
 หน้า   ๑  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   
ประจําปี  ๒๕๕๔ 

 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   
วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  รวมทั้งสิ้น  ๑๐,๑๒๑  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ประจําปี  ๒๕๕๔ 
 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายต่อพงษ์  ไชยสาส์น 
 ๒ นายบุญทรง  เตริยาภิรมย ์
 ๓ นายวิทยา  บุรณศิริ 
 ๔ นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ 
 ๕ นายสุรพงษ์  โตวิจักษณช์ัยกุล 
 ๖ นายสุรพงษ์  อ้ึงอัมพรวิไล 
 ๗ นายกรณ์  จาติกวณิช 
 ๘ นายโอฬาร  ไชยประวัติ 
 ๙ นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ 
 ๑๐ นายกนก  ล้ิมตระกูล 
 ๑๑ นายกิตติ  สมทรัพย ์
 ๑๒ นายเกษม  อุประ 
 ๑๓ นายจตุพร  เจริญเชื้อ 
 ๑๔ นายจักริน  พัฒน์ดํารงจิตร 
 ๑๕ นายเจะอามิง  โตะตาหยง 
 ๑๖ นายเจือ  ราชสีห์ 
 ๑๗ นายชยุต  ภุมมะกาญจนะ 
 ๑๘ นายชูศักดิ์  แอกทอง 
 ๑๙ นายเชน  เทือกสุบรรณ 
 ๒๐ นายเชิดชัย  ตันติศริินทร ์

 ๒๑ นายไชยา  พรหมา 
 ๒๒ นายทองดี  มนิสสาร 
 ๒๓ นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ 
 ๒๔ นายธนิตพล  ไชยนันทน ์
 ๒๕ นายธเนศ  เครือรัตน์ 
 ๒๖ นายธานินทร์  ใจสมุทร 
 ๒๗ นายนพคณุ  รัฐผไท 
 ๒๘ นายนภินทร  ศรีสรรพางค ์
 ๒๙ นายนราพัฒน์  แก้วทอง 
 ๓๐ นายนริศ  ขํานุรักษ์ 
 ๓๑ นายนิทัศน์  ศรีนนท ์
 ๓๒ นายประกอบ  รัตนพันธ ์
 ๓๓ นายประชา  ประสพดี 
 ๓๔ นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง 
 ๓๕ นายประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย 
 ๓๖ นายประเสริฐ  บุญเรือง 
 ๓๗ ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์  สุนทรชัย 
 ๓๘ นายพงศ์เวช  เวชชาชีวะ 
 ๓๙ นายพีระเพชร  ศิริกุล 
 ๔๐ นายไพโรจน์  ตันบรรจง 
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๑๙๗ พลเรือโท ศักดิ์ชาย  อุบลเดชประชารักษ์ 
๑๙๘ พลเรือโท สมหมาย  ปราการสมุทร 
๑๙๙ พลเรือโท สุชีพ  ช้างเสวก 
๒๐๐ พลเรือโท สุรพงษ์  ชะระอํ่า 
๒๐๑ นายวินัย  วทิวัสการเวช 
๒๐๒ นายกฤต  ไกรจิตติ 
๒๐๓ นายกุลกุมุท  สิงหรา ณ อยุธยา 
๒๐๔ นายเฉลิมพล  ทันจิตต ์
๒๐๕ นายเป่ียมศักดิ์  มิลินทจินดา 
๒๐๖ นายพิศาล  มาณวพัฒน ์
๒๐๗ นายรัฐกิจ  มานะทัต 
๒๐๘ นายวิบูลย์  คูสกุล 
๒๐๙ นายสมศักดิ์  สุริยวงศ ์
๒๑๐ นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว 
๒๑๑ นายอภิชาติ  ชินวรรโณ 
๒๑๒ นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล 
๒๑๓ นายประสงค์  ตันมณีวัฒนา 
๒๑๔ นายศิลปชัย  จารุเกษมรัตนะ 
๒๑๕ นายอดิศักดิ์  ทองไข่มุกต์ 
๒๑๖ นายบรรยงค์  ล้ิมประยูรวงศ ์
๒๑๗ นายชิดพงษ์  ฤทธิประศาสน์ 
๒๑๘ นายทองทวี  พิมเสน 
๒๑๙ นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย 
๒๒๐ นายประภาศ  บุญยินดี 
๒๒๑ นายวิญญู  ทองสกุล 
๒๒๒ นายวิทยา  ผิวผ่อง 

๒๒๓ นายวีระยุทธ  เอ่ียมอําภา 
๒๒๔ นายอภินันท์  โปษยานนท ์
๒๒๕ นายกําจร  ตติยกวี 
๒๒๖ นายครองชัย  หัตถา 
๒๒๗ นายจริงแท้  ศิริพานิช 
๒๒๘ นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ 
๒๒๙ นายชัยวัฒน์  สถาอานันท์ 
๒๓๐ นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ 
๒๓๑ นายธานินทร์  ภู่พัฒน ์
๒๓๒ นายบุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ 
๒๓๓ นายพลรัตน์  วิไลรัตน ์
๒๓๔ นายไพศาล  สิทธิกรกุล 
๒๓๕ นายวันชัย  มาลีวงษ ์
๒๓๖ นายวิริยะ  นามศิริพงศ์พนัธุ ์
๒๓๗ นายศิริชัย  กาญจนวาสี 
๒๓๘ นายศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย 
๒๓๙ นายสมศักดิ์  ไชยะภินันท์ 
๒๔๐ นายสุชาติ  เถาทอง 
๒๔๑ นายสุพจน์  หารหนองบัว 
๒๔๒ นายสุมนต์  สกลไชย 
๒๔๓ นายสุวิทย์  ธีรศาศวัต 
๒๔๔ นายแสงชัย  พฤทธิพนัธุ ์
๒๔๕ นายอนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ 
๒๔๖ นายอภิชาติ  จีระวุฒิ 
๒๔๗ นายอภินันท์  สุประเสริฐ 
๒๔๘ นายอรัญ  อินเจริญศักดิ์ 
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๕๖๑ นางนินนาท  ชลิตานนท ์
๕๖๒ นางสาววัชรา  เปรุนาวิน 
๕๖๓ นางพรทิพย์  พุกผาสุข 
๕๖๔ นางลําเนา  อยู่บํารุง 

๕๖๕ นางวราภรณ์  ชื่นชมพูนุท 
๕๖๖ นางวันทนยี์  วัฒนะ 
๕๖๗ คุณหญิงศุภนภา  อัตตะนันทน์

มหาวชิรมงกุฎ 
 ๑ นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง 
 ๒ นายสุชาติ  ลายน้ําเงิน 
 ๓ นายโกวิทย์  ธารณา 
 ๔ นายขจิตร  ชัยนิคม 
 ๕ นายคมเดช  ไชยศิวามงคล 
 ๖ นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
 ๗ นายฉลอง  เรี่ยวแรง 
 ๘ นายไชยวัฒน์  ตณิรัตน ์
 ๙ นายตี๋ใหญ่  พูนศรีธนากูล 
 ๑๐ นายธนา  ชีรวินิจ 
 ๑๑ นายนริศร  ทองธิราช 
 ๑๒ นายประสาท  ตันประเสริฐ 
 ๑๓ นายปัญญา  จินตะเวช 
 ๑๔ นายพายัพ  ป้ันเกตุ 
 ๑๕ นายพีรยศ  ราฮิมมูลา 
 ๑๖ นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร 
 ๑๗ นายรส  มะลิผล 
 ๑๘ นายรํารี  มามะ 
 ๑๙ นายเรืองศักดิ์  งามสมภาค 
 ๒๐ นายวรงค์  เดชกิจวิกรม 

 ๒๑ นายวิเชียร  ขาวขํา 
 ๒๒ นายวิวัฒนช์ัย  โหตระไวศยะ 
 ๒๓ นายวิสิทธิ์  พทิยาภรณ ์
 ๒๔ นายศราวุธ  เพชรพนมพร 
 ๒๕ นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ ์
 ๒๖ นายสมพล  เกยุราพันธุ์ 
 ๒๗ นายอนันต์  ศรีพันธุ ์
 ๒๘ นายไกร  ดาบธรรม 
 ๒๙ นายชัยวัฒน์  ทรัพย์รวงทอง 
 ๓๐ นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ์ 
 ๓๑ นายณรงค์กร  ชวาลสนัตต ิ
 ๓๒ นายบรรจบ  รุ่งโรจน ์
 ๓๓ นายอสิ  มะหะมัดยังกี 
 ๓๔ พลอากาศตรี เฉลิมชัย   เครืองาม 
 ๓๕ พันตํารวจเอก พายัพ  ทองชื่น 
 ๓๖ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ   เทวกุล 
 ๓๗ นายสุโข  วุฑฒิโชต ิ
 ๓๘ นายชนินทร์  รุ่งแสง 
 ๓๙ นายชาดา  ไทยเศรษฐ์ 
 ๔๐ นายประเสริฐ  บุญชัยสุข 
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๒๔๙ นายสุวัตร  สิทธิหล่อ 
๒๕๐ นายปกรณ์  พันธ ุ
๒๕๑ นายวัชรินทร์  เจริญเผ่า 
๒๕๒ นายจิตรกร  สามประดิษฐ์ 
๒๕๓ นายฉลอง  เทพวิทักษ์กิจ 
๒๕๔ นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ 
๒๕๕ นายนิยมศักดิ์  อุปทุม 
๒๕๖ นายประสิทธิ์  สีโท 
๒๕๗ นายประเสริฐ  โกศัลวิตร 
๒๕๘ นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ 
๒๕๙ นายมนตรี  กฤษณีไพบูลย ์
๒๖๐ นายวิทยา  ฉายสุวรรณ 
๒๖๑ นายวิมล  จันทรโรทัย 
๒๖๒ นายสมเจตน์  ประทุมมินทร์ 
๒๖๓ นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล 
๒๖๔ นายสุวิทย์  ธโนภานุวัฒน ์
๒๖๕ นายอนันต์  สุวรรณรัตน ์
๒๖๖ นายอภิชาต  จงสกุล 
๒๖๗ นายเกษม  ศรีวรานันท์ 
๒๖๘ นายจิตรพงศ์  กฤตยเรืองโรจน ์
๒๖๙ นายเฉลิมศักดิ์  ระบิลวงศ์ 
๒๗๐ นายชาติชาย  ทิพย์สุนาว ี
๒๗๑ นายธีระ  โตวิริยะเวช 
๒๗๒ นายบัญชา  เอกธรรมสุทธิ์ 
๒๗๓ นายพงษ์วรรณ  จารุเดชา 
๒๗๔ นายยงยทุธ  แต้ศริ ิ

๒๗๕ นายประวิม  วุฒิสินธุ์ 
๒๗๖ นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง 
๒๗๗ นายสุนันต์  อรุณนพรัตน ์
๒๗๘ นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชยักุล 
๒๗๙ นายต่อศักดิ์  วานิชขจร 
๒๘๐ นายคุรุจิต  นาครทรรพ 
๒๘๑ นายชวลิต  พิชาลัย 
๒๘๒ นายชุมพล  ฐิตยารักษ์ 
๒๘๓ นายทรงภพ  พลจนัทร ์
๒๘๔ นายปราโมทย์  ญาณทักษะ 
๒๘๕ นายสุเทพ  เหลี่ยมศิริเจริญ 
๒๘๖ นายทวีป  ชินะประยูร 
๒๘๗ นายอดิสัย  ธรรมคุปต ์
๒๘๘ นายกําธร  ถาวรสถิตย ์
๒๘๙ นายเกษม  วัฒนธรรม 
๒๙๐ นายคณพล  ป่ินแก้ว 
๒๙๑ นายเคน  สันติธรรม 
๒๙๒ นายจรินทร์  จักกะพาก 
๒๙๓ นายจุลภัทร  แสงจันทร ์
๒๙๔ นายชนะ  นพสุวรรณ 
๒๙๕ นายชโลธร  ผาโคตร 
๒๙๖ นายชวลิต  ธูปตาก้อง 
๒๙๗ นายชัยโรจน์  มีแดง 
๒๙๘ นายเชตวัน  อนันตสมบูรณ ์
๒๙๙ นายแชน  ชื่นศิวา 
๓๐๐ นายณฐพลษ์  วิเชียรเพริศ 
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๓๐๑ นายณัฐวุฒ  บัวซ้อน 
๓๐๒ นายตรี  อัครเดชา 
๓๐๓ นายทรงพล  จําปาพันธุ์ 
๓๐๔ นายทวทีรัพย์  สิริชีวิน 
๓๐๕ นายธานี  สามารถกิจ 
๓๐๖ นายนิพนธ์  นราพทิักษ์กุล 
๓๐๗ นายนิมิต  จันทน์วิมล 
๓๐๘ นายประสิทธิ์  โอสถานนท ์
๓๐๙ นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ 
๓๑๐ นายพอ  วงศ์เพ็ญ 
๓๑๑ นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ 
๓๑๒ นายมนัส  ครองญาติ 
๓๑๓ นายมานพ  วีระอาชากุล 
๓๑๔ นายวรการ  ยกยิ่ง 
๓๑๕ นายวิรัตน์  ล้ิมสุวัฒน ์
๓๑๖ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค ์
๓๑๗ นายวุฒิ  สิทธิสุราษฎร ์
๓๑๘ นายศักดา  รัตนมุสิก 
๓๑๙ นายสมคิด  ใจยิ้ม 
๓๒๐ นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา 
๓๒๑ นายสมศักดิ์  ขําทวีพรหม 
๓๒๒ นายสุนทร  รัตนวราหะ 
๓๒๓ นายสุรพล  สายพันธ ์
๓๒๔ นายอดิศักดิ์  จันทไทย 
๓๒๕ นายชัยณรงค์  เศวตจินดา 
๓๒๖ พันตํารวจเอก ทวี  สอดส่อง 

๓๒๗ นายประเสริฐ  อยู่สุภาพ 
๓๒๘ นายพสิษฐ์  อัศววัฒนาพร 
๓๒๙ นายสมชาติ  เอ่ียมอนุพงษ์ 
๓๓๐ นายทวีศักดิ์  สาลีสังข ์
๓๓๑ นายเขมชาติ  เทพไชย 
๓๓๒ นายชาย  นครชัย 
๓๓๓ นายอําพัน  กิจงาม 
๓๓๔ นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ 
๓๓๕ นายกมล  รอดคล้าย 
๓๓๖ นายกานต์  สุขสุแพทย ์
๓๓๗ นายกําธร  พฤกษานานนท์ 
๓๓๘ นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ 
๓๓๙ นายกิตติ  ไพทูรยว์ัฒนกิจ 
๓๔๐ นายกิตติศักดิ์  ลิขิตวทิยาวุฒ ิ
๓๔๑ นายเกริก  ท่วมกลาง 
๓๔๒ นายเกษม  ศุภรานนท์ 
๓๔๓ นายเกษียร  เตชะพีระ 
๓๔๔ นายเกียรติ  รักษ์รุ่งธรรม 
๓๔๕ นายจิตตภัทร  เครือวรรณ ์
๓๔๖ นายจิรพันธ์  พทุธรัตน ์
๓๔๗ นายเฉลิม  เรืองวิริยะชัย 
๓๔๘ นายชนงกรณ์  กุณฑลบุตร 
๓๔๙ นายชวลิต  พลราษฎร ์
๓๕๐ นายชะเอม  สายทอง 
๓๕๑ นายชัชวาลย์  ศิลปกิจ 
๓๕๒ นายชัยชาญ  วงศ์สามัญ 
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๙๒๕ นางสาวกนิษฐา  เชี่ยววิทย ์
๙๒๖ นางสาวผึ้งรวง  ประเสริฐพานิชการ 
๙๒๗ นางสาวสิรภัทร  โชควิเศษชัยสิทธิ ์
๙๒๘ นางสาวอมรา  สัจจาสัย 
๙๒๙ นางจุฑาทิพย์  เตชชาติวนิช 
๙๓๐ นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต 
๙๓๑ นางชุมศรี  พจนปรีชา 
๙๓๒ นางฐะปาณีย์  อาจารวงศ์ 
๙๓๓ นางสาวนิลุบล  เครือนพรัตน์ 
๙๓๔ นางสาวลดาวัลย์  คําภา 
๙๓๕ นางลัดดาวัลย์  บุญประสิทธิ ์
๙๓๖ นางวนิดา  มหากิจ 
๙๓๗ นางสาวสุมาลี  เดชานุรักษ์นุกูล 
๙๓๘ พลเรือตรีหญิง จิรภา  ชัยเลิศ 
๙๓๙ นางสาวจํารัส  แหยมสร้อยทอง 
๙๔๐ นางสาวนุชนาฎ  นงนุช 
๙๔๑ นางเบญจา  หลุยเจริญ 
๙๔๒ นางสาวปภาอร  เจียมธนวุฒิ 
๙๔๓ นางพันทพิา  พราหมณ์มณี 
๙๔๔ นางภัสฐาปนี  มหาวรสินธรณ์ 
๙๔๕ นางสาวภาวนา  ธรรมศิลา 
๙๔๖ นางสาวมาลีรัตน์  เลิศสุวรรณกุล 
๙๔๗ นางรัตนา  เพ็ชรวิจิตร 
๙๔๘ นางสาววณี  ลุ่มเจริญ 
๙๔๙ นางสาววัชราภรณ์  มาตยานันท ์
๙๕๐ นางสาววิมลวรรณ  ดวงนิล 

๙๕๑ นางศจี  สุรโรจน์ประจักษ์ 
๙๕๒ นางสาวศิริลักษณ์  ไพโรจน์รัตน ์
๙๕๓ นางสาวสุชาดา  กรวิทยาศิลป 
๙๕๔ นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชต ิ
๙๕๕ นางสาวอร่าม  คุปตเมธี 
๙๕๖ นางอัญชลี  เต็งประทีป 
๙๕๗ นางอุไร  ร่มโพธิหยก 
๙๕๘ นางบุษยา  มาทแล็ง 
๙๕๙ นางพาณี  จิตต์ภักดี 
๙๖๐ นางศศิธร  นิรันตรานนท ์
๙๖๑ นางนนทินี  เพ็ชญไพศิษฏ์ 
๙๖๒ นางรุ่งศิริ  บุญญาศิริ 
๙๖๓ นางสุนีย์  สายสุพัฒน์ผล 
๙๖๔ นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร 
๙๖๕ นางสาวอัจฉรา  วงศ์แสงจันทร ์
๙๖๖ นางพรรณวดี  พรปฏิมากร 
๙๖๗ นางเมธินี  เทพมณี 
๙๖๘ นางพูนทรพัย์  สกุณ ี
๙๖๙ นางดวงพร  รอดพยาธิ ์
๙๗๐ นางสาวนพพร  ล้ินทอง 
๙๗๑ นางปราณี  ศิริพันธ ์
๙๗๒ นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ 
๙๗๓ นางสาวสิริพรรณ  ลิขิตวิวัฒน ์
๙๗๔ นางสาวอุรวี  เงารุ่งเรือง 
๙๗๕ นางนิภาพร  วงศ์วานิช 
๙๗๖ นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง 
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 ๙๗๗ นางยุวดี  สรรค์วทิยากุล 
 ๙๗๘ นางวรรณดิา  บุญประคอง 
 ๙๗๙ นางกรรณิการ์  แสงทอง 
 ๙๘๐ นางปราณิน  มุตตาหารัช 
 ๙๘๑ นางสาวพรรณี  ศรียทุธศักดิ ์
 ๙๘๒ นางอัญชลี  เสรีรักษ์ 
 ๙๘๓ นางสาวนันทิยา  สว่างวุฒิธรรม 
 ๙๘๔ นางสาวเสาวณี  มุสิแดง 
 ๙๘๕ นางสาวกฤษณา  ปทีปโชติวงศ ์
 ๙๘๖ นางสาวก่ิงกาญจน์  เทพกาญจนา 
 ๙๘๗ นางเกศชาดา  เอ้ือไพโรจน์กิจ 
 ๙๘๘ นางขจี  ปิลกศิริ 
 ๙๘๙ นางจารุยา  ขอพลอยกลาง 
 ๙๙๐ นางสาวจิตตินันท์  เดชะคุปต์ 
 ๙๙๑ นางจินดา  อยู่เป็นสุข 
 ๙๙๒ นางสาวจินตนา  สิริพิทยานานนท ์
 ๙๙๓ นางจิรพร  เหล่าธรรมทัศน ์
 ๙๙๔ นางสาวจิราณี  วานิชกุล 
 ๙๙๕ นางจีรเนาว์  ทัศศร ี
 ๙๙๖ นางจุฬาภรณ์  โสตะ 
 ๙๙๗ นางสาวฉวีวรรณ  สายบัว 
 ๙๙๘ นางฉันทนา  หวันแก้ว 
 ๙๙๙ นางเฉลิม  พรกระแส 
 ๑๐๐๐ นางชนิดา  วิสะมิตนันท ์
 ๑๐๐๑ นางชมนาด  กิจขันธ์ 
 ๑๐๐๒ นางชลธิชา  บํารุงรักษ์ 

๑๐๐๓ นางสาวชลลดา  บูรณกาล 
๑๐๐๔ นางชลาภรณ์  สุวรรณสัมฤทธิ ์
๑๐๐๕ นางชัดเจน  ไทยแท ้
๑๐๐๖ นางสาวชุติกาญจน์  เลาหะนาคีวงศ์ 
๑๐๐๗ นางสาวชูศรี  เที้ยศิริเพชร 
๑๐๐๘ นางฐิตวี  แก้วพรสวรรค ์
๑๐๐๙ นางสาวณัฐนันท์  สินชัยพานิช 
๑๐๑๐ นางณัฐวดี  สืบอํ่า 
๑๐๑๑ นางสาวดวงกมล  เหมะรัต 
๑๐๑๒ นางสาวทวีรัตนา  ศิวดุลย ์
๑๐๑๓ นางทิฆัมพร  ยงวณิชย ์
๑๐๑๔ นางทิพวรรณ  พุ่มมณ ี
๑๐๑๕ นางสาวธัญญรัศม์  วศวรรณวัฒน ์
๑๐๑๖ นางนงลักษณ์  จินตนาดิลก 
๑๐๑๗ นางสาวนภา  ศิวรังสรรค ์
๑๐๑๘ นางนฤนันท์  สุริยมณ ี
๑๐๑๙ นางนฤมล  กิจไพศาลรัตนา 
๑๐๒๐ นางนฤมล  ภัทรกิจวานิช 
๑๐๒๑ นางนวรัตน์  เยาวพักตร ์
๑๐๒๒ นางสาวนวลพรรณ  จันทรศริ ิ
๑๐๒๓ นางสาวนวลเสน่ห์  วงศ์เชิดธรรม 
๑๐๒๔ นางนันทนา  คชเสน ี
๑๐๒๕ นางนันทนา  นามตระการ 
๑๐๒๖ นางนันทา  เชิงเชาว์ 
๑๐๒๗ นางนารถธิดา  ตุมราศวิน 
๑๐๒๘ นางสาวนารีรัตน์  รักวิจิตรกุล 
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๑๒๓๘ นางวรรณา  พัฒนาศิร ิ
๑๒๓๙ นางสาววสิยา  นิโรธสมาบัติ 
๑๒๔๐ นางสาววัชรีพร  ตรัยศิลานันท ์
๑๒๔๑ นางวันเพ็ญ  ทรัพย์ส่งเสริม กล่ันประชา 
๑๒๔๒ นางวาริสสา  เทียนบุญ 
๑๒๔๓ นางวีนัส  นิมิตกุล 
๑๒๔๔ นางสาวศนิวันท์  เก้ือสุวรรณ 
๑๒๔๕ นางสาวศิริพร  กาญจนสูตร 
๑๒๔๖ นางสาวศิริพร  นันทน์ฤมิตร 
๑๒๔๗ นางสาวศิริพร  วัชรินทร ์
๑๒๔๘ นางศุทธดา  วัฒนวิเชียร 
๑๒๔๙ นางสาวศุภลักษณ์  ลาภทวีโชค 
๑๒๕๐ นางสิริลักษณ์  เสียงไพรพันธ์ เผือกผ่อง 
๑๒๕๑ นางสาวสุดาวรรณ  พฤกษ์เสถียร 
๑๒๕๒ นางสาวสุนทรี  อัจฉริยพฤกษ์ 
๑๒๕๓ นางสาวสุปราณี  สุวรรณกุล 
๑๒๕๔ นางสุรางค์รัตน์  โอฬารสกุล 
๑๒๕๕ นางสาวสุวภา  สุขคตะ 
๑๒๕๖ นางสาวสุวรรณา  นิ่มพงษ์ศักดิ ์

๑๒๕๗ นางสุวิมล  ศรีสงวน สุพรรณพงษ ์
๑๒๕๘ นางอมฤตา  ไพรภิมุข 
๑๒๕๙ นางอรอุมา  วชิรประดิษฐพร 
๑๒๖๐ นางสาวอัจฉรา  ประจันนวล 
๑๒๖๑ นางสาวอัจฉราพร  สมบูรณ์พงศ์ 
๑๒๖๒ นางสาวอัมพร  อู่ทอง 
๑๒๖๓ นางสาวอารยา  หุณฑนะเสวี 
๑๒๖๔ นางเอ้ือนมาศ  โยบรรยงค ์
๑๒๖๕ นางพรสรรค์  กําลังเอก 
๑๒๖๖ นางสุกัญญา  โฆวิไลกูล 
๑๒๖๗ นางจรรยา  อยู่เย็น 
๑๒๖๘ นางสาวประภาศรี  ฉายาสูตบุตร 
๑๒๖๙ นางพาณี  วานิชวัฒนรําลึก 
๑๒๗๐ นางเพ็ญศรี  ศิริคุณากร 
๑๒๗๑ นางสาวรสสุคนธ์  แสงอ่อน 
๑๒๗๒ นางอรศรี  อรัญนารถ 
๑๒๗๓ นางเต็มใจ  สร้อยพิสุทธิ์ 
๑๒๗๔ นางนัยนา  วิฑิตวิรยิกุล 
๑๒๗๕ นางศศิภาพรรณ  คมสัตย์ธรรม

ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล 
 ๒ นายพิชัย  นริพทะพันธุ ์
 ๓ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 
 ๔ นายสรรพภัญญู  ศิริไปล์ 
 ๕ นายสุรเชษฐ์  ชัยโกศล 

 ๖ นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์ 
 ๗ นายการุณ  โหสกุล 
 ๘ นายคณวฒัน์  วศินสังวร 
 ๙ นายครรชิต  ทับสุวรรณ 
 ๑๐ นายจตุพร  พรหมพันธุ ์
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๗๓๙ นายวิศักดิ์  วัฒนศพัท ์
๗๔๐ นายนพพร  อัจฉริยวนิช 
๗๔๑ นายเลิศหล้า  นาคะเกศ 
๗๔๒ นายวรวิศว์  เมฆนพรัตน ์
๗๔๓ นายวัทธิกร  ใสงาม 
๗๔๔ นายวิชัย  โกอุดมวิทย ์
๗๔๕ นายวิฑูร  สุขพูล 
๗๔๖ นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ ์
๗๔๗ นายศรัณพจน์  วีระประเสริฐ 
๗๔๘ นายสมพร  จิระโร 
๗๔๙ นายสาโรจน์  สุวัตถิกุล 
๗๕๐ นายสิทธพิร  บางแก้ว 
๗๕๑ นายกนกพล  ศักดิ์วิเศษ ศรีนุกูล 
๗๕๒ นายกฤช  รังสิเสนา ณ อยุธยา 
๗๕๓ นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ 
๗๕๔ นายกอบเกียรติ  กาญจนะ 
๗๕๕ นายกาจพล  เอิบสุขสิริ 
๗๕๖ นายกาศพล  แก้วประพาฬ 
๗๕๗ นายกิตติศักดิ์  โตมรศักดิ ์
๗๕๘ นายขจร  หลิมวานิช 
๗๕๙ นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานนัต ์
๗๖๐ นายขันตี  ศิลปะ 
๗๖๑ นายคณีธิป  บุณยเกต ุ
๗๖๒ นายควรคิด  ชโลธรรังษ ี
๗๖๓ นายคันฉัตร  ตันเสถียร 
๗๖๔ นายคุมพล  บรรเทาทุกข์ 

๗๖๕ นายคูณศักดิ์  รัชนีกร 
๗๖๖ นายจัดเจน  จิวะนนท ์
๗๖๗ นายจําเริญ  ทัศวา 
๗๖๘ นายจําเริญ  ทิพญพงศธ์าดา 
๗๖๙ นายจิรศักดิ์  มุทิตานนท ์
๗๗๐ นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ 
๗๗๑ นายเจริญเกียรติ  เจริญชันษา 
๗๗๒ นายเจริญศักดิ์  ทองมา 
๗๗๓ นายเฉลิมเกียรติ  วรวุฒิพทุธพงศ ์
๗๗๔ นายชลิต  ตุ้มทองคํา 
๗๗๕ นายชัชวาลย์  วิไลวงษ ์
๗๗๖ นายชัยชาญ  สิทธิวริัชธรรม 
๗๗๗ นายชัยภัทร  หิรัณยเลขา 
๗๗๘ นายชัยวัฒน์  เอกวุฒิพล 
๗๗๙ นายชัยสิทธิ์  รัตนชัยสิทธิ ์
๗๘๐ นายชาคร  วัฒนสินธุ ์
๗๘๑ นายชาญชัย  เศรษฐสุวรรณ 
๗๘๒ นายชายชาญ  เอ่ียมเจริญ 
๗๘๓ นายชูศักดิ์  ตรีสาร 
๗๘๔ นายเชษฐา  โชไชย 
๗๘๕ นายไชยันต์  ปฏิยุทธ 
๗๘๖ นายณรงค์  กล่อมใจ 
๗๘๗ นายณรงค์  ครองชนม์ 
๗๘๘ นายณรงค์  เชาวน์ลิลิตกุล 
๗๘๙ นายณรงค์  ธีรจนัทรางกูร 
๗๙๐ นายณรงค์  พรรณจิตต ์
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๗๙๑ นายณรงค์  พลละเอียด 
๗๙๒ นายณรงค์ชยั  ทิพกนก 
๗๙๓ นายณรงคศ์ักดิ์  เฉลิมเกียรติ 
๗๙๔ นายดลเดช  พัฒนรัฐ 
๗๙๕ นายเดช  อิงคสิทธิ ์
๗๙๖ นายเดชฤทธิ์  ปัญจะมูล 
๗๙๗ นายถวัลย์  ทิมาสาร 
๗๙๘ นายถาวร  กุลโชติ 
๗๙๙ นายทรงชยั  โรหิตะชาติ 
๘๐๐ นายทรงศักดิ์  จันทรสาขา 
๘๐๑ นายทวีศักดิ์  ประสิทธิโศภิน 
๘๐๒ นายเทวัญ  สรรค์นิกร 
๘๐๓ นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ 
๘๐๔ นายธนวัฒน์  สวรรยาธิปัต ิ
๘๐๕ นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล 
๘๐๖ นายธวัชชัย  ทองม่ัง 
๘๐๗ นายธวัชชัย  รักขนาม 
๘๐๘ นายธัชชัย  สีสุวรรณ 
๘๐๙ นายธาตรี  นามะสนธิ 
๘๑๐ นายธานี  สีใส 
๘๑๑ นายธีรพล  ขวัญรัมย ์
๘๑๒ นายนคร  คัมภีระ 
๘๑๓ นายนะริทธิ์  ไชยะธน 
๘๑๔ นายนัทธี  บ่อสุวรรณ 
๘๑๕ นายนิกร  สุกใส 
๘๑๖ นายนิติธรรม  รัตนานิคม 

๘๑๗ นายนิพนธ์  สกลวาร ี
๘๑๘ นายนิราศ  รัตนะ 
๘๑๙ นายบุญญะพัฒน์  จันทรอุไร 
๘๒๐ นายบุญถิ่น  ม่ันเกษวิทย ์
๘๒๑ นายบุญยืน  คําหงษ์ 
๘๒๒ นายบุญเลิศ  พรหมจิรโชติ 
๘๒๓ นายบุญสืบ  แช่มช้อย 
๘๒๔ นายบุญเสริม  จิตเจนสุวรรณ 
๘๒๕ นายเบญจพล  เปรมปรีดา 
๘๒๖ นายประกาศิต  มหาสิงห์ 
๘๒๗ นายประทีป  พิทักษ์ 
๘๒๘ นายประพันธ์  ภู่งาม 
๘๒๙ นายประยงค์  สิริประเสริฐศิลป์ 
๘๓๐ นายประสาน  ธรรมสนอง 
๘๓๑ นายประเสริฐ  แย้มสรวล 
๘๓๒ นายปริญญา  จาติเสถียร 
๘๓๓ นายปวิณ  ชํานิประศาสน์ 
๘๓๔ นายปัญญา  งานเลิศ 
๘๓๕ พันจ่าอากาศเอก ปัญญา  สระทองอุ่น 
๘๓๖ นายปิติ  แก้วสลับสี 
๘๓๗ นายผดุง  วงษ์ทองคํา 
๘๓๘ นายพงษ์นรนิทร์  อัศวเศรณ ี
๘๓๙ นายพงษ์ศักดิ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ 
๘๔๐ นายพยม  ธารีชาญ 
๘๔๑ นายพยัคฆพันธุ์  โพธิแ์ก้ว 
๘๔๒ นายพรพจน์  เพ็ญพาส 
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๘๔๓ นายพรศักดิ์  สงวนผล 
๘๔๔ นายพลากร  บุญประคอง 
๘๔๕ นายพศิน  โกมลวิชญ ์
๘๔๖ นายพัลลภ  สิงหเสนี 
๘๔๗ นายพิชัย  ปรีชาพรประเสริฐ 
๘๔๘ นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ 
๘๔๙ นายพิรสิญจ์  พันธุ์เพง็ 
๘๕๐ นายพีรบูรณ์  ทองศิริเศรษฐ์ 
๘๕๑ นายพูลศักดิ์  เผ่าภูรี 
๘๕๒ นายไพบูลย์  ทาสระคู 
๘๕๓ นายไพบูลย์  ปัญจะ 
๘๕๔ นายไพรพัฒน์  รุ่งวิมลรัตน ์
๘๕๕ นายภัครธรณ์  เทียนไชย 
๘๕๖ นายภานุพงศ์  งานสําเร็จ 
๘๕๗ นายภิญโญ  ประกอบผล 
๘๕๘ นายภุชงค์  รังสินธุ ์
๘๕๙ นายมงคล  คําเพราะ 
๘๖๐ นายมงคล  ธรรมกิตติคุณ 
๘๖๑ นายมณเฑียร  หัสนันท ์
๘๖๒ นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน ์
๘๖๓ นายมนตรี  ชัยกาญจนกิจ 
๘๖๔ นายมนัส  คงวัฒนะ 
๘๖๕ นายมนัส  บุญอารีย์ 
๘๖๖ นายมานะ  สอนสารี 
๘๖๗ นายมานัส  ฉั่วสวัสดิ์ 
๘๖๘ นายเมตต์  เมตต์การุณ์จิต 

๘๖๙ นายไมตรี  เทศกาล 
๘๗๐ นายยุทธนินทร์  สุวรรณอําไพ 
๘๗๑ นายยุทธพงษ์  ภูมิพันธ ์
๘๗๒ นายระวีวงศ์  วงศ์ปราชญ ์
๘๗๓ นายรักษ์  ล้ีทรงศักดิ ์
๘๗๔ นายฤทธพิงค์  เตชะพันธุ ์
๘๗๕ นายเลอเกียรติ  แก้วศรีจันทร ์
๘๗๖ นายวงศศิริ  พรหมชนะ 
๘๗๗ นายวรรโณ  ภักดี 
๘๗๘ นายวรสิทธิ์  ชัยเลิศวณิชกุล 
๘๗๙ นายวัชระ  ทิพยพ์ิลา 
๘๘๐ นายวัชระ  บัวหอม 
๘๘๑ นายวัชระ  พัฒนสวัสดิ ์
๘๘๒ นายวัฒนะ  กันนะพันธุ ์
๘๘๓ นายวัลลภ  เทพภักดี 
๘๘๔ นายวิจิตร  สายเชื้อ 
๘๘๕ นายวิเชียร  โภชนกิจ 
๘๘๖ นายวิทูรัช  ศรีนาม 
๘๘๗ นายวินัย  วทิยานุกูล 
๘๘๘ นายวินัย  สิทธิมณฑล 
๘๘๙ นายวิรุฬห์  อัคคะ 
๘๙๐ นายวิศาล  เพชรคง 
๘๙๑ นายวิศิษฐ์  สิทธิสมบัติ 
๘๙๒ นายวุฒิพงศ์  จัตุรัตน ์
๘๙๓ นายศราวุธ  ศุภลักษณศึกษากร 
๘๙๔ นายศักดิ์ชัย  จ.ผลิต 
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๘๙๕ นายศักดิ์ประเสริฐ  เจริญประสิทธิ์ 
๘๙๖ นายศิริพัฒ  พัฒกุล 
๘๙๗ นายศุภชัย  วรรณรัตน ์
๘๙๘ นายสงวน  ธีระกุล 
๘๙๙ นายสนั่น  จอมใจ 
๙๐๐ นายสมชัย  มานวกุล 
๙๐๑ นายสมชาย  ปัญญเจริญ 
๙๐๒ นายสมชาย  เลิศพงศ์ภากรณ์ 
๙๐๓ นายสมชาย  วิทย์ดํารงค ์
๙๐๔ นายสมดี  คชายั่งยืน 
๙๐๕ นายสมบูรณ์  บุญแสงทิพย ์
๙๐๖ นายสมมิตร  ศิลป์ประเสริฐ 
๙๐๗ นายสมศักดิ์  นิลผาย 
๙๐๘ นายสมศักดิ์  พันปี 
๙๐๙ นายสมศักดิ์  สิทธิเสรี 
๙๑๐ นายสมหวัง  ดํารงพงศาวัฒน ์
๙๑๑ นายสมาน  แสงสอาด 
๙๑๒ นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร 
๙๑๓ สิบเอก สอาด  ศรีมณฑา 
๙๑๔ นายสักวรุณ  เตชะจิตอาภรณ์ 
๙๑๕ นายสัจจะ  ฤทธิกุลประเสริฐ 
๙๑๖ นายสานิต  ขันอาสา 
๙๑๗ นายสามารถ  จันทร์โคตร 
๙๑๘ นายสําเริง  สัมฤทธิ์ 
๙๑๙ นายสิทธพิงษ์  ไวฑูรย์เกียรต ิ
๙๒๐ ร้อยตรี สิทธิสันติ  วีระบูล 

๙๒๑ นายสิริวุฒิ  เหมทัต 
๙๒๒ นายสุขวัฒน์  สุขสวัสดิ ์
๙๒๓ นายสุชาติ  นพวรรณ 
๙๒๔ นายสุทธินนัท์  หลวงศร ี
๙๒๕ นายสุทธพิงษ์  จุลเจริญ 
๙๒๖ นายสุทรรศน์  คลังกําแหงเดช 
๙๒๗ นายสุเทพ  วุฒิศักดิ ์
๙๒๘ นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ 
๙๒๙ ว่าที่ร้อยตรี สุพีรพ์ัฒน์  จองพานิช 
๙๓๐ นายสุภัทร์  ศรีสุนทรพินติ 
๙๓๑ นายสุรพล  เล็กขาว 
๙๓๒ นายสุรพันธุ์  กองวารี 
๙๓๓ ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์  วงศาโรจน ์
๙๓๔ นายสุรินทร์  อุมารังษี 
๙๓๕ นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ 
๙๓๖ นายสุวัฒน์  สุวรรณภาชน ์
๙๓๗ นายสุเวช  ชัยทองด ี
๙๓๘ นายเสน่ห์  นนทะโชต ิ
๙๓๙ นายเสรี  ทวีพันธุ ์
๙๔๐ นายอดิสรณ์  กําเนิดศิริ 
๙๔๑ นายอนวัตร  ศุภศร ี
๙๔๒ นายอนันตพล  บุญช ู
๙๔๓ นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล 
๙๔๔ นายอมรเศรษฐ์  สุวรรณมาศ 
๙๔๕ นายอรรณพ  เพ็ชรวิเศษ 
๙๔๖ นายอรรถพร  สิงหวิชัย 
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๙๔๗ นายอัครเดช  เจิมศิริ 
๙๔๘ นายอาคม  ตรีเจริญ 
๙๔๙ นายอาณัติ  วิทยานุกูล 
๙๕๐ นายอุดร  น้อยทับทิม 
๙๕๑ นายเอกชัย  สวัสดี 
๙๕๒ นายโอฬาร  ศักยโรจน์กุล 
๙๕๓ พันตํารวจโท กฤษฎา  ริบรวมทรัพย ์
๙๕๔ นายกอบกูล  จันทวโร 
๙๕๕ นายกิตติ  สุระคําแหง 
๙๕๖ นายจรรยา  สระมัจฉา 
๙๕๗ พันตํารวจเอก ณรัชต์  เศวตนันทน ์
๙๕๘ พันตํารวจเอก ดุษฎี  อารยวุฒ ิ
๙๕๙ นายทรงพล  ธรรมคลองอาตม์ 
๙๖๐ นายนภินทร์  จอกลอย 
๙๖๑ พันตํารวจเอก นิรันดร์  อดุลยาศักดิ์ 
๙๖๒ นายประเสริฐ  ปํ้ากระโทก 
๙๖๓ นายปรีชา  โสวรรณ ี
๙๖๔ พันเอก ปิยะวัฒก์  ก่ิงเกตุ 
๙๖๕ นายไพฑูรย์  สว่างกมล 
๙๖๖ นายมณฑล  แก้วเก่า 
๙๖๗ นายศักยา  ชูใหม่ 
๙๖๘ นายสมศักดิ์  มีนาสิทธิโชค 
๙๖๙ นายสุรชัย  พุ่มแก้ว 
๙๗๐ นายเสรี  สระปัญญา 
๙๗๑ นายอายุตม์  สินธพพันธุ ์
๙๗๒ นายเกษม  กองกูล 

๙๗๓ นายธนัต  ศรีนา 
๙๗๔ นายธัชชัย  อุราสุข 
๙๗๕ นายนพดล  รอดเรืองเดช 
๙๗๖ นายประพันธ์  มนทการติวงศ ์
๙๗๗ นายพานิช  จิตร์แจ้ง 
๙๗๘ นายพูลศักดิ์  เศรษฐนันท ์
๙๗๙ นายรักษ์ศักดิ์  โชติชัยสถิตย ์
๙๘๐ นายวัยวฒัน์  อารีราษฏร์ 
๙๘๑ นายวิทยา  วิทยาศรัย 
๙๘๒ นายวิโรจน์  ทพิย์อาภรณ ์
๙๘๓ นายส่งศักดิ์  รูปแก้ว 
๙๘๔ นายสมใจ  บุญประสิทธิ์ 
๙๘๕ นายสมชาย  วงษ์ทอง 
๙๘๖ นายสันโดษ  เต็มแสวงเลิศ 
๙๘๗ นายสุภา  มะโนปัญญา 
๙๘๘ นายเกริกชัย  ชาติไทยไตรรงค ์
๙๘๙ นายจรูญ  นราคร 
๙๙๐ นายดําริห์  การควรคิด 
๙๙๑ นายนที  เมืองมา 
๙๙๒ นายประทีป  เพ็งตะโก 
๙๙๓ นายประยุธ  โอสธีรกุล 
๙๙๔ นายเผด็จ  สุขเกษม 
๙๙๕ นายไพฑูรย์  รัตน์เลิศลบ 
๙๙๖ นายไพโรจน์  แก้วจุฑานิต ิ
๙๙๗ นายมงคล  สิทธิหล่อ 
๙๙๘ นายวัชรานนท์  พยัคฆนนัทน ์
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เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๑๙๘๖ นางสาวจิราภรณ์  ตุลยานนท ์
๑๙๘๗ นางสาวพัชรี  พงษ์พิทักษ์ 
๑๙๘๘ นางสาวภคอร  วีระอมรกุล 
๑๙๘๙ นางมัณฑนา  สมุทวงศ์วิรยิะ 
๑๙๙๐ นางยุคุนธร  พงศศ์ุภผลกิจ 
๑๙๙๑ นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล 
๑๙๙๒ นางวัชรี  ธาดาธํารงเวช 
๑๙๙๓ นางสาวสุนันทา  กังวาลกุลกิจ 
๑๙๙๔ นางสาวอรุณี  พูลแก้ว 
๑๙๙๕ นางกานดาภรณ์  ทูลยอดพันธ ์
๑๙๙๖ นางสาวขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท ์
๑๙๙๗ นางจินตนา  ศรีทอง 
๑๙๙๘ นางสาวจุฑารัตน์  ปริญวชิรพัฒน ์
๑๙๙๙ นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษด ี
๒๐๐๐ นางชไมพร  เฝ้าทรัพย์ 
๒๐๐๑ นางชุลีวันทน์  สายสิงห์ทอง 
๒๐๐๒ นางชูสม  รัตนนิตย ์
๒๐๐๓ นางฐิตารีย์  ตันสุรัตน ์
๒๐๐๔ นางสาวณุวรรณา  อนันตกิจไพศาล 
๒๐๐๕ นางทองง้วน  แก้วเฮ้า 
๒๐๐๖ นางสาวนวลจันทร์  อาทโรประยูร 
๒๐๐๗ นางนวลถนอม  คงทน 
๒๐๐๘ นางนัยนา  ฤกษ์ดี 
๒๐๐๙ นางนิทรา  แย้มบุตร 
๒๐๑๐ นางบุญราศรี  ตั้งศรีวงศ ์
๒๐๑๑ นางประพีร์  เกิดเพิ่มพูล 

๒๐๑๒ นางสาวปราณี  นันทเสนามาตร์ 
๒๐๑๓ นางปรียา  ปาลิโพธิ 
๒๐๑๔ นางพรรณิภา  โกมลวิภาต 
๒๐๑๕ นางพรรณี  งามขํา 
๒๐๑๖ นางสาวพัชรี  ฟองเจริญ 
๒๐๑๗ นางพัชรี  วิรูหญาณ 
๒๐๑๘ นางเพ็ญพร  ศุภสุข 
๒๐๑๙ นางสาวภคมณฑน์  บุตรนิพันธ ์
๒๐๒๐ นางภัสวดี  เชื้อบัณฑิต 
๒๐๒๑ นางสาวรมย์ชลี  เนียมโภคะ 
๒๐๒๒ นางสาวรัตนา  มุ่ยเรืองศรี 
๒๐๒๓ นางวชิรา  ยุพการนนท ์
๒๐๒๔ นางวรชพร  เพชรสุวรรณ 
๒๐๒๕ นางวัจนา  กรกชมาศ 
๒๐๒๖ นางวิชุดา  เชยประทุม 
๒๐๒๗ นางสาวศิระภา  วาระเลิศ 
๒๐๒๘ นางสมใจ  อาจแสน 
๒๐๒๙ นางสมทรง  อาจลออ 
๒๐๓๐ นางสันวณี  สุวรรณจูฑะ 
๒๐๓๑ นางสาวสุนันทา  นิลวรรณ 
๒๐๓๒ นางสุวรรณี  คงพราหมณ์ 
๒๐๓๓ นางอุษา  สุปิยะพันธ์ 
๒๐๓๔ นางฐิติพร  บุณยธนะ 
๒๐๓๕ นางนรีพรรณ  สุวรรณกิตต ิ
๒๐๓๖ นางสาวเพลินใจ  แต้เกษม 
๒๐๓๗ นางสาวเพลินใจ  เหรียญนาค 
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 หน้า   ๘๗  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๒๕๕๗ นางสาวสรัณยา  เปรื่องวงศ์ 
๒๕๕๘ นางสันทนา  สุวรรณสรุัตน ์
๒๕๕๙ นางสิรวดี  สุขวัฒนน์ิจกูล 
๒๕๖๐ นางสิริรัชต  เมตตามิตรพงศ ์
๒๕๖๑ นางสุกัญญา  เวียงอินทร์ 
๒๕๖๒ นางสาวสุชาดา  โมกขมรรคกุล 
๒๕๖๓ นางสุนทรี  วิไลสรการ 
๒๕๖๔ นางสุรัชดา  เตชะภาสรนันทน์ 
๒๕๖๕ นางสาวสุรีย์  จงเสรีจิตต ์
๒๕๖๖ นางสุวรรณี  ไชยาศิริศิลป์ 
๒๕๖๗ นางสาวเสริมศรี  ผ่องศรี 
๒๕๖๘ นางหฤทัย  มีอุดร 
๒๕๖๙ นางสาวอนงค์กิตติ  โอภาศชาติ 
๒๕๗๐ นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน ์
๒๕๗๑ นางสาวอรกมล  เจนนิรมาณ 
๒๕๗๒ นางสาวอัจฉรพรรณ  ภาศิริวงศ ์
๒๕๗๓ นางสาวอุษณี  กระแจะจวง 
๒๕๗๔ นางอุษา  จิวะชาติ 
๒๕๗๕ นางจินตนา  สุรินทร์ศิรริัฐ 
๒๕๗๖ นางจุรี  จันทรทรพัย ์
๒๕๗๗ นางฉวีวรรณ  ธรรมิกานนท ์
๒๕๗๘ นางสาวทัศนีย์  ทองประทีป 

๒๕๗๙ นางสาวทัศรินทร์  เหล่าไพโรจน์ 
๒๕๘๐ นางสาวนฤชล  จงรุ่งเรือง 
๒๕๘๑ นางนิภากุล  บัวรุ่ง 
๒๕๘๒ นางปรียา  อรรถวานิช 
๒๕๘๓ นางเพลินพิศ  ปานสว่าง 
๒๕๘๔ นางภาวิณี  รุ่งทนต์กิจ 
๒๕๘๕ นางยุพดี  เมธยาภา 
๒๕๘๖ นางรัตตินันท์  นิธิโอฬารพงศ ์
๒๕๘๗ นางลดาวัลย์  นวลแจ่ม 
๒๕๘๘ นางสาววันทนา  ลีลาสงวน 
๒๕๘๙ นางสุภาวดี  เครือโชติกุล 
๒๕๙๐ นางสุวัฒนี  ไชยนันทน ์
๒๕๙๑ นางอมรา  ศรีคช 
๒๕๙๒ นางม่ิงขวัญ  วิชัยดิษฐ 
๒๕๙๓ นางนพมาศ  ไวยรัชพานิช 
๒๕๙๔ นางภัณณกร  ม่ันหมาย 
๒๕๙๕ นางกัญญา  วรรณโกวิท 
๒๕๙๖ นางสุธาสินี  สุขัคคานนท ์
๒๕๙๗ นางสุนี  กุลบุปผา 
๒๕๙๘ นางสุภาภรณ์  เอกอุรุ 
๒๕๙๙ นางอรุณศรี  เจริญพานิช 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายชาญยุทธ  เฮงตระกูล 
 ๒ นายมานะ  คงวุฒิปัญญา 

 ๓ นายเอกพจน์  วงศ์อารยะ 
 ๔ นายชัยวุฒิ  ผ่องแผ้ว 



 หน้า   ๑๐๘  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๑๐๔๔ นายจรินทร  สุทธนารักษ์ 
๑๐๔๕ นายจักรินทร์  โกมลศิร ิ
๑๐๔๖ นายจิตต์  พัฒนวิทยากุล 
๑๐๔๗ ร้อยโท จิรพงศ์  สิทธิประณีต 
๑๐๔๘ นายฉัตรชยั  ศักดิ์ศิลปชัย 
๑๐๔๙ นายชูลิต  สถาวร 
๑๐๕๐ นายฐิติเศรษฐ์  เศรษฐบุตร 
๑๐๕๑ นายทิฆัมพร  นาทวรทัต 
๑๐๕๒ นายธวัชชัย  พันธุรัตน ์
๑๐๕๓ นายธวัชชัย  เหล่าพิรุฬห์ 
๑๐๕๔ นายนิอันนุวา  สุไลมาน 
๑๐๕๕ นายปกายศักดิ์  สวัสดิสิงห์ 
๑๐๕๖ นายประพันธ์  ไพศาล 
๑๐๕๗ นายพงศ์พนัธ์  วัยวฒันะ 
๑๐๕๘ นายพงษ์ศักดิ์  อําไพพรรณ 
๑๐๕๙ นายพันธุ์ศักดิ์  มุสิกลัด 
๑๐๖๐ นายไพจิตร  วิบูลย์ธนสาร 
๑๐๖๑ นายไพโรจน์  กุลละวณิชย ์
๑๐๖๒ นายไพโรจน์  วิมลรัตน ์
๑๐๖๓ นายภูสิต  รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ ์
๑๐๖๔ นายมาตยวงศ์  อมาตยกุล 
๑๐๖๕ นายวรพันธ์  ประเสริฐยิ่ง 
๑๐๖๖ นายวรวุฒิ  ทงัสุภูต ิ
๑๐๖๗ นายวัชระ  รัตนวิไล 
๑๐๖๘ นายวิทยา  ภักดีโยธิน 
๑๐๖๙ นายวินัย  นิโครวนจํารัส 

๑๐๗๐ นายวิริทธิ์พล  สันติศราวฒุ ิ
๑๐๗๑ นายวีระชัย  ศรีสุวรรณนิเวศ 
๑๐๗๒ นายวีระศักดิ์  ไม้วัฒนา 
๑๐๗๓ นายวุฒิไกร  มุสิกชาติ 
๑๐๗๔ นายสัญญารักษ์  สินสกุล 
๑๐๗๕ นายสุชาติ  สินรัตน ์
๑๐๗๖ นายสุรศักดิ์  ปาลศรี 
๑๐๗๗ นายสุวพรรณ  มลิลา 
๑๐๗๘ นายเอกฉัตร  ศีตวรรัตน ์
๑๐๗๙ นายกมลโลจฒน์  เชียงวงค ์
๑๐๘๐ นายกรกต  ธํารงวงศ์สวัสดิ ์
๑๐๘๑ นายกฤตนัย  ปุญญะสิทธิ ์
๑๐๘๒ นายกฤษณ์  คงเมือง 
๑๐๘๓ เรือโท กฤษณ์  จินตะเวช 
๑๐๘๔ นายกฤษณ์  อุไรรัตน์ 
๑๐๘๕ นายกฤษณวรณุ  ไชยนิจ 
๑๐๘๖ นายกสิณ  นวลโคกสูง 
๑๐๘๗ นายกิจจา  กาญจนะวีระ 
๑๐๘๘ นายกิตติ  แสงประดิษฐ 
๑๐๘๙ พันตํารวจโท หม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร 
๑๐๙๐ นายเกริกชัย  ธีรภัคสิริ 
๑๐๙๑ นายเกรียงเดช  วัฒนวงษ์สิงห์ 
๑๐๙๒ นายเกรียงวิชญ์  ไกรพวิมล 
๑๐๙๓ นายเกษม  สินสุวรรณาภรณ์ 
๑๐๙๔ นายเกษมสุข  เพชรดี 
๑๐๙๕ นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิร ิ
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 หน้า   ๑๐๙  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๑๐๙๖ นายโกมล  ม่ันคง 
๑๐๙๗ นายโกสิน  พูลวัน 
๑๐๙๘ นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ ์
๑๐๙๙ นายไกรศักดิ์  วรทัต 
๑๑๐๐ นายไกรสร  กองฉลาด 
๑๑๐๑ นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณ ี
๑๑๐๒ นายขจรชัย  วัฒนาประยูร 
๑๑๐๓ นายคณกร  เครือวรรณ 
๑๑๐๔ นายคณิต  ศิลาอ่อน 
๑๑๐๕ นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ ์
๑๑๐๖ นายคมสัน  เจริญอาจ 
๑๑๐๗ นายคุณเดช  ถิรญาธรณ ์
๑๑๐๘ นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ 
๑๑๐๙ นายจรัญ  พุ่มพวง 
๑๑๑๐ นายจรัสศรี  ขุนทว ี
๑๑๑๑ นายจริน  ชาพรหมสิทธิ ์
๑๑๑๒ นายจรูญศักดิ์  ชลสุวรรณ 
๑๑๑๓ นายจักรไตรภพ  หนุนเพชร 
๑๑๑๔ นายจักริน  ฤกษ์รุจิพิมล 
๑๑๑๕ นายจิตวัฒน์  วิกสิต 
๑๑๑๖ นายเจด็จ  วีระนาคินทร ์
๑๑๑๗ นายเจต  รุจิวรรณ 
๑๑๑๘ นายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ 
๑๑๑๙ นายเจริญชัย  นพชาติสถิตย ์
๑๑๒๐ นายแจ่มนาที  มิลินทจินดา 
๑๑๒๑ นายฉลอง  ฆารเลิศ 

๑๑๒๒ นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล 
๑๑๒๓ นายเฉลิม  แก้วกระจ่าง 
๑๑๒๔ นายเฉลิมพล  ม่ันคั่ง 
๑๑๒๕ นายเฉลิมศักดิ์  แหงมงาม 
๑๑๒๖ นายชยันต์  ศิริมาศ 
๑๑๒๗ นายชรัส  บุญณสะ 
๑๑๒๘ นายชวพล  พันธุมรัตน ์
๑๑๒๙ นายชัชวาลย์  ศิริพันธ ์
๑๑๓๐ นายชัชวาลย์  แสงประพาฬ 
๑๑๓๑ นายชัยชนะ  ผลาพงศ ์
๑๑๓๒ นายชัยธวัช  เนียมศิร ิ
๑๑๓๓ นายชัยภัค  สุนทรหงส ์
๑๑๓๔ นายชัยยงค์  จําปา 
๑๑๓๕ นายชัยยา  เจิมจุติธรรม 
๑๑๓๖ นายชัยรัช  ไทยดํารงเดช 
๑๑๓๗ นายชัยฤทธิ์  เตนันทะโส 
๑๑๓๘ นายชัยวัฒน์  สารสมบัติ 
๑๑๓๙ นายชัยสิทธิ์  กิจธนากําจร 
๑๑๔๐ นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ ์
๑๑๔๑ นายชาคร  กัญจนวัตตะ 
๑๑๔๒ นายชาญ  อ่อนวงษ์ 
๑๑๔๓ นายชาญชัย  กุลมงคล 
๑๑๔๔ นายชิดชนก  ทับแสง 
๑๑๔๕ นายชุมพล  สุกใส 
๑๑๔๖ ว่าที่ร้อยตรี ชูชาติ  โต๊ะพาน 
๑๑๔๗ นายชูชาติ  สมสวย 



 หน้า   ๑๑๐  
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๑๑๔๘ นายชูศักดิ์  ชินะโรจน ์
๑๑๔๙ นายเชาวลิตร  แสงอุทัย 
๑๑๕๐ นายโชคดี  อมรวัฒน ์
๑๑๕๑ นายไชยยงค์  พทิักษ์สฤษดิ ์
๑๑๕๒ นายฐานิต  พรหมทอง 
๑๑๕๓ นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ 
๑๑๕๔ นายณรงค์  เนตรไสว 
๑๑๕๕ นายณรงค์  รักร้อย 
๑๑๕๖ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร 
๑๑๕๗ นายณรงคพ์ร  ณ พัทลุง 
๑๑๕๘ นายณรงคศ์ักดิ์  พลศักดิ์ 
๑๑๕๙ นายณวัฒน์  โตศักดิ ์
๑๑๖๐ นายณัฐพงษ์  สงวนจติร 
๑๑๖๑ นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ ์
๑๑๖๒ นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร 
๑๑๖๓ นายณัฐสิญจ์  ศรีพงษ ์
๑๑๖๔ นายดนัย  ยอดนิล 
๑๑๖๕ นายดํารง  โคตรพฒัน ์
๑๑๖๖ นายดํารง  ดีสกูล 
๑๑๖๗ นายดํารงชัย  เนรมิตตกพงศ ์
๑๑๖๘ นายดิเรก  ธรรมฤทธิ ์
๑๑๖๙ นายดุษฎี  คงศร ี
๑๑๗๐ นายถวิล  ศิริสวัสดิลก 
๑๑๗๑ นายถาวร  คงแก้ว 
๑๑๗๒ นายทรงพล  ใจกริ่ม 
๑๑๗๓ นายทรงพล  ภาสสกุลวงศ์ 

๑๑๗๔ นายทรงฤทธิ์  แก้วสุทธ ิ
๑๑๗๕ นายทรงวุฒิ  จันทร์ผ่องศร ี
๑๑๗๖ นายทวี  สัตยาไชย 
๑๑๗๗ นายทวี  สุทธถินอม 
๑๑๗๘ นายทวีป  บุตรโพธิ ์
๑๑๗๙ นายทวีศักดิ์  พันธ์วิเศษศักดิ ์
๑๑๘๐ นายทวีศักดิ์  ศรีวรขาน 
๑๑๘๑ นายทองดี  จอมวงศ์ 
๑๑๘๒ นายทัพพ์เทพ  สุนทรพลเชฏฐ์ 
๑๑๘๓ นายทิพย์  สายแก้ว 
๑๑๘๔ นายทิวา  วัชรกาฬ 
๑๑๘๕ นายธงชัย  บุตรนุชติ 
๑๑๘๖ พันตํารวจเอก ธงชัย  เย็นประเสริฐ 
๑๑๘๗ นายธเทวินทร์  ตตยิรัตน ์
๑๑๘๘ นายธนพล  จันทรนิมิ 
๑๑๘๙ นายธนา  ยันตรโกวทิ 
๑๑๙๐ นายธนิต  แสงพนัธุ ์
๑๑๙๑ นายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา 
๑๑๙๒ ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศิฑชัย  สามกษัตริย ์
๑๑๙๓ นายธวัช  เพชรวีระ 
๑๑๙๔ นายธวัชชัย  คําเพ็ง 
๑๑๙๕ นายธวัฒนช์ัย  ม่วงทอง 
๑๑๙๖ นายธํารง  เขมะรัตน์ 
๑๑๙๗ นายธีรชาติ  ฉัตรตระกูล 
๑๑๙๘ นายธีรพล  ศิรินานุวฒัน ์
๑๑๙๙ นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ 
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๑๒๐๐ นายธีระ  พงศ์ภิญโญโอภาส 
๑๒๐๑ นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา 
๑๒๐๒ นายธีระเชษฐ  สอนปะละ 
๑๒๐๓ นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ ์
๑๒๐๔ นายนครินทร์  กองทุน 
๑๒๐๕ นายนพดล  ชินะจิตร 
๑๒๐๖ นายนพดล  ประสมศักดิ์ 
๑๒๐๗ นายนพดล  ไพฑูรย ์
๑๒๐๘ นายนภา  บุณยเกียรติ 
๑๒๐๙ นายนริศร์  วรรณประภา 
๑๒๑๐ นายนอบ  คงพูน 
๑๒๑๑ พันจ่าอากาศเอก นิพันธ์  บุญหลวง 
๑๒๑๒ ว่าที่ร้อยตรี นิรนัดร์  ดุจจานุทัศน ์
๑๒๑๓ นายนิรันดร์  นิมิตรถวิล 
๑๒๑๔ นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร 
๑๒๑๕ นายแนบ  สินทอง 
๑๒๑๖ นายบรรลือ  สง่าจิตร 
๑๒๑๗ นายบรรเลง  สนั่นนาม 
๑๒๑๘ นายบัญญัติ  พงษ์ศรีกูร 
๑๒๑๙ นายบัญญัติ  ศรีอุทัย 
๑๒๒๐ นายบัณฑิต  ขานทะราชา 
๑๒๒๑ นายบําเพ็ญ  บินไทยสงค์ 
๑๒๒๒ นายบุญเติม  เรณุมาศ 
๑๒๒๓ นายบุญทวี  ฉิมพลีย ์
๑๒๒๔ นายบุญยัง  เรือนกูล 
๑๒๒๕ นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ 

๑๒๒๖ นายปพน  ฉายแสง 
๑๒๒๗ นายประกิจ  พงษ์ศิวาภัย 
๑๒๒๘ นายประกิต  ตันติวาลา 
๑๒๒๙ นายประจวบ  กันธิยะ 
๑๒๓๐ นายประจวบ  โพธิ์จันทร ์
๑๒๓๑ นายประจักษ์  ทักษณา 
๑๒๓๒ นายประเจียด  อักษรธรรมกุล 
๑๒๓๓ นายประดิษฐ์  ทายะมหา 
๑๒๓๔ นายประดิษฐ์  ยมานันท์ 
๑๒๓๕ นายประทีป  ฤทธิกุล 
๑๒๓๖ นายประทีป  ศิลปเทศ 
๑๒๓๗ นายประพนธ์  จันทร์สว่าง 
๑๒๓๘ นายประพาฬ  จันทร์ภิวัฒน ์
๑๒๓๙ นายประภาส  รักษาทรัพย ์
๑๒๔๐ นายประยุทธ  ธีระเดชพงศ ์
๑๒๔๑ นายประยุทธ  ศรีพนู 
๑๒๔๒ นายประวิทย์  ประวัติเมือง 
๑๒๔๓ นายประเวศ  เทศเรียน 
๑๒๔๔ นายประสพโชค  สุวรรณโรจน ์
๑๒๔๕ นายประสาน  อ่อนน้อม 
๑๒๔๖ นายประสาศน์  ภาคธูป 
๑๒๔๗ นายประเสริฐ  คาดสนิท 
๑๒๔๘ นายประเสิรฐ  ศรีพนารัตนกุล 
๑๒๔๙ นายปรัชญา  ศรีภา 
๑๒๕๐ นายปราชญา  กรองแก้วอาริยะ 
๑๒๕๑ นายปราโมช  เจนธัญกรณ์ 
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๑๒๕๒ นายปริญญา  เกษตรทัต 
๑๒๕๓ นายปรีชา  โชติทวีวัฒน ์
๑๒๕๔ นายปัญญา  เจนสาริกา 
๑๒๕๕ นายปัญญา  ศรีแก้ว 
๑๒๕๖ นายปิยิน  ตลับนาค 
๑๒๕๗ นายผจญ  นาวาวิจิต 
๑๒๕๘ นายผาชัย  โปรียานนท ์
๑๒๕๙ นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล 
๑๒๖๐ นายพงษ์ศักดิ์  เชาวนาศิริ 
๑๒๖๑ พันจ่าเอก พร  อัตตะสาระ 
๑๒๖๒ นายพรชัย  เชื้อชูชาติ 
๑๒๖๓ นายพรชัย  ถมกระจ่าง 
๑๒๖๔ นายพรชัย  มานะดี 
๑๒๖๕ นายพรรังสรรค์  มงคลประสิทธิ ์
๑๒๖๖ นายพลวัตน์  คําเพราะ 
๑๒๖๗ นายพัฒนธรณ์  กีรติรัฐวัฒน ์
๑๒๖๘ นายพิชัย  ทิพยรักษ์ 
๑๒๖๙ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ 
๑๒๗๐ นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล 
๑๒๗๑ นายพิพิธ  ภาระบุญ 
๑๒๗๒ นายพิสิฏฐ์  ชาญเฉลิมชัย 
๑๒๗๓ นายพิสิษฐ์  สินลือนาม 
๑๒๗๔ นายพีระพงษ์  บุบผามะตานัง 
๑๒๗๕ นายพีระศักดิ์  องกิตติกุล 
๑๒๗๖ นายพูลทรพัย์  สมบูรณ์ปัญญา 
๑๒๗๗ นายเพทาย  จารัตน ์

๑๒๗๘ นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์ 
๑๒๗๙ นายแพน  พรไตรศักดิ ์
๑๒๘๐ นายไพจิตร  ทิพย์เดช 
๑๒๘๑ นายไพรัช  หอมกลิ่น 
๑๒๘๒ นายไพศาล  ตรีธัญญา 
๑๒๘๓ นายภวัต  เลิศมุกดา 
๑๒๘๔ นายภัลลพ  พิลา 
๑๒๘๕ นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ 
๑๒๘๖ นายภานุวัฒน์  เจนประเสริฐ 
๑๒๘๗ นายภาสกร  บุญญลักษม์ 
๑๒๘๘ นายภูมิชัย  ตะพานแก้ว 
๑๒๘๙ นายภูริรัตน์  ธีรอรรถ 
๑๒๙๐ นายมงคล  นุ้ยศรีดา 
๑๒๙๑ นายมงคล  อดทน 
๑๒๙๒ นายมงคล  อติอนุวรรตน ์
๑๒๙๓ นายมณี  ฆังมณี 
๑๒๙๔ นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวฒัน ์
๑๒๙๕ นายมนัส  กาญจนคเชนทร์ 
๑๒๙๖ นายมนัส  อํ่าทอง 
๑๒๙๗ นายมนัสวรรธ  บุญสมวัฒนวงศ ์
๑๒๙๘ นายมนิต  ตั้งสกุล 
๑๒๙๙ นายมลศักดิ์  จงรักษ์ 
๑๓๐๐ นายมานพ  ปุสิงห์ 
๑๓๐๑ นายมานะ  ธูปแพ 
๑๓๐๒ นายมานัส  สุขรุ่งเรือง 
๑๓๐๓ นายมานิต  เพียรทอง 
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๑๓๐๔ นายมานิต  อนรรฆมาศ 
๑๓๐๕ นายมานิตย์  วงศ์อุดม 
๑๓๐๖ นายมีเดช  สายัณห์ 
๑๓๐๗ นายเมธี  สุพรรณฝ่าย 
๑๓๐๘ นายไมตรี  ไตรติลานันท ์
๑๓๐๙ นายยงยทุธ  สิงห์ธวัช 
๑๓๑๐ นายยรรยง  วิไลพงษ ์
๑๓๑๑ นายย่าน  ปราบกรี 
๑๓๑๒ นายรณชยั  จิตรวิเศษ 
๑๓๑๓ นายรณภพ  เหลืองไพโรจน ์
๑๓๑๔ นายระวี  ปราถน์วิทยา 
๑๓๑๕ นายรังสรรค์  ตันเจริญ 
๑๓๑๖ นายรังสรรค์  เอ่ียมบุตรลบ 
๑๓๑๗ นายรังสฤษดิ์  จิตด ี
๑๓๑๘ นายราชัย  กิติราช 
๑๓๑๙ นายราชิต  สุดพุ่ม 
๑๓๒๐ นายรุ่งโรจน์  อ่อนวงศ ์
๑๓๒๑ นายเรวัต  ประสงค์ 
๑๓๒๒ นายเรืองศิลป  แสงเจริญ 
๑๓๒๓ นายลือชัย  เจริญทรัพย ์
๑๓๒๔ นายเลอสันต์  ศศิพงศ ์
๑๓๒๕ นายเลิศบุศย์  กองทอง 
๑๓๒๖ นายเลิศพรไชย  ไชยฤทธิ ์
๑๓๒๗ นายวงเทพ  เขมวิรัตน ์
๑๓๒๘ นายวชิระ  ดวงมาตย์พล 
๑๓๒๙ นายวชิระ  สัณหสกุล 

๑๓๓๐ นายวรเทพ  วิโรจน์พันธุ ์
๑๓๓๑ นายวรนิติ์  มุตตาหารัช 
๑๓๓๒ นายวรพจน์  อินทรคําแหง ณ ราชสีมา 
๑๓๓๓ นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ 
๑๓๓๔ นายวราชัย  พิทักษ์ธรรม 
๑๓๓๕ นายวสันต์  ชํานาญจุ้ย 
๑๓๓๖ นายวัชรพงษ์  โพธิ์สูง 
๑๓๓๗ นายวัชรินทร์  รุ่งโรจน ์
๑๓๓๘ นายวัฒนชยั  มานะจิตร์ 
๑๓๓๙ นายวัฒนา  เกตุเนียม 
๑๓๔๐ นายวัฒนา  พุฒิชาต ิ
๑๓๔๑ นายวันชัย  สังฆบุตร 
๑๓๔๒ นายวิกรานต์  บุญเจริญ 
๑๓๔๓ ว่าที่ร้อยตรี วิชวุทย์  จินโต 
๑๓๔๔ นายวิชัย  วิพัฒน์เกษมสุข 
๑๓๔๕ นายวิชัย  สัมพันธรตัน ์
๑๓๔๖ นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ 
๑๓๔๗ นายวิทยา  มากปาน 
๑๓๔๘ นายวินัย  พันธุ์อยู ่
๑๓๔๙ นายวิบูลย์  ป้ันศิริ 
๑๓๕๐ นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ ์
๑๓๕๑ นายวิมล  ทิพยมณฑา 
๑๓๕๒ นายวิรัต  อสัมภินาวงศ์ 
๑๓๕๓ นายวิรัตน์  รักษ์พันธ ์
๑๓๕๔ นายวิรุฬ  พรรณเทว ี
๑๓๕๕ นายวิโรจน์  จ่ันกรด 
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๑๓๕๖ นายวิษณุ  บูรณะกิจภิญโญ 
๑๓๕๗ นายวิษณุ  ไมตรีรักษ์ 
๑๓๕๘ นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร ์
๑๓๕๙ นายวีระ  สิริอาชา 
๑๓๖๐ นายวีระชัย  ทองไพบูลย ์
๑๓๖๑ นายวีระชิต  ช่วยม่ันคง 
๑๓๖๒ นายวีระวัฒน์  วงศว์่องไว 
๑๓๖๓ นายวีระศักดิ์  ประภาวัฒน์เวช 
๑๓๖๔ นายวีระศักดิ์  ฤทธิเดช 
๑๓๖๕ นายวีระศักดิ์  สท้านพล 
๑๓๖๖ นายวีรัส  ประเศรษโฐ 
๑๓๖๗ นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท 
๑๓๖๘ นายวุฒิศักดิ์  คําปันติ๊บ 
๑๓๖๙ นายศรัทธา  คชพลายุกต์ 
๑๓๗๐ เรืออากาศโท ศักดิ์ชัย  หงษ์ทอง 
๑๓๗๑ นายศักดิ์ชาย  วงศ์กนิษฐ์ิ 
๑๓๗๒ นายศักดิ์ระพี  สายบัว 
๑๓๗๓ นายศักดิ์สิทธิ์  แย้มศร ี
๑๓๗๔ นายศันสนะ  ตันติชาต ิ
๑๓๗๕ นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง 
๑๓๗๖ นายศิริชัย  ศิริไปล์ 
๑๓๗๗ นายศิริวัฒน์  ขันติณรงค ์
๑๓๗๘ นายศุภการณ์  วงษ์กลํ่า 
๑๓๗๙ นายศุภชัย  ขันธะทิม 
๑๓๘๐ นายศุภโชค  จุ่งประสพมงคล 
๑๓๘๑ นายศุภวัชร  ศักดา 

๑๓๘๒ นายศุภสาร  สุริยะ 
๑๓๘๓ นายเศรษฐการย์  ทิพย์สุวรรณ 
๑๓๘๔ นายสงวน  แสงชาต ิ
๑๓๘๕ นายสถาพร  พงษ์นาค 
๑๓๘๖ นายสนั่น  ภู่สวัสดิ ์
๑๓๘๗ นายสนั่น  ศิลารัตน ์
๑๓๘๘ นายสนิท  ศรีวิหค 
๑๓๘๙ นายสมเกียรติ  ขวัญสุวรรณ 
๑๓๙๐ นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร 
๑๓๙๑ นายสมควร  ขันเงิน 
๑๓๙๒ นายสมชัย  อมรวัฒนสวัสดิ ์
๑๓๙๓ นายสมชาย  ไข่สุวรรณ ์
๑๓๙๔ นายสมชาย  บํารุงทรัพย ์
๑๓๙๕ นายสมเดช  ไพจิตรกุญชร 
๑๓๙๖ นายสมนึก  ธนเดชากุล 
๑๓๙๗ นายสมบัติ  ไชยกันยา 
๑๓๙๘ นายสมบูรณ์  ศิริเวช 
๑๓๙๙ นายสมบูรณ์  เหล่าสุนทรียา 
๑๔๐๐ นายสมปราชญ์  จงจิต 
๑๔๐๑ นายสมพงษ์  ศักดิ์สัจจา 
๑๔๐๒ นายสมภพ  ยนต์พันธ ์
๑๔๐๓ นายสมมาตร  จงวนิช 
๑๔๐๔ นายสมยศ  ศิลปีโยดม 
๑๔๐๕ นายสมลักษ์  แก้วชิงดวง 
๑๔๐๖ นายสมวาส  เครือระยา 
๑๔๐๗ นายสมศักดิ์  กุลฉันท์วิทย ์
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๑๔๐๘ นายสมศักดิ์  ทองกัญชร 
๑๔๐๙ นายสมศักดิ์  บุญนาค 
๑๔๑๐ นายสมศักดิ์  แย้มขะมัง 
๑๔๑๑ นายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ 
๑๔๑๒ นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย ์
๑๔๑๓ นายสมหมาย  กอดแก้ว 
๑๔๑๔ นายสมาน  จงอ้อมกลาง 
๑๔๑๕ นายสรธร  สันทดั 
๑๔๑๖ นายสรวิศ  ทําเนาว์ 
๑๔๑๗ นายสวงค์  ศรีอินทร ์
๑๔๑๘ นายสัญชัย  ทองอุทัย 
๑๔๑๙ นายสัญญา  ประเสริฐวิทย์ 
๑๔๒๐ นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม 
๑๔๒๑ นายสัมพันธ์  เนตตกุล 
๑๔๒๒ นายสัมฤทธิ์  พุฒศร ี
๑๔๒๓ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ 
๑๔๒๔ นายสายันต์  เฝ้าทรัพย ์
๑๔๒๕ นายสาโรช  คงนคร 
๑๔๒๖ นายสําราญ  ถาวงษ์เพีย 
๑๔๒๗ นายสําราญ  พรหมเมศ 
๑๔๒๘ นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม 
๑๔๒๙ นายสิทธพิร  เพชรล้ํา 
๑๔๓๐ นายสิทธพิร  สําลีรัตน ์
๑๔๓๑ นายสินชัย  ถนอมสิน 
๑๔๓๒ นายสุชัย  บุตรสาระ 
๑๔๓๓ นายสุชาติ  ธีระวงษ์พิทักษ์ 

๑๔๓๔ นายสุชาติ  สบาย 
๑๔๓๕ นายสุชาติกิตติ์  สุทธิกาศนีย์ธร 
๑๔๓๖ นายสุชีพ  พันธุ์จันทร ์
๑๔๓๗ นายสุทธิลักษณ์  รักษ์เจริญ 
๑๔๓๘ นายสุทร  บุญสิริชูโต 
๑๔๓๙ นายสุเทพ  พงษ์ใหม่ 
๑๔๔๐ นายสุเทพ  ลีละตานนท ์
๑๔๔๑ นายสุเทพ  วงษ์พานิช 
๑๔๔๒ นายสุธรรม  เพ็ชรเกตุ 
๑๔๔๓ นายสุธรรม  ยิ้มละมัย 
๑๔๔๔ นายสุธี  ทองแย้ม 
๑๔๔๕ ว่าที่พันตรี สุเนตร  ทองด ี
๑๔๔๖ นายสุพจน์  เที่ยงน้อย 
๑๔๔๗ นายสุพจน์  ประทุมสุวรรณ ์
๑๔๔๘ นายสุพจน์  หอมชื่น 
๑๔๔๙ นายสุพัฒน์  ศรีพนัธุ ์
๑๔๕๐ นายสุภาพ  แก้วตาทิพย ์
๑๔๕๑ นายสุมนชาติ  ธีระสูตร 
๑๔๕๒ นายสุมิตร  เกิดกลํ่า 
๑๔๕๓ ว่าที่ร้อยโท สุเมธ  ทองด ี
๑๔๕๔ นายสุเมธ  บุญยก 
๑๔๕๕ นายสุรกิจ  มุขสมบัติ 
๑๔๕๖ นายสุรชัย  คิวเจริญ 
๑๔๕๗ นายสุรชัย  บุษราคัม 
๑๔๕๘ นายสุรชัย  มณีประกร 
๑๔๕๙ นายสุรชัย  วัฒนาอุดมชัย 
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๑๔๖๐ นายสุรพจน์  นวมถนอม 
๑๔๖๑ นายสุรพล  บุรินทราพันธุ ์
๑๔๖๒ นายสุรพล  รุ่งอินทร ์
๑๔๖๓ นายสุรพล  ศรีวิโรจน ์
๑๔๖๔ นายสุรพันธ์  จิตรมาส 
๑๔๖๕ นายสุรศักดิ์  รุ่งฤทธิ ์
๑๔๖๖ นายสุรสันติ์  เพชรสุวรรณรังษ ี
๑๔๖๗ นายสุริยะ  กิติบุญญา 
๑๔๖๘ นายสุริยะ  วิริยะสวัสดิ ์
๑๔๖๙ นายสุริยณัห์  จิรสัตย์สุนทร 
๑๔๗๐ นายสุวัฒน์  ฤทธิ์สําเร็จ 
๑๔๗๑ นายสุวิชว์  ชูช่วยสุวรรณ 
๑๔๗๒ นายสุเวช  รุ่งแดง 
๑๔๗๓ นายเสงี่ยม  นันทะแสน 
๑๔๗๔ นายเสฐียรพงศ์  มากศิริ 
๑๔๗๕ นายเสน่ห์  พรหมโคตร 
๑๔๗๖ นายเสริมศักดิ์  โควานนท ์
๑๔๗๗ นายเสริมศักดิ์  วัฒนปรีชากุล 
๑๔๗๘ นายเสริมศักดิ์  สีสันต์ 
๑๔๗๙ นายโสภณ  คลํ้าชื่น 
๑๔๘๐ นายโสภณ  สุวรรณรัตน ์
๑๔๘๑ นายไสว  ตรังคประสิทธิ ์
๑๔๘๒ นายหัสนัย  จิตอารีย์ 
๑๔๘๓ นายอดิศร  เกียรติปิติ 
๑๔๘๔ นายอนันต์  กิตติรัตนวศิน 
๑๔๘๕ นายอนันต์  ไชยศักดิ ์

๑๔๘๖ นายอนันต์  บ่อน้อย 
๑๔๘๗ นายอนุรัตน์  ลีธีระประเสริฐ 
๑๔๘๘ นายอภิชาต  ฉุนพ่วง 
๑๔๘๙ นายอภิชาติ  ชุ่มเชื้อ 
๑๔๙๐ นายอภิวัฒน์  ธีระวาสน์ 
๑๔๙๑ นายอภิสรรค์  สง่าศรี 
๑๔๙๒ นายอยุธยา  คล้ายสิงห์ 
๑๔๙๓ นายอัคร  บุญเหลือ 
๑๔๙๔ นายอาคม  เหมบุปผกะ 
๑๔๙๕ นายอาทิตย์  บุญคง 
๑๔๙๖ นายอานนท์  มุสิกวัณณ ์
๑๔๙๗ นายอานุภาพ  เจริญสุข 
๑๔๙๘ นายอํานาจ  ไชยกาญจน์ 
๑๔๙๙ นายอํานาจ  พวงสําลี 
๑๕๐๐ นายอํานาจ  รอดบํารุง 
๑๕๐๑ นายอํานาจ  วิทยา 
๑๕๐๒ นายอิศรา  ทองธวัช 
๑๕๐๓ นายอิศเรศ  ฐิติมานะกุล 
๑๕๐๔ นายอุดมเดช  วิเศษพาณิชย์ 
๑๕๐๕ นายอุทัย  คําโท 
๑๕๐๖ นายเอกรัฐ  หลีเส็น 
๑๕๐๗ นายเอกราช  เอ่ียมเอ้ือยุทธ 
๑๕๐๘ นายเอกสิทธิ์  คุรุสิทธิ ์
๑๕๐๙ นายเอนก  สมสุข 
๑๕๑๐ นายจักรี  เปรมสมิทธ์ 
๑๕๑๑ นายชวลิต  ก้อนทอง 
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๓๕๓๕ นางสาวจิรานุช  คันธสุวรรณ 
๓๕๓๖ นางสาวณัฐนันท์  โชคล้ําบุญ 
๓๕๓๗ นางนฤมล  จิรสัทธรรม 
๓๕๓๘ นางปรารถนา  หัสมินทร์ 
๓๕๓๙ นางสาวปรีชญา  พุดน้อย 
๓๕๔๐ นางสาวพวงเพ็ญ  ชัยสิทธิ์ยทุธภาร 
๓๕๔๑ นางสาวพัทยา  เชิงสะอาด 
๓๕๔๒ นางสาวมีนา  อังครางกูล 
๓๕๔๓ นางยุวนารถ  รัตนสมบูรณ ์
๓๕๔๔ นางสาวเรวดี  ประสพศิลป 
๓๕๔๕ นางฤดีรื่น  เริงรณอาษา 
๓๕๔๖ นางสาววิไลลักษณ์  อภัย 
๓๕๔๗ นางสาวศมานันท์  หวังประเทือง 
๓๕๔๘ นางสาวศรีสุรางค์  ปิยะนันท ์
๓๕๔๙ นางสาวสมจิตร  เดิมธรณินทร ์
๓๕๕๐ นางสาวสุทัศนีย์  ราชเรืองระบิน 
๓๕๕๑ นางสุวรรณา  ชนินทร์วณชิย ์
๓๕๕๒ นางสาวอนงค์  จาตุธรรมผล 
๓๕๕๓ นางสาวอรสา  ชูพัฒนากิจ 
๓๕๕๔ นางกมลา  วงศ์ศุภบุตร 
๓๕๕๕ นางกรรณิกา  พันธุศิลป์ 
๓๕๕๖ นางกาญจนา  วงษ์สมุทร 
๓๕๕๗ นางสาวคมคาย  มัวจะบก 
๓๕๕๘ นางคําแข  ธรรมนิยาย 
๓๕๕๙ นางคํานึง  ภู่พงศ์ 
๓๕๖๐ นางสาวจันทนา  ชุมทัพ 

๓๕๖๑ นางจันทร  ธรรมรักษ์ 
๓๕๖๒ นางจารุ  รัตนชุม 
๓๕๖๓ นางจิรพร  เจริญสุข 
๓๕๖๔ นางสาวจิราพร  ปรีชาวิทย ์
๓๕๖๕ นางจุรีรัตน์  หริรักษ์ 
๓๕๖๖ นางจุไรรัชต์  ศรีอมร 
๓๕๖๗ นางสาวเฉลิมลักษณ์  นิลวงศ์วัฒนา 
๓๕๖๘ นางชฎาพร  กมลกิจไพศาล 
๓๕๖๙ นางชนิกานต์  ณ นคร 
๓๕๗๐ นางชนินันท์  ศรีธรีะวิศาล 
๓๕๗๑ นางชวาลี  เดือนดาว 
๓๕๗๒ นางณัฎฐิยาภรณ์  ศรีสุบรรณ ์
๓๕๗๓ นางณัทปภา  ปาละสิงห์ 
๓๕๗๔ นางดรรชนี  ตุ้มภู่ 
๓๕๗๕ นางดวงใจ  ศรัทธาสุข 
๓๕๗๖ นางดวงเดือน  กุแก้ว 
๓๕๗๗ นางดวงเดือน  ลอยผา 
๓๕๗๘ นางดารณี  กาญจนะ คุ้มสิน 
๓๕๗๙ นางเตือนใจ  อังกูรเกียรติ 
๓๕๘๐ นางทรงศรี  วัฒนวิกย์กิจ 
๓๕๘๑ นางสาวทวีวรรณ  บุญนาจเสวี 
๓๕๘๒ นางทิพวรรณ  แสงทองฉาย 
๓๕๘๓ นางธนัชพร  ศรีฟ้า 
๓๕๘๔ นางธัญลักษณ์  ชโลธรสทุธ ิ
๓๕๘๕ นางธารทิพย์  แวน่แก้ว 
๓๕๘๖ นางนนทิพา  เอกอุรุ 
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๓๕๘๗ หม่อมหลวงนันทิ  ปราโมช 
๓๕๘๘ นางนันทยิา  วงษ์พินิจ 
๓๕๘๙ นางนิชาดา  สุริยะเจริญ 
๓๕๙๐ นางนิตยา  ยินด ี
๓๕๙๑ นางนิศารัตน์  วัฒนะบุตร 
๓๕๙๒ นางเนรัญชรา  โตสุพันธุ ์
๓๕๙๓ นางแน่งน้อย  พุ่มพวง 
๓๕๙๔ นางบรรเจิด  คงมี 
๓๕๙๕ นางบุญศรี  วิไลจิตต์ 
๓๕๙๖ นางเบญจมาส  ชัณวิจิตร 
๓๕๙๗ นางสาวประไพพรรณ  พงศ์มาศ 
๓๕๙๘ นางประภัสสร  ศิริแสงชัยกุล 
๓๕๙๙ นางสาวประภัสสร  อุราสาย 
๓๖๐๐ นางประภา  เฉลยทิพย ์
๓๖๐๑ นางประสานสุข  เขียวแก้ว 
๓๖๐๒ นางปราณี  รัตนประยูร 
๓๖๐๓ นางปรารถนา  ผ่านสถิน 
๓๖๐๔ นางสาวปาณี  นาคะนาท 
๓๖๐๕ นางสาวปิยะรัตน์  ล่ิวลักษณียนาวิน 
๓๖๐๖ นางเปรมจิต  งานไว 
๓๖๐๗ นางผานิดา  ภู่นภาประเสริฐ 
๓๖๐๘ นางสาวพจนา  สุจํานงค์ 
๓๖๐๙ นางพจวรรณ  คูณทวีลาภผล 
๓๖๑๐ นางสาวพนิดา  พานทองด ี
๓๖๑๑ นางพรทิพย์  ตปนียากร 
๓๖๑๒ นางพรทิพย์  รัตนเสว ี

๓๖๑๓ นางสาวพรทิพย์  วีระชัย 
๓๖๑๔ นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข 
๓๖๑๕ นางพวงเพชร  นาคชาต ิ
๓๖๑๖ นางพวงเพ็ชร  จินะวงศ ์
๓๖๑๗ นางพักตร์พิไล  อายุวัฒน ์
๓๖๑๘ นางสาวพิมพ์มาดา  วิชัยธนพัฒน ์
๓๖๑๙ นางสาวเพ็ญแข  ศรีสุทธิกุล 
๓๖๒๐ นางสาวเพ็ญศรี  เจริญสุทธิพันธ ์
๓๖๒๑ นางไพเราะ  รอยตระกูล 
๓๖๒๒ นางสาวมะลิ  ยู้บุญยงค์ 
๓๖๒๓ นางมาลี  จรดล 
๓๖๒๔ นางรวงทอง  มาลากาญจน์ 
๓๖๒๕ นางรวิภัทร  ตันติเสรีรตัน ์
๓๖๒๖ นางรัชนี  ค่ายสงคราม 
๓๖๒๗ นางรัชภร  ชัยกรเริงเดช 
๓๖๒๘ นางสาวรัตนา  บัวเพชร 
๓๖๒๙ นางรัตนา  ภิรมย์ 
๓๖๓๐ นางลภัสรดา  สกุลศักดิ์ 
๓๖๓๑ นางลมโชย  อุยยะพัฒน ์
๓๖๓๒ นางละมุลดี  เทพมณี 
๓๖๓๓ นางสาวลักขณา  มนิมนากร 
๓๖๓๔ นางวนิดา  วรรณพงษ ์
๓๖๓๕ นางวรรณดี  นพคุณสมบูรณ ์
๓๖๓๖ นางวรรณวิมล  ดั่นประดิษฐ์ 
๓๖๓๗ นางสาววรรณา  กําเหนิดงาม 
๓๖๓๘ นางวราภรณ์  เขาวงศ์ทอง 
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๓๖๓๙ นางวราภา  อัญชนา 
๓๖๔๐ นางสาววันทนา  รุ่งเรืองศักดิ์ 
๓๖๔๑ นางวันพร  จันทร์เวโรจน ์
๓๖๔๒ นางวินิจ  ศัพท์พนัธุ ์
๓๖๔๓ นางวิภาภรณ์  สุขเพสน์ 
๓๖๔๔ นางวิไลวรรณ  ไกรโสดา 
๓๖๔๕ นางสาววิไลวรรณ  สันหนองเมือง 
๓๖๔๖ นางวิไลวรรณ  สาธิตสมิตพงษ ์
๓๖๔๗ นางศรีเพ็ญ  สนั่นนาม 
๓๖๔๘ นางสาวศรีวรรณา  จันทร์จิตเพ็ชร 
๓๖๔๙ นางศรีสุรางค์  รวมธรรม 
๓๖๕๐ นางศิรินันท์  รักขตวิงศ ์
๓๖๕๑ นางสาวสมจิตร์  หวังทรัพยท์ว ี
๓๖๕๒ นางสมเจตน์  พรหมสุนทร 
๓๖๕๓ นางสมศรี  ถินคําเชิด 
๓๖๕๔ นางสาวสมศรี  ศรีจรรยา 
๓๖๕๕ นางสาวสมศรี  ศิริสุริยเดช 
๓๖๕๖ นางสังวรณ์  วิมลเจริญ 
๓๖๕๗ นางสังวาลย์  คันธะวงศ ์
๓๖๕๘ นางสายชล  สิงห์สุวรรณ 
๓๖๕๙ นางสายพิรุณ  น้อยศิร ิ
๓๖๖๐ นางสําฤทธิ์  ศรีประภาพงศ์ 
๓๖๖๑ นางสิริโสภา  เลิศคอนสาร 
๓๖๖๒ นางสุกัญญา  รุ่งมณี 
๓๖๖๓ นางสุดถนอม  ไชยเทพ 
๓๖๖๔ นางสุนิสา  บุณยาทิษฐาน 

๓๖๖๕ นางสุพัตรา  ส่งเสริม 
๓๖๖๖ นางสุพิทย์  พรพระ 
๓๖๖๗ นางสุภัตรา  ล้ีละวงศ์ 
๓๖๖๘ นางสุภาพร  พุกกะรัตน์ 
๓๖๖๙ นางสาวสุภารัตน์  เอกวานิช 
๓๖๗๐ นางสาวสุมนา  สุดรัก 
๓๖๗๑ นางสุมาลี  เลี้ยงตระกูลงาม 
๓๖๗๒ นางสาวสุรีนาฎ  ชุมแวงวาปี 
๓๖๗๓ นางเสาวนีย์  อินนาคกูล 
๓๖๗๔ นางสาวแสงจันทร์  วัฒนวานิชย์กุล 
๓๖๗๕ นางสาวอนงค์  ล้ิมสกุล 
๓๖๗๖ นางสาวอรษา  โพธิ์ทอง 
๓๖๗๗ นางอรัญญา  เชื้อทอง 
๓๖๗๘ นางอรุณโรจน์  วิริยะจิตต ์
๓๖๗๙ นางอัจฉรา  เทพไตรรัตน ์
๓๖๘๐ นางอัมพวัน  ศรีวรรณยศ 
๓๖๘๑ นางอาทิตตยา  นิลสุข 
๓๖๘๒ นางอําพัน  รุ่งแจ้ง 
๓๖๘๓ นางสาวอุทัยวรรณ  พลนุรักษ์ 
๓๖๘๔ นางอุทัยวรรณ  เพ็ญสวัสดิ ์
๓๖๘๕ นางอุบล  ปาลานุสร 
๓๖๘๖ นางสาวอุไรวรรณ  พูลมา 
๓๖๘๗ นางเอมอร  ประสิทธิ์สุข 
๓๖๘๘ นางจันทนา  วิธีเจริญ 
๓๖๘๙ นางสาวนฤมล  ล้ิมพานิช 
๓๖๙๐ นางพเยีย  ชูอาตม์ 




