
 หนา   ๒๘ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๓ นางวิไลวรรณ  บุญไทย 
 ๗๔ นางสาวศิรินาถ  มิตรานนท 
 ๗๕ นางสายพิณ  สกุลแกว 
 ๗๖ นางสุนีย  ฉิมศิริ 

 ๗๗ นางสาวสุนีย  มุทุตานนท 
 ๗๘ นางอวยพร  ชัยรัตนประภากุล 
 ๗๙ นางสาวอัจฉรา  บริบูรณ 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 ๑ นายปริญญา  นิจถาวร 
 ๒ นายสุจิตต  ไตรพิทักษ 
 ๓ นางดารารัตน  ขําขจร 

 ๔ นางปฐมา  ศรธนะรัตน 
 ๕ นางสาวพัทธวิรา  สมบูรณชัย 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน 
ผูดอยโอกาส  คนพิการ ฯ 

 ๑ นางแจมจันทร  เกียรติกุล 
 ๒ นางสาวณฐภัทร  อินทรปรีดา 
 ๓ นางนวลผจง  สาลีผล 
 ๔ นางพัชรา  เดชพุมไสว 
 ๕ นางสาวมยุรี  สิริมังคโล 

 ๖ นางสาวรพีพรรณ  กลิ่นเจริญ 
 ๗ นางสาวรวิวรรณ  เกาวนันทน 
 ๘ นางสาวสุนันทนา  จันทนยิ่งยง 
 ๙ นางเสาวลักษณ  วรพงศธร 
 ๑๐ นางอาภรณ  กุลกุศล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ๑ นายกมล  ศักดิ์ประสิทธิ์ 
 ๒ นายเกษม  สมัยแกว 
 ๓ นายณกรณ  ไกรอนุพงษา 
 ๔ นายนพรัตน  พงศกิตติโชติ 
 ๕ นายบุญเจือ  สมทิพย 
 ๖ นายประภัส  สุชาติ 
 ๗ นายมนตรี  โมวพรหมานุช 
 ๘ นายยุทธนา  สมบูรณจิตต 

 ๙ นายวสันต  พรหมศิริรัตน 
 ๑๐ นายวัชรินทร  ออนนุม 
 ๑๑ นายวิษณุ  อนเงิน 
 ๑๒ นายวุฒิพงศ  กะสินัง 
 ๑๓ นายศักดิ์ชัย  ถนัดวณิชย 
 ๑๔ นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ 
 ๑๕ นายสมเกียรติ  พยัตเทพินทร 
 ๑๖ วาที่รอยตรี  สมพูนทรัพย  กลาวิกรณ 



 หนา   ๒๙ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๗ นายสุภณ  พันชนะ 
 ๑๘ นายอราม  ปทุมากร 
 ๑๙ นายอัมพร  ปาสนธิ์ 
 ๒๐ นางคํานึง  เปยมสอาด 
 ๒๑ นางสาวชูจิต  ทองยอย 
 ๒๒ นางดวงแข  จิตตพลัง 
 ๒๓ นางสาวทองบาง  สายทวี 
 ๒๔ นางสาวธนพร  คงสมศักดิ์สกุล 
 ๒๕ นางนงเยาว  สุทธิศราวุธ 
 ๒๖ นางสาวนฤมล  นุตยะสกุล 
 ๒๗ นางสาวนุสรา  จิระพงษนพดล 

 ๒๘ นางปนอนงค  วงศบุญ 
 ๒๙ นางพิชิดา  พวงทอง 
 ๓๐ นางสาวมาลินี  สุทธิรัตน 
 ๓๑ นางเรืองลักษณ  อินทรัมพรรย 
 ๓๒ นางสาวละเอียด  สายแกว 
 ๓๓ นางวรรณา  เพ่ิมพิพัฒน 
 ๓๔ นางสาวศิริพร  บุญชู 
 ๓๕ นางสุมาลี  มวงวิโรจน 
 ๓๖ นางสุวิเชียร  พ่ึงไชย 
 ๓๗ นางโสภา  หรั่งแพ 
 ๓๘ นางอารมย  รัญตะเสวี 

กรมชลประทาน 
 ๑ นายกรณรมย  วรรณกุล 
 ๒ นายกฤษฎา  ศรีเพ่ิมพันธ 
 ๓ นายกฤษณ  วิไลกิจ 
 ๔ นายกัมพล  ธนภิญโญ 
 ๕ นายกัมพล  อุดมวิทย 
 ๖ นายโกวิท  จวนวันเพ็ญ 
 ๗ นายไกรสิงห  จันทรสุกรี 
 ๘ นายคมกฤช  บอพิมาย 
 ๙ นายคํารณ  เตียตระกูล 
 ๑๐ นายจเร  วัฒนะโชติ 
 ๑๑ นายจักรกฤษณ  สินพรหมมา 
 ๑๒ นายจานุวัตร  เลิศศิลปเจริญ 
 ๑๓ นายจารึก  วัฒนาโกศัย 
 ๑๔ นายจํานงค  รอดเงิน 

 ๑๕ นายจําเนียร  ปนอยู 
 ๑๖ นายจิรทีปต  อภิรักขวนานนท 
 ๑๗ นายจิระพันธุ  ศรีนิล 
 ๑๘ นายเจตจิตร  โพธิ์ปลั่ง 
 ๑๙ นายฉลาด  ทองคง 
 ๒๐ นายเฉลิม  แยมเยื้อน 
 ๒๑ นายเฉลิม  อนิทรพักตร 
 ๒๒ นายเฉลิมพันธ  จงรักษ 
 ๒๓ นายชัย  วีระธรากุล 
 ๒๔ นายชัยพร  พรหมสุวรรณ 
 ๒๕ นายชัยยศ  ทองหัตถา 
 ๒๖ นายชัยโรจน  อุปรารัตน 
 ๒๗ นายชัยวัฒน  ลิมปวัฒน 
 ๒๘ นายชาญชัย  งามสมหาญ 



 หนา   ๓๐ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๙ นายชาญณรงค  ปุคคละนันทน 

 ๓๐ นายชาตรี  นิลศรี 

 ๓๑ นายชายชาญ  บวนนอก 

 ๓๒ นายเชษฐา  ดิษยมาลย 

 ๓๓ นายโชคชัย  ธรรมระโต 

 ๓๔ นายฐิติพงศ  บางชมภู 

 ๓๕ นายณรงค  นิ่มประเสริฐ 

 ๓๖ นายณรงค  เอี่ยมสําอางค 

 ๓๗ นายณัทพงศ  โกสุมา 

 ๓๘ นายถาวร  ไหมฉิม 

 ๓๙ นายถิระศักดิ์  ทองศิริ 

 ๔๐ นายทรงวุฒิ  นิติภักดิ์ 

 ๔๑ นายทวนเทพ  ศรีเพชร 

 ๔๒ นายทองเปลว  กองจันทร 

 ๔๓ นายทองอยู  สินเพ็ง 

 ๔๔ นายทํานพ  แจงจิตร 

 ๔๕ นายธงชัย  วรศาสตร 

 ๔๖ นายธนาไชย  ภาณุพินทุ 

 ๔๗ นายธีร  ธรรมศิริ 

 ๔๘ นายธีรพงศ  คําบุง 

 ๔๙ นายธีรยุทธ  อยูยานยาว 

 ๕๐ นายธีระ  อุนทะออน 

 ๕๑ นายธีระพล  ต๊ังสมบุญ 

 ๕๒ นายนริศ  ศรีอุบล 

 ๕๓ นายนิพนธ  มธุรส 

 ๕๔ นายนิพนธ  มังกรแกว 

 ๕๕ นายเนตร  เตปยะ 

 ๕๖ นายบรรจง  เหลืองภัทรวงศ 

 ๕๗ นายบรรยาย  พุมวิเศษ 

 ๕๘ นายบัญชา  ไชยถวิล 

 ๕๙ นายบุญชัย  ตัณฑชุณห 

 ๖๐ นายบุญทิพย  หนูขาว 

 ๖๑ นายบุญโปรด  เผือกพยงุ 

 ๖๒ นายบุญยืน  อวมเถื่อน 

 ๖๓ นายบุญรอด  หาญองอาจ 

 ๖๔ นายบุญเลิศ  บุบผากอง 

 ๖๕ นายประชา  ศรีสัมฤทธิ์ 

 ๖๖ นายประเชิญ  จีนขจร 

 ๖๗ นายประทีป  ภักดีรอด 

 ๖๘ นายประยงค  ปอมปราณี 

 ๖๙ นายประเวช  แปลกบูรณะพงศ 

 ๗๐ นายประเวศ  รุงเรืองศรี 

 ๗๑ นายประสพ  มั่นแกว 

 ๗๒ นายประสาท  สุจาจรงิ 

 ๗๓ นายประสานต  พฤกษาชาติ 

 ๗๔ นายประสิทธิ์  สิทธิ์สน 

 ๗๕ นายประเสริฐ  ตันหราพันธุ 

 ๗๖ นายประเสริฐ  วงศนราทิพย 

 ๗๗ นายประหยัด  วิสาคํา 

 ๗๘ นายปราโมทย  พรมชาติ 

 ๗๙ นายปราโมทย  ภูมิสภาน 

 ๘๐ นายปราโมทย  เรืองงาม 



 หนา   ๓๑ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๑ นายปญญา  กลัปสุข 

 ๘๒ นายปญญา  เหลืองอราม 

 ๘๓ นายพงศกร  อุตตนางกูร 

 ๘๔ นายพงศพิพัฒน  สืบชมภู 

 ๘๕ นายพงศศักดิ์  ณ  ศร 

 ๘๖ นายพงษทอง  งามถิ่น 

 ๘๗ นายพจน  เกษชุมพล 

 ๘๘ นายพนมกร  ไทยสันติสุข 

 ๘๙ นายพฤทธิพงศ  ทัศนอัญชุลีกุล 

 ๙๐ นายพันเดช  รัศม ี

 ๙๑ นายพาณิชย  คําเทศ 

 ๙๒ นายพิเชษฐ  วรุณโชติกุล 

 ๙๓ นายพิทยา  อิ่มเอม 

 ๙๔ นายพินิจ  นกเล็ก 

 ๙๕ นายพิสิษฐ  บําเพ็ญกิจ 

 ๙๖ นายพูลสวัสดิ์  แกววิมุติ 

 ๙๗ นายไพโรจน  กอสุธารักษ 

 ๙๘ นายภคินทร  รูปไธสง 

 ๙๙ นายมนตรี  คุมผล 

 ๑๐๐ นายมนสันติ์  ปกปอง 

 ๑๐๑ นายมนัส  กําเนิดมณี 

 ๑๐๒ นายมนัส  แกวสีออน 

 ๑๐๓ นายมนัส  สุดพวง 

 ๑๐๔ นายมนูญ  คุณยศยิ่ง 

 ๑๐๕ นายมาตรา  แกวจินดา 

 ๑๐๖ นายยงยุทธ  คงถาวร 

 ๑๐๗ นายยงยุทธ  รังรักษ 

 ๑๐๘ นายยรรยง  โกศลกาญจน 

 ๑๐๙ นายรังสิต  จันทรศิริปติกุล 

 ๑๑๐ นายเรืองศักดิ์  ฉกรรจศิลป 

 ๑๑๑ นายฤทธิคุณ  เหมือนรักษา 

 ๑๑๒ นายฤทธี  วรบุตร 

 ๑๑๓ นายฤาชัย  จําปานิล 

 ๑๑๔ นายละเมียด  ทรงเดชะ 

 ๑๑๕ นายเลิศวิโรจน  โกวัฒนะ 

 ๑๑๖ นายวรชาญ  จงพล 

 ๑๑๗ นายวรรณ  บุษยา 

 ๑๑๘ นายวรรณชัย  ชุมทอง 

 ๑๑๙ นายวรวิทย  บุณยเนตร 

 ๑๒๐ นายวรายุทธ  คงนุย 

 ๑๒๑ นายวัชรินทร  เทพไท 

 ๑๒๒ นายวัลลภ  ผลตระกูล 

 ๑๒๓ นายวานิช  แกวประจุ 

 ๑๒๔ นายวิกรม  เปรมะสุต 

 ๑๒๕ นายวิชัย  จาตุรงคกร 

 ๑๒๖ นายวิชัย  พาตา 

 ๑๒๗ นายวิชัย  วรกุล 

 ๑๒๘ นายวิชัย  สุภาโสด 

 ๑๒๙ นายวิทูร  เพ็ชรสีมวง 

 ๑๓๐ นายวิเนต  เล็กสุขศรี 

 ๑๓๑ นายวิรัตน  เจนจบ 

 ๑๓๒ นายวิโรจน  หวานเหลือ 



 หนา   ๓๒ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๓ นายวิสันติ  ขวัญคุม 

 ๑๓๔ นายวีระชัย  จิตรบรรเทา 

 ๑๓๕ นายวีระพงษ  แตงเนตร 

 ๑๓๖ นายวีระศักดิ์  จันทรา 

 ๑๓๗ นายวุฒิ  วิรเศรณี 

 ๑๓๘ นายวุฒิชัย  ภาสกรโกศล 

 ๑๓๙ นายศักดิ์ชัย  ดานบุญเรือน 

 ๑๔๐ นายศักดิ์ดา  อยูเดช 

 ๑๔๑ นายศิริพงษ  ธรรมโชติ 

 ๑๔๒ นายศุกล  พัวโสพิศ 

 ๑๔๓ นายศุภกฤษ  พัฒนศิริ 

 ๑๔๔ นายศุภณัฐ  ปริยชาติ 

 ๑๔๕ นายสนาน  นอยปรีชา 

 ๑๔๖ นายสมเกียรติ  เปนอยู 

 ๑๔๗ นายสมเกียรติ  วุฒิ 

 ๑๔๘ นายสมควร  ดาวเจริญ 

 ๑๔๙ นายสมใจ  ทองเหลือง 

 ๑๕๐ นายสมชาติ  เขียวออน 

 ๑๕๑ นายสมชาย  คงเมคี 

 ๑๕๒ นายสมชาย  ชาติเชื้อ 

 ๑๕๓ นายสมชาย  ธรรมสัจจกูล 

 ๑๕๔ นายสมบัติ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๕๕ นายสมปอง  ภัตรานนท 

 ๑๕๖ นายสมยศ  พูลธนะสาร 

 ๑๕๗ นายสมยศ  เรืองวิไล 

 ๑๕๘ นายสมยศ  สินธุมงคล 

 ๑๕๙ นายสมศักดิ์  บุญงาม 

 ๑๖๐ นายสมศักดิ์  บุญญปญญากุล 

 ๑๖๑ นายสมศักดิ์  พูนสัมฤทธิ์ 

 ๑๖๒ นายสมศักดิ์  อุดมศิลป 

 ๑๖๓ นายสมหมาย  คลายนิ่ม 

 ๑๖๔ นายสมหมาย  มวงใหม 

 ๑๖๕ นายสมัย  ธรรมสัตย 

 ๑๖๖ นายสรศักดิ์  พนภัย 

 ๑๖๗ นายสราวุฒิ  ธาดาจันทร 

 ๑๖๘ นายสัญชัย  อินทราวุธ 

 ๑๖๙ นายสัญญา  ทองธุกิจ 

 ๑๗๐ นายสายัณห  บุญญานุสนธิ์ 

 ๑๗๑ นายสําเภา  ทับมณี 

 ๑๗๒ นายสําราญ  พุมบุญทริก 

 ๑๗๓ นายสิงหล  ทรัพยพวง 

 ๑๗๔ นายสุชาติ  เจริญศรี 

 ๑๗๕ นายสชุาติ  แสนเสนา 

 ๑๗๖ นายสุทธิโรจน  กองแกว 

 ๑๗๗ นายสุเทพ  แจมอําพร 

 ๑๗๘ นายสุธี  ชมบุญ 

 ๑๗๙ นายสุนทร  ออนวิมล 

 ๑๘๐ นายสุพจน  บัวเนียม 

 ๑๘๑ นายสุพจน  สุขศรี 

 ๑๘๒ นายสุพัฒน  บุตรคํา 

 ๑๘๓ นายสุพัฒน  พงษกลาง 

 ๑๘๔ นายสุภรัตน  โกสุมาภินันท 



 หนา   ๓๓ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๘๕ นายสุเมธ  สาธุเสน 

 ๑๘๖ นายสุรพล  แสนทวีสุข 

 ๑๘๗ นายสุรพล  อาษารักษ 

 ๑๘๘ นายสุรศักดิ์  สิงหวิจารณ 

 ๑๘๙ นายสุวรรณ  ยองใย 

 ๑๙๐ นายเสถียร  น้ํานอย 

 ๑๙๑ นายเสนห  ประสิทธิเดช 

 ๑๙๒ นายเสริม  บัวทอง 

 ๑๙๓ นายอดุลย  เพชรรัตน 

 ๑๙๔ นายอธิษฐ  บุญสนอง 

 ๑๙๕ นายอนนัต  ปรีชาวุฒิวงศ 

 ๑๙๖ นายอนุชิต  บุสสา 

 ๑๙๗ นายอนุสรณ  เจริญผล 

 ๑๙๘ นายอนุสรณ  สุทธิวัฒน 

 ๑๙๙ นายอภินันท  ชุมแกว 

 ๒๐๐ นายอรรถพล  ปุยภิรมย 

 ๒๐๑ นายอาคม  รักษยศ 

 ๒๐๒ นายอาภรณ  ฆังคะจิตร 

 ๒๐๓ นายอํานวย  แชมวงษ 

 ๒๐๔ นายอํานาจ  กูลระวัง 

 ๒๐๕ นายอุดม  ทิพยเดโช 

 ๒๐๖ นายอุทัย  ชุมนุมมณี 

 ๒๐๗ นายเอนก  จงไพบูลย 

 ๒๐๘ นางสาวกนกวรรณ  ภูมิประพัทธ 

 ๒๐๙ นางกัลยาณี  สุคนธมัต 

 ๒๑๐ นางกุณฑลา  มีเมฆ 

 ๒๑๑ นางสาวกุลรัตน  สั่งยัง 

 ๒๑๒ นางเกศริน  โกมลสุบิน 

 ๒๑๓ นางจรัสศรี  เนติธรรมกุล 

 ๒๑๔ นางสาวจําเรียง  จ๋ิวรี 

 ๒๑๕ นางจินดา  สุขรุงเรือง 

 ๒๑๖ นางจิราภรณ  ทองสาคร 

 ๒๑๗ นางเจริญพร  ฤกษเมือง 

 ๒๑๘ นางฉวีวรรณ  โปรยรุงโรจน 

 ๒๑๙ นางฐาปนีย  วินันทร 

 ๒๒๐ นางณหทัย  จุลพัฒน 

 ๒๒๑ นางณิชารีย  รุงวิทยาการ 

 ๒๒๒ นางดาระณี  เลาหวัฒนาวณิชย 

 ๒๒๓ นางสาวทัศนีย  อุนวิจิตร 

 ๒๒๔ นางสาวนงเยาว  ภาคฐิน 

 ๒๒๕ นางนภกร  หอมเกษร 

 ๒๒๖ นางนวพร  ครามอวม 

 ๒๒๗ นางนันทวดี  ศิริวัฒนกุล 

 ๒๒๘ นางสาวนันทา  อุปมาก 

 ๒๒๙ นางนิลาวัลย  ทรงเดชะ 

 ๒๓๐ นางสาวเนตรนภา  จินตนา 

 ๒๓๑ นางเนตรนภิศ  ปรีชาหาญ 

 ๒๓๒ นางบุญรุง  ตัณฑชุณห 

 ๒๓๓ นางบุบผา  ลําเจียก 

 ๒๓๔ นางเบญจมาศ  แกววิมุติ 

 ๒๓๕ นางสาวเบญญาภา  บุญสายบัว 

 ๒๓๖ นางสาวประภาลักษณ  เจียระไนภรณ 



 หนา   ๓๔ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓๗ นางสาวปราณี  ศรีวงษ 

 ๒๓๘ นางสาวปราณี  แสงกระสินธ 

 ๒๓๙ นางปรียา  บุสสา 

 ๒๔๐ นางปทมารัตน  เสถียรภาพงษ 

 ๒๔๑ นางผณินพร  เผาวิบูล 

 ๒๔๒ นางพนาวัลย  ผาสุก 

 ๒๔๓ นางพรทิพา  ตูจินดา 

 ๒๔๔ นางสาวพรพาณี  หยุมไธสง 

 ๒๔๕ นางสาวพรศรี  กิติญาณุสันต 

 ๒๔๖ นางพัชนี  ชาญชาครสวัสดิ์ 

 ๒๔๗ นางพัชรี  สหสัสานนท 

 ๒๔๘ นางพิมพพรรณ  หันจรัส 

 ๒๔๙ นางภาวินี  สุทธิไชยา 

 ๒๕๐ นางภิรมย  รัตนะ 

 ๒๕๑ นางมณฑา  แสนหลา 

 ๒๕๒ นางมณี  วงศษาพาน 

 ๒๕๓ นางมยุรี  ปนสุวรรณ 

 ๒๕๔ นางมาลินี  มีชัย 

 ๒๕๕ นางเมตตา  เที่ยงผดุง 

 ๒๕๖ นางยลรวี  อุไรพันธุ 

 ๒๕๗ นางรัศมี  เขาสกุล 

 ๒๕๘ นางสาวลกัษณีย  งามสม 

 ๒๕๙ นางวรนุช  บําเพ็ญอยู 

 ๒๖๐ นางวรรณา  เข็มมาลากุล 

 ๒๖๑ นางสาววรรณา  ศศิโรจน 

 ๒๖๒ นางสาววรินทร  ศิริวัฒน 

 ๒๖๓ นางสาววันดี  จันทรดํารงค 

 ๒๖๔ นางวิยะดา  วัฒนโรจนานิกร 

 ๒๖๕ นางวีรวรรณ  แสงภูวงค 

 ๒๖๖ นางสมเจตน  อิสระกุล 

 ๒๖๗ นางสิริรัตน  หมดมลทิน 

 ๒๖๘ นางสุทธาทิพย  หิรัญประดิษฐ 

 ๒๖๙ นางสาวสุนทราณี  สุขวัต 

 ๒๗๐ นางสุนิล  อุยตระกูล 

 ๒๗๑ นางสุปรานี  ภาวะโสภณ 

 ๒๗๒ นางสุปาณี  ศิริมา 

 ๒๗๓ นางสุพรรณ  รอดนิยม 

 ๒๗๔ นางสุภาภร  ชมจันทร 

 ๒๗๕ นางสุรียรัตน  แกวบุตร 

 ๒๗๖ นางสุลี  เนียรมงคล 

 ๒๗๗ นางสุวรรณี  เตี้ยนวล 

 ๒๗๘ นางเสาวลักษณ  ฉวีสขุ 

 ๒๗๙ นางหรรษา  คุณวิบูลย 

 ๒๘๐ นางสาวอนุสรา  บุรณะจารุ 

 ๒๘๑ นางอมรา  อังจันทรเพ็ญ 

 ๒๘๒ นางอรทัย  ธรรมศิริ 

 ๒๘๓ นางอรุณี  ศรีติมงคล 

 ๒๘๔ นางอัญชุลี  โสภาพ 

 ๒๘๕ นางอาทิตยา  ศรีทองแท 

 ๒๘๖ นางอารีย  แตงตั้ง 

 ๒๘๗ นางอารีวรรณ  ชูทอง 

 ๒๘๘ นางอุบล  ผาทอง 



 หนา   ๓๕ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 ๑ นายชาติ  ศรีชัย 

 ๒ นายนริศ  เวชาคม 

 ๓ นายประเสริฐ  สามบุญเที่ยง 

 ๔ นายมงคล  จันทรสอง 

 ๕ นายมานะ  โภคินมาศ 

 ๖ นายวิสาร  เตชะไตรภูมิ 

 ๗ นายโสภณ  สูตรมงคล 

 ๘ นางสาวกัญญา  มาโนชนฤมล 

 ๙ นางสาวกัณณิกา  จิตรชุม 

 ๑๐ นางสาวกาญจนา  คลิ้งคลาย 

 ๑๑ นางสาวกาญจนา  วิมลไชยจิต 

 ๑๒ นางสาวกิ่งแกว  เจริญจิต 

 ๑๓ นางสาวเครือทิพย  มูสิกสง 

 ๑๔ นางจินตนา  นิวาส 

 ๑๕ นางสาวจิรทรัพย  ปลอดกระโทก 

 ๑๖ นางจีราภรณ  เรืองฤาษี 

 ๑๗ นางสาวจุฑามาศ  ลิปการถกล 

 ๑๘ นางเทพินทร  ไสยวรรณ 

 ๑๙ นางสาวนงลักษณ  ลิ่วศรีวิไล 

 ๒๐ นางนันทวัน  รักถิ่น 

 ๒๑ นางสาวเนื่องบุญ  วรรณโก 

 ๒๒ นางเบญจมาศ  ประพฤติธรรม 

 ๒๓ นางสาวปนัดดา  ศรีเงินยวง 

 ๒๔ นางสาวปญญา  แสงนาค 

 ๒๕ นางสาวปุณยพัฒน  รูโปบล 

 ๒๖ นางพชรลักษณ  เจริญสุข 

 ๒๗ นางพวงทอง  เสลานนท 

 ๒๘ นางพวงวรรณ  ไกรสินธุ 

 ๒๙ นางพัฒณี  วิบูลยวัฒนกิจ 

 ๓๐ นางสาวพัฒนาพร  พันธุวุฒิ 

 ๓๑ นางพาณี  พรมรังษี 

 ๓๒ นางสาวพาณี  สุวรรณไวยานันท 

 ๓๓ นางพิชญสินี  โสภา 

 ๓๔ นางเพ็ญศรี  วุฒิกลตระกูล 

 ๓๕ นางสาวภัคนิจ  เพ่ิมสันติธรรม 

 ๓๖ นางภารดี  หมื่นหาญ 

 ๓๗ นางมยุรี  คณะรัตน 

 ๓๘ นางเยาวดี  ศรีประเสริฐ 

 ๓๙ นางสาวเรณู  วงศวิโรจนรักษ 

 ๔๐ นางลักขณา  อุตโม 

 ๔๑ นางสาววรรณทนีย  จิตตศิลป 

 ๔๒ นางสาววรรณพร  ต้ังพรโชติชวง 

 ๔๓ นางวราวลัย  สมิทธิกุล 

 ๔๔ นางวาชรัตน  ฟกทอง 

 ๔๕ นางวิมลรัตน  จันทรสกาว 

 ๔๖ นางวีรภรณ  บุญญานุสนธิ์ 

 ๔๗ นางสาวสมควร  วิบูลยเชื้อ 

 ๔๘ นางสมศรี  วิษณุศาสตรา 

 ๔๙ นางสมสมร  รอดกุล 

 ๕๐ นางสาวสายสุณี  สังขแกว 



 หนา   ๓๖ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๑ นางสิริเกษ  ศิลปพิทักษสกุล 

 ๕๒ นางสุนทรี  ชัยรัตน 

 ๕๓ นางสุนันทา  เทพสาร 

 ๕๔ นางสุนี  ดาวเรือง 

 ๕๕ นางสาวสุพรรณี  สุธารี 

 ๕๖ นางสุมาลี  สุรเสน 

 ๕๗ นางสุรกัญญา  ญาณลักษณ 

 ๕๘ นางสุรัส  ปอมเมือง 

 ๕๙ นางสุรียรัตน  กระตุปญญา 

 ๖๐ นางสุวิมล  วจีทองรัตนา 

 ๖๑ นางสาวอัจฉรา  พฤกษอาภรณ 

 ๖๒ นางอัจฉรา  อรุณสง 

 ๖๓ นางสาวอาวรณ  ฝนเฝอ 

กรมประมง 

 ๑ นายกร  สุวรรณรัตน 

 ๒ นายกรวิทย  จันทรกุศล 

 ๓ นายกฤตพล  ยังวนิชเศรษฐ 

 ๔ นายกิตติศักดิ์  วังกะ 

 ๕ นายชัยวัฒน  วิชัยวัฒนะ 

 ๖ นายเชษฐ  สงวนแวว 

 ๗ นายณรงค  กลางณรงค 

 ๘ นายเดโช  อินชนะ 

 ๙ นายนพดล  กัสยากร 

 ๑๐ นายนิรันดร  นารินทร 

 ๑๑ นายบรรเจิด  อปุนันท 

 ๑๒ นายบรรเทิง  โชติพวง 

 ๑๓ นายบุญเชิด  คําชาย 

 ๑๔ นายบุญลือ  พูลดําริห 

 ๑๕ นายประมวล  มีแปน 

 ๑๖ นายประสิทธิ์  จักรพันธ 

 ๑๗ นายประเสริฐ  คงขน 

 ๑๘ นายพิษณุ  นาอนันต 

 ๑๙ นายไพรัช  เถาชาลีย 

 ๒๐ นายมนัส  สมปอง 

 ๒๑ นายมานะ  พงษทองเจริญ 

 ๒๒ นายวนิช  อุบลนุช 

 ๒๓ นายวิระ  ชาวอบทม 

 ๒๔ นายศุภชัย  ศรีพรหมกุล 

 ๒๕ นายสงบ  เครือคําขาว 

 ๒๖ นายสมชาติ  ศุขอราม 

 ๒๗ นายสมพงศ  ทองใส 

 ๒๘ นายสมโภชน  เต็มเปยม 

 ๒๙ นายสุรพล  รัตนชัย 

 ๓๐ นายสุวิทย  คชสิงห 

 ๓๑ นายเสกสรรค  อรามวาณิชย 

 ๓๒ นายอดิศักดิ์  เพ็ญสมบูรณ 

 ๓๓ นายอังกูร  รัตนพรหม 

 ๓๔ นายอัมพร  พงษวันนา 

 ๓๕ นายอํานวย  โรจนอุดมพร 

 ๓๖ นางกนกพร  ทิพยศักดิ์ 



 หนา   ๓๗ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๗ นางสาวกาญจนา  จิรพันธพิพัฒน 

 ๓๘ นางสาวกานดา  อุศุภการี 

 ๓๙ นางสาวจินตนา  ศีลภูษิต 

 ๔๐ นางจิราภรณ  วงษทับทิม 

 ๔๑ นางจุไรพร  รอดพรอม 

 ๔๒ นางสาวชาคริยา  ดุลยอนุกิจ 

 ๔๓ นางบุปผา  จํารูญ 

 ๔๔ นางประภา  โชติเสน 

 ๔๕ นางปราณี  กําลังเจริญ 

 ๔๖ นางปรียา  ประกอบธรรม 

 ๔๗ นางผองศรี  มุสตาฟา 

 ๔๘ นางพรรณี  อินทะสรอย 

 ๔๙ นางพวงทอง  ออนอุระ 

 ๕๐ นางเพชรรินทร  วงคคําหลา 

 ๕๑ นางวรรณภา  ศรีพุธสมบูรณ 

กรมปศุสัตว 

 ๑ นายกมล  ชัยวงค 

 ๒ นายกานต  อนันตชินวงศ 

 ๓ นายกําพล  วุฒิวิชญานันต 

 ๔ นายเกริกฤทธิ์  โรจนรวีวงศ 

 ๕ นายเกษม  วีรชาติ 

 ๖ นายเกียรติศักดิ์  อุยรุงโรจน 

 ๗ นายไกรวรรณ  หงษยันตรชัย 

 ๘ นายไกรวัล  วัฒนาภรณ 

 ๙ นายขรรคชัย  ชวงชัย 

 ๑๐ นายขุนพล  อินทะกนก 

 ๑๑ นายคมสัน  จรุงพรรณ 

 ๑๒ นายคะนอง  ชายเขียวบุญวงศ 

 ๑๓ นายคํานวณ  ธานีวัฒน 

 ๑๔ นายคํานัล  มากแกว 

 ๑๕ นายคํานึง  พนาจันทร 

 ๑๖ นายคุรุพงษ  ศรีพลอย 

 ๑๗ นายจรวย  โยธาแกว 

 ๑๘ นายจรูญศักดิ์  อุตรพงศ 

 ๑๙ นายจํารัส  มะโนลิ 

 ๒๐ นายจิตติ  ตระกูลดิษฐ 

 ๒๑ นายจิตสมนึก  วรเชษฐ 

 ๒๒ นายจุติ  ณ  นคร 

 ๒๓ นายเจษฎา  แสนประสิทธิ์ 

 ๒๔ นายชวพันธุ  อันตรเสน 

 ๒๕ นายชาญณรงค  ตันติชํานาญกุล 

 ๒๖ นายชาญณรงค  พรหมเกษ 

 ๒๗ นายชาตรี  จันทโรจวงศ 

 ๒๘ นายฐาปนพงศ  มณฑาทิพย 

 ๒๙ นายณรงค  สุขเจริญ 

 ๓๐ นายณรงค  สุทธิสังข 

 ๓๑ นายณรงคชัย  ศรีดาวเรือง 

 ๓๒ นายณัฐวัตน  สัทธรรมนวุงศ 

 ๓๓ นายณัฐวุฒิ  ตันประเสริฐ 

 ๓๔ นายดําริห  เพ็ชรนิล 



 หนา   ๓๘ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๕ นายดุสิต  พุทธเจริญ 

 ๓๖ นายเดชา  ศรีโสภา 

 ๓๗ นายตวนนุ  อัลอาตัส 

 ๓๘ นายถนอม  สุขสําราญ 

 ๓๙ นายถาวร  พอคา 

 ๔๐ นายทนงศักดิ์  ขะพินิจ 

 ๔๑ นายทรงชัย  เกื้อสุข 

 ๔๒ นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ 

 ๔๓ นายทวี  จันทสังข 

 ๔๔ นายทวี  อบอุน 

 ๔๕ นายทวีศักดิ์  มนธาตผุลิน 

 ๔๖ นายทศพร  ศรีศักดิ์ 

 ๔๗ นายทศพล  ยศปญญา 

 ๔๘ นายเทอดธรรม  ตาวารัตน 

 ๔๙ นายธนบดี  ขวาโยธา 

 ๕๐ นายธวัชชัย  ไทรงาม 

 ๕๑ นายธีรพล  โชติชวง 

 ๕๒ นายธีระ  อนันตวรปญญา 

 ๕๓ นายนพดล  สอนบุญชู 

 ๕๔ นายนิคม  ชินศิริวัฒนา 

 ๕๕ นายนิเทศ  เลิศลิมชลาลัย 

 ๕๖ นายบรรหาร  นวกุล 

 ๕๗ นายบัญญัติ  สองเมืองแกน 

 ๕๘ นายบุญชวย  ชาวนา 

 ๕๙ นายบุญโชค  พรหมมาศ 

 ๖๐ นายบุญประสิทธิ์  ฉันทรัตนาคินทร 

 ๖๑ นายปกรณ  กลิ่นสุข 

 ๖๒ นายประกอบ  ภูสุวรรณ 

 ๖๓ นายประกิจ  ภิรมยอยู 

 ๖๔ นายประทวน  หาปญนะ 

 ๖๕ นายประทีป  จัดแจง 

 ๖๖ นายประทีป  นันทะสาร 

 ๖๗ นายประภาส  นวนิตยวรานนท 

 ๖๘ นายประสิทธิ์  เจริญสกุลทรัพย 

 ๖๙ นายประสิทธิ์  ผองญาติ 

 ๗๐ นายประเสริฐ  จูจันทร 

 ๗๑ นายปรัชญา  เจริญเชื้อ 

 ๗๒ นายปรีชา  แกวไทรหงวน 

 ๗๓ นายปรีดา  แกวแยม 

 ๗๔ นายปญญาวัฒน  ออนโยน 

 ๗๕ นายพงษไทย  พันธภาวงศ 

 ๗๖ นายพงษศักดิ์  วีระพงษ 

 ๗๗ นายพรชัย  สุวรรณณาภิรมย 

 ๗๘ นายพรเลิศ  ศรีโพธา 

 ๗๙ นายพรศักดิ์  กอกิตรัตนกุล 

 ๘๐ นายพิเชฎฐ  บรรทัดจันทน 

 ๘๑ นายพิทยา  สุธีบุตร 

 ๘๒ นายพิทักษ  อรัญเสน 

 ๘๓ นายพีระพงษ  ตรีพลอักษร 

 ๘๔ นายเพิ่มศักดิ์  สุวรรณชาติ 

 ๘๕ นายไพจิตร  หิรัญงาม 

 ๘๖ นายไพฑูรย  คูณขุนทด 



 หนา   ๓๙ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๗ นายไพฑูรย  ราโช 

 ๘๘ นายฟุง  ชัยเพ็ชร 

 ๘๙ นายภาสกร  สุทธปรีดา 

 ๙๐ นายภูดิส  ทฤษฎิคุณ 

 ๙๑ นายมนัส  ชุมทอง 

 ๙๒ นายมนู  อนประเสริฐ 

 ๙๓ นายมานะ  นิลประภา 

 ๙๔ นายมาโนช  เปยมทรัพย 

 ๙๕ นายมาโนช  สงศักดิ์ชัย 

 ๙๖ นายมูฮําหมัด  หมัดอาด้ํา 

 ๙๗ นายยโูซะ  คอปอ 

 ๙๘ นายเลิศรัตน  บัณฑิตเนตร 

 ๙๙ นายวรเทพ  ราชภัณฑ 

 ๑๐๐ นายวัชรกุล  คิอินธิ 

 ๑๐๑ นายวัชรินทร  พฤคฌาญาณ 

 ๑๐๒ นายวัฒนพล  พลอยมีคา 

 ๑๐๓ นายวัยวุฒิ  สุจริต 

 ๑๐๔ นายวิเชียร  บํารุงจิตต 

 ๑๐๕ นายวิระพล  เตียวสุวรรณ 

 ๑๐๖ นายวิรัตน  จันทรเกตุ 

 ๑๐๗ นายวิรัตน  ลาภหลาย 

 ๑๐๘ นายวิโรจน  บุบผาวาสน 

 ๑๐๙ นายวิลาศ  วังตระกูล 

 ๑๑๐ นายวิสูตร  แสงสวาง 

 ๑๑๑ นายวีรชาติ  พยอมหอม 

 ๑๑๒ นายวีรวัฒน  จาดขันธ 

 ๑๑๓ นายวีระ  รมโพธิ์ภักดิ์ 

 ๑๑๔ นายวีระพงษ  นครวงศ 

 ๑๑๕ นายวีระศักดิ์  เหลืองหิรัญ 

 ๑๑๖ นายไวพจน  หิมารัตน 

 ๑๑๗ นายศรัณย  ฤทธิวุฒิ 

 ๑๑๘ นายศวเรศ  จอมจุมพล 

 ๑๑๙ นายสงวน  มีนิล 

 ๑๒๐ นายสนธยา  พุมมูล 

 ๑๒๑ นายสมเกียรติ  กลิ่นสุคนธ 

 ๑๒๒ นายสมเกียรติ  ตูจินดา 

 ๑๒๓ นายสมควร  ปยะพงศเดชา 

 ๑๒๔ นายสมชาย  ศรีอรุณ 

 ๑๒๕ นายสมชาย  เสรีอรุโณ 

 ๑๒๖ นายสมชาย  หลิม 

 ๑๒๗ นายสมชาย  อนันตจารุตระกูล 

 ๑๒๘ นายสมโชค  กาญจนวัฒน 

 ๑๒๙ นายสมนึก  ชํานาญกุล 

 ๑๓๐ นายสมพงษ  รอดสอาด 

 ๑๓๑ นายสมภพ  จิตตประไพ 

 ๑๓๒ นายสมมาส  อมรพรวิทยา 

 ๑๓๓ นายสมศักดิ์  กงเอี่ยม 

 ๑๓๔ นายสมศักดิ์  คูศรีเทพประทาน 

 ๑๓๕ นายสมศักดิ์  บุงอุทุม 

 ๑๓๖ นายสรศักดิ์  พรหมคช 

 ๑๓๗ นายสัญชัย  หวังชูชอบ 

 ๑๓๘ นายสัญญา  อินทรศร 



 หนา   ๔๐ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๙ นายสาธิต  กาเจริญ 

 ๑๔๐ นายสานิด  ชูปถัมภ 

 ๑๔๑ นายสามารถ  บุตรสะสม 

 ๑๔๒ นายสาโรจน  จิตตกาญจน 

 ๑๔๓ นายสําเร็จ  ประกอบผล 

 ๑๔๔ นายสิทธิศักดิ์  จันทเมือง 

 ๑๔๕ นายสินชัย  ชุนเครือบทอง 

 ๑๔๖ นายสุจิน  พงษผึ้ง 

 ๑๔๗ นายสุชีพ  เอี้ยวเหล็ก 

 ๑๔๘ นายสุทัศน  งานกรณาธิการ 

 ๑๔๙ นายสุเทพ  ต้ังจิตตพิสุทธิ์ 

 ๑๕๐ นายสุนทร  มวงมี 

 ๑๕๑ นายสุนันท  สมพงษอินทร 

 ๑๕๒ นายสุปญญา  ไทยสนธิ 

 ๑๕๓ นายสุภชัย  รุงโรจนวิทยกุล 

 ๑๕๔ นายสุรจิต  อัลภาชน 

 ๑๕๕ นายสุรชัย  พรหมมา 

 ๑๕๖ นายสุรพงษ  วงศเกษมจิตต 

 ๑๕๗ นายสุรพล  จินดามาตย 

 ๑๕๘ นายสุรพล  ประสานวรรณ 

 ๑๕๙ นายสุรศักดิ์  ต้ังสุดใจ 

 ๑๖๐ นายสุรศักดิ์  แยมสกุล 

 ๑๖๑ นายสุระ  กาลวิบูลย 

 ๑๖๒ นายสุวัฒน  ออนวงศ 

 ๑๖๓ นายเสงี่ยม  ธารีจิตร 

 ๑๖๔ นายเสถียร  จํานงกุล 

 ๑๖๕ นายโสภณ  หองทองคาน 

 ๑๖๖ หมอมหลวงหลานภดล  เทวกุล 

 ๑๖๗ นายหะสัน  ปตนกุล 

 ๑๖๘ นายอดุลย  พูนศิริวณิชย 

 ๑๖๙ นายอนุชา  ศิริจันทร 

 ๑๗๐ นายอนุพงศ  ชูย่ิงสกุลทิพย 

 ๑๗๑ นายอภิชาติ  อุประ 

 ๑๗๒ นายอมเรศ  วราเอกศิริ 

 ๑๗๓ นายอัมพล  ไพรสุวรรณา 

 ๑๗๔ นายอาคม  ทองจินดา 

 ๑๗๕ นายอาคม  ธุระงาน 

 ๑๗๖ นายอาทร  อนันตวิรุฬห 

 ๑๗๗ นายอานนท  จุลภักดีเกื้อหนุน 

 ๑๗๘ นายอาแว  แม 

 ๑๗๙ นายอาสารี  วาหะ 

 ๑๘๐ นายอํานาจ  สอนศรี 

 ๑๘๑ นายอุทัย  โสภกุล 

 ๑๘๒ นายอุทิศ  ศรีสิทธิพจน 

 ๑๘๓ นายเอกภาพ  อินออน 

 ๑๘๔ นางกรองแกว  บริสุทธิ์สวัสดิ์ 

 ๑๘๕ นางกัลยารัตน  ภาสะสิริวัฒน 

 ๑๘๖ นางจันทรหอม  แนใหม 

 ๑๘๗ นางธนรัตน  จานุกิจ 

 ๑๘๘ นางนวลอนงค  อ่ําทอง 

 ๑๘๙ นางประภัสสร  วุฒิปาณี 

 ๑๙๐ นางปราณี  รอดเทียน 



 หนา   ๔๑ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๙๑ นางสาวภาวิณี  วงศสนสุนีย 
 ๑๙๒ นางมุขดา  รัตนภาสกร 
 ๑๙๓ นางยุพดา  เนื่องวัง 
 ๑๙๔ นางรติวรรณ  วีระพงศ 
 ๑๙๕ นางเรืองเพชร  สามเมือง 
 ๑๙๖ นางลลิดา  กวีกรณ 
 ๑๙๗ นางวิภาวรรณ  ปาณะพล 
 ๑๙๘ นางวิรงรอง  หุนสุวรรณ 
 ๑๙๙ นางวิลาวัลย  บัวหุง 

 ๒๐๐ นางสาวศิริวรรณ  เสรีนนทชัย 
 ๒๐๑ นางสุกัญญา  สิงหพันธ 
 ๒๐๒ นางสุรัตน  สุขุมลักษณ 
 ๒๐๓ นางสุรีรัตน  ดงปาลี 
 ๒๐๔ นางโสรัจจ  สมนวล 
 ๒๐๕ นางอรุณีย  พรมแดง 
 ๒๐๖ นางอังคณา  รักตระกูลธรรม 
 ๒๐๗ นางอารีย  ปญญาศิริ 

กรมพัฒนาที่ดิน 
 ๑ นายขจร  ฤกษดี 
 ๒ นายชาติชาย  พูนพาณิชย 
 ๓ นายไชยวัฒน  ไชยสวาง 
 ๔ นายเดช  สารเขาดํา 
 ๕ นายธนู  สรเสนีย 
 ๖ นายเธียร  นาคะ 
 ๗ นายนพดล  กองจริต 
 ๘ นายบรรลือ  ลดหวั่น 
 ๙ นายบวรรัตน  กาญจนะ 
 ๑๐ นายปวิช  ออนตวงศ 
 ๑๑ นายรณรงค  สาลี 
 ๑๒ นายวิชิต  ขันธแกว 
 ๑๓ นายสนิท  ท่ังทอง 
 ๑๔ นายสมพงษ  ภูอภิสิทธิ์ 
 ๑๕ นายสมพร  เรืองโรจน 
 ๑๖ นายสุรพล  สายยุทธ 
 ๑๗ นายสุวัฒน  ธาตุทะนะ 

 ๑๘ นายสุวิทย  สุขุมาลพันธ 
 ๑๙ นายแสงทอง  เครือเนตร 
 ๒๐ นายอนุสรณ  บุญคงไพศาล 
 ๒๑ นางกัลยาณี  บูรณกาล 
 ๒๒ นางชลนิล  สุขปราณี 
 ๒๓ นางเตือนใจ  ใจเย็น 
 ๒๔ นางนลินี  บุญศิริ 
 ๒๕ นางสาวนุชจรี  กองพลพรหม 
 ๒๖ นางแพรวพรรณ  เพียรชอบ 
 ๒๗ นางไพจิตร  ชัยสิทธิ์ 
 ๒๘ นางวัลญรัตน  กรุดเจริญ 
 ๒๙ นางวารี  สุขโสภณ 
 ๓๐ นางสาวสุชาดา  เกษรจันทร 
 ๓๑ นางอนงค  มูลปญญา 
 ๓๒ นางสาวอุบลวรรณ  อุนพินิจ 
 ๓๓ นางเอมจิตต  พันธุเจริญ 



 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

กรมวิชาการเกษตร 
 ๑ นายกุณฑล  ไกรสินธุ 
 ๒ นายเกริกฤทธิ์  กาฬสุวรรณ 
 ๓ นายชํานาญ  กสิบาล 
 ๔ นายเทวินทร  กุลปยะวัฒน 
 ๕ นายเที่ยง  ตูแกว 
 ๖ นายธวัชชัย  ยองดํา 
 ๗ นายปรมินทร  เปยมออน 
 ๘ นายประชิด  ทองนอย 
 ๙ นายประสพโชค  ตันไทย 
 ๑๐ นายพิเชฏฐ  พรอมมูล 
 ๑๑ นายรังสรรค  ไชยฉอุม 
 ๑๒ นายเรวัช  วงศแสง 
 ๑๓ นายวีระ  สุขประเสริฐ 
 ๑๔ นายสถาพร  จันทรเพ็ง 
 ๑๕ นายสวัสดิ์  สมสะอาด 
 ๑๖ นายสาทิส  เวณุจันทร 
 ๑๗ นายสาธิต  อารีรักษ 
 ๑๘ นายสุกิจ  เพชรคํา 
 ๑๙ นายสุทธาชีพ  ศุภเกษร 

 ๒๐ นายสุภาษิต  เสงี่ยมพงศ 
 ๒๑ นายสุวิทย  ชยัเกียรติยศ 
 ๒๒ นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร 
 ๒๓ นายอลงกรณ  กรณทอง 
 ๒๔ นายอุทัย  นพคุณ 
 ๒๕ นายอุทัย  นพคุณวงศ 
 ๒๖ นายโอสา  จิตจักร 
 ๒๗ นางจารุวรรณ  จาติเสถียร 
 ๒๘ นางจินดา  รินฤาษี 
 ๒๙ นางชุมสินธุ  ทองมิตร 
 ๓๐ นางนริสา  จันทรเรือง 
 ๓๑ นางพรรษา  อดุลยธรรม 
 ๓๒ นางพิมพพรรณ  กสิกรรม 
 ๓๓ นางสาวมัทนา  ศรีหัตถกรรม 
 ๓๔ นางสาววรรณี  เกษสยม 
 ๓๕ นางสาววิจิตร  เหมหงษา 
 ๓๖ นางสาวศิริพร  ซึงสนธิพร 
 ๓๗ นางเหรียญทอง  พานสายตา 

กรมสงเสริมการเกษตร 
 ๑ นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย 
 ๒ นายกําธร  สังขทอง 
 ๓ นายกิจพงศศักดิ์  ปลอดทองสม 
 ๔ นายกิตติ  แซเทน 
 ๕ นายกิตติชาติ  ชาติยานนท 

 ๖ นายกิตติศักดิ์  รัตนเศรณี 
 ๗ นายกิติคุณ  กุลไธสง 
 ๘ นายเกตุ  สุริยศ 
 ๙ นายเกษตร  สุตานันท 
 ๑๐ นายเกษม  แกวประสิทธิ์ 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑ นายเกษม  ดุกสุกแกว 

 ๑๒ นายเกษม  ศรีแฉลม 

 ๑๓ นายเกษม  อนุพันธ 

 ๑๔ นายไกรศักดิ์  โพธิ์โพน 

 ๑๕ นายขจรศักดิ์  พนานุสรณ 

 ๑๖ นายคณาวุฒิ  บุตรดีขันธ 

 ๑๗ นายคเณตร  ทองเนียม 

 ๑๘ นายคมสัน  แสนจันทร 

 ๑๙ นายครรชิต  โหราเรือง 

 ๒๐ นายคลอง  ศิริสมบัติ 

 ๒๑ นายคําเนตร  งาขาว 

 ๒๒ นายคําผาง  เฉานอก 

 ๒๓ นายคําเภา  วงศคํา 

 ๒๔ นายคํารณ  แผนสมบูรณ 

 ๒๕ นายคํารณ  พงษย้ิม 

 ๒๖ นายจงกล  อยูเจริญกิจ 

 ๒๗ นายจรัส  ไชยวรรณ 

 ๒๘ นายจรินทร  จินตชัชวาล 

 ๒๙ นายจรูญ  ต้ินสั้น 

 ๓๐ นายจักรเพชร  เพชรพิมาย 

 ๓๑ นายจักรวาล  พรมสาร 

 ๓๒ นายจารึก  นวลโคกสูง 

 ๓๓ นายจารึก  ยอดนุย 

 ๓๔ นายจํานงค  นราพงศ 

 ๓๕ นายจํานงค  เพ็ชรประยูร 

 ๓๖ นายจํานงค  อําภา 

 ๓๗ นายจํารัส  พิสุราช 

 ๓๘ นายจํารุณ  ระวีคํา 

 ๓๙ นายจําลอง  บุญแนบ 

 ๔๐ นายจิตต  เหมพนม 

 ๔๑ นายจิรวงศ  ทอนศรี 

 ๔๒ นายจิระ  ชวยสงคราม 

 ๔๓ นายจีรติ  รวดเร็ว 

 ๔๔ นายจีระศักดิ์  ศิริวงศพานิช 

 ๔๕ นายจุล  พิกุล 

 ๔๖ นายเจริญ  โมงขุนทด 

 ๔๗ นายเจริญ  ศรีประไหม 

 ๔๘ นายเจษฎา  แกวสงา 

 ๔๙ นายเจิมจุล  สิทธิเวช 

 ๕๐ นายฉลวย  มานะ 

 ๕๑ นายเฉลิมเกียรติ  รอดแสง 

 ๕๒ นายเฉลิมชาติ  นันตสุวรรณ 

 ๕๓ นายแฉลม  แจมฉาย 

 ๕๔ นายชญศักดิ์  ขําสีนวล 

 ๕๕ นายชัยนันทน  มั่นสาคร 

 ๕๖ นายชัยพร  สารพันธ 

 ๕๗ นายชัยรัตน  ทรัพยมา 

 ๕๘ นายชัยศรี  เคาแคน 

 ๕๙ นายชาญ  ยอดบุนอก 

 ๖๐ นายชาญณรงค  พวงสั้น 

 ๖๑ นายชาญณรงค  ศรียะ 

 ๖๒ นายชิดชัย  ลาโยธี 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๓ นายชินกร  อิ่มสมบูรณ 

 ๖๔ นายชูเกียรติ  ทองฝงพลอย 

 ๖๕ นายชูเกียรติ  หาทวายการ 

 ๖๖ นายชูชาติ  พงษศิลา 

 ๖๗ นายชูศักดิ์  ดวงธนู 

 ๖๘ นายโชคชัย  กิจศิลป 

 ๖๙ นายไชโญ  ลัมยศ 

 ๗๐ นายไชโย  เสนคําวงศ 

 ๗๑ นายณรงค  ไชยลาภ 

 ๗๒ นายณรงค  ทูลสูงเนิน 

 ๗๓ นายณรงค  ปญญา 

 ๗๔ นายณรงค  อภิรักษพงศสุข 

 ๗๕ นายณรงคศักดิ์  โพธิ์ไพฑูรย 

 ๗๖ นายณัฐชพงศ  อินทรเสนา 

 ๗๗ นายณัฐพงศ  โตปติ 

 ๗๘ นายดะเหร็ด  หมัดเจริญ 

 ๗๙ นายดําเนิน  ไผเทศ 

 ๘๐ นายเดชา  อุทัย 

 ๘๑ นายตนชัย  ใจธิ 

 ๘๒ นายไตรมิตร  ต้ังตระกูล 

 ๘๓ นายถนอมศักดิ์  ชัยยาคํา 

 ๘๔ นายถวิลยุทธ  รากทอง 

 ๘๕ นายทนงศิลป  อุยนอง 

 ๘๖ นายทวี  ทองศรี 

 ๘๗ นายทวีป  แกวปราณีต 

 ๘๘ นายทวีป  เหมินทร 

 ๘๙ นายทองชุม  กันทา 

 ๙๐ นายทองใบ  สินโท 

 ๙๑ นายทองพูน  แซงภูเขียว 

 ๙๒ นายทองพูล  แกวโสนด 

 ๙๓ นายทองสุก  กระแสโท 

 ๙๔ นายเทอดพงษ  แสนกลา 

 ๙๕ นายธงชัย  ทองสุข 

 ๙๖ นายธงชัย  สายวงศคํา 

 ๙๗ นายธนชาติ  วะชุม 

 ๙๘ นายธนภณ  บุตตะโยธี 

 ๙๙ นายธนัช  ยืนยิ่ง 

 ๑๐๐ นายธนู  แกวแท 

 ๑๐๑ นายธเนศ  ธนวรรณ 

 ๑๐๒ นายธรรมนูญ  สนธิคุณ 

 ๑๐๓ นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล 

 ๑๐๔ นายธวัตร  พนมกิจเจริญพร 

 ๑๐๕ นายธิติ  คลังสามี 

 ๑๐๖ นายธีระชาต ิ วิสมกา 

 ๑๐๗ นายธีระพงษ  ฆารสมบูรณ 

 ๑๐๘ นายธีระพงษ  สุขประเสริฐ 

 ๑๐๙ นายธีระพล  เหมืองหมอ 

 ๑๑๐ นายธีระศักดิ์  เนียมสุวรรณ 

 ๑๑๑ นายนพดล  สันยาย 

 ๑๑๒ นายนพพร  สามลทา 

 ๑๑๓ นายนภดล  วิทยาภรณ 

 ๑๑๔ นายนรินทร  กาษร 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๕ นายนรินทร  สมบูรณสาร 

 ๑๑๖ นายนเรศ  ทวมมา 

 ๑๑๗ นายนเรศ  บุญศรี 

 ๑๑๘ นายนเรศ  ฝปากเพราะ 

 ๑๑๙ นายนอย  คําแผง 

 ๑๒๐ นายนําชัย  พรหมมีชัย 

 ๑๒๑ นายนิพัฒน  สิงหพันธ 

 ๑๒๒ นายนิยม  นาคูณ 

 ๑๒๓ นายนิวัตร  วรรณมะกอก 

 ๑๒๔ นายนิวัติ  ทองคําปน 

 ๑๒๕ นายนิเวช  บุตรา 

 ๑๒๖ นายเนรมิตร  มัชฌิมา 

 ๑๒๗ นายบรรจง  กาวไธสง 

 ๑๒๘ นายบรรเทิง  เกิดศรี 

 ๑๒๙ นายบรรพต  คลองสระบัว 

 ๑๓๐ นายบรรพต  สืบบัวบาน 

 ๑๓๑ นายบรรลิ  วิเศษศรี 

 ๑๓๒ นายบริบูรณ  หอนงาม 

 ๑๓๓ นายบัญญัติ  โชติพันธ 

 ๑๓๔ นายบัณฑิต  สาลีวงศ 

 ๑๓๕ นายบันลือ  ใจตุย 

 ๑๓๖ นายบุญเกื้อ  กั้ววิบูลย 

 ๑๓๗ นายบุญชวย  กําเงิน 

 ๑๓๘ นายบุญชู  รัตนพลที 

 ๑๓๙ นายบุญเทียม  เขื่อนแกว 

 ๑๔๐ วาที่รอยตรี  บุญเทือง  ดาศรี 

 ๑๔๑ นายบุญประสงค  เบญจผลาพันธ 

 ๑๔๒ นายบุญมาก  พออามาตย 

 ๑๔๓ นายบุญมี  พวงมาลัย 

 ๑๔๔ นายบุญมี  หมื่นไธสง 

 ๑๔๕ นายบุญยืน  กาชัย 

 ๑๔๖ นายบญุรอด  คําทะริ 

 ๑๔๗ นายบุญเรือง  พันธุระ 

 ๑๔๘ นายบุญเลง  คนสูง 

 ๑๔๙ นายบุญเลิศ  เปยมสมุทร 

 ๑๕๐ นายบุญเลื่อน  วงศหาญ 

 ๑๕๑ นายบุญสง  เพ็ชรเนตร 

 ๑๕๒ นายบุญอุม  แสนดวง 

 ๑๕๓ นายบุญโฮม  ศรีจันทรดี 

 ๑๕๔ วาที่รอยตรี  เบญจมะ  ศรีนนท 

 ๑๕๕ นายประกอบ  แสงสุวรรณ 

 ๑๕๖ นายประเกียรติ  นิลตีบ 

 ๑๕๗ นายประทีป  อยูสุข 

 ๑๕๘ นายประนบ  เสริมศิริ 

 ๑๕๙ นายประนิทธ  แกนแดง 

 ๑๖๐ นายประพันธ  คลังทรัพย 

 ๑๖๑ นายประภาส  ทองหาว 

 ๑๖๒ นายประเมิน  พุทธมาตย 

 ๑๖๓ นายประยงค  ศิริวัฒน 

 ๑๖๔ นายประยุทธ  คงนาน 

 ๑๖๕ นายประยูร  แขงขัน 

 ๑๖๖ นายประวัติ  เทพเสน 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๖๗ นายประเวช  โฉมนคร 

 ๑๖๘ นายประสาท  โยธะบุรี 

 ๑๖๙ นายประสาร  กงจักร 

 ๑๗๐ นายประสิทธิ์  คําไอ 

 ๑๗๑ นายประสิทธิ์  ตัญจนะ 

 ๑๗๒ นายประสิทธิ์  ฝอยทอง 

 ๑๗๓ นายประสิทธิ์  สวางมณีเจริญ 

 ๑๗๔ นายประสิทธิ์  อุทธา 

 ๑๗๕ นายประเสริฐ  ดอยลอม 

 ๑๗๖ นายประเสริฐ  เพ็ชรศิริ 

 ๑๗๗ นายประเสริฐ  โมรา 

 ๑๗๘ นายประหยัด  โคตรัตน 

 ๑๗๙ นายปราโมทย  จันทรเพ็ญ 

 ๑๘๐ นายปราโมทย  วัฒนะ 

 ๑๘๑ นายปริญญา  วิเศษวงษา 

 ๑๘๒ นายปรีชา  ดีคําวงค 

 ๑๘๓ นายปรีชา  สมาน 

 ๑๘๔ นายปองพล  โพธิตะปญญา 

 ๑๘๕ นายพงษศักดิ์  บุญหลา 

 ๑๘๖ นายพงษศักดิ์  สายแกว 

 ๑๘๗ นายพนม  ธรรมเพ็ชร 

 ๑๘๘ นายพรสัมฤทธิ์  ทองกอง 

 ๑๘๙ นายพะเยา  ชสูุวรรณ 

 ๑๙๐ นายพัชรินทร  เปานาเรียง 

 ๑๙๑ นายพันธ  ผลทอง 

 ๑๙๒ นายพิชัย  ฉัตรทอง 

 ๑๙๓ นายพิชัย  โฉมยา 

 ๑๙๔ นายพิชัย  พรมโนนศรี 

 ๑๙๕ นายพิชัย  แพงออน 

 ๑๙๖ นายพิชัย  สินธุภูมิ 

 ๑๙๗ นายพิทยา  เยาวนิตย 

 ๑๙๘ นายพิทักษ  พุทธมาตย 

 ๑๙๙ นายพิทักษ  ศรีทองสุก 

 ๒๐๐ นายพิทักษ  สิงหนารายณ 

 ๒๐๑ นายพิรุณ  เดชอูป 

 ๒๐๒ นายพิศิษ  กัณฑิโกวิท 

 ๒๐๓ นายพิสิษฐ  ยังใหผล 

 ๒๐๔ นายพุธ  จันมะโน 

 ๒๐๕ นายเพิ่มศักดิ์  เขาเขจร 

 ๒๐๖ นายไพฑูรย  ดวงใจ 

 ๒๐๗ นายไพฑูรย  ตองาม 

 ๒๐๘ นายไพฑูรย  เพลินจิตต 

 ๒๐๙ นายไพบูลย  กิติรัตน 

 ๒๑๐ นายไพบูลย  ทองปอง 

 ๒๑๑ นายไพบูลย  ทองสุข 

 ๒๑๒ นายไพยล  ภูมิโคกรักษ 

 ๒๑๓ นายไพโรจน  ทองสุก 

 ๒๑๔ นายไพโรจน  พุมแจง 

 ๒๑๕ นายไพโรจน  ศรีทานันท 

 ๒๑๖ นายไพศาล  วงคณรัตน 

 ๒๑๗ นายภูมิศักดิ์  เจริญทรัพย 

 ๒๑๘ นายมงคล  ถนนแกว 



 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑๙ นายมงคลสมัย  ยางงาม 

 ๒๒๐ นายมนตรี  ชะนะชมภู 

 ๒๒๑ นายมนัส  วงศสุภา 

 ๒๒๒ นายมานพ  จันตะโมกข 

 ๒๒๓ นายมานะ  จิวสิทธิประไพ 

 ๒๒๔ นายมานิตย  จําปา 

 ๒๒๕ นายมานิตย  พันธุรัตน 

 ๒๒๖ นายมีชัย  เหลืองอภิชาตกุล 

 ๒๒๗ นายไมตรี  แกวชะฎา 

 ๒๒๘ นายไมตรี  วุฒิการณ 

 ๒๒๙ นายยงยุทธ  จินาติ 

 ๒๓๐ นายยงยุทธ  ประภัสสรพงษ 

 ๒๓๑ นายยุพล  ธัญญะประกอบ 

 ๒๓๒ นายรณชัย  ไชยยะ 

 ๒๓๓ นายรมไม  นวลตา 

 ๒๓๔ นายรอมือลี  มะยูโซะ 

 ๒๓๕ นายระดับ  วุนซิ้ว 

 ๒๓๖ นายระนอง  เหมทานนท 

 ๒๓๗ นายรุงเรือง  เมธาพิทักษ 

 ๒๓๘ นายรุงสุรีย  เลี้ยงประยูร 

 ๒๓๙ วาที่รอยตรี  ลวน  ประโยชนมี 

 ๒๔๐ นายละไม  บุญกลาง 

 ๒๔๑ วาที่รอยตรี  ลิขิต  ไพราม 

 ๒๔๒ นายเลิศ  บุตรินดา 

 ๒๔๓ นายเลิศชาย  เศิกศิริ 

 ๒๔๔ นายวรรณกร  บํารุงศรี 

 ๒๔๕ นายวรวุฒิ  พุฒพันธ 

 ๒๔๖ นายวัชรินทร  มาลาศรี 

 ๒๔๗ นายวันรบ  เฮประโคน 

 ๒๔๘ นายวิกรานต  แสงมณี 

 ๒๔๙ นายวิจิตร  กฤตสัมพันธ 

 ๒๕๐ นายวจิิตร  แหมไธสง 

 ๒๕๑ นายวิชัย  กิ่งมณี 

 ๒๕๒ นายวิชัย  โคตรโมลี 

 ๒๕๓ นายวิชัย  นีระพันธ 

 ๒๕๔ นายวิชัย  อินทํา 

 ๒๕๕ นายวิชิต  พิชัยรัตน 

 ๒๕๖ นายวิเชษฐ  เขียวสลุง 

 ๒๕๗ นายวิเชียร  ดําคงแสง 

 ๒๕๘ นายวิฑูรย  ไชยรัตน 

 ๒๕๙ นายวิทยา  ยอดดี 

 ๒๖๐ นายวนิัย  เจริญปรุ 

 ๒๖๑ นายวินัย  ชนะภัย 

 ๒๖๒ นายวินัย  วรรธนะนาถ 

 ๒๖๓ นายวินิจ  วงกลม 

 ๒๖๔ นายวิรัตน  ทองจีน 

 ๒๖๕ นายวิรุฬ  แซตัน 

 ๒๖๖ นายวิโรจน  ทองประชุม 

 ๒๖๗ นายวิโรจน  ฮองสอน 

 ๒๖๘ นายวิศณุ  เพชรดุลย 

 ๒๖๙ นายวิสิฐศักดิ์  โพธิ์นาคเงิน 

 ๒๗๐ นายวิสิฐศกัดิ์  วองประสิทธิ์ 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๗๑ นายวิสุทธิ์  รังษี 

 ๒๗๒ นายวีรพล  สังขมาลย 

 ๒๗๓ นายวีรวุฒิ  แกวปรีชา 

 ๒๗๔ นายวีระ  กันทะปก 

 ๒๗๕ นายวีระ  สิทโท 

 ๒๗๖ นายวีระพงษ  สีหงอก 

 ๒๗๗ นายวีระพันธ  ใครบุตร 

 ๒๗๘ นายวีระศักดิ์  โพธิสารัตน 

 ๒๗๙ นายวุฒิกร  ธรรมวงศ 

 ๒๘๐ นายวุฒินันท  ศักดิ์กระโทก 

 ๒๘๑ นายศักดิ์ชัย  พิมพกะภีร 

 ๒๘๒ นายศิริศักดิ์  แสนทวีสุข 

 ๒๘๓ นายศุภชัย  ธรรมประชา 

 ๒๘๔ นายศุภศักดิ์  ศรีโสดา 

 ๒๘๕ นายเศรษฐพงศ  เลขะวัฒนะ 

 ๒๘๖ นายเศรษฐลัทธ  สัญญาเขื่อน 

 ๒๘๗ นายสงคราม  วีระพล 

 ๒๘๘ นายสงบ  เกื้อสม 

 ๒๘๙ นายสงศักดิ์  วงศใจ 

 ๒๙๐ นายสถิตพงศ  ทัดศรี 

 ๒๙๑ นายสถติย  ยะแกว 

 ๒๙๒ นายสถิตย  ศรีสุข 

 ๒๙๓ นายสนธยา  จันทโรมา 

 ๒๙๔ นายสนั่น  พิงกระโทก 

 ๒๙๕ นายสนิท  เทพธานี 

 ๒๙๖ นายสนิท  สีหนาท 

 ๒๙๗ นายสพรั่ง  คณานันท 

 ๒๙๘ นายสมเกียรติ  วิจิตรประเสริฐ 

 ๒๙๙ นายสมควร  วรรณรัตน 

 ๓๐๐ นายสมคิด  รัตนวงศ 

 ๓๐๑ นายสมคิด  สิทธิกูล 

 ๓๐๒ นายสมจิต  แดงเอียด 

 ๓๐๓ นายสมจิตร  ธีระบุญชัยกุล 

 ๓๐๔ นายสมเจตน  ชีวะวัฒนา 

 ๓๐๕ นายสมเจตน  เสียงเพราะ 

 ๓๐๖ นายสมชาย  ใจปน 

 ๓๐๗ นายสมชาย  เทพวิไล 

 ๓๐๘ นายสมชาย  พรหมลังกา 

 ๓๐๙ นายสมชาย  ศรีสังขงาม 

 ๓๑๐ นายสมชาย  สมใจ 

 ๓๑๑ นายสมเดช  กองมูล 

 ๓๑๒ นายสมเดช  สิทธิยศ 

 ๓๑๓ นายสมนึก  เครือวัลย 

 ๓๑๔ นายสมนึก  จันทรเสนา 

 ๓๑๕ นายสมนึก  พัทธเสมา 

 ๓๑๖ นายสมนึก  มัทธวรัตน 

 ๓๑๗ นายสมนึก  สมเพชร 

 ๓๑๘ นายสมนึก  สายพนัส 

 ๓๑๙ นายสมบัติ  ไชยขันธุ 

 ๓๒๐ นายสมบัติ  วงษคํา 

 ๓๒๑ นายสมบูรณ  คําแสง 

 ๓๒๒ นายสมปอง  แพงจันทึก 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๒๓ นายสมพร  เจียรประวัติ 

 ๓๒๔ นายสมโภช  โชติจันทึก 

 ๓๒๕ นายสมมารถ  สยมภาค 

 ๓๒๖ นายสมยนต  บุญลี 

 ๓๒๗ นายสมยศ  มโนวงศ 

 ๓๒๘ นายสมศักดิ์  นามทาว 

 ๓๒๙ นายสมศักดิ์  พิมพโคตร 

 ๓๓๐ นายสมศักดิ์  ยะแสง 

 ๓๓๑ นายสมหมาย  แกวมณี 

 ๓๓๒ นายสมหมาย  ทับขัน 

 ๓๓๓ นายสมหมาย  สังขสิงห 

 ๓๓๔ นายสมัคร  คําไทยกลาง 

 ๓๓๕ นายสมัคร  ใบยา 

 ๓๓๖ นายสมัย  เชื้อทอง 

 ๓๓๗ นายสมาน  ต๊ิบหนอ 

 ๓๓๘ นายสมาน  ประดับทอง 

 ๓๓๙ นายสรรเสริญ  วันจันทร 

 ๓๔๐ นายสราวุฒิ  ชางถม 

 ๓๔๑ นายสวัสดิ์  กะรัตน 

 ๓๔๒ นายสวัสดิ์  เกื้อสุข 

 ๓๔๓ นายสวัสดิ์  สมพร 

 ๓๔๔ นายสวัสดิ์  เสนหภักดี 

 ๓๔๕ นายสวาง  กาลพัฒน 

 ๓๔๖ นายสวาง  วรรณใหม 

 ๓๔๗ นายสหรัฐ  นิรันตสุข 

 ๓๔๘ วาที่รอยตรี  สอิสร  โบราณ 

 ๓๔๙ นายสะไกร  พาดี 

 ๓๕๐ นายสันต  สุทธการ 

 ๓๕๑ นายสาธิต  เข็มกําเนิด 

 ๓๕๒ นายสามารถ  ทวีชีพ 

 ๓๕๓ นายสายัณห  ปกวงศ 

 ๓๕๔ นายสายันต  เคาแคน 

 ๓๕๕ นายสําเนียง  กรมธรรมา 

 ๓๕๖ นายสําพรต  จันทรหอม 

 ๓๕๗ นายสํารอง  นะพุทธะ 

 ๓๕๘ นายสํารอง  บุญสงเสริม 

 ๓๕๙ นายสําเริง  แกวศรีนวล 

 ๓๖๐ นายสิทธิชัย  ชัยวร 

 ๓๖๑ นายสิริวิทย  พงษอารี 

 ๓๖๒ นายสุขสันต  ศรียันต 

 ๓๖๓ นายสุขุม  สีหราช 

 ๓๖๔ นายสุชาติ  วงศเณร 

 ๓๖๕ นายสุชาย  ทานาฤทัย 

 ๓๖๖ นายสุชิน  ฉิมไทย 

 ๓๖๗ นายสุทิน  จานสกุล 

 ๓๖๘ นายสุเทพ  สวัสดี 

 ๓๖๙ นายสุธีป  ทองนวล 

 ๓๗๐ นายสุนทร  มีสิงห 

 ๓๗๑ นายสุนทร  วันดี 

 ๓๗๒ นายสุนทร  ศรีชัยวงค 

 ๓๗๓ นายสุนันท  แสงสวาง 

 ๓๗๔ นายสุพจน  ไชยวรรณ 



 หนา   ๕๐ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๗๕ นายสุพจน  บุศยาจารย 

 ๓๗๖ นายสุพจน  ประสมทอง 

 ๓๗๗ นายสุพจน  พัฒนศิลป 

 ๓๗๘ นายสุพล  นอยพันธ 

 ๓๗๙ นายสุพัฒชัย  พานพินิจ 

 ๓๘๐ นายสุพัฒน  หลาบรรเทา 

 ๓๘๑ นายสุพันธ  แสนบาน 

 ๓๘๒ นายสุรทิน  แสนมี 

 ๓๘๓ นายสุรพงค  บุญแกว 

 ๓๘๔ นายสุรพงษ  คําสะอาด 

 ๓๘๕ นายสุรพงษ  สินสราง 

 ๓๘๖ นายสุรพันธ  วรรณโกฏิ 

 ๓๘๗ นายสุรพันธ  วรรธนะภูติ 

 ๓๘๘ นายสุรสิงห  พูนเพิ่มสุขสมบัติ 

 ๓๘๙ นายสุรสิทธิ์  กันทะจันทร 

 ๓๙๐ นายสุรแสง  พูนเพิ่มสุขสมบัติ 

 ๓๙๑ นายสุรัฐ  ขาวลาภ 

 ๓๙๒ นายสุรัตน  โพธิ์งาม 

 ๓๙๓ นายสุรัตน  ศรียันต 

 ๓๙๔ นายสุรัตน  สงวนทรัพย 

 ๓๙๕ นายสุรัส  พิลาฤทธิ์ 

 ๓๙๖ นายสุรินทร  บุญชวย 

 ๓๙๗ นายสุริยะ  ผิวพรรณ 

 ๓๙๘ นายสุริยา  กาสมุทร 

 ๓๙๙ นายสุริยา  แกวหยอง 

 ๔๐๐ นายสุวพงศ  ใบพลูทอง 

 ๔๐๑ นายสุวรรณ  จงหวัง 

 ๔๐๒ นายสุวรรณ  ทูนสูงเนิน 

 ๔๐๓ นายสุวิทย  มรกต 

 ๔๐๔ นายเสนห  คันธะวงศ 

 ๔๐๕ นายเสนาะ  ทนันชัย 

 ๔๐๖ นายเสนาะ  ย้ิมสบาย 

 ๔๐๗ นายเสนีย  อรรคชัย 

 ๔๐๘ นายเสวียน  กันทะชุมภู 

 ๔๐๙ นายแสงจันทร  ปะนะภูเต 

 ๔๑๐ นายแสวง  อยูยงค 

 ๔๑๑ นายโสภณ  ฟองจันทร 

 ๔๑๒ นายหอม  เกษรศิริ 

 ๔๑๓ นายเหลิม  จังอินทร 

 ๔๑๔ นายเหลื่อมศักดิ์  ฤทธิรณ 

 ๔๑๕ นายอธิ  ปนเปลง 

 ๔๑๖ นายอนนต  กลิ่นหอม 

 ๔๑๗ นายอนันต  ไชยรัตน 

 ๔๑๘ นายอนุรักษ  ตะนาวรรณ 

 ๔๑๙ นายอนุวัตร  มังคละแสน 

 ๔๒๐ นายอภิชัย  เจริญกิจ 

 ๔๒๑ นายอภิชัย  นิลผาย 

 ๔๒๒ นายอภิเดช  กุณรี 

 ๔๒๓ นายอภินันทน  สกุลต้ัง 

 ๔๒๔ นายอภินันท  สุขกาย 

 ๔๒๕ นายอมร  เกษตรการุณย 

 ๔๒๖ นายอริยะ  ผวิเหลือง 



 หนา   ๕๑ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๒๗ นายอับดุลนาเซ  เมาะมูลา 

 ๔๒๘ นายอัมพร  เกรียงศรี 

 ๔๒๙ นายอาคม  จงอริยตระกูล 

 ๔๓๐ นายอาทิตย  ศิริสิงห 

 ๔๓๑ นายอาวุธ  ศักดาพิทักษ 

 ๔๓๒ นายอํานวย  ไทยพงษ 

 ๔๓๓ นายอํานวย  ฤทธิชัย 

 ๔๓๔ นายอํานวย  สมสิงห 

 ๔๓๕ วาที่รอยตรี  อํานาจ  โกสุม 

 ๔๓๖ นายอํานาจ  ดีชื่น 

 ๔๓๗ นายอํานาจ  เนาวบุตร 

 ๔๓๘ นายอํามร  อินนุรักษ 

 ๔๓๙ นายอุดม  แกวแกมทอง 

 ๔๔๐ นายอุดม  โทไธสง 

 ๔๔๑ นายอุทัย  สมรรถชัย 

 ๔๔๒ นายอุทัย  แสงแกว 

 ๔๔๓ นายเอนก  แกระวงค 

 ๔๔๔ นายเอนก  มีชนะ 

 ๔๔๕ นายโอฬาร  เทพทวี 

 ๔๔๖ นางกนกกุล  ชาญเวช 

 ๔๔๗ นางกมลลักษณ  ปลอดโปรง 

 ๔๔๘ นางกรรณกิา  เลหภูเขียว 

 ๔๔๙ นางกัลยา  ชาติดี 

 ๔๕๐ นางกาญจนา  ใหมมงคล 

 ๔๕๑ นางกิตติรัตน  เวชสิทธิ์ 

 ๔๕๒ นางเกศนิสา  นานาวัน 

 ๔๕๓ นางเกศรา  วิไลวรรณ 

 ๔๕๔ นางเกศริน  เมฆลา 

 ๔๕๕ นางเกษรา  อุดมพันธ 

 ๔๕๖ นางไขแกว  วิบุญมา 

 ๔๕๗ นางเครือวัลย  พิพิธจันทร 

 ๔๕๘ นางเครือวัลย  เสียงเพราะ 

 ๔๕๙ นางจรูญศรี  โชติจันทึก 

 ๔๖๐ นางจันทรจิรา  สุนทรภัทร 

 ๔๖๑ นางจันทรจิรา  จินาวรณ 

 ๔๖๒ นางจันทรจิรา  ซื่อสัตย 

 ๔๖๓ นางจันทรเพ็ญ  ภูลวรรณ 

 ๔๖๔ นางจันทิวา  ลือชา 

 ๔๖๕ นางจัสมิน  ณ สุวรรณ 

 ๔๖๖ นางจารุวรรณ  นภวงศ ณ อยุธยา 

 ๔๖๗ นางจิตรา  ลี้เลอเกียรติ 

 ๔๖๘ นางจิระนุช  ชาญณรงคกุล 

 ๔๖๙ นางสาวจิราวรรณ  สุระพรพิชิต 

 ๔๗๐ นางจุรีรัตน  วิเศษวงษา 

 ๔๗๑ นางจุฬาภรณ  บุญปลูก 

 ๔๗๒ นางเจษฎา  ธัมมิกะกุล 

 ๔๗๓ นางสาวแจมจันทร  โนหลักหมื่น 

 ๔๗๔ นางฉวีวรรณ  เที่ยงคํา 

 ๔๗๕ นางเฉลิมศรี  คลองสระบัว 

 ๔๗๖ นางชัยศรี  สรอยมาลัย 

 ๔๗๗ นางณภทัร  ภูริผล 

 ๔๗๘ นางดวงคิด  ฉิมสุวรรณ 



 หนา   ๕๒ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๗๙ นางดวงดาว  วงศชารี 

 ๔๘๐ นางเดนดาว  เชิดชูพงษ 

 ๔๘๑ นางเตือนใจ  ฉายจิตต 

 ๔๘๒ นางถนอมนวล  เพียรธัญญกรณ 

 ๔๘๓ นางทวีวรรณ  ชํานาญอาสา 

 ๔๘๔ นางทองดี  อริยสุกริม 

 ๔๘๕ นางทองแปลง  อุทาโย 

 ๔๘๖ นางทองวิลัย  พิทักษชาติ 

 ๔๘๗ นางทองหยิบ  วงษชาลี 

 ๔๘๘ นางทองอุไร  เอี่ยมละออ 

 ๔๘๙ นางทิพจันทร  กาญจนเตชะ 

 ๔๙๐ นางทิพยวารี  โพศรีดี 

 ๔๙๑ นางทิพวรรณ  ศรีสิทธิมงคล 

 ๔๙๒ นางธนวรรณ  สวัสดิ์ชัย 

 ๔๙๓ นางธัญรัตน  จูมจะนะ 

 ๔๙๔ นางธันยาภรณ  อินทปชฌาย 

 ๔๙๕ นางนงนุช  กลั่นนุช 

 ๔๙๖ นางนงนุช  แตงทรัพย 

 ๔๙๗ นางนงนุช  โสภาภูมิ 

 ๔๙๘ นางสาวนงเยาว  เจือจันทึก 

 ๔๙๙ นางนงลักษณ  กานเหลือง 

 ๕๐๐ นางนงลักษณ  เกตุเวชสุริยา 

 ๕๐๑ นางนงลักษณ  เจริญปรุ 

 ๕๐๒ นางนพรัตน  ธงศรี 

 ๕๐๓ นางสาวนภาวรรณ  ราชเสน 

 ๕๐๔ นางนวลปรางค  จัตุกูล 

 ๕๐๕ นางนอมเศียร  เสนานุช 

 ๕๐๖ นางนันทนา  ทองคุม 

 ๕๐๗ นางนันทนา  สุโพธิ์ 

 ๕๐๘ นางนารี  ประดุจชนม 

 ๕๐๙ นางนุทการ  พิศาภาคย 

 ๕๑๐ นางเนตรนริศ  ผดุงศิลป 

 ๕๑๑ นางเนาวรัตน  มณีรัตน 

 ๕๑๒ นางบรรดี  ประธาน 

 ๕๑๓ นางบัวภา  ศาลางาม 

 ๕๑๔ นางบานเย็น  ลาโยธี 

 ๕๑๕ นางบุญโฮม  เถาเมฆ 

 ๕๑๖ นางบุนรดา  คุณาธารกุล 

 ๕๑๗ นางเบญจพร  ประคองวงคศรี 

 ๕๑๘ นางเบ็ญจรัตน  ปยะมัยคงเดช 

 ๕๑๙ นางประทีป  ธรรมโชติ 

 ๕๒๐ นางประยงค  สมฤทธิ์ 

 ๕๒๑ นางประเสริฐศรี  ศรีเจริญพันธ 

 ๕๒๒ นางสาวประหยัด  มะโนพะเสา 

 ๕๒๓ นางสาวปราณี  ธวัชชลพันธ 

 ๕๒๔ นางปริชาติ  นาคประกอบ 

 ๕๒๕ นางปาณิศา  วงกต 

 ๕๒๖ นางปนรัตน  จินาติ 

 ๕๒๗ นางผจงจิตต  ศรีพรวงศ 

 ๕๒๘ นางพนารัตน  ดํารงคภูมิ 

 ๕๒๙ นางพรทิพย  ศรีวิเชียร 

 ๕๓๐ นางพรทิพา  ดานอรุณ 



 หนา   ๕๓ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๓๑ นางสาวพรรณี  ศุภนิมิตกุล 

 ๕๓๒ นางพะเยาว  พินโน 

 ๕๓๓ นางพัชรา  พิลาฤทธิ์ 

 ๕๓๔ นางพัชรา  สายวงศคํา 

 ๕๓๕ นางพัชริดา  งานดี 

 ๕๓๖ นางพัชรี  เดชคุม 

 ๕๓๗ นางพันธทอง  หมั่นเขตกิจ 

 ๕๓๘ นางพิมพรรณ  วิเศษสินธุ 

 ๕๓๙ นางสาวพิศมัย  บรรลือ 

 ๕๔๐ นางพิศสมัย  สภาทอง 

 ๕๔๑ นางพนูศรี  ดวงมณี 

 ๕๔๒ นางเพยาว  พุทธมาตย 

 ๕๔๓ นางเพลินจิต  เบอรผัด 

 ๕๔๔ นางเพลินพิศ  กาศสกูล 

 ๕๔๕ นางไพรวัลย  สวยงาม 

 ๕๔๖ นางไพศรี  ชุมพล 

 ๕๔๗ นางสาวภาณี  บุณยเกื้อกูล 

 ๕๔๘ นางมยุรี  แสนกลา 

 ๕๔๙ นางมัทนา  แกสมาน 

 ๕๕๐ นางมันทนา  มหายศนันท 

 ๕๕๑ นางมัลลิกา  เขียวหวาน 

 ๕๕๒ นางมาลิน ี พิทักษ 

 ๕๕๓ นางสาวมาลี  ธรรมคําภีร 

 ๕๕๔ นางมาลี  พรหมเพชร 

 ๕๕๕ นางยุพเยาว  ศรีสมพงษ 

 ๕๕๖ นางสาวยุพา  รอดออน 

 ๕๕๗ นางยุพา  อินทราเวช 

 ๕๕๘ นางยุพาภรณ  นาคแท 

 ๕๕๙ นางยุวดี  ออมอด 

 ๕๖๐ นางระวีวรรณ  พิมพล 

 ๕๖๑ นางรัชนีกร  ทาสระคู 

 ๕๖๒ นางรัตนาภรณ  กัญญาราช 

 ๕๖๓ นางรัติกาล  วงคภาค ี

 ๕๖๔ นางราตรี  ทองปาน 

 ๕๖๕ นางราตรี  ศรีสมัย 

 ๕๖๖ นางรุจิรา  รักปลื้ม 

 ๕๖๗ นางเรียมศรี  ทองผา 

 ๕๖๘ นางลัดดาวัลย  ชินชัย 

 ๕๖๙ นางลาวรรณ  อินตะนัย 

 ๕๗๐ นางลาวัลย  ฉัตรวิรุฬห 

 ๕๗๑ นางลําเจิด  แกวขวัญไกร 

 ๕๗๒ นางลําแพน  ขันกสิกรรม 

 ๕๗๓ นางลําไพ  ใจชวง 

 ๕๗๔ นางลํายง  ใบยา 

 ๕๗๕ นางเลขา  กําลังกลา 

 ๕๗๖ นางสาววรรณษา  รัศมิทัต 

 ๕๗๗ นางวราภรณ  สะอาดยิ่ง 

 ๕๗๘ นางวรินทร  มั่งมูลอู 

 ๕๗๙ นางสาววัชรีพร  โอฬารกนก 

 ๕๘๐ นางสาววันเพ็ญ  ชื่นนอย 

 ๕๘๑ นางวันเพ็ญ  ศรีสงเคราะห 

 ๕๘๒ นางวารุณี  เกตุแกว 



 หนา   ๕๔ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๘๓ นางวาสนา  ชุมพล 

 ๕๘๔ นางวาสนา  แสวงทอง 

 ๕๘๕ นางสาววิจิตรา  แซจิว 

 ๕๘๖ นางวิจิตรา  ศรีดาวทอง 

 ๕๘๗ นางวิชชุลดา  พัชรเกียรติ 

 ๕๘๘ นางสาววิภาพรรณ  รุงเรือง 

 ๕๘๙ นางวิมล  จิตเที่ยง 

 ๕๙๐ นางวิมาลา  รัตนะ 

 ๕๙๑ นางวิลาวัลย  ใจดวง 

 ๕๙๒ นางวิไลวรรณ  เมืองใจ 

 ๕๙๓ นางศยามล  จิตตางกูร 

 ๕๙๔ นางศรีนุช  สิทธิยศ 

 ๕๙๕ นางศรีพรรณ  บูระพา 

 ๕๙๖ นางศรีวิจิตร  จุลเอียด 

 ๕๙๗ นางศรีสุดา  กันธวงศ 

 ๕๙๘ นางสาวศศิกาญจน  ทับเปย 

 ๕๙๙ นางศิริพร  ทอนหยี 

 ๖๐๐ นางศิริพร  มณีรัตน 

 ๖๐๑ นางสาวศิริรัตน  ขวัญกิจวัฒนะ 

 ๖๐๒ นางศิริวิมล  ธนารัตน 

 ๖๐๓ นางศุภวรรณ  โชควัฒนวิกุล 

 ๖๐๔ นางสติยา  ศุภกิจ 

 ๖๐๕ นางสมคิด  ต้ัวสมพงษ 

 ๖๐๖ นางสมคิด  แสงออมสิน 

 ๖๐๗ นางสมใจ  ทองวิเศษ 

 ๖๐๘ นางสมบูรณ  วงศอามาตย 

 ๖๐๙ นางสมพร  รักษาจิตร 

 ๖๑๐ นางสมยา  รัตนหาญ 

 ๖๑๑ นางสมสิน  สมบัติหลาย 

 ๖๑๒ นางสมัย  บุรีเทศ 

 ๖๑๓ นางสาวสราญรัตน  วุฒิสอน 

 ๖๑๔ นางสรินยา  คงทน 

 ๖๑๕ นางสวาทจิต  พรหมมินทร 

 ๖๑๖ นางสังวาลย  กันธิมา 

 ๖๑๗ นางสังวาลย  ฟองจันทร 

 ๖๑๘ นางสายทอง  อัครพัฒน 

 ๖๑๙ นางสําราญ  สิทธิเวช 

 ๖๒๐ นางสาวสิริกาญจน  ธุรานุช 

 ๖๒๑ นางสาวสิริธร  ธรรมลักษมี 

 ๖๒๒ นางสุจิตต  กระแสบุตร 

 ๖๒๓ นางสุณี  บุญยัง 

 ๖๒๔ นางสุทิน  โยทคบุรี 

 ๖๒๕ นางสาวสุทิน  วัลยัษเฐียร 

 ๖๒๖ นางสุธัญญา  เลี้ยงประยูร 

 ๖๒๗ นางสุธาสินี  ภูจันทึก 

 ๖๒๘ นางสุนิสา  อูเงิน 

 ๖๒๙ นางสุปญญา  แกวเกิด 

 ๖๓๐ นางสุพรรณวดี  จินดาวงศ 

 ๖๓๑ นางสุภัทรา  กรกระโทก 

 ๖๓๒ นางสุภัทรา  จันทรฉนวน 

 ๖๓๓ นางสาวสุภาภักดิ์  อุดมกัน 

 ๖๓๔ นางสุภาศรี  ไชยวงค 



 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๓๕ นางสุภาศิลป  ปญญารัตนรักษ 
 ๖๓๖ นางสุมาลี  หอมไลย 
 ๖๓๗ นางสุรีพร  ปทุมชัย 
 ๖๓๘ นางสุรีรัตน  พรหมเมตจิต 
 ๖๓๙ นางสุวรรณา  ทองเอี่ยม 
 ๖๔๐ นางสุวรรณา  มาปลิว 
 ๖๔๑ นางสาวสุวรรณา  ศรีเมย 
 ๖๔๒ นางเสาวนีย  ไชยเมือง 
 ๖๔๓ นางแสงจันทร  ย้ิมแยม 
 ๖๔๔ นางหนูคาน  โตมร 
 ๖๔๕ นางเหรียญทอง  ชัยสุวิรัตน 
 ๖๔๖ นางอนงค  ธรรมพิทักษ 
 ๖๔๗ นางสาวอรทัย  ชาญไววิทย 
 ๖๔๘ นางอรทัย  เทียนชัย 
 ๖๔๙ นางอรทัย  อวะภาค 
 ๖๕๐ นางอรพิณ  ธรรมวัติ 

 ๖๕๑ นางอรพินทร  แสงมณี 
 ๖๕๒ นางอรวรรณ  แกนหอม 
 ๖๕๓ นางสาวอรวรรณ  โนนทนวงษ 
 ๖๕๔ นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ 
 ๖๕๕ นางอรุณี  ชีวกาญจน 
 ๖๕๖ นางอัจนา  ชํานาญศิลป 
 ๖๕๗ นางอัชดา  ศรีเพชร 
 ๖๕๘ นางอัมพิกา  สุขเกิด 
 ๖๕๙ นางอัสนี  เจะสุ 
 ๖๖๐ นางอาภาภรณ  ต้ังสมาธิกุล 
 ๖๖๑ นางอารี  สุขเจริญ 
 ๖๖๒ นางอารีย  จักรมานนท 
 ๖๖๓ นางอําไพ  อินทํา 
 ๖๖๔ นางอุไรวรรณ  กําเนิดสิงห 
 ๖๖๕ นางอุษา  สาริกา 

กรมสงเสริมสหกรณ 
 ๑ นายการุณ  วนาศิริ 
 ๒ นายกิตติศักดิ์  ไชยกิตติ 
 ๓ นายเกษม  ศรีพิพัฒนกุล 
 ๔ นายจรัส  ใจกาวัง 
 ๕ นายจาตุรนต  แสงทองสุข 
 ๖ นายจุมพล  ยะใจ 
 ๗ นายฉลวย  ชาญฤทธิเสน 
 ๘ นายชนินทร  นาคแกว 
 ๙ นายชัชชัย  สายวารี 

 ๑๐ นายชาญชัย  นิมิตรมงคล 
 ๑๑ นายชาตรี  เกตเุรน 
 ๑๒ นายชาลี  ฉ่ําแชม 
 ๑๓ นายชูชาติ  ศิริโภคา 
 ๑๔ นายเชาว  เข็มวิไชย 
 ๑๕ นายณัฐพล  นันทนาวัฒน 
 ๑๖ นายถาพร  ณ  นคร 
 ๑๗ นายทรงศักดิ์  สานุศิษย 
 ๑๘ นายธํารงค  ไกฟา 



 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๑๕/๑) 
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 ๑๙ นายธีรพล  สวัสดิวิทยะยง 

 ๒๐ นายนรินทร  ย้ิมสรวล 

 ๒๑ นายนันทวัฒน  แกวอําดี 

 ๒๒ นายนิยม  ผลินธรสิริ 

 ๒๓ นายนุกูล  สุดยินดี 

 ๒๔ นายบริบูรณ  นุมเจริญ 

 ๒๕ นายบัญญัติ  หนูเจริญ 

 ๒๖ นายบุญชนะ  สุทธิอาจ 

 ๒๗ นายบุญประสาท  จินณรัตน 

 ๒๘ นายบุญสง  เรือนคํา 

 ๒๙ นายประจวบ  ไพศาล 

 ๓๐ นายประทีป  ชุตินันทกุล 

 ๓๑ นายประพิน  มังสา 

 ๓๒ นายประเวศ  พลับนิล 

 ๓๓ นายประสิทธิ์  มุสิกะเจริญ 

 ๓๔ นายประเสริฐ  กัลยาวุฒิพงศ 

 ๓๕ นายปราโมทย  บุญมุสิโก 

 ๓๖ นายปองพิเชษฐ  รัตนวงศ 

 ๓๗ นายพงษนาถ  ภัทรเภตรา 

 ๓๘ นายพัสนิธิ  วสีวีรสิว 

 ๓๙ นายพิษณุ  คลายเจตนดี 

 ๔๐ นายพีรวิชญ  เจียรพิสิฐพงศ 

 ๔๑ นายพูลสวัสดิ์  คําลี 

 ๔๒ นายมงคล  โชติกวิน 

 ๔๓ นายมนู  โชควัฒนาศิลป 

 ๔๔ นายมนุชาธิป  วรกาญจนานนท 

 ๔๕ นายมะระเซะ  ยะยอ 

 ๔๖ นายยงยุทธิ์  บัวทองผุด 

 ๔๗ นายยุทธนา  แกวนอย 

 ๔๘ นายรักเกียรติ  พิทูรวรวิทย 

 ๔๙ นายเรวัต  ไตรทิพยพานิชย 

 ๕๐ นายวิชาญ  ยาทิพย 

 ๕๑ นายวิชิต  นวลชื่น 

 ๕๒ นายวิเชียร  ชาญสตบุตร 

 ๕๓ นายวิโรจน  ลีทอง 

 ๕๔ นายวีระ  จันทรทอง 

 ๕๕ นายวีระศักดิ์  สันตินรนนท 

 ๕๖ นายศักรินทร  ทิพยเนตร 

 ๕๗ นายสดิษฐชัย  หาญมนตรี 

 ๕๘ นายสนธยา  จริตงาม 

 ๕๙ นายสมควร  พานิชสงเคราะห 

 ๖๐ นายสมชัย  ใจกวาง 

 ๖๑ นายสมชาติ  ทิพยเสนา 

 ๖๒ นายสมชาย  ปนสวัสดิ์ 

 ๖๓ นายสมบัติ  เมฆทรงกลด 

 ๖๔ นายสมพร  ดาวเรือง 

 ๖๕ นายสมพร  รุจิเรข 

 ๖๖ นายสวัสดิ์  ออนประชู 

 ๖๗ นายสวัสดิ์  อัครชาญชัยนนท 

 ๖๘ นายสามารถ  ศรีวิริยาภรณ 

 ๖๙ นายสุกิจ  บุญอนันต 

 ๗๐ นายสุทัศน  ทารัตนใจ 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๑ นายสุเทพ  คําไพเราะ 
 ๗๒ นายสุรชัย  พฤกษมาศ 
 ๗๓ นายสุวัฒน  ภานนท 
 ๗๔ นายอดุลย  พุฒหอม 
 ๗๕ นายอนุรักษ  พัฒนศรี 
 ๗๖ นายอภิชัย  โพธิ์บัณฑิตย 
 ๗๗ นายอภิเชษฐ  พงศชู 
 ๗๘ นายอับดุลตอเละ  ตีมุง 
 ๗๙ นายอํานวย  ลองเนียม 
 ๘๐ นายอําพร  เกตุบํารุง 
 ๘๑ นายอุเทน  ไชยดํา 
 ๘๒ นางสาวกรรณิกา  เรืองสวัสดิ์ 
 ๘๓ นางกฤติยา  กมลรัตน 
 ๘๔ นางเกษศิณี  เปรมาสวัสดิ์ 
 ๘๕ นางจันทนา  ท่ัวรอบ 
 ๘๖ นางจํานงค  สกุลพราหมณ 
 ๘๗ นางจุฑามาศ  ชุมพานิช 
 ๘๘ นางดวงตา  ศรีชัยตัน 
 ๘๙ นางสาวธนวรรณ  โชคเศรษฐกิจ 
 ๙๐ นางสาวธมลวรรณ  อมรเดชาพล 
 ๙๑ นางนฤมล  รมยมนตรี 
 ๙๒ นางนิตยา  นันทเสน 
 ๙๓ นางบุญศรี  สวัสดี 
 ๙๔ นางปรานอม  ตุงคโสภา 
 ๙๕ นางปทมา  คะเณยแสน 
 ๙๖ นางพรทิพย  พรกุลวัฒน 
 ๙๗ นางพรรัตน  ภาคบุปผา 

 ๙๘ นางพิศวาท  ถึงแสง 
 ๙๙ นางมาดี  วรสูตร 
 ๑๐๐ นางละมอม  สุขพงษ 
 ๑๐๑ นางวรนุช  ขุมแร 
 ๑๐๒ นางวาสนา  อนันเอื้อ 
 ๑๐๓ นางสาววิชาตรี  ชุมแกว 
 ๑๐๔ นางศศมน  เงาะปก 
 ๑๐๕ นางสาวศิริพร  เรียงใหม 
 ๑๐๖ นางสาวสงวน  ซีบังเกิด 
 ๑๐๗ นางสาวสมจิตต  เชาฉอง 
 ๑๐๘ นางสมจิตร  สองสวาง 
 ๑๐๙ นางสาวสุดใจ  ทิพยไพศาล 
 ๑๑๐ นางสุนีย  วารุกะกุล 
 ๑๑๑ นางสุบิน  เรืองอุดมสกุล 
 ๑๑๒ นางสาวสุพาณิภัค  นอมกลาง 
 ๑๑๓ นางสุภาพร  เทพวารินทร 
 ๑๑๔ นางสุภาพร  บํารุง 
 ๑๑๕ นางสุภาภรณ  อูปแกว 
 ๑๑๖ นางสาวสุมาลี  มาสุวรรณ 
 ๑๑๗ นางสุรีย  จิรเจิดนภา 
 ๑๑๘ นางโสภา  ปยจันทร 
 ๑๑๙ นางอรทัย  เอกอนันทกุล 
 ๑๒๐ นางสาวอรวรรณ  สกุลวงษ 
 ๑๒๑ นางอารี  ฉายโชน 
 ๑๒๒ นางสาวอําไพ  กล่ําทวี 
 ๑๒๓ นางอุบล  ศรีสะอาด 
 ๑๒๔ นางอุไร  ทับเทศ 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 ๑ นายกมล  สวางศรี 

 ๒ นายกวินท  กอปรเมธากุล 

 ๓ นายจักรพล  สุโพธิ์ 

 ๔ นายเฉลา  ปญญาคโม 

 ๕ นายเฉลิมชัย  เฉลิมชาติ 

 ๖ นายชัชวาลย  แกวศรีสังข 

 ๗ จาสิบเอก  ชัยณรงค  บุญยืน 

 ๘ นายชาญชัย  อติวรรณาพัฒน 

 ๙ นายชูศักดิ์  เอก 

 ๑๐ นายณรงค  วงษโพธิ์ดี 

 ๑๑ นายธรรมศักดิ์  วิศาลศักดิ์ 

 ๑๒ นายธีระ  พงษเจริญ 

 ๑๓ นายประกอบ  ชมเชย 

 ๑๔ นายประสิทธิ์  เมืองมูล 

 ๑๕ นายปญญา  ดานประสิทธิ์ผล 

 ๑๖ นายพูนทรัพย  บุณยินทุ 

 ๑๗ นายภาคิน  เรียนรอบกิจ 

 ๑๘ นายยงยุทธ  ทาประดู 

 ๑๙ นายวาสุกรี  มีพงษ 

 ๒๐ นายวิบูรณ  ดีประชีพ 

 ๒๑ นายวิบูลย  สินธารัตนะ 

 ๒๒ นายวิมล  อินทปชฌาย 

 ๒๓ นายวิรัช  พันทะรด 

 ๒๔ นายวิโรจน  สุดนักรบ 

 ๒๕ นายวิสาขะ  ทองนวล 

 ๒๖ จาสิบเอก  ศตวรรษ  เชาวทัต 

 ๒๗ นายสกล  มยุเรศ 

 ๒๘ นายสมศักดิ์  จรูญสิริเศรษฐ 

 ๒๙ นายสันติ  คุณาวงศเดช 

 ๓๐ นายสิริชัย  สุนทรชื่น 

 ๓๑ นายสุนันท  รัตนวิชัย 

 ๓๒ นายสุรชัย  ยุทธดนัยกุล 

 ๓๓ นายสุวัฒน  วองตระกูล 

 ๓๔ นายอํานวย  คําเมืองไหว 

 ๓๕ นางสาวเกศิณี  รัตนเปสละ 

 ๓๖ นางฆนีรส  โพธิ์เจริญ 

 ๓๗ นางสาวงามจิต  กิติภัทรานนท 

 ๓๘ นางจิรภา  นิวาสกุล 

 ๓๙ นางจุฑาทิพย  แยมสวน 

 ๔๐ นางณักษอร  แกวใจรักษ 

 ๔๑ นางณัฐชยา  สุวรรณชัย 

 ๔๒ นางณัฐวรา  แจมแจง 

 ๔๓ นางถนอมศิลป  เมืองงาม 

 ๔๔ นางนภาพรรณ  ทาวประสิทธิ์ 

 ๔๕ นางสาวนันทิยา  แวนาแว 

 ๔๖ นางนิกุล  ภาโส 

 ๔๗ นางนิภาพร  ซีบังเกิด 

 ๔๘ นางสาวนิสากร  หงษพงษ 

 ๔๙ นางสาวบุญตา  อุนเรือน 

 ๕๐ นางบุปผา  นิยมเหมาะ 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๑ นางเบ็ญจา  ผูดี 
 ๕๒ นางประภาพร  สินเพ็ชร 
 ๕๓ นางสาวปรีดา  ภูพิชิต 
 ๕๔ นางพรทิพย  สมพงศ 
 ๕๕ นางพิจิตรา  จิระกิจ 
 ๕๖ นางสาวพูลลาภ  ประจันบาน 
 ๕๗ จาเอกหญิง  มัณฑนา  แสงภู 
 ๕๘ นางสาวมาริดา  คลรักชัย 
 ๕๙ นางยุพา  มุดนาเวช 
 ๖๐ นางรัศมี  ตาปราบ 
 ๖๑ นางรศัมี  เนื่องทะบาล 

 ๖๒ นางราตรี  บัวคํา 
 ๖๓ นางลักขณา  ภูเกียรติ 
 ๖๔ นางสาวลักขณา  สิบพันทา 
 ๖๕ นางวรรณนภา  บุญสุข 
 ๖๖ นางวรรณาพร  ไตรหิรัญ 
 ๖๗ นางวราภรณ  พงษดนตรี 
 ๖๘ นางสํารวล  ศรีประไพ 
 ๖๙ นางสาวสุพรรณี  จ่ันรอด 
 ๗๐ นางสุพาพรรณ  ชุมศิริ 
 ๗๑ นางเสาวนีย  ณ  พนม 
 ๗๒ นางสาวอรุชา  แสงเจริญ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 ๑ นายเจริญ  เพ็งสลุด 
 ๒ นายมะลีเพ็ง  เจะหลง 
 ๓ นายวิชัย  โลจนานันท 
 ๔ นางกัญญา  รัตนเลิศ 

 ๕ นางปยะดา  หมัดเส็น 
 ๖ นางพรภัค  เรืองสุวรรณ 
 ๗ นางสาวศศิธร  ปรีชาชาญ 
 ๘ นางสาวอํานวย  เหรียญเจริญ 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
 ๑ นายประภากร  อินทโสภา 
 ๒ นายสมชาย  ชาญณรงคกุล 
 ๓ นางกรรณิภา  พิชญทยานุกูล 

 ๔ นางวรนุช  กิจสุขจิต 
 ๕ นางสาววิบูลวรรณ  วรรณโมลี 

กรมการขาว 
 ๑ นายเกษม  สุนทราจารย 
 ๒ นายเจตน  คชฤกษ 
 ๓ นายชวลิต  หาญดี 
 ๔ นายเชาว  อบแยม 
 ๕ นายณัฐวัตร  เตชะสาน 

 ๖ นายเดชา  เดชาวุธ 
 ๗ นายธวัช  แสงโป 
 ๘ นายธีระชล  ชางเสียง 
 ๙ นายบุญธรรม  จันทรัตน 
 ๑๐ นายผดุงพร  จํารูญวงษ 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑ นายพงศา  สุขเสริม 
 ๑๒ นายพรพรรณ  บุสสกร 
 ๑๓ นายไพโรจน  โชตินิสากรณ 
 ๑๔ นายสงวน  เทียงดีฤทธิ์ 
 ๑๕ นายสมชัย  มาลาวัลย 
 ๑๖ นายสมนึก  จงเสริมตระกูล 
 ๑๗ นายสมพร  เศรษฐวิพัฒนชัย 
 ๑๘ นายสาคร  ตันติรุงปกรณ 
 ๑๙ นายสามารถ  วรามิตร 
 ๒๐ นายสิทธิศักดิ์  ศรีสะอาด 
 ๒๑ นายสุเทพ  ฤทธิ์แสวง 
 ๒๒ นายเสนห  ศรเพ็ชร 
 ๒๓ นางสาวกฤษณา  ประชุมเทศ 
 ๒๔ นางบังอร  พาบุญ 

 ๒๕ นางพรประภา  แพทยพันธุ 
 ๒๖ นางพรรณี  ทองเกตุ 
 ๒๗ นางพวงทอง  ยินอัศวพรรณ 
 ๒๘ นางเรณู  ศรีวิสุทธิ์ 
 ๒๙ นางวาสนา  พันธุเพ็ง 
 ๓๐ นางวิชชุดา  รัตนากาญจน 
 ๓๑ นางสาวศรีสุดา  เงินจันทร 
 ๓๒ นางสยุมพร  ปทุมพงศ 
 ๓๓ นางสายสมร  พันธรัตนสุขกุล 
 ๓๔ นางสุพรรณ  เกิดสวัสดิ์ 
 ๓๕ นางสุภาลักษณ  ชัยอนันต 
 ๓๖ นางอรทัย  มีชัย 
 ๓๗ นางอันธิกา  พิชัยเสน 

กระทรวงคมนาคม 
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
๑  นายเชียรชยั  วัชรศุภา 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 ๑ นายสถาพร  อังคณาวรกุล 
 ๒ นายสุชาติ  มากอุสาห 
 ๓ นายเสรี  จิตตโสภา 
 ๔ นางชณิฎา  ชูรอด 

 ๕ นางสาวนฤมล  จันทราชโลธร 
 ๖ นางสุกัญญา  หลั่งน้ําทิพย 
 ๗ นางสาวอํานวยสุข  แตพานิช 

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
 ๑ นายกนกศักดิ์  หิรัญธนานนท 
 ๒ นายกมล  สันติพิทักษ 

 ๓ นายจรูญ  คนบุญ 
 ๔ นายจักรี  ย้ิมมงคล 


