
 หนา   ๒๐๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ๑ นายกิตติพศ  วงศไพบูลยวัฒน 
 ๒ นายจําเริญ  สันตุฎฐีกุล 
 ๓ นายเจริญวิทย  เสนหา 
 ๔ นายฉลวย  คงนุม 
 ๕ นายชัญญะ  จูงใจ 
 ๖ นายไชยรัตน  นวีภาพ 
 ๗ นายทวี  แจมสุวรรณ 
 ๘ นายนุวัตร  แพงเรือน 
 ๙ นายปริญญา  ตรีเนตร 
 ๑๐ พันจาอากาศเอก  วันชาติ  บริพันธ 
 ๑๑ นายวิชิต  พันธุรัตน 
 ๑๒ นายศุภรัตน  ขัมภรัตน 
 ๑๓ นายสกุล  ชาวนา 
 ๑๔ นายสมพงศ  แปนทอง 
 ๑๕ นายสุรชาติ  กันทวิชยานนท 
 ๑๖ นายเสกสรร  ประสิทธิ์กุลไพศาล 
 ๑๗ นายเสกสรร  พฤทธิพงศกุล 
 ๑๘ นายโสภณ  เปยมสอาด 
 ๑๙ นายโสภณ  ไพศาลโรจนรัตน 
 ๒๐ นายอนันต  ศิริสันติสัมฤทธิ์ 

 ๒๑ นายอภิสิทธิ์  จงสมชัย 
 ๒๒ นางกอบกาญจน  ภาคสุข 
 ๒๓ นางจําเรียง  วงศสวัสด์ิ 
 ๒๔ นางจินตนา  ผาสุขดี 
 ๒๕ นางสาวจิรนันท  พงศสําราญ 
 ๒๖ นางดรุณี  เร่ียวเดชะ 
 ๒๗ นางนิรมล  เมฆเวียน 
 ๒๘ นางบุญเรือง  ต้ังตรงสากล 
 ๒๙ นางพรพิมล  ดวงพูล 
 ๓๐ นางพรภิรมย  อมาตยกุล 
 ๓๑ นางพรรณี  กาญจนสุธรรม 
 ๓๒ นางไพเราะ  ร่ืนกลิ่น 
 ๓๓ นางรัตนา  แกวเกียรติยศ 
 ๓๔ นางศรีวรรณ  สุติคา 
 ๓๕ นางสาวศิริลักษณ  สุวรรณรังษี 
 ๓๖ นางสาวศิวาพร  ดานวชิรา 
 ๓๗ นางศิวาพร  รภาจิตติกุล 
 ๓๘ นางสมบูรณ  มธุรพจน 
 ๓๙ นางสมลักษณ  ศักด์ิดี 
 ๔๐ นางสาวสุภัชรา  อรรถบรรพ 

 
กรมชลประทาน 

 ๑ นายกมล  พูลประสงค 
 ๒ นายกริช  พูลสวัสด์ิ 
 ๓ นายกวี  ดีเจริญ 

 ๔ นายกอบกิจ  สุทธา 
 ๕ นายกัณฑมาศ  ครุปติ 
 ๖ นายกาญจน  หมวกกุล 



 หนา   ๒๑๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๗ นายการุณ  คงทิพย 
 ๘ นายกําธร  เที่ยงทัศน 
 ๙ นายเกริกกุล  ศรีนาค 
 ๑๐ นายเกรียงศักด์ิ  ชัยวนารมย 
 ๑๑ นายเกษม  เกสรา 
 ๑๒ นายเกษม  จําป 
 ๑๓ นายเกิดชัย  ธัญวัฒนกุล 
 ๑๔ นายไกรศร  วาระรังษี 
 ๑๕ นายไกวัลย  ทองพิทักษ 
 ๑๖ นายขวัญชัย  ชาวเชียงขวาง 
 ๑๗ นายขวัญชัย  รักษาแกว 
 ๑๘ วาที่รอยโท  เขียน  พลยศ 
 ๑๙ นายคลอง  อภัยรัตน 
 ๒๐ นายคะนอง  ดังแกว 
 ๒๑ นายโฆสิต  ลอศิริรัตน 
 ๒๒ นายจงคิด  โกมุทพงษ 
 ๒๓ นายจงรักษ  สุริยา 
 ๒๔ นายจงศิลป  ผลวงษ 
 ๒๕ นายจรัญ  เอี่ยมทา 
 ๒๖ นายจรินทร  แกวมโน 
 ๒๗ นายจรูญ  ไชยวงศ 
 ๒๘ นายจเร  เอกดํารงค 
 ๒๙ นายจํารูญ  กิจสุภี 
 ๓๐ นายจําเริญ  เชื้อทอง 
 ๓๑ นายจิรภาส  มั่นเมือง 
 ๓๒ นายจุมพจน  เขียวพรอม 

 ๓๓ นายจุมพล  ดวงทองคํา 
 ๓๔ นายจุลธีร  ชวยบํารุง 
 ๓๕ นายเจริญ  หนูใหม 
 ๓๖ นายเจริญ  หวงจริง 
 ๓๗ นายฉลอง  เกียรติศักด์ิโสภณ 
 ๓๘ นายเฉลา  รงคทอง 
 ๓๙ นายเฉลิมเกียรติ  คงสุข 
 ๔๐ นายเฉลิมศักด์ิ  พุทรสเจริญ 
 ๔๑ นายเฉลียว  แกวเนตร 
 ๔๒ นายชนินทร  โกมลสุบิน 
 ๔๓ นายชยธร  ฐานวิเศษ 
 ๔๔ นายชวลิต  ขันธนิยม 
 ๔๕ นายชวลิต  บัวเทศ 
 ๔๖ นายชวลิต  ผูกพันธ 
 ๔๗ นายชวเลิศ  เงาวรัตนตานันท 
 ๔๘ นายชัชวาล  รัตนวราหะ 
 ๔๙ นายชัชวาลย  วงษเมือง 
 ๕๐ นายชัยณรงค  คลองวานิชย 
 ๕๑ นายชัยพร  ทวนทอง 
 ๕๒ นายชัยพร  ธรรมภักดี 
 ๕๓ นายชัยยศ  มีรส 
 ๕๔ นายชัยรัตน  เหมือนพลอย 
 ๕๕ นายชาตรี  ยันตทองอยู 
 ๕๖ นายชาลี  รัตนในโกมล 
 ๕๗ นายชํานาญ  พลอยเพช็ร 
 ๕๘ นายชุมพล  นพรัตน 



 หนา   ๒๑๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๕๙ นายชุมพล  มั่งเจริญ 
 ๖๐ นายชูชาติ  ศุภวรรธนางกูร 
 ๖๑ นายชูพงศ  ทิพยพยอม 
 ๖๒ นายเชิด  นาอุดม 
 ๖๓ นายเชิดชัย  แจงบางใหญ 
 ๖๔ นายเชิดศักด์ิ  วินิจเขตคําณวน 
 ๖๕ นายโชคชัย  เจียมจตุรงค 
 ๖๖ นายไชยยันต  ขุนภักดี 
 ๖๗ นายไชโย  นาคพิน 
 ๖๘ นายณคร  เหมราชัย 
 ๖๙ นายณรงค  เดชมา 
 ๗๐ นายณรงคฤทธิ์  กุสี 
 ๗๑ นายดํารง  เอี่ยมชนะ 
 ๗๒ นายดํารงค  สวนเอก 
 ๗๓ นายดําหริ  จันทรศรี 
 ๗๔ นายเดชา  จันทศ 
 ๗๕ นายเดชา  สุทธกุล 
 ๗๖ นายถวิล  วงษเฉลียง 
 ๗๗ นายทนุ  กัลวทานนท 
 ๗๘ นายทรงไท  ชัยพัฒน 
 ๗๙ นายทรงยศ  สุคนธปฏิภาค 
 ๘๐ นายทรัพยทวี  รสพฤกษ 
 ๘๑ นายทวี  ชาวเชียงขวาง 
 ๘๒ นายทวี  ตูนิ่ม 
 ๘๓ นายทวีศักด์ิ  สรรพชาง 
 ๘๔ นายทองดาว  ทองอราม 

 ๘๕ นายทองดี  ศรีมาตร 
 ๘๖ นายทองธัช  เฟองถ ี
 ๘๗ นายทองใบ  สมัครมิ่ง 
 ๘๘ นายทองโปรย  จันทรประทักษ 
 ๘๙ นายทินกร  หมื่นคง 
 ๙๐ นายทิพย  จุลเลศ 
 ๙๑ นายทิวา  ย้ิมกรุง 
 ๙๒ นายเทอดทูล  คลายขยาย 
 ๙๓ นายธงชัย  พลเย่ียม 
 ๙๔ นายธงชัย  รัตนพงษ 
 ๙๕ นายธรรมทัศน  สุรอภินนัทน 
 ๙๖ นายธวัช  รุงเรือง 
 ๙๗ นายธวัช  ฤกษเย็น 
 ๙๘ นายธวัช  ล่ิมวิริยะกุล 
 ๙๙ นายธวัชชัย  หลูสุริยา 
 ๑๐๐ นายธัญญะสิน  เหลาเรืองธนา 
 ๑๐๑ นายธานี  อนนัตสวัสด์ิ 
 ๑๐๒ นายธํารงวิชญ  โพธิสูง 
 ๑๐๓ นายธีรเดช  คุมพงศสิริ 
 ๑๐๔ นายธีระ  อิสระกุล 
 ๑๐๕ นายธีระพล  คลองชาง 
 ๑๐๖ นายนรินทร  ศรีทรัพย 
 ๑๐๗ นายนรินทร  สุวรรณโชติ 
 ๑๐๘ นายนริศ  โภคทรัพย 
 ๑๐๙ นายนเรศวร  วัฒนวงศ 
 ๑๑๐ นายนิพนธ  คชสาร 
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เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๑๑ นายนิพนธ  ผองจิตต 
 ๑๑๒ นายนิรันดร  เมนะพนัธุ 
 ๑๑๓ นายนิรันด  ไชยพันธ 
 ๑๑๔ นายนิวัฒน  หุนภู 
 ๑๑๕ นายบรรดิษฐ  อินตะ 
 ๑๑๖ นายบรรเทา  ดีมีศรี 
 ๑๑๗ นายบัญชา  เกิดพันธ 
 ๑๑๘ นายบัญชา  ตันไถง 
 ๑๑๙ นายบุญชวย  วงษทาว 
 ๑๒๐ นายบุญชยั  ชาวประเสริฐ 
 ๑๒๑ นายบุญชัย  เชษฐสุรกุล 
 ๑๒๒ นายบุญชู  พูลอู 
 ๑๒๓ นายบุญฤทธิ์  รอดเชื้อ 
 ๑๒๔ นายบุญลือ  ตรีพรม 
 ๑๒๕ นายบุรี  อินดี 
 ๑๒๖ นายปกรณ  หร่ังเล็ก 
 ๑๒๗ นายประเชิญ  พบสระบัว 
 ๑๒๘ นายประเทือง  ชูเรือง 
 ๑๒๙ นายประธานพร  บุญเจริญ 
 ๑๓๐ นายประนาม  สวัสด์ิสุข 
 ๑๓๑ นายประพนธ  คําไทย 
 ๑๓๒ นายประยูร  กนกรัตนาธรรม 
 ๑๓๓ นายประยูร  วิศาลกิจ 
 ๑๓๔ นายประยูร  สายศรีโกศล 
 ๑๓๕ นายประวัติ  ทรัพยประดิษฐ 
 ๑๓๖ นายประวิทย  ถาวรวันชัย 

 ๑๓๗ นายประสงค  ผองสวัสด์ิ 
 ๑๓๘ นายประสพโชค  เสมรบุณย 
 ๑๓๙ นายประสาท  กําจร 
 ๑๔๐ นายประสาท  จันทวงศ 
 ๑๔๑ นายประสาท  เฉลมิกิจ 
 ๑๔๒ นายประสาน  สิงหนาท 
 ๑๔๓ นายประสาร  สดใส 
 ๑๔๔ นายประสิทธิ์  เสือทอง 
 ๑๔๕ นายประเสริฐ  เกตุภูพงษ 
 ๑๔๖ นายประเสริฐ  ทองมาก 
 ๑๔๗ นายประเสริฐ  มุขตา 
 ๑๔๘ นายประหยัด  กมลพัฒนะ 
 ๑๔๙ นายปรีชา  โตนอย 
 ๑๕๐ นายปรีชา  สุขสุนทรีย 
 ๑๕๑ นายปรีดา  วิภาดา 
 ๑๕๒ นายปญญา  บุญราชแขวง 
 ๑๕๓ นายปญญา  โรหิตจันทร 
 ๑๕๔ นายผดุงชาติ  ไทรงาม 
 ๑๕๕ นายพงศเทพ  กิติคุณ 
 ๑๕๖ นายพงศศักด์ิ  จิรมงคลโรจน 
 ๑๕๗ นายพงษศักด์ิ  สมบูรณพันธ 
 ๑๕๘ นายพงษศักด์ิ  สิงหวัฒนศิริ 
 ๑๕๙ นายพยุง  รุงเรือง 
 ๑๖๐ นายพรชัย  ทุติยาภรณ 
 ๑๖๑ นายพรชัย  บุณยพิพิธ 
 ๑๖๒ นายพรชัย  พนชั่ว 
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เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๖๓ นายพรพจน  ปานแกว 
 ๑๖๔ นายพลชัย  กลิ่นขจร 
 ๑๖๕ นายพลสัณห  สุวรรณแกว 
 ๑๖๖ วาที่รอยตรี  พิจิตร  เวชภูติ 
 ๑๖๗ นายพิชิต  ออนนอม 
 ๑๖๘ นายพิเชษฐ  เลขาวิจิตร 
 ๑๖๙ นายพิทยา  รอดเมือง 
 ๑๗๐ นายพิน  ปานแดง 
 ๑๗๑ นายพิพัฒน  กันตะบุตร 
 ๑๗๒ นายพิภพ  ชูประเสริฐ 
 ๑๗๓ นายพีรพล  พงษจินดา 
 ๑๗๔ วาที่รอยตรี  ไพเจน  มากสุวรรณ 
 ๑๗๕ นายไพฑูรย  โภคาปกรณ 
 ๑๗๖ นายไพบูลย  ทินมณ ี
 ๑๗๗ นายไพบูลย  พันธุศรีวรพงษ 
 ๑๗๘ นายไพบูลย  เพชรคง 
 ๑๗๙ นายไพบูลย  ศรีประดิษฐ 
 ๑๘๐ นายไพบูลย  อุนวัฒนะ 
 ๑๘๑ นายไพโรจน  อารีไทย 
 ๑๘๒ นายไพศาล  จงไพบูลย 
 ๑๘๓ นายไพศาล  ไชยธรรม 
 ๑๘๔ นายไพศาล  สุทัศน 
 ๑๘๕ นายภราดา  มีอําพล 
 ๑๘๖ นายมงคล  อิ่มดม 
 ๑๘๗ นายมนตรี  มุสิกฤษ 
 ๑๘๘ นายมนตรี  รักเจริญ 

 ๑๘๙ นายมนตรี  อินทองคํา 
 ๑๙๐ นายมนัส  ไทรงาม 
 ๑๙๑ นายมนัส  นิลคุปต 
 ๑๙๒ นายมนัส  เมอืงนิล 
 ๑๙๓ นายมนัส  อัตตสรรคสาธิต 
 ๑๙๔ นายมลชัย  ใบเงิน 
 ๑๙๕ นายมัตติ  พันโกฏิ 
 ๑๙๖ นายมานพ  โกศลวัฒนกุล 
 ๑๙๗ นายมานพ  สุรณาภรณชัย 
 ๑๙๘ นายมานะ  ทับทิมเทศ 
 ๑๙๙ นายมานะ  พลอยเพ็ชร 
 ๒๐๐ นายมานิตย  สุมลวรรณ 
 ๒๐๑ นายมาโนชญ  ตันตยาภิรักษ 
 ๒๐๒ นายเมธี  อภิวัฒน 
 ๒๐๓ นายไมตรี  ผกายธรรม 
 ๒๐๔ นายยง  ตูทวีทรัพย 
 ๒๐๕ นายยงยุทธ  ทรัพยปรุง 
 ๒๐๖ นายยรรยง  เสรีรักษ 
 ๒๐๗ นายยอดชาย  เจริญเดชพนา 
 ๒๐๘ นายย่ิงศักด์ิ  สถิตยพงษ 
 ๒๐๙ นายยุทธไกร  พิกุล 
 ๒๑๐ นายยุทธนา  จิตวรานนท 
 ๒๑๑ นายโยธิน  ศิริบุญ 
 ๒๑๒ นายโยธิน  สหะวงศวัฒนา 
 ๒๑๓ นายรวมสิทธิ์  รสจันทร 
 ๒๑๔ นายระว ี จุลินทร 
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 ๒๑๕ นายรักษศักด์ิ  ไชยเดช 
 ๒๑๖ นายรังษี  บุรประภัสสร 
 ๒๑๗ นายรังสรรค  ฉิมมณี 
 ๒๑๘ นายรังสรรค  สิรยายน 
 ๒๑๙ นายราเชนทร  ตันติวัฒน 
 ๒๒๐ นายเรียบ  มะลัยคํา 
 ๒๒๑ นายลือชัย  สิงหโต 
 ๒๒๒ นายเลอศักด์ิ  ร้ิวตระกูลไพบูลย 
 ๒๒๓ นายวชิระวิชญ  เกษอุดมทรัพย 
 ๒๒๔ นายวรชัย  บํารุงผล 
 ๒๒๕ นายวรตรี  บุญศรี 
 ๒๒๖ นายวรภพ  หนูเสน 
 ๒๒๗ นายวสันต  กุมารบุญ 
 ๒๒๘ นายวัชระ  จิตตปราณี 
 ๒๒๙ นายวัฒนา  พงษทองหลอ 
 ๒๓๐ นายวันชัย  กัณหสินวัฒนา 
 ๒๓๑ นายวันชัย  สอนใจ 
 ๒๓๒ นายวันชาติ  แจมเดชะศักด์ิ 
 ๒๓๓ นายวัลลภ  ครุธเลิศ 
 ๒๓๔ นายวัลลภ  จํานงคพล 
 ๒๓๕ นายวัลลภ  เจริญเนตร 
 ๒๓๖ นายวิชัย  สังขกรด 
 ๒๓๗ นายวิชาญ  วารีวนิช 
 ๒๓๘ นายวิเชียร  โพธิ์ศรี 
 ๒๓๙ นายวิเชียร  ยางงาม 
 ๒๔๐ นายวิเชียร  ลําเทียน 

 ๒๔๑ นายวิทยา  พัฒนพงศ 
 ๒๔๒ นายวิทยา  วรดิษฐ 
 ๒๔๓ นายวิทยา  หลากาวิน 
 ๒๔๔ นายวินัย  บญุเลิศเจริญศักด์ิ 
 ๒๔๕ นายวินิตย  ศรีทองเทศ 
 ๒๔๖ นายวิภาส  วาสนสิทธิ 
 ๒๔๗ นายวิรัตน  ยืนสุข 
 ๒๔๘ นายวิรัตน  เหมะ 
 ๒๔๙ นายวิศาล  วสุนธาราพร 
 ๒๕๐ นายวิสูตร  เจริญสุข 
 ๒๕๑ นายวีระ  พินิจศักด์ิ 
 ๒๕๒ นายวีระพงค  ชํานิการ 
 ๒๕๓ นายวีระยุทธ  ชีรานนท 
 ๒๕๔ นายวุฒิไกร  สมิทธิเมธินทร 
 ๒๕๕ นายวุฒิชัย  จันทรกระจาง 
 ๒๕๖ นายเวชยันต  จันทรเพ็ชร 
 ๒๕๗ นายแวมามุ  แวหะมะ 
 ๒๕๘ นายศักด์ิชาย  คมคาย 
 ๒๕๙ นายศิริชัย  ใหมเอี่ยม 
 ๒๖๐ นายศิริศักด์ิ  พยัคฆทอง 
 ๒๖๑ นายศุภชัย  แกวลําใย 
 ๒๖๒ นายศุภชัย  สุขาบูรณ 
 ๒๖๓ นายศุภชาติ  รุงแสง 
 ๒๖๔ นายศุภวิชญ  ธนะบุญ 
 ๒๖๕ นายสกล  ภูริขันติเนตร 
 ๒๖๖ นายสงกรานต  แสงหิรัญ 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๖๗ นายสงวน  กันทะวงศ 
 ๒๖๘ นายสงัด  เสาวรภย 
 ๒๖๙ นายสถิตย  นาคประเสริฐ 
 ๒๗๐ นายสนิท  ชอมณ ี
 ๒๗๑ นายสมควร  บุญจันทร 
 ๒๗๒ นายสมคิด  ทรัพยวราภรณ 
 ๒๗๓ นายสมคิด  ลือดัง 
 ๒๗๔ นายสมจินต  ฟกมีทอง 
 ๒๗๕ นายสมชัย  แผววัด 
 ๒๗๖ นายสมชาย  กาญจนนพวงศ 
 ๒๗๗ นายสมชาย  ตระกูลสวาง 
 ๒๗๘ นายสมชาย  เทพพนมรัตน 
 ๒๗๙ นายสมชาย  ผิวรุงสุวรรณ 
 ๒๘๐ นายสมชาย  ไฝเครือ 
 ๒๘๑ นายสมชาย  พนาภิรัตนกุล 
 ๒๘๒ นายสมชาย  มีพรหม 
 ๒๘๓ นายสมเดช  ภูทิม 
 ๒๘๔ นายสมเดช  สุขสวัสด์ิ 
 ๒๘๕ นายสมทรง  โพธิ์เย็น 
 ๒๘๖ นายสมเทียน  สมสมัย 
 ๒๘๗ นายสมนึก  เตียวหุน 
 ๒๘๘ นายสมบัติ  ขุนศรี 
 ๒๘๙ นายสมบัติ  เทียนชัย 
 ๒๙๐ นายสมบัติ  พวงสมบัติ 
 ๒๙๑ นายสมบัติ  หนูทับ 
 ๒๙๒ นายสมบุญ  บุญเมือง 

 ๒๙๓ นายสมพงศ  วิเชียรมานะรักษ 
 ๒๙๔ นายสมพงษ  โพธิ์เย็น 
 ๒๙๕ นายสมพร  ดํานุย 
 ๒๙๖ นายสมพิศ  ษมาวิมล 
 ๒๙๗ นายสมยศ  เกสรสุคนธ 
 ๒๙๘ นายสมยศ  โอวกุล 
 ๒๙๙ นายสมศักด์ิ  ทับทิมศรี 
 ๓๐๐ นายสมศักด์ิ  ลอยรัตน 
 ๓๐๑ นายสวัสด์ิ  สุขสําราญ 
 ๓๐๒ นายสัญชัย  เกตุวรชัย 
 ๓๐๓ นายสัญญา  สงวนตระกูล 
 ๓๐๔ นายสัมภาษณ  ตระกูลอภิสิทธิ์ 
 ๓๐๕ นายสัมฤทธิ์  พันธุใหม 
 ๓๐๖ นายสาธร  บุญเจริญ 
 ๓๐๗ นายสาธิต  สินพานิช 
 ๓๐๘ นายสายัณห  ล้ิมประเสริฐ 
 ๓๐๙ วาที่รอยตรี  สํารวย  สันติปาตี 
 ๓๑๐ นายสําราญ  เกตุแกวมณีรัตน 
 ๓๑๑ นายสําเริง  เณรยอด 
 ๓๑๒ นายสิน  ตันติเหตุ 
 ๓๑๓ นายส่ีพร  พันธศรี 
 ๓๑๔ นายสุทธิศักด์ิ  เชี่ยวพานิช 
 ๓๑๕ นายสุทัศน  สุขสัมพนัธ 
 ๓๑๖ นายสุเทพ  โพธิ์พุก 
 ๓๑๗ นายสุเทพ  สืบศรี 
 ๓๑๘ นายสุธา  เทศทิม 



 หนา   ๒๑๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๑๙ นายสุธี  โพธิ์แกว 
 ๓๒๐ นายสุนทร  แสนชมภู 
 ๓๒๑ นายสุบิน  สุขเสริม 
 ๓๒๒ นายสุพัต  ปยะกุล 
 ๓๒๓ นายสุรชัย  จิวะสุรัตน 
 ๓๒๔ นายสุรชัย  ถาวรวงศ 
 ๓๒๕ นายสุรชัย  นาคใหญ 
 ๓๒๖ นายสุรเดช  ศกุนตนาค 
 ๓๒๗ นายสุรทิน  นพรัตน 
 ๓๒๘ นายสุรพงษ  เลิศรัตนศาสตร 
 ๓๒๙ นายสุรพล  แยมทรัพย 
 ๓๓๐ นายสุรพล  อจละนันท 
 ๓๓๑ นายสุรศักด์ิ  เพ็ชรขัน 
 ๓๓๒ นายสุรัตน  โภคะพันธ 
 ๓๓๓ นายสุรินทร  เกลียวกมลทัต 
 ๓๓๔ นายสุรินทร  โตเชื้อ 
 ๓๓๕ นายสุรินทร  พึ่งสวัสด์ิ 
 ๓๓๖ นายสุวรรณเวศน  ล่ิมทวีกูล 
 ๓๓๗ นายสุวิทย  กล่ํารักษ 
 ๓๓๘ นายเสกชัย  เชื้อวณิชชากร 
 ๓๓๙ นายเสถียร  เนียมสําราญ 
 ๓๔๐ นายเสถียร  พิจิตบรรจง 
 ๓๔๑ นายเสถียร  แพงมา 
 ๓๔๒ นายเสนห  โพธิ์ออน 
 ๓๔๓ นายเสมอ  ยนตรา 
 ๓๔๔ นายเสริมศักด์ิ  เสือจร 

 ๓๔๕ นายอชิระ  จันทวาส 
 ๓๔๖ นายอดิศักด์ิ  นาควิจิตร 
 ๓๔๗ นายอดุลย  ตุมกุล 
 ๓๔๘ นายอดุลย  ภูปะวะโรทัย 
 ๓๔๙ นายอนันต  เจริญรัตน 
 ๓๕๐ นายอนันท  มูดไธสง 
 ๓๕๑ นายอภิชาต  สิงหรีวงศ 
 ๓๕๒ นายอภินพ  สุภาพรม 
 ๓๕๓ นายอรรถกรณ  พุทคง 
 ๓๕๔ นายอรรถพร  พุทธปาลิต 
 ๓๕๕ นายอัชฌา  อดิศรประเสริฐ 
 ๓๕๖ นายอาคม  จันดีบาง 
 ๓๕๗ นายอาคม  จันทรนาค 
 ๓๕๘ นายอาบมนต  เฉยสะอาด 
 ๓๕๙ นายอารยันต  ชางเชิงประดิษฐ 
 ๓๖๐ นายอุทัย  พรหมประดิษฐ 
 ๓๖๑ นายอุบล  ศรีเฉลียว 
 ๓๖๒ นายเอนก  บุญไทยชุบ 
 ๓๖๓ นายโอวาท  บุญแปง 
 ๓๖๔ นางกนกรัตน  วงษจักร 
 ๓๖๕ นางกนกวรรณ  ธรรมไทย 
 ๓๖๖ นางกมลทิพย  เลิศลักขณาวงศ 
 ๓๖๗ นางกมลพรรณ  เครือคงคา 
 ๓๖๘ นางกรรณิกา  สังขพระกร 
 ๓๖๙ นางกรวรรณ  เส็งพรหม 
 ๓๗๐ นางกรองทอง  ภาณุประสิทธิ์ 



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๗๑ นางกฤษณะ  ศรีเนตร 
 ๓๗๒ นางกฤษณา  เจตสิกรณ 
 ๓๗๓ นางกอบแกว  เคลื่อนทอง 
 ๓๗๔ นางกัญญา  เพ็ชรแสงศรี 
 ๓๗๕ นางกันทิมา  อศิรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๓๗๖ นางกาญจนา  ภูทิม 
 ๓๗๗ นางกาญจนี  นพเกลา 
 ๓๗๘ นางกิ่งแกว  กานทอง 
 ๓๗๙ นางสาวเกษมณี  ทฤษณาวดี 
 ๓๘๐ นางสาวเกษมณี  ปงตะวัน 
 ๓๘๑ นางสาวขนิษศรี  ดวงทาวเศรษฐ 
 ๓๘๒ นางคมคาย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
 ๓๘๓ นางคํานึง  บุญจันทร 
 ๓๘๔ นางจรัสศรี  พาหุมันโต 
 ๓๘๕ นางจันทนา  ศรีโพธิ์ 
 ๓๘๖ นางจันทร  สุวรรณบูลย 
 ๓๘๗ นางจันทวัน  สุขพรหม 
 ๓๘๘ นางจามจุรี  มีทองคํา 
 ๓๘๙ นางจารุณี  สุขไมวาย 
 ๓๙๐ นางจินตนา  จันทรนอย 
 ๓๙๑ นางจินตนา  ภูมิพิทักษกุล 
 ๓๙๒ นางสาวจินตนา  วาสนาสมปอง 
 ๓๙๓ นางจิรา  สุขกล่ํา 
 ๓๙๔ นางจิราวรรณ  โหลสกุล 
 ๓๙๕ นางจุไร  จาติกวนิช 
 ๓๙๖ นางฉันทนา  คุระวรรณ 

 ๓๙๗ นางชนากาญจน  สาริวาส 
 ๓๙๘ นางชลอารีย  วาสินานนท 
 ๓๙๙ นางสาวชวลี  เฌอกิจ 
 ๔๐๐ นางชัชวรรณ  สมบุญ 
 ๔๐๑ นางชุติมา  เรืองเวช 
 ๔๐๒ นางฐานิต  มูลลักษณ 
 ๔๐๓ นางดวงพร  โรจนเจริญวัฒนา 
 ๔๐๔ นางตรึงทิพย  ย่ิงคําแหง 
 ๔๐๕ นางตวงพร  หลิมเปย 
 ๔๐๖ นางเตือนใจ  จุลโพธิ 
 ๔๐๗ นางถนอมจิตต  พัฒนานนท 
 ๔๐๘ นางสาวทาริกา  ศิริสุทธานันท 
 ๔๐๙ นางทิพยวรรณ  นิลพลับ 
 ๔๑๐ นางธนินี  อดุลกิตติพร 
 ๔๑๑ นางธีรนุช  ภูวรัตนกุล 
 ๔๑๒ นางนงนุช  แซเอี้ยว 
 ๔๑๓ นางนงเยาว  สุวัฒนวนิช 
 ๔๑๔ นางสาวนทพร  เปยมทรัพย 
 ๔๑๕ นางสาวนภา  โรจนวันทนา 
 ๔๑๖ นางสาวนันดา  ศิรินุวัฒน 
 ๔๑๗ นางนันทาสิริ  พุทธิกําพล 
 ๔๑๘ นางนิตยา  สุมประดิษฐ 
 ๔๑๙ นางสาวนิศารัตน  แซเลี้ยว 
 ๔๒๐ นางนิศารัตน  อําพันฉาย 
 ๔๒๑ นางนุจรี  บางนอย 
 ๔๒๒ นางบุญฑริก  แสงสุวรรณ 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๔๒๓ นางบุณฑริกา  อาจดี 
 ๔๒๔ นางบุษบง  พวงทรัพย 
 ๔๒๕ นางบุษบา  ศรีศุภอรรถ 
 ๔๒๖ นางเบ็ญจมาศ  วิไลวงษ 
 ๔๒๗ นางปนัดดา  พงศภัทรวัฒน 
 ๔๒๘ นางประจวบ  พวงศรี 
 ๔๒๙ นางประจิตรา  บุญพันธ 
 ๔๓๐ นางประนอม  ทองคําแท 
 ๔๓๑ นางประภัสสร  วิริยะรัตนกุล 
 ๔๓๒ นางประสงคสม  สุขจิตต 
 ๔๓๓ นางสาวประสพสุข  ชื่นชาวนา 
 ๔๓๔ นางประสพสุข  พนาภิรัตนกุล 
 ๔๓๕ นางปราณี  พรหมประดิษฐ 
 ๔๓๖ นางปรียาภรณ  หัสภาค 
 ๔๓๗ นางสาวปทมา  มโนงาม 
 ๔๓๘ นางปยลักษณ  สอิ้งทอง 
 ๔๓๙ นางผาณิต  พูลสวัสด์ิ 
 ๔๔๐ นางพรทิพา  อิ่มแสง 
 ๔๔๑ นางพรรณพร  สมบัติทวี 
 ๔๔๒ นางสาวพรรณี  ตนสุวรรณ 
 ๔๔๓ นางพรศรี  ชํานิการ 
 ๔๔๔ นางภัทรกร  หาญศรี 
 ๔๔๕ นางภัทราพร  อุดมศิริรัตน 
 ๔๔๖ นางมณฑา  เลาหกุล 
 ๔๔๗ นางมณีรัตน  ถ่ินคํา 
 ๔๔๘ นางมัณฑนา  ภูขวัญเมือง 

 ๔๔๙ นางมาลัย  ปยะกุล 
 ๔๕๐ นางสาวมาลี  ต้ังคณานุสรณ 
 ๔๕๑ นางยาใจ  สวรรคเชิดวิลัย 
 ๔๕๒ นางยาหยี  ตรีเนตร 
 ๔๕๓ นางยุพาพรรณ  ศรีประเสริฐ 
 ๔๕๔ นางสาวเย็นจิตร  วุฒิเนตรเนติรักษ 
 ๔๕๕ นางเยาวลักษณ  ทิพยเดโช 
 ๔๕๖ นางรัชนีวรรณ  หอมชืน่ 
 ๔๕๗ นางสาวรัดใจ  รัตนบริบูรณลาภ 
 ๔๕๘ นางรัตนา  รัตนจารุรักษ 
 ๔๕๙ นางรัตนา  โอฬารศิริกุล 
 ๔๖๐ นางสาวราตรี  รอยคณฑา 
 ๔๖๑ นางร่ืนรวย  จิตณรงค 
 ๔๖๒ นางรุงนภา  กมลธง 
 ๔๖๓ นางสาวฤดี  ศิริสวัสด์ิ 
 ๔๖๔ นางฤทัย  สรอยสังวาลย 
 ๔๖๕ นางวณี  หงสกุล 
 ๔๖๖ นางวรรณวิมล  ภัทรวิมล 
 ๔๖๗ นางสาววรวรรณ  ประเสริฐกมลชัย 
 ๔๖๘ นางวันทนา  ไมเลียบ 
 ๔๖๙ นางวารีรัตน  ศรีเที่ยง 
 ๔๗๐ นางวาสนา  ณ  โอสถ 
 ๔๗๑ นางวิมล  วรนารถ 
 ๔๗๒ นางสาววิลาวัลย  คชมิตร 
 ๔๗๓ นางสาววิไลวรรณ  ศิริโสดา 
 ๔๗๔ นางวีณา  พึ่งชื่น 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๔๗๕ นางศิริรัตน  เร่ิมยินดี 
 ๔๗๖ นางศุภลักษณ  พูลเล็ก 
 ๔๗๗ นางสมทรง  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 
 ๔๗๘ นางสาวสมรวย  วรรณทวีดิกุล 
 ๔๗๙ นางสมศรี  ธรรมอาชีพ 
 ๔๘๐ นางสะอาด  เที่ยงทัศน 
 ๔๘๑ นางสิริพร  อุบล 
 ๔๘๒ นางสุชาดา  วงษจันทร 
 ๔๘๓ นางสุณี  นิลพัฒน 
 ๔๘๔ นางสุธีรา  ปญญาประชุม 
 ๔๘๕ นางสุนทรี  ใหญสวาง 
 ๔๘๖ นางสุพรรณี  บุดดีหงษ 
 ๔๘๗ นางสุพัตรา  ชูเชิด 
 ๔๘๘ นางสุภชา  แกวเกรียงไกร 
 ๔๘๙ นางสุภัตรา  ไชยจิตต 
 ๔๙๐ นางสาวสุรางค  ปรีชายศ 
 ๔๙๑ นางสุวภี  ดวงประเสริฐ 
 ๔๙๒ นางสาวเสาวนีย  ยงสมบูรณ 

 ๔๙๓ นางอนงค  พูลสวัสด์ิ 
 ๔๙๔ นางอนงคจิต  วงษทรัพยทวี 
 ๔๙๕ นางสาวอมรา  จันทรหัสดี 
 ๔๙๖ นางอรรคณา  เกลี้ยงลํายอง 
 ๔๙๗ นางอรษา  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๔๙๘ นางอวยพร  ทองสัมฤทธิ์ 
 ๔๙๙ นางสาวอังคณา  อํานวยโชติสกุล 
 ๕๐๐ นางอัจฉรา  สุบิน 
 ๕๐๑ นางสาวอัจฉราภรณ  เกษร 
 ๕๐๒ นางอัญชลี  บัวโรย 
 ๕๐๓ นางสาวอัญชลี  สงวนพงศ 
 ๕๐๔ นางอัญชลี  เสือแกว 
 ๕๐๕ นางอัมพร  จงวานิชสวัสด์ิ 
 ๕๐๖ นางอาภากร  สืบธงไชย 
 ๕๐๗ นางอารีย  ชีวะไพบูลย 
 ๕๐๘ นางอําไพ  ก่ิงทองสุข 
 ๕๐๙ นางอุทิศ  ชอเชิดชูวงศ 

 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 ๑ นายเฉลิมพล  เอี่ยมจุฬา 
 ๒ นายณัฐวุฒิ  กอนซ้ิว 
 ๓ นายบุญเลิศ  ใจดี 
 ๔ นายบุญสุข  วรวิสุทธิ์ 
 ๕ นายปรีชา  ไตรทิพชาติสกุล 
 ๖ นายเลิศ  หุนตระน ี
 ๗ นายสมชัย  ล้ีวิจิตรศิลป 

 ๘ นายสมชาย  ดีสิริเสถียร 
 ๙ นายสุมนต  หาญศิริสวัสด์ิ 
 ๑๐ นายอนุสรณ  สมบัติยานุชิต 
 ๑๑ นางสาวเฉลารัตน  กองเมือง 
 ๑๒ นางณัฐพร  เวชาคม 
 ๑๓ นางทิพยวรรณ  หังสาจะระ 
 ๑๔ นางสาวนันทนา  นอยบุญเติม 
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 ๑๕ นางปทุมวดี  มนตคงธรรม 
 ๑๖ นางพิศมัย  หุนตระน ี
 ๑๗ นางไพรินทร  เจริญทวีทรัพย 
 ๑๘ นางสาวภัทรพร  อมรธีระกุล 
 ๑๙ นางสาวมะลิวัลย  ควรหา 
 ๒๐ นางมาลีพันธ  อารียสกุล 
 ๒๑ นางสาวยุพา  โงวตระกูล 
 ๒๒ นางรุงโรจน  เจิมจรุง 
 ๒๓ นางรุจิเรข  ณ  ลําปาง 
 ๒๔ นางวรรณี  พงศสุวรรณ 
 ๒๕ นางวันเพ็ญ  จารุวัฒนพานชิ 

 ๒๖ นางสาววารุณี  วุฒิสาร 
 ๒๗ นางวิไลลักษณ  ชินวราพัฒน 
 ๒๘ นางสาวสมพร  วองไว 
 ๒๙ นางสมร  ชูประดิษฐ 
 ๓๐ นางสุใบดา  ใจดี 
 ๓๑ นางสาวสุภวรรณ  ต้ังวิบูลปญญา 
 ๓๒ นางสาวสุรางค  สังขะสัญญา 
 ๓๓ นางโสภา  กฤตลักษณกุล 
 ๓๔ นางอรพินทร  ปรัชญาพนัธ 
 ๓๕ นางอุไร  เทียนบูชา 
 ๓๖ นางสาวอุไรวรรณ  เจริญผล 

 
กรมประมง 

 ๑ นายกําชัย  ลาวัณยวุฒิ 
 ๒ นายกิตติพันธุ  จาบจินดา 
 ๓ นายคํารพ  โพธิวงษ 
 ๔ นายจําเนียร  ชุมทอง 
 ๕ นายจิตจรูญ  ตันติวาลา 
 ๖ นายชม  อนงค 
 ๗ นายชวพจน  นกหน ู
 ๘ นายชัยพรัตน  สมแกว 
 ๙ นายชัยวัต  ศรีบาลแจม 
 ๑๐ นายชัยสันท  หิรัญสาลี 
 ๑๑ นายไชยา  สุรินทรวงศ 
 ๑๒ นายณรงศักด์ิ  ทวีศรี 
 ๑๓ นายดรุณศักด์ิ  ใจเกื้อ 

 ๑๔ นายเตรียม  ธิสาเวทย 
 ๑๕ นายทวีศักด์ิ  เนียงวงค 
 ๑๖ นายธนิต  แซตัน 
 ๑๗ นายธีรพล  เกิดบุญ 
 ๑๘ นายนิพนธ  ร้ิวมูลงาม 
 ๑๙ นายนิยม  บุตรโคษา 
 ๒๐ นายนิรันดร  โคตรโนนกอก 
 ๒๑ นายนิรันดร  พุดตาล 
 ๒๒ นายนิรันดร  วงคสิทธิ์ 
 ๒๓ นายบุญลือ  บุรําสูงเนิน 
 ๒๔ นายบุญเลิศ  เกิดโกมุติ 
 ๒๕ นายประดิษฐ  ใจบุญ 
 ๒๖ นายประเสริฐ  ชาปู 
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 ๒๗ นายประเสริฐ  มากทรัพย 
 ๒๘ นายปราโมทย  วนิชาชีวะ 
 ๒๙ นายปรีชา  กระปุกทอง 
 ๓๐ นายพจน  ณ  บางชาง 
 ๓๑ นายพรชัย  ทับบุญม ี
 ๓๒ นายพรพิทักษ  ตียาพันธ 
 ๓๓ นายพิทักษ  จันทรเจริญ 
 ๓๔ นายพิทักษ  พลขันธ 
 ๓๕ นายพีระ  อาวสมบูรณ 
 ๓๖ นายไพฑูรย  แพรเมือง 
 ๓๗ นายภาราดร  สายน้ําเขียว 
 ๓๘ นายภีรียศ  เมฆมวงแกว 
 ๓๙ นายมานะชัย  จําปา 
 ๔๐ นายมาโนช  รุงราตรี 
 ๔๑ นายมีศักด์ิ  ภักดีคง 
 ๔๒ นายยอดย่ิง  ขวัญชื้น 
 ๔๓ นายรังสันต  ไชยบุญทัน 
 ๔๔ นายรังสันต  โพธิ์ภักด์ิ 
 ๔๕ นายรัฐนันท  หาญประสิทธิ์คํา 
 ๔๖ นายรําไพ  นรสาร 
 ๔๗ นายฤทธิรงค  พิมพะสาลี 
 ๔๘ นายวราวุธ  จอกเงิน 
 ๔๙ นายวสันต  ศรีวัฒนะ 
 ๕๐ นายวันชัย  ไลทิม 
 ๕๑ นายวานิช  ย่ีบุญยงค 
 ๕๒ นายวิชัย  อยูเย็นเจริญ 

 ๕๓ นายวิยะ  ดวงแพง 
 ๕๔ นายวิไล  โคธิเสน 
 ๕๕ นายวิษณุ  ชัยวิรัตน 
 ๕๖ นายเวทมนต  บุญผองศรี 
 ๕๗ นายเวียงชัย  ภูบัวเย็น 
 ๕๘ นายศักด์ิสิทธิ์  นระแสน 
 ๕๙ นายสถิตพงศ  บุญมีสุวรรณ 
 ๖๐ นายสมเกียรติ  พิบูลยผล 
 ๖๑ นายสมชาย  ยังพลขันธ 
 ๖๒ นายสมดุลย  อินทรภูมิ 
 ๖๓ นายสมเดช  ดอกจันทร 
 ๖๔ นายสมประสงค  ขันถม 
 ๖๕ นายสมพงศ  คูณลาภ 
 ๖๖ นายสมพงษ  คะดุน 
 ๖๗ นายสมาน  วงศจันทร 
 ๖๘ นายสานิตย  ชนะช ู
 ๖๙ นายสารสิทธิ์  นาคสุข 
 ๗๐ นายสําเนียง  วงษคุย 
 ๗๑ นายสุกิจ  ทาปุย 
 ๗๒ นายสุทธิชัย  ฤทธิธรรม 
 ๗๓ นายสุธี  สินสุนทร 
 ๗๔ นายสุพจน  รามัญอุดม 
 ๗๕ นายสุภัทร  ศรีพันธุไพบูลย 
 ๗๖ นายสุรจิตต  อินทรชิต 
 ๗๗ นายสุวิทย  สมานุหัส 
 ๗๘ นายเสนาะ  เคียงรัมย 
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 ๗๙ นายแสนประสงค  ผึ้งทอง 
 ๘๐ นายแหลมทอง  เอมโอษฐ 
 ๘๑ นายองอาจ  สิงหเทพ 
 ๘๒ นายอนันต  เจษฎาพันธุ 
 ๘๓ นายอมร  สุขสมศรี 
 ๘๔ นายอมร  หูมแพง 
 ๘๕ นายอาคม  เรืองเดช 
 ๘๖ นายอุดมศักด์ิ  ทิมเครือจีน 
 ๘๗ นายอุทัย  สิงหโตทอง 
 ๘๘ นางกุลภา  บุญชูวงศ 
 ๘๙ นางกุลวรา  แสงรุงเรือง 
 ๙๐ นางสาวจงกลณี  แชมชาง 
 ๙๑ นางสาวจินดา  นาครอบรู 
 ๙๒ นางจิราวรรณ  รามัญอุดม 
 ๙๓ นางเฉลิมศรี  วัฒนวิจิตร 
 ๙๔ นางชมัยภรณ  บุญชื่น 
 ๙๕ นางสาวณัฐวรรณ  ฉลอมศรี 
 ๙๖ นางดวงหทัย  ดานวิวัฒน 
 ๙๗ นางนวลมณี  พงศธนา 
 ๙๘ นางนุกูล  ปนสุวรรณ 
 ๙๙ นางบุญเส็ง  อุดมทรัพย 
 ๑๐๐ นางบุปผา  นิยมพนัธ 
 ๑๐๑ นางประภาศรี  พินิจชัย 
 ๑๐๒ นางปราณี  ศิริประทุม 
 ๑๐๓ นางสาวปรีดา  เมธาทิพย 

 ๑๐๔ นางปดสา  งามย่ิง 
 ๑๐๕ นางพูนศรี  ยอดเจริญ 
 ๑๐๖ นางสาวมัณฑนา  ภิรมยนิ่ม 
 ๑๐๗ นางมาริน  ออนสุทธ ิ
 ๑๐๘ นางรัชดา  วุฒิยานันท 
 ๑๐๙ นางรัตนา  มั่นประสิทธิ์ 
 ๑๑๐ นางสาวราตรี  คงมี 
 ๑๑๑ นางวรรณา  โรยเรณู 
 ๑๑๒ นางวราภรณ  ขัดสุนทร 
 ๑๑๓ นางสาววัฒนา  ไวยนิยา 
 ๑๑๔ นางวันเพ็ญ  ปกกาเว 
 ๑๑๕ นางวาสนา  สีดา 
 ๑๑๖ นางวิรัตน  จันทรดิษฐ 
 ๑๑๗ นางวิไลลักษณ  เปรมกิจ 
 ๑๑๘ นางศิริพร  ทวิชาชาติ 
 ๑๑๙ นางสําอางค   แกวสอน 
 ๑๒๐ นางสมุา  รักแผน 
 ๑๒๑ นางสุวรรณี  ดิลกสรรพคุณ 
 ๑๒๒ นางเสาวลักษณ  หิรัญพงษ 
 ๑๒๓ นางสาวอัจฉรา  สุนทรอภิชาติ 
 ๑๒๔ นางสาวอัชรา  สรอยมณี 
 ๑๒๕ นางอารีย  สมัครการ 
 ๑๒๖ นางสาวอุมาลัย  สดวกดี 
 ๑๒๗ นางอุไร  สังขทองคํา  
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กรมปศุสัตว 
 ๑ นายกนก  ผองอรัญ 
 ๒ นายกฤษณะ  บุญพันธ 
 ๓ นายกิ่ง  จําปาทอง 
 ๔ นายกิตติพัฒน  ชุมปญญา 
 ๕ นายกุศล  สตารัตน 
 ๖ นายเกรียงศักด์ิ  โพธา 
 ๗ นายเกียรติกอง  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 
 ๘ นายเกียรติศักด์ิ  ทรงธรรมวัฒน 
 ๙ นายโกศล  รักสกุล 
 ๑๐ นายไกรวุฒิ  วังธนากร 
 ๑๑ นายคงฤทธิ์  จีระสมบัติ 
 ๑๒ นายคะนอง  อินทรพรม 
 ๑๓ นายจรัส  แปนทอง 
 ๑๔ นายจรูญ  กาวีระจันทร 
 ๑๕ นายจักรพันธุ  กาญจนโกมล 
 ๑๖ นายจักรพันธุ  กิติศรี 
 ๑๗ นายจันทรเกษ  พรหมมาวัย 
 ๑๘ นายจําเนียร  วรรณพฤกษ 
 ๑๙ นายจิระศักด์ิ  ดามะนาว 
 ๒๐ นายเจริญ  ภูธาตุเพชร 
 ๒๑ นายฉมาพันธุ  บาลลา 
 ๒๒ นายฉัตรชัย  พานชวบุษป 
 ๒๓ นายเฉลิมชัย  สุรพันธพิชิต 
 ๒๔ นายชัยชาญ  สุวรรณกาศ 
 ๒๕ นายชัยวัฒน  แสวงดี 

 ๒๖ นายชาตรี  ประทุม 
 ๒๗ นายชุมพร  เกษมศุภกุล 
 ๒๘ นายชูศิษฎ  คุปพงษ 
 ๒๙ นายเชวง  วัฒนาโกศัย 
 ๓๐ นายเชาวโรจน  ศุภกิจ 
 ๓๑ นายไชยยศ  บุณยเนตร 
 ๓๒ นายไชยวัฒน  สินพยัคฆ 
 ๓๓ นายณรงค  เซ่ียงเห็น 
 ๓๔ นายณรงค  บุญพิทักษ 
 ๓๕ นายณรงคฤทธิ์  สุวรรณโชติ 
 ๓๖ นายไตรรงค  เมนะรุจิ 
 ๓๗ นายถนอมศักด์ิ  เศิกศิริ 
 ๓๘ นายถวิล  อาภรณแกว 
 ๓๙ นายทวีศิลป  จันทะรักษ 
 ๔๐ นายธงชัย  จันทรอุดม 
 ๔๑ นายธงชัย  ปอศิริ 
 ๔๒ นายธรรมนูญ  แสนสุทธวิจิตร 
 ๔๓ นายธรรมรงค  เกียรติศิลปน 
 ๔๔ นายธวัช  บุญวัน 
 ๔๕ นายธวัชชัย  ปรือปรัง 
 ๔๖ นายธวันชัย  ลันสุชีพ 
 ๔๗ นายธัญญวัฒน  ออนโยน 
 ๔๘ นายธัญญา  เสาวดี 
 ๔๙ นายธํารงเกียรติ  เกษศิริ 
 ๕๐ นายธีระ  บุญคูณ 



 หนา   ๒๒๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๕๑ นายนกูล  ออยทิพย 
 ๕๒ นายนคร  มัจฉพันธ 
 ๕๓ นายนฐพงษ  วงษนาค 
 ๕๔ นายนพพร  พัฒนประสิทธิ์ 
 ๕๕ นายนพพร  พนัธานนท 
 ๕๖ นายนพพร  มหากันธา 
 ๕๗ นายนพพร  วนะภูติ 
 ๕๘ นายนิกร  ศรีแกว 
 ๕๙ นายนิรันดร  ล้ิมสุวรรณ 
 ๖๐ นายนิรันดร  มังคลาทร 
 ๖๑ นายนิวัฒนชัย  เทพสุนทร 
 ๖๒ นายเนรมิตร  บัวแยม 
 ๖๓ นายบรรจง  ออนอุน 
 ๖๔ นายบันเทิง  ภูโสภา 
 ๖๕ นายบุญเกษม  สรรหาธรรม 
 ๖๖ นายบุญเฉลียว  วรรณมะกอก 
 ๖๗ นายบุญชวย  หุยประเสริฐ 
 ๖๘ นายบุญชวย  อุปจันโท 
 ๖๙ นายบุญธรรม  ดวงเกตุ 
 ๗๐ นายบุญนันท  ธํารงวุฒิกุล 
 ๗๑ นายบุญเลิศ  กุลฉันทวิทย 
 ๗๒ นายบุญสง  เลิศรัตนพงศ 
 ๗๓ นายเบญจชัย  วัฒนเธียร 
 ๗๔ นายประจวบ  อรุณ 
 ๗๕ นายประภาส  โยธรรม 
 ๗๖ นายประมาณ  เจริญปรุ 

 ๗๗ นายประยุทธ  โนรี 
 ๗๘ นายประวิทย  ต้ังตระกูลวงศ 
 ๗๙ นายประวีณ  ไชยวรรณ 
 ๘๐ นายประสิทธิ์  แกวราม 
 ๘๑ นายประสิทธิ์  พวงทอง 
 ๘๒ นายประสิทธิ์  รัตนชวานนท 
 ๘๓ นายประสิทธิ์  ไสยาสน 
 ๘๔ นายประเสริฐ  กานตศิริกุล 
 ๘๕ นายปรัชญา  โพธิ์ขํา 
 ๘๖ นายปรีชา  จิตตณรงค 
 ๘๗ นายปรีชา  ธีระอรรถ 
 ๘๘ นายปรีชา  ศรีสุพรรณ 
 ๘๙ นายปญญา  ภาจันทรคู 
 ๙๐ นายเปรมวุฒิ  สินานนท 
 ๙๑ นายผดุม  ขุนจันทร 
 ๙๒ นายพงษเจษฎา  มารศรี 
 ๙๓ นายพงษชัย  โกฎิรักษ 
 ๙๔ นายพยุง  ปลื้มเปรม 
 ๙๕ นายพรม  หลุมทอง 
 ๙๖ นายพัชรินทร  คัมภีรคุปต 
 ๙๗ นายพานิช  ทาโบราณ 
 ๙๘ นายพิจิตร  มุสิกูล 
 ๙๙ นายพิชัย  เฉลิมชาติ 
 ๑๐๐ นายพิทักษ  พุทธวจนะ 
 ๑๐๑ นายพิพล  สุขสายไทยชะนะ 
 ๑๐๒ นายพิภพ  เกิดเมฆ 



 หนา   ๒๒๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๐๓ นายพิศนุ  บํารุงพงษ 
 ๑๐๔ นายพีระพงศ  กลิ่นแพทยกิจ 
 ๑๐๕ นายพุทธิพงษ  พรหมบ ุ
 ๑๐๖ นายพูนศักด์ิ  มผีล 
 ๑๐๗ นายแพว  โพธิ์ทอง 
 ๑๐๘ นายไพบูลย  สุนทราภักดี 
 ๑๐๙ นายไพศาล  ตูไมปา 
 ๑๑๐ นายภิญโญ  บุญยัง 
 ๑๑๑ นายภูมิภัทร  ชนะปญญาธรรม 
 ๑๑๒ นายมงกุฎ  สุพรรณ 
 ๑๑๓ นายมนตรา  มานะกุล 
 ๑๑๔ นายมานพ  กนกศิลป 
 ๑๑๕ นายมีชัย  แพงมาพรม 
 ๑๑๖ นายยกชัย  เจริญพานิชยกุล 
 ๑๑๗ นายยอด  วิริยะเสนา 
 ๑๑๘ นายรณยุทธ  สุวรรณขิน 
 ๑๑๙ นายระพิณ  วิเชียรเพริศ 
 ๑๒๐ นายรักสกุล  สุริโย 
 ๑๒๑ นายรัชช  นามกร 
 ๑๒๒ นายราชศักด์ิ  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๑๒๓ นายวชิระ  พรหมกิ่งแกว 
 ๑๒๔ นายวรรณวิทย  รัตนพันธุ 
 ๑๒๕ นายวรัญู  ชมเฟองแกว 
 ๑๒๖ นายวัฒนา  เหลาทอง 
 ๑๒๗ นายวันชัย  พิสูจนศิลป 
 ๑๒๘ นายวัลลพ  เหมือนใจ 

 ๑๒๙ นายวิชัย  เจริญรัชตพันธุ 
 ๑๓๐ นายวิชิต  ดวงมาลา 
 ๑๓๑ นายวินัตย  มุขวัลย 
 ๑๓๒ นายวนิัย  เรืองแหล 
 ๑๓๓ นายวิรัช  ชินบุตร 
 ๑๓๔ นายวิโรจน  แซจู 
 ๑๓๕ นายวิโรจน  ประยูรวิวัฒน 
 ๑๓๖ นายวิโรจน  สัมพันธพร 
 ๑๓๗ นายวิสุทธิ์  หิมารัตน 
 ๑๓๘ นายวีระ  สุวรรณพานิช 
 ๑๓๙ นายวีระพงษ  อุดรไสว 
 ๑๔๐ นายวีระศักด์ิ  ตาทิพย 
 ๑๔๑ นายวุฒิ  บัวพรหม 
 ๑๔๒ นายเวฬุวัน  ศรีสุรัญญาวงศ 
 ๑๔๓ นายศรีบุญเรือง  ฤทธิ์น้ําคํา 
 ๑๔๔ นายศักด์ิชาย  ชาชุมวงศ 
 ๑๔๕ นายศุภวัฒน  วองสงสาร 
 ๑๔๖ นายสถาพร  ทองจีน 
 ๑๔๗ นายสนธยา  งาคม 
 ๑๔๘ นายสนอง  ศรีนนัทพันธ 
 ๑๔๙ นายสนิท  ทวมสกุล 
 ๑๕๐ นายสมเกียรติ  ถุงน้ําคํา 
 ๑๕๑ นายสมชัย  คอวณิชกิจ 
 ๑๕๒ นายสมชาติ  กัลยาลัง 
 ๑๕๓ นายสมชาติ  ตวงศิริทรัพย 
 ๑๕๔ นายสมชาย  เจริญกาศ 



 หนา   ๒๒๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๕๕ นายสมชาย  ชางทอง 
 ๑๕๖ นายสมชาย  พันสี 
 ๑๕๗ นายสมเดช  อินทรสด 
 ๑๕๘ นายสมบุญ  หลิมวัฒนา 
 ๑๕๙ นายสมพงษ  บิดร 
 ๑๖๐ นายสมพร  แสงเพ็ชร 
 ๑๖๑ นายสมพล  คนชม 
 ๑๖๒ นายสมภาร  จิตนันท 
 ๑๖๓ นายสมมิตร  บรรฑูร 
 ๑๖๔ นายสมวิช  สัทธวงศ 
 ๑๖๕ นายสมศักด์ิ  คงพราหมณ 
 ๑๖๖ นายสมศักด์ิ  รัตนจันทร 
 ๑๖๗ นายสมศักด์ิ  รุงแกว 
 ๑๖๘ นายสมศักด์ิ  ศิริติกุล 
 ๑๖๙ นายสมศุกร  นาครอด 
 ๑๗๐ นายสมหมาย  คลายบานใหม 
 ๑๗๑ นายสวาง  อังกุโร 
 ๑๗๒ นายสัญญา  ศิริรักษ 
 ๑๗๓ นายสัญญาสิทธิ์  สิทธิปญญา 
 ๑๗๔ นายสันติศักด์ิ  จินดามาตย 
 ๑๗๕ นายสาทิศ  ธนวัฒนชัย 
 ๑๗๖ นายสามารถ  รังผึ้ง 
 ๑๗๗ นายสําเร็จ  พูนสิรินาวิน 
 ๑๗๘ นายสิริศักด์ิ  นุกิจรังสรรค 
 ๑๗๙ นายสุโข  ล่ันซาย 
 ๑๘๐ นายสุคนธ  คณะครุฑ 

 ๑๘๑ นายสุชาติ  คลายสินธุ 
 ๑๘๒ นายสุชาติ  ปานอ่ํา 
 ๑๘๓ นายสุชาติ  พึ่งโพธิ์ 
 ๑๘๔ นายสุดใจ  คํ่าคูณ 
 ๑๘๕ นายสุทิน  สายรักษ 
 ๑๘๖ นายสุธน  ชุติพิมลกุล 
 ๑๘๗ นายสุนทร  ภูนอย 
 ๑๘๘ นายสุนทร  อิ่มวัฒนา 
 ๑๘๙ นายสุบรรณ  วุนสีแซง 
 ๑๙๐ นายสุรเชษฐ  กะภูทิน 
 ๑๙๑ นายสุรพล  เพ็ญศศิธร 
 ๑๙๒ นายสุรศักด์ิ  ประสานวรรณ 
 ๑๙๓ นายสุรินทร  จันทรกรณ 
 ๑๙๔ นายสุวรรณ  คิสารัง 
 ๑๙๕ นายสุวิทย  จิตตบรรเทา 
 ๑๙๖ นายสุวิทย  หมวดสิงห 
 ๑๙๗ นายเสนห  กุลนะ 
 ๑๙๘ นายโสธรวิทิต  ศรีสิทธิยานนท 
 ๑๙๙ นายโสภณ  ชินเวโรจน 
 ๒๐๐ นายไสว  เขียวจันทร 
 ๒๐๑ นายอดิศักด์ิ  สุวรรณนอย 
 ๒๐๒ นายอนันต  พุทธให 
 ๒๐๓ นายอนุพันธ  มิ่งขวัญ 
 ๒๐๔ นายอนุวรรต  นภามาศ 
 ๒๐๕ นายอภิวัฒน  เหลาเจษฎา 
 ๒๐๖ นายอมรินทร  บรรจงศิริ 



 หนา   ๒๒๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๐๗ นายอรรถพนธ  บุญตานนท 
 ๒๐๘ นายอวยชัย  ชัยยุทโธ 
 ๒๐๙ นายอวยชัย  ผาตินาวิน 
 ๒๑๐ นายออด  วงศวิทย 
 ๒๑๑ นายอาทิตย  จิรพันธุ 
 ๒๑๒ นายอํานวย  พึ่งครบุรี 
 ๒๑๓ นายอํานวย  เลี้ยวธารากุล 
 ๒๑๔ นายโอสถ  นาคสกุล 
 ๒๑๕ นางกนกวรรณ  หงษอาจ 
 ๒๑๖ นางกานดา  ละทัยนิล 
 ๒๑๗ นางแกวมณ ี สุรินทรตะ 
 ๒๑๘ นางสาวคนึงกิจ  กอธรรมฤทธิ์ 
 ๒๑๙ นางสาวจันทนา  พวงโชติ 
 ๒๒๐ นางจิตนัดดา  ปุราชะกา 
 ๒๒๑ นางจินตนา  แสงละออ 
 ๒๒๒ นางนันทิยา  ขันธโพธิน์อย 
 ๒๒๓ นางบัวเรียม  สวัสดิทัต 
 ๒๒๔ นางบุญรัตน  ถาวงษกลาง 
 ๒๒๕ นางปทุมมา  ศรีชมไชย 
 ๒๒๖ นางปานทอง  อันธิรส 
 ๒๒๗ นางพรรณพิศ  ปญญาวัน 
 ๒๒๘ นางสาวพรรณวดี  สุนทรารชุน 

 ๒๒๙ นางสาวพรศิริ  ต้ังใจพัฒนา 
 ๒๓๐ นางเพลินพิศ  ทองกลับ 
 ๒๓๑ นางมลนิภา  อาจสุวรรณ 
 ๒๓๒ นางระเบียบ  ขันทนันตคํา 
 ๒๓๓ นางสาวรัชนี  อัตถิ 
 ๒๓๔ นางวรรณา  สวรรยาสวัสด์ิ 
 ๒๓๕ นางวัชรี  สินสุวงศวัฒน 
 ๒๓๖ นางวิมลรัตน  สุภาคม 
 ๒๓๗ นางสาวเวียงทอง  อินทอง 
 ๒๓๘ นางสาวสมใจ  กมลศิริพิชัยพร 
 ๒๓๙ นางสมปอง  หลักเงิน 
 ๒๔๐ นางสะอาด  นวลบุญมา 
 ๒๔๑ นางสาวสุจิตต  วารี 
 ๒๔๒ นางสุจิตรา  บุญจอง 
 ๒๔๓ นางสาวสุเมตตา  ตามธรรม 
 ๒๔๔ นางสุวีณา  พันธุฤทธิ ์
 ๒๔๕ นางอัจฉรา  จิตตจารึก 
 ๒๔๖ นางสาวอัจฉรา  ไวยชีตา 
 ๒๔๗ นางอัจฉราพร  หวงนิกร 
 ๒๔๘ นางอาภา  สุวรรณนอย 
 ๒๔๙ นางเอี่ยมศิริ  ฉํ่ารสวิทย 

 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 ๑ นายกิตติ  ไฉนงุน 
 ๒ นายโกมล  ศรจรัสสุวรรณ 
 ๓ นายไกรสร  บัวศรี 

 ๔ นายจรัสพัฒน  บุญสุวรรณ 
 ๕ นายจิรวัฒน  เพชรธรรมรส 
 ๖ นายเฉลิมชัย  คํานา 



 หนา   ๒๒๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๗ นายเฉลิมศักด์ิ  เนตรยอง 
 ๘ นายชยุติ  ราชาตัน 
 ๙ นายชวลิต  หนูจีน 
 ๑๐ นายชัยยงค  สวมชัยภูมิ 
 ๑๑ นายชัยวัฒน  หัทยานันท 
 ๑๒ นายชูชาติ  บัวบุศย 
 ๑๓ นายดํารง  คงหินไธสง 
 ๑๔ นายทนง  กนะกาศัย 
 ๑๕ นายทะวาย  คงสนุน 
 ๑๖ นายไทยทวี  ลีลาพจนสกุล 
 ๑๗ นายธเนศ  วีระวงศ 
 ๑๘ นายธวัช  ฉิมดี 
 ๑๙ นายธวัชชัย  กฤตรัชตนันต 
 ๒๐ นายนพดล  จิตจารุวัฒน 
 ๒๑ นายนพดล  พินธทุอง 
 ๒๒ นายนภดล  ชัยกิจ 
 ๒๓ นายนิติ  จิรฐิติพงศ 
 ๒๔ นายนิพล  เข็มขาว 
 ๒๕ นายนิราศ  ต้ังธรรมนิยม 
 ๒๖ นายบรรเทาว  เกตุวัตถา 
 ๒๗ นายบุญชิด  ชูรัตน 
 ๒๘ นายปกรณ  สัณฑมาศ 
 ๒๙ นายปฐมพงศ  เธียรรัตนดลเดชา 
 ๓๐ นายปรเมษฐ  พันสนิท 
 ๓๑ นายประสิทธิ์  ออนตระกูล 
 ๓๒ นายปรีชา  โหนแหยม 

 ๓๓ นายปญญา  ออหิรัญ 
 ๓๔ นายปญญา  เอี่ยมออน 
 ๓๕ นายปยะพล  ระเบ็ง 
 ๓๖ จาสิบเอก  ผดุง  ใจประสาท 
 ๓๗ นายพนัน  ชุมจันทร 
 ๓๘ นายพรชัย  ชัยคําภา 
 ๓๙ นายพันธ  ขําเกลี้ยง 
 ๔๐ นายพิจิตร  กองเพชร 
 ๔๑ นายพิชัย  วงษวาสน 
 ๔๒ นายพินิจ  หุตะวัฒนะ 
 ๔๓ นายพิพัฒน  ไทยกลา 
 ๔๔ นายเพทาย  สุวรรณวิโก 
 ๔๕ นายไพบูลย  สุทินศรี 
 ๔๖ นายไพศิลป  ชมเมือง 
 ๔๗ นายมงคล  เมนกูล 
 ๔๘ นายมนตรี  ตรีนก 
 ๔๙ นายมนตรี  บัวจันทร 
 ๕๐ นายโยธิน  เทพปตุพงศ 
 ๕๑ นายเรียบ  บริสุทธิ์ซ้ึงใจ 
 ๕๒ นายเล็ก  รัตนเจียม 
 ๕๓ นายวิทยา  ดิษฐยานุรักษ 
 ๕๔ นายวินัย  อักษรพันธ 
 ๕๕ นายวินิต  สุวรรณสัมฤทธิ์ 
 ๕๖ นายวิภูพัฒน  สถิตยุทธการ 
 ๕๗ นายวิรัต  เรืองเลิศบุญ 
 ๕๘ นายวิรัตน  จําลอง 



 หนา   ๒๒๙ (เลมที่  ๑๕) 
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 ๕๙ นายวิโรจน  กิติยศ 
 ๖๐ นายวิโรจน  เผาวัฒนา 
 ๖๑ นายวีรชัย  กาญจนาลัย 
 ๖๒ นายวีระพล  ดานศิริชัยสวัสด์ิ 
 ๖๓ นายวีระศักด์ิ  สุดแสวง 
 ๖๔ นายวุฒิไกร  บุตรพลวง 
 ๖๕ นายศักดา  สุขวิบูลย 
 ๖๖ นายศักด์ิดา  ศรีขาว 
 ๖๗ นายศิริ  งามวงศธรรม 
 ๖๘ นายสกนธ  นามวงษ 
 ๖๙ นายสงวน  พรมชาวนา 
 ๗๐ นายสนั่น  เผือกไร 
 ๗๑ นายสมควร  ณ  ลําปาง 
 ๗๒ นายสมจิตร  แสนอุนเมือง 
 ๗๓ นายสมโภชน  วิรัติสกุล 
 ๗๔ นายสมศักด์ิ  ปจจันตโชติ 
 ๗๕ นายสมศักด์ิ  ปุญญานนัทโชค 
 ๗๖ นายสังกร  พันธุภักดี 
 ๗๗ นายสุขสวัสด์ิ  กุญชรินทร 
 ๗๘ นายสุจิตร  เนตรศิริ 
 ๗๙ นายสุชาติ  ชั้วทอง 
 ๘๐ นายสุดใจ  จงเรืองศรี 
 ๘๑ นายสุนทร  รัชฎาวงษ 
 ๘๒ นายสุพจน  ศรีสันต 
 ๘๓ นายสุรเดช  เตียวตระกูล 
 ๘๔ นายสุริยัน  บุญเรืองยศศิริ 

 ๘๕ นายเสนีย  บุญมา 
 ๘๖ นายอนันต  วงศแกว 
 ๘๗ นายอุดม  เกียรติคีรี 
 ๘๘ นายอุทิศ  เตจะใจ 
 ๘๙ นางกาญจนา  ชื่นพชิัย 
 ๙๐ นางกุลวดี  ภารดวาจ 
 ๙๑ นางเกษมศรี  พลอยพราว 
 ๙๒ นางจิรารัตน  สําอางคศรี 
 ๙๓ นางณัฐิยา  หิรัญวัฒนศิริ 
 ๙๔ นางสาวดารณี  สุภาพถอย 
 ๙๕ นางนงคราญ  มณีวรรณ 
 ๙๖ นางสาวนงปวีณ  บุตรามรา 
 ๙๗ นางนพมณี  สุวรรณัง 
 ๙๘ นางนราณี  ไหสุภา 
 ๙๙ นางสาวบุญนะ  อานันทนะ 
 ๑๐๐ นางสาวประไพ  เนตรประสพสุข 
 ๑๐๑ นางสาวพรพิไลย  หานตระกูล 
 ๑๐๒ นางพัชรา  เทพา 
 ๑๐๓ นางสาวรัตนา  วิภาศรีนิมิต 
 ๑๐๔ นางรัมภาวดี  ไชยสงค 
 ๑๐๕ นางลําดวน  กฤตวงศวิมาน 
 ๑๐๖ นางวัฒนา  เนตรศิริ 
 ๑๐๗ นางสาววันเพ็ญ  วิริยะกิจนทีกุล 
 ๑๐๘ นางวาศินี  สพนัธุพงศ 
 ๑๐๙ นางวิไล  รังคะราช 
 ๑๑๐ นางสาวศิริญา  จันทรกระจาง 



 หนา   ๒๓๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๑๑ นางศิริพร  กนกชัยปราโมทย 
 ๑๑๒ นางสถาพร  เตียวตระกูล 
 ๑๑๓ นางสมฤดี  ภูยินดี 
 ๑๑๔ นางสุจิตรา  ดิษฐอําไพ 
 ๑๑๕ นางสาวสุดา  สวัสด์ิธนาคูณ 
 ๑๑๖ นางสุพัตรา  บุตรพลวง 

 ๑๑๗ นางสุภาณี  ศักดาเย่ียงยงค 
 ๑๑๘ นางสาวสุภาพร  จันรุงเรือง 
 ๑๑๙ นางสาวสุวรรณีย  ภูธรธราช 
 ๑๒๐ นางเสริมศรี  เสมสายัณห 
 ๑๒๑ นางอารีย  ฮาวปนใจ 

 
กรมวิชาการเกษตร 

 ๑ นายเก็บ  หนูศรี 
 ๒ นายคมสันต  นครศรี 
 ๓ นายจตุรพร  วัฒนมาลิน 
 ๔ นายจรินทร  ชุมสงค 
 ๕ นายจําลอง  ลภาสาธุกุล 
 ๖ นายชาญณรงค  พูลศิลป 
 ๗ นายชุติวัฒน  วรรณสาย 
 ๘ นายชูชาติ  ถนอมกุลบุตร 
 ๙ นายชูศักด์ิ  วองวิชชกร 
 ๑๐ นายดิเรก  นรานาฏกรณ 
 ๑๑ นายทอม  เตียะเพชร 
 ๑๒ นายธวัช  เอี่ยมเจริญ 
 ๑๓ นายนิเวศน  ศรีไชยวงศ 
 ๑๔ นายบัณฑิต  จันทรงาม 
 ๑๕ นายประมาณ  กลอมจิตต 
 ๑๖ นายประสาน  ศุภผล 
 ๑๗ นายประเสริฐ  อินทนัย 
 ๑๘ นายปรีชา  พรหมพันธุหาว 
 ๑๙ นายพิศาล  หรินทรานนท 

 ๒๐ นายพิสิทธิ์  ดํารงคพานิชย 
 ๒๑ นายไพรัช  ทองนุย 
 ๒๒ นายภาณุวัชร  พงศภูวิวรรธน 
 ๒๓ นายเมธี  คําหุง 
 ๒๔ นายรุจ  มรกต 
 ๒๕ นายวารินทร  ศรีถัด 
 ๒๖ นายวิบูลย  เทเพนทร 
 ๒๗ นายศุภชัย  แตงสุวรรณ 
 ๒๘ นายสมจิตต  ศิขรินมาศ 
 ๒๙ นายสมปอง  พลายวิเคราะห 
 ๓๐ นายสมพงษ  กาทอง 
 ๓๑ นายสัมพันธ  เกตุช ู
 ๓๒ นายสําเริง  แซตัน 
 ๓๓ นายสุมิต  ดงบัง 
 ๓๔ นายสุรพล  รอดสมัย 
 ๓๕ นายสุระพงษ  รัตนโกศล 
 ๓๖ นายอดิศักด์ิ  คํานวณศิลป 
 ๓๗ นายอวยชัย  สมิตะสิริ 
 ๓๘ นายอาคม  สุมมาตย 
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 ๓๙ นายโอภาส  เหมือนใจ 
 ๔๐ นางกรองจิตต  ควาภาพงษ 
 ๔๑ นางสาวกุลวิไล  สุทธิลักษณวนิช 
 ๔๒ นางจรรยา  มณีโชติ 
 ๔๓ นางสาวจินตนา  แสนทวีสุข 
 ๔๔ นางจิรานี  พันธุประเสริฐ 
 ๔๕ นางชลลดา  เสียงใหญ 
 ๔๖ นางสาวชวนชื่น  เด่ียววิไล 
 ๔๗ นางชุติมา  รัตนเสถียร 
 ๔๘ นางดวงพร  มีริยะเกิด 
 ๔๙ นางธัญวรรณ  อินทรสกุล 
 ๕๐ นางสาวนภารัตน  กุมารติ 
 ๕๑ นางบุญชู  วิสุทธิ์ศักดา 
 ๕๒ นางเบญจมาศ  พวงพันธงาม 
 ๕๓ นางเบญจวรรณ  บุญชูวงศ 
 ๕๔ นางประไพ  สินธุพาช ี
 ๕๕ นางปรางสุคนธ  วรโพธิ์ 
 ๕๖ นางสาวปราณี  ศรีสุทธิ 
 ๕๗ นางปอรกุล  กาญจนพิศาล 
 ๕๘ นางพนมกร  วีระวุฒิ 

 ๕๙ นางสาวพรพรรณ  สุทธิแยม 
 ๖๐ นางพรศิริ  มณีโชติ 
 ๖๑ นางสาวเพ็ญศรี  นันทสมสราญ 
 ๖๒ นางเพ็ญศรี  ฤทธิรักษ 
 ๖๓ นางไพลิน  นิวเวินเฮาส 
 ๖๔ นางภาวนาฏ  บุนนาค 
 ๖๕ นางลาวัลย  วัชรกาฬ 
 ๖๖ นางวรินทร  ปงสุทธิวงศ 
 ๖๗ นางสาวศรีวิเศษ  เกษสังข 
 ๖๘ นางสมพิศ  ไมเรียง 
 ๖๙ นางสมสมัย  เจริญรักษ 
 ๗๐ นางสุธีรา  แสงรักษาวงศ 
 ๗๑ นางสาวสุนี  ศรีสิงห 
 ๗๒ นางสุรินทร  สุมสังข 
 ๗๓ นางอนงรักษ  จุรุฑา 
 ๗๔ นางอมรรัตน  นาทวีไพโรจน 
 ๗๕ นางอรสา  วงษเกษม 
 ๗๖ นางอรัญญา  ทองอุดม 
 ๗๗ นางอัญชลี  ครามศรี 
 ๗๘ นางสาวเอมรัตน  สุขะวิริยะ 

 
กรมสงเสริมการเกษตร 

 ๑ นายกมล  ชังเทศ 
 ๒ นายกรอบ  สุขมี 
 ๓ นายกฤษฎา  ชื่นสมจิตต 
 ๔ นายกอง  ชํานาญเวชกิจ 
 ๕ นายกอบชาญ  พุกกะเวส 

 ๖ นายกําจัด  ยะแสง 
 ๗ นายกําชัย  พิริยะกุล 
 ๘ นายกิ่งเพชร  แกวโยธา 
 ๙ นายกิตติศักด์ิ  จันทสังข 
 ๑๐ นายกุณฑล  เทพจิตรา 
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 ๑๑ นายกุล  แกวประพาฬ 
 ๑๒ นายเกรียงไกร  น้ําสา 
 ๑๓ นายเกรียงศักด์ิ  มหาวรรณ 
 ๑๔ นายเกรียงศักด์ิ  มาติวงศ 
 ๑๕ นายเกรียงศักด์ิ  วงศไชยยา 
 ๑๖ นายเกรียงศักด์ิ  สุนทรรัตนา 
 ๑๗ นายเกษตร  สิทธิไกรพงษ 
 ๑๘ นายเกษม  จันทบาล 
 ๑๙ นายเกษม  พิณสาร 
 ๒๐ นายเกษม  พุฒธะพันธ 
 ๒๑ นายเกษม  รักสุจริต 
 ๒๒ นายเกษม  อิ่มคํา 
 ๒๓ นายเกษมศักด์ิ  ฉัตรทอง 
 ๒๔ นายเกษมศักด์ิ  พรหมบุญ 
 ๒๕ นายเกียรติศักด์ิ  จันทรสิงห 
 ๒๖ นายไกรยุทธ  นันทสมบูรณ 
 ๒๗ นายไกรฤทธิ์  มะโนคํา 
 ๒๘ นายขจร  ชอบสระกลาง 
 ๒๙ นายคนึง  กลับกลาย 
 ๓๐ นายคนึงศักด์ิ  ศรีสุข 
 ๓๑ นายคมเคียว  เหลาคนคา 
 ๓๒ นายครรชิต  อบแพทย 
 ๓๓ นายครองทรัพย  อินทรลา 
 ๓๔ นายคาวี  ชูเสน 
 ๓๕ นายคําปริว  จันทรประทักษ 
 ๓๖ นายคําภรี  เชิมชัยภูมิ 

 ๓๗ นายคําภีร  พรหมบุตร 
 ๓๘ นายคํารณ  คํามีมูล 
 ๓๙ นายคํารบ  เหลาอรรคะ 
 ๔๐ นายแคมเฟอร  ผองแผว 
 ๔๑ นายโควิน  ขึงภูเขียว 
 ๔๒ นายจรัญ  จันทะโน 
 ๔๓ นายจรัญ  พรมมา 
 ๔๔ นายจรัญ  โยมสิน 
 ๔๕ นายจรัส  ชีชาง 
 ๔๖ นายจริต  สีหะ 
 ๔๗ นายจรินทร  บุญนํา 
 ๔๘ นายจอม  ผงบุญตา 
 ๔๙ นายจักรเพชร  อนไธสง 
 ๕๐ นายจักรินทร  คลองแคลว 
 ๕๑ นายจํารอง  เครือปอ 
 ๕๒ นายจํารัส  สถิตย 
 ๕๓ นายจําลอง  ปลอดโปรง 
 ๕๔ นายจําลอง  เออไชยยา 
 ๕๕ นายจิตติศักด์ิ  แกวโพธ์ิ 
 ๕๖ นายจิตร  แสนนันตา 
 ๕๗ นายจิระศักด์ิ  พันธุโยธิน 
 ๕๘ นายจีระพงษ  จิระกังวาน 
 ๕๙ นายจุมพล  หงษาคํา 
 ๖๐ นายเจริญ  ทองม ี
 ๖๑ นายเจริญ  ผัดยา 
 ๖๒ นายฉลอง  จูงกลาง 
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 ๖๓ นายฉลอง  เพชรศักดา 
 ๖๔ นายฉลอง  อินตาพรหม 
 ๖๕ นายฉลาด  ศรีทานอย 
 ๖๖ นายฉลาม  จันทรชวยนา 
 ๖๗ นายเฉลิม  มาละแซม 
 ๖๘ นายเฉลิมเกียรติ  บุญญาภิรมย 
 ๖๙ นายเฉลิมโชค  กลิ่นเกษร 
 ๗๐ นายเฉลียว  คงสง 
 ๗๑ นายเฉลียว  จันทะวงค 
 ๗๒ นายเฉลียว  บุญประสพ 
 ๗๓ นายไฉน  ภูมอนท 
 ๗๔ นายชนะ  ใจเย็น 
 ๗๕ นายชนะ  ไชยฮอย 
 ๗๖ นายชนะ  พูลดําริห 
 ๗๗ นายชนะชัย  ทนินะกร 
 ๗๘ นายชม  วองไว 
 ๗๙ นายชลอ  ชวยงาน 
 ๘๐ นายชลอ  สมตัว 
 ๘๑ นายชวน  เชียงนางาม 
 ๘๒ นายชวนศักด์ิ  ภูแลนปว 
 ๘๓ นายชวลิต  ประดิษฐพฤกษ 
 ๘๔ นายชัชวาลย  พระเมเดย 
 ๘๕ นายชัชวาลย  หุนธาน ี
 ๘๖ นายชัยณรงค  วิชัยวงศ 
 ๘๗ นายชัยณฤทธิ์  เทพอํานวย 
 ๘๘ นายชัยนันท  เพียรประจํา 

 ๘๙ นายชัยยงค  ยมนัตถ 
 ๙๐ นายชัยยันต  รบกลา 
 ๙๑ นายชัยรัตน  ธนยากร 
 ๙๒ นายชัยวัฒน  ชัยเขต 
 ๙๓ นายชัยวัฒน  อวนโพธิ์กลาง 
 ๙๔ นายชัยวุฒิ  วิสมกา 
 ๙๕ นายชาญชัย  ขันธกุิล 
 ๙๖ นายชาญณรงค  พังงา 
 ๙๗ นายชาญวิทย  พงษสุพรรณ 
 ๙๘ นายชาตรี  ชูชาง 
 ๙๙ นายชํานาญ  ธัญญเจริญ 
 ๑๐๐ นายชํานาญ  หมีรักษา 
 ๑๐๑ นายชุมพล  มูลวรรณ 
 ๑๐๒ นายชูชัย  ฤทธิเดช 
 ๑๐๓ นายชูชาติ  กาศมณ ี
 ๑๐๔ นายชูชาติ  สุนทรวัฒน 
 ๑๐๕ นายชูชาติ  เสืองามเอี่ยม 
 ๑๐๖ นายชูเดช  ดีแลว 
 ๑๐๗ นายชูศักด์ิ  ต้ังกองเกียรติ 
 ๑๐๘ นายชูศักด์ิ  อักษรวงศิลป 
 ๑๐๙ นายเชวงศักด์ิ  จรัสแผว 
 ๑๑๐ นายเชาวลิต  สุวรรณลาภเจริญ 
 ๑๑๑ นายเชาว  พินอุไร 
 ๑๑๒ นายเชิด  บุญสืบ 
 ๑๑๓ นายโชคชัย  ชัยศิริ 
 ๑๑๔ นายโชคชัย  ทองสม 



 หนา   ๒๓๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๑๕ นายโชคชัย  บุญยัง 
 ๑๑๖ นายไชยณรงค  สวยงาม 
 ๑๑๗ นายไชยนันท  ใจตรง 
 ๑๑๘ นายญานณรงค  หนุเจริญกุล 
 ๑๑๙ นายฐิติภูมิ  ตุมศรี 
 ๑๒๐ นายณรงค  เทิ่งขุนทด 
 ๑๒๑ นายณรงค  ธานี 
 ๑๒๒ นายณรงค  ประยงคหอม 
 ๑๒๓ นายณรงค  เพิ่มปญญา 
 ๑๒๔ นายณรงค  แสนทวีสุข 
 ๑๒๕ นายณรงคฤทธิ์  สิริชาติ 
 ๑๒๖ นายณัฐดนัย  รักสกุล 
 ๑๒๗ นายณัฐพล  ดํารงค 
 ๑๒๘ นายดนัย  เอี่ยมสอาด 
 ๑๒๙ นายดํารงค  แกวศรีงาม 
 ๑๓๐ นายดํารงค  พรหมเมตจิต 
 ๑๓๑ นายดํารงค  แสงกร 
 ๑๓๒ นายดิเรก  ย้ิมหอย 
 ๑๓๓ นายดุสิต  นิสสัยดี 
 ๑๓๔ นายเดชา  กลิ่นเทศ 
 ๑๓๕ นายเดชา  ปะระมะ 
 ๑๓๖ นายเดชา  ผาสุข 
 ๑๓๗ นายเดโช  บุญกราน 
 ๑๓๘ นายเดโชปถัมภ  เดชวรวิทย 
 ๑๓๙ นายแดง  จันทรสมคอย 
 ๑๔๐ นายตรีเดช  ศรีเจริญพันธ 

 ๑๔๑ นายตอศักด์ิ  โพธิ์กราน 
 ๑๔๒ นายเติม  เชื้อดวงผุย 
 ๑๔๓ นายเต่ียน  สวัสด์ิสลุง 
 ๑๔๔ นายถนอม  พันหนอง 
 ๑๔๕ นายถนอม  มณีวรรณ 
 ๑๔๖ นายถนัด  วิชาภรณ 
 ๑๔๗ นายถนัดกิจ  จุลโลบล 
 ๑๔๘ นายถวัลย  ธนะคําดี 
 ๑๔๙ นายถวิล  ทานศิลา 
 ๑๕๐ นายถัน  แสงมะณ ี
 ๑๕๑ นายถาวร  พัฒนา 
 ๑๕๒ นายถาวร  วงศสุภา 
 ๑๕๓ นายทนง  ใจบุญลือ 
 ๑๕๔ นายทนง  ไทยนอย 
 ๑๕๕ นายทนงชัย  อัยยะจักร 
 ๑๕๖ นายทรงธรรม  บัวทองสุข 
 ๑๕๗ นายทรงพล  เมฆประยูร 
 ๑๕๘ นายทรงพันธ  จันทรสวาง 
 ๑๕๙ นายทรงสันต  วิจารยวงษ 
 ๑๖๐ นายทวี  จงปตนา 
 ๑๖๑ นายทวีศักด์ิ  โนวิชัย 
 ๑๖๒ นายทวีศักด์ิ  บรรลุผล 
 ๑๖๓ นายทวีศักด์ิ  ประดับโชติ 
 ๑๖๔ นายทวีศักด์ิ  ไหวคิด 
 ๑๖๕ นายทวีสิทธิ์  นามประเสริฐ 
 ๑๖๖ นายทองคํา  ประดับคํา 



 หนา   ๒๓๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๖๗ นายทองคูณ  คานประสิทธิ์ 
 ๑๖๘ นายทองคูณ  ศรีณรงค 
 ๑๖๙ นายทองใบ  พรามจร 
 ๑๗๐ นายทองเพชร  ดิเรกศิลป 
 ๑๗๑ นายทองยศ  อูปคํา 
 ๑๗๒ นายทองสุข  ใจภิภักด์ิ 
 ๑๗๓ นายทองเสี่ยน  ยอดตา 
 ๑๗๔ นายทินกร  ศรีลาจารย 
 ๑๗๕ นายทินกร  ศิวะศิลปประศาสน 
 ๑๗๖ นายทินกร  เหลาหัชกุล 
 ๑๗๗ นายเทพศริิ  สิงหบานหาด 
 ๑๗๘ นายเทอดศักด์ิ  สถิตมั่น 
 ๑๗๙ นายธงชัย  พันธุแกว 
 ๑๘๐ นายธงชัย  มาลีลัย 
 ๑๘๑ นายธงชัย  หลอวิไล 
 ๑๘๒ นายธงฤทธิ์  จําศักด์ิ 
 ๑๘๓ นายธนพนธ  พิมสาร 
 ๑๘๔ นายธนภัทร  ภคสกุลวงศ 
 ๑๘๕ นายธนะ  พลายโถ 
 ๑๘๖ นายธนาบูลย  สุขปญญา 
 ๑๘๗ นายธนิต  ภิญญากรณ 
 ๑๘๘ นายธเนศ  ภิญโญจิต 
 ๑๘๙ นายธรรมศาสตร  แสนสุข 
 ๑๙๐ นายธวัช  จันทรประเสริฐ 
 ๑๙๑ นายธวัช  แปนหวย 
 ๑๙๒ นายธวัชชัย  ชัยงาม 

 ๑๙๓ นายธัชชัย  ศรีสวัสด์ิ 
 ๑๙๔ นายธัญญา  ทองรักขาว 
 ๑๙๕ นายธัญวุฒิ  ปานหวาน 
 ๑๙๖ นายธีรพงศ  เลือดกระโทก 
 ๑๙๗ นายธีรพล  ชาญวารินทร 
 ๑๙๘ นายธีรศกัด์ิ  สกุลไทย 
 ๑๙๙ นายธีระพล  ภาพสิงห 
 ๒๐๐ นายธีระยุทธ  ศีลสังวรณ 
 ๒๐๑ นายธีระวัฒน  บุษสระเกษ 
 ๒๐๒ นายธีระศักด์ิ  บุตรธนู 
 ๒๐๓ นายนครินทร  คําเมืองลือ 
 ๒๐๔ นายนที  มุสิกทศัน 
 ๒๐๕ นายนพณัฐ  ลาไชย 
 ๒๐๖ นายนพดล  โพธิรุกข 
 ๒๐๗ นายนรินทร  สงวนสุข 
 ๒๐๘ นายนริศ  เขมะสิงคิ 
 ๒๐๙ นายนริศ  หัตถกิจ 
 ๒๑๐ นายนอม  กันโท 
 ๒๑๑ นายนารายณ  อนุรักษ 
 ๒๑๒ นายนาวิน  ดํารักษ 
 ๒๑๓ นายนิคม  ถาคํา 
 ๒๑๔ นายนิเคน  เสนาธรรม 
 ๒๑๕ นายนิติพันธ  ขําทอง 
 ๒๑๖ นายนิทัศน  สุขแสนโชติ 
 ๒๑๗ นายนิพนธ  กุลณามาก 
 ๒๑๘ นายนิพนธ  เกิดขาว 



 หนา   ๒๓๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๑๙ นายนิพนธ  เขตวิทย 
 ๒๒๐ นายนิพนธ  เทียมหงษ 
 ๒๒๑ นายนิยม  ทองเอี่ยม 
 ๒๒๒ นายนิยม  วงษปญญา 
 ๒๒๓ นายนิรัตน  ธวะบุรี 
 ๒๒๔ นายนิรันดร  บุญเกื้อ 
 ๒๒๕ นายนิรันดร  โพธ ิ
 ๒๒๖ นายนิรันต  ซ่ึงสมณกุล 
 ๒๒๗ นายนิราศ  ทุมไมย 
 ๒๒๘ นายนิวัฒน  ขวงบุญ 
 ๒๒๙ นายนิวัฒน  นุชสาย 
 ๒๓๐ นายนิวัฒน  สมใจ 
 ๒๓๑ นายนิเวศน  นนัทไตรภพ 
 ๒๓๒ นายนิเวศน  อินทจักร 
 ๒๓๓ นายเนตร  นักบุญ 
 ๒๓๔ นายบดินทร  เมืองอินทร 
 ๒๓๕ นายบรรจง  กันศิริ 
 ๒๓๖ นายบรรจง  เชื้อฉุน 
 ๒๓๗ นายบรรจง  ดอนกระสินธุ 
 ๒๓๘ นายบรรจง  ธิบูรณบุญ 
 ๒๓๙ นายบรรจง  พูลลาภอนุสรณ 
 ๒๔๐ นายบรรจบ  วรรณบุษปวิช 
 ๒๔๑ นายบรรจบ  ศรีเพ็ชร 
 ๒๔๒ นายบรรเจิด  ศรีสะอาด 
 ๒๔๓ วาที่รอยตรี  บรรพจน  ชื่นจันทร 
 ๒๔๔ นายบรรพต  มีสุข 

 ๒๔๕ นายบรรหาร  สุวรรณพันธ 
 ๒๔๖ นายบวร  คําสุข 
 ๒๔๗ นายบวรศิษฐ  แสงศรี 
 ๒๔๘ นายบัญญัติ  บุบผาทอง 
 ๒๔๙ นายบัญญัติ  โลหะเวช 
 ๒๕๐ นายบัณฑิต  สอนอินตะ 
 ๒๕๑ นายบุญชวย  กองคา 
 ๒๕๒ นายบุญชวย  บํารุงธรรม 
 ๒๕๓ นายบุญชวย  เมืองมา 
 ๒๕๔ นายบุญชาญ  เปนไทย 
 ๒๕๕ นายบุญชู  ชนชิต 
 ๒๕๖ นายบุญญะฤทธิ์  สอนโกษา 
 ๒๕๗ นายบุญถิ่น  เดชสูงเนนิ 
 ๒๕๘ นายบุญเทียม  วงศา 
 ๒๕๙ นายบุญธรรม  แกวระยับ 
 ๒๖๐ นายบุญธรรม  จินดาคํา 
 ๒๖๑ นายบุญนาค  มั่นเมือง 
 ๒๖๒ นายบุญมี  อนันตภักด์ิ 
 ๒๖๓ นายบุญย่ิง  แผแผนทอง 
 ๒๖๔ นายบุญยืน  สิทธิบาล 
 ๒๖๕ นายบุญรวม  คําจันทราช 
 ๒๖๖ นายบุญเริง  กอนแกว 
 ๒๖๗ นายบุญเรียบ  ยมนัตท 
 ๒๖๘ นายบุญเรือง  ขันคํา 
 ๒๖๙ นายบุญล้ํา  พิลาบ 
 ๒๗๐ นายบุญลิน  บุญมาแคน 
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 ๒๗๑ นายบุญเลิศ  ผูกเกษร 
 ๒๗๒ นายบุญเลิศ  พะเยาว 
 ๒๗๓ นายบุญเลิศ  รอดเจริญ 
 ๒๗๔ นายบุญสง  เทพจิตร 
 ๒๗๕ นายบุญสง  ปกคํา 
 ๒๗๖ นายบุญสนอง  ไชยเมือง 
 ๒๗๗ นายบุญสม  จันทรพุฒ 
 ๒๗๘ นายบุญสี  หลาพิมพ 
 ๒๗๙ นายบุญสุข  คําเสียง 
 ๒๘๐ นายบุญเสริญ  เสงสุน 
 ๒๘๑ นายบุญโฮม  พันธนะบูรณ 
 ๒๘๒ นายปรมัตถ  จันทนะชาติ 
 ๒๘๓ นายประคอง  แสนประกอบ 
 ๒๘๔ นายประเคน  คลอนศรี 
 ๒๘๕ นายประจวบ  มะลารัมย 
 ๒๘๖ นายประชวน  ศุภดล 
 ๒๘๗ นายประชัน  เถาแตงออน 
 ๒๘๘ นายประชัน  บุญยืน 
 ๒๘๙ นายประชัน  ปนคํา 
 ๒๙๐ นายประชา  กลิ่นจันทร 
 ๒๙๑ นายประญัติ  ชุดนอก 
 ๒๙๒ นายประดิษฐ  ต้ังสมาธิกุล 
 ๒๙๓ นายประดิษฐ  ถนอมชีพ 
 ๒๙๔ นายประทีป  โตสงคราม 
 ๒๙๕ นายประพนธ  สารบุญเปง 
 ๒๙๖ นายประพันธ  อิ๊ดเหล็ง 

 ๒๙๗ นายประพาส  บุญสุข 
 ๒๙๘ นายประไพ  คําสงค 
 ๒๙๙ นายประภาส  แกลวกลา 
 ๓๐๐ นายประภาส  ไชยรัตน 
 ๓๐๑ นายประภาส  ทวีทรัพย 
 ๓๐๒ นายประมวล  เครือมณ ี
 ๓๐๓ นายประมวล  จันทรัตน 
 ๓๐๔ นายประมวล  บุญม ี
 ๓๐๕ นายประยูร  ปททุม 
 ๓๐๖ นายประวิทย  ชูแกว 
 ๓๐๗ นายประเวศน  บุญเลา 
 ๓๐๘ นายประสบ  อินทกูล 
 ๓๐๙ นายประสาน  นักเคน 
 ๓๑๐ นายประสิทธิ์  ณัฏฐารมณ 
 ๓๑๑ นายประสิทธิ์  ยืนยงแสน 
 ๓๑๒ นายประสิทธิ์  สุขสําราญ 
 ๓๑๓ นายประสทิธิ์  แสนณรงค 
 ๓๑๔ นายประสิทธิ์  อุดมลาภ 
 ๓๑๕ นายประเสริฐ  คําปา 
 ๓๑๖ นายประเสริฐ  งามจบ 
 ๓๑๗ นายประเสริฐ  เถียรหนู 
 ๓๑๘ นายประเสริฐ  ผามั่ง 
 ๓๑๙ นายประเสริฐ  เยาวยอด 
 ๓๒๐ นายประเสริฐ  สระทองปอม 
 ๓๒๑ นายประเสริฐ  สุทธิ์เตนันท 
 ๓๒๒ นายประเสริฐศรี  ไชยขันธ 



 หนา   ๒๓๘ (เลมที่  ๑๕) 
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 ๓๒๓ นายประเสริฐสิทธิ์  วงษาสันต 
 ๓๒๔ นายปราโมทย  กสานต์ิศรี 
 ๓๒๕ นายปราโมทย  เนียมเปยม 
 ๓๒๖ นายปราโมทย  พุทธิชาติ 
 ๓๒๗ นายปริญญา  แสงขัติยะ 
 ๓๒๘ นายปรีชา  ใจเฉพาะ 
 ๓๒๙ นายปรีชา  ดอนจันทรทอง 
 ๓๓๐ นายปรีชา  นาจรูญ 
 ๓๓๑ นายปรีชา  ราชนา 
 ๓๓๒ นายปรีชา  วาจาสัตย 
 ๓๓๓ นายปรีชา  หัตถภาสุ 
 ๓๓๔ นายปรีชา  อาษากิจ 
 ๓๓๕ นายปรีดา  เปจิตตัง 
 ๓๓๖ นายปรีดา  เอี่ยมหลัก 
 ๓๓๗ นายปวิช  สุวรรณปญญา 
 ๓๓๘ นายปองภพ  อิตา 
 ๓๓๙ นายผจญ  มากมาย 
 ๓๔๐ นายผจญ  ศิริรัตน 
 ๓๔๑ นายผดุง  ขุมคํา 
 ๓๔๒ นายเผด็จ  วัชรศัสตรา 
 ๓๔๓ นายพงศธร  ติณจินดา 
 ๓๔๔ นายพงศพันธุ  ทาวจอมใจหาญ 
 ๓๔๕ นายพงษศักด์ิ  ไชยมงคล 
 ๓๔๖ นายพงษศิลป  แสงศิริ 
 ๓๔๗ นายพงษสันต์ิ  สารโพคา 
 ๓๔๘ นายพงษสิทธิ์  เฉลยพจน 

 ๓๔๙ นายพนม  รัตนภักดี 
 ๓๕๐ นายพนม  สุวรรณสา 
 ๓๕๑ นายพยุง  เปาวะสันต 
 ๓๕๒ นายพรชัย  เกตุแกว 
 ๓๕๓ นายพรชัย  จันทรู 
 ๓๕๔ นายพรศักด์ิ  เกิดมงคล 
 ๓๕๕ นายพรศักด์ิ  นันตะรัตน 
 ๓๕๖ นายพรศักด์ิ  มณีวรรณ 
 ๓๕๗ นายพลากร  นิยมพงษ 
 ๓๕๘ นายพัฒนชัย  วีระกุล 
 ๓๕๙ นายพันธุทิพย  ภาโสม 
 ๓๖๐ นายพันธศักด์ิ  สุวรรณมงคล 
 ๓๖๑ นายพิชัย  ถาแปง 
 ๓๖๒ นายพิเชฐ  พวงดี 
 ๓๖๓ นายพิเชฐ  เพียรภายลุน 
 ๓๖๔ นายพิฑูรย  จรูญรัตน 
 ๓๖๕ นายพิทักษ  ดรบุญลน 
 ๓๖๖ นายพิทักษ  วรรณกุล 
 ๓๖๗ นายพิพัฒน  หมวกละมัย 
 ๓๖๘ นายพิภพ  กูลวงค 
 ๓๖๙ นายพิภพ  พวงสายใจ 
 ๓๗๐ นายพิศาล  ไชยสังข 
 ๓๗๑ นายพิษณุ  มณีโชติ 
 ๓๗๒ นายพิสิทธิ์  อารยานุรักษ 
 ๓๗๓ นายพีรพงศ  สมพันธ 
 ๓๗๔ นายพีระ  นิยมะจันทร 
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 ๓๗๕ นายพีระพันธ  แสงใส 
 ๓๗๖ นายเพชร  ประสานสุข 
 ๓๗๗ นายเพิ่ม  แตงกวารัมย 
 ๓๗๘ นายเพื่อม  ชอเขียว 
 ๓๗๙ นายไพจิตร  ศรีไพจิตรวรกุล 
 ๓๘๐ นายไพฑูรย  น้ําทิพย 
 ๓๘๑ นายไพรัช  แกวน้ําใส 
 ๓๘๒ นายไพโรจน  พรหมสุคนธ 
 ๓๘๓ นายไพโรจน  พลตาล 
 ๓๘๔ นายไพศาล  อุดมรัตน 
 ๓๘๕ นายไพสิฐ  ไทยถาวร 
 ๓๘๖ นายภนัณกกิจ  สุทธภักดี 
 ๓๘๗ นายภราดร  วงศวิวรรธน 
 ๓๘๘ นายภาคภูมิ  พรมสาร 
 ๓๘๙ นายภานุวัฒน  ทิพยตา 
 ๓๙๐ นายภิรมย  รอดยอย 
 ๓๙๑ นายภูมิรินทร  แกวคอนไทย 
 ๓๙๒ นายภูษิต  คนขยัน 
 ๓๙๓ นายมงคล  กรรณิการ 
 ๓๙๔ นายมงคล  แกวกลางเมือง 
 ๓๙๕ นายมงคล  ผัดผล 
 ๓๙๖ นายมณฑล  อนถาวร 
 ๓๙๗ นายมนตรี  กองขันธ 
 ๓๙๘ นายมนตรี  คงทน 
 ๓๙๙ นายมนตศิลา  คําศิลา 
 ๔๐๐ นายมนัส  ธนารักษ 

 ๔๐๑ นายมนัส  วะปะแกว 
 ๔๐๒ นายมนูญ  แกวดวง 
 ๔๐๓ นายมโน  ภัทรวังฟา 
 ๔๐๔ นายมานพ  บริบูรณ 
 ๔๐๕ นายมานพ  บุญเรือง 
 ๔๐๖ นายมานพ  เปงนวล 
 ๔๐๗ นายมานพ  เปรมทอง 
 ๔๐๘ นายมานพ  ผินงูเหลือม 
 ๔๐๙ นายมานพ  ศรีชางสาร 
 ๔๑๐ นายมานิตย  โพธิ์ธรรม 
 ๔๑๑ นายมานิตย  สอนไวย 
 ๔๑๒ นายมาโนช  กะระโสภณ 
 ๔๑๓ นายมาโนช  อนิทะกูล 
 ๔๑๔ นายมาโนชญ  ชีชาง 
 ๔๑๕ นายมาโนชน  มีชืน่ 
 ๔๑๖ นายเมืองพรม  จินจํา 
 ๔๑๗ นายแมน  ปุญญฤทธิ ์
 ๔๑๘ นายไมตรี  ลาภมาก 
 ๔๑๙ นายยงยุทธ  อนุพันธ 
 ๔๒๐ นายยรรยง  อุดมพันธ 
 ๔๒๑ นายยุทธจักร  จันทะวงศ 
 ๔๒๒ นายยุทธดนัย  ณ  หนองคาย 
 ๔๒๓ นายยุทธนา  โพธิวงษ 
 ๔๒๔ นายยุทธนา  ยางสวย 
 ๔๒๕ นายยุทธนา  อินทรบุตร 
 ๔๒๖ นายยุทธพล  ทองพนัง 
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 ๔๒๗ นายยุทธศาสตร  โพนยะพันธ 
 ๔๒๘ นายยุทธศิลป  ทวีสุข 
 ๔๒๙ นายรณชัย  ศรีพอ 
 ๔๓๐ นายรวิกร  แกวตา 
 ๔๓๑ นายระวี  ภาวงศ 
 ๔๓๒ นายรังสิต  เครือคําหลอ 
 ๔๓๓ นายเรวัต  วงศแสงเอี่ยม 
 ๔๓๔ นายเรืองชัย  มงคลดี 
 ๔๓๕ นายเรืองยศ  ไพศาลธรรม 
 ๔๓๖ นายฤทธิ์  เพ็งจันทร 
 ๔๓๗ นายลขิิต  ศรีสุนาครัว 
 ๔๓๘ นายลือชัย  โยธาสอน 
 ๔๓๙ นายเลิศ  ดอนปต 
 ๔๔๐ นายเลิศชัย  ดอนชัย 
 ๔๔๑ นายวงศยเรศ  อัยวรรณ 
 ๔๔๒ นายวรชัย  อุตรสัก 
 ๔๔๓ นายวรพงษ  เครือเข่ือนเพชร 
 ๔๔๔ นายวรพจน  กองจินดา 
 ๔๔๕ นายวรรณ  จินะ 
 ๔๔๖ นายวรรณวุฒิ  สุขเกิด 
 ๔๔๗ นายวรวุฒิ  กาญจนปญโญ 
 ๔๔๘ วาที่รอยตรี  วรวุฒิ  ขอดจันทึก 
 ๔๔๙ นายวรวุฒิ  บุญพิมพ 
 ๔๕๐ นายวสันต  นอยบุดดี 
 ๔๕๑ นายวัชระชัย  มวงพรวน 
 ๔๕๒ นายวัชระชัย  แววเพ็ชร 

 ๔๕๓ นายวัฒนชัย  แนวณรงค 
 ๔๕๔ นายวัฒนพงษ  งอกคํา 
 ๔๕๕ นายวัฒนมงคล  ทรัพยม ี
 ๔๕๖ นายวัฒนา  ชัยวลี 
 ๔๕๗ นายวัฒนา  ยุระพันธ 
 ๔๕๘ นายวัธรา  มาโสด 
 ๔๕๙ นายวันชัย  จันทรเสนา 
 ๔๖๐ นายวันชัย  จิตตะ 
 ๔๖๑ นายวันชัย  มีสวัสด์ิ 
 ๔๖๒ นายวันชัย  สังวิริยะบุตร 
 ๔๖๓ นายวันโชค  วงษมี 
 ๔๖๔ นายวัลลภ  สนิท 
 ๔๖๕ นายวิชัย  มะลิมาตย 
 ๔๖๖ นายวิชาญ  มิตสุวรรณ 
 ๔๖๗ นายวิชาญ  หอยสังข 
 ๔๖๘ นายวิเชษฐ  ธราดลวิศิษฎ 
 ๔๖๙ นายวิเชียร  จินวงศ 
 ๔๗๐ นายวิเชียร  เทพรงคทอง 
 ๔๗๑ นายวิเชียร  พรหมดวง 
 ๔๗๒ นายวิเชียร  พลอยแกว 
 ๔๗๓ นายวิทยา  แกวคง 
 ๔๗๔ นายวิทยา  เครือวรรณ 
 ๔๗๕ นายวิทยา  วนาสถิตย 
 ๔๗๖ นายวินัย  ไกรนุกูล 
 ๔๗๗ นายวินัย  พีระพันธ 
 ๔๗๘ นายวินัย  ลือชา 
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 ๔๗๙ นายวินัย  อินทะโร 
 ๔๘๐ นายวินิจ  นาชัยเวียง 
 ๔๘๑ นายวิมล  คงเมือง 
 ๔๘๒ นายวิรัช  ถาวรกัลปชัย 
 ๔๘๓ นายวิรัช  ศรีเจริญ 
 ๔๘๔ นายวิรัต  ตันศรี 
 ๔๘๕ นายวิรัตน  ใจกลา 
 ๔๘๖ นายวิโรจน  จันทรขาว 
 ๔๘๗ นายวิโรจน  สิทธิสัน 
 ๔๘๘ นายวิโรจน อินทรเกลี้ยง 
 ๔๘๙ นายวิวัฒน  พรมศรี 
 ๔๙๐ นายวิวัฒน  ภูวงษ 
 ๔๙๑ วาที่พันตรี  วิเวก  จงสูงเนิน 
 ๔๙๒ นายวิศิษฐ  แกมกลา 
 ๔๙๓ นายวิศิษฐ  เพียรอุตสาห 
 ๔๙๔ นายวิศิษฐ  สิทธิเกษร 
 ๔๙๕ นายวิเศษ  บุตรโต 
 ๔๙๖ นายวิษณุ  นัยธนิต 
 ๔๙๗ นายวิสันต  นิลนวล 
 ๔๙๘ นายวิสูตร  เจริญเมืองมูล 
 ๔๙๙ นายวีรเกียรติ  เนาวแกว 
 ๕๐๐ นายวีรวัฒน  โยธี 
 ๕๐๑ นายวีรศักด์ิ  อานพินิจ 
 ๕๐๒ นายวีระ  แขกรัมย 
 ๕๐๓ นายวีระ  จันทรชวย 
 ๕๐๔ นายวีระ  มิ่งเชื้อ 

 ๕๐๕ นายวีระชัย  ณ  ถลาง 
 ๕๐๖ นายวีระชัย  วราศิลป 
 ๕๐๗ นายวีระพงษ  ปองคําเหล็ก 
 ๕๐๘ นายวีระพันธ  สุขสามัคคี 
 ๕๐๙ นายวีระยุทธ  สาระอุปถัมภ 
 ๕๑๐ นายวีระวงษ  กัณฑิโกวิท 
 ๕๑๑ นายวุฒิ  เชื้อกุลา 
 ๕๑๒ นายวุฒิ  วรรณาการ 
 ๕๑๓ นายวุฒิไกร  ฐานวิเศษ 
 ๕๑๔ นายวุฒิพงษ  ชูสกุล 
 ๕๑๕ นายวุฒิพงษ  มลทิพยเกษร 
 ๕๑๖ นายเวนิส  จันทรพานชิ 
 ๕๑๗ นายศรีหยัด  ดอยลอม 
 ๕๑๘ นายศักดา  เชิดชูงาม 
 ๕๑๙ นายศักด์ิชาย  สังขโกมล 
 ๕๒๐ นายศักด์ิสิทธิ์  ปวงคํา 
 ๕๒๑ นายศิริ  ศรีสาทร 
 ๕๒๒ นายศิริชัย  คําภูแกว 
 ๕๒๓ นายศิริพงษ  เจริญทรัพย 
 ๕๒๔ นายศิริศักด์ิ  โรจนรุงสถิตย 
 ๕๒๕ นายศุภชัย  วงศกาฬสินธุ 
 ๕๒๖ นายศุภชัย  วิเศษหวาน 
 ๕๒๗ นายศุภนารถ  เกตุเจริญ 
 ๕๒๘ นายศุภสิทธิ์  ไชยวุฒิ 
 ๕๒๙ นายเศกสรรค  เครือสุคนธ 
 ๕๓๐ นายเศรษฐฐิพงษ  ใจจันทึก 
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 ๕๓๑ นายสกุล  อิสสระ 
 ๕๓๒ นายสงกรานต  เรียนใจดี 
 ๕๓๓ นายสงกรานต  สรอยคํา 
 ๕๓๔ นายสงวน  ปญญาแกว 
 ๕๓๕ นายสงวน  สลีสองสม 
 ๕๓๖ นายสงัด  ทองภูธรณ 
 ๕๓๗ นายสถาพร  ถนอมกลาง 
 ๕๓๘ นายสถาพร  ภูจริต 
 ๕๓๙ นายสถาพร  มีคุณ 
 ๕๔๐ นายสถิตย  ชูสกุล 
 ๕๔๑ นายสถิตย  พันธเถร 
 ๕๔๒ นายสถิตย  พิบูลย 
 ๕๔๓ นายสน  ฉิมพงษ 
 ๕๔๔ นายสนอง  กอบประเสริฐศรี 
 ๕๔๕ นายสนอง  จําเริญสัตย 
 ๕๔๖ นายสนอง  พวงดี 
 ๕๔๗ นายสนอง  ศรีประสาร 
 ๕๔๘ นายสนั่น  กันเงิน 
 ๕๔๙ นายสนั่น  คามวุฒ ิ
 ๕๕๐ นายสนั่น  นอยนึ่ง 
 ๕๕๑ นายสนิท  ปญญาวงค 
 ๕๕๒ นายสนิท  วังมณ ี
 ๕๕๓ นายสพล  พรหมเทพ 
 ๕๕๔ นายสมเกียรติ  ถวิลถึง 
 ๕๕๕ นายสมเกียรติ  ศรีใจวงศ 
 ๕๕๖ นายสมเกียรติ  สืบอนันต 

 ๕๕๗ นายสมเกียรติ  เหล็กกลา 
 ๕๕๘ นายสมควร  ไชยทารินทร 
 ๕๕๙ นายสมควร  สีมะชัย 
 ๕๖๐ นายสมคิด  คํามา 
 ๕๖๑ นายสมคิด  ผิวนวล 
 ๕๖๒ นายสมคิด  โพธิ์พันธุ 
 ๕๖๓ นายสมคิด  มูประสิทธิ์ 
 ๕๖๔ นายสมจิตต  โพศรีดี 
 ๕๖๕ นายสมจิตร  กาบขน 
 ๕๖๖ นายสมชาย  จันทรแดง 
 ๕๖๗ นายสมชาย  ทองวิชิต 
 ๕๖๘ นายสมชาย  ฟงนิยมอมตะ 
 ๕๖๙ นายสมชาย  รอดขาว 
 ๕๗๐ นายสมชาย  รัตนเมือง 
 ๕๗๑ นายสมชาย  หลําผาสุข 
 ๕๗๒ นายสมชาย  อัครจันทร 
 ๕๗๓ นายสมโชค  ทองเทพ 
 ๕๗๔ นายสมณะชัย  กันเตียง 
 ๕๗๕ นายสมดุลย  สารรัมย 
 ๕๗๖ นายสมเด็จ  แกวเบา 
 ๕๗๗ นายสมเดช  จินากุล 
 ๕๗๘ นายสมถวิล  ขัดสาร 
 ๕๗๙ นายสมนึก  กองไชย 
 ๕๘๐ นายสมนึก  ตาแกว 
 ๕๘๑ นายสมนึก  นนพละ 
 ๕๘๒ นายสมนึก  ยศแสน 
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 ๕๘๓ นายสมนึก  ศรีเที่ยงตรง 
 ๕๘๔ นายสมนึก  อนันต 
 ๕๘๕ นายสมบัติ  ใจจิตต 
 ๕๘๖ นายสมบัติ  สุรัตน 
 ๕๘๗ นายสมบุญ  เมฆอินทร 
 ๕๘๘ นายสมบูรณ  แกวเลี่ยม 
 ๕๘๙ นายสมบูรณ  นามมานะ 
 ๕๙๐ นายสมบูรณ  พาท ี
 ๕๙๑ นายสมพงษ  กลั่นนุช 
 ๕๙๒ นายสมพงษ  คลองส่ังสอน 
 ๕๙๓ นายสมพงษ  จันพิทักษ 
 ๕๙๔ นายสมพงษ  ณ  ไธสง 
 ๕๙๕ นายสมพงษ  ปรีสมบูรณ 
 ๕๙๖ นายสมพงษ  สุวรรณวิลัย 
 ๕๙๗ นายสมพงษ  หนูขวัญ 
 ๕๙๘ นายสมพร  เงินเย็น 
 ๕๙๙ นายสมพร  เดชภักดี 
 ๖๐๐ นายสมพร  ประภาวิชา 
 ๖๐๑ นายสมพร  แสงทอง 
 ๖๐๒ นายสมพิศ  กงวัตร 
 ๖๐๓ นายสมโภช  วรางคณาภรณ 
 ๖๐๔ นายสมเมฆ  มหาวงค 
 ๖๐๕ นายสมยศ  อาษา 
 ๖๐๖ นายสมศรี  นิสสัยดี 
 ๖๐๗ นายสมศักด์ิ  แกวสุวรรณ 
 ๖๐๘ นายสมศักด์ิ  คงละออ 

 ๖๐๙ นายสมศักด์ิ  จงทวมกลาง 
 ๖๑๐ นายสมศักด์ิ  ชุมพร 
 ๖๑๑ นายสมศักด์ิ  บุญทียกุล 
 ๖๑๒ นายสมศักด์ิ  ผาสุขฤทธิ ์
 ๖๑๓ นายสมศักด์ิ  พิมเวียง 
 ๖๑๔ นายสมศักด์ิ  มะโนจิต 
 ๖๑๕ นายสมศักด์ิ  สาริโด 
 ๖๑๖ นายสมศักด์ิ  แสภู 
 ๖๑๗ นายสมศักด์ิ  อินทรเกษม 
 ๖๑๘ นายสมหมาย  ขันคลาย 
 ๖๑๙ นายสมัคร  สมานพันธ 
 ๖๒๐ นายสมัคร  เสียงล้ํา 
 ๖๒๑ นายสมาน  เตียนตะนันท 
 ๖๒๒ นายสมาน  อินไทย 
 ๖๒๓ นายสยาม  เข่ือนมงคล 
 ๖๒๔ นายสรศักด์ิ  ทามณ ี
 ๖๒๕ นายสฤษฎพร  ธรรมกุล 
 ๖๒๖ นายสวัสด์ิ  ภวังคะนันท 
 ๖๒๗ นายสวัสด์ิ  สมวรรณ 
 ๖๒๘ นายสอาด  อินตาพรม 
 ๖๒๙ นายสักรันต  วรินทร 
 ๖๓๐ นายสังวาร  เทพศรีหา 
 ๖๓๑ นายสังวาล  สะอาดนัก 
 ๖๓๒ นายสัญจร  เข่ือนแกว 
 ๖๓๓ นายสันติ  ทองทั่ว 
 ๖๓๔ นายสันต  เจริญพร 
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 ๖๓๕ นายสัมผัส  นาคบัว 
 ๖๓๖ นายสัมพันธ  ผลพฤกษา 
 ๖๓๗ นายสัมภาษณ  ดาวเดน 
 ๖๓๘ นายสัมภาษณ  ศรีสมัย 
 ๖๓๙ นายสัมฤทธิ์  เกษหอม 
 ๖๔๐ นายสาคร  จันทรทอง 
 ๖๔๑ นายสาคร  สุวรรณรัตน 
 ๖๔๒ นายสาธิต  วิสุทธิพันธ 
 ๖๔๓ นายสามชัย  อมัติรัตนะ 
 ๖๔๔ นายสําเภา  ดีใจ 
 ๖๔๕ นายสํารอง  วรภาพ 
 ๖๔๖ นายสําราญ  ทาเกิด 
 ๖๔๗ นายสําราญ  พูลชนะ 
 ๖๔๘ นายสําเริง  รางเล็ก 
 ๖๔๙ นายสิทธิพงษ  ขําเดช 
 ๖๕๐ นายสิธิธัญญ  ธรรมอินทร 
 ๖๕๑ นายสินธุ  ดุลนีย 
 ๖๕๒ นายสินธชัย  ไวทยินทร 
 ๖๕๓ นายสินสมุทร  โนนม ี
 ๖๕๔ นายสินสมุทร  ภาณุเวช 
 ๖๕๕ นายสืบวงศ  ขัดสงคราม 
 ๖๕๖ นายสุกิจ  โพชะโน 
 ๖๕๗ นายสุกิจ  มานะแซม 
 ๖๕๘ นายสุขชัย  เจรียงประเสริฐ 
 ๖๕๙ นายสุจินต  ภัทรานันท 
 ๖๖๐ นายสุจิระ  สอนสุภาพ 

 ๖๖๑ นายสุชาติ  มามงคล 
 ๖๖๒ นายสุชาติ  เหลาแสงไทย 
 ๖๖๓ นายสุชิน  สีเขียว 
 ๖๖๔ นายสุชีพ  สายสุข 
 ๖๖๕ นายสุดใจ  บัวลอย 
 ๖๖๖ นายสุดสาคร  จันปุม 
 ๖๖๗ นายสุทธิพงษ  วงศปดสา 
 ๖๖๘ นายสุทัศน  ชัยสุวรรณ 
 ๖๖๙ นายสุทัศน  ออนสี 
 ๖๗๐ วาที่รอยตรี  สุทิศ  โพธิ์สวัสด์ิมณี 
 ๖๗๑ นายสุเทพ  คณะวรรณ 
 ๖๗๒ นายสุเทพ  พุทธาพร 
 ๖๗๓ นายสุธีร  ทองนาค 
 ๖๗๔ นายสุนทร  นาชัยโชติ 
 ๖๗๕ นายสุนทร  เพิ่มประยูร 
 ๖๗๖ นายสุนทร  ศรีวิชัย 
 ๖๗๗ นายสุนันท  นอยสระ 
 ๖๗๘ นายสุพจน  เตียนพลกรัง 
 ๖๗๙ นายสุพจน  บุญธรรม 
 ๖๘๐ นายสุพจน  แปงขา 
 ๖๘๑ นายสุพจน  สุระณี 
 ๖๘๒ นายสุพร  เจือกโวน 
 ๖๘๓ นายสุพิน  สุระหิต 
 ๖๘๔ นายสุพินท  บัวหลวง 
 ๖๘๕ นายสุภาพ  กันยะโรจน 
 ๖๘๖ นายสุภาพ  ตาปราบ 
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 ๖๘๗ นายสุมล  ชูเชิด 
 ๖๘๘ นายสุมิตร  ปนใจ 
 ๖๘๙ นายสุมิตร  ศรีสุข 
 ๖๙๐ นายสุเมศร  แกนจันทร 
 ๖๙๑ นายสุรชาติ  วงคใหญ 
 ๖๙๒ นายสุรชาติ  วงศปญญา 
 ๖๙๓ นายสุรชิต  แสงจันทร 
 ๖๙๔ นายสุรเชตฐ  แจมผล 
 ๖๙๕ นายสุรเชษฐ  แขงขัน 
 ๖๙๖ นายสุรพงษ  อุประ 
 ๖๙๗ นายสุรพล  กวยสกุล 
 ๖๙๘ นายสุรพล  คูณผล 
 ๖๙๙ นายสุรพล  พลธร 
 ๗๐๐ นายสุรพล  พุมนิคม 
 ๗๐๑ นายสุรพันธ  พันธจักร 
 ๗๐๒ นายสุรศักด์ิ  ทุมประเสน 
 ๗๐๓ นายสุรศักด์ิ  เรืองสวัสด์ิ 
 ๗๐๔ นายสุรสิทธิ์  สิงหพรพงศ 
 ๗๐๕ นายสุรักษ  คชลัย 
 ๗๐๖ นายสุรัตน  สัตยาภรณ 
 ๗๐๗ นายสุรินทร  จิตรหาญ 
 ๗๐๘ นายสุรินทร  ฝนแบน 
 ๗๐๙ นายสุริยัน  คําฝาเชื้อ 
 ๗๑๐ นายสุริยัน  ชมภูมิ่ง 
 ๗๑๑ นายสุริยา  รัตนะ 
 ๗๑๒ นายสุริยา  หาญเสือเหลือง 

 ๗๑๓ นายสุวรรณ  เบี้ยกระโทก 
 ๗๑๔ นายสุวรรณ  ศรีประดู 
 ๗๑๕ นายสุวรรณทัสน  ธนัญชัย 
 ๗๑๖ นายสุวสันต  คีรีธีรกุล 
 ๗๑๗ นายสุวัจจ  ประทุมวงศ 
 ๗๑๘ นายสุวัฒน  สุวรรณชัย 
 ๗๑๙ นายสุวิทย  ชาวอุทัย 
 ๗๒๐ นายสุวิทย  บุตรชัย 
 ๗๒๑ นายสุวิทย  ลาสงยา 
 ๗๒๒ นายสุวิทย  สายสุจริต 
 ๗๒๓ นายสุเวท  ศรีโรจน 
 ๗๒๔ นายเสง่ียม  พงษแผนสี 
 ๗๒๕ นายเสถียร  สายสรอย 
 ๗๒๖ นายเสนห  รัตนาภรณ 
 ๗๒๗ นายเสนอ  วสุวัฒน 
 ๗๒๘ นายเสนาะ  อารินทร 
 ๗๒๙ นายเสมอ  สุวรรณมาโจ 
 ๗๓๐ นายเสรี  กิตติไชย 
 ๗๓๑ นายเสรี  พานิชย 
 ๗๓๒ นายเสรี  วิศววงศพันธ 
 ๗๓๓ นายเสวก  เกิดศรี 
 ๗๓๔ นายแสงฤทธิ์  มาง้ิว 
 ๗๓๕ นายแสงอุทัย  ชางเกวียน 
 ๗๓๖ นายแสวง  พรอมพัฒนกุล 
 ๗๓๗ นายแสวง  ยันสี 
 ๗๓๘ นายโสภณ  เกียรติวิบูลยจิตร 
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 ๗๓๙ นายโสภณ  เชี่ยวธัญกิจ 
 ๗๔๐ นายโสภณ  ทองโพธิ์งาม 
 ๗๔๑ นายไสว  ชาสีโห 
 ๗๔๒ นายหาญ  ชอประพันธ 
 ๗๔๓ นายเหม  ทะนันชัย 
 ๗๔๔ นายใหม  พัฒนประสิทธิ์ชัย 
 ๗๔๕ นายอดิศักด์ิ  กองหนูเพ็ชร 
 ๗๔๖ นายอดิศักด์ิ  ฆังคะประทุม 
 ๗๔๗ นายอดุลย  จีระออน 
 ๗๔๘ นายอดุลย  ชวดรัมย 
 ๗๔๙ นายอดุลย  พรมล้ี 
 ๗๕๐ นายอดุลย  ไมตรี 
 ๗๕๑ นายอดุลยศักด์ิ  ไชยราช 
 ๗๕๒ นายอนันต  ไทยสังคม 
 ๗๕๓ นายอนันต  แพนทิพย 
 ๗๕๔ นายอนันต  ฟองชัย 
 ๗๕๕ นายอนันต  หลวงจันทร 
 ๗๕๖ นายอนุชา  พงษสุวรรณ 
 ๗๕๗ นายอนุชิต  บุญลือ 
 ๗๕๘ นายอนุรัตน  บุญญาธนานุรัตน 
 ๗๕๙ นายอนุวัต  พานทอง 
 ๗๖๐ นายอนุสรณ  ศรีเขาลาน 
 ๗๖๑ นายอนุสรณ  สามหมื่นคํา 
 ๗๖๒ นายอภิชาติ  พลลาภ 
 ๗๖๓ นายอภิชาติ  สงเรืองศรี 
 ๗๖๔ นายอภิบาล  ดีรักษา 

 ๗๖๕ นายอภิรัตน  เจริญนารถ 
 ๗๖๖ นายอภิวัฒน  จงเรียน 
 ๗๖๗ นายอรงกต  ขันติสิทธิ์ 
 ๗๖๘ นายอรรณพ  โลหะเวช 
 ๗๖๙ นายอรุณ  ดวงสนิท 
 ๗๗๐ นายอรุณศักด์ิ  สุขกมล 
 ๗๗๑ นายอวบ  จิตรแกว 
 ๗๗๒ นายออต  คําสอน 
 ๗๗๓ นายอัคนีวุธ  กลับนวม 
 ๗๗๔ นายอัศวิน  สมัตถะ 
 ๗๗๕ นายอาจินต  เรืองพรหม 
 ๗๗๖ นายอาทร  ทิพยแสง 
 ๗๗๗ นายอาทร  บุญมาทอง 
 ๗๗๘ นายอาทิตย  เกลี้ยงกลอม 
 ๗๗๙ นายอาทิตย  ภิรมยภักด์ิ 
 ๗๘๐ นายอารี  ทองบุญเรือง 
 ๗๘๑ นายอาลี  ปญญาวิชัย 
 ๗๘๒ นายอํานวย  เขยสูงเนิน 
 ๗๘๓ นายอํานวย  โปธาคํา 
 ๗๘๔ นายอํานวย  แสงทอง 
 ๗๘๕ นายอํานาจ  ปาลาศ 
 ๗๘๖ นายอําพร  สุระเสียง 
 ๗๘๗ นายอิทธิพล  ล้ิมประเสริฐ 
 ๗๘๘ นายอินสอน  สาคํา 
 ๗๘๙ นายอิศรา  สมพงษ 
 ๗๙๐ นายอุดม  พาท ี
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 ๗๙๑ นายอุดม  หอมเฮา 
 ๗๙๒ นายอุดมศักด์ิ  คํามูล 
 ๗๙๓ นายอุทัย  โพธิปอม 
 ๗๙๔ นายอุทัย  ศรีเมืองแกว 
 ๗๙๕ นายอุทัย  อินทราชา 
 ๗๙๖ นายอุทาน  สุขสม 
 ๗๙๗ นายอุทิศ  ชูยัง 
 ๗๙๘ นายอุปพงศ  สุวิเชียร 
 ๗๙๙ นายเอกชัย  จับใจเหมาะ 
 ๘๐๐ นายเอกชัย  บุสสยา 
 ๘๐๑ นายเอกพล  จงกมลวิวัฒน 
 ๘๐๒ นายเอนก  วองไว 
 ๘๐๓ นายโอภาส  มั่นคง 
 ๘๐๔ นายโอภาส  สารสิทธิ์ 
 ๘๐๕ นายโอฬาร  ศิริรัตน 
 ๘๐๖ นายโฮม  วันชัย 
 ๘๐๗ นางกมลรัตน  ศรีสิทธิรักษ 
 ๘๐๘ นางกมลวรรณ  กุมารัตน 
 ๘๐๙ นางกรรณิกา  มงคลแกว 
 ๘๑๐ นางสาวกฤตยา  สิงหโตทอง 
 ๘๑๑ นางกองเกต ุ นะภิใจ 
 ๘๑๒ นางกองเกียรต์ิ  พรหมทา 
 ๘๑๓ นางกอบกุล  ชวนพงษพานิช 
 ๘๑๔ นางกัญจนา  สุวรรณพันธ 
 ๘๑๕ นางกัลยาณี  ดํารงแกวชวย 
 ๘๑๖ นางกัลยาณี  สมโน 

 ๘๑๗ นางกัลยาพร  วัดแกว 
 ๘๑๘ นางกุหลาบ  โยธสิงห 
 ๘๑๙ นางเกศนี  คําแสนราช 
 ๘๒๐ นางเกษร  วรรณลา 
 ๘๒๑ นางขนิษฐา  ปราชญศิลป 
 ๘๒๒ นางไขมุก  เจียวกก 
 ๘๒๓ นางสาวไขศรีวิลัย  ดําเนิน 
 ๘๒๔ นางสาวจงกลนี  ชีรนานนท 
 ๘๒๕ นางจงดี  สิทธิวุฒิ 
 ๘๒๖ นางจมัยภรณ  ดัดเพ็ชร 
 ๘๒๗ นางจันทรผอง  ยืนย่ิง 
 ๘๒๘ นางจันทรเพ็ญ  ธุมาพนัธ 
 ๘๒๙ นางจารุณี  รักมาก 
 ๘๓๐ นางจารุณี  ไวยารัตน 
 ๘๓๑ นางสาวจารุวรรณ  ล้ิมสกุลศิริรัตน 
 ๘๓๒ นางจารุวรรณ  สุรนันท 
 ๘๓๓ นางจําเนียร  นาคแกว 
 ๘๓๔ นางจิตรา  ฉายะกูล 
 ๘๓๕ นางจินดา  ภูตรี 
 ๘๓๖ นางจินตนา  ผาสุขดี 
 ๘๓๗ นางจินตนา  อินทรแกว 
 ๘๓๘ นางสาวจิรภา  เผือกฟก 
 ๘๓๙ นางจิราวรรณ  เพิ่มชีวา 
 ๘๔๐ นางจีรภรณ  พุดซา 
 ๘๔๑ นางสาวจุฑาธิป  ปาณะพงศ 
 ๘๔๒ นางจุฑามาศ  พิมพอุบล 
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 ๘๔๓ นางจุไรวรรณ  รีวงษ 
 ๘๔๔ นางฉวีวรรณ  ขวัญโศภณ 
 ๘๔๕ นางโฉมยงค  ศรีสวัสด์ิ 
 ๘๔๖ นางชญาณี  บุญสวัสด์ิ 
 ๘๔๗ นางชลินทร  อนุตรพร 
 ๘๔๘ นางชาญรัตน  ไตรเวช 
 ๘๔๙ นางชุติกาญจน  ประทักษใจ 
 ๘๕๐ นางชูศรี  โพธิ์พนัธุ 
 ๘๕๑ นางญาณิศา  ศรีแพงมนต 
 ๘๕๒ นางสาวดรุณี  ฮาดระวัง 
 ๘๕๓ นางดารัตน  อุทะโก 
 ๘๕๔ นางทองใบ  ปราบภัย 
 ๘๕๕ นางทองใบ  ศรีทานอย 
 ๘๕๖ นางทองมัน  ไชยพรม 
 ๘๕๗ นางทองอินทร  บุตรชัย 
 ๘๕๘ นางสาวทัศนีย  สายใหม 
 ๘๕๙ นางเทียบ  นาสมยนต 
 ๘๖๐ นางธิติพร  ปยะคง 
 ๘๖๑ นางนงเยาว  ทองใส 
 ๘๖๒ นางนงลักษณ  ทินกร  ณ  อยุธยา 
 ๘๖๓ นางนพมาศ  สอพิมาย 
 ๘๖๔ นางสาวนฤมล  แจงไธสงค 
 ๘๖๕ นางนวรัตน  นราภิรมยสุข 
 ๘๖๖ นางนวลจันทร  ฉัตรเท 
 ๘๖๗ นางนันทนา  ศรีเชื้อ 
 ๘๖๘ นางสาวนันทวัน  ธรรมลักษมี 

 ๘๖๙ นางนันทา  เพ็งจันทร 
 ๘๗๐ นางนันทิชา  แปนหวย 
 ๘๗๑ นางนาน  ศักดิวงศ 
 ๘๗๒ นางนิดา  สักกทัตติยกุล 
 ๘๗๓ นางสาวนิตยา  ชัยคํา 
 ๘๗๔ นางนุสรา  จงเจริญ 
 ๘๗๕ นางบุญทัน  จันทนมัฏฐะ 
 ๘๗๖ นางสาวบุญรวย  ศรประดิษฐ 
 ๘๗๗ นางบุญสม  งามเนตร 
 ๘๗๘ นางบุญสันต  ทุมม ี
 ๘๗๙ นางเบญจมาศ  นิรันดรไชย 
 ๘๘๐ นางเบญจวรรณ  อินตะ 
 ๘๘๑ นางประกาย  ชูชาง 
 ๘๘๒ นางประกายรัตน  บัวเฟอง 
 ๘๘๓ นางประกายแสง  จัตุกูล 
 ๘๘๔ นางประคอง  รัตนเมือง 
 ๘๘๕ นางประชิต  วิสมกา 
 ๘๘๖ นางประไพ  บุญญโส 
 ๘๘๗ นางประภาพร  บรรจง 
 ๘๘๘ นางประภาภรณ  ไชยวัง 
 ๘๘๙ นางประยูร  คลังเงิน 
 ๘๙๐ นางประสิทธิ์  วิเศษหวาน 
 ๘๙๑ นางปราณี  กลางณรงค 
 ๘๙๒ นางปราณี  กองคํา 
 ๘๙๓ นางปราณี  เพียรภายลุน 
 ๘๙๔ นางปราณี  สมบูรณ 
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 ๘๙๕ นางปราณี  สุวรรณชัย 
 ๘๙๖ นางปหนัน  รัตนวัย 
 ๘๙๗ นางสาวปทมา  มุงคํ้ากลาง 
 ๘๙๘ นางปนมณี  คณะวรรณ 
 ๘๙๙ นางปยนุช  ทาบทอง 
 ๙๐๐ นางปยาภรณ  เนตรรุง 
 ๙๐๑ นางเปรมปรี  อุบลไทร 
 ๙๐๒ นางเปรมฤดี  จันทรสอน 
 ๙๐๓ นางสาวผองศรี  ทองศรี 
 ๙๐๔ นางผุสดี  ชุณหะนันทน 
 ๙๐๕ นางพจนี  ฤทธิกุล 
 ๙๐๖ นางพยอม  วันเมอืงเกา 
 ๙๐๗ นางพรพิมล  ราชนา 
 ๙๐๘ นางพวงชมภู  นิ่มหน ู
 ๙๐๙ นางพวงทิพย  ดํารงคดี 
 ๙๑๐ นางพวงเพ็ญ  เจริญสุข 
 ๙๑๑ นางสาวพวงเพ็ญ  ประมาพันธ 
 ๙๑๒ นางพวงรัตน  กาฬสิงห 
 ๙๑๓ นางพะเยาว  คงสมบูรณ 
 ๙๑๔ นางพะเยาว  นิยะมะ 
 ๙๑๕ นางพัชราพร  ศรีมงคลบูลย 
 ๙๑๖ นางพัทมนัส  สบายสูงเนิน 
 ๙๑๗ นางพันธทิพย  จันทรหน ู
 ๙๑๘ นางพิมพร  แมนมาศวิหค 
 ๙๑๙ นางพิมพประไพ  แกวสุริยันต 
 ๙๒๐ นางพิมพพิศา  กมลมิ่งมงคล 

 ๙๒๑ นางพิมฤดี  ไทยเสน 
 ๙๒๒ นางพิมลรัตน  ใจบุญลือ 
 ๙๒๓ นางพิศนา  ศรีพินิจพัฒน 
 ๙๒๔ นางพิสมัย  จันทรหน ู
 ๙๒๕ นางพุทธชาติ  นารีจันทร 
 ๙๒๖ นางเพชรรัตน  พงษสุพรรณ 
 ๙๒๗ นางเพ็ญแข  หนแูปน 
 ๙๒๘ นางเพ็ญพิศ  บญุญาธนานุรัตน 
 ๙๒๙ นางเพ็ญศรี  แซตัน 
 ๙๓๐ นางเพ็ญศรี  วงศปรีดี 
 ๙๓๑ นางเพทาย  พงษนาค 
 ๙๓๒ นางเพียงพร  แกวพะเนาว 
 ๙๓๓ นางไพรวัลย  คาคลอง 
 ๙๓๔ นางภมรวรรณ  พีระพันธุ 
 ๙๓๕ นางภัทราภรณ  สายคํามูล 
 ๙๓๖ นางสาวภาวนา  อหันตะ 
 ๙๓๗ นางมณฑนา  สระบัว 
 ๙๓๘ นางมณฑา  ทองแสงแกว 
 ๙๓๙ นางมณีวรรณ  บอคําเกิด 
 ๙๔๐ นางมยุรี  รมเกษ 
 ๙๔๑ นางมยุรี  สายคติกรณ 
 ๙๔๒ นางสาวยุพิณ  พิรุณ 
 ๙๔๓ นางยุพิน  ไชยราชา 
 ๙๔๔ นางสาวยุพิน  วังทะพันธ 
 ๙๔๕ นางยุวคนธ  สําราญภูมิ 
 ๙๔๖ นางสาวรจรินทร  บุญโชติ 
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 ๙๔๗ นางรพีพร  นะภิใจ 
 ๙๔๘ นางสาวรวีวัณฏ  พันธุภักดี 
 ๙๔๙ นางรักคนางค  เมืองกระโทก 
 ๙๕๐ นางรัชนี  อนิทรสูต 
 ๙๕๑ นางรัชนีวรรณ  บุญลือ 
 ๙๕๒ นางราชินี  มวงไพรวัน 
 ๙๕๓ นางราตรี  วุฒิจันทร 
 ๙๕๔ นางราษี  สุขสุวานนท 
 ๙๕๕ นางรําพึง  มณีพงษ 
 ๙๕๖ นางรําไพ  อุทโท 
 ๙๕๗ นางสาวรุจิรัตน  จําปาเฟอง 
 ๙๕๘ นางเรวดี  ไชยขันธ 
 ๙๕๙ นางสาวไรพร  ไชยโยธา 
 ๙๖๐ นางลักขณา  อวมแจง 
 ๙๖๑ นางลาวัลย  จีระพงษ 
 ๙๖๒ นางลาวัลย  พิยะกูล 
 ๙๖๓ นางลําพรรณ  จันทรพิทักษ 
 ๙๖๔ นางลําพู  เพ็ญจีน 
 ๙๖๕ นางสาววรนุช  สุวไตรรัตนา 
 ๙๖๖ นางสาววรภา  ปริษาวงศ 
 ๙๖๗ นางวรรณภา  นันวิตา 
 ๙๖๘ นางวรรณรัชต  วันทอง 
 ๙๖๙ นางวรรณิภา  ขันทะยศ 
 ๙๗๐ นางวรรณี  นอยคํา 
 ๙๗๑ นางวรรัตน  สุพรรณรัตน 
 ๙๗๒ นางสาววลัยภรณ  กิตติดิลก 

 ๙๗๓ นางวันทนา  พรหมมา 
 ๙๗๔ นางวันเพ็ญ  พวงวงษ 
 ๙๗๕ นางวัลภา  สมโคตร 
 ๙๗๖ นางวัลยา  แกวจิตร 
 ๙๗๗ นางวิชิราภรณ  สืบสําราญ 
 ๙๗๘ นางวิชุนี  ทองมวง 
 ๙๗๙ นางวิชุลดา  อาสาสู 
 ๙๘๐ นางวิเชียร  ทับทิม 
 ๙๘๑ นางวิญญา  คงประสม 
 ๙๘๒ นางสาววิลาศ  จันทรแสงกุล 
 ๙๘๓ นางวิไล  พาที 
 ๙๘๔ นางศรีพรรณ  ปนคําพิชัย 
 ๙๘๕ นางศรีวรรณ  จิตไพโรจน 
 ๙๘๖ นางศรีวรรณ  โนวิชัย 
 ๙๘๗ นางศรีสมร  คชหิรัญ 
 ๙๘๘ นางศศิมา  บูรณะ 
 ๙๘๙ นางศาตพร  ทองศรี 
 ๙๙๐ นางศินาถ  จันเฟย 
 ๙๙๑ นางสาวศิริเพ็ญ  จันทระไวทยาพร 
 ๙๙๒ นางศุภลักษณ  พลเย่ียม 
 ๙๙๓ นางสาวศุลีพร  คุมบาน 
 ๙๙๔ นางสาวสงบ  รินไธสง 
 ๙๙๕ นางสมคิด  อิสสระ 
 ๙๙๖ นางสมจิตร  ศรีศักดา 
 ๙๙๗ นางสมจิตร  กลิ่นหวล 
 ๙๙๘ นางสมจิตร  ใจจินดา 
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 ๙๙๙ นางสมบูรณมาศ  มาลาวิสุทธิ ์
 ๑๐๐๐ นางสมพิศ  ปานเกตุ 
 ๑๐๐๑ นางสมเพชร  วงศเรียน 
 ๑๐๐๒ นางสมหมาย  ระวังถอย 
 ๑๐๐๓ นางสวางจิตร  อาชีวศึกษาคม 
 ๑๐๐๔ นางสัจจะ  หนองสูง 
 ๑๐๐๕ นางสาวสายพิณ  ภิรมยกาญจน 
 ๑๐๐๖ นางสายรุง  ไชยชมภู 
 ๑๐๐๗ นางสาวิตรี  เกษมศรี 
 ๑๐๐๘ นางสําราญ  สุขบุญสง 
 ๑๐๐๙ นางสิรินาฎ  แกวทอน 
 ๑๐๑๐ นางสุกัญญา  ศรีมานะศักด์ิ 
 ๑๐๑๑ นางสุกัลยา  เสียงเสนาะ 
 ๑๐๑๒ นางสุขุม  ทวิสุวรรณ 
 ๑๐๑๓ นางสุจิต  แหลมไธสง 
 ๑๐๑๔ นางสุดใจ  สุขคุม 
 ๑๐๑๕ นางสาวสุทธิรัตน  ขัตจินะ 
 ๑๐๑๖ นางสุธาดา  เต็กมงคล 
 ๑๐๑๗ นางสุนภา  โพทะยะ 
 ๑๐๑๘ นางสุนิสา  ประไพตระกูล 
 ๑๐๑๙ นางสุนิสา  สินเจิมศิริ 
 ๑๐๒๐ นางสุนีย  คุยบุตร 
 ๑๐๒๑ นางสุนีย  โฆษิตประเสริฐ 
 ๑๐๒๒ นางสุนีย  แจมสุวรรณ 
 ๑๐๒๓ นางสุนีย  อารินทร 
 ๑๐๒๔ นางสุพัตรา  อนุไพรวัลย 

 ๑๐๒๕ นางสุภาพ  อิธิตา 
 ๑๐๒๖ นางสุภาพร  จอมเมือง 
 ๑๐๒๗ นางสุภาภรณ  ทองคํา 
 ๑๐๒๘ นางสุภาวดี  ประไพพิศ 
 ๑๐๒๙ นางสุมนตรี  นันทปยกุล 
 ๑๐๓๐ นางสุมามาลย  สุทธิสารากร 
 ๑๐๓๑ นางสุมาลี  ผึ้งทอง 
 ๑๐๓๒ นางสุมาลี  ริยะสาร 
 ๑๐๓๓ นางสุมาลี  แหเลิศตระกูล 
 ๑๐๓๔ นางสุรางค  สอนไธสง 
 ๑๐๓๕ นางสาวสุรินทร  อิ่มนรัญ 
 ๑๐๓๖ นางสุริยา  จงสมชัย 
 ๑๐๓๗ นางสุรียพร  แสงอรุณ 
 ๑๐๓๘ นางสุวรรณา  ชาติชาตรี 
 ๑๐๓๙ นางสุวรรณา  โลหะเวช 
 ๑๐๔๐ นางสุวรรณา  ออนสําอางค 
 ๑๐๔๑ นางสาวสุวรรณี  ไผคํา 
 ๑๐๔๒ นางเสนห  เถียรหน ู
 ๑๐๔๓ นางเสาวภา  อุสสาพันธ 
 ๑๐๔๔ นางโสภิต  ปยะทัศน 
 ๑๐๔๕ นางอนงค  กีรติเรขา 
 ๑๐๔๖ นางอนงค  แกวสี 
 ๑๐๔๗ นางอนงค  วิสุทธิพันธ 
 ๑๐๔๘ นางอนัญพร  มากผาสุข 
 ๑๐๔๙ นางอมลวรรณ  อรัญเสน 
 ๑๐๕๐ นางอรพิณ  ดวงมณี 
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 ๑๐๕๑ นางอรรถพร  สามหมื่นคํา 
 ๑๐๕๒ นางอรสา  ดิสถาพร 
 ๑๐๕๓ นางอรอนงค  ทองธีรภาพ 
 ๑๐๕๔ นางอรุณรัตน  อกอุน 
 ๑๐๕๕ นางสาวอรุณี  เจริญศักด์ิศิริ 
 ๑๐๕๖ นางสาวอรุณี  ดวงบาล 
 ๑๐๕๗ นางอรุณี  ถ่ินวงษแย 
 ๑๐๕๘ นางออมทรัพย  ไวยากรณวิลาศ 
 ๑๐๕๙ นางอังศุมา  อินทรเกษม 
 ๑๐๖๐ นางอัจฉรา  จันทรประภากรณ 
 ๑๐๖๑ นางอัจฉรา  บุญสงสวัสด์ิ 

 ๑๐๖๒ นางอัญญา  คําพานิชย 
 ๑๐๖๓ นางอัมพร  เคร่ืองพนัส 
 ๑๐๖๔ นางอาภรณ  บุญธรรม 
 ๑๐๖๕ นางสาวอารีนา  พิชัยวัตต 
 ๑๐๖๖ นางอารีย  กิติรัตน 
 ๑๐๖๗ นางอํานวยพร  ศิริวัฒน 
 ๑๐๖๘ นางอําไพ  แนวณรงค 
 ๑๐๖๙ นางอิสระพร  โยมะบุตร 
 ๑๐๗๐ นางอุไรวรรณ  ร่ืนฤทัย 
 ๑๐๗๑ นางอุหล่ัน  อยูเจริญพงศ 

 
กรมสงเสริมสหกรณ 

 ๑ นายกิตติ  ล่ิมสุวรรณ 
 ๒ นายเกียรติ  วงศวรพันธ 
 ๓ นายไกรสร  บุญนุช 
 ๔ นายจํานัล  โคติวงศ 
 ๕ นายจิรยุทธ  สุขศิริ 
 ๖ นายเจริญ  ศิริไชยา 
 ๗ นายฉัตรชัย  สิงหสุทธิ์ 
 ๘ นายเฉลิมพล  สหชาติมานพ 
 ๙ นายเฉลิมสิน  พูนเฉลียว 
 ๑๐ นายชัช  แกวนึก 
 ๑๑ นายชินเทพ  เชษฐเจริญรัตน 
 ๑๒ นายเชาวลิต  ดวงจันทร 
 ๑๓ นายดิเรก  ยมะคุปต 
 ๑๔ นายทรงพร  กองอาสา 

 ๑๕ นายทวิช  โพธิ์ทอง 
 ๑๖ นายทวี  เหลาขวัญสถิตย 
 ๑๗ นายทศเทพ  เทศวานชิ 
 ๑๘ นายธวัช  หมอเหล็ก 
 ๑๙ นายธัชชัย  เพชรบรรยง 
 ๒๐ นายนิแม  ฮะยีอาซัน 
 ๒๑ นายบรรเจิดศักด์ิ  จันทรมณ ี
 ๒๒ นายบรรพต  สายกระซิบ 
 ๒๓ นายบัญชา  ตาสําโรง 
 ๒๔ นายบุญสง  วงศโสภา 
 ๒๕ นายประสาร  อันโนนจารย 
 ๒๖ นายประสิทธิ์  ปอมเงิน 
 ๒๗ นายประเสริฐ  คีรีพิทักษ 
 ๒๘ นายปรีชา  อุปลา 



 หนา   ๒๕๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๙ นายพยอม  สวัสดี 
 ๓๐ นายพยุงศักด์ิ  สายวงศ 
 ๓๑ นายพรชัย  เกิดพิทักษ 
 ๓๒ นายพรทิพ  พิชัยรัตน 
 ๓๓ นายพิพัฒน  จิตณรงค 
 ๓๔ นายพิสณฑ  ชลายนนาวนิ 
 ๓๕ นายไพศาล  เรืองอุดมสกุล 
 ๓๖ นายภัทรชัย  สุขแสวง 
 ๓๗ นายมนตรี  โภคาสัมฤทธิ์ 
 ๓๘ นายมะเย็ง  ดะเซ็ง 
 ๓๙ นายมานะ  สุบรรณ 
 ๔๐ นายโยธิน  นิลยกานนท 
 ๔๑ นายรณชัย  ภูครองทอง 
 ๔๒ นายรังสิมันต  จียะพันธุ 
 ๔๓ นายเรืองเดช  ดวงชาคํา 
 ๔๔ นายวรรณธะ  จันทรลอย 
 ๔๕ นายวรวิทย  บรรยง 
 ๔๖ นายวันชัย  ชนิะถาวร 
 ๔๗ นายวัลลภ  เมตตา 
 ๔๘ นายวิชา  วิมุตติสุข 
 ๔๙ นายวิชาญ  เลิศประเสริฐ 
 ๕๐ นายวิชิต  สรรพนุเคราะห 
 ๕๑ นายวิเชียร  รักชุม 
 ๕๒ นายวินัย  ธรรมโวหาร 
 ๕๓ นายวิบูลพล  อิทธิโชติ 
 ๕๔ นายวิรัช  บําเพ็ญเพียรกิจ 

 ๕๕ นายวีรชัย  เต็มบุญฤทธิกุล 
 ๕๖ นายวีระ  พุมงาม 
 ๕๗ นายวีรุตม  สัมมานุช 
 ๕๘ นายแวหามะ  แมโกงสะดี 
 ๕๙ นายสงบ  ศรีสมบูรณ 
 ๖๐ นายสมกฤษ  ธรรมวิเศษ 
 ๖๑ นายสมเกียรติ  ฉายโชน 
 ๖๒ นายสมควร  มณีพิทักษสันติ 
 ๖๓ นายสมชาย  กัตติกา 
 ๖๔ นายสมชาย  จิตใจ 
 ๖๕ นายสมชาย  อุนนผลิน 
 ๖๖ นายสมบัติ  นันโท 
 ๖๗ นายสมมาตย  พุทธพิมพ 
 ๖๘ นายสมยศ  คงสุขไทย 
 ๖๙ นายสมยศ  ราชบุตร 
 ๗๐ นายสมศักด์ิ  ศรีสุวรรณพร 
 ๗๑ นายสรรเสริญ  วงศสงา 
 ๗๒ นายสหทัศน  วงษดอกไม 
 ๗๓ นายสัมพันธ  บุญญะโสภัต 
 ๗๔ นายสานิตย  พันธวิบูลย 
 ๗๕ นายสุกิจ  หงษทอง 
 ๗๖ นายสุขนิจ  สมถวิล 
 ๗๗ นายสุดใจ  นวลทูล 
 ๗๘ นายสุเทพ  แชมชอย 
 ๗๙ นายสุรชัย  เสมอตระกูล 
 ๘๐ นายสุริยา  เงินทอง 



 หนา   ๒๕๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๘๑ นายเสนห  สภาพันธ 
 ๘๒ นายเสรี  แกลวทนงค 
 ๘๓ นายองอาจ  กงหยิน 
 ๘๔ นายอภิชาติ  ตรีจาตุรันต 
 ๘๕ นายอรุณ  แกวนอย 
 ๘๖ นายอรุณ  พวงพวา 
 ๘๗ นายอะมะ  อาแด 
 ๘๘ นายอับดุลรอหิม  สะแต 
 ๘๙ นายอุบล  เทพทอง 
 ๙๐ นายโอภาส  สิทธิการทัย 
 ๙๑ นางกรรณิการ  มวงเพชร 
 ๙๒ นางสาวกัญรัตน  สุนทรตุล 
 ๙๓ นางกัณทิมา  สมแสง 
 ๙๔ นางกาญจนา  ไวยวิเชียร 
 ๙๕ นางกาญจนาวรรณ  ผาพันธุ 
 ๙๖ นางเกิดศิริ  เวทีประสิทธิ์ 
 ๙๗ นางคนึงนิตย  ดาราจร 
 ๙๘ นางจันทรเพ็ญ  สุขแสง 
 ๙๙ นางสาวจารุวรรณ  นันทพงษ 
 ๑๐๐ นางสาวจินตศุจี  กุลสิโต 
 ๑๐๑ นางฉลวย  แจมใส 
 ๑๐๒ นางชอผกา  เจือแกว 
 ๑๐๓ นางชุตินาถ  ศรีคําผึ้ง 
 ๑๐๔ นางณัฐจรีย  เสนพงศ 
 ๑๐๕ นางดวงพร  สุรินทอง 
 ๑๐๖ นางดารณี  อาวสุคนธ 

 ๑๐๗ นางดุษณียภรณ  บุญพุมพวง 
 ๑๐๘ นางนวพรรณ  อนุตรเศรษฐ 
 ๑๐๙ นางนัชชา  ศรีเมือง 
 ๑๑๐ นางบุษกร  สินธุสุวรรณ 
 ๑๑๑ นางบุหงา  ชัยยะ 
 ๑๑๒ นางสาวปยากร  กองไกรกลาง 
 ๑๑๓ นางพจณี  พรมขุนทด 
 ๑๑๔ นางสาวพรทิพา  ผองโชค 
 ๑๑๕ นางพรพิมล  ภูอากาศ 
 ๑๑๖ นางพะเยาว  หนุนภักดี 
 ๑๑๗ นางพัชนี  โรยแสง 
 ๑๑๘ นางเพ็ญไพบูลย  จันทรมณ ี
 ๑๑๙ นางเพ็ญศรี  เริงณรงค 
 ๑๒๐ นางสาวไพรัตน  เสริมสุนทรศิลป 
 ๑๒๑ นางภิรมเนตร  กิมเฮง 
 ๑๒๒ นางสาวมนวิภา  จุลรัษเฐียร 
 ๑๒๓ นางรัชนี  ยะนินทร 
 ๑๒๔ นางรัชนี  สุขเย็น 
 ๑๒๕ นางรัตนา  อินเทียน 
 ๑๒๖ นางเรณู  หาบุบผา 
 ๑๒๗ นางลัดดา  ดีการกล 
 ๑๒๘ นางลาวัณย  วรรณสาร 
 ๑๒๙ นางวงเดือน  ฤาชา 
 ๑๓๐ นางวรรณิดา  อาจศรี 
 ๑๓๑ นางวาสนา  ใจประสงค 
 ๑๓๒ นางแวซง  มะตาเยะ 



 หนา   ๒๕๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๓๓ นางศรีสุดา  กสิวิทย 
 ๑๓๔ นางศศิธร  วิเศษ 
 ๑๓๕ นางศิริรัตน  หอมจันทร 
 ๑๓๖ นางศิริวรรณ  ศรีนุต 
 ๑๓๗ นางสาวศุภมาศ  ผลเจริญ 
 ๑๓๘ นางศุภรัตน  ชูเกาะ 
 ๑๓๙ นางสมใจ  วิจารณจักร 
 ๑๔๐ นางสมบัติ  อาจมนตรี 
 ๑๔๑ นางสมสิริ  ทองอุย 
 ๑๔๒ นางสาคร  ตรีจาตุรันต 
 ๑๔๓ นางสาววิตรี  เสือประสงค 
 ๑๔๔ นางสิริรัตน  จงเจริญพิศาล 
 ๑๔๕ นางสาวสุนารี  สิมสวัสด์ิ 
 ๑๔๖ นางสุพรรณี  ใจหาว 
 ๑๔๗ นางสุรี  บุตรพิชัย 
 ๑๔๘ นางสุวนีย  กาบแกว 

 ๑๔๙ นางเสาวณี  เรืองณรงค 
 ๑๕๐ นางสาวเสาวรีย  หาญเจริญทรัพย 
 ๑๕๑ นางสาวเสาวลักษณ  ชื่นกมล 
 ๑๕๒ นางแสงนภา  ฟกทอง 
 ๑๕๓ นางสาวอรทิน  ศรีสวาท 
 ๑๕๔ นางอรวรรณ  บุญสูตร 
 ๑๕๕ นางสาวออยทิพย  เกิดบุญ 
 ๑๕๖ นางอัมพร  กลาณรงค 
 ๑๕๗ นางอารมย  สวัสดี 
 ๑๕๘ นางอารุณี  รุงวราวิทย 
 ๑๕๙ นางสาวอุนเรือน  กรงทอง 
 ๑๖๐ นางสาวอุบล  เกตุมณี 
 ๑๖๑ นางอุบล  คงมั่น 
 ๑๖๒ นางสาวอุบล  วีระศิลป 
 ๑๖๓ นางอุบล  สุขร่ืน 
 ๑๖๔ นางฮาสนะ  นิลพานิช 

 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 ๑ นายเกรียงศักด์ิ  ภูเกตุ 
 ๒ นายขจรศักด์ิ  ปานเพชร 
 ๓ นายจักรายุธ  กิตติรัตนรังสี 
 ๔ นายชวลิต  ชูขจร 
 ๕ นายชัยพร  เอกสุวรรณ 
 ๖ นายชัยฤทธิ์  บัวทอง 
 ๗ นายชาตรี  งามฉองสกุล 
 ๘ นายณัฐพงษ  รวยสําราญ 
 ๙ นายดํารงค  คราวะพงษ 

 ๑๐ นายเดชา  ศิริชาญ 
 ๑๑ นายตวลวุฒิ  ยอดพยุง 
 ๑๒ นายธนพงษ  วงศศรี 
 ๑๓ นายนพดล  ธรรมสุรีย 
 ๑๔ นายนิพนธ  ชนมนัส 
 ๑๕ นายบรรลือศักด์ิ  ไกรโชค 
 ๑๖ นายบัณฑูร  บุญนรากร 
 ๑๗ นายบุญชัย  ทองวิเศษสุข 
 ๑๘ นายปรกชล  สุมเกิด 



 หนา   ๒๕๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๙ นายผลิตเดช  คงกําเหนิด 
 ๒๐ นายพรชัย  เมฆฉาย 
 ๒๑ นายพลลภัตม  ออนสุวรรณากุล 
 ๒๒ นายพัชระบูรณ  สมนึก 
 ๒๓ นายพันธุธนู  ศรีทองสุก 
 ๒๔ นายพิชัย  สกุลซ้ิม 
 ๒๕ นายพิสิทธิ์  เชี่ยววิทย 
 ๒๖ นายพีระพงษ  สุดประเสริฐ 
 ๒๗ นายเลิศพัฒน  ใจรูรอบ 
 ๒๘ นายวีระพงษ  พลธิรักษา 
 ๒๙ สิบเอก  ศักด์ิสิน  สุนทรหงษ 
 ๓๐ นายสงคราม  ปลอบโยน 
 ๓๑ นายสมชัย  พิทักษชัยชาญ 
 ๓๒ นายสัญญา  เกษเดช 
 ๓๓ นายสิงขร  แตงเอม 
 ๓๔ นายสุพจน  ศรีฤทธิ ์
 ๓๕ นายสุรเชษฐ  แพทยากูล 
 ๓๖ นายอัจฉพันธุ  บุญเย้ือน 
 ๓๗ นายอําพล  กําลังงาม 
 ๓๘ นายอําพล  คงบุญ 
 ๓๙ นายอิทธิชน  นิลนอย 
 ๔๐ นายอิทธิชัย  ออนบัณณศิลป 
 ๔๑ นายโอภาส  วรรณโชติศิริกุล 
 ๔๒ นางกลิ่นสุคนธ  คําเพราะ 
 ๔๓ นางคําทักษ  เบียนชัย 
 ๔๔ นางจารุวรรณ  พุทธเฮง 

 ๔๕ นางจินดา  ปาระวงษ 
 ๔๖ นางจิระพา  ชนะกานนท 
 ๔๗ นางสาวจิราพร  บุณยเพ็ญ 
 ๔๘ นางสาวจุฑาสินี  ขําวิไล 
 ๔๙ นางชวัติพร  วัณโณภาศ 
 ๕๐ นางฐิติรัตน  สอิ้งทอง 
 ๕๑ นางสาวดารารัตน  ลัชชานันท 
 ๕๒ นางดารี  กาญจนวัฒนาวงศ 
 ๕๓ นางธนพร  มวงมงคล 
 ๕๔ นางสาวธารทิพย  ไทรหอมหวล 
 ๕๕ นางธิตินันท  แสงหิรัญ 
 ๕๖ นางนฤพร  เจริญนิตินนท 
 ๕๗ นางนอย  ลีนะกนิษฐ 
 ๕๘ นางนันทวัน  ขันติวรพันธุ 
 ๕๙ นางประจวบ  ไชยโคตร 
 ๖๐ นางประพัฒน  สวางเดือน 
 ๖๑ นางสาวประพิณ  สุครีวก 
 ๖๒ นางประภา  ภาชนะทิพย 
 ๖๓ นางสาวประอร  ขยันการนาวี 
 ๖๔ นางสาวปรารถนา  สุระประสิทธิ์ 
 ๖๕ นางปรียา  เมฆบังวัน 
 ๖๖ นางพจนา  ทิศสุกใส 
 ๖๗ นางสาวพรทิพย  ประคอง 
 ๖๘ นางพรพิมล  อรัณยกานนท 
 ๖๙ นางพรรณี  หอละเอียด 
 ๗๐ นางสาวพรรษณพร  แพทยดี 



 หนา   ๒๕๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๗๑ นางพัตราพร  สวางศรี 
 ๗๒ นางพิสมัย  แอกทอง 
 ๗๓ นางมัลลิกา  โลหนันทน 
 ๗๔ นางวนิดา  สมนึก 
 ๗๕ นางสาววัฒนา  ปติกุล 
 ๗๖ นางสาววัลลภา  เย่ียงยงค 
 ๗๗ นางสาวศิวพร  หทัยเศรษฐ 
 ๗๘ นางสมพร  สนไชย 
 ๗๙ นางสมรศรี  จอมศรี 
 ๘๐ นางสมสมัย  เพิ่มผล 
 ๘๑ นางสายฝน  สิกขกิจโสภา 
 ๘๒ นางสํารวย  พึ่งพูลผล 

 ๘๓ นางสาวสุจิตรา  ภัววเรศร 
 ๘๔ นางสาวสุพิชฌาย  กลีบบัว 
 ๘๕ นางสาวสุรางค  ผลประเสริฐ 
 ๘๖ นางสาวสุรีย  แจมแจง 
 ๘๗ นางเสาวลักษณ  บูราพรนุสรณ 
 ๘๘ นางเสาวลักษณ  ล้ิมประสาท 
 ๘๙ นางอนงค  ปาริจกุล 
 ๙๐ นางอรวินท  เลาหะนันท 
 ๙๑ นางสาวอัจฉรา  วัฒนะเจริญ 
 ๙๒ นางอาภาพร  ปยางคพลาชัย 
 ๙๓ นางอารีย  สวัสด์ิเรือง 
 ๙๔ นางอุไร  จันดาแสง 

 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ๑ นายโฆสิต  วิโรจนเพ็ชร 
 ๒ นายชาญชัย  โตวิวัฒน 
 ๓ นายชุมพล  พูลศิริ 
 ๔ นายทศพล  ใหมสุวรรณ 
 ๕ นายธรณิศร  กลิ่นภักดี 
 ๖ นายธวัชชัย  ประยูรสิน 
 ๗ นายนุกูล  ไชยยศ 
 ๘ นายพีรพงศ  ลายพัฒน 
 ๙ นายฤาชัย  วรอาภรณ 
 ๑๐ นายวิโรจน  มีมาก 
 ๑๑ นายวิวัฒน  มัธยกุล 
 ๑๒ นายศีลวัตร  อัตถะโยธิน 
 ๑๓ นายสงวน  แสนศิลา 

 ๑๔ นายสุพจน  นาโค 
 ๑๕ นายสุภีร  ควินรัมย 
 ๑๖ นางสาวกมลฉัตร  นิ่มเงิน 
 ๑๗ นางสาวกัลยา  ชาตบุษยมาส 
 ๑๘ นางจิรพรรณ  วงษสวัสด์ิ 
 ๑๙ นางจิราภรณ  ศรีชาดา 
 ๒๐ นางสาวโชติรัตน  วิมุกตะลพ 
 ๒๑ นางณัฐพร  แสงพรหม 
 ๒๒ นางดวงพร  นิตยสุทธิ์ 
 ๒๓ นางนงนุช  ผิวชื่น 
 ๒๔ นางสาวพัชรา  วงศงามขํา 
 ๒๕ นางสาวพูลศรี  ทัตจํานงค 
 ๒๖ นางมณีวรรณ  ธนาวุธิไกร 



 หนา   ๒๕๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๗ นางมันทนาวดี  ชวนานนท 
 ๒๘ นางสาวมารีลิน  งามสรรพ 
 ๒๙ นางสาวรัชนี  วงศจันทรกานต 
 ๓๐ นางวรรณพร  คําหมู 
 ๓๑ นางสาววิมลมาศ  ชัน้ประดับกุล 
 ๓๒ นางวิรวรรณ  แจมศิลป 
 ๓๓ นางสาวเวทิกา  ไกรสวัสด์ิ 
 ๓๔ นางศรินยา  สงาพงษ 

 ๓๕ นางสาวศลิษา  แซเตีย 
 ๓๖ นางศิลัชญา  มาดา 
 ๓๗ นางสุดใจ  สุนิภาษา 
 ๓๘ นางสุมาลี  รุงเรืองรัศมี 
 ๓๙ นางสุรัสวดี  ดําริการเลิศ 
 ๔๐ นางเสาวลักษณ  พันธุสงา 
 ๔๑ นางอรุณศรี  ลีตระกูลวรรณา 
 ๔๒ นางสาวอรุณี  กฤตยานวัช 

 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

 ๑ นางสาวทรรศณีย  ปรัชญาบํารุง  ๒ นางเบ็ญจมาศ  สุวรรณสุขุม 
 

กระทรวงคมนาคม 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 ๑ นายธีระ  แสงสุกใส  ๒ นายสมชาย  จันทรรอด 
 

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
 ๑ นายไกรสร  ศรีอําไพ 
 ๒ นายธงชัย  พรมโต 
 ๓ วาที่เรือตรี  นรินทร  การสมลาภ 
 ๔ นายประเสริฐศิริ  สุขะวัธนกุล 
 ๕ นายพงษศักด์ิ  ผาติรัตนเจริญ 
 ๖ นายพิจักษณ  เขมนงาน 
 ๗ นายพิเชฐ  สุดเดือน 
 ๘ นายพินิจ  เชาววิชารัตน 
 ๙ นายวีระ  ภูริปญญาวงศ 
 ๑๐ นายวีระศักด์ิ  ตินโนเวช 
 ๑๑ นายสรรคชัย  ธํารงศรีสกุล 

 ๑๒ เรือตรี  สุรัตนชัย  พรพันธุทิพย 
 ๑๓ เรือตรี เสนีย  มัชฌิมวงศ 
 ๑๔ นายอนพัทธ  ผางามวิจิตร 
 ๑๕ นายอนันต  ออนแสน 
 ๑๖ นายอารีย  พิจิตรกลาเอี่ยม 
 ๑๗ นางสาวเทียมจิตร  อมาตยกุล 
 ๑๘ นางรัชฎา  ปานขาว 
 ๑๙ นางวชิรา  มังคลารัตน 
 ๒๐ นางสาวสายชล  หนูไพยันต 
 ๒๑ นางสิรีนาฏ  ศรีนคร 
 ๒๒ นางอวยพร  หัสดง 


