑ พลโท ประสิทธิ์  มักประเสริฐ 
๑๑๒ พลโท ปยะศักด์ิ  เทศบุตร 
๑๑๓ พลโท พฤกษ  สุวรรณทัต 
๑๑๔ พลโท ฟอย  รักเรือง 
๑๑๕ พลโท ภัทธวิทย  หงสประภาส 
๑๑๖ พลโท ภัทรินทร  ลีลายุทธ 
๑๑๗ พลโท ภาษิต  สนธิขันธ 
๑๑๘ พลโท ภุชงค  ขุนทอง 
๑๑๙ พลโท มานะ  ประจักษจิตต 
๑๒๐ พลโท ยงยุทธ  นันทิทรรภ 
๑๒๑ พลโท รณชัย  บําเพ็ญอยู 
๑๒๒ พลโท ลิขิต  เชาวนานนท 
๑๒๓ พลโท ลวน  ชูวงษ 
๑๒๔ พลโท วรเดช  ภูมิจิตร 
๑๒๕ พลโท วรรณชนะ  เมอืงประชา 
๑๒๖ พลโท วัชระ  อักษรศรี 
๑๒๗ พลโท วิชัย  อาทิตย 
๑๒๘ พลโท วิชิต  เคนคะสุมาตร 
๑๒๙ พลโท วินัย  รอดวินิจ 
๑๓๐ พลโท วิบูลย  ปยะพิสุทธิ์ 
๑๓๑ พลโท วิบูลยศักด์ิ  หนีพาล 
๑๓๒ พลโท วิศาล  จันทสุนทร 
๑๓๓ พลโท วีรวิทย  คูสําราญ 

๑๓๔ พลโท วีรศักด์ิ  ปานเจริญ 
๑๓๕ พลโท วีระ  ชุมใจ 
๑๓๖ พลโท วุทธิไกร  ผาลิโน 
๑๓๗ พลโท สมเกียรติ  มาสมบูรณ 
๑๓๘ พลโท สมบูรณ  พนัธุวัฒนา 
๑๓๙ พลโท สมบูรณ  เอี่ยมโอภาส 
๑๔๐ พลโท สันติ  คุตตะสิงคี 
๑๔๑ พลโท สําเนียง  เสลาหอม 
๑๔๒ พลโท สุคนธ  เนื่องกันทา 
๑๔๓ พลโท สุเจตน  วัฒนสุข 
๑๔๔ พลโท สุพจน  บณุยรักษ 
๑๔๕ พลโท สุรชาติ  หงษทอง 
๑๔๖ พลโท สุรินทร  ทานธรรม 
๑๔๗ พลโท อดิศร  รัตนเสนีย 
๑๔๘ พลโท อมฤทธิ์  สุมะโน 
๑๔๙ พลเรือโท กมล  สุทธิสารสุนทร 
๑๕๐ พลเรือโท โกศล  ไตรยคุณ 
๑๕๑ พลเรือโท ชัชวาลย  อัมระปาล 
๑๕๒ พลเรือโท ชาญชัย  เจริญสุวรรณ 
๑๕๓ พลเรือโท พัฒนา  อินทรบุญ 
๑๕๔ พลเรือโท รพล  คําคลาย 
๑๕๕ พลเรือโท ศักด์ิสิทธิ์  เชิดบุญเมือง 
๑๕๖ พลเรือโท ศุภกร  บูรณดิลก 
๑๕๗ พลเรือโท สมศักด์ิ  ถนอมพล 
๑๕๘ พลเรือโท สามารถ  จําปรัตน 
๑๕๙ พลเรือโท สีวิชัย  สิริสาลี 
๑๖๐ พลเรือโท อนันต  ตอประดิษฐ 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๖๑ พลเรือโท เอกชัย  ชมสุวรรณ 
๑๖๒ พลอากาศโท กาญจน  จันทรดี 
๑๖๓ พลอากาศโท จัตุรงค  วงศไทย 
๑๖๔ พลอากาศโท ดนัย  นนัทะศิริ 
๑๖๕ พลอากาศโท ธิบดี  เพ็งฉุย 
๑๖๖ พลอากาศโท ธีระพล  คลายพันธ 
๑๖๗ พลอากาศโท ประเสริฐ  ฟกทอง 
๑๖๘ พลอากาศโท ปรีชา  พนิิจจันทร 
๑๖๙ พลอากาศโท ปญจะ  ยอดย่ิง 
๑๗๐ พลอากาศโท ปญญา  ศรีสุวรรณ 
๑๗๑ พลอากาศโท พิธพร  กลิน่เฟอง 
๑๗๒ พลอากาศโท พิเนต  ศุกรวรรณ 
๑๗๓ พลอากาศโท เสวก  ลายประดิษฐ 
๑๗๔ พลอากาศโท อภิสิทธิ์  จุลโมกข 
๑๗๕ พลอากาศโท อุดม  แจมแจง 
๑๗๖ พลตรี ไกรศิริ  บุรณศิริ 
๑๗๗ พลตรี ชวลิต  สุตตเขตต 
๑๗๘ พลตรี ณรงค  เชื่อฟง 
๑๗๙ พลตรี ธนยศ  ศิริกุล 
๑๘๐ พลตรี บวร  เลิศสุวรรณ 
๑๘๑ พลตรี บัณฑูร  ติปยานนท 
๑๘๒ พลตรี บุญประสิทธิ์  มีประเสริฐ 
๑๘๓ พลตรี ไพบูลย  ไผนาค 
๑๘๔ พลตรี ภิเนกข  สุริยวงศ 
๑๘๕ พลตรี ภูดิศ  ไชยโส 
๑๘๖ พลตรี มนูญ  สดเจริญ 
๑๘๗ พลตรี มาโนช  ประศมศานติ์ 

๑๘๘ พลตรี ศรุต  นาควัชระ 
๑๘๙ พลตรี สบโชค  ศรีสาคร 
๑๙๐ พลตรี สมชาติ  หรุนศิริ 
๑๙๑ พลตรี สมชาย  ชาญธัญการ 
๑๙๒ พลตรี สันติ  เตกาญจนวนิช 
๑๙๓ พลตรี หัสยงค  วรรโณภาส 
๑๙๔ พลเรือตรี กําพล  ฤทธิวาจา 
๑๙๕ พลเรือตรี ชยุติ  วงษกระจาง 
๑๙๖ พลเรือตรี ฐนิธ  กิตติอําพน 
๑๙๗ พลเรือตรี เถกิงศักด์ิ  วังแกว 
๑๙๘ พลเรือตรี เทอดศักด์ิ  พรหมศิริ 
๑๙๙ พลเรือตรี นิวัติ  บุญระเทพ 
๒๐๐ พลเรือตรี บรรเจิด  พรหมศิริ 
๒๐๑ พลเรือตรี ประทีป  ชื่นอารมย 
๒๐๒ พลเรือตรี ปารีส  เพาะผล 
๒๐๓ พลเรือตรี วนิชย  พุมขจร 
๒๐๔ พลเรือตรี วิชาญ  สายสวรรค 
๒๐๕ พลเรือตรี วิฑูร  สารชวนะกิจ 
๒๐๖ พลเรือตรี สมเจตน  เนียมศิริ 
๒๐๗ พลเรือตรี สมพงษ  เรืองสวัสด์ิ 
๒๐๘ พลเรือตรี สุพิทย  อํานวย 
๒๐๙ พลเรือตรี อํานวย  สุโขบล 
๒๑๐ พลอากาศตรี พรชัย  ธรรมพิทักษ 
๒๑๑ พลอากาศตรี พีระพันธ  ประทีปรัตน 
๒๑๒ พลอากาศตรี วัชระ  ฤทธาคน ี
๒๑๓ พลอากาศตรี สถิตย  ดารามาศ 
๒๑๔ นายช.นันท  เพช็ญไพศิษฏ 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๒๑๕ นายพิชาติ  เกษเรือง 
๒๑๖ นายมนัส  คําภักดี 
๒๑๗ นายวิชัย  จึงรักเกียรติ 
๒๑๘ นายศุภกิจ  ดุลยพิชช 
๒๑๙ นายกิตติ  วะสีนนท 
๒๒๐ นายจริยวัฒน  สันตะบุตร 
๒๒๑ นายดุสิต  จันตะเสน 
๒๒๒ นายปยวัชร  นิยมฤกษ 
๒๒๓ นายวิวัฒน  กุลธรเธียร 
๒๒๔ นายวีรพันธุ  วัชราทิตย 
๒๒๕ รอยโท อัครสิทธิ์  อมาตยกุล 
๒๒๖ นายวายุ  พยัคฆันตร 
๒๒๗ นายมุนินทร  ติยายน 
๒๒๘ นายสุภาชัย  สาระจรัส 
๒๒๙ นายฉกรรจ  แสงรักษาวงศ 
๒๓๐ นายชลิต  ดํารงศักด์ิ 
๒๓๑ นายเทอดศักด์ิ  บุณยขจร 
๒๓๒ นายนิเวศน  เรืองพานิช 
๒๓๓ นายบัญชา  สัตถาสาธุชนะ 
๒๓๔ นายโสภณ  ชมชาญ 
๒๓๕ นายอรรถ  สมราง 
๒๓๖ นายชัยพร  บุญศิริ 
๒๓๗ นายชัยศักด์ิ  อังคสุวรรณ 
๒๓๘ นายทรงศักด์ิ  แพเจริญ 
๒๓๙ นายธงชัย  เตชะเสน 
๒๔๐ นายปยะพันธ  จัมปาสุต 
๒๔๑ นายวันชัย  ภาคลักษณ 

๒๔๒ นายสมพร  ไพสิน 
๒๔๓ นายอดิศักด์ิ  ภูวราวุฒิพานิช 
๒๔๔ นายสมชัย  เพียรสถาพร 
๒๔๕ นายเฉลิมชัย  เอกกานตรง 
๒๔๖ นายพานิช  พงศพิโรดม 
๒๔๗ นายศักดา  วีรกุล 
๒๔๘ นายวีรพันธุ  ศรีบุญลือ 
๒๔๙ นายชุมพร  พลรักษ 
๒๕๐ นายดิเรก  กอนกลีบ 
๒๕๑ นายทวี  ธรรมอดิศัย 
๒๕๒ นายปริญญา  ปานทอง 
๒๕๓ นายปรีชา  กมลบุตร 
๒๕๔ นายพินิจ  พิชยกัลป 
๒๕๕ นายไพศาล  รัตนพัลลภ 
๒๕๖ นายมานิต  วัฒนเสน 
๒๕๗ นายวิชม  ทองสงค 
๒๕๘ นายวิทยา  ศิริชาติวาป 
๒๕๙ นายวิบูลย  สงวนพงศ 
๒๖๐ นายวีระเดช  สุรสิทธิ์ 
๒๖๑ นายศิริชัย  มุสิกะภุมมะ 
๒๖๒ นายศิริวัฒน  ศรีตระกูล 
๒๖๓ นายสมศักด์ิ  เลิศบรรณพงษ 
๒๖๔ นายสุกิจจา  กรุณานนท 
๒๖๕ นายสุภาพ  แกวเฮา 
๒๖๖ นายใหญ  โรจนสุวณิชกร 
๒๖๗ นายอธิคม  สุพรรณพงศ 
๒๖๘ นายอานนท  มนัสวานิช 



 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๒๖๙ นายอุดม  พัวสกุล 
๒๗๐ รอยตํารวจโท อุปฤทธิ์  ศรีจันทร 
๒๗๑ พลตํารวจตรี ชุมศักด์ิ  พฤกษาพงษ 
๒๗๒ นายธนพัฒน  จันทรปรรณิก 
๒๗๓ นายนัทธี  จิตสวาง 
๒๗๔ นายไพโรจน  ถัดทะพงษ 
๒๗๕ นายวิเชียร  วาสนา 
๒๗๖ วาที่รอยตรี มนูญ  ปุญญกริยากร 
๒๗๗ นายสุนันท  โพธิท์อง 
๒๗๘ นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต 
๒๗๙ นายวีระ  โรจนพจนรัตน 
๒๘๐ นายสุเทพ  วิริยะบุศย 
๒๘๑ นายกนก  เจนจิระพงศเวช 
๒๘๒ นายกมล  เลิศรัตน 
๒๘๓ นายกฤษฎี  ประภาสะวัต 
๒๘๔ นายกัญจนะ  มากวิจิตร 
๒๘๕ นายกําพล  เลาหเพ็ญแสง 
๒๘๖ นายกิตติศักด์ิ  ศรีพานิชกุลชัย 
๒๘๗ นายกิติ  ดุจเพ็ญ 
๒๘๘ นายเกตุ  กรุดพันธ 
๒๘๙ นายเกรียงศักด์ิ  ไชยโรจน 
๒๙๐ นายโกเมน  จิรัญกุล 
๒๙๑ นายโกวิท  เชื่อมกลาง 
๒๙๒ นายโกศล  มีคุณ 
๒๙๓ นายคมสรรพ  บุณยสิงห 
๒๙๔ นายครรชิต  ไมตรี 
๒๙๕ นายคํานูณ  กาญจนภูม ิ

๒๙๖ นายคึกเดช  กันตามระ 
๒๙๗ นายจรูญ  พรหมชุม 
๒๙๘ นายจรูญ  สุขเกษม 
๒๙๙ นายจเร  สุรวัฒนปญญา 
๓๐๐ นายจักรกริศน  กนกกันฑพงษ 
๓๐๑ นายจักรภพ  วงศละคร 
๓๐๒ นายจินดารัฐ  วีระวุฒิ 
๓๐๓ นายจินดาลักษณ  วัฒนสินธุ 
๓๐๔ นายจิรศักด์ิ  จินดาโรจน 
๓๐๕ นายจิโรจ  ศศิปรียจันทร 
๓๐๖ นายจุมพจน  วนชิกุล 
๓๐๗ นายจุมพต  สายสุนทร 
๓๐๘ นายเจษฎา  แสงสุพรรณ 
๓๐๙ นายฉลอง  ทับศรี 
๓๑๐ นายเฉลา  ประเสริฐสังข 
๓๑๑ นายเฉลี่ย  พิมพันธุ 
๓๑๒ นายชวลิต  ไพโรจนกุล 
๓๑๓ นายชัชวาล  ตัณฑกิตติ 
๓๑๔ นายชัชวาลย  เรืองประพันธ 
๓๑๕ นายชัยชาญ  แสงดี 
๓๑๖ นายชัยโย  ชัยชาญทิพยุทธ 
๓๑๗ นายชาคริต  อนันทราวัน 
๓๑๘ นายชาญชัย  วันทนาศิริ 
๓๑๙ นายชาญวิทย  โคธีรานุรักษ 
๓๒๐ นายชาติชาย  หนุนภักดี 
๓๒๑ นายชินภัทร  ภูมิรัตน 
๓๒๒ นายชิรวัฒน  นิจเนตร 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๓๒๓ นายชุมพล  ศฤงคารศิริ 
๓๒๔ นายชุมพล  อนัตรเสน 
๓๒๕ นายชูชีพ  พพิัฒนศิถี 
๓๒๖ นายเชี่ยวชาญ  อาศุวัฒนกูล 
๓๒๗ นายณรงคชัย  ปฎกรัชต 
๓๒๘ นายณรงค  ปนนิ่ม 
๓๒๙ นายณรงค  มั่นเศรษฐวิทย 
๓๓๐ นายณัฐวุฒิ  ณ ปน 
๓๓๑ นายดนุวัต  เพ็งอน 
๓๓๒ นายดํารงค  ทิพยโยธา 
๓๓๓ นายดํารัส  ดาราศักด์ิ 
๓๓๔ นายดิเรก  พรสีมา 
๓๓๕ นายดิลก  พัฒนวิชัยโชติ 
๓๓๖ นายดุสิต  ลํ้าเลิศกุล 
๓๓๗ นายตะวัน  สุจริตกุล 
๓๓๘ นายตุย  ยังนอย 
๓๓๙ นายถวิล  นิลใบ 
๓๔๐ นายทวีพงษ  กลิ่นหอม 
๓๔๑ นายทวี  ศิริวงศ 
๓๔๒ นายเทพประสิทธิ์  กุลธวัชวิชัย 
๓๔๓ นายเทเวศร  พิริยะพฤนท 
๓๔๔ นายเทอดชัย  เวียรศิลป 
๓๔๕ นายเทอดศักด์ิ  คําเหม็ง 
๓๔๖ นายธงชัย  อัศวศักด์ิสกุล 
๓๔๗ นายธนากร  เกียรติบรรลือ 
๓๔๘ วาที่รอยตรี ธานินทร  การวัฒนาศิริกุล 
๓๔๙ นายธานินทร  อนิทรกําธรชัย 

๓๕๐ หมอมราชวงศธีรภัทร  จักรพันธุ 
๓๕๑ นายธีระเดช  ร้ิวมงคล 
๓๕๒ นายธีระพร  วีระถาวร 
๓๕๓ นายธีระพร  วุฒยวนิช 
๓๕๔ นายธีระพล  เมธีกุล 
๓๕๕ นายนรินทร  สิริกุลรัตน 
๓๕๖ นายนัยทัศน  ภูศรัณย 
๓๕๗ นายนิติพันธ  จีระแพทย 
๓๕๘ นายนิวัฒ  เสนาะเมือง 
๓๕๙ นายบรรจบ  สุพรรณพิทักษ 
๓๖๐ นายบัณฑิต  จริโมภาส 
๓๖๑ นายบุญเทียม  คงศักด์ิตระกูล 
๓๖๒ นายบุญยัง  หมั่นดี 
๓๖๓ นายบุญรักษา  สุนทรธรรม 
๓๖๔ นายบุญรัตน  วงศใหญ 
๓๖๕ นายบุญเอี้ยม  หุนสะดี 
๓๖๖ นายปกิต  วิชยานนท 
๓๖๗ นายประเทือง  ภูมิภัทราคม 
๓๖๘ นายประมาณ  เทพสงเคราะห 
๓๖๙ นายประยูร  อุดมเสียง 
๓๗๐ นายประสิทธิ์  นาคปทุมสวัสด์ิ 
๓๗๑ นายประสิทธิ์  สุวรรณรักษ 
๓๗๒ นายประเสริฐ  งามพันธุ 
๓๗๓ นายประเสริฐ  ศัลยวิวรรธน 
๓๗๔ นายปราโมทย  วณิตยธนาคม 
๓๗๕ นายปรีชา  เมฆานันท 
๓๗๖ นายปรีชา  วิหคโต 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๓๗๗ นายปรีชา  สุนทรานันท 
๓๗๘ นายปญญา  เสกสรรค 
๓๗๙ นายปวน  สุทธิพนิิจธรรม 
๓๘๐ นายผาณิต  บิลมาศ 
๓๘๑ นายไผทชิต  เอกจริยกร 
๓๘๒ นายพงศธร  สังขเผือก 
๓๘๓ นายพงษธารา  วิจิตรเวชไพศาล 
๓๘๔ นายพงษศักด์ิ  วรรณไกรโรจน 
๓๘๕ นายพจน  กุลวานิช 
๓๘๖ รอยเอก พรชัย  รัศมีแพทย 
๓๘๗ นายพลสัณห  โพธิ์ศรีทอง 
๓๘๘ นายพิชัย  เสง่ียมจิตต 
๓๘๙ นายพิชิต  ภูติจันทร 
๓๙๐ นายพิภพ  ลลิตาภรณ 
๓๙๑ นายพิศิษฐ  ตัณฑวณิช 
๓๙๒ นายพีระศักด์ิ  ศรีฤาชา 
๓๙๓ นายพุฒิศักด์ิ  พุทธวิบูลย 
๓๙๔ นายพุทธกาล  รัชธร 
๓๙๕ นายเพทาย  พงษเพียจันทร 
๓๙๖ นายไพทูรย  เวทการ 
๓๙๗ นายไพบูลย  สิทธิถาวร 
๓๙๘ นายไพบูลย  สุริยะวงศไพศาล 
๓๙๙ นายไพโรจน  กัมพูสิริ 
๔๐๐ นายไพศาล  จันเตยูร 
๔๐๑ นายฟูศักด์ิ  ชีวสุวิทย 
๔๐๒ นายภมร  ขันธหัตถ 
๔๐๓ นายภาคภูมิ  สุปยพันธุ 

๔๐๔ นายภาณุพงศ  นิธิประภา 
๔๐๕ นายภูมิ  โชคเหมาะ 
๔๐๖ นายมนตรี  อุยยะพัฒน 
๔๐๗ นายมนูญ  พวงพูล 
๔๐๘ นายมานัส  มงคลสุข 
๔๐๙ นายเย้ือน  ตันนิรันดร 
๔๑๐ นายรัชชานนท  ศุภพงศพิเชฐ 
๔๑๑ นายวรชัย  ต้ังวรพงศชัย 
๔๑๒ นายวรชาติ  สิรวราภรณ 
๔๑๓ นายวรวิทย  เจริญเลิศ 
๔๑๔ นายวรวิทย  เลาหเรณู 
๔๑๕ นายวรวิทย  สิริพลวัฒน 
๔๑๖ นายวราวุธ  วุฒิวณิชย 
๔๑๗ นายวัชรินทร  วิทยกุล 
๔๑๘ นายวัฒนา  นาวาเจริญ 
๔๑๙ นายวิกร  ตัณฑวุฑโฒ 
๔๒๐ รอยเอก วิชา  จรูญรัตน 
๔๒๑ นายวิชิต  ศรีตระกูล 
๔๒๒ นายวิเชียร  เกษประทุม 
๔๒๓ นายวิทยา  ดํารงเกียรติศักด์ิ 
๔๒๔ นายวิทัศน  จันทรโพธิ์ศรี 
๔๒๕ นายวิทูร  ลีลามานิตย 
๔๒๖ นายวินัย  รอดจาย 
๔๒๗ นายวิมล  ดําศรี 
๔๒๘ นายวิโรจน  รุโจปการ 
๔๒๙ นายวิวัฒน  กอกิจ 
๔๓๐ นายวิวัฒน  เสือสะอาด 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๔๓๑ นายวิสนศักด์ิ  อวมเพ็ง 
๔๓๒ นายวีรชาติ  เปรมานนท 
๔๓๓ นายวีระชัย  โควสุวรรณ 
๔๓๔ นายวีระ  ไทยพานิช 
๔๓๕ นายวีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล 
๔๓๖ นายวีระพันธ  สิทธิพงศ 
๔๓๗ นายวีระศักด์ิ  วงษสมบัติ 
๔๓๘ นายเวช  ชูโชติ 
๔๓๙ นายศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์ 
๔๔๐ นายศรุติ  สกุลรัตน 
๔๔๑ นายศักด์ิชัย  นิรัญทวี 
๔๔๒ นายศักด์ิชัย  อัษญคุณ 
๔๔๓ นายศักด์ิไทย  สุรกิจบวร 
๔๔๔ นายศานติ  วิริยะวิทย 
๔๔๕ นายศานิต  เกาเอี้ยน 
๔๔๖ นายศานิต  รัตนภุมมะ 
๔๔๗ นายศิริชัย  พงษวิชัย 
๔๔๘ นายศิริชัย  ศรีพงศพนัธุ 
๔๔๙ นายศิริพงศ  พยอมแยม 
๔๕๐ นายศุภชัย  ถนอมทรัพย 
๔๕๑ นายสงา  ต้ังชวาล 
๔๕๒ นายสบสันต์ิ  อุตกฤษฏ 
๔๕๓ นายสมเกียรติ  วงษทิม 
๔๕๔ นายสมเกียรติ  โอสถสภา 
๔๕๕ นายสมใจ  จิตพิทักษ 
๔๕๖ นายสมเดช  พินิจสุนทร 
๔๕๗ นายสมบูรณ  เทียนทอง 

๔๕๘ นายสมบูรณ  อนนัตลาโภชัย 
๔๕๙ นายสมยศ  คุณจักร 
๔๖๐ นายสมศักด์ิ  ไชยะภินันท 
๔๖๑ นายสมศักด์ิ  บัณฑุชัย 
๔๖๒ นายสมศักด์ิ  ภูวิภาดาวรรธน 
๔๖๓ นายสมศักด์ิ  สุทัศนวรวุฒ ิ
๔๖๔ นายสมศิริ  แสงโชติ 
๔๖๕ นายสมศีล  ฌานวังศะ 
๔๖๖ นายสมสิทธิ์  จิตรสถาพร 
๔๖๗ รอยตํารวจเอก สรพล  สุขทรรศนีย 
๔๖๘ นายสรศักด์ิ  เหลี่ยวไชยพันธุ 
๔๖๙ นายสฤทธิ์เดช  พัฒนเศรษฐพงษ 
๔๗๐ นายสามัคคี  บุณยะวัฒน 
๔๗๑ นายสํารวจ  อินแบน 
๔๗๒ นายสิทธิชัย  ตันธนะสฤษด์ิ 
๔๗๓ นายสีลม  แจมอุลิตรัตน 
๔๗๔ นายสุจินต  ชอบสงบ 
๔๗๕ นายสุเชาวน  พลอยชมุ 
๔๗๖ นายสุธา  ภูสิทธิศักด์ิ 
๔๗๗ นายสุธีร  ศุภนิตย 
๔๗๘ นายสุนทร  ชัยจันทร 
๔๗๙ นายสุนทร  บุญญาธิการ 
๔๘๐ นายสุพิทย  กาญจนพันธุ 
๔๘๑ นายสุมิตร  อนุตระกูลชัย 
๔๘๒ นายสุเมธ  แกนมณ ี
๔๘๓ นายสุเมธ  แยมนุน 
๔๘๔ นายสุเมธ  อรุณกมล 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๔๘๕ นายสุรเชษฐ  ชิระมณ ี
๔๘๖ นายสุรศักด์ิ  ฐานีพานิชสกุล 
๔๘๗ นายสุวัฒน  รัตนรณชาติ 
๔๘๘ นายสุวิทย  รัตนานันท 
๔๘๙ นายเสง่ียม  พูศักด์ิศรีกิจ 
๔๙๐ นายแสน  ติกวัฒนานนท 
๔๙๑ นายแสวง  บุญเฉลิมวิภาส 
๔๙๒ นายโสภณ  จิรสิริธรรม 
๔๙๓ นายอนันต  จันทรโอภากร 
๔๙๔ นายอนันต  ปานศุภวัชร 
๔๙๕ นายอนุพันธ  ตันติวงศ 
๔๙๖ นายอเนก  ชางนอย 
๔๙๗ นายอรุณ  โรจนสกุล 
๔๙๘ นายอรุณวงศ  เทพชาตร ี
๔๙๙ นายอาทิตย  เหลาวาณิชวัฒนา 
๕๐๐ นายอานุภาพ  เลขะกุล 
๕๐๑ นายอํานวย  ขนันไทย 
๕๐๒ นายอํานวย  จรดวง 
๕๐๓ นายอํานวย  ยัสโยธา 
๕๐๔ นายอินทรพล  หอวิจิตร 
๕๐๕ นายอุรา  ปานเจริญ 
๕๐๖ นายเอกชัย  ก่ีสุขพันธ 
๕๐๗ นายเอนก  กิมสุวรรณ 
๕๐๘ นายกรณาธิป  สุพพัตเวช 
๕๐๙ นายกิจจา  สรณารักษ 
๕๑๐ นายเกษม  เวชคุปต 
๕๑๑ นายเกียรติ  วิฑูรชาติ 

๕๑๒  นายจินดา  แอกทอง 
๕๑๓ นายเจตน  ศิรธรานนท 
๕๑๔  นายเฉลิม  ศักด์ิศรชัย  
๕๑๕ นายชนินทร  เจริญพงศ 
๕๑๖  พันตรี ชล  กาญจนบัตร 
๕๑๗ นายชวลิต  ลิมปวิทยากุล 
๕๑๘  นายชัยณรงค  สมชาติ 
๕๑๙ นายชัยพร  โรจนวัฒนศิริเวช 
๕๒๐ นายชัยฤทธิ์  กฤษณะ 
๕๒๑  นายชาตรี  ตันติยวรงค 
๕๒๒  นายชาย  จิรวิศัลย 
๕๒๓ นายชูศักด์ิ  หงสลดารมภ 
๕๒๔  นายไชยรัตน  เหรียญภิญญวัฒน 
๕๒๕  นายณรงค  อึ้งตระกูล 
๕๒๖  นายดนัย  ทุริยานนท 
๕๒๗ นายทรงศักด์ิ  เสรีโรดม 
๕๒๘  นายทวีชัย  โอฬารรัตนมณี 
๕๒๙ นายเทพนฤมิตร  เมธนาวิน 
๕๓๐ นายธงชัย  ไชยสิริยะสวัสด์ิ 
๕๓๑ นายธนิต  สังฆโสภณ 
๕๓๒ นายธเนศ  รุงเรืองฤทธิ์ 
๕๓๓ นายธวัชชัย  วิวัฒนวรพนัธ 
๕๓๔  นายธวัช  ประสาทฤทธา 
๕๓๕  นายธีรพล  วัชรปรีชาสกุล 
๕๓๖ นายเธียรชัย  คฤหโยธิน 
๕๓๗ นายนฤทธิ์  อนพรอม 
๕๓๘ นายนิพนธ  โพธิ์พัฒนชัย 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๕๓๙ นายบรรจง  ไวทยเมธา 
๕๔๐ นายบวร  งามศิริอุดม 
๕๔๑ นายบัวเรศ  ศรีประทักษ 
๕๔๒ นายปกรณ  ประมุขกุล 
๕๔๓ นายประสงค  มาลัยศรี 
๕๔๔ นายประสิทธิ์  หาญพินิจศักด์ิ 
๕๔๕ นายปรีดา  ดีสุวรรณ 
๕๔๖ นายปตินันท  พัวพฒันกุล 
๕๔๗ นายพนม  สุทธิรัตน 
๕๔๘ นายพนัส  พฤกษสุนนัท 
๕๔๙ นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค 
๕๕๐ นายพร  พงศพนิตานนท 
๕๕๑ นายพรเลิศ  จิตตประทุม 
๕๕๒ นายพิเชฐ  จันทอิสสระ 
๕๕๓ นายพิษณุ  ขันติพงษ 
๕๕๔ นายไพศาล  กังวลกิจ 
๕๕๕ นายไพสิฐ  วิวัฒนวงศวนา 
๕๕๖ นายมัยธัช  สามเสน 
๕๕๗ นายเมธี  พงษกิตติหลา 
๕๕๘ นายยุทธิชัย  เกษตรเจริญ 
๕๕๙ นายโยธี  ทองเปนใหญ 
๕๖๐ นายเล็ก  นพดลรัตนกุล 
๕๖๑ นายวันชัย  นพนาคีพงษ 
๕๖๒ นายวันชัย  ภูประเสริฐ 
๕๖๓ นายวิชาญ  เกิดวิชัย 
๕๖๔ นายวิทยา  พงศสุรเชษฐ 
๕๖๕ นายวินัย  วุตติวิโรจน  

๕๖๖ นายวิบูลย  ภูสวาง 
๕๖๗ นายวิรัช  เกียรติเมธา 
๕๖๘ นายวิรัตน  พุทธิเมธ ี
๕๖๙ นายวิรุฬห  พรพัฒนกุล 
๕๗๐ นายวิโรจน  ต้ังเจริญเสถียร 
๕๗๑ นายวิวัฒน  คลอวุฒินนัท 
๕๗๒ นายวิวัฒน  อิงคไพโรจน 
๕๗๓ นายวีรพล  นิธิพงศ  
๕๗๔ นายวีรศักด์ิ  เกียรติผดุงกุล 
๕๗๕ นายวีระ  จันทรจรัสสิน 
๕๗๖ นายวีระพล  ธีระพันธเจริญ 
๕๗๗ นายศิริราช  พัวพันวัฒนะ 
๕๗๘ นายศุภชัย  ศุจิจันทรรัตน 
๕๗๙ นายสกล  กาญจนวงศ 
๕๘๐ นายสมชัย  วิโรจนแสงอรุณ 
๕๘๑ นายสมชาย  ต้ังสุภาชัย 
๕๘๒ นายสมชาย  โตวณะบุตร 
๕๘๓ นายสมบูรณ  สมหลอ 
๕๘๔ นายสมปอง  เจริญวัฒน 
๕๘๕ นายสมศักด์ิ  วัฒนศรี 
๕๘๖ นายสมอาจ  ต้ังเจริญ 
๕๘๗ นายสมัย  กังสวร 
๕๘๘ นายสวิง  ปนจัยสีห 
๕๘๙ นายสัญชัย  ปยะพงษกุล 
๕๙๐ นายสํารวม  ดานประชันกุล 
๕๙๑ นายสิริศักด์ิ  เจนวณิชสถาพร 
๕๙๒ นายสุกิจ  พันธุพิมานมาศ 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๕๙๓ นายสุเจตน  เลิศเอนกวัฒนา 
๕๙๔ นายสุชาติ  จันทวิบูลย 
๕๙๕ นายสุภัค  ปติภากร 
๕๙๖ นายสุรชัย  ปญญาพฤทธิ์พงศ 
๕๙๗ นายสุวัฒน  กุศลจริยา 
๕๙๘ นายอนันตศักด์ิ  เลศิปญญา 
๕๙๙ นายอภิชัย  มงคล 
๖๐๐ นายอภิชาต  อภิวัฒนพร 
๖๐๑ นายอภิชาติ  เมฆมาสิน 
๖๐๒ นายอรรณพ  วิสุทธิมรรค 
๖๐๓ นายอัครเดช  เพ็ญศิริ 
๖๐๔ นายดิเรก  รัตนวิชช 
๖๐๕ นายมนูกิจ  พัวไพบูลย 
๖๐๖ นายรณรงค  รักษกุลชน 
๖๐๗ นายวิม  รุงกรุต 
๖๐๘ นายประเทือง  เหมทัต 
๖๐๙ พลตรี พยงค  สุขมา 
๖๑๐ นายจีระรัตน  นพวงศ ณ อยุธยา 
๖๑๑ นายชาญชัย  ปทมาสน 
๖๑๒ นายฐกิจ  จินตวินิจ 
๖๑๓ นายณรงคชัย  ปอพานิชกรณ 
๖๑๔ นายณัฐวุฒิ  สกุลพานชิ 
๖๑๕ นายธนิต  สุนทรขจิต 
๖๑๖ นายธีรเดช  อินใหญ 
๖๑๗ นายนภดล  บุญศร 
๖๑๘ นายนรินทร  ไทรฟก 
๖๑๙ นายนฤมิต  แอกทอง 

๖๒๐ นายบุญเกียรติ  อุดมแสวงโชค 
๖๒๑ นายประยุทธ  ป.  สัตยารักษ 
๖๒๒ นายพิเชษฐ  เกษตรสิน 
๖๒๓ นายเพิ่มศักด์ิ  จันทนมัฏฐะ 
๖๒๔ นายไพบูลย  เธียรธัญญกิจ 
๖๒๕ นายมั่นเกียรติ  ธนวิจิตรพันธ 
๖๒๖ นายรมย  บุญม ี
๖๒๗ นายเรืองวิชญ  โภคัย 
๖๒๘ นายวันชัย  วิศาลโภคะ 
๖๒๙ นายวิเชียร  สุดรุง 
๖๓๐ นายวิมลกิจ  ศุขอารีย 
๖๓๑ นายวิรัช  ตรรกวาทการ 
๖๓๒ นายสมพิศ  แสะอะหมัด 
๖๓๓ นายสมศักด์ิ  เวทยวิไล 
๖๓๔ นายสวัสด์ิ  โลหวิสุทธิ์ 
๖๓๕ นายสานิต  ธนทว ี
๖๓๖ นายสุชาติ  หลอโลหการ 
๖๓๗ นายอภิชาต  เชื้อชอบธรรม 
๖๓๘ นายอภิรักษ  ทิพานําชัย 
๖๓๙ พลตํารวจโท กมล  หวยหงษทอง 
๖๔๐ พลตํารวจโท ฉลอง  สนใจ 
๖๔๑ พลตํารวจโท ถาวร  จันทรย้ิม 
๖๔๒ พลตํารวจโท มนตรี  จํารูญ 
๖๔๓ พลตํารวจโท สถาพร  ดวงแกว 
๖๔๔ พลตํารวจโท สมชาย  เพชรสุวรรณ 
๖๔๕ พลตํารวจโท สุวัฒน  ธํารงศรีสกุล 
๖๔๖ พลตํารวจโท เอก  อังสนานนท 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๖๔๗ พลตํารวจตรี จัตุรงค  เนขขัมม 
๖๔๘ พลตํารวจตรี จิโรจน  ไชยชิต 
๖๔๙ พลตํารวจตรี ชาตรี  เพ็ชรคํา 
๖๕๐ พลตํารวจตรี โชคดี  อานุภาพเดชา 
๖๕๑ พลตํารวจตรี ถวิล  สุรเชษฐพงษ 
๖๕๒ พลตํารวจตรี ธนสิทธิ์  สุนทรวิภาต 
๖๕๓ พลตํารวจตรี ธนู  ชัยนุกูลศิลา 
๖๕๔ พลตํารวจตรี บรรจง  ตันศยานนท 
๖๕๕ พลตํารวจตรี ประชิน  วารี 
๖๕๖ พลตํารวจตรี ปรีชา  ปลดริปู 
๖๕๗ พลตํารวจตรี พันธุวัฒน  ศรีวาลัย 
๖๕๘ พลตํารวจตรี พิพัฒนพล  พูนสุขวัฒนา 
๖๕๙ พลตํารวจตรี พีระ  เมฆวิชัย 
๖๖๐ พลตํารวจตรี รณรงค  ย่ังยืน 
๖๖๑ พลตํารวจตรี วสันต  วัสสานนท 
๖๖๒ พลตํารวจตรี ศิริชัย  มีนะกนิษฐ 
๖๖๓ พลตํารวจตรี สุวัฒน  จันทรอิทธิกุล  
๖๖๔ พลตํารวจตรี เสวก  วัฒนกิจ 
๖๖๕ พลตํารวจตรี อดิศร  นนทรีย 
๖๖๖ พลตํารวจตรี อัมพร  จารุจินดา 
๖๖๗ นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย 
๖๖๘ นายนิรันดร  ประดิษฐกุล 
๖๖๙ นายศราวุธ  เมนะเศวต 
๖๗๐ นายกีรติ  เชียงปวน 
๖๗๑ นายจรัญ  ฉางแกว 
๖๗๒ นายจรูญ  โชครุงวรานนท 
๖๗๓ นายฉัตรชัย  ไทรโชต 

๖๗๔ นายเฉลิมพงศ  ขันตี 
๖๗๕ นายชํานาญ  รวิวรรณพงษ 
๖๗๖ นายชูศักด์ิ  ติวราภรณศานต์ิ 
๖๗๗ นายโชคชัย  รุจินินนาท 
๖๗๘ นายฐิตินนท  สุรดิฐนนัท 
๖๗๙ นายณรงค  สุธรรมโกศล 
๖๘๐ นายณัฐพงศ  วงศศิวะวิลาส 
๖๘๑ นายทวีนัส  พรรณพงาพันธุ 
๖๘๒ นายธนาคม  ล้ิมภักดี 
๖๘๓ นายธีระพล  ศรีอุดมขจร 
๖๘๔ นายนพรัตน  ชลวิทย 
๖๘๕ นายนพเรศ  พันธุนรา 
๖๘๖ นายนํา  กรุยรุงโรจน 
๖๘๗ นายบดินทร  ตรีรานุรัตน 
๖๘๘ นายปฏิญญา  สูตรสุวรรณ 
๖๘๙ นายปรเมษฐ  โตวิวัฒน 
๖๙๐ นายประชา  งามลํายวง 
๖๙๑ นายประวิตร  ประคําโทน 
๖๙๒ นายประสิทธิ์  ตันติเสรี 
๖๙๓ นายประเสริฐ  เลิศพูนวศนิ 
๖๙๔ นายปรีชา  เชิดช ู
๖๙๕ นายพงศวริศ  มนีพัฒนสันติ 
๖๙๖ นายพิเชฐ  โพธิวิจิตร 
๖๙๗ นายพิสิษฐ  นิ่งนอย 
๖๙๘ นายไพบูลย  ชูโชติ 
๖๙๙ นายไพโรจน  โรจนอภิรักษกุล 
๗๐๐ นายมนูภาน  ยศธแสนย 



 หนา   ๒๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๗๐๑ นายมานิตย  สุขอนันต 
๗๐๒ นายระบิล  จันทรภิรมย 
๗๐๓ นายวรพงศ  มนตรีกุล ณ อยุธยา 
๗๐๔ นายวิชัย  ตัญศิริ 
๗๐๕ นายวิเชียร  แสงเจริญถาวร 
๗๐๖ นายวิทยา  พรหมประสิทธิ์ 
๗๐๗ นายวิบูลย  ศุภสกุลอาภาพิบูล 
๗๐๘ นายวิรัตน  รีชัยพิชิตกุล 
๗๐๙ นายวีระพงษ  วิเศษรัตน 
๗๑๐ นายสถาพร  วงศตระกูลรักษา 
๗๑๑ นายสมชาย  เงารุงเรือง 
๗๑๒ นายสมบูรณ  จิตรพัฒนากุล 
๗๑๓ นายสรชัย  จตุรภัทรวงศ 
๗๑๔ นายสิงหชัย  ฤาชุตานันท 
๗๑๕ นายสุจินต  เชี่ยวชาญศิลป 
๗๑๖ นายสุพัฒน  พงษทัดศิริกุล 
๗๑๗ นายอนันต  คงบริรักษ 
๗๑๘ นายอมรรัตน  กริยาผล 
๗๑๙ นายอริยะ  นาวินธรรม 
๗๒๐ นายอํานาจ  โชติชะวารานนท 
๗๒๑ นายปกรณ  สัตยวณิช 
๗๒๒ นายจิม  พันธมุโกมล 
๗๒๓ นายชาญชัย  ภาวสุทธิการ 
๗๒๔ นายธะนะกร  คุณาวุฒิ 
๗๒๕ นายนารา  เทวคุปต 
๗๒๖ นายประวิทย  ภัทรวิชา 
๗๒๗ นายวัฒนา  ลวนรัตน 

๗๒๘ นายสันติ  เรืองวณิช 
๗๒๙ นายเอี่ยม  วิมุติสุนทร 
๗๓๐ พลตํารวจตรี ดิสสทัต  ภูริปโชติ 
๗๓๑ นายนักสิทธ  คูวัฒนาชัย 
๗๓๒ นายปยะวัติ  บุญ-หลง 
๗๓๓ นายไพรัช  พันธุชาตรี 
๗๓๔ นายไมตรี  บุญสูง 
๗๓๕ พลเรือตรี สมัคร  หนูไพโรจน 
๗๓๖ นายพันทวี  ฤกษสําราญ 
๗๓๗ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง 
๗๓๘ นางจิตรา  อยูประเสริฐ 
๗๓๙ นางระเบียบรัตน  พงษพานิช 
๗๔๐ นางอรัญญา  สุจนิล 
๗๔๑ นางทัศนียา  รัตนเศรษฐ 
๗๔๒ นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด 
๗๔๓ นางสิริกาญจน  พานพิทักษ 
๗๔๔ นางดวงสมร  วรฤทธิ์ 
๗๔๕ นางสาวทัศนีย  ธรรมสิทธิ ์
๗๔๖ นางเบญจวรรณ  สรางนิทร 
๗๔๗ นางรัศมี  วิศทเวทย 
๗๔๘ นางศรีพนม  บุนนาค 
๗๔๙ นางสุภาวดี  เวชศิลป 
๗๕๐ นางอัจฉรา  หัศบําเรอ 
๗๕๑ พลตรีหญิง กมลพร  สวนสมจิตร 
๗๕๒ พลเรือตรีหญิง พาชื่น  วงศาโรจน 
๗๕๓ พลเรือตรีหญิง พิมพา  ศุนาลัย 
๗๕๔ นางจันทิมา  สิริแสงทักษิณ 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๗๕๕ นางสาวจารุวรรณ  จันทิมาพงษ 
๗๕๖ นางทมยันตี  โปษยานนท 
๗๕๗ นางประภาดา  สารนุสิต 
๗๕๘ นางศุภรัตน  ธัญญานุวัติ 
๗๕๙ นางสาวสุธีพร  ดวงโต 
๗๖๐ นางสาวสุภา  ปยะจิตติ 
๗๖๑ นางสาวสิรี  บุนนาค 
๗๖๒ นางกาญจนา  สิงหอําไพ 
๗๖๓ นางสาวพูลทรัพย  วิรุฬหกุล 
๗๖๔ นางสาวอําไพ  เจริญผล 
๗๖๕ นางดวงทิพย  สุรินทาธิป 
๗๖๖ นางปราณี  ภาษีผล 
๗๖๗ นางสายใจ  ล้ิมทองกุล 
๗๖๘ นางมาลี  ปานเจริญศักด์ิ 
๗๖๙ นางจิราภรณ  เกษรสุจริต 
๗๗๐ นางอรวรรณ  พงศพงัน 
๗๗๑ นางสาวสุจินดา  โชติพานิช 
๗๗๒ นางกมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒ ิ
๗๗๓ นางกมลทิพย  บราวน 
๗๗๔ นางกรรณิกา  ชัชวาลวานิช 
๗๗๕ นางสาวกรรณิการ  วิจิตรสุคนธ 
๗๗๖ นางกรองทอง  ยุวถาวร 
๗๗๗ นางกฤษณา  รัตนพฤกษ 
๗๗๘ นางกฤษณา  เลิศสุขประเสริฐ 
๗๗๙ นางกัลยา  กิจบุญชู 
๗๘๐ นางกาญจนพิมล  ฤทธิเดช 
๗๘๑ นางสาวกานดา  พูนลาภทวี 

๗๘๒ นางสาวกิ่งแกว  เกษโกวิท 
๗๘๓ นางกิ่งแกว  วัฒนเสริมกิจ 
๗๘๔ นางกุญชรี  คาขาย 
๗๘๕ นางสาวกุลยา  นาคสวัสด์ิ 
๗๘๖ นางเกษร  นันทจิต 
๗๘๗ นางเกื้อกูล  เครือชัยพินิต 
๗๘๘ นางกอสุข  วีระถาวร 
๗๘๙ นางเครือวัลย  เอกรักษาศิลปชัย 
๗๙๐ นางงามผอง  คงคาทิพย 
๗๙๑ นางจรรยา  เศรษฐบุตร 
๗๙๒ นางจรวยพร  สุภาพ 
๗๙๓ นางจริยา  จันทรไพแสง 
๗๙๔ นางจริยา  วิสิทธิ์พานิช 
๗๙๕ นางจรุงจิตร  งามไพบูลย 
๗๙๖ นางจันทรจรัส  เร่ียวเดชะ 
๗๙๗ นางจิตรลดา  แสงปญญา 
๗๙๘ นางสาวจิตรา  ไวคกุล 
๗๙๙ นางจินดา  อาจริยะกุล 
๘๐๐ นางจินตมาศ  สุวรรณจรัส 
๘๐๑ นางจิรกานต  เมืองนาโพธิ์ 
๘๐๒ นางจิราวัลย  จิตรถเวช 
๘๐๓ นางสาวจีระพันธุ  พูลพัฒน 
๘๐๔ นางจีราภรณ  สุธัมมสภา 
๘๐๕ นางจุรี  วิจิตรวาทการ 
๘๐๖ นางจุฬาลักษณ  เกษตรสุวรรณ 
๘๐๗ นางเจียรนัย  ทรงชัยกุล 
๘๐๘ นางฉกามาศ  วงศขาหลวง 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๘๐๙ นางฉวีวรรณ  ธงชัย 
๘๑๐ นางฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ 
๘๑๑ นางสาวชยาภรณ  ชื่นรุงโรจน 
๘๑๒ นางชลัยพร  อมรวัฒนา 
๘๑๓ นางชุติมา  คูคูสมุทร 
๘๑๔ นางสาวณัฐรส  จันทชุม 
๘๑๕ นางดรุณี  บุญยืนเวทวัฒน 
๘๑๖ นางสาวดวงแกว  สวามิภักด์ิ 
๘๑๗ นางดวงตา  ลักคุณะประสิทธิ์ 
๘๑๘ นางดวงพร  ศิริสมบัติ 
๘๑๙ นางสาวดวงพร  สุภชัยพานิชพงศ 
๘๒๐ นางดวงพร  เหลี่ยวไชยพันธุ 
๘๒๑ นางดารณี  ถวิลพิพัฒนกุล 
๘๒๒ นางดารณี  พาลุสุข 
๘๒๓ นางดารณี  เมืองมา 
๘๒๔ นางสาวดาวรุง  กังวานพงศ 
๘๒๕ นางดุษณี  ธนะบริพัฒน 
๘๒๖ นางสาวถิรนันท  อนวัชศิริวงศ 
๘๒๗ นางทรรศนียา  ศักด์ิดี 
๘๒๘ นางทัศนีย  ล้ิมสุวรรณ 
๘๒๙ นางสาวทิพยสุดา  นัยทรัพย 
๘๓๐ นางสาวทิพาพร  วงศสุรสิทธิ์ 
๘๓๑ นางทิพาพันธ  สังฆะพงษ 
๘๓๒ นางสาวธนรัชฏ  ศิริสวัสด์ิ 
๘๓๓ นางสาวธิติมา  รุกขไชยศิริกุล 
๘๓๔ นางสาวนงนุช  รักสกุลไทย 
๘๓๕ นางสาวนงลักษณ  สุขวาณิชยศิลป 

๘๓๖ นางนพคุณ  นิศามณ ี
๘๓๗ นางนพมาศ  วงศวิทยเดชา 
๘๓๘ นางสาวนภมน  ศรีตงกุล 
๘๓๙ นางนภาพร  มัธยมางกูร 
๘๔๐ นางนรีวรรณ  พรหมชุม 
๘๔๑ นางสาวนวลจันทร  ปราบพาล 
๘๔๒ นางสาวนวลนอย  บุญวงษ 
๘๔๓ นางนวลละออ  สุภาผล 
๘๔๔ นางนิตยา  เจียรตระกูล 
๘๔๕ นางสาวนิตยศรี  แสงเดือน 
๘๔๖ นางนิภา  รุงเรืองวุฒิไกร 
๘๔๗ นางนิรมล  นาวาเจริญ 
๘๔๘ นางนิศารัตน  โอภาสเกียรติกุล 
๘๔๙ นางสาวเนื่องนอย  บุณยเนตร 
๘๕๐ นางบุญศรี  ปราบณศักด์ิ 
๘๕๑ นางบุษบา  วิวัฒนเวคิน 
๘๕๒ นางประภาพร  อุทารพันธุ 
๘๕๓ นางประภา  วิศาลกิจ 
๘๕๔ นางประภา  ศรีพิจิตต 
๘๕๕ นางสาวปริ่มเฉนียน  มุงการดี 
๘๕๖ นางปทมวดี  จารุวร 
๘๕๗ นางปาริชาติ  วลัยเสถียร 
๘๕๘ นางสาวปญากรณ  ชุตังกร 
๘๕๙ นางปยธิดา  ตรีเดช 
๘๖๐ นางสาวปยวรรณ  สุรินทรรัฐ 
๘๖๑ นางสาวผกาทิพย  สกุลครู 
๘๖๒ นางพงศจิตติมา  หินเธาว 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๘๖๓ นางพนมพร  เผาเจริญ 
๘๖๔ นางพนารัตน  ปานมณ ี
๘๖๕ นางพนิดา  โกสียรักษวงศ 
๘๖๖ นางสาวพรชุลีย  นิลวิเศษ 
๘๖๗ นางพรทิพย  เชื้อมโนชาญ 
๘๖๘ นางพรทิพย  ไชยรัตน 
๘๖๙ นางพรทิพย  บุญเรืองศรี 
๘๗๐ นางพรทิพย  วงศแกว 
๘๗๑ นางพรพรรณ  จันทโรนานนท 
๘๗๒ นางพรพิมล  มวงไทย 
๘๗๓ นางพรรณแข  มไหสวริยะ 
๘๗๔ นางพรรณวดี  พุธวัฒนะ 
๘๗๕ นางสาวพรสวรรค  วสันต  
๘๗๖ นางพัชรี  สิโรรส 
๘๗๗ นางพันทิพา  พงษเพียจันทร 
๘๗๘ นางพิมพวัลย  บุญมงคล 
๘๗๙ นางพิมพพรรณ  ศิลปสุวรรณ 
๘๘๐ นางสาวพิมลพรรณ  พิทยานุกุล 
๘๘๑ นางพิศมัย  เหลาภัทรเกษม 
๘๘๒ นางพูนทรัพย  โสภารัตน 
๘๘๓ นางสาวเพ็ญโฉม  พึ่งวิชา 
๘๘๔ นางเพ็ญพิไล  ฤทธาคณานนท 
๘๘๕ นางเพ็ญรัตน  หงษวิทยากร 
๘๘๖ นางไพพรรณ  สันติสุข 
๘๘๗ นางภรณี  ตางวิวัฒน 
๘๘๘ นางสาวภรณี  ศิริโชติ 
๘๘๙ นางภัคคินี  ชิตสกุล 

๘๙๐ นางสาวภัทรพร  สิริกาญจน 
๘๙๑ นางสาวภาวิณี  คณาสวัสด์ิ 
๘๙๒ นางภาวิณี  สุวรรณกูล 
๘๙๓ นางมณีฉัตร  นิกรพันธุ 
๘๙๔ นางสาวมยุรี  ชวนกําเนิดการ 
๘๙๕ นางมยุรี  นนทปทมะดุลย 
๘๙๖ นางมยุรี  เนตรนภิส 
๘๙๗ นางมยุรี  เพชรอักษร 
๘๙๘ นางมัณฑรา  ธรรมบุศย 
๘๙๙ นางมันทนา  ประทีปะเสน 
๙๐๐ นางมัลลวีร  อดุลวัฒนศิริ 
๙๐๑ นางมัลลิกา  มัสอูดี 
๙๐๒ นางมาลินี  คัมภีรญาณนนท 
๙๐๓ นางสาวมาลินี  ดิลกวณิช 
๙๐๔ นางมาลินี  ไทยรุงโรจน 
๙๐๕ นางมาลินี  เหลาไพบูลย 
๙๐๖ นางมาลี  สุรเชษฐ 
๙๐๗ นางสาวมิ่งขวัญ  มิ่งเมือง 
๙๐๘ นางยาดาฤดี  วิรวุฒิ 
๙๐๙ นางยุบล  เบ็ญจรงคกิจ 
๙๑๐ นางยุพา  สุมิตสวรรค 
๙๑๑ นางยุพิน  ไทยรัตนานนท 
๙๑๒ นางสาวยุรฉัตร  บุญสนิท 
๙๑๓ นางยุวดี  ฦาชา 
๙๑๔ นางยุวดี  วงษกระจาง 
๙๑๕ นางเยาวลักษณ  จิตรามวงศ 
๙๑๖ นางรจนา  ศิริศรีโร 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๙๑๗ นางรสสุคนธ  พหลเทพ 
๙๑๘ นางระวีวรรณ  กันไพเราะ 
๙๑๙ นางรัศฎา  เอกบุตร 
๙๒๐ นางสาวราตรี  ธันวารชร 
๙๒๑ นางรุจา  ภูไพบูลย 
๙๒๒ นางรุจิเรศ  ธนูรักษ 
๙๒๓ นางสาวฤดีวรรณ  บุญยะรัตน 
๙๒๔ นางลดาวัลย  ยมจินดา 
๙๒๕ นางละอองทอง  วัชราภัย 
๙๒๖ นางละออศรี  เสนาะเมือง 
๙๒๗ นางลักขณา  หิมะคุณ 
๙๒๘ นางสาวลัดดา  วงศพายัพกุล 
๙๒๙ นางสาวลัดดาวัลย  ชุนชาติประเสริฐ 
๙๓๐ นางลัดดาวัลย  วัชรคุปต 
๙๓๑ นางลาวัลย  เบญจศีล 
๙๓๒ นางลําดวน  เกษตรสุนทร 
๙๓๓ นางเลอสม  สถาปตานนท 
๙๓๔ นางเลิศลักขณา  ภูพัฒน 
๙๓๕ นางวชิรา  กสิโกศล 
๙๓๖ นางสาววรรณา  ตุลยธัญ 
๙๓๗ นางวรรณี  ชลนภาสถิตย 
๙๓๘ นางวราภรณ  ไวคกุล 
๙๓๙ นางวราภรณ  สุวกูล 
๙๔๐ นางวัชรี  เนติสิงหะ 
๙๔๑ นางวัชรี  อัตถทิพพหลคุณ 
๙๔๒ นางวัฒนา  เกาศัลย 
๙๔๓ นางวัฒนา  สุขีไพศาลเจริญ 

๙๔๔ นางสาววัลลภา  อารีรัตน 
๙๔๕ นางสาววารี  ระกิติ 
๙๔๖ นางสาววารุณี  ยงสกุลโรจน 
๙๔๗ นางวาสนา  คุณาอภิสิทธิ์ 
๙๔๘ นางวินิตา  เนตรสวาสดิ์ 
๙๔๙ นางวิภาพร  วรหาญ 
๙๕๐ นางวิภาวี  อุษาวัฒนากูล 
๙๕๑ นางวิมล  โพธิวงศ 
๙๕๒ นางสาววิมล  สําราญวานิช 
๙๕๓ นางสาววิลาวัณย  พิเชียรเสถียร 
๙๕๔ นางสาววิไลวรรณ  วรรณนิธิกุล 
๙๕๕ นางวีณา  เอี่ยมประไพ 
๙๕๖ นางศรีนวล  แกวแพรก 
๙๕๗ นางสาวศรีเพ็ญ  ศุภพิทยากุล 
๙๕๘ นางศรีเพ็ญ  เศรษฐเสถียร 
๙๕๙ นางศรีวิไล  วโรภาสตระกูล 
๙๖๐ นางศรีเวียง  ไพโรจนกุล 
๙๖๑ นางศรีสกุล  วรจันทรา 
๙๖๒ นางศรีสนิท  อนิทรมณ ี
๙๖๓ นางศศิธร  แกวเกษ 
๙๖๔ นางศศิธร  วุฒิวณชิย 
๙๖๕ นางศิริกุล  ตัณฑุลารักษ 
๙๖๖ นางศิริกุล  อิศรานุรักษ 
๙๖๗ นางศิริจิต  ทุงหวา 
๙๖๘ นางศิริวรรณ  จิรสิริธรรม 
๙๖๙ นางศิริวรรณ  ฉันทาดิศัย 
๙๗๐ นางศิริวัฒนา  บัญชรเทวกุล 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๙๗๑ นางศิวลี  สุริยาป 
๙๗๒ นางสาวสมคิด  โพธิ์ชนะพันธุ 
๙๗๓ นางสมจิต  พฤกษะริตานนท 
๙๗๔ นางสมปต  ตัญตรัยรัตน 
๙๗๕ นางสาวสมพิศ  โหงาม 
๙๗๖ นางสมสงวน  อัษญคุณ 
๙๗๗ นางสรัสวดี  อองสกุล 
๙๗๘ นางสายฤดี  วรกิจโภคาทร 
๙๗๙ นางสิริพร  บุญญานันต 
๙๘๐ นางสุขุมาล  ธนาเศรษฐอังกูล 
๙๘๑ นางสุจินต  วิศวธีรานนท 
๙๘๒ นางสุชาดา  ชุติมาวรพันธ 
๙๘๓ นางสุชาดา  นันทะไชย 
๙๘๔ นางสุทธิลักษณ  ต้ังกุลบริบูรณ 
๙๘๕ นางสาวสุธีรา  ฮุนตระกูล 
๙๘๖ นางสาวสุนทรี  ตันตระรุงโรจน 
๙๘๗ นางสุนทรี  ตันสุวรรณ 
๙๘๘ นางสุนิตย  สุขสําราญ 
๙๘๙ นางสุพร  ชัยเดชสุริยะ 
๙๙๐ นางสุภาพร  มากแจง 
๙๙๑ นางสุภาพรรณ  สิริแพทยพิสุทธิ์ 
๙๙๒ นางสาวสุภาภรณ  แกวศักดา 
๙๙๓ นางสุภาลักษณ  ปรัชชญาสิทธิกุล 
๙๙๔ นางสุมณฑา  วัฒนสินธุ 
๙๙๕ นางสุมาลี  รัตนโชติ 
๙๙๖ นางสุรภี  ตันเสียงสม 
๙๙๗ นางสุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ 

๙๙๘ นางสุวรรณา  สถาอานันท 
๙๙๙ นางสุวรรณี  พันธุพรึกส 
๑๐๐๐ นางสุวรรณี  สุรเศรณีวงศ 
๑๐๐๑ นางเสาวนิต  คูประเสริฐ 
๑๐๐๒ นางเสาวนีย  จิตตหมวด 
๑๐๐๓ นางสาวเสาวนีย  สุพุทธิธาดา 
๑๐๐๔ นางเสาวภา  มีถาวรกุล 
๑๐๐๕ นางโสพิศ  วงศคํา 
๑๐๐๖ นางโสภัณฑ  นุชนาถ 
๑๐๐๗ นางโสภาพรรณ  ทิพยโยธา 
๑๐๐๘ นางสงศรี  มหาสวัสด์ิ 
๑๐๐๙ นางสงศรี  วรรณเสน 
๑๐๑๐ นางอตินุช  กาญจนพิบูลย 
๑๐๑๑ นางอนงคทิพย  เอกแสงศร ี
๑๐๑๒ นางอนงคพร  ศิริกุลเสถียร 
๑๐๑๓ นางสาวอภิชนา  โฆวินทะ 
๑๐๑๔ นางสาวอมรา  สุนทรธาดา 
๑๐๑๕ นางอรทัย  พาชีรัตน 
๑๐๑๖ นางอรพินทร  พิทักษมหาเกตุ 
๑๐๑๗ นางอรวดี  หาญวิวัฒนวงศ 
๑๐๑๘ นางอรวรรณ  นวีภาพ 
๑๐๑๙ นางสาวอรสา  ไวคกุล 
๑๐๒๐ นางอรัญญา  เชาวลิต 
๑๐๒๑ นางอวยพร  ปะนะมณฑา 
๑๐๒๒ นางอังคณา  ฉายประเสริฐ 
๑๐๒๓ นางอัญญาณี  คลายสุบรรณ 
๑๐๒๔ คุณหญิงอารมณ  ฉนวนจิตร 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๐๒๕ นางอารยา  จาติเสถียร 
๑๐๒๖ นางสาวอารยา  เสง่ียมพงษ 
๑๐๒๗ นางสาวอําพา  เหลืองภิรมย 
๑๐๒๘ นางอําไพ  ชนะกอก 
๑๐๒๙ นางอุดมรัตน  สงวนศิริธรรม 
๑๐๓๐ นางอุมาพร  สุทัศนวรวุฒ ิ
๑๐๓๑ นางสาวอุษา  ใบหยก 
๑๐๓๒ นางอุษาพร  ชวลิตนิธิกุล 
๑๐๓๓ นางอุนใจ  กออนันตกุล 
๑๐๓๔ นางเอื้อมพร  ทองกระจาย 
๑๐๓๕ นางกาญจนี  เจนวณิชสถาพร 
๑๐๓๖ นางกานดา  ปจจักขะภัติ 
๑๐๓๗ นางชลลดา  บุษยรัตน 
๑๐๓๘ นางชุติมา  กาญจนวงศ 
๑๐๓๙ นางดวงพร  สุนทราจารย 
๑๐๔๐ นางสาวทิฐินันท  สุขนันตพงศ 
๑๐๔๑ นางทิพาพร  สุโฆสิต 
๑๐๔๒ นางนัยนา  แพรศรีสกุล 
๑๐๔๓ นางสาวปณิธาน  สันติภวังค 
๑๐๔๔ นางพงษลดา  สุพรรณชาติ 
๑๐๔๕ นางพจนา  กองเงิน 
๑๐๔๖ นางพัชรี  ขันติพงษ 
๑๐๔๗ นางพมิพใจ  นัยโกวิท 
๑๐๔๘ นางเพ็ญทิพย  จิตตจํานงค 
๑๐๔๙ นางสาวภรณี  วรานันตกุล 
๑๐๕๐ นางมัทรี  นครนอย 
๑๐๕๑ นางสาวยุพดี  พยัคฆพันธ 

๑๐๕๒ นางยุพา  ลีลาพฤทธิ์ 
๑๐๕๓ นางรวิวรรณ  หาญสุทธิเวชกุล 
๑๐๕๔ นางรัตนาพร  ภิญโญสโมสร 
๑๐๕๕ นางสาววราภรณ  เตชะเสนา 
๑๐๕๖ นางวิไล  พัววิไล 
๑๐๕๗ นางศิริพร  กัญชนะ 
๑๐๕๘ นางสาวศิริพรรณ  กัลยาณรุจ 
๑๐๕๙ นางสาวศิริเพ็ญ  กัลยาณรุจ 
๑๐๖๐ นางศิริลักษณ  กลาณรงค 
๑๐๖๑ นางสายพิน  ต้ังครัชต 
๑๐๖๒ นางสาวสายสุนี  ภูมิวิชชุเวช 
๑๐๖๓ นางสาวสุภาวดี  วีรวัฒนกุมพะ 
๑๐๖๔ นางอรวรรณ  โรจนสกุล 
๑๐๖๕ นางอัจฉรา  เชาวะวณิช 
๑๐๖๖ นางสาวอัมพร  ตันวิไล 
๑๐๖๗ นางอําไพ  ระลึกฤาเดช 
๑๐๖๘ นางไอรีน  ศุภางคเสน 
๑๐๖๙ นางชัชน ี คุณากรเกษม 
๑๐๗๐ นางสาวฤชุกร  พฤกษวัฒนา 
๑๐๗๑ คุณจันทนี  ธนรักษ 
๑๐๗๒ นางสัจจา  ศศะนาวิน 
๑๐๗๓ นางสาวอมรจิตต  เอี่ยววิบูลยวิทย 
๑๐๗๔ นางพัชรี  เชื้อชอบธรรม 
๑๐๗๕ นางสุรางค  นาสมใจ 
๑๐๗๖ นางบุญรักษา  ชมชื่น 
๑๐๗๗ พลตํารวจตรีหญิง พจนี  สุนทรเกตุ 
๑๐๗๘ นางสาวจันทิมา  ย่ิงชล 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่   ๒๑  ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๐๗๙ นางสาวจารุณี  ฐานรตาภรณ 
๑๐๘๐ นางจุฑามาศ  วงศศิวะวิลาส 
๑๐๘๑ นางสาวนัยนาวุธ  จันทรจําเริญ 
๑๐๘๒ นางสาวปชาบดี  คําปาน 
๑๐๘๓ นางสาววรมน  ธนกนก 
๑๐๘๔ นางเศรณี  ศิริมังคละ 
๑๐๘๕ นางสาวพรทิพย  ทองดี 
๑๐๘๖ นางวรรณวิไล  พรหมลักขโณ 
๑๐๘๗ นางสุมน  สมสาร 

๑๐๘๘ คุณหญิงศุภนภา  อัตตะนันทน 
๑๐๘๙ นางจุฑามาศ  บูรณพันธุศรี 
๑๐๙๐ นางบังอร  เขมะจารุ 
๑๐๙๑ นางปราณี  เชาวลิตธํารง 
๑๐๙๒ นางพิศวาส  ยุติธรรมดํารง 
๑๐๙๓ นางสลักจิต  ติยะไพรัช 
๑๐๙๔ นางสลิลลาวัลย  วันทนา 
๑๐๙๕ นางสุดเกษม  สิงหโกวินท 
 

 

ประถมาภรณชางเผือก 
๑ นายวิเศษ  จูภิบาล 
๒ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 
๓ นายกิตติพงษ  เทียมสุวรรณ 
๔ นายเจะอามิง  โตะตาหยง 
๕ นายฉลอง  เร่ียวแรง 
๖ นายธนกร  นนัท ี
๗ นายธเนศ  เครือรัตน 
๘ นายธีระทัศน  เตียวเจริญโสภา 
๙ นายไพโรจน  ตันบรรจง 

๑๐ พลโท มะ  โพธิ์งาม 
๑๑ นายสถาพร  มณีรัตน 
๑๒ นายสมพัฒน  แกวพิจิตร 
๑๓ นายสุภาพ  คลี่ขจาย 
๑๔ นายอมรเทพ  สมหมาย 
๑๕ นายผดุง  ล้ิมเจริญรัตน 
๑๖ นายจรัล  ดิษฐาอภิชัย 

๑๗ นายวสันต  พานิช 
๑๘ นายปานปรีย  พหิทธานุกร 
๑๙ นายเกียรติภูมิ  แสงศศิธร 
๒๐ นายจักริน  วงศกุลฤดี 
๒๑ นายประพจน  คลายสุบรรณ 
๒๒ นายประวัติ  วิสัยกุล 
๒๓ นายไพโรจน  มินเด็น  
๒๔ นายภิรัตน  เจียรนัย 
๒๕ นายรังสิกร  อุปพงศ 
๒๖ นายศรศักด์ิ  นิยมธรรม 
๒๗ นายสถาพร  สถิตยปยะรัตน 
๒๘ นายสะเทื้อน  ชูสกุล 
๒๙ นายสุรัตน  พุมพวง 
๓๐ นายเจริญ  รอดรักษา 
๓๑ นายชาคริต  บุญฑียกุล 
๓๒ นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๓๓ นายเดชา  วาณิชวโรตม 
๓๔ นายถวิล  เปลี่ยนศรี 
๓๕ นายทินกร  ภูวะปจฉิม 
๓๖ นายธไนวัล  เภาพิจิตร 
๓๗ นายธวัชชัย  สวัสด์ิสาลี 
๓๘ นายพิพัฒน  รัฐกาญจน 
๓๙ นายพุทธิสัตย  นามเดช 
๔๐ นายโยธิน  ไตรโกมุท 
๔๑ นายวชิระ  เพงผล 
๔๒ นายสงขลา  วิชัยขัทคะ 
๔๓ นายสุขจิตต  ประยูรหงษ 
๔๔ นายสุพจน  จันทนขาว 
๔๕ นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 
๔๖ นายเอนก  เพิม่วงศเสนีย 
๔๗ พลอากาศเอก เทอดเกียรติ  แจมสวาง 
๔๘ พลโท เจษฎา  ศรีสุภาพ 
๔๙ พลโท เถลิงพันธุ  เชี่ยวเวช 
๕๐ พลโท ธีระ  บูรณกสิพงษ 
๕๑ พลโท ธีระศักด์ิ  อัตตะนันทน 
๕๒ พลโท นิวัติ  จันทวัฒน 
๕๓ พลโท บัญชา  กิตติคุปต 
๕๔ พลโท ประสารโชค  ธุวะนุติ 
๕๕ พลโท ปริญญา  คุมเปลี่ยน 
๕๖ พลโท ปรีชา  โตสุขศรี 
๕๗ พลโท พนม  บัติประโคน 
๕๘ พลโท พลางกูร  กลาหาญ 
๕๙ พลโท พัชรพงษ  อินทรสุวรรณ 

๖๐ พลโท พิชิต  ยูวะนิยม 
๖๑ พลโท วสิษฐธร  สุขสภา 
๖๒ พลโท วิรัตน  บรรเลง 
๖๓ พลโท สมนึก  เจียมสกุล 
๖๔ พลโท สาธิต  สุวรรณประกร 
๖๕ พลโท สุรวิศต  ทองนิล 
๖๖ พลโท อรรคพล  จําปานอย 
๖๗ พลโท เอกชัย  จุลเสวก 
๖๘ พลเรือโท เกียรติศักด์ิ  ดามาพงศ 
๖๙ พลเรือโท คมสรร  บุษปะเวศ 
๗๐ พลเรือโท ไตรภพ  พิชัยกุล 
๗๑ พลเรือโท สุวรรณ  ตันสุวรรณรัตน 
๗๒ พลตรี กวี  ประเคนรี 
๗๓ พลตรี กันตพัฒน  วิเศษสินธ ุ
๗๔ พลตรี การุญ  อินทองคํา 
๗๕ พลตรี กําพล  หัสรังค 
๗๖ พลตรี กิจจา  จันทรสมาน 
๗๗ พลตรี กิจจา  ไตลังคะ 
๗๘ พลตรี โกวินทร  ศิลปาจารย 
๗๙ พลตรี คํานวณ  เธียรประมุข 
๘๐ พลตรี จเร  อานุภาพ 
๘๑ พลตรี จารึก  พัฒนธรรม 
๘๒ พลตรี จิระเดช  โมกขะสมิต 
๘๓ พลตรี จุฑาธุช  กุญชรานุสสรณ 
๘๔ พลตรี จุรินทร  เรืองธรรม 
๘๕ พลตรี ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
๘๖ พลตรี ชยพัทธ  หนองแสง 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๘๗ พลตรี ชลวิชญ  เพิม่ทรัพย 
๘๘ พลตรี ชัชวาลย  ขําเกษม 
๘๙ พลตรี ชัชวาลย  วงษเอก 
๙๐ พลตรี ชัยกร  ราษฎรดุษฎี 
๙๑ พลตรี ชัยยนต  เทียมชัยภูมิ 
๙๒ พลตรี ชัยสุข  กานทอง 
๙๓ พลตรี ชาญชัย  สงเจริญ 
๙๔ พลตรี ชาติชาย  มุสิกดิลก 
๙๕ พลตรี ชาย  คําวงษา 
๙๖ พลตรี ชายชาญ  หาญยุทธ 
๙๗ พลตรี ชิต  พรหมเดช 
๙๘ พลตรี ชูเกียรติ  มุงมิตร 
๙๙ พลตรี ชูชัย  สินไชย 

๑๐๐ พลตรี ชูชีพ  ศรีสมบูรณ 
๑๐๑ พลตรี เชี่ยวชาญ  พรหมย้ิม 
๑๐๒ พลตรี โชติอนันต  ฉัตรชํานาญไพร 
๑๐๓ พลตรี ณปกรณ  ปอมสูง 
๑๐๔ พลตรี ณรงค  เจริญครองสกุล 
๑๐๕ พลตรี ณัฐติพล  กนกโชติ 
๑๐๖ พลตรี ณัฐพจน  บุญมา 
๑๐๗ พลตรี ดนัย  มีชูเวท 
๑๐๘ พลตรี ดํารงศักด์ิ  จําปาถิ่น 
๑๐๙ พลตรี ดุลกฤต  รักษเผา 
๑๑๐ พลตรี ตะวัน  อําพันแสง 
๑๑๑ พลตรี ไตรศักด์ิ  อินทรรัสมี 
๑๑๒ พลตรี ตอศักด์ิ  คงเมือง 
๑๑๓ พลตรี ตอศักด์ิ  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

๑๑๔ พลตรี ทนงศักด์ิ  อภิรักษโยธิน 
๑๑๕ พลตรี ทวีศักด์ิ  สารโกศล 
๑๑๖ พลตรี ธนยศ  พร้ิงทองฟ ู
๑๑๗ พลตรี ธราธร  ศรียะพันธ 
๑๑๘ พลตรี ธานินทร  เกตุทัต 
๑๑๙ พลตรี ธํารงศักด์ิ  ดีมงคล 
๑๒๐ พลตรี ธีรยศ  งามอุโฆษ 
๑๒๑ พลตรี นคร  ขําสุนทร 
๑๒๒ พลตรี นภดล  เจริญพร 
๑๒๓ พลตรี นรินทร  ลักขณา 
๑๒๔ พลตรี นาวิน  นาวานุเคราะห 
๑๒๕ พลตรี บุณยวัจน  เครือหงส 
๑๒๖ พลตรี ประยุทธ  เมฆวิชัย 
๑๒๗ พลตรี ประยุทธ  จันทรโอชา 
๑๒๘ พลตรี ประเวศ  บุษยะมา 
๑๒๙ พลตรี ประสาท  จินตนานนท 
๑๓๐ พลตรี ประเสริฐ  ไกรสังเกตุ 
๑๓๑ พลตรี ปริญญา  สมสุวรรณ 
๑๓๒ พลตรี ปญญา  เทพวัลย 
๑๓๓ พลตรี เผด็จ  เวชสวรรค 
๑๓๔ พลตรี พงษศักด์ิ  พานิชเกรียงไกร 
๑๓๕ พลตรี พโยม  เกตุแกว 
๑๓๖ พลตรี พอพล  มณีรินทร 
๑๓๗ พลตรี พันธุดี  มหาศรานนท 
๑๓๘ พลตรี พิชัย  โพธิทัต 
๑๓๙ พลตรี พิชัย  ฤกษสําราญ 
๑๔๐ พลตรี พิภพ  พวงเพ็ชร 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๔๑ พลตรี ภัทรกฤตย  ธีระรัตน 
๑๔๒ พลตรี ภานุมาต  สีวะรา 
๑๔๓ พลตรี ภูวดล  ไวทยกุล 
๑๔๔ พลตรี มนัส  เปาริก 
๑๔๕ พลตรี มานิตย  ดนตรีไทย 
๑๔๖ พลตรี มาลัย  ค้ิวเที่ยง 
๑๔๗ พลตรี เมธี  ศรีทอง 
๑๔๘ พลตรี ยุทธศิลป  โดยชื่นงาม 
๑๔๙ พลตรี รณชัย  ประภาสสันติกุล 
๑๕๐ พลตรี ระวิ  บุญผดุง 
๑๕๑ พลตรี รุงรุจ  พุมนิคม 
๑๕๒ พลตรี เรืองชัย  อินทนิล 
๑๕๓ พลตรี เรืองยศ  ชื่นเนียมธรรม 
๑๕๔ พลตรี เรืองศักด์ิ  ทองดี 
๑๕๕ พลตรี ฤทธิยะ  เกิดสุข 
๑๕๖ พลตรี เลอพงศ  ศรีสรรพางค 
๑๕๗ พลตรี เล็ก  จูฑะสุต 
๑๕๘ พลตรี วทัญู  ปรัชญานนท 
๑๕๙ พลตรี วรวิทย  จันทรพุฒ 
๑๖๐ พลตรี วิฑูรย  ดิษยบุตร 
๑๖๑ พลตรี วิบูลย  เนินลพ 
๑๖๒ พลตรี วิบูลย  รักษาเสรี 
๑๖๓ พลตรี วิรัตน  สุดรุง 
๑๖๔ พลตรี วิลาศ  เย็นบํารุง 
๑๖๕ พลตรี วิศิษฐ  บุศยารัศม ี
๑๖๖ พลตรี วีระกูล  ทองมา 
๑๖๗ พลตรี วีระ  พลวัฒน 

๑๖๘ พลตรี วีระยุทธ  จิตตศิริ 
๑๖๙ พลตรี วีระ  วงศสรรค 
๑๗๐ พลตรี ศัลยพงศ  ประสิทธิ์วัฒนชัย 
๑๗๑ พลตรี ศิริชัย  ดิษฐกุล 
๑๗๒ พลตรี ศุภมิตต  โบสุวรรณ 
๑๗๓ พลตรี สกนธ  สัจจานิตย 
๑๗๔ พลตรี สถาพร  ปนทองพันธุ 
๑๗๕ พลตรี สนธยา  ทรัพยสกุล 
๑๗๖ พลตรี สนิทพันธุ  เทภาสิต 
๑๗๗ พลตรี สมชัย  มาระเนตร 
๑๗๘ พลตรี สมโภช  บานไร 
๑๗๙ พลตรี สมมาตร  ดีประดิษฐ 
๑๘๐ พลตรี สันต  จริยาจิรวัฒนา 
๑๘๑ พลตรี สิงหศึก  สิงหไพร 
๑๘๒ พลตรี สิทธิพร  ภัทรเสน 
๑๘๓ พลตรี สีมอ  อุดมผล 
๑๘๔ พลตรี สุคนธ  เทพกุศล 
๑๘๕ พลตรี สุธน  อัคนิบุตร 
๑๘๖ พลตรี สุนันท  ดีอวม 
๑๘๗ พลตรี สุรศักด์ิ  ศรีศักด์ิ 
๑๘๘ พลตรี เสนิส  ไพรทอง 
๑๘๙ พลตรี โสภณ  ปรุงสุวรรณ 
๑๙๐ พลตรี อดิศักด์ิ  รัตนรามา 
๑๙๑ พลตรี อนุชาติ  สุขศิลา 
๑๙๒ พลตรี อนุชิต  อินทรทรัพย 
๑๙๓ พลตรี อมรเทพ  ชมสุวรรณ 
๑๙๔ พลตรี อมรเทพ  โรจนสโรช 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๙๕ พลตรี อัธยา  สุคนธสิงห 
๑๙๖ พลตรี อัมพร  พิทักษวงศ 
๑๙๗ พลตรี อัศวิน  รัชฎานนท 
๑๙๘ พลตรี อัศวิน  อทิธิรส 
๑๙๙ พลตรี อาคม  โมระกรานต 
๒๐๐ พลตรี อาจศักด์ิ  ถาวรฉันท 
๒๐๑ พลตรี อานนท  ตันติศิรินทร 
๒๐๒ พลตรี อุโฆษ  คบกลาง 
๒๐๓ พลตรี อุชุกร  สาครนาวิน 
๒๐๔ พลตรี อุดมศักด์ิ  จงศิริ 
๒๐๕ พลตรี อุดมศักด์ิ  มวงศรีงาม 
๒๐๖ พลตรี อุสาหะ  หาญชนบท 
๒๐๗ พลตรี เอกชัย  ศรีวิลาศ 
๒๐๘ พลเรือตรี กิติพัฒน  วัฒนาวงศ 
๒๐๙ พลเรือตรี จรูญ  จาตุรพงศ 
๒๑๐ พลเรือตรี จํานงค  นุชพุม 
๒๑๑ พลเรือตรี เจษฎา  สุวรรณสินธุ 
๒๑๒ พลเรือตรี ณรงค  นาคธน 
๒๑๓ พลเรือตรี ณรงครัตน  โพธิ์แดง 
๒๑๔ พลเรือตรี ณะ  อารีนิจ 
๒๑๕ พลเรือตรี ถาวร  เจริญดี 
๒๑๖ พลเรือตรี ทวีป  สุขพินิจ 
๒๑๗ พลเรือตรี ธนะรัตน  อุบล 
๒๑๘ พลเรือตรี ธราธร  ขจิตสุวรรณ 
๒๑๙ พลเรือตรี ธีระพงศ  ศรีสุวรรณ 
๒๒๐ พลเรือตรี บงสุช  สิงหณรงค 
๒๒๑ พลเรือตรี ประยุทธ  เกิดภู 

๒๒๒ พลเรือตรี พจนา  เผือกผอง 
๒๒๓ พลเรือตรี พิพัฒน  จินดานนท 
๒๒๔ พลเรือตรี มนตรี  สระแกว 
๒๒๕ พลเรือตรี เริงฤทธิ์  บุญสงประเสริฐ 
๒๒๖ พลเรือตรี วสันต  แจงยอดสุข 
๒๒๗ พลเรือตรี เวทยวีระ  ทรงวรวิทย 
๒๒๘ พลเรือตรี ศรีวิสุทธิ์  รตารุณ 
๒๒๙ พลเรือตรี ศิริวัฒน  ธนะเพทย 
๒๓๐ พลเรือตรี สมาน  อวมจันทร 
๒๓๑ พลเรือตรี สารนิต์ิ  ทองประสม 
๒๓๒ พลเรือตรี สิริศักด์ิ  บุญยศักด์ิ 
๒๓๓ พลเรือตรี สุรพจน  ทองสิมา 
๒๓๔ พลเรือตรี สุระพล  ไทยพีระกุล 
๒๓๕ พลเรือตรี อนุทัย  รัตตะรังสี 
๒๓๖ พลเรือตรี หมอมหลวงอนุนพนันท  นวรัตน 
๒๓๗ พลเรือตรี อภิจิตร  วงษเพ็ญศรี 
๒๓๘ พลเรือตรี อภิชัย  อมาตยกุล 
๒๓๙ พลอากาศตรี กิติวัจน  เสนีวงศ ณ อยุธยา  
๒๔๐ พลอากาศตรี คณิต  สุวรรณเนตร 
๒๔๑ พลอากาศตรี คะเชนทร  วิเศษรจนา 
๒๔๒ พลอากาศตรี จิรศักด์ิ  อิงคะวณิช 
๒๔๓ พลอากาศตรี ชวินทร  วงศทองสงวน 
๒๔๔ พลอากาศตรี ชาญณรงค  อินทรสมพันธ 
๒๔๕ พลอากาศตรี โชติ  หมื่นประเสริฐ 
๒๔๖ พลอากาศตรี ณรงค  ละมายอินทร 
๒๔๗ พลอากาศตรี ณราฤทธิ์  เหลาคํา 
๒๔๘ พลอากาศตรี ทศพร  วรกิตติ 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๒๔๙ พลอากาศตรี ธงชัย  แฉลมเขตร 
๒๕๐ พลอากาศตรี นิวัตน  นกนอย 
๒๕๑ พลอากาศตรี นุกูล  พิจิตรพลากาศ 
๒๕๒ พลอากาศตรี บรรจงศักย  หอมไกรลาศ 
๒๕๓ พลอากาศตรี บวรศักด์ิ  ลับไพรี 
๒๕๔ พลอากาศตรี บุญยฤทธิ์  เกิดสุข 
๒๕๕ พลอากาศตรี บุญรัตน  สุขสมบูรณ 
๒๕๖ พลอากาศตรี ปรีดา  แกวพลอย 
๒๕๗ พลอากาศตรี พงศธร  บัวทรัพย  
๒๕๘ พลอากาศตรี พิริยะ  ศิริบุญ 
๒๕๙ พลอากาศตรี พูนลาภ  เอี่ยมเจริญ 
๒๖๐ พลอากาศตรี ไพฑูรย  หร่ีจินดา 
๒๖๑ พลอากาศตรี ไพบูลย  สิงหามาตย 
๒๖๒ พลอากาศตรี มานิต  หุนศิลป 
๒๖๓ พลอากาศตรี ยุทธนา  สุกุมลจันทร 
๒๖๔ พลอากาศตรี รังเพ็ชร  ประกอบผล 
๒๖๕ พลอากาศตรี วรฉัตร  ฤทธาภัย 
๒๖๖ พลอากาศตรี วราวุธ  คันธา 
๒๖๗ พลอากาศตรี วิศิษฐ  ดุสิตนานนท 
๒๖๘ พลอากาศตรี วีระศักด์ิ  สิตานนท 
๒๖๙ พลอากาศตรี วุฒิชัย  คชาชีวะ 
๒๗๐ พลอากาศตรี สมชัย  กิจรักษกุล 
๒๗๑ พลอากาศตรี สมบัติ  ชูเลิศ 
๒๗๒ พลอากาศตรี สมศักด์ิ  วงษปา 
๒๗๓ พลอากาศตรี สฤษด์ิพงษ  โกมุทานนท  
๒๗๔ พลอากาศตรี สีหเดช  หงษนคร 
๒๗๕ พลอากาศตรี สุรพล  อิ่มแสง 

๒๗๖ พลอากาศตรี สุรพันธ  ศรีนนท 
๒๗๗ พลอากาศตรี อรรถสิทธิ์  สุทัศน  ณ  อยุธยา  
๒๗๘ พลอากาศตรี อิทธิศักด์ิ  นาคะวิสุทธิ ์
๒๗๙ พลอากาศตรี เอกราช  ชาติชัย 
๒๘๐ นายกนก  จันทนโรจน 
๒๘๑ นายกฤษฎา  ปาณีนิจ 
๒๘๒ นายชาติชาย  ศุภคติธรรม 
๒๘๓ นายโชติ  นันทนาวุฒิ  
๒๘๔ นายธวัช  นิม่นวลศรี 
๒๘๕ นายพิชัย  หาญตะลอม 
๒๘๖ นายมงคล  อภิพัฒนะมนตร ี
๒๘๗ นายรังสรรค  ศรีวรศาสตร 
๒๘๘ นายวิระ  จึงเจริญสุข 
๒๘๙ นายวุฒิชาติ  เฮงพัฒนา 
๒๙๐ นายศุภชัย  วรรณกุล 
๒๙๑ นายสมภพ  บัณฑรวิพากษ 
๒๙๒ นายสาธิต  รังคสิริ 
๒๙๓ นายสุเทพ  พงษพิทักษ 
๒๙๔ นายสุธี  โปตะวณิช 
๒๙๕ นายอนันต  สิริแสงทักษิณ 
๒๙๖ นายอนันต  เอี่ยมโอภาส 
๒๙๗ นายอารยะ  องคสิงห 
๒๙๘ นายเกรียงศักด์ิ  กิตติชัยเสรี 
๒๙๙ นายจักริน  ฉายะพงศ 
๓๐๐ นายจุมพล  มนัสชวง 
๓๐๑ นายชลิต  มานิตยกุล 
๓๐๒ นายพิษณุ  จันทรวิทัน 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๓๐๓ นายมารุต  จิตรปฏิมา 
๓๐๔ นายเรืองเดช  มหาศรานนท 
๓๐๕ นายสุรพิทย  กีรติบุตร 
๓๐๖ นายสุวัฒน  จิราพันธุ 
๓๐๗ นายอภินันท  ภัทรธิยานนท 
๓๐๘ นายอิสินธร  สอนไว 
๓๐๙ นายอุดมผล  นนินาท 
๓๑๐ นายโอภาส  จันทรทรัพย 
๓๑๑ นายจรัสเดช  อุลิต  
๓๑๒ นายทวีศักด์ิ  ศูนยกลาง 
๓๑๓ นายบุญ  ชมภู 
๓๑๔ นายปรีชา  เผือกขวัญดี 
๓๑๕ นายพานิช  ไชยศรี 
๓๑๖ นายภักดี  ถินขาว 
๓๑๗ นายมนูญ  มณิปนตี 
๓๑๘ นายวินัย  นาราภิรมย 
๓๑๙ นายสมพร  โสตถิสุพร 
๓๒๐ นายสุพรรณ  จิตตภักดี 
๓๒๑ นายธีระวุฒิ  อรุณเวช 
๓๒๒ นายเกียรติศักด์ิ  ตันฑสันติสกุล 
๓๒๓ นายชวลิต  สังโขบล 
๓๒๔ นายชาตรี  แกวปลั่ง 
๓๒๕ นายเชาวปรีชา  ศรีรอต 
๓๒๖ นายณรงค  ชินบุตร 
๓๒๗ นายไตรพันธ  เมฆจรูญ 
๓๒๘ นายทวี  คุปตกาญจนากุล 
๓๒๙ วาที่รอยตรี ทวีป  ยอดเศรณี 

๓๓๐ นายธีระชัย  ชนเห็นชอบ 
๓๓๑ นายนิรันดร  ทองพันธ 
๓๓๒ นายเบญจพรรณ  เหมชาต ิ
๓๓๓ นายประจักษ  ถิรทินรัตน 
๓๓๔ นายประเสริฐ  อนุพันธ 
๓๓๕ นายพรสวรรค  สมศิริ 
๓๓๖ นายพีรพงษ  สุวรรณมนตรี 
๓๓๗ นายมานพ  ศิริวรกุล 
๓๓๘ นายมาโนช  ทองเจียม 
๓๓๙ นายวีรชัย  บุญรอด 
๓๔๐ นายศุภชัย  แกวมีชัย 
๓๔๑ นายสมพร  อิศรานุรักษ 
๓๔๒ นายสมยศ  สิทธิโชคพันธ 
๓๔๓ นายสํารวย  มีนกาญจน 
๓๔๔ นายสุขเกษม  เจริญจันทร 
๓๔๕ นายสุเทพ  ล้ิมทองกุล 
๓๔๖ นายสุรจิต  ทองสอดแสง 
๓๔๗ นายสุรเทพ  เคาวางกูร 
๓๔๘ นายสุรเวทย  กฤษณะเศรณี 
๓๔๙ นายอดุลเดช  สุทธิสิงห 
๓๕๐ นายคํารณ  หลอไกรเลิศ 
๓๕๑ นายจินดา  มงคลสวัสด์ิ 
๓๕๒ นายชวลิต  ดุลยรัตน 
๓๕๓ นายชิต  พงษพิสันตรัตน 
๓๕๔ นายณรงค  ไชยวงศ 
๓๕๕ นายดุสิต  พันพานิชยกุล 
๓๕๖ นายทินกร  วสันติวงศ 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๓๕๗ นายธรงค  อุชชิน 
๓๕๘ นายธวัช  กุลทนนัท 
๓๕๙ นายนพพงษ  อุณหโภคา 
๓๖๐ นายบัญชา  เรือนทพิย 
๓๖๑ นายประสาธน  ถาวรวัฒนยงค 
๓๖๒ นายพิชัย  ภูพิชญพงษ 
๓๖๓ นายมานิตชัย  กลาวกิติกุล 
๓๖๔ นายวิชัย  รอบคอบ 
๓๖๕ นายวิชาญ  คุณากูลสวัสด์ิ 
๓๖๖ นายวินิจ  บูรณทอง 
๓๖๗ นายวิสุทธิ์  วังวิญู 
๓๖๘ นายศรศักด์ิ  แสนสมบัติ 
๓๖๙ นายสมศักด์ิ  อุดมศิริธํารง 
๓๗๐ นายสุรพล  ศรีเสาวชาติ 
๓๗๑ นายสุรพันธ  ธีระภัทรานันท 
๓๗๒ นายกอเกียรติ  เกษรศิริ 
๓๗๓ นายชํานาญ  เอกวัฒนโชตกูร 
๓๗๔ นายณัฐวุฒิ  อยูสมบูรณ 
๓๗๕ นายถนัด  วชิรจุติพงศ 
๓๗๖ นายธเนศ  ดาวาสุวรรณ 
๓๗๗ นายธานี  วิริยะรัตนพร 
๓๗๘ นายปรีชา  จันทรศิริตานนท 
๓๗๙ นายไพโรจน  พันธุภักดี 
๓๘๐ นายมานะ  ศรีวงษวรรณะ 
๓๘๑ นายวิชัย  แหลมวิไล 
๓๘๒ นายสมพล  สุขโหตุ 
๓๘๓ นายสุพัฒน  หวังวงศวัฒนา 

๓๘๔ นายสุรพล  ปตตานี 
๓๘๕ นายอนุสสร  บุณยรัตพันธุ 
๓๘๖ นายอมร  จันทนาวิเวท 
๓๘๗ นายอังสุมาล  ศุนาลัย 
๓๘๘ นายเจริญ  ประจําแทน 
๓๘๙ นายพีระพล  สาครินทร 
๓๙๐ นายศิริศักด์ิ  วิทยอุดม 
๓๙๑ นายองอาจ  พรอมจรรยากุล 
๓๙๒ นายกฤษฎา  ธนะคุมชีพ 
๓๙๓ นายชํานิ  บชูาสุข 
๓๙๔ นายปกรณ  ปุณฑริก 
๓๙๕ นายภาษิต  พุมชูศรี 
๓๙๖ นายมนัส  สรอยพลอย 
๓๙๗ นายสมศักด์ิ  พณิชยกุล 
๓๙๘ นายอิทธิพล  ชางหลํา 
๓๙๙ นายกริช  เกตุเอี่ยม 
๔๐๐ นายกรีศักด์ิ  ไพบูลย 
๔๐๑ นายกิตติ  ทรัพยวิสุทธิ์ 
๔๐๒ นายกิตติ  พิพัฒนพงศภักดี 
๔๐๓ นายกิตติ  ศิริวิชญไมตรี 
๔๐๔ นายขจรศักด์ิ  สิงโตกุล 
๔๐๕ นายคมสัน  เอกชัย 
๔๐๖ นายคํารพ  สาระจิตต 
๔๐๗ นายจักรินทร  หงสกุล 
๔๐๘ นายจิต  สมหวัง 
๔๐๙ นายเฉลิมชัย  รัตนจันท 
๔๑๐ นายชนมชืน่  บุญญานุสาสน 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๔๑๑ นายชวลิศร  เวชวงศวาน 
๔๑๒ นายชัยพันธุ  หอมวิเศษวงศา 
๔๑๓ นายชัยวัฒน  ลิมปวรรณธะ 
๔๑๔ นายชาญวิทย  เอี่ยมอ่ํา 
๔๑๕ นายณัฐวุฒ  บัวซอน 
๔๑๖ นายดํารงค  สุทธิจักร 
๔๑๗ นายดําริห  ไทยขํา 
๔๑๘ นายเดชา  คูวุฒยากร 
๔๑๙ นายไตรรัตน  จงจิตร 
๔๒๐ นายธงชัย  วงษเหรียญทอง 
๔๒๑ นายธนูศักด์ิ  ขาวสนิท 
๔๒๒ นายนเรศ  วงศสวัสด์ิ 
๔๒๓ นายนิรันดร  กัลยาณมิตร 
๔๒๔ นายเนาวรัตน  บุญหลา 
๔๒๕ นายบงการ  ลิมปะพันธุ 
๔๒๖ นายบรรลือ  วงศวัฒนะ 
๔๒๗ นายบุญเชิด  คิดเห็น 
๔๒๘ นายประดิษฐ  วงศวิลัย 
๔๒๙ นายประยูร  งามระเบียบ 
๔๓๐ นายประยูร  วงษพานิช 
๔๓๑ นายประสิทธิ์  ตาตินิจ 
๔๓๒ นายปราณีต  บุญม ี
๔๓๓ นายปราโมทย  สัจจรักษ 
๔๓๔ นายปรีชา  หุนสุวรรณ 
๔๓๕ นายพงศเผา  เกษทอง 
๔๓๖ นายพิทยา  สุนทรวิภาต 
๔๓๗ นายพีระศักด์ิ  ศรีศักด์ิวิชัย 

๔๓๘ นายไพบูลย  เกียรติสุขเกษม 
๔๓๙ นายยงยุทธ  ไตรสุทธิ์ 
๔๔๐ นายรัฐชัย  สําเภาทอง 
๔๔๑ นายวรฉัตร  ทีงาม 
๔๔๒ นายวรชัย  อุตตมชัย 
๔๔๓ นายวิชัย  ไพรสงบ 
๔๔๔ นายวิชา  ทับธง 
๔๔๕ นายวิฑูรย  สีน้ําเงิน 
๔๔๖ นายวิทิต  เจียรนัย 
๔๔๗ นายวิลาศ  รุจิวัฒนพงศ 
๔๔๘ นายวิศว  ศะศิสมิต 
๔๔๙ นายวีระ  ชัยพิมลผลิน 
๔๕๐ นายวีระศักด์ิ  อนันตมงคล 
๔๕๑ นายศานิตย  นาคสุขศรี 
๔๕๒ นายศิริชัย  กิจจารึก 
๔๕๓ นายศิริพงษ  หานตระกูล 
๔๕๔ นายศุภชัย  แสงโสภณ 
๔๕๕ นายสมบัติ  ตรีวัฒนสุวรรณ 
๔๕๖ นายสมบูรณศักด์ิ  ปริยานนท 
๔๕๗ นายสมพงษ  รัตนสัญญา 
๔๕๘ นายสมยศ  ตันตยาภรณ 
๔๕๙ นายสมศักด์ิ  ตะเภานอย 
๔๖๐ นายสมศักด์ิ  สลิลสิริ 
๔๖๑ นายสมศักด์ิ  สุวรรณสุจริต 
๔๖๒ นายสรรคชัย  อินหวาง 
๔๖๓ นายสวอง  ทองแผ 
๔๖๔ นายสิทธิชัย  ประเสริฐศรี 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๔๖๕ นายสิทธิพล  วงษดนตรี 
๔๖๖ นายสุทัศน  สุทนักิตระ 
๔๖๗ นายสุเทพ  โกมลภมร 
๔๖๘ นายสุพล  ศรีพันธุ 
๔๖๙ นายสุพัฒน  เหลาชัย 
๔๗๐ นายสุรชัย  พรภัทรกุล 
๔๗๑ นายสุรชัย  พึ่งจิตตตน 
๔๗๒ นายสุรชัย  ศรีสารคาม 
๔๗๓ นายสุรพล  คัชมาตย 
๔๗๔ นายสุวนิช  ศิลาออน 
๔๗๕ นายอํานาจ  สงเสริม  
๔๗๖ นายอุดมพร  คชหิรัญ 
๔๗๗ นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ 
๔๗๘ นายธาริต  เพ็งดิษฐ 
๔๗๙ นายเพิ่มพงษ  เชาวลิต 
๔๘๐ นายยงยุทธ  ศรีสัตยาชน 
๔๘๑ นายวิศิษฏ  วิศิษฏสรอรรถ 
๔๘๒ นายศิริวัฒน  สายรัตนอินทร 
๔๘๓ พลตํารวจตรี สมชาติ  สวางเนตร 
๔๘๔ นายโสภณ  ธิติธรรมพฤกษ 
๔๘๕ นายอรรณพ  ลิขิตจิตถะ 
๔๘๖ นายณรงค  มีสวย 
๔๘๗ นายประสงค  อยูดี 
๔๘๘ นายพิทักษ  รัตนบรรพต 
๔๘๙ นายพีรพัฒน  พรศิริเลศิกิจ 
๔๙๐ นายสุวัฒน  โอภาสานนท 
๔๙๑ นายปรีชา  กันธิยะ 

๔๙๒ นายสัมพันธ  อทุธโยธา 
๔๙๓ นายปฎิภาณ  วัฒนา 
๔๙๔ นายกนกศักด์ิ  ศรีคํา 
๔๙๕ นายกฤษณ  จาฏามระ 
๔๙๖ นายกวิศร  วานิชกุล 
๔๙๗ นายกําชัย  จงจักรพันธ 
๔๙๘ นายกําชัย  ตรีชัยรัศมี 
๔๙๙ นายกิจการ  ศุภมาตย 
๕๐๐ นายกิตติวุฒิ  พันธุธร 
๕๐๑ นายเกรียงไกร  กิจเจริญ 
๕๐๒ นายเขมรัฐ  โตไทยะ 
๕๐๓ นายคณิสร  เย็นใจ 
๕๐๔ นายคํารบ  วัชราคม 
๕๐๕ นายคุณาวุฒิ  บุดดาดวง 
๕๐๖ นายจรัญ  โฆษณานันท 
๕๐๗ นายจรัส  สุวรรณมาลา 
๕๐๘ นายจักรกฤษณ  ศิวะเดชาเทพ 
๕๐๙ นายจักรชัย  จึงธีรพานิช 
๕๑๐ นายจํานง  ไชยรัตน 
๕๑๑ นายเจริญ  เลื่อนธรรมรัตน 
๕๑๒ นายเจษฎา  แชมประเสริฐ 
๕๑๓ นายฉลอง  สุนทราวาณิชย 
๕๑๔ นายเฉลย  ถวิลการ 
๕๑๕ นายเฉลิม  รัชชนะกุล 
๕๑๖ นายเฉลิมศักด์ิ  พิกุลศรี 
๕๑๗ นายชนศักด์ิ  บายเที่ยง 
๕๑๘ นายชเนนทร  วนาภิรักษ 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๕๑๙ นายชลธชา  หานิรัติศัย 
๕๒๐ นายชัยยศ  สันติวงษ 
๕๒๑ นายชัยยุทธ  รัตตานุกูล 
๕๒๒ รอยเอก ชัยวัฒน  กิตติกูล 
๕๒๓ นายชัยวัฒน  ผดุงญาติ 
๕๒๔ นายชาคริต  ทองอุไร 
๕๒๕ นายชาญชัย  สุชาติวัฒนชัย 
๕๒๖ นายชาญวิทย  ยิกุสังข 
๕๒๗ นายชาตรี  หมื่นหน ู
๕๒๘ นายชํานาญ  แจมจํารัส 
๕๒๙ นายชุษณะ  รุงปจฉิม  
๕๓๐ นายชูชาติ  ทรัพยมาก 
๕๓๑ นายชูรัฐ  แปลกสงวนศรี 
๕๓๒ นายเชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ 
๕๓๓ นายณรงค  เลิศอรรฆยมณี 
๕๓๔ นายณรงค  เสนฤทธิ ์
๕๓๕ นายณัฏฐพงศ  ทองภักดี 
๕๓๖ นายณัฐวุฒิ  นรารัมย 
๕๓๗ นายณัฐเสฐ  โพธิ์สีทอง 
๕๓๘ นายดนัย  หมั้นทรัพย 
๕๓๙ นายดํารง  จีนขาวขํา 
๕๔๐ นายดํารง  บุญโชติ 
๕๔๑ นายถวัลย  คําสีมวง 
๕๔๒ นายทนงสิทธิ์  แสงเรือง 
๕๔๓ นายทวี  ฉิมออย 
๕๔๔ นายทวีศักด์ิ  จินดานุรักษ 
๕๔๕ นายทศพร  วิมลเก็จ 

๕๔๖ นายทองใบ  สุดชารี 
๕๔๗ นายทองสุข  มันตาทร 
๕๔๘ นายเทียนสาย  ปอมหิน 
๕๔๙ นายธงชาติ  วงษสวรรค 
๕๕๐ นายธนวัฒน  จารุพงษสกุล 
๕๕๑ นายธนัน  อนุมานราชธน 
๕๕๒ นายธรรมศักด์ิ  กํามะณี 
๕๕๓ นายธราพงษ  วิทิตศานต 
๕๕๔ นายธวัช  โพธิกุล 
๕๕๕ นายธัญญะ  เกียรติวัฒน 
๕๕๖ นายธันยชัย  สุระ 
๕๕๗ นายธานี  ดีอินทร 
๕๕๘ นายธีรพงษ  ทวีวรรณ 
๕๕๙ นายธีรวิทย  พันธุชัยเพชร 
๕๖๐ นายธีรศานต  ประจันพล 
๕๖๑ นายเธียรชัย  งามทิพยวัฒนา 
๕๖๒ นายนครินทร  เมฆไตรรัตน 
๕๖๓ นายนพคุณ  วงษสวรรค 
๕๖๔ นายนิคม  ชศูิริ 
๕๖๕ นายนิเทศ  ตินณะกุล 
๕๖๖ นายนิยม  ศรีวิเศษ 
๕๖๗ นายนิรันดร  จุลทรัพย 
๕๖๘ นายนิรันดร  บรรดาศักด์ิ 
๕๖๙ นายบรรจบ  ศรีภา 
๕๗๐ นายบัญชา  กุลรุงโรจน 
๕๗๑ นายบุญเชาว  นิรมลหรรษา 
๕๗๒ นายบุญธีร  เครือตราชู 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๕๗๓ นายบุญยงค  ภูนันทพงษ 
๕๗๔ นายบุญรักษ  ตัณฑเจริญรัตน 
๕๗๕ นายบุญเรือง  อูปเฮียง 
๕๗๖ นายบุญเรือน  แปนแสง 
๕๗๗ วาที่รอยตรี บุญเลิศ  บุญพะเนียด 
๕๗๘ นายบุญสวน  บุญโพธิ ์
๕๗๙ นายบุญสง  สัตโยภาส 
๕๘๐ นายบุญสง  อุษณรัสมี 
๕๘๑ นายบุเรง  ธนะพันธุ 
๕๘๒ นายปฐม  ทรัพยเจริญ 
๕๘๓ นายประกฤต  เอี่ยมสกุล 
๕๘๔ นายประกฤติ  พูลพัฒน 
๕๘๕ นายประดิษฐ  ประทีปวนิช 
๕๘๖ นายประตาป  สิงหศิวานนท 
๕๘๗ นายประทีป  โพธิ์ดง 
๕๘๘ นายประยุทธ  โชครุงวรานนท 
๕๘๙ นายประยูร  ฟองสถิตยกุล 
๕๙๐ นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ 
๕๙๑ นายประเสริฐ  แกวเพ็ชร 
๕๙๒ นายประหยัด  กองศรีมา 
๕๙๓ นายปราโมช  ศีตะโกเศศ 
๕๙๔ นายปราโมทย  สําราญกิจดํารงค 
๕๙๕ นายปริญญา  ตันติสุข 
๕๙๖ นายปรีชา  ชัยเนตร 
๕๙๗ นายปรีชา  บุญคมรัตน 
๕๙๘ นายปองวิทย  ศิริโพธิ์ 
๕๙๙ นายปญญา  ไขมุก 

๖๐๐ นายปญญา  วงศกุหมัด 
๖๐๑ นายพงศเดช  ไชยคุตร 
๖๐๒ นายพงษศักด์ิ  โควสถิตย 
๖๐๓ นายพงษศิลป  สาณะเสน 
๖๐๔ นายพร  รุจนเวช 
๖๐๕ นายพลรัตน  วิไลรัตน 
๖๐๖ นายพิเชฎฐ  กาลามเกษตร 
๖๐๗ นายพิทยา  จําเริญจรัสวิทย 
๖๐๘ นายพินิจ  จันทรกระจาง 
๖๐๙ นายพินิจ  หวังสมนึก  
๖๑๐ นายพินิติ  รตะนานุกูล 
๖๑๑ นายเพิ่มพงษ  ศรีประเสริฐศักด์ิ 
๖๑๒ นายไพจิตร  ศรีหนา 
๖๑๓ นายภาคภูมิ  เต็งอํานวย 
๖๑๔ นายภิรมย  จ่ันถาวร 
๖๑๕ นายมณฑล  ลีลาจินดาไกรฤกษ 
๖๑๖ นายมนตรี  แสนวิเศษ 
๖๑๗ นายมนู  เฟองฟุง 
๖๑๘ นายมานพ  วิสุทธิแพทย 
๖๑๙ นายยุทธชัย  บรรเทิงจิตร 
๖๒๐ นายยุทธนา  นาคหอม 
๖๒๑ นายรณชัย  คงสกนธ 
๖๒๒ นายรังสฤษด์ิ  กาวีตะ 
๖๒๓ นายลือชัย  พิศิฏฐศักด์ิ 
๖๒๔ นายวรเชษฐ  สุขแสวง 
๖๒๕ นายวรดร  แสงอํานาจ 
๖๒๖ นายวรวุฒิ  โรมรัตนพันธ 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๖๒๗ นายวฤต  วิศรุตเวศม 
๖๒๘ นายวัฒนา  ถาวร 
๖๒๙ นายวันชัย  เทียมทัด 
๖๓๐ นายวันชัย  มาลีวงษ 
๖๓๑ นายวัลลภ  เหลาไพบูลย 
๖๓๒ นายวานิชย  ติชาวัน 
๖๓๓ นายวิชัย  วงศชนะภัย 
๖๓๔ นายวิชิต  สุรัตนเรืองชัย 
๖๓๕ นายวิเชียร  รุงทวีชัย 
๖๓๖ นายวิโชค  มุกดามณ ี
๖๓๗ นายวิทเชษฐ  พชิัยศักด์ิ 
๖๓๘ นายวิทธยา  บริบูรณทรัพย 
๖๓๙ นายวิทยา  โพธิ์เทียนทอง 
๖๔๐ นายวินัย  ดะหลัน 
๖๔๑ นายวินัย  พุมกุมาร 
๖๔๒ นายวินัย  สมบูรณ 
๖๔๓ นายวิพงษ  ธงยศ 
๖๔๔ นายวิมล  เตากล่ํา 
๖๔๕ นายวิมล  วัฒนา 
๖๔๖ นายวิสิษฐศักด์ิ  ยอดไสว 
๖๔๗ นายวีระศักด์ิ  ไพรัชเวทย 
๖๔๘ นายวีระศักด์ิ  ย่ิงอํานวยชัย 
๖๔๙ นายวีระศักด์ิ  อุดมโชค 
๖๕๐ นายศักดา  ไตรศักด์ิ 
๖๕๑ นายศิริ  ภูพงษวัฒนา 
๖๕๒ นายศิลปสิทธิ์  ทับทิมธงไชย 
๖๕๓ นายศุภมิตร  จิตตะยโศธร 

๖๕๔ นายเศกสรรค  ยงวณิชย 
๖๕๕ นายสกล  รุงโรจน 
๖๕๖ นายสถาพร  สุปรีชากร 
๖๕๗ นายสมเกียรติ  จงประสิทธิ์พร 
๖๕๘ นายสมใจ  เพ็งปรีชา 
๖๕๙ นายสมชาติ  แสงสอาด 
๖๖๐ นายสมชาย  ชูชีพสกุล 
๖๖๑ นายสมชาย  ธัญธนกุล 
๖๖๒ นายสมชาย  รัตนทองคํา 
๖๖๓ นายสมชาย  สกุลทัพ 
๖๖๔ นายสมชาย  สุวจนกรณ 
๖๖๕ นายสมนึก  วัฒนศรียกุล 
๖๖๖ นายสมบัติ  ขวัญดี 
๖๖๗ นายสมบัติ  ธํารงธัญวงศ 
๖๖๘ นายสมบัติ  ธีระตระกูลชัย 
๖๖๙ นายสมบัติ  ศักดา 
๖๗๐ นายสมบูรณ  เจริญจิระตระกูล 
๖๗๑ นายสมพันธ  อาํพาวนั 
๖๗๒ นายสมศักด์ิ  จงรูธรรม 
๖๗๓ นายสมศักด์ิ  ชาญสูงเนิน 
๖๗๔ นายสมศักด์ิ  สุหรายคิมหันต 
๖๗๕ นายสังศิต  พิริยะรังสรรค 
๖๗๖ นายสําราญ  ทองแพง 
๖๗๗ นายสําราญ  เทพไทอํานวย 
๖๗๘ นายสําราญ  มีแจง 
๖๗๙ นายสิงหเพ็ชร  สุขสมปอง 
๖๘๐ นายสิตานนท  เจษฎาพิพัฒน 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๖๘๑ นายสิทธิชัย  รักช ู
๖๘๒ นายสุทธิศักด์ิ  เฟองเกษม 
๖๘๓ นายสุทิน  รมเย็น 
๖๘๔ นายสุเทพ  ไตตอผล 
๖๘๕ นายสุธี  ไกรตระกูล 
๖๘๖ นายสุนทร  สุมาลยโรจน 
๖๘๗ นายสุนทร  โสตถิพันธุ 
๖๘๘ นายสุพกิจ  กงบุราณ 
๖๘๙ นายสุพรรณ  ฟูเจริญ 
๖๙๐ นายสุพล  ทองคํา 
๖๙๑ นายสุภร  จันทรจารุณี 
๖๙๒ นายสุเมธ  ชวเดช 
๖๙๓ นายสุเมธ  อิ่มศักด์ิวาสนา 
๖๙๔ นายสุรไกร  เพิ่มคํา 
๖๙๕ นายสุรชัย  มัจฉาชีพ 
๖๙๖ นายสุรเทพ  ต๊ันประเสริฐ 
๖๙๗ นายสุรศักด์ิ  วัฒเนสก 
๖๙๘ หมอมหลวงสุรสวัสด์ิ  ศุขสวัสด์ิ 
๖๙๙ นายสุรสีห  ฉ่ิงถิน 
๗๐๐ นายสุริยนต  บุตรศรี 
๗๐๑ นายสุวรรณ  เคาฝาย 
๗๐๒ นายสุวัฒน  จริยาเลิศศักด์ิ 
๗๐๓ นายสูงศักด์ิ  นาคหอม 
๗๐๔ นายเสถียร  คามีศักด์ิ 
๗๐๕ นายเสนห  เอกะวิภาต 
๗๐๖ นายแสงชัย  พฤทธิพันธุ 
๗๐๗ นายโสภณ  สุขโข 

๗๐๘ นายโสรัจ  กายบริบูรณ 
๗๐๙ นายไสว  บูรณพานิชพันธุ 
๗๑๐ นายอดิศักด์ิ  สัตยธรรม 
๗๑๑ นายอนันต  เสียงหวาน 
๗๑๒ นายอนิรุธ  สุขจิตต 
๗๑๓ นายอภิชาติ  โอฬารรัตนชัย 
๗๑๔ นายอภิรักษ  ชวงสุวนิช 
๗๑๕ นายอราม  คุมทรัพย 
๗๑๖ นายอัญญา  ขันธวิทย 
๗๑๗ นายอัศวฤทธิ์  อุทัยรัตน 
๗๑๘ นายอาคม  กาญจนประโชติ 
๗๑๙ นายอารยะ  ปรีชาเมตตา 
๗๒๐ นายอํานวย  พืชผล 
๗๒๑ นายอํานวย  สินธุโคตร  
๗๒๒ นายอิสสรีย  หรรษาจรูญโรจน 
๗๒๓ นายอุดม  พรมแกวงาม 
๗๒๔ นายเอื้อน  ปนเงิน 
๗๒๕ นายโอฬาร  ตัณฑวิรุฬห 
๗๒๖ นายกฤษดา  ปญจนุวัฒน 
๗๒๗ นายกิตตินันท  อนรรฆมณ ี
๗๒๘ นายกิตติพงศ  สานิชวรรณกุล 
๗๒๙ นายกิตติ  พุฒิกานนท 
๗๓๐ นายกิตติศักด์ิ  กุณฑลกิติเดช 
๗๓๑ นายเกียรติภูมิ  วงศรจิต 
๗๓๒ นายเกียรติศักด์ิ  ราชบริรักษ 
๗๓๓ นายจิณณพิภัทร  ชูปญญา 
๗๓๔ นายจิตศาสตร  พื้นชมภู 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๗๓๕ นายจิระศักด์ิ  มัญยานนท 
๗๓๖ นายจีรศักด์ิ  ศรีสุวรรณวัฒนา 
๗๓๗ นายเจริญ  ชูโชติถาวร 
๗๓๘ นายเจษฎา  โชคดํารงสุข 
๗๓๙ นายชัย  เพชรชสุวรรณ 
๗๔๐ นายชาญชัย  วรรณฤทธิ ์
๗๔๑ นายชาญวิทย  ทระเทพ 
๗๔๒ นายชาลี  บุษยาพร 
๗๔๓ นายชํานาญ  ชอบธรรมสกุล 
๗๔๔ นายฐิติ  กวักเพฑูรย 
๗๔๕ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ 
๗๔๖ นายดนัย  เวทวิท ู
๗๔๗ นายถวัลย  พบลาภ 
๗๔๘ นายทวีศักด์ิ  ไชยภักษา 
๗๔๙ นายทองขาว  รัตนสุวรรณ 
๗๕๐ นายธนเดช  สินธุเสก 
๗๕๑ นายธนรัตน  เสรีรัตน 
๗๕๒ นายธัญญณัฐ  บนุนาค 
๗๕๓ นายบุญชัย  พิพัฒนวนิชกุล 
๗๕๔ นายบุญแสง  บุญอํานวยกิจ 
๗๕๕ นายประชา  ชยาภัม 
๗๕๖ นายประวิ  อ่ําพันธุ 
๗๕๗ นายประสงค  วิทยถาวรวงศ 
๗๕๘ นายประสิทธิ์  คงเคารพธรรม 
๗๕๙ นายพงษกิตติ  ฐิศุภกร 
๗๖๐ นายพรชัย  จิระชนากุล 
๗๖๑ นายพลายยงค  สการะเศรณี 

๗๖๒ นายพินิจ  ทับทมิ 
๗๖๓ นายพีระ  อารีรัตน 
๗๖๔ นายไพศรพณ  เล็กอุทัย 
๗๖๕ นายไพศาล  วรสถิตย 
๗๖๖ นายภาณุวัฒน  วิรัตนภานุ 
๗๖๗ นายวัฒนา  อูวาณิชย 
๗๖๘ นายวันชัย  ลอกาญจนรัตน 
๗๖๙ นายวิชัย  ทิพยดาราพาณิชย 
๗๗๐ นายวิทยา  เกษรารัตน  
๗๗๑ นายวิทยา  เพ็ชรดาชัย 
๗๗๒ นายวิทยา  ศุภรพันธ 
๗๗๓ นายวินัย  ลีสมิทธิ์  
๗๗๔ นายวิวัฒน  วารินทรศิริกุล 
๗๗๕ นายศิริชัย  ชูประวัติ 
๗๗๖ นายศุภกิจ  ศิริลักษณ 
๗๗๗ นายสมเกียรติ  คูอมรพัฒนะ 
๗๗๘ นายสมเกียรติ  ลลิตวงศา 
๗๗๙ นายสมชาย  เรืองศิรินุสรณ 
๗๘๐ นายสมชาย  อินทรศิริพงษ 
๗๘๑ นายสมพร  ชุมชวย 
๗๘๒ นายสมศักด์ิ  นิลพนัธุ 
๗๘๓ นายสมัย  ศิริทองถาวร 
๗๘๔ นายสาโรจน  มะรุมดี 
๗๘๕ นายสิทธิภัทร  รุงประเสริฐ 
๗๘๖ นายสุจริต  งามวงศไพบูลย 
๗๘๗ นายสุชาติ  พุทธิเจริญรัตน 
๗๘๘ รอยตํารวจโท สุพล  มโนรมณ 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๗๘๙ นายอนุชิต  นิติธรรมยง 
๗๙๐ นายอนุรักษ  อมรเพชรสถาพร 
๗๙๑ นายอุดม  ไกรฤทธิชัย 
๗๙๒ นายอุทัย  ตัณศลารักษ 
๗๙๓ นายเอกบุญ  ฝกใฝพวก 
๗๙๔ นายเอนก  โกยสมบูรณ 
๗๙๕ นายชัยยง  กฤตผลชัย 
๗๙๖ นายณรงค  จิรศานตชัย  
๗๙๗ นายธนารัตน  วรสูตร 
๗๙๘ นายวิรัตน  อาชาอภิสิทธิ์ 
๗๙๙ นายสมชัย  วงศสวัสด์ิ 
๘๐๐ วาที่รอยตรี กิตติ  ขันธมิตร 
๘๐๑ พันเอก ดิเรก  ศรีสุริยจันทร 
๘๐๒ นายพรชัย  จุฑามาศ 
๘๐๓ นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 
๘๐๔ พลตรี ศักดา  พลอยไป 
๘๐๕ นายประยูร  ผองแผว 
๘๐๖ นายประสพโชค  ออนกอ 
๘๐๗ นายประสิทธิ์  หนูนารี 
๘๐๘ นายสําเริง  เอี่ยมสะอาด 
๘๐๙ หมอมหลวงอนุพร  เกษมสนัต 
๘๑๐ นายคัมภีร  สมใจ 
๘๑๑ นายทองเบิ้ม  ลิมปมาลัยพร 
๘๑๒ นายวัลลภ  นิทัศกาญจนานนท 
๘๑๓ นายสุรพงศ  รังสิยานนท 
๘๑๔ นายกฤษณะ  กสิโสภา 
๘๑๕ นายกฤษดา  วิบูลยพงศ 

๘๑๖ นายกุลธนิต  มงคลสวัสด์ิ 
๘๑๗ นายเกษม  ถิระพัฒนพิบูล 
๘๑๘ นายโกวิท  ศรีไพโรจน 
๘๑๙ นายกองเกียรติ  เกราะแกว 
๘๒๐ นายคมกฤช  ศรีดัน 
๘๒๑ นายคมวิทย  ภัทรไชยวัฒน 
๘๒๒ นายคีรี  อํานักมณ ี
๘๒๓ นายจรูญ  ธีรนานนท 
๘๒๔ นายจํานอง  ปานทอง 
๘๒๕ นายจํารัส  พุกสุวรรณ 
๘๒๖ นายจิรวุฒิ  เตชะพันธุ  
๘๒๗ นายจิรวุสฐ  สุขไดพึ่ง 
๘๒๘ นายจิระประวัติ  แบบประเสริฐ 
๘๒๙ นายจุมพล  พันธุสัมฤทธิ ์
๘๓๐ นายฉกาจ  ชะระภิญโญ 
๘๓๑ นายฉัตรชัย  ใจดี  
๘๓๒ รอยตํารวจเอก เฉลิม  นพเกา 
๘๓๓ นายเฉลิมพล  ไตรหิรัญ 
๘๓๔ นายชลิต  อภัยวงศ 
๘๓๕ นายชัชวาล  จิรบวร 
๘๓๖ นายชัยชนะ  พนัธุภักดีดิสกุล 
๘๓๗ นายชาญชัย  ชลานนทนิวัฒน 
๘๓๘ นายชาติ  ชัยเดชสุริยะ 
๘๓๙ นายชินวัตร  เหมือนแกวจินดา 
๘๔๐ นายชูศักด์ิ  เสนาบุญญฤทธิ ์
๘๔๑ นายเชาวรัตน  คันธคามชิต 
๘๔๒ นายโชคชัย  ทิฐิกัจจธรรม 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๘๔๓ นายโชคชัย  สินศุภรัตน 
๘๔๔ นายณธรรม  สุจิตนภิศธรรม 
๘๔๕ นายดินทอง  มงคลเดชคุณ 
๘๔๖ นายดิเรก  อิ้งจะนิล 
๘๔๗ นายแดง  พึ่งลอม 
๘๔๘ นายทรงวุฒิ  รัตนากร 
๘๔๙ นายทวีศักด์ิ  ตันรัตนกุล 
๘๕๐ นายทินกร  วิเศษสุข 
๘๕๑ นายเทียนชัย  มาพิบูลธัญชาติ 
๘๕๒ นายธงชัย  รุงเจริญวิวัฒนา 
๘๕๓ นายธนพล  จูฑะเตมีย 
๘๕๔ นายธรัมพ  ชาลีจันทร 
๘๕๕ นายธีระ  ดีนิสสัย 
๘๕๖ นายนรินทร  เนตรสุนีย 
๘๕๗ นายนิทัศน  ธรรมโชติ 
๘๕๘ นายนิพนธ  ผังสุวรรณดํารง 
๘๕๙ นายเนิน  รอดกําพล 
๘๖๐ นายบัลลังก  ปนสากล 
๘๖๑ นายบุญสง  เนตรปฐมพรกิจ 
๘๖๒ นายบุษย  สิทธิพันธ 
๘๖๓ นายปฏิพัทธ  บุญชิต 
๘๖๔ นายประกายเพชร  แหวนเกตุ 
๘๖๕ นายประจวบ  ปญญากําพล 
๘๖๖ นายประพัฒนพงศ  สุคนธ 
๘๖๗ นายประภัสร  วองวิไลรัตน 
๘๖๘ นายประยูร  พัฒนอมร 
๘๖๙ นายประวัติ  ฤทธิธาดา 

๘๗๐ นายปราโมทย  ออนละออ 
๘๗๑ นายปริญเดช  ศิริพานิช 
๘๗๒ นายปรีชา  พงษพานิช 
๘๗๓ นายปรีชา  สุดสงวน 
๘๗๔ รอยตํารวจเอก ปรีเชาว  พิพัฒนพานิช 
๘๗๕ นายเปยมศักด์ิ  ศิริสินธว 
๘๗๖ นายพงศพญา  ศรีนพนิคม 
๘๗๗ นายพงศพิเชษฐ  จันทรพรกิจ 
๘๗๘ นายพงศอนันต  การุณยวนิช 
๘๗๙ นายพงษธาดา  นาคะรัศมี 
๘๘๐ นายพงษศักด์ิ  รัตนะพิสิฐ 
๘๘๑ นายพงษศักด์ิ  อินทุโสมา 
๘๘๒ นายพัฒนชาติ  ภักดีวงศ 
๘๘๓ นายพิจิตร  จูฑะประชากุล 
๘๘๔ นายพิชัย  ไชยวังษา 
๘๘๕ นายพิชัย  ศรีจํานอง  
๘๘๖ นายพิทักษ  บูรพาชีพ 
๘๘๗ นายพินิจ  ชมุแวงวาป 
๘๘๘ นายพิบูลย  จตุพัฒนกุล 
๘๘๙ นายพีระศักด์ิ  พอจิต 
๘๙๐ นายเพิ่มสิน  วิชิตนาค 
๘๙๑ นายเพียรศักด์ิ  สมบัติทอง 
๘๙๒ นายไพรัช  เชื้อทองฮัว 
๘๙๓ นายไพรัช  พรสมบูรณศิริ 
๘๙๔ นายภาณุพงษ  เจริญย่ิง 
๘๙๕ นายภิรัตน  ควรสนธิ 
๘๙๖ นายมงคล  จิรชัยสกุล 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๘๙๗ นายยุทธการ  สุทธิพงษ 
๘๙๘ นายยุทธพงษ  อภิรัตนรังษี 
๘๙๙ นายรุงเรือง  พิริยเลิศศักด์ิ 
๙๐๐ นายวริช  มุนนิทร 
๙๐๑ นายวัชรากร  เปรมประเสริฐ 
๙๐๒ นายวัฒนา  สวัสด์ิทอง 
๙๐๓ นายวันชัย  ชาญสตบุตร 
๙๐๔ นายวัลลภ  สุขปาณี 
๙๐๕ นายวิชัย  พิบูลฤทธิวงศ 
๙๐๖ นายวิชาญ  ศรีสุวรรณกิจ 
๙๐๗ นายวิทยา  หว่ังประดิษฐ 
๙๐๘ นายวินัย  ตันวิสุทธิ ์
๙๐๙ นายวิพล  เทียนเสริมทรัพย 
๙๑๐ นายวิรัช  ธัญญะกิจ 
๙๑๑ นายวิรุฬห  ฉันทธนนนัท 
๙๑๒ นายวิโรจน  ชัชวาลวงศ 
๙๑๓ นายวิวัฒน  พิณเมืองงาม 
๙๑๔ นายวิศิษฐ  ชชัวาลวงศ 
๙๑๕ นายวิศิษฐ  ลาภนิยม 
๙๑๖ นายวิเศษ  ศิริเดช 
๙๑๗ นายวีระพงศ  หาญนําผลดี 
๙๑๘ นายศรัณย  ถิรพัฒน 
๙๑๙ นายศักดา  ชวงรังษี 
๙๒๐ นายศักด์ิเกษม  นิไทรโยค 
๙๒๑ นายศานติ  สุทธิวาทนฤพุฒ ิ
๙๒๒ นายศิริพงษ  พงศพันธุสุข 
๙๒๓ นายศิริพงษ  เหลืองวงศไพศาล 

๙๒๔ นายศิริศักด์ิ  พจนสิทธิ ์
๙๒๕ นายสนธ  กังสนารักษ 
๙๒๖ นายสมเกียรติ  คุววัฒนานนท 
๙๒๗ นายสมเจตน  อํานวยสวัสด์ิ 
๙๒๘ นายสมใจ  โตศุกลวรรณ 
๙๒๙ นายสมชาย  จุฬามณี 
๙๓๐ นายสมพงศ  เย็นแกว 
๙๓๑ นายสมมาตร  โตโพธิ์ไทย 
๙๓๒ นายสัญจัย  จันทรผอง 
๙๓๓ นายสันติ  นภาสวัสด์ิ 
๙๓๔ นายสันติ  สวัสดิพงษ 
๙๓๕ นายสิปทิศ  รพีมนัส 
๙๓๖ นายสุขุม  โกมาสถิตย 
๙๓๗ นายสุธน  จารุพันธ 
๙๓๘ นายสุนทร  แสงคุณะคุปต 
๙๓๙ นายสุพจน  ศรีจักรโคตร 
๙๔๐ นายสุภัทร  ไพสิน 
๙๔๑ นายสุภัท  ฤทธิชาญชัย 
๙๔๒ นายสุรจิต  พัฒนสาร 
๙๔๓ นายสุรพล  มูลศิริ 
๙๔๔ นายสุรพันธ  กิจพอคา 
๙๔๕ นายสุรศักด์ิ  บุญเพิ่ม 
๙๔๖ นายสุรสิทธิ์  มวงศิริ 
๙๔๗ นายสุรัตน  ศรีวิพัฒน 
๙๔๘ นายสุวิทย  แสวงทอง 
๙๔๙ นายโสภณ  ศิริรัตน 
๙๕๐ นายอดิศร  ไชยคุปต 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๙๕๑ นายอธึก  คลายสังข 
๙๕๒ นายอนันต  ธรรมรัตน 
๙๕๓ นายอภิชาติ  ตอดํารงค 
๙๕๔ นายอรรถพร  นาคเรือง 
๙๕๕ นายอรรถพร  สุทธิบุตร 
๙๕๖ นายอรรถสิทธิ์  กาญจนาชีวะ 
๙๕๗ นายอรัญ  ทั่งทองแท 
๙๕๘ นายอรุณ  เคยสนิท 
๙๕๙ นายอัศวิน  นิลทอง 
๙๖๐ นายอานุภาพ  บุญกระพือ 
๙๖๑ นายอํานาจ  เจตนเจริญรักษ 
๙๖๒ นายอิทธิพร  แกวทิพย  
๙๖๓ นายอุดม  อึ้งสุวรรณพานิช 
๙๖๔ นายอุทัย  ไชยริปู 
๙๖๕ รอยตํารวจโท อุทัย  อาทิเวช 
๙๖๖ นายเอก  โอฬารนุกูล 
๙๖๗ นายโอฬาร  เกษตรสาระ 
๙๖๘ นายสมนึก  แกวกระจาง 
๙๖๙ นายสมศักด์ิ  มนุญปจุ 
๙๗๐ นายสิทธิพร  สทานไตรภพ 
๙๗๑ นายสุชาต  อยูยอด 
๙๗๒ นายจเร  พันธุเปร่ือง 
๙๗๓ นายณรงค  รัตนะพร 
๙๗๔ นายถาวร  จุลตามระ 
๙๗๕ นายทวีเกียรติ  เชาวลิตถวิล 
๙๗๖ นายนุกูล  สัญฐิติเสรี 
๙๗๗ นายบุญเรือง  บูรภักด์ิ 

๙๗๘ นายวิจักขณ  นาควัชระ 
๙๗๙ นายวีระพันธ  มุขสมบัติ 
๙๘๐ นายศุภพงศ  ขจรศิลป 
๙๘๑ นายสิทธิชัย  พิมเสน 
๙๘๒ พลตํารวจตรี กฤษฎิ์ศักด์ิ  วิชชารยะ 
๙๘๓ พลตํารวจตรี โกศล  พัวเวส 
๙๘๔ พลตํารวจตรี โกษม  จันทรมณ ี
๙๘๕ พลตํารวจตรี โกสินทร  หินเธาว 
๙๘๖ พลตํารวจตรี จิรสิทธิ์  มหินทรเทพ  
๙๘๗ พลตํารวจตรี เจษฎ  สุวีรานนท 
๙๘๘ พลตํารวจตรี เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน 
๙๘๙ พลตํารวจตรี เฉลิมชัย  จงศิริ 
๙๙๐ พลตํารวจตรี เฉลิมพล  ศรีสมโพธิ 
๙๙๑ พลตํารวจตรี ชัยยศ  บัวทรัพย 
๙๙๒ พลตํารวจตรี ชัยยะ  ศรอําพล 
๙๙๓ พลตํารวจตรี ชุมพล  วงศกําแหง 
๙๙๔ พลตํารวจตรี ชูวงศ  วัฒโนดร 
๙๙๕ พลตํารวจตรี เชิด  ชูเวช 
๙๙๖ พลตํารวจตรี ดําริห  โชติเศรษฐ 
๙๙๗ พลตํารวจตรี เดชณรงค  สุทธิชาญบัญชา 
๙๙๘ พลตํารวจตรี เดชา  ไคยฤทธิ์  
๙๙๙ พลตํารวจตรี ไตรรัตน  อมาตยกุล 

๑๐๐๐ พลตํารวจตรี ถวิล  แจมอุลิตรัตน 
๑๐๐๑ พลตํารวจตรี บุญสง  พานิชอัตรา 
๑๐๐๒ พลตํารวจตรี พงศกานต  ปญจพรรค 
๑๐๐๓ พลตํารวจตรี พนมศักด์ิ  ทั่งทอง   
๑๐๐๔ พลตํารวจตรี พยุง  ยุคแผน 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๐๐๕ พลตํารวจตร ีหมอมหลวงพนัธศกัด์ิ  เกษมสนัต 
๑๐๐๖ พลตํารวจตรี พิสุทธิ์  พุมพิเชฏฐ 
๑๐๐๗ พลตํารวจตรี เพิ่มศักด์ิ  กองจินดา 
๑๐๐๘ พลตํารวจตรี ภาณุ  เกิดลาภผล 
๑๐๐๙ พลตํารวจตรี ยงยุทธ  หลิมกําเนิด 
๑๐๑๐ พลตํารวจตรี รักชาติ  ราชกิจ 
๑๐๑๑ พลตํารวจตรี เรวัต  ตันนานนท 
๑๐๑๒ พลตํารวจตรี ลิขิต  กลิ่นอวล 
๑๐๑๓ พลตํารวจตรี วรพจน  เลิศลักษณา 
๑๐๑๔ พลตํารวจตรี วรเวทย  วินิตเนตยานนท 
๑๐๑๕ พลตํารวจตรี วราวุธ  พุกประยูร 
๑๐๑๖ พลตํารวจตรี วรินทร  บุณยเกียรติ 
๑๐๑๗ พลตํารวจตรี วัจนนท  ถิระวัฒน 
๑๐๑๘ พลตํารวจตรี วัฒนะ  มโนยศ 
๑๐๑๙ พลตํารวจตรี วันชัย  ถนัดกิจ  
๑๐๒๐ พลตํารวจตรี วิชัย  เชี่ยวเวช 
๑๐๒๑ พลตํารวจตรี วิชาญ  ทองประชาญ 
๑๐๒๒ พลตํารวจตรี วิบูล  ปรองดอง    
๑๐๒๓ พลตํารวจตรี วิศิษฐ  นวชินกุล 
๑๐๒๔ พลตํารวจตรี วิสาร  เปลงขํา 
๑๐๒๕ พลตํารวจตรี วีระ  ธุวะนุติ 
๑๐๒๖ พลตํารวจตรี สงบ  รอดประเสริฐ 
๑๐๒๗ พลตํารวจตรี สมเกียรติ  บุณยเกียรติ 
๑๐๒๘ พลตํารวจตรี สมชาย  พัฒนกําจร 
๑๐๒๙ พลตํารวจตรี สมโชค  เจริญพร 
๑๐๓๐ พลตํารวจตรี สมยศ  พุมพันธุมวง 
๑๐๓๑ พลตํารวจตรี สันติ  วิจักขณา 

๑๐๓๒ พลตํารวจตรี สันติสุข  เสนะวงศ 
๑๐๓๓ พลตํารวจตรี สัมฤทธิ์  อมรไชย 
๑๐๓๔ พลตํารวจตรี สานิตย  โพธิ์พูนศักด์ิ 
๑๐๓๕ พลตํารวจตรี สิทธิพงศ  ปุณโณฑก 
๑๐๓๖ พลตํารวจตรี สุชีพ  หนูนาง 
๑๐๓๗ พลตํารวจตรี สุทิน  เขียวรัตน 
๑๐๓๘ พลตํารวจตรี สุรศักด์ิ  หลายพัฒน 
๑๐๓๙ พลตํารวจตรี เสนห  สันติสุข 
๑๐๔๐ พลตํารวจตรี แสงชัย  สุวัฒนภักดี 
๑๐๔๑ พลตํารวจตรี อนันต  เจริญชาศรี  
๑๐๔๒ พลตํารวจตรี อมร  สุวพันธ 
๑๐๔๓ พลตํารวจตรี อํานวย  มหาผล 
๑๐๔๔ นายชัยยศ  สินธุประสิทธิ ์
๑๐๔๕ นายชูศักด์ิ  ปริปุญโญ 
๑๐๔๖ นายกฤษฏิ์พงศ  ผดุงพัฒโนดม 
๑๐๔๗ นายกษิดิษ  เงินศรี 
๑๐๔๘ นายกังวาฬ  โปะลําพงษ 
๑๐๔๙ นายเกื้อ  วุฒิปวัฒน 
๑๐๕๐ นายขรรคชัย  สุนทร 
๑๐๕๑ นายคเชนทร  ไชยสิทธิ ์
๑๐๕๒ นายจงศักด์ิ  ผดุงทรัพย 
๑๐๕๓ นายจิตรกร  พัฒนาศิริ 
๑๐๕๔ นายจุมพล  ภิญโญสินวัฒน 
๑๐๕๕ นายเจริญ  เกื้อทิพย 
๑๐๕๖ นายชวลิต  ชางสลัก 
๑๐๕๗ นายชวิน  อยูเปนสุข 
๑๐๕๘ นายชัยชนะ  กิจทวีปวัฒนา 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๐๕๙ นายชัยวัฒน  วิสานนท 
๑๐๖๐ นายชาญศักด์ิ  เชิดสงวน 
๑๐๖๑ นายเชาวลิต  ชูรัศม ี
๑๐๖๒ นายฐานิต  ศิริจันทรสวาง 
๑๐๖๓ นายณัฐพร  สายสุวรรณ 
๑๐๖๔ นายทนงศักด์ิ  ดุลยกาญจน 
๑๐๖๕ นายทวิช  พงษสุวรรณ 
๑๐๖๖ นายทวีศักด์ิ  จิวะวิทูรกิจ 
๑๐๖๗ นายธวัชชัย  นิธพิิเชฐ 
๑๐๖๘ นายธานี  สิงหนาท 
๑๐๖๙ นายธีรพล  จันทวงศ 
๑๐๗๐ นายนภดล  ลัญฉเวโรจน 
๑๐๗๑ นายนเรศ  กลิน่สุคนธ 
๑๐๗๒ นายนิรัตน  ฟูกาญจนานนท 
๑๐๗๓ นายนิรันดร  อนรรฆมณีกุล 
๑๐๗๔ นายนุชา  เอี่ยมวิศิษฐ 
๑๐๗๕ นายประโลม  คเชนทร 
๑๐๗๖ นายประวิทย  อิทธิชัยวัฒนา 
๑๐๗๗ นายประสงค  กระจางวุฒิชัย 
๑๐๗๘ นายประเสริฐ  อยูเจริญดี 
๑๐๗๙ นายปญญา  โตะทอง 
๑๐๘๐ นายปติ  วราอุบล 
๑๐๘๑ นายพงศธร  เหมทานนท 
๑๐๘๒ นายพงษศักด์ิ  ตระกูลศิลป 
๑๐๘๓ นายพรหมมาศ  ภูแส 
๑๐๘๔ นายพฤกษ  อากาศนวม 
๑๐๘๕ นายพฤทธิ์  นมิิตสุรชาติ 

๑๐๘๖ นายพสุ  แกวตระกูลพงษ 
๑๐๘๗ นายพิเชฏฐ  ร่ืนเจริญ 
๑๐๘๘ นายพิศิษฐ  วิริยะพาณิชย 
๑๐๘๙ นายพิสุทธิ์  สุวบุญประภัทร 
๑๐๙๐ นายพีระ  จุงพิวัฒน 
๑๐๙๑ นายมวญ  ออนศรี 
๑๐๙๒ นายมีชัย  เตชาชาญ 
๑๐๙๓ นายเมธี  เมฆประยูร 
๑๐๙๔ นายเลิศชาย  จิวะชาติ 
๑๐๙๕ นายวรสิทธิ์  อภิชาติโชติ 
๑๐๙๖ นายวราคมน  เลี้ยงพันธุ 
๑๐๙๗ นายวศิน  กุรุพนิทพาณิชย 
๑๐๙๘ นายวัชรชัย  แสงอุไร 
๑๐๙๙ นายวิชัย  ชํานาญการคา 
๑๑๐๐ นายวิชิต  วิจิตรสกุลศักด์ิ 
๑๑๐๑ นายวิทยา  บุญชัยวัฒนา 
๑๑๐๒ นายวิเทพ  อริยสัจจากร 
๑๑๐๓ นายวินัส  สุนนท 
๑๑๐๔ นายวิรัตน  เกษมทรัพย 
๑๑๐๕ นายวิรัตน  อนันตพิพัฒน 
๑๑๐๖ นายวีระชัย  เมธารัตนารักษ 
๑๑๐๗ นายศุภวิทย  ต้ังตรงจิตต 
๑๑๐๘ นายสบเกียรติ  วัฒนถาวร 
๑๑๐๙ นายสม  กุมศัสตรา 
๑๑๑๐ นายสมชาย  กิจนพศรี 
๑๑๑๑ นายสมชาย  พวงภู 
๑๑๑๒ นายสมพงศ  เผือกประดิษฐ 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๑๑๓ นายสรรพวิทย  ตูวิเชียร 
๑๑๑๔ นายสรายุทธ  วุฒยาภรณ 
๑๑๑๕ นายสราวุธ  เบญจกุล 
๑๑๑๖ นายสัญชัย  ผลฉาย 
๑๑๑๗ นายสาโรช  ทาสวัสด์ิ 
๑๑๑๘ นายสิทธิชัย  จิรวิวัฒนวนิช 
๑๑๑๙ นายสุจิน  ซ่ือสุวรรณ 
๑๑๒๐ นายสุชาติ  ชาติปญญาวุฒิ 
๑๑๒๑ นายสุพจน  ตันไชย 
๑๑๒๒ นายสุพัฒน  ลอยชศูักด์ิ 
๑๑๒๓ นายสุรพล  คงลาภ 
๑๑๒๔ นายสุรศักด์ิ  ตรีรัตนศิริกุล 
๑๑๒๕ นายสุวิทย  ทวีชุมพล 
๑๑๒๖ นายองอาจ  งามมีศรี 
๑๑๒๗ นายอดิศักด์ิ  เทียนกริม 
๑๑๒๘ นายอนันต  ธรรมราช 
๑๑๒๙ นายอนุรักษ  บุญนิธ ี
๑๑๓๐ นายอมร  ศิลปวิวัฒน 
๑๑๓๑ นายอรรถสิทธิ์  รอดบํารุง 
๑๑๓๒ นายอาคเนย  เปาอินทร 
๑๑๓๓ นายอิทธิธรรม  อารัมภวิโรจน 
๑๑๓๔ นายอิทธิ  มุสิกะพงษ 
๑๑๓๕ นายอุทิศ  สุภาพ 
๑๑๓๖ นายอุเทน  วิภาณุรัตน 
๑๑๓๗ นายเอกวิโรจน  มณีธนวรรณ 
๑๑๓๘ นายจําเริญ  ศิริพงศติกานนท 
๑๑๓๙ นายประสิทธิ์  ผองเภสัช 

๑๑๔๐ นายสมพงษ  วงศปญญาถาวร 
๑๑๔๑ นายสมศักด์ิ  เศรษฐนนัท 
๑๑๔๒ นายสิทธิสัตย  เจียมวงศแพทย 
๑๑๔๓ นายสุพจน  พงศกิดาการ 
๑๑๔๔ นายเจริญ  สุวรรณมงคล 
๑๑๔๕ นายไชยา  ย้ิมวิไล 
๑๑๔๖ นายชูชาติ  อัศวโรจน 
๑๑๔๗ นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง 
๑๑๔๘ นางสุนี  ไชยรส 
๑๑๔๙ นางสาวอาภร  วงษสังข 
๑๑๕๐ นางดุษณีย  หันตรา 
๑๑๕๑ นางเสริมดรุณี  ตันติเวสส 
๑๑๕๒ นางฆรณี  อภัยวงศ 
๑๑๕๓ นางจิรพร  มีหลีสวัสด์ิ 
๑๑๕๔ นางชมนาด  พงศพนรัตน 
๑๑๕๕ นางสาวทัศนีย  ดุสิตสุทธรัิตน 
๑๑๕๖ นางภัทรียา  สุมะโน 
๑๑๕๗ นางภาวนา  วิสุทธิแพทย 
๑๑๕๘ นางสาวมธุรส  ใหญขยัน 
๑๑๕๙ นางมัณฑนี  จันทรศร 
๑๑๖๐ นางวรรณพร  งาสลัก 
๑๑๖๑ นางสุชาดา  สุขวิบูลย 
๑๑๖๒ นางสุพรรณี  ไพรัชเวทย 
๑๑๖๓ พลตรีหญิง วนิดา  ศุภสมุทร 
๑๑๖๔ พลเรือตรีหญิง วัชรินทร  รุงแสง 
๑๑๖๕ พลเรือตรีหญงิ วีรวรรณ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
๑๑๖๖ พลอากาศตรีหญิง ทรงพร  วาณิชเสนี 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๑๖๗ พลอากาศตรีหญิง สุรียพร  บุญจง  
๑๑๖๘ พลอากาศตรีหญิง อัปสร  บุณยินท ุ
๑๑๖๙ นางสาวจรัสศรี  ศรีมณี 
๑๑๗๐ นางจิตรมณี  สุวรรณพูล 
๑๑๗๑ นางจิราพร  สุริยาศศิน 
๑๑๗๒ นางถนอมศรี  พันธอุไร 
๑๑๗๓ นางสาวทวีศรี  วิกยาธิปตย 
๑๑๗๔ นางผุสดี  ทิพยุทธ 
๑๑๗๕ นางสาวเพรามาตร  หันตรา 
๑๑๗๖ นางไพฑูรย  พงษเกษร 
๑๑๗๗ นางสาวลัดดา  ศุภวิทยา 
๑๑๗๘ นางวณี  ทัศนมณเฑียร 
๑๑๗๙ นางสาววรรณแสง  ริเร่ิมวนิชย 
๑๑๘๐ นางสาวแสงจันทร  จันทรประภาพ 
๑๑๘๑ นางอรอนงค  วัชรเศรษฐกุล 
๑๑๘๒ นางเอมอร  ปทุมารักษ 
๑๑๘๓ นางกฤษณา  จันทรประภา 
๑๑๘๔ นางสาวทัศนัย  เมี้ยนเจริญ 
๑๑๘๕ นางวันวิสาข  ธํารงนาวาสวัสด์ิ   
๑๑๘๖ นางชูระวี  สุริยจันทร 
๑๑๘๗ นางธนิฏฐา  มณีโชติ 
๑๑๘๘ นางพรทิพย  อินสมพนัธ 
๑๑๘๙ นางพรรณนิภา  วุฒิการณ 
๑๑๙๐ นางวิสา  เบ็ญจะมโน 
๑๑๙๑ นางจรรยา  ปนเหนงเพชร 
๑๑๙๒ นางณภัทร  สนธิรัตน 
๑๑๙๓ นางวัฒนา  จารณศรี 

๑๑๙๔ นางสันทนา  ดวงสวัสด์ิ 
๑๑๙๕ นางสาวสุชาดา  วราภรณ  
๑๑๙๖ นางวนิดา  กันติรัตนาวงศ 
๑๑๙๗ นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม 
๑๑๙๘ นางสาวชําเลือง  ชาติสุวรรณ 
๑๑๙๙ นางณัฏฐา  รัตนเลิศ 
๑๒๐๐ นางเบญจวรรณ  รัตนประยูร 
๑๒๐๑ นางสาวลีนา  พงษพฤกษา 
๑๒๐๒ นางอุบลพันธุ  คลายคุม 
๑๒๐๓ นางกาญจนาภา  ก่ีหมัน 
๑๒๐๔ นางทวีลาภ  สุเมธอมรรัตน 
๑๒๐๕ นางสาวนัยนา  ศุภกุล 
๑๒๐๖ นางเบญจา  คูณกลาง 
๑๒๐๗ นางสาวพัชนี  รัตนประสพ 
๑๒๐๘ นางพูลวิไล  จันทรธาดา 
๑๒๐๙ นางสาวฟองรัตน  ฤทธาคนี 
๑๒๑๐ นางมานี  สัตยธํารงเธียร 
๑๒๑๑ นางสาวเรืองวรรณ  บัวนุช 
๑๒๑๒ นางวาณี  เหลืองอราม 
๑๒๑๓ นางศรีสุดา  รักษเผา 
๑๒๑๔ คุณหญิงพรทิพย  โรจนสุนันท 
๑๒๑๕ นางมานิดา  อัตตนาถ 
๑๒๑๖ นางสาววารุณี  เมฆอรียะ 
๑๒๑๗ นางเครือมณี  บุนนาค 
๑๒๑๘ นางพิมนทิพย  ชพานนท 
๑๒๑๙ นางสุนทรี  วิชัยสาร 
๑๒๒๐ นางสาวสงศรี  บุญบา 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๒๒๑ นางอัมพร  นิติสิริ 
๑๒๒๒ นางรัชนี  กีรติไพบูลย 
๑๒๒๓ นางสุมาลี  ศิริรัตน 
๑๒๒๔ นางอัจฉรา  พุมฉัตร 
๑๒๒๕ นางกนกวลัย  กุลทนนัทน 
๑๒๒๖ นางกมลทิพย  หาญผดุงกิจ 
๑๒๒๗ นางสาวกรรณิกา  จรรยแสง 
๑๒๒๘ นางสาวกรรณิการ  มานะกิจ 
๑๒๒๙ นางกรรณิการ  อัศวดรเดชา 
๑๒๓๐ นางสาวกอบกุล  ดิษฐแยม 
๑๒๓๑ นางสาวกัญญรัตน  เวชชศาสตร 
๑๒๓๒ นางกัญพิมา  เชื่อมชิต 
๑๒๓๓ นางกาญจนา  แกวเทพ 
๑๒๓๔ นางกาญจนา  ไชยพันธุ 
๑๒๓๕ นางกาญจนา  หงษวิไล 
๑๒๓๖ นางกิตติมา  จันทรนิล 
๑๒๓๗ นางกิ่งแกว  ปาจรีย 
๑๒๓๘ นางกิ่งแกว  เพ็ชรราช 
๑๒๓๙ นางกุลนภา  ฟูเจริญ 
๑๒๔๐ นางกุศล  สุนทรธาดา 
๑๒๔๑ นางเกวลี  อุณจักร 
๑๒๔๒ นางสาวเกษแกว  เพียรทวีชัย 
๑๒๔๓ นางเกษมศรี  ซับซอน 
๑๒๔๔ นางขวัญตา  จารุอําพรพรรณ 
๑๒๔๕ นางคลายอัปสร  พงศรพีพร 
๑๒๔๖ นางคัดเคา  วงษสวรรค 
๑๒๔๗ นางงามแข  เรืองวรเวทย 

๑๒๔๘ นางจงจิต  ศรีพรรณ โรเบิรต 
๑๒๔๙ นางจรูญศรี  มาดิลกโกวิท 
๑๒๕๐ นางจันทนา  อนิทปญญา 
๑๒๕๑ นางจารุพรรณ  ชื่นมนุษย 
๑๒๕๒ นางสาวจิตติมา  อายุตตะกะ 
๑๒๕๓ นางสาวจิตรา  นุชมี 
๑๒๕๔ นางสาวจินดา  หวังบุญสกุล 
๑๒๕๕ นางจินตนา  ต้ังวรพงศชัย 
๑๒๕๖ นางสาวจินตนา  สายวรรณ 
๑๒๕๗ นางสาวจิรพรรณ  ปุณเกษม 
๑๒๕๘ นางจิราพร  ศรีประภาภรณ 
๑๒๕๙ นางจิราวรรณ  สังวรปทานสกุล 
๑๒๖๐ นางจุไรรัตน  นันทานิช 
๑๒๖๑ นางสาวฉวีวรรณ  เศวตมาลย 
๑๒๖๒ นางฉันทนา  กลอมจิต 
๑๒๖๓ นางฉันทนา  จันทรบรรจง 
๑๒๖๔ นางโฉมชบา  สิรินันทน 
๑๒๖๕ นางชมนาด  กิจขันธ 
๑๒๖๖ นางชมนาท  รัตนมณ ี
๑๒๖๗ นางสาวชไมพร  ทวิชศรี 
๑๒๖๘ นางชลัยรัตน  ไขมุกด 
๑๒๖๙ นางสาวชูเพ็ญศรี  วงศพุทธา 
๑๒๗๐ นางดลพร  บุญพารอด 
๑๒๗๑ นางสาวดวงจันทร  ทิพยปรีชา 
๑๒๗๒ นางดาราวรรณ  วนะชิวนาวิน 
๑๒๗๓ นางดาวัลย  วิวรรธนะเดช 
๑๒๗๔ นางสาวทรงศรี  สนธิทรัพย 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๒๗๕ นางทัศริน  ศิวเวชช 
๑๒๗๖ นางทิพาพร  พิมพิสุทธิ ์
๑๒๗๗ นางทิพาวรรณ  เฟองเรือง  
๑๒๗๘ นางสาวธาดา  วิมลวัตรเทวี 
๑๒๗๙ นางธาริณี  ประนิช 
๑๒๘๐ นางธีรนุต  รมโพธิ์ภักด์ิ 
๑๒๘๑ นางนงพร  โตวัฒนะ 
๑๒๘๒ นางนงเยาว  กัณหะสิริ 
๑๒๘๓ นางนงเยาว  จันทราช 
๑๒๘๔ นางนงลักษณ  วิลาสเดชานนท 
๑๒๘๕ นางนพมาศ  อุงพระ 
๑๒๘๖ นางสาวนภวรรณ  ธรมธัช 
๑๒๘๗ นางนรา  ธํารงสุข 
๑๒๘๘ นางสาวนฤมล  เครือองอาจนุกูล 
๑๒๘๙ นางสาวนลินี  วองมงคลฤทธิ์      
๑๒๙๐ นางนวรัตน  อุดมประเสริฐ 
๑๒๙๑ นางสาวนวลพรรณ  ณ ระนอง 
๑๒๙๒ นางนวลละออ  แสงสุข 
๑๒๙๓ นางนวลศรี  สุทันติกร 
๑๒๙๔ นางสาวนันทา  โพธิ์คํา 
๑๒๙๕ นางนันทิยา  แสงสิน 
๑๒๙๖ นางนิตยา  จรูญผลฐิติ 
๑๒๙๗ นางนุชนาฏ  ดีเจริญ 
๑๒๙๘ นางบุญชู  ชลัษเฐียร  
๑๒๙๙ นางสาวบุญทิพย  สิริธรังศรี 
๑๓๐๐ นางบุญมา  กัมปนาทพงษ 
๑๓๐๑ นางบุษบา  สุธีธร 

๑๓๐๒ นางสาวเบญจพร  ไชยวรรณ 
๑๓๐๓ นางเบญจมาศ  พระธาน ี
๑๓๐๔ นางประภัสสร  เตชะประเสริฐวิทยา 
๑๓๐๕ นางสาวประภาทิพย  เอี่ยมโสภณา 
๑๓๐๖ นางประภา  ธานีรัตน 
๑๓๐๗  นางสาวประภาศรี  ภูวเสถียร 
๑๓๐๘ นางประภาศรี  รองกาศ 
๑๓๐๙ นางประภาศรี  สิงหรัตน 
๑๓๑๐ นางประภาศรี  อุยยามฐิติ 
๑๓๑๑ นางสาวประภา  สุขเกษม 
๑๓๑๒ นางปราณี  จันทรเทพ 
๑๓๑๓ นางปรียานุช  แยมวงษ 
๑๓๑๔ นางปารมี  ทองสุกใส 
๑๓๑๕ นางปาลิดา  กุลรุงโรจน 
๑๓๑๖ นางสาวปยะนุช  เงินคลาย 
๑๓๑๗ นางปยาณี  พาณิชยวิสัย 
๑๓๑๘ นางสาวปุณฑริกา  หะริณสุต 
๑๓๑๙ นางผกากรอง  บุญเต็ม 
๑๓๒๐ นางผกาศรี  เย็นบุตร 
๑๓๒๑ นางสาวพจี  ยุวชิต 
๑๓๒๒ นางสาวพรทิพย  ศุภวิไล 
๑๓๒๓ นางพรนิภา  จันโอทาน 
๑๓๒๔ นางสาวพรรณิภา  บูรพาชีพ 
๑๓๒๕ นางพรรณิภา  ศิวะพิรุฬหเทพ  
๑๓๒๖ นางพรรณี  ชอบกิจการ 
๑๓๒๗ นางพรรณี  ดวงมหาสอน   
๑๓๒๘ นางสาวพรรัชนี  แสวงกิจ 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๓๒๙ นางสาวพรรัตน  ดํารุง 
๑๓๓๐ นางสาวพรวรีย  ลําเจียกเทศ 
๑๓๓๑ นางสาวพรสวรรค  วงษไกร 
๑๓๓๒ นางสาวพวงผกา  ธรรมฉัตร 
๑๓๓๓ นางสาวพัชราภรณ  อารีย 
๑๓๓๔ นางพัชราวลัย  วงศบุญสิน 
๑๓๓๕ นางพัชรินทร  สุวรรณกูฏ 
๑๓๓๖ นางพัชรีวัลย  ปนเหนงเพช็ร 
๑๓๓๗ นางพิสวาท  สวยรูป 
๑๓๓๘ นางสาวเพลินจันทร  เชษฐโชติศักด์ิ 
๑๓๓๙ นางเพ็ชรพร  เชาวกิจเจริญ 
๑๓๔๐ นางเพ็ญศิริ  นภีรงค 
๑๓๔๑ นางภรณี  ภัทรานวัช 
๑๓๔๒ นางภรภัทร  สิทธิวงศ 
๑๓๔๓ นางภาวดี  สมภักดี 
๑๓๔๔ นางมณจันทร  เมฆธน 
๑๓๔๕ นางสาวมธุรส  พงษลิขิตมงคล 
๑๓๔๖ นางสาวมรรยาท  ณ นคร 
๑๓๔๗  นางมลฤดี  เอกมหาชัย 
๑๓๔๘ นางสาวมะลิ  รุงเรืองวานิช 
๑๓๔๙ นางมะลิวัลย  ยุติธรรม 
๑๓๕๐ นางมัณฑนา  ประทุมมา 
๑๓๕๑ นางสาวมานี  เหลืองธนะอนนัต 
๑๓๕๒ นางมาลี  ณ นคร 
๑๓๕๓ นางมาลียา  มโนรถ 
๑๓๕๔ นางเยาวพา  ณ นคร 
๑๓๕๕ นางรมณี  กอวัฒนา 

๑๓๕๖ นางรวงพร  อิ่มผล 
๑๓๕๗ นางรสลิน  ศิริยะพันธุ 
๑๓๕๘ นางระพีพรรณ  คําหอม 
๑๓๕๙ นางสาวระพีพรรณ  ฉลองสุข 
๑๓๖๐ นางรัชนี  รุจิวโรดม 
๑๓๖๑ นางรัตนา  จิระรัตนานนท 
๑๓๖๒ นางสาวราตรี  ฤทธิสาร 
๑๓๖๓ นางสาวราศรี  แกวนพรัตน 
๑๓๖๔ นางรําพึง  ชํานาญ 
๑๓๖๕ นางลดาวัลย  ประทีปชัยกูร 
๑๓๖๖ นางลัดดา  วรรณขาว 
๑๓๖๗ นางลําใย  โกวิทยากร 
๑๓๖๘ นางสาววณี  ปทมลิขิตสกุล 
๑๓๖๙ นางวนิดา  อิฐรัตน 
๑๓๗๐ นางวรนี  ต้ังวัฒนากร 
๑๓๗๑ นางวรยา  พลายเล็ก 
๑๓๗๒ นางวรรณดี  แตโสตถิกุล 
๑๓๗๓ นางวรรณดี  ศรีสัตยวาจา 
๑๓๗๔ นางวรรณา  ไมพานิช 
๑๓๗๕ นางสาววรรณดี  แสงประทีปทอง 
๑๓๗๖ นางวรานันท  บัวจีบ 
๑๓๗๗ นางวราภรณ  ปณณวลี 
๑๓๗๘ นางวราภรณ  สุขสุชะโน 
๑๓๗๙ นางสาววัชนีพร  เศรษฐสักโก 
๑๓๘๐ นางวัชรี  เกิดคํา 
๑๓๘๑ นางสาววันดี  ศรีสวัสด์ิ 
๑๓๘๒ นางสาววันเพ็ญ  แกวกัน 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๓๘๓ นางสาววันเพ็ญ  ปณราช 
๑๓๘๔ นางวาทินี  ธีระตระกูล 
๑๓๘๕ นางวิภา  ปญญานุวัฒน 
๑๓๘๖ นางวิภาวรรณ  พันธุศรีนคร 
๑๓๘๗ นางวิไลลักษณ  ต้ังเจริญ 
๑๓๘๘ นางวีนัส  ลีฬหกุล 
๑๓๘๙ นางศจีพร  สมบูรณทรัพย 
๑๓๙๐ นางศรีวิไล  เจริญวงศ 
๑๓๙๑ นางสาวศรีสมร  พุมสะอาด 
๑๓๙๒ นางศินิษฎ  ภูติวรนาถ 
๑๓๙๓ นางศริินทรญา  ภักดี 
๑๓๙๔ นางศิริพร  จงจิระศิริ 
๑๓๙๕ นางศิริพรรณ  อุตวิชัย 
๑๓๙๖ นางสาวศิริเพ็ญ  ศุภกาญจนกันติ 
๑๓๙๗ นางสาวศิริรัตน  คุปติวุฒิ 
๑๓๙๘ นางสาวศิริรัตน  หิรัญรัตน 
๑๓๙๙ นางศิริลักษณ  วงสพิเชษฐ 
๑๔๐๐ นางศิริวรรณ  จันทเตมีย 
๑๔๐๑ นางศิวิไล  ถนอมสวย 
๑๔๐๒ นางสาวศุทธินี  โอบายะวาทย 
๑๔๐๓ นางศุภลักษณ  โรมรัตนพันธ 
๑๔๐๔ นางศุลีพร  ลังกา 
๑๔๐๕ นางสาวสมจิต  แดนสีแกว 
๑๔๐๖ นางสมจิตต  สุทธางกูร 
๑๔๐๗ นางสมใจ  ศิริโภค 
๑๔๐๘ นางสมลักษณ  พรหมมีเนตร 
๑๔๐๙ นางสาวสรัญญา  เศวตมาลย 

๑๔๑๐ นางสรอยศิริ  ทวีบูรณ 
๑๔๑๑ นางสัตถาพร  สิโรตมรัตน 
๑๔๑๒ นางสาวสายพิณ  เกษมกิจวัฒนา 
๑๔๑๓ นางสาวสาลิน  วิรบุตร  
๑๔๑๔ นางสาวิตรี  รังสิภัทร 
๑๔๑๕ นางสิริพร  สธนเสาวภาคย 
๑๔๑๖ นางสาวสุจิตรา  จงสถิตยวัฒนา 
๑๔๑๗ นางสุจิตรา  วงศเกษมจิตต 
๑๔๑๘ นางสุชาดา  สถาวรวงศ 
๑๔๑๙ นางสาวสุดา  ตระการเถลิงศักด์ิ   
๑๔๒๐ นางสาวสุดารัตน  ใหญสวาง 
๑๔๒๑ นางสุทธิดาวัลย  วงศทองสรรค 
๑๔๒๒ นางสาวสุทธิลักษณ  สมิตะสิริ 
๑๔๒๓ นางสุทศัน  ศัลยพงษ 
๑๔๒๔ นางสุนันทา  สุขขุม 
๑๔๒๕ นางสาวสุปราณี  ขวัญบุญจันทร 
๑๔๒๖ นางสุปราณี  ฟูอนันต 
๑๔๒๗ นางสุปาณี  ล้ิมสุวรรณ 
๑๔๒๘ นางสุพรรณี  ภูงาม 
๑๔๒๙ นางสุพัตรา  พีราคม 
๑๔๓๐ นางสุพาภรณ  เพียรทอง 
๑๔๓๑ นางสุพีชา  วิทยเลิศปญญา 
๑๔๓๒ นางสาวสุภาณี  พิมพสมาน 
๑๔๓๓ นางสุภาพ  สารีพิมพ 
๑๔๓๔ นางสุมาลา  นิกรสุข 
๑๔๓๕ นางสุมาลี  จุลเจิม 
๑๔๓๖ นางสุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๔๓๗ นางสุรัชดา  สุบรรณ ณ อยุธยา 
๑๔๓๘ นางสาวสุรางคศรี  ตันเสียงสม 
๑๔๓๙ นางสุวรรณา  สุภิมารส 
๑๔๔๐ นางสุวรรณา  อรุณพงคไพศาล 
๑๔๔๑ นางแสงสุรีย  สําอางคกูล 
๑๔๔๒ นางสาวเหรียญทอง  สมศักด์ิ 
๑๔๔๓ นางอนงคนุช  เทียนทอง 
๑๔๔๔ นางอนัญญา  สิทธิอํานวย 
๑๔๔๕ นางสาวอมรมาศ  คงธรรม 
๑๔๔๖ นางอรทัย  บุญชวย 
๑๔๔๗ นางอรรฆยคณา  แยมนวล 
๑๔๔๘ นางอรสา  ชวาลภาฤทธิ์ 
๑๔๔๙ นางสาวอริยา  จินดามพร 
๑๔๕๐  นางอรุณศรี  ปรีเปรม 
๑๔๕๑ นางอลิสา  วัชรสินธ ุ
๑๔๕๒ นางสาวอะเคื้อ  อุณหเลขกะ 
๑๔๕๓ นางอังครัตน  เพรียบจริยวัฒน 
๑๔๕๔ นางอัจฉรา  จิตตลดากร 
๑๔๕๕ นางอัจฉรา  สัมบุณณานนท 
๑๔๕๖ นางอัญชลี  กฤษณจินดา 
๑๔๕๗ นางอัญชลี  ทศันาขจร 
๑๔๕๘ นางสาวอัศนีย  กอตระกูล 
๑๔๕๙ นางสาวอิราวดี  ไตลังคะ 
๑๔๖๐ นางอุดมลักษณ  กุลพิจิตร 
๑๔๖๑ นางอุทุมพร  มุลพรม 
๑๔๖๒ นางสาวอุไรวรรณ  วิจารณกุล 
๑๔๖๓ นางสาวอุไร  หนุนภักดี 

๑๔๖๔ นางอุษา  เหมตะศิลป 
๑๔๖๕ นางโอชา  แดงกอเกื้อ 
๑๔๖๖ นางอองจิต  เมธยะประภาส 
๑๔๖๗ นางสาวกาญจนา  นันทนีย 
๑๔๖๘ นางกิ่งแกว  เก็บเจริญ 
๑๔๖๙ นางสาวเกศศิริ  สมบัติวัฒนางกูร 
๑๔๗๐ นางสาวจันทรัตน  ระเบียบโลก 
๑๔๗๑ นางสาวจันทรา  คัจฉวารี 
๑๔๗๒ นางสาวจันทรฉาย  แจงสวาง 
๑๔๗๓ นางจันทรพร  ยอดย่ิง 
๑๔๗๔ นางสาวจินดา  พูนเกษม 
๑๔๗๕ นางจุฑาภรณ  ชูสมภพ 
๑๔๗๖ นางจุฑามาศ  วชิรพงศ 
๑๔๗๗ นางชุลีพร  ชูวงศ 
๑๔๗๘ นางณัฎฐา  บูรณสรรค 
๑๔๗๙ นางสาวดารณี  หมูขจรพันธ 
๑๔๘๐ นางเติมแสง  ศรีสุวรรณภรณ 
๑๔๘๑ นางทวีพร  วิสุทธิมรรค 
๑๔๘๒ นางทัศนา  หลิวเสรี 
๑๔๘๓ นางทัศนีย  เที่ยงบูรณธรรม 
๑๔๘๔ นางทิพยสุคนธ  บําบัดภัย 
๑๔๘๕ นางนฤมล  สวรรคปญญาเลิศ 
๑๔๘๖ นางสาวนิยะดา  วิทยาศัย 
๑๔๘๗ นางบุษบา  ภักดีรัตน 
๑๔๘๘ นางสาวเบญจวรรณ  สายพันธ 
๑๔๘๙ นางประนอม  ใจสะอาด 
๑๔๙๐ นางประไพ  เถลิงโชค 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๔๙๑ นางปราณีต  โสภณพิศ 
๑๔๙๒ นางปารีณา  หุนจําลอง 
๑๔๙๓ นางพรทิพย  ชิตวรากร 
๑๔๙๔ นางพรรณี  ฮอสกุล 
๑๔๙๕ นางพัชรา  ศิริวงศรังสรร 
๑๔๙๖ นางเพิ่มศิริ  เลอมานุวรรัตน 
๑๔๙๗ นางภัทราวดี  ศิริพานิช 
๑๔๙๘ นางมณฑิพา  คลอวุฒินนัท 
๑๔๙๙ นางมานิดา  สิงหัษฐิต 
๑๕๐๐ นางสาวมาลี  หงษนภา 
๑๕๐๑ นางยุพดี  รัตตะรังสี 
๑๕๐๒ นางสาวรจนา  วีรศักด์ิ 
๑๕๐๓ นางรังสิมา  แสงหิรัญวัฒนา 
๑๕๐๔ นางรัตนา  ตันตรานนท 
๑๕๐๕ นางรัศนี  อัครพันธุ 
๑๕๐๖ นางวนิดา  ล้ิมพงศานุรักษ 
๑๕๐๗ นางวรรณี  ล่ิมปติกุล 
๑๕๐๘ นางวันดี  สมพงษชัยกุล 
๑๕๐๙ นางวิไล  อํามาตยมณี 
๑๕๑๐ นางสาวศรีวัฒนา  เทอดประวัติ 
๑๕๑๑ นางศศิธร  จิระศิริรักษ 
๑๕๑๒ นางสาวศุลีพร  มากม ี
๑๕๑๓ นางสรอยดี  ตันสุขะ 
๑๕๑๔ นางสุจิตรา  ตันนิรัตน 
๑๕๑๕ นางสาวสุดา  ภูทอง 
๑๕๑๖ นางสุทธิมาศ  วงษประภารัตน 
๑๕๑๗ นางสุธรรดา  ศาสนศาสตร 

๑๕๑๘ นางสุนันท  จํารูญ 
๑๕๑๙ นางสุบุญญา  หุตังคบดี 
๑๕๒๐ นางสาวสุภาภรณ  ปติพร 
๑๕๒๑ นางเสาวนีย  สิริยุตตะ 
๑๕๒๒ นางอรนุช  บุญรังสิมันตุ 
๑๕๒๓ นางอําไพขนิษฐ  สมานวงศไทย 
๑๕๒๔ นางสาวอินทิรา  เอกศักด์ิ 
๑๕๒๕ นางสาวอุดมลักษณ  แสงธิวงศ 
๑๕๒๖ นางอุไร  วินิจกุล 
๑๕๒๗ นางอุษณีย  เกษมศานต์ิ 
๑๕๒๘ นางบุษบา  ปาริฉัตรานนท 
๑๕๒๙ นางหิรัญญา  สุจินัย 
๑๕๓๐ นางอรรชกา  บริมเบิล 
๑๕๓๑ คุณกาญจนา  เมฆสวรรค 
๑๕๓๒  นางสาวจําเริง  ขอบทอง 
๑๕๓๓ นางพรจันทร  นุกุลประดิษฐ 
๑๕๓๔ ทานผูหญิงจีริกัญญา  โชติกเสถียร 
๑๕๓๕ ทานผูหญิงรวิจิตร  สุวรรณบุบผา 
๑๕๓๖ นางแวววิภา  ภักดีอาษา 
๑๕๓๗ ทานผูหญิงสุภรเพ็ญ  หลวงเทพ    
๑๕๓๘ คุณหญิงอารยา  พิบูลนครินทร 
๑๕๓๙ นางนงลักษณ  โอสถาพร 
๑๕๔๐ นางนิตยา  เอื้อรักสกุล 
๑๕๔๑ นางบุบผา  ก่ิงศักด์ิ 
๑๕๔๒ นางสาวเพ็ญศรี  สรณารักษ 
๑๕๔๓ นางวัชรีย  ศิริประเสริฐ 
๑๕๔๔ นางสาววิไลลักษณ  อัญมณีรัตน 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๕๔๕ นางอารมณ  จินา 
๑๕๔๖ นางอุไร  ปนตระกูล 
๑๕๔๗ นางกฤตยา  เหลืองวงศไพศาล 
๑๕๔๘ นางกอรปกุล  แกวทิพย 
๑๕๔๙ นางสาวกานดา  ภูเชี่ยวชาญวิทย  
๑๕๕๐ นางกิ่งกาญจน  ดวงอัมพร 
๑๕๕๑ นางจตุพร  แสงหิรัญ 
๑๕๕๒ นางสาวจรวย  อุนเมตตาอารี 
๑๕๕๓ นางสาวจันทิมา  ธนาสวางกุล 
๑๕๕๔ นางจารุวัณณ  เวชสุวรรณรักษ 
๑๕๕๕ นางจิตติวรรณ  เอมมณีรัตน 
๑๕๕๖ นางสาวจิตรสุดา  นวรัตน 
๑๕๕๗ นางจิตลดา  นุชชม 
๑๕๕๘ นางสาวตวีทิพย  จรรยาพรพจน 
๑๕๕๙ นางทรรศิน  ศิริคุณโชติ 
๑๕๖๐ นางธนานันท  กาญจนนิรัติศัย 
๑๕๖๑ นางสาวบุศยา  ณ ระนอง 
๑๕๖๒ นางสาวพรดา  รัตจินดา 
๑๕๖๓ นางพวงรัตน  วิเชียรสรรค 
๑๕๖๔ นางภาวนา  ย่ิงวิริยะ 
๑๕๖๕ นางสาวมนสิรี  ไชยมงคล 
๑๕๖๖ นางยุพาภรณ  เอกวัฒนโชตกูร 
๑๕๖๗ นางรําไพ  เชาวนชัย 
๑๕๖๘ นางวนิดา  สุวรรณบริบาล 
๑๕๖๙ นางวลัยพร  ใจดี 
๑๕๗๐ นางวารุณี  ศุขอารีย 
๑๕๗๑ นางสาวแววรวี  สังขพงษ 

๑๕๗๒ นางศิริอร  มณีสินธุ 
๑๕๗๓ นางสาวสมใจ  เกษรศิริเจริญ 
๑๕๗๔ นางสมหญิง  อินทามระ 
๑๕๗๕ นางสุธีรา  พาหุสัจจะลักษณ 
๑๕๗๖ นางสุภาวดี  มาศพงศ 
๑๕๗๗ นางอุบลวรรณ  ทั่งทองแท 
๑๕๗๘ นางอุลิตษา  ดวงปน 
๑๕๗๙ นางกอบแกว  แสงทอง 
๑๕๘๐ นางฉัตรทอง  ทิพยกะลิน 
๑๕๘๑ นางนรรัตน  พิมเสน 
๑๕๘๒ นางพนมพร  จันทรกระจาง 
๑๕๘๓ นางมัลลิกา  ลับไพรี 
๑๕๘๔ นางสาวศิริพงษ  อาศนะเสน 
๑๕๘๕ นางสาวจุไร  เจริญสุข 
๑๕๘๖ นางพรรณิภา  เสริมศรี 
๑๕๘๗ นางเพียงฤทัย  โชติทัตต 
๑๕๘๘ นางวนิดา  มาศะวิสุทธิ์ 
๑๕๘๙ นางวิจิตรา  วัชราภรณ 
๑๕๙๐ นางสาวศศิเพ็ญรัตน  พลสนะ 
๑๕๙๑  นางศุภมาส  นอยจันทร 
๑๕๙๒ นางสาวสุภาสินี  ขมะสุนทร 
๑๕๙๓ นางสาวอภิงคญฎา  วงษานุทัศน 
๑๕๙๔ นางกมลทิพย  กรวิจิตรกุล 
๑๕๙๕ นางกรกันยา  สุวรรณพานิช 
๑๕๙๖ นางเกดแกว  หวางอุน 
๑๕๙๗ นางจันทนา  ตันไชย 
๑๕๙๘ นางสาวจิตฤดี  วีระเวสส 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๕๙๙ นางสาวฉวีวรรณ  แมนโชติ 
๑๖๐๐ นางฐิตยาภา  เจริญเหรียญ 
๑๖๐๑ นางสาวณัชชา  นอยเชือ้เวียง 
๑๖๐๒ นางสาวดวงกมล  รังษีธรรมปญญา 
๑๖๐๓ นางสาวดวงฤดี  คงหนู 
๑๖๐๔ นางถวิลวงศ  จิตรวิวัฒน 
๑๖๐๕ นางสาวธิติยา  เอกกุล 
๑๖๐๖ นางนุชนาถ  พุมเกตุแกว 
๑๖๐๗ นางปรานี  เชาวลิต 
๑๖๐๘ นางปารณี  มงคลศิริภัทรา 
๑๖๐๙ นางพนารัตน  คิดจิตต 
๑๖๑๐ นางมาลินี  คุณากรกอบกิจ 
๑๖๑๑ นางสาวยุวิสสรชญา  ยกซ่ิว 
๑๖๑๒ นางวราภรณ  สุระพัฒนพิชัย 
๑๖๑๓ นางสาววิภา  ลีลาวิวัฒน 
๑๖๑๔ นางวิรวรรณ  เหรียญนาค 
๑๖๑๕ นางสาวศรีรัตน  ธนธีรโชติ 
๑๖๑๖ นางสาวศิณีนาถ  เกียรติกังวาฬไกล 
๑๖๑๗ นางสาวศิริกัญญา  ศรีเสาวลักษณ 
๑๖๑๘ นางสาวสุวนี  นภาภาค 
๑๖๑๙ นางอภิญญา  จันทรเศรษฐ 
๑๖๒๐ นางอมรา  พงคศิริกูล 
๑๖๒๑ นางอรทัศน  อุดมโชค 
๑๖๒๒ นางสาวอรทิพย  พิศาลบุตร 
๑๖๒๓ นางอรภิญญ  ดีผดุง 
๑๖๒๔ นางอลิศรา  มานะจิตต 

๑๖๒๕ นางสาวอินทิรา  ฉิวรัมย 
๑๖๒๖ นางอุบลรัตน  ศรีนวล 
๑๖๒๗ นางบุปผา  ชวะพงษ 
๑๖๒๘ นางสาวศุทธินี  ซ่ืออุทศิกุล 
๑๖๒๙ นางกรกมล  หลักศิลา 
๑๖๓๐ นางสาวประไพ  กิตติคุณ 
๑๖๓๑ นางรัตติกร  ศรัณยสุนทร 
๑๖๓๒ นางสาวสุคนธ  บรมธนรัตน 
๑๖๓๓ นางกิ่งดาว  พจนโพธิ์ศรี 
๑๖๓๔ นางกัลยาณี  วิสิษฐยุทธศาสตร 
๑๖๓๕ นางจรัสพักตร  วัฒนสิงหะ 
๑๖๓๖ นางจารุวรรณ  จันทนจุลกะ 
๑๖๓๗ นางจิราภรณ  ฉายแสง 
๑๖๓๘ นางฉันทมน  แนวบุญเนียร 
๑๖๓๙ นางชลชินี  สะสมทรัพย 
๑๖๔๐ นางดาราวรรณ  วิรุฬหผล 
๑๖๔๑ พลตรีหญิง ทรรศนีย  ปจจุสานนท 
๑๖๔๒ นางโนรี  สุขสวัสด์ิ 
๑๖๔๓ นางประชุม  ลําดับวงศ 
๑๖๔๔ นางปานทิพย  ศรีพิมล 
๑๖๔๕ นางพวงเพชร  พินทุเสนีย 
๑๖๔๖ นางพัชรา  เจียรวนนท 
๑๖๔๗ นางพิมพเพ็ญ  เวชชาชีวะ 
๑๖๔๘ นางวิไลลักษณ  เฮงเจริญ 
๑๖๔๙ นาวาอากาศเอกหญิง อัครพันธุ  ชาลีเครือ 
๑๖๕๐ นางอัจฉรา  วรรณสถิตย

 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 
๑ นายภูมิธรรม  เวชยชัย 
๒ นายกลาณรงค  พงษเจริญ 
๓ นายเกียรติ  สิทธีอมร 
๔ นายชัยวัฒน  ทรัพยรวงทอง 
๕ นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ 
๖ นายไชยวัฒน  ติณรัตน 
๗ นายณรงคกร  ชวาลสันตติ 
๘ นายบุรณัชย  สมุทรักษ 
๙ นายพงษพิสุทธิ์  จินตโสภณ 
๑๐ นายพีรยศ  ราฮิมมูลา 
๑๑ นายวรงค  เดชกิจวิกรม 
๑๒ นายวิรัตน  กัลยาศิริ 
๑๓ นายวิวัฒชัย  โหตระไวศยะ 
๑๔ นายวีระศักด์ิ  โควสุรัตน 
๑๕ นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ 
๑๖ นายสมชัย  อัศวชัยโสภณ 
๑๗ นายอสิ  มะหะมัดยังกี 
๑๘ นายประสิทธิ์  ภักดีพาณิชพงศ 
๑๙ นายอภิรักษ  โกษะโยธิน 
๒๐ นายสุริยา  ลาภวิสุทธิสิน 
๒๑ นายชยิน  แสงจันทร 
๒๒ นายนิติ  อรัณยะนาค 
๒๓ นายประศักด์ิ  ศิริพานิช 
๒๔ นายประเสริฐ  ศรัทธาสุข 
๒๕ นายยรรยง  ธัญทะพิพงศ 
๒๖ นายวิสูตร  วัจนะเสถียรกุล 

๒๗ นายวุฒิชัย  แสงสําราญ 
๒๘ นายสมเกียรติ  แสงรุง 
๒๙ นายสมศักด์ิ  ตัณฑเลขา 
๓๐ นายอนุชา  ฮุนสวัสดิกุล 
๓๑ นายอภิรัฐ  ปานเทพอนิทร 
๓๒ นายอิทธิพร  จิระพัฒนากุล 
๓๓ นายสถาพร  สันติบุตร 
๓๔ นายกฤษณพร  เสริมพานิช 
๓๕ นายเจษฎา  ประกอบทรัพย 
๓๖ นายชาญวิทย  อมตะมาทุชาติ 
๓๗ นายเชวง  ไทยย่ิง 
๓๘ นายไชยยศ  กาญจนะวรรณ 
๓๙ นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย 
๔๐ นายนิสิต  จันทรสมวงศ 
๔๑ นายบัณฑิต  ต้ังประเสริฐ 
๔๒ นายปรีชา  นวมถนอม 
๔๓ นายพันธุเรือง  พันธุหงส 
๔๔ นายวรวิทย  จําปรัตน 
๔๕ นายศิริพงศ  อทัญูตา 
๔๖ นายศิริ  เลิศธรรมเทว ี
๔๗ นายสมคิด  กลิ่นภักดี 
๔๘ นายสมศักด์ิ  โชติรัตนะศิริ 
๔๙ นายอาณัติ  วิลาสินีวรรณ 
๕๐ นายเอื้อมบุญ  ไกรฤกษ 
๕๑ พลอากาศโท อํานาจ  ปภาวสิทธิ ์
๕๒ พลตรี กฤษฎา  ดวงอุไร 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๕๓ พลตรี กฤษฎา  เร่ิมรุจน 
๕๔ พลตรี กิตติ  ดีสระวินิจ 
๕๕ พลตรี กิตติพงษ  อุณหกะ 
๕๖ พลตรี คณิต  สาพิทักษ 
๕๗ พลตรี คมกฤช  สุนทรธรรม 
๕๘ พลตรี จรัญ  สารสิทธิ์ 
๕๙ พลตรี จักรกฤษณ  พงษภมร 
๖๐ พลตรี จักรา  กรานเลิศ 
๖๑ พลตรี จารุมาศ  เรืองสุวรรณ 
๖๒ พลตรี จิตตนันท  วีระณรงค 
๖๓ พลตรี จิรศักด์ิ  บุญแลบ 
๖๔ พลตรี จิระ  เกษเกษม 
๖๕ พลตรี จิรายุส  จักรทอง 
๖๖ พลตรี ชัชวลิต  วรรณจํารัส 
๖๗ พลตรี ชัยฤกษ  แกวพรหมมาลย 
๖๘ พลตรี ชาญ  โกมลหิรัญ 
๖๙ พลตรี ชาติชิต  ตรีรัตน 
๗๐ พลตรี ชาติวัฒน  งามนิยม 
๗๑ พลตรี ชินเสณ  ทองโกมล 
๗๒ พลตรี ณรงคสฤท  ประภาสิทธิ 
๗๓ พลตรี ณรงค  ผองพรอม 
๗๔ พลตรี เดชา  วิริยา 
๗๕ พลตรี เดชา  เหมกระศรี 
๗๖ พลตรี ตระหงาน  สุจริต 
๗๗ พลตรี ทรงพล  ไพนุพงศ 
๗๘ พลตรี ทวีป  เนตรนิยม 
๗๙ พลตรี ทวีศักด์ิ  จุยวรามิตร 

๘๐ พลตรี ทศพร  เมธสุทธิ ์
๘๑ พลตรี ทัศนศรณ  ศศะนาวิน 
๘๒ พลตรี เทพณัฐ  ชุณหเพสย 
๘๓ พลตรี ธนวัฒน  อินทรศิริ 
๘๔ พลตรี ธวัชชัย  กฤษณเพ็ชร 
๘๕ พลตรี ธานี  นนทเกษ 
๘๖ พลตรี ธานี  วสวานนท 
๘๗ พลตรี ธีรยุทธ  ศศิประภา 
๘๘ พลตรี ธีระ  กรใหม 
๘๙ พลตรี นอบ  สุทธิพงษ 
๙๐ พลตรี ประพันธ  ใหมเอี่ยม 
๙๑ พลตรี ประสาท  สุขเกษตร 
๙๒ พลตรี ประสิทธิ์  ศิริวรรณ 
๙๓ พลตรี ประเสริฐสุทธิ์  ทองขาว 
๙๔ พลตรี ปานศักด์ิ  กลาณรงคราญ 
๙๕ พลตรี ปยะพันธ  สีดอกบวบ 
๙๖ พลตรี ปย  โสภัณณา 
๙๗ พลตรี ผณิศวร  จันทวรินทร 
๙๘ พลตรี ผิน  ปญญาธีระ 
๙๙ พลตรี พงศพัฒน  เจริญพงษ 
๑๐๐ พลตรี พรเทพ  พิริยะโยธิน 
๑๐๑ พลตรี พรพิพัฒน  เบญญศรี 
๑๐๒ พลตรี พสิษฐ  ศรีสุวรรณ 
๑๐๓ พลตรี พัชราวุธ  วงษเพชร 
๑๐๔ พลตรี พิชาติ  เขมนจันทร 
๑๐๕ พลตรี พิทักษ  เกียรติพันธ 
๑๐๖ พลตรี พิศณุ  พุทธวงศ 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๐๗ พลตรี พิศิษฐ  เสนาวงศ 
๑๐๘ พลตรี พีระพงษ  โตบุญมี 
๑๐๙ พลตรี พีระพัฒน  วิริยธรรมภูมิ 
๑๑๐ พลตรี ไพบูลย  บุญรอด 
๑๑๑ พลตรี ยุทธชัย  อ่ําครองธรรม 
๑๑๒ พลตรี รวิช  นกยูงทอง 
๑๑๓ พลตรี รังสฤษฎ  แจงเจนกิจ 
๑๑๔ พลตรี รุจวินท  กิจวิทย 
๑๑๕ พลตรี เรืองปญญา  โคปาละสุต 
๑๑๖ พลตรี วรเทพ  ดิษยบุตร 
๑๑๗ พลตรี วรวิทย  กระหมอมทอง 
๑๑๘ พลตรี วันชัย  ทโยประการ 
๑๑๙ พลตรี วิชัย  นครวิชัยกุล 
๑๒๐ พลตรี วิเชียร  ศิริสุนทร 
๑๒๑ พลตรี วิทวัส  บุญยสัมพันธุ 
๑๒๒ พลตรี วินิจ  วัชรสกุณ ี
๑๒๓ พลตรี วิสิษฐ  แจงประจักษ 
๑๒๔ พลตรี วิสุทธิ์  นาเงิน 
๑๒๕ พลตรี วีระ  เจริญศักด์ิ 
๑๒๖ พลตรี วีรัณ  ฉันทศาสตรโกศล 
๑๒๗ พลตรี ศักด์ิสิทธิ์  นอมศิริ 
๑๒๘ พลตรี ศุภฤกษ  ไมแกว 
๑๒๙ พลตรี ศุภวิทย  มุตตามระ 
๑๓๐ พลตรี เศรษฐภณ  นาวาเจริญ 
๑๓๑ พลตรี สกล  พงศพิริยะวนิช 
๑๓๒ พลตรี สมคิด  หงษทอง 
๑๓๓ พลตรี สมบัติ  ปานกุล 

๑๓๔ พลตรี สรรชัย  กาญจนลาภ 
๑๓๕ พลตรี สัญญลักขณ  เกิดผล 
๑๓๖ พลตรี สิทธิชัย  ปลอดมีชัย 
๑๓๗ พลตรี สิทธิชัย  ยังเจริญ 
๑๓๘ พลตรี สิโรจน  ชูศักด์ิ 
๑๓๙ พลตรี สุจินดา  สุทธิพงศ 
๑๔๐ พลตรี สุเทพ  พึ่งบุญศรี 
๑๔๑ พลตรี หมอมหลวงสุปรีดี  ประวิตร 
๑๔๒ พลตรี สุรงค  ศรีแสน 
๑๔๓ พลตรี สุรจิตร  สิทธิประณีต 
๑๔๔ พลตรี สุรพงษ  สุวรรณอัตถ 
๑๔๕ พลตรี สุรพล  ชื่นรัตนกุล 
๑๔๖ พลตรี สุรศักด์ิ  แจมศรี 
๑๔๗ พลตรี สุรสิทธิ์  ถาวร 
๑๔๘ พลตรี อภิชาต  แกวมโน 
๑๔๙ พลตรี อัครเดช  วุฒิรณฤทธิ ์
๑๕๐ พลตรี อัครินทร  นาคจินดา 
๑๕๑ พลตรี อาคม  สุขะสุคนธ 
๑๕๒ พลตรี อุรุพงษ  กาญจนสุนทร 
๑๕๓ พลตรี เอกชัย  จันทรศรี 
๑๕๔ พลเรือตรี พฤหัส  จันทรกุล 
๑๕๕ พลอากาศตรี กรรชิต  สุวรรณฉิม 
๑๕๖ พลอากาศตรี จิระ  แยมสอน 
๑๕๗ พลอากาศตรี ชนินทร  บํารุงวุทธิ์ 
๑๕๘ พลอากาศตรี ชวลิต  วุฒิจันทร 
๑๕๙ พลอากาศตรี ชาญชาย  เกิดผล 
๑๖๐ พลอากาศตรี ดิเรก  ร่ืนบรรเทิง 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๖๑ พลอากาศตรี ถนอม  แยมมณฑา 
๑๖๒ พลอากาศตรี ประวิน  ลายประดิษฐ 
๑๖๓ พลอากาศตรี ประสิทธิ์  ธนณาเคนทร 
๑๖๔ พลอากาศตรี ปราโมทย  มั่งพล 
๑๖๕ พลอากาศตรี พิชิต  แรกชํานาญ 
๑๖๖ พลอากาศตรี พิเชษฐ  ขาวจุย 
๑๖๗ พลอากาศตรี พีรย  เตชะเสน 
๑๖๘ พลอากาศตรี พูนชัย  กลิน่พยอม 
๑๖๙ พลอากาศตรี ภักดี  แสง-ชูโต 
๑๗๐ พลอากาศตรี เมธา  สังขวิจิตร 
๑๗๑ พลอากาศตรี วิเชียร  ธรรมสุวรรณ 
๑๗๒ พลอากาศตรี สนทยา  พูลสนอง 
๑๗๓ พลอากาศตรี สนั่น  พทิยาภรณ 
๑๗๔ พลอากาศตรี สมเกียรติ  ถนัดกิจ 
๑๗๕ พลอากาศตรี สมเกียรติ  พิมพมีลาย 
๑๗๖ พลอากาศตรี สังคม  ยุวนิมิ 
๑๗๗ พลอากาศตรี สุทัศน  เสวีวัลลภ 
๑๗๘ พลอากาศตรี สุพิชัย  สุนทรบุระ 
๑๗๙ พลอากาศตรี สุรกิจ  จันทรเสน 
๑๘๐ พลอากาศตรี สงบุญ  สุขจันทร 
๑๘๑ พลอากาศตรี อภิชาติ  สูศิริ 
๑๘๒ พลอากาศตรี อวยชัย  สิงหเรศร 
๑๘๓ พันเอก กนก  เนตระคเวสนะ 
๑๘๔ พันเอก กฤษฎา  อารีรัชชกุล 
๑๘๕ พันเอก กิตติพล  ภัคโชตานนท 
๑๘๖ พันเอก กิตติ  อินทสร 
๑๘๗ พันเอก เกริกชัย  จันทรสุวานิชย 

๑๘๘ พันเอก เกษม  อากาศวิภาต 
๑๘๙ พันเอก ขวัญโชค  กระตายทอง 
๑๙๐ พันเอก จตุพร  เจียมสมบูรณ 
๑๙๑ พันเอก จอม  ไชยสกุล 
๑๙๒ พันเอก จําลอง  คุณสงค 
๑๙๓ พันเอก ฉัตรชัย  ไกรสรพงษ 
๑๙๔ พันเอก เฉลิมเกียรติ  เมฆทรัพย 
๑๙๕ พันเอก ชวลิต  ทองนุม 
๑๙๖ พันเอก ชวลิต  นุมนอย 
๑๙๗ พันเอก ชวาลย  แสงกระจาง 
๑๙๘ พันเอก ชัยพฤกษ  พูนสวัสด์ิ 
๑๙๙ พันเอก ชาญประดิษฐ  แสงนิล 
๒๐๐ พันเอก ชานุกร  ตัณฑโกศล 
๒๐๑ พันเอก ชํานิ  รักเรือง 
๒๐๒ พันเอก ชูเกียรติ  เธียรสุนทร 
๒๐๓ พันเอก เชิดชัย  จันทรเทศ 
๒๐๔ พันเอก ณัฐ  ธาตุโลหะ 
๒๐๕ พันเอก ณัฐ  พิทักษชาติ 
๒๐๖ พันเอก เติมศักด์ิ  อาภรณเอี่ยม 
๒๐๗ พันเอก ตอกฤช  อรัณยะปาล 
๒๐๘ พันเอก ถาวร  เจริญสุข 
๒๐๙ พันเอก ทรงธรรม  แจมอัมพร 
๒๑๐ พันเอก ทลวงรณ  วรชาติ 
๒๑๑ พันเอก ทวีป  ก่ิงเกลา 
๒๑๒ พันเอก ทัสน  วิรุฬหจรรยา 
๒๑๓ พันเอก ธนาคาร  เกิดในมงคล 
๒๑๔ พันเอก ธรรมศักด์ิ  ขํานิล 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๒๑๕ พันเอก ธวัชชัย  บุญศรี 
๒๑๖ พันเอก ธาน ี พนูสวัสด์ิ 
๒๑๗ พันเอก ธีระ  สายประดิษฐ 
๒๑๘ พันเอก นริศ  วงศสิงห 
๒๑๙ พันเอก บรรเจิด  เทียนทองดี 
๒๒๐ พันเอก บัณฑิตย  บุณยะปาน 
๒๒๑ พันเอก บุญชู  ตันติคุณพันธ 
๒๒๒ พันเอก บุญสันติ  แสนสวัสด์ิ 
๒๒๓ พันเอก เบ็ญจรงค  เจริญพร 
๒๒๔ พันเอก ประตินันท  สายหัสดี 
๒๒๕ พันเอก ปฐมพงศ  ประถมภัฎ 
๒๒๖ พันเอก ผดุง  วิเชียร 
๒๒๗ พันเอก พงศสวัสด์ิ  งามเกษม 
๒๒๘ พันเอก พงษศักด์ิ  สุขสวัสด์ิ 
๒๒๙ พันเอก พรชัย  นิพิฏฐกุล 
๒๓๐ พันเอก พรชัย  หาญสกุล 
๒๓๑ พันเอก พรเลิศ  จําเรียง 
๒๓๒ พันเอก พีระสิทธิ์  บัววิรัตน 
๒๓๓ พันเอก ไพโรจน  พนาเวศร 
๒๓๔ พันเอก มนตรี  อุมารี 
๒๓๕ พันเอก มาณพ  ราศรี 
๒๓๖ พันเอก มุงสืบ  ตะกรุดแกว 
๒๓๗ พันเอก ยุติธรรม  สาระนาค 
๒๓๘ พันเอก ราชัน  เอกจํานงค 
๒๓๙ พันเอก ลิขิต  ถําอุทก 
๒๔๐ พันเอก ลือ  วิทยากาญจน 
๒๔๑ พันเอก เลศิพันธ  วัฒนจนิดา 

๒๔๒ พันเอก วรรณทิพย  วองไว 
๒๔๓ พันเอก วศนิ  บัวแสง 
๒๔๔ พันเอก วิชัย  แชมชูกลิ่น 
๒๔๕ พันเอก วิหาร  นาคกุลบุตร 
๒๔๖ พันเอก วีระพงศ  คงเกษม 
๒๔๗ พันเอก วุทธิชัย  วิมุกตะลพ 
๒๔๘ พันเอก ศุภชัย  ภิรมยภักดี 
๒๔๙ พันเอก ศุภชัย  รัตนอนันต 
๒๕๐ พันเอก ศุภชัย  ศรีจักรโคตร 
๒๕๑ พันเอก สรวุธ  จันทถิระ 
๒๕๒ พันเอก สาทร  จันทนปุม 
๒๕๓ พันเอก สุชาต  วายโสกา 
๒๕๔ พันเอก สุพจน  เจริญรัตนกุล 
๒๕๕ พันเอก สุรชัย  จัตุมาศ 
๒๕๖ พันเอก สุรศักด์ิ  บุญศิริ 
๒๕๗ พันเอก สุรศักด์ิ  ประชุมญาติ 
๒๕๘ พันเอก สูตร  จรูญชาติ 
๒๕๙ พันเอก โสภณ  กอนแกว 
๒๖๐ พันเอก อดิศัย  ทัพมงคล 
๒๖๑ พันเอก อดุลยเดช  อนิทะพงษ 
๒๖๒ พันเอก อดุลย  ศิริวัฒน 
๒๖๓ พันเอก อภิไชย  เที่ยงธรรม 
๒๖๔ พันเอก อัยรัช  ชีถนอม 
๒๖๕ พันเอก อิทธิพล  ทองดี 
๒๖๖ พันเอก อุดมเดช  สีตบุตร 
๒๖๗ พันเอก อุทัย  ปานเสนห 
๒๖๘ พันเอก เอกศักด์ิ  ไสยสุข 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๒๖๙ นาวาเอก คณิน  ชุมวรฐายี 
๒๗๐ นาวาเอก จักรวัฒน  นกจันทร 
๒๗๑ นาวาเอก จีรพัฒน  ปานสกุณ 
๒๗๒ นาวาเอก ชนนิทร  แสงเฟอง 
๒๗๓ นาวาเอก ชลี  คชเสน ี
๒๗๔ นาวาเอก ชัยยุทธ  นชุดี 
๒๗๕ นาวาเอก ไชยณรงค  ขาววิเศษ 
๒๗๖ นาวาเอก ณรงค  นิลกาญจน 
๒๗๗ นาวาเอก ณัฏฐธกฤต  มหาธีรภัทร 
๒๗๘ นาวาเอก ดุสิต  รามโกมุท 
๒๗๙ นาวาเอก ทรงธรรม  เกตุวงศา 
๒๘๐ นาวาเอก ทักษิณ  ฤกษสังเกตุ 
๒๘๑ นาวาเอก ธานินทร  ลิขิตวงศ 
๒๘๒ นาวาเอก นฤดม  ชวนะเสน 
๒๘๓ นาวาเอก ประจักษ  สันทัดเลขา 
๒๘๔ นาวาเอก ประจิตร  บุณยนิยม 
๒๘๕ นาวาเอก ประพจน  สีลาเขต 
๒๘๖ นาวาเอก ประพฤติพร  อักษรมัต 
๒๘๗ นาวาเอก พงษเทพ  หนูเทพ 
๒๘๘ นาวาเอก พังพล  ศิริสังขไชย 
๒๘๙ นาวาเอก ไพจิตร  ธีรนิติ 
๒๙๐ นาวาเอก มนตรี  อมรวิเชษฐ 
๒๙๑ นาวาเอก วรวิทย  รังสรรคสวัสด์ิ 
๒๙๒ นาวาเอก วิเชียร  อรรถกรวรรธนะ 
๒๙๓ นาวาเอก วินัย  กลอมอินทร 
๒๙๔ นาวาเอก วีระเกียรติ  ตรีรัตนพันธุ 
๒๙๕ นาวาเอก สถาปน  ตันยุวรรธนะ 

๒๙๖ นาวาเอก สมคิด  ทิมสาด 
๒๙๗ นาวาเอก สมคิด  พิมลสมบูรณ 
๒๙๘ นาวาเอก สมัย  ใจอนิทร 
๒๙๙ นาวาเอก สัมพันธ  สุนทรครุธ 
๓๐๐ นาวาเอก สานนท  ผะเอม 
๓๐๑ นาวาเอก สุรพงษ  อํานรรฆสรเดช 
๓๐๒ นาวาเอก สุรเสน  ตวงวรนันท 
๓๐๓ นาวาเอก เสริมยศ  กุลอาจยุทธ 
๓๐๔ นาวาเอก อดุงสวัสด์ิ  พุมพวง 
๓๐๕ นาวาเอก อนุกร  เอกะสิงห 
๓๐๖ นาวาเอก เอกศักด์ิ  ทุกขสูญ 
๓๐๗ นาวาอากาศเอก กฤษณะ  นิ่มวัฒนา 
๓๐๘ นาวาอากาศเอก จักรพงษ  หอมไกรลาศ 
๓๐๙ นาวาอากาศเอก จิรศักด์ิ  ชนะสิทธิ์ 
๓๑๐ นาวาอากาศเอก  หมอมหลวงชนากร  วรวรรณ 
๓๑๑ นาวาอากาศเอก ชลิตเดช  สุดมะโนกุล 
๓๑๒ นาวาอากาศเอก ชัยยุทธ  ปญญายงค 
๓๑๓ นาวาอากาศเอก ชินรัตน  มณีอนิทร 
๓๑๔ นาวาอากาศเอก ณรงค  เหลาธีระเชาวน 
๓๑๕ นาวาอากาศเอก ทนงศักด์ิ  พวงพวงรอด 
๓๑๖ นาวาอากาศเอก ทวิเดนศ  อังศุสิงห 
๓๑๗ นาวาอากาศเอก ธานินทร  ทัตตานนท 
๓๑๘ นาวาอากาศเอก ธีระภาพ  เสนะวงษ 
๓๑๙ นาวาอากาศเอก นุวัฒน  เกียรติพันธ 
๓๒๐ นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์  ปอมทอง 
๓๒๑ นาวาอากาศเอก ปญญา  ศรีสําราญ 
๓๒๒ นาวาอากาศเอก พลเทพ  โหมดสุวรรณ 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๓๒๓ นาวาอากาศเอก ฤกษฤทธิ์  พวงทอง 
๓๒๔ นาวาอากาศเอก เลิศฤทธิ์  เศศะเทศานนท 
๓๒๕ นาวาอากาศเอก วัธน  มณีนัย 
๓๒๖ นาวาอากาศเอก วิทยา  แกววัฒนะ 
๓๒๗ นาวาอากาศเอก ศุภโชค  จิตรวาณิช 
๓๒๘ นาวาอากาศเอก สมพล  พูนทวีธรรม 
๓๒๙ นาวาอากาศเอก สุทธิพันธ  กฤษณคุปต 
๓๓๐ นาวาอากาศเอก สุรินทร  ศิริสุนทร 
๓๓๑ นาวาอากาศเอก อดิศักด์ิ  เจิมวรรธนะ 
๓๓๒ นาวาอากาศเอก อารมย  ปถวี 
๓๓๓ นาวาอากาศเอก อุดมศักด์ิ  นาคะชัย 
๓๓๔ นาวาอากาศเอก อุทิศ  ภาคภูมิ 
๓๓๕ นาวาอากาศเอก อุทิศ  ย้ิมแกว 
๓๓๖ นายเกื้อ  ออนละเอียด 
๓๓๗ นายแคลว  ทองสม 
๓๓๘ นายจุมพล  ริมสาคร 
๓๓๙ นายชาญชัย  ชอบชื่นชม 
๓๔๐ นายนคร  เชาวสก ู
๓๔๑ นายนรินทร  กัลยาณมิตร 
๓๔๒ นายบุญชวย  แทนจันทร 
๓๔๓ นายราฆพ  ศรีศุภอรรถ 
๓๔๔ นายวรชัย  เกษประดิษฐ 
๓๔๕ นายสมชัย  สัจจพงษ 
๓๔๖ นายสรเศรษฐ  โสธรศิริมงคล 
๓๔๗ นายสันติ  จันทรแสงศรี 
๓๔๘ นายสุรัช  ฉ่ัวดํารงกุล 
๓๔๙ นายสุวัฒน  ปนนิกร 

๓๕๐ นายอรรคศิริ  บุรณศิริ 
๓๕๑ นายชาคร  สุชีวะ 
๓๕๒ นายประศาสน  ประศาสนวินิจฉัย 
๓๕๓ นายปญญรักษ  พูลทรัพย 
๓๕๔ นายมนัสวี  ศรีโสดาพล 
๓๕๕ นายสุพจน  ยานธุกิจ 
๓๕๖ นายอนุสนธิ์  ชินวรรโณ 
๓๕๗ นายอภิรัฐ  เหวียนระวี 
๓๕๘ นายทวนชัย  ลมูลสวาง 
๓๕๙ นายพิทักษ  พลขันธ 
๓๖๐ นายวัฒนา  ธรรมศิริ 
๓๖๑ นายปกรณ  พันธ ุ
๓๖๒ นายประกิต  สนธิรัตน 
๓๖๓ วาที่รอยตรี ศรัณย  สมานพันธ 
๓๖๔ นายเสรี  เหลาพราหมณ 
๓๖๕ นายกิตติพงษ  โตโพธิ์ไทย 
๓๖๖ นายกิตติศักด์ิ  กีรติยะอังกูร 
๓๖๗ นายเกรียงศักด์ิ  หงษโต 
๓๖๘ นายเกษม  ทองปาน 
๓๖๙ นายจํานงค  คงศิลป 
๓๗๐ นายเจริญยุทธ  พวงชอย 
๓๗๑ นายเจิดพงศ  ชมภูรัตน 
๓๗๒ นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ 
๓๗๓ นายเฉลิมบุญ  สิริบูรณการ 
๓๗๔ นายเฉลิมพล  ไหลรุงเรือง 
๓๗๕ นายชัชวาล  ปญญาวาทีนนัท 
๓๗๖ นายชาย  โฆรวิส 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๓๗๗ นายชูชาติ  ฉุยกลม 
๓๗๘ นายไชยะ  พลาลพ 
๓๗๙ นายทรงยศ  สิริสุวัณณ 
๓๘๐ นายทรงศักด์ิ  วงศภูมิวัฒน 
๓๘๑ นายทรงสิทธิ์  ล้ิมสกุล 
๓๘๒ นายทรรศนันทน  เถาหมอ 
๓๘๓ นายทวี  โรจนสารัมภกิจ 
๓๘๔ นายทวีศักด์ิ  เวียรศิลป 
๓๘๕ นายธนู  หาญพัฒนพานิชย 
๓๘๖ นายธีระ  บุญศิริ 
๓๘๗ นายนิรันดร  เอื้องตระกูลสุข 
๓๘๘ นายบัณฑิต  ตันศิริ 
๓๘๙ นายบุญเจือ  รัตนสุภา 
๓๙๐ นายประเสริฐ  โกศัลวิตร 
๓๙๑ นายปราณีต  วิเศษศรี 
๓๙๒ นายปราโมช  ถาวร 
๓๙๓ นายปริญญา  เพ็งสมบัติ 
๓๙๔ นายปรีชา  สมบูรณประเสริฐ 
๓๙๕ นายพิทักษ  ปกษานนท 
๓๙๖ นายพิศิษฐ  ชีเ้ชิญ 
๓๙๗ นายพูนสิน  พานิชสุข 
๓๙๘ นายมนูญ  พุมกลอม 
๓๙๙ นายยงยุทธ  เหลาพูลสุข 
๔๐๐ นายระพีพัฒน  นิโครธานนท 
๔๐๑ นายรังสรรค  อิ่มเอิบ 
๔๐๒ นายเรืองฤทธิ์  บุตรกสก 
๔๐๓ นายเลอพงษ  มุสิกะมาน 

๔๐๔ นายวิชา  ธิติประเสริฐ 
๔๐๕ นายวิทยา  ฉายสุวรรณ 
๔๐๖ นายวิทยา  ธัยยามาตร 
๔๐๗ นายวินัย  กสิรักษ 
๔๐๘ นายวิมล  จันทรโรทัย 
๔๐๙ นายศุภพล  พลางกูร 
๔๑๐ นายสถาพร  ไชยพันธุ 
๔๑๑ นายสมเจตน  ประทุมมินทร 
๔๑๒ นายสมชาย  ชาญณรงคกุล 
๔๑๓ นายสมบูรณ  เย็นเอง 
๔๑๔ นายสมพงศ  อักษรแกว 
๔๑๕ นายสมพร  โลหสวัสด์ิกุล 
๔๑๖ นายสมศักด์ิ  โกสุขวัฒนะ 
๔๑๗ นายสมหมาย  รุงสวาง 
๔๑๘ นายสวัสดี  บุญชี 
๔๑๙ นายสัญชัย  เกตุวรชัย 
๔๒๐ นายสุขวัฒน  จันทรปรรณิก 
๔๒๑ นายสุชิน  ทองม ี
๔๒๒ นายสุทัศน  วงคสัมพันธชัย 
๔๒๓ นายสุนารถ  เชี่ยวเวช 
๔๒๔ นายสุพจน  แสงประทุม 
๔๒๕ นายสุพรรณ  กาญจนสุธรรม 
๔๒๖ นายสุรจิตต  อินทรชิต 
๔๒๗ นายสุรศักด์ิ  แสงอราม 
๔๒๘ นายสุรสิทธิ์  อินทรประชา 
๔๒๙ นายสุวพันธ  รัตนะรัต 
๔๓๐ นายเสนห  เมืองหมุด 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๔๓๑ นายอนันต  ศรีพนัธุ 
๔๓๒ นายอภิชาต  จงสกุล 
๔๓๓ วาที่รอยตรี อภิชาติ  กฤษณะดิลก 
๔๓๔ นายอรุณ  เขมฤกษอําพล 
๔๓๕ นายอุดม  โกมลภิส 
๔๓๖ นายอูรัชต  วิศรุตวณิช 
๔๓๗ นายเกษม  ศรีวรานันท 
๔๓๘ นายคิดควร  จุลบาท 
๔๓๙ นายจิตรพงศ  กฤตยเรืองโรจน 
๔๔๐ นายชวลิต  วิเศษสินธุ 
๔๔๑ พันตํารวจโท ชัยรัตน  รุงสบแสง 
๔๔๒ นายชูศักด์ิ  โพชนุกูล 
๔๔๓ นายดุษฎี  เรืองรุจิระ 
๔๔๔ นายประพจน  รักยงค 
๔๔๕ นายประสิทธิ์  อินทรบํารุง 
๔๔๖ นายพิชัย  บรรลือหาญ 
๔๔๗ นายพิเชฐ  เลาหเกริกเกียรติ 
๔๔๘ นายวงศชาญชัย  ติยะมณี 
๔๔๙ นายวนิช  พรรณพานิช 
๔๕๐ นายวุฒิชัย  สิงหมณ ี
๔๕๑ นายสมชาย  เดชภิรัตนมงคล 
๔๕๒ นายสมศักด์ิ  วิรุฬหผล 
๔๕๓ นายสมศักด์ิ  หมมวง 
๔๕๔ นายสุเทพ  บุญญวงศ 
๔๕๕ นายสุเทพ  อนนัตยา 
๔๕๖ นายสุธีระ  อริยะวนกิจ 
๔๕๗ นายสุนันท  เกลี้ยงประดิษฐ 

๔๕๘ นายสุรชัย  จิตชินะกุล 
๔๕๙ นายอราม  กอนสมบัติ 
๔๖๐ นายกมลวัฒน  วิเศษศิริ 
๔๖๑ นายโกวิทย  สุรธรรม 
๔๖๒ นายไกเพชญ  ปาณสมบูรณ 
๔๖๓ นายฉกาจ  ลาภานุพัฒน 
๔๖๔ นายชัยรัตน  ชยามฤต 
๔๖๕ นายชุมพล  สุขเกษม 
๔๖๖ นายธงชัย  ประทุมสุวรรณ 
๔๖๗ นายธนกฤต  ชัยดํารงเลิศ 
๔๖๘ นายธวัชชัย  จึงเจริญ 
๔๖๙ นายนิพนธ  โชติบาล 
๔๗๐ นายนิวัติชัย  คัมภีร 
๔๗๑ นายบุรินทร  ตันไพบูลยกุล 
๔๗๒ นายประจักษพงษ  ไทยกลาง 
๔๗๓ นายประวิม  วุฒิสินธุ 
๔๗๔ นายประสิทธิ์  เหมศรีชาติ 
๔๗๕ นายปรีชา  รตนาภรณ 
๔๗๖ นายปรีชา  วลีพิทักษเดช 
๔๗๗ นายปญญา  หลักเมือง 
๔๗๘ นายเผด็จ  สีจันทร 
๔๗๙ นายไพศาล  ธนะเพิ่มพูล 
๔๘๐ นายเริงชัย  ประยูรเวช 
๔๘๑ นายวชิระ  มวงแกว 
๔๘๒ นายวรรณเกียรติ  ทับทิมแสง 
๔๘๓ นายวรวิทย  เชื้อสุวรรณ 
๔๘๔ นายวรศาสน  อภัยพงษ 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๔๘๕ นายวัชรชัย  เกษมศิริ 
๔๘๖ นายวิจิตร  เกษสัมมะ 
๔๘๗ นายวิชาญ  ทวิชัย 
๔๘๘ นายวิชีพ  จตุราบัณฑิต 
๔๘๙ นายวิเชียร  จุงรุงเรือง 
๔๙๐ นายวิทยา  ทัศนทอง 
๔๙๑ นายวิทูร  เร่ิมวิรัตน 
๔๙๒ นายวิวัฒน  เจริญสืบสกุล 
๔๙๓ นายวิสูตร  สมนึก 
๔๙๔ นายศิริชัย  คุณานพรัตน 
๔๙๕ นายสมคิด  โสภารัตน 
๔๙๖ นายสมชาติ  ธรรมพิทักษ 
๔๙๗ นายสมศักด์ิ  เนติรังษีวัชรา 
๔๙๘ นายสมศักด์ิ  สุดดี 
๔๙๙ นายสมศักด์ิ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
๕๐๐ นายสังเวียน  คงดี 
๕๐๑ นายสามารถ  ใจสมุทร 
๕๐๒ นายสุจริต  อรรถศาสตรศรี 
๕๐๓ นายสุธน  เอี้ยวสกุล 
๕๐๔ นายสุนันต  อรุณนพรัตน 
๕๐๕ นายสุพจน  โตวิจักษณชัยกุล 
๕๐๖ นายสุพัฒน  บุญมปีระเสริฐ 
๕๐๗ นายเสนห  ทิพยบุรี 
๕๐๘ นายอนันต  เกตุเอม 
๕๐๙ นายครรชิต  สังวรานนท 
๕๑๐ นายไชยยันต  พึ่งเกียรติไพโรจน 
๕๑๑ นายตอศักด์ิ  วานิชขจร 

๕๑๒ นายวิริยะ  มงคลวีราพันธ 
๕๑๓ นายวิลาส  สุวี 
๕๑๔ นายคุรุจิต  นาครทรรพ 
๕๑๕ นายชุมพล  ฐิตยารักษ 
๕๑๖ นายดนัย  เอกกมล 
๕๑๗ นายธรรมยศ  ศรีชวย 
๕๑๘ รอยเอก ประจวบ  ทับทอง 
๕๑๙ นายประพนธ  กิติจันทโรภาส 
๕๒๐ นายประพนธ  วงษทาเรือ 
๕๒๑ นายปรัชญา  สําเร็จ 
๕๒๒ นายพิชัย  ชํานิบรรณการ 
๕๒๓ นายมานะ  นิติกุล 
๕๒๔ นายวิฑูรย  เจนวิริยะกุล 
๕๒๕ นายสมเจตน  สวางเนตร 
๕๒๖ นายสุเทพ  เหลี่ยมศิริเจริญ 
๕๒๗ นายสุพจน  ทัดอยู 
๕๒๘ นายโสฬส  คามีศักด์ิ 
๕๒๙ นายอธิปตย  บํารุง 
๕๓๐ หมอมราชวงศจิราคม  กิติยากร 
๕๓๑ นายประยงค  มโนภิญโญภิญญะ 
๕๓๒ นายพรชัย  จุลาณุกะ 
๕๓๓ นายวิทิต  ธีระมังคลานนท 
๕๓๔ นายสันติชัย  สารถวัลยแพศย 
๕๓๕ นายกนกศักด์ิ  รามบุตร 
๕๓๖ นายการัณย  ศุภกิจวิเลขการ 
๕๓๗ นายกําธร  ถาวรสถิตย 
๕๓๘ นายเกษม  รัตนรามา 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๕๓๙ นายเกียรติศักด์ิ  จันทรา 
๕๔๐ นายเกียรติศักด์ิ  โชติกศิลป 
๕๔๑ นายจรัญ  เงินแกว 
๕๔๒ นายจริย  แกวบํารุง 
๕๔๓ นายจรูญ  พื้นแสน 
๕๔๔ นายจํานงค  ชูเทียน 
๕๔๕ นายจําเริญ  ยุติธรรมสกุล 
๕๔๖ นายฉัตรชัย  รักจรรยา 
๕๔๗ นายเฉลิมศักด์ิ  วงศศิริวัฒน 
๕๔๘ นายชลอ  ใบเจริญ 
๕๔๙ นายชัชวาลย  คุณคํ้าช ู
๕๕๐ นายชัยเลิศ  ภิญโญรัตนโชติ 
๕๕๑ นายชัยวุฒิ  กฤตโยภาส 
๕๕๒ นายชาครีย  ทองธวัช 
๕๕๓ นายชูเกียรติ  ฮุยสกุล 
๕๕๔ นายเชวงศักด์ิ  ปลอดโคกสูง 
๕๕๕ นายเชาว  กุฎาคาร 
๕๕๖ นายณรงคศักด์ิ  บรรลือเขตร 
๕๕๗ นายณรงค  เหงสวัสด์ิ 
๕๕๘ นายณัฐพล  บุญศรีโรจน 
๕๕๙ นายดํารงค  ดวงแข 
๕๖๐ นายถาวร  จันทรกล่ํา 
๕๖๑ นายเถลิง  ครามะคํา 
๕๖๒ นายทองอาน  พาไทสง 
๕๖๓ นายธงชัย  ธรรมสุคติ 
๕๖๔ นายธวัชชัย  พรหมเพ็ญ 
๕๖๕ นายธวัชชัย  รัตตัญู 

๕๖๖ นายธานี  ปลูกเจริญ 
๕๖๗ นายธานี  สามารถกิจ 
๕๖๘ นายธีรศักด์ิ  จันทรเนตร 
๕๖๙ นายเธียรไชย  กรกชมาศ 
๕๗๐ นายนพดล  ชํานาญคา 
๕๗๑ นายนพ  เปลี่ยนศรี 
๕๗๒ นายนพ  โรจนวานิช 
๕๗๓ นายนพวัชร  สิงหศักดา 
๕๗๔ นายนรินทร  ฤทธิรงค 
๕๗๕ นายนริศ  ปยพฤทธิ ์
๕๗๖ นายนเรศ  กระเบา 
๕๗๗ นายนิตย  สีหวรางกูร 
๕๗๘ นายนิพนธ  นราพิทักษกุล 
๕๗๙ นายนิพนธ  วรรณทอง 
๕๘๐ นายบรรพต  สินเจริญ 
๕๘๑ นายบัณฑิตย  เทวีทิวารักษ 
๕๘๒ นายบุญญวัฒน  ชีชาง 
๕๘๓ นายบุญลือ  ชัยรัตน 
๕๘๔ นายบุญศรี  เอกฐนิ 
๕๘๕ นายบุญเอื้อ  โพชนุกูล 
๕๘๖ นายประชุม  โพธิสารัตนะ 
๕๘๗ นายประพจน  สิงหพันธ 
๕๘๘ นายประเมิน  สาโรจน 
๕๘๙ นายประยุทธ  ธรรมจารีย 
๕๙๐ นายประวิตร  อังศุนาค 
๕๙๑ นายประสงค  ยันตรกิจ 
๕๙๒ นายประสาท  บุตรดา 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๕๙๓ นายประสิทธิ์  บรรณศิลป 
๕๙๔ นายประเสริฐ  กลอมสุนทร 
๕๙๕ นายประหยัด  ยะคะนอง 
๕๙๖ นายปรีชา  พรหมสุรินทร 
๕๙๗ นายปรีชา  ศรีสวาง 
๕๙๘ นายเปยมศักด์ิ  ตันนิรัตร 
๕๙๙ นายผจญ  นพคุณ 
๖๐๐ นายพงษศักด์ิ  วังเสมอ 
๖๐๑ นายพงษศิริ  กุสุมภ 
๖๐๒ นายพิเชษฐ  อุทัยวัฒนานนท 
๖๐๓ นายพินิจ  ตรีสุวรรณ 
๖๐๔ นายพินิจ  เนตรพุกกณะ 
๖๐๕ นายพินิจ  พุมชูแสง 
๖๐๖ นายพิศาล  ทองเลิศ 
๖๐๗ นายพีระพล  ชนะพันธ 
๖๐๘ นายเพิ่มศักด์ิ  สีทองสุรภณา 
๖๐๙ นายไพบูลย  กิตติพิทยากร 
๖๑๐ นายไพโรจน  แสงภูวงษ 
๖๑๑ นายไพศาล  บัวแตง 
๖๑๒ นายภักดี  ขายมาน 
๖๑๓ นายภุชงค  ชาญไววิทย 
๖๑๔ นายภูษิต  แจมศรี 
๖๑๕ นายมงคล  อินทสุวรรณ 
๖๑๖ นายมณเฑียร  รามบุตร 
๖๑๗ นายมนตรี  นันตติกูล 
๖๑๘ นายมนตชัย  ศุภมารคภักดี 
๖๑๙ นายมนัส  พนัธุแตง 

๖๒๐ นายยงยศ  เมฆอรุณ 
๖๒๑ นายยุทธศาสตร  เมฆอภัย 
๖๒๒ นายวรชัย  ซือศิริสวัสด์ิ 
๖๒๓ นายวรเดช  บุญอากาศ 
๖๒๔ นายวรพจน  วันนปุระธรรม 
๖๒๕ นายวันชัย  เชาวนะปญจะ 
๖๒๖ นายวันชัย  นนัทสุรศักด์ิ 
๖๒๗ นายวันชัย  รัตนเมธีดล 
๖๒๘ นายวิจารณ  กุลชนะรัตน 
๖๒๙ นายวิชัย  คุณารัชตสกุล 
๖๓๐ นายวิชา  นิลเพชรพลอย 
๖๓๑ นายวิชิต  ชาตไพสิฐ 
๖๓๒ นายวิเชียร  สมภาร 
๖๓๓ นายวิฑูรย  นาคะเสถียร 
๖๓๔ นายวิทยา  ธารชัย 
๖๓๕ นายวินิจ  ธรรมถาวร 
๖๓๖ นายวิบูลย  เหลืองสอาด 
๖๓๗ นายวิโรจน  จิวะรังสรรค 
๖๓๘ นายวิโรจน  พรรณราย 
๖๓๙ นายวิลาศ  ภูศิลป 
๖๔๐ นายวิสุทธิ์  เจริญศรี 
๖๔๑ นายวีระวงศ  สุวรรณวณิช 
๖๔๒ นายศักด์ิชัย  สวางเรือง 
๖๔๓ นายศานิต  บุญเรือง 
๖๔๔ นายศุภกิต  ธรรมสถิตยมั่น 
๖๔๕ นายสกล  เหลืองไพฑูรย 
๖๔๖ นายสมเกียรติ  ภัทรมงคล 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๖๔๗ นายสมชาย  พฤฒิวงศ 
๖๔๘ นายสมนึก  ปราโมกขชน 
๖๔๙ นายสมบัติ  วิทยสหมุน ี
๖๕๐ นายสมพงศ  อรุณโรจนปญญา 
๖๕๑ นายสมพงษ  กาวิชัย 
๖๕๒ นายสมศักด์ิ  บุญทิม 
๖๕๓ นายสมศักด์ิ  โยนกพันธ 
๖๕๔ นายสมศักด์ิ  สุทธิสาร 
๖๕๕ นายสมศักด์ิ  เหมทานนท 
๖๕๖ นายสมาน  รักการดี 
๖๕๗ นายสมาน  วิหกรัตน 
๖๕๘ นายสมุทร  ทองวิจิตร 
๖๕๙ นายสหัช  นุมวงศ 
๖๖๐ นายสันติ  คันธีระ 
๖๖๑ นายสํารวม  รักษาพราหมณ 
๖๖๒ นายสิงหา  รัตนวิจิตร 
๖๖๓ นายสิริชัย  แตงสกุล 
๖๖๔ นายสุกิจ  วัฒนวงศ 
๖๖๕ นายสุจิตต  หลังจิ 
๖๖๖ นายสุชาติ  สุวรรณ 
๖๖๗ นายสุทธิโรจน  พงษจงมิตร 
๖๖๘ นายสุธี  เธียรกัลยา 
๖๖๙ นายสุนัย  อภิรักษธาธาร 
๖๗๐ นายสุรชาติ  เล็กขาว 
๖๗๑ นายสุรเดช  สุวรรณปากแพรก 
๖๗๒ นายสุรพล  วาณิชเสน ี
๖๗๓ นายสุรพล  วิไลจิตต 

๖๗๔ นายสุรพล  หิรัญโชติ 
๖๗๕ นายสุรศักด์ิ  สุโกศลวิสิทธิ์ 
๖๗๖ นายสุระ  แสนประสิทธิ์ 
๖๗๗ นายสุริยะ  ร่ืนเวช 
๖๗๘ นายสุริยา  ทองระยับ 
๖๗๙ นายสุวรรณ  กลาวสุนทร 
๖๘๐ นายสุวรรณ  สัจจปยะนิจกุล 
๖๘๑ นายเสาวรัจ  ย้ิมรุงเรือง 
๖๘๒ นายโสภณ  นาคศิริ 
๖๘๓ นายอนุรักษ  อัมพาผล 
๖๘๔ นายอภินันท  จันทรังษี 
๖๘๕ นายอรรถวิทย  อบอาย 
๖๘๖ นายอัครเดช  บุนนาค 
๖๘๗ นายอัตสิตฐ  มานะกุล 
๖๘๘ นายอาทร  เพชรรักษ 
๖๘๙ นายอํานาจ  เลรามัญ 
๖๙๐ นายอุดม  เกษร 
๖๙๑ นายอุดม  มณีขัติย 
๖๙๒ นายอุดมศักด์ิ  จรกิจ 
๖๙๓ นายไกรสร  อัมมวรรธน 
๖๙๔ พันตํารวจเอก ทวี  สอดสอง 
๖๙๕ นายธนวัฒน  คงคะรัศมี 
๖๙๖ พันตํารวจโท ประทีป  ชลสุข 
๖๙๗ นายมนตรี  จิตมหาวงศ 
๖๙๘ นายยงยุทธ  ภูกําชัย 
๖๙๙ นายศิโรจน  แสงหิรัญ 
๗๐๐ นายสมณ  พรหมรส 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๗๐๑ นายสมภพ  เจริญรักษ 
๗๐๒ นายนิพันธ  รัฐประเสริฐ 
๗๐๓ นายประยูร  ชะมะผลิน 
๗๐๔ นายสมชาย  สมนา 
๗๐๕ นายการุณ  สุทธิภูล 
๗๐๖ นายเกษียร  มะปะโม 
๗๐๗ นายชาย  นครชัย 
๗๐๘ นายประเทือง  เครือหงส 
๗๐๙ นายไพฑูรย  เฉยเจริญ 
๗๑๐ นายอําพัน  กิจงาม 
๗๑๑ นายมานิตย  ซอนสุข 
๗๑๒ นายศักดา  เจริญ 
๗๑๓ นายสิริพล  เชื้ออินตะ 
๗๑๔ นายสุทัศน  เที่ยงตรงจิตต 
๗๑๕ นายกงหัน  ตุมช ู
๗๑๖ นายกมล  จิตบุญ 
๗๑๗ นายกมล  ดาวใหญ 
๗๑๘ นายกมล  รอดคลาย 
๗๑๙ นายกรีฑา  วีระพงศ 
๗๒๐ นายกฤตชัย  อรุณรัตน 
๗๒๑ นายกฤษณะ  สาคริก 
๗๒๒ นายกอบธัม  สถิรกุล 
๗๒๓ นายกัมมาล  กุมาร ปาวา 
๗๒๔ นายกิจสุวัฒน  หงสเจริญ 
๗๒๕ นายกิตติ  ชคทานนท 
๗๒๖ นายกิติพงศ  หังสพฤกษ 
๗๒๗ นายกิติพัฒน  นนทปทมะดุลย 

๗๒๘ นายกิติรัตน  เตชะไตรศักด์ิ 
๗๒๙ นายเกริก  ยุนพันธ 
๗๓๐ นายเกรียงศักด์ิ  เมงอําพัน 
๗๓๑ นายเกียรติ  รักษรุงธรรม 
๗๓๒ นายเกียรติศักด์ิ  ปลวาสน 
๗๓๓ นายโกมล  ปราชญกตัญู 
๗๓๔ นายขจรพงษ  เพชรเลิศอนันต 
๗๓๕ นายคงฤทธิ์  กาศโอสถ 
๗๓๖ นายคณพล  จุฑามณ ี
๗๓๗ นายคณิต  สัมบุณณานนท 
๗๓๘ นายคมพิสิฐฏ  มายขุนทด 
๗๓๙ นายคมสัน  อุทัยวัฒน 
๗๔๐ นายคม  สุคนธสรรพ 
๗๔๑ นายคํานึง  บุญทนุวัง 
๗๔๒ นายคูณ  นามบุรินทร 
๗๔๓ นายจงรัก  วณิชาชีวะ 
๗๔๔ นายจรัญ  ตันมา 
๗๔๕ นายจรูญ  ขุนแผว 
๗๔๖ นายจักรกฤษณ  ดวงพัตรา 
๗๔๗ นายจํานงค  พรมจันทร 
๗๔๘ นายจํานงค  อาศิรวัจน 
๗๔๙ นายจําเริญ  พรหมมาศ 
๗๕๐ นายจําลอง  เรียงใหม 
๗๕๑ นายจําลอง  สุวรรณเรือง 
๗๕๒ นายจิราวุธ  คุมจันทร 
๗๕๓ นายจุลศิริ  เจริญภัณฑารักษ 
๗๕๔ นายเจตนา  เมืองมูล 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๗๕๕ นายเจริญ  ไชยสมคุณ 
๗๕๖ นายเจริญ  ธานีรัตน 
๗๕๗ นายเจริญศักด์ิ  ศาลากิจ 
๗๕๘ นายฉลอง  แปนนอย 
๗๕๙ นายฉลอง  สุนทรนนท 
๗๖๐ นายฉัตรชัย  ชุมนุม 
๗๖๑ นายเฉลิมชัย  มิติภัทร 
๗๖๒ นายเฉลิมชัย  วงศวัฒนะ 
๗๖๓ นายเฉลิม  ฟกออน 
๗๖๔ นายชนันท  อังศุธนสมบัติ 
๗๖๕ นายชนินทร  มีโภคี 
๗๖๖ นายชนินทร  วิเชียรสรรค 
๗๖๗ รอยเอก ชยันตรธร  ปทุมานนท 
๗๖๘ นายชวดล  สุระขันธ 
๗๖๙ นายชวินทร  ลีนะบรรจง 
๗๗๐ นายชัยพร  พิมพจันทร 
๗๗๑ วาที่รอยตรี ชัยยุทธ  ชิโนกุล 
๗๗๒ นายชัยโรจน  คุณพนิชกิจ 
๗๗๓ นายชาญชัย  ปญญาบาล 
๗๗๔ นายชาติ  เจียมไชยศรี 
๗๗๕ นายชํานาญ  เต็มเมืองปก 
๗๗๖ นายชํานาญ  ทัดมาล ี
๗๗๗ นายชํานิ  ย่ิงวัฒนา 
๗๗๘ นายชําเลือง  ตรีเดชา 
๗๗๙ นายชินศักด์ิ  ตัณฑิกุล 
๗๘๐ นายชุติพงศ  อรรคแสง 
๗๘๑ นายชุมพล  ไชยบัวแกว 

๗๘๒ นายชุมพล  แนวจําปา 
๗๘๓ นายชูชาติ  ปานเกต ุ
๗๘๔ นายชูศักด์ิ  กุลทัพ 
๗๘๕ นายชูศักด์ิ  เจนประโคน 
๗๘๖ นายชูศักด์ิ  ไทพาณิชย 
๗๘๗ นายเชาวรัตน  เตมียกุล 
๗๘๘ นายไชยวุฒิ  หอมหวล 
๗๘๙ นายฐิตินันท  เอื้ออํานวย 
๗๙๐ นายฐิตินัย  แกวแดง 
๗๙๑ นายฐิติพัฒน  ประทานทรัพย 
๗๙๒ นายณฐรัช  พนัธุศรี 
๗๙๓ นายณรงค  บวบทอง 
๗๙๔ นายณรงค  มวงเย็น 
๗๙๕ นายณรงคฤทธิ์  ศักดารณรงค 
๗๙๖ นายณรงค  ลังกาพินธุ 
๗๙๗ นายณรงค  วงษอุดม 
๗๙๘ นายณัฐ  จ่ันแยม 
๗๙๙ นายณัฐวุฒิ  สังสิลลา 
๘๐๐ นายดําเนิน  วงษสวาท 
๘๐๑ นายดํารงค  วัฒนา 
๘๐๒ นายดํารง  จันทร 
๘๐๓ นายดํารงศักด์ิ  ฟารุงสาง 
๘๐๔ นายดิเรก  ปทมสิริวัฒน 
๘๐๕ นายดิเรก  ศรีวะโสภา 
๘๐๖ นายดุสิต  สุจิรารัตน 
๘๐๗ นายเดช  สาระจันทร 
๘๐๘ นายเดชา  ฉัตรศิริเวช 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๘๐๙ นายเติบ  ใยเจริญ 
๘๑๐ นายเต็มศักด์ิ  พึ่งรัศม ี
๘๑๑ นาวาโท ไตรวัฒน  วิรยศิริ 
๘๑๒ นายถวัลย  หงษไทย 
๘๑๓ นายถวิล  ธาราโภชน 
๘๑๔ นายถวิล  เนตรวงษ 
๘๑๕ นายถวิล  สอนสนาม 
๘๑๖ นายทรงชัย  ขยันงาน 
๘๑๗ นายทรงพล  จริยวิทยาวัฒน 
๘๑๘ นายทรงฤทธิ์  ศิริวัฒนะ 
๘๑๙ นายทรงศักด์ิ  เกียรติชูสกุล 
๘๒๐ นายทวีกิจ  นิ่มวรพันธุ 
๘๒๑ นายทวี  ณ ระนอง 
๘๒๒ นายทวีศิลป  ซ่ือสัตย 
๘๒๓ นายทศพล  สังขอยุทธ 
๘๒๔ นายทองจันทร  พรชัย 
๘๒๕ นายทองปอนด  สาดออน 
๘๒๖ นายทองไส  เทียบดอกไม 
๘๒๗ นายเทวารักษ  วีระวัฒกานนท 
๘๒๘ นายเทวินทร  วงษพระลับ 
๘๒๙ นายเทิน  ศรีสุข 
๘๓๐ นายไทย  ทิพยสุวรรณกุล 
๘๓๑ นายธงชัย  เจียมพุก 
๘๓๒ นายธงชัย  วงศเสนา 
๘๓๓ นายธนิต  ผิวนิม่ 
๘๓๔ นายธนิตย  เสนีชัย 
๘๓๕ นายธรสรวง  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

๘๓๖ นายธวัชชัย  ชรินพาณิชกุล 
๘๓๗ นายธํารงค  อมรสกุล 
๘๓๘ นายธีรพงศ  แกนอนิทร 
๘๓๙ นายธีรพนธ  คงนาวัง 
๘๔๐ นายธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล 
๘๔๑ นายธีรศักด์ิ  วงศคําแนน 
๘๔๒ นายธีระพงษ  ตัณฑวิเชียร 
๘๔๓ วาที่รอยตรี ธีระศักด์ิ  ลิมปนดุษฎี 
๘๔๔ นายนคร  ย้ิมศิริวัฒนะ 
๘๔๕ นายนพดล  เจียมสวัสด์ิ 
๘๔๖ นายนพดล  เรียบเลิศหิรัญ 
๘๔๗ นายนพพร  โทณะวณิก 
๘๔๘ นายนริทธิ์  สีตะสุวรรณ 
๘๔๙ นายนรินทร  หิรัญสุทธิกุล 
๘๕๐ นายนฤมิตร  สอดศุข 
๘๕๑ นายนิพนธ  ใจปลื้ม 
๘๕๒ นายนิพนธ  พัวพงศกร 
๘๕๓ นายนิพนธ  วงศวิเศษสิริกุล 
๘๕๔ นายนิพนธ  สุริยานิติกุล 
๘๕๕ นายนิมิตร  ศุภไพบูลย 
๘๕๖ นายนิวัตร  จันทรเทว ี
๘๕๗ นายนิวัต  อนุวงศนเุคราะห 
๘๕๘ นายบรรจง  สุรมณี 
๘๕๙ นายบรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน 
๘๖๐ นายบัญชา  ชลาภิรมย 
๘๖๑ นายบัณฑิต  ถ่ินคํารพ 
๘๖๒ นายบัณฑูรย  วาฤทธิ์ 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๘๖๓ นายบํารุง  ดวงโต 
๘๖๔ นายบุญจันทร  บัวหุง 
๘๖๕ นายบุญไชย  สถิตมั่นในธรรม 
๘๖๖ นายบุญฑริก  สันติวิชช 
๘๖๗ นายบุญรู  บุตดีวงศ 
๘๖๘ นายบุญเรือง  จันทะดี 
๘๖๙ นายบุญเรือง  วังแจม 
๘๗๐ นายบุญเลิศ  อรรคอุดม 
๘๗๑ นายบุญสิน  ใสยอด 
๘๗๒ นายบุญเสริม  กิจศิริกุล 
๘๗๓ นายบุญเสริม  ชีวะอิสระกุล 
๘๗๔ จาเอก บุญสง  วรวัฒน 
๘๗๕ นายปกรณ  เทพษร 
๘๗๖ นายประกอบ  มณีโรจน 
๘๗๗ นายประกิต  พฤกษประเสริฐ 
๘๗๘ นายประจักษ  เลิศวรวิทย 
๘๗๙ นายประดิษฐ  วรรณรัตน 
๘๘๐ นายประทีป  แสงเปยมสุข 
๘๘๑ นายประภัสร  ศิริสัมพันธนาวา 
๘๘๒ นายประภาษ  อุคคกิมาพันธุ 
๘๘๓ นายประยงค  มาแสง 
๘๘๔ นายประวิทย  ไปบน 
๘๘๕ นายประเวทย  ตุยเต็มวงศ 
๘๘๖ นายประสาท  สืบคา 
๘๘๗ นายประสิทธิ์  พยัคฆพงษ 
๘๘๘ นายประเสริฐ  ทองทิพย 
๘๘๙ นายประเสริฐ  เอื้อวรากุล 

๘๙๐ นายประหยัดศักด์ิ  บัวงาม 
๘๙๑ นายปรัชญา  กระบวนศร ี
๘๙๒ นายปราโมทย  แกวสุข 
๘๙๓ นายปรีชา  จันทรเทว ี
๘๙๔ นายปรีชา  ยุพาพิน 
๘๙๕ นายปรีชา  สวัสด์ิทา 
๘๙๖ นายปญญา  สุขารมณ 
๘๙๗ นายเผก  สิทธิพนัธ 
๘๙๘ นายผาน  บาลโพธิ ์
๘๙๙ นายพงศักด์ิ  ภูกาบขาว 
๙๐๐ นายพงศา  พรชัยวิเศษกุล 
๙๐๑ นายพงษชาญ  ณ ลําปาง 
๙๐๒ นายพงษรักษ  ศรีบัณฑิตมงคล 
๙๐๓ นายพจน  นิลวงศ 
๙๐๔ นายพนม  บุญยืน 
๙๐๕ นายพรชัย  บุญชัยวัฒนา 
๙๐๖ นายพรชัย  ลอวิลัย 
๙๐๗ นายพรชัย  สิทธิศรัณยกุล 
๙๐๘ นายพรเทพ  ขอขจายเกียรติ 
๙๐๙ นายพรพจน  เปยมสมบูรณ 
๙๑๐ นายพรศักด์ิ  อรรถวานิช 
๙๑๑ นายพันธศักด์ิ  พุฒมิานิตพงศ 
๙๑๒ นายพัลลภ  คงพันธุ 
๙๑๓ นายพิชัย  คูศิริวานิชกร 
๙๑๔ วาที่รอยโท พิชัย  สดภิบาล 
๙๑๕ เรืออากาศเอก พิพัฒน  สอนวงษ 
๙๑๖ นายพิริยะ  อุทโท 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๙๑๗ นายพิสิฐ  จิตตเสถียร 
๙๑๘ นายพิสิษฐ  เทพดวงแกว 
๙๑๙ นายพีระพล  ภักดีเสนา 
๙๒๐ นายพูนศักด์ิ  เอื้อดุลเดชา 
๙๒๑ นายพูลศักด์ิ  สุปนนะ 
๙๒๒ นายเพิ่มสุข  วิสุทธิธรรม 
๙๒๓ นายเพ็ญเย่ียม  พิลาภ 
๙๒๔ นายเพ็ญศักด์ิ  แจงเหตุผล 
๙๒๕ นายไพฑูรย  บุญพุทธ 
๙๒๖ นายไพฑูรย  อิ่มสําราญ 
๙๒๗ นายไพรัตน  มนตวิเศษ 
๙๒๘ นายไพรัตน  วงษนาม 
๙๒๙ นายไพโรจน  สุขวงศวิวัฒน 
๙๓๐ นายไพศาล  เรียนทัพ 
๙๓๑ นายภฤศ  หาญอุตสาหะ 
๙๓๒ นายภักดี  รัชตวิภาสนันท 
๙๓๓ นายภิรุญ  มุตสิกพันธุ 
๙๓๔ นายภูวดล  บุตรรัตน 
๙๓๕ นายมงคล  ดอนขวา 
๙๓๖ นายมงคล  เบญจาภิบาล 
๙๓๗ นายมงคล  พรมทอง 
๙๓๘ นายมงคล  ล้ีประกอบบุญ 
๙๓๙ นายมงคล  วานิกร 
๙๔๐ นายมงคล  สุปญญา 
๙๔๑ นายมงคล  อนุรักษ 
๙๔๒ นายมงคล  อยูสุข 
๙๔๓ นายมนตรี  จันทร 

๙๔๔ นายมนตรี  มีเนียม 
๙๔๕ นายมนตรี  อุดมเพทายกุล 
๙๔๖ นายมนัส  ขําออน 
๙๔๗ นายมนูญ  จันทรซาย 
๙๔๘ นายมานพ  ชูนิล 
๙๔๙ รอยเอก มานพ  วราภักด์ิ 
๙๕๐ นายมานะ  ทองรักษ 
๙๕๑ นายมานิตย  จันวัน 
๙๕๒ นายมีศิลป  ชินภักดี 
๙๕๓ นายแมนไทย  เชือ่มชิต 
๙๕๔ นายมวน  ทรัพยบุญ 
๙๕๕ นายยงยุทธ  ใจบุญ 
๙๕๖ นายยงยุทธ  เชื้อบอคา 
๙๕๗ นายยงยุทธ  สุคนธปฏิภาค 
๙๕๘ นายยุทธ  งามเสงี่ยม 
๙๕๙ นายยุทธนา  สมิตะสิริ 
๙๖๐ นายรณการ  สุทธิประภา 
๙๖๑ นายรังสรรค  เถื่อนนาดี 
๙๖๒ นายรังสรรค  ศึกรักษา 
๙๖๓ นายรัตนะ  บุตรสุรินทร 
๙๖๔ นายรุทธ  สุทธิศรี 
๙๖๕ นายรุงวิทย  มาศงามเมือง 
๙๖๖ นายเรืองยศ  ลาภบุญเรือง 
๙๖๗ นายเรืองฤทธิ์  อภิวงค 
๙๖๘ นายเรืองศิลป  เชาวรัตน 
๙๖๙ นายโรม  จิรานุกรม 
๙๗๐ นายฤชากร  จิรกาลวสาน 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๙๗๑ นายลิขิต  กาญจนาภรณ 
๙๗๒ นายลิขิต  เพชรผล 
๙๗๓ นายวงษชัย  ชนะชัย 
๙๗๔ นายวนิช  พงศพัฒนจิต 
๙๗๕ นาวาอากาศเอก วรพจน  ขําพิศ 
๙๗๖ นายวรรณพงค  ขันติสิทธิ์ 
๙๗๗ นายวโรภาส  ศรีพันธุ 
๙๗๘ นายวศิน  อิงคพัฒนากุล 
๙๗๙ นายวสุธร  ตันวัฒนกุล 
๙๘๐ นายวัชรินทร  ศรีรักษา 
๙๘๑ นายวันชัย  จารุพงศ 
๙๘๒ นายวันชัย  มชีาติ 
๙๘๓ นายวันชัย  วัฒนา 
๙๘๔ นายวิขัณฑ  อรรณพานุรักษ 
๙๘๕ นายวิจิตร  วรปทมศรี 
๙๘๖ นายวิจิตร  ศศิวัจนไพสิฐ 
๙๘๗ นายวิชัย  จันทรเทพา 
๙๘๘ นายวิชัย  ชําน ิ
๙๘๙ นายวิชัย  ทิพยอาสน 
๙๙๐ นายวิชัย  เบญจชลมาศ 
๙๙๑ นายวิชัย  ศรีคํา 
๙๙๒ นายวิชัย  สังวรปทานสกุล 
๙๙๓ นายวิชัย  สุรเชิดเกียรติ 
๙๙๔ นายวิชาญ  โชคธนะศิริ 
๙๙๕ นายวิชิต  เกรียงยะกุล 
๙๙๖ นายวิเชียร  ริมพณิชยกิจ 
๙๙๗ นายวิเชียร  วงศกอม 

๙๙๘ นายวิทยา  ตรีโลเกศ 
๙๙๙ นายวิทยา  เทพไพฑูรย 
๑๐๐๐ นายวิทยา  ปนสุวรรณ 
๑๐๐๑ นายวิทยา  รัตนอรุณ 
๑๐๐๒ นายวิทยา  ศิลารัตน 
๑๐๐๓ นายวินัย  ปานแดง 
๑๐๐๔ นายวิบุล  วงศภูวรักษ 
๑๐๐๕ นายวิรัช  ปญญาวานิชกุล 
๑๐๐๖ นายวิรัช  พรมสุพรรณ 
๑๐๐๗ นายวิรัตน  คันธารัตน 
๑๐๐๘ นายวิรัตน  คําดี 
๑๐๐๙ นายวิโรจน  ขลิบสุวรรณ 
๑๐๑๐ นายวิโรจน  ภูมิสินสิริ 
๑๐๑๑ นายวิโรจน  แสวงผล 
๑๐๑๒ นายวิไลศักด์ิ  ก่ิงคํา 
๑๐๑๓ นายวิศิษฎ  ฉวีพจนกําจร 
๑๐๑๔ นายวิษณุ  กอปรสิริพัฒน 
๑๐๑๕ นายวิสูตร  เกษมสุข 
๑๐๑๖ นายวีระพงษ  แพสุวรรณ 
๑๐๑๗ นายวีระ  พรหมภักดี 
๑๐๑๘ นายวีระ  เลิศจันทึก 
๑๐๑๙ นายวุฒิชัย  บุณยนฤธ ี
๑๐๒๐ นายวุฒิวิจักขณ  พกกลาง 
๑๐๒๑ นายเวก  ศิริพิมลวาทิน 
๑๐๒๒ นายศักดา  อินทรวิชัย 
๑๐๒๓ นายศักด์ิดา  พูลสุข 
๑๐๒๔ นายศิรภพ  สุวรรณโรจน 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๐๒๕ นายศิริชัย  กัลยาณรัตน 
๑๐๒๖ นายศิริชัย  สีต้ือ 
๑๐๒๗ นายศิริพรชัย  ศุภนคร 
๑๐๒๘ นายศิริ  เพชรคีรี 
๑๐๒๙ หมอมหลวงศุภกนก  ทองใหญ 
๑๐๓๐ นายศุภกรณ  ดิษฐพันธุ 
๑๐๓๑ นายศุภชัย  ฐิติอาชากุล 
๑๐๓๒ นายศุภชัย  วชิรัตนพงษเมธ ี
๑๐๓๓ นายศุภโรจน  เนยคํา 
๑๐๓๔ นายโศภณ  นภาธร 
๑๐๓๕ นายสงกรานต  มาสีจันทร 
๑๐๓๖ นายสถาพร  ดีบุญมี ณ ชมุแพ 
๑๐๓๗ นายสถาพร  ทิพยศักด์ิ 
๑๐๓๘ นายสถาพร  ศรีมวง 
๑๐๓๙ นายสมเกียรติ  เจริญฉิม 
๑๐๔๐ นายสมเกียรติ  รุงทองใบสุรีย 
๑๐๔๑ นายสมควร  วรสันต 
๑๐๔๒ นายสมคิด  จิระทัศนกุล 
๑๐๔๓ นายสมคิด  ศิริเรือง 
๑๐๔๔ นายสมจิตร  กุลสิงห 
๑๐๔๕ นายสมใจ  สันติยานนท 
๑๐๔๖ นายสมชัย  บุญชูรัตนภาพ 
๑๐๔๗ นายสมชาติ  แสวงนิล 
๑๐๔๘ นายสมชาย  เจนพานชิ 
๑๐๔๙ นายสมชาย  สุขสิริเสรีกุล 
๑๐๕๐ วาที่รอยตรี สมโชค  เฉตระการ 
๑๐๕๑ นายสมดี  ศรีแกว 

๑๐๕๒ นายสมเดช  แสงเมือง 
๑๐๕๓ นายสมทบ  กระจายโภชน 
๑๐๕๔ นายสมนึก  ศนูยกลาง 
๑๐๕๕ นายสมบัติ  แสงสวางสัจกุล 
๑๐๕๖ นายสมบูรณ  กาพล 
๑๐๕๗ นายสมบูรณ  ภิญญศักด์ิ 
๑๐๕๘ นายสมพงษ  ธรรมถาวร 
๑๐๕๙ นายสมพงษ  ประทุมทอง 
๑๐๖๐ นายสมพงษ  สถาผล 
๑๐๖๑ นายสมพร  ชุนหลือชานนท 
๑๐๖๒ นายสมพิศ  ศุภพงษ 
๑๐๖๓ นายสมยศ  เทพนิมิตร 
๑๐๖๔ นายสมฤทธิ์  ศรีสุพรรณ 
๑๐๖๕ นายสมศักด์ิ  ชุมชวย 
๑๐๖๖ นายสมศักด์ิ  ธัญญแกว 
๑๐๖๗ นายสมศักด์ิ  ประเสริฐสุข 
๑๐๖๘ นายสมศักด์ิ  สันวิลาศ 
๑๐๖๙ นายสมศักด์ิ  อภิสิทธิวาณิช 
๑๐๗๐ นายสมหวัง  พันธะล ี
๑๐๗๑ นายสมาน  ศิริ 
๑๐๗๒ นายสรินทร  อยูบาง 
๑๐๗๓ นายสังคม  โทปุรินทร 
๑๐๗๔ นายสังคม  ลาภเจริญ 
๑๐๗๕ นายสันติ  กํายาน 
๑๐๗๖ นายสันติ  ทิพยางค 
๑๐๗๗ นายสัมพันธ  เพชรสม 
๑๐๗๘ นายสัมฤทธิ์  ศุภมัง 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๐๗๙ นายสาคร  ไชยบัวแกว 
๑๐๘๐ นายสายัณห  ละออเอี่ยม 
๑๐๘๑ นายสํารวย  ไชยยศ 
๑๐๘๒ นายสํารวล  บุญจริง 
๑๐๘๓ นายสําเริง  รางแดง 
๑๐๘๔ นายสุกรี  รอดโพธ์ิทอง 
๑๐๘๕ นายสุกิจ  ขันธปราบ 
๑๐๘๖ นายสุกิจ  โพธิ์ศิริกุล 
๑๐๘๗ นายสุจิต  กาศโอสถ 
๑๐๘๘ สิบเอก สุจิระ  ขอจิตตเมตต 
๑๐๘๙ นายสุเชาว  รักษวงศ 
๑๐๙๐ นายสุทธิพงศ  อุริยะพงศสรรค 
๑๐๙๑ นายสุทัศน  สุบนิประเสริฐ 
๑๐๙๒ นายสุเทพ  กําเพ็ชร 
๑๐๙๓ นายสุเทพ  ชิตยวงษ 
๑๐๙๔ นายสุเทพ  มั่นคง 
๑๐๙๕ นายสุธรรม  เทพชาล ี
๑๐๙๖ นายสุธี  พลพงษ 
๑๐๙๗ นายสุนทร  สุราวุธ 
๑๐๙๘ นายสุนทร  อุทธจักร 
๑๐๙๙ นายสุภณัฐ  นิลรัตน 
๑๑๐๐ นายสุภักดี  จุลวิจิตรพงษ 
๑๑๐๑ นายสุเมธกิจ  มะกลาง 
๑๑๐๒ นายสุเมธ  ศิริคุณโชติ 
๑๑๐๓ นายสุเมธ  ศิรินิรันดร 
๑๑๐๔ นายสุรชาติ  จํารูญศิริ 
๑๑๐๕ นายสุรพงค  เอื้อวัฒนามงคล 

๑๑๐๖ นายสุรศักด์ิ  ศิริ 
๑๑๐๗ นายสุรสิทธิ์  แสไพศาล 
๑๑๐๘ นายสุระ  พัฒนเกียรติ 
๑๑๐๙ นายสุรัตน  ปราบนอก 
๑๑๑๐ นายสุรินทร  นาคพนม 
๑๑๑๑ นายสุริยัน  พลต้ือ 
๑๑๑๒ นายสุวรรณ  เรือนอินทร 
๑๑๑๓ นายสุวัฒน  อนใจกลา 
๑๑๑๔ นายสุวิทย  รักษาสุข 
๑๑๑๕ นายเสถียร  รุจิรวนิช 
๑๑๑๖ นายเสนห  โอฐกรรม 
๑๑๑๗ นายเสรี  พิมพมาศ 
๑๑๑๘ นายแสงชัย  ต้ังอยูศิริ 
๑๑๑๙ นายโสภณ  ชีวะธนรักษ 
๑๑๒๐ นายหนูพิศ  คลังภูเขียว 
๑๑๒๑ นายอกนิษฐ  คลังแสง 
๑๑๒๒ นายอดิศร  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
๑๑๒๓ นายอดิศักด์ิ  พงษพูลผลศักด์ิ 
๑๑๒๔ นายอนันตชัย  เลาหะพันธ ุ
๑๑๒๕ นายอนุชิต  ปุญญทลังค 
๑๑๒๖ นายอภิชาต  ศรีสันติธรรม 
๑๑๒๗ นายอภินันท  จันตะนี 
๑๑๒๘ นายอภิศักด์ิ  โพธิ์ปน 
๑๑๒๙ นายอรรถจักร  สัตยานุรักษ 
๑๑๓๐ นายอรัญ  ภมร 
๑๑๓๑ นายอังกูล  สมคะเนย 
๑๑๓๒ นายอัศนีศักด์ิ  ศิริชัย 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๑๓๓ นายอาทิตย  อังกานนท 
๑๑๓๔ นายอานันท  กาญจนพันธุ 
๑๑๓๕ นายอารมณ  นาวากาญจน 
๑๑๓๖ นายอารมณ  ศรีเชียงสา 
๑๑๓๗ นายอํานาจ  บุญทรง 
๑๑๓๘ นายอํานาจ  มีเวท ี
๑๑๓๙ นายอํานาจ  อยูสุข 
๑๑๔๐ นายอําพล  พําขุนทด 
๑๑๔๑ นายอิศรา  ศานติศาสน 
๑๑๔๒ นายอุดม  รัฐอมฤต 
๑๑๔๓ นายอุดมศักด์ิ  พลอยบุตร 
๑๑๔๔ นายอุดมศักด์ิ  สาริบุตร 
๑๑๔๕ นายอุทาน  บุญเลศิ 
๑๑๔๖ นายอุทิศ  ภูมิชัย 
๑๑๔๗ นายเอก  ไชยสวัสด์ิ 
๑๑๔๘ นายเอกศักด์ิ  บุตรลับ 
๑๑๔๙ นายเอนก  เทพสุภรณกุล 
๑๑๕๐ นายโอภาส  วัยวัฒน 
๑๑๕๑ นายเกรียงศักด์ิ  โตวนิชย 
๑๑๕๒ รอยโท เกรียงศักด์ิ  ศิริรักษ 
๑๑๕๓ นายกองเกียรติ  เติมเกษมศานต 
๑๑๕๔ นายเจษฎา  จงไพบูลยพัฒนะ 
๑๑๕๕ นายฉลอง  อัครชิโนเรศ 
๑๑๕๖ นายชลิต  จิตเจือจุน 
๑๑๕๗ นายชูวัตร  ตันติโกศล 
๑๑๕๘ นายชูสิทธิ์  พานชิวิฑิตกุล 
๑๑๕๙ นายดง  เปนสิริวงศ 

๑๑๖๐ นายดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล 
๑๑๖๑ นายทรงฉัตร  ศิริโยธิพันธุ 
๑๑๖๒ นายธรรมขันธ  วังศรี 
๑๑๖๓ นายธีรพล  โตพันธานนท 
๑๑๖๔ นายธีระชัย  คงเอี่ยมตระกูล 
๑๑๖๕ นายนวรัตน  วนาพันธพรกุล 
๑๑๖๖ นายนิพัทธ  สีมาขจร 
๑๑๖๗ นายปภัสสร  เจียมบุญศรี 
๑๑๖๘ นายปราโมทย  เสถียรรัตน 
๑๑๖๙ นายพันธชัย  รัตนสุวรรณ 
๑๑๗๐ นายพิเชียร  วุฒิสถิรภิญโญ 
๑๑๗๑ นายพิษณุ  แสนประเสริฐ 
๑๑๗๒ นายพูลสิทธิ์  ศีติสาร 
๑๑๗๓ นายไพบูลย  กาญจนบัตร 
๑๑๗๔ นายไพศาล  เกื้ออรุณ 
๑๑๗๕ นายมณทล  วรรธนเศรณ ี
๑๑๗๖ นายมีชัย  ชัยรุงโรจนปญญา 
๑๑๗๗ นายยอรน  จิระนคร 
๑๑๗๘ นายวรชัย  อึ้งอภินันท 
๑๑๗๙ นายวัชระ  เอี่ยมรัศมีกุล 
๑๑๘๐ นายวัฒนา  อัครเอกฒาลิน 
๑๑๘๑ นายวิเชษฐ  ฉัตรวิริยะเจริญ 
๑๑๘๒ นายวิทยา  นันทิยกุล 
๑๑๘๓ นายวีรชัย  ภานุมาตรัศมี 
๑๑๘๔ นายวีรวุฒิ  อิ่มสําราญ 
๑๑๘๕ นายวีระพันธ  สุพรรณไชยมาตย 
๑๑๘๖ นายศากุน  เอี่ยมศิลา 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๑๘๗ นายศิริชัย  ล้ิมสกุล 
๑๑๘๘ นายศุภชัย  ไพบูลยผล 
๑๑๘๙ นายสมชาย  พลอยเลื่อมแสง 
๑๑๙๐ นายสมพงษ  ตันติธนวัฒน 
๑๑๙๑ นายสมโภชน  ศรีอศัดร 
๑๑๙๒ นายสันติ  เตชาชัยนิรันดร 
๑๑๙๓ นายสุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ 
๑๑๙๔ นายสุชาติ  หาญไชยพิบูลยกุล 
๑๑๙๕ นายสุเทพ  เพชรมาก 
๑๑๙๖ นายสุรัตน  สุขประเสริฐ 
๑๑๙๗ นายสุรินทร  สุมนาพันธุ 
๑๑๙๘ นายอัตถพงศ  ถนิมพาสน 
๑๑๙๙ นายอิสระ  เจียวิริยบุญญา 
๑๒๐๐ นายขาว  ดําสี 
๑๒๐๑ นายพงษพันธุ  เปร่ืองการ 
๑๒๐๒ นายวรกุล  แกวยานะ 
๑๒๐๓ นายวันชัย  ชิโนกุล 
๑๒๐๔ นายวิเชียร  ปลอดประดิษฐ 
๑๒๐๕ นายวิทยา  ไพรสุวรรณ 
๑๒๐๖ นายศิริพงษ  สุงสุวรรณ 
๑๒๐๗ นายสุดสาคร  พุทโธ 
๑๒๐๘ นายสุรพงษ  เชียงทอง 
๑๒๐๙ นายสุรศิษฏ  บุญญาภิสันท 
๑๒๑๐ นายโสภณ  ผลประสิทธิ์ 
๑๒๑๑ พันเอก มนตรี  สุขะกุล 
๑๒๑๒ พันโท สมชาย  กาญจนมณ ี
๑๒๑๓ นายสัญญา  สุเรนทรานนท 

๑๒๑๔ นายชูวิทย  นุชถาวร 
๑๒๑๕ นายอภิชัย  ลอไพบูลยทรัพย 
๑๒๑๖ นายกิตติ  ตติยเกียรติถาวร 
๑๒๑๗ รอยตํารวจโท ไกรยศ  จันทรเรืองรอง 
๑๒๑๘ นายคมกริช  ดุลยพิทักษ 
๑๒๑๙ นายเจริญ  ตันชัชวาล 
๑๒๒๐ นายฉกาจ  แกวมี 
๑๒๒๑ พันตํารวจตรี ชัย  กุลกิจกําจร 
๑๒๒๒ นายชูศักด์ิ  พิทักษตระกูล 
๑๒๒๓ นายเชียงแสน  ปนหยา 
๑๒๒๔ นายไชยโย  วรยศอําไพ 
๑๒๒๕ นายณรงคชัย  หลีสุขเสริฐ 
๑๒๒๖ นายณรงค  สินลอย 
๑๒๒๗ นายณัฐพงษ  พุฒแกว 
๑๒๒๘ นายถาวร  เชาววิชารัตน 
๑๒๒๙ นายถิระศักด์ิ  ตระกูลอินทร 
๑๒๓๐ นายทวีทรัพย  อัฒนวานิช 
๑๒๓๑ นายธงชัย  ธรรมวิชิต 
๑๒๓๒ วาที่เรือตรี นิคม  แสงสวาง 
๑๒๓๓ นายนิติกร  จิรภัทรพงษ 
๑๒๓๔ นายนิรุตติ  ศิลปรัศม ี
๑๒๓๕ นายนุกูล  บุญรอด 
๑๒๓๖ นายบัญชา  เขียวตาย 
๑๒๓๗ นายบุญชัย  สุริยาวุฒิธรรม 
๑๒๓๘ นายปฏิพงษ  สละสวัสด์ิ 
๑๒๓๙ นายประดิษฐ  ผดุงเกียรติวงศ 
๑๒๔๐ นายประยุทธ  เพชรคุณ 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๒๔๑ นายประเสริฐ  กาญจนอุทัย 
๑๒๔๒ นายประเสริฐ  โอฬารสกุล 
๑๒๔๓ นายปริญญา  พันธพานชิ 
๑๒๔๔ นายปริญญ  อุรเคนทร 
๑๒๔๕ นายปรีดา  บัวพล 
๑๒๔๖ นายเปรมศักด์ิ  พุมจันทร 
๑๒๔๗ นายพงษศักด์ิ  อิสริยะวิญู 
๑๒๔๘ นายพรพิชัย  ไชยมาตร 
๑๒๔๙ นายพิงพันธ  เชาวลิต 
๑๒๕๐ นายพินันพ  ลักษณศิริ 
๑๒๕๑ วาที่รอยตรี ไพฑูรย  ลิมปติยากร 
๑๒๕๒ นายไพโรจน  เจียมสุบุตร 
๑๒๕๓ นายภราดร  สืบเอกรัตน 
๑๒๕๔ นายมานิต  สิทธิผล 
๑๒๕๕ นายยุทธพงษ  เพชรวิเศษ 
๑๒๕๖ นายรณรงค  วุฒิกุล 
๑๒๕๗ นายวรวิทย  เหนี่ยวพึ่ง 
๑๒๕๘ นายวรวุฒิ  ศรีศศิธร 
๑๒๕๙ นายวรศักด์ิ  บุพพะเนติ 
๑๒๖๐ นายวราชัย  เกษเมธีการุณ 
๑๒๖๑ นายวรินทร  สาสนัส 
๑๒๖๒ จาสิบเอก วสันต  รจนากิจ 
๑๒๖๓ นายวัชรินทร  ภาณุรัตน 
๑๒๖๔ นายวิชัย  กิตติแสงสุวรรณ 
๑๒๖๕ นายวิรัช  พิพัฒสัตยานุวงศ 
๑๒๖๖ นายวิรัตน  วจนกิจไพบูลย 
๑๒๖๗ นายวิศิษฐ  ฉัตรศรีสุวรรณ 

๑๒๖๘ นายวิษณุ  หาญนัทธ ี
๑๒๖๙ นายวีระ  พูนวิทย 
๑๒๗๐ นายวีระศักด์ิ  สัตยธีรานนท 
๑๒๗๑ นายวุฒิชัย  นาถนิธิภูม ิ
๑๒๗๒ นายเวโรจน  วงษสุรกูล 
๑๒๗๓ นายศศิน  ศุขจรัส 
๑๒๗๔ นายศิริชัย  จันทรังษ 
๑๒๗๕ รอยเอก ศุภกิจ  นิลพงษ 
๑๒๗๖ นายสถาพร  ภักดีวงศ 
๑๒๗๗ นายสถิต  เพ็ชรชระ 
๑๒๗๘ นายสมคิด  สายเจริญ 
๑๒๗๙ นายสมเจตน  ศรีสุพพัตพงษ 
๑๒๘๐ นายสมชัย  จันทรมัสการ 
๑๒๘๑ นายสมชัย  รัตนวิเชียร 
๑๒๘๒ นายสมชาย  คชไกร 
๑๒๘๓ นายสมชาย  แสงสวาง 
๑๒๘๔ วาที่รอยตรี สมบัติ  พรหมเมศร 
๑๒๘๕ นายสมพงษ  ภุชงคโสภาพันธุ 
๑๒๘๖ นายสมพล  พรพัฒนเลิศกุล 
๑๒๘๗ นายสมยศ  โอชาพันธุ 
๑๒๘๘ นายสรรพสิทธิ์  เบญจาทิกุล 
๑๒๘๙ นางสรรเพชญ  ตรีเทพ 
๑๒๙๐ นายสิทธิชัย  ธีรพรพาณิชย 
๑๒๙๑ นายสิทธิพร  บุญคุม 
๑๒๙๒ นายสุขสันต  เหลาสกุล 
๑๒๙๓ นายสุภาพ  พานิชวงศ 
๑๒๙๔ นายสุรเชษฐ  งามวงศ 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๒๙๕ นายสุรพงศ  ศันติวิชยะ 
๑๒๙๖ นายสุรพล  สิทธิวนกุล 
๑๒๙๗ นายสุรศักด์ิ  รัชสัมฤทธิ ์
๑๒๙๘ พันตํารวจตรี เสริมสกุล  ขําวัฒนพันธ 
๑๒๙๙ นายเสวต  อภัยรัตน 
๑๓๐๐ นายเสียงชัย  สุมิตรวสันต 
๑๓๐๑ นายโสภณ  ชนะรัตน 
๑๓๐๒ นายอธิคม  ปานโต 
๑๓๐๓ นายอํานวย  สามงามนอย 
๑๓๐๔ นายอุดมวิทย  อริยสุนทร 
๑๓๐๕ นายชาญชัย  ปญญากรณ 
๑๓๐๖ นายอนุวัต  ตันติวงศ 
๑๓๐๗ พลตํารวจตรี กิตติ  คเชนทรทอง 
๑๓๐๘ พลตํารวจตรี กิตติสัณห  เดชสุนทรวัฒน 
๑๓๐๙ พลตํารวจตรี โกสินธ  บุญสราง 
๑๓๑๐ พลตํารวจตรี กอเกียรติ  วงศวรชาติ 
๑๓๑๑ พลตํารวจตรี คเชนทร  คชพลายุกต 
๑๓๑๒ พลตํารวจตรี จงเจตน  อาวเจนพงษ 
๑๓๑๓ พลตํารวจตรี จักรทิพย  ชัยจินดา 
๑๓๑๔ พลตํารวจตรี จิรวัฒน  ทรงนิติธรรม 
๑๓๑๕ พลตํารวจตรี จิรุจจ  พรหโมบล 
๑๓๑๖ พลตํารวจตรี เจษฎา  อินทรสถิตย 
๑๓๑๗ พลตํารวจตรี เฉลิมชัย  พิมลศรี 
๑๓๑๘ พลตํารวจตรี ชาญ  วัฒนธรรม 
๑๓๑๙ พลตํารวจตรี ณธนนต  สิงหรา ณ อยุธยา 
๑๓๒๐ พลตํารวจตรี เดชา  บุตรน้ําเพชร 
๑๓๒๑ พลตํารวจตรี ตอวัย  อรัณยะปาล 

๑๓๒๒ พลตํารวจตรี ธีระไชย  รักติประกร 
๑๓๒๓ พลตํารวจตรี นเรศ  นันทโชติ 
๑๓๒๔ พลตํารวจตรี บรรฑป  สุคนธมาน 
๑๓๒๕ พลตํารวจตรี บัญชา  ปณฑรางกูร 
๑๓๒๖ พลตํารวจตรี บุญเลิศ  ใจประดิษฐ 
๑๓๒๗ พลตํารวจตรี ประวัติ  เสมดี 
๑๓๒๘ พลตํารวจตรี ประวิทย  ศิลปสุวรรณ 
๑๓๒๙ พลตํารวจตรี ประสาทพร  บุญเดช 
๑๓๓๐ พลตํารวจตรี ประสิทธิ์  ทําดี 
๑๓๓๑ พลตํารวจตรี ปริญญา  จันทรสุริยา 
๑๓๓๒ พลตํารวจตรี พจน  ไทยกลา 
๑๓๓๓ พลตํารวจตรี พรเทพ  จารุอําพรพรรณ 
๑๓๓๔ พลตํารวจตรี เพิ่มศักด์ิ  ภราดรศักด์ิ 
๑๓๓๕ พลตํารวจตรี ไพฑูรย  ชูชัยยะ 
๑๓๓๖ พลตํารวจตรี ภิญโญ  เจียระวานิช 
๑๓๓๗ พลตํารวจตรี ภิรมย  มาลากุล ณ อยุธยา 
๑๓๓๘ พลตํารวจตรี ภูมิรา  วัฒนปาณ ี
๑๓๓๙ พลตํารวจตรี ยงยุทธ  เจริญวานิช 
๑๓๔๐ พลตํารวจตรี รัฐวิทย  แสนทวีสุข 
๑๓๔๑ พลตํารวจตรี เลี้ยง  หุยประเสริฐ 
๑๓๔๒ พลตํารวจตรี วรวุฒิ  นาสมพันธุ 
๑๓๔๓ พลตํารวจตรี วรศักด์ิ  นพสิทธิพร 
๑๓๔๔ พลตํารวจตรี วรัญวัส  การุณยธัช 
๑๓๔๕ พลตํารวจตรี วิชัย  พงษศิริ 
๑๓๔๖ พลตํารวจตรี วินัย  รัศมีเฟอง 
๑๓๔๗ พลตํารวจตรี วิรุฬ  เอี่ยมไพจิตร 
๑๓๔๘ พลตํารวจตรี วีรพงษ  ชื่นภักดี 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๓๔๙ พลตํารวจตรี ศรีวราห  รังสิพราหมณกุล 
๑๓๕๐ พลตํารวจตรี สถิตย  นันทวิสิทธิ ์
๑๓๕๑ พลตํารวจตรี สมพงษ  สําราญสุข 
๑๓๕๒ พลตํารวจตรี สรรเสริญ  ธรรมานนท 
๑๓๕๓ พลตํารวจตรี สัมพันธ  เศรษฐาภรณ 
๑๓๕๔ พลตํารวจตรี สิทธิพร  ศรีจันทรทับ 
๑๓๕๕ พลตํารวจตรี สุเทพ  เดชรักษา 
๑๓๕๖ พลตํารวจตรี สุรชัย  วานิชเสน ี
๑๓๕๗ พลตํารวจตรี สุรศักด์ิ  จอยจํารูญ 
๑๓๕๘ พลตํารวจตรี สุวิระ  ทรงเมตตา 
๑๓๕๙ พลตํารวจตรี หาญพล  นิตยวิบูลย 
๑๓๖๐ พลตํารวจตรี อนันต  ศรีหิรัญ 
๑๓๖๑ พลตํารวจตรี อรรณพ  นาคบรรพต 
๑๓๖๒ พลตํารวจตรี อรรถกฤษณ  ธารีฉัตร 
๑๓๖๓ พลตํารวจตรี อัตถกิติ  ผลชอบ 
๑๓๖๔ พลตํารวจตรี อํานวย  นิ่มมะโน 
๑๓๖๕ พลตํารวจตรี เอื้อพงศ  โกมารกุล ณ นคร 
๑๓๖๖ นายเชาวนะ  ไตรมาศ 
๑๓๖๗ นายกฤช  โคตรทอง 
๑๓๖๘ นายกวินทร  ศิริกรรณ 
๑๓๖๙ นายกวีพจน  สุรนิจ 
๑๓๗๐ นายกิตติ  โตมร 
๑๓๗๑ นายไกรสร  โสมจันทร 
๑๓๗๒ นายกอง  ศิวะเก้ือ 
๑๓๗๓ นายคมกฤช  กนกประดิษฐ 
๑๓๗๔ นายคมสัน  รักขิตกูล 
๑๓๗๕ นายจักรชัย  ศรีบวรมงคล 

๑๓๗๖ นายจํานงค  สุดใจใหม 
๑๓๗๗ นายจําเริญศักด์ิ  สารธิมา 
๑๓๗๘ นายจิระศักด์ิ  นันทะเสนา 
๑๓๗๙ นายจีรวัฒน  สุวัตถิกุล 
๑๓๘๐ นายเจตน  รอดออน 
๑๓๘๑ นายเฉลิม  เบ็ญมาศ 
๑๓๘๒ นายชัยพร  ศรีโบราณ 
๑๓๘๓ นายชัยยันต  สุญาณวนิชกุล 
๑๓๘๔ นายชัยวุฒิ  ตอปญญาเรือง 
๑๓๘๕ นายชาญชัย  ณ พิกุล 
๑๓๘๖ นายชาญวิทย  ทรงสวาง 
๑๓๘๗ นายชาตรี  พงษอาภา 
๑๓๘๘ นายชาตรี  เหลืองเรือง 
๑๓๘๙ นายชํานาญ  อินทะศร 
๑๓๙๐ นายชินธิป  ยุทธางกูร 
๑๓๙๑ นายชูพันธุ  ราชรักษา 
๑๓๙๒ นายเชิดชัย  มธุรส 
๑๓๙๓ นายโชคชัย  ต้ังรักษาสัตย 
๑๓๙๔ นายโช  บุญสม 
๑๓๙๕ นายณฐพงษ  ธีระเกษม 
๑๓๙๖ นายณภมงคล  จันทรแกว 
๑๓๙๗ นายณัฐพงศ  จริตงาม 
๑๓๙๘ นายณัฐภกฤษ  เผือกผอง 
๑๓๙๙ นายดุลโชค  มนุญพร 
๑๔๐๐ นายดุสิต  ผดุงศักด์ิ 
๑๔๐๑ นายถาวร  พงศตระกูลนนท 
๑๔๐๒ นายทวีศักด์ิ  บุญโสม 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๔๐๓ นายทิษณุ  เพ็งไพบูลย 
๑๔๐๔ นายธนชัย  เปรมธนวิศิษฏ 
๑๔๐๕ นายธนพงศ  อชุชิน 
๑๔๐๖ นายธนารักษ  เนาวรัตน 
๑๔๐๗ นายธรรมนูญ  มวงแกว 
๑๔๐๘ นายธราธิป  นิรมลไพสิฐ 
๑๔๐๙ นายธีรวุฒิ  กองมะลิกันแกว 
๑๔๑๐ นายธีระ  ก่ิงแกว 
๑๔๑๑ นายธีระพงศ  พงศสุภากุล 
๑๔๑๒ นายธีระวัฒน  สินธุวงษ 
๑๔๑๓ นายนครินทร  พรส่ีภาค 
๑๔๑๔ นายนพปฎล  เมืองรักษ 
๑๔๑๕ นายนพพร  วิวัฒนาภรณ 
๑๔๑๖ นายนพรัตน  สนัน่พานิชกุล 
๑๔๑๗ นายนรพัฒน  สุจิวรกุล 
๑๔๑๘ นายนรินทร  เลศิจรรยารักษ 
๑๔๑๙ นายนรินทร  สมัครเขตการ 
๑๔๒๐ นายนริศ  พงษพานิช 
๑๔๒๑ นายนเรศ  วงษสุนทร 
๑๔๒๒ นายนฤเทพ  อภิรักษเนติพงศ 
๑๔๒๓ นายนฤพนธ  ถิระวุฒิ 
๑๔๒๔ นายนิทัศน  หวังวิวัฒนา 
๑๔๒๕ นายนิเวศน  นิภานนัท 
๑๔๒๖ นายเนติพันธ  บญุมา 
๑๔๒๗ นายบรรจบ  ถาวรรัตน 
๑๔๒๘ นายบวรวิทย  เปร่ืองวงศ 
๑๔๒๙ นายบุรฉัตร  ปราโมช ณ อยุธยา 

๑๔๓๐ นายใบยก  ศรีทรัพย 
๑๔๓๑ นายประกิต  มากเอี่ยม 
๑๔๓๒ นายประทีป  ทับอัตตานนท 
๑๔๓๓ นายประมวล  นิลกลาง 
๑๔๓๔ นายประโยชน  ดีสวัสด์ิ 
๑๔๓๕ นายประสิทธิผล  ปทุมลักษณ 
๑๔๓๖ นายประเสริฐ  กาญจนะ 
๑๔๓๗ นายปริญญา  เจียรนัยกุลวานิช 
๑๔๓๘ นายปริญญา  เชาวลิตถวิล 
๑๔๓๙ นายปยะพงษ  นิ่มละมัย 
๑๔๔๐ นายผชาญ  วชิรประดิษฐพร 
๑๔๔๑ นายเผดิม  สวาสด์ิธรรม 
๑๔๔๒ นายพชร  พาณิชวราห 
๑๔๔๓ นายพยนต  ฉุยฉาย 
๑๔๔๔ นายพยุง  ชูสง 
๑๔๔๕ นายพรพิชิต  จันปุม 
๑๔๔๖ นายพลีส  เทอดไทย 
๑๔๔๗ นายพะโณมล  ไพรภิมุข 
๑๔๔๘ นายพัฒนา  ศิลปอนนัต 
๑๔๔๙ นายพิทักษ  หลิมจานนท 
๑๔๕๐ นายพิพัฒน  ขําขะจิตร 
๑๔๕๑ นายพิษณุ  สอนงาย 
๑๔๕๒ นายพิสิฐ  นรัตถรักษา 
๑๔๕๓ นายไพฑูรย  ทับขันธ 
๑๔๕๔ นายไพฑูรย  วรสถิตย 
๑๔๕๕ นายไพบูลย  ทองนวม 
๑๔๕๖ นายไพบูลย  ศรีธูป 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๔๕๗ นายไพรัช  หนุนพระเดช 
๑๔๕๘ นายภราดร  อาสาสรรพกิจ 
๑๔๕๙ นายภากร  กลันทกพันธ 
๑๔๖๐ นายภิญโญ  จิตรแกว 
๑๔๖๑ นายภูมิชัย  พันธพฤทธพยัต 
๑๔๖๒ นายภูมิวุฒิ  พุทธสุอัตตา 
๑๔๖๓ นายภูรีทัศน  สุขสมถิ่น 
๑๔๖๔ นายมณฑล  ยอดรัก 
๑๔๖๕ นายมนตรี  โรจนวัฒนบูลย 
๑๔๖๖ นายมนัส  ซอศรีสาคร 
๑๔๖๗ นายมนัส  พูลสวัสด์ิ 
๑๔๖๘ นายมาโนช  รัตนนาคะ 
๑๔๖๙ นายมุขเมธิน  กลั่นนุรักษ 
๑๔๗๐ นายยุทธนา  ไสวสุวรรณวงศ 
๑๔๗๑ นายเลอเลิศ  ชุณหโอภาส 
๑๔๗๒ นายวชิระ  ทนินซอน 
๑๔๗๓ นายวรยศ  เอกะกุล 
๑๔๗๔ นายวราพงศ  รุงจิรารัตน 
๑๔๗๕ นายวัชรินทร  เกษชุมพล 
๑๔๗๖ นายวันชัย  เวชพาณชิยกิจกุล 
๑๔๗๗ นายวันชัย  อิสระเสนารักษ 
๑๔๗๘ นายวิกรม  ดีเสมอ 
๑๔๗๙ นายวิกรม  ศรีวิฑูรย 
๑๔๘๐ นายวิชัย  เดชชุติพงศ 
๑๔๘๑ นายวิทูร  จันทรแจงดี 
๑๔๘๒ นายวิธาน  เทวเดช 
๑๔๘๓ นายวินัย  ศรีสมุทรนาค 

๑๔๘๔ นายวินัย  สรอยพลอย 
๑๔๘๕ นายวิมล  คํานวน 
๑๔๘๖ นายวิโรจน  จิวะวิทูรกิจ 
๑๔๘๗ นายวิสุทธิ์  อํานวยกิจ 
๑๔๘๘ นายวีระ  คงทวีเลิศ 
๑๔๘๙ นายวีระศักด์ิ  หมั่นภักดี 
๑๔๙๐ นายวุฒิธรรมรงค  กลิ่นเฉย 
๑๔๙๑ นายวุฒิ  พิทักษธานิน 
๑๔๙๒ นายศรีณัฐ  พสุนธราธรรม 
๑๔๙๓ นายศักด์ิเสถียร  สวนสุข 
๑๔๙๔ นายศุภชัย  นารถพจนานนท 
๑๔๙๕ นายสกุณ  สวนปาน 
๑๔๙๖ นายสบาย  นิลแท 
๑๔๙๗ นายสมเกียรติ  อุงจิตตตระกูล 
๑๔๙๘ นายสมชาติ  เลิศลิขิตวรกุล 
๑๔๙๙ นายสมนึก  ล้ิมเทียมเจริญ 
๑๕๐๐ นายสมบูรณ  ศรีมณ ี
๑๕๐๑ นายสมพงค  วงคแกว 
๑๕๐๒ นายสมพงษ  วีระชาญชัย 
๑๕๐๓ นายสมภพ  เดชทวีวัฒน 
๑๕๐๔ นายสมยศ  ไขประพาย 
๑๕๐๕ นายสมศักด์ิ  แกวรวมวงศ 
๑๕๐๖ นายสมศักด์ิ  ธนากิจพาณิชย 
๑๕๐๗ นายสมศักด์ิ  เลิศนิมิตกิจ 
๑๕๐๘ นายสมหวัง  กาญจนสันเทียะ 
๑๕๐๙ นายสมอาจ  พิมพโพธิ ์
๑๕๑๐ นายสรวิศ  รักษมณี 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๕๑๑ นายสัคโสภณ  ขาวสิทธิวงษ 
๑๕๑๒ นายสัญชัย  สิงคารวนิช 
๑๕๑๓ นายสันติ  ชูกิจทรัพยไพศาล 
๑๕๑๔ นายสัมพันธ  ผาสุข 
๑๕๑๕ นายสาธิต  อิ่มสุขศรี 
๑๕๑๖ นายสาโรช  สําราญทรัพย 
๑๕๑๗ นายสิงหชัย  สุพรรณพงษ 
๑๕๑๘ นายสิทธิชัย  ลิมปาภรณ 
๑๕๑๙ นายสิทธิพล  สิทธิมารพ 
๑๕๒๐ นายสืบพงษ  ศรีนาม 
๑๕๒๑ นายสืบศักด์ิ  แสงดี 
๑๕๒๒ นายสุเจตน  สงสัมพันธสกุล 
๑๕๒๓ นายสุชาติ  ธนะสินวิริยะกุล 
๑๕๒๔ นายสุชาติ  อินประสิทธิ์ 
๑๕๒๕ นายสุชิต  โตะวิเศษกุล 
๑๕๒๖ นายสุโชค  ทองศักด์ิ 
๑๕๒๗ นายสุดสาคร  เวชยชัย 
๑๕๒๘ นายสุทธิกรณ  ลิบนอย 
๑๕๒๙ นายสุพจน  จันทราอุกฤษฏ 
๑๕๓๐ นายสุพจน  แพทยคุณ 
๑๕๓๑ นายสุมิตร  ดวงสีดา 
๑๕๓๒ นายสุรชัย  เขมะภาตะพันธ 
๑๕๓๓ นายสุรชัย  ส่ือยรรยงศิริ 
๑๕๓๔ นายสุรเดช  ราบุรี 
๑๕๓๕ นายสุรพงศ  กลั่นประชา 
๑๕๓๖ นายสุรพล  คลายเนตร 
๑๕๓๗ นายสุรพันธ  อรัญนารถ 

๑๕๓๘ นายอธิคม  ถนัดกตัญู 
๑๕๓๙ นายอนันตชัย  เรืองกิจ 
๑๕๔๐ นายอนันต  ล้ิมฉาย 
๑๕๔๑ นายอนิรุทธ  อุทธังกร 
๑๕๔๒ นายอนุรุท  ก่ิงเนตร 
๑๕๔๓ นายอนุสรณ  สมทิพย 
๑๕๔๔ นายอภิชาติ  เทพหน ู
๑๕๔๕ นายอวิรุทธิ์  ชาญชัยกิตติกร 
๑๕๔๖ นายอัคเดช  มัชฌมิา 
๑๕๔๗ นายอาคม  นิตยากรณ 
๑๕๔๘ นายอาทิตย  พนาจันทร 
๑๕๔๙ นายอาทิตย  สาตรวาหา 
๑๕๕๐ นายอิสรา  วรรณสวาท 
๑๕๕๑ นายอุชเชษฎ  เฟองฟูสวัสด์ิ 
๑๕๕๒ นายอุทัย  ทวีโชติ 
๑๕๕๓ นายอุทัย  พิศวง 
๑๕๕๔ นายเอนกชัย  อารยะญาณ 
๑๕๕๕ นายเทวพงษ  สุดแดน 
๑๕๕๖ นายสนั่น  สมตน 
๑๕๕๗ นายสมนึก  ทองเนือ้แปด 
๑๕๕๘ นายสุรพันธ  บุรานนท 
๑๕๕๙ นายกริชพงศ  วัชรศิริธรรม 
๑๕๖๐ นายกฤษฎา  กลันทานนท 
๑๕๖๑ นายกฤษฎา  สุขสงวน 
๑๕๖๒ นายกําธร  เลิศสินไทย 
๑๕๖๓ นายกิตตินันท  ขาวสุทธิ์ 
๑๕๖๔ นายโกสิน  เทศวงษ 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๕๖๕ นายจักกพันธุ  ผิวงาม 
๑๕๖๖ นายชัยธวัช  อยูสําราญ 
๑๕๖๗ นายชัยวัธน  อังกิตานนท 
๑๕๖๘ นายชาญชัย  วามะศิริ 
๑๕๖๙ นายทวีวงษ  จุลกมนตรี 
๑๕๗๐ นายธนา  วิชัยสาร 
๑๕๗๑ นายธนู  ศรีคช 
๑๕๗๒ นายธนูศักด์ิ  คุมพประพันธ 
๑๕๗๓ นายธีรบูรณ  มานุพีรพนัธ 
๑๕๗๔ นายนคร  บุณยธนะ 
๑๕๗๕ นายนคร  มีแกว 
๑๕๗๖ นายบพิธ  แสงแกว 
๑๕๗๗ นายบรรจง  สุขดี 
๑๕๗๘ นายประมุข  เจริญพร 
๑๕๗๙ นายประวิทย  พันธุวิโรจน 
๑๕๘๐ นายประเสริฐ  ทองนุน 
๑๕๘๑ นายพงษศักด์ิ  พันธุสวาสด์ิ 
๑๕๘๒ นายพรเลิศ  พนัธุวัฒนา 
๑๕๘๓ นายพิชญา  นาควัชระ 
๑๕๘๔ นายไพโรจน  ศรศิลป 
๑๕๘๕ นายไพศาล  อภิมนตบุตร 
๑๕๘๖ นายยุทธศักด์ิ  รมฉัตรทอง 
๑๕๘๗ นายวรพจน  อินทุลักษณ 
๑๕๘๘ นายวัชรา  พรหมเจริญ 
๑๕๘๙ นายวันชัย  ทิวัฑฒานนท 
๑๕๙๐ เรือโท วารินทร  เดชเจริญ 
๑๕๙๑ นายวีระชัย  สาริวงศจันทร 

๑๕๙๒ นายศิวรัตน  สุวรรณกาศ 
๑๕๙๓ วาที่รอยตรี เศวตชัย  ทรัพยบุญมี 
๑๕๙๔ นายสนบ  ต้ังจิตสมบูรณ 
๑๕๙๕ นายสมชาย  กองอาภา 
๑๕๙๖ นายสมชาย  ฉัตรสกุลเพ็ญ 
๑๕๙๗ นายสมชาย  ดาวแสงสวาง 
๑๕๙๘ นายสมบูรณ  คะนึงวนิชกุล 
๑๕๙๙ นายสมบูรณ  คํามามูล 
๑๖๐๐ นายสมภพ  สนิทวงศ ณ อยุธยา 
๑๖๐๑ นายสวง  ลุย วิริยะผล 
๑๖๐๒ นายสวาง  บุญสิทธิ์ 
๑๖๐๓ นายสุชาติ  จําปาขาว 
๑๖๐๔ นายสุรเกียรติ  ล้ิมเจริญ 
๑๖๐๕ นายสุรพล  วัฒนวิจารณ 
๑๖๐๖ นายสุรศักด์ิ  สอนเคลือ 
๑๖๐๗ นายสุรินทร  ภูประเสริฐ 
๑๖๐๘ นายโสภณ  โพธิสป 
๑๖๐๙ นายอมรทัต  พิจิตรคดีพล 
๑๖๑๐ นายอรรถพร  สุวัธนเดชา 
๑๖๑๑ นายไกรสีห  กรรณสูต 
๑๖๑๒ นายขรรค  ประจวบเหมาะ 
๑๖๑๓ นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ 
๑๖๑๔ นายประสงค  วินัยแพทย 
๑๖๑๕ นายพิชัย  ชุณหวชิร 
๑๖๑๖ นายสากล  สกุลไทย 
๑๖๑๗ นางอรทัย  ฐานะจาโร 
๑๖๑๘ นางสาวกนิษฐา  เชี่ยววิทย 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๖๑๙ นางสาวผึ้งรวง  ประเสริฐพานิชการ 
๑๖๒๐ นางสาวสิรภัทร  โชควิเศษชัยสิทธิ์ 
๑๖๒๑ นางสาวอมรา  สัจจาสัย 
๑๖๒๒ นางกัลยา  หนูทอง 
๑๖๒๓ นางสาวขนิษฐา  สุดกังวาล 
๑๖๒๔ นางสาวจาริณี  เอี่ยมสะอาด 
๑๖๒๕ นางจุฑาทิพย  เตชชาติวนิช 
๑๖๒๖ นางฉวีวรรณ  รัตนจารุศิริ 
๑๖๒๗ นางชลิดา  โชติยกุล 
๑๖๒๘ นางชุมศรี  พจนปรีชา 
๑๖๒๙ นางฐะปาณีย  อาจารวงศ 
๑๖๓๐ นางสาวดารัตน  บริพันธกุล 
๑๖๓๑ นางเตือนใจ  สินธุวณิก 
๑๖๓๒ นางทัศนา  ริมธีรกุล 
๑๖๓๓ นางธิดา  แกวประสิทธิ์ 
๑๖๓๔ นางสาวนิลุบล  เครือนพรัตน 
๑๖๓๕ นางนีรนุช  กาญจนะวรรณ 
๑๖๓๖ นางบุปผา  มาประณีต 
๑๖๓๗ นางประภาภรณ  ภาวสุทธิการ 
๑๖๓๘ นางสาวพจมาน  เครือสินธุ 
๑๖๓๙ นางพรเพ็ญ  รตโนภาส 
๑๖๔๐ นางพิมลวรรณ  พงษสวัสด์ิ 
๑๖๔๑ นางสาวเยาวพร  ปยมาพรชัย 
๑๖๔๒ นางสาวลดาวัลย  คําภา 
๑๖๔๓ นางลักขณา  ผูกผึ่ง 
๑๖๔๔ นางสาวลินดา  สุจิกุล 
๑๖๔๕ นางสาววชิรา  ตีรกรวิเศษภักดี 

๑๖๔๖ นางวนิดา  มหากิจ 
๑๖๔๗ นางสาววัธนี  ตรีทอง 
๑๖๔๘ นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ 
๑๖๔๙ นางสาววันเพ็ญ  นาคแจง 
๑๖๕๐ นางวิไลวรรณ  ศรีสวัสด์ิ 
๑๖๕๑ นางศิริลักษณ  แสงโสภณ 
๑๖๕๒ นางสาวสมใจ  สะสมทรัพย 
๑๖๕๓ นางสมสมร  มังคลพันธุ 
๑๖๕๔ นางสุนิดา  พินิจการ 
๑๖๕๕ นางสาวสุมาลี  เดชานุรักษนุกูล 
๑๖๕๖ นางอนงค  กฤษณรังคุณ 
๑๖๕๗ พลตรีหญิง จริยา  เสริมนรา 
๑๖๕๘ พลตรีหญิง นงเยาว  ล้ีสุวรรณ 
๑๖๕๙ พลตรีหญิง ประคิณันต  แสงรุงเรือง 
๑๖๖๐ พลตรีหญิง พนิดา  กังวานพณิชย 
๑๖๖๑ พลตรีหญิง เล็ก  กฤษประเสริฐ 
๑๖๖๒ พลตรีหญิง สุจิตรา  รังสาดทอง 
๑๖๖๓ พลอากาศตรีหญิง แสงมณี  จิรสถาพร 
๑๖๖๔ พลอากาศตรีหญิง อุไร  ปยะรัตน 
๑๖๖๕ นาวาเอกหญิง ประพันธวิทย  กาญจนะจัย 
๑๖๖๖ นาวาเอกหญิง ศิวาลัย  พงษกาญจนะ 
๑๖๖๗ นาวาอากาศเอกหญิง ดวงฤดี  คีรีวัฒน 
๑๖๖๘ นาวาอากาศเอกหญงิ นภาวดี  อิม่พูลทรัพย 
๑๖๖๙ นาวาอากาศเอกหญิง เยาวมาลย  พรหมโชติกุล 
๑๖๗๐ นางสาวกรรณิการ  เอกเผาพันธุ 
๑๖๗๑ นางสาวจุฬารัตน  สุธีธร 
๑๖๗๒ นางชนาทิพย  วีระสืบพงศ 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๖๗๓ นางสาวชะมาย  พฤกษมาศน 
๑๖๗๔ นางสาวชุณหจิต  สังขใหม 
๑๖๗๕ นางดารารัตน  บรรเทาพล 
๑๖๗๖ นางทัศนีย  ศรัทธาบุญ 
๑๖๗๗ นางสาวนภารัตน  กัลยาณสุต 
๑๖๗๘ นางสาวบุญมี  เลิศพิเชฐ 
๑๖๗๙ นางสาวพรกมล  สิทธิสุข 
๑๖๘๐ นางพรรณขนิตตา  บุญครอง 
๑๖๘๑ นางพัลลภา  เรืองรอง 
๑๖๘๒ นางสาวพิมลรัตน  เสง่ียมพันธุ 
๑๖๘๓ นางไพรินทร  พูลชื่น 
๑๖๘๔ นางระวิ  ประทีปดลปรีชา 
๑๖๘๕ นางสาวละเอียด  เมธานันทกุล 
๑๖๘๖ นางวิจิตรา  งามนิยม 
๑๖๘๗ นางศุภร  ปนศรีเพช็รกูล 
๑๖๘๘ นางสุกัญญา  จันทรปรรณิก 
๑๖๘๙ นางสุภา  สุทธิทรัพย 
๑๖๙๐ นางอารีย  นอยวงศ 
๑๖๙๑ นางอุบลวรรณ  อุษาวัฒนากุล 
๑๖๙๒ นางขันธทอง  อูนากูล 
๑๖๙๓ นางบุษยา  มาทแล็ง 
๑๖๙๔ นางจุฑามาศ  ศิริวรรณ 
๑๖๙๕ นางพยุงศรี  ปราณีตพลกรัง 
๑๖๙๖ นางมุยณา  ชางภิญโญ 
๑๖๙๗ นางสาวอุรัจฉฑา  เชาวนชลากร 
๑๖๙๘ นางนนทิน ี เพช็ญไพศิษฏ 
๑๖๙๙ นางสาวศุลีรัตน  กิติโรจนพันธ 

๑๗๐๐ นางสุนีย  สายสุพัฒนผล 
๑๗๐๑ นางเกลียวพันธ  สุวรรณรักษ 
๑๗๐๒ นางจินดา  สนิทวงศ ณ อยุธยา 
๑๗๐๓ นางนารีณัฐ  รุณภัย 
๑๗๐๔ นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน 
๑๗๐๕ นางผะอบ  ใจเย็น 
๑๗๐๖ นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร 
๑๗๐๗ นางสาวเพียงพิศ  ฟูเกียรติสุทธิ์ 
๑๗๐๘ นางมยุรี  วงษาเลิศ 
๑๗๐๙ นางมาลีพันธุ  ชีระพันธุ 
๑๗๑๐ นางวรรณภา  ยงเจริญ 
๑๗๑๑ นางสมหมาย  ชื่นราม 
๑๗๑๒ นางสาวอมรรัตน  เสริมวัฒนากุล 
๑๗๑๓ นางสาวปทมา  ตันติรุจนานนท 
๑๗๑๔ นางพัธนาภรณ  จันทนวรางกูร 
๑๗๑๕ หมอมหลวงวิจิตอัจฉรา  สรรพกิจจํานง 
๑๗๑๖ นางฉวีวรรณ  หุตะเจริญ 
๑๗๑๗ นางเบญจวรรณ  จารุกลัส 
๑๗๑๘ นางประเสริฐสุข  จามรมาน 
๑๗๑๙ นางรัชนี  เอมะรุจิ 
๑๗๒๐ นางเสาวณี  สุขโหตุ 
๑๗๒๑ นางมันทนา  พฤกษะวัน 
๑๗๒๒ นางเพ็ญพักตร  ตันวิเชียร 
๑๗๒๓ นางสาวรัชดาวัลย  จงอุดมสมบัติ 
๑๗๒๔ นางสาววรรณา  หาญพานิช 
๑๗๒๕ นางวิจิตรา  เหตานุรักษ 
๑๗๒๖ นางอัมพวัน  พิชาลัย 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๗๒๗ นางสาวอารีย  ทันตพงษ 
๑๗๒๘ นางสาวอุรวี  เงารุงเรือง 
๑๗๒๙ นางสาวกฤษณา  ไตรศิริ 
๑๗๓๐ นางกฤษณา  หัสสนะ 
๑๗๓๑ นางกฤษณา  เอี่ยมเสม 
๑๗๓๒ นางกอบแกว  จันทรดี 
๑๗๓๓ นางกัญญา  อยูอินทร 
๑๗๓๔ นางกาญจนา  แกวศรีสังข 
๑๗๓๕ นางกิ่งแกว  ถนอมถิน่ 
๑๗๓๖ นางสาวเครือวัลย  ประเสริฐสังข 
๑๗๓๗ นางจรรยารัตน  กาญจนบุตร 
๑๗๓๘ นางจรวยรัตน  ขวัญรัมย 
๑๗๓๙ นางสาวจรี  สินอนันต 
๑๗๔๐ นางสาวจิตมณี  ดางรุง 
๑๗๔๑ นางจินตนา  กันธวัง 
๑๗๔๒ นางจิรวรรณ  ดวงแกว 
๑๗๔๓ นางเจียมจิตร  ย้ิมวารี 
๑๗๔๔ นางสาวชูญาติ  ลิลิตธรรม 
๑๗๔๕ นางสาวดวงใจ ช.  บุญพันธ 
๑๗๔๖ นางสาวดาราวัลย  เอกกานตรง 
๑๗๔๗ นางตวงพร  วิจิตรพันธ 
๑๗๔๘ นางทัศนีย  แสวงเจริญ 
๑๗๔๙ นางธารทิพย  นิธิอุทัย 
๑๗๕๐ นางสาวนงนภางค  สิงหเดช 
๑๗๕๑ นางนงนุช  ลําพนู 
๑๗๕๒ นางนิภาภรณ  ทองสุวรรณ 
๑๗๕๓ นางเนื้อทิพย  กาญจนากาศ 

๑๗๕๔ นางบริบูรณ  เกษรา 
๑๗๕๕ นางสาวบุบผา  ถมยา 
๑๗๕๖ นางสาวประทีป  คงเรือง 
๑๗๕๗ นางประทุมพร  พลายเมือง 
๑๗๕๘ นางปราณี  เจริญครองสกุล 
๑๗๕๙ นางปราณี  อารมยเสรี 
๑๗๖๐ นางเปรมจิต  สีแซก 
๑๗๖๑ นางพนมมาศ  ศรีตระกูล 
๑๗๖๒ นางพบพร  บํารุงจิตร 
๑๗๖๓ นางพรรณทิพา  ภูวะปจฉิม 
๑๗๖๔ นางพรรณี  แกนสุวรรณ 
๑๗๖๕ นางพรรณี  รักษาพล 
๑๗๖๖ นางพรรณี  อูอรุณ 
๑๗๖๗ นางพวงเพชร  ไชยราช 
๑๗๖๘ นางพวงรัตน  เนติวัฒนกุล 
๑๗๖๙ นางภัทรากรณ  ชายสุด 
๑๗๗๐ นางสาวมุกดา  ดีวงศษา 
๑๗๗๑ นางเมตตา  อักษรสิงห 
๑๗๗๒ นางยินดี  ถาวโรจน 
๑๗๗๓ นางสาวรัฐนันท  ลาภอิทธิสันต 
๑๗๗๔ นางสาวรัตนา  ปลอดดี 
๑๗๗๕ นางเลื่อมใส  ใจแจง 
๑๗๗๖ นางวรรณาภรณ  พฤกษนันต 
๑๗๗๗ นางวรรณิดา  บุญประคอง 
๑๗๗๘ นางวรรณี  สุขสมสุทธิ์ 
๑๗๗๙ นางวราภรณ  ออนนอม 
๑๗๘๐ นางวันเพ็ญ  บูรณศรี 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๗๘๑ นางวันเพ็ญ  เพียรผดุงรัชต 
๑๗๘๒ นางวิภาดา  วงศชวย 
๑๗๘๓ นางวิไลวรรณ  วัฒนากุล 
๑๗๘๔ นางสาวแวววิภา  ผลวัฒนะ 
๑๗๘๕ นางสาวศิระภา  วาระเลิศ 
๑๗๘๖ นางศิรินันท  แกลวทนงค 
๑๗๘๗ นางสาวศิริวรรณ  จันทราชโลธร 
๑๗๘๘ นางศุลีพร  คงสิน 
๑๗๘๙ นางสมจิต  สุวรรณสิริ 
๑๗๙๐ นางสาวสมพร  วอแสวง 
๑๗๙๑ นางสาวสมหมาย  ปรีชาศิลป 
๑๗๙๒ นางสวางจิต  เซียวประจวบ 
๑๗๙๓ นางสายสุนีย  สวัสดิรักษา 
๑๗๙๔ นางสุกัญญา  ปานทับ 
๑๗๙๕ นางสุขใจ  ชื่นจิต 
๑๗๙๖ นางสุจินต  ราชพิบูลย 
๑๗๙๗ นางสุรางค  วงษสมบูรณ 
๑๗๙๘ นางสุริพร  หลวงใหญ 
๑๗๙๙ นางสุริยา  พรหมวาศ 
๑๘๐๐ นางเสาวณี  รัตนานิคม 
๑๘๐๑ นางเสาวรส  ธวัชชัยนันท 
๑๘๐๒ นางแสงอรุณ  ขจรน้ําทรง 
๑๘๐๓ นางสาวโสภา  คิดหาผล 
๑๘๐๔ นางอรวรรณ  เชื้อโชติ 
๑๘๐๕ นางอรุณรัชต  ไทกุล 
๑๘๐๖ นางสาวอรุณี  กูลณรงค 
๑๘๐๗ นางอัจฉรีย  สรอยอินทร 

๑๘๐๘ นางอัฑฒกุล  อิทธิวิบูลย 
๑๘๐๙ นางอัปสร  มณีรุง 
๑๘๑๐ นางอารีย  วงศเกษม 
๑๘๑๑ นางอุรกุล  รมกลาง 
๑๘๑๒ นางวรรณี  วงศาสุลักษณ 
๑๘๑๓ นางศรีวัฒนา  ยะกาศคะนอง 
๑๘๑๔ นางทัศนีย  มุขมา 
๑๘๑๕ นางปราณิน  มุตตาหารัช 
๑๘๑๖ นางรัตนา  กาญจนดุล 
๑๘๑๗ นางอัญชลี  เสรีรักษ 
๑๘๑๘ นางสาวนิรมล  เรืองสม 
๑๘๑๙ นางสาววันทนีย  มวงบุญ 
๑๘๒๐ นางฐิตยา  ทวีศักด์ิ 
๑๘๒๑ นางพิมพวัลคุ  วัฒโนภาส 
๑๘๒๒ นางสาววราภรณ  วานิชสุขสมบัติ 
๑๘๒๓ นางสาวเสาวณี  มุสิแดง 
๑๘๒๔ นางอรุณี  พงษมะลิวัลย 
๑๘๒๕ นางกตัญู  ภานุเวศ 
๑๘๒๖ นางกนกนภา  เลี้ยงประยูร 
๑๘๒๗ นางกรรณิการ  สัจกุล 
๑๘๒๘ นางสาวกรรณิกา  วิทยสุภากร 
๑๘๒๙ นางกรรดา  วัชรวิเชษฐ 
๑๘๓๐ นางกรรนิการ  ฉัตรสันติประภา 
๑๘๓๑ นางกรองทอง  จิรเดชากุล 
๑๘๓๒ นางสาวกฤษฎารัตน  วัฒนสุวรรณ 
๑๘๓๓ นางกฤษณา  เกตุทอง 
๑๘๓๔ นางกฤษดาวรรณ  หงศลดารมภ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๘๓๕ นางกอบสุข  สมบัติเปยม 
๑๘๓๖ นางสาวกัณฑรีย  ศรีพงศพันธุ 
๑๘๓๗ นางกัณหา  พิริยะกุล 
๑๘๓๘ นางสาวกัลยาณี  กิตติจิตต 
๑๘๓๙ นางสาวกัลยาณี  จิตตการุณย 
๑๘๔๐ นางสาวกัลยาณี  จิรศรีพงศพันธ 
๑๘๔๑ นางกัลยา  ศรีสุวรรณ 
๑๘๔๒ นางกาญจนศรี  สิงหภู 
๑๘๔๓ นางกาญจนา  เรืองฤทธิ์กูล 
๑๘๔๔ นางการุณี  วิบูลชยั 
๑๘๔๕ นางกิตติกร  ชวยหนู 
๑๘๔๖ นางกิติมา  จงสมจิต 
๑๘๔๗ นางสาวกุลกัญญา  ณ ปอมเพ็ชร 
๑๘๔๘ นางเกล็ดแกว  ดานวิวัฒน 
๑๘๔๙ นางเกศรา  อัศดามงคล 
๑๘๕๐ นางสาวโกสุม  จันทรศิริ 
๑๘๕๑ นางสาวขนิษฐา  แซต้ัง 
๑๘๕๒ นางขวัญใจ  กนกเมธากุล 
๑๘๕๓ นางคมขํา  พัฒนาภรณ 
๑๘๕๔ นางงามนิตย  แกวแดง 
๑๘๕๕ นางสาวจงกล  นาหิรัญ 
๑๘๕๖ นางสาวจรรยา  มโนรส 
๑๘๕๗ นางสาวจรรยจรูญ  ยอดศรี 
๑๘๕๘ นางจรัญญา  ณรงคะชวนะ 
๑๘๕๙ นางจริยา  เดชกุญชร 
๑๘๖๐ นางจริยา  ศรีเพชร 
๑๘๖๑ นางจริยา  เหนียนเฉลย 

๑๘๖๒ นางจรูญพร  ภาเรือง 
๑๘๖๓ นางจันทรเพ็ญ  เตรียศักดิกุล 
๑๘๖๔ นางจันทรเพ็ญ  พรมจันทร 
๑๘๖๕ นางจันทฑิตา  พฤกษานานนท 
๑๘๖๖ นางจามรี  อาระยานิมิตรสกุล 
๑๘๖๗ นางจารนัย  พณิชยกุล 
๑๘๖๘ นางจารุณี  เดือนหงาย 
๑๘๖๙ นางสาวจารุณี  โลกสุวรรณ 
๑๘๗๐ นางสาวจํานงรักษ  อุดมเศรษฐ 
๑๘๗๑ นางสาวจิตรพรรณ  ภูษาภักดีภพ 
๑๘๗๒ นางจิตรพี  ชวาลาวัณย 
๑๘๗๓ นางจินตนา  เผาจินดา 
๑๘๗๔ นางจิราภรณ  เจริญศิลป 
๑๘๗๕ นางจิราภรณ  ธนียวัน 
๑๘๗๖ นางจิราภรณ  วงษกวีไพโรจน 
๑๘๗๗ นางจิราภา  วิทยาภิรักษ 
๑๘๗๘ นางจิราวรรณ  คงคลาย 
๑๘๗๙ นางจีราพรรณ  สวัสดิพงษ 
๑๘๘๐ นางจุฑามาศ  รัตนเชิดฉาย 
๑๘๘๑ นางสาวจุฑารัตน  เบญจฤทธิ ์
๑๘๘๒ นางจุฑารัตน  อรรถจารุสิทธิ์ 
๑๘๘๓ นางจุไรพร  สมบุญวงค 
๑๘๘๔ นางเจตนา  จ้ีกังวาฬ 
๑๘๘๕ นางเจริญศรี  มิตรภานนท 
๑๘๘๖ นางฉวีวรรณ  ศรีธัญรัตน 
๑๘๘๗ นางฉันทนา  เอี่ยมสกุล 
๑๘๘๘ นางเฉลิมราช  วันทวิน 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๘๘๙ นางเฉลียว  ศาลากิจ 
๑๘๙๐ นางโฉมศรี  โฆษิตชัยวัฒน 
๑๘๙๑ นางชมพูนุท  ประศาสนเศรษฐ 
๑๘๙๒ นางชยาพร  วัฒนศิริ 
๑๘๙๓ นางสาวชลลดา  บูรณกาล 
๑๘๙๔ นางชุลี  ศรียะพันธ 
๑๘๙๕ นางสาวชูศรี  ยัญทิพย 
๑๘๙๖ นางฐิติรัชต  จันทรจอย 
๑๘๙๗ นางสาวณัฏฐนันท  ปนลายนาค 
๑๘๙๘ นางณัฏฐพร  พิมพายน 
๑๘๙๙ นางณัฏฐารมณ  จุฑาภัทร 
๑๙๐๐ นางสาวณัฐนันท  สินชัยพานชิ 
๑๙๐๑ นางณัฐประภา  เศรษฐกสิวิทย 
๑๙๐๒ นางดวงจันทร  ประเคนคะชา 
๑๙๐๓ นางสาวดวงพร  เกิดผล 
๑๙๐๔ นางสาวดาราพรรณ  อุนเรือน 
๑๙๐๕ นางดุษฎี  สงวนชาติ 
๑๙๐๖ นางแดงตอย  มาลาสิทธิ์ 
๑๙๐๗ นางถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข 
๑๙๐๘ นางทรงชม  จุลาสัย 
๑๙๐๙ นางทรงศรี  สรณสถาพร 
๑๙๑๐ นางทศพร  มูลหงษ 
๑๙๑๑ นางทองทรัพย  เดชเดชะสุนันท 
๑๙๑๒ นางทัตยา  ยาชมภู 
๑๙๑๓ นางสาวทัศนีย  เต็งรังสรรค 
๑๙๑๔ นางทัศนีย  ทิพยเที่ยงแท 
๑๙๑๕ นางทัศนีย  เทียนทํานูล 

๑๙๑๖ นางสาวทัศนีย  ผลเนืองมา 
๑๙๑๗ นางทัศนีย  สุโกศล 
๑๙๑๘ นางสาวทิพวรรณ  สิงหไตรภพ 
๑๙๑๙ นางธนาพร  ศรีสุลัย 
๑๙๒๐ นางธัญญา  วัจนะภูมิ 
๑๙๒๑ นางธีรนุช  รอดแกว 
๑๙๒๒ นางธีราภรณ  ศักดารณรงค 
๑๙๒๓ นางธีรารักษ  โพธิสุวรรณ 
๑๙๒๔ นางสาวนงนิด  บุญประสิทธิ์ 
๑๙๒๕ นางนงพะงา  เรืองฤทธิ์ชาญกุล 
๑๙๒๖ นางนงเยาว  ประสมเพชร 
๑๙๒๗ นางนงเยาว  ภูมิคอนสาร 
๑๙๒๘ นางนงลักษณ  ขุนทว ี
๑๙๒๙ นางนงลักษณ  สุดแสวง 
๑๙๓๐ นางนงลักษณ  สุวรรณพินิจ 
๑๙๓๑ นางนพมาศ  โรจนเสถียร 
๑๙๓๒ นางนพมาศ  สุนทรเจริญนนท 
๑๙๓๓ นางนภาพร  ปรีชามารถ 
๑๙๓๔ นางนภามาศ  นวพนัธุพิพัฒน 
๑๙๓๕ นางสาวนฤมล  วชิรปทมา 
๑๙๓๖ นางสาวนวพรรณ  จารุรักษ 
๑๙๓๗ นางสาวนวลฉวี  เวชประสิทธิ์ 
๑๙๓๘ นางนวลนอย  ตรีรัตน 
๑๙๓๙ นางสาวนวลปภัสร  แผวสกุล 
๑๙๔๐ นางนวลศรี  รักอริยะธรรม 
๑๙๔๑ นางสาวนวลอนงค  ศรีวัฒนศิริกุล 
๑๙๔๒ นางนันทนิจ  เที่ยงพูนโภค 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๙๔๓ นางนันทริกา  ชนัซ่ือ 
๑๙๔๔ นางนันทวรรณ  ภมรกูล 
๑๙๔๕ นางนารีรัตน  พวงทอง 
๑๙๔๖ นางสาวนิจ  จันทรมล 
๑๙๔๗ นางนิตยา  จิตตประสงค 
๑๙๔๘ นางนิตยา  ฉมาดล 
๑๙๔๙ นางนิตยา  ไทยาภิรมย 
๑๙๕๐ นางนิธิพันธ  ยากี 
๑๙๕๑ นางนิฤมล  มณีสวางวงศ 
๑๙๕๒ นางสาวนุชสิริ  เลิศวุฒิโสภณ 
๑๙๕๓ นางบําเพ็ญจิต  แสงชาติ 
๑๙๕๔ นางบุญชู  วงศคําจันทร 
๑๙๕๕ นางบุบผา  ชอบใช 
๑๙๕๖ นางบุษบัน  ศิริธัญญาลักษณ 
๑๙๕๗ นางบุษบา  กนกศิลปธรรม 
๑๙๕๘ นางบุษบา  ฤกษอํานวยโชค 
๑๙๕๙ นางบุษยา  บุนนาค 
๑๙๖๐ นางบุษยา  วีรกุล 
๑๙๖๑ นางเบญจมาศ  ศรีทองดี 
๑๙๖๒ นางประกายมาศ  โรหิตาคนี 
๑๙๖๓ นางสาวประทุม  พรมม ิ
๑๙๖๔ นางสาวประนอมศรี  จันทนวงษ 
๑๙๖๕ นางประพันธศิริ  สุเสารัจ 
๑๙๖๖ นางประเพ็ญ  ตันจํารูญ 
๑๙๖๗ นางประไพ  จันทรอุดร 
๑๙๖๘ นางประไพรัตน  พูลทวี 
๑๙๖๙ นางประภัสสร  ผาติกุลศิลา 

๑๙๗๐ นางประยงค  ออนโคกสูง 
๑๙๗๑ นางสาวประวีณ  รอดเขียว 
๑๙๗๒ นางปราณี  ศรีพงษ 
๑๙๗๓ นางปราณี  หนูนิ่ม 
๑๙๗๔ นางปริศนา  สําราญกิจ 
๑๙๗๕ นางปรียาภรณ  กิตติพร 
๑๙๗๖ นางสาวปฑมากาญจน  เชียรธานรักษ 
๑๙๗๗ นางปยะฉัตร  ขาวแกว 
๑๙๗๘ นางปยารัตน  อภิวัฒนกุล 
๑๙๗๙ นางเปรมฤดี  ดํายศ 
๑๙๘๐ นางผาสุก  มหรรฆานุเคราะห 
๑๙๘๑ นางผุสดี  หลิมสกุล 
๑๙๘๒ นางสาวผองพรรณ  อรุณแสง 
๑๙๘๓ นางผองศรี  วาณิชยศุภวงศ 
๑๙๘๔ นางสาวพงษศรี  ชาญตระกูล 
๑๙๘๕ นางพจวรรณ  ลาวัณยประเสริฐ 
๑๙๘๖ นางพนมวรรณ  บุณยเกียรติ 
๑๙๘๗ นางสาวพนอ  เพชรสม 
๑๙๘๘ นางพนอ  มุขดี 
๑๙๘๙ นางสาวพรทิพย  ดีสมโชค 
๑๙๙๐ นางพรประภา  ไทยอุทิศ 
๑๙๙๑ นางสาวพรพิลาส  เรืองโชติวิทย 
๑๙๙๒ นางสาวพรเพ็ญ  ฮ่ันตระกูล 
๑๙๙๓ นางพรรณวิภา  กฤษฎาพงษ 
๑๙๙๔ นางสาวพรรณิภา  ไพบูลยนิมิตร 
๑๙๙๕ นางพรรณี  เชษฐบุรี 
๑๙๙๖ นางพรรณี  แพงกุล 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๑๙๙๗ นางพัชรา  ทิพยทัศน 
๑๙๙๘ นางพัชรา  ภูสันติสัมพันธ 
๑๙๙๙ นางพัชรินทร  นพศิริกุล 
๒๐๐๐ นางสาวพัชรินทร  อนนัตศิริวัฒน 
๒๐๐๑ นางพัชรี  ตันศิริ 
๒๐๐๒ นางพัชรี  หอวิจิตร 
๒๐๐๓ นางพัฒนี  อุดมกะวานิช 
๒๐๐๔ นางพินพรรณ  วิศาลอัตถพันธุ 
๒๐๐๕ นางพิมพพรรณ  วรชุตินธร 
๒๐๐๖ นางพิริยา  ศุภศรี 
๒๐๐๗ นางพิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน 
๒๐๐๘ นางสาวพุมเรียง  อรุณเรือง 
๒๐๐๙ นางพูนพิไล  สุวรรณฤทธิ ์
๒๐๑๐ นางพูนสิน  บุตรภักดี 
๒๐๑๑ นางพูนสิน  ประคํามินทร 
๒๐๑๒ นางพูนสุข  ตันพรหม 
๒๐๑๓ นางพูลทรัพย  มิ่งสูงเนิน 
๒๐๑๔ นางเพชรา  ภูริวัฒน 
๒๐๑๕ นางเพลินพิศ  ไชยยาสุข 
๒๐๑๖ นางเพ็ญออน  แสงสุข 
๒๐๑๗ นางโพยม  วงศภูวรักษ 
๒๐๑๘ นางไพทิพย  ธีรเวชญาณ 
๒๐๑๙ นางสาวภรณี  อุทโยภาศ 
๒๐๒๐ นางภัชราภรณ  สุวรรณวิทยา 
๒๐๒๑ นางภิญญา  ผาสุข 
๒๐๒๒ นางมณฑาทิพย  ยุนฉลาด 
๒๐๒๓ นางมยุรัตน  สัตตวัฒนานนท 

๒๐๒๔ นางสาวมยุรีย  ขันรินทรคํา 
๒๐๒๕ นางมยุรี  อนุมานราชธน 
๒๐๒๖ นางสาวมลิวัลย  ลับไพรี 
๒๐๒๗ นางมัณฑนีย  เศรษฐภักดี 
๒๐๒๘ นางมัทนีญา  บัวชื่น 
๒๐๒๙ นางสาวมันทนา  สามารถ 
๒๐๓๐ นางมานิดา  ไตรทาน 
๒๐๓๑ นางมาลัย  ทัศนกุลวงศ 
๒๐๓๒ นางสาวมาลินี  ชัยศุภกิจสินธ 
๒๐๓๓ นางมาลินี  ธนารุณ 
๒๐๓๔ นางสาวมาลี  กาบมาลา 
๒๐๓๕ นางมาลี  อาสาเสนีย 
๒๐๓๖ นางสาวมุกดา  ตันชัย 
๒๐๓๗ นางเมธนี  อารยะสกุล 
๒๐๓๘ นางสาวยมโดย  เพ็งพงศา 
๒๐๓๙ นางสาวยาใจ  สิทธิมงคล 
๒๐๔๐ นางสาวยุพดา  พงษพรต 
๒๐๔๑ นางยุพดี  พิษณุไวศยวาท 
๒๐๔๒ นางสาวยุพาพร  วัฒนกูล 
๒๐๔๓ นางสาวยุพิน  จันทรเจริญสิน 
๒๐๔๔ นางยุพิน  ปทุมวรชาติ 
๒๐๔๕ นางสาวยุพิน  ศุพุทธมงคล 
๒๐๔๖ นางยุวพาส  ชัยศิลปวัฒนา 
๒๐๔๗ นางเยาวภา  ปนทุพันธ 
๒๐๔๘ นางเยาวรัตน  การพานิช 
๒๐๔๙ นางสาวรวี  เถียรไพศาล 
๒๐๕๐ นางสาวระเบียบ  ชสูอน  



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๒๐๕๑ นางรัชนี  สมบุตร 
๒๐๕๒ นางรัตนา  กาญจนพันธุ 
๒๐๕๓ นางรัตนา  เจริญศรี 
๒๐๕๔ นางรัตนา  ฉายะเจริญ  
๒๐๕๕ นางรัตนา  รัตนอุทัยกูล 
๒๐๕๖ นางรัตนา  อัตตปญโญ 
๒๐๕๗ นางรัศมี  มณีรอด 
๒๐๕๘ นางรุงลาวรรณ  เชวงเกียรติกุล 
๒๐๕๙ นางเรืองรอง  ชีพสัตยากร 
๒๐๖๐ นางสาวแรกขวัญ  สิทธิวางคกูล 
๒๐๖๑ นางฤดีกร  วิวัฒนปฐพ ี
๒๐๖๒ นางลลิดา  เกษมสุวรรณ 
๒๐๖๓ นางลัดดา  ฟองสถิตยกุล 
๒๐๖๔ นางลัดดา  ภูเกียรติ 
๒๐๖๕ นางลัดดา  วลีพิทักษเดช 
๒๐๖๖ นางลัดดาวัลย  เกษมเนตร 
๒๐๖๗ นางสาวลัดดาวัลย  ศิริวิวัฒนไพทูร 
๒๐๖๘ นางสาวลัดดาวัลย  สงกา 
๒๐๖๙ นางลัดดา  อุฑารสกุล 
๒๐๗๐ นางลาวรรณ  สกุลกรุณาอารีย 
๒๐๗๑ นางลาวัณย  ตรีเนตร 
๒๐๗๒ นางลําพรรณ  อาจเดช 
๒๐๗๓ นางลินจง  จันทรวราทิตย 
๒๐๗๔ นางวนิดา  ขําเขียว 
๒๐๗๕ นางสาววนิดา  จีนศาสตร 
๒๐๗๖ นางวนิดา  เอกแสงศร ี
๒๐๗๗ นางสาววรนุช  ศรีเจษฎารักข 

๒๐๗๘ นางวรพรรณ  เสนาณรงค 
๒๐๗๙ นางวรพร  อรามรักษ 
๒๐๘๐ นางวรรณดี  สุธาพาณิชย 
๒๐๘๑ นางสาววรรณวิมล  อัมรินทรนุเคราะห 
๒๐๘๒  นางวรรณี  ชาญชิต 
๒๐๘๓ นางสาววรรณี  สุทธิขาว 
๒๐๘๔ นางสาววราภรณ  ศิริวรรณ 
๒๐๘๕ นางวราภรณ  อุปลาคม 
๒๐๘๖ นางวริยา  ชินวรรโณ 
๒๐๘๗ นางวรีวรรณ  โขนงนุช 
๒๐๘๘ นางวัชราภรณ  วัตรสุข 
๒๐๘๙ นางวัชรี  กาชัย 
๒๐๙๐ นางวัชรี  ตระกูลงาม 
๒๐๙๑ นางสาววัฒนา  ไชยศิริพุมคีรี 
๒๐๙๒ นางสาววัฒนา  อาทิตยเที่ยง  
๒๐๙๓ นางสาววันทนา  เหรียญมงคล 
๒๐๙๔ นางวันทนี  รอดอิ้ว 
๒๐๙๕ นางสาววันเพ็ญ  วอกลาง 
๒๐๙๖ นางวัลประภา  นาคมินทร 
๒๐๙๗ นางสาววารี  จิรอดิศัย 
๒๐๙๘ นางวิชุดา  ไชยศิวามงคล 
๒๐๙๙ นางสาววิภา  พงษพิจิตร 
๒๑๐๐ นางวิภาพรรณ  มารีลักษณาพร 
๒๑๐๑ นางวิภาวรรณ  สิงหพร้ิง 
๒๑๐๒ นางวิมลรัตน  กฤษณะประกรกิจ 
๒๑๐๓ นางวิมลศรี  สุวรรณรัตน 
๒๑๐๔ นางสาววิยะดา  ไรวา 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๒๑๐๕ นางวิลัดดา  เตชะเวช 
๒๑๐๖ นางวิลาวรรณ  จันทรหอม 
๒๑๐๗ นางวิลาวัลย  วีระอาชากุล 
๒๑๐๘ นางวิไล  แสงเหมือนขวัญ 
๒๑๐๙ นางวิวัฒนา  สะเดา 
๒๑๑๐ นางสาววิสุดา  สุวิทยาวัฒน 
๒๑๑๑ นางสาววิสุนีย  สิงหสนธิ์ 
๒๑๑๒ นางวีนัส  ปทมภาสพงษ 
๒๑๑๓ นางสาววีนัส  ฤาชัย 
๒๑๑๔ นางวีรณา  ประศาสนศิลป 
๒๑๑๕ นางสาววีระวรรณ  เรืองยุทธิการณ 
๒๑๑๖ นางศมณีย  รัตนฤากรณ 
๒๑๑๗ นางศรีนวล  คงสุนทร 
๒๑๑๘ นางศรีนวล  สถิตวิทยานันท 
๒๑๑๙ นางสาวศรีผอง  จิตกรณกิจศิลป 
๒๑๒๐ นางศรีพรรณ  เพ็ชรไทย 
๒๑๒๑ นางศรีสมบัติ  นวนพรัตนสกุล 
๒๑๒๒ นางสาวศรีสุรางค  ตันติมาวานิช 
๒๑๒๓ นางสาวศศิกาญจน  รัตนศรี 
๒๑๒๔ นางสาวศศิจิต  เวชแพศย 
๒๑๒๕ นางศศิยา  ศริิพานชิ 
๒๑๒๖ นางสาวศันสนีย  ชแูวว 
๒๑๒๗ นางศิริกาญจน  โกสุมภ 
๒๑๒๘ นาวาอากาศโทหญิง ศิรินธรา  พงษเพ็ชร 
๒๑๒๙ นางศิริพร  สุวรรณศรี 
๒๑๓๐ นางศิริพร  อองรุงเรือง 
๒๑๓๑ นางศิริรัตน  บุญตานนท 

๒๑๓๒ นางสาวศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท 
๒๑๓๓ นางศิวพงศ  จํารัสพันธุ 
๒๑๓๔ นางสาวศุขธิดา  อุบล 
๒๑๓๕ นางศุภศร  วนิชเวชารุงเรือง 
๒๑๓๖ นางสงวน  มณีนิล 
๒๑๓๗ นางสาวสนทนา  ศิริตันติกร 
๒๑๓๘ นางสนมพร  เต็งเจริญ 
๒๑๓๙ นางสมจิตต  ขันติสิทธิ์ 
๒๑๔๐ นางสมจิตร  จึงสงวนพรสุข 
๒๑๔๑ นางสาวสมจิตร  นาสีแสน 
๒๑๔๒ นางสมทรง  วิเชียรรัตน 
๒๑๔๓ นางสมบูรณ  จิระสถิตย 
๒๑๔๔ นางสาวสมพิศ  รณท ี
๒๑๔๕ นางสมพิศ  ศุภรมย 
๒๑๔๖ นางสมศรี  สงาศิลป 
๒๑๔๗ นางสังวาลย  ทารัตนใจ 
๒๑๔๘ นางสายชล  สัตยานุรักษ 
๒๑๔๙ นางสายพิณ  โอภานุรักษธรรม 
๒๑๕๐ นางสาลี  เกษมรัติ 
๒๑๕๑ นางสาวสํารวย  กมลายุตต 
๒๑๕๒ นางสินีพรรณ  เกียรติพงษสาร 
๒๑๕๓ นางสาวสิริกร  ไชยมา 
๒๑๕๔ นางสาวสิริจิต  วงศกําชัย 
๒๑๕๕ นางสิริรักษ  รัชชุศานติ 
๒๑๕๖ นางสาวสิรี  ชัยเสรี 
๒๑๕๗ นางสาวสีปาน  ทรัพยทอง 
๒๑๕๘ นางสุกัญญา  เอมอิ่มธรรม 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๒๑๕๙ นางสุจิตร  รัตนมุง 
๒๑๖๐ นางสุจิตรา  คงไชย 
๒๑๖๑ นางสาวสุจิตรา  ประสิทธิ์ 
๒๑๖๒ นางสุนันทา  เชี่ยววิทย 
๒๑๖๓ นางสุนียรัตน  ศรีเปารยะ 
๒๑๖๔ นางสาวสุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ  
๒๑๖๕ นางสุปราณี  จิราณรงค 
๒๑๖๖ นางสุปราณี  เหลืองธนะโภค 
๒๑๖๗ นางสุปาณี  พัดทอง 
๒๑๖๘ นางสุพรรณี  ศรีอําพร 
๒๑๖๙ นางสุพรรณี  อึ้งปญสัตวงศ 
๒๑๗๐ นางสุพัตรา  ไชยพรหม 
๒๑๗๑ นางสุภัทรา  เตียวเจริญ 
๒๑๗๒ นางสุภาณี  ชินวงศ 
๒๑๗๓ นางสุภาภรณ  กิตติรัชดานนท 
๒๑๗๔ นางสาวสุภาภรณ  ฉัตรชัยวิวัฒนา 
๒๑๗๕ นางสุภาภรณ  ด๊ักกลาส 
๒๑๗๖ นางสุภาวดี  วิลาวัลย 
๒๑๗๗ นางสุภาวดี  สายรัตน 
๒๑๗๘ นางสุภา  หารหนองบัว 
๒๑๗๙ นางสุภีนันท  อัญเชิญ  
๒๑๘๐ นางสุมาลี  จิยะจันทน 
๒๑๘๑ นางสาวสุมาลี  ดีจงกิจ 
๒๑๘๒ นางสาวสุมาลี  ต้ังประดับกุล 
๒๑๘๓ นางสาวสุมิตรา  เรืองพีระกุล 
๒๑๘๔ นางสาวสุรางค  เจริญสุข 
๒๑๘๕ นางสุรางค  ตรีรัตนชาติ 

๒๑๘๖ นางสุรางค  ทูลศิริ 
๒๑๘๗ นางสุวรรณา  บุญยะลีพรรณ 
๒๑๘๘ นางสุวรัตน  ยิบมันตะสิริ 
๒๑๘๙ นางสาวสุวสา  ชัยสุรัตน 
๒๑๙๐ นางสาวสุวัฒนา  จุฬาวัฒนทล 
๒๑๙๑ นางสุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 
๒๑๙๒ นางสุวิชชา  ทองทั่ว 
๒๑๙๓ นางสาวสุวิมล  กีรติพิบูล 
๒๑๙๔ นางสาวเสาวคนธ  รัตนวิจิตราศิลป 
๒๑๙๕ นางเสาวคนธ  วีระศิริ 
๒๑๙๖ นางเสาวณีย  รัตนพานี 
๒๑๙๗ นางสาวเสาวนิตย  ชัยมุสิก 
๒๑๙๘ นางสาวแสงเดือน  คงนาวัง 
๒๑๙๙ นางแสงเดือน  ทวีสิน 
๒๒๐๐ นางแสงระวี  วาจาวุทธ 
๒๒๐๑ นางหัทยา  กาวีวงศ 
๒๒๐๒ นางสาวหัสดี  อัพภาสกิจ 
๒๒๐๓ นางอดิสัย  วิเศษวัชร 
๒๒๐๔ นางอธิศนันท  ต้ังจิตประสงค 
๒๒๐๕ นางอนงค  รอดแสน 
๒๒๐๖ นางอมรา  รอดดารา 
๒๒๐๗ นางสาวอรพิน  ชัยประสพ 
๒๒๐๘ นางอรวรรณ  เคหสุขเจริญ 
๒๒๐๙ นางอรอนงค  กฤชเพชรรัตน 
๒๒๑๐ นางอรุณลักษณ  ลุลิตานนท 
๒๒๑๑ นางอรุณวรรณ  แกวแกมเสือ 
๒๒๑๒ นางอรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๒๒๑๓ นางอลิตา  จ่ันฝงเพ็ชร 
๒๒๑๔ นางสาวอัจฉราพร  จันทรศร 
๒๒๑๕ นางสาวอัจฉรา  วรรณเชษฐ 
๒๒๑๖ นางอัจฉรา  แสงนุมพงษ 
๒๒๑๗ นางอัจฉรา  หาญชูวงศ 
๒๒๑๘ นางสาวอัจฉริยา  ปราบอริพาย 
๒๒๑๙ นางอัญชลี  เตชะนิเวศน 
๒๒๒๐ นางสาวอัญชลี  วุฒิภักดี 
๒๒๒๑ นางอัญชลี  สารรัตนะ 
๒๒๒๒ นางอัมพร  ธํารงลักษณ 
๒๒๒๓ นางอัมพร  อนนัตพินิจวัฒนา 
๒๒๒๔ นางสาวอาภาพันธ  ศรีสรินทร 
๒๒๒๕ นางอาภาภรณ  อินเสมียน 
๒๒๒๖ นางอารมณ  เพชรชืน่ 
๒๒๒๗ นางอาริยา  รัตนทองคํา 
๒๒๒๘ นางอําพึง  เพชรศิริ 
๒๒๒๙ นางสาวอิงอร  สุพันธุวณิช 
๒๒๓๐ นางสาวอุบล  ละมั่งทอง 
๒๒๓๑ นางอุรีพร  เล็กกัต 
๒๒๓๒ นางอุรุยา  วีสกุล 
๒๒๓๓ นางอุไร  พานิชอัตรา 
๒๒๓๔ นางอุไรวรรณ  ดิลกคุณานันท 
๒๒๓๕ นางเอมอร  รสเครือ 
๒๒๓๖ นางเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท 
๒๒๓๗ นางเอื้อมพร  เธียรหิรัญ 
๒๒๓๘ นางออมทิพย  เมฆรักษาวนิช แคมป 
๒๒๓๙ นางออยอบ  สิทธิพล 

๒๒๔๐ นางฮัสนะ  เจะอุบง 
๒๒๔๑ นางกุลฤดี  วงศเบญจรัตน 
๒๒๔๒ นางงามนิตย  ราชกิจ 
๒๒๔๓ จรรยา  ต้ังทีฆกูล 
๒๒๔๔ นางจิตรา  หยูทองอินทร 
๒๒๔๕ นางฉวีวรร  คําธนะ 
๒๒๔๖ นางชูศรี  ผลเพิ่ม 
๒๒๔๗ นางสาวฌาดาวรรณ  ธรรมประดิษฐ 
๒๒๔๘ นางเดือนถนอม  พรหมขัติแกว 
๒๒๔๙ นางทองศรี  อิ่มรส 
๒๒๕๐ นางธรรมาสน  กาญจนา 
๒๒๕๑ นางสาวนงนิตย  จงจิระศิริ 
๒๒๕๒ นางสาวนันทนา  สิทธชิัย 
๒๒๕๓ นางสาวนิตยา  แยมพยัคฆ 
๒๒๕๔ นางนิรมล  ดามาพงษ 
๒๒๕๕ นางนอย  ตันสุวรรณ 
๒๒๕๖ นางบุญรักษ  ณ ลําพูน 
๒๒๕๗ นางสาวบุญสม  ธีระพิบูลย 
๒๒๕๘ นางบุหลัน  ถาวรวัฒนยงค 
๒๒๕๙ นางสาวเบญจพร  ปญญายง 
๒๒๖๐ นางประภัสสร  เชียรเจริญ 
๒๒๖๑ นางประโลม  ยังเกษม 
๒๒๖๒ นางสาวปริญญา  โตมานะ 
๒๒๖๓ นางสาวปยนิตย  ธรรมาภรณพิลาศ 
๒๒๖๔ นางผกายรัตน  เพ็ญนิเวศนสุข 
๒๒๖๕ นางพงษจันทร  นันทวงศ 
๒๒๖๖ นางพรรณพิมล  หลอตระกูล 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๒๒๖๗ นางพิมพทอง  เจกจันทึก 
๒๒๖๘ นางเพลินตา  อิ้วตกสาน 
๒๒๖๙ นางเพ็ญพักตร  สรชัย 
๒๒๗๐ นางเพ็ญพิมล  ศิริปโชติ 
๒๒๗๑ นางสาวเพ็ญพิศ  เลาเรียนดี 
๒๒๗๒ นางมณฑาทิพย  ไชยศักด์ิ 
๒๒๗๓ นางมณีรัตน  สุรวงษสิน 
๒๒๗๔ นางมัจฉรี  โอสถานนท 
๒๒๗๕ นางสาวรจนา  กุลรัตน 
๒๒๗๖ นางละไม  แกวอําไพ  
๒๒๗๗ นางวงเดือน  เอี่ยมสกุล 
๒๒๗๘ นางวนิดา  พุมไพศาลชัย 
๒๒๗๙ นางวันเพ็ญ  ไชยกิจ  
๒๒๘๐ นางวิไล  เฉลิมจันทร 
๒๒๘๑ นางศรีประพา  เนตรนิยม 
๒๒๘๒ นางศิริพร  สุวรรณทศ 
๒๒๘๓ นางสาวศุภรัตน  เอกอัศวิน 
๒๒๘๔ นางสาวสมคิด  จันทรสองแสง 
๒๒๘๕ นางสาวสมศรี  ทิพยนา 
๒๒๘๖  นางสาวสมสนุก  พระอามาตย 
๒๒๘๗ นางสาวสุดสวาท  เลาหวินิจ 
๒๒๘๘ นางสาวสุปราณี  โมฬีชาติ 
๒๒๘๙ นางสาวสุพรรนี  ภูกําชัย 
๒๒๙๐ นางสุภาวดี  นวลมณี 
๒๒๙๑ นางสุรจิตร  ใจอาจหาญ 
๒๒๙๒ นางสุรพิน  แทนรัตนกุล 
๒๒๙๓ นางองุน  ดําเกิงธรรม 

๒๒๙๔ นางสาวอักษร  พูลนิติพร 
๒๒๙๕ นางอัญชลี  ศิลาเกษ 
๒๒๙๖ นางสาวอาภรณ  เหลามีผล 
๒๒๙๗ นางอุดม  พงษวุฒิธรรม 
๒๒๙๘ นางอุทัย  จิตตะนาคี 
๒๒๙๙ นางอุษณีย  กิตติวงศสุนทร 
๒๓๐๐ นางนงนุช  อิงคะวะระ 
๒๓๐๑ นางสาวปทมา  ตันประดิษฐ 
๒๓๐๒ นางภารดี  มาวิจักขณ 
๒๓๐๓ นางรัชดา  อิสระเสนารักษ 
๒๓๐๔ นางวิบูลยพรรณ  จันทรโชติ 
๒๓๐๕ นางสาวสุดจิตร  อินทรไทยวงศ 
๒๓๐๖ นางสาวอัจฉรินทร  พัฒนพันธชัย 
๒๓๐๗  ทานผูหญิงอินทิรา  พลธร 
๒๓๐๘ นางสาวกาญจนา  เลิศเวช 
๒๓๐๙ นางจันทรกานต  เพชรมะโนสัจจะ 
๒๓๑๐ นางสาวจินตนา  วานิชขจร 
๒๓๑๑ นางบงกช  บุญประมุข 
๒๓๑๒ นางพรรณี  ถนอมรัตนชัย 
๒๓๑๓ นางกรรณิกา  พลเย่ียม 
๒๓๑๔ นางสาวณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย 
๒๓๑๕ นางนันทวัน  วงศตระกูล 
๒๓๑๖ นางสาวบงกชทิพ  เสรีเลิศวิวัฒน 
๒๓๑๗ นางสาวปทมา  ตันติวงศวัฒน 
๒๓๑๘ นางรัตนา  พานิชพันธุ 
๒๓๑๙ นางรัตนา  เล็กสมบูรณไชย 
๒๓๒๐ นางวลัย  หิรัญวัฒนศิริ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๒๓๒๑ นางสาววาฐินี  วงษวิฑิต 
๒๓๒๒ นางสมศิริ  ชํานาญชานันท 
๒๓๒๓ หมอมหลวงสุดาทิพย  ศรีชวนะ  
๒๓๒๔ นางสาวอรนุช  ภักดีวิสุทธิพร 
๒๓๒๕ นางสาวอาภาภรณ  บูรณะกนิษฐ 
๒๓๒๖ นางสาวอุไรรักษ  เจียมออน 
๒๓๒๗ นางอุษณีย  สมบัติชัยศักด์ิ 
๒๓๒๘ นางจันทรเพ็ญ  อานามวัฒน 
๒๓๒๙ นางสาวยุพา  ศิรประภาพร 
๒๓๓๐ นางขนิษฐา  โตโพธิ์ไทย 
๒๓๓๑ นางสาวกชมน  ทรงพิทักษกุล 
๒๓๓๒ นางสาวกนกภรณ  ต้ังตรงจิตต 
๒๓๓๓ นางสาวกรองแกว  ถนอมรอด 
๒๓๓๔ นางกฤษณา  กลั่นนุรักษ 
๒๓๓๕ นางแกวตา  เทพมาล ี
๒๓๓๖ นางสาวคันธนา  ขัตติยานุวัฒน 
๒๓๓๗ นางสาวจรรยา  สีเจริญ 
๒๓๓๘ นางสาวจิรารส  พรอมปริศนา 
๒๓๓๙ นางสาวเจิดจันทร  จันทรเจริญ 
๒๓๔๐ นางฉวีวรรณ  วิมล 
๒๓๔๑ นางฉันทนา  ชมพานิชย 
๒๓๔๒ นางชนกพรรณ  บุญสม 
๒๓๔๓ นางชลฎา  ลีนะเปสนันท 
๒๓๔๔ นางชัญญา  รักขกฤตยา 
๒๓๔๕ นางฐิติรัตน  บุตรดี 
๒๓๔๖ นางณัฐา  อิสสระวิทย 
๒๓๔๗ นางดวงใจ  นาคินทร ใจจันทรเดือน 

๒๓๔๘ นางตระการบุญ  บุณยรัตพันธุ ชาญชัย 
๒๓๔๙ นางสาวนิดพา  กนกภากร 
๒๓๕๐ นางนิตยา  แยมศรี 
๒๓๕๑ นางนิภาวรรณ  อินทนนัท 
๒๓๕๒  นางเนตรดาว  มโนธรรมกิจ 
๒๓๕๓ นางสาวเบญจวรรณ  ตาลาวนิช 
๒๓๕๔ นางปรียาภรณ  มั่นนอย 
๒๓๕๕ นางปญจมา  นรัตถรักษา กิจนิธิ 
๒๓๕๖ นางผองพรรณ  ปนพิลา 
๒๓๕๗ นางพนิดา  เชาวนปรีชา 
๒๓๕๘ นางพรพิมล  จิรศิริเลิศ 
๒๓๕๙ นางพวงผกา  วงศกระพันธุ 
๒๓๖๐ นางพาชื่น  แสงจันทรเทศ 
๒๓๖๑ นางสาวพิมล  แสงพิสิทธิ ์
๒๓๖๒ นางสาวเพียงจิตต  คลายสวน 
๒๓๖๓ นางเพียงพร  วิเศษสินธุ 
๒๓๖๔ นางสาวภัชดา  เหลืองวิลัย 
๒๓๖๕ นางมนทกานติ  ชางหัวหนา 
๒๓๖๖ นางยุคิน  เทพหน ู
๒๓๖๗ นางยุพา  กิตตินภดล 
๒๓๖๘ นางสาวรศนา  เศรณีปราการ 
๒๓๖๙ นางรัชนี  ตันปนเพชร 
๒๓๗๐ นางลัดดาวัลย  ศรศักดา  
๒๓๗๑ นางวชิราภรณ  อังศุพาณิชย 
๒๓๗๒ นางวรรณา  พัฒนาศิริ 
๒๓๗๓ นางสาววสิยา  นิโรธสมาบัติ 
๒๓๗๔ นางสาววัชรีพร  ตรัยศิลานันท 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๒๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๒๓๗๕ นางวันเพ็ญ  กลัน่ประชา 
๒๓๗๖ นางวาริสสา  เทียนบุญ 
๒๓๗๗ นางวีนัส  นิมิตกุล 
๒๓๗๘ นางสาวศนิวันท  เกื้อสุวรรณ 
๒๓๗๙ นางสาวศิริพร  กาญจนสูตร 
๒๓๘๐ นางสาวศิริพร  นันทนฤมิตร 
๒๓๘๑ นางสาวศิริพร  วัชรินทร 
๒๓๘๒ นางสาวศิริมา  สุรอมรรัตน  
๒๓๘๓ นางศุทธดา  วัฒนวิเชียร  
๒๓๘๔ นางสาวศุภลักษณ  ลาภทวีโชค 
๒๓๘๕ นางสิริลักษณ  เสียงไพรพันธ เผือกผอง 
๒๓๘๖ นางสาวสิริวรรณ  นาคะวิสุทธิ์ 
๒๓๘๗ นางสาวสุดาวรรณ  พฤกษเสถียร 
๒๓๘๘ นางสาวสุนทรี  อัจฉริยพฤกษ 
๒๓๘๙ นางสาวสุปราณี  สุวรรณกุล 
๒๓๙๐ นางสุรางครัตน  โอฬารสกุล  
๒๓๙๑ นางสาวสุวภา  สุขคตะ 
๒๓๙๒ นางสาวสุวรรณา  นิ่มพงษศักด์ิ 
๒๓๙๓ นางสุวิมล  ศรีสงวน สุพรรณพงษ 
๒๓๙๔ นางอมฤตา  ไพรภิมุข 
๒๓๙๕ นางอรอุมา  วชิรประดิษฐพร 
๒๓๙๖ นางสาวอัจฉรา  ประจันนวล 
๒๓๙๗ นางสาวอัจฉราพร  สมบูรณพงศ 
๒๓๙๘ นางสาวอัมพร  อูทอง 
๒๓๙๙ นางสาวอารยา  หุณฑนะเสวี 
๒๔๐๐  นางเอื้อนมาศ  โยบรรยงค 
๒๔๐๑ นางสาวธรรมรังสี  วรรณโก 

๒๔๐๒ นางจินตนา  ณ ระนอง 
๒๔๐๓ นางสาววารุณี  เจนาคม 
๒๔๐๔ นางสาวสุนทรี  ศรีปรัชญากุล 
๒๔๐๕ นางกอบสุข  ภูเจริญ 
๒๔๐๖ นางกัลยา  พลีรักษ 
๒๔๐๗ นางกิตติยา  ศรีเลิศฟา 
๒๔๐๘ นางจันทนา  พนัธุพิริยะ 
๒๔๐๙ นางจินตนา  โพคะรัตนศิริ 
๒๔๑๐ นางฉวีวรรณ  โพธิ์ดา 
๒๔๑๑ นางชื่นตา  วิชชาวุธ 
๒๔๑๒ นางสาวดวงพร  วัฒกวณิชย 
๒๔๑๓ นางธนันดา  ตระการวนิช 
๒๔๑๔ นางสาวธัญลักษณ  ครามะคํา 
๒๔๑๕ นางประนอม  ทวีกาญจน 
๒๔๑๖ นางเปรมวดี  ทรัพยบุญม ี
๒๔๑๗ นางพัชรา  เกิดผล 
๒๔๑๘ นางพัชรินทร  เปรมสมาน  
๒๔๑๙ นางพิมลรัตน  วงษรักษ 
๒๔๒๐ นางสาวรสสุคนธ  แสงออน 
๒๔๒๑ นางลดาวัลย  อภิวันทนาพร 
๒๔๒๒ นางสาวลาวัณย  บุณยมานนท 
๒๔๒๓ นางวรัมพร  จันทรังษี 
๒๔๒๔  นางวรียา  พุทธชินวงศ 
๒๔๒๕ นางศิวพร  สุขอราม 
๒๔๒๖ นางสาวอภิญญา  ภาวสุทธิการ 
๒๔๒๗ นางสาวอังคณา  ลีโทชวลิต 
๒๔๒๘ นางเอื้อมพร  ทิพยาฑิฆัมพร 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑) 
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๒๔๒๙ นางจอมทอง  เกียรติไพบูลย 
๒๔๓๐ นางวานิพรรณ  เกษมทองศร ี
๒๔๓๑ นางจิตรานุช  เกษมสันต ณ อยุธยา 
๒๔๓๒ นางจุฑาทิพ  โชติมงคล 
๒๔๓๓ นางดวงแข  สุทธิสมบูรณ 
๒๔๓๔ นางธิดา  ชลวร 
๒๔๓๕ นางบังอร  วิทยาเต็ม 
๒๔๓๖ นางปยะดา  บุญยรัตกลิน 
๒๔๓๗ นางพรทิพย  พุกผาสุข 
๒๔๓๘ นางพรเพ็ญ  เกยานนท 
๒๔๓๙ นางพรรณวดี  พลอยทับทิม 
๒๔๔๐ นางพวงชมพู  ล้ิมวิชัย 

๒๔๔๑ นางพัชรา  ถนอมรอด 
๒๔๔๒ นางเพ็ญศรี  ลิขิตจิตถะ 
๒๔๔๓ นางยุวดี  ธัญญสิริ 
๒๔๔๔ นางเยาวนิตย  เพียงเกษ 
๒๔๔๕ นางรัตนาภรณ  มหาศรานนท 
๒๔๔๖ นางวราภรณ  ชื่นชมพนูุท 
๒๔๔๗ นางวิริยา  วัฒนวรางกูร 
๒๔๔๘ นางศิรินา  ภูอนนัตานนท 
๒๔๔๙ นางสุดาพันธ  อิงคะวณิช 
๒๔๕๐ นางสุทธิวรรณ  บุญพจนสุนทร 
๒๔๕๑ นางอัจฉรา  ปจฉิมนันท 
๒๔๕๒ นางอุทัยวรรณ  หลอเลิศรัตน 

 
 
 
 
 
 


