
 หนา   ๒๐๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๓ นางมยุรี  วรเดช 
 ๔ นางมาสสุรีย  ศรีพรหมมา 
 ๕ นางรัตนา  สัยยะนิฐี 

 ๖ นางสุชานี  แสงสุวรรณ 
 ๗ นางสาวอุทุมพร  กังวาลไกล 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ ฯ 
 ๑ นายจิระศักด์ิ  อําแดงพิน 
 ๒ นายธิติพงษ  อยูโพธิ์ 
 ๓ นายมาโนช  นิรุตตินานนท 
 ๔ นายวรพจน  หัตถพันธุ 
 ๕ นายวีรเดช  ชั้นอนิทรงาม 
 ๖ นายอาทิตย  เผาจินดา 
 ๗ นางคนึง  นาคประยูร 
 ๘ นางสาวจริยาภรณ  การสมลาภ 

 ๙ นางสาวเนาวรัตน  นุเทศ 
 ๑๐ นางสาวบุษบา  โทนสุวรรณ 
 ๑๑ นางมณฑา  บัวทรัพย 
 ๑๒ นางมธุรส  ชีชาง 
 ๑๓ นางวชิรา  ทองตัน 
 ๑๔ นางสาวสายหยุด  สุวรรณภานนท 
 ๑๕ นางสาวิตรี  บํารุงราชหิรัณย 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

๑  นางประคองศรี  หาญตระการพงษ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ๑ นายฉลองรัฐ  ดําขํา 
 ๒ นายณัฐวัตร  เทศมงคล 
 ๓ นายไตรพันธ  คงกําเนิด 
 ๔ นายทวีศักด์ิ  มหารัตนวงศ 
 ๕ นายทอง  ทองสุก 
 ๖ นายนภดล  บุญญชะลิโต 
 ๗ นายนิรันดร  กฤติวาณิชย 
 ๘ นายประพันธ  อรรจนกุล 

 ๙ นายพรชัย  ทองย่ิงสกุล 
 ๑๐ นายพิชิต  ศรีวัฒนพงศ 
 ๑๑ นายพิทยา  นามแดง 
 ๑๒ นายพุทธิภรณ  เย็นทรัพย 
 ๑๓ นายไพโรจน  ล้ิมจํารูญ 
 ๑๔ นายไพศาล  กิจภาค 
 ๑๕ นายมนตรี  บุญญยูวะ 
 ๑๖ นายรมไทร  จินตกานนท 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๑๗ นายวิชิต  คลองแคลว 
 ๑๘ นายสมบัติ  บานเย็น 
 ๑๙ นายสมพงษ  เกิดกลิ่นหอม 
 ๒๐ นายสุครีพ  พิพิธกุล 
 ๒๑ นายสุทัศน  กาหลง 
 ๒๒ นายสุธี  อินทรสกุล 
 ๒๓ นายอนนต  เพช็รแกว 
 ๒๔ นายอภิชาต  สุติคา 
 ๒๕ นายอาทิตย  ฟุงเกียรติไพบูลย 
 ๒๖ นายอินทร  มาสุวรรณ 
 ๒๗ นางสาวจิตรา  ชายะกุล 
 ๒๘ นางสาวจินตนา  วัฒนภินันทชัย 
 ๒๙ นางจุไรรัตน  รักษาวงศศักด์ิ 
 ๓๐ นางสาวเฉลิมวรรณ  เดชะชาติ 
 ๓๑ นางณัฐญา  เอี้ยวสกุล 
 ๓๒ นางดวงนวล  ขณะรัตน 
 ๓๓ นางสาวดาริกา  จรัณยานนท 
 ๓๔ นางสาวตวงพร  ทศรัตน 
 ๓๕ นางทัศนีย  วรรณทอง 
 ๓๖ นางสาวทิพย  ขําสุนทร 
 ๓๗ นางนันทวัน  มีชัยศรี 
 ๓๘ นางนิตยา  มูลเหลา 
 ๓๙ นางบุญลือ  วงศสุวัฒน 
 ๔๐ นางสาวบุษบา  ขันธสนธิ ์
 ๔๑ นางปราณี  สัจจาสัย 
 ๔๒ นางปวีณา  สงรัศม ี

 ๔๓ นางพรรณี  ทัศนย่ิงยง 
 ๔๔ นางสาวพอใจ  ปนทอง 
 ๔๕ นางสาวพัชนี  คิดการดี 
 ๔๖ นางพัชนี  หรรษาจารุพันธ 
 ๔๗ นางสาวพิภัทรา  สุวรรณบัตร 
 ๔๘ นางพิมพญา  ประสิทธิ์ผล 
 ๔๙ นางพิมพา  เหลาขวัญสถิตย 
 ๕๐ นางพิสมัย  นามแดง 
 ๕๑ นางมณสิญา  เผาไทย 
 ๕๒ นางมะลิวัลย  จําปกาง 
 ๕๓ นางมาลี  พรหมถาวร 
 ๕๔ นางยุพิน  วุฒิศิลป 
 ๕๕ นางรัชนีวรรณ  ตาฬุมาศสวัสด์ิ 
 ๕๖ นางราณี  ยอดรัก 
 ๕๗ นางสาวรานี  นิติธรรม 
 ๕๘ นางละมัย  ศิริไปล 
 ๕๙ นางสาวลัดดาวัลย  อโณทัยนาท 
 ๖๐ นางวนิดา  ไหวคิด 
 ๖๑ นางวิยะดา  ชาตอริยะกุล 
 ๖๒ นางวิไลลักษณ  สิทธิกุล 
 ๖๓ นางศิริวรรณ  แฝงโยธา 
 ๖๔ นางสาวสายสมร  บุญประดิษฐ 
 ๖๕ นางสาวสุจิตรา  ขวัญวงษทิม 
 ๖๖ นางสุดารัตน  หลายทวีวัฒน 
 ๖๗ นางสุนันทา  บรรณสาร 
 ๖๘ นางสุนันท  สอทา 



 หนา   ๒๐๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๖๙ นางสุภาพร  จําเนียรสวัสด์ิ 
 ๗๐ นางสุภาวดี  หงษสัมฤทธิ์ 
 ๗๑ นางสาวสุมาลี  จันทรกําเนิด 
 ๗๒ นางสุวคนธ  นิ้มเจริญสุข 
 ๗๓ นางสาวสุวรรณา  อํานวยเกียรติ 
 ๗๔ นางเสาวนิตย  พงษประไพ 

 ๗๕ นางสาวอรพรรณ  ธาราศักด์ิ 
 ๗๖ นางอรุณี  นิลพฤกษ 
 ๗๗ นางอัจฉรา  พงษประเสริฐสุข 
 ๗๘ นางสาวอธัยา  กมลมาตยากุล 
 ๗๙ นางสาวอุทุมพร  เศวตมาลย 
 ๘๐ นางอุไรวรรณ  จิตรีโภชน 

กรมชลประทาน 
 ๑ นายกรุงธน  นิลสลัว 
 ๒ นายกฤตย  สวาสด์ิมิตร 
 ๓ นายกวี  โอฐวารี 
 ๔ นายกําจร  พลอยนอย 
 ๕ นายกําธร  วงศศุภลักษณ 
 ๖ นายกิจชภณ  ทิพยรอด 
 ๗ นายกิตติ  มั่งสมบูรณ 
 ๘ นายกิตติพงษ  สิทธิบุศย 
 ๙ นายกุณฑล  มนตไชยะ 
 ๑๐ นายเกรียงศักด์ิ  ศรีวิวัฒน 
 ๑๑ นายเกษม  สงวนวงศ 
 ๑๒ นายไกรฤกษ  อินทชยะนันท 
 ๑๓ นายขจรศักด์ิ  ออกสุข 
 ๑๔ นายคณิต  คลังทอง 
 ๑๕ นายจรุณ  เหมือนเพช็ร 
 ๑๖ นายจรูญ  เกียรติกุล 
 ๑๗ นายจรูญ  รักษาสัตย 
 ๑๘ นายจะเด็ด  สุวรรณธรรมา 
 ๑๙ นายจักรกริช  ทองงามขํา 

 ๒๐ นายจักรกฤษ  แจงกรณ 
 ๒๑ นายจารึก  สินธุรัตน 
 ๒๒ นายจําเริญ  เจริญมาก 
 ๒๓ นายจิรัฐติ  สนิทใจ 
 ๒๔ นายเจตนวุฒิ  ประเสริฐประศาสน 
 ๒๕ นายเจริญศักด์ิ  กันแสง 
 ๒๖ นายฉนําชัย  โกมารกุล  ณ  นคร 
 ๒๗ นายฉลอง  มาละวงษ 
 ๒๘ นายฉัตรชัย  บุญลือ 
 ๒๙ นายชรินทร  หลอใจ 
 ๓๐ นายชลอ  ขําเดช 
 ๓๑ นายชวน  เพ็งอิม่ 
 ๓๒ นายชัชวาลย  กําเหนิดนนท 
 ๓๓ นายชัยยศ  ผิวผอง 
 ๓๔ นายชัยยศ  เริงทัย 
 ๓๕ นายชัยรัตน  เกื้ออรุณ 
 ๓๖ สิบเอก  ชัยรัตน  ศรีสิงห 
 ๓๗ นายชาญ  รุงรําพรรณ 
 ๓๘ นายชาญชัย  สุรัตนากร 



 หนา   ๒๐๕ (เลมที่  ๑๕) 
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 ๓๙ นายชาญณรงค  สังคหะ 
 ๔๐ นายชาติชาย  จินดาวัฒน 
 ๔๑ นายชาลี  สถาวร 
 ๔๒ นายชํานาญ  ดาษเวช 
 ๔๓ นายชุติวัต  คําเอี่ยม 
 ๔๔ นายชุมพร  เหมือนกรุด 
 ๔๕ นายชุมพล  จุลศรีไกวัลย 
 ๔๖ นายเชวงศักด์ิ  ขัตติยะสุวงศ 
 ๔๗ นายเชาว  ทองดี 
 ๔๘ นายฐานันต  อังศนุาค 
 ๔๙ นายณรงค  จินาสวัสด์ิ 
 ๕๐ นายณรงค  บุญอินทร 
 ๕๑ นายณรงค  ปญจะ 
 ๕๒ นายณรงค  มาเกตุ 
 ๕๓ นายณรงคศักด์ิ  สิงหรุงเรือง 
 ๕๔ นายณัฐพงศ  เทียนมณเฑียร 
 ๕๕ นายเดนพันธ  รอดสมนาม 
 ๕๖ นายถวิล  ใจรักษ 
 ๕๗ นายทรงพล  กําลังเกง 
 ๕๘ นายทรงพล  พงศพัฒนกาญจน 
 ๕๙ นายทวนทอง  วงคทะกัน 
 ๖๐ นายทองศุข  บุญปกครอง 
 ๖๑ นายทองสุก  นามศิริ 
 ๖๒ นายเทอดไทย  ทรงเจริญ 
 ๖๓ นายเทอดศักด์ิ  สมชอบ 
 ๖๔ นายธงชัย  จงเจริญ 

 ๖๕ นายธนกร  คุมเสาร 
 ๖๖ นายธนศักด์ิ  รามสูต 
 ๖๗ นายธนสาร  จันทโสภณโน 
 ๖๘ นายธนู  คลายมุข 
 ๖๙ นายธรรมนพ  โรจนสัตตรัตน 
 ๗๐ นายธวัชชัย  เขมะรัตน 
 ๗๑ นายธานี  ภานุโศภิษฐ 
 ๗๒ นายธีระ  บุญโอภาส 
 ๗๓ นายนพปฎล  วัฒนานนัท 
 ๗๔ นายนพพร  ประสิทธิผล 
 ๗๕ นายนรินทร  หลักสมบูรณ 
 ๗๖ นายนเรศร  สุดโททอง 
 ๗๗ นายนฤทธิ์  บัวจันทร 
 ๗๘ นายนวพงศ  โกมลกิติสกุล 
 ๗๙ นายนัด  เนตรมณีสุก 
 ๘๐ นายนําพล  ประทุมรัตน 
 ๘๑ นายนิคม  สุวรรณโกมุท 
 ๘๒ นายนิคม  เสาวภาคยพร 
 ๘๓ นายนิทัศน  ภูวัฒนกุล 
 ๘๔ นายนิรันดร  พินธุทอง 
 ๘๕ นายนิรุตด์ิ  เหรียญสุวงษ 
 ๘๖ นายบรรจง  จีระสุวรรณ 
 ๘๗ นายบรรพต  พิลาแดง 
 ๘๘ นายบัญญัติ  ซายหุย 
 ๘๙ นายบุญชู  ยุชัย 
 ๙๐ นายบุญเพ็ง  เกษร 
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 ๙๑ นายบุญรอง  ผกากรอง 
 ๙๒ นายบุญเลิศ  ศรีศุภอรรถ 
 ๙๓ นายบุญเลิศ  โอวาสิทธิ ์
 ๙๔ นายบุญสืบ  คําวงศ 
 ๙๕ นายบุญเส็ง  ต้ังวานิชกพงษ 
 ๙๖ นายประกอบ  บัวแกว 
 ๙๗ นายประทีป  คงสม 
 ๙๘ นายประทีป  จ่ันแกว 
 ๙๙ นายประมวล  อุนใจ 
 ๑๐๐ นายประยุทธ  เจนวิชช ุ
 ๑๐๑ นายประยุทธ  สอิ้งทอง 
 ๑๐๒ นายประยูร  ภาชีรัตน 
 ๑๐๓ นายประวัติ  จินดา 
 ๑๐๔ นายประวัติ  เทียนศิริ 
 ๑๐๕ นายประสาท  โสดาลี 
 ๑๐๖ นายประสิทธิ์  ไชยเสนา 
 ๑๐๗ นายประสิทธิ์  พิชัยฤกษ 
 ๑๐๘ นายประสิทธิ์  สวรรยาพานิช 
 ๑๐๙ นายประสิทธิ์  สีโท 
 ๑๑๐ นายประเสริฐ  ปราบปรี 
 ๑๑๑ นายประหยัด  ปนทนา 
 ๑๑๒ นายปราโมทย  จิตรมาต 
 ๑๑๓ นายปราโมทย  พรมสวัสด์ิ 
 ๑๑๔ นายปรีชา  สุดเมือง 
 ๑๑๕ นายปรีดา  สุวรรณสิงห 
 ๑๑๖ นายปญญา  รอดโต 

 ๑๑๗ นายปยะพงษ  จตุรนตรัศมี 
 ๑๑๘ นายปยะพล  พิชญาภรณ 
 ๑๑๙ นายพงศศักด์ิ  เหง่ียมไพศาล 
 ๑๒๐ นายพนม  กออิฐ 
 ๑๒๑ นายพนิช  เครือคันธมาศ 
 ๑๒๒ นายพละ  จําลอง 
 ๑๒๓ นายพายัพ  สองเมืองแกน 
 ๑๒๔ นายพิชัย  ทองทาบ 
 ๑๒๕ นายพิชัย  เลี่ยนกัตวา 
 ๑๒๖ นายพินิต  ลํ้าพระเวทย 
 ๑๒๗ นายพิรุณ  อายุวัฒน 
 ๑๒๘ นายพิสดาร  ชมภูแดง 
 ๑๒๙ นายพิสันต  ผุสดี 
 ๑๓๐ นายพีระชาติ  อุดาการ 
 ๑๓๑ นายเพชรรัตน  สุริยวรรณ 
 ๑๓๒ นายไพฑูรย  ตรีเจริญ 
 ๑๓๓ นายไพบูลย  ชํานาญดี 
 ๑๓๔ นายไพบูลย  ชินวงศ 
 ๑๓๕ นายไพบูลย  ทรัพยสุทธิ์ 
 ๑๓๖ นายไพบูลย  มั่นเข็มทอง 
 ๑๓๗ นายไพบูลย  ยงคประดิษฐ 
 ๑๓๘ นายไพรบูลย  อยูมั่น 
 ๑๓๙ นายไพโรจน  จันทรอินทร 
 ๑๔๐ นายไพโรจน  ปยกุล 
 ๑๔๑ นายไพโรจน  แสนสุด 
 ๑๔๒ นายไพลิน  นชุถาวร 
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 ๑๔๓ นายภาณุวัฒน  ดวงนภา 
 ๑๔๔ นายภานุวัฒน  สุขเกษม 
 ๑๔๕ นายมงคล  ศรีตุลา 
 ๑๔๖ นายมนชัย  สวัสดิวารี 
 ๑๔๗ นายมนตรี  ประกอบกิจ 
 ๑๔๘ นายมนัส  ก่ิงสวัสด์ิ 
 ๑๔๙ นายมนัส  ศรีประดิษฐ 
 ๑๕๐ นายมังกร  สมัครเขตรการ 
 ๑๕๑ นายมานะ  นิลพฤกษ 
 ๑๕๒ นายมานิตย  เกตุพันธ 
 ๑๕๓ นายมานิตย  ปลั่งสมบัติ 
 ๑๕๔ นายเมษา  ชนะจิตต 
 ๑๕๕ นายยงยุทธ  กฤตยานวัช 
 ๑๕๖ นายยอดเย่ียม  สนประเทศ 
 ๑๕๗ นายระพิน  บุญมาก 
 ๑๕๘ นายรังสรรค  ภาคสุวรรณ 
 ๑๕๙ นายรุงโรจน  รอดบุญฤทธิ์ 
 ๑๖๐ นายเริงศักด์ิ  ออนแกว 
 ๑๖๑ นายเรืองศักด์ิ  บุญม ี
 ๑๖๒ นายลิขิต  วงศชาลี 
 ๑๖๓ นายลือชัย  รัชตะอดุลศิลป 
 ๑๖๔ นายวชิรศักด์ิ  สุเรนทรางกูร 
 ๑๖๕ นายวรกิจ  วรคุณวิศาล 
 ๑๖๖ นายวรชาติ  เอี่ยมอิมรา 
 ๑๖๗ นายวรรณบูลย  ศรีประทุม 
 ๑๖๘ นายวันชัย  ไชยเจริญ 

 ๑๖๙ นายวัลลภ  ก่ิมใจเย็น 
 ๑๗๐ นายวัลลภ  นันทมัจฉา 
 ๑๗๑ นายวาทณัฐ  ชัยรัต 
 ๑๗๒ นายวิชัย  จันทมา 
 ๑๗๓ นายวิชัย  นวลสกุล 
 ๑๗๔ นายวิชัย  หาญธรรมรงค 
 ๑๗๕ นายวิชัย  อุดทามูน 
 ๑๗๖ นายวิชาญ  บางทาไม 
 ๑๗๗ นายวิชิต  บุตรวงษ 
 ๑๗๘ นายวิชิต  ผลพานิช 
 ๑๗๙ นายวิเชียร  แกววรรณดี 
 ๑๘๐ นายวิเชียร  หลงปาน 
 ๑๘๑ นายวินัย  มาลัยทอง 
 ๑๘๒ นายวินิต  มาพริก 
 ๑๘๓ นายวินิตย  ย้ิมแยม 
 ๑๘๔ นายวิพล  เชิดช ู
 ๑๘๕ นายวิสารท  วิเชียรทอง 
 ๑๘๖ นายวิสุทธิ์  ซ่ือสกุล 
 ๑๘๗ นายศักดา  ขิยะพัฒน 
 ๑๘๘ นายศักด์ิสิทธิ์  สุภาแพง 
 ๑๘๙ นายศิริชัย  วิเศษไชยศรี 
 ๑๙๐ นายศิลปชัย  คําโอพาธ 
 ๑๙๑ นายศุภกิตต์ิ  ประภาวดี 
 ๑๙๒ นายสมเกียรติ  เนียมสลุด 
 ๑๙๓ นายสมใจ  นาควารี 
 ๑๙๔ นายสมชาติ  บุญกลอม 



 หนา   ๒๐๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๑๙๕ นายสมชาย  ขวัญนนทเดิม 
 ๑๙๖ นายสมชาย  จินดากุล 
 ๑๙๗ นายสมชาย  ทนงศักด์ิ 
 ๑๙๘ นายสมชาย  นารอง 
 ๑๙๙ นายสมชาย  นุมบัว 
 ๒๐๐ นายสมชาย  วราภาสกุล 
 ๒๐๑ นายสมชาย  อินทรลักษณ 
 ๒๐๒ นายสมนึก  กอนอาทร 
 ๒๐๓ นายสมบัติ  ปานแกว 
 ๒๐๔ นายสมบัติ  สมศรี 
 ๒๐๕ นายสมบัติ  สุดดีพงษ 
 ๒๐๖ นายสมบูรณ  นครพัฒน 
 ๒๐๗ นายสมประสงค  เอี่ยมศุภนิมิตร 
 ๒๐๘ นายสมพงษ  เชาววัลแลน 
 ๒๐๙ นายสมพร  โกมารทัต 
 ๒๑๐ นายสมพล  ตันติเสวี 
 ๒๑๑ นายสมโภชน  เที่ยงนอย 
 ๒๑๒ นายสมศักด์ิ  เดวิลลา 
 ๒๑๓ นายสมศักด์ิ  ทองกร 
 ๒๑๔ นายสมศักด์ิ  เลิศวงศตระกูล 
 ๒๑๕ นายสมสมรรถ  จันทผลึก 
 ๒๑๖ นายสรรพวงศ  มีสรรพวงศ 
 ๒๑๗ นายสรายุทธ  อาจปานเศก 
 ๒๑๘ นายสวัสด์ิ  ต้ังอรุณศิลป 
 ๒๑๙ นายสหัส  ณ  นคร 
 ๒๒๐ นายสอาด  วงศศิริ 

 ๒๒๑ นายสันติ  พรจินดา 
 ๒๒๒ นายสามารถ  อบเหลือง 
 ๒๒๓ นายสายันต  พูลจันทร  
 ๒๒๔ นายสําราญ  เสือใหญ 
 ๒๒๕ นายสําเริง  รอดวัณโณ 
 ๒๒๖ นายสิทธิ  เงินทรัพย 
 ๒๒๗ นายสิทธิเดช  ดีทองคํา 
 ๒๒๘ นายสิทธิพร  เรืองเกษม 
 ๒๒๙ นายสืบเกียรติ  วัฒนา 
 ๒๓๐ นายสุจิน  สุบงกช 
 ๒๓๑ นายสุจินต  รมแกว 
 ๒๓๒ นายสุชาติ  ภูปรีชากร 
 ๒๓๓ นายสุชิน  เอี่ยมประชา 
 ๒๓๔ นายสุทธินันท  จันทรแสง 
 ๒๓๕ นายสุทธิศักด์ิ  สุขพลับพลา 
 ๒๓๖ นายสุทรรญ  ศรีวิสุทธิ์ 
 ๒๓๗ นายสุเทพ  จันทรสมบัติ 
 ๒๓๘ นายสุธี  ผลละออ 
 ๒๓๙ นายสุนทร  ธรรมลา 
 ๒๔๐ นายสุนทร  รอดคํา 
 ๒๔๑ นายสุนทร  สถิตยที่ 
 ๒๔๒ นายสุนทร  หลักเพชร 
 ๒๔๓ วาที่รอยโท  สุนัย  คําจํารูญ 
 ๒๔๔ นายสุพจน  เจตนเจริญ 
 ๒๔๕ นายสุพจน  โพธิ์สุวรรณ 
 ๒๔๖ นายสุภัค  ทัพจันทร 



 หนา   ๒๐๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๒๔๗ จาสิบเอก  สุรชัย  ปญญสุทธิ ์
 ๒๔๘ นายสุรพล  สิริกาญจนพล 
 ๒๔๙ นายสุรพันธ  มีสัตยธรรม 
 ๒๕๐ นายสุรพันธ  อินทรา 
 ๒๕๑ นายสุรศักด์ิ  มีแสงนิล 
 ๒๕๒ นายสุรศักด์ิ  วงศลุประสิทธิ์ 
 ๒๕๓ นายสุรัตน  ตันติศรีไกรแสง 
 ๒๕๔ นายสุริยา  เพ็ชรอินทร 
 ๒๕๕ นายสุวรรณ  อันตรเสน 
 ๒๕๖ นายสุวัตร  เสรีรัตนสกุล 
 ๒๕๗ นายสุวิทย  กุลบุตร 
 ๒๕๘ นายเสถียร  พิมพา 
 ๒๕๙ นายเสนห  กองบุญเทียม 
 ๒๖๐ นายเสริมศักด์ิ  ใจสมุทร 
 ๒๖๑ นายเสวก  สรอยสังวาลย 
 ๒๖๒ นายแสวง  เชื้อทอง 
 ๒๖๓ นายแสวง  ศรีต้ังประเสริฐ 
 ๒๖๔ นายแสวง  หัวเสือ 
 ๒๖๕ นายโสภณ  แยมพราย 
 ๒๖๖ นายโสภณ  ศิริ 
 ๒๖๗ นายหงษยนต  ยาออม 
 ๒๖๘ นายหล่ํา  พงษสวัสด์ิ 
 ๒๖๙ นายอดิศร  โรจนหัสดิน 
 ๒๗๐ นายอดุลย  ชูเอียด 
 ๒๗๑ นายอดุลย  เพิ่มพันธุวิทยา 
 ๒๗๒ นายอนันต  โหมดเครือ 

 ๒๗๓ นายอภิชัย  วุฒิลักษณ 
 ๒๗๔ นายอภิชาติ  ธาราเวชรักษ 
 ๒๗๕ นายอภิสิทธิ์  พงษเจริญ 
 ๒๗๖ นายอรรถพร  เที่ยงแท 
 ๒๗๗ นายอรุณ  จันทว ี
 ๒๗๘ นายอัชฌาสัย  โพดพลัด 
 ๒๗๙ นายอาคม  พจนดิลก 
 ๒๘๐ นายอาจพล  วงศบุษราคัม 
 ๒๘๑ นายอาทร  ชัชวาลยสายสินธ 
 ๒๘๒ นายอานัส  ชัชชัยวรวงศ 
 ๒๘๓ นายอาวุธ  ลูกอินทร 
 ๒๘๔ นายอํานวย  คงเจริญ 
 ๒๘๕ นายเอกชัย  กานเหลือง 
 ๒๘๖ นายเอกภัค  แกวอาจ 
 ๒๘๗ นายเอนก  ไชยคําภา 
 ๒๘๘ นางกรรณิกา  กระแสสินธุ 
 ๒๘๙ นางกรรณิกา  เฉลิมเกียรติทวี 
 ๒๙๐ นางกฤษณา  กลิ่นดาว 
 ๒๙๑ นางกาญจนา  อินทชยาคม 
 ๒๙๒ นางเกษร  มณีเลิศ 
 ๒๙๓ นางคณารัตน  บุญชูชวย 
 ๒๙๔ นางสาวจริยา  พวงกลิ่น 
 ๒๙๕ นางสาวจันทรา  พัฒนพาณิชย 
 ๒๙๖ นางจินตนา  ประสาสนศักด์ิ 
 ๒๙๗ นางจินตนา  ปานศรี 
 ๒๙๘ นางจินตนา  เมืองเหลือ 



 หนา   ๒๑๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๒๙๙ นางจิรวรรณ  จันโทภาส 
 ๓๐๐ นางจุฑามาส  ขําสีเมฆ 
 ๓๐๑ นางสาวจุรีรัตน  แซฉ่ัว 
 ๓๐๒ นางสาวฉวีวรรณ  ชูวิเชียร 
 ๓๐๓ นางชนิดา  รังสิมันตุชาติ 
 ๓๐๔ นางชุติมา  จ้ิวจ้ิน 
 ๓๐๕ นางชูศรี  วิภาศินนท 
 ๓๐๖ นางสาวฐิติรัตน  ภาติกร 
 ๓๐๗ นางดุษณี  จันทรคณา 
 ๓๐๘ นางทพิยา  พูลสวัสด์ิ 
 ๓๐๙ นางทิพวรรณ  เขียววิมล 
 ๓๑๐ นางสาวธนนันท  กวยประเสริฐ 
 ๓๑๑ จาอากาศเอกหญิง  ธนาธิป 
  ภูพฤกษชาติ 
 ๓๑๒ นางนงจันทร  โรจนหัสดิน 
 ๓๑๓ นางสาวนฤมล  สุทธิพงษ 
 ๓๑๔ นางนิติมา  เพชรประดับ 
 ๓๑๕ นางนิภา  เอมสอาด 
 ๓๑๖ นางสาวนิ่มนวล  วงษสกุล 
 ๓๑๗ นางนุภา  สุวรรณโณ 
 ๓๑๘ นางบําเพ็ญ  มะศิริ 
 ๓๑๙ นางบุษบา  นิธิวัฒนเลศิ 
 ๓๒๐ นางเบ็ญจมาศ  เตชะธนะชัย 
 ๓๒๑ นางเบญจวรรณ  วิริยแพพาณิชยกุล 
 ๓๒๒ นางประดับศรี  ชมยงค 
 ๓๒๓ นางประไพ  กลิ่นขจร 

 ๓๒๔ นางประภา  แตมแกว 
 ๓๒๕ นางปริศนา  ปญญารัตน 
 ๓๒๖ นางปรียาภรณ  รักสังข 
 ๓๒๗ นางปรียารัตน  รักวานิช 
 ๓๒๘ นางสาวพจนีย  พลพวก 
 ๓๒๙ นางพจนีย  สนั่นนาม 
 ๓๓๐ นางพรจิต  รุงสงวนวงษ 
 ๓๓๑ นางพรทิพย  อุดมคณานาท 
 ๓๓๒ นางพรพิศ  สิทธิศักด์ิ 
 ๓๓๓ นางพวงอุไร  อินทโชติ 
 ๓๓๔ นางพิมพวิมล  พุมหิรัญ 
 ๓๓๕ นางพูลสุข  เรืองวัลย 
 ๓๓๖ นางมณฑา  ทองดี 
 ๓๓๗ นางมณฑา  ประไพศิลป 
 ๓๓๘ นางมยุรี  อัจฉริยะศักด์ิชัย 
 ๓๓๙ นางมาลินี  วงษพานิช 
 ๓๔๐ นางสาวเมธิกา  ศุกลโกวิท 
 ๓๔๑ นางสาวยุพดี  แดงเจริญ 
 ๓๔๒ นางยุพดี  ภูระหงษ 
 ๓๔๓ นางยุพา  คําหอม 
 ๓๔๔ นางยุวดี  วัฒนะ 
 ๓๔๕ นางสาวรวีวรรณ  แยมอวม 
 ๓๔๖ นางระวิวรรณ  คะดาษ 
 ๓๔๗ นางรัชนีกร  ศรีผอง 
 ๓๔๘ นางรัตนา  กอนดี 
 ๓๔๙ นางสาวรัตนา  พัฒนสิน 



 หนา   ๒๑๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๓๕๐ นางรัตนา  อมรวณิชพันธ 
 ๓๕๑ นางเรณู  บัวออน 
 ๓๕๒ นางลัดดาวัลย  ทับทิมทอง 
 ๓๕๓ นางลําภู  ปานปอมเพชร 
 ๓๕๔ นางสาววชิราภรณ  แสงเดือน 
 ๓๕๕ นางสาววนิดา  เอี้ยวสกุล 
 ๓๕๖ นางสาววริษา  อรรถสิษฐ 
 ๓๕๗ นางวลัยทิพย  ไชยพินิจ 
 ๓๕๘ นางวไลภรณ  คลายอุดม 
 ๓๕๙ นางวัชรี  คันธ ี
 ๓๖๐ นางวันดี  มูลเมือง 
 ๓๖๑ นางวันทนา  เปาทอง 
 ๓๖๒ นางสาววันเพ็ญ  พรรณโรจน 
 ๓๖๓ นางวัสวิภาอร  มาศศรีรัตน 
 ๓๖๔ นางสาววาสนา  โพธิ 
 ๓๖๕ นางวิภาพร  วรสาร 
 ๓๖๖ นางวิมล  ชืน่ชูกลิ่น 
 ๓๖๗ นางสาววีณา  เตชาวัฒนากูล 
 ๓๖๘ นางสาววีนา  เขียวพันธ 
 ๓๖๙ นางสาวศริญญา  แตงเกตุ 
 ๓๗๐ นางสาวศันสนีย  วนเกียรติ 
 ๓๗๑ นางศิริพร  ใจชุม 
 ๓๗๒ นางศิริพรรณ  แสงโชติ 
 ๓๗๓ นางศิริวรรณ  ระงับ 
 ๓๗๔ นางษมาพร  เนียรศิริ 
 ๓๗๕ นางสมคิด  สุมาลัย 

 ๓๗๖ นางสมบัติ  มาเกตุ 
 ๓๗๗ นางสมศรี  แกวศรีงาม 
 ๓๗๘ นางสายทอง  กุหลาบเหลือง 
 ๓๗๙ นางสายพิน  มะคาทอง 
 ๓๘๐ นางสุขจิต  จันทนโรจน 
 ๓๘๑ นางสาวสจิุน  จรูญศักด์ิ 
 ๓๘๒ นางสุจิรา  พูลอู 
 ๓๘๓ นางสุชาดา  สุภาโสด 
 ๓๘๔ นางสุดสวาท  แสนศักด์ิ 
 ๓๘๕ นางสุนันทา  อนิทศิริ 
 ๓๘๖ นางสุปรียา  กุมารบุญ 
 ๓๘๗ นางสุปาณี  วินโกมินทร 
 ๓๘๘ นางสาวสุพจนาถ  ร่ืนเอม 
 ๓๘๙ นางสุพัชรา  ปญญามา 
 ๓๙๐ นางสุพัตรา  เมงตรี 
 ๓๙๑ นางสุมนา  บินนาเอ็ม 
 ๓๙๒ นางสุมาลา  ภูปรีชากร 
 ๓๙๓ นางสาวสุมาลี  สถิตานนท 
 ๓๙๔ นางสุรียพร  กิตติบัณฑร 
 ๓๙๕ นางสุวณีย  สนกนก 
 ๓๙๖ นางสุวรรณา  ยุวนานนท 
 ๓๙๗ นางเสริมศรี  แดงแสง 
 ๓๙๘ นางเสาวนีย  เมฆากุล 
 ๓๙๙ นางสาวแสงดาว  จันทรนอย 
 ๔๐๐ นางโสภิต  พรรณไวย 
 ๔๐๑ นางสาวอภิญญา  โรจนอําไพ 



 หนา   ๒๑๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๔๐๒ นางอมรา  นิลวัฒน 
 ๔๐๓ นางอัจฉรา  บัวพึ่ง 
 ๔๐๔ นางอัจฉรา  เมฆดํา 
 ๔๐๕ นางอัญชลี  ชางโทรเลข 
 ๔๐๖ นางอัญชลี  โพธิ์คลี ่
 ๔๐๗ นางสาวอัมพร  นรนาถตระกูล 
 ๔๐๘ นางอารีย  รักวาทิน 

 ๔๐๙ นางอาโลม  พูลเกิด 
 ๔๑๐ นางอําไพ  รอดเจริญ 
 ๔๑๑ นางอิสรา  ธัญญารมย 
 ๔๑๒ นางอุบล  เมืองเหลือ 
 ๔๑๓ นางอุบลรัตน  วิริยะพานิช 
 ๔๑๔ นางสาวอุไร  วัตตุยา 
 ๔๑๕ นางเอมอร  ชัยเพชร 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 ๑ นายบุรินทร  เปยมสงา 
 ๒ นายปรีดา  นุตโร 
 ๓ นายพันธุชัย  พนัธุพานชิ 
 ๔ นายสุขุม  ทองประชาญ 
 ๕ นางกฤษณสุดา  หยิบยานนท 
 ๖ นางจิรัชฌา  ตระกูลชมดง 
 ๗ นางสาวฉิมพลี  โกวิททวีเกียรติ 
 ๘ นางณิภา  วิจิตรลักษณา 
 ๙ นางสาวดวงใจ  เจริญสุข 
 ๑๐ นางสาวทิพรดา  ศิริเลิศไชยากูล 
 ๑๑ นางสาวนภาพร  อรุณกมล 
 ๑๒ นางนวลจันทร  ศรีไพรวรรณ 

 ๑๓ นางพัฒนณัฐ  สุขเสง่ียม 
 ๑๔ นางสาววรนุช  ชัยกิตติภรณ 
 ๑๕ นางวัชนีพร  ปลั่งเปลง 
 ๑๖ นางศิริรัตน  กล่ําศรี 
 ๑๗ นางสิริกุล  พรมสุรินทร 
 ๑๘ นางสิริภัค  สุวรรณฉาย 
 ๑๙ นางสุจิตรา  พันธุมะบํารุง 
 ๒๐ นางสาวสุภางค  เวสารัชอารียกุล 
 ๒๑ นางสาวสุรภี  พูผกา 
 ๒๒ นางอนุตรา  แยมกลิ่นพุฒ 
 ๒๓ นางสาวอัมพร  มณีนิล 

กรมประมง 
 ๑ นายกฤษดา  ณ  นคร 
 ๒ นายกะวิ  สารณาคมนกุล 
 ๓ นายกําจัด  ราชคํา 
 ๔ นายกิตติพงศ  ในไพศาล 
 ๕ นายเกียรติศักด์ิ  โฆษิตชัยวัฒน 

 ๖ นายคุณชัย  สุวรรณ 
 ๗ นายจํานงค  ชูชื่น 
 ๘ นายจําเริญ  บรรเรียนกิจ 
 ๙ นายจิรศักด์ิ  รักประเสริฐ 
 ๑๐ นายเจริญ  อุดมการ 



 หนา   ๒๑๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๑๑ นายเฉลิม  หอยสกุล 
 ๑๒ นายเฉลียว  เทียนวรรณ 
 ๑๓ นายชยุตม  ดํารงธรรม 
 ๑๔ นายชัยวุฒิ  เพชรรัตน 
 ๑๕ นายชาลี  ศรีคณา 
 ๑๖ นายชํานาญ  สายทองเย้ิน 
 ๑๗ นายชุมพล  รองชัยภูม ิ
 ๑๘ นายโชคชัย  เริงวิทย 
 ๑๙ นายไชโย  ไชยพล 
 ๒๐ นายฐานันท  วิไลขํา 
 ๒๑ นายทนงศักด์ิ  อักษรศรี 
 ๒๒ นายทร  ดวงสง 
 ๒๓ นายทวี  รัตนช ู
 ๒๔ นายธวัชชัย  เล็กดี 
 ๒๕ นายธามธนิน  สอนสุภาพ 
 ๒๖ นายธํารงศักด์ิ  เรืองรัตน 
 ๒๗ นายนนทรี  เหมะ 
 ๒๘ นายนวรัตน  จิตรภิรมยศรี 
 ๒๙ นายนิธิ  เจียมพานทอง 
 ๓๐ นายนิธิชัย  ถ่ินอุดม 
 ๓๑ นายนิมิตร  เกษสุวรรณ 
 ๓๒ นายนิยม  ทองอุดม 
 ๓๓ นายบงกช  อินทใุส 
 ๓๔ นายบําเพ็ญ  เสาสูง 
 ๓๕ นายบุญชู  ภูธิเบศร 
 ๓๖ นายบุญเทียน  มณีมูล 

 ๓๗ นายบุญรอด  จันทรทับ 
 ๓๘ นายบุญเลิศ  สมบูรณ 
 ๓๙ นายบุญสืบ  กองแกว 
 ๔๐ นายปฏิพัทธ  อภิธนกุล 
 ๔๑ นายประพล  ปรีดานันต 
 ๔๒ นายประวิตร  เกตุโสภณ 
 ๔๓ นายพงศพัฒน  บุญชูวงศ 
 ๔๔ นายพนม  หลวงกิจจา 
 ๔๕ นายพรชัย  เทพพิชัย 
 ๔๖ นายพรเทพ  ศรีชลวัฒนา 
 ๔๗ นายพัฒนพงษ  ชวยจันทรดี 
 ๔๘ นายพันพร  วรรธนะภูติ 
 ๔๙ นายพินิตย  เกิดชาตรี 
 ๕๐ นายพีระ  บุญชวง 
 ๕๑ นายพูนศักด์ิ  โสภาคะยัง 
 ๕๒ นายไพฑูรย  รุงเรือง 
 ๕๓ นายไพบูลย  พัฒนผล 
 ๕๔ นายไพรฑูล  จันทรทอง 
 ๕๕ นายภาณุวิชญ  กันทะ 
 ๕๖ นายภานุพันธุ  วรรณสุรชาติ 
 ๕๗ นายมงคล  ขาวเงิน 
 ๕๘ จาเอก  มนัส  เทพพนัธ 
 ๕๙ นายมานพ  ชัมพาล ี
 ๖๐ นายมารุต  ทรัพยสุขสําราญ 
 ๖๑ นายยงยุทธ  หอมร่ืน 
 ๖๒ จาเอก  ยงยุทธ  อินทรรัตน 



 หนา   ๒๑๔ (เลมที่  ๑๕) 
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 ๖๓ นายยรรยง  ตันตาปกุล 
 ๖๔ นายรุจิระ  เมตตาสุต 
 ๖๕ นายวรรณชัย  ทองพัด 
 ๖๖ นายวัลลพ  คุมสุภา 
 ๖๗ นายวิชิต  เพชรสุวรรณ 
 ๖๘ นายวิทยา  สรวงสมบัติ 
 ๖๙ นายวิบูล  ลีลาวรรณ 
 ๗๐ นายวิไล  วอนอก 
 ๗๑ นายวิสุทธิ์  ศรีชุมพวง 
 ๗๒ นายวิสูตร  พลับพลาทอง 
 ๗๓ นายวีระ  รัตนจินดา 
 ๗๔ นายวุฒิศักด์ิ  สุวรรณภูมิ 
 ๗๕ นายศรณรงค  บํารุงพันธ 
 ๗๖ นายศรีรัตน  สอดศุข 
 ๗๗ นายศักดา  วิสัย 
 ๗๘ นายศานติ  ชาญประเสริฐ 
 ๗๙ นายศิริ  สีสนธิ ์
 ๘๐ นายศุกรี  บุญกอง 
 ๘๑ นายสกนธ  แสงประดับ 
 ๘๒ นายสถิต  เขียนเจริญ 
 ๘๓ นายสถิตย  กลิ่นนิ่มนวล 
 ๘๔ นายสมชาติ  วัชราศัย 
 ๘๕ นายสมชาย  นุแรมรัมย 
 ๘๖ นายสมชาย  แหเลิศตระกูล 
 ๘๗ นายสมปอง  ชุมชืน่ 
 ๘๘ นายสมโภชน  จงจัดกลาง 

 ๘๙ นายสมยศ  แกวคํา 
 ๙๐ นายสมศักด์ิ  นรพงษ 
 ๙๑ นายสมาส  โมพิมพ 
 ๙๒ นายสวอง  สุขสมรัมภ 
 ๙๓ นายสานิตย  นาคจินดา 
 ๙๔ นายสามารถ  เปรมกิจ 
 ๙๕ นายสาโรจน  สมภาร 
 ๙๖ นายสิงขร  ขุนทิพยทอง 
 ๙๗ นายสุจินต  หนูขวัญ 
 ๙๘ นายสุชาติ  ยังทรัพย 
 ๙๙ นายสุเทพ  บัวบุศย 
 ๑๐๐ นายสุนทร  ศรีคํา 
 ๑๐๑ นายสุนทร  เสารทอง 
 ๑๐๒ นายสุพล  ต่ันสุวรรณ 
 ๑๐๓ นายสุพล  นวอนนัต 
 ๑๐๔ นายสุพัตร  ตระกลู 
 ๑๐๕ นายสุรชัย  โรจนสัญญากุล 
 ๑๐๖ นายสุรเดช  เหรียญทอง 
 ๑๐๗ นายสุรพงษ  ศิริเวช 
 ๑๐๘ นายสุรศักด์ิ  ตนสวรรค 
 ๑๐๙ นายสุรัฐพงศ  อักษรเวช 
 ๑๑๐ นายสุรัตน  อภิญญาวานิชยกุล 
 ๑๑๑ นายเสง่ียม  ปนตา 
 ๑๑๒ นายโสบิล  ปรีถวิล 
 ๑๑๓ นายโสภณ  เบญจมาลา 
 ๑๑๔ นายโสภณ  สินเพราะ 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่  ๑๕) 
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 ๑๑๕ นายโสภาพ  ดีบานโสก 
 ๑๑๖ นายหลอด  สติภา 
 ๑๑๗ นายอนันต  สวางแสง 
 ๑๑๘ นายอนันต  เหลาแชม 
 ๑๑๙ นายอนิรุท  คีรีนะ 
 ๑๒๐ นายอนุสิน  อนิทรควร 
 ๑๒๑ นายอรุณ  หนูเกื้อ 
 ๑๒๒ นายอุดม  วิหารธรรมเม 
 ๑๒๓ นายอุดร  ดวงไทย 
 ๑๒๔ นายเอกชัย  พงษหิรัญ 
 ๑๒๕ นางกรองทิพย  ณ  บางชาง 
 ๑๒๖ นางกาญจนา  โกศลศักด์ิ 
 ๑๒๗ นางสาวกิตติยา  ตีทอง 
 ๑๒๘ นางสาวเครือวัลย  สถิติรัต 
 ๑๒๙ นางสาวจรุงลักษณ  โพธิ์ศรีมา 
 ๑๓๐ นางสาวจิตรา  ชาญปรีชา 
 ๑๓๑ นางสาวจินตนา  นักระนาด 
 ๑๓๒ นางจิราภร  ไวโรจนกุล 
 ๑๓๓ นางชวนพิศ  สิทธิมังค 
 ๑๓๔ นางณัชชา  นาคเทศานนท 
 ๑๓๕ นางทองสา  ราชาเดช 
 ๑๓๖ นางธัญวรรณ  เสริมสุข 
 ๑๓๗ นางนวลใย  จ่ันทบัทิม 
 ๑๓๘ นางนิภา  จันทรศรีรักษา 
 ๑๓๙ นางบุษบา  นิวันติ 
 ๑๔๐ นางประทวน  สมหมาย 

 ๑๔๑ นางประภาศรี   
  ภวภูตานนท  ณ  มหาสารคาม 
 ๑๔๒ นางปรางคมณี  นิรามัย 
 ๑๔๓ นางปราณี  บุญยะบริวัฒน 
 ๑๔๔ นางพจนีย  รักกลิ่น 
 ๑๔๕ นางพรทิพย  ผลทับทูล 
 ๑๔๖ นางสาวพรรณวิภา  สุขศิลา 
 ๑๔๗ นางพัชรา  เพ็ชรพิรุณ 
 ๑๔๘ นางภรณี  บัวบุศย 
 ๑๔๙ นางสาวมณฑิรา  เปยมทิพยมนัส 
 ๑๕๐ นางมะลิ  ลาน้ําเที่ยง 
 ๑๕๑ นางสาวรินทิรา  ทองทูล 
 ๑๕๒ นางลมโชย  มูลเคา 
 ๑๕๓ นางวรรณรัตน  รักษาพล 
 ๑๕๔ นางสาววราทิพย  สมบุญญฤทธิ 
 ๑๕๕ นางวราภรณ  ศรีวัฒนพงศ 
 ๑๕๖ นางวิจิตรา  ประทุมมาศ 
 ๑๕๗ นางสาววิภาดา  เมธีรัตน 
 ๑๕๘ นางวิสา  จําปาทอง 
 ๑๕๙ นางวีระวรรณ  สุขบรรเทิง 
 ๑๖๐ นางศิริมล  ชุมสูงเนิน 
 ๑๖๑ นางสาวสมปอง  วิชญวิเชียร 
 ๑๖๒ นางสมพร  จันทะพรม 
 ๑๖๓ นางสวาท  นระแสน 
 ๑๖๔ นางสอิ้ง  ขนขจี 
 ๑๖๕ นางสุขจิตต  ถาดทอง 
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 ๑๖๖ นางสุนันทิยา  สหัสสานนท 
 ๑๖๗ นางสาวสุพลี  เพ็งพุม 
 ๑๖๘ นางสาวสุพัตรา  รัชนีพันธ 
 ๑๖๙ นางสาวสุพิศ  ทองรอด 
 ๑๗๐ นางสุภิญญา  สําราญร่ืน 
 ๑๗๑ นางเสาวนีย  สิงหะไกรวรรณ 
 ๑๗๒ นางสาวเสาวลักษณ  ลาภบุญเรือง 
 ๑๗๓ นางสาวโสภา  ไวศยกุล 
 ๑๗๔ นางโสภา  สุขแสนโชติ 

 ๑๗๕ นางอรทัย  เถียรชานาถ 
 ๑๗๖ นางอรภา  นาคจินดา 
 ๑๗๗ นางอรุณ  ยากลิ่นหอม 
 ๑๗๘ นางอัญชลี  สุวรรณราช 
 ๑๗๙ นางอัมพร  จันทรมณ ี
 ๑๘๐ นางอารีย  อินทรสมบัติ 
 ๑๘๑ นางสาวอุทัยวรรณ  สิงหไสว 
 ๑๘๒ นางเอกขจี  อนุวัฒนตระกูล 

กรมปศุสัตว 
 ๑ นายกฤช  ชุมภู 
 ๒ นายกิตติพงษ  วัฒนเศรษฐ 
 ๓ นายกิติพันธุ  เหมรัตน 
 ๔ นายเกรียงศักด์ิ  ขันชะลี 
 ๕ นายเกษม  แกนทรัพย 
 ๖ นายเกษม  หมายเหนี่ยวกลาง 
 ๗ นายคงพจน  ศรีพิพัฒน 
 ๘ นายคมกริช  แกวสําราญ 
 ๙ นายครองเกียรติ  กาวรรณธง 
 ๑๐ นายคํารณ  คณะดี 
 ๑๑ นายจตุพร  คําชื่น 
 ๑๒ นายจรูญ  ศิริณุพงษานันท 
 ๑๓ นายจรูญโรจน  จันทรศิริ 
 ๑๔ นายจารุมุข  บัวภา 
 ๑๕ นายจํารัส  ชาครไพบูลย 
 ๑๖ นายจิรพล  จันทวัฒน 

 ๑๗ นายจิรศักด์ิ  อรุโณทัยสกุล 
 ๑๘ นายจีระพงษ  โสดานิล 
 ๑๙ นายจุรินทร  สนธ ิ
 ๒๐ นายฉลอง  บุญมาก 
 ๒๑ นายเฉลิมศักด์ิ  พิธรัตน 
 ๒๒ นายเฉลียว  ขจรภพ 
 ๒๓ นายชวลิต  ทับทิมไทย 
 ๒๔ นายชัชวาล  ขําวิจิตร 
 ๒๕ นายชัยณรงค  บุญชวย 
 ๒๖ นายชัยณรงค  เสนชัย 
 ๒๗ นายชัยพร  เองฉวน 
 ๒๘ นายชัยยะ  สุขประเสริฐ 
 ๒๙ นายชัยฤทธิ์  เข็มโคกกรวด 
 ๓๐ นายชัยวัฒน  วรานุชพทิกัษ 
 ๓๑ นายชาญ  วงษคุย 
 ๓๒ นายชาญชัย  นิลแสง 



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๓๓ นายชาญชัย  เนตรแกว 
 ๓๔ นายชาญวิชญ  เชือ่ดี 
 ๓๕ นายชาญวิทย  วีระกิจพานิช 
 ๓๖ นายชาติชาย  โรจนกุศล 
 ๓๗ นายชาลี  ธาราวัชรศาสตร 
 ๓๘ นายชํานาญ  ไตรยะขันธ 
 ๓๙ นายชิด  วรภาพ 
 ๔๐ นายชิต  ศิริวรรณ 
 ๔๑ นายชุมพล  อภิกุลชัยสุทธิ ์
 ๔๒ นายชูชัย  อังศุธรรังสี 
 ๔๓ นายชูชาติ  บุญม ี
 ๔๔ นายชูชาติ  สําเร็จ 
 ๔๕ นายชูศักด์ิ  ประภาสวัสด์ิ 
 ๔๖ นายเชาวลิต  จินดาวงศ 
 ๔๗ นายเชิดชูวงศ  จุฑะกนก 
 ๔๘ นายแซน  เผือกพิพัฒน 
 ๔๙ นายณรงค  ทุยบึงฉิม 
 ๕๐ นายณรงค  ปจฉิม 
 ๕๑ นายณรงค  พรโคกสูง 
 ๕๒ นายณัฏฐปพน  เดือนแจง 
 ๕๓ นายณัฐวุฒิ  วงศสัมพนัธ 
 ๕๔ นายดนัยศักด์ิ  เตียเจริญ 
 ๕๕ นายดวงเนตร  เตวิยะ 
 ๕๖ นายเดชา  หาญณรงค 
 ๕๗ นายเดชา  หารตันกูล 
 ๕๘ นายเดนชัย  นาไชย 

 ๕๙ นายตอศักด์ิ  ศรีศักดา 
 ๖๐ นายไตรจักร  ศุขแจง 
 ๖๑ นายทองสุข  บุราณรักษ 
 ๖๒ นายเทพฤทธิ์  วัลลภวิสุทธิ ์
 ๖๓ นายธงชัย  ศิริวัฒน 
 ๖๔ นายธนธรณ  เจริญเกียรติ 
 ๖๕ นายธวัช  มีมุข 
 ๖๖ นายธีรยุทธ  เวชรัชตพิมล 
 ๖๗ นายธีระ  ลิขิตธรรมวาณิช 
 ๖๘ นายนคร  นันทกนก 
 ๖๙ นายนพพร  แกวกนิษฐารักษ 
 ๗๐ นายนิคม  รูปงาม 
 ๗๑ นายนิพนธ  เข็มกลัด 
 ๗๒ นายนิยม  โหรานิคม 
 ๗๓ นายนุช  ดือราแม 
 ๗๔ นายบวร  เอื้อเฟอ 
 ๗๕ นายบัญชา  วิจิตรชัย 
 ๗๖ นายบัญชา  ศรีขัติย 
 ๗๗ นายบุญจันทร  ภิญโญทรัพย 
 ๗๘ นายบุญชิต  อยูหนูพะเนาว 
 ๗๙ นายบุญถิ่น  กาฬบุตร 
 ๘๐ นายบุญทรง  บรรเลง 
 ๘๑ นายบุญยเกียรติ  เพ็งสุวรรณ 
 ๘๒ นายบุญยะราช  เจริญศักด์ิ 
 ๘๓ นายบุญรอด  ขมอาวุธ 
 ๘๔ นายบุญรอด  ฤทธิเดช 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๘๕ นายบุญสง  แสงเสน 
 ๘๖ นายปติทาน  อินทรคง 
 ๘๗ นายประจักษ  กิติวรรณ 
 ๘๘ นายประเสริฐ  บุญกวาง 
 ๘๙ นายปราโมทย  แกวกาญจน 
 ๙๐ นายปราโมทย  เพชรศรี 
 ๙๑ นายปรีดา  กลึงสุวรรณชัย 
 ๙๒ นายพ.ประเสริฐ  เศรษฐศุภพนา 
 ๙๓ นายพงษสวัสด์ิ  สันโดด 
 ๙๔ นายพลากร  รัตนวงษ 
 ๙๕ นายพชิิต  ชุมเจริญ 
 ๙๖ นายพิทยา  แนวโสภี 
 ๙๗ นายพิทักษ  จันทรพินิจรัตน 
 ๙๘ นายพิทักษ  ต้ังโภคานนท 
 ๙๙ นายพิน  สิงหจันทร 
 ๑๐๐ นายพิษณุรัตนภุญชัย  สุวรรณไตรย 
 ๑๐๑ นายเพิ่มศักด์ิ  วิทยากรณ 
 ๑๐๒ นายไพรัช  เดชศิริ 
 ๑๐๓ นายไพโรจน  ศิริสม 
 ๑๐๔ นายภาสกร  สันวงศ 
 ๑๐๕ นายภูวดล  สาลีเกษตร 
 ๑๐๖ นายโภคา  หมูพรหมมา 
 ๑๐๗ นายมานพ  นาคจันทึก 
 ๑๐๘ นายมานพ  รัตโนภาสจรูญ 
 ๑๐๙ นายมานะ  วงศษา 
 ๑๑๐ นายรมเมือง  จินตกานนท 

 ๑๑๑ นายรักชาติ  นุชสวาท 
 ๑๑๒ นายรุงเรือง  ยังวนิชเศรษฐ 
 ๑๑๓ นายเล็ก  ดวงสุริยเนตร 
 ๑๑๔ นายวสันต  เอกชน 
 ๑๑๕ นายวฒันชัย  เหมทานนท 
 ๑๑๖ นายวันชัย  กลับวิหค 
 ๑๑๗ นายวันชัย  ถวิลไพร 
 ๑๑๘ นายวิจัย  รัตนมาศ 
 ๑๑๙ นายวิชัย  จงไกรจักร 
 ๑๒๐ นายวิชาญ  เพียรรุงเรือง 
 ๑๒๑ นายวิชิต  ฤทธิ์บํารุง 
 ๑๒๒ นายวิเชษฐ  วัดเวียงคํา 
 ๑๒๓ นายวิเชียร  โชติดี 
 ๑๒๔ นายวิทยา  ชื่นใจ 
 ๑๒๕ นายวิทยา  ศรีนวลนัด 
 ๑๒๖ นายวิธี  รัตนพันธุ 
 ๑๒๗ นายวินัย  ศิริรัตน 
 ๑๒๘ นายวิโรจน  วนาสิทธชัยวัฒน 
 ๑๒๙ นายวีรวัฒน  กูลวิสุตปจิต 
 ๑๓๐ นายวีระ  ปดชัยยัง 
 ๑๓๑ นายวีระโชติ  วราภรณ 
 ๑๓๒ นายวีระพงษ  เชี่ยวบัญชี 
 ๑๓๓ นายศรีสุวรรณ  คาของ 
 ๑๓๔ นายศักด์ิศรี  มากศิริ 
 ๑๓๕ นายศุภชัย  พานชวบุษป 
 ๑๓๖ นายศุภชาติ  โคตรบาล 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๑๓๗ นายศุภฤกษ  เรืองไพศาล 
 ๑๓๘ นายสกนธ  จริตงาม 
 ๑๓๙ นายสงสินธุ  คําพิมาน 
 ๑๔๐ นายสถาพร  แสนสุทธวิจิตร 
 ๑๔๑ นายสนั่น  มูลมา 
 ๑๔๒ นายสมควร  บัวคํา 
 ๑๔๓ นายสมควร  สุมมาตย 
 ๑๔๔ นายสมชัย  อินบํารุง 
 ๑๔๕ นายสมชาย  บัวเกตุ 
 ๑๔๖ นายสมชาย  ปานทอง 
 ๑๔๗ นายสมเดช  โมราศิลป 
 ๑๔๘ นายสมพงษ  แกวสุภาพ 
 ๑๔๙ นายสมพงษ  เทพจินดา 
 ๑๕๐ นายสมพงษ  ลีนะหุต 
 ๑๕๑ นายสมศักด์ิ  กุลศรี 
 ๑๕๒ นายสรวิชญ  เชื้อชมภู 
 ๑๕๓ นายสัจจา  กลิ่นประยงค 
 ๑๕๔ นายสามารถ  ประมูลทรัพย 
 ๑๕๕ นายสําราญ  ปลั่งกลาง 
 ๑๕๖ นายสําเริง  สุทธิพิทักษ 
 ๑๕๗ นายสุขวัฒน  แกวพะเนาว 
 ๑๕๘ นายสุจินต  โควสุรัตน 
 ๑๕๙ นายสุทัศน  สุนทรวัฒน 
 ๑๖๐ นายสุธี  ใจหวัง 
 ๑๖๑ นายสุนัย  หงษสาคร 
 ๑๖๒ นายสุพจน  บุญธรรมสง 

 ๑๖๓ นายสุพจน  สุจิตตระกูล 
 ๑๖๔ นายสุเมธ  วุฒิปาณ ี
 ๑๖๕ นายสุรกิต  วัชราทักษิณ 
 ๑๖๖ นายสุรชาติ  จํารูญโรจน 
 ๑๖๗ นายสุรชาติ  ศรีสุวรรณ 
 ๑๖๘ นายสุรพงค  โชติกเสถียร 
 ๑๖๙ นายสุรพล  แกวกระจาง 
 ๑๗๐ นายสุรศักด์ิ  เจริญชีวกุล 
 ๑๗๑ นายสุริยะ  สุภาพงษ 
 ๑๗๒ นายสุวิทย  จันทรกรณ 
 ๑๗๓ นายเสถียร  ผลศรัทธา 
 ๑๗๔ นายโสภณ  ฤกษนันทน 
 ๑๗๕ นายโสฬส  นิลยนารถ 
 ๑๗๖ นายไสว  อินทพงศ 
 ๑๗๗ นายอดิศร  สินทรา 
 ๑๗๘ นายอดิศักด์ิ  โพธิ์นิ่มแดง 
 ๑๗๙ นายอดุลวิทย  ไชยวรศิลป 
 ๑๘๐ นายอดุลศักด์ิ  ธุระทอง 
 ๑๘๑ สิบตรี  อนันต  อาวัชนาการ 
 ๑๘๒ นายอนุกุล  สิงไทยสงค 
 ๑๘๓ นายอนุสรณ  รัญตะเสวี 
 ๑๘๔ นายอภิศักด์ิ  วิทยพาณิชกร 
 ๑๘๕ นายอภิสิทธิ์  สังฆรัตนะ 
 ๑๘๖ นายอวยชัย  เพียรธัญกิจ 
 ๑๘๗ นายอารมณ  ภักดีพิบูลย 
 ๑๘๘ นายอํานาจ  ภิญโญศรี 



 หนา   ๒๒๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๑๘๙ นายอุกฤษฎ  สุขกสิ 
 ๑๙๐ นายอุดม  ตันไทย 
 ๑๙๑ นายอุทัย  ชัยชนะทอง 
 ๑๙๒ นายเอกพงษ  บุญมา 
 ๑๙๓ นายแอด  ชวาวรชัย 
 ๑๙๔ นางแกวใจ  มีทอง 
 ๑๙๕ นางจันทรเพ็ญ  ชํานาญพูด 
 ๑๙๖ นางจําเนียร  ฉัตรผองศรี 
 ๑๙๗ นางสาวจินตนา  พิศาลรัศม ี
 ๑๙๘ นางจิราภรณ  จินดาสงวน 
 ๑๙๙ นางจุฑาพร  อึ้งตระกูล 
 ๒๐๐ นางสาวณัฐพร  นิรมาณ 
 ๒๐๑ นางเดือนเพ็ญ  มุสิกมาศ 
 ๒๐๒ นางสาวทาริกา  ประมูลสินทรัพย 
 ๒๐๓ นางนพวรรณ  ชมชัย 
 ๒๐๔ นางนฤมล  อนิตรา 
 ๒๐๕ นางนวลจันทร  บัวภา 
 ๒๐๖ นางสาวนิดารัตน  ไพรคณะฮก 
 ๒๐๗ นางนิตยา  เบ็ญจกุล 
 ๒๐๘ นางนิภา  อินทพัฒน 

 ๒๐๙ นางเบ็ญจวรรณ  มาลัยเล็ก 
 ๒๑๐ นางปาริชาติ  เดชศิริ 
 ๒๑๑ นางพรกัญหา  บางทิพย 
 ๒๑๒ นางสาวพิไล  กวิศราศัย 
 ๒๑๓ นางมาณวิกา  ผลภาค 
 ๒๑๔ นางยุพา  ปวงศุข 
 ๒๑๕ นางระเบียบ  ปุลพัฒน 
 ๒๑๖ นางลลิตา  หนุนอนนัต 
 ๒๑๗ นางลัดดา  ตรงวงศา 
 ๒๑๘ นางวิลาวัณย  พุมพาน 
 ๒๑๙ นางวิไลวรรณ  คอหลา 
 ๒๒๐ นางสุนันท  ใจลังกา 
 ๒๒๑ นางเสาวนีย  ใจสวาง 
 ๒๒๒ นางโสภิณ  บูรณะพิทักษ 
 ๒๒๓ นางอรพิน  ทองพัด 
 ๒๒๔ นางอรุณี  บัวเทศ 
 ๒๒๕ นางอัญชลี  อัตเนตร 
 ๒๒๖ นางอัมพร  แจงศรี 
 ๒๒๗ นางอัมพร  ธรรมบุตร 

กรมพัฒนาที่ดิน 
 ๑ นายกฤตธรรม  เสืออยู 
 ๒ นายกําปน  นรสิงห 
 ๓ นายเขมแข็ง  แสงมณ ี
 ๔ นายจรูญ  พิบูลย 
 ๕ นายจิตจุฑา  สุวรรณพฤกษ 

 ๖ นายเจริญ  รักษทอง 
 ๗ นายชัยนาม  ดิสถาพร 
 ๘ นายชัยยศ  สุกิจชาญยุทธ 
 ๙ นายชัยสิทธิ์  นนทะจันทร 
 ๑๐ นายชัยสิทธิ์  ศรีอักษร 



 หนา   ๒๒๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๑๑ นายชาญ  ทับสุข 
 ๑๒ นายชูชาติ  สุขรินทรพรหม 
 ๑๓ นายณัฐปคัลภ  ปนชุน 
 ๑๔ นายทรงพล  แกวเอี่ยม 
 ๑๕ นายทวนทอง  ปาลศิลป 
 ๑๖ นายทวี  คันธมาศ 
 ๑๗ นายทวี  บุญสิทธิ ์
 ๑๘ นายธวัช  กลักทองกร 
 ๑๙ นายธัชจินดา  สุวรรณจินดา 
 ๒๐ นายธีระยุทธ  จิตตจํานงค 
 ๒๑ นายนคร  เกิดยินดี 
 ๒๒ นายนิทัศน  หรรษาพันธุ 
 ๒๓ นายนิยม  เย่ียมออน 
 ๒๔ นายบรรหาร  กิจเกตุ 
 ๒๕ นายบุญชัย  เทพสุภรณกุล 
 ๒๖ นายบุญเชิญ  ปนสกุล 
 ๒๗ นายบุญณรงค  ธานีรัตน 
 ๒๘ นายบูรณะ  แกวใสดี 
 ๒๙ นายประจง  ภิญโญภานุวัฒน 
 ๓๐ นายประโชติ  ศิริรัตน 
 ๓๑ นายปราโมทย  วิจิตรจรูญโรจน 
 ๓๒ นายปรีชา  ชวยช ู
 ๓๓ นายปรีชา  ยอดสงา 
 ๓๔ นายปรุฬหริศ  มนปราณีต 
 ๓๕ นายพงษศักด์ิ  พงศกสิกิจ 
 ๓๖ นายพิสิษฐ  โพรีแกว 

 ๓๗ นายพิสิษฐ  สินธุวนชิ 
 ๓๘ นายพีรฉัตร  ทองมารัตน 
 ๓๙ นายเพียง  พรมสงฆ 
 ๔๐ นายมนตรี  ทองมั่ง 
 ๔๑ นายวรกิจ  อินปนบุตร 
 ๔๒ นายวัฒนา  วงเวียน 
 ๔๓ นายวันชัย  ศรีเมฆ 
 ๔๔ นายวิทยา  นิพนธ 
 ๔๕ นายวินัย  นุมไทย 
 ๔๖ นายวีนัส  เจริญรุงรัตน 
 ๔๗ นายวีระศักด์ิ  วากะมะ 
 ๔๘ นายศรีสมศักด์ิ  ญาณวารี 
 ๔๙ นายศักดา  มุงสูงเนิน 
 ๕๐ นายเศวต  ย่ิงเจริญ 
 ๕๑ นายสมเกียรติ  ทุหา 
 ๕๒ นายสมชาย  พรหมประเสริฐ 
 ๕๓ นายสมประสงค  บัวรุง 
 ๕๔ นายสมปอง  นิลพนัธ 
 ๕๕ นายสมศักด์ิ  รัตนะพิมาน 
 ๕๖ นายสมศักด์ิ  ศรีปญญาชาญ 
 ๕๗ นายสมศักด์ิ  อิ่มสําราญ 
 ๕๘ นายสาธิต  สรอยทอง 
 ๕๙ นายสามารถ  เสถียรทิพย 
 ๖๐ นายสุกฤต  อยูฉัตร 
 ๖๑ นายสุจินต  มาศจร 
 ๖๒ นายสุวิมล  โพธิ์แดง 
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 ๖๓ นายเสนห  กอนทอง 
 ๖๔ นายอนุสรณ  จันทนโรจน 
 ๖๕ นายอนุสรณ  วัฒนสิงห 
 ๖๖ นายอภิชาติ  นิลตะสุวรรณ 
 ๖๗ นายอัคนิวาต  สายาคม 
 ๖๘ นายอํานวย  คุยชูชีพ 
 ๖๙ นางกรรณิกา  ฤาชา 
 ๗๐ นางกรรณิการ  ณ  ระนอง 
 ๗๑ นางกฤษณา  สุขวิบูลย 
 ๗๒ นางจันทนา  เทพลิบ 
 ๗๓ นางจิรภา  แกวประภา 
 ๗๔ นางจิราพร  สิงหศักด์ิ 
 ๗๕ นางชไมภรณ  โสภณหิรัญรักษ 
 ๗๖ นางดรุณี  สงคราม 
 ๗๗ นางทองออน  นะเรกุล 
 ๗๘ นางบุญนิตย  มิตรเปรียญ 

 ๗๙ นางปทุมมาส  แกวประภา 
 ๘๐ นางสาวผจงจิต  บุญราช 
 ๘๑ นางพรสวาท  คงอินทร 
 ๘๒ นางพัชรี  บุญวงษ 
 ๘๓ นางเพ็ญศรี  ชืน่จิตต 
 ๘๔ นางมินตรา  ตรัยรัตนพันธ 
 ๘๕ นางรจนา  แกวอินตา 
 ๘๖ นางลําใย  หรรษา 
 ๘๗ นางวัชรา  ศรีกนก 
 ๘๘ นางวันเพ็ญ  แดงสวัสด์ิ 
 ๘๙ นางวาณี  โสภา 
 ๙๐ นางวิพร  ยังเหลือ 
 ๙๑ นางศศิรัฐ  จิตตยานนท 
 ๙๒ นางสาวสุดาเพ็ญ  แสงสุริยา 
 ๙๓ นางอรสา  มหัธนากร 
 ๙๔ นางสาวอัจฉริยา  มีรุงโรจน 

กรมวิชาการเกษตร 
 ๑ นายกําแหง  ทองไทย 
 ๒ นายกิจจา  เวชประสิทธิ์ 
 ๓ นายคณิต  ไชยสิทธิ์ 
 ๔ นายจรุงสิทธิ์  ล่ิมศิลา 
 ๕ นายจํารัส  เหล็กผา 
 ๖ นายจิรศักด์ิ  เพ็ชรมีศรี 
 ๗ นายจุลพันธ  เพช็รพิรุณ 
 ๘ นายจุลศักด์ิ  บุญรัตน 
 ๙ นายเจตนิพัทธิ์  สิงหวิสัยธร 

 ๑๐ นายเฉลิมพล  รวยรํ่า 
 ๑๑ นายเฉลิมศักด์ิ  ล่ิมทองขาว 
 ๑๒ นายชเลิศ  เพ็ชรภักด์ิ 
 ๑๓ นายชวฤทธิ์  เสือแกว 
 ๑๔ นายชอุม  ออไอศูรย 
 ๑๕ นายชั้น  เสือแยม 
 ๑๖ นายชัยวัจน  สอนสุภาพ 
 ๑๗ นายชํานาญ  มาลัยทอง 
 ๑๘ นายชูศักด์ิ  สมมาตร 
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 ๑๙ นายชูศักด์ิ  สัจจพงษ 
 ๒๐ นายเชาวลิต  รักบุญ 
 ๒๑ นายณัฐพล  วิโรจนะ 
 ๒๒ นายดํารงค  จิระสุทัศน 
 ๒๓ นายดํารงค  พงศมานะวุฒิ 
 ๒๔ นายเดชา  อุปถัมภ 
 ๒๕ นายทองหยด  จีราพันธ 
 ๒๖ นายธงชัย  ต้ังเปรมศรี 
 ๒๗ วาที่รอยตรี  ธงชัย  วรวงศากุล 
 ๒๘ นายธนวัฒน  รัตนถาวร 
 ๒๙ นายธเนศร  จันทรเทศ 
 ๓๐ นายธวัชชัย  วะหิม 
 ๓๑ นายธํารง  ชวยเจริญ 
 ๓๒ นายธํารงศักด์ิ  อาจหาญ 
 ๓๓ นายธีระ  วงษเจริญ 
 ๓๔ นายธีระเดช  เจริญรักษ 
 ๓๕ นายนพดล  พันธุคําเกิด 
 ๓๖ นายนรชิต  คชาชีวะ 
 ๓๗ นายนรินทร  พูลเพิ่ม 
 ๓๘ นายนิทัศน  ต้ังพนิิจกุล 
 ๓๙ นายบรรจบ  จันทรทองใบ 
 ๔๐ นายบัณฑิต  อาจนาเสียว 
 ๔๑ นายบุญชวย  บัวมูล 
 ๔๒ นายบุญมา  ภางาม 
 ๔๓ นายบุญมี  วารินสอาด 
 ๔๔ นายบุญอุม  แคลวโยธา 

 ๔๕ นายเบญจพล  ด่ันประดิษฐ 
 ๔๖ นายประทีป  รัตนวิชัย 
 ๔๗ นายประทีป  วงษรัตน 
 ๔๘ นายประพัฒน  จิตสม 
 ๔๙ นายประสงค  วงศชนะภัย 
 ๕๐ นายประสาน  บุญมรกต 
 ๕๑ นายประสิทธ  สิงหนาค 
 ๕๒ นายผานิต  งานกรณาธิการ 
 ๕๓ นายผุด  จันทรสุขโข 
 ๕๔ นายพรศักด์ิ  ดวงพุดตาน 
 ๕๕ นายพันธศักด์ิ  อนิทรวงศ 
 ๕๖ นายพัลลภ  โพธิ์พันธ 
 ๕๗ นายพูนศักด์ิ  เมฆวัฒนากาญจน 
 ๕๘ นายเพิ่มศักด์ิ  สุภาพรเหมินทร 
 ๕๙ นายไพศาล  ถาวรวิสุทธิ์ 
 ๖๐ นายภิญโญ  มีเดช 
 ๖๑ นายมณชัย  มีสุข 
 ๖๒ นายมนัส  คลายโชติคลอง 
 ๖๓ นายมนัส  ศรีฉํ่า 
 ๖๔ นายมานิตย  ปณฑะดิษฐ 
 ๖๕ นายยงยุทธ  เขียวชะอุม 
 ๖๖ นายยงยุทธ  คงซาน 
 ๖๗ นายรัศมี  มหาผล 
 ๖๘ นายวรวุฒิ  พานิชวัฒนะ 
 ๖๙ นายวสันต์ิ  ผองสมบูรณ 
 ๗๐ นายวัชระเทพ  นาควัชระ 
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 ๗๑ นายวัชรินทร  อุปนิสากร 
 ๗๒ นายวัฒนศักด์ิ  ชมภูนิช 
 ๗๓ นายวันชัย  โรจนหัสดิน 
 ๗๔ นายวิชัย  นิมานะ 
 ๗๕ นายวิชิต  ศิริสันธนะ 
 ๗๖ นายวิทยา  เปรมปรีด์ิ 
 ๗๗ นายวิทยา  มีรักษ 
 ๗๘ นายวิมล  รินทราม ี
 ๗๙ นายวิระศักด์ิ  เทพจันทร 
 ๘๐ นายวิโรจน  แกวเรือง 
 ๘๑ นายวิวัฒน  ภาณุอําไพ 
 ๘๒ นายวิษณุศิลป  เพชรรักษ 
 ๘๓ นายวิสุทธิ์  มณีสงฆ 
 ๘๔ นายวุฒิ  นิพนธกิจ 
 ๘๕ นายศักด์ิเกษม  สุนทรภัทร 
 ๘๖ นายศักด์ิดา  เสือประสงค 
 ๘๗ นายศิริชัย  มามีวัฒนะ 
 ๘๘ นายศุภการ  ไชยสุริวิรัตน 
 ๘๙ นายศุภชัย  ลีจีรจําเนียร 
 ๙๐ นายสมเกียรติ  ทองรักษ 
 ๙๑ นายสมทรง  โชติชื่น 
 ๙๒ นายสมบูรณ  จ่ันบุญม ี
 ๙๓ นายสมพล  อุชชิน 
 ๙๔ นายสมโภชน  สําราญ 
 ๙๕ นายสมศักด์ิ  ฉัตรอินตา 

 ๙๖ นายสมหมาย  ศรีวิสุทธิ ์
 ๙๗ นายสมาน  คํามา 
 ๙๘ นายสรรเสริญ  อินทรารุณ 
 ๙๙ นายสรศักด์ิ  กุสสลานุภาพ 
 ๑๐๐ นายสรายุทธ  ภูมิผล 
 ๑๐๑ นายสําเนา  รามศิริ 
 ๑๐๒ นายสิทธิพร  ทวมทอง 
 ๑๐๓ นายสุกรี  นันตะสุคนธ 
 ๑๐๔ นายสุชาติ  คําออน 
 ๑๐๕ นายสุชาติ  สุขนิยม 
 ๑๐๖ นายสุทธิกาล  ภูแดน 
 ๑๐๗ นายสุทิน  เพ็งสุริยะ 
 ๑๐๘ นายสุนทร  จอยพจน 
 ๑๐๙ นายสุรจิตร  ฤทธิภักดี 
 ๑๑๐ นายสุรชาติ  ยาทิพย 
 ๑๑๑ นายสุรพล  จัตุพร 
 ๑๑๒ นายสุรพล  ยินอัศวพรรณ 
 ๑๑๓ นายสุรสิทธิ์  บุญทวี 
 ๑๑๔ นายสุริยะ  จันทรแสงศรี 
 ๑๑๕ นายอดิศักด์ิ  เรืองศรีมั่น 
 ๑๑๖ นายอนุชิต  สุขประทุม 
 ๑๑๗ นายอภิรัฐ  ขาวสวี 
 ๑๑๘ นายอับดุลเลาะ  เจะมุ 
 ๑๑๙ นายอารมณ  สุขสมกลิ่น 
 ๑๒๐ นายเอนก  กุณาละสิริ 
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 ๑๒๑ นายโอภาษ  บุญเส็ง 
 ๑๒๒ นางกรองกาญจน  เจียมกนกชัย 
 ๑๒๓ นางกัลยารัตน  หมื่นวณิชกูล 
 ๑๒๔ นางจรรยา  วงษทรงยศ 
 ๑๒๕ นางจํารูญ  สรรพงษ 
 ๑๒๖ นางจิติมา  ยถาภูธานนท 
 ๑๒๗ นางชุติมันต  พานิชศักด์ิพัฒนา 
 ๑๒๘ นางสาวชูศรี  คําลี 
 ๑๒๙ นางเตือนใจ  ไชยคําภา 
 ๑๓๐ นางทองคํา  ผลพานิชย 
 ๑๓๑ นางนลินี  จาริกภากร 
 ๑๓๒ นางนลินี  ศิวากรณ 
 ๑๓๓ นางสาวนันทรัตน  ศุภกําเนิด 
 ๑๓๔ นางนุชนาฎ  เชี่ยวชาญวณิช 
 ๑๓๕ นางสาวบุษบา  วรากรวรวุฒิ 
 ๑๓๖ นางปราณี  กลิ่นสุคนธ 
 ๑๓๗ นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร 
 ๑๓๘ นางพรรณี  จูฑามาตย 
 ๑๓๙ นางพุฒนา  รุงระวี 
 ๑๔๐ นางมัณฑณา  วิวิธศิริ 
 ๑๔๑ นางมารศรี  อุดมโชค 
 ๑๔๒ นางมิตตรา  แสนวงศ 
 ๑๔๓ นางสาวเมธิรา  ธรรมภูษิต 
 ๑๔๔ นางสาวรัตนา  พินิจการ 
 ๑๔๕ นางวรรณา  กาฬสุวรรณ 

 ๑๔๖ นางวรรณา  เศรษฐรังสรรค 
 ๑๔๗ นางวันทนา  ต้ังเปรมศร ี
 ๑๔๘ นางวันเพ็ญ  พฤกษวิวัฒน 
 ๑๔๙ นางวิภาดา  ทองทักษิณ 
 ๑๕๐ นางวิไล  เสือดี 
 ๑๕๑ นางสาวศรีรัตนา  รอดดี 
 ๑๕๒ นางศันสนีย  บัวชุม 
 ๑๕๓ นางศิริวรรณ  แกววงศศรี 
 ๑๕๔ นางสาวสมทรง  ปวีณการก 
 ๑๕๕ นางสมพร  ขลิบทอง 
 ๑๕๖ นางสมสมัย  ปาลกูล 
 ๑๕๗ นางสาวสอาง  ไชยรินทร 
 ๑๕๘ นางสายสมร  สุภาพิชัย 
 ๑๕๙ นางสุดาวรรณ  มีเจริญ 
 ๑๖๐ นางสุมนา  พรพิพัฒนกุล 
 ๑๖๑ นางสุมาลี  ทองอราม 
 ๑๖๒ นางสาวสุวนิตย  ธีระพันธ 
 ๑๖๓ นางสุวภี  ภัทรวิมล 
 ๑๖๔ นางหทัยรัตน  อุไรรงค 
 ๑๖๕ นางหนูเรียง  จันทรเสนา 
 ๑๖๖ นางอนงค  บุญเจริญ 
 ๑๖๗ นางสาวอมรา  ไตรศิริ 
 ๑๖๘ นางอมรา  หาญจวณิช 
 ๑๖๙ นางอรวรรณ  หวังดีธรรม 
 ๑๗๐ นางอัจฉราพร  ณ  ลําปาง  เนนิพลับ 
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 ๑๗๑ นางอัญกานต  รงครัตน 
 ๑๗๒ นางอันธิกา  พลตรี 
 ๑๗๓ นางอัมพร  วิโนทัย 

 ๑๗๔ นางอารี  อนันตกาล 
 ๑๗๕ นางอุทิศ  ดวงสุวรรณ 
 ๑๗๖ นางอุไรวรรณ  อริยเดช 

กรมสงเสริมการเกษตร 
 ๑ นายกมล  ศรีราช 
 ๒ นายกมลสินธุ  คันธวะ 
 ๓ นายกฤษกร  รัตนอุดม 
 ๔ นายกฤษฎา  สุวรรณพรสกุล 
 ๕ นายกฤษณะ  เผาชางทอง 
 ๖ นายกลารบ  พุมอยู 
 ๗ นายกําจร  จริยาแจมสิทธิ์ 
 ๘ นายกิตติพงษ  แสงสวาง 
 ๙ นายกิตติศักด์ิ  บูรณกูล 
 ๑๐ นายเกรียงชัย  อินทรทัต 
 ๑๑ นายเกรียงศักด์ิ  ล้ิมกิจเจริญภรณ 
 ๑๒ นายเกษตร  ขุนจันทร 
 ๑๓ นายเกษม  กิตติพัฒนวิทย 
 ๑๔ นายเกษม  จันมา 
 ๑๕ นายเกษม  ตวนเครือ 
 ๑๖ นายเกษม  เพ็ชรสังข 
 ๑๗ นายโกมล  ผิวสอาด 
 ๑๘ นายโกเมนทร  หัวนา 
 ๑๙ นายโกสินทร  โกฎิแกว 
 ๒๐ นายไกรวัลย  โกสุมาลย 
 ๒๑ นายคงศักด์ิ  มั่งมมีาก 
 ๒๒ นายคณิต  ชิดชอบ 

 ๒๓ นายคนองเกียรติ  ปติฤทธิ์ 
 ๒๔ นายคมกฤต  ภูมมะภูติ 
 ๒๕ นายเคลื่อน  พรมมา 
 ๒๖ นายจรัญ  เข็มวิชัย 
 ๒๗ นายจรัญญา  ปุรณะพรรค 
 ๒๘ นายจรัล  ดาวสวย 
 ๒๙ นายจันทรต๊ิบ  กันทะวัง 
 ๓๐ นายจํานอง  รอดจู 
 ๓๑ นายจินดาพันธ  พาณิชนิกร 
 ๓๒ นายจีระพันธ  โมระมัต 
 ๓๓ นายเจน  รวมสุข 
 ๓๔ นายเจริญ  พัดบัว 
 ๓๕ นายเจริญ  หลาบหนองแสง 
 ๓๖ นายเจือ  สิริพร 
 ๓๗ นายฉลาด  นันทโพธิเดช 
 ๓๘ นายฉัตรชัย  ทองสนธิ 
 ๓๙ นายเฉลิม  ยงภูมิพุทธา 
 ๔๐ นายเฉลิมชัย  สุดหา 
 ๔๑ นายเฉลิมชัย  หนอใหม 
 ๔๒ นายเฉลิมชัย  อรรคฮาต 
 ๔๓ นายเฉลิมพล  เกิดสวาง 
 ๔๔ นายไฉน  รัตนเพ็ชร 



 หนา   ๒๒๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๔๕ นายชนะ  เกิดรอด 
 ๔๖ นายชนาธิป  ภาคอินทรีย 
 ๔๗ นายชมภู  ทองขาว 
 ๔๘ นายชลธาร  มูลศิริ 
 ๔๙ นายชลินทร  ประพฤติตรง 
 ๕๐ นายชวลิต  ภูพรอมพันธุ 
 ๕๑ นายชัด  หนูเหมือน 
 ๕๒ นายชัยณรงค  ดอนเกิด 
 ๕๓ นายชัยณรงค  ภูนี 
 ๕๔ นายชัยนันท  พงษสุพจน 
 ๕๕ นายชยัวัฒน  ลอวรลักษณ 
 ๕๖ นายชัยวัฒน  ศรีสวัสด์ิ 
 ๕๗ นายชัยศักด์ิ  สังขทอง 
 ๕๘ นายชาญชัย  สวางไสว 
 ๕๙ นายชาญยุทธ  อุปชฌาย 
 ๖๐ นายชาญวิทย  กมล 
 ๖๑ นายชาญวิทย  สมศักด์ิ 
 ๖๒ นายชาตรี  คําแวง 
 ๖๓ นายชาติ  คงร่ืน 
 ๖๔ นายชาติ  หาวิชิต 
 ๖๕ นายชาลี  ไปงาม 
 ๖๖ นายชํานาญ  บัวเฟอง 
 ๖๗ นายชิงชัย  ปทมาล ี
 ๖๘ นายชิน  ศรีนาราง 
 ๖๙ นายชุมชัย  ศิริกุล 
 ๗๐ นายชุมพล  เอียการนา 

 ๗๑ นายชูเกียรติ  ประสิทธิ์ 
 ๗๒ นายชูชาติ  สงจันทร 
 ๗๓ นายชูชีพ  บญุเจริญ 
 ๗๔ นายชูศักด์ิ  ดีสวาสด์ิ 
 ๗๕ นายชูศักด์ิ  เทพสาร 
 ๗๖ นายเชตวัน  พิกุลงาม 
 ๗๗ นายเชิญ  เอียดยอด 
 ๗๘ นายเชิดชัย  ผาสุก 
 ๗๙ นายไชยยงค  แดงจันทึก 
 ๘๐ นายไชยยุทธ  ขุนฤทธิ์แกว 
 ๘๑ นายไชยสิทธิ์  วงศสาม 
 ๘๒ นายณรงค  วุฒิวรรณ 
 ๘๓ นายณรงค  สุภาวรรณ 
 ๘๔ นายณัฐภูมิ  สุขมล 
 ๘๕ นายดํารง  กุศลสง 
 ๘๖ นายดํารง  สุภามูล 
 ๘๗ นายดํารงค  ทับสุข 
 ๘๘ นายดํารงค  ราชกรุณา 
 ๘๙ นายดํารงควิทย  คงเพชร 
 ๙๐ นายดุลยพินิจ  หงสหิรัญ 
 ๙๑ นายเดชา  กิตติตระกูล 
 ๙๒ นายเดชา  จันทนเกษร 
 ๙๓ นายเดชา  หนูนนุ 
 ๙๔ นายเดโช  พลายชุม 
 ๙๕ นายตรีชัย  คงทน 
 ๙๖ นายตรีภพ  ตากัน 



 หนา   ๒๒๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๙๗ นายถนอม  โพธิกิจ 
 ๙๘ นายถนอม  ฟองอิสสระ 
 ๙๙ นายถวัลย  ชัยสุวิรัตน 
 ๑๐๐ นายถวิล  ปกขาว 
 ๑๐๑ นายถวิล  พวงสายใจ 
 ๑๐๒ นายถวิล  สุภาษิต 
 ๑๐๓ นายถาวร  เจริญ 
 ๑๐๔ นายถาวร  ทรายทอง 
 ๑๐๕ นายเถลิงพันธ  ระดมสุข 
 ๑๐๖ นายทนงศักด์ิ  ดอกอุทา 
 ๑๐๗ นายทนงศักด์ิ  อาจทวีกุล 
 ๑๐๘ นายทรงกลด  ซ่ือสัตตบงกช 
 ๑๐๙ นายทรงพล  หนูวรรณ 
 ๑๑๐ นายทรงวุฒิ  กสิกรรม 
 ๑๑๑ นายทรงวุฒิ  จันทรดา 
 ๑๑๒ นายทรงศักด์ิ  ผาจันทร 
 ๑๑๓ นายทวิช  วัชรกาฬ 
 ๑๑๔ วาที่รอยตรี  ทวี  นาอุดม 
 ๑๑๕ นายทวี  ปญญา 
 ๑๑๖ นายทวีป  หนนูุช 
 ๑๑๗ นายทวีศักด์ิ  แกวตา 
 ๑๑๘ นายทองคํา  ชัยศิลปน 
 ๑๑๙ นายทองดี  หาญใจ 
 ๑๒๐ นายทองสุข  ฉวีวงศ 
 ๑๒๑ นายทัศน  เกยงค 
 ๑๒๒ นายทิชากร  เครืออรุณรัตน 

 ๑๒๓ นายเทอดชัย  ฆารภักดี 
 ๑๒๔ นายเทอดศักด์ิ  พงษหอม 
 ๑๒๕ นายธนากร  ปุรณะพรรค 
 ๑๒๖ นายธนาคาร  ปานทองคํา 
 ๑๒๗ นายธนิต  วีระยศ 
 ๑๒๘ นายธรรมนูญ  วารสิทธิ ์
 ๑๒๙ นายธรรมศักด์ิ  ภูสุภา 
 ๑๓๐ นายธวัชชัย  ระวัง 
 ๑๓๑ นายธานี  ศรีนุม 
 ๑๓๒ นายธีรยุทธ  รูทํานอง 
 ๑๓๓ นายธีระ  ศรีนาม 
 ๑๓๔ นายธีระพงษ  พุทธรักษา 
 ๑๓๕ นายธีระวุฒิ  เผาจ้ือ 
 ๑๓๖ นายนพดล  ศรีวิไล 
 ๑๓๗ นายนพดล  หลวงใหญ 
 ๑๓๘ นายนพนิต  ใจกาวิล 
 ๑๓๙ นายนพฤทธิ์  ฉิมพลอย 
 ๑๔๐ นายนรินทร  ธิวงศ 
 ๑๔๑ นายนเรสน  รังสิมันตศิริ 
 ๑๔๒ นายนันทวัฒน  เกตุรักษ 
 ๑๔๓ นายนัยฤทธิ์  ศรีวงษรัตน 
 ๑๔๔ นายนาวา  ทาไครกลาง 
 ๑๔๕ นายนิกร  วุฒิพงษ 
 ๑๔๖ นายนิทัศน  นิราช 
 ๑๔๗ นายนิทัศน  ปฐมนุพงศ 
 ๑๔๘ นายนิทุน  สอนลือ 



 หนา   ๒๒๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๑๔๙ นายนิพนธ  เพ็ญสุวรรณ 
 ๑๕๐ นายนิพัทธ  สมใส 
 ๑๕๑ นายนิยม  เวียนวิวัฒน 
 ๑๕๒ นายนิโรจน  แทนงาม 
 ๑๕๓ นายเนาวรัตน  พรรณรังษี 
 ๑๕๔ นายบงการ  เกียรติพิริยะ 
 ๑๕๕ นายบรรจง  ไชยเกิด 
 ๑๕๖ นายบัณฑิต  เนื่องล ี
 ๑๕๗ นายบัณฑิต  อุนโสดา 
 ๑๕๘ นายบํารุง  จันทรทอง 
 ๑๕๙ นายบํารุง  สังขสวาง 
 ๑๖๐ นายบุญชวย  กอนแกว 
 ๑๖๑ นายบุญชัย  สุขสามัคคี 
 ๑๖๒ นายบุญธรรม  ปญญาสุขสกุล 
 ๑๖๓ นายบุญนาค  ศรีเปาระยะ 
 ๑๖๔ นายบุญยืน  ศรีชมุพร 
 ๑๖๕ นายบุญรวม  ใจตรง 
 ๑๖๖ นายบุญโรจน  ชัยศิลปน 
 ๑๖๗ นายบุญเลิศ  วิเชียรณรัตน 
 ๑๖๘ นายบุญสง  พสุธาพิทักษ 
 ๑๖๙ นายบุญสม  มนีวม 
 ๑๗๐ นายปกรณ  วิชาเจริญ 
 ๑๗๑ นายปกรณ  สงทอง 
 ๑๗๒ นายปฏิภาณ  อินทรโชติ 
 ๑๗๓ นายปฐมพร  สลับเพชร 
 ๑๗๔ นายประกอบกิจ  ภูชนะศรี 

 ๑๗๕ นายประจวบ  ฉัตรกันยารัตน 
 ๑๗๖ นายประดับ  ชูสกุลวงศ 
 ๑๗๗ นายประดิษฐ  สุทธิสิริคุณ 
 ๑๗๘ นายประทปี  จันทสุริวงค 
 ๑๗๙ นายประทีป  นอยจันทิระ 
 ๑๘๐ นายประทีป  เหลือละมัย 
 ๑๘๑ นายประทุม  ชุมมัน่ 
 ๑๘๒ นายประนอม  แกวสม 
 ๑๘๓ นายประพนธ  พยัคฆบุตร 
 ๑๘๔ นายประพันธ  พงษประยูร 
 ๑๘๕ นายประพันธ  สมบูรณไชย 
 ๑๘๖ นายประพันธ  สิทธิโชค 
 ๑๘๗ นายประมวล  โพทุมทา 
 ๑๘๘ นายประมาณ  แยมช ู
 ๑๘๙ นายประยงค  จินดารัตน 
 ๑๙๐ นายประยูร  ขันทะสอน 
 ๑๙๑ นายประยูร  เสารเรือน 
 ๑๙๒ นายประโยชน  เฉลิมกลิ่น 
 ๑๙๓ นายประโยชน  นิ่มหน ู
 ๑๙๔ นายประโยชน  ปนทนา 
 ๑๙๕ นายประวัติ  รักพงษ 
 ๑๙๖ นายประเวชน  วรรณภิระ 
 ๑๙๗ นายประสงค  บุญทร 
 ๑๙๘ นายประสงค  ศรีออนหลา 
 ๑๙๙ นายประสาท  ทองมาก 
 ๒๐๐ นายประสาธน  มะลิรัตน 



 หนา   ๒๓๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๒๐๑ นายประสิทธิ์  นิโรจนสุวรรณ 
 ๒๐๒ นายประสิทธิ์  พูลขวัญ 
 ๒๐๓ นายประสิทธิ์  โพธิ์ย่ี 
 ๒๐๔ นายประสิทธิ์  รักษายศ 
 ๒๐๕ นายประสิทธิ์  แสนเรียน 
 ๒๐๖ นายประเสริฐวัฒน  กองกันภัย 
 ๒๐๗ นายประหยัด  ไชยวงศคํา 
 ๒๐๘ นายประหยัด  ณ  นคร 
 ๒๐๙ นายปราโมทย  เจริญพันธ 
 ๒๑๐ นายปราโมทย  ประเสริฐสุข 
 ๒๑๑ นายปรีชา  มรกฎจินดา 
 ๒๑๒ นายปรีชา  ศิระวงษ 
 ๒๑๓ นายปรีดา  ณ  ลําพูน 
 ๒๑๔ นายปญญา  บางแสง 
 ๒๑๕ นายปญญา  หันตุลา 
 ๒๑๖ นายปยวัตร  ลีลาวัตร 
 ๒๑๗ นายปยสิษฐ  บุญชวย 
 ๒๑๘ นายผดุงศิลป  ภูผายาง 
 ๒๑๙ นายเผด็จ  มุนน ี
 ๒๒๐ นายพงษศักด์ิ  วัฒนวนาพงษ 
 ๒๒๑ นายพงษศักด์ิ  เอมดวง 
 ๒๒๒ นายพนม  สุขเกษม 
 ๒๒๓ นายพรชัย  สินธุเทา 
 ๒๒๔ นายพรหมพันธุ  เชษฐธง 
 ๒๒๕ นายพรหมมินทร  วงศเรียน 
 ๒๒๖ นายพลาน  พอคา 

 ๒๒๗ นายพสิษฐ  บุญชวย 
 ๒๒๘ นายพสิษฐ  หิญชีระนันทน 
 ๒๒๙ นายพัลลภ  ขรรคแกว 
 ๒๓๐ นายพิชัย  พรหมนารท 
 ๒๓๑ นายพิเชียร  ระวิระ 
 ๒๓๒ นายพิทักษ  แจวเสียง 
 ๒๓๓ นายพินิจ  สระบุรินทร 
 ๒๓๔ นายพิพัฒน  อนิกองงาม 
 ๒๓๕ นายพิมลศักด์ิ  สรวมนาม 
 ๒๓๖ นายพิษณุ  เรืองฤทธิ ์
 ๒๓๗ นายพิสิฐศักด์ิ  ทัศศิริ 
 ๒๓๘ นายพูนศักด์ิ  ศรีชุมพร 
 ๒๓๙ นายพูนศักด์ิ  เหลืองหิรัญ 
 ๒๔๐ นายเพียร  มีจิตร 
 ๒๔๑ นายไพจิตร  ไชยศล 
 ๒๔๒ นายไพรัช  หวังดี 
 ๒๔๓ นายไพโรจน  สุทธิพันธ 
 ๒๔๔ นายไพโรจน  เอื้อประเสริฐ 
 ๒๔๕ นายไพศาล  นุชพวง 
 ๒๔๖ นายไพศาล  สังขมงคล 
 ๒๔๗ นายภาณุวัฒน  สําราญรัมย 
 ๒๔๘ นายภิญโญ  งามเมืองปก 
 ๒๔๙ นายภิญโญ  ธรรมกิรติ 
 ๒๕๐ นายภูษิต  อูทรัพย 
 ๒๕๑ นายเภทาย  สิทธิวงศ 
 ๒๕๒ นายมงคล  เฉลยศาสน 



 หนา   ๒๓๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๒๕๓ นายมณเฑียร  โตประโคน 
 ๒๕๔ นายมนตชัย  อักษรดิษฐ 
 ๒๕๕ นายมนัส  อัมรักษ 
 ๒๕๖ นายมนูญ  ออนจันทร 
 ๒๕๗ นายมหรรต  พงษเจตสุพรรณ 
 ๒๕๘ นายมะหะมะสุรี  เหเลาะ 
 ๒๕๙ นายมาณัฎฐ  สิงหวี 
 ๒๖๐ นายมานพ  เจริญวงศ 
 ๒๖๑ นายมานะ  บุญระม ี
 ๒๖๒ นายมานิต  โชติบูรณ 
 ๒๖๓ นายมานิตย  ปญจขันธ 
 ๒๖๔ นายมานิตย  ปญญาวุฒิ 
 ๒๖๕ นายมาโนช  วงศเมือง 
 ๒๖๖ นายมาโนช  เอี่ยมละออ 
 ๒๖๗ นายยงยุทธ  โภคานิตย 
 ๒๖๘ นายยงยุทธ  ศรีประสาร 
 ๒๖๙ นายยงยุทธ  สุขเกษม 
 ๒๗๐ นายยุทธนา  เชษฐตระกูล 
 ๒๗๑ นายรวมพรรค  ภิญโญ 
 ๒๗๒ นายรัศมี  แสนนามวงษ 
 ๒๗๓ นายเริงยุทธ  มนแกว 
 ๒๗๔ วาที่รอยตรี  เรืองศักด์ิ  บุญโนนแต 
 ๒๗๕ นายเลิศศักด์ิ  ไลเลิศ 
 ๒๗๖ นายวรรณภพ  ศรีสุระ 
 ๒๗๗ นายวรวิทย  จักรบุตร 
 ๒๗๘ นายวริทธิ์  ตราชู 

 ๒๗๙ นายวัชรินทร  สายสวาง 
 ๒๘๐ นายวัฒนะ  พีระพันธุ 
 ๒๘๑ นายวันชัย  ทิพยอักษร 
 ๒๘๒ นายวันชัย  พูลสวัสด์ิ 
 ๒๘๓ นายวันชัย  สะพร่ัง 
 ๒๘๔ นายวันชัย  หนวยเดชา 
 ๒๘๕ นายวัลลภ  คํารพมิ่ง 
 ๒๘๖ นายวิจารย  บุษรานนท 
 ๒๘๗ นายวิชัย  เทพจันทร 
 ๒๘๘ นายวิชัย  เสือทอง 
 ๒๘๙ นายวิชา  เงินราษฎร 
 ๒๙๐ นายวิชาญ  ถาแกว 
 ๒๙๑ นายวิชาญ  เฮงสุโข 
 ๒๙๒ นายวิชิต  อัครพรชัย 
 ๒๙๓ นายวิเชษฐ  ปานทอง 
 ๒๙๔ นายวิเชียร  มงคลกาวิล 
 ๒๙๕ นายวิทยา  ฉิมเรือง 
 ๒๙๖ นายวิทูล  ปยะวงศลาวัลย 
 ๒๙๗ นายวิธาน  เชิญทอง 
 ๒๙๘ นายวิรัช  แกวคํา 
 ๒๙๙ นายวิรัตน  แสวงทอง 
 ๓๐๐ นายวิวัฒน  ลิขิตวศินพงศ 
 ๓๐๑ นายวิศิษฐ  ยอดญาติไทย 
 ๓๐๒ นายวิเศษศักด์ิ  ศรีสุริยะธาดา 
 ๓๐๓ นายวิสิชน  สุทธิอาจ 
 ๓๐๔ นายวิสิฐศักด์ิ  คงทน 
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 ๓๐๕ นายวีรวัฒน  นพพนัธ 
 ๓๐๖ นายวีระ  คมวิลาศ 
 ๓๐๗ นายวีระ  ชัยเดช 
 ๓๐๘ นายวีระ  โตสงคราม 
 ๓๐๙ นายวีระชัย  สายตางใจ 
 ๓๑๐ นายวีระพล  ศรีสม 
 ๓๑๑ นายวีระพันธุ  สุรเสน 
 ๓๑๒ นายวีระพันธ  เฉยฉิว 
 ๓๑๓ นายวีระศักด์ิ  ประพิตรภา 
 ๓๑๔ นายวุฒิกร  ปาจุวัง 
 ๓๑๕ นายวุฒิศักด์ิ  คัดทะจันทร 
 ๓๑๖ นายวุฒิศักด์ิ  พงศนนัทน 
 ๓๑๗ นายศักดา  บูรณกูล 
 ๓๑๘ นายศักด์ิชาย  โสธรศักด์ิ 
 ๓๑๙ นายศักด์ิดา  ภูศรี 
 ๓๒๐ นายศานิต  ตันรักษา 
 ๓๒๑ นายศิริชัย  โชตะศิริ 
 ๓๒๒ นายศิริชัย  เติมคลัง 
 ๓๒๓ นายศิลปชัย  ล้ิมตระกูล 
 ๓๒๔ นายศภุฤกษ  เลติกุล 
 ๓๒๕ นายสงกรานต  ภักดีคง 
 ๓๒๖ นายสนธยา  ปทมอารักษ 
 ๓๒๗ นายสมเกียรติ  พัฒนาสันต์ิ 
 ๓๒๘ นายสมเกียรติ  โสภา 
 ๓๒๙ นายสมคิด  เพชรกระโทก 
 ๓๓๐ นายสมคิด  วงศวทัญู 
 ๓๓๑ นายสมคิด  วรรณกูล 

 ๓๓๒ นายสมคิด  สีตะพันธ 
 ๓๓๓ นายสมชาย  จันทเปรมจิตต 
 ๓๓๔ นายสมทบ  นนัทะเสน 
 ๓๓๕ นายสมทรง  ประคองวงคศรี 
 ๓๓๖ นายสมนึก  นนทะคําจันทร 
 ๓๓๗ นายสมนึก  หนูอนิทรแกว 
 ๓๓๘ นายสมนึก  เหมวิจิตร 
 ๓๓๙ นายสมบัติ  คงญาติ 
 ๓๔๐ นายสมบัติ  ทรงโฉม 
 ๓๔๑ นายสมบัติ  ธนวรรณ 
 ๓๔๒ นายสมบัติ  หอแกว 
 ๓๔๓ นายสมบัติ  อิศวภา 
 ๓๔๔ นายสมบูรณ  ซารัมย 
 ๓๔๕ นายสมบูรณ  บูรณะภักดี 
 ๓๔๖ นายสมประสงค  แดงสกุล 
 ๓๔๗ นายสมปอง  ทองตง 
 ๓๔๘ นายสมพงษ  สีแดง 
 ๓๔๙ นายสมพร  จุยจุน 
 ๓๕๐ นายสมภพ  ไชยมัติ 
 ๓๕๑ นายสมยศ  บุญถนอม 
 ๓๕๒ นายสมศักด์ิ  จิรติภัส 
 ๓๕๓ นายสมศักด์ิ  ประโยชนดี 
 ๓๕๔ นายสมศักด์ิ  หนอแกว 
 ๓๕๕ นายสมหมาย  แกวมา 
 ๓๕๖ นายสมหมาย  พัชรกิตติคุณ 
 ๓๕๗ นายสมัครไชย  ไพศาลพงษ 
 ๓๕๘ นายสมาน  ธรรมเดช 
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 ๓๕๙ นายสมาน  แสงพรหม 
 ๓๖๐ นายสมาน  แสงวันทอง 
 ๓๖๑ นายสยาม  ศรีชุมแสง 
 ๓๖๒ นายสโรช  บุญ-หลง 
 ๓๖๓ นายสวรรค  มันตาพันธ 
 ๓๖๔ นายสวัสด์ิ  คําไทย 
 ๓๖๕ นายสวัสด์ิ  หาญปราบ 
 ๓๖๖ นายสวาง  แกวเมืองวงศ 
 ๓๖๗ นายสวาง  สุกจันทร 
 ๓๖๘ นายสวาท  เกลี้ยงกล่ิน 
 ๓๖๙ นายสังข  สุขสวัสด์ิ 
 ๓๗๐ นายสัจนิล  ศิริพูน 
 ๓๗๑ นายสัญชัย  ชาญสมุห 
 ๓๗๒ นายสันติ  เชื้อนิตย 
 ๓๗๓ นายสัมพันธ  บุญทองเสน 
 ๓๗๔ นายสัมฤทธิ์  โฉมฉลาด 
 ๓๗๕ นายสาคร  ศรีชนะ 
 ๓๗๖ นายสามารถ  ชาตะรูปะ 
 ๓๗๗ นายสามารถ  ชินประหัษฐ 
 ๓๗๘ นายสามารถ  ชื่นวงศา 
 ๓๗๙ นายสายทัศน  วงศปนตา 
 ๓๘๐ นายสาโรจน  ซอนกลิ่น 
 ๓๘๑ นายสําเนา  ชวงภักดี 
 ๓๘๒ นายสําราญ  ทองมีเดช 
 ๓๘๓ นายสําราญ  พิงทะวงศกุล 
 ๓๘๔ นายสําราญกิจ  สวัสด์ิสลุง 
 ๓๘๕ นายสําริ  จันทรเกิด 

 ๓๘๖ นายสิทธิพงศ  สุทธิสารากร 
 ๓๘๗ นายสิทธิรงค  สวนะมงคล 
 ๓๘๘ นายสินสมุท  ปานเกตุ 
 ๓๘๙ นายสีหราช  นาชัยเวียง 
 ๓๙๐ นายสุคนธ  ยลถวิล 
 ๓๙๑ นายสุคํา  หมื่นวงศเทพ 
 ๓๙๒ นายสุชาติ  จันทูล 
 ๓๙๓ นายสุเชษฐ  เพชรอนิทร 
 ๓๙๔ นายสุทธิเดช  มีแกว 
 ๓๙๕ นายสุทธิศักด์ิ  เอี่ยมสําอางค 
 ๓๙๖ นายสุทธิ์  สกุลวิวรรธน 
 ๓๙๗ นายสุทัศน  ฟองตระกูล 
 ๓๙๘ นายสุทัศน  สมฤทธิ ์
 ๓๙๙ นายสุทิน  ดําคลองตัน 
 ๔๐๐ วาที่รอยตรี  สุทิน  ปานเกิดผล 
 ๔๐๑ นายสุทิน  เปยจันทึก 
 ๔๐๒ นายสุเทพ  ทิพยรัตน 
 ๔๐๓ นายสุเทพ  ประสงควัฒนา 
 ๔๐๔ นายสุเทพ  ปญญามา 
 ๔๐๕ นายสุเทพ  ลิมปะพันธุ 
 ๔๐๖ นายสุธรรม  เรืองชวย 
 ๔๐๗ นายสุนทร  กอนใจ 
 ๔๐๘ นายสุนทร  คลายคลึงดี 
 ๔๐๙ นายสุพจน  เตระจิตร 
 ๔๑๐ นายสุพจน  ไตรศิริพานิช 
 ๔๑๑ นายสุพจน  พรวสันตย่ิง 
 ๔๑๒ นายสุพจน  ลําพุทธา 
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 ๔๑๓ นายสุพรรณ  เกิดกลาง 
 ๔๑๔ นายสุพล  ภิญโญ 
 ๔๑๕ นายสุพศิน  ประทักษใจ 
 ๔๑๖ นายสุภัคร  ณ  สงขลา 
 ๔๑๗ นายสุภาพ  นุกูลกิจ 
 ๔๑๘ นายสุภาพ  พนมมิตร 
 ๔๑๙ นายสุรพงค  เภสัชชะ 
 ๔๒๐ นายสุรพงษ  ภักดี 
 ๔๒๑ นายสุรพงษ  สงวนสุข 
 ๔๒๒ นายสุรพงษ  อินทรอุดม 
 ๔๒๓ นายสุรพล  ทองเที่ยง 
 ๔๒๔ นายสุรพล  ธนปราชญเปร่ือง 
 ๔๒๕ นายสุรพล  มณีวรรณ 
 ๔๒๖ นายสุรพล  อึ๊งเจริญ 
 ๔๒๗ นายสุรฤทธิ์  รักษอุดมการณ 
 ๔๒๘ นายสุรวัฒน  เมืองแกว 
 ๔๒๙ นายสุรศักด์ิ  ขันติธรางกูร 
 ๔๓๐ นายสุรัตน  นาสมบูรณ 
 ๔๓๑ นายสุริชาติ  สมวัฒนศักด์ิ 
 ๔๓๒ นายสุริยะ  ขุนศรี 
 ๔๓๓ นายสุริยา  แทนนาค 
 ๔๓๔ นายสุวัฒน  สิทธ ิ
 ๔๓๕ นายสุวัฒน  เหลี่ยมวานิช 
 ๔๓๖ นายสุวัตร  พูลทวี 
 ๔๓๗ นายสุวิช  ปสุตนาวิน 
 ๔๓๘ นายสุวิทย  แกวก่ิง 
 ๔๓๙ นายสุวิทย  รัตนวัย 

 ๔๔๐ นายสุวิทย  ฤทธิ์ช ู
 ๔๔๑ นายสุวิทย  หลานอย 
 ๔๔๒ นายสุวิทย  อาจนาวัง 
 ๔๔๓ นายเสถียร  จิตผอง 
 ๔๔๔ นายเสนห  ทรงเมฆ 
 ๔๔๕ นายเสนห  วงศจันทรเจริญ 
 ๔๔๖ นายเสนาะ  สมใจ 
 ๔๔๗ นายเสริมศักด์ิ  นาคสุวรรณ 
 ๔๔๘ นายเสริมศักด์ิ  บุญสิทธิ ์
 ๔๔๙ นายเสรีภาพ  ธาดา 
 ๔๕๐ นายโสภณ  กาญจนบุตร 
 ๔๕๑ นายเหรียญ  วงษชาลี 
 ๔๕๒ นายองอาจ  สระประจง 
 ๔๕๓ นายอดิศร  คูณสมบัติ 
 ๔๕๔ นายอดิศักด์ิ  ประจงแสงศรี 
 ๔๕๕ นายอนันต  พรหมมนิทร 
 ๔๕๖ นายอนันต  ศรแกว 
 ๔๕๗ นายอนันต  หะสาเมาะ 
 ๔๕๘ นายอนุรักษ  บุญถึง 
 ๔๕๙ นายอภิชัย  จันทศรี 
 ๔๖๐ นายอมร  สุวรรณรัตน 
 ๔๖๑ นายอรณพ  ขัดลิ 
 ๔๖๒ นายอรรถพร  จิกิตศิลปน 
 ๔๖๓ นายอรรถพล  กิตติธนพงศ 
 ๔๖๔ นายอรรถพล  ทองเชื้อ 
 ๔๖๕ นายอรรนพ  ขจรศักด์ิ 
 ๔๖๖ นายอักษร  ปญญากดแกว 
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 ๔๖๗ นายอาทิตย  สุขสภา 
 ๔๖๘ นายอาภรณ  กรําเสน 
 ๔๖๙ นายอารักษ  ภุมมะละ 
 ๔๗๐ นายอารีต  บินหมัด 
 ๔๗๑ นายอํานวย  กอนทอง 
 ๔๗๒ นายอํานาจ  ซารัมย 
 ๔๗๓ นายอํานาจศักด์ิ  สุมมาตย 
 ๔๗๔ นายอําพล  แสงทอง 
 ๔๗๕ นายอินโต  บุญวงศ 
 ๔๗๖ นายอินทร  ทิพน ี
 ๔๗๗ นายอุดม  จาดใจดี 
 ๔๗๘ นายอุดร  ศรีเมืองเฮา 
 ๔๗๙ นายอุเดช  อาษา 
 ๔๘๐ นายอุทิศ  ใจฝน 
 ๔๘๑ นายอุทิศ  วามนตรี 
 ๔๘๒ นายอุไร  สารถอย 
 ๔๘๓ นายอุไร  สุภะโส 
 ๔๘๔ นายเอนก  รัตนกมลกานต 
 ๔๘๕ นายโอรินทร  หิรัญญาภรณ 
 ๔๘๖ นายโอฬาร  พิทักษ 
 ๔๘๗ นางกนกพร  โกสาวรรณ 
 ๔๘๘ นางกนกรัฐ  วรรณรัตน 
 ๔๘๙ นางกมลมาศ  ปราชญวจนะ 
 ๔๙๐ นางกมลวรรณ  เกิดแสง 
 ๔๙๑ นางกรณิการ  ยุกตะนันทน 
 ๔๙๒ นางกฤชษมนต  ผาสุขมูล 
 ๔๙๓ นางสาวกฤษณีย  เครือเพชร 

 ๔๙๔ นางกันยา  สุทธิรักษ 
 ๔๙๕ นางกัลยา  ชูศิลป 
 ๔๙๖ นางกัลยา  บุญเกิด 
 ๔๙๗ นางกัลยา  บุญเกิด 
 ๔๙๘ นางกัลยา  ล้ิมเอิบไทย 
 ๔๙๙ นางกัลยารัตน  สมบัตินันท 
 ๕๐๐ นางสาวกาญจนา  กัณฑานนท 
 ๕๐๑ นางกาญจนาภรณ  พงศศรี 
 ๕๐๒ นางกานดา  กามนต 
 ๕๐๓ นางกานดา  แปนทอง 
 ๕๐๔ นางเกศิรี  ทัศนครองสินธุ 
 ๕๐๕ นางเกษฎาพรรษ  สงวนศักด์ิ 
 ๕๐๖ นางเกษมณี  หมื่นวิเศษ 
 ๕๐๗ นางขนิษฐ  สุวรรณรัตน 
 ๕๐๘ นางขวัญใจ  หลาวทอง 
 ๕๐๙ นางขวัญทอง  สุนทรเกษมสุข 
 ๕๑๐ นางขันคํา  ฉัตรกันยารัตน 
 ๕๑๑ นางคนึงนิตย  ทองลิ่ม 
 ๕๑๒ นางคมคาย  บอพิมาย 
 ๕๑๓ นางคัทยา  ธรรมริยา 
 ๕๑๔ นางคําปน  นพพนัธ 
 ๕๑๕ นางเครือวัลย  ทูลธรรม 
 ๕๑๖ นางจงจิตร  จินทวงศ 
 ๕๑๗ นางจรูญศรี  ธวัฒนกุล 
 ๕๑๘ นางจันทนา  เพชรเรืองสุก 
 ๕๑๙ นางจันทนารัตน  อนิทสาร 
 ๕๒๐ นางจนัทรเพ็ญ  มงคลพิทยา 
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 ๕๒๑ นางจันทรศรี  เนือ่งละมุล 
 ๕๒๒ นางจันทรศรี  แหลมคม 
 ๕๒๓ นางจารุวรรณ  ชาติประสพ 
 ๕๒๔ นางสาวจารุวรรณ  ดวงศรี 
 ๕๒๕ นางจารุวรรณ  วงศฝน 
 ๕๒๖ หมอมราชวงศจิตตปราณี 
  สุนทรนันทา 
 ๕๒๗ นางจิตรลดา  แกวราม 
 ๕๒๘ นางสาวจินตนา  พันชนะ 
 ๕๒๙ นางจินตนา  วิสารทพงศ 
 ๕๓๐ นางสาวจีรพร  สุขเสริม 
 ๕๓๑ นางจุฑาพร  ศรีวิพัฒน 
 ๕๓๒ นางจุฑามณี  หอมรส 
 ๕๓๓ นางจุมรี  ชิตเกษร 
 ๕๓๔ นางจุลมณี  ไพฑูรยเจริญลาภ 
 ๕๓๕ นางฉลวย  ฉิมพลี 
 ๕๓๖ นางฉลวยพร  ยอดเย่ียม 
 ๕๓๗ นางฉวีวรรณ  พิศวงษ 
 ๕๓๘ นางสาวชฎารัตน  ชุมพรัตน 
 ๕๓๙ นางชลธิรา  นวลเอียด 
 ๕๔๐ นางชวนพิศ  กรรณิการ 
 ๕๔๑ นางชวนพิศ  รัฐปรัชญา 
 ๕๔๒ นางชองมาศ  ทองพลับ 
 ๕๔๓ นางชุติกาญจน  เพียรธรรม 
 ๕๔๔ นางชูศรี  วงศเปง 
 ๕๔๕ นางสาวณัฐกิตต์ิ  ศรีสงา 
 ๕๔๖ นางณัฐกุล  รอดรังนก 

 ๕๔๗ นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต 
 ๕๔๘ นางสาวดวงใจ  อินทกูล 
 ๕๔๙ นางดวงณพร  พูเข็มประยูร 
 ๕๕๐ นางสาวดวงสมร  สันตานนท 
 ๕๕๑ นางดอกไม  ขจรเดชา 
 ๕๕๒ นางดารตั  สกุลโรมวิลาส 
 ๕๕๓ นางสาวดุษฎี  รอยตระกูล 
 ๕๕๔ นางสาวเตือนใจ  มาศศิริทรัพย 
 ๕๕๕ นางเตือนใจ  วาณิชย 
 ๕๕๖ นางเตือนใจ  ศิลปชัย 
 ๕๕๗ นางสาวถนอมจิตร  พันธุรักษ 
 ๕๕๘ นางสาวถนอมพรรณ   
  สืบจากดี 
 ๕๕๙ นางถิรพร  ดาวกระจาย 
 ๕๖๐ นางทรงนล  กาศวิบูลย 
 ๕๖๑ นางทองยุน  ถือลาภ 
 ๕๖๒ นางทศันีย  ชุมหิน 
 ๕๖๓ นางทัศนีย  มณีวรรณ 
 ๕๖๔ นางทิพยวรรณ  บุรินทร 
 ๕๖๕ นางทิพวรรณ  ไชยสถิตย 
 ๕๖๖ นางสาวทิพวรรณ  มั่นเกตุวิทย 
 ๕๖๗ นางทิวาวรรณ  คชชา 
 ๕๖๘ นางสาวเทียมจันทร  มากมาย 
 ๕๖๙ นางสาวธนวันต  เจียมศิริ 
 ๕๗๐ นางธนิษฐา  ฉมารัตน 
 ๕๗๑ นางธัญสินี  เมฆอรุโณทัย 
 ๕๗๒ นางธรีารัตน  นิธิสมบัติ 



 หนา   ๒๓๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๕๗๓ นางสาวนงนุช  เถื่อนดวง 
 ๕๗๔ นางนงนุช  ปุรณะพรรค 
 ๕๗๕ นางนงเยาว  หนูพรม 
 ๕๗๖ นางนงลักษณ  ขุนจันทร 
 ๕๗๗ นางนนทยา  ไตรยุทธรงค 
 ๕๗๘ นางนภวรรณ  บัวสาย 
 ๕๗๙ นางนราพร  หุตะเสวี 
 ๕๘๐ นางนวลนอย  เสือโรจน 
 ๕๘๑ นางนวลปรางค  บุตรดม 
 ๕๘๒ นางนวลศรี  นุยเมือง 
 ๕๘๓ นางนันทกาญจน  พรคงเกษม 
 ๕๘๔ นางนันทยา  กัลยาศิริ 
 ๕๘๕ นางนันทวัน  คลองคํานวณการ 
 ๕๘๖ นางนัยนา  ยอดระบํา 
 ๕๘๗ นางน้ําทิพย  สิทธิรัตน 
 ๕๘๘ นางสาวนิตยา  ประพันธวงศ 
 ๕๘๙ นางนิตษา  คงอุดหนุน 
 ๕๙๐ นางนิภา  ชนารี 
 ๕๙๑ นางนิภาภรณ  ภูยุทธานนท 
 ๕๙๒ นางสาวนิรชรา  วงศไชย 
 ๕๙๓ นางนิรัชรา  จุมปามณ ี
 ๕๙๔ นางนุชธารัตน  สุขรัตน 
 ๕๙๕ นางแนงนอย  วรรณไชย 
 ๕๙๖ นางบรรจง  ต้ังภูมิ 
 ๕๙๗ นางบรรจง  พลับผล 
 ๕๙๘ นางบังอร  เหมือนสมัย 

 ๕๙๙ นางบุญรวย  วุฒิพงษ 
 ๖๐๐ นางบุญเรียม  ประทุมมาลย 
 ๖๐๑ นางสาวบุญลือ  ยะระสิทธิ์ 
 ๖๐๒ นางสาวบุปผา  สันพะเยาว 
 ๖๐๓ นางบุปผาชาติ  ไชยพงศ 
 ๖๐๔ นางเบญ็จรงค  จิรเศวตกุล 
 ๖๐๕ นางเบญจวรรณ  จันทรปฎก 
 ๖๐๖ นางปทุม  วรรณนิธิกุล 
 ๖๐๗ นางประจวบ  ภัทรพงศพันธ 
 ๖๐๘ นางสาวประทีป  จันทรจิระ 
 ๖๐๙ นางประทุม  ชัยเลิศ 
 ๖๑๐ นางสาวประพิณ  ปูรณะหิรัญ 
 ๖๑๑ นางประไพศรี  วัฒนสาครกุล 
 ๖๑๒ นางปราณี  จุลลางกูร 
 ๖๑๓ นางปราณี  ตุมกุล 
 ๖๑๔ นางปราณีต  เมธีวรรณกิจ 
 ๖๑๕ นางปรารมณ  ยานะวิมุติ 
 ๖๑๖ นางปรียกุล  โมกขศักด์ิ 
 ๖๑๗ นางปรียาภรณ  วิสุทธเมธากุล 
 ๖๑๘ นางปทมา  ถนอมกุล 
 ๖๑๙ นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน 
 ๖๒๐ นางแปงหอม  จุฑาเกตุ 
 ๖๒๑ นางผองผิว  พุทธัง 
 ๖๒๒ นางผองพรรณ  ศัพทพนัธ 
 ๖๒๓ นางผองพิศ  อาจทวีกุล 
 ๖๒๔ นางผองใส  สุคาคม 



 หนา   ๒๓๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๖๒๕ นางผอบ  พรหมสุข 
 ๖๒๖ นางผุสดี  สบาย 
 ๖๒๗ นางพจนา  หอยสกุล 
 ๖๒๘ นางพยุง  พิมพบุตร 
 ๖๒๙ นางพรทิพย  ชนะสาย 
 ๖๓๐ นางสาวพรทิพย  ชื่นบาน 
 ๖๓๑ นางพรศรี  นุมนวลพิทักษ 
 ๖๓๒ นางพวงทอง  พันธเสน 
 ๖๓๓ นางพวงเล็ก  ซอนกลิ่น 
 ๖๓๔ นางพัชนี  ยมาภัย 
 ๖๓๕ นางพัชราภรณ  กันเดช 
 ๖๓๖ นางพัชรินทร  จ่ันเจริญ 
 ๖๓๗ นางพัชรินทร  เดนเทศ 
 ๖๓๘ นางพัทธนันท  รัญเผือก 
 ๖๓๙ นางพิจิตรา  เพชรทอง 
 ๖๔๐ นางพิณธี  หนูเหมือน 
 ๖๔๑ นางพิทยา  ขวัญคง 
 ๖๔๒ นางพิมพร  ทองสิงห 
 ๖๔๓ นางพิมลพร  สุนทรกะลัมพ 
 ๖๔๔ นางพิสมัย  พิจารณ 
 ๖๔๕ นางสาวพูลสุข  มูลศรี 
 ๖๔๖ นางเพ็ญธิรัตน  อัครผลสุวรรณ 
 ๖๔๗ นางเพ็ญศรี  กาญจนสิทธิ ์
 ๖๔๘ นางเพ็ญศรี  ประพัทธธรรม 
 ๖๔๙ นางเพียงใจ  ดวงสุวรรณ 
 ๖๕๐ นางไพรินทร  กล่ําโภชน 

 ๖๕๑ นางไพเราะ  นพรัตน 
 ๖๕๒ นางภรภัทร  พิมพทอง 
 ๖๕๓ นางภัทรจิตรา  ภูวานคํา 
 ๖๕๔ นางภาวิดา  จินะเปงกาศ 
 ๖๕๕ นางมณี  ไชยดก 
 ๖๕๖ นางมลทิรา  ทันเพื่อน 
 ๖๕๗ นางมะลิวรรณ  แดงจันทึก 
 ๖๕๘ นางมารยาท  นอยจันทิระ 
 ๖๕๙ นางเมธินี  ภูรีโรจน 
 ๖๖๐ นางเมษา  วรรณายก 
 ๖๖๑ นางไมตรี  หาญเจริญพนา 
 ๖๖๒ นางยศวี  โสธรศักด์ิ 
 ๖๖๓ นางยุพา  คงวัฒนกุล 
 ๖๖๔ นางยุพา  ประภาสะโนบล 
 ๖๖๕ นางยุพิน  จันกระสาย 
 ๖๖๖ นางยุพิน  ตาปราบ 
 ๖๖๗ นางสาวยุพิน  นกอยู 
 ๖๖๘ นางยุพิน  พรมพันธุ 
 ๖๖๙ นางยุวนุช  พรหมบุตร 
 ๖๗๐ นางสาวเย็นตา  หัตการ 
 ๖๗๑ นางเยาวนาถ  ใหญผล 
 ๖๗๒ นางรจนา  ฉันทโชติ 
 ๖๗๓ นางรวิวรรณ  ชมภู 
 ๖๗๔ นางรัชนี  แสนเพ็ญ 
 ๖๗๕ นางรัชนีพร  หงสยาภรณ 
 ๖๗๖ นางรัตนมาศ  หนูเซง 



 หนา   ๒๓๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๖๗๗ นางรัตนา  กามนต 
 ๖๗๘ นางรัตนา  ภคพงศพันธุ 
 ๖๗๙ นางราศี  ทองคํา 
 ๖๘๐ นางรําพรรณ  โลหนารายณ 
 ๖๘๑ นางรําไพ  อบเชย 
 ๖๘๒ นางรุงทิพย  ศูนยตรง 
 ๖๘๓ นางรุงนภา  สุธาสี 
 ๖๘๔ นางสาวรุงอรุณ  จิตดนัย 
 ๖๘๕ นางสาวเรวดี  อนุสนธิ์ 
 ๖๘๖ นางละอองศรี  วิเชียรทอง 
 ๖๘๗ นางสาวละเอียด  บรรจงศิริ 
 ๖๘๘ นางลัคณิสร  โพธิ์ศรี 
 ๖๘๙ นางสาวลัดดา  แจมใส 
 ๖๙๐ นางลัดดาวัลย  วัฒนสนธิ 
 ๖๙๑ นางลําเยาว  วงศสุขสิน 
 ๖๙๒ นางเลื่อน  ยอดญาติไทย 
 ๖๙๓ นางสาววงเดือน  บุญศิริ 
 ๖๙๔ นางวงศสิริ  รอดวินิจ 
 ๖๙๕ นางวนิดา  มาเฉ่ียว 
 ๖๙๖ นางวนิดา  สุริยะ 
 ๖๙๗ นางวรนภา  นันทสมบูรณ 
 ๖๙๘ นางวรรณา  วราหคํา 
 ๖๙๙ นางวรรณิการ  หุนภู 
 ๗๐๐ นางวรรณี  วนภูม ิ
 ๗๐๑ นางสาววรางคณา  สุริยะ 
 ๗๐๒ นางวัชนีย  ปรีสมบูรณ 

 ๗๐๓ นางวัฒนา  อินทะจันทร 
 ๗๐๔ นางวันดี  อึ้งอาภรณ 
 ๗๐๕ นางวันทนัย  แกวพลูศรี 
 ๗๐๖ นางวาสนา  มูลคําภา 
 ๗๐๗ นางสาววาสนา  สุวรรณธาดา 
 ๗๐๘ นางวิจิตรา  สิงหะสุริยะ 
 ๗๐๙ นางวิมล  หลานอย 
 ๗๑๐ นางวิมลรัตน  นาขวัญ 
 ๗๑๑ นางวิไลวรรณ  เชาวสวัสด์ิ 
 ๗๑๒ นางวิไลวรรณ  ลังกา 
 ๗๑๓ นางวิไลวรรณ  ศรีจันทวงศ 
 ๗๑๔ นางศรีรัตน  กาญจนสุวรรณ 
 ๗๑๕ นางศรีวรรณ  เปรมทว ี
 ๗๑๖ นางศรีวรรณ  รูปงาม 
 ๗๑๗ นางศรีวรรณ  ลัคนากาล 
 ๗๑๘ นางศรีวิลัย  แถมพยัคฆ 
 ๗๑๙ นางศรีหฤทัย  เจริญรัตน 
 ๗๒๐ นางศศิมล  ทิพยศร 
 ๗๒๑ นางศิริพร  ชีชาง 
 ๗๒๒ นางศิริพันธ  เดชวงศญา 
 ๗๒๓ นางศิริภรณ  กุลทวี 
 ๗๒๔ นางสาวศิริวรรณ  พรรณสมัย 
 ๗๒๕ นางสาวศิริวรรณ  พัลลภานุสร 
 ๗๒๖ นางศุภวรรณ  ชวงฉํ่า 
 ๗๒๗ นางสาวศุภัชญา  ฟูแสง 
 ๗๒๘ นางสมกุล  วัฒกวณิชย 



 หนา   ๒๔๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๗๒๙ นางสมจิตร  นาคะเวช 
 ๗๓๐ นางสมใจ  เซงตระกูล 
 ๗๓๑ นางสาวสมใจ  สัมมา 
 ๗๓๒ นางสมถวิล  ยุติธรรม 
 ๗๓๓ นางสมนึก  บุตรเต 
 ๗๓๔ นางสมบัติ  งามสูงเนิน 
 ๗๓๕ นางสมบูรณ  เปาทอง 
 ๗๓๖ นางสมบูรณ  พรหมสุคนธ 
 ๗๓๗ นางสมพร  ไกรสมุทร 
 ๗๓๘ นางสาวสมพิศ  ศรีแปงวงค 
 ๗๓๙ นางสมศรี  เชยชม 
 ๗๔๐ นางสราญจิต  หรุนขํา 
 ๗๔๑ นางสัจจะ  หนองสูง 
 ๗๔๒ นางสัมฤทธิ์  แสงจันทร 
 ๗๔๓ นางสายตา  ศรีราช 
 ๗๔๔ นางสาวสารภี  ศรีมามาศ 
 ๗๔๕ นางสิณี  ณ  พัทลุง 
 ๗๔๖ นางสิริลักษณ  ปตถาทุม 
 ๗๔๗ นางสิริลักษณ  เล็กกําแหง 
 ๗๔๘ นางสุกฤตา  พวงแกว 
 ๗๔๙ นางสุกันยา  ตาลสุข 
 ๗๕๐ นางสขีุ  ศรีแตง 
 ๗๕๑ นางสุคนธ  โกยดุลย 
 ๗๕๒ นางสุชาดา  สุดประเสริฐ 
 ๗๕๓ นางสุดสวาท  สารรัตน 
 ๗๕๔ นางสุดาวดี  ณ  ระนอง 

 ๗๕๕ นางสุนันทา  ภักดีพินิจ 
 ๗๕๖ นางสาวสุนันทา  สุวินทรากร 
 ๗๕๗ นางสุนันท  สาขา 
 ๗๕๘ นางสุนิสา  บุญญะปฏิภาค 
 ๗๕๙ นางสุพัธรา  คุมทอง 
 ๗๖๐ นางสุพิณ  กลาหาญ 
 ๗๖๑ นางสุภาณี  ปกปอง 
 ๗๖๒ นางสุภาณี  สงาบุตร 
 ๗๖๓ นางสุภาพ  อุนเรือน 
 ๗๖๔ นางสุภาพร  มงคลมะไฟ 
 ๗๖๕ นางสุภาพร  เหลี่ยววิริยกิจ 
 ๗๖๖ นางสุภาพรรณ  สุขมาศ 
 ๗๖๗ นางสุภาวรรณ  ทาอิ่นคํา 
 ๗๖๘ นางสาวสุมาลย  จันษร 
 ๗๖๙ นางสุมาลี  ดีย่ิง 
 ๗๗๐ นางสุรัตนา  จันทรจรูญ 
 ๗๗๑ นางสุรางค  โพนะตะ 
 ๗๗๒ นางสุรินทร  ทรัพยพลับ 
 ๗๗๓ นางสุรีย  เอี่ยมสําอางค 
 ๗๗๔ นางสุรียภรณ  ประสาทพงคพิชิต 
 ๗๗๕ นางสุวคนธ  คงวัน 
 ๗๗๖ นางสุวรรณา  แพรเขตการ 
 ๗๗๗ นางสุวรรณา  สัตถาผล 
 ๗๗๘ นางสุวิมล  ตราชู 
 ๗๗๙ นางเสาวนิตย  ขุนฤทธิ์แกว 
 ๗๘๐ นางแสงวร  ดวงเขียว 



 หนา   ๒๔๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๗๘๑ นางโสภี  ดอนเกิด 
 ๗๘๒ นางโสมรัสมิ์  เสาจินดารัตน 
 ๗๘๓ นางหทัยวรรณ  ณัฏฐานารา 
 ๗๘๔ นางอนุสรณ  กาวิละวงศ 
 ๗๘๕ นางอโนทัย  ขวัญพุฒ 
 ๗๘๖ นางอภัย  หุตะจูฑะ 
 ๗๘๗ นางอภิวันท  ทองเกล็ด 
 ๗๘๘ นางอมรรัตน  วงศเนาวรัตน 
 ๗๘๙ นางอมรรัตน  ศรีประสงค 
 ๗๙๐ นางอมรา  ศรีคํา 
 ๗๙๑ นางอรไท  กล่ินศรีสุข 
 ๗๙๒ นางอรพร  สิงหออน 
 ๗๙๓ นางอรพันธ  ทองบัวศิริไล 
 ๗๙๔ นางอรพิน  อัครวิโรจนกุล 
 ๗๙๕ นางอรพินธ  สุวรรณหิตาทร 
 ๗๙๖ นางอรวรรณ  ประกอบบุญ 
 ๗๙๗ นางสาวอรษา  โพธิเวส 
 ๗๙๘ นางอรอนงค  ธนสัมบัณณ 
 ๗๙๙ นางอรอนงค  ธรรมกุล 
 ๘๐๐ นางอรัญ  บุญชวย 
 ๘๐๑ นางสาวอรุณี  จํานงคสุทธิ์ 
 ๘๐๒ นางอรุณี  สาขา 
 ๘๐๓ นางสาวอลิสา  เพชรจันทร 
 ๘๐๔ นางสาวอังสนา  กลึงพงษ 
 ๘๐๕ นางอัจฉรา  ชีวะสาธน 

 ๘๐๖ นางสาวอัจฉรา  มาลีกุล 
 ๘๐๗ นางสาวอัจฉราวรรณ  โรจนนาค 
 ๘๐๘ นางสาวอัชนีย  อยูประเสริฐ 
 ๘๐๙ นางอัญชนา  ศิริพจนาวรรณ 
 ๘๑๐ นางอัญชลี  จิตตบรรเทา 
 ๘๑๑ นางอัมพร  วานิช 
 ๘๑๒ นางสาวอศันีย  อินรอด 
 ๘๑๓ นางอาภรณ  บุญดาว 
 ๘๑๔ นางอาภรณ  ภักษา 
 ๘๑๕ นางอาภารัตน  จุติตรี 
 ๘๑๖ นางอารมณ  ออนศรี 
 ๘๑๗ นางอาริน  รับจันทร 
 ๘๑๘ นางอารี  เวชชศาสตร 
 ๘๑๙ นางอารีย  เหลาสืบสกุลไทย 
 ๘๒๐ นางอารีรัตน  รูทํานอง 
 ๘๒๑ นางสาวอารีวรรณ  เดชดํารงคศักด์ิ 
 ๘๒๒ นางอําพร  แสงอรุณ 
 ๘๒๓ นางอิงอร  มีสกุล 
 ๘๒๔ นางอินทรีย  สุขนรินทร 
 ๘๒๕ นางอินทกร  ศรีบัวลอย 
 ๘๒๖ นางอุไร  ดวงแกว 
 ๘๒๗ นางอุไรวรรณ  ภักดี 
 ๘๒๘ นางสาวอุษา  เลาหะรัตน 
 ๘๒๙ นางอุษาวดี  งามทวีรัตน 



 หนา   ๒๔๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

กรมสงเสริมสหกรณ 
 ๑ นายกําพลศักด์ิ  มูลอํามาตย 
 ๒ นายเกษม  กุลสิโต 
 ๓ นายคนึง  สุทธิศราวุธ 
 ๔ นายจงรัก  เทพพิทักษ 
 ๕ นายจรูญ  ยามา 
 ๖ นายจําเนียร  ทุมไมล 
 ๗ นายจํารัส  สุภาเส 
 ๘ นายจําลอง  ขวัญรอด 
 ๙ นายจิตร  คงวัฒนานนท 
 ๑๐ นายจีระณ  ขวัญยืน 
 ๑๑ นายเจริญ  แกวเพชร 
 ๑๒ นายเจริญ  ทองหลอม 
 ๑๓ นายเจริญ  นวลจริง 
 ๑๔ นายฉลองชัย  ทาชาง 
 ๑๕ นายเฉลิม  โพธิ์ทอง 
 ๑๖ นายชนินทร  สุวรรณสุขุม 
 ๑๗ นายชยันต  เวียงนนท 
 ๑๘ นายชัยสิน  เล็กวิลัย 
 ๑๙ นายชาญยุทธ  ศยามล 
 ๒๐ นายชูเกียรติ  คําย่ิง 
 ๒๑ นายชูเกียรติ  อุดมศิลป 
 ๒๒ นายเดช  ปวะศิริ 
 ๒๓ นายเดชา  บุญโต 
 ๒๔ นายถกล  ตติยไตรรงค 
 ๒๕ นายทรงชัย  เมนะสูตร 

 ๒๖ นายทรงวุฒิ  วุฒิ 
 ๒๗ นายทรงศักด์ิ  บุญโสดากร 
 ๒๘ นายทวี  อานอาชา 
 ๒๙ นายทวีสินทร  ละวาดชู 
 ๓๐ นายทักษิณชัย  คงศาลา 
 ๓๑ นายธงชัย  บัวนุช 
 ๓๒ นายธงชัยพร  บุญดก 
 ๓๓ นายธนพัต  พุฒิกร 
 ๓๔ นายธนิต  โตประสิทธิ์ 
 ๓๕ นายธวัชชัย  ทองปลอด 
 ๓๖ นายธวัชชัย  พลบูรณศรี 
 ๓๗ นายเธียรชัย  สวนนุช 
 ๓๘ นายนพดล  อรัญสวรรค 
 ๓๙ นายนารถพงศ  สุนทรนนท 
 ๔๐ นายนิพัท  เสาวรัตน 
 ๔๑ นายนิรันดร  กิมยงค 
 ๔๒ นายนิวัฒน  วสุเชษฐ 
 ๔๓ นายบุญยัง  นอยเทศ 
 ๔๔ นายบุญเสริม  ไกรสินธุ 
 ๔๕ นายปฎิวัติ  แสงวิจิตร 
 ๔๖ นายประกอบ  สามหมอ 
 ๔๗ นายประจักษ  เจริญศิลป 
 ๔๘ นายประทีป  หนูวรรณะ 
 ๔๙ นายประทีป  หอมจรรยา 
 ๕๐ นายประวิตร  ยังวิลัย 



 หนา   ๒๔๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๕๑ นายประสาท  ฤทธาภัย 
 ๕๒ นายประเสริฐ  พันธุอุดมศักด์ิ 
 ๕๓ นายประเสริฐ  สวางวงศ 
 ๕๔ นายปราโมทย  ปนเทพ 
 ๕๕ นายปริญญา  เพ็งสมบัติ 
 ๕๖ นายเผด็จ  ดิษยรักษ 
 ๕๗ นายพงษธร  สองสี 
 ๕๘ นายพนม  บริสุทธิ์ 
 ๕๙ นายพนัส  พนัธุวรรณ 
 ๖๐ นายพรพจน  ฉัตรภูติ 
 ๖๑ นายพิทักษ  คุมพงษ 
 ๖๒ นายพิพัฒน  ปยวงศสิริ 
 ๖๓ นายพิพัฒน  อเูซ็ง 
 ๖๔ นายพิสิฐ  เพิ่มพนู 
 ๖๕ นายไพรมณ  ยงญาติ 
 ๖๖ นายภราดร  บัวชื่น 
 ๖๗ นายมงคล  เชาวนลักษณสกุล 
 ๖๘ นายมนัส  พูลเกิด 
 ๖๙ นายมนูญ  อยูดี 
 ๗๐ นายมโน  อยูวัฒนา 
 ๗๑ นายมาโนชญ  พิรพล 
 ๗๒ นายมาลุต  ริตจันทร 
 ๗๓ นายยงยุทธ  แตดุลยสาธิต 
 ๗๔ นายยุทธนา  โกสุมาศ 
 ๗๕ นายรายวัน  พิกุล 
 ๗๖ นายเรืองเดช  คํามูล 

 ๗๗ นายฤทัย  ศงสนันทน 
 ๗๘ นายวงกต  สายรัตนอินทร 
 ๗๙ นายวัชระ  เทพรักษ 
 ๘๐ นายวัชระ  วิชัยดิษฐ 
 ๘๑ นายวันชัย  ฉิมกรด 
 ๘๒ นายวันชัย  เชิญขวัญมา 
 ๘๓ นายวันชัย  แยมคลาย 
 ๘๔ นายวันชาติ  นาคะผิว 
 ๘๕ นายวัย  มวงใหม 
 ๘๖ นายวิชัย  เรียวศรีปรีดี 
 ๘๗ นายวิเชียร  แทนธรรมโรจน 
 ๘๘ นายวิเชียร  สุดสมัย 
 ๘๙ นายวิฑูรย  แข็งขัน 
 ๙๐ นายวิทยา  อริยะศักด์ิ 
 ๙๑ นายวิทยาพล  สุวรรณสนธิ์ 
 ๙๒ นายวินัย  หงษบิน 
 ๙๓ นายวิมล  พวงคํา 
 ๙๔ นายวิสูตร  คีรีวรรณ 
 ๙๕ นายวีระ  นาชัยเวียง 
 ๙๖ นายวีระยุทธ  ทุมทอง 
 ๙๗ นายวุฒิพร  นามรัตน 
 ๙๘ นายศรีสุเทพ  ต้ังจิตตธรรม 
 ๙๙ นายศักด์ิ  รัตนกาฬ 
 ๑๐๐ นายศุภชัย  ดานาพงศ 
 ๑๐๑ นายเศวต  ทิพยสุมณฑา 
 ๑๐๒ นายเศียร  หนูแกว 



 หนา   ๒๔๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๑๐๓ นายสงาชัย  สมรูป 
 ๑๐๔ นายสมชาติ  ผองสวาง 
 ๑๐๕ นายสมเดช  อนวงษ 
 ๑๐๖ นายสมนึก  ผองพุฒ ิ
 ๑๐๗ นายสมนึก  อิ่มสิน 
 ๑๐๘ นายสมบัติ  เชื้อนาค 
 ๑๐๙ นายสมพร  หาญอนันทสุข 
 ๑๑๐ นายสมภพ  ตติยาภรณ 
 ๑๑๑ นายสมศักด์ิ  เข็มทอง 
 ๑๑๒ นายสมศักด์ิ  มีอยูสามเสน 
 ๑๑๓ นายสรศกัด์ิ  ทรัพยศิริ 
 ๑๑๔ นายสวาง  กานิล 
 ๑๑๕ นายสะมาแอ  นามัย 
 ๑๑๖ นายสังกาศ  แววสัมพันธ 
 ๑๑๗ นายสัญญลักษณ  ย้ิมเฟอง 
 ๑๑๘ นายสันติ  พลไธสง 
 ๑๑๙ นายสันติศักด์ิ  ไมจัตุรัส 
 ๑๒๐ นายสัมพันธ  ขุนชิต 
 ๑๒๑ นายสัมพันธ  ศรีพล 
 ๑๒๒ นายสาคร  เมืองมนตรี 
 ๑๒๓ นายสานิตย  สมัย 
 ๑๒๔ นายสาโรช  ถาวรรัตน 
 ๑๒๕ นายสิทธิพงษ  อรรคพิณ 
 ๑๒๖ นายสุกรี  พันละบุตร 
 ๑๒๗ นายสุชาติ  คลอยใหญ 
 ๑๒๘ นายสุเดช  บวรพาณิชย 

 ๑๒๙ นายสุทิน  ใหมนา 
 ๑๓๐ นายสุเทพ  ขาวมีศรี 
 ๑๓๑ นายสุธรรม  กาศสกูล 
 ๑๓๒ นายสุพจน  วัฒนไพรสานท 
 ๑๓๓ นายสุมล  ประสงคสุข 
 ๑๓๔ นายสุเมธ  สัญญเดช 
 ๑๓๕ นายสุรพล  จันทรผอง 
 ๑๓๖ นายสุรพล  ประเสริฐกลาง 
 ๑๓๗ นายสุรัฐ  โชติชวง 
 ๑๓๘ นายสุวรรณ  หงษระนัย 
 ๑๓๙ นายเสกสรร  ก่ิงพิลา 
 ๑๔๐ นายเสถียร  เคนชมภู 
 ๑๔๑ นายเสถียร  สมทรง 
 ๑๔๒ นายเสนีย  ผองสวัสด์ิ 
 ๑๔๓ นายเสรี  จันทเวช 
 ๑๔๔ นายโสรัจ  ออไอศูรย 
 ๑๔๕ นายอนุศักด์ิ  วนาภานุเบศ 
 ๑๔๖ นายอนุสรณ  วงศพัวพนัธุ 
 ๑๔๗ นายอภิชาญ  เกิดพิบูลย 
 ๑๔๘ นายอภิชาติ  โกสุมาศ 
 ๑๔๙ นายอภิสิทธิ์  สิงหกฤตยา 
 ๑๕๐ นายอมรชัย  ตันหยงมาศ 
 ๑๕๑ นายอับดุลรอนิง  มาหะมุ 
 ๑๕๒ นายอับดุลลอเซะ  เจะมะ 
 ๑๕๓ นายอานนท  ที่ปรึกษา 
 ๑๕๔ นายอุดร  คําแกว 



 หนา   ๒๔๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๑๕๕ นายอุดร  แผนสมบูรณ 
 ๑๕๖ นายอุทิศ  สวนกูล 
 ๑๕๗ นายอุษมัน  เดนอดุลย 
 ๑๕๘ นายเอกไท  สุวรรณหิตาทร 
 ๑๕๙ นางสาวกรรณิกา  เกตุไทย 
 ๑๖๐ นางสาวกรรณิการ  สงาศรี 
 ๑๖๑ นางกุลธิดา  นอยเล็น 
 ๑๖๒ นางสาวเกษี  วัฒนโยธิน 
 ๑๖๓ นางขจีรัตน  ฬาทอง 
 ๑๖๔ นางจรรยา  นันทนาวัฒน 
 ๑๖๕ นางจันทร  ไกยสิทธิ์ 
 ๑๖๖ นางจันทรแรม  สุทธจิตต 
 ๑๖๗ นางจันทิมา  ชืน่ชม 
 ๑๖๘ นางจิราภรณ  สุภาศรี 
 ๑๖๙ นางสาวจุฬา  วิสูตรโกษา 
 ๑๗๐ นางสาวฉวีวรรณ  ทรงซา 
 ๑๗๑ นางฉันทนา  ออนละมัย 
 ๑๗๒ นางสาวชูลักษณ  ทองสาคร 
 ๑๗๓ นางณัฐสิริ  สิริวันต 
 ๑๗๔ นางสาวณิชิตา  เกษมมงคล 
 ๑๗๕ นางดวงธิดา  เสง่ียมจิตร 
 ๑๗๖ นางดุจเดือน  ทับศฤงฆรา 
 ๑๗๗ นางดุษณี  ดานาพงศ 
 ๑๗๘ นางทิพวรรณ  ฤทธาภัย 
 ๑๗๙ นางไทยนิยม  แสงสวาง 
 ๑๘๐ นางนงเยาว  อุปลา 

 ๑๘๑ นางสาวนวลนอย  ปทีปกานนท 
 ๑๘๒ นางสาวนิชาภา  ประสิทธิเวนิช 
 ๑๘๓ นางนิภา  วัฒนวาณิชย 
 ๑๘๔ นางนุช  มั่นนาค 
 ๑๘๕ นางนุชผกา  ผลแกว 
 ๑๘๖ นางบุญทวี  หรรษภิญโญ 
 ๑๘๗ นางสาวเบญจวรรณ  บุญไรทับทิม 
 ๑๘๘ นางประนอม  ชาญศึก 
 ๑๘๙ นางประไพ  สุวรรณรัตน 
 ๑๙๐ นางปราณี  โพธิแจม 
 ๑๙๑ นางพรทิพย  ศิลปวิไลรัตน 
 ๑๙๒ นางพรทิพย  สนธิไชย 
 ๑๙๓ นางพรระวี  ถนอมทรัพย 
 ๑๙๔ นางพุทธชาติ  สุวรรณวิหค 
 ๑๙๕ นางเพ็กนอย  นพเคราะห 
 ๑๙๖ นางสาวไพลนิ  ประเสริฐกุล 
 ๑๙๗ นางเฟองฟา  โยมมาก 
 ๑๙๘ นางเฟองลัดดา  กวินวุฒิโรจน 
 ๑๙๙ นางสาวภาวนา  นิรัติศัย 
 ๒๐๐ นางภูริตาภรณ  ทองสถิตย 
 ๒๐๑ นางยาใจ  รัตนกาฬ 
 ๒๐๒ นางยุพดี  วสุนธราธรรม 
 ๒๐๓ นางยุพา  นักปราชญ 
 ๒๐๔ นางยุพิน  จินดารัตน 
 ๒๐๕ นางยุภาพร  วงษพันธุ 
 ๒๐๖ นางเยาวดี  บุญกําเนิด 



 หนา   ๒๔๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๒๐๗ นางสาวรจนา  เพียงประสิทธิ์พร 
 ๒๐๘ นางรัชนี  บํารุง 
 ๒๐๙ นางรัชนี  โลทิม 
 ๒๑๐ นางสาวรุงนภา  เจริญรัตน 
 ๒๑๑ นางรุจี  โชติกธนานนต 
 ๒๑๒ นางเรวดี  สุนทรนนท 
 ๒๑๓ นางสาวละมาย  ดวงมะลิ 
 ๒๑๔ นางสาววชิราภรณ  พึ่งสังข 
 ๒๑๕ นางสาววนิดา  สบูหอม 
 ๒๑๖ นางวภัทศณิกา  อินทรชิต 
 ๒๑๗ นางวรรณา  บุญศรี 
 ๒๑๘ นางสาววรรโณทัย  พึ่งศิริ 
 ๒๑๙ นางสาววรามิตร  แกวสุทธิพล 
 ๒๒๐ นางวัชรี  กลิ่นสอน 
 ๒๒๑ นางวาสนา  สายประเสริฐ 
 ๒๒๒ นางวิภาพร  อยูวัฒนา 
 ๒๒๓ นางวิไลวรรณ  พันธุรักษ 
 ๒๒๔ นางสาววิสุณีย  ชูเกียรติไพบูลย 
 ๒๒๕ นางศิริพร  เรืองยุทธ 
 ๒๒๖ นางสาวสงวน  เนียมทบัทิม 
 ๒๒๗ นางสมพร  กาญจนะ 
 ๒๒๘ นางสาวสรอยทอง  ไชยสงค 
 ๒๒๙ นางสาวสังวร  สมศรี 
 ๒๓๐ นางสายหยุด  เตชวงศวิกัย 

 ๒๓๑ นางสําเนียง  ปรางขํา 
 ๒๓๒ นางสุจิตร  เซียสกุล 
 ๒๓๓ นางสาวสุดาพร  คําแสน 
 ๒๓๔ นางสุดารัตน  เหลาวิชยา 
 ๒๓๕ นางสุนันทา  มหารักษิต 
 ๒๓๖ นางสุนีย  สุวรรณเนตร 
 ๒๓๗ นางสาวสุภัคณิช  ไวศยารัทธ 
 ๒๓๘ นางสุภาพ  อุนใจ 
 ๒๓๙ นางสุภาพร  สันธิวาส 
 ๒๔๐ นางสุมาลี  พานทอง 
 ๒๔๑ นางสุวรรณา  ทวีกลาง 
 ๒๔๒ นางสุวรีย  เกษพิชัยณรงค 
 ๒๔๓ นางสุวิมล  ชอุมวรรณ 
 ๒๔๔ นางเสริมสันต  แชมคํา 
 ๒๔๕ นางอภิสรา  ละออสุวรรณ 
 ๒๔๖ นางอรทัย  นุพาสันต 
 ๒๔๗ นางอรุณี  จันทนา 
 ๒๔๘ นางอัจฉราวรรณ  จิตตานนท 
 ๒๔๙ นางอาภรณ  แจมจํารัส 
 ๒๕๐ นางอํานวยพร  มากไมตรี 
 ๒๕๑ นางอุดมรัตน  กองขาวเรียบ 
 ๒๕๒ นางเอมอร  วงศใหญ 
 ๒๕๓ นางเอื้อการย  สัจจวณิชย 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 ๑ นายกิตติพงษ  เสาวลักษณกุล  ๒ นายกิตติพร  อําพันธ 



 หนา   ๒๔๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๓ วาที่รอยตรี  เกษียร  เทียนวิจิตรฉาย 
 ๔ นายขวัญชัย  ธีรนาทสิน 
 ๕ นายจรัส  คําวัง 
 ๖ นายจํานงค  ไตรโยธี 
 ๗ นายจิรวัฒน  แดงศรี 
 ๘ นายเจริญ  ไพฑูรยากุล 
 ๙ นายเจริญศักด์ิ  ทองเจริญ 
 ๑๐ นายฉลอง  มณีโชติ 
 ๑๑ นายเฉลิมเกียรติ  นามวิเศษ 
 ๑๒ นายชนพัฒน  อําไพ 
 ๑๓ นายชาญณรงค  ซีบังเกิด 
 ๑๔ นายไชยา  คําเภา 
 ๑๕ นายณรงค  ปญญาภรณประสาท 
 ๑๖ นายณรงคฤทธิ์  วิมลมุกข 
 ๑๗ นายณัฐพงศ  อริยะ 
 ๑๘ นายถาวรศักด์ิ  พึ่งอุดม 
 ๑๙ นายเถลิงเดช  ชลิตโกมุท 
 ๒๐ นายทศพร  เพชรกรรพุม 
 ๒๑ นายเทพ  ศรีชัย 
 ๒๒ นายธนพงศ  สัจจะผลกุล 
 ๒๓ นายธีรศักด์ิ  พูลธัญกิจ 
 ๒๔ นายนิยม  เงินนุช 
 ๒๕ นายบัวเรียน  กมลสินธุ 
 ๒๖ นายบุญลอม  กุดถวิล 
 ๒๗ นายบุญสม  ย้ิมประเสริฐ 
 ๒๘ นายประยุทธ  จันทรมิตร 

 ๒๙ นายประยุทธ  ยลวิลาศ 
 ๓๐ นายประยุทธ  วีรทองประเสริฐ 
 ๓๑ นายปรีชา  ไชยเชษฐพิพัฒกุล 
 ๓๒ นายปญญา  สนกนก 
 ๓๓ นายปติ  บํารุงศรี 
 ๓๔ นายปยะพงศ  ปยางสุ 
 ๓๕ นายพงคพันธ  วิบูลยวัฒน 
 ๓๖ นายพงษทอง  แกวรักษา 
 ๓๗ นายพนมพันธ  แสงมณ ี
 ๓๘ นายพยุง  เหลี่ยมจงกล 
 ๓๙ นายพยุงศักด์ิ  กิตติสาร 
 ๔๐ นายพันธศักด์ิ  ปานชุมจิตร 
 ๔๑ นายพิเชษฐ  กลับวงษ 
 ๔๒ นายพิทักษ  เสนียรัตนประยูร 
 ๔๓ นายพิพัฒน  เอมมณีรัตน 
 ๔๔ นายพีระพงษ  วีระกุล 
 ๔๕ นายภิญโญ  โรจนพานิช 
 ๔๖ นายยุทธนา  ธนศุภานุเวช 
 ๔๗ นายรังสรรค  เนียมละออ 
 ๔๘ นายวชิระ  วิเศษธาร 
 ๔๙ นายวรพงษ  การควรคิด 
 ๕๐ นายวรพจน  สุขลาภ 
 ๕๑ นายวิรัตน  ไชยโคตร 
 ๕๒ นายวิโรจน  อบิราฮิม 
 ๕๓ นายวิเศษ  แกวยอด 
 ๕๔ นายวิสุทธิ์  ชุมพล 



 หนา   ๒๔๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๕๕ นายวีระศักด์ิ  เจริญคงคา 
 ๕๖ นายศิริชัย  มวงมงคล 
 ๕๗ นายศิริพงษ  ไชยพันธุ 
 ๕๘ นายศิริพงษ  สุวิทยพันธุ 
 ๕๙ นายสมชัย  รุจิศาสตร 
 ๖๐ นายสมชาย  บริรักษ 
 ๖๑ นายสมชาย  อินอาราม 
 ๖๒ นายสมนึก  แพแสง 
 ๖๓ นายสมศักด์ิ  เพชรพนิิจวงศ 
 ๖๔ นายสมศักด์ิ  เหลาเงินทอง 
 ๖๕ นายสวาท  จารุเวศ 
 ๖๖ นายสุชาติ  กาญจนวิวิญ 
 ๖๗ นายสุทิน  พงษสุวรรณ 
 ๖๘ นายสุธานาถ  จันทรารมย 
 ๖๙ นายสุธีร  บุญเสริมสุข 
 ๗๐ นายสุนทร  ทองสัมฤทธิ ์
 ๗๑ นายสุพจน  วรพงษ 
 ๗๒ นายสุภร  สุวรรณวัฒนะ 
 ๗๓ นายสุวรรณ  เปรมปรีด์ิ 
 ๗๔ นายโสภิต  ฉัตรทอง 
 ๗๕ นายอนันต  จันทฤกษ 
 ๗๖ นายอัครเดช  ดิษาภิรมย 
 ๗๗ นายอัจฉกร  อินทรภิรมย 
 ๗๘ นายโอภาส  พันธุมะบํารุง 
 ๗๙ นางกรรณิการ  สงศรีพันธุ 
 ๘๐ นางกิติยา  ชุมชื่น 

 ๘๑ นางขวัญตา  บุญเชิด 
 ๘๒ นางจิตระวี  วัฒนะประเสริฐ 
 ๘๓ นางจินตนา  ประหลาดเนตร 
 ๘๔ นางสาวฉวีวรรณ  ประทุมสุวรรณ 
 ๘๕ นางฉัตรสุดา  วงคไชยชุติกร 
 ๘๖ นางสาวฐิตาภา  จารุปกรณ 
 ๘๗ นางทิพาพร  มีเสมา 
 ๘๘ นางนงรัตน  พิพัฒนศิถี 
 ๘๙ นางนภาภรณ  ชีวาวัฒนานนท 
 ๙๐ นางนันทา  บญุญานอย 
 ๙๑ นางนิตยนันท  เอมระดี 
 ๙๒ นางนิภา  ธรรมธรานุกุล 
 ๙๓ นางสาวเนตรนุช  กุลศิริพฤกษ 
 ๙๔ นางสาวบัวนอย  เกษรบัว 
 ๙๕ นางบุญธิชา  ชมชื่น 
 ๙๖ นางบุญมา  เปรมบุรี 
 ๙๗ นางสาวบุญลอม  ภูชําน ิ
 ๙๘ นางประภาศรี  ศักด์ิประสิทธิ์ 
 ๙๙ นางพรเพ็ญ  ประชากุล 
 ๑๐๐ นางสาวพิมพรรณ  อนันตเสรี 
 ๑๐๑ นางภคมนต  สุขลาภกิจจานุภาพ 
 ๑๐๒ นางภัชรินทร  จิรวัฒนจรรยา 
 ๑๐๓ นางมธุรส  ศรีฤทธิ ์
 ๑๐๔ นางสาวมรกต  ขวัญมงคล 
 ๑๐๕ นางมรรยาท  เทียมทัด 
 ๑๐๖ นางมัทธนา  สุขสถิตย 



 หนา   ๒๔๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๑๐๗ นางสาวยุพิน  ชุมสําอางค 
 ๑๐๘ นางรัชนี  แสงระวี 
 ๑๐๙ นางร่ืนฤดี  ภูสาลี 
 ๑๑๐ นางลําดวน  ภูริสัตย 
 ๑๑๑ นางวรรณภา  เสนียุทธ 
 ๑๑๒ นางวรวรรณ  สุวรรณเศรษฐ 
 ๑๑๓ นางวราภรณ  วรัมภา 
 ๑๑๔ นางวลัยพร  มีธรรม 
 ๑๑๕ นางวันทนีย  พึ่งประดิษฐ 
 ๑๑๖ นางวัลภา  วองวิวิธกุล 
 ๑๑๗ นางวารีรัตน  ภูมิทอง 
 ๑๑๘ นางวารุณี  กรชวน 
 ๑๑๙ นางวาสนา  แกวโสวัฒนะ 
 ๑๒๐ นางสาววิมล  พูลศิริ 
 ๑๒๑ นางวิไลรัตน  ปกปอง 
 ๑๒๒ นางสาววิไลลักษณ  เพชรลอม 
 ๑๒๓ นางศรัทธาทิพย  ศรีทอง 
 ๑๒๔ นางศรีสุดา  เกษตรศิริ 
 ๑๒๕ นางศลิษา  พันธปญญา 
 ๑๒๖ นางศุลีพร  จันทรเกษม 
 ๑๒๗ นางสมควร  ปญญาคโม 
 ๑๒๘ นางสมคิด  พลอยมอญ 
 ๑๒๙ นางสมใจ  มนแกว 

 ๑๓๐ นางสมนาม  ไทยม ี
 ๑๓๑ นางสมศรี  อุบลรัตน 
 ๑๓๒ นางสะไมพร  คายกนกวงศ 
 ๑๓๓ นางสารภี  ทีปเจริญย่ิง 
 ๑๓๔ นางสําราญ  โพพงศา 
 ๑๓๕ นางสาวสินทร  บัวหาร 
 ๑๓๖ นางสิรจิต  ปองนาน 
 ๑๓๗ นางสุคนธ  เลิศคุณาภรณ 
 ๑๓๘ นางสุชนา  รุงรําพรรณ 
 ๑๓๙ นางสุณี  สันธิศิริ 
 ๑๔๐ นางสุธีรา  สนิทธิเวทย 
 ๑๔๑ นางสุนิสา  ควัฒนกุล 
 ๑๔๒ นางสุพัตรา  บูรณะ 
 ๑๔๓ นางสุรีพร  เจริญศิริ 
 ๑๔๔ นางโสภา  แซอึ้ง 
 ๑๔๕ นางอรทัย  พิมพาทอง 
 ๑๔๖ นางอรุณรัตน  ศิริช ู
 ๑๔๗ นางอารีย  อนอารี 
 ๑๔๘ นางอําไพวรรณ  ตุลวรรธนะ 
 ๑๔๙ นางอิ่มพร  ศรีพยางค 
 ๑๕๐ นางสาวอุทัยวรรณ  ประทีป 
 ๑๕๑ นางอุบล  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๑๕๒ นางอุไรรัตน  แจมวิจิตรโต 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 ๑ นายโชติชัย  รุงโรจนชัยพร 
 ๒ นายดวงตะวัน  แกวกลาง 

 ๓ นายเดชา  เธียรธน ู
 ๔ นายทวีศักด์ิ  สมวงษ 



 หนา   ๒๕๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 ๕ นายธวัชชัย  เอี่ยมสกุล 
 ๖ นายพินิจ  กอศรีพร 
 ๗ นายมงคล  สมเขาใหญ 
 ๘ นายยืนยง  เทพพวงทอง 
 ๙ นายวิชัย  เปยมลาภโชติกุล 
 ๑๐ นายศุภชัย  ศรีสุรักษ 
 ๑๑ นายสมพงศ  จันทรทอง 
 ๑๒ นายสุพจน  หมื่นวณิชกูล 
 ๑๓ นายสุรศักด์ิ  พันธนพ 
 ๑๔ นายองอาจ  วรรณลักษณ 
 ๑๕ นายโอภาส  พรรณเสมา 
 ๑๖ นางกฤตชญา  ทองพิทักษ 
 ๑๗ นางนมนต  จันทรมณ ี
 ๑๘ นางนวพร  ภูนพคุณ 

 ๑๙ นางนิติมา  ศุขสุทธ ิ
 ๒๐ นางนิภาพร  ชื่นสุคนธ 
 ๒๑ นางบุปผา  ฉายฉิม 
 ๒๒ นางสาวปุณยา  สารวรณ 
 ๒๓ นางสาวพัชรา  โคกาปุญ 
 ๒๔ นางยูลิต  ธนะพานิช 
 ๒๕ นางศิริพร  ปนประสม 
 ๒๖ นางสาวสุดาวัลย  กัณหสิงห 
 ๒๗ นางสุวิชาดา  คูหา 
 ๒๘ นางโสภาพรรณ  นิลรักษ 
 ๒๙ นางสาวอรุษา  สุทธิวงศ 
 ๓๐ นางอัจฉรา  วิรัตนพงษ 
 ๓๑ นางอาลิสา  จึงพัฒนปรีชา 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
๑  นางเพ็ญลาวัณย  สุวรรณดิษฐ 

 
กระทรวงคมนาคม 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 ๑ นายบัณฑิต  ธรรมสาลี 
 ๒ นายศิริวุฒ  วัฒนนิรันตร 
 ๓ นางชุษณา  รังสฤษฏวิศรุต 
 ๔ นางตุมทอง  ออนสุดใจ 
 ๕ นางนภาพร  ปุณณสัมฤทธิ ์
 ๖ นางนิ่มนวล  ตีรณะธรรม 

 ๗ นางสาวเพ็ญศรี  ล้ิมชนะกุล 
 ๘ นางวิยดา  วิศิษฐรัศมีวงศ 
 ๙ นางศิริพร  ยุกตะทัต 
 ๑๐ นางสงศรี  สุดโต 
 ๑๑ นางสาวหทัยรัตน  รุงกําเนิดวงศ 


