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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย   

ประจําป  ๒๕๕๖ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  รวมทั้งส้ิน  ๑๒,๔๑๗  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ย่ิงลักษณ  ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ี
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รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผอืกและเครือ่งราชอิสรยิาภรณ 

อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

ประจําป  ๒๕๕๖ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ 

 ๒ นายสมศกัย  ภูรศีรีศกัดิ ์

 ๓ นายสรวงศ  เทียนทอง 

 ๔ นาวาอากาศเอก  อนดุิษฐ  นาครทรรพ 

 ๕ นายเกียรติ  สิทธอีมร 

 ๖ นายวริัตน  กัลยาศริ ิ

 ๗ นายอิสรา  สุนทรวัฒน 

 ๘ นายสมชาย  แสวงการ 

 ๙ นายจํากดั  ชุมพลวงศ 

 ๑๐ นายไชยเดช  ตนัติเวสส 

 ๑๑ นายประสาท  พงษสุวรรณ 

 ๑๒ นายมานิตย  วงศเสร ี

 ๑๓ นายวิจิตต  รักถิน่ 

 ๑๔ นายวบิูลย  กัมมาระบุตร 

 ๑๕ นายสมมาศ  รัฐพิทักษสันต ิ

 ๑๖ นายสัมฤทธิ์  ออนคํา 

 ๑๗ นายสิทธานต  สิทธิสุข 

 ๑๘ นายสุชาติ  ศรวีรกร 

 ๑๙ นายชูเกียรต ิ รตันชัยชาญ 

 ๒๐ พันตํารวจเอก  ทวี  สอดสอง 

 ๒๑ นายสุวพันธุ  ตนัยุวรรธนะ 

 ๒๒ นายอดศิักดิ์  ตนัยากุล 

 ๒๓ พลเอก  กฤษณรกัษ  ทรัพยย่ิง 

 ๒๔ พลเอก  กะสิณ  ทองโกมล 

 ๒๕ พลเอก  กิจพันธ  ธัญชวนิช 

 ๒๖ พลเอก  กิตติ  ปทุมมาศ 

 ๒๗ พลเอก  กิตติพล  ภัคโชตานนท 

 ๒๘ พลเอก  คณิต  สาพิทักษ 

 ๒๙ พลเอก  จักรี  ตนัติพงศ 

 ๓๐ พลเอก  จิรเดช  สิทธิประณีต 

 ๓๑ พลเอก  จุฑาธุช  กุญชรานสุสรณ 

 ๓๒ พลเอก  ฉัตรชัย  สารกิัลยะ 

 ๓๓ พลเอก  ชลิต  ศรีระเดช 

 ๓๔ พลเอก  ชัยรัฐ  ย่ิงยง 

 ๓๕ พลเอก  ชาญ  โกมลหริัญ 

 ๓๖ พลเอก  ชาญชัยณรงค  ธนารุณ 

 ๓๗ พลเอก  ชาตรี  ชางเรียน 

 ๓๘ พลเอก  ชศูักดิ์  เมฆสุวรรณ 

 ๓๙ พลเอก  ชศูักดิ์  สันติวรวฒุ ิ

 ๔๐ พลเอก  ณัฐชัย  ใบเงนิ 



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๑ พลเอก  ดรัณ  ยุทธวงษสุข 

 ๔๒ พลเอก  ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ 

 ๔๓ พลเอก  เติมศักดิ์  อาภรณเอี่ยม 

 ๔๔ พลเอก  ทนิกร  สงวนศักดิ์โยธิน 

 ๔๕ พลเอก  ธีระ  ไกรพานนท 

 ๔๖ พลเอก  นรนิทร  ลักขณา 

 ๔๗ พลเอก  ประสาท  สุขเกษตร 

 ๔๘ พลเอก  ปริญญา  แตแดงเพชร 

 ๔๙ พลเอก  เผด็จการ  จันทรเสวก 

 ๕๐ พลเอก  พิษณุ  ศรคุปต 

 ๕๑ พลเอก  พีระพันธ  อภิชาตนนท 

 ๕๒ พลเอก  มาโนช  บุญคลัง 

 ๕๓ พลเอก  มารตุ  ปชโชตะสิงห 

 ๕๔ พลเอก  ยอดยุทธ  บุญญาธกิาร 

 ๕๕ พลเอก  รัตนพันธุ  โรจนะภิรมย 

 ๕๖ พลเอก  เรืองปญญา  โคปาละสุต 

 ๕๗ พลเอก  ลูกเพ็ชร  เสียงกอง 

 ๕๘ พลเอก  วรวิทย  ดรุณช ู

 ๕๙ พลเอก  วิเชียร  มัญญะหงษ 

 ๖๐ พลเอก  วิบูลยพงศ  กล่ันเสนาะ 

 ๖๑ พลเอก  วิลาศ  อรุณศร ี

 ๖๒ พลเอก  วิวฒัน  ศุภดิษฐ 

 ๖๓ พลเอก  วิสุทธิ ์ เที่ยงตรง 

 ๖๔ พลเอก  วีรศกัดิ ์ มณีอินทร 

 ๖๕ พลเอก  วุฒชิัย  สิริสัมพันธ 

 ๖๖ พลเอก  ศักดิช์ัย  อ่าํครองธรรม 

 ๖๗ พลเอก  ศุภรัตน  พัฒนาวิสุทธิ ์

 ๖๘ พลเอก  ศุภวุฒ ิ อตุมะ 

 ๖๙ พลเอก  สําเร็จ  ศรีหราย 

 ๗๐ พลเอก  สิรวฒุิ  สุคันธนาค 

 ๗๑ พลเอก  สุภกิจ  นุตสถิตย 

 ๗๒ พลเอก  สุรพล  ธาตโุลหะ 

 ๗๓ พลเอก  สุรพล  อดุมชัยรัตน 

 ๗๔ พลเอก  สุรวัช  บตุรวงษ 

 ๗๕ พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรตัน 

 ๗๖ พลเอก  สุรศักดิ์  ศรศีักดิ ์

 ๗๗ พลเอก  สุรัตน  วรรักษ 

 ๗๘ พลเอก  สุริยฉตัร  เผาบุญเสริม 

 ๗๙ พลเอก  สุริยน  เผือกสกนธ 

 ๘๐ พลเอก  สุริยัณห  ปอมเปน 

 ๘๑ พลเอก  โสภณ  กอนแกว 

 ๘๒ พลเอก  องอาจ  รตันวิชัย 

 ๘๓ พลเอก  อภิกติต  ศรกีังวาล 

 ๘๔ พลเอก  อรุณ  สมตน 

 ๘๕ พลเอก  อกัษรา  เกิดผล 

 ๘๖ พลเอก  อาธิศกัดิ ์ สุขสวัสดิว์งศ 

 ๘๗ พลเอก  อดุมชัย  ธรรมสาโรรัชต 

 ๘๘ พลเอก  อุทัย  ปานเสนห 

 ๘๙ พลเอก  เอกชัย  จันทรศร ี

 ๙๐ พลเรือเอก  จักรชัย  ภูเจรญิยศ 

 ๙๑ พลเรือเอก  ฉัตรชัย  ทตัตะวร 

 ๙๒ พลเรือเอก  ชัยณรงค  เจรญิรักษ 
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 ๙๓ พลเรือเอก  ณะ  อารนีิจ 

 ๙๔ พลเรือเอก  ธนะรัตน  อุบล 

 ๙๕ พลเรือเอก  บรรจบ  ปรีชา 

 ๙๖ พลเรือเอก  พจนา  เผือกผอง 

 ๙๗ พลเรือเอก  พิจารณ  ธีรเนตร 

 ๙๘ พลเรือเอก  มานติย  สูนนาดํา 

 ๙๙ พลเรือเอก  สุภวฒัน  สมุทรสาคร 

 ๑๐๐ พลเรือเอก  อนุทัย  รัตตะรงัสี 

 ๑๐๑ พลเรือเอก  อภิชัย  อมาตยกุล 

 ๑๐๒ พลเรือเอก  อิทธิคมน  ภมรสูต 

 ๑๐๓ พลอากาศเอก  กฤษณะ  นิม่วัฒนา 

 ๑๐๔ พลอากาศเอก  คะเชนทร  วิเศษรจนา 

 ๑๐๕ พลอากาศเอก  เฉลิม  ตรเีพ็ชร 

 ๑๐๖ พลอากาศเอก  ชินชาต  บญุคง 

 ๑๐๗ พลอากาศเอก  ณรงคชัย  พันธุพิริยะ 

 ๑๐๘ พลอากาศเอก  ตรทีศ  สนแจง 

 ๑๐๙ พลอากาศเอก  พัฒนพล  กานตรัตน 

 ๑๑๐ พลอากาศเอก  พิทยา  แสงแผว 

 ๑๑๑ พลอากาศเอก  พิริยะ  ศิรบิญุ 

 ๑๑๒ พลอากาศเอก  เพ่ิมเกียรติ  ลวณะมาลย 

 ๑๑๓ พลอากาศเอก  ภูมิใจ  วิบูลยรณรงค 

 ๑๑๔ พลอากาศเอก  ยุทธนา  สุกมุลจันทร 

 ๑๑๕ พลอากาศเอก  วราวธุ  คันธา 

 ๑๑๖ พลอากาศเอก  วิโรจน  นิสยันต 

 ๑๑๗ พลอากาศเอก  วีระศักดิ์  สิตานนท 

 ๑๑๘ พลอากาศเอก  สหฉัต  ดิตถชยังกูร 

 ๑๑๙ พลอากาศเอก  อุดมศักดิ์  นาคะชัย 

 ๑๒๐ พลอากาศเอก  อุทิศ  ย้ิมแกว 

 ๑๒๑ พลโท  พัชรพงษ  อนิทรสุวรรณ 

 ๑๒๒ พลเรือโท  จีระวฒัน  เสริมฤทธิรงค 

 ๑๒๓ พลเรือโท  ชัชวาล  วริุฬหประภา 

 ๑๒๔ พลเรือโท  ทวชีัย  บุญอนันต 

 ๑๒๕ พลเรือโท  เทพรงัสรรค  ศิลปบรรเลง 

 ๑๒๖ พลเรือโท  วิทยา  วงศเทิดธรรม 

 ๑๒๗ พลเรือโท  ศรายุทธ  แดงเทศ 

 ๑๒๘ พลเรือโท  สุพจน  สุดประเสริฐ 

 ๑๒๙ นายรังสรรค  ศรีวรศาสตร 

 ๑๓๐ นายสาธติ  รงัคสิร ิ

 ๑๓๑ นายเกรียงศักดิ์  กติติชัยเสร ี

 ๑๓๒ นายพิษณุ  จันทรวิทัน 

 ๑๓๓ นายสุรพิทย  กีรติบตุร 

 ๑๓๔ นายสุวฒัน  จิราพันธุ 

 ๑๓๕ นายอุดมผล  นนินาท 

 ๑๓๖ นายศุภฤกษ  หงษภักด ี

 ๑๓๗ นายศรศักดิ์  แสนสมบตั ิ

 ๑๓๘ นายสมชัย  ศิรวิฒันโชค 

 ๑๓๙ นายโชติ  ตราช ู

 ๑๔๐ นายวบิูลยทัต  สุทันธนกิตติ ์

 ๑๔๑ นายสุรชัย  ศรีสารคาม 

 ๑๔๒ นายสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ 

 ๑๔๓ นายอํานวย  ทองสถิตย 

 ๑๔๔ นายบุญนรศิร  สุวรรณพูล 
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 ๑๔๕ นายขวัญชัย  วงศนิตกิร 

 ๑๔๖ นายธนน  เวชกรกานนท 

 ๑๔๗ นายนิรนัดร  กัลยาณมิตร 

 ๑๔๘ นายวัลลภ  พริ้งพงษ 

 ๑๔๙ นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ 

 ๑๕๐ นายธาริต  เพ็งดิษฐ 

 ๑๕๑ นายวิศิษฏ  วิศิษฏสรอรรถ 

 ๑๕๒ นายปรชีา  กันธิยะ 

 ๑๕๓ นายกติต ิ จิระรตันโพธิ์ชัย 

 ๑๕๔ นายจรัญพัฒน  ภูวนันท 

 ๑๕๕ นายจรัส  สุวรรณมาลา 

 ๑๕๖ นายไชยรตัน  เจริญสินโอฬาร 

 ๑๕๗ นายไชยวัฒน  ค้ําช ู

 ๑๕๘ นายตรีณ  พงศมฆพัฒน 

 ๑๕๙ นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ 

 ๑๖๐ นายบุญสง  องคพิพัฒนกุล 

 ๑๖๑ นายประดิษฐ  ระสิตานนท 

 ๑๖๒ นายพลภัทร  บุราคม 

 ๑๖๓ นายมานิต  ศรีสุรภานนท 

 ๑๖๔ นายยศ  สันตสมบตั ิ

 ๑๖๕ นายรณชัย  คงสกนธ 

 ๑๖๖ นายวิเชียร  มากตุน 

 ๑๖๗ นายวิเชียร  เลาหโกศล 

 ๑๖๘ นายสกนธ  วรัญูวฒันา 

 ๑๖๙ นายสมชาย  วงศวิเศษ 

 ๑๗๐ นายสมศกัดิ ์ ปญหา 

 ๑๗๑ นายสุรพล  ปธานวนิช 

 ๑๗๒ นายสุวิทย  ศรีอัษฎาพร 

 ๑๗๓ นายอนนัต  พลธาน ี

 ๑๗๔ นายอภิชาต  ภัทรธรรม 

 ๑๗๕ นายอภิชาติ  จิตตเจรญิ 

 ๑๗๖ นายอภิวฒัน  มุทิรางกูร 

 ๑๗๗ นายอารยะ  ปรีชาเมตตา 

 ๑๗๘ นายเกียรติยศ  โคมนิ 

 ๑๗๙ นายเจษฎา  ฉายคุณรัฐ 

 ๑๘๐ นายฐานันดร  ปยะศิรศิิลป 

 ๑๘๑ นายถวัลย  พบลาภ 

 ๑๘๒ นายทว ี ตั้งเสร ี

 ๑๘๓ นายบุญชัย  นวมงคลวัฒนา 

 ๑๘๔ นายประเสรฐิ  ธนกิจจาร ุ

 ๑๘๕ นายพงศศกัดิ ์ ปจฉิมะกุล 

 ๑๘๖ นายพูลสวัสดิ ์ สมบูรณปญญา 

 ๑๘๗ นายยงยุทธ  วงศภิรมยศานต 

 ๑๘๘ นายยุทธนา  แสงสุดา 

 ๑๘๙ นายรัฐวฒุิ  สุขม ี

 ๑๙๐ นายวชริะ  เพ็งจันทร 

 ๑๙๑ นายวรีะ  ชูรุจิพร 

 ๑๙๒ นายวรีะพล  ธีระพันธเจรญิ 

 ๑๙๓ นายสมชัย  ชัยศุภมงคลลาภ 

 ๑๙๔ นายอภิชาต  อภิวัฒนพร 

 ๑๙๕ นายอากาศ  พัฒนเรืองไล 

 ๑๙๖ นายอํานวย  กาจีนะ 
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 ๑๙๗ พลตํารวจเอก  ชนินทร  ปรชีาหาญ 

 ๑๙๘ พลตํารวจเอก  ไตรรัตน  อมาตยกุล 

 ๑๙๙ พลตํารวจโท  นเรศ  เทียนกริม 

 ๒๐๐ พลตํารวจโท  ประยูร  อํามฤต 

 ๒๐๑ พลตํารวจโท  เรอืงศกัดิ ์ จรติเอก 

 ๒๐๒ พลตํารวจโท  สมเดช  ขาวขํา 

 ๒๐๓ พลตํารวจโท  อรรถพร  อุทยานานนท 

 ๒๐๔ พลตํารวจโท  อาจิณ  โชตวิงศ 

 ๒๐๕ พลตํารวจโท  เอกรัตน  มีปรีชา 

 ๒๐๖ นายกฤษณะ  กสิโสภา 

 ๒๐๗ นายกฤษดา  วบิูลยพงศ 

 ๒๐๘ นายกองเกียรติ  เกราะแกว 

 ๒๐๙ นายกุลธนติ  มงคลสวัสดิ ์

 ๒๑๐ นายโกวิท  ศรไีพโรจน 

 ๒๑๑ นายคมกฤช  ศรีดนั 

 ๒๑๒ นายคมวิทย  แดงไชยวฒัน 

 ๒๑๓ นายคีร ี อาํนักมณี 

 ๒๑๔ นายจรูญ  ธีรานานนท 

 ๒๑๕ นายจํานอง  ปานทอง 

 ๒๑๖ นายจิรวุฒ ิ เตชะพันธุ 

 ๒๑๗ นายจิรวุสฐ  สุขไดพ่ึง 

 ๒๑๘ นายจิระประวตัิ  แบบประเสริฐ 

 ๒๑๙ นายจุมพล  พันธุสัมฤทธิ ์

 ๒๒๐ นายฉกาจ  ชะระภิญโญ 

 ๒๒๑ นายฉตัรชัย  ใจด ี

 ๒๒๒ นายเฉลิมพล  ไตรหริัญ 

 ๒๒๓ นายชัชวาล  จิรบวร 

 ๒๒๔ นายชัยชนะ  พันธุภักดดีิสกลุ 

 ๒๒๕ นายชาญชัย  ชลานนทนวิัฒน 

 ๒๒๖ นายชาติ  ชัยเดชสุริยะ 

 ๒๒๗ นายชินวัตร  เหมือนแกวจินดา 

 ๒๒๘ นายชูศักดิ์  เสนาบญุญฤทธิ ์

 ๒๒๙ นายโชคชัย  ทิฐิกัจจธรรม 

 ๒๓๐ นายโชคชัย  สินศุภรตัน 

 ๒๓๑ นายณธมั  สุตภิศธัม 

 ๒๓๒ นายดนิทอง  มงคลเดชคณุ 

 ๒๓๓ นายดิเรก  อิ้งจะนิล 

 ๒๓๔ นายแดง  พ่ึงลอม 

 ๒๓๕ นายทรงวฒุิ  รัตนากร 

 ๒๓๖ นายทวศีักดิ ์ ตันรัตนกุล 

 ๒๓๗ นายทินกร  วิเศษสุข 

 ๒๓๘ นายเทียนชัย  มาพิบูลธญัชาต ิ

 ๒๓๙ นายธงชัย  รุงเจริญวิวฒันา 

 ๒๔๐ นายธนพล  จูฑะเตมีย 

 ๒๔๑ นายธรัมพ  ชาลีจันทร 

 ๒๔๒ นายธรีะ  ดนีิสสัย 

 ๒๔๓ นายนิทัศน  ธรรมโชต ิ

 ๒๔๔ นายนิพนธ  ผังสุวรรณดํารง 

 ๒๔๕ นายเนนิ  รอดกําพล 

 ๒๔๖ นายบัลลังก  ปนสากล 

 ๒๔๗ นายบุญสง  เนตรปฐมพรกิจ 

 ๒๔๘ นายบุษย  สิทธิพันธ 
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 ๒๔๙ นายปฏิพัทธ  บญุชิต 

 ๒๕๐ นายประกายเพชร  แหวนเกต ุ

 ๒๕๑ นายประจวบ  ปญญากาํพล 

 ๒๕๒ นายประพัฒนพงศ  สุคนธ 

 ๒๕๓ นายประยูร  พัฒนอมร 

 ๒๕๔ นายประวตัิ  ฤทธิธาดา 

 ๒๕๕ นายปราโมทย  ออนละออ 

 ๒๕๖ นายปรญิเดช  ศิริพานิช 

 ๒๕๗ นายปรชีา  พงษพานิช 

 ๒๕๘ นายปรชีา  สุดสงวน 

 ๒๕๙ รอยตํารวจเอก  ปรเีชาว  พิพัฒนพานิช 

 ๒๖๐ นายเปยมศักดิ์  ศิริสินธว 

 ๒๖๑ นายพงศพญา  ศรีนพนคิม 

 ๒๖๒ นายพงศพิเชษฐ  จันทรพรกจิ 

 ๒๖๓ นายพงศอนันต  การณุยวนชิ 

 ๒๖๔ นายพงษธาดา  นาคะรัศม ี

 ๒๖๕ นายพงษศักดิ์  รตันะพิสิฐ 

 ๒๖๖ นายพงษศักดิ์  อินทโุสมา 

 ๒๖๗ นายพัฒนชาต ิ ภักดีวงศ 

 ๒๖๘ นายพิจิตร  จูฑะประชากุล 

 ๒๖๙ นายพิชัย  ไชยวังษา 

 ๒๗๐ นายพิชัย  ศรีจํานอง 

 ๒๗๑ นายพิทักษ  บูรพาชีพ 

 ๒๗๒ นายพิบูลย  จตุพัฒนกุล 

 ๒๗๓ นายพิพากษา  ชุมแวงวาป 

 ๒๗๔ นายเพ่ิมสิน  วิชิตนาค 

 ๒๗๕ นายเพียรศักดิ์  สมบัติทอง 

 ๒๗๖ นายไพรัช  เชือ้ทองฮัว 

 ๒๗๗ นายไพรัช  พรสมบูรณศิร ิ

 ๒๗๘ นายภาณุพงษ  เจรญิย่ิง 

 ๒๗๙ นายภิรัตน  ควรสนธ ิ

 ๒๘๐ นายมงคล  จิรชัยสกุล 

 ๒๘๑ นายยุทธการ  สุทธิพงษ 

 ๒๘๒ นายยุทธพงษ  อภิรตันรังษี 

 ๒๘๓ นายรุงเรือง  พิริยเลิศศักดิ ์

 ๒๘๔ นายวริช  มุนนิทร 

 ๒๘๕ นายวัชรากร  เปรมประเสรฐิ 

 ๒๘๖ นายวฒันา  สวัสดิท์อง 

 ๒๘๗ นายวนัชัย  ชาญสตบตุร 

 ๒๘๘ นายวัลลภ  สุขปาณี 

 ๒๘๙ นายวิชัย  พิบูลฤทธวิงศ 

 ๒๙๐ นายวิทยา  หวัง่ประดิษฐ 

 ๒๙๑ นายวนิัย  ตันวิสุทธิ ์

 ๒๙๒ นายวิพล  เทียนเสริมทรัพย 

 ๒๙๓ นายวริัช  ธัญญะกิจ 

 ๒๙๔ นายวริุฬห  ฉนัทธนนนัท 

 ๒๙๕ นายวโิรจน  ชชัวาลวงศ 

 ๒๙๖ นายววิัฒน  พิณเมืองงาม 

 ๒๙๗ นายวิศิษฐ  ชัชวาลวงศ 

 ๒๙๘ นายวิศิษฐ  ลาภนิยม 

 ๒๙๙ นายวิเศษ  ศิริเดช 

 ๓๐๐ นายวรีะพงศ  หาญนําผลด ี
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 ๓๐๑ นายศรัณย  ถริพัฒน 

 ๓๐๒ นายศรตุ  จริยานุรักษกุล 

 ๓๐๓ นายศักดา  ชวงรงัษี 

 ๓๐๔ นายศักดิ์เกษม  นิไทรโยค 

 ๓๐๕ นายศานต ิ สุทธิวาทนฤพุฒ ิ

 ๓๐๖ นายศิริพงษ  พงศพันธุสุข 

 ๓๐๗ นายศิริพงษ  เหลืองวงศไพศาล 

 ๓๐๘ นายศิรศิักดิ์  พจนสิทธิ ์

 ๓๐๙ นายสนธ  กังสนารกัษ 

 ๓๑๐ นายสมเกียรต ิ ควุวัฒนานนท 

 ๓๑๑ นายสมเจตน  อํานวยสวัสดิ ์

 ๓๑๒ นายสมใจ  โตศุกลวรรณ 

 ๓๑๓ นายสมชาย  จุฬามณี 

 ๓๑๔ นายสมพงศ  เย็นแกว 

 ๓๑๕ นายสัญจัย  จันทรผอง 

 ๓๑๖ นายสันติ  นภาสวัสดิ ์

 ๓๑๗ นายสันติ  สวัสดิพงษ 

 ๓๑๘ นายสุขุม  โกมาสถติย 

 ๓๑๙ นายสุธน  จารุพันธ 

 ๓๒๐ นายสุนทร  แสงคุณะคปุต 

 ๓๒๑ นายสุพจน  ศรีจักรโคตร 

 ๓๒๒ นายสุภัท  ฤทธชิาญชัย 

 ๓๒๓ นายสุรจิต  พัฒนสาร 

 ๓๒๔ นายสุรพล  มูลศริ ิ

 ๓๒๕ นายสุรพันธ  กิจพอคา 

 ๓๒๖ นายสุรศกัดิ ์ บญุเพ่ิม 

 ๓๒๗ นายสุรสิทธิ์  มวงศิร ิ

 ๓๒๘ นายสุรตัน  ศรีวิพัฒน 

 ๓๒๙ นายสุวิทย  แสวงทอง 

 ๓๓๐ นายโสภณ  ศิรริัตน 

 ๓๓๑ นายอดศิร  ไชยคุปต 

 ๓๓๒ นายอธกึ  คลายสังข 

 ๓๓๓ นายอนนัต  ธรรมรตัน 

 ๓๓๔ นายอภิชาติ  ตอดํารงค 

 ๓๓๕ นายอรรถพร  นาคเรอืง 

 ๓๓๖ นายอรรถพร  สุทธบิุตร 

 ๓๓๗ นายอรรถสิทธิ์  กาญจนาชวีะ 

 ๓๓๘ นายอรญั  ทัง่ทองแท ั

 ๓๓๙ นายอรุณ  เคยสนิท 

 ๓๔๐ นายอัศวิน  นิลทอง 

 ๓๔๑ นายอานุภาพ  บญุกระพือ 

 ๓๔๒ นายอํานาจ  เจตนเจริญรกัษ 

 ๓๔๓ นายอิทธิพร  แกวทิพย 

 ๓๔๔ นายอุดม  อึ้งสุวรรณพานิช 

 ๓๔๕ นายอุทัย  ไชยรปิ ู

 ๓๔๖ รอยตํารวจโท  อุทัย  อาทิเวช 

 ๓๔๗ นายโอฬาร  เกษตรสาระ 

 ๓๔๘ นายจเร  พันธุเปรื่อง 

 ๓๔๙ นายวฒุิชัย  วัชรีรตัน 

 ๓๕๐ นายสมศกัดิ ์ มนุญปจุ 

 ๓๕๑ นายสิทธิพร  สทานไตรภพ 

 ๓๕๒ นายณรงค  รัฐอมฤต 
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 ๓๕๓ นายวชริ  สงบพันธ 

 ๓๕๔ นายปญญา  อดุชาชน 

 ๓๕๕ นายกษิดิษ  เงินศร ี

 ๓๕๖ นายกังวาฬ  โปะลําพงษ 

 ๓๕๗ นายกติต ิ อารีรักษ 

 ๓๕๘ นายเกียรติคุณ  แมนเลขา 

 ๓๕๙ นายเกื้อ  วุฒปิวฒัน 

 ๓๖๐ นายคเชนทร  ไชยสิทธิ ์

 ๓๖๑ นายคําแหง  เกตุมาก 

 ๓๖๒ นายเจรญิวิทย  เกื้อทิพย 

 ๓๖๓ นายชยุตม  ประภากมล 

 ๓๖๔ นายชวนิ  อยูเปนสุข 

 ๓๖๕ นายชัยพร  ควรอักษร 

 ๓๖๖ นายชาตรี  ซุยยังกูร 

 ๓๖๗ นายชิโนรส  ยงเกียรติกานต 

 ๓๖๘ นายชูเกียรต ิ ตังคโนภาส 

 ๓๖๙ นายเชาวลิต  ชรูัศม ี

 ๓๗๐ นายโชคชัย  หวางอุน 

 ๓๗๑ นายทนงศักดิ์  เที่ยงสุทธิสกลุ 

 ๓๗๒ นายทวิช  พงษสุวรรณ 

 ๓๗๓ นายนภดล  ลัญฉเวโรจน 

 ๓๗๔ นายนิกร  ทัสสโร 

 ๓๗๕ นายประสาธน  ธรรมทววีุฒ ิ

 ๓๗๖ นายพฤกษ  อากาศนวม 

 ๓๗๗ นายพิเชฏฐ  รืน่เจรญิ 

 ๓๗๘ นายพีระ  จุงพิวฒัน 

 ๓๗๙ นายมโน  ซอศรีสาคร 

 ๓๘๐ นายมโน  เทอดจิตธรรม 

 ๓๘๑ นายมวญ  ออนศร ี

 ๓๘๒ นายย่ิงศักดิ์  โอฬารสกุล 

 ๓๘๓ นายวงการ  ชวยพนัง 

 ๓๘๔ นายวิเชียร  วชริประทีป 

 ๓๘๕ นายวิทยา  ทิพยเนตร 

 ๓๘๖ นายวนิัส  สุนนท 

 ๓๘๗ นายสมเกียรต ิ เมาลานนท 

 ๓๘๘ นายสมเกียรต ิ อุนอนนัต 

 ๓๘๙ นายสมชาติ  สารธรรม 

 ๓๙๐ นายสมยศ  จันทรเปลง 

 ๓๙๑ นายสมศกัดิ ์ อไุรวิชัยกุล 

 ๓๙๒ นายสมศกัย  ธรรมชัยเดชา 

 ๓๙๓ นายสมหมาย  ปยะพิสุทธิ ์

 ๓๙๔ นายสรายุทธ  วฒุยาภรณ 

 ๓๙๕ นายสรารักษ  สุวรรณเสร ี

 ๓๙๖ นายสราวุธ  เบญจกุล 

 ๓๙๗ นายสัญชัย  ผลฉาย 

 ๓๙๘ นายสัญชัย  ล่ิมไพบูลย 

 ๓๙๙ นายสาธติ  สุทธิสัตยารักษ 

 ๔๐๐ นายสุทธิชัย  จงศิริสถาพร 

 ๔๐๑ นายสุทัศน  สงวนปรางค 

 ๔๐๒ นายสุพจน  กาวช ู

 ๔๐๓ นายสุรวุฒ ิ เชาวลิต 

 ๔๐๔ นายองอาจ  งามมีศร ี
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 ๔๐๕ นายอดศิักดิ์  เทียนกริม 

 ๔๐๖ นายอนวุัตร  ขนุทอง 

 ๔๐๗ นายอรรถสิทธิ์  รอดบํารุง 

 ๔๐๘ นายอรุณรัตน  ศรีพิเชียร 

 ๔๐๙ นายอาคม  ศรียาภัย 

 ๔๑๐ นายอาทิตย  สวาวสุ 

 ๔๑๑ นายอิทธธิรรม  อารัมภวโิรจน 

 ๔๑๒ นายเอื้อน  ขุนแกว 

 ๔๑๓ วาที่รอยตร ี ขันธชัย  วิจักขณะ 

 ๔๑๔ นายชาญวิทย  วัชรพุกก 

 ๔๑๕ พลเรือเอก  ฐนิธ  กิตติอําพน 

 ๔๑๖ นายธํารงค  อดุมไพจิตรกุล 

 ๔๑๗ นายธรีวฒัน  นาคะบุตร 

 ๔๑๘ นายนิคม  เกดิขนัหมาก 

 ๔๑๙ นายนิยม  รฐัอมฤต 

 ๔๒๐ นายนิรนัดร  เมืองพระ 

 ๔๒๑ นายบรรพต  สุวรรณประเสริฐ 

 ๔๒๒ นายบุญรอด  สิงหวัฒนาศริ ิ

 ๔๒๓ นายปรญิญา  ปานทอง 

 ๔๒๔ นายพจน  พรหมบุตร 

 ๔๒๕ นายมานพ  พงศทัต 

 ๔๒๖ นายววิัฒนชัย  อัตถากร 

 ๔๒๗ นายศิโรตม  สวัสดิ์พาณิชย 

 ๔๒๘ นายสงขลา  วิชัยขทัคะ 

 ๔๒๙ นายสมบตัิ  ธํารงธัญวงศ 

 ๔๓๐ นายสมสรรญก  วงษอยูนอย 

 ๔๓๑ นายสุนทร  ทิพยมณี 

 ๔๓๒ พลตํารวจตร ี สุรศักดิ์  สุทธารมณ 

 ๔๓๓ พลตํารวจตร ี อาํนวย  สุขเจริญ 

 ๔๓๔ นายคณิน  บุญสุวรรณ 

 ๔๓๕ นายเกษมสันต  จิณณวาโส 

 ๔๓๖ นางสาวศนัสนีย  นาคพงศ 

 ๔๓๗ นางพรทิพย  โลหวีระ  จันทรรัตนปรีดา 

๔๓๘ นางอารีญาภรณ  ซารัมย 

 ๔๓๙ นางยุวดี  นิม่สมบญุ 

 ๔๔๐ นางสุมาลี  ลิมปโอวาท 

 ๔๔๑ นางนิตยา  วงศเดอร ี

 ๔๔๒ นางสาวสมลักษณ  สงสัมพันธ 

 ๔๔๓ นางสุวรรณี  คํามัน่ 

 ๔๔๔ นางพุทธชาต ิ อรุณเวช 

 ๔๔๕ นางธนิฏฐา  เศวตศิลา  มณีโชต ิ

 ๔๔๖ คุณหญงิพรทิพย  โรจนสุนนัท 

 ๔๔๗ นางสาวเกศรา  ณ  บางชาง 

 ๔๔๘ นางจามรี  ธรีตกุลพิศาล 

 ๔๔๙ นางสาวจินตนา  ศิรนิาวนิ 

 ๔๕๐ นางสาวณัฐชยา  เฉลยทรัพย 

 ๔๕๑ นางดวงมณี  เลาหประสิทธพิร 

 ๔๕๒ นางสาวเบญจพร  ไชยวรรณ 

 ๔๕๓ นางพัชราวลัย  วงศบญุสิน 

 ๔๕๔ นางสาวภาวนา  ภูสุวรรณ 

 ๔๕๕ นางสาวรัชนีย  อุดมแสงเพ็ชร 

 ๔๕๖ นางรตัติยา  สาและ 
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 ๔๕๗ นางวนดิา  อิฐรัตน 

 ๔๕๘ นางสาววราภรณ  วุฑฒะกุล 

 ๔๕๙ นางสาววชัรินทร  รุกขไชยศริิกุล 

 ๔๖๐ นางวันทนีย  วาสิกะสิน 

 ๔๖๑ นางสมพร  ศรีเฟองฟุง 

 ๔๖๒ นางสุทธศร ี วงษสมาน 

 ๔๖๓ นางสุภาลักษณ  ปรัชชญาสิทธิกุล 

 ๔๖๔ นางสุภาวด ี จุลละศร 

 ๔๖๕ นางสาวสุวมิล  วองวาณิช 

 ๔๖๖ นางโสพิศ  วงศคํา 

 ๔๖๗ นางอลิสา  วัชรสินธ ุ

 ๔๖๘ นางอัจฉรา  สัมบุณณานนท 

 ๔๖๙ นางอญัชลี  ทัศนาขจร 

 ๔๗๐ นางสาวอญัชลี  สุทธิประการ 

 ๔๗๑ นางฉายศร ี สุพรศิลปชัย 

 ๔๗๒ นางสาวปองใจ  วิรารัตน 

 ๔๗๓ นางพัชร ี ขันติพงษ 

 ๔๗๔ นางเลาจนา  เชาวนาดิศัย 

 ๔๗๕ นางสาวสุมล  ปวติรานนท 

 ๔๗๖ นางแสงโสม  สีนะวฒัน 

 ๔๗๗ นางหิรัญญา  สุจินัย 

 ๔๗๘ นางอรรชกา  สีบุญเรือง 

 ๔๗๙ นางกอรปกุล  วินิจนัยภาค 

 ๔๘๐ นางสาวกานดา  ภูเชี่ยวชาญวิทย 

 ๔๘๑ นางกิง่กาญจน  กาญจนศูนย 

 ๔๘๒ นางจตุพร  แสงหิรญั 

 ๔๘๓ นางสาวจรวย  อุนเมตตาอารี 

 ๔๘๔ นางสาวจันทมิา  ธนาสวางกลุ 

 ๔๘๕ นางจารุวัณณ  จารุภูม ิ

 ๔๘๖ นางจิตตวิรรณ  เอมมณีรตัน 

 ๔๘๗ นางจิตลดา  นุชชม 

 ๔๘๘ นางสาวตวีทิพย  จรรยาพรพจน 

 ๔๘๙ นางทรรศนิ  ศิรคิุณโชต ิ

 ๔๙๐ นางธนานันท  กาญจนนริัตศิัย 

 ๔๙๑ นางสาวบศุยา  ณ  ระนอง 

 ๔๙๒ นางสาวพรดา  รตัจินดา 

 ๔๙๓ นางพวงรตัน  วเิชียรสรรค 

 ๔๙๔ นางภาวนา  ย่ิงวิริยะ 

 ๔๙๕ นางยุพาภรณ  เอกวฒันโชตกูร 

 ๔๙๖ นางราํไพ  ธนะโสธร 

 ๔๙๗ นางวนดิา  สุวรรณบริบาล 

 ๔๙๘ นางวลัยพร  ใจด ี

 ๔๙๙ นางวารุณี  ศขุอารีย 

 ๕๐๐ นางสาวแววรว ี สังขพงษ 

 ๕๐๑ นางศริิอร  มณีสินธุ 

 ๕๐๒ นางสาวสมใจ  เกษรศิรเิจรญิ 

 ๕๐๓ นางสิรญิา  อนิทามระ 

 ๕๐๔ นางสุธีรา  พาหุสัจจะลักษณ 

 ๕๐๕ นางสุภาวด ี มาศพงศ 

 ๕๐๖ นางอบุลวรรณ  ท่ังทองแท 

 ๕๐๗ นางอุลิตษา  ดวงปน 

 ๕๐๘ นางพรรณิภา  เสริมศร ี
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 ๕๐๙ นางศุภมาส  นอยจันทร 

 ๕๑๐ นางเกดแกว  หวางอุน 

 ๕๑๑ นางสาวขวัญชนก  สุขโข 

 ๕๑๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  อนันตพันธุพงศ 

 ๕๑๓ นางสาวฉววีรรณ  แมนโชต ิ

 ๕๑๔ นางฐติยาภา  เจริญเหรียญ 

 ๕๑๕ นางสาวณัชชา  นอยเชื้อเวียง 

 ๕๑๖ นางสาวดวงกมล  รงัษีธรรมปญญา 

 ๕๑๗ นางสาวดวงฤด ี คงหน ู

 ๕๑๘ นางถวิลวงศ  จิตรวิวฒัน 

 ๕๑๙ นางสาวนดิา  ธนธัญญา 

 ๕๒๐ นางสาวปทมุาวดี  พิชชาโชต ิ

 ๕๒๑ นางปรานี  เชาวลิต 

 ๕๒๒ นางปารณี  มงคลศริิภัทรา 

 ๕๒๓ นางสาวผจงธรณ  วรินทรเวช 

 ๕๒๔ นางพยางคศิร ิ วิทยาผาสุข 

 ๕๒๕ นางมาลิน ี คุณากรกอบกิจ 

 ๕๒๖ นางรชัดาพร  เสนียวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๕๒๗ นางวรนาฏ  บุญนิธ ี

 ๕๒๘ นางสาววิภา  ลีลาววิัฒน 

 ๕๒๙ นางวิไลลักษณ  อนิทุภูต ิ

 ๕๓๐ นางสิริพร  เปรมาสวัสดิ์  สุรมณี 

 ๕๓๑ นางสาวสุวนี  นภาภาค 

 ๕๓๒ นางอมรา  พงคศิริกูล 

 ๕๓๓ นางสาวอรทิพย  พิศาลบตุร 

 ๕๓๔ นางสาวอารีย  ทศันา 

 ๕๓๕ นางประคอง  นมิมานเหมินท 

 ๕๓๖ นางอรัญญา  เชาวลิต 

 ๕๓๗ นางนพมาศ  ไวยรัชพานิช 

 ๕๓๘ นางกิง่ดาว  พจนโพธิ์ศร ี

 ๕๓๙ นางดารณี  พาลุสุข 

 ๕๔๐ คุณหญงิประณีตศิลป  วัชรพล 

 ๕๔๑ นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร 

 ๕๔๒ นางวันเพ็ญ  พรอมพัฒน 

 ๕๔๓ นางสุกมุล  คุณปล้ืม 

 ๕๔๔ นางอมัพร  นติิสิริ

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายนวิัฒนธาํรง  บญุทรงไพศาล 

 ๒ นายประดิษฐ  สินธวณรงค 

 ๓ พลตํารวจตร ี เกษม  รตันสุนทร 

 ๔ นายกอเกียรต ิ สิริยะเสถียร 

 ๕ นายกัมพล  สุภาแพง 

 ๖ นายเกรียงศักดิ์  ฝายสีงาม 

 ๗ นายจุลพันธ  อมรวิวฒัน 

 ๘ นายชุมพล  จุลใส 

 ๙ นายเชดิพงศ  ราชปองขันธ 

 ๑๐ นายเทพไท  เสนพงศ 

 ๑๑ นายธารา  ปตุเตชะ 

 ๑๒ นายนิพนธ  ศรธีเรศ 
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