
 หนา   ๒๔ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ๑ นายกตัญู  มหิวรรณ 
 ๒ นายกมล  ศิริบูรณะภานนท 
 ๓ พันจาอากาศเอก  คํานึง  ใจเพียร 

 ๔ นายชัยชนะ  บัวแกว 

 ๕ นายประเสริฐ  จันวิไชย 

 ๖ นายปญญา  กายแกว 

 ๗ นายไพศาล  แสงหิรัญ 

 ๘ นายวรวุฒิ  เอี่ยมกําแพง 

 ๙ นายวิญู  รัตนาพันธุ 
 ๑๐ นายวินัย  ภูมินาถ 

 ๑๑ นายวิโรจน  ชลวิริยะกุล 

 ๑๒ นายวิศิษฐ  ไฝจันทร 
 ๑๓ นายสมโชค  หาญกลับ 

 ๑๔ นายสมศักดิ์  นามตาป 
 ๑๕ นายสฤษดิพร  ชูประยูร 

 ๑๖ นายสันติ  กลึงกลางดอน 

 ๑๗ นายสุชาติ  เซงมาก 

 ๑๘ นายสุเทพ  ขวัญเผือก 

 ๑๙ นายสุรพงษ  เจียสกุล 

 ๒๐ นายเสถียร  แจมแสง 

 ๒๑ นายอธิป  วัลไพจิตร 

 ๒๒ นายอํานาจ  กิมศิริ 
 ๒๓ นางกรกนก  ณะดํา 
 ๒๔ นางกุลฤดี  ธนสุวรรณธาร 

 ๒๕ นางเกษสินี  กิ่งศักดิ์ 
 ๒๖ นางจิรัชญกาญจน  บุญรอดจันทร 
 ๒๗ นางชวนพิศ  สีมาขจร 

 ๒๘ นางทรงสมร  สุวรรณชื่น 

 ๒๙ นางสาวนิชานาถ  ฐิติโกมล 

 ๓๐ นางเบญจมาศ  เย็นสําราญ 

 ๓๑ นางประพันธ  คงอยู 
 ๓๒ นางประภาศรี  ทองภักดี 
 ๓๓ นางปราณี  เขียวหวาน 

 ๓๔ นางพรพิมล  เกิดขํา 
 ๓๕ นางสาวพิศนีย  ตรียะวงศ 
 ๓๖ นางสาวภาวนา  พรรณศิริ 
 ๓๗ นางรภัทกร  อยูสุขขี 
 ๓๘ นางละออง  ชื่นฉอด 

 ๓๙ นางวิภา  มะโนวงษ 
 ๔๐ นางวีณา  คงแคลว 

 ๔๑ นางศิริวรรณ  ศรีวงษา 
 ๔๒ นางสมพร  สิทธิดิษพร 

 ๔๓ นางสมหญิง  ชูประยูร 

 ๔๔ นางสาวสุกัญญา  ตุนหมื่นไวย 

 ๔๕ นางสาวสุภาพร  วงษบรรเทา 
 ๔๖ นางสุรัตน  จันทรสวัสดิ์ 
 ๔๗ นางอิศราพร  จิตตอุไร 



 หนา   ๒๕ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กรมชลประทาน 

 ๑ นายกรรณพร  ศรีจันทรทอง 

 ๒ นายกองทัพ  เนมีย 
 ๓ นายกาญจดินทร  สระประทุม 

 ๔ นายกําแหง  มัทยาท 

 ๕ นายกิติศักดิ์  เฮงษฎีกุล 

 ๖ นายเกรียงไกร  อวิรุทธไพบูลย 
 ๗ นายเกียรติศักดิ์  ศุขแจง 

 ๘ นายจรูญ  เอื้ออารียวงศ 
 ๙ นายจํานงค  ธรรมสอน 

 ๑๐ นายฉลาด  แจงสวาง 

 ๑๑ นายเฉลิมชัย  กรุณกิจ 

 ๑๒ นายเฉลิมศักดิ์  ทักษาดิพงษ 
 ๑๓ นายชยุธพงศ  อํารุงสุข 

 ๑๔ นายชัชวาลย  ไกรอ่ํา 
 ๑๕ นายชัยชาญ  สังขแกว 

 ๑๖ นายชัยประเสริฐ  เนตรอนงค 
 ๑๗ นายชัยยุทธ  ชุมพล 

 ๑๘ นายชาญนอย  คําฝน 

 ๑๙ นายชาญวิทย  สุทเธนทร 
 ๒๐ นายชาติชาย  การสมดี 
 ๒๑ นายชานนท  แกวเขียว 

 ๒๒ นายชินขเกียรติ  รักษพนม 

 ๒๓ นายชิษณุพงศ  นิลวดีพุฒิพัชร 

 ๒๔ นายชุมพล  บุญกลอม 

 ๒๕ นายชูชาติ  รักจิตร 

 ๒๖ นายเชิดพงษ  โกมารกุล  ณ  นคร 

 ๒๗ จาสิบเอก  ณรงค  วงษคงคํา 
 ๒๘ นายณัฐพงศ  ครุฑทา 
 ๒๙ นายดํารงคชัย  โอวาทจํารัส 

 ๓๐ นายดํารงศักดิ์  โมมีเพชร 

 ๓๑ นายถวัลย  ตรีสัตย 
 ๓๒ นายทรงชัย  ทรงประกอบ 

 ๓๓ นายทวีศักดิ์  ชูแสงทอง 

 ๓๔ นายธงคม  รัตนเสถียร 

 ๓๕ นายธงไชย  โพธิพงษ 
 ๓๖ นายธวัช  ธวัชศิริโรจน 
 ๓๗ นายธวัชชัย  ใบเจริญ 

 ๓๘ นายธานินทร  พิทักษวงศ 
 ๓๙ นายธานี  มีชัย 

 ๔๐ นายธีระเทพ  เทพสุยะ 

 ๔๑ นายธีระศักดิ์  กาศเจริญ 

 ๔๒ นายนิคม  อุทัยชัย 

 ๔๓ นายนิพนธ  กิจโกศล 

 ๔๔ นายนิพนธ  เขียวศรี 
 ๔๕ นายนิรันดร  สวางแสน 

 ๔๖ นายบัญชา  เรืองศิลปประเสริฐ 

 ๔๗ นายบุญลือ  พุมนิล 

 ๔๘ นายบุญสม  ชลพิทักษวงศ 
 ๔๙ นายประจักษ  พรหมศรี 
 ๕๐ นายประดิษฐ  ปนกระจาย 



 หนา   ๒๖ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑ นายประเทศ  ชินากร 

 ๕๒ นายประพนธ  เครือปาน 

 ๕๓ นายประภาส  บุตรนุช 

 ๕๔ นายประภาส  สุวรรณโครธ 

 ๕๕ นายประยงค  ขัติยนนท 
 ๕๖ นายประยูร  บุตรี 
 ๕๗ นายประเวศน  ศิริศิลป 
 ๕๘ นายประสิทธิ์  ฮวดเพ็ง 

 ๕๙ นายประเสริฐ  ขิมเล็ก 

 ๖๐ นายปริญญา  สัคคะนายก 

 ๖๑ นายปรีชา  จานทอง 

 ๖๒ นายพิชัย  ฆารละออง 

 ๖๓ นายพิชัย  อรุณรัตนาเทวัญ 

 ๖๔ นายพิษณุ  อนันทานนท 
 ๖๕ นายพีระ  ตันติชัยรัตนกูล 

 ๖๖ นายพีระพงศ  ลิมปนาธร 

 ๖๗ นายพูนพงศ  คลายขยาย 

 ๖๘ นายไพโรจน  ปรางรัตน 
 ๖๙ นายภักดี  สุริยา 
 ๗๐ นายภุชงค  ชิตเดชะ 

 ๗๑ นายมนตรี  คําชื้น 

 ๗๒ นายยงยศ  รุจิทิพย 
 ๗๓ นายยุทธนา  นวมะชิติ 

 ๗๔ นายรณชัย  ปราณพานิชกิจ 

 ๗๕ นายรังสรรค  บุญฤทธิ์ 
 ๗๖ นายเริงฤทธิ์  เจียรสุมัย 

 ๗๗ นายฤทธี  วรบุตร 

 ๗๘ นายวทัญู  โพธิสวาง 

 ๗๙ นายวรเวทย  เตียตระกูล 

 ๘๐ นายวสันต  ย้ิมแยม 

 ๘๑ นายวัลลภ  ภูทองสุข 

 ๘๒ นายวิเชียร  เจริญศรี 
 ๘๓ นายวิทย  หมวดทองออน 

 ๘๔ นายวิทูรย  จ่ันเพ็ชร 
 ๘๕ นายวิระ  รางเริ่ม 

 ๘๖ นายวีระ  ดานสกุลเจริญ 

 ๘๗ นายวีระเดช  อินทรประสิทธิ์ 
 ๘๘ นายวีระศักดิ์  ทองมาก 

 ๘๙ นายศักดิ์ดา  สมบูรณราช 

 ๙๐ นายเศกสรรค  คงสงฆ 
 ๙๑ นายสงวน  เคนหลา 
 ๙๒ นายสมจิตร  ปราบปญจะ 

 ๙๓ นายสมนึก  จิระศิริโสภณ 

 ๙๔ นายสมนึก  นวมดี 
 ๙๕ นายสมบัติ  สาลีพัฒนา 
 ๙๖ นายสมพงษ  เกษียรสมุทร 

 ๙๗ นายสมพร  อารยชาติสกุล 

 ๙๘ นายสมพิตร  พงศชัยกรุง 

 ๙๙ นายสมยศ  จํานงคนารถ 

 ๑๐๐ นายสมยศ  สุขสมบัติ 

 ๑๐๑ นายสมศักดิ์  กุละ 

 ๑๐๒ นายสมศักดิ์  ทาบโลกา 



 หนา   ๒๗ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๓ นายสมศักดิ์  ธิมา 
 ๑๐๔ นายสมศักดิ์  สนทราพรพล 

 ๑๐๕ นายสมหวัง  เจริญสุข 

 ๑๐๖ นายสมหวัง  ผลประสิทธิโต 

 ๑๐๗ นายสมัย  ศรีทอง 

 ๑๐๘ นายสวัสดิ์  นาคมีศรี 
 ๑๐๙ นายสัญญา  แสงพุมพงษ 
 ๑๑๐ นายสันติสุข  ผาสุขธรรม 

 ๑๑๑ นายสันต  จรเจริญ 

 ๑๑๒ นายสานิตย  ศรีเนตร 

 ๑๑๓ นายสําเริง  แสงภูวงค 
 ๑๑๔ นายสุชาติ  เดชพิทักษ 
 ๑๑๕ นายสุชิน  จงสมสุข 

 ๑๑๖ นายสุทธิโรจน  ลวนธนบูรณ 
 ๑๑๗ นายสุทิน  สุขยอด 

 ๑๑๘ นายสุเทพ  เชียรชนา 
 ๑๑๙ นายสุเทพ  ศรีราชญา 
 ๑๒๐ วาที่รอยตรี  สุนทร  เพชรประดิษฐ 
 ๑๒๑ นายสุนิตย  อุปลา 
 ๑๒๒ นายสุพจน  สุขกอน 

 ๑๒๓ นายสุพัฒน  อัครภูศักดิ์ 
 ๑๒๔ นายสุรชัย  นันทวิจารณ 
 ๑๒๕ นายสุรพงษ  สุดสําเนียง 

 ๑๒๖ นายสุรพล  อินทรวิเชียร 

 ๑๒๗ นายสุรศักดิ์  สุพรรณคง 

 ๑๒๘ นายสุรัช  ธนูศิลป 

 ๑๒๙ นายเสรี  ขุนวิเศษ 

 ๑๓๐ นายหวล  พูลศิลป 
 ๑๓๑ นายอดุลย  ฉายอรุณ 

 ๑๓๒ นายอนันต  พูลทวี 
 ๑๓๓ นายอนันต  แสงสุวรรณ 
 ๑๓๔ นายอนันตศักดิ์  แยมชื่น 

 ๑๓๕ นายอนิตย  ปญญาศิริ 
 ๑๓๖ นายอนุชา  ยังตรง 

 ๑๓๗ นายอภิรักษ  ศรีกุลวงศ 
 ๑๓๘ นายอรรณพ  กาญจนกุล 

 ๑๓๙ นายอรุณ  ตรีสิทธิเดช 

 ๑๔๐ นายอากาศ  สุวรรณา 
 ๑๔๑ นายอําพล  ฤทธิ์มณี 
 ๑๔๒ นายอุดม  อวมฉิม 

 ๑๔๓ นายอุดมพร  ผาสขุ 

 ๑๔๔ นายอุทัย  นามมณี 
 ๑๔๕ นายเอนก  อินทรสนอง 

 ๑๔๖ นางกรองทอง  วงษอุดม 

 ๑๔๗ นางสาวกัลยาณี  มั่งเจริญ 

 ๑๔๘ นางคนึงนิตย  ศรีสวาง 

 ๑๔๙ นางจรัสศรี  ทองสุก 

 ๑๕๐ นางจารุณี  มีพยุง 

 ๑๕๑ นางจิริยาภรณ  เอี่ยมประชา 
 ๑๕๒ นางณภัทร  รวยบุญสง 

 ๑๕๓ นางทองพูน  นาคเครือสุวรรณ 

 ๑๕๔ นางธณิตา  เผาทอง 



 หนา   ๒๘ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๕ นางนวรัตน  อินทชาติ 
 ๑๕๖ นางนิภาวรรณ  อัศวินะกุล 
 ๑๕๗ นางนิรมล  นิลไสล 
 ๑๕๘ นางปาริชาติ  ใจทน 
 ๑๕๙ นางสาวพิศมัย  เฟองทรัพย 
 ๑๖๐ นางเพียงพัชร  พวงประดิษฐ 
 ๑๖๑ นางมลทิรา  เพชรศรี 
 ๑๖๒ นางมาลี  นุชเจริญ 
 ๑๖๓ นางสาวยุพเรศ  บุญธรรม 
 ๑๖๔ นางระเบียบ  จันทนา 
 ๑๖๕ นางรุงนภา  ทองศริิ 
 ๑๖๖ นางลักษขณา  เหมืองหมอ 
 ๑๖๗ นางลาวัณย  ออนประไพ 

 ๑๖๘ นางสาวลาวัลย  วงษศักดิ์ศรี 
 ๑๖๙ นางวัชรา  พรหมนารถ 
 ๑๗๐ นางศศิวิมล  ธิตะจารี 
 ๑๗๑ นางสจิรา  โพธิ์กลิ่น 
 ๑๗๒ นางสมทรง  กิตติภัทรากุล 
 ๑๗๓ นางสิริกิจ  พงษพิลาสาร 
 ๑๗๔ นางสาวสิริมา  อนัคมนตรี 
 ๑๗๕ นางสุธาทิพย  วรศาสตร 
 ๑๗๖ นางสุนันท  ชินวรปญญา 
 ๑๗๗ นางสาวสุมณัฏฐ  มณีเสาวลักษณ 
 ๑๗๘ นางโสพิศ  คําเมืองคุณ 
 ๑๗๙ นางอารี  ภูมิรัตน 
 ๑๘๐ นางอุไรพรรณ  แจมจักษุ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 ๑ นายชวลิต  ภัทธิยะนันท 
 ๒ นายชาญชัย  พรพรรณจิระกุล 
 ๓ นายชูศวัส  อ่ําสุวรรณ 
 ๔ นายไตรรงค  สมเชื้อ 
 ๕ นายประวัติ  ใชโรจน 
 ๖ นายประสาท  จิรสิทธิบัณฑิตย 
 ๗ นายพรนิวัตร  เจริญพร 
 ๘ นายพี  ทาวรี 
 ๙ นายวันชัย  แสงนาค 
 ๑๐ นายวิชัย  ปานอุทัย 
 ๑๑ นายวิชัย  ศิลปพิทักษสกุล 
 ๑๒ นายศุภชัย  กุสลาศรัย 

 ๑๓ นายสมศักดิ์  ตาทิพย 
 ๑๔ นายสรศักดิ์  เทวะผลิน 
 ๑๕ นายสุรพล  เมืองสง 
 ๑๖ นางสาวกัณฐิกา  สมชีพ 
 ๑๗ นางกัลยรัตน  ดิลกชาติ 
 ๑๘ นางกาญจนา  ฤกษธรรมกิจ 
 ๑๙ นางสาวขนิษฐา  กอต้ังทรัพย 
 ๒๐ นางงามจิตร  พิลา 
 ๒๑ นางสาวจารุนันท  ธรรมกีรติ 
 ๒๒ นางจารุวรรณ  มาลาศรี 
 ๒๓ นางจินดา  เพชรแกว 
 ๒๔ นางจุฑามาศ  เมืองสง 



 หนา   ๒๙ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕ นางชนนิกานต  พันธจักร 

 ๒๖ นางชวมณฑ  ธนาวรกานต 
 ๒๗ นางฐิติรัตน  นิยมทรัพย 
 ๒๘ นางณิศานาถ  รอดอุปการ 

 ๒๙ นางสาวณีรนุช  พุมดอกไม 
 ๓๐ นางดารารัตน  แสงวิเศษ 

 ๓๑ นางสาวถนอมจิตต  ทาวแดนคํา 
 ๓๒ นางสาวถาวร  สุวรรณประดิษฐ 
 ๓๓ นางสาวทวีรัตน  แสงดี 
 ๓๔ นางธิติพร  มิ่งเชื้อ 

 ๓๕ นางนงคราญ  พัฒนรัตนไชย 

 ๓๖ นางสาวนงนุช  เจนจิรวัฒน 
 ๓๗ นางสาวนวภรณ  อิ่มชื่นศรี 
 ๓๘ นางนันทนีย  จิรสิทธิบัณฑิตย 
 ๓๙ นางสาวนารี  แซเฮง 

 ๔๐ นางนิศารัตน  สารพันธ 
 ๔๑ นางสาวนิสาค  เลาหพูนรังษี 
 ๔๒ นางสาวปทุมพร  จิตตดํารง 

 ๔๓ นางประภัสสร  พิทักษรัตนพงษ 
 ๔๔ นางปราณี  มีสงา 
 ๔๕ นางปาริชาต  วัชรโชคเกษม 

 ๔๖ นางปุณยนุช  หวานทอง 

 ๔๗ นางพจนีย  แสนลา 
 ๔๘ นางสาวพรรศณีย  ประสงค 
 ๔๙ นางพวงทอง  ปานอุทัย 

 ๕๐ นางสาวพัชรี  เถาแตง 

 ๕๑ นางสาวพิชญอร  เปนกระโทก 

 ๕๒ นางเพ็ญศรี  รักจํารูญ 

 ๕๓ นางสาวเพียงเดือน  เครื่องถมยา 
 ๕๔ นางไพรินทร  เอี่ยมละออ 

 ๕๕ นางสาวภัทรมน  พงสพิสิฏฐ 
 ๕๖ นางภาสุรี  ทองบานบอ 

 ๕๗ นางสาวยุวดี  ตังทิวะนนท 
 ๕๘ นางสาวรัชฎา  ชิณวังโส 

 ๕๙ นางละอาย  พูลเสม 

 ๖๐ นางลําใย  ทองพูล 

 ๖๑ นางวรรณา  วาระเสน 

 ๖๒ นางวราภรณ  กาฬเทพ 

 ๖๓ นางวิภา  มิตรารมย 
 ๖๔ นางวิไลภรณ  ราษีกฤษ 

 ๖๕ นางวิไลรัตน  เทวะผลิน 

 ๖๖ นางศตายุ  อ่ําสกุล 

 ๖๗ นางศศพร  ธรรมประทีป 

 ๖๘ นางสาวศิริรัตน  บุญประเสริฐ 

 ๖๙ นางสาวสนันตลักษณ  สุธีรคุณ 

 ๗๐ นางสาวสมพิศ  จิตตมั่น 

 ๗๑ นางสังวาลย  ภาเรือง 

 ๗๒ นางสิรัลยา  จิตอุดมวัฒนา 
 ๗๓ นางสุกัญญา  เปยมสงา 
 ๗๔ นางสุภาพร  จันทนชูผล 

 ๗๕ นางเสาวนิตย  นันทะลัย 

 ๗๖ นางหรรษลักษณ  บรรดิษ 



 หนา   ๓๐ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๗ นางอธิพร  วงศวัฒนพันธุ 
 ๗๘ นางอมรรัตน  เอกอนันตวงศ 
 ๗๙ นางสาวอรุณี  วงศราเชน 
 ๘๐ นางอัจฉรา  วงษปน 
 ๘๑ นางสาวอัจฉราพรรณ  สุขชาวนา 
 ๘๒ นางอัญชลี  คําผุย 

 ๘๓ นางอัญชลี  วัชชะวิพุธ 
 ๘๔ นางสาวอาจารี  วิริกูล 
 ๘๕ นางอาภัสสร  ลิ้มตระกูล 
 ๘๖ นางอิงอร  สมสะอาด 
 ๘๗ นางเอษมนีย  อิงสถิตธนวันต 

กรมประมง 
 ๑ นายกิตติวัฒน  อินทรวิชัย 
 ๒ นายเกียรติคุณ  เจริญสวรรค 
 ๓ นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธกุล 
 ๔ นายเขมชาติ  จิวประสาท 
 ๕ นายคณิศร  นาคสังข 
 ๖ นายจรงค  เกื้อสกุล 
 ๗ นายจรัญ  วงษวิวัฒนาวุฒิ 
 ๘ นายจุฬ  สินชัยพานิช 
 ๙ นายเฉลย  รักสุข 
 ๑๐ นายเฉลมิพล  พลสันติกุล 
 ๑๑ นายชํานาญ  พงษศรี 
 ๑๒ นายชุมพล  ทรัพยวโรดม 
 ๑๓ นายเชิดศักดิ์  วีระพัฒน 
 ๑๔ นายโชติ  ทองจันทร 
 ๑๕ นายดุสิต  ตันวิไลย 
 ๑๖ จาสิบเอก  เดชา  นาคแดง 
 ๑๗ นายไตรรัตน  อังคสุวรรณ 
 ๑๘ นายธนัญช  สังกรธนกิจ 
 ๑๙ จาเอก  ธวัชชัย  หลวงอินทร 

 ๒๐ นายนรินทร  อินสมบัติ 
 ๒๑ นายนฤพล  สุขุมาสวิน 
 ๒๒ นายนิยม  แปนบูชา 
 ๒๓ นายนิยม  เอี่ยมสมบูรณ 
 ๒๔ นายบรรจง  จํานงศิตธรรม 
 ๒๕ นายบุญสง  ศรีเจริญธรรม 
 ๒๖ นายประดิษฐ  ชัยราช 
 ๒๗ จาเอก  ประเวช  อวิรุทธพาณิชย 
 ๒๘ นายประเสริฐ  มั่นศิริ 
 ๒๙ นายประเสริฐ  เสนียมโนมยั 
 ๓๐ นายประหยัด  ยืดยาว 
 ๓๑ จาเอก  ปรีชา  พรเจริญ 
 ๓๒ นายปยวัฒน  ไตรพจน 
 ๓๓ นายพลพจน  กิตติสุวรรณ 
 ๓๔ นายพิทักษ  ยศกิจ 
 ๓๕ นายพิสุทธิ์  ครุฑปกษี 
 ๓๖ นายพุทธ  สองแสงจินดา 
 ๓๗ นายไพบูลย  บุญลิปตานนท 
 ๓๘ พันจาตรี  ไพโรจน  บุตรเรียง 



 หนา   ๓๑ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๙ นายยงยุทธ  ปรีดาลัมพะบุตร 
 ๔๐ นายลิขิต  บุญสิทธิ์ 
 ๔๑ นายวงศปฐม  กมลรัตน 
 ๔๒ นายวสันต  สุเดชะ 
 ๔๓ นายวันชัย  พงศรัตนมงคล 
 ๔๔ นายวิชัย  วัฒนกุล 
 ๔๕ นายวิชิต  กงนะ 
 ๔๖ นายวิเชียร  วรสายัณห 
 ๔๗ นายวินัย  จ่ันทับทิม 
 ๔๘ นายวิสิทธิ์  เรณูนวล 
 ๔๙ นายแวอุสมาน  แวดาแก 
 ๕๐ นายศักดิ์สิทธิ์  วิบูลสุข 
 ๕๑ นายสนอง  พิมพพุฒ 
 ๕๒ จาเอก  สมเกียรติ  วันกลาง 
 ๕๓ นายสมจิตร  พงษภุมมา 
 ๕๔ นายสมบูรณ  โตประสิทธิ์ 
 ๕๕ นายสมเพชร  สอนถม 
 ๕๖ นายสมศักดิ์  รุงทองใบสุรีย 
 ๕๗ นายสมศักดิ์  อัจฉริยานุกูล 
 ๕๘ นายสวาสดิ์  บุญแท 
 ๕๙ พันจาตรี  สากล  เพชรนอย 
 ๖๐ นายสามารถ  ทองเนื้อสุข 
 ๖๑ นายสายันต  เอี่ยมรอด 
 ๖๒ นายสําราญ  รื่นนาค 
 ๖๓ นายสุชาติ  เตชนราวงศ 
 ๖๔ นายสุเทพ  ชวยเพ็ญ 
 ๖๕ นายสุเทพ  วัฒนพานิช 

 ๖๖ นายสุนทร  คําสุข 
 ๖๗ นายสุมาศ  สานสืบพันธุ 
 ๖๘ นายสุวัฒน  เขียวแกว 
 ๖๙ นายเสรี  เพชรฤทธิ์ 
 ๗๐ จาเอก  อนุชา  พงษพัฒนะ 
 ๗๑ นายอํานาจ  ฟกเถื่อน 
 ๗๒ นางไกรเรียน  การเพิ่ม 
 ๗๓ นางจันทนา  ขันเล็ก 
 ๗๔ นางสาวจูอะดี  พงศมณีรัตน 
 ๗๕ นางถนอมศรี  พรหมมินทร 
 ๗๖ นางนิตยา  ทักษิณ 
 ๗๗ นางสาวปยะนาฏ  หิรัญปณฑาพร 
 ๗๘ นางสาวพิมพกานต  นามวงษ 
 ๗๙ นางมนชยา  มาถนอม 
 ๘๐ นางสาวเยาวลักษณ  ต้ันไทย 
 ๘๑ นางสาวเรณู  สิริมงคลถาวร 
 ๘๒ นางสาวลักษณา  บํารุงทรัพย 
 ๘๓ นางสาววริษฐา  บันไดเพชร 
 ๘๔ นางเวียงชัย  มากบํารุง 
 ๘๕ นางสยุมพร  มัทวกาญจน 
 ๘๖ นางสาวสุขศรี  สัมภวะผล 
 ๘๗ นางสุมนา  สุธีมีชัยกุล 
 ๘๘ นางสุรางค  ขันธนภา 
 ๘๙ นางอาลัย  ชนะไพริน 
 ๙๐ นางอําพร  เลาวพงษ 
 ๙๑ นางอุมาพร  พิมลบุตร 



 หนา   ๓๒ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กรมปศุสัตว 
 ๑ นายกมล  สุวรรณไตรย 
 ๒ นายกร  โควถาวร 

 ๓ นายกรปณต  กอนสันทัด 

 ๔ นายกฤษณะ  สุคนธา 
 ๕ นายกอบบุญ  นิลโขง 

 ๖ นายกัฐพร  ภูเพ็ชร 
 ๗ วาที่พลตรี  กัมปพล  แกวมีศรี 
 ๘ นายกานต  ศรีคุมเกา 
 ๙ นายกําธร  บุญทอง 

 ๑๐ นายกิ่งเพชร  ฆารโสภณ 

 ๑๑ นายกติติ  ขนชัยภูมิ 
 ๑๒ นายคณายศ  กริอุณะ 

 ๑๓ นายคนิรัชต  สัจจา 
 ๑๔ นายคมสิทธิ์  กิติพิเชฐสรรค 
 ๑๕ นายโฆษิต  สินสุวงศวัฒน 
 ๑๖ นายจงเจษฏ  ศรีกระจาง 

 ๑๗ นายจรินทร  วัชรมณี 
 ๑๘ นายจรูญศัก  มหาคุณากร 

 ๑๙ นายจักริน  ระวีศรี 
 ๒๐ นายจารุวัฒน  ชินสุวรรณ 

 ๒๑ นายจําลอง  จันมา 
 ๒๒ นายเจริญ  กัณหา 
 ๒๓ นายเจริญ  ใจลังกา 
 ๒๔ นายเจริญมาก  ปยะบรรหาร 

 ๒๕ นายฉัตรชัย  นูวบุตร 

 ๒๖ นายฉัตรพล  พรหมเศรณี 
 ๒๗ นายเฉลิมชัย  แซโงว 

 ๒๘ นายเฉียบ  วองเชิงยุทธ 

 ๒๙ นายชนมาธย  วัลยะเพ็ชร 
 ๓๐ นายชัชวาล  วิริยะสมบัติ 

 ๓๑ นายชัย  นามเขม็ 

 ๓๒ นายชัยนิพนธ  ดอกแขมกลาง 

 ๓๓ นายชัยพงษ  เลิศฤทธิ์ชัย 

 ๓๔ นายชัยยุทธ  เหลืองบุศราคัม 

 ๓๕ นายชัยวัฒน  ศรีทองอินทร 
 ๓๖ นายชัยวัฒน  สุรินทร 
 ๓๗ นายชัยวัฒน  อุคําพันธ 
 ๓๘ นายชัยสิทธิ์  บุญศิริโรจน 
 ๓๙ นายชา  ปฐมกุลวงศ 
 ๔๐ นายชาญชัย  จุลโลบล 

 ๔๑ นายชาตรี  เจริญพร 

 ๔๒ นายชาตรี  บุญนันท 
 ๔๓ นายชํานาญ  ดงปาลี 
 ๔๔ นายชินวัต  อารีประชาภิรมย 
 ๔๕ นายชุมพล  ภูทับทิม 

 ๔๖ นายชูเกียรติ  แกวมา 
 ๔๗ นายเชิดชัย  เจริญเวช 

 ๔๘ นายณรงคชัย  สังวรวงศา 
 ๔๙ นายณรงค  แสงจันทร 
 ๕๐ นายดวงจันทร  ใจจันทร 



 หนา   ๓๓ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑ นายดํารงศักดิ์  ปจฉิมกุล 

 ๕๒ นายเดชา  เปรมประชา 
 ๕๓ นายไตรรัตน  จันหวา 
 ๕๔ นายถนอมศักดิ์  ต้ังวชิรฉัตร 

 ๕๕ นายถวิล  เฉลิมศักดิ์ตระกูล 

 ๕๖ นายถวิล  อรามเรือง 

 ๕๗ นายถาวร  ไชยวังราษฎร 
 ๕๘ นายทรงเดช  แสงภักดี 
 ๕๙ นายทรงวุฒิ  เดชวิชิตชัย 

 ๖๐ นายทรงศักดิ์  ศรีอําพร 

 ๖๑ นายทรงสิทธิ์  บูบาง 

 ๖๒ นายทวนทอง  จินะกานนท 
 ๖๓ นายทวนทอง  อาจรักษา 
 ๖๔ นายทวีพงศ  ดวงสนิท 

 ๖๕ นายทวีศักดิ์  สารมาศ 

 ๖๖ นายทวีสิฎฐ  บุญญาภิบาล 

 ๖๗ นายธนิตย  เอนกวิทย 
 ๖๘ นายธรรมรัตน  จันทรังษี 
 ๖๙ นายธวัชชัย  รอดสม 

 ๗๐ นายธํารง  ทองจํารูญ 

 ๗๑ นายธิเดช  แดงสวาท 

 ๗๒ นายธีระชัย  ชอไม 
 ๗๓ วาที่รอยโท  ธีระยุทธ  วรศาสตร 
 ๗๔ นายธีระวุฒิ  สุวัธนะเชาว 
 ๗๕ นายธีระวุธ  พิบูลรัตพงศ 
 ๗๖ นายนคร  จันทคุปต 

 ๗๗ นายนณฑภัช  อาจนาฝาย 

 ๗๘ นายนพดล  โชตินอก 

 ๗๙ นายนพดล  พินิจ 

 ๘๐ นายนริศ  โภชนจันทร 
 ๘๑ นายนิมิตร  เชื้อเงิน 

 ๘๒ นายนิยม  ฟุมเฟอย 

 ๘๓ นายนิรัติศัย  สิงหสันติ 
 ๘๔ นายนิรันดร  เอื้องตระกูลสุข 

 ๘๕ นายนิสสัย  ศรีจันทร 
 ๘๖ นายบดินทร  บัวรักษ 
 ๘๗ นายบรรจง  เจนนภาภัณฑกิจ 

 ๘๘ นายบรรจง  สายขุน 

 ๘๙ นายบรรพต  บุญพิทักษ 
 ๙๐ นายบุญเกิด  อินทรสถิต 

 ๙๑ นายบุญชู  ชางปด 

 ๙๒ นายบุญเยี่ยม  ธีระภัทรางกูร 

 ๙๓ นายบุญรอด  พัฒนไพศาล 

 ๙๔ นายบุญเลิศ  ชวลิต 

 ๙๕ นายบุญเลิศ  สุวรรณภักดี 
 ๙๖ นายปกรณ  กายรัตนา 
 ๙๗ นายประณต  ฉินนะโสต 

 ๙๘ นายประเดือน  ผาทอง 

 ๙๙ นายประพันธ  มาลายุทธศรี 
 ๑๐๐ นายประภาส  เบาทอง 

 ๑๐๑ นายประมร  เมืองพรม 

 ๑๐๒ นายประยงค  คนฉลาด 



 หนา   ๓๔ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๓ นายประยงค  ใจมั่น 

 ๑๐๔ นายประยูร  กวาวสิบสาม 

 ๑๐๕ นายประยูร  สุริยะมณี 
 ๑๐๖ นายประวิทย  ประเสริฐประศาสน 
 ๑๐๗ นายประวุฒิ  ปุริสพันธุ 
 ๑๐๘ นายประเวสน  จันทรลอย 

 ๑๐๙ นายประสาท  มัชฌิโม 

 ๑๑๐ นายประสาร  ประภากรวิริยะ 

 ๑๑๑ นายประสิทธิ์  ย้ิมเกตุ 
 ๑๑๒ นายประเสริฐ  เสทธะยะ 

 ๑๑๓ นายปราโมช  วีชะรังสรรค 
 ๑๑๔ นายปราโมทย  ทองนวล 

 ๑๑๕ นายปริญญา  แสงพายัพ 

 ๑๑๖ นายปรีชัย  แกวตา 
 ๑๑๗ นายปรีชา  ชํากรม 

 ๑๑๘ นายปรีชา  วงษวิจารณ 
 ๑๑๙ นายปญญา  รุจาคม 

 ๑๒๐ นายปยวัฒน  เหลาทองสาร 

 ๑๒๑ นายพงศธร  อยูจํารัส 

 ๑๒๒ นายพงศพัศ  จิตชู 
 ๑๒๓ นายพงศภัค  ชวยรอด 

 ๑๒๔ นายพจน  สิชฌนุกฤษฎ 
 ๑๒๕ นายพนม  มีศิริพันธุ 
 ๑๒๖ นายพยงค  กมลกิจเจริญ 

 ๑๒๗ นายพยับ  บุญปลูก 

 ๑๒๘ นายพรชัย  ทีหลวง 

 ๑๒๙ นายพัฒนา  นุศรีอัน 

 ๑๓๐ นายพันธศักดิ์  พุทธชาติ 
 ๑๓๑ นายพิเชษฐ  นิยมไทย 

 ๑๓๒ นายพิทัศน  วิศัทวัฒนา 
 ๑๓๓ นายพิภพ  เพียวิเศษ 

 ๑๓๔ นายพิสิฐ  ลีกจิวิวัฒน 
 ๑๓๕ นายพีระศักดิ์  เพ็ชรพรหม 

 ๑๓๖ นายไพจิตร  อินตรา 
 ๑๓๗ นายไพฑูรย  กอนทอง 

 ๑๓๘ นายไพฑูรย  คงขํา 
 ๑๓๙ นายไพฑูรย  วรรณมะกอก 

 ๑๔๐ นายไพลิน  คณะรมย 
 ๑๔๑ นายไพศาล  ตาไฝ 

 ๑๔๒ นายภักดี  สุทธิพันธกูร 

 ๑๔๓ นายภานุมาศ  ทะรังศรี 
 ๑๔๔ นายภิเดช  พิศดู 
 ๑๔๕ นายภิรมย  เกตุรัตน 
 ๑๔๖ นายภูเบศ  หอมเจริญ 

 ๑๔๗ นายมนตรี  กําลังแพทย 
 ๑๔๘ นายมนตรี  นิลสุวรรณ 

 ๑๔๙ นายมนตรี  บริบูรณ 
 ๑๕๐ นายมนตรี  สภารักษปญญา 
 ๑๕๑ นายมนัส  แกวเขียว 

 ๑๕๒ นายมนัส  วงศวรรณา 
 ๑๕๓ นายมนิต  สิกขาจารย 
 ๑๕๔ นายมนู  ชูมณี 



 หนา   ๓๕ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๕ นายมาตย  อุตธะคํา 
 ๑๕๖ นายมานพ  แกวพะเนาว 
 ๑๕๗ นายมานะ  วิเศษนอก 

 ๑๕๘ นายมานิจ  จิตรมาศ 

 ๑๕๙ นายมาโนชย  ธนะโสธร 

 ๑๖๐ นายมารุต  แสนนรินทร 
 ๑๖๑ นายมาโรจน  กาละดี 
 ๑๖๒ นายเมธี  ษรจันทรศรี 
 ๑๖๓ นายยงยุทธ  ชูรัตน 
 ๑๖๔ นายยอดรัก  โมราถบ 

 ๑๖๕ นายยุทธชัย  แพงปสสา 
 ๑๖๖ นายยุทธนา  กลุมเหรียญทอง 

 ๑๖๗ นายรณชัย  จวงพานิช 

 ๑๖๘ นายรวิกร  สาคํา 
 ๑๖๙ นายรอซารี  เจะโซะ 

 ๑๗๐ นายรังสรรค  คําชุม 

 ๑๗๑ นายรังสิทธิ์  ศิริคํา 
 ๑๗๒ นายรัฐพงษ  ธรรมใจ 

 ๑๗๓ นายรัฐพล  นาวา 
 ๑๗๔ นายรัตเขตต  ฝายริพล 

 ๑๗๕ นายรัตน  ฉายารัตนศิลป 
 ๑๗๖ นายราชัน  มณีธร 

 ๑๗๗ นายราชิฏ  ผายบุตร 

 ๑๗๘ นายรุงโรจน  ภาณุทัต 

 ๑๗๙ นายเรืองศักดิ์  ศรียาบ 

 ๑๘๐ นายเลิศรัตนชัย  ผุยคําสิงห 

 ๑๘๑ นายวชิระ  นอยน้ําคํา 
 ๑๘๒ นายวชิระ  เสือบัว 

 ๑๘๓ นายวรภพ  บุญประดิษฐ 
 ๑๘๔ นายวรศักดิ์  เนตวงษ 
 ๑๘๕ นายวรสิทธิ์  สุแกว 

 ๑๘๖ นายวัชระ  รมรื่น 

 ๑๘๗ นายวันชัย  เมืองสมบูรณกุล 

 ๑๘๘ นายวันชัย  ออสุข 

 ๑๘๙ นายวันชิด  สวางศรี 
 ๑๙๐ นายวัลลภ  พจนวิชัย 

 ๑๙๑ นายวานิช  ใบพราว 

 ๑๙๒ นายวิจิตร  จิตอารี 
 ๑๙๓ นายวิชาญ  ตรีพันธ 
 ๑๙๔ นายวิเชียร  สุเสนา 
 ๑๙๕ นายวิทยา  ภูหลงเพีย 

 ๑๙๖ นายวิทยา  สุจิรวรกุล 

 ๑๙๗ นายวินัย  เตืองพลี 
 ๑๙๘ นายวิบูลย  เลิศวัฒนาสมบัติ 

 ๑๙๙ นายวิบูลย  ศรีมั่นคงธรรม 

 ๒๐๐ นายวิรัตน  รัตนสุภาพงศ 
 ๒๐๑ นายวิสุทธิ์  สารพัฒน 
 ๒๐๒ นายวิสุทธิ์  หาญญา 
 ๒๐๓ นายวีรพงศ  พลภักดี 
 ๒๐๔ นายวีระ  เผื่อนกระโทก 

 ๒๐๕ นายวีระชัย  จุนขุนทด 

 ๒๐๖ นายวีระพงษ  บัวระภา 



 หนา   ๓๖ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๗ นายวีระพงษ  อารีรักษ 
 ๒๐๘ นายวีระศักดิ์  แทนทอง 

 ๒๐๙ นายวุฒิศักดิ์  สิงหนาครอง 

 ๒๑๐ นายศรากร  ปยวรานนท 
 ๒๑๑ นายศักดิ์ชาย  กัลยา 
 ๒๑๒ นายศักดิ์ชาย  บุณยราศรัย 

 ๒๑๓ นายศิวา  กระจายศรี 
 ๒๑๔ นายศุภกร  สุคนธา 
 ๒๑๕ นายศุภกิจ  เนตรพระ 

 ๒๑๖ นายศุภกิจ  พลอุทัย 

 ๒๑๗ นายศุภชัย  บุญฤกษ 
 ๒๑๘ นายศุภชัย  อินกร 

 ๒๑๙ นายสนั่น  ไชยะ 

 ๒๒๐ นายสมเกียรติ  จันทรดํารงค 
 ๒๒๑ นายสมเกียรติ  เอกอุดมพงษ 
 ๒๒๒ นายสมคิด  บุญชัย 

 ๒๒๓ นายสมคิด  สมบัติมาก 

 ๒๒๔ นายสมชัย  เอกเจริญกุล 

 ๒๒๕ นายสมชาย  ประเสริฐชีวะ 

 ๒๒๖ นายสมชาย  มีสัจจานนท 
 ๒๒๗ นายสมชาย  หมื่นเดช 

 ๒๒๘ นายสมเดช  กุมภวา 
 ๒๒๙ นายสมบูรณ  เครือฟู 

 ๒๓๐ นายสมพงษ  แชจอหอ 

 ๒๓๑ นายสมพงษ  พ่ึงแยม 

 ๒๓๒ นายสมพร  จันทระ 

 ๒๓๓ นายสมเพศ  ดวงคําภา 
 ๒๓๔ นายสมภพ  สมเจริญ 

 ๒๓๕ นายสมยศ  ปราณอุดมรัตน 
 ๒๓๖ นายสมยศ  รังษา 
 ๒๓๗ นายสมรรถ  อินทรพานิช 

 ๒๓๘ นายสมศักดิ์  เคหะวัฒกานนท 
 ๒๓๙ นายสมศักดิ์  ไชยมาตย 
 ๒๔๐ นายสมหมาย  ยุวพาณิชสัมพันธ 
 ๒๔๑ นายสฤษฎิ์รัตน  ใจสุดา 
 ๒๔๒ นายสวาง  ฉิมพลี 
 ๒๔๓ นายสังวรณ  พฤกษเนรมิตร 

 ๒๔๔ นายสัจจะ  อัตตะศิริ 
 ๒๔๕ นายสันติ  อัจยุตโภคิน 

 ๒๔๖ นายสาธิต  พิธีรัตนานนท 
 ๒๔๗ นายสามารถ  เลาหประเสริฐ 

 ๒๔๘ นายสายฝน  คําผอง 

 ๒๔๙ นายสายันต  ตันยา 
 ๒๕๐ นายสารศิลป  มหามูล 

 ๒๕๑ นายสาหะ  มะลี 
 ๒๕๒ นายสิทธิพงษ  นิ่มพิศุทธิ์ 
 ๒๕๓ นายสิทธิพล  นอมธงไทย 

 ๒๕๔ นายสุกิจ  มากมี 
 ๒๕๕ นายสุขสวัสดิ์  ทองนอย 

 ๒๕๖ นายสุชาติ  พรหมสิงห 
 ๒๕๗ นายสุชาติ  อุดรทรัพย 
 ๒๕๘ นายสุทธิพงศ  ชื้อโสภณ 



 หนา   ๓๗ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๙ นายสุทัศ  กวางเดินดง 

 ๒๖๐ นายสุทัศน  บุญสูนย 
 ๒๖๑ นายสุทัศน  โสไกร 

 ๒๖๒ นายสุทิน  มูลทรัพย 
 ๒๖๓ นายสุเทพ  ยอยดี 
 ๒๖๔ นายสุนิตย  แกววันนา 
 ๒๖๕ นายสุบรรณ  บุตรศรีภูมิ 
 ๒๖๖ นายสุบิน  โพธิ์เจริญ 

 ๒๖๗ พันจาอากาศเอก  สุพจน  จุลหนองใหญ 
 ๒๖๘ นายสพุจน  ศรีสงคราม 

 ๒๖๙ นายสุพรรณ  เบิกบาน 

 ๒๗๐ นายสุพล  ปานพาน 

 ๒๗๑ นายสุพล  แสนคํา 
 ๒๗๒ นายสุพิชญ  มงคลปทุมรัตน 
 ๒๗๓ นายสุมิตร  ชูชาติ 
 ๒๗๔ นายสุรชัย  จุดศรี 
 ๒๗๕ นายสุรชัย  สีน้ําคํา 
 ๒๗๖ นายสุรพล  เกิดศักดิ์ 
 ๒๗๗ นายสุรพล  บุญแปลง 

 ๒๗๘ นายสุรศักดิ์  ชื่นใจ 

 ๒๗๙ นายสุรศักดิ์  พัฒนพงศ 
 ๒๘๐ นายสุระ  ศรีณะพรม 

 ๒๘๑ นายสุรัตนชัย  เตียงนิล 

 ๒๘๒ สิบโท  สุริยัติ  ครไชยศรี 
 ๒๘๓ นายสุไลมาน  เจะเฮง 

 ๒๘๔ นายสุวัฒน  สุขเสริม 

 ๒๘๕ นายสุวิช  สุภาธง 

 ๒๘๖ นายสุวิทย  เจยชุม 

 ๒๘๗ นายเสถียร  ทองอุทุม 

 ๒๘๘ นายแสงปญญา  สมิตกันยกุล 

 ๒๘๙ นายแสงวรรณ  กันทวงค 
 ๒๙๐ นายโสภณ  ทวมแสง 

 ๒๙๑ นายไสว  มาเบา 
 ๒๙๒ นายอดิลักข  เล็บนาค 

 ๒๙๓ นายอดิศักดิ์  ศรีหาบุตร 

 ๒๙๔ นายอดิศักดิ์  สิกขะมณฑล 

 ๒๙๕ นายอดุลย  ศรีบุรี 
 ๒๙๖ นายอดุลย  สุขแสวง 

 ๒๙๗ นายอนนท  สิงทพ 

 ๒๙๘ นายอนันต  สุขลิ้ม 

 ๒๙๙ นายอนุชา  ฉ่ําชูศรี 
 ๓๐๐ นายอนุรักษ  ถาบุตร 

 ๓๐๑ นายอนุรักษ  สังขรัตน 
 ๓๐๒ นายอนุวัฒน  อุประดิษฐ 
 ๓๐๓ นายอนุสรณ  ทอนจรุง 

 ๓๐๔ นายอภิรมย  เจริญไชย 

 ๓๐๕ นายอภิวัฒน  สินแสง 

 ๓๐๖ นายอมรพงศ  ชูเฉลิม 

 ๓๐๗ นายอรรณพ  เสือกระจาง 

 ๓๐๘ นายอัชวัน  โกมลเสวิน 

 ๓๐๙ นายอับดุลตอเละ  หะเดวา 
 ๓๑๐ นายอับดุลเลาะ  วารีศรี 



 หนา   ๓๘ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๑๑ นายอับดุลเลาะ  หะยีบานุง 

 ๓๑๒ นายอัมพล  พัวพัฒนกูล 

 ๓๑๓ นายอัษฐพล  ปริยวงศสกุล 

 ๓๑๔ นายอาคม  มโนชมภู 
 ๓๑๕ นายอาคม  สมุหเสนีโต 

 ๓๑๖ นายอาทิตย  ยอดคําลือ 

 ๓๑๗ นายอารักษ  ชัยกุล 

 ๓๑๘ นายอําพันธุ  เวฬุตันติ 
 ๓๑๙ นายอินทรสม  หลานันตา 
 ๓๒๐ นายอินทอน  ไชยมาลา 
 ๓๒๑ นายอิสมาแอ  ลาเตะ 

 ๓๒๒ นายอุกฤษฎ  ประเสริฐผล 

 ๓๒๓ นายอุดม  ชินชาติ 
 ๓๒๔ นายอุดม  แดงติ๊บ 

 ๓๒๕ นายอุทัย  พงศจํารัส 

 ๓๒๖ นายอุทัย  มีศิริพันธุ 
 ๓๒๗ นายอุทิศ  ตรีนันทวัน 

 ๓๒๘ นายอุเทน  รุงเรือง 

 ๓๒๙ นางกมลทิพย  ธัญพิมล 

 ๓๓๐ นางสาวกรรณิกา  เหรียญพาณิชย 
 ๓๓๑ นางกรุณา  พ่ึงพรม 

 ๓๓๒ นางกันยา  จงจิตร 
 ๓๓๓ นางกานดา  นาคมณี 
 ๓๓๔ นางกาบกุล  ถวิลประวัติ 

 ๓๓๕ นางสาวจิราพรรณ  พินศิริกุล 

 ๓๓๖ นางฐิติกุล  ศิริศักดิ์ธนูชัย 

 ๓๓๗ นางสาวณัฐสุภา  รัชนานุสรณ 
 ๓๓๘ จาเอกหญิง  ดรุณี  กอเซาะ 

 ๓๓๙ นางตวงทอง  ปจฉิมะศิริ 
 ๓๔๐ นางทองกร  หัสดิเสวี 
 ๓๔๑ นางทัศนีย  มุงเมือง 

 ๓๔๒ นางธนวรรณ  หอมกระจาย 

 ๓๔๓ นางนงรัตน  วีระกิจพานิช 

 ๓๔๔ นางสาวนพพร  ปานจินดา 
 ๓๔๕ นางนิภา  ภูสงวน 

 ๓๔๖ นายนิยดา  พันธสวัสดิ์ 
 ๓๔๗ นางปนัดดา  โสภณ 

 ๓๔๘ นางพรศิริ  พรหมกิ่งแกว 

 ๓๔๙ นางสาวพริ้มพราย  วิไลรัตนาภรณ 
 ๓๕๐ นางพัชรา  วิทูระกูล 

 ๓๕๑ นางสาวพัชราภรณ  แกวน้ําใส 

 ๓๕๒ นางพัฒนี  สุนามะ 

 ๓๕๓ นางภัทรวรรณ  ล่ําดี 
 ๓๕๔ นางมัณฑนา  จินตกานนท 
 ๓๕๕ นางรวงทอง  ปฐมกสิกุล 

 ๓๕๖ นางลําพูน  สาหลา 
 ๓๕๗ นางวรรณา  กิจสวน 

 ๓๕๘ นางวลัยกานต  เจียมเจตจรูญ 

 ๓๕๙ นางวิไลพร  ฤกษสงา 
 ๓๖๐ นางวีณา  เชื้อเงิน 

 ๓๖๑ นางสาวสุจิตตรา  พงศวิวัฒน 
 ๓๖๒ นางสุภาพร  จวงพานิช 



 หนา   ๓๙ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๖๓ นางอรชร  จัดแจง 
 ๓๖๔ นางอรวรรณ  สิงคเสลิด 
 ๓๖๕ นางอัญชนา  กลิ่นชะนะ 

 ๓๖๖ จาโทหญิง  อัญชนา  มวงรัตนศิริ 
 ๓๖๗ นางอุไร  คงกําเนิด 
 ๓๖๘ นางอุษา  บรรจงเลิศ 

กรมพัฒนาที่ดิน 
 ๑ นายจงรักษ  คําบุบผา 
 ๒ นายจารุลาภ  มีทรัพย 
 ๓ นายณรงค  ทองเหล 
 ๔ นายดําเกิง  ณ  ระนอง 
 ๕ นายทนง  เทพสมบัติ 
 ๖ นายนริศ  หนูจันทร 
 ๗ นายนิพนธ  อุดปวง 
 ๘ นายนิรัตน  พลายเสน 
 ๙ นายประเสริฐ  เทพนรประไพ 
 ๑๐ นายพิทักษพงษ  ธีระวงศ 
 ๑๑ นายภิญโญ  สุวรรณชนะ 
 ๑๒ นายวิชัย  ลิมโพธิ์ทอง 
 ๑๓ นายสถาพร  แทนนาค 
 ๑๔ นายสนอง  คําสองสี 

 ๑๕ นายสามารถ  สรอยทอง 
 ๑๖ นายสิทธิชัย  โคตรมา 
 ๑๗ นายสินชัย  ไชยโคตร 
 ๑๘ นางกนกกาญจน  แกวสุจริต 
 ๑๙ นางนันทพันธ  แสงทอง 
 ๒๐ นางสาวปรารถนา  ปทมะสุนทร 
 ๒๑ นางภัทรียา  ยะกันโท 
 ๒๒ นางสาวรสมาลิน  ณ  ระนอง 
 ๒๓ นางศิริวรรณ  ยอดไกร 
 ๒๔ นางสาวสุนันท  ไวยพาลี 
 ๒๕ นางสุนี  กาญจนันท 
 ๒๖ นางอรปภา  เกาสังข 
 ๒๗ นางอุษา  อุตสาหกุล 

กรมวิชาการเกษตร 
 ๑ นายกฤษณ  ลินวัฒนา 
 ๒ นายจงรักษ  อินทรคํา 
 ๓ นายจเร  เฉลิมนพกุล 
 ๔ นายชัยณรงค  จันทรแสนตอ 
 ๕ นายชาตรี  รายิ้ม 
 ๖ นายชูชัย  อาทรวรางกูร 
 ๗ นายแดน  ฟูแสง 

 ๘ นายทรงทัพ  แกวตา 
 ๙ นายนิรันดร  ดิษฐกระจัน 
 ๑๐ นายบุญชู  ศรีตะลหฤทัย 
 ๑๑ นายบญุเลิศ  สอาดสิทธิศักดิ์ 
 ๑๒ นายประทีป  รอดสม 
 ๑๓ นายประยูร  จันทองออน 
 ๑๔ นายปรัชญา  หลาบรรเทา 



 หนา   ๔๐ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕ นายปราโมทย  คําพุทธ 
 ๑๖ นายพะยงค  เกงกาจ 
 ๑๗ นายพิทักษ  ภูมิโคกรักษ 
 ๑๘ นายไพรัตน  ทรงพานิช 
 ๑๙ นายยุทธนา  เย็นยิ่ง 
 ๒๐ นายเลิศศักดิ์  หนูฤทธิ์ 
 ๒๑ นายวรยุทธ  บุญมี 
 ๒๒ นายสมเพชร  เจริญสุข 
 ๒๓ นายสมาน  ดิษดี 
 ๒๔ วาที่รอยตรี  สวัสดิ์ชัย  พรมมา 
 ๒๕ นายสากล  วีริยานันท 
 ๒๖ นายสิทธิ์  แดงประดับ 
 ๒๗ นายสุรพันธ  พงษเจริญ 
 ๒๘ นายสุรสิทธิ์  ทองรักษ 
 ๒๙ นายสุรสิทธิ์  อรรถจารุสิทธิ์ 
 ๓๐ นายเสวต  เจริญกาศ 
 ๓๑ นางสาวกฤษณา  การอุภัย 
 ๓๒ นางจินตนา  ทรัพยกรณ 
 ๓๓ นางสาวจินตนา  รอดแรงบุญ 
 ๓๔ นางจินตวี  ไทยงาม 
 ๓๕ นางจิรพร  โชติสมิทธิ์กุล 
 ๓๖ นางสาวเฉลิมศรี  ฉิมเฉลิม 
 ๓๗ นางสาวฐิติมา  ปภัสราทร 

 ๓๘ นางนงนุช  ศิริผันแกว 
 ๓๙ นางสาวบุญสิตา  กระดาษ 
 ๔๐ นางสาวประภาศรี  จงประดิษฐนันท 
 ๔๑ นางปรารมย  พิบูลย 
 ๔๒ นางปยะนันท  ไวมาลา 
 ๔๓ นางสาวพเยาว  พรหมพันธุใจ 
 ๔๔ นางสาวพัชรา  ปญจสมานวงศ 
 ๔๕ นางเพ็ญทิพา  ศิริวัฒน 
 ๔๖ นางภัทรธนบูรณ  ดีหนู 
 ๔๗ นางภาวิณี  ปญศิริ 
 ๔๘ นางเรณู  โยคสิงห 
 ๔๙ นางลิลลี่  พรานุสร 
 ๕๐ นางวลี  อูสุวรรณ 
 ๕๑ นางวัฎฐวิกา  กัลลประวิทย 
 ๕๒ นางวิภาดา  ทุนเพิ่ม 
 ๕๓ นางวิภาวรรณ  อินทรสกุล 
 ๕๔ นางสาววิไลศรี  ลิมปพยอม 
 ๕๕ นางสาวศรีสุดา  โททอง 
 ๕๖ นางศรีสุดา  เปลงทะรัตน 
 ๕๗ นางสายพิณ  เมืองใจ 
 ๕๘ นางสาวสุภาพร  ธรรมสุระกุล 
 ๕๙ นางสุรีรัตน  ปญญาโตนะ 

กรมสงเสริมการเกษตร 
 ๑ นายกนก  ปานบัว 
 ๒ นายกมล  บุญทิพย 

 ๓ นายกมล  ฤทธิเหมาะ 
 ๔ วาที่รอยตรี  กมล  ศรีระทัศน 



 หนา   ๔๑ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕ นายกมล  อิ่มเอิบ 

 ๖ นายกฤษณชนม  เทพเกลี้ยง 

 ๗ นายกฤษราช  ขันลา 
 ๘ นายกอเกียรติ  สมานพันธุ 
 ๙ นายกัมปนาท  ปยจันทร 
 ๑๐ นายการัณย  บุญยรัตน 
 ๑๑ นายกําจัด  ศรเสนา 
 ๑๒ นายกําพนธ  รักษทอง 

 ๑๓ นายกิจจารักษ  วงษกุดเลาะ 

 ๑๔ นายกิสณะ  ตันเจริญ 

 ๑๕ นายกุศล  สุขไสว 

 ๑๖ นายกูเกียรติ  ลงกลิกานนท 
 ๑๗ นายเกรียงศักด  คงเขียว 

 ๑๘ นายเกรียงศักดิ์  จีนอนงค 
 ๑๙ นายเกรียงศักดิ์  เจนจิจะ 

 ๒๐ นายเกษตรชัย  แปลนดี 
 ๒๑ นายโกมุท  ใจเย็น 

 ๒๒ นายโกวิทย  ศีลพัฒน 
 ๒๓ นายไกรวุทธิ์  พงศพันธุ 
 ๒๔ นายขบวน  คําบุญมี 
 ๒๕ นายขวัญชัย  สะอาดยิ่ง 

 ๒๖ นายขิณรัตน  สินสิทธิพล 

 ๒๗ นายคณารัฐ  บาวแอ 

 ๒๘ นายคมพักตร  วงศวังจันทร 
 ๒๙ นายคํานึง  ทิพยอักษร 

 ๓๐ นายคํานึง  สุขแกว 

 ๓๑ นายคํานึง  แสงสุณีนิวัฒน 
 ๓๒ นายคํารณ  มะปรางหวาน 

 ๓๓ นายจรัญ  ภูสุข 

 ๓๔ นายจรัญ  รอดศรีนาค 

 ๓๕ นายจรัล  ไชยนติย 
 ๓๖ นายจรัล  ซื่อสัตย 
 ๓๗ นายจรูญ  ชินทะวัน 

 ๓๘ นายจรูญ  ภักดีโชติ 

 ๓๙ นายจรูญศักด  แสงสวาง 

 ๔๐ นายจักรา  ไชยจักร 
 ๔๑ นายจํา  ลอยลิบ 

 ๔๒ นายจํานง  มีสิทธิ์ 
 ๔๓ นายจํานงค  อามาตย 
 ๔๔ นายจํานันท  ขวัญซาย 

 ๔๕ นายจํารัส  เรืองฤทธิ์ 
 ๔๖ นายจําเริญ  กาญจนพลี 
 ๔๗ นายจําเริญ  จันศรีคง 

 ๔๘ นายจําลอง  พรมลี 
 ๔๙ นายจําลอง  ภาณสิต 

 ๕๐ นายจําลอง  ศรีไสย 

 ๕๑ นายจิรพล  หวลสันเทียะ 

 ๕๒ นายจิระพงษ  ทองพิทักษ 
 ๕๓ นายจิระศักดิ์  วิเศษสมบัติ 

 ๕๔ นายจีรศักดิ์  ฉัตรทอง 

 ๕๕ นายจุมพจน  บุญสิน 

 ๕๖ นายจุล  ออนพรมราช 



 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๗ นายเจดีย  โคตรมิตร 

 ๕๘ นายเจริญ  เชยบาล 

 ๕๙ นายเจะอูมา  เจะแห 

 ๖๐ นายฉลอง  โตยะบุตร 

 ๖๑ นายฉลอง  สมนอย 

 ๖๒ นายฉลาด  ชางยอด 

 ๖๓ นายฉัตรชัย  วรรธนะนาถ 

 ๖๔ นายฉัตรณรงค  มาจันทร 
 ๖๕ นายเฉลย  คงสนิท 

 ๖๖ นายเฉลิมเกียรติ  สังขแกว 

 ๖๗ นายเฉวียง  บุญปาสะ 

 ๖๘ นายชยุต  เลียนกาญจนากร 

 ๖๙ นายชลาธิป  ใหมมงคล 

 ๗๐ นายชลิต  เล็กประสมวงษ 
 ๗๑ นายชวลิต  สงละออ 

 ๗๒ นายชัชพล  วงศแกว 

 ๗๓ นายชัยจิตร  บุตรไชย 

 ๗๔ นายชัยณรงค  หงษทอง 

 ๗๕ นายชัยยงค  ขันโมลี 
 ๗๖ นายชัยวัฒน  แสนโสม 

 ๗๗ นายชาญชัย  กันแกว 

 ๗๘ นายชาญณรงค  กระแสบุตร 

 ๗๙ นายชาญยุทธ  เพชรวสันต 
 ๘๐ นายชาญศักดิ์  ขจรบุญ 

 ๘๑ นายชาติชาย  ประเสริฐไทย 

 ๘๒ นายชํานาญ  คําชื่น 

 ๘๓ นายชํานาญ  ดลสมบูรณ 
 ๘๔ นายชํานาญ  ทิพยสมบัติ 

 ๘๕ นายชื่น  คํามุงคุณ 

 ๘๖ นายชุมพร  ภิญโญ 

 ๘๗ นายชูชีพ  นาคสําฤทธิ์ 
 ๘๘ นายชูศักดิ์  ประทุมวัน 

 ๘๙ นายชูศักดิ์  ผลหมู 
 ๙๐ นายชูศักดิ์  เรณูนวล 

 ๙๑ นายชูศักดิ์  วณิชวัฒนกุล 

 ๙๒ นายชูศักดิ์  ศรีบุญเรือง 

 ๙๓ นายชูสิทธิ์  นายอง 

 ๙๔ นายเชน  กรณผึ้ง 

 ๙๕ นายเชน  จีนหมวกดํา 
 ๙๖ นายเชิดชัย  ขนอม 

 ๙๗ นายเชิดไชย  แกวมณี 
 ๙๘ นายโชค  มีชัย 

 ๙๙ นายโชคดี  ต้ังจิตร 

 ๑๐๐ นายโชคดี  วิรุณกาญจน 
 ๑๐๑ นายโชติพันธุ  พันธรักษ 
 ๑๐๒ นายไชยยศ  ทองภูธรณ 
 ๑๐๓ นายไชยยศ  สาระรักษ 
 ๑๐๔ นายไชยยุทธ  เทพสูตร 

 ๑๐๕ นายซุน  สามหมอ 

 ๑๐๖ นายญาณพันธ  สุรารักษ 
 ๑๐๗ นายณรงค  การนา 
 ๑๐๘ นายณรงค  จันทรแดง 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๙ นายณรงค  ตอพล 

 ๑๑๐ นายณรงค  เนตรผาบ 

 ๑๑๑ นายณรงค  พลบูรณศรี 
 ๑๑๒ นายณรงค  สําแดงเดช 

 ๑๑๓ นายณรงคชัย  ชัยภักดี 
 ๑๑๔ นายณรงคปกรณ  สิทธิสมบูรณ 
 ๑๑๕ นายดนัย  ชนะสัตรู 
 ๑๑๖ นายดํารงคชัย  มณี 
 ๑๑๗ นายดํารงคชัย  มีชาง 

 ๑๑๘ นายดํารงฤทธิ์  หลอดคํา 
 ๑๑๙ นายดํารงศักดิ์  ทรงอาจ 

 ๑๒๐ นายดุสิต  วรรณพงษ 
 ๑๒๑ นายเดชา  กั่วพานิช 

 ๑๒๒ นายตระกูลศักดิ์  ไวยนาค 

 ๑๒๓ นายตรัยรัตน  อิสรภาค 

 ๑๒๔ นายตรีเนตร  พงษแสน 

 ๑๒๕ นายถนอม  ไชยเทพ 

 ๑๒๖ นายถวัลย  สําอางศิริ 
 ๑๒๗ นายถาวร  แกวขาว 

 ๑๒๘ นายถาวร  ชูพูล 

 ๑๒๙ นายถาวร  ศรีสุข 

 ๑๓๐ นายเถลิงศักดิ์  สุวรรณรักษ 
 ๑๓๑ นายทรงศักดิ์  ขัติยะ 

 ๑๓๒ นายทวี  มาสขาว 

 ๑๓๓ นายทํานุ  เสวกานันท 
 ๑๓๔ นายทิตย  เสาวิไล 

 ๑๓๕ นายธงชัย  มั่นใจ 

 ๑๓๖ นายธงชัย  สุทธิพงศเกียรต์ิ 

 ๑๓๗ นายธนโชติ  หอมแยม 

 ๑๓๘ นายธนากร  ปญญานาน 

 ๑๓๙ นายธเนศ  คณะเกษม 

 ๑๔๐ นายธเนศ  เลี้ยงถนอม 

 ๑๔๑ นายธวัช  กันตา 
 ๑๔๒ นายธวัช  คุมกล่ํา 
 ๑๔๓ นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน 

 ๑๔๔ นายธีระศักดิ์  สิทธิชัย 

 ๑๔๕ นายนนท  สุขแกว 

 ๑๔๖ นายนพดล  สรอยน้ํา 
 ๑๔๗ นายนพพร  รอดขันเมือง 

 ๑๔๘ นายนพรัตน  รักสุข 

 ๑๔๙ นายนราธร  สีตะพงศ 
 ๑๕๐ วาที่รอยตรี  นรินทร  แขมพิมาย 

 ๑๕๑ นายนรินทร  สุภาภรณ 
 ๑๕๒ นายนเรศ  เทพปตุพงศ 
 ๑๕๓ นายนอย  แสงรัตนธงชัย 

 ๑๕๔ นายนิกร  ลาภเจือจันทร 
 ๑๕๕ นายนิคม  สุขทวี 
 ๑๕๖ นายนิทัศน  สุขเกษม 

 ๑๕๗ นายนิพนธ  บุตรเมือง 

 ๑๕๘ นายนิพนธ  ภูแตมนิล 

 ๑๕๙ นายนิพนธ  สุขสะอาด 

 ๑๖๐ นายนิยม  ขันแกว 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๖๑ นายนิยม  ไชยพล 

 ๑๖๒ นายนิรันดร  ปานเมือง 

 ๑๖๓ นายนิวัต  กฤตานุสาร 

 ๑๖๔ นายนิเวช  ยศบุญเรือง 

 ๑๖๕ นายนิเวศน  ราชยา 
 ๑๖๖ นายบรรยาย  สมเรือง 

 ๑๖๗ นายบวร  พรดุสิต 

 ๑๖๘ นายบัญทูล  กรหมี 
 ๑๖๙ นายบํารุง  เพ่ิมชีวา 
 ๑๗๐ นายบุญชวย  เอกเอี่ยม 

 ๑๗๑ นายบุญนึก  สมสู 
 ๑๗๒ นายบุญรอด  แคนติ 
 ๑๗๓ นายบุญฤทธิ์  คงเรือง 

 ๑๗๔ นายบุญลือ  นกแกว 

 ๑๗๕ นายบุญเลิศ  จันทรุญ 

 ๑๗๖ นายบุญสนอง  เสมาขันธ 
 ๑๗๗ นายประกอบ  คําพาณิชย 
 ๑๗๘ นายประกอบ  สิงหหลง 

 ๑๗๙ นายประจญ  กสิปยกุล 

 ๑๘๐ นายประจวบ  เพ็งประไพ 

 ๑๘๑ นายประโชติ  นิลรัตน 
 ๑๘๒ นายประดับ  ทองรกัษ 
 ๑๘๓ นายประทีป  มณีดิษฐ 
 ๑๘๔ นายประธาน  พลโลหะ 

 ๑๘๕ นายประพัฒน  พลพิมพ 
 ๑๘๖ นายประภาส  ปาติปาเลท 

 ๑๘๗ นายประยุทธ  วงศวาน 

 ๑๘๘ นายประวิทย  แกวบุญสง 

 ๑๘๙ นายประวิทย  เตชชีวพงศ 
 ๑๙๐ นายประเวศ  พลเสน 

 ๑๙๑ นายประสงค  ประไพตระกูล 

 ๑๙๒ นายประสงค  พีรธรากุล 

 ๑๙๓ นายประสบ  บุญจูบุตร 

 ๑๙๔ นายประสิทธิ์  ทองขาว 

 ๑๙๕ นายประเสริฐ  ถายสูงเนิน 

 ๑๙๖ นายประเสริฐ  ทองขาว 

 ๑๙๗ นายปรามารถ  กานเหลือง 

 ๑๙๘ นายปราโมทย  ปานะดิษฐ 
 ๑๙๙ นายปราโมทย  อรรถาเวช 

 ๒๐๐ นายปริญญา  ขําเจริญ 

 ๒๐๑ นายปรีชา  งามเนตร 

 ๒๐๒ นายปรีชา  เจียรนัย 

 ๒๐๓ นายปรีชา  ชูคํา 
 ๒๐๔ นายปญญา  จอมเพชร 

 ๒๐๕ นายปญญา  ยวงเกตุ 
 ๒๐๖ นายปญญา  ลูกรักษ 
 ๒๐๗ นายปญญา  เลิศวิลัย 

 ๒๐๘ นายปญญา  วงศปอง 

 ๒๐๙ นายปญญา  สุเนตร 

 ๒๑๐ นายผอน  งิ้วสีดา 
 ๒๑๑ นายผาน  ศรีนอย 

 ๒๑๒ นายแผ  ตระการพินิตพงศ 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๓ นายพงศกร  วงศเถื่อน 

 ๒๑๔ นายพงศ  ภูขาว 

 ๒๑๕ นายพงษชัย  พุทธคุณรักษา 
 ๒๑๖ นายพงษศักดิ์  คชประเสริฐ 

 ๒๑๗ นายพงษศักดิ์  เริ่มสูงเนิน 

 ๒๑๘ นายพงษศักดิ์  วิเศษสินธุ 
 ๒๑๙ นายพจน  สมแพง 

 ๒๒๐ นายพจพา  สาริกา 
 ๒๒๑ นายพนม  สองจันทึก 

 ๒๒๒ นายพนมศักดิ์  เฮาประมงค 
 ๒๒๓ นายพรเทพ  พิมพสุวรรณ 

 ๒๒๔ นายพรศักดิ์  ชุมกิ่ง 

 ๒๒๕ นายพรสิทธิ์  รังสิมันตุชาติ 
 ๒๒๖ นายพรหม  ยกพล 

 ๒๒๗ นายพฤษ  ฟุงเหียน 

 ๒๒๘ นายพลวัฒน  โพเทพา 
 ๒๒๙ นายพันธศักดิ์  ดุสิตพันธ 
 ๒๓๐ นายพิชัย  วงษบัวงาม 

 ๒๓๑ นายพิชิต  สิตะรุโณ 

 ๒๓๒ นายพิเชษ  เชาวชางเหล็ก 

 ๒๓๓ นายพเิชษฐ  จันทรทอง 

 ๒๓๔ นายพิเชษฐ  รอดศิริ 
 ๒๓๕ นายพิเชษฐ  หนุวงษ 
 ๒๓๖ นายพินิจ  เจริญเร็ว 

 ๒๓๗ นายพินิต  พูนพิพัฒน 
 ๒๓๘ นายพิพัฒ  บุญทอง 

 ๒๓๙ นายพิริยะ  เทพประสิทธิ์ 
 ๒๔๐ นายพีรเดช  สายแกว 

 ๒๔๑ นายพีระ  พลอยดี 
 ๒๔๒ นายพีระเดช  สุขสวัสดิ์ 
 ๒๔๓ นายพีระศักดิ์  ศรีรัตน 
 ๒๔๔ นายไพฑูรย  ภูยาธร 

 ๒๔๕ นายไพบูล  ซารัมย 
 ๒๔๖ นายไพบูลย  ขุนนํา 
 ๒๔๗ นายไพบูลย  จินดาหลวง 

 ๒๔๘ นายไพรัช  อุสาหะ 

 ๒๔๙ นายไพเราะ  คนซื่อ 

 ๒๕๐ นายไพโรจน  ขําแจง 

 ๒๕๑ นายไพโรจน  คําหวาน 

 ๒๕๒ นายไพโรจน  ยังวิวัฒน 
 ๒๕๓ นายไพโรจน  สอนชา 
 ๒๕๔ นายไพศาล  แซเฮา 
 ๒๕๕ นายไพศาล  บุญรอด 

 ๒๕๖ นายไพศาล  ประชุมสุข 

 ๒๕๗ นายไพศาล  สุดสุย 

 ๒๕๘ นายภัทรพงศ  ฤกษฉาย 

 ๒๕๙ นายภูมิ  ผลยาม 

 ๒๖๐ นายมงกุฎ  แกวเสมา 
 ๒๖๑ นายมงคล  คงสุข 

 ๒๖๒ นายมงคล  จอมพันธ 
 ๒๖๓ นายมงคล  นอยหมอ 

 ๒๖๔ นายมงคล  ปลั่งศรีนนท 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๖๕ นายมงคล  แสงแกว 

 ๒๖๖ นายมนตรี  กลาขาย 

 ๒๖๗ นายมนตรี  เชื้อใจ 

 ๒๖๘ วาที่รอยตรี  มนตรี  ดาวไธสง 

 ๒๖๙ นายมนตรี  ทองงาม 

 ๒๗๐ นายมนตรี  เรืองพันธ 
 ๒๗๑ นายมนัส  ทองสมบัติ 

 ๒๗๒ นายมนัส  สุธาสี 
 ๒๗๓ นายมนู  นาขวัญ 

 ๒๗๔ นายมนูญ  เมี้ยนกลาง 

 ๒๗๕ นายมนูญ  แยมทับ 

 ๒๗๖ นายมลศักดิ์  พงศสุพัฒน 
 ๒๗๗ นายมานพ  แกวอัมพร 

 ๒๗๘ นายมานะ  กุญชรินทร 
 ๒๗๙ นายมานะ  หงสพูนพิพัฒน 
 ๒๘๐ นายมานิตย  คันธรักษ 
 ๒๘๑ นายมาโนชญ  พูลสุขโข 

 ๒๘๒ นายเมธี  มานะพงศ 
 ๒๘๓ นายแมกอาเธอร  มหาธร 

 ๒๘๔ นายแมน  นวลดี 
 ๒๘๕ นายไมตรี  ศรีดานอย 

 ๒๘๖ นายยงยุทธ  กุลทอง 

 ๒๘๗ นายยงยุทธ  เขินอํานวย 

 ๒๘๘ นายยศพนธ  ทัพพระจันทร 
 ๒๘๙ นายยอดธงไชย  รอดแกว 

 ๒๙๐ นายโยธิน  เขาไขแกว 

 ๒๙๑ นายรัชดาพล  ศรีทะแกว 

 ๒๙๒ นายราเชนทร  ชวยพนัง 

 ๒๙๓ นายรินท  ศรีพุฒ 

 ๒๙๔ นายเริงศักดิ์  วงษสุวรรณ 
 ๒๙๕ นายเรือง  มณีศรี 
 ๒๙๖ นายวชิระ  ขาวผอง 

 ๒๙๗ นายวรชันย  หลักกรด 

 ๒๙๘ นายวรนันท  หาญสุด 

 ๒๙๙ นายวรพงษ  ภูมิโสม 

 ๓๐๐ นายวรพจน  หีบแกว 

 ๓๐๑ นายวรโยคล  แกวแสง 

 ๓๐๒ นายวราพงษ  เดชะเทศ 

 ๓๐๓ นายวราหชัย  พญาพรหม 

 ๓๐๔ นายวัฒนชัย  กุลทอง 

 ๓๐๕ นายวันชัย  กลอมเกลี้ยง 

 ๓๐๖ นายวันชัย  คนงาม 

 ๓๐๗ นายวันชัย  เจริญใจ 

 ๓๐๘ นายวันชัย  สงสุวงค 
 ๓๐๙ นายวาทศิลป  บัวทอง 

 ๓๑๐ นายวิโกศักดิ์  นิลนิยม 

 ๓๑๑ นายวิจิตร  คงสงฆ 
 ๓๑๒ นายวิจิตร  ชูวา 
 ๓๑๓ นายวิชัย  แกวเกื้อ 

 ๓๑๔ นายวิชัย  แกวสุข 

 ๓๑๕ นายวิชัย  คากระบือ 

 ๓๑๖ นายวิชัย  ดีพรอม 



 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๑๗ นายวิชัย  ศรีสมโภชน 
 ๓๑๘ นายวิชัย  สงศิริ 
 ๓๑๙ นายวิชัย  สิงหทอง 

 ๓๒๐ นายวิชาญ  แกวมี 
 ๓๒๑ นายวิชิต  ทองหลิ่ม 

 ๓๒๒ นายวิชิต  สัตนาโค 

 ๓๒๓ นายวิเชียร  แดงทาขาม 

 ๓๒๔ นายวิฑูรย  ปญญามณีศร 

 ๓๒๕ นายวิทยา  กลิ่นสีงาม 

 ๓๒๖ นายวิทยา  นิยม 

 ๓๒๗ นายวิทยา  สุวรรณมงคล 

 ๓๒๘ นายวิธาล  บางยับยิ่ว 

 ๓๒๙ นายวินัย  คงยืน 

 ๓๓๐ นายวินัย  แทนคุณ 

 ๓๓๑ นายวินัย  นิลสัย 

 ๓๓๒ นายวินัย  อินตะลือ 

 ๓๓๓ นายวินิต  นาคประเสริฐ 

 ๓๓๔ นายวิบูลย  ขาวออน 

 ๓๓๕ นายวิบูลย  ไชยวรรณ 

 ๓๓๖ นายวิมล  บัวชาวเกาะ 

 ๓๓๗ นายวิมล  วรพันธ 
 ๓๓๘ นายวิรัตน  สวางลาภ 

 ๓๓๙ นายวิรัตน  สุนทรีประสิทธิ์ 
 ๓๔๐ นายวิโรจน  จันทรขาว 

 ๓๔๑ นายวิลัทธ  ยอดเสาวดี 
 ๓๔๒ นายวิลาส  อนันตภูมิ 

 ๓๔๓ นายวิวัฒน  อินชัยวงค 
 ๓๔๔ นายวิสุทธิ์  แสนไชย 

 ๓๔๕ นายวิสูตร  คลายคลึงดี 
 ๓๔๖ นายวีรพันธุ  เคี่ยมการ 

 ๓๔๗ นายวีระ  ชาติวงษ 
 ๓๔๘ นายวีระ  พูลสุข 

 ๓๔๙ นายวีระ  ฤทธิ์มนตรี 
 ๓๕๐ นายวีระ  สังขทอง 

 ๓๕๑ นายวีระชัย  เข็มวงษ 
 ๓๕๒ นายวีระโชติ  วงศอินทร 
 ๓๕๓ นายวีระเดช  ฟองชัย 

 ๓๕๔ นายวีระพงษ  พระธานี 
 ๓๕๕ นายวีระพล  วงศคําสาย 

 ๓๕๖ นายวีระศักดิ์  ประยงค 
 ๓๕๗ นายไวกูณฐ  แผเต็ม 

 ๓๕๘ นายศรีสวัสดิ์  ทรัพยกอง 

 ๓๕๙ นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ 

 ๓๖๐ นายศักดิ์ชัย  สุขเจริญ 

 ๓๖๑ นายศักดิ์ไชย  สกุลมาก 

 ๓๖๒ นายศักดิ์ดา  ย้ิมแยม 

 ๓๖๓ นายศักดิ์สิทธิ์  ภูจาพล 

 ๓๖๔ นายศิริ  ศรีมิตร 

 ๓๖๕ นายศิริชัย  มากมูล 

 ๓๖๖ นายศุภกิจ  ภุชฌงค 
 ๓๖๗ นายศุภชัย  กิ่งรัตน 
 ๓๖๘ นายศุภชัย  จารี 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๖๙ นายศุภชาติ  อาจหาญ 

 ๓๗๐ นายศุภวัฒน  โกวะประดิษฐ 
 ๓๗๑ นายสถิตย  แกวเนียม 

 ๓๗๒ นายสถิตย  ภูมิฐาน 

 ๓๗๓ นายสนธยา  แกวมณี 
 ๓๗๔ นายสนธยา  เชียงทา 
 ๓๗๕ นายสนัด  สมนาค 

 ๓๗๖ นายสนั่น  พลศรี 
 ๓๗๗ นายสนิท  ดวงสุนทร 

 ๓๗๘ นายสนิท  มีพืชน 
 ๓๗๙ นายสมเกียรติ  กล่ําคุม 

 ๓๘๐ นายสมเกียรติ  จันทรโพธิ์ 
 ๓๘๑ วาที่รอยตรี  สมเกียรติ  ธรรมภิรานนท 
 ๓๘๒ นายสมเกียรติ  เพ่ิมพิพัฒน 
 ๓๘๓ นายสมเกียรติ  เลิกกระโทก 

 ๓๘๔ นายสมเกียรติ  อยูสุข 

 ๓๘๕ นายสมควร  พูลประดิษฐ 
 ๓๘๖ นายสมคิด  ภักดี 
 ๓๘๗ นายสมจิต  ชิณโน 

 ๓๘๘ นายสมเจตน  ทับทิมทอง 

 ๓๘๙ นายสมชัย  ธีระวงศสกุล 

 ๓๙๐ นายสมชาติ  เนื้อแกว 

 ๓๙๑ นายสมชาย  จอมมะเริง 

 ๓๙๒ นายสมชาย  ทองพูล 

 ๓๙๓ นายสมชาย  ทองสุข 

 ๓๙๔ นายสมชาย  บริพันธ 

 ๓๙๕ นายสมชาย  มูลบรรจง 

 ๓๙๖ นายสมชาย  เล็งสุวรรณ 

 ๓๙๗ นายสมเดช  คงกะพันธุ 
 ๓๙๘ นายสมเดช  ชินพรมราช 

 ๓๙๙ นายสมทรง  บัวงาม 

 ๔๐๐ นายสมนึก  วัฒนากลาง 

 ๔๐๑ นายสมนึก  อิงขนร 

 ๔๐๒ นายสมบัติ  ฤทธิเดช 

 ๔๐๓ นายสมบูรณ  คงอิ่ม 

 ๔๐๔ นายสมบูรณ  ผานเมือง 

 ๔๐๕ นายสมปอง  แกวเพชร 

 ๔๐๖ นายสมปอง  จันทรกุบ 

 ๔๐๗ นายสมพงษ  แยมศรี 
 ๔๐๘ นายสมพงษ  ใจดี 
 ๔๐๙ นายสมพงษ  ทองนพ 

 ๔๑๐ นายสมพงษ  ปกกาสีนัง 

 ๔๑๑ นายสมพงษ  อังศุศตพรรษ 

 ๔๑๒ นายสมพร  ประพฤติ 
 ๔๑๓ นายสมพร  แสงกลิ่น 

 ๔๑๔ นายสมเพชร  ขัติยะ 

 ๔๑๕ นายสมภพ  เอี่ยมวิริยาวัฒน 
 ๔๑๖ นายสมโภชน  ศรีลาศักดิ์ 
 ๔๑๗ นายสมศักดิ์  ดอนสิงห 
 ๔๑๘ นายสมศักดิ์  พันธตน 

 ๔๑๙ นายสมศักดิ์  พุทธพฤกษ 
 ๔๒๐ นายสมศักดิ์  ศรีพล 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๒๑ นายสมศักดิ์  สังขวงษ 
 ๔๒๒ นายสมศักดิ์  สัมมาวรรณ 

 ๔๒๓ นายสมศักดิ์  สายยาน 

 ๔๒๔ นายสมศักดิ์  เหงาชมพู 
 ๔๒๕ วาที่รอยตรี  สมสวย  ปญญาสิทธิ์ 
 ๔๒๖ นายสมหมาย  จันทรแปน 

 ๔๒๗ นายสมหมาย  ทองจอย 

 ๔๒๘ นายสมหมาย  ทัศนกิจ 

 ๔๒๙ นายสมหมาย  แยมนาศักดิ์ 
 ๔๓๐ นายสมหมาย  วิริยะธรรม 

 ๔๓๑ นายสมหวัง  กิ้มจันทร 
 ๔๓๒ นายสมัคร  นิตยอํานวยผล 

 ๔๓๓ นายสมัย  เพียสังกะ 

 ๔๓๔ นายสมาแอ  มะมิง 

 ๔๓๕ นายสมุทร  มากพันธ 
 ๔๓๖ นายสรพล  จันทรสุข 

 ๔๓๗ นายสรอย  ปฏิโชติ 

 ๔๓๘ นายสฤษฎิ์พร  ขาวชู 
 ๔๓๙ นายสวัสดิ์  เขียนสุวรรณ 

 ๔๔๐ นายสอาด  คําทราย 

 ๔๔๑ นายสังวาล  แกวสันเทียะ 

 ๔๔๒ นายสัจจา  สัตตานุสรณ 
 ๔๔๓ นายสันญา  กมลตรี 
 ๔๔๔ นายสันติ  สุวรรณกําเนิด 

 ๔๔๕ นายสันติภาพ  สีหาฤทธิ์ 
 ๔๔๖ นายสันต  พรหมลิกุล 

 ๔๔๗ นายสาคร  วัฒถากุล 

 ๔๔๘ นายสาคร  ศรีสําราญ 

 ๔๔๙ นายสาคร  สุขบัติ 

 ๔๕๐ นายสาทิต  ศรีประเสริฐ 

 ๔๕๑ นายสาธิต  ทองสอาด 

 ๔๕๒ นายสามารถ  พรมงูเหลือม 

 ๔๕๓ นายสายัญต  มะอนันต 
 ๔๕๔ นายสายัน  ปกปอง 

 ๔๕๕ นายสําคัญ  สนธินิวัติ 

 ๔๕๖ นายสําเนา  เพชรสังวาล 

 ๔๕๗ นายสํารวย  เอี่ยมนาม 

 ๔๕๘ นายสําราญ  ฉายมณี 
 ๔๕๙ นายสําราญ  บุญมวง 

 ๔๖๐ นายสําราญ  พรหมมินทร 
 ๔๖๑ นายสําราญ  วงศทิพย 
 ๔๖๒ นายสิงห  สวัสดี 
 ๔๖๓ นายสิงหนคร  ดอกเทยีน 

 ๔๖๔ นายสิทธิวุฒิ  รูประเสริฐ 

 ๔๖๕ นายสินาค  อํานักมณี 
 ๔๖๖ นายสุขุม  สุขเสวียด 

 ๔๖๗ นายสุคนธ  วัชรเฉลิม 

 ๔๖๘ นายสุชาติ  โชติมิตร 

 ๔๖๙ นายสุชิน  เสือรอด 

 ๔๗๐ นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ 
 ๔๗๑ นายสุทธิ  โสรัมย 
 ๔๗๒ นายสุทธิ  หนอสกูล 



 หนา   ๕๐ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๗๓ นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ 
 ๔๗๔ นายสุทัศน  กนกหงษ 
 ๔๗๕ นายสุทัศน  แดงศรี 
 ๔๗๖ นายสุทัศน  ตันติพันธุพิพัฒน 
 ๔๗๗ นายสุทัศน  หอมกระจาย 

 ๔๗๘ นายสุทิน  นพชํานาญ 

 ๔๗๙ นายสุเทพ  ตามพะปณณะ 

 ๔๘๐ นายสุเทพ  บัณฑิต 

 ๔๘๑ นายสุเทพ  บุราณ 

 ๔๘๒ นายสุธน  กาฬศิริ 
 ๔๘๓ นายสุธี  ชิวหากาญจน 
 ๔๘๔ นายสุนทร  เพ็งสิงห 
 ๔๘๕ นายสุนทร  เพชรสีชวง 

 ๔๘๖ นายสุนันต  พยัคฆฤทธิ์ 
 ๔๘๗ นายสุนันท  แกวราม 

 ๔๘๘ นายสุพจน  ดํารักษ 
 ๔๘๙ นายสุพจน  อมรวณิชสาร 

 ๔๙๐ นายสุพร  เพชรคง 

 ๔๙๑ นายสุพร  สมวงค 
 ๔๙๒ นายสุพิศ  จิตรภักดี 
 ๔๙๓ นายสุภัค  ตระกูลเอี่ยมศิริ 
 ๔๙๔ นายสุภาพ  วงกต 

 ๔๙๕ นายสุรพล  ทิพยศรี 
 ๔๙๖ นายสุรพล  ผดุง 

 ๔๙๗ นายสุรพล  พูนะกูล 

 ๔๙๘ นายสุรพล  ศักดิ์ถาวรชัย 

 ๔๙๙ นายสุรัตน  แยมศรี 
 ๕๐๐ นายสุริยะ  เปยมรอด 

 ๕๐๑ นายสุริยะ  อุดมทรัพย 
 ๕๐๒ นายสุวรรณ  พิมพเพ็ง 

 ๕๐๓ นายสุวัชน  ชูบัว 

 ๕๐๔ นายสุวัฒน  ทองสุข 

 ๕๐๕ นายสุวิทย  โลหวันทา 
 ๕๐๖ นายสุวิทย  เศษโถ 

 ๕๐๗ นายเสกสรรค  ศรีสุธัญญาวงศ 
 ๕๐๘ นายเสถียร  พรประสิทธิ์ 
 ๕๐๙ นายเสนห  ทองเกลี้ยง 

 ๕๑๐ นายเสนาะ  อะทะไชย 

 ๕๑๑ นายเสริม  จันทรพลอย 

 ๕๑๒ นายโสคิด  บุญศรี 
 ๕๑๓ นายโสภณ  น้ําจันทร 
 ๕๑๔ นายโสภณ  บูรประทีป 

 ๕๑๕ นายโสภณ  เสาวสิงห 
 ๕๑๖ นายอดิศักดิ์  คชกาญจน 
 ๕๑๗ นายอดุล  โฉมฉลาด 

 ๕๑๘ นายอดุลย  เจะอาลี 
 ๕๑๙ นายอดุลย  ธัญญเจริญ 

 ๕๒๐ นายอดุลย  สิมมาคํา 
 ๕๒๑ นายอนันต  จันทรศรี 
 ๕๒๒ นายอนุชา  ใจวงคษา 
 ๕๒๓ นายอนุชิต  ชุมใจ 

 ๕๒๔ นายอภชิัย  ฉายพิมาย 



 หนา   ๕๑ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๒๕ นายอภินันท  ศรีชูจิตร 

 ๕๒๖ นายอรชุน  ไชยศรี 
 ๕๒๗ นายอรพันธ  วัชรโพธิ์ 
 ๕๒๘ นายอรุณ  คงสวัสดิ์ 
 ๕๒๙ นายอรุณ  มณีรัตน 
 ๕๓๐ นายอรุณ  รุผักชี 
 ๕๓๑ นายอลงกาญจน  มณีรัตน 
 ๕๓๒ นายอัมพร  โตเสม 

 ๕๓๓ นายอัมพร  สุขะ 

 ๕๓๔ นายอาคม  วิเทศ 

 ๕๓๕ นายอานนท  คงนุม 

 ๕๓๖ นายอานนท  เพ็งบุญ 

 ๕๓๗ นายอารมย  เกตุมาก 

 ๕๓๘ นายอาระยะ  บุรีเทศ 

 ๕๓๙ นายอาวุธ  ธรรมวาโร 

 ๕๔๐ นายอาวุธ  อักษรนิตย 
 ๕๔๑ นายอํานวย  คลองจริง 

 ๕๔๒ นายอํานวย  ชูชวย 

 ๕๔๓ นายอํานาจ  จันทรครุฑ 

 ๕๔๔ นายอํานาจ  มีธะระ 

 ๕๔๕ นายอํานาจ  สิงหกวาง 

 ๕๔๖ นายอุดม  ศรทีอง 

 ๕๔๗ นายอุดมเดช  คนสมบูรณ 
 ๕๔๘ นายอุทัย  บําเพ็ญ 

 ๕๔๙ นายอุทัย  บุตรสามาลี 
 ๕๕๐ นายอุทัย  พุฒสุข 

 ๕๕๑ นายอุทัย  หมื่นขํา 
 ๕๕๒ นายอุไร  พรพล 

 ๕๕๓ นายเอกชัย  มานอย 

 ๕๕๔ นายเอกชัย  สิทธิโชค 

 ๕๕๕ นายเอกพงศ  ศรีสุวิทธานนท 
 ๕๕๖ นายเอกภาส  สุขสูงเนิน 

 ๕๕๗ นายเอกรัฐ  นาถ้ําทอง 

 ๕๕๘ นายเอนก  บุญเต็ม 

 ๕๕๙ นายเอนก  วงษคํา 
 ๕๖๐ นายเอ็ม  เรือนแกว 

 ๕๖๑ นายโอภาส  ชอบรส 

 ๕๖๒ นายโอวาท  พัฒนชัยวงศ 
 ๕๖๓ นางสาวกมลรัตน  นาคคํา 
 ๕๖๔ นางกรวิการ  นีรมิตร 
 ๕๖๕ นางกัญญาศิริ  นาคสําฤทธิ์ 
 ๕๖๖ นางกัลยา  เทียมกาญจนา 
 ๕๖๗ นางสาวกัลยา  ปนดี 
 ๕๖๘ นางกัลยา  วิทยาภรณ 
 ๕๖๙ นางกัลยา  สําราญ 

 ๕๗๐ นางสาวกาญจนา  ประภัสสร 

 ๕๗๑ นางกิ่งแกว  ศิริวัฒน 
 ๕๗๒ นางกิตติมา  ชุมสุข 

 ๕๗๓ นางกิติยา  วัฒนวิมลภิญโญ 

 ๕๗๔ นางกุลณี  ปฏิโชติ 

 ๕๗๕ นางกุสุมา  ปกขาว 

 ๕๗๖ นางกุสุมา  ลองแซง 



 หนา   ๕๒ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๗๗ นางเกตแกว  ปตถา 
 ๕๗๘ นางเกตนิกา  ชื่นสงวน 

 ๕๗๙ นางเกตุอร  ทองเครือ 

 ๕๘๐ นางเกษร  พัฒนชัยวงศ 
 ๕๘๑ นางขจีรัตน  เสาวสิงห 
 ๕๘๒ นางขนิษฐา  กาญจนานิจ 

 ๕๘๓ นางขวัญเรือน  ทัศนกิจ 

 ๕๘๔ นางคําเพชร  พูลลาภอนุสรณ 
 ๕๘๕ นางสาวจริยา  ศรีหาพรม 

 ๕๘๖ นางจันทกานต  ปราสัยงาม 

 ๕๘๗ นางสาวจันทนา  สิงหนันท 
 ๕๘๘ นางจันทนา  โอสถกระพันธ 
 ๕๘๙ นางจารุรัตน  เมี้ยนกลาง 

 ๕๙๐ นางจารุวรรณ  คงสบาย 

 ๕๙๑ นางสาวจิตชนัฏ  พรรณโชคดี 
 ๕๙๒ นางจินดา  รักชุมคง 

 ๕๙๓ นางจินตนา  ชัยประจง 

 ๕๙๔ นางจิราภรณ  เขตแดน 

 ๕๙๕ นางจิราภรณ  นันทศรี 
 ๕๙๖ นางจิราภา  บัวบาน 

 ๕๙๗ นางจิราภา  เรือนทอง 

 ๕๙๘ นางจีระวัตร  กองจันทึก 

 ๕๙๙ นางจุรีรัตน  พิรุณ 

 ๖๐๐ นางจุฬาวรรณ  อุดมกิตติ 
 ๖๐๑ นางเฉลิมวรรณ  อัครพรชัย 

 ๖๐๒ นางสาวชญานิศ  เรียนทับ 

 ๖๐๓ นางสาวชฎารัตน  เมฆเจริญ 

 ๖๐๔ นางชนกแกว  บุญโนนแต 
 ๖๐๕ นางชนิดา  ศรีฮาตร 

 ๖๐๖ นางชนิดา  สีตะพงศ 
 ๖๐๗ นางสาวชนิดาภา  โชคทรัพย 
 ๖๐๘ นางชลอศรี  กกกลิ่น 

 ๖๐๙ นางชลาทิพย  นิคมรัตน 
 ๖๑๐ นางชลีกุล  มือขุนทด 

 ๖๑๑ นางชอุม  แสนทวีสุข 

 ๖๑๒ นางชีวัน  ศิริรัตน 
 ๖๑๓ นางฐิตาพร  วิฑูรยพันธ 
 ๖๑๔ นางณฐวรรณ  บัวแกว 

 ๖๑๕ นางณฤดี  วรรณโกษิตย 
 ๖๑๖ นางณัฎฐา  ชางกลอม 

 ๖๑๗ นางดลพร  ขวัญกลับ 

 ๖๑๘ นางดวงตา  ทองเพ็ง 

 ๖๑๙ นางดวงสุดา  ชัยวิเศษ 

 ๖๒๐ นางดารารัตน  ประคองทรัพย 
 ๖๒๑ นางดวงหทัย  สาสิมมา 
 ๖๒๒ นางเต็มดวง  เวฬุวันใน 

 ๖๒๓ นางสาวเตือนจิต  บุญเรือง 

 ๖๒๔ นางเตือนใจ  ทองวิจิตร 

 ๖๒๕ นางทองดี  หมื่นวงษเทพ 

 ๖๒๖ นางทัศนี  ไกรภพ 

 ๖๒๗ นางธนพร  จันทวาท 

 ๖๒๘ นางสาวธนิตา  ธรรมนิตยางกูร 



 หนา   ๕๓ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๒๙ นางธมลทัศน  ทัพพระจันทร 
 ๖๓๐ นางสาวธันยนันท  พันธรังสิต 

 ๖๓๑ นางนงคราญ  พิมพโคตร 

 ๖๓๒ นางนงคราญ  สองเมืองแกน 

 ๖๓๓ นางสาวนพพร  พันธวงศ 
 ๖๓๔ นางนพสร  เพชรรัตน 
 ๖๓๕ นางนวพรรษ  พลอยสีงาม 

 ๖๓๖ นางนันทา  แกวแสง 

 ๖๓๗ นางนาริสา  กองสิงห 
 ๖๓๘ นางนารีรัตน  สวัสดิ์วงศชัย 

 ๖๓๙ นางนิชนันท  ศศิรัตน 
 ๖๔๐ นางนิตยา  ธะณีสัน 

 ๖๔๑ นางนิตยา  รอดศรีนาค 

 ๖๔๒ นางนิษฐาเพ็ญ  เนื่องจํานงค 
 ๖๔๓ นางสาวนิอร  คนใหญ 
 ๖๔๔ นางแนงนอย  เกิดมั่งมี 
 ๖๔๕ นางบรรจร  บุญจูบุตร 

 ๖๔๖ นางบุญทวี  คนขยัน 

 ๖๔๗ นางบุญทิม  เจริญกิจ 

 ๖๔๘ นางบุญสิตา  ประสารภักดิ์ 
 ๖๔๙ นางปฏมิา  คําอินทา 
 ๖๕๐ นางประทุม  กัณฑิโกวิท 

 ๖๕๑ นางประทุมวัน  บัวเผียน 

 ๖๕๒ นางประเทือง  สุขปน 

 ๖๕๓ นางประหยัด  แกวเอก 

 ๖๕๔ นางปรารถนา  แกวพรอม 

 ๖๕๕ นางปรีชา  หลวงพิทักษ 
 ๖๕๖ นางปรีดา  คงบัน 

 ๖๕๗ นางปรีดา  ทองขาว 

 ๖๕๘ นางปฤษณา  บรรพโต 

 ๖๕๙ นางปทมา  นามวงษ 
 ๖๖๐ นางปาณิสรา  ชวลิต 

 ๖๖๑ นางเปรม  วรรณารักษ 
 ๖๖๒ นางผจงจิตต  อินทราชา 
 ๖๖๓ นางผิวพรรณ  โพจา 
 ๖๖๔ นางพณิภา  จับใจเหมาะ 

 ๖๖๕ นางพรทิพย  เพงสุข 

 ๖๖๖ นางพรทิพย  อยูยงค 
 ๖๖๗ นางพรรวษา  พัฒนไทยานนท 
 ๖๖๘ นางพวงทอง  สาตรสมัย 

 ๖๖๙ นางพวงผกา  สุวรรณเมฆ 

 ๖๗๐ นางพอเนตร  คําปอง 

 ๖๗๑ นางพัชราภรณ  พงศพุทธางกูร 

 ๖๗๒ นางพิกุล  สุวนานนท 
 ๖๗๓ นางพิชฎา  อารยานุรักษ 
 ๖๗๔ นางพิณทิพย  คงนันทะ 

 ๖๗๕ นางพิมพา  ดวงประชา 
 ๖๗๖ นางพูนศรี  สุภรณ 
 ๖๗๗ นางพูลศรี  อินทุราม 

 ๖๗๘ นางเพ็ญฉวี  ปนศรีทอง 

 ๖๗๙ นางเพ็ญพิศ  พลทรัพยศิริ 
 ๖๘๐ นางไพลินทร  ริยาพันธุ 



 หนา   ๕๔ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๘๑ นางภัคกัญญา  โสมภีร 
 ๖๘๒ นางมณี  ขาวทอง 

 ๖๘๓ นางมยุรี  สิทธิดาง 

 ๖๘๔ นางมยุรี  หยูอินทร 
 ๖๘๕ นางมัณฑนา  ธานีพูน 

 ๖๘๖ นางมัลลิกา  ภัสระ 

 ๖๘๗ นางมัลลิกา  หิรัญรักษ 
 ๖๘๘ นางมาริน  สมคิด 

 ๖๘๙ นางมาลี  บุญจันทร 
 ๖๙๐ นางยุพวัลย  ชมชื่นดี 
 ๖๙๑ นางยุพิน  ภูสุข 

 ๖๙๒ นางเยาวธิดา  ศักดิ์พงศสิงห 
 ๖๙๓ นางรัตนา  คลายมณี 
 ๖๙๔ นางรัตนา  เจาวัฒนา 
 ๖๙๕ นางรัตนาพร  เนตรสาย 

 ๖๙๖ นางรุงทิพย  สะบาย 

 ๖๙๗ นางรุงทิพย  หุนโกน 

 ๖๙๘ นางรุจิพร  จารุพงศ 
 ๖๙๙ นางรุจิรา  หงษทอง 

 ๗๐๐ นางเรณู  ธรรมเจริญ 

 ๗๐๑ นางเรณู  ปาละสิร ิ

 ๗๐๒ นางลมูล  จันทรวงศ 
 ๗๐๓ นางละมัย  ปลื้มใจ 

 ๗๐๔ นางละมิต  กิติพงษ 
 ๗๐๕ นางสาวลักขณา  ธาวุฒิสกุล 

 ๗๐๖ นางลัดดา  ทองจอย 

 ๗๐๗ นางลัดดา  ศรีเพียงจันทร 
 ๗๐๘ นางลาวัณย  วงษรวยดี 
 ๗๐๙ นางลําเพย  ลือพงศพัฒนะ 

 ๗๑๐ นางลํายอง  พูนศิลป 
 ๗๑๑ นางวนภรณ  เจริญใจ 

 ๗๑๒ นางวนิดา  เพชระกระจาง 

 ๗๑๓ นางวรรณเพ็ญ  ศรบรรจง 

 ๗๑๔ นางวรรณะ  นิลกุล 

 ๗๑๕ นางวรรณา  เตชะยศ 

 ๗๑๖ นางวัชรี  ไชยเทพ 

 ๗๑๗ นางวัชรี  เอี่ยมรอด 

 ๗๑๘ นางวันเพ็ญ  กันธิมา 
 ๗๑๙ นางวันเพ็ญ  คําภาพงษา 
 ๗๒๐ นางวันเพ็ญ  มหาชัย 

 ๗๒๑ นางสาววาสนา  คงสมทอง 

 ๗๒๒ นางวิจิตรา  พูลสวัสดิ์ 
 ๗๒๓ นางสาววิภา  มดแสง 

 ๗๒๔ นางวิภาภรณ  ธวัชชัย 

 ๗๒๕ นางวิมล  เปาโรหิตย 
 ๗๒๖ นางวิไล  ทองนพ 

 ๗๒๗ นางศรีวิมล  ชุมพงศ 
 ๗๒๘ นางศรีสุดา  เตชะสาน 

 ๗๒๙ นางสาวศรีสุนันท  กรงทอง 

 ๗๓๐ นางศศิธร  ชัยยุทธ 

 ๗๓๑ นางสาวศันสนีย  กุลชล 

 ๗๓๒ นางศิรฎา  ทิมประเสริฐ 



 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๓๓ นางสาวศิริณี  พจนคําขํา 
 ๗๓๔ นางศิวิไล  โมงขุนทด 

 ๗๓๕ นางสาวศุภมาส  จอมทอง 

 ๗๓๖ นางศุภวรรณ  รูปสวย 

 ๗๓๗ นางสงวนศรี  แสนโภคทรัพย 
 ๗๓๘ นางสมคิด  กาญจนดิษฐ 
 ๗๓๙ นางสมคิด  นุมปราณี 
 ๗๔๐ นางสมจิตร  ทองอิสาณ 

 ๗๔๑ นางสมใจ  สมศิริ 
 ๗๔๒ นางสมนึก  รัตนแสงสุวรรณ 

 ๗๔๓ นางสาวสมนึก  สํารวลหนัต 
 ๗๔๔ นางสาวสรอนงค  เกวียนสูงเนิน 

 ๗๔๕ นางสัมฤทธิ์  หมวดไธสง 

 ๗๔๖ นางสายใจ  ปุญจุบัน 

 ๗๔๗ นางสายสุวรรณ  สรอยเกียว 

 ๗๔๘ นางสาวสําราญ  คําภิระแปง 

 ๗๔๙ นางสุกฤตา  วัฒนประคัลภ 
 ๗๕๐ นางสุจิตรา  โพนยะพันธ 
 ๗๕๑ นางสาวสุดใจ  พจนะไพบูลย 
 ๗๕๒ นางสุดา  รุงเรือง 

 ๗๕๓ นางสุนีย  กําบังภัย 

 ๗๕๔ นางสุปราณี  แสงอาภรณ 
 ๗๕๕ นางสุพร  วัชฤทธิ์ 
 ๗๕๖ นางสาวสุพรรณษา  สุขเทศน 
 ๗๕๗ นางสุภัชญา  จันทรเกิด 

 ๗๕๘ นางสาวสุภาพ  ทองเกลี้ยง 

 ๗๕๙ นางสุภาวดี  ภัทรโกศล 

 ๗๖๐ นางสาวสุมนา  เจริญสุข 

 ๗๖๑ นางสุมาลา  บุญชัย 

 ๗๖๒ นางสาวสุรีย  มณีธร 

 ๗๖๓ นางสาวสุรีรัตน  พิมเสน 

 ๗๖๔ นางสุวรรณา  จงกมลวิวัฒน 
 ๗๖๕ นางเสนอ  การสามารถ 

 ๗๖๖ นางเสาวลักษณ  กนกหงษ 
 ๗๖๗ นางเสาวลักษณ  นอยสระ 

 ๗๖๘ นางโสภิต  รักสกุล 

 ๗๖๙ นางหัทยา  คําชา 
 ๗๗๐ นางอนงค  คุมรักษ 
 ๗๗๑ นางอนงคทิพย  อักษรนิตย 
 ๗๗๒ นางสาวอมรา  จิตติรบํารุง 

 ๗๗๓ นางอรณี  มั่นดี 
 ๗๗๔ นางอรวรรณ  ไทยพิทักษวงศ 
 ๗๗๕ นางสาวอรุณี  เยื้อนแยม 

 ๗๗๖ นางสาวอลิสา  จิตรหาญ 

 ๗๗๗ นางออมทิพย  สุทธิพงศเกียรต์ิ 

 ๗๗๘ นางสาวอังคณา  โชคมั่งมีพิศาล 

 ๗๗๙ นางอัจฉรา  อุทโยภาศ 

 ๗๘๐ นางอัญชลิดา  เมืองขวัญใจ 

 ๗๘๑ นางอัญชลี  ธนูศิลป 
 ๗๘๒ นางอัญชลี  ปญญาวรรณ 

 ๗๘๓ นางสาวอัญชัญ  นุนละออง 

 ๗๘๔ นางอาทิตยา  แสงมณี 



 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๘๕ นางอารมย  แสงกลิ่น 
 ๗๘๖ นางอําพร  สุชาติพงษ 
 ๗๘๗ นางอําพร  เสนรังสี 
 ๗๘๘ นางอําไพ  ศรีสูงเนิน 
 ๗๘๙ นางสาวอุนเรือน  จรรยานะ 

 ๗๙๐ นางอุบลรัตน  ศรีวรกุลวงศ 
 ๗๙๑ นางอุรา  ต่ันฉวน 
 ๗๙๒ นางอุไร  อรุณชัย 
 ๗๙๓ นางอุษา  เพ็งแกว 

กรมสงเสริมสหกรณ 
 ๑ นายกฤษฎา  ตันศิริ 
 ๒ นายกันดิศ  แกวมณีฉาย 
 ๓ นายกิตติศักดิ์  ศรีปริวาทิน 
 ๔ นายเกียรติพงศ  เฟองฟุง 
 ๕ นายโกญจนาท  มายะการ 
 ๖ นายโกมินทร  จันทะวงษศรี 
 ๗ นายคงฤทธิ์  รัตนาคณหุตานนท 
 ๘ นายคณิต  ทาศรี 
 ๙ นายจงรัก  ยังพลขันธ 
 ๑๐ นายจักพัตร  ศรีประเสริฐ 
 ๑๑ นายจารีต  จ่ัวนาน 
 ๑๒ นายเจษฎา  จันทโชติ 
 ๑๓ นายเฉลิมพล  สายัณห 
 ๑๔ นายชนัต  บุญชื่น 
 ๑๕ นายชลิต  กําปนทอง 
 ๑๖ นายเชิดชัย  พรหมแกว 
 ๑๗ นายทรงชัย  แจงยุบล 
 ๑๘ นายทรงสรรค  อุนะพํานัก 
 ๑๙ นายธราธร  ขันเทศ 
 ๒๐ นายธวัชชัย  คันธา 

 ๒๑ นายธีระวีร  ธีรธัญสิริ 
 ๒๒ นายนพรัตน  กุลวงษ 
 ๒๓ นายนรา  งามสอาด 
 ๒๔ นายนันทชัย  กาวีตะ 
 ๒๕ นายนิทัศน  นกแกว 
 ๒๖ นายบรรชา  เจียมสวัสดิ์ 
 ๒๗ นายบุญโชว  สมทรง 
 ๒๘ นายบุญพรอม  คํายิ่ง 
 ๒๙ นายประพฤทธิ์  โภคา 
 ๓๐ นายประวัติ  หวานนอก 
 ๓๑ นายประสงค  ทาไธสง 
 ๓๒ นายประสิทธิ์  วิสทิธิ์ 
 ๓๓ นายปญญา  ศรีภุมมา 
 ๓๔ นายปารเมศ  สังขนุกิจ 
 ๓๕ นายพร  ย้ิมยอง 
 ๓๖ นายพิทยา  พลอยงาม 
 ๓๗ นายไพรัตน  รุงเรือง 
 ๓๘ นายไพโรจน  พิธีรัตนานนท 
 ๓๙ นายภราดร  บรรพธรรม 
 ๔๐ นายภาสวี  เกษร 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๑ นายมงคล  สังวรสินธุ 
 ๔๒ นายมนตรี  กองศิลป 
 ๔๓ นายมนตรี  สุวรรณชื่น 

 ๔๔ นายมานะ  ดอกไมเทียน 

 ๔๕ นายยรรยงค  สวัสดี 
 ๔๖ นายระพีพัฒน  ใจแกว 

 ๔๗ นายวรรัฏฐ  งิ้วราย 

 ๔๘ นายวราห  สุกีธร 

 ๔๙ นายวสิษฐพล  พุทธพงษ 
 ๕๐ นายวัชรินทร  ชูชวย 

 ๕๑ นายวิชัย  รกัศิลป 
 ๕๒ นายวิทยา  วัฒนวิเชียร 

 ๕๓ นายวิโรจน  ภูไพบูลย 
 ๕๔ นายแวตอปา  ดาโอะ 

 ๕๕ นายศุวมิตร  อิ่มฤทธา 
 ๕๖ นายสงา  กาญจนประโชติ 
 ๕๗ นายสมบัติ  ตันติสังวรากูร 

 ๕๘ นายสมร  จวบกระโทก 

 ๕๙ นายสมร  นิวาส 

 ๖๐ นายสวน  เพงพิศ 

 ๖๑ นายสัญญา  สองสวาง 

 ๖๒ นายสามารถ  นอยบุญญะ 

 ๖๓ นายสําเริง  ดวงดี 
 ๖๔ นายสําเริง  ทองสงา 
 ๖๕ นายสุจิตร  แสงทอง 

 ๖๖ นายสุพรรณ  คําชมภู 

 ๖๗ นายสุรพล  ดานวิทยากุล 

 ๖๘ นายสุริยนต  สาหลอด 

 ๖๙ นายสุวิศิษฏ  โชติพุทธิกุล 

 ๗๐ นายเสฎฐวุฒิ  มากคง 

 ๗๑ นายไสว  บุญมี 
 ๗๒ นายอดุลย  คนมั่น 

 ๗๓ นายอภิเดช  ธรรมสอน 

 ๗๔ นายอาหะมะ  ดารีจี 

 ๗๕ นายอุดร  สรรพคุณ 

 ๗๖ นายเอนก  พุมฉัตร 

 ๗๗ นางกรรณิการ  พรหมบุตร 

 ๗๘ นางงามนิตย  กิตติชัยเดช 

 ๗๙ นางจงจิตร  ธูปหอม 

 ๘๐ นางจินดา  เกิดเกษ 

 ๘๑ นางจุไรลักษณ  วราสิทธิ์ 
 ๘๒ นางชอทิพย  จ่ัวนาน 

 ๘๓ นางนงลักษณ  อยูบุญ 

 ๘๔ นางปยนุช  สาธรณ 
 ๘๕ นางสาวพรทิพย  บัวขาว 

 ๘๖ นางพรทิพย  ภูยาธร 

 ๘๗ นางพะเยาว  เจตนนอก 

 ๘๘ นางเพลินตา  ชินประหัษฐ 
 ๘๙ นางไพเราะ  ศรีสูงเนิน 

 ๙๐ นางภัทริน  ชื่นอารมณ 
 ๙๑ นางรัตฉรา  เจริญราง 

 ๙๒ นางรัศมี  ต้ังเวทยถาวร 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๓ นางลูกจันทร  บุนนาค 
 ๙๔ นางวรรณี  คมสัน 
 ๙๕ นางวาสนา  มุสิกะศิริ 
 ๙๖ นางวิไลวรรณ  เกิดพิทักษ 
 ๙๗ นางสาวสนองพร  เทียนเพ็ง 
 ๙๘ นางสาธินี  สุขอัตตะ 
 ๙๙ นางสุกัลญา  สุภาภา 
 ๑๐๐ นางสุดใจ  วีระชาติ 

 ๑๐๑ นางสาวสุพัตรา  ภาคยวิวัฒน 
 ๑๐๒ นางสุมาลี  เนียมตุ 
 ๑๐๓ นางอนงค  พันธะไชย 
 ๑๐๔ นางอาทิตยา  สนประเทศ 
 ๑๐๕ นางอารีศรี  ไมทิพย 
 ๑๐๖ นางอุทัย  เปานิล 
 ๑๐๗ นางอุมาวลี  เสาวทองหยุน 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 ๑ นายไกรมาศ  งามชาลี 
 ๒ นายจิรพันธุ  ปุญญบาล 
 ๓ นายชรินทร  จิโนรส 
 ๔ นายชลอ  เชี่ยนมั่น 
 ๕ จาสิบเอก  ชัยรัชต  รสดี 
 ๖ นายชาติชาย  ศรบุญทอง 
 ๗ นายโชคศักดิ์  วงษวัฒนะ 
 ๘ นายดิเรก  สันติราชัย 
 ๙ นายเดชา  เจนกลรบ 
 ๑๐ นายทวีป  จิตรสนอง 
 ๑๑ นายเทวญั  ตันสถิตย 
 ๑๒ นายธวัชชัย  จุยชาง 
 ๑๓ นายธานินทร  จูฑะพันธ 
 ๑๔ นายนพชัย  ศรีประไพ 
 ๑๕ นายนพดล  พหลเวชช 
 ๑๖ นายนิศัลย  ทิพยอโนทัย 
 ๑๗ นายบุญยง  ศศิวงศ 

 ๑๘ นายบุญรอด  ลีละยูวะ 
 ๑๙ นายบุญเลิศ  พะโยม 
 ๒๐ นายประวิทย  บุญมรกต 
 ๒๑ นายปยะชัย  สยนานนท 
 ๒๒ นายพงษพิเชษฐ  เกาเอี้ยน 
 ๒๓ นายพิศาล  พนาวิวัฒน 
 ๒๔ นายมานิต  ลาภลือชัย 
 ๒๕ นายเรืองยศ  จินตนาธัญชาติ 
 ๒๖ นายเลิศศักดิ์  สุขสวัสดิ์ 
 ๒๗ นายวราวุธ  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 
 ๒๘ นายวัชรินทร  วากะมะนนท 
 ๒๙ นายวันชัย  สินทรัพย 
 ๓๐ นายวิระ  นวลถวิล 
 ๓๑ นายสถิตย  แสงจันทร 
 ๓๒ นายสนชัย  โกศล 
 ๓๓ นายสนธิ  ตะเวียงนาน 
 ๓๔ นายสมควร  สุขศรี 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕ นายสมชาย  สุภาพกุลนที 
 ๓๖ นายสมเดช  ตาณพันธุ 
 ๓๗ นายสมศักดิ์  โลสันเทียะ 
 ๓๘ นายสัจพงษ  อัญญมณีรัช 
 ๓๙ นายสาธิต  เรืองมณีชัชวาล 
 ๔๐ นายสําเริง  ทํานอง 
 ๔๑ นายสุรนาต  แสงเดือน 
 ๔๒ นายสุรัตน  ชัยมงคล 
 ๔๓ นายอดุลย  จอยสําเภา 
 ๔๔ นายอติศัพท  สิตไทย 
 ๔๕ นายอรรณพ  ควรพิบูลย 
 ๔๖ นายอัศวิน  หงอสกุล 
 ๔๗ นายอาภรณ  อุดมบุญญานุภาพ 
 ๔๘ นายเอกพงศ  นอยสราง 
 ๔๙ นางกัลนาวา  สิทธิจันทร 
 ๕๐ นางจารุณี  เหลืองวิโรจน 
 ๕๑ นางแจมจันทร  กุณาวงศ 
 ๕๒ นางสาวดลพร  จันทรจริยากุล 
 ๕๓ นางสาวดุษณี  พงศดีเลิศ 
 ๕๔ นางสาวนงคอร  ปรียานุพันธ 
 ๕๕ นางสาวนนทชา  อินทาปจกรวรา 
 ๕๖ นางนิรมล  จันทรนคร 
 ๕๗ นางบุณฑริกา  เหมทานนท 

 ๕๘ นางปนทอง  จันตะ 
 ๕๙ นางพเยาว  พาณิชกุล 
 ๖๐ นางพวงทอง  เสือเดช 
 ๖๑ นางสาวเพ็ญสิรี  จันทรเขียว 
 ๖๒ นางเยาวนิจ  เพ็ชรน้ําเขียว 
 ๖๓ นางสาวรจนา  ชูวงษ 
 ๖๔ นางรสริน  ศรีวิชัย 
 ๖๕ นางรัตนา  วรไพชยนต 
 ๖๖ นางราศรี  เฟองคอน 
 ๖๗ นางรําไพ  จันทรหวาน 
 ๖๘ นางละมัย  ชุนหวัติ 
 ๖๙ นางวชรนันท  ปญศิริ 
 ๗๐ นางสุกัญญา  ถาวรศิริ 
 ๗๑ นางสาวสุกันตา  ทิพยประเสริฐ 
 ๗๒ นางสุเจียร  พาแกว 
 ๗๓ นางสุนันทา  นาคคงคํา 
 ๗๔ นางสุนันทา  อมรพรหม 
 ๗๕ นางสุนีย  เสวิกุล 
 ๗๖ นางสุภา  อินทปชฌาย 
 ๗๗ นางสาวสุวานันท  โทบุรี 
 ๗๘ นางแสงจันทร  ปนรัตน 
 ๗๙ นางอรวรรณ  นอมสูงเนิน 
 ๘๐ นางอุมาพรรณ  จูฑะพันธุ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 ๑ นายกิจจา  เภาราช 
 ๒ นายเกษม  ชาติทอง 

 ๓ นายคนิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ 
 ๔ นายฉกาจ  ฉันทจิระวัฒน 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕ นายเฉลิม  แชมละออ 

 ๖ นายชลอ  จันทรไกรทอง 

 ๗ นายชุมพล  ศรียาภัย 

 ๘ นายชูศักดิ์  เงาอําพันไพฑูรย 
 ๙ นายฐิติกร  ผลพันธุ 
 ๑๐ นายณัฐภาส  กุลเรืองทรัพย 
 ๑๑ นายทนงศักดิ์  ประชาศิลป 
 ๑๒ นายนน  ฉิมหัวรอง 

 ๑๓ นายนิคม  ใจโอบออม 

 ๑๔ นายบัณฑิต  เกษราพงศ 
 ๑๕ นายบุญยิ่ง  เสริมพงษ 
 ๑๖ นายเปรมชัย  เกตุสําเภา 
 ๑๗ นายพลเชษฐ  ตราโช 

 ๑๘ นายพิบูลย  เจียมอนุกูลกิจ 

 ๑๙ นายภานุ  ชุมใจ 

 ๒๐ นายมงคล  แกวศรี 
 ๒๑ นายศักดา  ปนอยู 
 ๒๒ นายสมบัติ  ห.  เพียรเจริญ 

 ๒๓ นายสมพงษ  หนูเนียม 

 ๒๔ นายสมมาตร  ย่ิงยวด 

 ๒๕ นายสราวุธ  ไชยสุภา 
 ๒๖ นายสันติ  วชิรถาวรชัย 

 ๒๗ นายสันติ  วิสุทธิสรรพ 

 ๒๘ นายสุรชัย  ชนะกาย 

 ๒๙ นายสุรชัย  สมวงศ 
 ๓๐ นายอนุสรณ  พรชัย 

 ๓๑ นายอวยพร  เพชรหลายสี 
 ๓๒ นายอาสา  ฉลาดแหลม 

 ๓๓ นางกรทิพย  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๓๔ นางกัณจณา  เงาอําพันไพฑูรย 
 ๓๕ นางจันจิรา  ศักดิ์ศรี 
 ๓๖ นางสาวจาํเริญ  ทองสมจิตร 
 ๓๗ นางจินตนา  ปญจะ 

 ๓๘ นางจุฑารัตน  เพชรานรากร 

 ๓๙ นางชุติมา  กิมใช 
 ๔๐ นางชุรีย  กลั่นน้ําเค็ม 

 ๔๑ นางติณณา  คัญใหญ 
 ๔๒ นางสาวทรงศรี  จันทรเนตร 
 ๔๓ นางสาวธนภรณ  โพธิ์ไพจิตร 

 ๔๔ นางสาวนงนุช  ดีแท 
 ๔๕ นางนิลุบล  เสริมพงษ 
 ๔๖ นางสาวบุญศรี  บัณฑศิุลาอาสน 
 ๔๗ นางบุบผา  จันทรผลดี 
 ๔๘ นางเบญจพร  ชาติทอง 

 ๔๙ นางประชุมพร  ศรียาภัย 

 ๕๐ นางประนาถ  พิพิธกุล 

 ๕๑ นางสาวประเสริฐ  นิมานะ 

 ๕๒ นางปยากร  มีมาก 

 ๕๓ นางผุสดี  เจียสกุล 

 ๕๔ นางพรพนา  อุนเรือน 

 ๕๕ นางสาวพรรษกร  แจงเสม 

 ๕๖ นางพัชรา  ตินตะโมระ 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๗ นางพิกุล  เสวตคัน 
 ๕๘ นางสาวพิศมัย  สังขศรีจันทร 
 ๕๙ นางเพ็ญพิมล  ทองคํา 
 ๖๐ นางเพ็ญศิริ  วงษวาท 
 ๖๑ นางสาวภัณฑิลา  เกิดผล 
 ๖๒ นางรัชนี  ชัชไพบูลย 
 ๖๓ นางรัชนี  ปนอยู 
 ๖๔ นางรัชนีกร  เงินแยม 
 ๖๕ นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย 
 ๖๖ นางวงษศิร ิ วงษศรีปาน 
 ๖๗ นางวราภรณ  บุญญกนก 
 ๖๘ นางสาววรีพร  โพธิ์จีน 
 ๖๙ นางวันเพ็ญ  กาญจนกังวาฬกุล 
 ๗๐ นางวิไลรัตน  โพธิ์โพน 
 ๗๑ นางศิริพร  มณีวงศ 
 ๗๒ นางสาวศิริพร  วงศเลิศประยูร 
 ๗๓ นางสมจินตนา  พงศสุวรรณ 
 ๗๔ นางสาวสมบัติ  พุทธา 

 ๗๕ นางสมพิศ  บุณยรัตพันธุ 
 ๗๖ นางสาวสมหมาย  พิมพจันทร 
 ๗๗ นางสังวร  จันทรมล 
 ๗๘ นางสุชีลา  ตราชาง 
 ๗๙ นางสุธีรา  พงษภมร 
 ๘๐ นางสุภาพร  อัตถะโยธิน 
 ๘๑ นางสุมนทิพย  ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๘๒ นางสุวรีย  รุงเจริญ 
 ๘๓ นางสุวิมล  ขุนพันธุ 
 ๘๔ นางสุวีรยา  วรเจริญ 
 ๘๕ นางเสาวลักษณ  การสมพจน 
 ๘๖ นางหัทยา  ทับสวัสดิ์ 
 ๘๗ นางอังคณา  พูลพิทักษ 
 ๘๘ นางอัจฉรา  อาทรเมทนี 
 ๘๙ นางอัณศยา  สุดเมือง 
 ๙๐ นางอุบล  ผึ้งนอย 
 ๙๑ นางอุไร  กลั่นความดี 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
 ๑ นางสาวดุจเดือน  ศศะนาวิน 
 ๒ นางสุภาภรณ  อมราภิบาล 

 ๓ นางสุรียรัตน  อํามฤคขจร 

กรมการขาว 
 ๑ นายคนอง  ประสารฉ่ํา 
 ๒ นายคณิต  เครือสถิตย 
 ๓ นายไฉน  สรชัย 
 ๔ นายทองพูล  ภูกก 

 ๕ นายทองมา  มานะกุล 
 ๖ นายนิพนธ  บุญมี 
 ๗ นายบุญยืน  ยอดโปรง 
 ๘ นายเรวัตร  อินทรา 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙ นายวราพงษ  ชมาฤกษ 
 ๑๐ นายวัฒนชัย  สุภา 
 ๑๑ นายวีระ  ทองออน 
 ๑๒ นายวีระวุฒิ  อัครธราดล 
 ๑๓ นายสหชาติ  ดีมา 
 ๑๔ นายสัตยา  ขํานิล 
 ๑๕ นายสําราญ  อินแถลง 
 ๑๖ นายสุขวิทยา  ภาโสภะ 
 ๑๗ นายสุธรรม  มีพฤกษ 
 ๑๘ นายสุรชาติ  ประเสริฐพงษ 
 ๑๙ นายสุวิทย  รัชดาธนวัฒน 
 ๒๐ นายสุวิทย  มูลศรี 
 ๒๑ นายอนุรักษ  เทพรัตน 

 ๒๒ นางกาญจนา  ขันคํา 
 ๒๓ นางจุรี  ภัทรกุลนิษฐ 
 ๒๔ นางประไพ  กองภา 
 ๒๕ นางพรรณี  เงินเมือง 
 ๒๖ นางยุพิน  กอบแกว 
 ๒๗ นางวรรณกรณ  อินทรสถิตย 
 ๒๘ นางวิภาทิพย  เมธีทวีพิทักษ 
 ๒๙ นางวิไลรัตน  เดชพิทยานันท 
 ๓๐ นางวิวัฒนา  โฉมสินทร 
 ๓๑ นางสุกัญญา  กองเงิน 
 ๓๒ นางสุธีรา  มูลศรี 
 ๓๓ นางอาภา  ทองนุช 
 ๓๔ นางอุรัสณีย  จิงหะรานนท 

กระทรวงคมนาคม 
สํานักงานรัฐมนตรี 

 ๑ นายวิชัย  เติมรัตนศิริกุล  ๒ นางสาวมนันยา  พระนอน 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 ๑ นางสาวขวัญชัย  หิรัญญะสิริ 
 ๒ นางทิพยวัน  รตนวิบูลยสุข 

 ๓ นางสาวมยุรี  ภูนิคม 

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
 ๑ นาวาโท  กิตติพงษ  พูลทองคํา 
 ๒ นายเจษฎา  สมอคร 
 ๓ นายเฉลิมศักดิ์  ระบิลวงศ 
 ๔ จาเอก  ชนก  เวชชะ 
 ๕ นายชาลี  เชื้อทอง 

 ๖ นายธีรพงศ  วรรณพฤกษ 
 ๗ เรือตรี  นาวี  ฑีรฆะยศ 
 ๘ นายแมน  ชุนงาม 
 ๙ เรือเอก  วัชระ  นาคอราม 
 ๑๐ นายวิทยา  ยามวง 


