
 หนา   ๑๙๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 ๑ นายบุญสม  สีสุวรรณ 
 ๒ นางจินดาวรรณ  จีระนันตชัย 
 ๓ นางดวงสุดา  เมืองวงษ 
 ๔ นางปรีญา  เฟองพิศิษฐ 
 ๕ นางมาลี  เซียนประเสริฐ 

 ๖ นางเยาวลัคน  จันทนสุรคน 
 ๗ นางสาวสุทธิพร  ซูซูกิ 
 ๘ นางสาวอัจฉรา  บุญสมบัติ 
 ๙ นางสาวอุไรวรรณ  อัศวเลิศกมล 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ ฯ 

 ๑ นายอานนท  ศรีวัดปาน 
 ๒ นายโอภาส  พิมลวิชยากิจ 
 ๓ นางสาวกระดังงา  แกวตาทิพย 
 ๔ นางสาวชวลี  อุปภัย 
 ๕ นางสาวชะรัตน  เรืองศิริ 
 ๖ นางสาวนภวรรธ  พงษไสว 
 ๗ นางสาวปราณีต  คงอิ่ม 
 ๘ นางสาวพนมพร  ไตรตนวงศ 

 ๙ นางรสสุคนธ  จินดาวิทย 
 ๑๐ นางวันดี  ขําสําอางค 
 ๑๑ นางสาวสายสุนีย  เขียวหวาน 
 ๑๒ นางสุกิจจา  ทศบุศย 
 ๑๓ นางสาวสุธิดา  จุฑามาศ 
 ๑๔ นางสุรางค  ทับทิมทอง 
 ๑๕ นางสาวอรพินธ  เกิดสวาง 
 ๑๖ นางอุไร  หนองพล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานรัฐมนตรี 

 ๑ นางประคองศรี  หาญตระการพงษ  ๒ นางสาวปุณยา  มณีรัตนบวรชัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ๑ นายเกษมศักด์ิ  ต้ังมั่น 
 ๒ นายนพดลย  อนุกูล 
 ๓ นายบุญชัย  รังษิปญญาภรณ 
 ๔ นายประชาชาติ  นพเสนีย 
 ๕ นายปรีชา  กลีบสุข 

 ๖ นายพิสิฐพงษ  คุณยศย่ิง 
 ๗ นายพีรยุทธ  แสนศรี 
 ๘ นายไพบูลย  ตาเจริญเมือง 
 ๙ นายไมตรี  นันตะจันทร 
 ๑๐ นายรัตนะ  สวามีชัย 



 หนา   ๑๙๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๑ นายวรพล  ภูภักดี 
 ๑๒ นายวันชัย  เชื้อมาก 
 ๑๓ นายวิเวก  จินดา 
 ๑๔ นายศุภชัย  สงประสพ 
 ๑๕ พันจาอากาศเอก  สมเกียรติ  โชคสถาพร 
 ๑๖ นายสมชาย  นรเทพกิตติ 
 ๑๗ นายสมพันธ  ศรีหาวงษ 
 ๑๘ นายสมร  ทิพบุญชู 
 ๑๙ นายสังวรณ  ย่ีรัญศิริ 
 ๒๐ นายสําราญ  สุขใจ 
 ๒๑ นายสุภัทรพงศ  นวรัตนธนากร 
 ๒๒ นายสุรพงศ  จันทรพงษ 
 ๒๓ นายอดิศร  พรอมเทพ 
 ๒๔ นายอดิศร  หอมทอง 
 ๒๕ นายอุดร  จันทรเทพ 
 ๒๖ นางสาวกมลนัยน  เกรียงไกรวานิช 
 ๒๗ นางจิตรา  พันธสุทธิ 
 ๒๘ นางสาวดุษฎี  รังษีพลาสวัสด์ิ 
 ๒๙ นางสาวนันทพร  นภาพงษจันทรา 

 ๓๐ นางนุชนาถ  บุญปาลิต 
 ๓๑ นางประณีต  ธารบุญ 
 ๓๒ นางสาวพัชชาพร  เลิศปองธรรม 
 ๓๓ นางพัชรี  สุดสาคร 
 ๓๔ นางพิมพมาดา  อุดม 
 ๓๕ นางสาวเพ็ญจันทร  นิลแชม 
 ๓๖ นางมนทกานติ์  จุลพรหม 
 ๓๗ นางสาวรัตนา  แววสวาง 
 ๓๘ นางลดาวัลย  อยูยอด 
 ๓๙ นางลักขณา  อรุณสุวรรณ 
 ๔๐ นางสาวลั่นทม  สุทธิ 
 ๔๑ นางศิริรัตน  สุเมธพิพัธน 
 ๔๒ นางสาวสยุมพร  สุภรพงษ 
 ๔๓ นางสรินทธร  อุตะเดช 
 ๔๔ นางสาวสุจิตรา  ขวัญวงษทิม 
 ๔๕ นางสุนิสา  ปนทอง 
 ๔๖ นางสาวอนงคไฉไล  ถาวรรัฐ 
 ๔๗ นางอําไพ  สุวรรณ 
 ๔๘ นางอุบล  พรหมมา 

กรมชลประทาน 
 ๑ นายกนก  เงินงาม 
 ๒ นายกฤตธี  ศักด์ิดี 
 ๓ นายกฤษฎา  วิจิตรบรรณการ 
 ๔ นายกัมพล  บุญวิไล 
 ๕ นายกิจติพงษ  พงษพรต 
 ๖ นายกิตติสาร  ปรีชาหาญ 

 ๗ นายเกียรติทนงค  จันทรพูล 
 ๘ นายคมสันต  กาญจนสุวรรณ 
 ๙ นายจงรัก  โกมารทัต 
 ๑๐ นายจงรักษ  ผลวิเศษ 
 ๑๑ นายจรรยงค  ทองรักษา 
 ๑๒ นายจรัส  เลาโสภาภิรมย 



 หนา   ๒๐๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๓ นายจักรพันธ  บํารุงนุกูล 
 ๑๔ นายจําเริญ  วุฒิพิทักษสถาพร 
 ๑๕ นายจิรศักด์ิ  ลิปการวงศ 
 ๑๖ นายจิรศักด์ิ  หลําสาคร 
 ๑๗ นายจิระ  แตงออน 
 ๑๘ นายจิระวิทย  ปุโรทกานนท 
 ๑๙ นายจีรวิทย  กอวินิจเวชศิลป 
 ๒๐ นายจีระศักด์ิ  ตะตา 
 ๒๑ นายเจริญ  คงห้ิน 
 ๒๒ นายเจริญ  พัดลม 
 ๒๓ นายฉัตรชัย  สัตยศักด์ิวงศา 
 ๒๔ นายชยธร  ทองกัน 
 ๒๕ นายชยุตม  ทรัพยาสาร 
 ๒๖ นายชลอ  แสงประดับ 
 ๒๗ นายชลัม  นิลพันธ 
 ๒๘ นายชวลิต  อินแสน 
 ๒๙ นายชัยณรงค  เจริญสวรรค 
 ๓๐ นายชัยณรงค  ฟองออน 
 ๓๑ นายชัยศรี  ชัชวรัตน 
 ๓๒ นายชาญยุทธ  วรานนท 
 ๓๓ นายชาญศักด์ิ  เข็มทอง 
 ๓๔ นายชาติชาย  สําอางค 
 ๓๕ นายชุมพล  พูลสิน 
 ๓๖ นายชูชาติ  เนียมนวม 
 ๓๗ นายชูพงษ  พะลัง 
 ๓๘ นายเชลง  บุญวัฒน 

 ๓๙ นายเชาวนะ  นวลพลับ 
 ๔๐ นายเชาวลิต  อุมสิน 
 ๔๑ นายโชติอนันต  เนื้อเหลือง 
 ๔๒ นายโชว  ประทุมรัตน 
 ๔๓ นายไชยวัฒน  เกียรติณรงค 
 ๔๔ นายไชยวัฒน  คูณขุนทด 
 ๔๕ นายไชยวัฒน  บุญมาก 
 ๔๖ นายฐิติพงษ  โสภณางกูร 
 ๔๗ นายดนัยวิทย  สายบัณฑิต 
 ๔๘ นายดุสิต  แสงสุคนธ 
 ๔๙ นายไตรรงค  โสภาผล 
 ๕๐ นายถวัลย  แกวจีน 
 ๕๑ นายถิรเดช  ชมจันทร 
 ๕๒ นายเถลิง  ศิริภิรมย 
 ๕๓ นายทรงวุฒิ  กิจวรวุฒิ 
 ๕๔ นายทรงศักด์ิ  เสาวัง 
 ๕๕ นายทวีชัย  ภิรมยภักด์ิ 
 ๕๖ นายทศพล  พฤษธิสาริกร 
 ๕๗ นายธนกร  บุญธนาโรจน 
 ๕๘ นายธนิตชัย  สามาอาพัฒน 
 ๕๙ นายธเนศ  ปลื้มคิด 
 ๖๐ นายธวัชชัย  นงคนวล 
 ๖๑ นายธานี  ตันติพิสิทธิ์ 
 ๖๒ นายธํารงคศักด์ิ  เพชรสุวรรณ 
 ๖๓ นายธีรคมน  อริยสุนทร 
 ๖๔ นายนพดล  เพชรมูล 



 หนา   ๒๐๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๖๕ นายนพดล  เลิศพิพัฒนพร 
 ๖๖ นายนภัชวศิษฎ  ศักด์ิแสงวิจิตร 
 ๖๗ นายนิพนธ  ชุมพล 
 ๖๘ นายนิพนธ  แสงใส 
 ๖๙ นายนิพัฒน  ยังรอด 
 ๗๐ นายนิภพ  จิตตรีกวีผล 
 ๗๑ นายนิรัตนชัย  ทองระยา 
 ๗๒ นายนุกุล  เพ็ญพัฒนากุล 
 ๗๓ นายเนติศักด์ิ  ชอบสุข 
 ๗๔ นายบุญลือ  แตงสุวรรณ 
 ๗๕ นายบุญสง  แยมสระโส 
 ๗๖ นายบุญเสริม  แตงงาม 
 ๗๗ นายปกรณ  เพชระบูรณิน 
 ๗๘ นายปรเมนทร  ศรีเรืองสุข 
 ๗๙ นายประกาศ  พลับเงิน 
 ๘๐ นายประจวบ  ปกษา 
 ๘๑ นายประดับ  กลัดเข็มเพชร 
 ๘๒ นายประทีป  กาญจนลาภ 
 ๘๓ นายประวัติวิทย  สวัสด์ิดวง 
 ๘๔ นายประสิทธิ์  ชลิตตานนท 
 ๘๕ นายประสิทธิ์  แดงสกุล 
 ๘๖ นายประสิทธิ์  อยูดี 
 ๘๗ นายประสิทธิ์  ฮวบดี 
 ๘๘ นายปราโมท  พลพณะนาวี 
 ๘๙ หมอมหลวงปริญญา  ปราโมช 
 ๙๐ นายปริญญา  สังขกลาง 

 ๙๑ นายปรีชา  ปญญาศิริวัฒน 
 ๙๒ นายปรีชา  สุขกล่ํา 
 ๙๓ นายปรีดา  แสงวัณณ 
 ๙๔ นายปญญา  ผลแกว 
 ๙๕ สิบเอก  ปญญา  อ่ําเพียร 
 ๙๖ นายปุลิน  กุหลาบ 
 ๙๗ นายเปอม  ขุนทอง 
 ๙๘ นายผัน  ศรีมา 
 ๙๙ นายพงศพันธ  ชัยตัน 
 ๑๐๐ นายพงศพันธ  ทองมา 
 ๑๐๑ นายพงศพันธ  พงศชยุตม 
 ๑๐๒ นายพงศรักษ  เพ็งโฉม 
 ๑๐๓ นายพงศศักด์ิ  อรุณวิจิตรสกุล 
 ๑๐๔ นายพงษเทพ  ประกอบธรรม 
 ๑๐๕ นายพงษมิตร  วงษบุญ 
 ๑๐๖ นายพันธุสุทธิ์  ชื่นตระกูลวิทยา 
 ๑๐๗ นายพัลลภศรีอุบล  มงคลนํา 
 ๑๐๘ นายพิชัย  รัตนสมฤกษ 
 ๑๐๙ นายพิชัย  วงษชาลี 
 ๑๑๐ นายพิเชษฐ  ศุภฤกษ 
 ๑๑๑ นายพิทยา  แกวพระสุนา 
 ๑๑๒ นายพินิจ  จองพินิจสถิต 
 ๑๑๓ นายพินิตย  เกิดคํา 
 ๑๑๔ นายพิพัฒน  พันธพืช 
 ๑๑๕ นายพิศุทธิ์  โคสวิดา 
 ๑๑๖ นายพิสิฐ  ทองคํา 



 หนา   ๒๐๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๑๗ นายพีระศักด์ิ  ชมภูนุช 
 ๑๑๘ นายเพชรบุรินทร  พิลาแดง 
 ๑๑๙ นายเพิ่มศักด์ิ  จาโทะ 
 ๑๒๐ นายไพรัตน  ภูศรี 
 ๑๒๑ นายไพโรจน  คําทอน 
 ๑๒๒ นายไพโรจน  ชมเดช 
 ๑๒๓ นายไพโรจน  สุวรรณพานิช 
 ๑๒๔ นายไพโรจน  แสงจินดา 
 ๑๒๕ นายไพศาล  ทีอุทิศ 
 ๑๒๖ นายภาณุกิจ  ดิษพึ่ง 
 ๑๒๗ นายภิญู  ไกรสิทธิ์ 
 ๑๒๘ นายมงคล  สุภากาย 
 ๑๒๙ นายมนตรี  ปอมคาย 
 ๑๓๐ นายมนตรี  ศิระสุนทร 
 ๑๓๑ นายมนูญ  นันทะกาล 
 ๑๓๒ นายมานพ  ขันธชัย 
 ๑๓๓ นายมานพ  นามตะคุ 
 ๑๓๔ นายมานพ  บุญเทือง 
 ๑๓๕ นายมาโนช  ชาญณรงค 
 ๑๓๖ นายมาโนช  สดุกขํา 
 ๑๓๗ นายเมธสิทธิ์  นันทเสนีย 
 ๑๓๘ นายแมน  ฉิมทวี 
 ๑๓๙ นายไมตรี  ปตินานนท 
 ๑๔๐ นายยงยุทธ  รอดทรัพย 
 ๑๔๑ นายยงศักด์ิ  ประภาพันธศักด์ิ 
 ๑๔๒ นายราเชนทร  พันธรักษ 

 ๑๔๓ นายเรืองยศ  เจริญภักตร 
 ๑๔๔ นายฤทัย  พัชรานุรักษ 
 ๑๔๕ นายลือศักด์ิ  ศรีบุญยืน 
 ๑๔๖ นายเลอชัย  เกตวัลห 
 ๑๔๗ นายเลิศชัย  ศรีอนันต 
 ๑๔๘ นายวชิร  สามวัง 
 ๑๔๙ นายวรเทพ  พิพัฒนอนุสรณ 
 ๑๕๐ นายวรรณกิต  คําบุศย 
 ๑๕๑ นายวัชรพงษ  เทียนอราม 
 ๑๕๒ นายวันชาติ  สุวรรณนิคม 
 ๑๕๓ นายวิจิตร  แสงทองลวน 
 ๑๕๔ นายวิชาญ  อินทมาศ 
 ๑๕๕ นายวิเชียร  ทรงพุฒิ 
 ๑๕๖ นายวิเชียร  พุมไสว 
 ๑๕๗ นายวิฑิต  สิงหพรหมมาศ 
 ๑๕๘ นายวิฑูรย  ฐิติธนภัค 
 ๑๕๙ นายวิธาน  ประภาวิทย 
 ๑๖๐ นายวินัย  อุนอก 
 ๑๖๑ นายวินิจ  นิลกําแหง 
 ๑๖๒ นายวิบูลย  หันหาบุญ 
 ๑๖๓ นายวิรัตน  ยอยแกว 
 ๑๖๔ นายวิรัตน  รองพินิจ 
 ๑๖๕ นายวิสันต  สกลภาพ 
 ๑๖๖ นายวีระ  ไชยนาแพง 
 ๑๖๗ นายวีระ  พงศวัฒนาวิจิตร 
 ๑๖๘ นายวีระ  เอี่ยมจิตต 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๖๙ นายวีระชัย  ชูพิศาลยโรจน 
 ๑๗๐ นายวุฒิ  เกตุเวชสุริยา 
 ๑๗๑ นายศตพร  จันทรศิริ 
 ๑๗๒ นายศรชัย  จริยานุพงศ 
 ๑๗๓ นายศรัณย  ไพรสันต 
 ๑๗๔ นายศักด์ิชัย  สีมา 
 ๑๗๕ นายศักด์ิพินิต  ผดุงกิจ 
 ๑๗๖ นายศิริชัย  ศักด์ิสิริโกศล 
 ๑๗๗ นายศุภกิจ  ตนวิบูลยศักด์ิ 
 ๑๗๘ นายศุภชัย  วรรณะ 
 ๑๗๙ นายศุภโชค  มงคลกุลสัตย 
 ๑๘๐ นายสงวน  สอพิมาย 
 ๑๘๑ นายสงา  ปญญาทิพย 
 ๑๘๒ นายสถิตย  ปนเกตุ 
 ๑๘๓ นายสมเกียรติ  ประจําวงษ 
 ๑๘๔ นายสมเกียรติ  ภูมิสถาน 
 ๑๘๕ นายสมเกียรติ  เลงวิลาศ 
 ๑๘๖ นายสมคิด  กลิ่นดี 
 ๑๘๗ นายสมคิด  อุบลเลิศ 
 ๑๘๘ นายสมชัย  แตงไทย 
 ๑๘๙ นายสมชัย  นัยอนันต 
 ๑๙๐ นายสมชาย  เกิดเอี่ยม 
 ๑๙๑ นายสมชาย  คณาประเสริฐกุล 
 ๑๙๒ นายสมชาย  ศรีรัง 
 ๑๙๓ นายสมชาย  สุดดีพงษ 
 ๑๙๔ นายสมบัติ  ศุขสุวรรณ 

 ๑๙๕ นายสมบูรณ  มั่นความดี 
 ๑๙๖ นายสมบูรณ  ยอดขาว 
 ๑๙๗ นายสมบูรณ  วุฒิศักด์ิชัยกุล 
 ๑๙๘ นายสมพงษ  เกตุสถิตย 
 ๑๙๙ นายสมภพ  สมประสงค 
 ๒๐๐ นายสมมิตร  นิลสุวรรณ 
 ๒๐๑ นายสมมุติ  สายวิภาส 
 ๒๐๒ นายสมศักด์ิ  แกวบุญมา 
 ๒๐๓ นายสมศักด์ิ  ชาญวงษ 
 ๒๐๔ นายสมศักด์ิ  พอคาชํานาญ 
 ๒๐๕ นายสมศุข  ทัศนา 
 ๒๐๖ นายสวัสด์ิ  โกศลสมบัติ 
 ๒๐๗ นายสวาท  จันทะวะโร 
 ๒๐๘ นายสัญชัย  โภคทรัพย 
 ๒๐๙ นายสันติ  ชุมภู 
 ๒๑๐ นายสัมพันธ  สวรรคเชิดวิลัย 
 ๒๑๑ นายสัมฤทธิ์  บุญชี 
 ๒๑๒ นายสาทิพย  กิจอังกูร 
 ๒๑๓ นายสาทิส  บุษดาจันทร 
 ๒๑๔ นายสําเริง  เจริญรักษ 
 ๒๑๕ นายสิงหเดช  มีมงคล 
 ๒๑๖ นายสิริวิชญ  กลิ่นภักดี 
 ๒๑๗ นายสุจินต  สายนันท 
 ๒๑๘ นายสุจินต  หล่ิมโตประเสริฐ 
 ๒๑๙ นายสุชาติ  เชดิพงษ 
 ๒๒๐ นายสุชาติ  หาญชนะชัยกูล 
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 ๒๒๑ นายสุทัน  ทิพประเสริฐ 
 ๒๒๒ นายสุเทพ  บุญศิริชัย 
 ๒๒๓ นายสุเทพ  ศรีทอง 
 ๒๒๔ นายสุนัย  กล่ํามอญ 
 ๒๒๕ นายสุพัฒน  ฤทธิชู 
 ๒๒๖ นายสุภเวช  ยวนแหล 
 ๒๒๗ นายสุภาพ  สีลพิพัฒน 
 ๒๒๘ นายสุมิตร  พิทักษธรรม 
 ๒๒๙ นายสุเมธ  โลหิตหาญ 
 ๒๓๐ นายสุเมธ  วัฒนญาณนนท 
 ๒๓๑ นายสุรเชษฐ  โพธิ์ไพจิตร 
 ๒๓๒ นายสุรพล  กระบวนแสง 
 ๒๓๓ นายสุรพล  พงศพรสวรรค 
 ๒๓๔ นายสุรพล  แสงสุคนธ 
 ๒๓๕ นายสุรพล  อนุสรหิรัญการ 
 ๒๓๖ นายสุรพันธุ  แยมสกุล 
 ๒๓๗ นายสุรวุฒิ  หาวหาญ 
 ๒๓๘ นายสุรศักด์ิ  คันธา 
 ๒๓๙ นายสุรศักด์ิ  ตรีถูกแบบ 
 ๒๔๐ นายสุรสิงห  ปอมรุง 
 ๒๔๑ นายเสถียร  คงอินทร 
 ๒๔๒ นายเสนห  จันทรรัศมี 
 ๒๔๓ นายเสนห  สุขชม 
 ๒๔๔ นายโสภณ  ธรรมรักษา 
 ๒๔๕ นายอดิศักด์ิ  นอยดี 
 ๒๔๖ นายอดิสัย  สุทธิไชยา 

 ๒๔๗ นายอธิภาคย  แกวแท 
 ๒๔๘ นายอธิวัฒน  พงษออ 
 ๒๔๙ นายอนันต  ไทยเขียว 
 ๒๕๐ นายอนุรักษ  ชูเชิญ 
 ๒๕๑ นายอนุสิทธิ์  พันธุ 
 ๒๕๒ นายอมร  ศุขโข 
 ๒๕๓ นายอยุทธ  ศรีเบญจพล 
 ๒๕๔ นายอาคาร  ทิพยอักษร 
 ๒๕๕ นายอาจิตร  สุวานิชวงศ 
 ๒๕๖ นายอานนท  ปถมทรัพย 
 ๒๕๗ นายอํานวย  คงศิริ 
 ๒๕๘ นายอํานวย  ถ่ีถวน 
 ๒๕๙ นายอํานาจ  ธัญญผล 
 ๒๖๐ นายอํานาจ  พูลแสง 
 ๒๖๑ นายอุดม  สมมาตร 
 ๒๖๒ นายอุดม  อินสวาง 
 ๒๖๓ นายอุดม  อุทาโย 
 ๒๖๔ นายอุดมศักด์ิ  จิตระวงศ 
 ๒๖๕ นายอุทัย  เตียนพลกรัง 
 ๒๖๖ นายโอภาส  เครือคําหลอ 
 ๒๖๗ นางกาญจนา  นาควงษ 
 ๒๖๘ นางกุลวดี  วัฒนะโชติ 
 ๒๖๙ นางเกศกนก  ถวัลยภิยโย 
 ๒๗๐ นางเกศริน  รอดเชื้อ 
 ๒๗๑ นางขวัญตา  นาคเพชรพูล 
 ๒๗๒ นางสาวคนึงนิจ  เอกฐิน 
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 ๒๗๓ นางจันตรี  ประจําวงษ 
 ๒๗๔ นางจันทรเพ็ญ  ถิรจันทรา 
 ๒๗๕ นางจํารูญ  แสงดอก 
 ๒๗๖ นางจิตตลดา  วงษโพธิ์ดี 
 ๒๗๗ นางจิระภา  ดวงเดือน 
 ๒๗๘ นางจิราพร  ภาชนะทิพย 
 ๒๗๙ นางสาวเฉลิมวรรณ  มีพยุง 
 ๒๘๐ นางชัญญา  นอยมะโน 
 ๒๘๑ นางฐานิตย  ศุภชวลิต 
 ๒๘๒ นางณพรรณพัชร  วันสูงเนิน 
 ๒๘๓ นางณัฐชลัยย  เข็มมาลากุล 
 ๒๘๔ นางณัฐพร  เชื้อมั่ง 
 ๒๘๕ นางทัศพร  ศรีปรีชานันท 
 ๒๘๖ นางทิพยมณฑา  วัฒนธรรม 
 ๒๘๗ นางทิพวดี  ศรีเพชร 
 ๒๘๘ นางสาวทิพาภรณ  วชิราภากร 
 ๒๘๙ นางนฤมล  ปตินานนท 
 ๒๙๐ นางสาวนฤมล  สมวุฒิกรชัย 
 ๒๙๑ นางนฤมล  หวาพิทักษ 
 ๒๙๒ นางนฤมลษ  เฟองฟุง 
 ๒๙๓ นางนลนิี  เมปริญญา 
 ๒๙๔ นางนิภร  ศรีพรหมษา 
 ๒๙๕ นางบุญจิรา  สกุลโสภิตจิตร 
 ๒๙๖ นางประดับ  กลิ่นจันทร 
 ๒๙๗ นางประนอม  เจตนเจริญ 
 ๒๙๘ นางสาวปวีณา  ควรชัยตระกูล 

 ๒๙๙ นางพรทิพวัลย  พุมนิคม 
 ๓๐๐ นางพรพรรณ  ตาไฝ 
 ๓๐๑ นางพรรณนิภา  ถือสัตย 
 ๓๐๒ นางพรรณี  บุญเทือง 
 ๓๐๓ นางพัชนี  ไตรภาควาสิน 
 ๓๐๔ นางเพ็ชรี  อันทะลี 
 ๓๐๕ นางภัสสินี  นันทะกาล 
 ๓๐๖ นางมยุรี  บรรณรงค 
 ๓๐๗ นางมลฑา  แหวเพ็ชร 
 ๓๐๘ นางมาลี  โชติประเสริฐ 
 ๓๐๙ นางสาวยุวภา  ก่ิงกุมกลาง 
 ๓๑๐ นางรัชนี  ขุนทิพย 
 ๓๑๑ นางรัตนา  ใหมเอี่ยม 
 ๓๑๒ นางรัตนาภรณ  ผลกระโทก 
 ๓๑๓ นางรุงทิวา  โตเกษม 
 ๓๑๔ นางสาวรุงฤดี  หนูรักษ 
 ๓๑๕ นางละออ  ชวยบํารุง 
 ๓๑๖ นางสาวลักษณา  วิทยากรณ 
 ๓๑๗ นางสาวลัดดา  วรการพินิจ 
 ๓๑๘ นางเลขา  แกวพิชัย 
 ๓๑๙ นางวรางคณา  ผดุงทรง 
 ๓๒๐ นางวาสนา  ทองคลาย 
 ๓๒๑ นางวิชยากร  ต้ังศิลาถาวร 
 ๓๒๒ นางสาววิภา  เฉลิมวงศเสนีย 
 ๓๒๓ นางวิลาสินี  พรหมสมบัติ 
 ๓๒๔ นางสาววิไลพร  วีระวัฒนานนท 
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 ๓๒๕ นางสาวศิรินันท  เย็นภักดี 
 ๓๒๖ นางศิริรัตน  ภูทองสุข 
 ๓๒๗ นางสาวศิริวรรณ  ศรีประศาสตร 
 ๓๒๘ นางศุภลักษณ  พูลเล็ก 
 ๓๒๙ นางโศภิดา  แกวจิต 
 ๓๓๐ นางสาวสมจิตต  ฟองอนันตรัตน 
 ๓๓๑ นางสมนึก  ก่ิงผา 
 ๓๓๒ นางสาวสมปรารถนา  พรหมจรรยา 
 ๓๓๓ นางสมพิศ  ฉิมทวี 
 ๓๓๔ นางสรรวลี  บางนอย 
 ๓๓๕ นางสรรเสริญ  สุดโสม 
 ๓๓๖ นางสุกัญญา  ชัยวนารมย 
 ๓๓๗ นางสุกัลยา  พงศพรม 
 ๓๓๘ นางสาวสุกัลยา  ศุภพันธานนท 

 ๓๓๙ นางสุชะดา  ฮกเจริญ 
 ๓๔๐ นางสาวสุชาดา  จิตตอารียเทพ 
 ๓๔๑ นางสุชิรา  คําโปรง 
 ๓๔๒ นางสุวรรณา  เจียมตระกูล 
 ๓๔๓ นางโสรส  เกตุแปน 
 ๓๔๔ นางอรนุช  เงาวรัตนตานันท 
 ๓๔๕ นางอรวรรณ  สุดชูเกียรติ 
 ๓๔๖ นางอรุณี  ธนบัตร 
 ๓๔๗ นางอรุณี  เอียดรักษ 
 ๓๔๘ นางอัมพันธ  วรานนท 
 ๓๔๙ นางอารีย  รักษาสุข 
 ๓๕๐ นางสาวอําไพ  ชมโอสถ 
 ๓๕๑ นางอุไร  บุญลือ 
 ๓๕๒ นางอุษา  พรหมสงา 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 ๑ นายจํารัส  สายคุณากร 
 ๒ นายธานินทร  ตระกูลคู 
 ๓ นายประยวน  พันธสวัสด์ิ 
 ๔ นายประสงค  เสนาราช 
 ๕ นายประสิทธิชัย  ปรุงศักด์ิ 
 ๖ นายประสิทธิ์  พรหมประภัศร 
 ๗ นายวราเทพ  สุริยชน 
 ๘ นายวิศิษฏ  เหลืองรุงโรจน 
 ๙ นายสมาน  มูลโคตร 
 ๑๐ นางจงกล  ล่ิมสุวรรณ 
 ๑๑ นางสาวจิต  ขวัญพัทลุง 

 ๑๒ นางสาวฉวีวรรณ  จงจรวยสกุล 
 ๑๓ นางสาวณัฐิยา  สรอยทรัพย 
 ๑๔ นางสาวดรุณี  ปวนศิริ 
 ๑๕ นางสาวนิภาวรรณ  กระแสรชล 
 ๑๖ นางสาวนิ่มนวล  ดวงโต 
 ๑๗ นางนุชนาถ  วัฒนะพานิช 
 ๑๘ นางสาวปยรัตน  ตรีนิติ 
 ๑๙ นางสาวพิมดาว  ศิริเพิ่มพูล 
 ๒๐ นางมณฑา  ฤกษภักดี 
 ๒๑ นางรัตนา  บุณยะกลัมพ 
 ๒๒ นางวันเพ็ญ  ศรีภักดี 
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 ๒๓ นางสาววารี  เรงศิริกุล 
 ๒๔ นางสาวสมพิศ  ต้ังภูวศาสตร 
 ๒๕ นางสมพิศ  บุญนิมิ 
 ๒๖ นางสาวสาหราย  ใจดี 
 ๒๗ นางสุนัน  เพ็ชรแสน 
 ๒๘ นางสุนิดา  ชาญสวัสด์ิ 
 ๒๙ นางสุนีย  จันทรเศรษฐี 

 ๓๐ นางสุปรียา  ชัยยาคํา 
 ๓๑ นางสุภาพร  ดวงมหาสอน 
 ๓๒ นางสุรัชนี  ปราชญนคร 
 ๓๓ นางสาวสุรีย  ชนะโสภิดานนท 
 ๓๔ นางสาวสุวีณา  จงเจริญพรชัย 
 ๓๕ นางสาวโสพิน  ปานปลั่ง 
 ๓๖ นางหนูเกษ  บุญรัตน 

กรมประมง 
 ๑ นายกอเกียรติ  กูลแกว 
 ๒ นายกําธร  แดงละอุน 
 ๓ นายเกียรติศักด์ิ  เสนะวีณิน 
 ๔ นายคมน  ศิลปาจารย 
 ๕ นายครรชิต  วัฒนาดิลกกุล 
 ๖ นายจําลอง  ไชยสุบิน 
 ๗ นายจิรพงศ  นุตะศะริน 
 ๘ นายจุมพล  สงวนสิน 
 ๙ นายเจริญ  อิสระเสรี 
 ๑๐ นายฉลอง  เอียดเจริญ 
 ๑๑ นายชวลิต  ชนิลกุล 
 ๑๒ นายชุติพงค  วองสงสาร 
 ๑๓ นายณรงคชัย  ชัยพลรัตน 
 ๑๔ นายถาวร  จิระโสภณรักษ 
 ๑๕ นายทวี  วิพุทธานุมาศ 
 ๑๖ นายทวีศิลป  สุวรรณสินธุ 
 ๑๗ พันจาตรี  เทวัญ  ธนมาลารัตน 
 ๑๘ นายธงชัย  ศิวชาติ 

 ๑๙ นายธนากร  ออนพรหม 
 ๒๐ นายธราพันธ  วัฒนะมหาตม 
 ๒๑ นายธีระภักด์ิ  ชาติสุวรรณ 
 ๒๒ นายนรเศรษฐ  หาดทวายกาญจน 
 ๒๓ นายบุญเกิด  โสมปดทุม 
 ๒๔ นายบุญยืน  พฤกษโชค 
 ๒๕ นายบุญเลิศ  จริตงาม 
 ๒๖ นายประชา  ศิริแดง 
 ๒๗ นายประมวล  ออนละมัย 
 ๒๘ นายพรชัย  ขําแปง 
 ๒๙ จาเอก  พิทยา  ทองวิถาร 
 ๓๐ นายไพฑูรย  อรรฆยานนท 
 ๓๑ นายไพรพรรณ  เทียนทอง 
 ๓๒ นายไพรัตน  กอสุธารักษ 
 ๓๓ นายไพโรจน  ซายเกลี้ยง 
 ๓๔ นายภวัตร  คันธมธุรพจน 
 ๓๕ นายมนัส  ผดุงถิ่น 
 ๓๖ จาเอก  วรชัย  เสนสอาด 



 หนา   ๒๐๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓๗ นายวรวุฒิ  ชัชวาลชัยพรรณ 
 ๓๘ นายวัสยศ  ทาปนแกว 
 ๓๙ นายวิทยา  หวังเจริญพร 
 ๔๐ นายวิมล  จันทรโรทัย 
 ๔๑ นายวีระ  เจริญพักตร 
 ๔๒ นายวุฒิ  คุปตะวาทิน 
 ๔๓ นายไวยพจน  เครือเสนห 
 ๔๔ จาเอก  เศกสรร  ศรีนาค 
 ๔๕ นายสมเกียรต์ิ  ชื่นรัตนตระกุล 
 ๔๖ นายสมชาติ  เจริญวุฒิชัย 
 ๔๗ นายสมบูรณ  หลาวประเสริฐ 
 ๔๘ นายสมพงษ  นิ่มเชื้อ 
 ๔๙ นายสมโภชน  กริบกระโทก 
 ๕๐ นายสันติพันธุ  โชติดิลก 
 ๕๑ นายสานิตย  ชวยพนัง 
 ๕๒ นายสําเริง  อินทรเถื่อน 
 ๕๓ นายสุทธินันท  สามัคคี 
 ๕๔ นายสุนันท  หลีเจริญ 
 ๕๕ นายสุพล  จิตราพงษ 
 ๕๖ นายสุภาพ  ไพรพนาพงศ 
 ๕๗ นายสุริยา  ทานสุทัศน 
 ๕๘ นายสุวัชชัย  พวงพูล 
 ๕๙ นายสุวิน  จิตรจันทึก 
 ๖๐ นายอนันต  แกวเขียว 
 ๖๑ นายเอกศักด์ิ  ปุณยานุเดช 

 ๖๒ นายเอนก  จูศิริพงษกุล 
 ๖๓ นางกรรณิการ  อุโฆษกุล 
 ๖๔ นางกรรณนิกา  มิ่งมิตร 
 ๖๕ นางสาวกาญจนา  กาญจนมิตร 
 ๖๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  ธีระพิทยา 
 ๖๗ นางตวงมาศ  บัวนาค 
 ๖๘ นางบุญศรี  จารุธรรมโสภณ 
 ๖๙ นางประมวลมิตร  อภิธนกุล 
 ๗๐ นางปรานอม  พรมผาย 
 ๗๑ นางพนม  กระจางพจน  สอดสุข 
 ๗๒ นางสาวพรวรรณ  ซอมประดิษฐ 
 ๗๓ นางพัชรีนาถ  เจริญวุฒิชัย 
 ๗๔ นางมาริษา  สุขประเสริฐ 
 ๗๕ นางมุกดา  อุตรพงศ 
 ๗๖ นางลดาวัลย  วนโกสุม 
 ๗๗ นางลัดดาวรรณ  สุขเจริญ 
 ๗๘ นางวิจิตรา  ผินอินทร 
 ๗๙ นางสาววีณา  จิตเที่ยง 
 ๘๐ นางสาวศิริเพ็ญ  สรรพสุข 
 ๘๑ นางสุจินต  บุญชวย 
 ๘๒ นางสุวคนธ  อักษรศรี 
 ๘๓ นางสาวสุวีณา  บานเย็น 
 ๘๔ นางสาวอมรรัตน  เสริมวัฒนากุล 
 ๘๕ นางอัมพุชินี  ภักดี 



 หนา   ๒๐๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

กรมปศุสัตว 
 ๑ นายกมล  ริมคีรี 
 ๒ นายกระแส  หลอแท 
 ๓ นายกําธร  รุมรัตนะ 
 ๔ นายกิตติพงศ  อุดมเศรษฐ 
 ๕ นายกิตติพันธ  หรรษาวัฒนา 
 ๖ นายกิตติศักด์ิ  มะรินทร 
 ๗ นายเกรียง  พลอยอราม 
 ๘ นายเกรียงไกร  มีวาสนา 
 ๙ นายเกรียงศักด์ิ  ปญญาพรมมณี 
 ๑๐ นายเกษตร  สุวรรณเพชร 
 ๑๑ นายไกรรัตน  ตันศรีวงษ 
 ๑๒ นายคณิต  แกวเขียว 
 ๑๓ นายคมสัน  สมัครการ 
 ๑๔ นายคมสัน  สวัสดิมงคล 
 ๑๕ นายครรชิต  เมี้ยนละมาย 
 ๑๖ นายคําพอง  เคาง้ิว 
 ๑๗ นายจรัญ  ใจลังกา 
 ๑๘ นายจรัสพงศ  บริสุทธิ์ 
 ๑๙ นายจรูญรัตน  แจงจรัส 
 ๒๐ นายจักรพันธ  สัจจาลักษณ 
 ๒๑ นายจารุวัฒน  นุตเดชานันท 
 ๒๒ นายจิรพงษ  แซต้ัง 
 ๒๓ นายจิรวัฒน  วิเศษชลหาร 
 ๒๔ นายจิระเดช  เพิ่มกวาเกา 
 ๒๕ นายจิราวุฒิ  เรือนวงค 

 ๒๖ นายฉัตรชัย  สรรพกิจ 
 ๒๗ นายเฉลิมพร  เหมราสวัสด์ิ 
 ๒๘ นายชนพัฒน  เกตุแกว 
 ๒๙ นายชัย  ซ่ือดํารงรักษ 
 ๓๐ นายชัยวัธน  วิทูระกูล 
 ๓๑ นายชาคริต  เอี่ยมจันทร 
 ๓๒ นายชาญ  เล็กวัฒนะ 
 ๓๓ นายชิต  ยุทธวรวิทย 
 ๓๔ นายชูศักด์ิ  พงษพานิชย 
 ๓๕ นายไชยพฤติ  อิ่มทรัพย 
 ๓๖ นายไชยา  ธรรมโชโต 
 ๓๗ นายไชยา  หาญชนะ 
 ๓๘ นายณชัย  ศราธพันธุ 
 ๓๙ นายณรงค  วงคสุวรรณ 
 ๔๐ นายณัฐพงศ  ศุภลักษณ 
 ๔๑ นายณัฐพล  โพธิ์ศิลานนท 
 ๔๒ นายดําริ  คําซ่ือตรง 
 ๔๓ นายดุลยสิทธิ์  นิยาแม 
 ๔๔ นายเดชา  วรรณศักด์ิศรี 
 ๔๕ นายเตียงศักด์ิ  ศรีบุญเรือง 
 ๔๖ นายทองคํา  ทองวิเชียร 
 ๔๗ นายไทยบุญ  จงจิตสถิตมั่น 
 ๔๘ นายธงไชย  ทองประพันธ 
 ๔๙ นายธนฉัตร  บุญภักดี 
 ๕๐ นายธนันดร  ทองเนื้อสุก 



 หนา   ๒๑๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๕๑ นายธนาสิทธิ์  พละไกร 
 ๕๒ นายธวัช  พุมนาค 
 ๕๓ นายธวัชชัย  วิจิตรจันทร 
 ๕๔ นายธัญญา  สุขยอย 
 ๕๕ นายธานี  ภาคอุทัย 
 ๕๖ นายธํารงศักด์ิ  พลบํารุง 
 ๕๗ นายธีรนนต  พลยุทธ 
 ๕๘ นายนที  เจนประเสริฐ 
 ๕๙ นายนพดล  ปนศิริวัฒนกุล 
 ๖๐ นายนพดล  หลาแหลง 
 ๖๑ นายนําโชค  องอาจ 
 ๖๒ นายนิรันดร  สวนสุวรรณ 
 ๖๓ นายบรรเจิด  ใจดี 
 ๖๔ นายบรรณา  ไชยรัมย 
 ๖๕ นายบรรเทิง  แกวคูณ 
 ๖๖ นายบรรเทิง  ทิพยมณเฑียร 
 ๖๗ นายบุญกวาง  คําทาสี 
 ๖๘ นายบุญสง  มาออน 
 ๖๙ นายประกอบ  พูไพบูลย 
 ๗๐ นายประยงค  กอมณี 
 ๗๑ นายประยุทธ  ไขมีเพชร 
 ๗๒ นายประยูร  สุพันธมาตย 
 ๗๓ นายประวัติ  รัตนภุมมะ 
 ๗๔ นายประสิทธิ์  กาเจริญ 
 ๗๕ นายประสิทธิ์  ทองกรณ 
 ๗๖ นายประเสริฐ  ชีวาจร 

 ๗๗ นายปราโมทย  ศรีธรณ 
 ๗๘ นายปรีชา  บัวทองจันทร 
 ๗๙ นายปรีชา  ย่ีส้ิน 
 ๘๐ นายปรีชา  ไลฉิม 
 ๘๑ นายปยวรรษ  เจริญผล 
 ๘๒ นายพจนภิรัชต  เนียมจุย 
 ๘๓ นายพรชัย  ชํานาญพูด 
 ๘๔ นายพัฒนา  นุชประเสริฐ 
 ๘๕ นายพิศาล  จังศิริพรปกรณ 
 ๘๖ นายไพรัช  ประทุมสุวรรณ 
 ๘๗ นายไพโรจน  สุขนิมิตร 
 ๘๘ นายไพโรจน  อินทรศรี 
 ๘๙ นายมงคล  สินธุโคตร 
 ๙๐ นายมนตรี  พลวิชัย 
 ๙๑ นายมนตรี  มนตมธุรพจน 
 ๙๒ นายมนตรี  อยูสุขอาบ 
 ๙๓ นายมาหะมุ  สาและ 
 ๙๔ นายไมตรี  ชีวธารณากร 
 ๙๕ นายยงยศ  ศรีปากแพรก 
 ๙๖ นายยงยุทธ  จันทรเพ็ญโรจน 
 ๙๗ นายยงยุทธ  พูลประเสริฐภู 
 ๙๘ นายยรรยง  บุณยรัตน 
 ๙๙ นายรณภพ  ชูอํานาจ 
 ๑๐๐ นายรังสิต  โชติศิริคุณวัฒน 
 ๑๐๑ นายรัฐวิทย  สุวรรณศรี 
 ๑๐๒ นายราชันย  ภุมมะภูติ 



 หนา   ๒๑๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๐๓ นายราเชนทร  ตระกูลสุข 
 ๑๐๔ นายลือชัย  ปาลือชา 
 ๑๐๕ นายวชิระ  แขวงโสภา 
 ๑๐๖ นายวรนิช  จันทเมือง 
 ๑๐๗ นายวรรณโชค  มาเฉ่ียว 
 ๑๐๘ นายวราวุธ  โภคาพาณิชย 
 ๑๐๙ นายวสัน  รุจิมิตร 
 ๑๑๐ นายวสันต  สาแดง 
 ๑๑๑ นายวัฒนชัย  สุนทรสุวรรณ 
 ๑๑๒ นายวิชาญ  พลไทย 
 ๑๑๓ นายวิเชียร  ลาภบริสุทธิ์ 
 ๑๑๔ นายวิมุต  ทนุธรรมนอก 
 ๑๑๕ นายวิโรจน  วาสนา 
 ๑๑๖ นายวิโรจน  อุตสาหะ 
 ๑๑๗ นายวิสาร  สุขกรม 
 ๑๑๘ นายวีรชาติ  เข่ือนรัตน 
 ๑๑๙ นายวีระ  ศิริผล 
 ๑๒๐ นายศรณรงค  ศุภชวลิต 
 ๑๒๑ นายศักดา  กล่ําอุไร 
 ๑๒๒ นายศักด์ิชัย  ใหมยะ 
 ๑๒๓ นายศักด์ิติกุล  หวังชนะ 
 ๑๒๔ นายศักด์ิสิทธิ์  สุริยะพรชัยกุล 
 ๑๒๕ นายศิริเดช  คงสุบรรณ 
 ๑๒๖ นายศิวนาถ  อินตะสงค 
 ๑๒๗ นายศุภชัย  ละมุนเมือง 
 ๑๒๘ นายศุภวัฒน  ทวีสุข 

 ๑๒๙ นายสถิต  ระวังสําโรง 
 ๑๓๐ นายสพศิลป  จําปามวง 
 ๑๓๑ นายสมชาย  เลี้ยงใจ 
 ๑๓๒ นายสมนึก  ทองไซร 
 ๑๓๓ นายสมพงศ  กฤตยาพันธุ 
 ๑๓๔ นายสมศักด์ิ  ธงชัย 
 ๑๓๕ นายสมัย  ศรีผาวงศ 
 ๑๓๖ นายสราวุธ  ตุงคะสามน 
 ๑๓๗ นายสัญญา  ย่ิงยวด 
 ๑๓๘ นายสากล  ฮมแสน 
 ๑๓๙ นายสาธิต  ไพบูลยศิลป 
 ๑๔๐ นายสาโรจน  วงษเจริญสมบัติ 
 ๑๔๑ นายสําราญ  วิจิตรพันธ 
 ๑๔๒ นายสําเร็จ  จันทนะลิขิต 
 ๑๔๓ นายสิทธิชัย  ผลเรือง 
 ๑๔๔ นายสิทธิชัย  อาภาภิรักษ 
 ๑๔๕ นายสิทธิเดช  พันธงชัย 
 ๑๔๖ นายสินสมุทร  นิลฉวี 
 ๑๔๗ นายสุโข  สังขฉิม 
 ๑๔๘ นายสุโชค  ชอุมวรรณ 
 ๑๔๙ นายสุโชติ  ประสันแพงศรี 
 ๑๕๐ นายสุทธิพงศ  พงศอินทรสุทธิ์ 
 ๑๕๑ นายสุเทพ  การะเวก 
 ๑๕๒ นายสุเทพ  หัสเหล็ม 
 ๑๕๓ นายสุพจน  ต้ังวงศศุภางค 
 ๑๕๔ นายสุรชัย  หอยมาลา 



 หนา   ๒๑๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๕๕ นายสุรเชษฐ  นิจสุชัด 
 ๑๕๖ นายสุรพล  สัจจาภิรัตน 
 ๑๕๗ นายสุรวุฒิ  สินสืบผล 
 ๑๕๘ นายสุรศักด์ิ  แสงอรุณ 
 ๑๕๙ นายสุระ  สุขใส 
 ๑๖๐ นายสุรัตน  ปตถาสาย 
 ๑๖๑ นายสุรัตน  สมสถิตกุล 
 ๑๖๒ นายสุวิทย  อินทฤทธิ์ 
 ๑๖๓ นายเสนห  แกวพะเนาว 
 ๑๖๔ นายเสนห  หินศรี 
 ๑๖๕ นายเสริมศักด์ิ  ศรีทะจักร 
 ๑๖๖ นายเสรี  พูนสิน 
 ๑๖๗ นายโสภณ  ภูมิทัต 
 ๑๖๘ นายอนวัช  เดชะศาศวัต 
 ๑๖๙ นายอนันต  นามวงศ 
 ๑๗๐ นายอนันต  แปนออย 
 ๑๗๑ นายอนันต  เสารพูล 
 ๑๗๒ นายอนุชิต  ศักดาศิริสถาพร 
 ๑๗๓ นายอนุรักษ  อรามเรือง 
 ๑๗๔ นายอนุวัฒน  ธรรมพิทกัษ 
 ๑๗๕ นายอนุศักด์ิ  ทิพยรัตน 
 ๑๗๖ นายอภิชาติ  ภิญโญย่ิงวนิชย 
 ๑๗๗ นายอภิรักษ  เจริญเชื้อ 
 ๑๗๘ นายอยุทธ  หรินทรานนท 
 ๑๗๙ นายอรรถพร  ฉัตรมาศ 
 ๑๘๐ นายอาคม  วันเพ็ญ 

 ๑๘๑ นายอารักษ  ประภากร 
 ๑๘๒ นายอาแว  ฮารีแมเราะ 
 ๑๘๓ นายอํานวย  ปานเผาะ 
 ๑๘๔ นายอํานวย  มะอนันต 
 ๑๘๕ นายอุดม  ตาเขียววงศ 
 ๑๘๖ นายโอภาส  ทองยงค 
 ๑๘๗ นางสาวเครือวัลญดา  ลาภักด์ิ 
 ๑๘๘ นางจันทกานต  แสวงมี 
 ๑๘๙ นางสาวจันทนา  บุญศิริ 
 ๑๙๐ นางจินตนา  มากพุม 
 ๑๙๑ นางชองมาศ  อันตรเสน 
 ๑๙๒ นางชูใจ  มานะกิจ 
 ๑๙๓ นางสาวฐานิดา  อินทรสกุล 
 ๑๙๔ นางณัฐกานต  วงษสุวรรณ 
 ๑๙๕ นางนฤมล  โหมดสมพงษ 
 ๑๙๖ นางสาวนุสสรา  วัฒนกุล 
 ๑๙๗ นางพรรณี  ทะนันชัย 
 ๑๙๘ นางภวิกา  คีรีรัตน 
 ๑๙๙ นางภัทราพร  ลาภบุญ 
 ๒๐๐ นางสาวมนัญญา  ปทมะสุนทร 
 ๒๐๑ นางมาลี  ธีรานุสนธิ์ 
 ๒๐๒ นางรําไพ  ทาดี 
 ๒๐๓ นางสาวรื่นฤดี  บุณยะโหตระ 
 ๒๐๔ นางเรืองสุรีย  วงษทองสาลี 
 ๒๐๕ นางวิมลพร  ธิติศักด์ิ 
 ๒๐๖ นางสมปอง  ผาจวง 



 หนา   ๒๑๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๐๗ นางสาวสายฝน  เวชชะ 
 ๒๐๘ นางสุวรรณา  ธาราวุฒิ 
 ๒๐๙ นางสุวรรณี  ทวมแสง 
 ๒๑๐ นางสาวสุวรรณี  ศรีนาค 
 ๒๑๑ นางอภิชญา  เตชะรุงโรจน 

 ๒๑๒ นางสาวอภิญญา  ปวีณอภิชาต 
 ๒๑๓ นางสาวอรษา  อรุณสกุล 
 ๒๑๔ นางอุมาภรณ  อรัญเสน 
 ๒๑๕ นางเอื้องฟา  หงษเหม 

กรมพัฒนาที่ดิน 
 ๑ นายกนก  ฟล่ี 
 ๒ นายกฤษณุ  จิตรีพล 
 ๓ นายกอเกียรติ  จันทรพึ่งสุข 
 ๔ นายฉัตรชัย  ชินวรสิริวัฒน 
 ๕ นายชัยฤกษ  อุทาประเสริฐ 
 ๖ นายณรงค  ทองคํากูล 
 ๗ นายณรงค  เริงชัยภูมิ 
 ๘ นายณัฐพันธ  ขําวิจิตร 
 ๙ นายถาวร  ดาหาญ 
 ๑๐ นายธวัชชัย  บรรหารวฒุิไกร 
 ๑๑ นายนิรันดร  ทังสฤดี 
 ๑๒ นายบุญเจียม  สมรักษ 
 ๑๓ นายวรพงษ  นาคทอง 
 ๑๔ นายวรพงษ  วรามิตร 
 ๑๕ นายวรวุฒิ  วิศาลธรรมกร 
 ๑๖ นายวิสิทธิ์  ใยบัว 
 ๑๗ นายสมบัติ  ศิริจานุสรณ 
 ๑๘ นายสมพร  บัวสรวง 
 ๑๙ นายสมศักด์ิ  ชุมชอบ 
 ๒๐ นายสันติ  รัตนอานุภาพ 

 ๒๑ นายสุจิตร  ล้ิมสวัสด์ิ 
 ๒๒ นายสุทธิศักด์ิ  ชื่นพิชัย 
 ๒๓ นายสุธรรม  ตันติวณิชชานนท 
 ๒๔ นายสุพรชัย  ลักขณา 
 ๒๕ นายสุรสิทธิ์  คําลือปลูก 
 ๒๖ นายอมร  อินทราเวช 
 ๒๗ นางกัลยานี  ชลดํารงคกุล 
 ๒๘ นางกิตติมา  ศิวอาทิตยกุล 
 ๒๙ นางขนิษฐา  ไฉยเวทยศิริกุล 
 ๓๐ นางสาวจารพุรรณ  รํามะเกศ 
 ๓๑ นางสาวนวลนภา  ปลั่งกลาง 
 ๓๒ นางนุชสุพร  กฤษฎาธาร 
 ๓๓ นางแนงนอย  เกตุดี 
 ๓๔ นางบุษดี  มิใย 
 ๓๕ นางเบญจรัตน  อนันตพงษสุข 
 ๓๖ นางปรียานันท  ปจจันตโชติ 
 ๓๗ นางพร้ิมเพรา  คําลือปลูก 
 ๓๘ นางละเอียด  สินธุเสน 
 ๓๙ นางวิไลลักษณ  ฉิมสุข 
 ๔๐ นางสารภี  ศรีกรด 



 หนา   ๒๑๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๔๑ นางสุนันท  ฟกมีทอง 
 ๔๒ นางสุภาภรณ  กุลจรัสวิรุฬห 

 ๔๓ นางสาวเสียงแจว  พิริยพฤนต 

กรมวิชาการเกษตร 
 ๑ นายกริยา  จงรักษ 
 ๒ นายกันตภณ  สิกขชาติ 
 ๓ นายกิตติภพ  วายุภาพ 
 ๔ นายโกศล  มณีรัตน 
 ๕ นายคลอง  ศิริวัฒน 
 ๖ นายจงรักษ  บัตรประโคน 
 ๗ นายเฉลิมพงษ  ขาวชวง 
 ๘ นายชัยณรงคศักด์ิ  จันทรัตน 
 ๙ นายชัยยะ  ลุผักชี 
 ๑๐ นายชูชาติ  วรรณวิศาล 
 ๑๑ นายชูชาติ  สวนกูล 
 ๑๒ นายชูศักด์ิ  โชติเกษมศรี 
 ๑๓ นายโชคดี  เหมทานนท 
 ๑๔ นายโชติ  สังขแกว 
 ๑๕ นายณรงค  แดงเปยม 
 ๑๖ นายดนัย  ศารทูลพิทักษ 
 ๑๗ นายดิเรก  สีหะเดช 
 ๑๘ นายทวี  แจมจันทร 
 ๑๙ นายทวีศักด์ิ  อนุศิริ 
 ๒๐ นายธวัช  โสตทิพย 
 ๒๑ นายนวคุณ  งามพิมาย 
 ๒๒ นายนิพจน  คงจังหวัด 
 ๒๓ นายบุญ  สุวรรณหอม 

 ๒๔ นายบุญเชิด  วิมลสุจริต 
 ๒๕ นายบุญเลิศ  สรอยเงิน 
 ๒๖ นายบุญศรี  อินทรนอย 
 ๒๗ นายประคอง  ภมร 
 ๒๘ นายประพันธ  ประเสริฐศักด์ิ 
 ๒๙ นายประสงค  เพียงสุวรรณ 
 ๓๐ นายประสาท  เปลี่ยนสิน 
 ๓๑ นายปรีชา  ปยพันธวานนท 
 ๓๒ นายพิชิต  สพโชค 
 ๓๓ นายพิมล  วุฒิสินธ 
 ๓๔ นายภิรมย  แกวฉิมพลี 
 ๓๕ นายมนตรี  พรหมศร 
 ๓๖ นายมนูญ  อรุณพันธุ 
 ๓๗ นายมานพ  จันทเดช 
 ๓๘ นายไมตรี  แกวมั่น 
 ๓๙ นายยรรยงค  ประเสริฐ 
 ๔๐ นายรณชัย  ดาวดวง 
 ๔๑ นายรักชัย  คุรุบรรเจิดจิต 
 ๔๒ นายลําพูน  กะตะโท 
 ๔๓ นายวราวุธ  ชูธรรมธัช 
 ๔๔ นายวาทิน  จันทรสงา 
 ๔๕ นายวิจิตร  คงเอียง 
 ๔๖ นายวิชิต  ตรีพันธ 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๔๗ นายวิทยา  พงศาปาน 
 ๔๘ นายวินัย  ศรวัต 
 ๔๙ นายวิรัตน  ธรรมบํารุง 
 ๕๐ นายวีระชาติ  ชุมพลพันธุ 
 ๕๑ นายวีระพล  พลรักดี 
 ๕๒ นายศักด์ิโสภณ  อั้งสกุล 
 ๕๓ นายศุภชัย  สารกาญจน 
 ๕๔ นายเศรณี  วงศคําจันทร 
 ๕๕ นายสมเกียรติ  นวลละออง 
 ๕๖ นายสมคิด  รัตนบุรี 
 ๕๗ นายสมชัย  แกวประภาค 
 ๕๘ นายสมชาติ  วิสารทพงศ 
 ๕๙ นายสมชาย  ทองเนื้อหา 
 ๖๐ นายสมเพชร  พรมเมืองดี 
 ๖๑ นายสมศักด์ิ  กาญจนมูสิก 
 ๖๒ นายสันติพงศ  แซวอง 
 ๖๓ นายสุจิตร  ใจจิตร 
 ๖๔ นายสุทธิ  สุริยะ 
 ๖๕ นายสุทธิชัย  วีระวงศ 
 ๖๖ นายสุเทพ  กสิกรรม 
 ๖๗ นายสุเทพ  ถ่ินบานใหม 
 ๖๘ นายสุรพล  จันทรเรือง 
 ๖๙ นายสุรพล  สุขพันธ 
 ๗๐ นายสุรศักด์ิ  วิเศษศิลป 
 ๗๑ นายสุรศักด์ิ  เหลืองสุวรรณ 
 ๗๒ นายสุริยะ  คงศิลป 

 ๗๓ นายสุวิทย  กลัดอินทร 
 ๗๔ นายเสรี  กลับอินทร 
 ๗๕ นายโสพล  ทองรักทอง 
 ๗๖ นายอนันต  สุวรรณรัตน 
 ๗๗ นายอนุสร  เวชสิทธิ์ 
 ๗๘ นายอมฤต  วงษศิริ 
 ๗๙ นายอรุณ  รุยันต 
 ๘๐ นายอัมพร  ทองรักษา 
 ๘๑ นายอํานวย  กลิ่นจู 
 ๘๒ นายอํานาจ  จันทรกลิ่น 
 ๘๓ นายอุดม  คําชา 
 ๘๔ นายอุดร  เจริญแสง 
 ๘๕ นางสาวเกศรินทร  สืบสายเผาพันธุ 
 ๘๖ นางชยานิจ  ดิษฐบรรจง 
 ๘๗ นางธราพัชร  ไชยเดช 
 ๘๘ นางนพภรณ  ชินวงศ 
 ๘๙ นางนวลนิสา  ต้ังสัจจะกุล 
 ๙๐ นางสาวบังอร  พงษสุวรรณ 
 ๙๑ นางประภาศรี  ไชยวงศ 
 ๙๒ นางปราณี  ถาวรวิสุทธิ์ 
 ๙๓ นางสาวปราณี  ศิริพราหมณกุล 
 ๙๔ นางปริยานุช  บูรณธรรม 
 ๙๕ นางปทมา  พรหมสังคหะ 
 ๙๖ นางปทมาวดี  เพิ่มผล 
 ๙๗ นางปยนุช  นาคะ 
 ๙๘ นางสาวพรรณนีย  วิชชาชู 



 หนา   ๒๑๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๙๙ นางวรรณจันทร  โฆรวิส 
 ๑๐๐ นางวิชาดา  ดีมี 
 ๑๐๑ นางศรินณา  ชูธรรมธัช 
 ๑๐๒ นางสาวศรีสุดา  ทิพยรักษ 
 ๑๐๓ นางศิริจันทร  อินทรนอย 
 ๑๐๔ นางสมนึก  อนประดิษฐ 
 ๑๐๕ นางสุกัลยา  รัตนศรีวงษ 
 ๑๐๖ นางสุภาวดี  สวัสดี 

 ๑๐๗ นางสาวสุมาลี  พวงโต 
 ๑๐๘ นางสุวิมล  ถนอมทรัพย 
 ๑๐๙ นางหทัยพัชร  เรืองสวัสด์ิ 
 ๑๑๐ นางหฤทัย  ลีทอง 
 ๑๑๑ นางออยทิพย  ขวัญเมือง 
 ๑๑๒ นางอัมพร  ทองปลิว 
 ๑๑๓ นางสาวอําไพ  สินพัฒนานนท 

กรมสงเสริมการเกษตร 
 ๑ นายกฤติเดช  น้ําจันทร 
 ๒ นายกฤติพล  แกวโพธ์ิ 
 ๓ นายกวินทัต  นิยมสุข 
 ๔ นายกัน  ชูเลิศ 
 ๕ นายการุณย  ประภัสระกูล 
 ๖ นายกิจติภณ  ทองเที่ยว 
 ๗ นายกิตติกุล  มะโนราช 
 ๘ นายกิตติพงษ  งามจริง 
 ๙ นายกิตติศักด์ิ  กองกาญจโนภาส 
 ๑๐ นายกูเกียรติ  สิทธิมา 
 ๑๑ นายเกรียงศักด์ิ  บุญชวย 
 ๑๒ นายเกรียงศักด์ิ  วงศสุวรรณ 
 ๑๓ นายเกษม  ปญญาสีห 
 ๑๔ นายเกษมสิน  จิตจักร 
 ๑๕ นายเกียรติ  ย่ัวยวน 
 ๑๖ นายเกียรติศักด์ิ  เมตตา 
 ๑๗ นายโกมาร  ถีระทัน 

 ๑๘ นายโกสินทร  ทวะชาลี 
 ๑๙ นายไกรสีห  ปนสุวรรณ 
 ๒๐ นายไกวัล  กลาแข็ง 
 ๒๑ นายขจรศักด์ิ  หมั่นเขตกิจ 
 ๒๒ นายขุนทอง  วิเทห 
 ๒๓ นายคณินชาญกิจ  แยมทิม 
 ๒๔ นายคนอง  ศรีสิทธิ์ 
 ๒๕ นายครรชิต  เสมาทอง 
 ๒๖ นายคันที  จันทรังษี 
 ๒๗ นายคัมภีร  สุดโต 
 ๒๘ นายคาน  ริรักชาติ 
 ๒๙ นายคารม  ไชยานุพงศ 
 ๓๐ นายคํานึง  จินต้ัง 
 ๓๑ นายคําพนัธ  นาสมรูป 
 ๓๒ นายคํามี  บรรพกัญญา 
 ๓๓ นายจรัญ  ประดับ 
 ๓๔ นายจรินทร  เกร่ินสระนอย 



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓๕ นายจรูญ  ปญโญ 
 ๓๖ นายจักรี  วันโสภา 
 ๓๗ นายจารึก  ระวังกิ่ง 
 ๓๘ นายจํานงค  ตันสุรีย 
 ๓๙ นายจํานงค  ทองกลม 
 ๔๐ นายจํานงค  โนอุโมงค 
 ๔๑ นายจํานาญ  มีศิริ 
 ๔๒ นายจําลอง  กีรติธีระกุล 
 ๔๓ นายจิตรกร  จิตรสกุล 
 ๔๔ นายจิรัตน  มณี 
 ๔๕ นายจุลพงษ  ดํารงคภูมิ 
 ๔๖ นายเจริญ  จตุรบูรณ 
 ๔๗ นายเจิมศักด์ิ  ศรีอินทร 
 ๔๘ นายฉกาจ  กันเมือง 
 ๔๙ นายฉลอง  ภูมิสาขา 
 ๕๐ นายฉัตร  คิริยงค 
 ๕๑ นายเฉลิม  เพ็ชรัตน 
 ๕๒ นายเฉลิมชัย  จันทรศรี 
 ๕๓ นายเฉลิมพล  เขตบุรี 
 ๕๔ นายเฉลียว  ทองทิน 
 ๕๕ นายเฉลียว  เมืองวงษ 
 ๕๖ นายชรัตน  บัวแกว 
 ๕๗ นายชลอ  นาควิสุทธิ์ 
 ๕๘ นายชลอ  มาทอง 
 ๕๙ นายชวนนท  ศิริบาล 
 ๖๐ นายชวลิต  กลิ่นเกษร 

 ๖๑ นายชวาล  คชฤทธิ์ 
 ๖๒ นายชอบ  ชะอุม 
 ๖๓ นายชัยชนะ  ภูมิคอนสาร 
 ๖๔ นายชัยณรงค  จันทโชติ 
 ๖๕ นายชัยพร  คงสาคร 
 ๖๖ นายชัยยันต  อภิวงศงาม 
 ๖๗ นายชัยยุทธ  ใจมาลัย 
 ๖๘ นายชัยยุทธ  สุขบัว 
 ๖๙ นายชัยรัตน  กระเสาร 
 ๗๐ นายชาญ  เครือแสน 
 ๗๑ นายชาญชัย  ไชยทองดี 
 ๗๒ นายชาญชัย  ภูมีศรี 
 ๗๓ นายชาญชัย  สุทธิประภา 
 ๗๔ นายชาญชัย  เอี่ยมประไพ 
 ๗๕ นายชาญณรงค  วงศฝน 
 ๗๖ นายชาญยุทธ  ภาณุทัต 
 ๗๗ นายชาญวิทย  สาระศรี 
 ๗๘ นายชาญศักด์ิ  สาสกุล 
 ๗๙ นายชาติชาย  สุวรรณคาม 
 ๘๐ นายชานนท  เพียรสบาย 
 ๘๑ นายชารี  บุญเฮา 
 ๘๒ นายชํานาญ  ปยัง 
 ๘๓ นายชํานาญ  อินทรา 
 ๘๔ นายชํานาญ  เอี่ยมทัต 
 ๘๕ นายชิระ  ปานจันทร 
 ๘๖ นายชุมพร  พวงประยงค 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๘๗ นายชูชีพ  อุทะโก 
 ๘๘ นายชูศักด์ิ  นนทแกว 
 ๘๙ นายเชาวนฤกษ  ชีพธรรม 
 ๙๐ นายเชาวริก  ครุธอินทร 
 ๙๑ นายเชิด  สายหลา 
 ๙๒ นายไชยณรงค  สุนทรไชย 
 ๙๓ นายไชยรัตน  ศรีทาซอม 
 ๙๔ นายไชยวัฒน  พรมแสง 
 ๙๕ นายเซ็น  ศศิวิมลฤทธิ์ 
 ๙๖ นายณรงค  ทวีศักด์ิ 
 ๙๗ นายณรงค  วรรณตุง 
 ๙๘ นายณัฐพัฒน  สงชู 
 ๙๙ นายณัฐวรัฐ  พึ่งไชย 
 ๑๐๐ นายดนัย  ชื่นอารมย 
 ๑๐๑ นายดําเนิน  แพมาก 
 ๑๐๒ นายดํารง  เทพสอน 
 ๑๐๓ นายดําเลิง  สุภา 
 ๑๐๔ นายดิเรก  จวบลาภ 
 ๑๐๕ นายถวิล  แกวขาว 
 ๑๐๖ นายถวิล  โฉมอุภัย 
 ๑๐๗ นายถวิล  ทาศักด์ิ 
 ๑๐๘ นายถวิล  เทศนาเรยีง 
 ๑๐๙ นายถวิล  อูเงิน 
 ๑๑๐ นายถาวร  ธรรมตา 
 ๑๑๑ นายถาวร  นามมุลตรี 
 ๑๑๒ นายถาวร  ศรีประจันทร 

 ๑๑๓ นายถาวร  อินตะซาว 
 ๑๑๔ นายทนงศักด์ิ  หนอสุวรรณ 
 ๑๑๕ นายทรงธรรม  ชํานาญ 
 ๑๑๖ นายทรงยุทธ  ขันติประกอบ 
 ๑๑๗ นายทรงศักด์ิ  ศิริเทพ 
 ๑๑๘ นายทวี  ณรงคเพชร 
 ๑๑๙ นายทวีศักด์ิ  ดวงทอง 
 ๑๒๐ นายทองใบ  ฉิมเลิศ 
 ๑๒๑ นายทองวัน  ปญญาแกว 
 ๑๒๒ นายทองหลอ  แสงพรม 
 ๑๒๓ นายทาดร  เดโชรัมย 
 ๑๒๔ นายทํานอง  หลายจาด 
 ๑๒๕ นายทินกร  วองศิริกุล 
 ๑๒๖ นายทินรัชต  นามแสง 
 ๑๒๗ นายเที่ยง  คาระโก 
 ๑๒๘ นายธง  ชางรักษา 
 ๑๒๙ นายธงชัย  พลอยงาม 
 ๑๓๐ นายธงชัย  มาลีลัย 
 ๑๓๑ นายธงชัย  สอดแสวง 
 ๑๓๒ นายธงชัย  เสรีพงษ 
 ๑๓๓ นายธนัท  จันทรเกตุ 
 ๑๓๔ นายธนู  วงษเกษม 
 ๑๓๕ นายธเนศ  สายทอง 
 ๑๓๖ นายธวัช  จินะ 
 ๑๓๗ นายธวัช  พิมพพระธรรม 
 ๑๓๘ นายธวัชชัย  บัวทองหลาง 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๓๙ นายธัญธเนศ  วรรธนะเลิศวาณิช 
 ๑๔๐ นายธีรพงศ  เหลาสมบูรณ 
 ๑๔๑ นายธีรยุทธ  เอมาวัฒน 
 ๑๔๒ นายธีรศักด์ิ  แดงนอย 
 ๑๔๓ นายนพดล  สุวรรณประชา 
 ๑๔๔ นายนพดล  สุวรรณะ 
 ๑๔๕ นายนพพร  สามลทา 
 ๑๔๖ นายนภศักด์ิ  ทองชาติ 
 ๑๔๗ นายนรา  มียัง 
 ๑๔๘ นายนรินทร  หลวงมูล 
 ๑๔๙ นายนฤพนธ  ชัยวินิต 
 ๑๕๐ นายนําชัย  พนชั่ว 
 ๑๕๑ นายนําพล  ทองชิตร 
 ๑๕๒ นายนิกร  ทุนกาศ 
 ๑๕๓ นายนิกร  หวงงาม 
 ๑๕๔ นายนิคม  เพ็งศิริ 
 ๑๕๕ นายนิพนธ  พึ่งตระกูล 
 ๑๕๖ นายนิพนธ  สรอยทอง 
 ๑๕๗ นายนิพล  จําปา 
 ๑๕๘ นายนิพันธ  ศรีวิชัย 
 ๑๕๙ นายนิยม  นิลสมัย 
 ๑๖๐ นายนยิม  ย่ิงยง 
 ๑๖๑ นายนิรัตน  คุณลักษณ 
 ๑๖๒ นายนิรันดร  ศรีนุ 
 ๑๖๓ นายนิรันดร  สะดวกดี 
 ๑๖๔ นายนิรุทธิ์  ลังการพินธุ 

 ๑๖๕ นายนิวัฒน  ชุมภูขอด 
 ๑๖๖ นายนิวัตร  เทพรัตน 
 ๑๖๗ นายนิเวศน  วิจารณจิตร 
 ๑๖๘ นายนุกูล  โลสุวรรณ 
 ๑๖๙ นายนุรักษ  ศรีสระคู 
 ๑๗๐ นายเนติกร  สุทธิชาติ 
 ๑๗๑ นายบรรจง  บัวงาม 
 ๑๗๒ นายบรรเจิด  แกวเลื่อนมา 
 ๑๗๓ นายบรรยงค  วงษจักร 
 ๑๗๔ นายบรรเลง  ชางทํารอง 
 ๑๗๕ นายบริบูรณ  โอฐย้ิมพราย 
 ๑๗๖ นายบวร  เอี่ยมรักษา 
 ๑๗๗ นายบัญชา  ชนะปลอด 
 ๑๗๘ นายบัญชา  อายุวัฒน 
 ๑๗๙ นายบุญชอบ  สากูต 
 ๑๘๐ นายบุญพรอม  สมศริิ 
 ๑๘๑ นายบุญพรอม  สารพันธ 
 ๑๘๒ นายบุญมี  แทนงาม 
 ๑๘๓ นายบุญเย่ียม  พรหมทองแกว 
 ๑๘๔ นายบุญเลิศ  ณ  เชียงใหม 
 ๑๘๕ นายบุญเลิศ  รอดโฉม 
 ๑๘๖ นายบุญเลื่อน  จันตะคะรักษ 
 ๑๘๗ นายบุญสง  แนนอุดร 
 ๑๘๘ นายบุญสง  เหมยคําสุข 
 ๑๘๙ นายบุญสง  อึ้งเจริญ 
 ๑๙๐ นายบุญสอน  ลาภบุญ 



 หนา   ๒๒๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๙๑ นายปรเมศร  ภูงาม 
 ๑๙๒ นายประกอบ  ทองกลาง 
 ๑๙๓ นายประเชิญ  โพนพุฒ 
 ๑๙๔ นายประดิษฐ  ญาติปลื้ม 
 ๑๙๕ นายประดิษฐ  รอดไพฑูรย 
 ๑๙๖ นายประดิษฐ  สลีหลา 
 ๑๙๗ นายประถม  รักจิตร 
 ๑๙๘ นายประทักษ  ธรรมนิทัศนา 
 ๑๙๙ นายประทีป  เกียรติพรศักดา 
 ๒๐๐ นายประทีป  ธรรมชัย 
 ๒๐๑ นายประทุม  กองแสง 
 ๒๐๒ นายประพนธ  ธูปะเตมีย 
 ๒๐๓ นายประพันธ  ไชยวงค 
 ๒๐๔ นายประพันธ  พงษกลาง 
 ๒๐๕ นายประพันธ  พวงมณี 
 ๒๐๖ นายประภาส  กัญญาคํา 
 ๒๐๗ นายประมวล  ไชยนาม 
 ๒๐๘ นายประมวล  โอบออม 
 ๒๐๙ นายประโยชน  สิงหโต 
 ๒๑๐ นายประวิทย  ขุนพรหม 
 ๒๑๑ นายประเวช  เสนิราช 
 ๒๑๒ นายประสบ  หมื่นระยา 
 ๒๑๓ นายประสพชัย  ละอองดี 
 ๒๑๔ นายประสาท  ฉายพล 
 ๒๑๕ นายประสาน  เหลาฤทธิ์ 
 ๒๑๖ นายประสิทธิ์  นําปุนสัก 

 ๒๑๗ นายประสิทธิ์  วิเศษศักด์ิ 
 ๒๑๘ นายประสิทธิ์  สินธุป 
 ๒๑๙ นายประเสริฐ  แกวอินัง 
 ๒๒๐ นายประเสริฐ  แชมภักด์ิ 
 ๒๒๑ นายประเสริฐ  รังษี 
 ๒๒๒ นายปรัชญา  ปญญาธิ 
 ๒๒๓ นายปราณีต  ชาญสูงเนิน 
 ๒๒๔ นายปราโมทย  แกวชูใส 
 ๒๒๕ นายปราโมทย  ทยาวัตร 
 ๒๒๖ นายปราโมทย  ปรีพูล 
 ๒๒๗ นายปรีชาญาณ  หาญกุดตุม 
 ๒๒๘ นายปารเมศ  ทองปรีชา 
 ๒๒๙ นายปติพล  สินธชัย 
 ๒๓๐ นายพงษพราหมณ  พราหมทัศ 
 ๒๓๑ นายพงษพัฒน  แสงแกว 
 ๒๓๒ นายพงษสวัสด์ิ  พลประเสริฐ 
 ๒๓๓ นายพนม  ไคลมี 
 ๒๓๔ นายพยุง  พงษนาคินทร 
 ๒๓๕ นายพยุง  พยานใจ 
 ๒๓๖ นายพรชลัคร  บุณยชาต 
 ๒๓๗ นายพรชัย  วรพุฒ 
 ๒๓๘ นายพรรณยงค  จันทรเพ็ง 
 ๒๓๙ นายพองพันธ  สายนาค 
 ๒๔๐ นายพันธ  ยอดพันธ 
 ๒๔๑ นายพันธลภ  เรืองหนู 
 ๒๔๒ นายพันธศักด์ิ  เตชะยศ 



 หนา   ๒๒๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๔๓ นายพันธศักด์ิ  เตปนวงศ 
 ๒๔๔ นายพานิช  สิงคีพงศ 
 ๒๔๕ นายพิชัย  ชิณโสม 
 ๒๔๖ นายพิชัย  ตาลปาหวาน 
 ๒๔๗ นายพิเชษฐ  จันตะโมกข 
 ๒๔๘ นายพิเชษฐ  ชัยฤทธิ์ 
 ๒๔๙ นายพิพัฒน  ศรีสวัสด์ิ 
 ๒๕๐ นายพิพัฒน  สุจริต 
 ๒๕๑ นายพิรัตน  มณีทอง 
 ๒๕๒ นายพีรพล  ขันติกุล 
 ๒๕๓ นายพีรพัฒน  เฒาอุดม 
 ๒๕๔ นายพีรวัฒน  มาสืบชาติ 
 ๒๕๕ นายพูลสวัสด์ิ  แกวพวง 
 ๒๕๖ นายไพฑูรย  สินมณี 
 ๒๕๗ นายไพบูล  เพียรการคา 
 ๒๕๘ นายไพบูลย  จําปาทอง 
 ๒๕๙ นายไพรัช  หิรัญรักษ 
 ๒๖๐ นายไพรัตน  นิตยชัยสิทธิ์ 
 ๒๖๑ นายไพโรจน  วงศใหญ 
 ๒๖๒ นายฟาฮวน  ปาโท 
 ๒๖๓ นายภักดี  ธรรมเจริญ 
 ๒๖๔ นายภาณุ  อินทรวิจิตร 
 ๒๖๕ นายภาณุภพ  ใบเจริญ 
 ๒๖๖ นายภิญโญ  ทองจันทร 
 ๒๖๗ นายภูษิต  มัฐผา 
 ๒๖๘ นายเภา  หานุภาพ 

 ๒๖๙ นายมงคล  กลอมนัทธี 
 ๒๗๐ นายมงคล  จันทรา 
 ๒๗๑ นายมงคล  ดานปาน 
 ๒๗๒ วาที่รอยตรี  มณฑล  แกวเบา 
 ๒๗๓ นายมนตรี  คณะศิริวงค 
 ๒๗๔ นายมนตรี  ไชยวงค 
 ๒๗๕ นายมนตรี  ปอมไชยา 
 ๒๗๖ นายมนตรี  พุทธประเสริฐ 
 ๒๗๗ นายมนตชัย  ทวีเดช 
 ๒๗๘ นายมนัส  สวนแกว 
 ๒๗๙ นายมานพ  ยามี 
 ๒๘๐ นายมานพ  สุภาศรี 
 ๒๘๑ นายมานิตย  ภูสีฤทธิ์ 
 ๒๘๒ นายมาโนช  คงเจริญ 
 ๒๘๓ นายมาโนช  นุตประศาสน 
 ๒๘๔ นายมาโนช  พงษพันธุ 
 ๒๘๕ นายมาโนชย  ภูวนารถ 
 ๒๘๖ นายมิตรชัย  มั่งค่ัง 
 ๒๘๗ นายมีกิจ  พลสาย 
 ๒๘๘ นายเมธา  จุลกลพ 
 ๒๘๙ วาที่รอยตรี  เมธา  ถนอมพันธุ 
 ๒๙๐ นายเมธี  เพชรเลิศ 
 ๒๙๑ นายเมธี  สุขเอี่ยม 
 ๒๙๒ นายไมตรี  ตระกูลชินรัตน 
 ๒๙๓ นายไมตรี  ปรีชา 
 ๒๙๔ นายไมตรี  ศรีเปรม 



 หนา   ๒๒๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๙๕ นายไมตรี  สุขเกษม 
 ๒๙๖ นายรณเดช  มงคลสวัสด์ิ 
 ๒๙๗ นายรังสรรค  จันทรสมวงศ 
 ๒๙๘ นายรังสรรค  พรมกลาง 
 ๒๙๙ นายรังสิตร  ศรีจันทร 
 ๓๐๐ นายรัฐวุฒิ  ยืนนาน 
 ๓๐๑ นายรัตนพล  มะโน 
 ๓๐๒ นายรุงโรจน  นิภานันท 
 ๓๐๓ นายเรืองศักด์ิ  ถนอมสิทธิ์ 
 ๓๐๔ นายเลื่อน  ทะแสง 
 ๓๐๕ นายวชิระ  จิตจําสี 
 ๓๐๖ นายวรจักร  อัฐนาค 
 ๓๐๗ นายวรชิต  พิเคราะห 
 ๓๐๘ นายวรดล  ปานสมทรง 
 ๓๐๙ นายวรแมน  นรสาร 
 ๓๑๐ นายวราวุธ  พันธุศิลา 
 ๓๑๑ นายวสันต  เปยมฤกษ 
 ๓๑๒ นายวสันต  อินทราวุธ 
 ๓๑๓ นายวัฒนพงษ  ก่ิงแกว 
 ๓๑๔ นายวัฒนา  คําแสนพันธ 
 ๓๑๕ นายวันชัย  ธงชัย 
 ๓๑๖ นายวันชัย  บุญมา 
 ๓๑๗ นายวันชัย  วุฒิพันธ 
 ๓๑๘ นายวันชัย  สายสุวรรณ 
 ๓๑๙ นายวันชัย  สุวรรณภูมิ 
 ๓๒๐ นายวันไชย  สุนทรพิพัฒนกุล 

 ๓๒๑ นายวัลยนต  ปาต๊ิบ 
 ๓๒๒ นายวิกิจ  โชคนําธัมนุกิจ 
 ๓๒๓ นายวิจัย  รุงเรือง 
 ๓๒๔ นายวิจิตร  จันทวัง 
 ๓๒๕ นายวิชนุ  จําปา 
 ๓๒๖ นายวิชัย  เคลือบสําราญ 
 ๓๒๗ นายวิชัย  จันทรยอด 
 ๓๒๘ นายวิชัย  นรินญา 
 ๓๒๙ นายวิเชียร  ดวงฉุน 
 ๓๓๐ นายวิเชียร  แปงใจ 
 ๓๓๑ นายวิเชียร  ราคาย่ิง 
 ๓๓๒ นายวิเชียร  วรรณสิทธิ์ 
 ๓๓๓ นายวิเชียร  สีลาดเลา 
 ๓๓๔ นายวิทยา  กาแกว 
 ๓๓๕ นายวิทยา  สุขประดิษฐ 
 ๓๓๖ นายวิทูร  พรหมเพชร 
 ๓๓๗ นายวิมล  แสนแปง 
 ๓๓๘ นายวิรัตน  ติไชย 
 ๓๓๙ นายวิรัตน  วงศศรีรักษ 
 ๓๔๐ นายวิโรจน  วัฒนวิเชียร 
 ๓๔๑ นายวิโรจน  สุบการี 
 ๓๔๒ นายวิลาศ  อินพฤกษา 
 ๓๔๓ นายวิเวก  สมัครแกว 
 ๓๔๔ นายวิเศษ  มโนขันธ 
 ๓๔๕ นายวิเศษ  ใหญสมบูรณ 
 ๓๔๖ นายวิสิษฐ  โสภาภูมิ 
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 ๓๔๗ นายวีรยุทธ  โพธิสุนทร 
 ๓๔๘ นายวีรวุฒิ  วุนอภัย 
 ๓๔๙ นายวีรศักด์ิ  วงษบุตร 
 ๓๕๐ นายวีระ  กลีบขจร 
 ๓๕๑ นายวีระ  วานิชกุล 
 ๓๕๒ นายวีระชาติ  สุคนธเสนี 
 ๓๕๓ นายวีระพงษ  จันทรลาด 
 ๓๕๔ นายวีระพงษ  เวียงชัย 
 ๓๕๕ นายวีระศักด์ิ  เพชรรัตน 
 ๓๕๖ นายวุฒิพงษ  ปงกองแกว 
 ๓๕๗ นายศรัญ  คุมสา 
 ๓๕๘ นายศริ  มีวันเนือง 
 ๓๕๙ นายศรีวรรณ  กาวิละพันธ 
 ๓๖๐ นายศักดา  จันทาพูน 
 ๓๖๑ นายศักด์ิชาย  พรหมเรนทร 
 ๓๖๒ นายศิรินทร  ชูมาก 
 ๓๖๓ นายศิริพันธ  พงษประเสริฐ 
 ๓๖๔ นายศุภชัย  ศรีจันทรดร 
 ๓๖๕ นายศุภณัฏฐ  ปลุกใจราษฎร 
 ๓๖๖ นายศุภมิตร  เชนประโคน 
 ๓๖๗ นายศุภโรจน  บุตรสิงขรณ 
 ๓๖๘ นายศุภสิทธิ์  วีระพันธุ 
 ๓๖๙ นายสงกรานต  หมานมานะ 
 ๓๗๐ นายสงวน  กลมเกลี้ยง 
 ๓๗๑ นายสงวน  สทานสัตย 
 ๓๗๒ นายสงัด  กาวิน 

 ๓๗๓ นายสงัด  แตงออน 
 ๓๗๔ นายสถิตย  ภูทิพย 
 ๓๗๕ นายสนอง  เกยงค 
 ๓๗๖ นายสนอง  ขวัญคํา 
 ๓๗๗ นายสนั่น  เมฆโพธิ 
 ๓๗๘ นายสนทิ  หนูพวง 
 ๓๗๙ นายสมเกียรติ  พานพบ 
 ๓๘๐ นายสมเกียรติ  อินมะณี 
 ๓๘๑ นายสมควร  ชายะกุล 
 ๓๘๒ นายสมควร  สารพัฒน 
 ๓๘๓ นายสมควร  ไสยมรรคา 
 ๓๘๔ นายสมจิต  เทพทรงพัฒนา 
 ๓๘๕ นายสมจิตร  พรมโชติ 
 ๓๘๖ นายสมจิตร  รังกลาง 
 ๓๘๗ นายสมเจตน  ศักด์ิวงค 
 ๓๘๘ นายสมชัย  นิ่มนวล 
 ๓๘๙ นายสมชัย  สงเสริมสกุล 
 ๓๙๐ นายสมชาติ  ชุมฤทธิ์ 
 ๓๙๑ นายสมชาย  เกงสาริกัน 
 ๓๙๒ นายสมชาย  ขัดเชียงราย 
 ๓๙๓ นายสมชาย  ภูแกว 
 ๓๙๔ นายสมชาย  ร่ืนภาคตะยะ 
 ๓๙๕ นายสมชาย  สงพูล 
 ๓๙๖ นายสมทรัพย  ศรีหนองจิก 
 ๓๙๗ นายสมนึก  คําภีระ 
 ๓๙๘ นายสมนึก  ทองนาค 



 หนา   ๒๒๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓๙๙ นายสมบัติ  หลักฐาน 
 ๔๐๐ นายสมบูรณ  ลังกาพิน 
 ๔๐๑ นายสมบูรณ  สมใจ 
 ๔๐๒ นายสมปราชญ  มาศมาลัย 
 ๔๐๓ นายสมปอง  ภูสูงเนิน 
 ๔๐๔ นายสมพงษ  จีระยา 
 ๔๐๕ นายสมพงษ  พิลาวงศ 
 ๔๐๖ นายสมพงษ  สารเถื่อนแกว 
 ๔๐๗ นายสมพร  เชาวลิต 
 ๔๐๘ นายสมพร  หิรัญโรจน 
 ๔๐๙ นายสมพล  บัวเทศ 
 ๔๑๐ นายสมพล  แสนคํา 
 ๔๑๑ นายสมภาคย  บุญฉาบพา 
 ๔๑๒ วาที่รอยตรี  สมยศ  ภูเวียนวงศ 
 ๔๑๓ นายสมลักษณ  ศุภเสถียร 
 ๔๑๔ นายสมลักษณ  สิทธิหาญ 
 ๔๑๕ นายสมศักด์ิ  คาจันทร 
 ๔๑๖ นายสมศักด์ิ  เครือใจยา 
 ๔๑๗ นายสมศักด์ิ  นิ่มสุพรรณ 
 ๔๑๘ นายสมศักด์ิ  บุตรดี 
 ๔๑๙ นายสมศักด์ิ  มโนหาญ 
 ๔๒๐ นายสมศักด์ิ  ฤทธิ์มาก 
 ๔๒๑ นายสมัย  ใจเสมอ 
 ๔๒๒ นายสมาน  ไชยเพียร 
 ๔๒๓ นายสมาน  ทิพนี 
 ๔๒๔ นายสมาน  มาจันทึก 

 ๔๒๕ นายสมิง  ศิลปคง 
 ๔๒๖ นายสมุทรชัย  มังสาลี 
 ๔๒๗ นายสรรเสริญ  ชุมสุข 
 ๔๒๘ นายสฤษด์ิ  ศรีวิทยา 
 ๔๒๙ นายสวงษ  คงรอด 
 ๔๓๐ นายสวัสด์ิ  คุมกุดหวา 
 ๔๓๑ นายสวัสด์ิ  สิงหสุข 
 ๔๓๒ นายสวาท  นนทพละ 
 ๔๓๓ นายสวาสดิ์  ศรีบุบผา 
 ๔๓๔ นายสะทาน  บรรดา 
 ๔๓๕ นายสังคม  หาญสงคราม 
 ๔๓๖ นายสันติ  ศรีไพวรรณ 
 ๔๓๗ นายสันติ  โสประดิษฐ 
 ๔๓๘ นายสันต  สุริยันต 
 ๔๓๙ นายสัมฤทธิ์  อยูคะเชนทร 
 ๔๔๐ นายสาคร  พงศตุย 
 ๔๔๑ นายสาคร  มะลิดา 
 ๔๔๒ นายสาธิต  อาจนาเสียว 
 ๔๔๓ นายสาธิต  อินทรทัศน 
 ๔๔๔ นายสําเริง  คันธมาศน 
 ๔๔๕ นายสิทธิชัย  เจ้ียงย่ี 
 ๔๔๖ นายสิทธิเวช  พรหมดา 
 ๔๔๗ นายสิทธิ์  แปงใจ 
 ๔๔๘ นายสีทวน  คํางาม 
 ๔๔๙ นายสืบตระกูล  มิลินทานุช 
 ๔๕๐ นายสุกิจ  แมนยํา 
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 ๔๕๑ นายสุขสันต  ทองขาว 
 ๔๕๒ นายสุจิรันด  จันทวงษ 
 ๔๕๓ นายสุชาติ  วงคชื่น 
 ๔๕๔ นายสุชาติ  อุบลบาน 
 ๔๕๕ นายสุเทพ  นาสัก 
 ๔๕๖ นายสุเทพ  สินชัย 
 ๔๕๗ นายสุธน  ไชยพงษ 
 ๔๕๘ นายสุธน  ปนแกว 
 ๔๕๙ นายสุนทร  บุญสิงห 
 ๔๖๐ นายสุนทร  สิงหใจ 
 ๔๖๑ นายสุนิตย  สมประสงค 
 ๔๖๒ นายสุพจน  ทิพยปญญา 
 ๔๖๓ นายสุพจน  ศรีออน 
 ๔๖๔ นายสุพจน  อุปละ 
 ๔๖๕ นายสุพรรณ  สุขพี้ 
 ๔๖๖ นายสุพรรณ  หันตุลา 
 ๔๖๗ นายสุพล  มะลิวัลย 
 ๔๖๘ นายสุพันธ  อินทะแสง 
 ๔๖๙ นายสุเพียร  รอดแกว 
 ๔๗๐ นายสุภพ  พรหมมินทร 
 ๔๗๑ นายสุภาพ  สารมะโน 
 ๔๗๒ นายสุเมธ  สระคํา 
 ๔๗๓ นายสุรจิตร  สุริยะจันทร 
 ๔๗๔ นายสุรชัย  ทางลิขิตกุล 
 ๔๗๕ นายสุรเชษฐ  แฟงฟอย 
 ๔๗๖ นายสุรเทพ  แสงวิโรจนฤทธิ์ 

 ๔๗๗ นายสุรพงษ  เอโกบล 
 ๔๗๘ นายสุรพล  จารุพงศ 
 ๔๗๙ นายสุรพล  พิชัยพรหม 
 ๔๘๐ นายสุรพล  สายดํา 
 ๔๘๑ นายสุรพล  อันพัฒนากูล 
 ๔๘๒ นายสุรวิทย  รักษวิศิษฏกุล 
 ๔๘๓ นายสุรศักด์ิ  แกวชุม 
 ๔๘๔ นายสุรศักด์ิ  เข็มทิศ 
 ๔๘๕ นายสุรศักด์ิ  ถาวร 
 ๔๘๖ นายสุรสิทธิ์  เลยหยุด 
 ๔๘๗ นายสุระเชษฐ  นาโสม 
 ๔๘๘ นายสุรัตน  สุขสบาย 
 ๔๘๙ นายสุริทธิ์  ยมจันทร 
 ๔๙๐ นายสุริยวงศ  สุริยุทธ 
 ๔๙๑ นายสุริยา  อินชาวนา 
 ๔๙๒ นายสุโรจน  สิงหกัณฑ 
 ๔๙๓ นายสุวรรณ  โชคกลาง 
 ๔๙๔ นายสุวรรณ  สุวรรณา 
 ๔๙๕ นายสุวัฒน  สุรินตะ 
 ๔๙๖ นายสุวัตร  ศรีโททุม 
 ๔๙๗ นายสุวิทย  วงษจันทึก 
 ๔๙๘ นายสุเอียด  คงเย็น 
 ๔๙๙ นายเสกสรรค  ศรีบุศยกุล 
 ๕๐๐ นายเสง่ียม  จิตจักร 
 ๕๐๑ นายเสนห  บุญจันทร 
 ๕๐๒ นายเสนห  แฝงสวรรค 
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 ๕๐๓ นายเสนี่ย  สวนดอกไม 
 ๕๐๔ นายเสนีย  ฤทธิสุนทร 
 ๕๐๕ นายเสริมศักด์ิ  บุญนา 
 ๕๐๖ นายเสรี  ทองแยม 
 ๕๐๗ นายเสรี  ผุดเพชรแกว 
 ๕๐๘ นายเสรีย  แปนคง 
 ๕๐๙ นายเสวียน  บุญศรี 
 ๕๑๐ นายแสวง  คงเมือง 
 ๕๑๑ นายแสวง  ย่ิงโยงสัน 
 ๕๑๒ นายโสภณ  อุนเรือน 
 ๕๑๓ นายไสว  ไชยรัตน 
 ๕๑๔ นายหลวน  ชวงโชติ 
 ๕๑๕ นายหิรัญ  นันตา 
 ๕๑๖ นายอดิศักด์ิ  กลิ่นโกสุม 
 ๕๑๗ นายอดิศักด์ิ  คําสงค 
 ๕๑๘ นายอดิศักด์ิ  ตันติตระการวัฒนา 
 ๕๑๙ นายอดิศักด์ิ  ราชสีห 
 ๕๒๐ นายอดิศักด์ิ  สีดาเพ็ง 
 ๕๒๑ นายอดิสรณ  ผาโคตร 
 ๕๒๒ นายอติศักด์ิ  ธรรมประสิทธิ์ 
 ๕๒๓ นายอนันต  กันยะธง 
 ๕๒๔ นายอนันต  ขันทอง 
 ๕๒๕ นายอนันต  จุลธง 
 ๕๒๖ นายอนันต  ชิตเกษร 
 ๕๒๗ นายอนันต  นาคํา 
 ๕๒๘ นายอนันต  ภูยาธร 

 ๕๒๙ นายอนันต  ลวกไธสง 
 ๕๓๐ นายอนุรักษ  บุรุษพัฒน 
 ๕๓๑ นายอภิชัย  ใจตอม 
 ๕๓๒ นายอภิชาติ  สาประเสริฐ 
 ๕๓๓ นายอภิศักด์ิ  จันทรมินทร 
 ๕๓๔ นายอมร  บุญฮอง 
 ๕๓๕ นายอรรถพล  ปกกาเวสา 
 ๕๓๖ นายอราม  มนตชัยภูมิ 
 ๕๓๗ นายอรุณ  พายัพทิวา 
 ๕๓๘ นายอรุณพงศ  ศรีรัตนาภรณ 
 ๕๓๙ นายอวิรุทธ  ธรรมราช 
 ๕๔๐ นายอากร  บรรพลา 
 ๕๔๑ นายอาคม  เนื้อแกว 
 ๕๔๒ นายอาทร  วงษสงา 
 ๕๔๓ นายอารมณ  อินฉวน 
 ๕๔๔ นายอํานวย  คํายอง 
 ๕๔๕ นายอําพล  แพบุตร 
 ๕๔๖ นายอิทธิพล  เลิศพิชญเมธา 
 ๕๔๗ นายอิทธิสุนทร  ขันทะสีมา 
 ๕๔๘ นายอินทรเนตร  เทพกุนา 
 ๕๔๙ นายอุดม  ทรัพยมูล 
 ๕๕๐ นายอุดม  รัตนปราการ 
 ๕๕๑ นายอุดม  แสนราชา 
 ๕๕๒ นายอุดม  อาฎาวุธวงศกร 
 ๕๕๓ นายอุดมศักด์ิ  สุมมาตย 
 ๕๕๔ นายอุทัย  โกแสน 
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 ๕๕๕ นายอุทัย  ดลจํารัส 
 ๕๕๖ นายอุทัย  ทองวล 
 ๕๕๗ นายเอกชัย  เวศนารัตน 
 ๕๕๘ นายเอกพล  กํามา 
 ๕๕๙ นายเอนก  ดลเอี่ยม 
 ๕๖๐ นายเอนก  พิมพุฒิ 
 ๕๖๑ นายเอนก  ศรีอักษร 
 ๕๖๒ นางกนกทิพย  ปรีพูล 
 ๕๖๓ นางกนกพร  นาคิน 
 ๕๖๔ นางกรรณิกา  สะและนอย 
 ๕๖๕ นางกฤษฎาพร  บุตรแกว 
 ๕๖๖ นางสาวกังสดาล  ชัยยศ 
 ๕๖๗ นางกัญชนา  เสือแสงทอง 
 ๕๖๘ นางกัญญา  ธรรมประสิทธิ์ 
 ๕๖๙ นางกัลยา  จรเอียด 
 ๕๗๐ นางกัลยา  โพธิบํารุง 
 ๕๗๑ นางกาญจนา  ดํารักษ 
 ๕๗๒ นางเกษร  ธรรมสิทธิ์ 
 ๕๗๓ นางเกสร  ปญญาสีห 
 ๕๗๔ นางเกื้อกูล  เชนประโคน 
 ๕๗๕ นางแกวพา  คุมกล่ํา 
 ๕๗๖ นางเขมวรรณ  ดวงจันทร 
 ๕๗๗ นางคนึงนิจ  กลมกลอม 
 ๕๗๘ นางสาวคมคาย  ผูแส 
 ๕๗๙ นางเครือวัลย  ปญญาสิทธิ์ 
 ๕๘๐ นางจงกลนี  คลายคลึง 

 ๕๘๑ นางจงรัก  จันทรไพร 
 ๕๘๒ นางจรัสศรี  ลังการพินธุ 
 ๕๘๓ นางจันทรเพ็ญ  บุตรจันทร 
 ๕๘๔ นางสาวจันทรศรี  จอมอิ่น 
 ๕๘๕ นางสาวจารุณี  ศรีสวัสด์ิ 
 ๕๘๖ นางสาวจารุวรรณ  เถินบุรินทร 
 ๕๘๗ นางจําเนียร  แสนราชา 
 ๕๘๘ นางจิตติมา  อนถาวร 
 ๕๘๙ นางจิตราพร  ถิระโคตร 
 ๕๙๐ นางจินดา  จําปา 
 ๕๙๑ นางจินตนา  เหลาฤทธิ์ 
 ๕๙๒ นางจิระพร  ปนผสม 
 ๕๙๓ นางสาวจิราภรณ  มาคิน 
 ๕๙๔ นางจีรานันท  พึ่งสําเภา 
 ๕๙๕ นางจุฑามาส  บุญโกมล 
 ๕๙๖ นางแจมจันทร  วงคคําฟูเจริญ 
 ๕๙๗ นางฉวีวรรณ  บุตรสิงขรณ 
 ๕๙๘ นางฉันทนา  เย่ียงพฤกษาวัลย 
 ๕๙๙ นางเฉลิมวรรณ  มหาวงค 
 ๖๐๐ นางสาวชนาไล  ทิพมนต 
 ๖๐๑ นางชมัยพร  สุริยศ 
 ๖๐๒ นางชุลีพร  ทรัพยสิน 
 ๖๐๓ นางชูศรี  คงเพชรศักด์ิ 
 ๖๐๔ นางชูศรี  จําปา 
 ๖๐๕ นางชูศรี  วังมณี 
 ๖๐๖ นางฌัษดารา  วินิจวุฒิวงศ 



 หนา   ๒๒๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๖๐๗ นางญาณิน  อึ้งประภา 
 ๖๐๘ นางณัฐญามน  กาญจนะ 
 ๖๐๙ นางดรุณี  เพชรศักดา 
 ๖๑๐ นางดวงจิตต  รัตนหาญ 
 ๖๑๑ นางดวงเดือน  สมวัฒนศักด์ิ 
 ๖๑๒ นางแดงตอย  วัฒนานันท 
 ๖๑๓ นางทรงพร  สินธุป 
 ๖๑๔ นางสาวทองคํา  เคร่ืองเนียม 
 ๖๑๕ นางทองศรี  สลีหลา 
 ๖๑๖ นางทองศรี  อิ่มย้ิม 
 ๖๑๗ นางทองเหรียญ  โยธา 
 ๖๑๘ นางสาวทัศนีย  รัตนรุงเจริญ 
 ๖๑๙ นางสาวทิพยสุดา  โสภณพินิจ 
 ๖๒๐ นางสาวทิพาธร  มาศจรูญ 
 ๖๒๑ นางนงเยาว  พึ่งชื่น 
 ๖๒๒ นางนพพร  เจริญ 
 ๖๒๓ นางนภา  สาระศรี 
 ๖๒๔ นางสาวนภาจรัส  อํามาตยโยธิน 
 ๖๒๕ นางนภารัตน  แขงขัน 
 ๖๒๖ นางนลินี  เจริญบวรศักด์ิ 
 ๖๒๗ นางนันทา  ติงสมบัติยุทธ 
 ๖๒๘ นางสาวนารถฤดี  พันธทอง 
 ๖๒๙ นางนิตยา  ประเสริฐวิทยากิจ 
 ๖๓๐ นางนิภา  คําปนต๊ิบ 
 ๖๓๑ นางนิภาภรณ  สนิทพันธ 
 ๖๓๒ นางนิศารัตน  โหราเรือง 

 ๖๓๓ นางบัวไข  ภูมีศรี 
 ๖๓๔ นางบัวนอย  ชาญศิริ 
 ๖๓๕ นางบุญยืน  บัวราษฎร 
 ๖๓๖ นางบุญเสริม  คุมเนตร 
 ๖๓๗ นางบุญเสริม  หนูนอย 
 ๖๓๘ นางบุลภรณ  เบี้ยวมั่น 
 ๖๓๙ นางปฐมาภรณ  รินมุกดา 
 ๖๔๐ นางประกายแกว  แกวอุดรศรี 
 ๖๔๑ นางประณีต  ศรีอินทร 
 ๖๔๒ นางประทุม  มวงทอง 
 ๖๔๓ นางประทุม  สุริยะ 
 ๖๔๔ นางประทุมพร  สายวาณิชย 
 ๖๔๕ นางประไพวรรณ  ทศสําราญ 
 ๖๔๖ นางประวิทย  เจริญคร 
 ๖๔๗ นางสาวปรานอม  คงคาหลวง 
 ๖๔๘ นางปริณดา  เยาวธานี 
 ๖๔๙ นางปรีชา  หลวงพิทักษ 
 ๖๕๐ นางปรียา  ทองมาก 
 ๖๕๑ นางปาจรีย  โพนพุฒ 
 ๖๕๒ นางเปรมฤดี  ธนะคําดี 
 ๖๕๓ นางเปรมฤดี  ศิลานิล 
 ๖๕๔ นางสาวผกาพรรณ  พันธุสงา 
 ๖๕๕ นางสาวผจงจิตร  ชวงชุณหสอง 
 ๖๕๖ นางผไทมาศ  วิรุฬปกษี 
 ๖๕๗ นางพงษพรรณ  ประดิษฐผล 
 ๖๕๘ นางสาวพยอม  วุฒิสวัสด์ิ 
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เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๖๕๙ นางพรพิมล  ทองงาม 
 ๖๖๐ นางพรเพ็ญ  กุลศิริ 
 ๖๖๑ นางพรสวรรค  สุทธกุล 
 ๖๖๒ นางพวงนาค  มวงย้ิมพงษ 
 ๖๖๓ นางพะเยาว  ปทมามาลย 
 ๖๖๔ นางพัชรภรณ  ภูสวัสด์ิ 
 ๖๖๕ นางพัชรา  ภัทรพิธาน 
 ๖๖๖ นางสาวพัชรีรัศม  ย้ิมจํารัส 
 ๖๖๗ นางพิกุล  ปกสังขเณ 
 ๖๖๘ นางพิกุล  ภูทิพย 
 ๖๖๙ นางพิมพใจ  พัฒนศิริพงษ 
 ๖๗๐ นางพิลัยลักษณ  หลาทุม 
 ๖๗๑ นางพิศมัย  มูลศรี 
 ๖๗๒ นางพิสมัย  สามัคคี 
 ๖๗๓ นางพูนศรี  สังขโพธิ์ 
 ๖๗๔ นางพูลศรี  ไสยมรรคา 
 ๖๗๕ นางเพ็ญศรี  ศรียะ 
 ๖๗๖ นางสาวเพ็ญศรี  หินเธาว 
 ๖๗๗ นางเพลินพิศ  สมใส 
 ๖๗๘ นางไพรศรี  รัตนะ 
 ๖๗๙ นางไพวรรณ  สรรพโส 
 ๖๘๐ นางไพวรรณ  ศิริสัญลักษณ 
 ๖๘๑ นางภณิดา  ชัยปญญา 
 ๖๘๒ นางภัทราภรณ  มุงสวัสด์ิ 
 ๖๘๓ นางภาษิตา  แกวเลื่อมใส 
 ๖๘๔ นางภาสุนี  ดลจํารัส 

 ๖๘๕ นางภีรนุช  ดวงชมภู 
 ๖๘๖ นางภุมรินทร  ปญญาใส 
 ๖๘๗ นางสาวมลธิรา  ล่ิมอาภรณ 
 ๖๘๘ นางสาวมลฤดี  เพ็ญธัญกิจ 
 ๖๘๙ นางมะยม  เนียมสุวรรณ 
 ๖๙๐ นางมัญจณา  อนุสนธิ 
 ๖๙๑ นางมัลลิกา  ศึกษากิจ 
 ๖๙๒ นางมาลินี  ดรุณพันธ 
 ๖๙๓ นางยุพา  พลอมร 
 ๖๙๔ นางสาวยุภาพร  วงศรัตนชัย 
 ๖๙๕ นางยุภาพรรณ  แสนบาน 
 ๖๙๖ นางยุภารัตน  อินภูวา 
 ๖๙๗ นางเยาวรัตน  ธีระวงศสกุล 
 ๖๙๘ นางรจนรินทร  จันทรทรง 
 ๖๙๙ นางรัตติยา  ขวัญคํา 
 ๗๐๐ นางรัตนาภรณ  สีสวาสด์ิ 
 ๗๐๑ นางราตรี  ยศศรี 
 ๗๐๒ นางราตรี  ยอดเพชร 
 ๗๐๓ นางรุจี  มาศงามเมือง 
 ๗๐๔ นางเรณู  ศรีกรินทร 
 ๗๐๕ นางเรวดี  พิสิฐพิพัฒนา 
 ๗๐๖ นางฤทัยทิพย  จุมพิศ 
 ๗๐๗ นางสาวลออง  วงษสูง 
 ๗๐๘ นางสาวละคร  หนองหาง 
 ๗๐๙ นางละออ  ริญญา 
 ๗๑๐ นางละเอียด  ปญเศษ 
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 ๗๑๑ นางลัดดาวัลย  วัฒโน 
 ๗๑๒ นางวรญาดา  เหลาเจษฎา 
 ๗๑๓ นางวรรณา  แกววงค 
 ๗๑๔ นางวรรณา  ศรีสารากร 
 ๗๑๕ นางวรรษิดา  หร่ีจินดา 
 ๗๑๖ นางวัชราภรณ  มณฑาจันทร 
 ๗๑๗ นางวัฒนา  พรหมมินทร 
 ๗๑๘ นางวัฒนีย  ธุระสิทธิ์ 
 ๗๑๙ นางวันดี  พรหมบุญ 
 ๗๒๐ นางวันทนี  บุญจันทร 
 ๗๒๑ นางวันนา  เล็กวิไล 
 ๗๒๒ นางวันเพ็ญ  หมองนัน 
 ๗๒๓ นางวันใหม  รอดโฉม 
 ๗๒๔ นางสาววัลภา  วรสุทธิพงษ 
 ๗๒๕ นางวัลยวลี  แกนลา 
 ๗๒๖ นางวัลลภา  แซมสีมวง 
 ๗๒๗ นางวาสนา  ไชยานนท 
 ๗๒๘ นางวาสนา  บุญพรอมอาษา 
 ๗๒๙ นางวาสนา  ศรีนอก 
 ๗๓๐ นางวิเจียม  ประจง 
 ๗๓๑ นางวิภาพร  บุปผาพันธ 
 ๗๓๒ นางวิภารัตน  ศักด์ิศิริรักษ 
 ๗๓๓ นางวิรัตน  ไชยชวย 
 ๗๓๔ นางวิไลลักษณ  ยางปอม 
 ๗๓๕ นางเวียน  กันเมือง 
 ๗๓๖ นางศรีเพ็ญ  สุจิวรณ 

 ๗๓๗ นางศรีแพร  ณ  เชียงใหม 
 ๗๓๘ นางศรีวรรณ  ศรีชุม 
 ๗๓๙ นางศรีสมร  กองอินทร 
 ๗๔๐ นางศิถินันท  จิตจาตุรันต 
 ๗๔๑ นางศิริกุล  ลิบสิทธิกุล 
 ๗๔๒ นางศิริพร  คงเจริญเขตร 
 ๗๔๓ นางศิริพร  ประทุมวงศ 
 ๗๔๔ นางศิริพร  ลอแมอามิง 
 ๗๔๕ นางศุภลักษณ  กลับนวม 
 ๗๔๖ นางสงวนศรี  ลอยทอง 
 ๗๔๗ นางสดศรี  พึ่มชัย 
 ๗๔๘ นางสนม  วงศา 
 ๗๔๙ นางสนิท  ยอดพันธ 
 ๗๕๐ นางสมควร  ถุงเงิน 
 ๗๕๑ นางสมควร  ยุทธวิธี 
 ๗๕๒ นางสมจติ  เรือนมั่น 
 ๗๕๓ นางสาวสมนึก  สํารวลหันต 
 ๗๕๔ นางสมบัติ  สุวนานนท 
 ๗๕๕ นางสมบูรณ  เขาไขแกว 
 ๗๕๖ นางสมบูรณ  หมั่นความเพียร 
 ๗๕๗ นางสมปอง  สระบัวบาน 
 ๗๕๘ นางสมพร  จันทรประทักษ 
 ๗๕๙ นางสาวสมพร  ฉัตรสาระกูล 
 ๗๖๐ นางสมวรรณ  เจตนจันทร 
 ๗๖๑ นางสมศรี  ผึ้งทอง 
 ๗๖๒ นางสมหวัง  โพธิราช 
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เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๗๖๓ นางสรอยแกว  ปงปญญายืน 
 ๗๖๔ นางสอิ้ง  ฉิมเล็ก 
 ๗๖๕ นางสาวสะอาด  ศรีทอง 
 ๗๖๖ นางสาคร  วิเชียรลม 
 ๗๖๗ นางสาคร  สิทธิไกรพงษ 
 ๗๖๘ นางสานิต  บุญปทุมพงศ 
 ๗๖๙ นางสายจันทร  พันธุโยธิน 
 ๗๗๐ นางสายพร  ใจมูล 
 ๗๗๑ นางสายสมร  เข่ือนสิริมงคล 
 ๗๗๒ นางสายหยุด  รอดประยูร 
 ๗๗๓ นางสายัณต  คงเย็น 
 ๗๗๔ นางสําเริง  หมื่นระยา 
 ๗๗๕ นางสิทธา  พรหมดวง 
 ๗๗๖ นางสินีนารถ  วิเศษวงษา 
 ๗๗๗ นางสิริกร  เหมหงษทอง 
 ๗๗๘ นางสิริพร  ธนะสินธุ 
 ๗๗๙ นางสิริเพชร  ไทยถาวร 
 ๗๘๐ นางสิริอร  อนันทภูมิมา 
 ๗๘๑ นางสุกัญญา  กาสุริยะ 
 ๗๘๒ นางสุจิตรา  จันทโชติ 
 ๗๘๓ นางสดุใจ  พงษเพียจันทร 
 ๗๘๔ นางสุดา  ริยาพันธ 
 ๗๘๕ นางสุดารัตน  คําภูออน 
 ๗๘๖ นางสุทิพย  เพ็ชรสังข 
 ๗๘๗ นางสุธาสินี  ลาสา 
 ๗๘๘ นางสุนิดา  ธีรางศุ 

 ๗๘๙ นางสุนิตย  กานจันทร 
 ๗๙๐ นางสุนิสา  คชอัมพล 
 ๗๙๑ นางสุนีย  วิเชียร 
 ๗๙๒ นางสุบงกช  บุญเพิ่ม 
 ๗๙๓ นางสุภร  พลสาเดช 
 ๗๙๔ นางสาวสุภาวดี  บุญประสิทธิ์ 
 ๗๙๕ นางสาวสุภาวัลย  อุดมชาติ 
 ๗๙๖ นางสุรีย  นาโสม 
 ๗๙๗ นางสุรียพร  อินทยศ 
 ๗๙๘ นางสุวพร  แสงทอง 
 ๗๙๙ นางเสงี่ยม  เกษแกว 
 ๘๐๐ นางโสพิศ  ตะเล็ม 
 ๘๐๑ นางโสภา  กาละดี 
 ๘๐๒ นางหทัยกาญจน  ไชยวงศคํา 
 ๘๐๓ นางอโณทัย  นุตะศะริน 
 ๘๐๔ นางอนงค  ตันติตระการวัฒนา 
 ๘๐๕ นางอภัยวรรณ  จันทโชติ 
 ๘๐๖ นางอมรพรรณ  มุนนี 
 ๘๐๗ นางอรพรรณ  จารุเศรณี 
 ๘๐๘ นางอรภา  วัฒนินทร 
 ๘๐๙ นางอรวรรณ  เกงสนาม 
 ๘๑๐ นางอรวรรณ  วองไว 
 ๘๑๑ นางอรสา  ไชยมนตรี 
 ๘๑๒ นางอรสา  ศรีสุด 
 ๘๑๓ นางอรุณี  หาภา 
 ๘๑๔ นางอาภรณ  ทานศิลา 
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 ๘๑๕ นางอารี  วรรณกุล 
 ๘๑๖ นางสาวอารี  สรอยสกุล 
 ๘๑๗ นางอารี  หมั่นทรัพย 

 ๘๑๘ นางอารียพันธ  อุปนิสากร 
 ๘๑๙ นางอําพลอย  สุพรรณ 
 ๘๒๐ นางอุรัสณีย  จิงหะรานนท 

กรมสงเสริมสหกรณ 
 ๑ นายกรณัฐ  พฤกษชัยกุล 
 ๒ นายขจรศักด์ิ  ไตรธรรม 
 ๓ นายคํารณ  พวงมณี 
 ๔ นายจรูญ  สมาธิ 
 ๕ นายชนวน  เสือทวม 
 ๖ นายชัยวัฒน  ชูเวทย 
 ๗ นายชัยวัฒน  ซายห่ัน 
 ๘ นายชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท 
 ๙ นายชาลี  ประจงการ 
 ๑๐ นายชูวิทย  ศรีวงษา 
 ๑๑ นายเชวง  ดิลกอุดมชัย 
 ๑๒ นายเซาะฮารียา  แลแฮ 
 ๑๓ นายณรงคพล  พัฒนศรี 
 ๑๔ นายณัฐวุฒิ  เหลารบ 
 ๑๕ นายถนอม  ประทุม 
 ๑๖ นายทวีศักด์ิ  ยังใหผล 
 ๑๗ นายธนิต  จันทรประทีป 
 ๑๘ นายธวัชชัย  ฤกษเกลี้ยง 
 ๑๙ นายนิกร  ศรชวย 
 ๒๐ นายนิติ  ดาราหะ 
 ๒๑ นายบรรพต  เพชรเจริญ 

 ๒๒ นายประทปี  ทองหอม 
 ๒๓ นายประวิทย  วิเชียรโชติ 
 ๒๔ นายปยะ  รัตนชนกวงศ 
 ๒๕ นายพงษชัย  วงษเมตตา 
 ๒๖ นายพงษศักด์ิ  เงินใส 
 ๒๗ นายพิเชษฐ  ทองสอน 
 ๒๘ นายพิศิษฐ  ฉันทแตง 
 ๒๙ นายพิสิษฐ  ธรรมโวหาร 
 ๓๐ นายพีรพนธ  กิจโกศล 
 ๓๑ นายไพรัตน  รวมชาติ 
 ๓๒ นายภานุวัฒน  ณ  นครพนม 
 ๓๓ นายภาสันต  นุพาสันต 
 ๓๔ นายมงคล  สุโนภักด์ิ 
 ๓๕ นายมะรีเปง  เจะแล 
 ๓๖ นายมานะ  บิลอะหมาด 
 ๓๗ นายมาโนช  วรรณบุตร 
 ๓๘ นายรอแม  ปาเนาะ 
 ๓๙ นายเรวัตร  กอวงศกาญจน 
 ๔๐ นายเรืองชัย  โชคชัยมงคล 
 ๔๑ นายวัจนพงษ  จันทรวงศ 
 ๔๒ นายวิทยา  บรรหารวุฒิไกร 



 หนา   ๒๓๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๔๓ นายวิทยา  สิริมาวรวุฒิ 
 ๔๔ นายวิทูร  โพธิ์ศรี 
 ๔๕ นายวิรัตน  กาฬเทพ 
 ๔๖ นายวิโรจน  รอดดํา 
 ๔๗ วาที่รอยตรี  ศานิต  โชติโรจน 
 ๔๘ นายศิลปชัย  คําบุตรดา 
 ๔๙ นายสมบูรณ  โพธิ์กระจาง 
 ๕๐ นายสมพงษ  ร่ืนฤทัย 
 ๕๑ นายสาโรช  จินดาวณิชย 
 ๕๒ นายสําราญ  เชื้อสุจริต 
 ๕๓ นายสิริชัย  เพงพินิจ 
 ๕๔ นายสุชล  ชนะคุม 
 ๕๕ นายสุบิน  เกิดสมบูรณ 
 ๕๖ นายสุพจน  มลิวัลย 
 ๕๗ นายสุพจน  วัฒนวิเชียร 
 ๕๘ นายสุรชัย  อิงสถิตธนวันต 
 ๕๙ นายสุรเดช  ขันธเสมา 
 ๖๐ นายสุรพล  นรสิงหธาดา 
 ๖๑ นายสุรศักด์ิ  นาคสวัสด์ิ 
 ๖๒ นายสุรินทร  ไชยสง 
 ๖๓ นายโสรส  สัมมานุช 
 ๖๔ นายอติชาต  วิเชียรมณี 
 ๖๕ นายอราม  ชาวบานกราง 
 ๖๖ นายอราม  บริสุทธิ์ 
 ๖๗ นายอุทัย  ชูตระกูล 

 ๖๘ นางกัลยา  จินดา 
 ๖๙ นางจรัสศรี  อมราภิบาล 
 ๗๐ นางชฎานิจ  แสงเพ็ชร 
 ๗๑ นางชไมพร  ศรศึก 
 ๗๒ นางนงคราญ  พุทธจง 
 ๗๓ นางนัดดา  เตชะประสาน 
 ๗๔ นางนาตยา  สุขปญญา 
 ๗๕ นางบังอร  ชุมภูมิ่ง 
 ๗๖ นางประพิศศรี  เชยสูงเนิน 
 ๗๗ นางสาวพราวพรรณ  สงวนแกว 
 ๗๘ นางมยุรี  แกวทองเมือง 
 ๗๙ นางรัตนาวรรณ  พงษทองเจริญ 
 ๘๐ นางลัดดา  สืบมะโนธรรม 
 ๘๑ นางสาววสุวัฒนา  พันธุแนน 
 ๘๒ นางวัฒนา  คร่ังสี 
 ๘๓ นางวันดี  ไกรพานนท 
 ๘๔ นางสมใจ  สวนเปยม 
 ๘๕ นางสมศรี  พงศศรีวัฒน 
 ๘๖ นางสาวสุดาวรรณ  สันติวิบูลย 
 ๘๗ นางสุภาวดี  พิสิฐเฉลิมพงศ 
 ๘๘ นางสุมนต  คงจันทร 
 ๘๙ นางแสงทอง  ปญญาแสงพานิชย 
 ๙๐ นางอัญชลี  ธนันทา 
 ๙๑ นางอุไร  ชวยขาว 



 หนา   ๒๓๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 ๑ นายกฤษณพงศ  แสนสม 
 ๒ นายเกรียงศักด์ิ  ศรีพุธสมบูรณ 
 ๓ นายเกียรติ  วิรัชพงศานนท 
 ๔ นายขวัญชัย  ยศบุญ 
 ๕ นายจิรวัฒน  เสมาทอง 
 ๖ นายเจริญ  จิตพิภพ 
 ๗ นายเฉลิมศักด์ิ  ภูบรรจงกิจ 
 ๘ นายชํานาญ  กลิ่นจันทน 
 ๙ นายชิตพล  มะกรูดอินทร 
 ๑๐ นายเชาว  คชกาสร 
 ๑๑ นายฐิติวัฒน  ชลิตมงคลกุล 
 ๑๒ นายณรัชต  จันทขันธ 
 ๑๓ นายถาวร  สุขสมพงษ 
 ๑๔ นายทนง  ชูชวย 
 ๑๕ นายทรงฤทธิ์  สุรการ 
 ๑๖ นายทรงวุฒิ  คาวิน 
 ๑๗ นายทรงวุฒิ  ณ  ปอมเพ็ชร 
 ๑๘ นายทวิก  วานิชชัย 
 ๑๙ นายทองสุข  วงศวรรณไพศาล 
 ๒๐ นายธราดล  วัชราวิวัฒน 
 ๒๑ นายธีระ  มหาวงศนันท 
 ๒๒ นายธีระพันธุ  เครือณรงค 
 ๒๓ นายนิรัติศัย  ฝปากดี 
 ๒๔ นายบรรหาร  วิทยารัฐ 
 ๒๕ นายบํานาญ  คงสมปราชญ 

 ๒๖ นายบุญรวย  โพธากาญ 
 ๒๗ นายปฐมชล  เนตรประภา 
 ๒๘ นายประจักษ  ทองฤทธิ์ 
 ๒๙ นายประทีป  ลาภบุตร 
 ๓๐ นายประยุทธ  บัวรอด 
 ๓๑ นายประเสริฐ  ภูริพันธุภิญโญ 
 ๓๒ นายประเสริฐ  วิมวัฒนานนท 
 ๓๓ นายพนม  กฤตนันท 
 ๓๔ นายพนม  จันตนา 
 ๓๕ นายพัฒนกิจ  จันทรศิริ 
 ๓๖ นายพันธนา  ตะพานแกว 
 ๓๗ นายพิทยา  วุฒิพันธุชัย 
 ๓๘ นายพินิจ  ขันธิโชติ 
 ๓๙ นายภาณุวัฒน  กุลพันธ 
 ๔๐ นายมนพ  รุงสุข 
 ๔๑ นายวัฒนา  ชวลี 
 ๔๒ นายวิชาญ  คงวิมล 
 ๔๓ นายวิชาญ  สมศรี 
 ๔๔ นายวินัย  สายปรีชา 
 ๔๕ นายวีระศักด์ิ  อุนจิตต 
 ๔๖ นายศักด์ิชาย  แกวศรีนวล 
 ๔๗ นายศุภกิจ  นฤมิตร 
 ๔๘ นายศุภชัย  เล็กเพ็ชร 
 ๔๙ นายสมชาย  คํ้าชู 
 ๕๐ นายสมชาย  ยุทธศิลปเสวี 



 หนา   ๒๓๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๕๑ นายสมปอง  อินทรทอง 
 ๕๒ นายสมพร  ภูพัฒนวิบูลย 
 ๕๓ นายสมศัณธ  รุงเพ็ชรวงศ 
 ๕๔ นายสมหวัง  นอยนงเยาว 
 ๕๕ นายสังวร  พรมอยู 
 ๕๖ นายสันติ  ชาวหวยหมาก 
 ๕๗ นายสามารถ  พิชัยโรจนรุง 
 ๕๘ นายสินชัย  ธรรมฉัตร 
 ๕๙ นายสุเทพ  รักชาติเจริญ 
 ๖๐ นายสุพจน  สถาพรวจนา 
 ๖๑ นายสุพล  เพาะพฤกษา 
 ๖๒ นายสุภาค  วงศเบี้ยสัจจ 
 ๖๓ นายสุรสิงห  สวัสดิสาร 
 ๖๔ นายสุวรรณ  บูราพรนุสรณ 
 ๖๕ นายอนุรักษ  คํามี 
 ๖๖ นายอาคม  เพิ่มนาม 
 ๖๗ นายอานันต  เสือเดช 
 ๖๘ นายอาวุธ  สุริยัน 
 ๖๙ นายอํานาจ  อุมานนท 
 ๗๐ นายอิทธิพงศ  ปรุงสิริพงศ 
 ๗๑ นายเอนก  ฉายเชิด 
 ๗๒ นางสาวกรรณิกา  ล้ิมพยานาค 
 ๗๓ นางสาวจรรยา  โชสิวสกุล 
 ๗๔ นางจรีรัตน  พานิชสรรพ 
 ๗๕ นางจิตติรัตน  รังสิโยภาส 
 ๗๖ นางทองคูณ  เนตรแสงศรี 

 ๗๗ นางทิพวรรณ  ตังตระกูล 
 ๗๘ นางธัญญา  ภูเกตุ 
 ๗๙ นางนภัสวรรณ  กองเอกภพ 
 ๘๐ นางนวลทิพย  จันทรสืบ 
 ๘๑ นางสาวนวลละออ  ตันทวีวงศ 
 ๘๒ นางนันทนา  สุขสวัสด์ิ 
 ๘๓ นางบุปผา  โทนะหงษา 
 ๘๔ นางปทิตตา  ดอนจันทรทอง 
 ๘๕ นางปราณี  โคกคาน 
 ๘๖ นางสาวพรรณทิพย  สันติภากรณ 
 ๘๗ นางพรรณพิมล  พลภักด์ิ 
 ๘๘ นางสาวพรสุข  ต้ังจิตติวัฒนา 
 ๘๙ นางพัชรากร  วุฒินันทเกษม 
 ๙๐ นางสาวพิมลวรรณ  มารุต 
 ๙๑ นางพิไลพรรณ  แกวศรีนวล 
 ๙๒ นางภัคพร  ภาคสุภาพ 
 ๙๓ นางสาวยุวดี  แกวผองศรี 
 ๙๔ นางสาวยุวดี  อินเล็ก 
 ๙๕ นางรวยริน  ศิริวราวาท 
 ๙๖ นางราตรี  วัฒนกูล 
 ๙๗ นางรุงนภา  ศรีออน 
 ๙๘ นางรุจิรา  ชนมนัส 
 ๙๙ นางลลิตา  พึ่งอุดม 
 ๑๐๐ นางสาววนิดา  ธารถวิล 
 ๑๐๑ นางวันเพ็ญ  จันทรัตนา 
 ๑๐๒ นางวาสนา  กาญจนเกตุ 



 หนา   ๒๓๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๐๓ นางวิไล  อังกาบสี 
 ๑๐๔ นางศิริกุล  อุมานนท 
 ๑๐๕ นางสมจิตร  สะราคํา 
 ๑๐๖ นางสมสนิท  ปณฑุกําพล 
 ๑๐๗ นางสรียา  จิตรภิรมยศรี 
 ๑๐๘ นางสาวสุกัญญา  บุญประสิทธิ์ 
 ๑๐๙ นางสาวสุนันท  สุดชม 

 ๑๑๐ นางสุพัตรา  กิตติกูล 
 ๑๑๑ นางสาวสุภาภรณ  รอดเมฆ 
 ๑๑๒ นางสุมน  สมกลิ่น 
 ๑๑๓ นางสาวอมรา  เวชเตง 
 ๑๑๔ นางอาหราม  ฉายาลักษณ 
 ๑๑๕ นางอุทุมพร  ปญจขันธ 
 ๑๑๖ นางอุมาภรณ  อินทขันตี 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 ๑ นายฉัตรชัย  เตาทอง 
 ๒ นายชวลิต  หนูทอง 
 ๓ นายณุฌา  พินิจนาม 
 ๔ นายพิสาร  สินนุกูล 
 ๕ นายโสรัจ  ศุขสุทธิ 
 ๖ นายเหม  ชุมรักษา 
 ๗ นายอดิศร  แสงวิจิตร 
 ๘ นางสาวจริยา  สุทธิไชยา 
 ๙ นางจันทรธิดา  มีเดช 
 ๑๐ นางสาวจินตนา  ติระดํารงคกุล 
 ๑๑ นางสาวจิราภรณ  วิชชุปญญกุล 
 ๑๒ นางบุบผา  ภูละออ 

 ๑๓ นางประชุม  จันทนะศิริ 
 ๑๔ นางภรณจนา  งามสงา 
 ๑๕ นางสาวยุพา  ล้ิมสวัสด์ิ 
 ๑๖ นางรัชดา  ทั่งทอง 
 ๑๗ นางลัดดาวัลย  เสถียรปกิรณกรณ 
 ๑๘ นางวัฒนา  พานิชดี 
 ๑๙ นางวัลลาภ  นุตะมาน 
 ๒๐ นางสวางจิตร  สารภักดี 
 ๒๑ นางสุดา  ปนประสม 
 ๒๒ นางสุวณี  วัชราเกียรติ 
 ๒๓ นางเสาวคนธ  ศรีบริกิจ 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
 ๑ นายดํารงศักด์ิ  จันทรลอย 
 ๒ นายยุทธนา  นรภูมิพิภัชน 
 ๓ นางจิระพันธ  ช.เจริญย่ิง 

 ๔ นางสาวดรุณี  ทันตสุวรรณ 
 ๕ นางอรวรรณ  จันทรเสนี 

กรมการขาว 
 ๑ นายจรัส  หนูนอง 
 ๒ นายจัตุรงค  พิพัฒนพิริยานนท 

 ๓ นายบุญสุข  ซุนเลี่ยง 
 ๔ นายเบญจพล  ลวดเงิน 



 หนา   ๒๓๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๕ นายปราโมทย  คําพุทธ 
 ๖ นายปรีชา  จําปาเงิน 
 ๗ นายสิทธิพงษ  จันทรเพ็ญ 
 ๘ นายสืบสันต  นามมนตรี 

 ๙ นายโอภาส  วรวาท 
 ๑๐ นางกาญจนา  กลาแข็ง 
 ๑๑ นางดวงกมล  ชลายนคุปต 
 ๑๒ นางสาวรัตนชนก  จันทรขาว 

กระทรวงคมนาคม 
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

๑  นายนิติ  เพชรคูหา 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 ๑ นายกองเกียรติ  เกิดศรีพันธุ 
 ๒ นายพงศฤทธิ์  สุรเชษฐ 
 ๓ นายยงยุทธ  มโนชญากร 
 ๔ นางจินตนา  ศรีนาค 

 ๕ นางปพิชญา  มุสิกเจียรนันท 
 ๖ นางสุดารัตน  ลีละเกียรติ 
 ๗ นางสุรียพร  สดุดี 
 ๘ นางอุษา  อัตถวิโรจน 

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
 ๑ นายคําสอน  ปญจมาตย 
 ๒ จาเอก  จิตกร  ไกรชิต 
 ๓ นายฉัตรชัย  สงวนพงษ 
 ๔ นายชลวัต  ปตะนีละผลิน 
 ๕ นายธีระ  อนุสรณชัย 
 ๖ นาวาตรี  บูรณเกียรติ  ใจจํานง 
 ๗ เรือเอก  ภัทรชัย  ไทยสยาม 
 ๘ นาวาตรี  ยุทธนา  สังขปรีชา 
 ๙ นายวิชัย  คําคง 
 ๑๐ นายวิศนุ  สุวรรณจิตต 
 ๑๑ เรือเอก  ศักด์ิชัย  ลาโสตร 
 ๑๒ นาวาตรี  สสิกร  ชื่นชุม 
 ๑๓ นาวาตรี  อกนิษฐ  จินตนุกูล 

 ๑๔ นายอุดม  บุญชวย 
 ๑๕ นางดลพร  ยลประเวส 
 ๑๖ นางสาวนวพร  วิทยานันท 
 ๑๗ นางมาลีวรรณ  ปลอดทุกข 
 ๑๘ นางเมทินี  วงษสรรพ 
 ๑๙ นางสาววริศรา  ศิรธารา 
 ๒๐ นางสาววาสนา  อึ้งประเสริฐ 
 ๒๑ นายวิระชัย  วีระวัฒนานนท 
 ๒๒ นางสมคิด  ชื่นประสิทธิ์ 
 ๒๓ นายสุชาติ  เศรษฐยานนท 
 ๒๔ นางสุนี  ศรีสัตยกุล 
 ๒๕ นางอุไร  แสนอินทร 


