
 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายพรเทพ  ดีวี  ๒ นายวัลลภ  สังขสวน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางชุติมา  ษรสุวรรณ 

 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 
 ๑ นายทํานอง  ทาทํานุก 
 ๒ นายศักดา  รัตนสิงห 

 ๓ นายสวัสด์ิ  พิเศษชีพ 
 ๔ นางสาวรจนา  พุทธอํานวย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓  ราย) 
 ๑ นายเฉลิม  ศรีครุฑงาม 
 ๒ นายณรงค  พวงสุวรรณ 
 ๓ นายธงชัย  โนนม ี
 ๔ นายพันธ  เสพวิสุทธิ ์
 ๕ นายไพจิตร  แสนคํา 
 ๖ นายมานะ  เกตุนุติ 
 ๗ นายลือชัย  ย้ิมพงษ 

 ๘ นายสนธยา  เชษฐา 
 ๙ นายสมศักด์ิ  นวมใจดี 
 ๑๐ นายสําราญ  สวนมะลิ 
 ๑๑ นายสุรพงษ  ล้ิมประไพ 
 ๑๒ นางกัลยา  บัวหลวง 
 ๑๓ นางเพ็ญพรรณ  จันทรขอนแกน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 
 ๑ นายจอย  อยูมั่น 
 ๒ รอยเอก  นพพร  พันธุเพ็ง 
 ๓ รอยเอก  พิทักษสันติกุล  มงคลศิริ 

 ๔ พันตรี  พิสันต  แกวกลม 
 ๕ นายสมเพช  อนิทพัฒน 
 ๖ นายเสวก  ทับแสนทบ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 
 ๑ นายณรงค  ซาซุม 
 ๒ นายประภาส  วงษนอก 

 ๓ นายประสาร  ฟุงเฟอง 
 ๔ นายพิจิตร  มณีสาย 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕ นายสถาพรรณ  บุญบํารุง 
 ๖ นางจินตนา  อึ้งตระกูล 

 ๗ นางสาวสุรียพร  ถิระวรรณธร 

 
กรมชลประทาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒,๗๑๔  ราย) 
 ๑ นายกมล  คุมครอง 
 ๒ นายกมล  หนูวรรณ 
 ๓ นายกระจาง  สยมพงศ 
 ๔ นายกริช  บุญเกิด 
 ๕ นายกรีฑา  สิทธิโชค 
 ๖ นายกฤษกร  นันตะเครือ 
 ๗ นายกฤษณะ  จันทรขาว 
 ๘ นายกฤษดา  เพ็งใย 
 ๙ นายกฤษดา  ภระมรทัต 
 ๑๐ นายกฤษดา  อินทรสุข 
 ๑๑ นายกลม  สุขกุล 
 ๑๒ นายกลิ่น  เพียรพิทักษ 
 ๑๓ นายกอเกียรติ  เยาวภัทรศิริ 
 ๑๔ นายกองแกว  ปญญาดี 
 ๑๕ นายกําจร  กําบังภัย 
 ๑๖ นายกําพล  ทองนวล 
 ๑๗ นายกิจจา  ฉายแกว 
 ๑๘ นายกิตติ  จงรักศักด์ิ 
 ๑๙ นายกิตติพงษ  สายกระสุน 
 ๒๐ นายกิตติศักด์ิ  มั่งค่ัง 
 ๒๑ นายเกรียง  พฤกโกษา 

 ๒๒ นายเกรียงศักด์ิ  ทักษาดิพงษ 
 ๒๓ นายเกรียงศักด์ิ  วะชังเงิน 
 ๒๔ นายเกษตร  จิตจักร 
 ๒๕ นายเกษม  จิระประสิทธิ์ 
 ๒๖ นายเกษม  พิจารณสรรค 
 ๒๗ นายเกษม  ศรศาสตร 
 ๒๘ นายเกษม  สิงหแกวสืบ 
 ๒๙ นายเกษม  เอี่ยมรอด 
 ๓๐ นายเกษมศักด์ิ  พรมเอี้ยง 
 ๓๑ นายเกษมสันต  อุปพลเถียร 
 ๓๒ นายเกียรติศักด์ิ  เจริญสุข 
 ๓๓ นายแกวเมือง  มโหฬาร 
 ๓๔ นายโกมล  มีเมฆ 
 ๓๕ นายโกมินทร  ยุทธศาสตร 
 ๓๖ นายโกวิท  วรรณลิวงศ 
 ๓๗ นายโกวิทย  พงษดารา 
 ๓๘ นายโกศล  สังขสกุล 
 ๓๙ นายไกร  กลับเนียม 
 ๔๐ นายไกรสร  ทองดี 
 ๔๑ นายขจร  วงษทอง 
 ๔๒ นายขจัดภัย  ปนทอง 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๔๓ นายขรรชัย  ชุมแวงวาป 
 ๔๔ นายขวัญชัย  คําอาจ 
 ๔๕ นายขวัญชัย  ชื่นแทน 
 ๔๖ นายขุนทด  เขตดอน 
 ๔๗ นายขุนทอง  ประกอบกิจ 
 ๔๘ นายเขียว  มะณี 
 ๔๙ นายไขมุกข  โอศิริ 
 ๕๐ นายคฑาชัย  สุมใหญ 
 ๕๑ สิบตรี  คณิต  วัชรคุปต 
 ๕๒ นายคนอง  คมขํา 
 ๕๓ นายคมสัน  คําปอง 
 ๕๔ นายคลอย  สามบุญเรือง 
 ๕๕ นายคลาย  วรรณโวหาร 
 ๕๖ นายคอย  เอี่ยมสาย 
 ๕๗ นายคันชั่ง  ประชาฉาย 
 ๕๘ นายคาร  จงกลอม 
 ๕๙ นายคารม  ตอโชติ 
 ๖๐ นายคารม  ศริ 
 ๖๑ นายคํา  สาลี 
 ๖๒ นายคําดี  คําคันทุง 
 ๖๓ นายคําโต  พึดขุนทด 
 ๖๔ นายคํานวณ  สุวรรณโชติ 
 ๖๕ นายคํานวน  จันทรภูม ิ
 ๖๖ นายคํานวร  บุตรโพธิ์ 
 ๖๗ นายคํานึง  มาศวิเชียร 
 ๖๘ นายคําบง  พาสัมพันธ 

 ๖๙ นายคําบอ  อินทรศิริ 
 ๗๐ นายคําปน  วรรณโสภา 
 ๗๑ นายคําปุน  พิกุลแกว 
 ๗๒ นายคําพุฒ  เรืองเกษม 
 ๗๓ นายคํารพ  เลื่องลือ 
 ๗๔ นายคูณ  ขากระโทก 
 ๗๕ นายเคน  ศิริพนัธ 
 ๗๖ นายเคลิ้ม  อยูสกุล 
 ๗๗ นายจตุรงค  สุตตะวานนท 
 ๗๘ นายจรงค  แกวดารา 
 ๗๙ นายจรัญ  ชาวโพงพาง 
 ๘๐ นายจรัญ  บุนนาค 
 ๘๑ นายจรัญ  ศรีบุญเปง 
 ๘๒ นายจรัล  จันทนา 
 ๘๓ นายจรัล  ธัญญา 
 ๘๔ นายจรัส  บุญมี 
 ๘๕ นายจรัส  ราชมุณีสุข 
 ๘๖ นายจรินทร  ชมสุรินทร 
 ๘๗ นายจรินทร  อินทรแพทย 
 ๘๘ นายจรูญ  แกวเงิน 
 ๘๙ นายจรูญ  เมฆกวาว 
 ๙๐ นายจรูญ  เศรษฐสิโรตม 
 ๙๑ นายจรูญ  หนูนันท 
 ๙๒ นายจรูญศักด์ิ  สารสมุทร 
 ๙๓ นายจเร  สุมสม 
 ๙๔ นายจเรศักด์ิ  นาชัยเลิศ 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๙๕ นายจวง  เดชบุญ 
 ๙๖ นายจวน  โองกลาง 
 ๙๗ นายจักพันธ  แกวชัย 
 ๙๘ นายจักรนรินทร  คุยเจริญ 
 ๙๙ นายจันดี  วิชาชัย 
 ๑๐๐ นายจันแดง  กลิ่นสุคนธ 
 ๑๐๑ นายจํานงค  แกวสมพงษ 
 ๑๐๒ นายจํานงค  แกวอัมพร 
 ๑๐๓ นายจํานงค  เชาวธรรม 
 ๑๐๔ นายจํานงค  บุญประจักษ 
 ๑๐๕ นายจํานงค  ไพเราะ 
 ๑๐๖ นายจํานงค  มัยญะกิต 
 ๑๐๗ นายจํานงค  สมแกว 
 ๑๐๘ นายจํานงค  สุขโข 
 ๑๐๙ นายจํานงค  สุขพันธ 
 ๑๑๐ นายจํานงค  หมั่นกลาง 
 ๑๑๑ นายจํานูญ  หนูทอง 
 ๑๑๒ นายจําเนียร  ชอหนองแสน 
 ๑๑๓ นายจําเนียร  น้ํานวล 
 ๑๑๔ นายจําเนียร  หงษทอง 
 ๑๑๕ นายจํารงค  คงอยู 
 ๑๑๖ นายจํารอง  จันทรฉาย 
 ๑๑๗ นายจํารอง  สาริสาย 
 ๑๑๘ นายจํารัส  คําเปก 
 ๑๑๙ นายจํารัส  รจนา 
 ๑๒๐ นายจําเริญ  จันทรแกวแร 

 ๑๒๑ นายจําเริญ  สุดเตาะ 
 ๑๒๒ นายจําลอง  กิจเจริญ 
 ๑๒๓ นายจําลอง  จงเจริญ 
 ๑๒๔ นายจําลอง  ชมสมุทร 
 ๑๒๕ นายจําลอง  ดีเสมอ 
 ๑๒๖ นายจําลอง  ตังกวย 
 ๑๒๗ นายจําลอง  นาคคลาย 
 ๑๒๘ นายจําลอง  น้ําทับทิม 
 ๑๒๙ นายจําลอง  พวงสุวรรณ 
 ๑๓๐ นายจําลอง  ศรีสุวรรณ 
 ๑๓๑ นายจําลอง  สังวาลยวงค 
 ๑๓๒ นายจําลอง  โอนออน 
 ๑๓๓ นายจําลอง  เฮงนิรันดร 
 ๑๓๔ นายจําลักษ  เกษรสุวรรณ 
 ๑๓๕ นายจิตร  ฝกกาย 
 ๑๓๖ นายจิบ  หอมกระจุย 
 ๑๓๗ นายจิระ  มิศิลา 
 ๑๓๘ นายจิระ  รัตนมูลตรี 
 ๑๓๙ นายจิระเดช  ภักดีพิบูลย 
 ๑๔๐ นายจิรายุส  จิตตรง 
 ๑๔๑ นายจิโรจน  เวียงนาค 
 ๑๔๒ นายจีบ  คลี่สุข 
 ๑๔๓ นายจีระวัฒน  ขุมทอง 
 ๑๔๔ นายจุฬา  ต้ังเสรี 
 ๑๔๕ นายเจตน  เผือกผอง 
 ๑๔๖ นายเจริญ  เกียรติยศ 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๔๗ นายเจริญ  ขําทาไม 
 ๑๔๘ นายเจริญ  ตะปะสา 
 ๑๔๙ นายเจริญ  บรรคําเทา 
 ๑๕๐ นายเจริญ  บัวบางงอน 
 ๑๕๑ นายเจริญ  พลนิกร 
 ๑๕๒ นายเจริญ  พุทธวงศ 
 ๑๕๓ นายเจริญ  เพชรพราย 
 ๑๕๔ นายเจริญ  มาตาพิทัก 
 ๑๕๕ นายเจริญ  ศรีรักษา 
 ๑๕๖ นายเจริญ  สงวนสัจพงษ 
 ๑๕๗ นายเจริญ  สังขเหลือ 
 ๑๕๘ นายเจียม  ภูวิจิตร 
 ๑๕๙ นายเจียมศักด์ิ  โจมศรี 
 ๑๖๐ นายเจือ  เที่ยงพลับ 
 ๑๖๑ นายเจือ  พูลรอด 
 ๑๖๒ นายแจม  รูปขํา 
 ๑๖๓ นายฉบับ  บุญญานันท 
 ๑๖๔ นายฉลวย  สุขเจริญ 
 ๑๖๕ นายฉลอง  เจริญทรัพย 
 ๑๖๖ นายฉลอง  แจมมณ ี
 ๑๖๗ นายฉลอง  พันธหน ู
 ๑๖๘ นายฉลอง  วารุกา 
 ๑๖๙ นายฉลอง  สุดโต 
 ๑๗๐ นายฉลอง  เอี่ยมสุดแสง 
 ๑๗๑ นายฉลา  ภุมภิโร 
 ๑๗๒ นายฉลาก  ไพรวัน 

 ๑๗๓ นายฉัตร  พรานพนัส 
 ๑๗๔ นายฉัตรชัย  วรภมร 
 ๑๗๕ นายฉัน  ไทยตรง 
 ๑๗๖ นายเฉลา  พุมโพธิ ์
 ๑๗๗ นายเฉลิม  กลอมเมือง 
 ๑๗๘ นายเฉลิม  คลายบัวผัน 
 ๑๗๙ นายเฉลิม  นิลไสล 
 ๑๘๐ นายเฉลิม  โนจิตร 
 ๑๘๑ นายเฉลิม  บุญแวดลอม 
 ๑๘๒ นายเฉลิม  บุญสม 
 ๑๘๓ นายเฉลิม  พัฒนพงศ 
 ๑๘๔ นายเฉลิม  สุดคนึง 
 ๑๘๕ นายเฉลิม  หาลาภี 
 ๑๘๖ นายเฉลิม  อวนจันทร 
 ๑๘๗ นายเฉลิมชัย  ศิริปรุ 
 ๑๘๘ นายเฉลียว  ซ่ือสัตย 
 ๑๘๙ นายเฉลียว  บังเกิดฤทธิ์ 
 ๑๙๐ นายเฉลียว  วงษเวียง 
 ๑๙๑ นายเฉลียว  วรรณเลิศ 
 ๑๙๒ นายเฉวียน  กลาเกิด 
 ๑๙๓ นายเฉียบ  ชูบาล 
 ๑๙๔ นายแฉลม  ชูแสง 
 ๑๙๕ นายไฉน  บุญเฉ่ือย 
 ๑๙๖ นายไฉน  ออนลิ้ม 
 ๑๙๗ นายชด  วงษโต 
 ๑๙๘ นายชนะวัฒน  ปานยอย 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๑๙๙ นายชนะวัฒน  อินคง 
 ๒๐๐ นายชนินทร  ดอกดี 
 ๒๐๑ นายชมพู  มิตรเจริญ 
 ๒๐๒ นายชระ  องอาจอิทธิชัย 
 ๒๐๓ นายชลอ  ไกรอุดม 
 ๒๐๔ นายชลอ  ครึกคร้ืนจิตร 
 ๒๐๕ นายชลอ  จันทรสาคร 
 ๒๐๖ นายชลอ  เจดียพราหมณ 
 ๒๐๗ นายชลอ  ศรีฉํ่า 
 ๒๐๘ นายชลิต  ลอยออน 
 ๒๐๙ นายชวง  ดรกันยา 
 ๒๑๐ นายชวน  บุญญะอาจ 
 ๒๑๑ นายชวน  สุขใส 
 ๒๑๒ นายชวลิต  กล่ํามวง 
 ๒๑๓ นายชวลิต  เขียวรัตน 
 ๒๑๔ นายชวลิต  บุญโต 
 ๒๑๕ นายชวลิต  มัชณิมาดิลก 
 ๒๑๖ นายชวลิต  หินโน 
 ๒๑๗ นายชอบ  ขาวพราย 
 ๒๑๘ นายชอบ  พาทีเพราะ 
 ๒๑๙ นายชอบ  ยะสะโร 
 ๒๒๐ นายชอบ  อยูศรี 
 ๒๒๑ นายชออน  ชูครุฑ 
 ๒๒๒ นายชะโลม  จันทรนาค 
 ๒๒๓ นายชะออม  มาเจริญ 
 ๒๒๔ นายชัชกร  เกียรติกิตติสรณ 

 ๒๒๕ นายชัชวาลย  วงษชัยสิทธิ์ 
 ๒๒๖ นายชั้น  พุมพฤกษา 
 ๒๒๗ นายชัยชาญ  สุริยะวงศ 
 ๒๒๘ นายชัยณรงค  เกิดศรี 
 ๒๒๙ นายชัยพร  สิทธิชาติ 
 ๒๓๐ นายชัยยนต  มลคล้ํา 
 ๒๓๑ นายชัยยนต  สิทธิเดชา 
 ๒๓๒ นายชัยวัฒน  เทศประทีบ 
 ๒๓๓ นายชัยวุฒิ  ถาวรกูล 
 ๒๓๔ นายชัยศรี  ทอนมาตย 
 ๒๓๕ นายชาคริต  กันหมุด 
 ๒๓๖ นายชาคริต  สถิตยวงศ 
 ๒๓๗ นายชาญ  โกมล 
 ๒๓๘ นายชาญ  จรัญญา 
 ๒๓๙ นายชาญ  ซ่ือตรง 
 ๒๔๐ นายชาญ  เดชทอง 
 ๒๔๑ นายชาญ  ยาคําประเสริฐ 
 ๒๔๒ นายชาญ  สวัสดี 
 ๒๔๓ นายชาญ  สุวรรณรัตน 
 ๒๔๔ นายชาญชัย  ทองสพร่ัง 
 ๒๔๕ นายชาญชัย  สมัครการ 
 ๒๔๖ นายชาญชัย  โสมรักษ 
 ๒๔๗ นายชาญณรงค  คลายประยูร 
 ๒๔๘ นายชาญณรงค  ธาราวรรณ 
 ๒๔๙ นายชาญศักด์ิ  อรรถศิริ 
 ๒๕๐ นายชาย  ธรรมเจริญ 
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 ๒๕๑ นายชํานาญ  ชอยประเสริฐ 
 ๒๕๒ นายชํานาญ  แยมกลัด 
 ๒๕๓ นายชํานิ  พรหมณ ี
 ๒๕๔ นายชิต  คงเจริญสุข 
 ๒๕๕ นายชิต  เย่ียวยา 
 ๒๕๖ นายชิ้น  แมนทอง 
 ๒๕๗ นายชีวิน  ศรีทองสุข 
 ๒๕๘ นายชื้น  อรรถบรรพ 
 ๒๕๙ นายชุบ  ชางเจ้ิน 
 ๒๖๐ นายชุมพล  ทรัพยสิงห 
 ๒๖๑ นายชุมพล  บํารุงศรี 
 ๒๖๒ นายชุมพล  สวางอารมณ 
 ๒๖๓ นายชุมพล  อนิทรแจง 
 ๒๖๔ วาที่รอยตรี  ชูเกษ  ขัติยะวงศ 
 ๒๖๕ นายชูชอบ  ฉายแกว 
 ๒๖๖ นายชูชัย  จันทรมานะ 
 ๒๖๗ นายชูชัย  ถิระวัฒน 
 ๒๖๘ นายชูชาติ  นาคีสถิตย 
 ๒๖๙ นายชูชาติ  มีชัย 
 ๒๗๐ นายชูชีพ  มีชัย 
 ๒๗๑ นายชูพันธ  พุฒร้ิว 
 ๒๗๒ นายชูศักด์ิ  รัตนสมภพ 
 ๒๗๓ นายชูศักด์ิ  ศรีสวัสด์ิ 
 ๒๗๔ นายชูศักด์ิ  เอี่ยมจะโร 
 ๒๗๕ นายเชน  มณีรัตน 
 ๒๗๖ นายเชิด  ถ่ินแฝง 

 ๒๗๗ นายเชิด  บุญม ี
 ๒๗๘ นายเชิด  แสงมุข 
 ๒๗๙ นายเชิดชัย  ชนะเคน 
 ๒๘๐ นายเชดิชัย  อินทุโศภน 
 ๒๘๑ นายเชิดชาย  วงศศิริ 
 ๒๘๒ นายเชิดศักด์ิ  ย้ิมกร่ิม 
 ๒๘๓ นายเชียบ  มากมูล 
 ๒๘๔ นายโชค  แจมจํารัส 
 ๒๘๕ นายโชค  ศรีเรือง 
 ๒๘๖ นายโชติ  ออนละออ 
 ๒๘๗ นายไชยยงค  สุทธิวัฒนาการ 
 ๒๘๘ นายไชยยศ  ดีปญญา 
 ๒๘๙ นายไซ  ถนอมเงิน 
 ๒๙๐ นายฐณธน  ยุงหน ู
 ๒๙๑ นายฐวัต  เรือนแปน 
 ๒๙๒ นายฐานะ  จวนสาง 
 ๒๙๓ นายณรงค  คชเกร็ง 
 ๒๙๔ นายณรงค  จันทรหอม 
 ๒๙๕ นายณรงค  ชมสุวรรณ 
 ๒๙๖ นายณรงค  เที่ยงดี 
 ๒๙๗ นายณรงค  นุชเอี่ยม 
 ๒๙๘ นายณรงค  บุญเนตร 
 ๒๙๙ นายณรงค  ประเสริฐศักด์ิ 
 ๓๐๐ นายณรงค  พรมเอี้ยง 
 ๓๐๑ นายณรงค  พูลสุวรรณ 
 ๓๐๒ นายณรงค  แยมสระโส 
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 ๓๐๓ นายณรงค  ศรีนพเกลา 
 ๓๐๔ นายณรงค  ศรีราช 
 ๓๐๕ นายณรงค  ศรีวราพงศ 
 ๓๐๖ นายณรงค  สัตถานนท 
 ๓๐๗ นายณรงค  สิงหเงิน 
 ๓๐๘ นายณรงคฤทธิ์  ประยูรศุข 
 ๓๐๙ นายณรงควิทย  เครือศรี 
 ๓๑๐ นายณรงคศักด์ิ  โตใจ 
 ๓๑๑ นายณเรศ  ปนยารชุน 
 ๓๑๒ นายณัฐธงชัย  จันทรเอี่ยม 
 ๓๑๓ นายณัฐพล  พนูสกุล 
 ๓๑๔ นายณัฐวัฒน  รอยถิน 
 ๓๑๕ นายณัฐสรัญ  หันจรัส 
 ๓๑๖ นายเณร  บุญเปลี่ยน 
 ๓๑๗ นายดนัยวุฒิ  ปณฑะดิษ 
 ๓๑๘ นายดวง  มวงรัก 
 ๓๑๙ นายดอกไม  พูลทวี 
 ๓๒๐ นายดาย  ชานะตา 
 ๓๒๑ นายดาวเรือง  ใจบิดา 
 ๓๒๒ นายดําเกิง  วงศกาฬสินธุ 
 ๓๒๓ นายดําเนิน  พวงมาลัย 
 ๓๒๔ นายดํารง  บริสุทธิ์ 
 ๓๒๕ นายดํารง  รูปสวยดี 
 ๓๒๖ นายดํารง  สุดมี 
 ๓๒๗ นายดํารง  โอนออน 
 ๓๒๘ นายดํารงค  กันสุขเจริญ 

 ๓๒๙ นายดํารงค  จันทจร 
 ๓๓๐ นายดํารงค  โปยขุนทด 
 ๓๓๑ นายดํารงค  พึ่งเปนสุข 
 ๓๓๒ นายดํารัส  จาจุย 
 ๓๓๓ นายดําริ  บุญเลิศ 
 ๓๓๔ นายดําริห  อินทรเกษตร 
 ๓๓๕ นายดิเรก  ขจรกลิ่น 
 ๓๓๖ นายดิเรก  คาสุวรรณ 
 ๓๓๗ นายดิเรก  คํามณี 
 ๓๓๘ นายดิเรก  สันติสุข 
 ๓๓๙ นายดิเรก  สินเอี่ยม 
 ๓๔๐ นายดิเรก  ใหมเอี่ยม 
 ๓๔๑ นายดี  จักภิระ 
 ๓๔๒ นายดี  ทองมะหา 
 ๓๔๓ นายดีสงวน  งามขํา 
 ๓๔๔ นายดุสิต  อารีกิจ 
 ๓๔๕ นายเดช  สุรินทร 
 ๓๔๖ นายเดชา  เกิดสุข 
 ๓๔๗ พลทหารเดชา  จิตรเลขา 
 ๓๔๘ นายเดชา  รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต 
 ๓๔๙ นายเดชา  โสมรักษ 
 ๓๕๐ นายเด่ือ  ฐิติปรีชา 
 ๓๕๑ นายแดง  แตงเปลี่ยน 
 ๓๕๒ นายแดง  วัทธศิลป 
 ๓๕๓ นายตอม  ไพโรจน 
 ๓๕๔ นายตาเละ  มาและ 
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 ๓๕๕ นายตุม  สุขสมโภชน 
 ๓๕๖ นายตุรัตน  สูรยศร 
 ๓๕๗ นายเต็ก  ฤทธิ์เดช 
 ๓๕๘ นายเติม  แดงหยง 
 ๓๕๙ นายเตียงคํา  วรรณโสภา 
 ๓๖๐ นายเตือน  กิมสราง 
 ๓๖๑ นายถนัด  ใจวังโลก 
 ๓๖๒ นายถวัลย  ตุมทอง 
 ๓๖๓ นายถวัลย  พิณเสนาะ 
 ๓๖๔ นายถวัลย  หวายพิมาย 
 ๓๖๕ นายถวัลย  เหลาโชติ 
 ๓๖๖ นายถวิล  คุมเนตร 
 ๓๖๗ นายถวิล  นามมณ ี
 ๓๖๘ นายถวิล  แพงนคร 
 ๓๖๙ นายถวิล  สมประสงค 
 ๓๗๐ นายถวิล  สาขามุละ 
 ๓๗๑ นายถาวร  ทวีรัตน 
 ๓๗๒ นายถาวร  พรประดิษฐกุล 
 ๓๗๓ นายถาวร  ภูศรีฤทธิ์ 
 ๓๗๔ นายถาวร  เศรษฐพฤกษา 
 ๓๗๕ นายถาวร  สัตตทิพยพงศ 
 ๓๗๖ นายถาวร  สันติปาตี 
 ๓๗๗ นายเถลิง  พูลประดิษฐ 
 ๓๗๘ นายทรง  ย้ิมเมือง 
 ๓๗๙ นายทรงวุฒิ  แพรสี 
 ๓๘๐ นายทรงศักด์ิ  ไชยวงศทอง 

 ๓๘๑ นายทรงศักด์ิ  เรงเทียน 
 ๓๘๒ นายทรงศักด์ิ  สาระไชย 
 ๓๘๓ นายทวน  วิชัยดิษฐ 
 ๓๘๔ นายทวน  สรอยมณีวรรณ 
 ๓๘๕ นายทวาย  พลายมนต 
 ๓๘๖ นายทวี  กลมเกลียว 
 ๓๘๗ นายทวี  คงแพร 
 ๓๘๘ นายทวี  ชะโชติ 
 ๓๘๙ นายทวี  ชุมเพ็งพนัธ 
 ๓๙๐ นายทวี  ซ่ือตรง 
 ๓๙๑ นายทวี  นาคฟก 
 ๓๙๒ นายทวี  พัฒนชัย 
 ๓๙๓ นายทวี  สกุลมา 
 ๓๙๔ นายทวี  แสงมาน 
 ๓๙๕ นายทวี  หิรัญวงษ 
 ๓๙๖ นายทวี  เหลืองทองวัฒนา 
 ๓๙๗ นายทวี  อารีวงค 
 ๓๙๘ นายทวีป  คงสิทธิ์ 
 ๓๙๙ นายทวีป  คลอยระยับ 
 ๔๐๐ นายทวีศักด์ิ  โตนดแกว 
 ๔๐๑ นายทวีศักด์ิ  พุมปญญา 
 ๔๐๒ นายทวีศักด์ิ  เมืองวงษ 
 ๔๐๓ นายทวีศักด์ิ  สกุลปทุมทอง 
 ๔๐๔ นายทวีศักด์ิ  แสนทวีสุข 
 ๔๐๕ นายทวีศักด์ิ  อุนอบ 
 ๔๐๖ นายทวีสิทธิ์  คลายเพียร 
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 ๔๐๗ นายทวีสิทธิ์  คําราชา 
 ๔๐๘ นายทศ  มณีรอด 
 ๔๐๙ นายทศนารถ  กระแสสินธุ 
 ๔๑๐ นายทอ  วันทาธรรม 
 ๔๑๑ นายทอง  คงปาน 
 ๔๑๒ นายทอง  จางจันทร 
 ๔๑๓ นายทอง  จําปาทอง 
 ๔๑๔ นายทอง  แดงโชติ 
 ๔๑๕ นายทอง  ธรรมริยา 
 ๔๑๖ นายทอง  อินนนัชัย 
 ๔๑๗ นายทองขาว  จอยทองมูล 
 ๔๑๘ นายทองคํา  เพง็บุญ 
 ๔๑๙ นายทองคํา  ภูกองสังข 
 ๔๒๐ นายทองคํา  ศรพรหม 
 ๔๒๑ นายทองคํา  สวางจิตร 
 ๔๒๒ นายทองคืน  คงปุย 
 ๔๒๓ นายทองเจือ  วารุณศาสตร 
 ๔๒๔ นายทองดํา  ชัยสุนทร 
 ๔๒๕ นายทองดํา  ผึ่งผาย 
 ๔๒๖ นายทองดี  ทรัพยประเสริฐ 
 ๔๒๗ นายทองแดง  ตะวิชัย 
 ๔๒๘ นายทองใบ  พุดซอน 
 ๔๒๙ นายทองใบ  มวงนาสอน 
 ๔๓๐ นายทองเปลว  โปะสุวรรณ 
 ๔๓๑ นายทองยอด  ทําเกิด 
 ๔๓๒ นายทองลอม  ฉายา 

 ๔๓๓ นายทองสุข  เชียงมณี 
 ๔๓๔ นายทองสุข  พูลนอย 
 ๔๓๕ นายทองสุข  มามาตร 
 ๔๓๖ นายทองหยด  ศรีรอด 
 ๔๓๗ นายทองหลอ  นอยลํ้า 
 ๔๓๘ นายทองหลอ  นุมสุข 
 ๔๓๙ นายทองหลอ  เฟองนคร 
 ๔๔๐ นายทองหลมิ  แสนเมือง 
 ๔๔๑ นายทองอิน  พวงกลิ่น 
 ๔๔๒ นายทองอินทร  ผงทอง 
 ๔๔๓ นายทองอินทร  ยอดย่ิง 
 ๔๔๔ นายทองอินทร  แยมสวน 
 ๔๔๕ นายทอน  ภูคง 
 ๔๔๖ นายทัศนาลัย  คุมโนนชัย 
 ๔๔๗ นายทานทัต  ประถมเสาวนีย 
 ๔๔๘ นายทํานุ  อาษา 
 ๔๔๙ นายทิตต  วงษใหญ 
 ๔๕๐ นายทินกร  พงษมุกดา 
 ๔๕๑ นายทินกร  สงพิทักษ 
 ๔๕๒ นายทิพย  กรกุม 
 ๔๕๓ นายทิม  ธัญญะเจริญ 
 ๔๕๔ นายทิวัตร  ตันฑศิริ 
 ๔๕๕ นายเทพ  วงษดวง 
 ๔๕๖ นายเทพ  โอสถ 
 ๔๕๗ นายเทียน  เกิดแสง 
 ๔๕๘ นายไทรอด  บัตรรัมย 
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 ๔๕๙ นายธง  เอี่ยมอน 
 ๔๖๐ นายธงชัย  ชุมใน 
 ๔๖๑ นายธงชัย  แสงกระจาง 
 ๔๖๒ นายธดล  ทองคําจันทร 
 ๔๖๓ นายธนกร  เชิงฉลาด 
 ๔๖๔ นายธนภพ  บุญศักด์ิ 
 ๔๖๕ นายธนวัฒน  ภูอราม 
 ๔๖๖ นายธนิตย  บุญสุข 
 ๔๖๗ นายธนูศักด์ิ  ศรีสวัสด์ิ 
 ๔๖๘ นายธรรมนูญ  สุคันธะตุล 
 ๔๖๙ นายธวัช  ศรีรัตนพัฒน 
 ๔๗๐ นายธวัช  หวงแกว 
 ๔๗๑ นายธวัชชัย  เจริญพงศ 
 ๔๗๒ นายธวัชชัย   
  ประสาทเขตตกรณ 
 ๔๗๓ นายธัญญะ  สังขทอง 
 ๔๗๔ นายธานี  แจมผล 
 ๔๗๕ นายธํารง  คงธรรม 
 ๔๗๖ นายธํารงค  แจงเหตุผล 
 ๔๗๗ นายธีรยุทธ  ศิริแกว 
 ๔๗๘ นายธีระชัย  แซหวอง 
 ๔๗๙ นายธีระพงษ  ทินอยูวงษ 
 ๔๘๐ นายธีระยุทธ  ย้ิมแยม 
 ๔๘๑ นายธีวัชร  ใจดี 
 ๔๘๒ นายธูป  พิมพใจใส 
 ๔๘๓ นายนคร  เจริญพจน 

 ๔๘๔ นายนคร  นาชัยนาค 
 ๔๘๕ นายนคร  เสนาะเกียรติ 
 ๔๘๖ นายนที  สืบประดิษฐ 
 ๔๘๗ นายนพ  นวลไปล 
 ๔๘๘ นายนพดล  คุมมวง 
 ๔๘๙ นายนพดล  เงินจันทร 
 ๔๙๐ นายนพดล  ย้ิมยอง 
 ๔๙๑ นายนภดล  กุลทอง 
 ๔๙๒ นายนภดล  แดงมณี 
 ๔๙๓ นายนรินทร  วัชรเวียงชัย 
 ๔๙๔ นายนรินทร  สกุลรัชตานนท 
 ๔๙๕ นายนเรศ  พลลา 
 ๔๙๖ นายนอบ  แกวมา 
 ๔๙๗ นายนอย  นามศรี 
 ๔๙๘ นายนักรบ  นิลเกตุ 
 ๔๙๙ นายนาวิน  ทําทอง 
 ๕๐๐ นายนิคม  ธัมมทินโน 
 ๕๐๑ นายนิคม  พนัธโพธิ ์
 ๕๐๒ นายนิคม  สงางาม 
 ๕๐๓ นายนิคม  สอนทองคํา 
 ๕๐๔ นายนิคม  หนทูอง 
 ๕๐๕ นายนิคม  อุปรังขานเกตุ 
 ๕๐๖ นายนิชล  สวางสาย 
 ๕๐๗ นายนิตินันท  ดวงคําจันทร 
 ๕๐๘ นายนิพนธ  กุลหอม 
 ๕๐๙ นายนิพนธ  ถ่ินวังแดง 
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 ๕๑๐ นายนิพนธ  ประวัติวิถีสุข 
 ๕๑๑ นายนิพนธ  ภัทรบุตร 
 ๕๑๒ นายนิพนธ  ยะขํา 
 ๕๑๓ นายนิพนธ  สนิมทอง 
 ๕๑๔ นายนิพนธ  เสริมกลิ่น 
 ๕๑๕ นายนิภา  เที่ยงธรรม 
 ๕๑๖ นายนิยม  จิตธรรม 
 ๕๑๗ นายนิยม  บุญเฉลิม 
 ๕๑๘ นายนิยม  เหมะธุลิน 
 ๕๑๙ นายนิรัญ  ทองนิโรจน 
 ๕๒๐ นายนิรุต  พลเดช 
 ๕๒๑ นายนิวรณ  สองชวย 
 ๕๒๒ นายนิวัฒน  ศรีแกว 
 ๕๒๓ นายนิเวศ  วัฒนชโรบล 
 ๕๒๔ นายนิเวศน  ราญจิตต 
 ๕๒๕ นายนิเวศน  สุรินทรวงศ 
 ๕๒๖ นายนิสัย  ศิริวัฒน 
 ๕๒๗ นายนุกูล  บุญเลี้ยง 
 ๕๒๘ นายเนตร  พึ่งสุ 
 ๕๒๙ นายบรรจง  แจมศรี 
 ๕๓๐ นายบรรจง  ชนะชัย 
 ๕๓๑ นายบรรจง  ทิพยอักษร 
 ๕๓๒ นายบรรจง  ทุมดี 
 ๕๓๓ นายบรรจง  แสนหาญ 
 ๕๓๔ นายบรรจบ  เมืองเอี่ยม 
 ๕๓๕ นายบรรเจิด  พวงแผน 

 ๕๓๖ นายบรรฑป  ภรดิษฐอุดม 
 ๕๓๗ นายบรรเทิง  ฉิมเย็น 
 ๕๓๘ นายบรรพต  ปานมณ ี
 ๕๓๙ นายบรรลือ  วิริยะพันธ 
 ๕๔๐ นายบังเอิญ  สุดสงวน 
 ๕๔๑ นายบัญชา  ไชยรักษ 
 ๕๔๒ นายบัญชา  สวยสอาด 
 ๕๔๓ นายบัญญัติ  เหน็บบัว 
 ๕๔๔ นายบัณฑิต  กองทรายมูล 
 ๕๔๕ นายบัวผัน  ไชยศรี 
 ๕๔๖ นายบัวผัน  ทองสีดํา 
 ๕๔๗ นายบัวรินทร  คํากองแกว 
 ๕๔๘ นายบัวลอย  เจือแกว 
 ๕๔๙ นายบานเย็น  มิ่งโอโล 
 ๕๕๐ นายบําเพ็ญ  จําปานิล 
 ๕๕๑ นายบํารุง  โกษา 
 ๕๕๒ นายบํารุง  เพิ่มผล 
 ๕๕๓ นายบําเรอ  ทับทอง 
 ๕๕๔ นายบุญเกื้อ  ชมโอสถ 
 ๕๕๕ นายบุญจันทร  สิงหสัน 
 ๕๕๖ นายบุญชวน  แสงทองสุข 
 ๕๕๗ นายบุญชวย  เกิดเวช 
 ๕๕๘ นายบุญชวย  คงเพชร 
 ๕๕๙ นายบุญชวย  ฟูตาสืบ 
 ๕๖๐ นายบุญชวย  สถิรวุฒิวรางกูร 
 ๕๖๑ นายบุญชอบ  ทองสุข 
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 ๕๖๒ นายบุญชอบ  เรียบเรียง 
 ๕๖๓ นายบุญชื่น  สุรเณร 
 ๕๖๔ นายบุญชู  คลายเรือง 
 ๕๖๕ นายบุญชู  เพิม่ทวี 
 ๕๖๖ นายบุญชู  มากระดี 
 ๕๖๗ นายบุญชู  โมกงาม 
 ๕๖๘ นายบุญชู  แสงเงิน 
 ๕๖๙ นายบุญชู  เอี่ยมเทียม 
 ๕๗๐ นายบุญเชิด  ขันแดง 
 ๕๗๑ นายบุญเชิด  จิตรบํารุง 
 ๕๗๒ นายบุญเชิด  โสรีกุล 
 ๕๗๓ นายบุญตา  ยานศรี 
 ๕๗๔ นายบุญทรง  มณีสอดแสง 
 ๕๗๕ นายบุญทัด  สิงหขร 
 ๕๗๖ นายบุญเที่ยง  จอมเกาะ 
 ๕๗๗ นายบุญเที่ยง  ผมทอง 
 ๕๗๘ นายบุญเทียม  แกวปง 
 ๕๗๙ นายบุญเทียม  เตชะปลูก 
 ๕๘๐ นายบุญเทียม  สุขสวาง 
 ๕๘๑ นายบุญธง  นาคสําแดงฤทธิ์ 
 ๕๘๒ นายบุญธรรม  คลายขํา 
 ๕๘๓ นายบุญธรรม  ดวงเหม็น 
 ๕๘๔ นายบุญธรรม  นาคแกว 
 ๕๘๕ นายบุญธรรม  ลอตระกูล 
 ๕๘๖ นายบุญธรรม  อัมพวัน 
 ๕๘๗ นายบุญนิจ  บุญอุดร 

 ๕๘๘ นายบุญเพชร   
  เกตุสุวรรณ 
 ๕๘๙ นายบุญมา  อุทัยศรี 
 ๕๙๐ นายบุญมี  สรอยแท 
 ๕๙๑ นายบุญมี  ออนแฮน 
 ๕๙๒ นายบุญยัง  แยมนวล 
 ๕๙๓ นายบุญยัง  สุขคุม 
 ๕๙๔ นายบุญรอด  ทัดเกษร 
 ๕๙๕ นายบุญรอด  สิงหเขต 
 ๕๙๖ นายบุญรอด  เอี่ยมสอาด 
 ๕๙๗ นายบุญเร่ิม  แสงสวน 
 ๕๙๘ นายบุญลอม  แชมชอย 
 ๕๙๙ นายบุญลือ  ลัคนาทิน 
 ๖๐๐ นายบุญลือ  อินทรพยุง 
 ๖๐๑ นายบุญเลอ  เอี่ยมอราม 
 ๖๐๒ นายบญุเลิศ  เกิดแยม 
 ๖๐๓ นายบุญเลิศ  ควรจร 
 ๖๐๔ นายบุญเลิศ  ชูเกษร 
 ๖๐๕ นายบุญเลิศ  ดวงเงิน 
 ๖๐๖ นายบุญเลิศ  เล็กแข 
 ๖๐๗ นายบุญเลิศ  สุดโต 
 ๖๐๘ นายบุญเลิศ  สุพรรณ 
 ๖๐๙ นายบุญเลี้ยง  เศวตวงศ 
 ๖๑๐ นายบุญวาส  ดวงพรหม 
 ๖๑๑ นายบุญศรี  ผองกาย 
 ๖๑๒ นายบุญสง  แกวเมือง 
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 ๖๑๓ นายบุญสง  ขําทวี 
 ๖๑๔ นายบุญสง  ชองรูป 
 ๖๑๕ นายบุญสง  แตงออน 
 ๖๑๖ นายบุญสง  ทองชาง 
 ๖๑๗ นายบุญสง  บุญเซียม 
 ๖๑๘ นายบุญสง  พุมมวง 
 ๖๑๙ นายบุญสง  ลาสระนอย 
 ๖๒๐ นายบุญสง  ศรีแกนแกว 
 ๖๒๑ นายบุญสง  สาสะ 
 ๖๒๒ นายบุญสม  รองงาม 
 ๖๒๓ นายบุญสี  สาใส 
 ๖๒๔ นายบุญสืบ  ขาวขํา 
 ๖๒๕ นายบุญเสริม  เกื้อคลัง 
 ๖๒๖ นายบุญโสม  เกษมนคร 
 ๖๒๗ นายบุญเหลือ  บุญม ี
 ๖๒๘ นายบุญเหลือ  พงษพิมาย 
 ๖๒๙ นายบุญเอื้อ  เนตรแสงสี 
 ๖๓๐ นายปกครอง  สุขารมย 
 ๖๓๑ หมอมหลวงปฐม  มาลากุล 
 ๖๓๒ นายประกอบ  เจริญศรี 
 ๖๓๓ นายประกิจ  ตาสวาง 
 ๖๓๔ นายประกิต  ปยสถิตย 
 ๖๓๕ นายประคอง  เชื้อกรุง 
 ๖๓๖ นายประคอง  สินทนา 
 ๖๓๗ นายประจวบ  บุญนุช 
 ๖๓๘ นายประจวบ  มณีเนียม 

 ๖๓๙ นายประจวบ  รุงอุทัย 
 ๖๔๐ นายประจักร  เปยทอง 
 ๖๔๑ นายประจักษ  กลึงสาย 
 ๖๔๒ นายประจักษ  ศรีเจิดจา 
 ๖๔๓ นายประจํา  ใยแจม 
 ๖๔๔ นายประจาํ  สําริดดี 
 ๖๔๕ นายประจิน  เจริญอินทร 
 ๖๔๖ นายประจินต  อินทรศิริ 
 ๖๔๗ นายประชุม  จันทรมณ ี
 ๖๔๘ นายประชุม  แพฟน 
 ๖๔๙ นายประเชิญ  วิทยาบํารุง 
 ๖๕๐ นายประดับ  จันทรฉาย 
 ๖๕๑ นายประดิษฐ  บุญพรประเสริฐ 
 ๖๕๒ นายประดิษฐ  คํามะณี 
 ๖๕๓ นายประถม  วรรณะ 
 ๖๕๔ นายประทาน  กุลประสิทธิ์ 
 ๖๕๕ นายประทิน  คชาชัย 
 ๖๕๖ นายประทีป  ทับศฤงฆรา 
 ๖๕๗ นายประทีป  นอยเมือง 
 ๖๕๘ นายประทีป  นาคพลายพันธุ 
 ๖๕๙ นายประทีป  ยุคันธร 
 ๖๖๐ นายประทีป  สารโภค 
 ๖๖๑ นายประทีป  สิริชยานุกุล 
 ๖๖๒ นายประเทือง  จุยมวงศรี 
 ๖๖๓ นายประเทือง  ทรัพยกรณ 
 ๖๖๔ นายประเทืองศักด์ิ  อวนสอาด 
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 ๖๖๕ นายประธาน  สิงสุธรรม 
 ๖๖๖ นายประนอม  อุดมทรัพย 
 ๖๖๗ นายประพิศ  จันทรเพ็ชร 
 ๖๖๘ นายประพิศ  แพรสี 
 ๖๖๙ นายประภพ  สังขพันธุ 
 ๖๗๐ นายประมวญ  จันโท 
 ๖๗๑ นายประมวล  จางผล 
 ๖๗๒ นายประมวล  ชวยจันทรดี 
 ๖๗๓ นายประมวล  ชูจิตร 
 ๖๗๔ นายประมวล  พลดร 
 ๖๗๕ นายประยงค  เติมอินทร 
 ๖๗๖ นายประยงค  ปนเกตุ 
 ๖๗๗ นายประยงค  ภูแสงศรี 
 ๖๗๘ นายประยุทธ  แพงลาศ 
 ๖๗๙ นายประยุทธ  รังษีสุวรรณ 
 ๖๘๐ นายประยุทธ  ศรีสงาธงชัย 
 ๖๘๑ นายประยุทธ  แสงรุง 
 ๖๘๒ นายประยุทธ  แสวงพันธ 
 ๖๘๓ นายประยุทธ  รักษาเขตต 
 ๖๘๔ นายประยุธ  อินถาวร 
 ๖๘๕ นายประยูร  แกนจันทร 
 ๖๘๖ นายประยูร  คอชากลู 
 ๖๘๗ นายประยูร  จันดี 
 ๖๘๘ นายประยูร  จันทรังษี 
 ๖๘๙ นายประยูร  ทรัพยสนอง 
 ๖๙๐ นายประยูร  ทัตราคม 

 ๖๙๑ นายประยูร  ธนาวงค 
 ๖๙๒ นายประยูร  นาที 
 ๖๙๓ นายประยูร  ประไพวงษ 
 ๖๙๔ นายประยูร  เพ็ญพันธนาค 
 ๖๙๕ นายประยูร  สุวรรณลิขิต 
 ๖๙๖ นายประยูร  เสนียพัลย 
 ๖๙๗ นายประโยชน  วิสิทธิ์ 
 ๖๙๘ นายประวัติ  ย่ิงเฮง 
 ๖๙๙ นายประวิทย  ไพโรจน 
 ๗๐๐ นายประวิทย  ยานวารี 
 ๗๐๑ นายประวิทย  วรรณศิริ 
 ๗๐๒ นายประวิทย  ศรีสกุลษาทิพย 
 ๗๐๓ นายประเวก  กรุณวงค 
 ๗๐๔ นายประเวทย  สุขสมบูรณ 
 ๗๐๕ นายประเวศ  เชื้อจุย 
 ๗๐๖ นายประสงค  จารุเกศนันท 
 ๗๐๗ นายประสงค  เทศสวัสด์ิ 
 ๗๐๘ นายประสงค  เลี่ยวปรีชา 
 ๗๐๙ นายประสงค  ศรีเมืองสุข 
 ๗๑๐ นายประสงค  สิริวัฒนเดชา 
 ๗๑๑ นายประสพสุข  หาเรือนชีพ 
 ๗๑๒ นายประสา  ทองสุข 
 ๗๑๓ นายประสาท  เจริญศิลป 
 ๗๑๔ นายประสาท  วิชายะ 
 ๗๑๕ นายประสาน  ยวนบุญหลิม 
 ๗๑๖ นายประสาน  ลพบุรี 
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 ๗๑๗ นายประสาร  จิตรีนิตย 
 ๗๑๘ นายประสาร  บุญยืน 
 ๗๑๙ นายประสิทธิ์  ขุนทอง 
 ๗๒๐ นายประสิทธิ์  คําปลิว 
 ๗๒๑ นายประสิทธิ์  จิตตรีเที่ยง 
 ๗๒๒ นายประสิทธิ์  ดํานิล 
 ๗๒๓ นายประสิทธิ์  เดชบุญ 
 ๗๒๔ นายประสิทธิ์  โทบาง 
 ๗๒๕ นายประสิทธิ์  นพนิช 
 ๗๒๖ นายประสิทธิ์  นอยภาษี 
 ๗๒๗ นายประสิทธิ์  เนียมหมวด 
 ๗๒๘ นายประสิทธิ์  บุญญามณ ี
 ๗๒๙ นายประสิทธิ์  ปราสาททอง 
 ๗๓๐ นายประสิทธิ์  ปงวัฒนกุล 
 ๗๓๑ นายประสิทธิ์  แปงใจ 
 ๗๓๒ นายประสิทธิ์  พุมหร่ิง 
 ๗๓๓ นายประสิทธิ์  โพธิ์ชัย 
 ๗๓๔ นายประสิทธิ์  ไพเราะ 
 ๗๓๕ นายประสิทธิ์  เรืองฤทธิ์ 
 ๗๓๖ นายประสิทธิ์  แสงดอก 
 ๗๓๗ นายประสิทธิ์  แสงสุรินทร 
 ๗๓๘ นายประสทิธิ์  หวังวีระ 
 ๗๓๙ นายประสิทธิ์  แหวนเพ็ชร 
 ๗๔๐ นายประเสริฐ  แกวนาแค 
 ๗๔๑ นายประเสริฐ  จันทรสําราญ 
 ๗๔๒ นายประเสริฐ  ทรงทอง 

 ๗๔๓ นายประเสริฐ  ทองชมภู 
 ๗๔๔ นายประเสริฐ  ทองทวี 
 ๗๔๕ นายประเสริฐ  บุญสิทธิ์ 
 ๗๔๖ นายประเสริฐ  ปาลตานนท 
 ๗๔๗ นายประเสริฐ  ศรีสวัสด์ิ 
 ๗๔๘ นายประเสริฐ  สอนจํานงค 
 ๗๔๙ นายประเสรฐิ  สุขไมตรี 
 ๗๕๐ นายประเสริฐ  เสียงดัง 
 ๗๕๑ นายประเสริฐ  ออนพันธุ 
 ๗๕๒ นายประเสริฐ  อิงคปรัชญากุล 
 ๗๕๓ นายประเสริฐ  โอษฐวิลัย 
 ๗๕๔ นายประหยัด  เนตรนอย 
 ๗๕๕ นายปรัชญา  กิมานนัท 
 ๗๕๖ นายปรัชญา  ธรรมจารี 
 ๗๕๗ นายปราการ  ปุโรทกานนท 
 ๗๕๘ นายปราณี  เกาะแกว 
 ๗๕๙ นายปราณีต  บุญรอด 
 ๗๖๐ นายปราโมทย  กาญจนวันทา 
 ๗๖๑ นายปราโมทย  เกิดบุญมา 
 ๗๖๒ นายปราโมทย  ทองเผือก 
 ๗๖๓ นายปราโมทย  ศัตรูพินาศ 
 ๗๖๔ นายปริญญา  เที่ยงมิตร 
 ๗๖๕ นายปริญญา  อินทราวุธ 
 ๗๖๖ นายปรีชา  กล่ํารักษ 
 ๗๖๗ นายปรีชา  กําลังดี 
 ๗๖๘ นายปรีชา  เข็มพรหมมา 
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 ๗๖๙ นายปรีชา  ฆองวงษ 
 ๗๗๐ นายปรีชา  ดวงประชา 
 ๗๗๑ นายปรีชา  เนียมถนอม 
 ๗๗๒ นายปรีชา  ผลเกตุ 
 ๗๗๓ นายปรีชา  ผลคิด 
 ๗๗๔ นายปรีชา  พรหมพราย 
 ๗๗๕ นายปรีชา  ภัทรสุวรรณ 
 ๗๗๖ นายปรีชา  แยมสุวรรณ 
 ๗๗๗ นายปรีชา  ใยสุข 
 ๗๗๘ นายปรีชา  ศรีโยธา 
 ๗๗๙ นายปรีชา  แสงบํารุง 
 ๗๘๐ นายปรีชา  แสนคํา 
 ๗๘๑ นายปรีชา  โสมรักษ 
 ๗๘๒ นายปรีชา  อารีพงษ 
 ๗๘๓ นายปรีชา  อินทรแพทย 
 ๗๘๔ นายปรีชา  อินทรักษ 
 ๗๘๕ นายปรีชา  โอภาส 
 ๗๘๖ นายปรีดา  แกวมุงคุณ 
 ๗๘๗ นายปรีดา  รุงเรือง 
 ๗๘๘ นายปรียชาติ  ธรรมรักษ 
 ๗๘๙ นายปญจะ  เงินทูล 
 ๗๙๐ นายปญญา  ประสงค 
 ๗๙๑ นายปญญา  รอดพรอม 
 ๗๙๒ นายปญญา  รัตนวราหะ 
 ๗๙๓ นายปญญา  เร่ิมยินดี 
 ๗๙๔ นายปญญา  วิเศษ 

 ๗๙๕ นายปญญา  เวณุโกเศศ 
 ๗๙๖ นายปญญา  สงเปลื่อง 
 ๗๙๗ นายปน  เครือทิม 
 ๗๙๘ นายปยะ  เครือเพชร 
 ๗๙๙ หมอมหลวงปยะ   
  สุประดิษฐ 
 ๘๐๐ นายเปย  สุริโย 
 ๘๐๑ นายเปรม  จินดาวงศ 
 ๘๐๒ นายผจญ  พงษจิตภักด์ิ 
 ๘๐๓ นายผดุง  เทือกเพีย 
 ๘๐๔ นายผอง  บดิการ 
 ๘๐๕ นายผิว  ชูทอง 
 ๘๐๖ นายเผด่ือง  จีนประชา 
 ๘๐๗ นายแผน  จะเชือนรัมย 
 ๘๐๘ นายแผน  มณีพนัธ 
 ๘๐๙ นายฝาย  ปออินเครือ 
 ๘๑๐ นายพงษศักด์ิ  โคตรเพชร 
 ๘๑๑ นายพงษศักด์ิ  ไชยชนะ 
 ๘๑๒ นายพงษศักด์ิ  แตงไทย 
 ๘๑๓ นายพงษศักด์ิ  นิวาสะนังค 
 ๘๑๔ นายพงษศักด์ิ  เพงพิจ 
 ๘๑๕ นายพจนารถ  ไชยพันธุ 
 ๘๑๖ จาสิบตรี  พจน  ชมหมวก 
 ๘๑๗ นายพจน  บุปผา 
 ๘๑๘ นายพนม  จูเปย 
 ๘๑๙ นายพนม  รุงเณร 
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 ๘๒๐ นายพนม  สุคัญธารุณ 
 ๘๒๑ นายพยงค  ชูฤทธิ์ 
 ๘๒๒ นายพยงค  พวงพุก 
 ๘๒๓ นายพยนต  มีมา 
 ๘๒๔ นายพยัพ  กัลปพฤกษ 
 ๘๒๕ นายพยุง  ศรีเงินทรัพย 
 ๘๒๖ นายพยุงศักด์ิ  จงสุขสันติกุล 
 ๘๒๗ นายพร  มากกําไร 
 ๘๒๘ นายพรชัย  ทรัพยแสงสง 
 ๘๒๙ นายพรชัย  ละการชั่ว 
 ๘๓๐ นายพรชัย  สวางศรี 
 ๘๓๑ นายพรชัย  อุบลศรี 
 ๘๓๒ นายพรศักด์ิ  สังวาลยนุช 
 ๘๓๓ นายพรศักด์ิ  อิสโรวงศ 
 ๘๓๔ นายพล  จําเนียรลาภ 
 ๘๓๕ นายพลอย  โตอนันต 
 ๘๓๖ นายพวง  สังขใหญ 
 ๘๓๗ นายพะยม  อยูมาก 
 ๘๓๘ นายพะเยาว  สารชาติ 
 ๘๓๙ นายพัฒนชัย  เปยแกว 
 ๘๔๐ นายพันธศักด์ิ  ศุขโข 
 ๘๔๑ นายพั่ว  มอญกระโทก 
 ๘๔๒ นายพาคิน  ตงสนธิ 
 ๘๔๓ นายพิจารณ  ต้ังรักษา 
 ๘๔๔ นายพิชเยนทร  ปทมุรัตน 
 ๘๔๕ นายพิชัย  เจริญผล 

 ๘๔๖ นายพิชัย  ชัยศักดา 
 ๘๔๗ นายพิชัย  นวลฉาย 
 ๘๔๘ นายพิชัย  โพธิ์ทอง 
 ๘๔๙ นายพิชัย  เสนาะเมือง 
 ๘๕๐ นายพิชัย  หงษยุพา 
 ๘๕๑ นายพชิิต  ดวงแกว 
 ๘๕๒ นายพิเชียร  อุบลศรี 
 ๘๕๓ นายพิทยา  พรหมสูตร 
 ๘๕๔ นายพิทักษ  เทพประสิทธิ ์
 ๘๕๕ นายพิทักษ  สันตรัฐกิจ 
 ๘๕๖ นายพิทักษ  โสดา 
 ๘๕๗ นายพิธี  หนูราช 
 ๘๕๘ นายพินิจ  เจริญบุญ 
 ๘๕๙ นายพินิจ  ชวยบุญ 
 ๘๖๐ นายพินิจ  สืบจง 
 ๘๖๑ นายพินิจ  เอี่ยมประเสริฐ 
 ๘๖๒ นายพิพรรธน  วราศัย 
 ๘๖๓ นายพิพิธ  พิมพลชีัย 
 ๘๖๔ นายพิภพ  เจียวัฒนะ 
 ๘๖๕ นายพิมพ  พึ่งสุข 
 ๘๖๖ นายพิมล  อูทอง 
 ๘๖๗ นายพิมาน  เมฆงาม 
 ๘๖๘ นายพิมาน  สุขปยังคุ 
 ๘๖๙ นายพิศิษฐ  วิทักขะ 
 ๘๗๐ นายพิสัย  ศิริสุข 
 ๘๗๑ นายพิสิทธิ์  นพประชา 
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 ๘๗๒ นายพิสิษฐ  เพ็ชรมาศ 
 ๘๗๓ นายพิสิษฐ  แสงกระจาง 
 ๘๗๔ นายพิสูจน  ทองออน 
 ๘๗๕ นายพีรยา  ประยงค 
 ๘๗๖ นายพีระศักด์ิ  วันอุน 
 ๘๗๗ นายพุด  ถ่ินเสน 
 ๘๗๘ นายพุทชง  ทับบุรี 
 ๘๗๙ นายพูล  กลอมจิตร 
 ๘๘๐ นายพูลสุข  ไวทยะบูลย 
 ๘๘๑ นายเพชร  ผิวผนั 
 ๘๘๒ นายเพทัย  บุญเย็น 
 ๘๘๓ นายเพิ่ม  สินกล่ํา 
 ๘๘๔ นายเพิ่มพันธ  อัคนิบุตร 
 ๘๘๕ นายเพิ่มศักด์ิ  สุศิริ 
 ๘๘๖ นายไพจิตร  จิระวรกิจบัญชา 
 ๘๘๗ นายไพจิตร  หอมกระจาง 
 ๘๘๘ นายไพฑูรย  เกียงตระกูล 
 ๘๘๙ นายไพฑูรย  คุมคํามี 
 ๘๙๐ นายไพฑูรย  แจงเจริญ 
 ๘๙๑ นายไพฑรูย  แชมชอย 
 ๘๙๒ นายไพฑูรย  เทศกาล 
 ๘๙๓ นายไพฑูรย  บัวสุวรรณ 
 ๘๙๔ นายไพฑูรย  มวงคง 
 ๘๙๕ นายไพฑูรย  สุดดีพงษ 
 ๘๙๖ นายไพบูลย  กระแจะจวง 
 ๘๙๗ นายไพบูลย  คงคาลับ 

 ๘๙๘ นายไพบูลย  คุณจตุรัส 
 ๘๙๙ นายไพบูลย  เงินปุน 
 ๙๐๐ นายไพบูลย  ตานแตง 
 ๙๐๑ นายไพบูลย  ทาสมบูรณ 
 ๙๐๒ นายไพบูลย  บานใหม 
 ๙๐๓ นายไพบูลย  ภาคทรัพยศรี 
 ๙๐๔ นายไพบูลย  รอดเงิน 
 ๙๐๕ นายไพรัช  กิจจํานงค 
 ๙๐๖ นายไพรัช  เกตุเกลา 
 ๙๐๗ นายไพรัช  นนทะสิงห 
 ๙๐๘ นายไพรัช  บุญขํา 
 ๙๐๙ นายไพรัตน  เทพสูตร 
 ๙๑๐ นายไพรัตน  สุวรรณพุม 
 ๙๑๑ นายไพเราะ  สนธิซ่ือสัตย 
 ๙๑๒ นายไพโรจน  ดวงสุขขี 
 ๙๑๓ นายไพโรจน  ดีเปยม 
 ๙๑๔ นายไพโรจน  เตมียชาติ 
 ๙๑๕ นายไพโรจน  ปรีชาจารย 
 ๙๑๖ นายไพโรจน  สุขดี 
 ๙๑๗ นายไพโรจน  เอี่ยมจันทร 
 ๙๑๘ นายไพศาล  กรองสอาด 
 ๙๑๙ นายไพศาล  จันทรไพจิตร 
 ๙๒๐ นายไพศาล  เติมสายทอง 
 ๙๒๑ นายไพศาล  ลักษณะโต 
 ๙๒๒ นายฟูย  อยูไทย 
 ๙๒๓ นายภมร  บุญยะเลขา 
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 ๙๒๔ นายภักดี  ใชสงวน 
 ๙๒๕ นายภาณุศักด์ิ  รอดเมฆ 
 ๙๒๖ นายภูษณ  ใยบัวเทศ 
 ๙๒๗ นายมงคล  คํามณี 
 ๙๒๘ นายมณฑล  ตลึงพันธ 
 ๙๒๙ นายมณฑล  รอดรัตน 
 ๙๓๐ นายมณี  เอี่ยมละออ 
 ๙๓๑ นายมณีฉาย  จันทรทิม 
 ๙๓๒ นายมณู  อนิทรจุย 
 ๙๓๓ นายมน  ทองพุม 
 ๙๓๔ นายมนตรี  แกวใจเพชร 
 ๙๓๕ นายมนตรี  โกมล 
 ๙๓๖ นายมนตชัย  จรรยะเจริญ 
 ๙๓๗ นายมนตชัย  สุริวงศ 
 ๙๓๘ นายมนัส  กาญจน 
 ๙๓๙ นายมนัส  โคกกรุน 
 ๙๔๐ นายมนัส  ทุงมีผล 
 ๙๔๑ นายมนัส  นันทโกวัฒน 
 ๙๔๒ นายมนัส  เนี่ยมมา 
 ๙๔๓ นายมนัส  ปลืม้อารมณ 
 ๙๔๔ นายมนัส  พฤกษชาติ 
 ๙๔๕ นายมนัส  แพประเสริฐ 
 ๙๔๖ นายมนัส  แสงเมือง 
 ๙๔๗ นายมนู  ครองพล 
 ๙๔๘ นายมนู  ประดับไทย 
 ๙๔๙ นายมนู  สารกิจ 

 ๙๕๐ นายมนูญ  คูณพงษ 
 ๙๕๑ นายมนูญ  จันทนย่ิงยง 
 ๙๕๒ นายมนูญ  จิตผอง 
 ๙๕๓ นายมนูญ  ชมภู 
 ๙๕๔ นายมนูญ  ทวีกุล 
 ๙๕๕ นายมนูญ  มีมะโน 
 ๙๕๖ นายมนูญ  ศงสภาต 
 ๙๕๗ นายมะลิ  จงเอื้อนกลาง 
 ๙๕๘ นายมะลิ  จันทรเดช 
 ๙๕๙ นายมะลิ  จุยกระยาง 
 ๙๖๐ นายมะลิ  ผองจิตร 
 ๙๖๑ นายมา  พลายแดง 
 ๙๖๒ นายมาก  จันทรไข 
 ๙๖๓ นายมานพ  จําใจ 
 ๙๖๔ นายมานพ  นาคประสาน 
 ๙๖๕ นายมานพ  ห่ิงหอยทอง 
 ๙๖๖ นายมานะ  ปนวิเศษ 
 ๙๖๗ นายมานะ  พุมมูล 
 ๙๖๘ นายมานะ  ไพรเย็น 
 ๙๖๙ นายมานะ  วงษพานิช 
 ๙๗๐ นายมานะชัย  มั่นทอง 
 ๙๗๑ นายมานัส  ย้ิมนวม 
 ๙๗๒ นายมานิช  บิลตวน 
 ๙๗๓ นายมานิต  ทวีการณ 
 ๙๗๔ นายมานิต  สุกาญจนะ 
 ๙๗๕ นายมานิต  สุสกุล 
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 ๙๗๖ นายมานิตย  โกคูณ 
 ๙๗๗ นายมานิตย  รักสนิท 
 ๙๗๘ นายมานิตย  รัตนเสวตวัฒน 
 ๙๗๙ นายมาโนช  ปลืม้จิตต 
 ๙๘๐ นายมาโนช  ปลืม้อารมณ 
 ๙๘๑ นายมาโนชย  ขาวสุข 
 ๙๘๒ นายมาโนด  ทิสมบูรณ 
 ๙๘๓ นายมีเดช  แสงเปลง 
 ๙๘๔ นายเมฆ  ชูชาติ 
 ๙๘๕ นายเมธี  ศรีสลวย 
 ๙๘๖ นายไม  รมโพธิ์เย็น 
 ๙๘๗ นายไมล  อัยยะรัตน 
 ๙๘๘ นายยงยุทธ  ใจจักรคํา 
 ๙๘๙ นายยงยุทธ  ทัดเทียมพร 
 ๙๙๐ นายยงยุทธ  ประสิทธิพงษ 
 ๙๙๑ นายยงยุทธ  ปนใจ 
 ๙๙๒ นายยงยุทธ  มณีวรรณ 
 ๙๙๓ นายยงยุทธ  มาปง 
 ๙๙๔ นายยงยุทธ  แสงทอง 
 ๙๙๕ นายยงยุทธ  หนุนพงษ 
 ๙๙๖ นายยงยุทธ  หลากสุขสม 
 ๙๙๗ นายยนต  นกแกว 
 ๙๙๘ นายยรรยง  กล่ําเพ็ง 
 ๙๙๙ นายยรรยง  นอยชัยพฤกษ 
 ๑๐๐๐ นายยอด  สุขทวี 
 ๑๐๐๑ นายยอดชัย  เต็มผักแวน 

 ๑๐๐๒ นายยะโกบ  ราตรีพฤกษ 
 ๑๐๐๓ นายยัง  อินทรสอาด 
 ๑๐๐๔ นายยืน  เย็นใจ 
 ๑๐๐๕ นายยุทธ  มะโนธรรม 
 ๑๐๐๖ นายยุทธนา  อรามศรี 
 ๑๐๐๗ นายเย็น  เรืองงาม 
 ๑๐๐๘ นายเยือน  พึ่งพา 
 ๑๐๐๙ นายเย้ือน  พุมพวง 
 ๑๐๑๐ นายเยือน  วงศเลิศ 
 ๑๐๑๑ นายรณภพ  แพโรจน 
 ๑๐๑๒ นายรวม  กลั่นคุม 
 ๑๐๑๓ นายรส  สังขคํา 
 ๑๐๑๔ นายระเดน  ทรัพยสิงห 
 ๑๐๑๕ นายระเบียบ  ฟกดี 
 ๑๐๑๖ นายรังษี  สุทธิวัฒนะ 
 ๑๐๑๗ นายรังสรรค  ทิพยแกว 
 ๑๐๑๘ นายรังสรรค  มูลสาร 
 ๑๐๑๙ นายรังสรรค   วรประเสริฐ 
 ๑๐๒๐ นายราชัย  พิชัยศิริ 
 ๑๐๒๑ นายราเชนทร  นิลศรี 
 ๑๐๒๒ นายราหุล  พวงประเสริฐ 
 ๑๐๒๓ นายราหุล  สุริยะวงศ 
 ๑๐๒๔ นายรุงศักด์ิ  ศักดี 
 ๑๐๒๕ นายรุณ  สุสม 
 ๑๐๒๖ นายเรวัต  การสมเจตน 
 ๑๐๒๗ นายเรวัตร  ถิรประภัสสร 
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 ๑๐๒๘ นายเรวัติ  ศุภเสียง 
 ๑๐๒๙ นายเรวัติ  อชะเมตรา 
 ๑๐๓๐ นายเริงชัย  หาญแรง 
 ๑๐๓๑ นายเรือง  เปนกล 
 ๑๐๓๒ นายเร่ืองฤทธิ์  พรหมมา 
 ๑๐๓๓ นายเร่ือม  เงินเรือง 
 ๑๐๓๔ นายแรม  เที่ยงอินทร 
 ๑๐๓๕ นายแรม  โหมดแจง 
 ๑๐๓๖ นายโรจน  ศรีนอย 
 ๑๐๓๗ นายโรมรัน  สุกก่ํา 
 ๑๐๓๘ นายฤทธิ์  บุญย่ิง 
 ๑๐๓๙ นายลวน  อินทมาตย 
 ๑๐๔๐ นายลอม  ทองคํา 
 ๑๐๔๑ นายลออง  สุขพรอม 
 ๑๐๔๒ นายละมัย  พุมราตรี 
 ๑๐๔๓ นายละออ  พินธุพนัธ 
 ๑๐๔๔ นายละออง  ศรีฟา 
 ๑๐๔๕ นายละเอียด   
  พิมพพระพรหม 
 ๑๐๔๖ นายละเอียด  เมืองปู 
 ๑๐๔๗ นายลําเจียก  งามไพบูลย 
 ๑๐๔๘ นายลําพอง  ดวงทิม 
 ๑๐๔๙ นายลําพอง  ทองอินทร 
 ๑๐๕๐ นายลําพึง  ทองวัง 
 ๑๐๕๑ นายลิขิต  สุขทวี 
 ๑๐๕๒ นายลิ่มซง  ศรีชัย 

 ๑๐๕๓ นายลือ  กลิ่นหอม 
 ๑๐๕๔ นายลือชัย  ขอนแกว 
 ๑๐๕๕ นายเล็ก  ปนทอง 
 ๑๐๕๖ นายเลิศ  อยูเลห 
 ๑๐๕๗ นายเลื่อน  เข่ือนแกว 
 ๑๐๕๘ นายวงศ  โกมลเปริน 
 ๑๐๕๙ นายวงษ  โพธิ์ตากุล 
 ๑๐๖๐ นายวชิรศักด์ิ  วงษรพีพรรณ 
 ๑๐๖๑ นายวน  มากเจริญ 
 ๑๐๖๒ นายวนา  สุยะลือ 
 ๑๐๖๓ นายวนิชัย  สมประสงค 
 ๑๐๖๔ นายวรจิตร  โกมลไสย 
 ๑๐๖๕ นายวรพงษ  ชอหนองแสน 
 ๑๐๖๖ นายวรพจน  นาถะพินธ ุ
 ๑๐๖๗ นายวรมิศร  อุดมผล 
 ๑๐๖๘ นายวรรณดี  ปนทอง 
 ๑๐๖๙ นายวรรณะ  ไทยเขียว 
 ๑๐๗๐ นายวราวุธ  งามสมบัติ 
 ๑๐๗๑ นายวราห  วัฒนพิมล 
 ๑๐๗๒ นายวสันต  ศรีประพันธ 
 ๑๐๗๓ นายวสันต  สุทธกุล 
 ๑๐๗๔ นายวสา  คงนิ่ม 
 ๑๐๗๕ นายวัชระ  เพชรคุม 
 ๑๐๗๖ นายวัชรินทร  ผองศรี 
 ๑๐๗๗ นายวัฒนชัย  แสวงทอง 
 ๑๐๗๘ นายวัฒนะ  ประสงค 
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 ๑๐๗๙ นายวัฒนะชัย  เสนาะคํา 
 ๑๐๘๐ นายวัฒนา  ธรรมถาวร 
 ๑๐๘๑ นายวัฒนา  บรรทัดเที่ยง 
 ๑๐๘๒ นายวัฒนา  สุวรรณนาคะ 
 ๑๐๘๓ นายวัน  พันดี 
 ๑๐๘๔ นายวันชัย  ชาวบานเกาะ 
 ๑๐๘๕ นายวันชัย  มะคําไก 
 ๑๐๘๖ นายวันชัย  มาศมัณฑนะ 
 ๑๐๘๗ นายวันชัย  รัตนประดิษฐ 
 ๑๐๘๘ นายวันชัย  วงษมา 
 ๑๐๘๙ นายวันชัย  ศิลปชัย 
 ๑๐๙๐ นายวันชัย  สิทธิศาสตร 
 ๑๐๙๑ นายวันชัย  สุภาพ 
 ๑๐๙๒ นายวันชัย  สุภาวรรณ 
 ๑๐๙๓ นายวันชัย  หยางถาวร 
 ๑๐๙๔ นายวันชัย  อภิวาท 
 ๑๐๙๕ นายวันชาติ  พบคีรี 
 ๑๐๙๖ นายวันชาติ  ภักดี 
 ๑๐๙๗ นายวันเดิม  ตรีหิรัญ 
 ๑๐๙๘ นายวัลลภ  ขับคําหมุด 
 ๑๐๙๙ นายวัลลภ  แตงออน 
 ๑๑๐๐ นายวัลลภ  ประเสริฐ 
 ๑๑๐๑ นายวัลลภ  วอขวา 
 ๑๑๐๒ นายวัลลภ  หิรัณยพิชญ 
 ๑๑๐๓ นายวาสนา  หาวหาญ 
 ๑๑๐๔ นายวิจิตร  จินากลึง 

 ๑๑๐๕ นายวิจิตร  ไทยทอง 
 ๑๑๐๖ นายวิจิตร  จิระกาล 
 ๑๑๐๗ นายวิชัย  คันธมาตร 
 ๑๑๐๘ นายวิชัย  จันทรศรี 
 ๑๑๐๙ นายวิชัย  จิตจักร 
 ๑๑๑๐ นายวิชัย  ฉันทแตง 
 ๑๑๑๑ นายวิชัย  ชวงธนทรัพย 
 ๑๑๑๒ นายวิชัย  เตียวตระกูล 
 ๑๑๑๓ นายวิชัย  นาควงษ 
 ๑๑๑๔ นายวิชัย  บุญโชติ 
 ๑๑๑๕ นายวิชัย  มณีรัตน 
 ๑๑๑๖ นายวิชัย  แสงบํารุง 
 ๑๑๑๗ นายวิชัย  โหติธะนัง 
 ๑๑๑๘ นายวิชา  เกตุพงษ 
 ๑๑๑๙ นายวิชาญ  ชํานาญศิลป 
 ๑๑๒๐ นายวิชิต  ปานคราม 
 ๑๑๒๑ นายวิชิต  ศึกเสือ 
 ๑๑๒๒ นายวิชิต  สุขตนเอง 
 ๑๑๒๓ นายวิเชษฐ  เกิดอุลิต 
 ๑๑๒๔ นายวิเชียร  กลัดภู 
 ๑๑๒๕ นายวิเชียร  ใจดี 
 ๑๑๒๖ นายวิเชียร  ดิษสอน 
 ๑๑๒๗ นายวิเชียร  ทองมาก 
 ๑๑๒๘ นายวิเชียร  ทิพเวช 
 ๑๑๒๙ นายวิเชียร  นัตสิทธิ์ 
 ๑๑๓๐ นายวิเชียร  พงษดี 
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 ๑๑๓๑ นายวิเชียร  พลีขันธ 
 ๑๑๓๒ นายวิเชียร  มณีรัตน 
 ๑๑๓๓ นายวิเชียร  วงศวิเชียร 
 ๑๑๓๔ นายวิเชียร  ศรีศักดา 
 ๑๑๓๕ นายวิเชียร  สังขแกว 
 ๑๑๓๖ นายวิเชียร  สุกเย็น 
 ๑๑๓๗ นายวิเชียร  สุขังพงษ 
 ๑๑๓๘ นายวิเชียร  แสงจรัสวงษ 
 ๑๑๓๙ นายวิเชียร  แสงทอง 
 ๑๑๔๐ นายวิเชียร  เหลืองสีนาค 
 ๑๑๔๑ นายวิเชียร  อินถาวร 
 ๑๑๔๒ นายวิเชียร  อินทวัน 
 ๑๑๔๓ นายวิญู  ดําริห 
 ๑๑๔๔ นายวิฑูร  โสภา 
 ๑๑๔๕ นายวิฑูรย  ทัศนีย 
 ๑๑๔๖ นายวิฑูรย  พิไชยแพทย 
 ๑๑๔๗ นายวิฑูรย  เยือกเย็น 
 ๑๑๔๘ นายวิฑูรย  วิเศษชุมพล 
 ๑๑๔๙ นายวิฑูรย  เอี่ยมคง 
 ๑๑๕๐ นายวิทยา  นวมจิตต 
 ๑๑๕๑ นายวิทยา  พันธศิริ 
 ๑๑๕๒ นายวิทยา  วัฒนชโนบล 
 ๑๑๕๓ นายวิทยา  ศรีสมบูรณ 
 ๑๑๕๔ นายวิทย  โตศรี 
 ๑๑๕๕ นายวินัย  เงินสมบัติ 
 ๑๑๕๖ นายวินัย  จิตรญาติ 

 ๑๑๕๗ นายวินัย  ทายเมือง 
 ๑๑๕๘ นายวินัย  นิโรจน 
 ๑๑๕๙ นายวินัย  เผือกฟก 
 ๑๑๖๐ นายวินัย  ศรีอาจ 
 ๑๑๖๑ นายวินัย  ศิริพงษไทย 
 ๑๑๖๒ นายวินัย  สวาง 
 ๑๑๖๓ นายวินัย  สุขประเสริฐ 
 ๑๑๖๔ นายวินิจ  พุมโพธิ์งาม 
 ๑๑๖๕ นายวินิจ  ภูครองนา 
 ๑๑๖๖ นายวินิจ  สังวาลย 
 ๑๑๖๗ นายวินิจ  หลีกภัย 
 ๑๑๖๘ นายวิบูลย   
  มหัคฆะกาญจนะ 
 ๑๑๖๙ นายวิบูลย  แสงบัวเผื่อน 
 ๑๑๗๐ นายวิบูลย  เอี่ยมสุภา 
 ๑๑๗๑ นายวิมล  พวงมาลัย 
 ๑๑๗๒ นายวิมล  สมสอาด 
 ๑๑๗๓ นายวิมล  อินทรสุข 
 ๑๑๗๔ นายวิมาน  อูสุวรรณ 
 ๑๑๗๕ นายวิระ  โขวุฒิธรรม 
 ๑๑๗๖ นายวิรัช  ชุติเวชานนท 
 ๑๑๗๗ นายวิรัช  สงวนไพบูลย 
 ๑๑๗๘ นายวิรัช  หวันประวัติ 
 ๑๑๗๙ นายวิรัตน  ถาวรนันท 
 ๑๑๘๐ นายวิรัตน  พงษเมน 
 ๑๑๘๑ นายวิรัตน  วรรธโนรมณ 
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 ๑๑๘๒ นายวิรัตน  หอมบุญ 
 ๑๑๘๓ นายวิโรจน  ฉัตรมงคล 
 ๑๑๘๔ นายวิโรจน  ศรีสันต 
 ๑๑๘๕ นายวิโรจน  สุขประเสริฐ 
 ๑๑๘๖ นายวิโรจน  โสตรโยม 
 ๑๑๘๗ นายวิโรช  สงวนชม 
 ๑๑๘๘ นายวิลาศ  สุทธิประภา 
 ๑๑๘๙ นายวิเศษ  สีดาตม 
 ๑๑๙๐ นายวิษณุ  รักษาวงษ 
 ๑๑๙๑ นายวิสุทธิ์  ปานแกว 
 ๑๑๙๒ นายวิสุทธิ์  สุวรรณศรี 
 ๑๑๙๓ นายวิสูตร  แกวสิงหโต 
 ๑๑๙๔ นายวิสูตร  ศรีวิโรจน 
 ๑๑๙๕ นายวีรวัฒน  โตสินธุ 
 ๑๑๙๖ นายวีระ  กันธพันธ 
 ๑๑๙๗ นายวีระ  ฉํ่าดวง 
 ๑๑๙๘ นายวีระ  เทพโยธิน 
 ๑๑๙๙ นายวีระ  พัชราพินิจฉัย 
 ๑๒๐๐ นายวีระ  มวงบุญ 
 ๑๒๐๑ นายวีระ  มันทยานนท  
 ๑๒๐๒ นายวีระ  โหมดแจง 
 ๑๒๐๓ นายวีระชัย  พูลประดิษฐ 
 ๑๒๐๔ นายวีระชาติ  จัทรคณา 
 ๑๒๐๕ นายวีระเชษฐ  เศวตนันทน 
 ๑๒๐๖ นายวีระพงษ  บรรดา 
 ๑๒๐๗ นายวีระพงษ  วงศเฉลียว 

 ๑๒๐๘ นายวีระพล  รัตนสิทธิพงษ 
 ๑๒๐๙ นายวีระพล  อุปรารัตน 
 ๑๒๑๐ นายวีระศักด์ิ  ทัศนีย 
 ๑๒๑๑ นายวุฒิไกร  สิทธิวงศ 
 ๑๒๑๒ นายวุฒิศักด์ิ  ณ  พัทลุง 
 ๑๒๑๓ นายวุฒิศาสตร   
  กระแสภาค 
 ๑๒๑๔ นายเวิน  โสมิตร 
 ๑๒๑๕ นายเวียน  จุลวัน 
 ๑๒๑๖ นายศรายุทธ  กรรเชียง 
 ๑๒๑๗ นายศรีนวล  นวลหงษ 
 ๑๒๑๘ นายศรีโพธิ์  ชารี 
 ๑๒๑๙ นายศักด์ิ  อิ่มสะอาด 
 ๑๒๒๐ นายศักด์ิชัย  นยโกวิทย 
 ๑๒๒๑ นายศักด์ิศรี  สุวรรณ 
 ๑๒๒๒ นายศักด์ิศิลป  วารุกา 
 ๑๒๒๓ นายศักด์ิสิทธิ์  จินตภูมิ 
 ๑๒๒๔ นายศิริ  คนสงา 
 ๑๒๒๕ นายศิริชัย  ฉํ่าตากอง 
 ๑๒๒๖ นายศิริเดช  พันธมุสุต 
 ๑๒๒๗ นางศิริลักษ  ทิมประเทือง 
 ๑๒๒๘ นายศิลปชัย  บัวเพชร 
 ๑๒๒๙ นายศุภรัตน  ญาณรัตน 
 ๑๒๓๐ นายเศวต  พันธุอุดม 
 ๑๒๓๑ นายสกล  ไชยชมภู 
 ๑๒๓๒ นายสงกรานต  หงษสิบสอง 
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 ๑๒๓๓ นายสงคราม  ฉายา 
 ๑๒๓๔ นายสงบ  เปกทอง 
 ๑๒๓๕ นายสงบ  ภูษี 
 ๑๒๓๖ นายสงวน  ไชยยอดวงษ 
 ๑๒๓๗ นายสงวน  พากเพียร 
 ๑๒๓๘ นายสงัด  นวมจิต 
 ๑๒๓๙ นายสงา  คําวงศ 
 ๑๒๔๐ นายสงา  ทัมพากร 
 ๑๒๔๑ นายสงา  พูนเพิ่ม 
 ๑๒๔๒ นายสงา  มาดี 
 ๑๒๔๓ นายสงา  สุวรรณจักร 
 ๑๒๔๔ นายสงุน  บัวบุตร 
 ๑๒๔๕ นายสถิต  พิเลิศ 
 ๑๒๔๖ นายสนชัย  ออนอุระ 
 ๑๒๔๗ นายสนธยา  สุทธิรักษ 
 ๑๒๔๘ นายสนอง  กอนทอง 
 ๑๒๔๙ นายสนอง  จันทิมา 
 ๑๒๕๐ นายสนอง  ชูกลิ่น 
 ๑๒๕๑ นายสนอง  บุญนิ่ม 
 ๑๒๕๒ นายสนอง  มั่นจันทร 
 ๑๒๕๓ นายสนอง  สุขอราม 
 ๑๒๕๔ นายสนอง  อิ่มเจริญ 
 ๑๒๕๕ นายสนั่น  ขาวถิน 
 ๑๒๕๖ นายสนั่น  ควรคิด 
 ๑๒๕๗ นายสนั่น  แจมอุทัย 
 ๑๒๕๘ นายสนั่น  ฟอกสันเทียะ 

 ๑๒๕๙ นายสนั่น  ล้ิมเฮงสิน 
 ๑๒๖๐ นายสนั่น  วุฒิเจริญ 
 ๑๒๖๑ นายสนาม  อาจองค 
 ๑๒๖๒ นายสนิด  ชางเทศ 
 ๑๒๖๓ นายสนิท  จันทรบัว 
 ๑๒๖๔ นายสนิท  เซิงไผ 
 ๑๒๖๕ นายสนิท  รัตนโชนะ 
 ๑๒๖๖ นายสม  กฤษวงษ 
 ๑๒๖๗ นายสมเกียรติ  เกตุหนู 
 ๑๒๖๘ นายสมเกียรติ  แกวเงิน 
 ๑๒๖๙ นายสมเกียรติ  พุมแดง 
 ๑๒๗๐ นายสมควร  ขาวมาก 
 ๑๒๗๑ นายสมควร  จันทรา 
 ๑๒๗๒ นายสมควร  ดีเมือง 
 ๑๒๗๓ นายสมควร  ทองแผน 
 ๑๒๗๔ นายสมควร  บัวทรัพย 
 ๑๒๗๕ นายสมควร  พายค้ิว 
 ๑๒๗๖ นายสมควร  ภูพาดสี 
 ๑๒๗๗ นายสมควร  ยอดสุวรรณ 
 ๑๒๗๘ นายสมคิด  ไชยศรีสุทธิ์ 
 ๑๒๗๙ นายสมคิด  ทองรวง 
 ๑๒๘๐ นายสมคิด  เนียมนัด 
 ๑๒๘๑ นายสมคิด  ปญญาธร 
 ๑๒๘๒ นายสมคิด  เมืองสง 
 ๑๒๘๓ นายสมคิด  วรรณภัย 
 ๑๒๘๔ นายสมคิด  สิงหดี 
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 ๑๒๘๕ นายสมคิด  หอมสนิท 
 ๑๒๘๖ นายสมจิต  อบมาลี 
 ๑๒๘๗ นายสมจิตต  จุนเจริญวงศา 
 ๑๒๘๘ นายสมจิตต  สุขอินทร 
 ๑๒๘๙ นายสมจิตร  บําเรอจิตร 
 ๑๒๙๐ นายสมจิตร  พูลพิพิธ 
 ๑๒๙๑ นายสมจิตร  ศรีเอี่ยม 
 ๑๒๙๒ นายสมเจตน  จันทรคง 
 ๑๒๙๓ นายสมเจตน  ปนเทพ 
 ๑๒๙๔ นายสมเจตน  รําพึง 
 ๑๒๙๕ นายสมใจ  จํานงศาสตร 
 ๑๒๙๖ นายสมใจ  นกแกว 
 ๑๒๙๗ นายสมใจ  เอี่ยมพนัธ 
 ๑๒๙๘ นายสมชัย  บูรณสิน 
 ๑๒๙๙ นายสมชาติ  วันทาม ิ
 ๑๓๐๐ นายสมชาย  เกาะเทียน 
 ๑๓๐๑ นายสมชาย  ชัยศิริ 
 ๑๓๐๒ นายสมชาย  โตใจ 
 ๑๓๐๓ นายสมชาย  ทองพันธ 
 ๑๓๐๔ นายสมชาย  บุญสุทธ ิ
 ๑๓๐๕ นายสมชาย  ปาละกูล 
 ๑๓๐๖ นายสมชาย  พยุงกิจ 
 ๑๓๐๗ นายสมชาย  วรสาย 
 ๑๓๐๘ นายสมชาย  วุฒิยานันท 
 ๑๓๐๙ นายสมชาย  สิงหนาท 
 ๑๓๑๐ นายสมชาย  สุขสมบูรณ 

 ๑๓๑๑ นายสมชาย  หอมชืน่ 
 ๑๓๑๒ นายสมชาย  อมรสิน 
 ๑๓๑๓ นายสมชาย  อินทรไชโย 
 ๑๓๑๔ นายสมชิต  เพ็งพลกรัง 
 ๑๓๑๕ นายสมเดช  ขวัญเพ็ง 
 ๑๓๑๖ นายสมเดช  โตพัฒนกุล 
 ๑๓๑๗ นายสมเดช  โพธิ์ทอง 
 ๑๓๑๘ นายสมทรง  ทาวัง 
 ๑๓๑๙ นายสมนึก  กระแจม 
 ๑๓๒๐ นายสมนึก  เกตุเกลา 
 ๑๓๒๑ นายสมนึก  เกิดแยม 
 ๑๓๒๒ นายสมนึก  ชุมชื่น 
 ๑๓๒๓ นายสมนึก  เตชะธนะชัย 
 ๑๓๒๔ นายสมนึก  โตสิงห 
 ๑๓๒๕ นายสมนึก  ทองดวง 
 ๑๓๒๖ นายสมนึก  ทองสุข 
 ๑๓๒๗ นายสมนึก  มาแกว 
 ๑๓๒๘ นายสมนึก  มแีสน 
 ๑๓๒๙ นายสมนึก  ศรีแจม 
 ๑๓๓๐ นายสมนึก  สังขทอง 
 ๑๓๓๑ นายสมบัติ  แกวโสนด 
 ๑๓๓๒ นายสมบัติ  ไกรอุดม 
 ๑๓๓๓ นายสมบัติ  จันทรเหลือง 
 ๑๓๓๔ นายสมบัติ  ฉุนตู 
 ๑๓๓๕ นายสมบัติ  พุทธโกสัย 
 ๑๓๓๖ นายสมบัติ  สาลี่ 
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 ๑๓๓๗ นายสมบุญ  ไกรอุดม 
 ๑๓๓๘ นายสมบุญ  ขุนไกร 
 ๑๓๓๙ นายสมบุญ  ออนฉํ่า 
 ๑๓๔๐ นายสมบูรณ  เกิดสําราญ 
 ๑๓๔๑ นายสมบูรณ  ขีปนวัฒนา 
 ๑๓๔๒ นายสมบูรณ  จันทรบัว 
 ๑๓๔๓ นายสมบูรณ  ชัยชมภู 
 ๑๓๔๔ นายสมบูรณ  ไชยสมบัติ 
 ๑๓๔๕ นายสมบูรณ  ญาณปญญา 
 ๑๓๔๖ นายสมบูรณ  บางเหลื่อม 
 ๑๓๔๗ นายสมบูรณ  บุญฤทธิ ์
 ๑๓๔๘ นายสมบูรณ  ปจทมิตร 
 ๑๓๔๙ นายสมบูรณ  ฤทธิ์จันอัด 
 ๑๓๕๐ นายสมบูรณ  ศิริอํามาตร 
 ๑๓๕๑ นายสมบูรณ  สุดทอง 
 ๑๓๕๒ นายสมปอง  พิณพาทย 
 ๑๓๕๓ นายสมปอง  อึ้งสกุล 
 ๑๓๕๔ นายสมพงษ  แกวสพาน 
 ๑๓๕๕ นายสมพงษ  ขันธสูงเนิน 
 ๑๓๕๖ นายสมพงษ  ขาวถิน 
 ๑๓๕๗ นายสมพงษ  ขุมบุญโต 
 ๑๓๕๘ นายสมพงษ  ธรรมพรต 
 ๑๓๕๙ นายสมพงษ  นามประเทือง 
 ๑๓๖๐ นายสมพงษ  พราหมชื่น 
 ๑๓๖๑ นายสมพงษ  พันธนอย 
 ๑๓๖๒ นายสมพงษ  รมเย็น 

 ๑๓๖๓ นายสมพงษ  เลาสุวรรณ 
 ๑๓๖๔ นายสมพงษ  ไวทยาชีวะ 
 ๑๓๖๕ นายสมพงษ  สดชื่น 
 ๑๓๖๖ นายสมพงษ  สวางเนตร 
 ๑๓๖๗ นายสมพงษ  สังขปาน 
 ๑๓๖๘ นายสมพงษ  สีชมภู 
 ๑๓๖๙ นายสมพงษ  หงษทอง 
 ๑๓๗๐ นายสมพงษ  เอี่ยมสําอางค 
 ๑๓๗๑ นายสมพจน  ศรีนิลพันธุ 
 ๑๓๗๒ นายสมพร  กันภัย 
 ๑๓๗๓ นายสมพร  กําเหนิดรัตน 
 ๑๓๗๔ นายสมพร  เทพสูตร 
 ๑๓๗๕ นายสมพร  บุญสง 
 ๑๓๗๖ นายสมพร  ปยจันทร 
 ๑๓๗๗ นายสมพร  พันธุม ี
 ๑๓๗๘ นายสมพร  สุพรรณชาติ 
 ๑๓๗๙ วาที่รอยตรี  สมพล   
  สาบุญเสริม 
 ๑๓๘๐ นายสัมพันธ  สิงหวิเศษ 
 ๑๓๘๑ นายสมพาน  บุญคุม 
 ๑๓๘๒ นายสมพิศ  เอี่ยมเพชร 
 ๑๓๘๓ นายสมภพ  ออนละไม 
 ๑๓๘๔ นายสมโภชน  วันวิเวก 
 ๑๓๘๕ นายสมมาตร  อินทนะ 
 ๑๓๘๖ นายสมมาศ  เฟองถี ่
 ๑๓๘๗ นายสมร  ญาณกาย 
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 ๑๓๘๘ นายสมลักษณ  พรหมศร 
 ๑๓๘๙ นายสมลักษณ  ศรีพิพิธโภคา 
 ๑๓๙๐ นายสมศักด์ิ  ก๊ักโสภณ 
 ๑๓๙๑ นายสมศักด์ิ  เกิดเจริญ 
 ๑๓๙๒ นายสมศักด์ิ  เกิดศักด์ิ 
 ๑๓๙๓ นายสมศักด์ิ  คุมภัย 
 ๑๓๙๔ นายสมศักด์ิ  งามสมหาร 
 ๑๓๙๕ นายสมศักด์ิ  จ๋ิวเชื้อพนัธุ 
 ๑๓๙๖ นายสมศักด์ิ  เจริญศรี 
 ๑๓๙๗ นายสมศักด์ิ  เจริญสุข 
 ๑๓๙๘ นายสมศักด์ิ  ชวนะเวช 
 ๑๓๙๙ นายสมศักด์ิ  ทับอินทร 
 ๑๔๐๐ นายสมศักด์ิ  เที่ยงตรง 
 ๑๔๐๑ นายสมศักด์ิ  ธรรมนิยม 
 ๑๔๐๒ นายสมศักด์ิ  ปญญาสมบัติ 
 ๑๔๐๓ นายสมศักด์ิ  ปนทอง 
 ๑๔๐๔ นายสมศักด์ิ  พิศฆชํานาญ 
 ๑๔๐๕ นายสมศักด์ิ  พุมแดง 
 ๑๔๐๖ นายสมศักด์ิ  เพ็ญจรูญ 
 ๑๔๐๗ นายสมศักด์ิ  ฟกสอน 
 ๑๔๐๘ นายสมศักด์ิ  ภูฆัง 
 ๑๔๐๙ นายสมศักด์ิ  มุกดา 
 ๑๔๑๐ นายสมศักด์ิ  รอดคํา 
 ๑๔๑๑ นายสมศักด์ิ  รอดมุย 
 ๑๔๑๒ นายสมศักด์ิ  ล้ิมศิลวัฒนา 
 ๑๔๑๓ นายสมศักด์ิ  สวนสุวรรณ 

 ๑๔๑๔ นายสมศักด์ิ  สิงหรัตน 
 ๑๔๑๕ นายสมศักด์ิ  สุดหอม 
 ๑๔๑๖ นายสมศักด์ิ  เสือพันธ 
 ๑๔๑๗ นายสมศักด์ิ  เหมือนแมน 
 ๑๔๑๘ นายสมศักด์ิ  อันทศูตย 
 ๑๔๑๙ นายสมสง  เรืองหิรัญ 
 ๑๔๒๐ นายสมสิทธิ์  จันตาวงค 
 ๑๔๒๑ นายสมสุข  มูลทองคํา 
 ๑๔๒๒ นายสมหมาย  ขาวสะอาด 
 ๑๔๒๓ นายสมหมาย  ครองสิงห  
 ๑๔๒๔ นายสมหวัง  จันทอน 
 ๑๔๒๕ นายสมหวัง  นาทอง 
 ๑๔๒๖ นายสมัย  กร่ิมใจ 
 ๑๔๒๗ นายสมัย  ใจกลา 
 ๑๔๒๘ นายสมัย  แปงคํา 
 ๑๔๒๙ นายสมัย  พลพิลา 
 ๑๔๓๐ นายสมาน  กรเพชร 
 ๑๔๓๑ นายสมาน  กองแกว 
 ๑๔๓๒ นายสมาน  เกตุปน 
 ๑๔๓๓ นายสมาน  จันทวงศ 
 ๑๔๓๔ นายสมาน  ญาณสิทธิ ์
 ๑๔๓๕ นายสมาน  นชุงอน 
 ๑๔๓๖ นายสมาน  พรหมภา 
 ๑๔๓๗ นายสมาน  ภูลบศรี 
 ๑๔๓๘ นายสมาน  ศรีประเสริฐ 
 ๑๔๓๙ นายสมาน  สอนชา 
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 ๑๔๔๐ นายสมานพงษ   
  เอี่ยมสอาด 
 ๑๔๔๑ นายสมุทร  ภูมาลัย 
 ๑๔๔๒ นายสระ  ทองสวาง 
 ๑๔๔๓ นายสริ  ทองรอด 
 ๑๔๔๔ นายสละ  เกตุไชโย 
 ๑๔๔๕ นายสละ  คังคายะ 
 ๑๔๔๖ นายสละ  ฤทธิ์เดช 
 ๑๔๔๗ นายสวง  เกตุสถิตย 
 ๑๔๔๘ นายสวง  แสนคํา 
 ๑๔๔๙ นายสวรรค  สุนันทานนท 
 ๑๔๕๐ นายสวัสด์ิ  จันทร 
 ๑๔๕๑ นายสวัสด์ิ  ตุมทอง 
 ๑๔๕๒ นายสวัสด์ิ  เปยตัน 
 ๑๔๕๓ นายสวัสด์ิ  พินิจนารถ 
 ๑๔๕๔ นายสวัสด์ิ  พึ่งสังวรณ 
 ๑๔๕๕ นายสวัสด์ิ  ย้ิมยวล 
 ๑๔๕๖ นายสวัสด์ิ  ศรีพัฒนพงษ 
 ๑๔๕๗ นายสวัสด์ิ  สีเล 
 ๑๔๕๘ นายสวัสด์ิ  หาญธัญญกรรม 
 ๑๔๕๙ นายสวาง  กุลสุวรรณ 
 ๑๔๖๐ นายสวาง  โคตุธา 
 ๑๔๖๑ นายสวาง  พันธุแกว 
 ๑๔๖๒ นายสวาง  สวยงาม 
 ๑๔๖๓ นายสหัส  อิศวภา 
 ๑๔๖๔ นายสหัส  อุตมานันท 

 ๑๔๖๕ นายสอย  ลาภหลาย 
 ๑๔๖๖ นายสอาด  หมอชาง 
 ๑๔๖๗ นายสอิ้ง  ทองจีน 
 ๑๔๖๘ นายสะเทือน  นครศรี 
 ๑๔๖๙ นายสะอาด  นิ่มละมูล 
 ๑๔๗๐ นายสะอาด  ผาเจริญ 
 ๑๔๗๑ นายสะอาด  มาลัย 
 ๑๔๗๒ นายสังข  โรจนบวร 
 ๑๔๗๓ นายสังคม  พหลทัพ 
 ๑๔๗๔ นายสังวร  สุวรรณ 
 ๑๔๗๕ นายสังวรณ  แดงนอย 
 ๑๔๗๖ นายสังเวียน  ชุลีวันท 
 ๑๔๗๗ นายสังเวียน  อ่ําสวิง 
 ๑๔๗๘ นายสัญชัย  หาญฤทธิ์ 
 ๑๔๗๙ นายสัญญา  สังฆสุวรรณ 
 ๑๔๘๐ นายสันติ  พัฒนภักดี 
 ๑๔๘๑ นายสันติ  เพ็ชรชะ 
 ๑๔๘๒ นายสันต  กมลวิจิตร 
 ๑๔๘๓ นายสันต  วงษมี 
 ๑๔๘๔ นายสันต  วัฒนกุล 
 ๑๔๘๕ นายสันต  เสริมกลิ่น 
 ๑๔๘๖ นายสันธิพงษ  คังคายะ 
 ๑๔๘๗ นายสัมชัย  พรหมศรี 
 ๑๔๘๘ นายสัมพันธ  ต้ังชั้ว 
 ๑๔๘๙ นายสัมพันธ  เตาจันทร 
 ๑๔๙๐ นายสัมพันธ  หิรัญพต 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๔๙๑ นายสัมฤทธิ์  ตรีเหรา 
 ๑๔๙๒ นายสัมศักด์ิ  เสือพันธ 
 ๑๔๙๓ นายสาธร  ศรีนวลขาว 
 ๑๔๙๔ นายสาธร  ศุภรปริญญา 
 ๑๔๙๕ นายสานิตย  ศรีสารคาม 
 ๑๔๙๖ นายสามเกลียว  พายค้ิว 
 ๑๔๙๗ นายสามล  บัวเลิง 
 ๑๔๙๘ นายสามารถ  บุญสนอง 
 ๑๔๙๙ นายสามารถ  โพธิสุวรรณ 
 ๑๕๐๐ นายสามารถ  โอภางคกูร 
 ๑๕๐๑ นายสายัณห  ดีวิจารณ 
 ๑๕๐๒ นายสายัณห  ทิมสถิตย 
 ๑๕๐๓ นายสายัณห  ไมตรีจิตร 
 ๑๕๐๔ นายสายัณห  สุขปยังคุ 
 ๑๕๐๕ นายสาโรช  เทียนโชติ 
 ๑๕๐๖ นายสาลี  เสสนนท 
 ๑๕๐๗ นายสําเนียง  นิลเกตุ 
 ๑๕๐๘ นายสําเนียง  มีสําลี 
 ๑๕๐๙ นายสําเนียง  สุวรรณ 
 ๑๕๑๐ นายสําเนียง  อินทรจักร 
 ๑๕๑๑ นายสํารวย  แกวชัยภูมิ 
 ๑๕๑๒ นายสํารวย  คํานิ่มนวล 
 ๑๕๑๓ นายสํารวย  เซ็นเชาวนิช 
 ๑๕๑๔ นายสํารวย  นุยปรี 
 ๑๕๑๕ นายสํารวย  พัวเจริญ 
 ๑๕๑๖ นายสํารวย  สังขวงษ 

 ๑๕๑๗ นายสํารวย  อาสวน 
 ๑๕๑๘ นายสํารอง  โพธิ์ชัย 
 ๑๕๑๙ นายสํารอง  ศรีขํา 
 ๑๕๒๐ นายสํารอง  ศิริมงคล 
 ๑๕๒๑ นายสําราญ  ฉายแสง 
 ๑๕๒๒ นายสําราญ  โตพัฒนกุล 
 ๑๕๒๓ นายสําราญ  ภักดีสม 
 ๑๕๒๔ นายสําราญ  แยมเดช 
 ๑๕๒๕ นายสําราญ  ฤกษถวิล 
 ๑๕๒๖ นายสําราญ  อยูยัง 
 ๑๕๒๗ นายสําเริง  กันตะวงศ 
 ๑๕๒๘ นายสําเริง  เชตุสุวรรณ 
 ๑๕๒๙ นายสําเริง  ทองแกว 
 ๑๕๓๐ นายสําเริง  ทักษิณ 
 ๑๕๓๑ นายสําเริง  พรหมรักษา 
 ๑๕๓๒ นายสําเริง  ภูยาธร 
 ๑๕๓๓ นายสําเริง  ศรีโพธิ์ 
 ๑๕๓๔ นายสําเริง  โสมศรี 
 ๑๕๓๕ นายสําเริง  เอี่ยมประไพ 
 ๑๕๓๖ นายสําลี  แสนชมภู 
 ๑๕๓๗ นายสิงห  มั่งมูล 
 ๑๕๓๘ นายสิงหคํา  คําปาแฝง 
 ๑๕๓๙ นายสิงหคํา  ชัยพรหมมา 
 ๑๕๔๐ นายสิงหคูณ  สมเสนาะ 
 ๑๕๔๑ นายสิงหโต  อินทรแสง 
 ๑๕๔๒ นายสิทธิ  ทองเที่ยง 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๕๔๓ นายสิทธิชัย  ดิษาภิรมย 
 ๑๕๔๔ นายสิทธิชัย  สุขมวง 
 ๑๕๔๕ นายสิทธิพงศ  พูทอง 
 ๑๕๔๖ นายสิทธิพงศ  มูลธง 
 ๑๕๔๗ นายสิทธิพงษ  อุนแทน 
 ๑๕๔๘ นายสินชัย  โครพ 
 ๑๕๔๙ นายสี  สิงหคําปอง 
 ๑๕๕๐ นายสีชาติ  จันทรสุวรรณ 
 ๑๕๕๑ นายสีมา  พรมยศ 
 ๑๕๕๒ นายสีลา  สิงหจันลา 
 ๑๕๕๓ นายสีหราช  มณีเนตร 
 ๑๕๕๔ นายสีห  หมุดเชื้อ 
 ๑๕๕๕ นายสุกษม  โสภณางกูร 
 ๑๕๕๖ นายสุกิจ  เฉลิมกลิ่น 
 ๑๕๕๗ นายสุกิจ  ทรัพยประเสริฐ 
 ๑๕๕๘ นายสุกิจ  ลาคํา 
 ๑๕๕๙ นายสุข  มะโนสอน 
 ๑๕๖๐ นายสุขแกว  อินตะสาร 
 ๑๕๖๑ นายสุขสันต  คํามี 
 ๑๕๖๒ นายสุขุม  จิตตใจดี 
 ๑๕๖๓ นายสุขุม  สวางกาล 
 ๑๕๖๔ นายสุโข  กออําไพ 
 ๑๕๖๕ นายสุจินต  ไกวัลเกษบุษย 
 ๑๕๖๖ นายสุจินต  ศรีจันทร 
 ๑๕๖๗ นายสุชาติ  ดอนพุดซา 
 ๑๕๖๘ นายสุชาติ  เทศรังษี 

 ๑๕๖๙ นายสุชาติ  สายะสมิต 
 ๑๕๗๐ นายสุชาติ  แสวงทอง 
 ๑๕๗๑ นายสุชิน  รอดไม 
 ๑๕๗๒ นายสุชีพ  ภาพันธุ 
 ๑๕๗๓ นายสุเชษฐ  สุวรรณรัตน 
 ๑๕๗๔ นายสุดเขตต  พันธุจงเจริญ 
 ๑๕๗๕ นายสุดสาคร  ดีคํา 
 ๑๕๗๖ นายสุทธิ  อวยกลาง 
 ๑๕๗๗ นายสุทธิชัย  มังคลัษเฐียร 
 ๑๕๗๘ นายสุทธิชัย  สโรบล 
 ๑๕๗๙ นายสุทธินันท  ชิดไทย 
 ๑๕๘๐ นายสุทธิพงษ  เผาวิบูล 
 ๑๕๘๑ นายสุทธิรัตน  ชูสนิท 
 ๑๕๘๒ นายสุทน  สมสมัย 
 ๑๕๘๓ นายสุทศ  ขุนจร 
 ๑๕๘๔ นายสุทัน  โมรา 
 ๑๕๘๕ นายสุทัศน  พัวพันธุ 
 ๑๕๘๖ นายสุทัศน  มลาวาสน 
 ๑๕๘๗ นายสุทัศน  เมืองนิล 
 ๑๕๘๘ นายสุทัศน  ศรีธรรมรักษ 
 ๑๕๘๙ นายสุทิน  ดีมาก 
 ๑๕๙๐ นายสุทิน  ประทุมตัง 
 ๑๕๙๑ นายสุทิน  ภมรพล 
 ๑๕๙๒ นายสุทิน  มณีสวางวงศ 
 ๑๕๙๓ นายสุทิน  มุสิเกตุ 
 ๑๕๙๔ นายสุทิน  อารีไทย 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๕๙๕ นายสุเทพ  โคนหราย 
 ๑๕๙๖ นายสุเทพ  จันทรฉาย 
 ๑๕๙๗ นายสุเทพ  ทองขจร 
 ๑๕๙๘ นายสุเทพ  ธีระเพียร 
 ๑๕๙๙ นายสุเทพ  นวมออน 
 ๑๖๐๐ นายสุเทพ  นิยม 
 ๑๖๐๑ นายสุเทพ  พิธกิจ 
 ๑๖๐๒ นายสุเทพ  ไมสูญผล 
 ๑๖๐๓ นายสุเทพ  ศรีคําออน 
 ๑๖๐๔ นายสุเทพ  สีมวง 
 ๑๖๐๕ นายสุเทพ  เอี่ยมคง 
 ๑๖๐๖ นายสุธน  โนรี 
 ๑๖๐๗ นายสุธน  ระงับจิตต 
 ๑๖๐๘ นายสุธี  ดิษผล 
 ๑๖๐๙ นายสุธี  ร่ืนภาคพจน 
 ๑๖๑๐ นายสุธี  วิเศษสุนทรสกุล 
 ๑๖๑๑ นายสุนทร  แกวรอด 
 ๑๖๑๒ นายสุนทร  คงใจ 
 ๑๖๑๓ นายสุนทร  ชินกร 
 ๑๖๑๔ นายสุนทร  แตงออน 
 ๑๖๑๕ นายสุนทร  ทีประต้ิว 
 ๑๖๑๖ นายสุนทร  ไทยมอญ 
 ๑๖๑๗ นายสุนทร  นามศรีอุน 
 ๑๖๑๘ นายสุนทร  วทัญู 
 ๑๖๑๙ นายสุนทร  สุดปาน 
 ๑๖๒๐ นายสุนันทชัย  แสงพลาย 

 ๑๖๒๑ นายสุนันท  คงเมือง 
 ๑๖๒๒ นายสุนันท  บุญปลูก 
 ๑๖๒๓ นายสุบิน  ศรีมณฑา 
 ๑๖๒๔ นายสุบิน  อูสุวรรณ 
 ๑๖๒๕ นายสุพจ  เกียรติกุลพัฒนา 
 ๑๖๒๖ นายสุพจน  แจงประจักษ 
 ๑๖๒๗ นายสุพจน  บุญประสม 
 ๑๖๒๘ นายสุพจน  ประไพศิลป 
 ๑๖๒๙ นายสุพจน  ปาณสมบูรณ 
 ๑๖๓๐ นายสุพจน  ปยะกุล 
 ๑๖๓๑ นายสุพจน  พวงลา 
 ๑๖๓๒ นายสุพจน  โพธิ์ทอง 
 ๑๖๓๓ นายสุพล  กังสนานนท 
 ๑๖๓๔ นายสุพล  แกวสถิตย 
 ๑๖๓๕ นายสุพล  คลายอุดม 
 ๑๖๓๖ นายสุพัฒน  สิทธิวงศ 
 ๑๖๓๗ นายสุพัฒน  โภคา 
 ๑๖๓๘ นายสุพัฒน  สุภาวรรณ 
 ๑๖๓๙ นายสุภกิจ  ชูสกุล 
 ๑๖๔๐ นายสุภชัย  สุวรรณกูฎ 
 ๑๖๔๑ นายสุภาพ  สิมาชัย 
 ๑๖๔๒ นายสุภาว  หาญแรง 
 ๑๖๔๓ นายสุเมธ  สงาโสภณ 
 ๑๖๔๔ นายสุรกิติ  เกษมสุข 
 ๑๖๔๕ นายสุรจักร  แจงแสง 
 ๑๖๔๖ นายสุรจิตต  แดงกระจาง 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๖๔๗ นายสุรชัย  เจริญศิลป 
 ๑๖๔๘ นายสุรชัย  อาจวงษ 
 ๑๖๔๙ นายสุรชาติ  กมลวิจิตร 
 ๑๖๕๐ นายสุรเดช  พุมออน 
 ๑๖๕๑ นายสุรทิน  ศิวะบุณย 
 ๑๖๕๒ นายสุรนาท  บุญมา 
 ๑๖๕๓ นายสุรพงษ  เตชะชนะชัย 
 ๑๖๕๔ นายสุรพล  เกล็ดพลี 
 ๑๖๕๕ นายสุรพล  แกวแดง 
 ๑๖๕๖ นายสุรพล  เปรมปลื้ม 
 ๑๖๕๗ นายสุรพล  พรพิมล 
 ๑๖๕๘ นายสุรพล  พวงทอง 
 ๑๖๕๙ นายสุรพล  ล้ิมรสธรรม 
 ๑๖๖๐ นายสุรพล  อุนเจริญ 
 ๑๖๖๑ นายสุรวัฒน  บุญโต 
 ๑๖๖๒ นายสุรศักด์ิ  แซแบะ 
 ๑๖๖๓ นายสุรสิทธิ์  รักสันติศานติ 
 ๑๖๖๔ นายสุระ  จรเทศ 
 ๑๖๖๕ นายสุรัตน  ปรองดอง 
 ๑๖๖๖ นายสุรินทร  แกวสุข 
 ๑๖๖๗ นายสุรินทร  ขวัญแกว 
 ๑๖๖๘ นายสุรินทร  ธีรัทธานนท 
 ๑๖๖๙ นายสุรินทร  ปลื้มคิด 
 ๑๖๗๐ นายสุรินทร  โพธิ์ไพจิตร 
 ๑๖๗๑ นายสุริยงค  รักบุญ 
 ๑๖๗๒ นายสุริยา  ภูระยา 

 ๑๖๗๓ นายสุรีย  สอนสังข 
 ๑๖๗๔ นายสุวรรณ  ทองยอย 
 ๑๖๗๕ นายสุวรรณ  แสงปน 
 ๑๖๗๖ นายสุวรรณ  อยูสุข 
 ๑๖๗๗ นายสุวรรณ  ฉายวิจิตต 
 ๑๖๗๘ นายสุวัฒน  เดือนจะโปะ 
 ๑๖๗๙ นายสุวัฒน  เทียมทิพร 
 ๑๖๘๐ นายสุวัฒน  โรจนาธนกุล 
 ๑๖๘๑ นายสุวัฒน  วัชรเจริญ 
 ๑๖๘๒ นายสุวัฒน  ศรีเมืองสุข 
 ๑๖๘๓ นายสุวิทย  แกวใจรักษ 
 ๑๖๘๔ นายสุวิทย  แซต้ัง 
 ๑๖๘๕ นายสุวิทย  บุญญพิชญกิจ 
 ๑๖๘๖ นายสุวิทย  ใบหมาด 
 ๑๖๘๗ นายสุวิทย  พรอโนทัย 
 ๑๖๘๘ นายสุวิทย  วรรณปยะรัตน 
 ๑๖๘๙ นายสุวิน  ทัดชัยโย 
 ๑๖๙๐ นายสุวิน  มวงงาม 
 ๑๖๙๑ นายเสกสรร  มีมานะ 
 ๑๖๙๒ นายเสง่ียม  มีเพชร 
 ๑๖๙๓ นายเสง่ียม  วิชาสุ 
 ๑๖๙๔ นายเสถียร  ฉํ่าแฉลม 
 ๑๖๙๕ นายเสถียร  ประสิทธิ์เขตกิจ 
 ๑๖๙๖ นายเสถียร  รัตนนุพงศ 
 ๑๖๙๗ นายเสถียร  ศรีคําปน 
 ๑๖๙๘ นายเสนห  เณรงาม 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๖๙๙ นายเสนห  ปาละวงษ 
 ๑๗๐๐ นายเสนห  พงษพัฒน 
 ๑๗๐๑ นายเสนห  สวยไชยศรี 
 ๑๗๐๒ นายเสนห  สังขวุฒิ 
 ๑๗๐๓ นายเสนห  สิทธิชัย 
 ๑๗๐๔ นายเสนห  สุขเกษม 
 ๑๗๐๕ นายเสนอ  ขอบุญ 
 ๑๗๐๖ นายเสนอ  งามจริง 
 ๑๗๐๗ นายเสนอ  ทองแวน 
 ๑๗๐๘ นายเสนอ  เพช็รนิล 
 ๑๗๐๙ นายเสนอ  หลากสุขถม 
 ๑๗๑๐ นายเสนาะ  วงษสําริตย 
 ๑๗๑๑ นายเสมอ  พลเย่ียม 
 ๑๗๑๒ นายเสมอ  วัชรโชติ 
 ๑๗๑๓ นายเสมา  คงทิม 
 ๑๗๑๔ นายเสมือน  กระตายทอง 
 ๑๗๑๕ นายเสริมชัย  คงใหม 
 ๑๗๑๖ นายเสริมพันธ  สงาเมือง 
 ๑๗๑๗ นายเสริมสุข  อรุณรัตน 
 ๑๗๑๘ นายเสรี  กุศลการณ 
 ๑๗๑๙ นายเสรี  ปากหวาน 
 ๑๗๒๐ นายเสรี  พราหมณโชติ 
 ๑๗๒๑ นายเสรี  แยมคลาย 
 ๑๗๒๒ นายเสรี  วัชรางกูร 
 ๑๗๒๓ นายเสรี  ศิลธร 
 ๑๗๒๔ นายเสวก  กันตนิกูล 

 ๑๗๒๕ นายเสวก  จํารัสรักษ 
 ๑๗๒๖ นายเสวก  ปลั่งดี 
 ๑๗๒๗ นายเสวก  รุงแจง 
 ๑๗๒๘ นายเสวตร  ลินิฐฎา 
 ๑๗๒๙ นายเสวียน  พูลเงิน 
 ๑๗๓๐ นายแสง  บุญงาม 
 ๑๗๓๑ นายแสวง  เบ็ญพาด 
 ๑๗๓๒ นายโสภณ  ใจสมิง 
 ๑๗๓๓ นายโสภณ  นิลรัตน 
 ๑๗๓๔ นายโสภณ  เยาวดวง 
 ๑๗๓๕ นายโสภณ  ศรีรักษา 
 ๑๗๓๖ นายโสภณย  หอมสุวรรณ 
 ๑๗๓๗ นายโสภิต  แจงฉาย 
 ๑๗๓๘ นายโสมนัส  สุทธิโอฬาร 
 ๑๗๓๙ นายใส  ภูคอย 
 ๑๗๔๐ นายไสว  เคร่ืองจันทร 
 ๑๗๔๑ นายไสว  ชมกลิ่น 
 ๑๗๔๒ นายไสว  นุมนอย 
 ๑๗๔๓ นายไสว  วงศมาตย 
 ๑๗๔๔ นายหนอย  อาจเอี่ยม 
 ๑๗๔๕ นายหนูพิศ  แสงสวาง 
 ๑๗๔๖ นายหนูวาส  วาดวงศี 
 ๑๗๔๗ นายหนูแสง  ทริรัมย 
 ๑๗๔๘ นายหยุน  ฮวบเอม 
 ๑๗๔๙ นายหวล  ศรีวงศ 
 ๑๗๕๐ นายหิรัญ  ต้ังเจริญ 
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 ๑๗๕๑ นายหิรัญ  นามทอง 
 ๑๗๕๒ นายเหรียญ  มณีมูล 
 ๑๗๕๓ นายเหลี่ยม  ทองสุข 
 ๑๗๕๔ นายแหลมทอง  ไชยนนัท 
 ๑๗๕๕ นายไหม  นาพรม 
 ๑๗๕๖ นายองศินท  ประพันธเนติวุฒ ิ
 ๑๗๕๗ นายองอาจ  เจริญศิลป 
 ๑๗๕๘ นายองอาจ  ดาวเรือง 
 ๑๗๕๙ นายอดิชัย  ธารีลาภ 
 ๑๗๖๐ นายอดิเรก  เลหบานเกาะ 
 ๑๗๖๑ นายอดิศร  สหาวุธ  ณ  อยุธยา 
 ๑๗๖๒ นายอดุลย  ชมเดช 
 ๑๗๖๓ นายอดุลย  ไทยสันติสุข 
 ๑๗๖๔ นายอดุลย  เพาะปลูก 
 ๑๗๖๕ นายอดุลย  ศรีเจริญ 
 ๑๗๖๖ นายอดุลย  สวรรคทัด 
 ๑๗๖๗ นายอดุลย  สุขแสน 
 ๑๗๖๘ นายอติชัย  ธารีลาภ 
 ๑๗๖๙ นายอติชาต  ชนาชินรัฐ 
 ๑๗๗๐ นายอทินยา  สุดสาย 
 ๑๗๗๑ นายอนนต  บุญม ี
 ๑๗๗๒ นายอนนท  เชื้อวงค 
 ๑๗๗๓ นายอนันต  กิจนพ 
 ๑๗๗๔ นายอนันต  คูหาทอง 
 ๑๗๗๕ นายอนันต  จงเจริญ 
 ๑๗๗๖ นายอนันต  ณรงคฤทธิ ์

 ๑๗๗๗ นายอนันต  ไทยสันติสุข 
 ๑๗๗๘ นายอนันต  มะนาวหวาน 
 ๑๗๗๙ นายอนันต  ศรีสุข 
 ๑๗๘๐ นายอนันต  แสงวิสูตร 
 ๑๗๘๑ นายอนุชา  งามคีรี 
 ๑๗๘๒ นายอนุศักด์ิ  เจียวิพัฒน 
 ๑๗๘๓ นายอนุศักด์ิ  รายะ 
 ๑๗๘๔ นายอนุศาสตร  อิ่มรส 
 ๑๗๘๕ นายอนุสรณ  เขียวสี 
 ๑๗๘๖ นายอนุสรณ  ทองดี 
 ๑๗๘๗ นายอภิชิต  จ๋ิวแกว 
 ๑๗๘๘ นายอภิรักษ  พันธุดี 
 ๑๗๘๙ นายอภิศิษฐ  อินทรวิมาน 
 ๑๗๙๐ นายอภิสิทธิ์  กาบสรอย 
 ๑๗๙๑ นายอมร  รัดกุม 
 ๑๗๙๒ นายอรชุน  ฤทธิ์กลา 
 ๑๗๙๓ นายอรัญ  คําอาจ 
 ๑๗๙๔ นายอรุณ  สุวรรณย่ี 
 ๑๗๙๕ นายอวยพร  หวังโภคา 
 ๑๗๙๖ นายออน  โยธา 
 ๑๗๙๗ นายอักษร  กาญบุตร 
 ๑๗๙๘ นายอัมพร  คะสีทอง 
 ๑๗๙๙ นายอากรณ  กลิ่นนาค 
 ๑๘๐๐ นายอาคม  สิงหทอง 
 ๑๘๐๑ นายอาคม  อุทัย 
 ๑๘๐๒ นายอางทอง  พันธุทวี 
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 ๑๘๐๓ นายอาจ  แสนทวีสุข 
 ๑๘๐๔ นายอาจศึก  กิจคลอง 
 ๑๘๐๕ นายอาณัติ  ธรรมเจริญ 
 ๑๘๐๖ นายอานนท  ดวงจินดา 
 ๑๘๐๗ นายอานนท  เอี่ยมเอก 
 ๑๘๐๘ นายอาริยะ  จีนพก 
 ๑๘๐๙ นายอาวุธ  สุขสมศักด์ิ 
 ๑๘๑๐ นายอาหมัด  บุญละเลิศ 
 ๑๘๑๑ นายอํานวย  ขาวคูเวียง 
 ๑๘๑๒ นายอํานวย  งามจริง 
 ๑๘๑๓ นายอํานวย  ทองสุข 
 ๑๘๑๔ นายอํานวย  รักสนิท 
 ๑๘๑๕ นายอํานวย  แสงสอน 
 ๑๘๑๖ นายอํานวย  แสงเสริม 
 ๑๘๑๗ นายอํานาจ  เกว ี
 ๑๘๑๘ นายอํานาจ  ไทยมานิตย 
 ๑๘๑๙ นายอํานาจ  พลายเถาะ 
 ๑๘๒๐ นายอํานาจ  มาลาย 
 ๑๘๒๑ นายอํานาจ  ศุภสีมานนท 
 ๑๘๒๒ นายอํานาจ  สมนึก 
 ๑๘๒๓ นายอําพน  เอี้ยวฉาย 
 ๑๘๒๔ นายอําพร  รอดเกิด 
 ๑๘๒๕ นายอําพล  วงเดือน 
 ๑๘๒๖ นายอําพล  สมานมิตร 
 ๑๘๒๗ นายอําพัน  หนมูั่น 
 ๑๘๒๘ นายอิ้น  เกตุรัตน 

 ๑๘๒๙ นายอินคํา  กองคํา 
 ๑๘๓๐ นายอิสเรศร  ประโคนสิน 
 ๑๘๓๑ นายอุดม  แกวบุญเรือง 
 ๑๘๓๒ นายอุดม  ขันธวัฒน 
 ๑๘๓๓ นายอุดม  ชวาลา 
 ๑๘๓๔ นายอุดม  ณ  นคร 
 ๑๘๓๕ นายอุดม  นุวัติ 
 ๑๘๓๖ นายอุดม  ลําลึก 
 ๑๘๓๗ นายอุดม  สิงหคํา 
 ๑๘๓๘ นายอุดม  อยูโต 
 ๑๘๓๙ นายอุดร  คงประเสริฐ 
 ๑๘๔๐ นายอุดร  จันทรภักดี 
 ๑๘๔๑ นายอุดร  จาตุรนต 
 ๑๘๔๒ นายอุดร  แจมจันทร 
 ๑๘๔๓ นายอุดร  พวงอินทร 
 ๑๘๔๔ นายอุทัย  กอประเสริฐ 
 ๑๘๔๕ นายอุทัย  ไทยมอญ 
 ๑๘๔๖ นายอุทัย  ปญญานาค 
 ๑๘๔๗ นายอุทัย  รุจิชัย 
 ๑๘๔๘ นายอุทัย  สุขปรุง 
 ๑๘๔๙ นายอุทัย  อานมณ ี
 ๑๘๕๐ นายอุน  รวยบุญสง 
 ๑๘๕๑ นายอุบล  ฉัตรศรี 
 ๑๘๕๒ นายอุบล  ผองใส 
 ๑๘๕๓ นายอุไร  คูมาลา 
 ๑๘๕๔ นายอุไร  ไสยรส 
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 ๑๘๕๕ นายเอกไชย  ศรีบูระไชย 
 ๑๘๕๖ นายเอนก  กลิน่น้ําหอม 
 ๑๘๕๗ นายเอนก  เจริญรักษ 
 ๑๘๕๘ นายเอนก  รอยกรอง 
 ๑๘๕๙ นายเอนก  ล้ิมสุวรรณ 
 ๑๘๖๐ นายเอนก  ศิริรัตน 
 ๑๘๖๑ นายเอนก  สินไชย 
 ๑๘๖๒ นายเอนก  สุขใสบูลย 
 ๑๘๖๓ นายเอนก  อนิทรศักด์ิ 
 ๑๘๖๔ นายเอม  ไกรอุดม 
 ๑๘๖๕ นายเอม  พรหมปฏิมา 
 ๑๘๖๖ นายเอื้อง  เกาะพราหมณ 
 ๑๘๖๗ นายแอด  แตงศรี 
 ๑๘๖๘ นายโอภาส  จินดาทอง 
 ๑๘๖๙ นายโอภาส  มาลาทอง 
 ๑๘๗๐ นายโอภาส  วงษชิต 
 ๑๘๗๑ นายโอภาส  แสนหลา 
 ๑๘๗๒ นายโอฬาร  รังสิยานนท 
 ๑๘๗๓ นางกนก  ไชยะคํา 
 ๑๘๗๔ นางกนกรัตน  ขันแดง 
 ๑๘๗๕ นางสาวกนิษฐา  แดงสี 
 ๑๘๗๖ นางสาวกมลวรรณ   
  ดวงพลอย 
 ๑๘๗๗ นางกมลวรรณ  ปราโมกขชน 
 ๑๘๗๘ นางกมลสม  คลายสุวรรณ 
 ๑๘๗๙ นางสาวกรรณิการ  จรดล 

 ๑๘๘๐ นางกรรณิการ  วงศแสนสุข 
 ๑๘๘๑ นางกรรณิการ  อิ่มอารมณ 
 ๑๘๘๒ นางกรองทอง  ชมภูคํา 
 ๑๘๘๓ นางกระแสร  ชํานาญศิลป 
 ๑๘๘๔ นางกฤษณา  ฆองเสนาะ 
 ๑๘๘๕ นางกฤษณา  แสวงทอง 
 ๑๘๘๖ นางกัญญา  ล่ันซาย 
 ๑๘๘๗ นางกัญญาณัฐ  นาคมณ ี
 ๑๘๘๘ นางกัณฉัฐฐ  โควสมบูรณ 
 ๑๘๘๙ นางกัณฐา  ไพบูลย 
 ๑๘๙๐ นางกัณหา  เสียงใส 
 ๑๘๙๑ นางสาวกัลญา  สุขศิริวัฒน 
 ๑๘๙๒ นางกัลปพฤกษ  เสริญวงศสัตย 
 ๑๘๙๓ นางกัลยา  กมลกลาง 
 ๑๘๙๔ นางกัลยา  กุลรัตนรักษ 
 ๑๘๙๕ นางกัลยา  บรรเทาพล 
 ๑๘๙๖ นางกัลยา  แยมทรัพย 
 ๑๘๙๗ นางกัลยา  วิจารณรงค 
 ๑๘๙๘ นางกัลยา  อยูหุน 
 ๑๘๙๙ นางสาวกาญจนา  คลายแกว 
 ๑๙๐๐ นางกาญจนา  เตียยะกุล 
 ๑๙๐๑ นางกาญจนา  ทองคําจันทร 
 ๑๙๐๒ นางกาญจนา  โพธิ์งาม 
 ๑๙๐๓ นางกาญจนา  วงศเฉลียว 
 ๑๙๐๔ นางกาญจนา  ศรีสุคนธรัตน 
 ๑๙๐๕ นางกาญจนา  หอมเวช 
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 ๑๙๐๖ นางกาญจนา  อินทวัฒน 
 ๑๙๐๗ นางกาญจนาภรณ  ศาสตรวาหา 
 ๑๙๐๘ นางสาวกานดา  คําชื่น 
 ๑๙๐๙ นางกานดา  เดชานุวัติ 
 ๑๙๑๐ นางกานติ์ชนิด  สาระสัย 
 ๑๙๑๑ นางการเวก  ดาบเพชร 
 ๑๙๑๒ นางกําจร  ดิสสะมาน 
 ๑๙๑๓ นางกิตติกานต  ชมสาคร 
 ๑๙๑๔ นางสาวกุหลาบ  กุลสยาม 
 ๑๙๑๕ นางกุหลาบ  จันทนย่ิงยง 
 ๑๙๑๖ นางเกศิณี  สุขสํารวญ 
 ๑๙๑๗ นางเกษร  สมบูรณ 
 ๑๙๑๘ นางสาวขจี  มีอิ่ม 
 ๑๙๑๙ นางขนิษฐา  บุญปาลิต 
 ๑๙๒๐ นางขนิษฐา  ศุระศรางค 
 ๑๙๒๑ นางสาวขนิษฐา  สายคณารักษ 
 ๑๙๒๒ นางสาวคณิศร  อติรัตน 
 ๑๙๒๓ นางคมคาย  ทองนาค 
 ๑๙๒๔ นางสาวเครือวัลย   
  ปานเทพอินทร 
 ๑๙๒๕ นางงามพิศ  สุวรรณกําจาย 
 ๑๙๒๖ นางจงจินต  ชลิงสุ 
 ๑๙๒๗ นางจรรยา  กันทะวงศ 
 ๑๙๒๘ นางจรรยา  ดิสสะมาน 
 ๑๙๒๙ นางสาวจรรยา  เพ็ชรทวีพรเดช 
 ๑๙๓๐ นางจรวย  สอาดจิตต 

 ๑๙๓๑ นางจรัสศรี  วรรักษ 
 ๑๙๓๒ นางจริยา  หมัดปองศึก 
 ๑๙๓๓ นางจันทนา  มณีนิล 
 ๑๙๓๔ นางจันทนีย  เพียรผล 
 ๑๙๓๕ นางสาวจันทรา  ปญญาทิพย 
 ๑๙๓๖ นางจันทรา  สงวนไว 
 ๑๙๓๗ นางจันทรา  อาวัชชนจิตต 
 ๑๙๓๘ นางจันทรเพ็ญ  จรณะหุต 
 ๑๙๓๙ นางสาวจันทรเพ็ญ   
  จันทนบุบผา 
 ๑๙๔๐ นางจันทรเพ็ญ  สุขสมศักด์ิ 
 ๑๙๔๑ นางจันทรแรม  กอนแกว 
 ๑๙๔๒ นางจันทิมา  เพชรชนะ 
 ๑๙๔๓ นางจามร  ชากะสิก 
 ๑๙๔๔ นางจาริณี  กันเผือก 
 ๑๙๔๕ นางจารุณี  บัวแฉง 
 ๑๙๔๖ นางจารุวรรณ  จิตโตภาษ 
 ๑๙๔๗ นางจารุวรรณ  วิรุณกจิ 
 ๑๙๔๘ นางจําเนียร  คําสุข 
 ๑๙๔๙ นางจําเนียร  ไชยคํามาส 
 ๑๙๕๐ นางจําเนียร  ไชยศรีสุทธิ์ 
 ๑๙๕๑ นางจําเนียร  ดําขํา 
 ๑๙๕๒ นางจิณหวรา  รามเรือง 
 ๑๙๕๓ นางจิตตรา  ประเสริฐผล 
 ๑๙๕๔ นางจินดา  มณีโชติ 
 ๑๙๕๕ นางจินตนา  คงแจว 
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 ๑๙๕๖ นางจินตนา  น้ําดอกไม 
 ๑๙๕๗ นางจินตนา  บุญประคอง 
 ๑๙๕๘ นางจินตนา  ประเสริฐประศาสน 
 ๑๙๕๙ นางจินตนา  วาทิน 
 ๑๙๖๐ นางสาวจินตนา  สัมโมทย 
 ๑๙๖๑ นางจินตนา  สุนทรวิภาต 
 ๑๙๖๒ นางจินภา  จุนเปา 
 ๑๙๖๓ นางจิรดา  ดิษฐฉานจํารัส 
 ๑๙๖๔ นางจิระพรรณ  แซล่ิม 
 ๑๙๖๕ นางจิราภรณ  บุญโต 
 ๑๙๖๖ นางจรีาพร  ศศิบุตร 
 ๑๙๖๗ นางจุฑาทิพย  กานเหลือง 
 ๑๙๖๘ นางจุฑามาศ  แกวมงคล 
 ๑๙๖๙ นางจุฑามาศ  จิระวรกิจบัญชา 
 ๑๙๗๐ นางจุฑามาศ  สุวิเศษศักด์ิ 
 ๑๙๗๑ นางสาวจุไร  เนตรสวาง 
 ๑๙๗๒ นางสาวเจียรศรี  ศรีจันทรากูล 
 ๑๙๗๓ นางสาวแจมจันทร  วงเดือน 
 ๑๙๗๔ นางฉวี  เมืองใหญ 
 ๑๙๗๕ นางฉัตรสุดา  วาระวรรณ 
 ๑๙๗๖ นางฉันทนา  มุงถิ่น 
 ๑๙๗๗ นางเฉลาศรี  โชติพัฒน 
 ๑๙๗๘ นางสาวเฉลิมศรี  หรรสคุณาทัย 
 ๑๙๗๙ นางเฉิดโฉม  กาญจนโรจน 
 ๑๙๘๐ นางชนาทิพย  ภัทรสกล 
 ๑๙๘๑ นางชนิดา  พฤกษไพบูลย 

 ๑๙๘๒ นางชนิดา  สุขเกษม 
 ๑๙๘๓ นางชลธาร  ตรัสใจธรรม 
 ๑๙๘๔ นางชลลดา  ศุภนันท 
 ๑๙๘๕ นางชลีรัตน  ภาสมนตรี 
 ๑๙๘๖ นางชลูด  ทัตราคม 
 ๑๙๘๗ นางชวนชม  สันทัดการ 
 ๑๙๘๘ นางชวนพิศ  เข็มเอก 
 ๑๙๘๙ นางชวนพิศ  ง้ันเจริญ 
 ๑๙๙๐ นางชวลี  ถนัดกิจ 
 ๑๙๙๑ นางสาวชะอวบ  ผลากรกุล 
 ๑๙๙๒ นางชาณุมาศ  กัณวิจิตร 
 ๑๙๙๓ นางชูชื่น  เกตุกลา 
 ๑๙๙๔ นางชูลักษณ  กาหลง 
 ๑๙๙๕ นางชูศรี  จักรวาลชัยศรี 
 ๑๙๙๖ นางชูศรี  จันทรโอทาน 
 ๑๙๙๗ นางชูศรี  เติมธงชัย 
 ๑๙๙๘ นางชูศรี  นิลดํา 
 ๑๙๙๙ นางชูศรี  ศิริพนัธเจริญ 
 ๒๐๐๐ นางซอนกลิ่น  ทรัพยประเสริฐ 
 ๒๐๐๑ นางสาวฐาศินี  เพ็ญจันทร 
 ๒๐๐๒ นางสาวฐิติพร  สันธิศิริ 
 ๒๐๐๓ นางณัชชาพร  ขวัญเมือง 
 ๒๐๐๔ นางณัชฐานันตร  ภูมิประพัทธ 
 ๒๐๐๕ นางณัฐชลัยย  จันทวาส 
 ๒๐๐๖ นางณัฐณี  รัตนเสว ี
 ๒๐๐๗ นางณัฐนันท  อินทรประจักษ 
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 ๒๐๐๘ นางณัฐสรวง  มีชิตสม 
 ๒๐๐๙ นางสาวณัฐิกา  เทวะสุต 
 ๒๐๑๐ นางสาวดรุณี  เกิดลาภ 
 ๒๐๑๑ นางดลพรรณ  นอยหมื่นไวย 
 ๒๐๑๒ นางดวงกมล  กิรวิทย 
 ๒๐๑๓ นางดวงจันทร  งามสมหาญ 
 ๒๐๑๔ นางดวงจันทร  พัศโน 
 ๒๐๑๕ นางดวงใจ  โชติยานนท 
 ๒๐๑๖ นางดวงสมร  งามวงษ 
 ๒๐๑๗ นางสาวดารณี  คําอาจ 
 ๒๐๑๘ นางสาวดารณี  นิยมเอื้อ 
 ๒๐๑๙ นางดาวเรือง  ภิญโญ 
 ๒๐๒๐ นางดุษฎี  สุชาตะนันทน 
 ๒๐๒๑ นางตรุณี  หาเรืองศรี 
 ๒๐๒๒ นางถนอมศรี  ฉ่ิงสุม 
 ๒๐๒๓ นางถาวร  ทองสุข 
 ๒๐๒๔ นางถาวร  ลีเผาพันธ 
 ๒๐๒๕ นางสาวทรงเจริญ  ไตรถวิล 
 ๒๐๒๖ นางทรงพร  บุญยวง 
 ๒๐๒๗ นางทวี  ทิพยชัย 
 ๒๐๒๘ นางทวีรัตน  กลิ่นเอี่ยม 
 ๒๐๒๙ นางทวีรัตน  วิเชียรชิต 
 ๒๐๓๐ นางทวีลาภ  ชวยสีนวล 
 ๒๐๓๑ นางทองปาน  เถื่อนสุริยะ 
 ๒๐๓๒ นางทองพร  พานทอง 
 ๒๐๓๓ นางทองเพียร  ศรบุญยอด 

 ๒๐๓๔ นางทองสุข  อินทรเลี้ยง 
 ๒๐๓๕ นางทองสุข  อุดมทรัพยไพศาล 
 ๒๐๓๖ นางทองอยู  ขยันหา 
 ๒๐๓๗ นางทัศนา  ภาชีรัตน 
 ๒๐๓๘ นางทัศนีย  เศรษฐภักดี 
 ๒๐๓๙ นางทัศนีย  สุชีวะ 
 ๒๐๔๐ นางทัศนียวัลย  พิณสายแกว 
 ๒๐๔๑ นางทําเนียบ  ทรัพยสกุล 
 ๒๐๔๒ นางทิพยวรรณ  รงรองเมือง 
 ๒๐๔๓ นางทิพยวรรณ  สุทธิโอภา 
 ๒๐๔๔ นางทิพยวัล  กิตติวัฒน 
 ๒๐๔๕ นางสาวทิพยวัลย  วัฒนะสุข 
 ๒๐๔๖ นางทิพรัตน  เทียนอุทัย 
 ๒๐๔๗ นางทิพวรรณ  ปยะวัฒน 
 ๒๐๔๘ นางทิพวรรณ  เมืองอุดม 
 ๒๐๔๙ นางทิพวัลย  กลิ่นชาติ 
 ๒๐๕๐ นางสาวทิพวัลย  โอวาทกิจ 
 ๒๐๕๑ นางทิพาภรณ  สุทธสิทธิ์ 
 ๒๐๕๒ นางทิวาวรรณ  ชูความดี 
 ๒๐๕๓ นางเทียมแข  แสงทอง 
 ๒๐๕๔ นางธนพร  ชืน่ชม 
 ๒๐๕๕ นางธนพร  สโมสร 
 ๒๐๕๖ นางธนวรรณ  พวงชอย 
 ๒๐๕๗ นางธนาพร  ใจภักดี 
 ๒๐๕๘ นางธนาภรณ  กล่ําคลองตัน 
 ๒๐๕๙ นางธัญจิรา  วงศวรานันท 
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 ๒๐๖๐ นางธัญญวรรณ  โลบุญ 
 ๒๐๖๑ นางธัญญา  มูลทองคํา 
 ๒๐๖๒ นางธัญวลัย  สังขะวร 
 ๒๐๖๓ นางธารา  ถาวรไกรกุล 
 ๒๐๖๔ นางสาวธีราพร  เอี่ยมสมบุญ 
 ๒๐๖๕ นางธีราลักษณ  เส็งแดง 
 ๒๐๖๖ นางนงคราญ  บุบผาชาติ 
 ๒๐๖๗ นางนงคราญ  วรรณสุกใส 
 ๒๐๖๘ นางนงนาฎ  กนกนุกุลชัย 
 ๒๐๖๙ นางนงนาฎ  หุตานนท 
 ๒๐๗๐ นางนงเยาว  แกวบรรพต 
 ๒๐๗๑ นางนงเยาว  ดวงมะลิ 
 ๒๐๗๒ นางนงลักษณ  จรณะวัตร 
 ๒๐๗๓ นางนงลักษณ  พรหมดี 
 ๒๐๗๔ นางนงลักษณ  เรชะลา 
 ๒๐๗๕ นางนงลักษณ  สุวรรณมนตรี 
 ๒๐๗๖ นางนงลักษณ  หนูขวัญแกว 
 ๒๐๗๗ นางนพพร  สังวาลยนุช 
 ๒๐๗๘ นางนพพา  สุขยิรัญ 
 ๒๐๗๙ นางสาวนพมณี  จิรภพ 
 ๒๐๘๐ นางนพรัตน  รอดมรณ 
 ๒๐๘๑ นางนภาพร  ไกรรักษ 
 ๒๐๘๒ นางนภาพร  หงษทอง 
 ๒๐๘๓ นางนฤนารถ  รัตนพงษ 
 ๒๐๘๔ นางนฤมล  พวงมะล ิ
 ๒๐๘๕ นางนฤมล  รักเดช 

 ๒๐๘๖ นางนวพร  นิลนวกะ 
 ๒๐๘๗ นางนวลจันทร  บุญกอง 
 ๒๐๘๘ นางนวลฉวี  จันทรสายัณห 
 ๒๐๘๙ นางนวลทอง  วงศอินทร 
 ๒๐๙๐ นางนวลใย  บุญศรี 
 ๒๐๙๑ นางนวลศรี  กฤตวิทย 
 ๒๐๙๒ นางนัฐธิกา  แกนทอง 
 ๒๐๙๓ นางนันทนา  งามขํา 
 ๒๐๙๔ นางนันทนา  สินสวัสด์ิ 
 ๒๐๙๕ นางนันทมน  สันทัดการ 
 ๒๐๙๖ นางนันทวาดี  ทับแกว 
 ๒๐๙๗ นางนันทา  ตันติชุตินนัท 
 ๒๐๙๘ นางสาวนันทา   
  เพ็ชรนาโคโกสีห 
 ๒๐๙๙ นางนันทา  เลนะนันท 
 ๒๑๐๐ นางนัยนา  จุลวุฒิภาภาสน 
 ๒๑๐๑ นางนัยนา  เสริมเกษม 
 ๒๑๐๒ นางสาวนารี  ชมานนท 
 ๒๑๐๓ นางนารี  ใหมละออ 
 ๒๑๐๔ นางน้ําใจ  หัตเถื่อน 
 ๒๑๐๕ นางนิตยา  ขวัญกลัด 
 ๒๑๐๖ นางนิตยา  ดีวิมล 
 ๒๑๐๗ นางนิตยา  ทับทิมทอง 
 ๒๑๐๘ นางสาวนิตยา  บุญกลอม 
 ๒๑๐๙ นางนิตยา  ปลอดโปรง 
 ๒๑๑๐ นางนิตยา  เผาวิบูล 
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 ๒๑๑๑ นางนิตยา  ภิรมยเมือง 
 ๒๑๑๒ นางสาวนิตยา  อุดมธนชัย 
 ๒๑๑๓ นางนิภา  บุญโอฬาร 
 ๒๑๑๔ นางนิภา  มีมะโน 
 ๒๑๑๕ นางนิภา  วาชื่น 
 ๒๑๑๖ นางนิภาวรรณ  นิวาสะนังค 
 ๒๑๑๗ นางนิ่มนวล  ทับแกว 
 ๒๑๑๘ นางสาวนิศารัตน  ใบเงิน 
 ๒๑๑๙ นางสาวนิศารัตน  สิงหะเนติ 
 ๒๑๒๐ นางนิสา  พุมออน 
 ๒๑๒๑ นางเนตรนภา  ชวนะเวช 
 ๒๑๒๒ นางเนตรนภิส  เกียงตระกูล 
 ๒๑๒๓ นางเนาวรัตน  กาญจนพิบูลย 
 ๒๑๒๔ นางบงกฎ  อรุณาภา 
 ๒๑๒๕ นางบรรจง  จันทะวงศ 
 ๒๑๒๖ นางสาวบรรเทา  รัตนมุณี 
 ๒๑๒๗ นางบังอร  จินดา 
 ๒๑๒๘ นางบังอร  ชูงาม 
 ๒๑๒๙ นางบังอร  บุญเปลง 
 ๒๑๓๐ นางบังอร  ศรีสงคราม 
 ๒๑๓๑ นางบังเอิญ  รัตนเลิศ 
 ๒๑๓๒ นางบัวลา  สุริยวงษ 
 ๒๑๓๓ นางบํารุงทรัพย  ใจเพ็ชร 
 ๒๑๓๔ นางบุญจวบ  ออนสอาด 
 ๒๑๓๕ นางบุญเจือ  สุวรรณมณ ี
 ๒๑๓๖ นางบุญชวย  ทองทัพ 

 ๒๑๓๗ นางบุญชวย  พึ่งศิลป 
 ๒๑๓๘ นางบุญเชิญ  รัตนชัย 
 ๒๑๓๙ นางสาวบุญญรัตน  ดัดวงษ 
 ๒๑๔๐ นางบุญทิวา  นาคประยูร 
 ๒๑๔๑ นางสาวบุญทิวา  อานมณ ี
 ๒๑๔๒ นางบุญเทียม  ศรีวรเจษฎีกุล 
 ๒๑๔๓ นางบุญนาค  สุดดีพงษ 
 ๒๑๔๔ นางบุญมา  กําแหงหาญ 
 ๒๑๔๕ นางบุญมา  ถิรพร 
 ๒๑๔๖ นางบุญเรือน  ศุขมสิติ 
 ๒๑๔๗ นางบุญสง  เขียวขํา 
 ๒๑๔๘ นางบุญสม  พุมดอกไม 
 ๒๑๔๙ นางบุญสม  สาหา 
 ๒๑๕๐ นางบุญสม  อยูดี 
 ๒๑๕๑ นางบุญสม  เอี่ยมประไพ 
 ๒๑๕๒ นางบุบผา  ทิพยอักษร 
 ๒๑๕๓ นางบุบผา  นิลรัตน 
 ๒๑๕๔ นางบุบผา  สินอยู 
 ๒๑๕๕ นางสาวบุษบา  ชัยชนะ 
 ๒๑๕๖ นางบุษบา  อรุณชัยโรจน 
 ๒๑๕๗ นางบุหงา  นอยเหลือ 
 ๒๑๕๘ นางเบญจมาศ  วรรักษ 
 ๒๑๕๙ นางสาวเบญจรัศมี   
  อินทนปสาธน 
 ๒๑๖๐ นางเบญจวรรณ  กลิ่นหอม 
 ๒๑๖๑ นางเบญจวรรณ  นิลนวกะ 
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 ๒๑๖๒ นางเบญจวรรณ  บุญญานันท 
 ๒๑๖๓ นางสาวเบญจางค  ฉายาวงค 
 ๒๑๖๔ นางปทุมวดี  กองแกว 
 ๒๑๖๕ นางปภาดา  ปราชญานุพร 
 ๒๑๖๖ นางปภาดา  ใยบัวเทศ 
 ๒๑๖๗ นางประจบ  พูลสุวรรณ 
 ๒๑๖๘ นางประชุม  กฤชเพชร 
 ๒๑๖๙ นางสาวประทีป  ยานอย 
 ๒๑๗๐ นางประทุม  เครือสาร 
 ๒๑๗๑ นางประทุม  แสงเพชร 
 ๒๑๗๒ นางประนอม  กลิ่นสุคนธ 
 ๒๑๗๓ นางประนอม  ขันทอง 
 ๒๑๗๔ นางประนอม  นาคราช 
 ๒๑๗๕ นางประนอม  บุญย่ิง 
 ๒๑๗๖ นางประนอม  ปรีชาหาญ 
 ๒๑๗๗ นางประนอม  ศิริโสม 
 ๒๑๗๘ นางประนอม  สุขกระจาง 
 ๒๑๗๙ นางประพิศศรี  สุขสถาน 
 ๒๑๘๐ นางประไพ  ชินรักษบํารุง 
 ๒๑๘๑ นางประไพ  ทองชูชวย 
 ๒๑๘๒ นางประไพศรี  โสมะภีร 
 ๒๑๘๓ นางประภัสสร  ภาคพิจารณ 
 ๒๑๘๔ นางประภา  เขียวฉออน 
 ๒๑๘๕ นางประภา  ภวังครัตน 
 ๒๑๘๖ นางประภาพรรณ  เจริญศุภวัฒน 
 ๒๑๘๗ นางประภาพรรณ  บํารุงทรัพย 

 ๒๑๘๘ นางประภารัตน  บุญประสิทธิ์ 
 ๒๑๘๙ นางประภาศรี  สทานไตรภพ 
 ๒๑๙๐ นางประภาศรี  สิริปูชกะ 
 ๒๑๙๑ นางประมวลทรัพย  ปนมณ ี
 ๒๑๙๒ นางประยงค  สุดเตาะ 
 ๒๑๙๓ นางประยูร  ภักดีบัณฑิต 
 ๒๑๙๔ นางประเสริฐศรี  ศรีวิโรจน 
 ๒๑๙๕ นางปราณี  เกตุวิริยะกุล 
 ๒๑๙๖ นางปราณี  จันดาวงษ 
 ๒๑๙๗ นางปราณี  เจริญศิลป 
 ๒๑๙๘ นางปราณี  ตอวงษ 
 ๒๑๙๙ นางปราณี  ปาณวร 
 ๒๒๐๐ นางสาวปราณี  วิโรจนสกุล 
 ๒๒๐๑ นางสาวปราณี  สุภาโท 
 ๒๒๐๒ นางปราณี  หมื่นโอด 
 ๒๒๐๓ นางสาวปราณีย  พุทธสิทธิ์ 
 ๒๒๐๔ นางปรานอม  กะสินเกา 
 ๒๒๐๕ นางปรานี  อาจคิดการ 
 ๒๒๐๖ นางสาวปทมา  แกวแพงมาก 
 ๒๒๐๗ นางสาวปานใจ  วรประสิทธิ์ 
 ๒๒๐๘ นางปาริชาติ  วงศทวีทรัพย 
 ๒๒๐๙ นางผกา  คัมภีรญาณ 
 ๒๒๑๐ นางผกาพันธุ  ชินพงสานนท 
 ๒๒๑๑ นางผกามาศ  โตวงษ 
 ๒๒๑๒ นางผชิต  ปานวิลัย 
 ๒๒๑๓ นางผองนภา  ทองเสนอ 
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 ๒๒๑๔ นางสาวผองศรี  อินทศิริ 
 ๒๒๑๕ นางผองศรี  เอี่ยมอน 
 ๒๒๑๖ นางผาสุข  พุดซอน 
 ๒๒๑๗ นางผุสดี  เบญจพงศ 
 ๒๒๑๘ นางพจนา  ปญญาวาทีนนัท 
 ๒๒๑๙ นางพจมาลย  พลธนะ 
 ๒๒๒๐ นางพนมพร  ยุติธรรมภิญโญ 
 ๒๒๒๑ นางพนอพรรณ  เพ็งปาน 
 ๒๒๒๒ นางพนิภรณ  ฉิมพลีย 
 ๒๒๒๓ นางพยอม  ชาตเจริญ 
 ๒๒๒๔ นางพยอม  บุญโภคัย 
 ๒๒๒๕ นางพยอม  อํามหริด 
 ๒๒๒๖ นางพเยาว  พัดทอง 
 ๒๒๒๗ นางพเยาว  ลอตระกูล 
 ๒๒๒๘ นางพรกมล  แกวยัง 
 ๒๒๒๙ นางพรงาม  เจียรนัย 
 ๒๒๓๐ นางสาวพรจันทร   
  จันทรวิบูลย 
 ๒๒๓๑ นางสาวพรทิพย  ทวนคง 
 ๒๒๓๒ นางพรเพ็ญ  ประทุมทัย 
 ๒๒๓๓ นางพรเพ็ญ  เรืองศิลป 
 ๒๒๓๔ นางพรรณทิพย  วรศักด์ิ 
 ๒๒๓๕ นางพรรณทิพย  วีระไพศาล 
 ๒๒๓๖ นางพรรณนิภา  พรหมวิหาร 
 ๒๒๓๗ นางพรรณวลี  อินทาปจจ 
 ๒๒๓๘ นางพรรณี  แพทยวิชาธร 

 ๒๒๓๙ นางพรรณี  ศิลปานนัท 
 ๒๒๔๐ นางพรรณี  อาญาพิทักษ 
 ๒๒๔๑ นางพรรณทิพย  วีระไพศาล 
 ๒๒๔๒ นางพรสุรีย  ศรีมั่น 
 ๒๒๔๓ นางสาวพวงทอง  อินแตง 
 ๒๒๔๔ นางพวงเพ็ญ  ขุนจํานวน 
 ๒๒๔๕ นางพัชมน  วงศดี 
 ๒๒๔๖ นางพัชรมน  วิทยสุจินต 
 ๒๒๔๗ นางสาวพัชรา   
  อิสริยคุณานนท 
 ๒๒๔๘ นางพัชรีย  สุวรรณนิภา 
 ๒๒๔๙ นางพัฒทอง  ล้ีจากภัย 
 ๒๒๕๐ นางพันธุทิพย  แกวพิชัย 
 ๒๒๕๑ นางพันธพร  จีนพก 
 ๒๒๕๒ นางพาณี  ชุมภูนท 
 ๒๒๕๓ นางพาณี  บุญสงค 
 ๒๒๕๔ นางพายัพ  พละพล 
 ๒๒๕๕ นางพิจิตรา  เหมะธุลิน 
 ๒๒๕๖ นางพิมพวิมล  ชื่อเลื่อม 
 ๒๒๕๗ นางพิมล  รัตนบุรุษ 
 ๒๒๕๘ นางพิมลรัตน  ผองสวัสด์ิ 
 ๒๒๕๙ นางพิศมัย  มาลัยวงศ 
 ๒๒๖๐ นางพิศมัย  มชีูเวท 
 ๒๒๖๑ นางพิศมัย  โสพัสคิริกุล 
 ๒๒๖๒ นางสาวพิสนธิ์  ดาราพงษ 
 ๒๒๖๓ นางพูลศรี  เปาริก 
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 ๒๒๖๔ นางสาวเพ็ชรัตน  ยังเหลือ 
 ๒๒๖๕ นางเพ็ญแข  จันทรัตนวงศ 
 ๒๒๖๖ นางสาวเพ็ญพิศ  สมุทแสง 
 ๒๒๖๗ นางเพ็ญศรี  กาญจนะ 
 ๒๒๖๘ นางเพ็ญศรี  ไชยพันธุ 
 ๒๒๖๙ นางเพ็ญศรี  นามมะเริง 
 ๒๒๗๐ นางเพ็ญศรี  อนิทรักษ 
 ๒๒๗๑ นางเพทาย  สุพล 
 ๒๒๗๒ นางเพยาว  พัดทอง 
 ๒๒๗๓ นางสาวเพลินพิศ  ย้ิมกร่ิม 
 ๒๒๗๔ นางเพียงพิมพ  ชมรัตนกุล 
 ๒๒๗๕ นางสาวเพียงเพ็ญ  เจริญลาภ 
 ๒๒๗๖ นางเพียรพิศ  ขุนทองแกว 
 ๒๒๗๗ นางสาวแพรวพรรณ  วุฒิวิชัย 
 ๒๒๗๘ นางไพเราะ  เชาววันมาก 
 ๒๒๗๙ นางฟองจันทร  พรหมหาว 
 ๒๒๘๐ นางฟองจันทร  รัตนากร 
 ๒๒๘๑ นางภิรมย  สังขพานิช 
 ๒๒๘๒ นางมณฑา  เจริญผล 
 ๒๒๘๓ นางมณฑา  ปุนสุวรรณ 
 ๒๒๘๔ นางมณี  พรหมสุวรรณ 
 ๒๒๘๕ นางสาวมยุรี  สุนทรโภคิน 
 ๒๒๘๖ นางมลิวัลย  แกวสพาน 
 ๒๒๘๗ นางมะลิ  ปนเสม 
 ๒๒๘๘ นางมะลิ  สุพรมพันธุ 
 ๒๒๘๙ นางมะลิวัลย  แกวประพาฬ 

 ๒๒๙๐ นางมาริสา  สุนทะโก 
 ๒๒๙๑ นางมาลัย  เจริญตรา 
 ๒๒๙๒ นางมาลัย  ดานสมบูรณ 
 ๒๒๙๓ นางมาลัย  เดชดํารง 
 ๒๒๙๔ นางมาลัย  พัดขุน 
 ๒๒๙๕ นางมาลินทร  ปนหมวด 
 ๒๒๙๖ นางมาลินี  เอี่ยมสําอางค 
 ๒๒๙๗ นางมาลี  ทองหนุน 
 ๒๒๙๘ นางมาลี  แมนศรี 
 ๒๒๙๙ นางมาลี  วิเศษการ 
 ๒๓๐๐ นางมาลี  สุนประชา 
 ๒๓๐๑ นางสาวเมษา  แสงจันทร 
 ๒๓๐๒ นางสาวยินดี  โพธิ์ศรี 
 ๒๓๐๓ นางยุพดี  ขํากรณ 
 ๒๓๐๔ นางยุพดี  หุนประสิทธิ์ 
 ๒๓๐๕ นางยุพเยาว  เทียนแกว 
 ๒๓๐๖ นางสาวยุพเรศ  อุดมผล 
 ๒๓๐๗ นางยุพา  เจียรมานพ 
 ๒๓๐๘ นางยุพี  ชวนะเวช 
 ๒๓๐๙ นางยุวดี  ศรีมณี 
 ๒๓๑๐ นางเย็นฤดี  ทับเที่ยง 
 ๒๓๑๑ นางเยาวนารถ  พงษพลังธน 
 ๒๓๑๒ นางเยาวนิต  เชียงฉํ่า 
 ๒๓๑๓ นางเยาวพันธ  สุปรีย 
 ๒๓๑๔ นางเยาวภา  อุดมกิจ 
 ๒๓๑๕ นางเยาวมาลย  อุดมระติ 
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 ๒๓๑๖ นางเยาวรัตน  รุงเรืองรอง 
 ๒๓๑๗ นางเยาวลักษณ   
  วินิจเขตคํานวณ 
 ๒๓๑๘ นางรจนา  จันทรเดช 
 ๒๓๑๙ นางรจนา  สุขชื่น 
 ๒๓๒๐ นางรมณีย  ไกแกว 
 ๒๓๒๑ นางรวงทอง  อินดี 
 ๒๓๒๒ นางรวีวรรณ  วงษสมาจารย 
 ๒๓๒๓ นางรอยพิมพ  จินดานิล 
 ๒๓๒๔ นางระเบียบ  ใจสุวรรณ 
 ๒๓๒๕ นางระเบียบ  เพชรชนะ 
 ๒๓๒๖ นางรัชนี  กลอมกริมสกุล 
 ๒๓๒๗ นางรัชนี  จารุไพศาล 
 ๒๓๒๘ นางสาวรัชนี  โทเรือง 
 ๒๓๒๙ นางรัชนี  ปนเกตุ 
 ๒๓๓๐ นางสาวรัชนี  เอี่ยมอราม 
 ๒๓๓๑ นางรัชนีกร  สุคง 
 ๒๓๓๒ นางรัชนีวรรณ  ทายเมือง 
 ๒๓๓๓ นางสาวรัตติยา  ชัยอุดม 
 ๒๓๓๔ นางรัตนา  คงโต 
 ๒๓๓๕ นางรัตนา  คงพรอมเพรียง 
 ๒๓๓๖ นางสาวรัตนา  ศรีสวาง 
 ๒๓๓๗ นางรัตนา  อิ่มกลิ่น 
 ๒๓๓๘ นางรุงนภา  พันป 
 ๒๓๓๙ นางเรณู  ครองแกว 
 ๒๓๔๐ นางสาวเรณู  ธนาม ี

 ๒๓๔๑ นางเรณู  พะลายะสุต 
 ๒๓๔๒ นางเรณู  หอมกระจาง 
 ๒๓๔๓ นางสาวเรไร  นวลละออง 
 ๒๓๔๔ นางลมโชย  มังคละวิรัช 
 ๒๓๔๕ นางละเมียด  วัชรเจริญ 
 ๒๓๔๖ นางละออ  กูบกระบี่ 
 ๒๓๔๗ นางละออง  ขาวพุม 
 ๒๓๔๘ นางละออง  เทอดนิเวศน 
 ๒๓๔๙ นางละเอียด  เชียรเจริญ 
 ๒๓๕๐ นางลักขณา  จีรภัทร 
 ๒๓๕๑ นางสาวลักขณา   
  โรจนะหัสดิน 
 ๒๓๕๒ นางสาวลัคณา  สาระยาม 
 ๒๓๕๓ นางลัดดา  การะเกตุ 
 ๒๓๕๔ นางลัดดา  เจริญเกษ 
 ๒๓๕๕ นางลัดดา  เทพนิมิตร 
 ๒๓๕๖ นางสาวลัดดา  เพียรนภา 
 ๒๓๕๗ นางสาวลัดดา  วาแสนดี 
 ๒๓๕๘ นางลาวัลณี  พวงไพโรจน 
 ๒๓๕๙ นางลําดวน  ใบหมาด 
 ๒๓๖๐ นางลูกอิน  พูลอู 
 ๒๓๖๑ นางสาวเล็ก  แสนสมทรัพย 
 ๒๓๖๒ นางวงเดือน  สิทธิลักษณ 
 ๒๓๖๓ นางวงศเดือน  เทศแดง 
 ๒๓๖๔ นางสาววนิชา  เกษรกุล 
 ๒๓๖๕ นางวนิดา  กลั่นกลีบ 
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 ๒๓๖๖ นางวนิดา  เจียมตน 
 ๒๓๖๗ นางวนิดา  นาถะพินธ ุ
 ๒๓๖๘ นางวนิดา  นุธิรงค 
 ๒๓๖๙ นางสาววนิดา  วรธรรม 
 ๒๓๗๐ นางวนิดา  เหมือนช ู
 ๒๓๗๑ นางสาววรจิต  ภูเจริญศิลป 
 ๒๓๗๒ นางวรมัย  ชัยกิตติศิลป 
 ๒๓๗๓ นางสาววรรณงาม  ศิริพนาพรรณ 
 ๒๓๗๔ นางสาววรรณภรณ  สุมานัส 
 ๒๓๗๕ นางวรรณภา  สุขกระโทก 
 ๒๓๗๖ นางวรรณา  คิวตระกูล 
 ๒๓๗๗ นางวรรณา  แจมแจง 
 ๒๓๗๘ นางสาววรรณา  วิสุมา 
 ๒๓๗๙ นางวรรณี  ดีน้ําจืด 
 ๒๓๘๐ นางวรรณี  ปานทผลิน 
 ๒๓๘๑ นางวรัญญาภรณ  แสงมณี 
 ๒๓๘๒ นางวราภรณ  พูนจําเนิน 
 ๒๓๘๓ นางวราภรณ  ลิมปนาธร 
 ๒๓๘๔ นางวราลี  ธนารักษ 
 ๒๓๘๕ นางวรุณี  บํารุงผล 
 ๒๓๘๖ นางวัชนันท  กล่ําเพ็ง 
 ๒๓๘๗ นางวัชรี  พัวพันธ 
 ๒๓๘๘ นางวัชรี  ศรลัมพ 
 ๒๓๘๙ นางวัชรีย  อัตพุฒ 
 ๒๓๙๐ นางวัฒนา  จินดาสุข 
 ๒๓๙๑ นางวัฒนา  ตาละชัน 

 ๒๓๙๒ นางวัฒนา  สดศรี 
 ๒๓๙๓ นางวัฒนา  สุมา 
 ๒๓๙๔ นางวัฒนา  แสงสิทธิ ์
 ๒๓๙๕ นางวัฒสุนีย  ประหลาดเนตร 
 ๒๓๙๖ นางวันดี  ปะทักขินัง 
 ๒๓๙๗ นางวันดี  ปนทอง 
 ๒๓๙๘ นางวันดี  เพ็งอิ่ม 
 ๒๓๙๙ นางวันดี  วิชัยดิษฐ 
 ๒๔๐๐ นางวันทนา  ศิลมีสัตย 
 ๒๔๐๑ นางวันทนี  กุลนิติ 
 ๒๔๐๒ นางวันเพ็ญ  จันทรคํา 
 ๒๔๐๓ นางวันเพ็ญ  เจริญกิจ 
 ๒๔๐๔ นางวันเพ็ญ  ตระกูลดี 
 ๒๔๐๕ นางวันเพ็ญ  ทมุเมืองปก 
 ๒๔๐๖ นางสาววันเพ็ญ  โพธิ์อําไพ 
 ๒๔๐๗ นางสาววันเพ็ญ  เมาะงาม 
 ๒๔๐๘ นางวันเพ็ญ  เย่ียมยอด 
 ๒๔๐๙ นางวันเพ็ญ  สุขรัตน 
 ๒๔๑๐ นางวันเพ็ญ  แสงจรัสวงษ 
 ๒๔๑๑ นางวันวิภา  ศรีสมบูรณ 
 ๒๔๑๒ นางวัลภา  พรหมะวัน 
 ๒๔๑๓ นางวัลภา  เพ็ชรมาก 
 ๒๔๑๔ นางวัลยวดี  แมนโกศล 
 ๒๔๑๕ นางวัลยวิภา  ดีสวัสด์ิ 
 ๒๔๑๖ นางวัลลภา  พาจิตตเย็น 
 ๒๔๑๗ นางสาววัลลีย  สุนทรนนท 
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 ๒๔๑๘ นางวารุณี  วงศเรือน 
 ๒๔๑๙ นางสาววารุณี  สุขะนาคินทร 
 ๒๔๒๐ นางวาสนา  ทรัพยสวัสด์ิ 
 ๒๔๒๑ นางสาววาสนา  ศรีสุวรรณ 
 ๒๔๒๒ นางวิจิตรพรรณ  หมื่นเดช 
 ๒๔๒๓ นางวิภา  พงษนุมกุล 
 ๒๔๒๔ นางวิภาพัชร  ชะนะมา 
 ๒๔๒๕ นางวิภาวรรณ  ฤทธิ์เดช 
 ๒๔๒๖ นางวิมล  เย็นสุข 
 ๒๔๒๗ นางวิมลศรี  ประดับแกว 
 ๒๔๒๘ นางวิราวรรณ  อุนทะออน 
 ๒๔๒๙ นางวิลาวัณย  เกิดสวัสด์ิ 
 ๒๔๓๐ นางสาววิลาวัลย  ณ  ลําปาง 
 ๒๔๓๑ นางวิลาวัลย  เรืองศิริ 
 ๒๔๓๒ นางวิไล  สังฆสุวรรณ 
 ๒๔๓๓ นางวิไลลักษณ  นาชัยธง 
 ๒๔๓๔ นางวิไลวรรณ  ทองเกลี้ยง 
 ๒๔๓๕ นางวิไลวรรณ  สิมสวัสด์ิ 
 ๒๔๓๖ นางวิไลวรรณ  แหสกุล 
 ๒๔๓๗ นางวีณา  คงทน 
 ๒๔๓๘ นางแววศรี  จงรักศักด์ิ 
 ๒๔๓๙ นางศรีนวล  เพียรประสพ 
 ๒๔๔๐ นางศรีประภา  สิงหวงษา 
 ๒๔๔๑ นางศรีรัตน  ศิริดํารงค 
 ๒๔๔๒ นางศรีรัตน  สอนสมสุข 
 ๒๔๔๓ นางศรีวรลักษณ  ธรรมสโรช 

 ๒๔๔๔ นางศรีวิไล  แสนทว ี
 ๒๔๔๕ นางศรีสมบูรณ  ตันสาโรจน 
 ๒๔๔๖ นางศรีสมบูรณ  ปนละออ 
 ๒๔๔๗ นางศรีสมร  สกูลคง 
 ๒๔๔๘ นางศศิธร  ยูวะเวส 
 ๒๔๔๙ นางศัลยา  ชมทะเล 
 ๒๔๕๐ นางศิริกุล  บุญสาใจ 
 ๒๔๕๑ นางศิริชนม  โสภณปาล 
 ๒๔๕๒ นางศิริธร  ทองพิทักษ 
 ๒๔๕๓ นางสาวศิรินาถ  นามะสนธ ิ
 ๒๔๕๔ นางศิริลักษณ  ชื่อกมล 
 ๒๔๕๕ นางศิริวรรณ  ชัยศิริ 
 ๒๔๕๖ นางสาวศิริวรรณ  พงษพันธุ 
 ๒๔๕๗ นางศิริวรรณ  รัศมีเทศ 
 ๒๔๕๘ นางศิวภรณ  สุนทรา 
 ๒๔๕๙ นางศิวลี  ตรงการดี 
 ๒๔๖๐ นางศิวิไล  เกษสมบูรณ 
 ๒๔๖๑ นางศุภรัตน  ชุมมา 
 ๒๔๖๒ นางโศภิน  นาคะ 
 ๒๔๖๓ นางสกาวรัตน  ธัญวัฒนกุล 
 ๒๔๖๔ นางสมควร  ศรีระษา 
 ๒๔๖๕ นางสมจิต  มินกระโทก 
 ๒๔๖๖ นางสมจิตต  จิตตใจมั่น 
 ๒๔๖๗ นางสมจิตร  ชมัฒพงษ 
 ๒๔๖๘ นางสมจินต  ทองวุฒิ 
 ๒๔๖๙ นางสมใจ  เกียรติเสวี 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๒๔๗๐ นางสมใจ  ดวงธรรม 
 ๒๔๗๑ นางสมใจ  ไตรปญญา 
 ๒๔๗๒ นางสาวสมใจ  นุมนวลศรี 
 ๒๔๗๓ นางสาวสมใจ  เพ็ชรศิริ 
 ๒๔๗๔ นางสมถวิล  คําเพิ่มพูล 
 ๒๔๗๕ นางสมทรง  คงทน 
 ๒๔๗๖ นางสมทรง  ปลื้มวิทยาภรณ 
 ๒๔๗๗ นางสมทรง  สวัสดิโอ 
 ๒๔๗๘ นางสมทรง  อันประเสริฐ 
 ๒๔๗๙ นางสมนิยม  สุโข 
 ๒๔๘๐ นางสมนึก  แผนใหญ 
 ๒๔๘๑ นางสาวสมบัติ  จันทรเขียว 
 ๒๔๘๒ นางสมบัติ  โตพัฒนกุล 
 ๒๔๘๓ นางสมบัติ  สินธนะกุล 
 ๒๔๘๔ นางสมบัติ  อยูไทย 
 ๒๔๘๕ นางสมบูรณ  บุญนาค 
 ๒๔๘๖ นางสมบูรณ  สุขสมกิจ 
 ๒๔๘๗ นางสาวสมบูรณ  สุดเลิศ 
 ๒๔๘๘ นางสาวสมปอง  ปุญศิริ 
 ๒๔๘๙ นางสมผล  สิงหพล 
 ๒๔๙๐ นางสมพงษ  กุสี 
 ๒๔๙๑ นางสมพร  จรูญสมิทธิ ์
 ๒๔๙๒ นางสมพร  พัดชื่น 
 ๒๔๙๓ นางสมพร  พูลเกิด 
 ๒๔๙๔ นางสมพร  เมธาสุรพันธ 
 ๒๔๙๕ นางสมพร  ศรีสุรัตน 

 ๒๔๙๖ นางสมพิศ  จินประสงค 
 ๒๔๙๗ นางสมเพียร  คันธมาตร 
 ๒๔๙๘ นางสมลักษณ  คหะวงศ 
 ๒๔๙๙ นางสมลักษณ  พงษสุภาพ 
 ๒๕๐๐ นางสมศรี  คุปตบดินทร 
 ๒๕๐๑ นางสาวสมศรี  เจียรณัย 
 ๒๕๐๒ นางสมศรี  ฉัตรศรี 
 ๒๕๐๓ นางสมศรี  ชีพสาทิศ 
 ๒๕๐๔ นางสมศรี  นวลสุวรรณ 
 ๒๕๐๕ นางสมศรี  สุขเจริญ 
 ๒๕๐๖ นางสมศรี  แสงออน 
 ๒๕๐๗ นางสมศรี  อิ่นคํา 
 ๒๕๐๘ นางสมสวน  บุญยืน 
 ๒๕๐๙ นางสมหมาย  ขําญาติ 
 ๒๕๑๐ นางสมหมาย  ทีประต้ิว 
 ๒๕๑๑ นางสมหวัง  โพธิจามร 
 ๒๕๑๒ นางสรวงณัฐ  วงคมณี 
 ๒๕๑๓ นางสรัญญา  เวชจันทรฉาย 
 ๒๕๑๔ นางสวนีย  ชื่นเย็น 
 ๒๕๑๕ นางสวรรค  พินิจพงษพันธ 
 ๒๕๑๖ นางสวรรคพร  เพียรพัฒน 
 ๒๕๑๗ นางสวลักษณ  เขมะภูษิต 
 ๒๕๑๘ นางสวัสดี  ธรรมสโรช 
 ๒๕๑๙ นางสอางค  ศิรินันท 
 ๒๕๒๐ นางสายพิณ  จ่ันประเสริฐ 
 ๒๕๒๑ นางสายพิณ  พุทธโกมล 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๒๕๒๒ นางสายสุนีย  ออนละมูล 
 ๒๕๒๓ นางสายัณห  นฤภัย 
 ๒๕๒๔ นางสายัณห  ล้ิมพธยาเนตร 
 ๒๕๒๕ นางสาลี่  คลายบุญ 
 ๒๕๒๖ นางสาลี่  จินดาวงษ 
 ๒๕๒๗ นางสาวสําเนียง  ยวนบุญหลิม 
 ๒๕๒๘ นางสําเนียง  ใหมเลี้ยง 
 ๒๕๒๙ นางสํารวย  พูนประสิทธิ์ 
 ๒๕๓๐ นางสําราญ  ครุฑสนธิ์ 
 ๒๕๓๑ นางสําราญ  บุญตอ 
 ๒๕๓๒ นางสําอาง  จันทรภักดี 
 ๒๕๓๓ นางสําอางค  คุตตะสิงคี 
 ๒๕๓๔ นางสาวสินี  มีสวัสด์ิ 
 ๒๕๓๕ นางสิริณี  วงษมณี 
 ๒๕๓๖ นางสิริวิภา  ย้ิมการบุญ 
 ๒๕๓๗ นางสีสังข  สามัง 
 ๒๕๓๘ นางสุกัญญา  บุญเลิศเจริญศักด์ิ 
 ๒๕๓๙ นางสุกัญญา  พลลา 
 ๒๕๔๐ นางสุกัญญา  โพธิ์ศรี 
 ๒๕๔๑ นางสุกัญญา  อารักษชน 
 ๒๕๔๒ นางสุขกมล  จงวานิชสวัสด์ิ 
 ๒๕๔๓ นางสุขเสริม  คงเจริญ 
 ๒๕๔๔ นางสุคนธ  สุตภักด์ิ 
 ๒๕๔๕ นางสุคนธ  อยูยุติ 
 ๒๕๔๖ นางสุจิตรา  เตียววิวัฒน 
 ๒๕๔๗ นางสาวสุเจน  ศรีสารสกุล 

 ๒๕๔๘ นางสุณี  ภูววิสทิต 
 ๒๕๔๙ นางสุดารัตน  แสงวิสูตร 
 ๒๕๕๐ นางสาวสุดาวดี  นุตาคม 
 ๒๕๕๑ นางสุธาทิพย  ราชวัตร 
 ๒๕๕๒ นางสุนทรี  นุมชูคันธ 
 ๒๕๕๓ นางสุนทรี  ร้ิวตระกูลไพบูลย 
 ๒๕๕๔ นางสุนันทา  ผิวรัตน 
 ๒๕๕๕ นางสุนันทา  หวยเรไร 
 ๒๕๕๖ นางสุนันท  วรรณสุริยะ 
 ๒๕๕๗ นางสุนันท  ศรณะเนตร 
 ๒๕๕๘ นางสุนันท  สูนย่ีขัน 
 ๒๕๕๙ นางสุนีย  กลิ่นแพทยกิจ 
 ๒๕๖๐ นางสุนีย  ไชยทิพย 
 ๒๕๖๑ นางสุนีย  นาคราช 
 ๒๕๖๒ นางสุนีย  ประคองศิลป 
 ๒๕๖๓ นางสุนีย  พรรณธีระชาติ 
 ๒๕๖๔ นางสุนีรัตน  โยธาสมุทร 
 ๒๕๖๕ นางสาวสุปราณี  จิตตไพโรจน 
 ๒๕๖๖ นางสาวสุปราณี  เภอาศรี 
 ๒๕๖๗ นางสุปราณี  ลีวาณิชย 
 ๒๕๖๘ นางสุปราณี  วงศชวย 
 ๒๕๖๙ นางสาวสุปราณี  แสงทอง 
 ๒๕๗๐ นางสุปราณี  อินสม 
 ๒๕๗๑ นางสุพรรณ  รุงโรจน 
 ๒๕๗๒ นางสุพรรณี  กุลศรีสมบัติ 
 ๒๕๗๓ นางสุพรรณี  บํารุงวงษ 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๒๕๗๔ นางสุพัชนันท  จันทรฤทธิ ์
 ๒๕๗๕ นางสุพัตร  กอนจาย 
 ๒๕๗๖ นางสุพัตรา  จินดาสงวน 
 ๒๕๗๗ นางสุพัตรา  มะโรหบุตร 
 ๒๕๗๘ นางสุพัตรา  สิทธศุข 
 ๒๕๗๙ นางสุพัตรา  อยูคงศักด์ิ 
 ๒๕๘๐ นางสาวสุภรณ  จันทรวีระวงศ 
 ๒๕๘๑ นางสาวสุภัทรา  สุคนธมัต 
 ๒๕๘๒ นางสุภา  จันทรมี 
 ๒๕๘๓ นางสุภา  เปรมปลื้ม 
 ๒๕๘๔ นางสุภา  รัตนสาคร 
 ๒๕๘๕ นางสาวสุภา  แสงมณี 
 ๒๕๘๖ นางสุภาณี  แชมชืน่ 
 ๒๕๘๗ นางสาวสุภาณี  ทรัพยฟูเกียรติ 
 ๒๕๘๘ นางสุภาพ  เคารพไทย 
 ๒๕๘๙ นางสุภาพ  อินตะสุข 
 ๒๕๙๐ นางสุภาพร  บูรณรมย 
 ๒๕๙๑ นางสุภาภรณ  ยังพึ่ง 
 ๒๕๙๒ นางสาวสุภาวดี  นุตาคม 
 ๒๕๙๓ นางสุภาวรรณ  ฤทธิ์กลา 
 ๒๕๙๔ นางสุภาวัฒน  ศรีสุขสมบัติ 
 ๒๕๙๕ นางสุมณฑา  อาวรณ 
 ๒๕๙๖ นางสุมนา  ปลื้มสุวรรณ 
 ๒๕๙๗ นางสุมาลี  งามบุญแถม 
 ๒๕๙๘ นางสุมาลี  ดิษาภิรมย 
 ๒๕๙๙ นางสุมาลี  ทองขาว 

 ๒๖๐๐ นางสุมาลี  โพธิ์นอย 
 ๒๖๐๑ นางสุมาลี   ราหุลทัต 
 ๒๖๐๒ นางสุมิตตรา  ชลยุทธ 
 ๒๖๐๓ นางสุรภา  วันตะเมล 
 ๒๖๐๔ นางสุระดี  ศุภติมัสโร 
 ๒๖๐๕ นางสุรางค  ทั่งทอง 
 ๒๖๐๖ นางสุรางค  สระบัว 
 ๒๖๐๗ นางสาวสุรีย  โพธิสังคหิรัญ 
 ๒๖๐๘ นางสุรีย  ฟอพิมาย 
 ๒๖๐๙ นางสุรีย  โสมนิกขะ 
 ๒๖๑๐ นางสุไร  ตัณฑศรี 
 ๒๖๑๑ นางสุวณี  แกวปฐม 
 ๒๖๑๒ นางสุวรรณา  สุวรรณโยธิน 
 ๒๖๑๓ นางสุวรรณี  แดงหยง 
 ๒๖๑๔ นางสุวรรณี  ศิริเวชกุล 
 ๒๖๑๕ นางสุวรีย  บูรณสมภพ 
 ๒๖๑๖ นางสุวลี  คลายมี 
 ๒๖๑๗ นางสุวัชรี  สันติศาสน 
 ๒๖๑๘ นางสุวัฒนา  ผาสุกกาญจน 
 ๒๖๑๙ นางสุวันเพ็ญ  เชือ้กรุง 
 ๒๖๒๐ นางสุวิตตา  เจริญสุข 
 ๒๖๒๑ นางสาวสุวิภา  สวัสด์ิวงศ 
 ๒๖๒๒ นางสุวิมล  มากกําไร 
 ๒๖๒๓ นางเสนห  อังศุสิงห 
 ๒๖๒๔ นางเสริมศิริ  ดวงดุษดี 
 ๒๖๒๕ นางเสาวรี  สุวรรณทาว 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๒๖๒๖ นางเสาวลักษณ  วิเทศ 
 ๒๖๒๗ นางแสงเดือน  กาญจนนาว ี
 ๒๖๒๘ นางแสงสวรรค  อึ้งประสูตร 
 ๒๖๒๙ นางโสภนา  สรวยสุวรรณ 
 ๒๖๓๐ นางโสภา  รุงระวี 
 ๒๖๓๑ นางโสมนัส  มะพล 
 ๒๖๓๒ นางหทัยภัทร  จันทรนิยม 
 ๒๖๓๓ นางหัสดี  สงรักษ 
 ๒๖๓๔ นางองุน  ประกอบพานิช 
 ๒๖๓๕ นางอนงค  เพ็ญจันทร 
 ๒๖๓๖ นางอนงค  ภูสุวรรณ 
 ๒๖๓๗ นางอนงค  เล็กชูวงค 
 ๒๖๓๘ นางอนงคพันธุ  สุกใส 
 ๒๖๓๙ นางอภิพร  งามขํา 
 ๒๖๔๐ นางสาวอภิรดี  อุดหนุนพงษ 
 ๒๖๔๑ นางอภิสรา  ของหลิม 
 ๒๖๔๒ นางสาวอมรพันธ  ปาณวร 
 ๒๖๔๓ นางอมรรัตน  ทับทิมทอง 
 ๒๖๔๔ นางอมรา  วัฒนาภรณ 
 ๒๖๔๕ นางอรชร  กิตติกุล 
 ๒๖๔๖ นางอรพรรณ  มุขยพาณิยช 
 ๒๖๔๗ นางอรพินท  บุษบา 
 ๒๖๔๘ นางสาวอรพินธ  วงษเตชะ 
 ๒๖๔๙ นางอรลออ  จิระประภูศักด์ิ 
 ๒๖๕๐ นางสาวอรวรรณ  จันทรเพ็ญ 
 ๒๖๕๑ นางอรวรรณ  วรรณวงษ 

 ๒๖๕๒ นางอรอนงค  ถวิลหวัง 
 ๒๖๕๓ นางอรุณ  ไชยาพันธุ 
 ๒๖๕๔ นางอรุณี  งามสังเกตุ 
 ๒๖๕๕ นางอรุณี  จันตะเภา 
 ๒๖๕๖ นางสาวอรุณี  นวลกําแหง 
 ๒๖๕๗ นางอรุณี  มณีวรรณ 
 ๒๖๕๘ นางอรุณี  วงษพันธุ 
 ๒๖๕๙ นางอรุณี  สวางพันธุ 
 ๒๖๖๐ นางอรุณี  โสภะ 
 ๒๖๖๑ นางสาวออมทรัพย   
  สรณาคมน 
 ๒๖๖๒ นางสาวอังคณา  แดงสี 
 ๒๖๖๓ นางอังคนางค  แสงรุจิ 
 ๒๖๖๔ นางอัจฉราภรณ  ชื่นมวง 
 ๒๖๖๕ นางอัญชลี  วงษทวีทรัพย 
 ๒๖๖๖ นางสาวอัญชลี  ศรีตุลา 
 ๒๖๖๗ นางอัมพร  มาเผือก 
 ๒๖๖๘ นางอัมพร  สุขโต 
 ๒๖๖๙ นางอัมพร  สุขนอย 
 ๒๖๗๐ นางอัมภรณ  ปนนาค 
 ๒๖๗๑ นางอัสนี  จรัลวณิชวงศ 
 ๒๖๗๒ นางอาภรณ  จันทอน 
 ๒๖๗๓ นางอาภรณ  ชัยสมบัติ 
 ๒๖๗๔ นางอาภรณ  รอดรุงเรือง 
 ๒๖๗๕ นางอาภรณ  เล็กศรีสมพงษ 
 ๒๖๗๖ นางอาภา  วิจิตร 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๒๖๗๗ นางอารี  ศรีนวล 
 ๒๖๗๘ นางอารี  โอภาส 
 ๒๖๗๙ นางสาวอารีณา  เกาะแกว 
 ๒๖๘๐ นางอารีย  ทิมงาม 
 ๒๖๘๑ นางอารีย  ปรีดี 
 ๒๖๘๒ นางอํานวย  ใจหอม 
 ๒๖๘๓ นางสาวอําพรรณี   
  ชนะกานนท 
 ๒๖๘๔ นางอําพัน  พศิจํารูญ 
 ๒๖๘๕ นางอําพันธ  จุฑาจินดาเขต 
 ๒๖๘๖ นางอําพันธ  เวศศะโกศล 
 ๒๖๘๗ นางอําไพ  พันธุม ี
 ๒๖๘๘ นางอําไพพันธ   
  สุวรรณพานิช 
 ๒๖๘๙ นางอําภา  วิชัยดิษฐ 
 ๒๖๙๐ นางอิงอร  จูดี 
 ๒๖๙๑ นางอุดม  นิ่มอนงค 
 ๒๖๙๒ นางอุดมลักษณ   
  บุญเรืองศักด์ิ 
 ๒๖๙๓ นางอุบล  ขาวขํา 
 ๒๖๙๔ นางอุบล  นาคะเกศ 
 ๒๖๙๕ นางอุบล  สุขปลั่ง 

 ๒๖๙๖ นางอุบลรัตน  พรไพบูลยสุข 
 ๒๖๙๗ นางอุบลรัตน  รัตนวงศา 
 ๒๖๙๘ นางอุมา  วงษขวัญ 
 ๒๖๙๙ นางสาวอุมา  สูยะวณิช 
 ๒๗๐๐ นางอุไร  ปนทอง 
 ๒๗๐๑ นางอุไร  โหศิริ 
 ๒๗๐๒ นางสาวอุไรลักษณ   
  ทรัพยประสงค 
 ๒๗๐๓ นางอุไรวรรณ  บุญกอง 
 ๒๗๐๔ นางอุไรวรรณ  ภักดีพันธ 
 ๒๗๐๕ นางอุไรวรรณ  สุกหอม 
 ๒๗๐๖ นางอุไรวรรณ   
  หิญชีระนันทน 
 ๒๗๐๗ นางสาวอุษณาพร   
  อิ่มสมโภชน 
 ๒๗๐๘ นางอุษณีย  คลายคลึง 
 ๒๗๐๙ นางอุษณีย  ร่ืนฤทธิ ์
 ๒๗๑๐ นางอุษณีย  สดใส 
 ๒๗๑๑ นางอุษา  วงษขวัญ 
 ๒๗๑๒ นางสาวอุสาห  นุมนวลศรี 
 ๒๗๑๓ นางเอมอร  ขวัญเพ็ง 
 ๒๗๑๔ นางเอมอร  โขมพัตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๒๘  ราย) 
 ๑ นายกมล  เกตุแกว 
 ๒ นายกมล  หมีนาค 
 ๓ นายกาหลง  เฉลิมสุข 

 ๔ นายกําธร  เหลาโพธิ์ 
 ๕ นายกิติศักด์ิ  ทองคํา 
 ๖ นายกุลวุฒิ  คลายกล่ํา 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๗ นายกุศล  มรกต 
 ๘ นายกูเกียรติ  สกุลดี 
 ๙ นายเกรียงศักด์ิ  พลอยมี 
 ๑๐ นายเกษม  ใจสุทธ ิ
 ๑๑ นายเกษม  พลศรี 
 ๑๒ นายเกษม  ศรีชํานาญ 
 ๑๓ นายเกษม  สุดสุภาพ 
 ๑๔ นายโกมล  พุมเรือง 
 ๑๕ นายครองศักด์ิ  จํานงกิจ 
 ๑๖ นายคําปน  หมีทอง 
 ๑๗ นายจรัญ  สมหวังดี 
 ๑๘ นายจเร  ลาโภ 
 ๑๙ นายจันทรต๊ิบ  อุเทน 
 ๒๐ นายจําเนียร  อัมพระเสวก 
 ๒๑ นายจําลอง  เพชรยวน 
 ๒๒ นายจําลอง  สุริวงษ 
 ๒๓ นายจิต  ระเบียบ 
 ๒๔ นายจิรทีปต  กุฏีเขต 
 ๒๕ นายจุมพล  วงษสุภาพ 
 ๒๖ นายฉลวย  สกุลรัง 
 ๒๗ นายฉออน  งามถิ่น 
 ๒๘ นายฉัตรชัย  เทพดวง 
 ๒๙ นายเฉลา  เขียววิชัย 
 ๓๐ นายเฉลียว  กิจนิธี 
 ๓๑ นายชมเชย  เพิ่มพูน 
 ๓๒ นายชยันต  เสริศักด์ิ 

 ๓๓ นายชะลอ  ดีเจริญ 
 ๓๔ นายชูชัย  นุมนอย 
 ๓๕ นายชูชาติ  มวงเจริญ 
 ๓๖ นายชูศักด์ิ  สมานวงศ 
 ๓๗ นายเชาว  ทองขยัน 
 ๓๘ นายเชื้อ  ฮินทาไม 
 ๓๙ นายแชม  บุญเลิศ 
 ๔๐ นายณรงค  กลั่นน้ําทิพย 
 ๔๑ นายณรงค  อานนาค 
 ๔๒ นายดอกไม  สีหะไกร 
 ๔๓ นายดํารงค  เฉลิมศรี 
 ๔๔ นายดําริห  ทิพยวัน 
 ๔๕ นายดิเรก  หัวรักกิจ 
 ๔๖ นายดุสิต  กระโหมวงค 
 ๔๗ นายแดนชัย  ปราระบับ 
 ๔๘ นายตาเฮ  เตาะสาตู 
 ๔๙ นายเตียม  เร่ิมจํา 
 ๕๐ นายถวิล  สุจรูญ 
 ๕๑ นายถวิล  เสือขาว 
 ๕๒ นายถาวร  คหินทพงษ 
 ๕๓ นายถาวร  พุทธิสมสถิตย 
 ๕๔ นายถิรัฐ  ภูเนติ 
 ๕๕ นายทนงศักด์ิ  กณวรรธน 
 ๕๖ นายทบ  มัน่คง 
 ๕๗ นายทวีป  คลายบัวผัน 
 ๕๘ นายทองแถม  อนิคํา 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕๙ นายทองมาก  เชื้อฮอ 
 ๖๐ นายทองสุข  เมฆชาง 
 ๖๑ นายเทพ  สุวรรณธาดา 
 ๖๒ นายธงชัย  เจริญสงค 
 ๖๓ นายธงชัย  พูลลน 
 ๖๔ นายธนพรรณ  สิงหทอง 
 ๖๕ นายธนิต  ชัยชนะ 
 ๖๖ นายธนู  ยอดแยม 
 ๖๗ นายธวัช  ลาภหลาย 
 ๖๘ นายธวัชชัย  เปรมปรีดา 
 ๖๙ นายธวัชชัย  วงษพระจันทร 
 ๗๐ นายธานินทร  ผึ่งพิมาย 
 ๗๑ นายธีรเดช  เหมสนิท 
 ๗๒ นายธีระชัย  ชวงฉํ่า 
 ๗๓ นายนพ  นิลนอย 
 ๗๔ นายนพดล  อินทรศรี 
 ๗๕ นายนพปฎล  กลางบุรัมย 
 ๗๖ นายนพพร  สุขพญา 
 ๗๗ นายนอม  พชัน ี
 ๗๘ นายนิคม  วงศอรุณสุภา 
 ๗๙ นายนิพนธ  บุญประเสริฐ 
 ๘๐ นายนิพนธ  วิหกเหิน 
 ๘๑ นายนิพัฒ  จุยกระยาง 
 ๘๒ นายนิรันดร  ณ  ลําปาง 
 ๘๓ นายนิวัฒน  สวัสด์ิงาม 
 ๘๔ นายนิวัฒน  สีวินทา 

 ๘๕ นายบรรจง  บุบผา 
 ๘๖ นายบรรเทา  นีซัง 
 ๘๗ นายบัณฑิต  ปอมสุวรรณ 
 ๘๘ นายบิลซิล  จองสี 
 ๘๙ นายบุญจันทร  กระตาย 
 ๙๐ นายบุญชวย  บุญรอด 
 ๙๑ นายบุญชู  จันทรเพชร 
 ๙๒ นายบุญทรง  แกวภูมิแห 
 ๙๓ นายบุญทัน  สิทธิวงษา 
 ๙๔ นายบุญยงค  ปอมเชื้อ 
 ๙๕ นายบุญยืน  ปติศิลป 
 ๙๖ นายบุญรวม  มาสวาง 
 ๙๗ นายบุญรอด  สุขลาภ 
 ๙๘ นายบุญเรือน  ไลภาพ 
 ๙๙ นายบุญลือ  มิสดีย 
 ๑๐๐ นายบุญเลิศ  ทพัพันธุ 
 ๑๐๑ นายบุญเลิศ  บัวงาม 
 ๑๐๒ นายบุญเลิศ  ผาสุขศรี 
 ๑๐๓ นายบุญเลื่อน  โปะสุวรรณ 
 ๑๐๔ นายบุญศรี  แกวหลา 
 ๑๐๕ นายบุญเศียร  ทองใส 
 ๑๐๖ นายบุญสง  คนลํา 
 ๑๐๗ นายบุญสง  วงษทอง 
 ๑๐๘ นายบุญเสริม  ชาติไทย 
 ๑๐๙ นายบญุเฮียง  ไชยดิษฐ 
 ๑๑๐ นายปฏิวัติ  ไพเราะ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๑๑ นายประกอบ  สุขโต 
 ๑๑๒ นายประจบ  มาสคีรีวงษ 
 ๑๑๓ นายประจวบ  กุลทอง 
 ๑๑๔ นายประชีพ  ประสพแกว 
 ๑๑๕ นายประพัฒน  อาจปรุ 
 ๑๑๖ นายประพาส  เพชรพูล 
 ๑๑๗ นายประมวล  จันทรภักดี 
 ๑๑๘ นายประยง  ทิวาวงศ 
 ๑๑๙ นายประยุทธ  ประเสริฐแพทย 
 ๑๒๐ นายประยูร  หนูสุด 
 ๑๒๑ นายประเศียร  ศิลมีสัตย 
 ๑๒๒ นายประสงค  เนาวสัยศรี 
 ๑๒๓ นายประสาท  บุญโนนแต 
 ๑๒๔ นายประสิทธิ์  เฉลี่ยกลาง 
 ๑๒๕ นายประสิทธิ์  ศรีทองจันทร 
 ๑๒๖ นายประสิทธิ์  สุวภาพ 
 ๑๒๗ นายประเสริฐ  เสนะแสง 
 ๑๒๘ นายประเสริม  จันทรภิรมย 
 ๑๒๙ นายประหยัด  ปานออน 
 ๑๓๐ นายปญญา  บุญเลิศ 
 ๑๓๑ นายผจญ  วงศอน ุ
 ๑๓๒ นายเผน  มีดวง 
 ๑๓๓ นายเผิน  อินทพุทธ 
 ๑๓๔ นายพงษศักด์ิ  จันทรหอม 
 ๑๓๕ นายพงษสันต  อรรถเนตร 
 ๑๓๖ นายพยนต  สิงหโต 

 ๑๓๗ นายพยอม  ลือประเสริฐ 
 ๑๓๘ นายพร  ศรีกรด 
 ๑๓๙ นายพรวิชัย  ภาโนมัย 
 ๑๔๐ นายพา  เหลือวงศ 
 ๑๔๑ นายพิชัย  ไมหวาด 
 ๑๔๒ นายพิชิต  พูลเจริญ 
 ๑๔๓ นายพิบูลย  คําชุม 
 ๑๔๔ นายพิบูลย  อองคํา 
 ๑๔๕ นายพิพัทธ  ศรียา 
 ๑๔๖ นายพูนศักด์ิ  พงษสนาม 
 ๑๔๗ นายเพิ่ม  จันทรสุคนธ 
 ๑๔๘ นายโพธิ์  ทดแทน 
 ๑๔๙ นายไพบูลย  ดวงนุม 
 ๑๕๐ นายไพบูลย  ศรีอินทร 
 ๑๕๑ นายไพบูลย  หมีแสง 
 ๑๕๒ นายไพรี  จันทะนิตย 
 ๑๕๓ นายไพโรจน  เงินมีศรี 
 ๑๕๔ นายไพโรจน  ชมสวัสด์ิ 
 ๑๕๕ นายภาคภูมิ  คุมปรางค 
 ๑๕๖ นายภูษิต  ทองเอี่ยม 
 ๑๕๗ นายมนัส  ชัยแสง 
 ๑๕๘ นายมนัส  สินโพธิ ์
 ๑๕๙ นายมนู  โคตบุตร 
 ๑๖๐ นายมานพ  พณิทรัพย 
 ๑๖๑ นายรส  ภวภูตานนท 
 ๑๖๒ นายระดับ  ฟกดี 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๖๓ นายรุงโรจน  ชมเชย 
 ๑๖๔ นายรุงโรจน  บุญรังษี 
 ๑๖๕ นายละออ  พุทธิฤทธิ ์
 ๑๖๖ นายลําพูน  เรียนจันทร 
 ๑๖๗ นายเล็ก  เอียดแกว 
 ๑๖๘ นายวัชรา  เจกจันทึก 
 ๑๖๙ นายวันชัย  โพธิรัตน 
 ๑๗๐ นายวันชัย  ลําภาษี 
 ๑๗๑ นายวันชัย  หอมชื่น 
 ๑๗๒ นายวิชัย  กิจโมกข 
 ๑๗๓ นายวิชัย  กิจรักษ 
 ๑๗๔ นายวิชัย  ทองเร่ิม 
 ๑๗๕ นายวิชัย  วิบูลมงคล 
 ๑๗๖ นายวิชัย  แสงใย 
 ๑๗๗ นายวิเชียร  เกิดสกุล 
 ๑๗๘ นายวิทยา  ถันอุปถัมภ 
 ๑๗๙ นายวินัย  เจียกใจ 
 ๑๘๐ นายวินัย  ดัดแวว 
 ๑๘๑ นายวินัย  นานวม 
 ๑๘๒ นายวินัย  พันธหงษ 
 ๑๘๓ นายวินัย  สินสืบพล 
 ๑๘๔ นายวินิจ  โสมรักษ 
 ๑๘๕ นายวิรัช  คงเกิด 
 ๑๘๖ นายวิรัตน  ขาวรุงเรือง 
 ๑๘๗ นายวิโรจน  มหายศนันท 
 ๑๘๘ นายวิโรจน  ลําแพน 

 ๑๘๙ นายวิศูรย  ระนําไทยสงฆ 
 ๑๙๐ นายวิสุทธิ์  แกวพิบูลย 
 ๑๙๑ นายวีระศักด์ิ  แสนวงษ 
 ๑๙๒ นายศักด์ิสิทธิ์  บุตรเทศ 
 ๑๙๓ นายศุภชัย  คิดฉลาด 
 ๑๙๔ นายสงวน  สมจิตร 
 ๑๙๕ นายสถาพร  ภูพุกก 
 ๑๙๖ นายสถิตย  คิดอยู 
 ๑๙๗ นายสนอง  บัวทอง 
 ๑๙๘ นายสนั่น  กองแกว 
 ๑๙๙ นายสนิท  แกวมงคล 
 ๒๐๐ นายสนิท  เจริญผล 
 ๒๐๑ นายสนิท  แสงปาน 
 ๒๐๒ นายสมเกียรติ  เกตุจํานงค 
 ๒๐๓ นายสมเกียรติ  สวัสดี 
 ๒๐๔ นายสมจิตต  ทับเสือ 
 ๒๐๕ นายสมจิตร  แกวเผือก 
 ๒๐๖ นายสมใจ  ชัยพืช 
 ๒๐๗ นายสมใจ  ภาคมาลัย 
 ๒๐๘ นายสมชาย  ขาวหิรัญ 
 ๒๐๙ นายสมชาย  วีระเดชประไพ 
 ๒๑๐ นายสมชาย  อยูถาวร 
 ๒๑๑ นายสมเดช  ไชยยา 
 ๒๑๒ นายสมนึก  โรจนากร 
 ๒๑๓ นายสมบัติ  ทองมั่น 
 ๒๑๔ นายสมบัติ  ศิริคํา 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๒๑๕ นายสมบูรณ  เกษรมาลี 
 ๒๑๖ นายสมบูรณ  ธุวสินธุ 
 ๒๑๗ นายสมบูรณ  พรมมิตร 
 ๒๑๘ นายสมบูรณ  พรอโนทัย 
 ๒๑๙ นายสมบูรณ  เมฆจินดา 
 ๒๒๐ นายสมปอง  พักแฟง 
 ๒๒๑ นายสมพงษ  ศรีวิจารณ 
 ๒๒๒ นายสมพิศ  ปนแกว 
 ๒๒๓ นายสมยศ  ตราชู 
 ๒๒๔ นายสมศักด์ิ  กองโค 
 ๒๒๕ นายสมศักด์ิ  ผลทับทมิ 
 ๒๒๖ นายสมสมัย  ยาทองไชย 
 ๒๒๗ นายสมหมาย  แถบทอง 
 ๒๒๘ นายสมาน  เรืองเดช 
 ๒๒๙ นายสอย  เฟองฟู 
 ๒๓๐ นายสังเวย  อินพลับ 
 ๒๓๑ นายสังเวียน  แสงจันทร 
 ๒๓๒ นายสัญญา  อุบลจง 
 ๒๓๓ นายสันติภาพ  นันทสําอางค 
 ๒๓๔ นายสันติศักด์ิ  แยมเสาธง 
 ๒๓๕ นายสัมพันธ  คันทรง 
 ๒๓๖ นายสา  นนทศริิ 
 ๒๓๗ นายสามารถ  แซดาน 
 ๒๓๘ นายสายหยด  คุมทรัพย 
 ๒๓๙ นายสํารวย  พลายแกว 
 ๒๔๐ นายสํารวย  ใหมเลี้ยง 

 ๒๔๑ นายสําราญ  ทาวัง 
 ๒๔๒ นายสําราญ  ผึ้งสอน 
 ๒๔๓ นายสําราญ  พระชัย 
 ๒๔๔ นายสําราญ  อมรสังข 
 ๒๔๕ นายสิงหา  รมแกว 
 ๒๔๖ นายสิงห  ฤทธิมนต 
 ๒๔๗ นายสุชิน  เถื่อนรอด 
 ๒๔๘ นายสุชิน  นิลสนธ ิ
 ๒๔๙ นายสุดใจ  วงษเนียม 
 ๒๕๐ นายสุทธิพงษ  แกวพงษ 
 ๒๕๑ นายสุทธิศักด์ิ  คงขํา 
 ๒๕๒ นายสุทธิศักด์ิ  อยูแสนสุข 
 ๒๕๓ นายสุทัศน  ปญญาดี 
 ๒๕๔ นายสุทิน  ศรีอุดม 
 ๒๕๕ นายสุทิน  หวานแกว 
 ๒๕๖ นายสุเทพ  นาคินทร 
 ๒๕๗ นายสุธี  ชวยชาติ 
 ๒๕๘ นายสุนทร  วรผล 
 ๒๕๙ นายสุบรรณ  ชีรัมย 
 ๒๖๐ นายสุบิน  พรหมรักษ 
 ๒๖๑ นายสุพรรณ  พัฒจันทร 
 ๒๖๒ นายสุเพียร  กลีบเพชร 
 ๒๖๓ นายสุรชาญ  แดงขนิษฐ 
 ๒๖๔ นายสุรศักด์ิ  ผองเผือก 
 ๒๖๕ นายสุรินทร  อินทรเงิน 
 ๒๖๖ นายเสนห  ทองคํา 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๒๖๗ นายเสมอ  คายาดี 
 ๒๖๘ นายเสริฐ  กุดแถลง 
 ๒๖๙ นายโสภณ  เสียงเพราะ 
 ๒๗๐ นายหนุน  นิลนอย 
 ๒๗๑ นายหนูเทียบ  พลชัยมาตย 
 ๒๗๒ นายหลวน  นพเกา 
 ๒๗๓ นายหอมหวล  หวานฉํ่า 
 ๒๗๔ นายอดุลย  จรทะผา 
 ๒๗๕ นายอนงค  งามไขน้ํา 
 ๒๗๖ นายอนันต  ประมวลทอง 
 ๒๗๗ นายอมร  มณีสาร 
 ๒๗๘ นายอํานวย  ทิวากรกิจกุล 
 ๒๗๙ นายอํานวย  บุญญะไพบูลย 
 ๒๘๐ นายอํานวย  สิทธิโชค 
 ๒๘๑ นายอําไพ  มวงศรี 
 ๒๘๒ นายอุดม  อินบุญญา 
 ๒๘๓ นายอุทัด  วารีนาค 
 ๒๘๔ นางกมลชนก  ยังสุข 
 ๒๘๕ นางกรรณิกา  ไชยคีรี 
 ๒๘๖ นางกัลยา  อุทะพันธ 
 ๒๘๗ นางสาวจารุวรรณ   
  คีรีลักษณ 
 ๒๘๘ นางจํานงค  นกเทศ 
 ๒๘๙ นางจินตนา  แกวเนนิ 
 ๒๙๐ นางจุฑามาศ  พุมอิ่ม 
 ๒๙๑ นางสาวดวงพรรณ  ทองเรือง 

 ๒๙๒ นางทัศนีย  คงแกวขาว 
 ๒๙๓ นางทัศนีย  โสดามรรค 
 ๒๙๔ นางธารีรัตน  มูลวงษ 
 ๒๙๕ นางนพรัตน  สวัสดี 
 ๒๙๖ นางนภัสสร  ภูศรี 
 ๒๙๗ นางนิตยา  ทับทิม 
 ๒๙๘ นางนิตยา  พันธุทรัพย 
 ๒๙๙ นางบุญตา  เกตุจํานงค 
 ๓๐๐ นางเบญจมาศ  ธนพงศพิพัฒน 
 ๓๐๑ นางปรกพร  สุขลังการ 
 ๓๐๒ นางประทุมพร  อินทรประดิษฐ 
 ๓๐๓ นางปริศนา  รัตนะรัต 
 ๓๐๔ นางสาวพาณี  ใหมสุวรรณ 
 ๓๐๕ นางพิชญา  สนธยานนท 
 ๓๐๖ นางพิมพรรณ  สุบรรณเกตุ 
 ๓๐๗ นางมณฑาวดี  วารีรัตน 
 ๓๐๘ นางมณี  ศิลปวิจารณ 
 ๓๐๙ นางมาณี  แสงจันทร 
 ๓๑๐ นางสาวมาลี  ใจดี 
 ๓๑๑ นางยุวดี  คงขํา 
 ๓๑๒ นางเยาวภา  นวมดี 
 ๓๑๓ นางรัตนาภรณ  ดิษฐวิบูลย 
 ๓๑๔ นางสาวไลลาภา  พรประไภย 
 ๓๑๕ นางวัจณา  อุมบางตลาด 
 ๓๑๖ นางวัชรี  ธีระชีพ 
 ๓๑๗ นางวาสนา  ทองกร 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๓๑๘ นางวิภาวรรณ  ระวัง 
 ๓๑๙ นางวีณา  พุฒร้ิว 
 ๓๒๐ นางศิริลักษณ  ทิมประเทือง 
 ๓๒๑ นางสมจิต  ปรางคใหม 
 ๓๒๒ นางสมมารถ  เข็มนาค 
 ๓๒๓ นางสุกานดา  เริงเกษตรกิจ 

 ๓๒๔ นางสุคนธ  ขุนจําเริญ 
 ๓๒๕ นางสาวสุธีรา  แสนสวาท 
 ๓๒๖ นางสุมาลี  เดชเสถียร 
 ๓๒๗ นางสุวรรณ  โรจนวิศวกรรม 
 ๓๒๘ นางสวิุมล  แกวแดง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๑๖  ราย) 
 ๑ นายกมล  จําเริญกิจ 
 ๒ นายกมล  บุญมาทนั 
 ๓ นายกาวิน  ปนทอง 
 ๔ นายเกรียงศักด์ิ  พืชพันธุ 
 ๕ นายเกษม  ไชยรัตน 
 ๖ นายเกษม  นาคเถื่อน 
 ๗ นายเกษมสันต  กัลสลวิภาค 
 ๘ นายเกียรติกร  อิ่มทองสุข 
 ๙ นายโกศล  ขานหินต้ัง 
 ๑๐ นายไกรวุฒิ  ธีรพงศวิษณุพร 
 ๑๑ นายเข็มพร  ภูมีศรี 
 ๑๒ นายไข  ตระกูลอํานาจ 
 ๑๓ นายคนึง  ธาดาสุรเวทย 
 ๑๔ นายคนึง  เนื้อนิ่ม 
 ๑๕ นายคําพันธ  ภูขีด 
 ๑๖ นายเงียบ  มาลัย 
 ๑๗ นายจตุรงค  เหรียญทอง 
 ๑๘ นายจรวย  แสดใหม 
 ๑๙ นายจรัญ  รอดสูงเนิน 

 ๒๐ นายจรินทร  ปจฉิมกานตง 
 ๒๑ นายจเร  บุบผา 
 ๒๒ นายจันทร  พุฒเทศ 
 ๒๓ นายจันทรแสง  บุญตัน 
 ๒๔ นายจาคี  กุสุมานนท 
 ๒๕ นายจําเนียร  จันทรกรี 
 ๒๖ นายจําเริญ  เสารสูง 
 ๒๗ นายจําลอง  ครุวรรณพัฒน 
 ๒๘ นายจําลอง  สุขคุม 
 ๒๙ นายจินดา  แสนพรม 
 ๓๐ นายจีระพงศ  บัวอยู 
 ๓๑ นายเจริญ  ทิตยพุด 
 ๓๒ นายเจริญ  วงศเจริญ 
 ๓๓ นายเจิม  ชางคิด 
 ๓๔ นายฉลวย  ทองยอย 
 ๓๕ นายฉลองชัย  กาญจนาคม 
 ๓๖ นายเฉลา  บุญอุดหนุน 
 ๓๗ นายเฉลิม  เทียวบรรเทิง 
 ๓๘ นายเฉลิม  อินทรวงษ 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๓๙ นายเฉลียว  กิจนิยม 
 ๔๐ นายชวน  สวยสะอาด 
 ๔๑ นายชวลิต  พุมรุงเรือง 
 ๔๒ นายชัยยศ  จิตเทวินลิขิต 
 ๔๓ นายชัยยุทธิ์  พรมแยมใหญ 
 ๔๔ นายชัยรัตน  นิลไสล 
 ๔๕ นายชัยรัตน  เหมือนเพช็ร 
 ๔๖ นายชัยศักด์ิ  ศรีสุข 
 ๔๗ นายชาติชาย  เปรมสวัสด์ิ 
 ๔๘ นายชํานาญ  จอนแจง 
 ๔๙ นายชํานาญ  เรืองสวัสด์ิ 
 ๕๐ นายชูเกียรติ  ศุภนคร 
 ๕๑ นายชูชาติ  เกงสาคร 
 ๕๒ นายชูชาติ  มีทองใบ 
 ๕๓ นายเชิง  เกิดเล็ก 
 ๕๔ นายเชิด  เรือนทอง 
 ๕๕ นายไชยพร  นอยสมบัติ 
 ๕๖ นายณรงค  ปนวิเศษ 
 ๕๗ นายณรงค  สิทธิวงศ 
 ๕๘ นายณรงคชัย  วงศสมุทร 
 ๕๙ นายณัฐพัชร  ศรีคง 
 ๖๐ นายดนัย  โลณานุรักษ 
 ๖๑ นายดํารงค  วงษเอก 
 ๖๒ นายดํารงคศักด์ิ  ลากอก 
 ๖๓ นายดิเรก  จิรัตถิติกุล 
 ๖๔ นายเดช  เหมือนกู 

 ๖๕ นายเดชา  ดากลาง 
 ๖๖ นายเด็ด  หาดชัยภูมิ 
 ๖๗ นายเดวิด  โพธิ์ทอง 
 ๖๘ นายแดง  เสาวกุล 
 ๖๙ นายตอพงษ  ไชยสังข 
 ๗๐ นายถวัลย  สุวรรณเจริญ 
 ๗๑ นายถาวร  วิเชียรทอง 
 ๗๒ นายทรงศักด์ิ  แสงอรุณ 
 ๗๓ นายทวีป  จันทรเฉลิม 
 ๗๔ นายทวีป  นอยศรี 
 ๗๕ นายทศกัณฑ  อาศัย 
 ๗๖ นายทองหยิบ  ปนเหนงเพช็ร 
 ๗๗ นายทองหลอ  พูนประเสริฐ 
 ๗๘ นายทัน  จันทรอินทร 
 ๗๙ นายทินกร  อุสาหะกานนท 
 ๘๐ นายเทวินทร  ทองทว ี
 ๘๑ นายเที่ยง  สรรพชาง 
 ๘๒ นายโท  ชูมณ ี
 ๘๓ นายธงไชย  ผองศรี 
 ๘๔ นายธรรมรงค  ปอสงคราม 
 ๘๕ นายธวัชชัย  ทรัพยสิงห 
 ๘๖ นายธวัฒชัย  สุวัฒนวนชิ 
 ๘๗ นายธารา  อยูชัย 
 ๘๘ นายธํารงค  ทองประเสริฐ 
 ๘๙ นายธํารงค  บัวรมย 
 ๙๐ นายธีระศักด์ิ  ลายบัว 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๙๑ นายนที  ศรีทองแท 
 ๙๒ นายนพดล  ไชยวงค 
 ๙๓ นายนพดล  ศรีวิจิตร 
 ๙๔ นายนพดล  สายัญแกว 
 ๙๕ นายนฤทัย  เพชรสีดํา 
 ๙๖ นายนฤพล  สวัสดี 
 ๙๗ นายนิคม  สิทธ ี
 ๙๘ นายนิตย  เพียรธรรม 
 ๙๙ นายนิมิตร  งาคม 
 ๑๐๐ นายนิวัฒน  เอกเสาว 
 ๑๐๑ นายนิวัติ  ชะอุมดี 
 ๑๐๒ นายนิสิต  กลาวิกยกิจ 
 ๑๐๓ นายบดินทร  โตยอด 
 ๑๐๔ นายบรรเทา  โคตะปญญา 
 ๑๐๕ นายบรรพต  พลจันทร 
 ๑๐๖ นายบรรพต  ศรีอุดม 
 ๑๐๗ นายบัญชา  พูลเหลือ 
 ๑๐๘ นายบัวศรี  พลบุตร 
 ๑๐๙ นายบาง  พองเสียง 
 ๑๑๐ นายบุญ  พรมมา 
 ๑๑๑ นายบุญชวย  ก๊ักหน ู
 ๑๑๒ นายบุญชอบ  นอมสูงเนนิ 
 ๑๑๓ นายบุญชอบ  ปอมบุบผา 
 ๑๑๔ นายบุญชัด  ทาวโคตร 
 ๑๑๕ นายบุญตา  แกวลา 
 ๑๑๖ นายบุญธรรม  เนตรจินดา 

 ๑๑๗ นายบุญธรรม  ศรกอม 
 ๑๑๘ นายบุญปน  ชื่นจิตร 
 ๑๑๙ นายบุญมา  พลหินกอง 
 ๑๒๐ นายบุญมี  คงบุงคลา 
 ๑๒๑ นายบุญยัง  ระงับภัย 
 ๑๒๒ นายบุญรอด  รอดปาน 
 ๑๒๓ นายบุญเลิศ  เกิดศรี 
 ๑๒๔ นายบุญเลิศ  แจมแจง 
 ๑๒๕ นายบุญเลิศ  ฤทธเิรืองเดช 
 ๑๒๖ นายบุญเลิศ  สะโมทาน 
 ๑๒๗ นายบุญเหลือ  ประทุมศรี 
 ๑๒๘ นายปกิต  อารีรอบ 
 ๑๒๙ นายประกิต  ปุรินทราภิบาล 
 ๑๓๐ นายประกิต  สิงหชัย 
 ๑๓๑ นายประคอง  กุญชร 
 ๑๓๒ นายประคอง  เนียมสังข 
 ๑๓๓ นายประจวบ  ปานปน 
 ๑๓๔ นายประจวบ  เลิศเวช 
 ๑๓๕ นายประชุม  เกิดสวัสด์ิ 
 ๑๓๖ นายประเชิญ  ไทยเจริญ 
 ๑๓๗ นายประดิษฐ  ตรีศักด์ิ 
 ๑๓๘ นายประดิษฐ  บุญเสถียร 
 ๑๓๙ นายประดิษฐ  บุดดีศรี 
 ๑๔๐ นายประพันธ  ชมบริสุทธิ ์
 ๑๔๑ นายประเมิน  ไกรศิริ 
 ๑๔๒ นายประยงค  เถาวหมอ 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๑๔๓ นายประยูร  บุญจ้ี 
 ๑๔๔ นายประยูร  พลนาค 
 ๑๔๕ นายประโยชน  กลิ่นขจร 
 ๑๔๖ นายประโยชน  เอี่ยมสอาด 
 ๑๔๗ นายประสงค  แสวงศิลป 
 ๑๔๘ นายประสาร  วงษวิเชียร 
 ๑๔๙ นายประสิทธิ์  แกนเรือง 
 ๑๕๐ นายประสิทธิ์  ชิตาโร 
 ๑๕๑ นายประสิทธิ์  ทินวงษ 
 ๑๕๒ นายประสิทธิ์  ฝอยโคกสูง 
 ๑๕๓ นายประสิทธิ์  เรืองถิ่น 
 ๑๕๔ นายประสิทธิ์  อุนประเสริฐสุข 
 ๑๕๕ นายประเสริฐ  เขียนนอก 
 ๑๕๖ นายประหยัด  ประเสริฐแพทย 
 ๑๕๗ นายปราโมทย  มีคุณ 
 ๑๕๘ นายปรีดา  มะลิทิพย 
 ๑๕๙ นายปญญา  จิตรดา 
 ๑๖๐ นายปญญา  สังวาลย 
 ๑๖๑ นายปาน  เปลงเชิญ 
 ๑๖๒ นายพรทิพย  หนูทวน 
 ๑๖๓ นายพรเทพ  โตออน 
 ๑๖๔ นายพรศักด์ิ  ชมภูกุล 
 ๑๖๕ นายพล  ทองแทง 
 ๑๖๖ นายพลรัตน  ปานยืน 
 ๑๖๗ นายพสิษฐ  เชื้อผูดี 
 ๑๖๘ นายพิชิต  ขาวดวง 

 ๑๖๙ นายพินิจ  แจมจันทร 
 ๑๗๐ นายพิเนตร  กลมออน 
 ๑๗๑ นายพิพัฒน  โพธิ์งาม 
 ๑๗๒ นายไพฑูรย  ฉิมภู 
 ๑๗๓ นายไพทูล  กันเที่ยง 
 ๑๗๔ นายไพบูลย  จันทรคํา 
 ๑๗๕ นายไพรัช  ศรีคช 
 ๑๗๖ นายไพโรจน  คาเจริญ 
 ๑๗๗ นายไพโรจน  หุนหลอ 
 ๑๗๘ นายไพศาล  ทิวาพัฒน 
 ๑๗๙ นายไพศาล  สุนทรวงส 
 ๑๘๐ นายภาวิธรรม  แชมบุตร 
 ๑๘๑ นายภิญโญ  ทวะชาลี 
 ๑๘๒ นายมงคล  ใจซ่ือกุล 
 ๑๘๓ นายมนัส  นาคประสิทธิ์ 
 ๑๘๔ นายมนัส  ศรีเมือง 
 ๑๘๕ นายมนัส  สมอยู 
 ๑๘๖ นายมานพ  ขุดโพธิ ์
 ๑๘๗ นายมานพ  เชี่ยวธัญญกิจ 
 ๑๘๘ นายมานิตย  รักษา 
 ๑๘๙ นายมาริน  ซุมสวาง 
 ๑๙๐ นายเมธี  แยมบู 
 ๑๙๑ นายยงยุทธ  ชางแรงการ 
 ๑๙๒ นายยวย  บุญพยา 
 ๑๙๓ นายยา  กาเจ 
 ๑๙๔ นายย่ิงศักด์ิ  เพชรสํานัก 
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 ๑๙๕ นายยินดี  แกวมณ ี
 ๑๙๖ นายยุทธ  ฝากตัว 
 ๑๙๗ นายรักเกียรติ  ปนทองคํา 
 ๑๙๘ นายรังสรรค  ศรีประภา 
 ๑๙๙ นายร้ิน  ทองจิตต 
 ๒๐๐ นายเรวัติ  เจริญกุล 
 ๒๐๑ นายลันดอน  สวางทิตย 
 ๒๐๒ นายลิขิต  พลเกษตร 
 ๒๐๓ นายวรพจน  อริยานุวัฒน 
 ๒๐๔ นายวรวุฒิ  รัตนมณ ี
 ๒๐๕ นายวสันต  ทดแทนสุข 
 ๒๐๖ นายวัชระ  พิมพา 
 ๒๐๗ นายวัชรินทร  ตุลาธร 
 ๒๐๘ นายวัฒนะ  บางทรัพย 
 ๒๐๙ นายวัฒนะชัย  คําเหลา 
 ๒๑๐ นายวันชัย  เจริญล ี
 ๒๑๑ นายวันชัย  ศรีฐาน 
 ๒๑๒ นายวันชัย  อินปน 
 ๒๑๓ นายวิชัย  จันทรานุสร 
 ๒๑๔ นายวิชัย  โพธิสุวรรณ 
 ๒๑๕ นายวิชา  รอดไพบูลย 
 ๒๑๖ นายวิชิต  คงพูล 
 ๒๑๗ นายวิเชษฐ  นามแสง 
 ๒๑๘ นายวิเชียร  ดวงเดช 
 ๒๑๙ นายวิเชียร  อนุภาพ 
 ๒๒๐ นายวิธัญญ  นิลพนัธุ 

 ๒๒๑ นายวินัย  คําพล 
 ๒๒๒ นายวินัย  เพ็ญจันทร 
 ๒๒๓ นายวินัย  สมดุลยอนุกูล 
 ๒๒๔ นายวินัย  หวังสุข 
 ๒๒๕ นายวินิตย  แสงรอด 
 ๒๒๖ นายวิมล  ก่ิงจันทร 
 ๒๒๗ นายวิรัช  สุวรรณประทีป 
 ๒๒๘ นายวิรัตน  ชัชวาลย 
 ๒๒๙ นายวิรัตน  สุดเขต 
 ๒๓๐ นายวิรุฬ  พุมวิเศษ 
 ๒๓๑ นายวิโรจน  จันทวงศ 
 ๒๓๒ นายวิวัฒน  รุจิชัย 
 ๒๓๓ นายวิษณุ  พลอยเพชร 
 ๒๓๔ นายวิสุทธิ์  ลาภมูล 
 ๒๓๕ นายวิสูตร  เทียนเทศ 
 ๒๓๖ นายวีรวัฒน  นาทอง 
 ๒๓๗ นายวุฒิชัย  ผมทอง 
 ๒๓๘ นายศรชัย  มั่นชวยวงศ 
 ๒๓๙ นายศรีพนม  สมบูรณถานะ 
 ๒๔๐ นายศรีสุขุม  เพ็ชรสังคาด 
 ๒๔๑ นายศิริชัย  กลิ่นมา 
 ๒๔๒ นายสกรรจ  อุเซ็งมะเกะ 
 ๒๔๓ นายสงเมือง  สีหาบัว 
 ๒๔๔ นายสงัด  พรมแกว 
 ๒๔๕ นายสงัด  สายราช 
 ๒๔๖ นายสงา  มะซอ 
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 ๒๔๗ นายสถิตย  สุวรรณระ 
 ๒๔๘ นายสถิตย  เสรี 
 ๒๔๙ นายสทาน  ชีชาง 
 ๒๕๐ นายสนอง  ออนพรม 
 ๒๕๑ นายสนั่น  เทศเมือง 
 ๒๕๒ นายสนั่น  สินลือนาม 
 ๒๕๓ นายสนิท  บรรดาศักด์ิ 
 ๒๕๔ นายสม  เพชรสํานัก 
 ๒๕๕ นายสมเกียรติ  นิลเกตุ 
 ๒๕๖ นายสมเกียรติ  สังวาลย 
 ๒๕๗ นายสมควร  จําลองศลิป 
 ๒๕๘ นายสมคิด  สิทธิการณ 
 ๒๕๙ นายสมจิตต  พุทธรักษา 
 ๒๖๐ นายสมจิตร  บุสทิพย 
 ๒๖๑ นายสมใจ  อาจหาญ 
 ๒๖๒ นายสมชาย  เกิดพรธรรม 
 ๒๖๓ นายสมชาย  เทพณรงค 
 ๒๖๔ นายสมชาย  ปกษิน 
 ๒๖๕ นายสมชาย  ปเพาะ 
 ๒๖๖ นายสมชาย  พงษทองหลอ 
 ๒๖๗ นายสมชาย  สุขสองหอง 
 ๒๖๘ นายสมชาย  สุวรรณวร 
 ๒๖๙ นายสมนึก  เรืองสอาด 
 ๒๗๐ นายสมบูรณ  ชวยคุมภัย 
 ๒๗๑ นายสมบูรณ  บัวออน 
 ๒๗๒ นายสมบูรณ  เปรมปรี 

 ๒๗๓ นายสมบูรณ  อุตโก 
 ๒๗๔ นายสมปอง  ปญญาปรุ 
 ๒๗๕ นายสมพงษ  บุญช ู
 ๒๗๖ นายสมพงษ  พิมพพงษตอน 
 ๒๗๗ นายสมพงษ  พุธจันทร 
 ๒๗๘ นายสมพงษ  มีใหม 
 ๒๗๙ นายสมพงษ  วงศษา 
 ๒๘๐ นายสมพงษ  สุขสุกาญจน 
 ๒๘๑ นายสมพร  เพชรแกว 
 ๒๘๒ นายสมพล  กายทอง 
 ๒๘๓ นายสมพล  หัตถกรรม 
 ๒๘๔ นายสมศรี  กองแกว 
 ๒๘๕ นายสมศักด์ิ  กล่ําคุม 
 ๒๘๖ นายสมศักด์ิ  กอบเขตกรรม 
 ๒๘๗ นายสมศักด์ิ  แกวคํา 
 ๒๘๘ นายสมศักด์ิ  เขียวมณ ี
 ๒๘๙ นายสมศักด์ิ  จันทรสําเภา 
 ๒๙๐ นายสมศักด์ิ  เชยบุบผา 
 ๒๙๑ นายสมศักด์ิ  ปานทอง 
 ๒๙๒ นายสมสวน  หอมกลิน่ 
 ๒๙๓ นายสมหมาย  มีชัย 
 ๒๙๔ นายสมหมาย  อินทรา 
 ๒๙๕ นายสมอ  ศิริ 
 ๒๙๖ นายสมัย  ศรีเครือแกว 
 ๒๙๗ นายสมาน  เกิดไทย 
 ๒๙๘ นายสละ  บุญศรี 
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 ๒๙๙ นายสอาด  ทรัพยบุญ 
 ๓๐๐ นายสังคม  บุญไกรสร 
 ๓๐๑ นายสากล  น้ําทิพย 
 ๓๐๒ นายสาธิต  ชิงชัย 
 ๓๐๓ นายสายหยุด  พันธไทย 
 ๓๐๔ นายสายันธ  สมบูรณ 
 ๓๐๕ นายสาโรจน  ผึ่งวงษ 
 ๓๐๖ นายสํา  ฝายเพ็ชร 
 ๓๐๗ นายสํารอง  เจริญอินทร 
 ๓๐๘ นายสําราญ  ภูศิริ 
 ๓๐๙ นายสําราญ  สวัสดี 
 ๓๑๐ นายสําเริง  เทียนไชย 
 ๓๑๑ นายสิทธิเดช  เมืองเงิน 
 ๓๑๒ นายสิทธิศักด์ิ  จันทนสุคนธ 
 ๓๑๓ นายสุกิจ  แกวอราม 
 ๓๑๔ นายสุจิน  ทองแทง 
 ๓๑๕ นายสุชาติ  เกษชุมพล 
 ๓๑๖ นายสุชิน  จันทรแกว 
 ๓๑๗ นายสุดใจ  แบงสวน 
 ๓๑๘ นายสุทัศน  นิลสนธ ิ
 ๓๑๙ นายสุทัศน  วรรณโชติ 
 ๓๒๐ นายสุทิน  เงินแจม 
 ๓๒๑ นายสุทิน  เนียมรักษา 
 ๓๒๒ นายสุทิน  พุทธคุณ 
 ๓๒๓ นายสุทิพย  นางแยม 
 ๓๒๔ นายสุเทพ  แกวดี 

 ๓๒๕ นายสุเทพ  แชมโชติ 
 ๓๒๖ นายสุเทพ  สุเทวพร 
 ๓๒๗ นายสุนทร  อมเถื่อน 
 ๓๒๘ นายสุพน  เพช็รนอย 
 ๓๒๙ นายสุพล  รอดโพธ์ิทอง 
 ๓๓๐ นายสุเมตตา  วิจิตรเตมีย 
 ๓๓๑ นายสุรพจน  เทียนทอง 
 ๓๓๒ นายสุรศักด์ิ  มิ่งขวัญ 
 ๓๓๓ นายสุรัตน  เขาแกว 
 ๓๓๔ นายสุรินทร  มูลสิติ 
 ๓๓๕ นายสุรินทร  เสมสวก 
 ๓๓๖ นายสุวะชัย  พึ่งฉ่ิง 
 ๓๓๗ นายสุวิ  คําหนูไทย 
 ๓๓๘ นายเสถียร  น้ําไกร 
 ๓๓๙ นายเสนหศิลป  พิมพตอ 
 ๓๔๐ นายแสวง  กองแกว 
 ๓๔๑ นายโสภณ  นาคปน 
 ๓๔๒ นายโสรัจ  มานูญวงศ 
 ๓๔๓ นายหร่ิง  คุมไพร 
 ๓๔๔ นายหอม  สะเดา 
 ๓๔๕ นายอดิศักด์ิ  บั้นทองคํา 
 ๓๔๖ นายอดุลย  แสงออน 
 ๓๔๗ นายอนันต  เกิดแยม 
 ๓๔๘ นายอนันต  วีระวงศ 
 ๓๔๙ นายอนุชา  พงษพิมาย 
 ๓๕๐ นายอนุวัช  พฒันภูมิบรรจง 
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 ๓๕๑ นายอโนมา  อุตตมะบูรณ 
 ๓๕๒ นายอภิชาติ  วชิรธานินทร 
 ๓๕๓ นายอมรรัตน  บํารุงทรัพย 
 ๓๕๔ นายอรุณ  พลรักษ 
 ๓๕๕ นายอันดี  ชัยบุตร 
 ๓๕๖ นายอาคม  สุจิระวงศ 
 ๓๕๗ นายอาบชัย  พินนอย 
 ๓๕๘ นายอารยัน  เจาลา 
 ๓๕๙ นายอํานวย  รักษาราษฎร 
 ๓๖๐ นายอํานาจ  เชาวลิต 
 ๓๖๑ นายอศิรากรณ  แกวรัตน 
 ๓๖๒ นายอุชัย  กําลังมา 
 ๓๖๓ นายอุดม  ภูมิพิทักษ 
 ๓๖๔ นายอุทัย  งามเสนห 
 ๓๖๕ นายอุทัย  ล่ันซาย 
 ๓๖๖ นายอุทัย  สังขทิพย 
 ๓๖๗ นายอุธร  มหาโยธา 
 ๓๖๘ นายอุบล  ทับทอง 
 ๓๖๙ นายเอ็จ  จันทุดม 
 ๓๗๐ นางกฤษณา  กิจอนันต 
 ๓๗๑ นางกัลยา  แจงแสงทอง 
 ๓๗๒ นางแกวตา  จักภิระ 
 ๓๗๓ นางแกวตา  พงษทองหลอ 
 ๓๗๔ นางขวัญเรือน  แม 
 ๓๗๕ นางเครือวัลย  โกมลสุบัน 
 ๓๗๖ นางจันทิพา  ทั่งทองคํา 

 ๓๗๗ นางสาวจํานง  ทองมา 
 ๓๗๘ นางฉวีวรรณ  ตันวีระชัยสกุล 
 ๓๗๙ นางณัทญา  สรอยทอง 
 ๓๘๐ นางทิพวรรณ  เกตุเพ็ง 
 ๓๘๑ นางเทพี  อภัยรัตน 
 ๓๘๒ นางนงนุช  แจงสวาง 
 ๓๘๓ นางนวลศรี  บุรีภักด์ิ 
 ๓๘๔ นางนิพิษฐา  ใจสงัด 
 ๓๘๕ นางสาวนิศาชล   
  สดศรีสุวรรณ 
 ๓๘๖ นางนิสา  จันทวาส 
 ๓๘๗ นางบุญธรรม  พิลึก 
 ๓๘๘ นางบุบผา  คาสุวรรณ 
 ๓๘๙ นางบุหงา  เจริญวงคสวาง 
 ๓๙๐ นางสาวปนัดดา  เอี่ยมจอย 
 ๓๙๑ นางประจวบ  อินทรรอด 
 ๓๙๒ นางสาวประทุม  ร่ืนภาคฤกษ 
 ๓๙๓ นางประไพ  ปลายงาม 
 ๓๙๔ นางประมวล  ดวงคําจันทร 
 ๓๙๕ นางพรรณี  ฉุยกลม 
 ๓๙๖ นางพรรณี  ปานสด 
 ๓๙๗ นางพัชรัตน  สุวรรณรัตน 
 ๓๙๘ นางสาวพิทนา  จันทรโรจน 
 ๓๙๙ นางมณฑา  ตุลยนิษถ 
 ๔๐๐ นางสาวรจนา  เพ็ญสมบูรณ 
 ๔๐๑ นางวนิดา  ศรีนุรจน 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๔๐๒ นางวรรณา  อยูนาค 
 ๔๐๓ นางสาววรรณี  แสงศรี 
 ๔๐๔ นางวัชรี  พรรณสังข 
 ๔๐๕ นางวันทนา  สมบูรณ 
 ๔๐๖ นางวาสนา  จันทรรัศม ี
 ๔๐๗ นางสาวศรีรัตน  โปรงงาม 
 ๔๐๘ นางสมเด็จ  จําปาบุญ 
 ๔๐๙ นางสาวสันทนีย  แพงพิบูลย 

 ๔๑๐ นางสุขภัคค  เสือจร 
 ๔๑๑ นางสุชาดา  อุปถัมภ 
 ๔๑๒ นางสุพิศ  นพรัตน 
 ๔๑๓ นางสุรีรัตน  ต้ันตระกูล 
 ๔๑๔ นางหทัยธัช  เปรมธนะ 
 ๔๑๕ นางอภิตรี สวรรคทัต 
 ๔๑๖ นางสาวอัจฉรา  ขุมแกว 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๕๖  ราย) 
 ๑ นายกมล  เนื่องขันขวา 
 ๒ นายกฤษณรงค  ถนอมจิตร 
 ๓ นายกิติศักด์ิ  พันธพงษ 
 ๔ นายกินา  รังพนัสสัก 
 ๕ นายกุศล  แสงจันดา 
 ๖ นายเกษม  สําราญสม 
 ๗ นายโกศล  ไชยมาตร 
 ๘ นายโกศล  ถาวารี 
 ๙ นายขจร  พวงสมบัติ 
 ๑๐ นายขวัญเมือง  เอี่ยมอาด 
 ๑๑ นายคงศกัด์ิ  สุทธิอาจ 
 ๑๒ นายคฑาธุชช  สุวรรณพร 
 ๑๓ นายคมเพชร  เงินจันทร 
 ๑๔ นายคัมภีร  วงศเบี้ยสัจจ 
 ๑๕ นายคําใบ  มีพิมพ 
 ๑๖ นายคํารณ  นาม ี
 ๑๗ นายคํารณ  ศริ 

 ๑๘ นายคําสุข  กันทะวงค 
 ๑๙ นายค่ิม  รักษาพล 
 ๒๐ นายแคลว  ยอดดําเนิน 
 ๒๑ นายจตุรงค  เมียงอารมย 
 ๒๒ นายจรรยา  ศรีฉายา 
 ๒๓ นายจรัญ  ขําสอาด 
 ๒๔ นายจรัล  ชุมเย็น 
 ๒๕ นายจรินทร  อินทรสุชาติ 
 ๒๖ นายจักรรินทร  โตใจ 
 ๒๗ นายจารึก  สายัญแกว 
 ๒๘ นายจํานงค  ชูชัยมงคล 
 ๒๙ นายจุมพล  แสงเงิน 
 ๓๐ นายเจริญ  เถียรสวัสด์ิ 
 ๓๑ นายเจษฎา  พะลายะสุต 
 ๓๒ นายฉลอง  มีมุข 
 ๓๓ นายฉลาด  สมพงศ 
 ๓๔ นายเฉลิม  สุมมาตย 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๓๕ นายเฉลิมเกียรต์ิ  แพมิ่ง 
 ๓๖ นายชลอ  เสืออนิทร 
 ๓๗ นายชลอ  อนุสุวรรณ 
 ๓๘ นายชวลิต  คงศร 
 ๓๙ นายชะเอม  ผองคลาย 
 ๔๐ นายชัชวาลย  มานูญวงศ 
 ๔๑ นายชั้น  วงษมหาวรรณ 
 ๔๒ นายชัยยา  โรงแสง 
 ๔๓ นายชัยรัตน  กุลศิริ 
 ๔๔ นายชาคริต  เชนวิรัตนพิธ 
 ๔๕ นายชาญชัย  ปาลตานนท 
 ๔๖ นายชาญวิทย  เตโพธิ์ 
 ๔๗ นายชาญสินธุ  ซายขวา 
 ๔๘ นายชาลี  สังขสมศักด์ิ 
 ๔๙ นายชํานาญ  นุนสุวรรณ 
 ๕๐ นายชุมพล  พฒันโพธิ ์
 ๕๑ นายชุมพล  อนิทปนตี 
 ๕๒ นายชูฤทธิ์  ญาณรัตน 
 ๕๓ นายชูศักด์ิ  ทรัพยมาก 
 ๕๔ นายเชน  แสงศรี 
 ๕๕ นายเชาวลิต  เทพณรงค 
 ๕๖ นายเชาว  โกทองยม 
 ๕๗ นายเชิดชัย  นาสมศร ี
 ๕๘ นายเชิดศักด์ิ  แกวสวรรค 
 ๕๙ นายเชียรชัย  ยอดแตง 
 ๖๐ นายแชน  โสมรักษ 

 ๖๑ นายณรงค  รักษมณี 
 ๖๒ นายณัฐกิตต์ิ  ชัยชนะ 
 ๖๓ นายดามพ  อินทะกูล 
 ๖๔ นายดิเรก  วิชิตนันทน 
 ๖๕ นายเดนพงษ  คลายสุคง 
 ๖๖ นายเดวิด  ปนงาม 
 ๖๗ นายเดวิด  หลวงจันทะ 
 ๖๘ นายไตรภพ  ฤทธิกัน 
 ๖๙ นายถวิล  พินทอง 
 ๗๐ นายทรงพล  กมลยะบุตร 
 ๗๑ นายทรงพล  เตชะไตรภูมิ 
 ๗๒ นายทวีป  โชคพินพง 
 ๗๓ นายทวีศักด์ิ  เอกเอี่ยม 
 ๗๔ นายทองสุข  ชนะบุญ 
 ๗๕ นายทิน  เจือจาน 
 ๗๖ นายธงชัย  มาลาไธสงค 
 ๗๗ นายธนพน  แกวชลคราม 
 ๗๘ นายธเนศ  ชลาศรี 
 ๗๙ นายธรรมโชติ  รัมภามณี 
 ๘๐ นายธวัชชัย  เตลิงคะพันธุ 
 ๘๑ นายธันวา  เขียวภักดี 
 ๘๒ นายธานี  ออนตา 
 ๘๓ นายธีรพล  ผาเนตร 
 ๘๔ นายธีระศักด์ิ  จันทรโฮง 
 ๘๕ นายนกเล็ก  เชือ้สาย 
 ๘๖ นายนที  รุงเรือง 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๘๗ นายนพดล  คลองพยาบาล 
 ๘๘ นายนพดล  เฉลยญาณ 
 ๘๙ นายนพดล  ฟอนตะค ุ
 ๙๐ นายนพดล  สวัสดี 
 ๙๑ นายนพพร  นนัทโกวัฒน 
 ๙๒ นายนพวงค  อินทรแจง 
 ๙๓ นายนรินทร  นิยม 
 ๙๔ นายนริศ  สุขเรือง 
 ๙๕ นายนอย  เสือถม 
 ๙๖ นายนันทวัฒน  ย้ิมเจริญ 
 ๙๗ นายนิรันดร  จํารัสเนตร 
 ๙๘ นายนิล  เกตุแกว 
 ๙๙ นายนิวัฒน  นวนไทย 
 ๑๐๐ นายนิวัติ  เรือนหลา 
 ๑๐๑ นายนิเวศน  สีเหนี่ยง 
 ๑๐๒ นายนุกูล  ไพรีรณ 
 ๑๐๓ นายบรรจบ  สังสินชัย 
 ๑๐๔ นายบรรเทิง  ชัยทอง 
 ๑๐๕ นายบรรลือ  เทศธรรม 
 ๑๐๖ นายบรรลือศักร  วงศศรีนิคม 
 ๑๐๗ นายบรรเสริฐ  ราชสีห 
 ๑๐๘ นายบุญจันทร  ตุมหนแยม 
 ๑๐๙ นายบุญชวย  เล็กแข็ง 
 ๑๑๐ นายบุญชิต  นาสมตรีก 
 ๑๑๑ นายบุญชู  ลุยทอง 
 ๑๑๒ นายบุญธรรม  คงคา 

 ๑๑๓ นายบุญพา  สุขจันทร 
 ๑๑๔ นายบุญมี  ภูแยม 
 ๑๑๕ นายบุญรอด  แสงมณ ี
 ๑๑๖ นายบุญล้ํา  ย้ิมเสถียร 
 ๑๑๗ นายบุญเลิศ  แกวลอมกาย 
 ๑๑๘ นายบุญเลิศ  ทองนาค 
 ๑๑๙ นายบุญศรี  ปาล ี
 ๑๒๐ นายปเนต  มุรธาวราพงศ 
 ๑๒๑ นายประกอบ  โพระดก 
 ๑๒๒ นายประดิษฐ  จันทรหอม 
 ๑๒๓ นายประดิษฐ  โชติพรหม 
 ๑๒๔ นายประดิษฐ  ผลดี 
 ๑๒๕ นายประเทือง  ชายแกว 
 ๑๒๖ นายประมวล  อูศรี 
 ๑๒๗ นายประเมนต  อมรสังข 
 ๑๒๘ นายประสิทธิ์  กามาพร 
 ๑๒๙ นายประสิทธิ์  ศรีม ี
 ๑๓๐ นายประสิทธิ์  อินเจ็ก 
 ๑๓๑ นายประเสริฐ  ทิพยจอย 
 ๑๓๒ นายประเสริฐ  นิปะสิกิ 
 ๑๓๓ นายประเสริฐ  วิทยาบํารุง 
 ๑๓๔ นายประเสริฐ  ศรีพรหมษา 
 ๑๓๕ นายปรีชา  จันประทัด 
 ๑๓๖ นายปรีชา  พยนตเลิศ 
 ๑๓๗ นายปรีดา  หลักดี 
 ๑๓๘ นายปญญา  คงบรรทัด 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๓๙ นายปญญา  งามอุสาห 
 ๑๔๐ นายปญญา  ทรัพยก่ิง 
 ๑๔๑ นายปญญา  มวงไหม 
 ๑๔๒ นายปญญา  ยาจิตต 
 ๑๔๓ นายปญญา  องอาจ 
 ๑๔๔ นายปานเทพ  พนิทิสืบ 
 ๑๔๕ นายปยะพงษ  เขตตกลาง 
 ๑๔๖ นายผดุงเกียรติ  หาญสุวรรณ 
 ๑๔๗ นายพงศกร  จันทรประสิทธิ์ 
 ๑๔๘ นายพงศชัยพร  ไชยะคํา 
 ๑๔๙ นายพนม  ศรีพงษ 
 ๑๕๐ นายพรเกษม  คุมสุวรรณ 
 ๑๕๑ นายพัฒนศักด์ิ  รัตนสุข 
 ๑๕๒ นายพัลลภ  รักภักดี 
 ๑๕๓ นายพิชิต  ดวงทะเล 
 ๑๕๔ นายพีรพล  อายุโย 
 ๑๕๕ นายพีระเดช  โกยทา 
 ๑๕๖ นายพีระพล  หลักแหลม 
 ๑๕๗ นายพูลศักด์ิ  จันทรหัตถ 
 ๑๕๘ นายเพชรชัย  เหลืองอรัญนภา 
 ๑๕๙ นายไพบูลย  เทพวสิารณ 
 ๑๖๐ นายไพบูลย  มีนวน 
 ๑๖๑ นายไพบูลย  สุขกอน 
 ๑๖๒ นายไพรัชช  เจริญพร 
 ๑๖๓ นายไพโรจน  ขวัญคาวิน 
 ๑๖๔ นายไพโรจน  ขันตยาภรณ 

 ๑๖๕ นายไพศาล  พวงอินทร 
 ๑๖๖ นายภิญโญ  ทองธุกิจ 
 ๑๖๗ นายภิญโญ  พุมไมทอง 
 ๑๖๘ นายภิรพงศ  พงศสุวรรณ 
 ๑๖๙ นายมงคล  ทองโอฬาร 
 ๑๗๐ นายมงคลชัย  พุทธชูชาติ 
 ๑๗๑ นายมณเฑียร  คําชัย 
 ๑๗๒ นายมนตรี  ชุมศรี 
 ๑๗๓ นายมานะ  เขตตกลาง 
 ๑๗๔ นายมานะ  นามจันดี 
 ๑๗๕ นายมานะ  พันธุไพโรจน 
 ๑๗๖ นายมานิตย  บุญนาค 
 ๑๗๗ นายมารุต  อนใจชื่น 
 ๑๗๘ นายยงยุทธ  การภักดี 
 ๑๗๙ นายยุทธนา  เกิดมรกต 
 ๑๘๐ นายโยคิน  หัสสระนอย 
 ๑๘๑ นายโยธิน  เหมะธุลิน 
 ๑๘๒ นายรวม  อินทะจักร 
 ๑๘๓ นายราวี  ภูผาลาด 
 ๑๘๔ นายเรวัตร  นาหัวหนอง 
 ๑๘๕ นายลัทธิ  มุขพรหม 
 ๑๘๖ นายวรวิทย  สาระคํา 
 ๑๘๗ นายวรวุฒิ  ทรงทองคํา 
 ๑๘๘ นายวัชรินทร  คงจุย 
 ๑๘๙ นายวิชัย  บึงใส 
 ๑๙๐ นายวิชาญ  ก่ิงวงษา 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๙๑ นายวิชาญ  เขียวรอด 
 ๑๙๒ นายวิชาญ  แปนพัด 
 ๑๙๓ นายวิชิต  ไชยวงค 
 ๑๙๔ นายวิเชียร  ทรัพยประดิษฐ 
 ๑๙๕ นายวิทยา  รันศรี 
 ๑๙๖ นายวิบูล  บัวพุม 
 ๑๙๗ นายวิรัช  กันตศรี 
 ๑๙๘ นายวิรัช  สงแปน 
 ๑๙๙ นายวิรัตน  รอดเข็ม 
 ๒๐๐ นายวิโรจน  เย่ียมเวช 
 ๒๐๑ นายวิโรจน  สุทธิวรา 
 ๒๐๒ นายวิวัชร  กอนนวม 
 ๒๐๓ นายวิสุทธิ์  ก่ิงคดกลาง 
 ๒๐๔ นายวิสุทธิ์  นิ่มนอย 
 ๒๐๕ นายวีรศักด์ิ  จอมชิดกล่ํา 
 ๒๐๖ นายวีระเทพ  ชอดอกรัก 
 ๒๐๗ นายวีระวัฒน  ถํ้าทอง 
 ๒๐๘ นายวีระศักด์ิ  สุขทอง 
 ๒๐๙ นายวีระศักด์ิ  หลีกภัย 
 ๒๑๐ นายศรีสกูล  คงเนียม 
 ๒๑๑ นายศักดา  รัตนนิล 
 ๒๑๒ นายศักด์ิชาย  ปยะวงศ 
 ๒๑๓ นายศักด์ิศรี  ออนศรี 
 ๒๑๔ นายศักรินทร  จันทรหอม 
 ๒๑๕ นายศิลายุทธ  ชางเพียร 
 ๒๑๖ นายศุกล  กลาเวช 

 ๒๑๗ นายสกล  ทาเอื้อ 
 ๒๑๘ นายสกล  ไผโสภา 
 ๒๑๙ นายสงวน  ศรีเชย 
 ๒๒๐ นายสถิตย  โฉมศรี 
 ๒๒๑ นายสถิตย  ตังทะนาม 
 ๒๒๒ นายสถิตย  เนื้อทองสยาม 
 ๒๒๓ นายสนธยา  นิ่มเจริญสุข 
 ๒๒๔ นายสมควร  บุญชวย 
 ๒๒๕ นายสมคิด  ชโลธร 
 ๒๒๖ นายสมคิด  เพ็ชรโพธิ์ 
 ๒๒๗ นายสมจิตร  ฟนฟอง 
 ๒๒๘ นายสมเจตน  จันทรัตน 
 ๒๒๙ นายสมชาติ  ปญญา 
 ๒๓๐ นายสมชาย  พิพิธกุล 
 ๒๓๑ นายสมชาย  ศรีคําหอม 
 ๒๓๒ นายสมเดช  ชัยประเสริฐ 
 ๒๓๓ นายสมเดช  แฝงอัมพร 
 ๒๓๔ นายสมนึก  เข็มเงิน 
 ๒๓๕ นายสมนึก  ทาตะนาม 
 ๒๓๖ นายสมนึก  ไทยมานิตย 
 ๒๓๗ นายสมบัติ  ทรัพยมูล 
 ๒๓๘ นายสมบูรณ  ดีพูล 
 ๒๓๙ นายสมบูรณ  สาททอง 
 ๒๔๐ นายสมปอง  มีมา 
 ๒๔๑ นายสมพงค  ไชยสุวรรณ 
 ๒๔๒ นายสมพร  มิลําเอียง 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๒๔๓ นายสมมาด  คงวงศา 
 ๒๔๔ นายสมยศ  ช่ําชอง 
 ๒๔๕ นายสมศักด์ิ  นักปราชญ 
 ๒๔๖ นายสมศักด์ิ  เหมงเวหา 
 ๒๔๗ นายสมหมาย  ฉายา 
 ๒๔๘ นายสมหมาย  ถือซ่ือ 
 ๒๔๙ นายสวย  พุกเขียว 
 ๒๕๐ นายสวัสด์ิ  เสือกลั่น 
 ๒๕๑ นายสวาท  วงษจําป 
 ๒๕๒ นายสังวร  ตือสกุล 
 ๒๕๓ นายสัจจา  อินทรพักตร 
 ๒๕๔ นายสัญญา  สังขประสิทธิ์ 
 ๒๕๕ นายสัญญา  สันนะกิจ 
 ๒๕๖ นายสาธิต  อดิศรประเสริฐ 
 ๒๕๗ นายสายชล  วัชรพิบูลย 
 ๒๕๘ นายสายชล  แสงมณ ี
 ๒๕๙ นายสํารวน  ประกอบกสิกรรม 
 ๒๖๐ นายสํารวม  สวางแจง 
 ๒๖๑ นายสําเริง  แสงลา 
 ๒๖๒ นายสิทธิชัย  ทรัพยสินธ 
 ๒๖๓ นายสิทธิชัย  เพาะปลูก 
 ๒๖๔ นายสิทธิพงษ  มาลัย 
 ๒๖๕ นายสินทูล  บุญหอม 
 ๒๖๖ นายสุกรี  เกษมสุข 
 ๒๖๗ นายสุขี  เมืองแกว 
 ๒๖๘ นายสุจินต  ศิริบุตร 

 ๒๖๙ นายสุชาติ  ทวีกสิกรรม 
 ๒๗๐ นายสุชาติ  ปานเอม 
 ๒๗๑ นายสุทัศน  จิตตใจดี 
 ๒๗๒ นายสุทิน  กอนผึ้ง 
 ๒๗๓ นายสุทีป  ศรีมานุวัตร 
 ๒๗๔ นายสุนิรันดร  บัวภิบาล 
 ๒๗๕ นายสุพจน  ไชยสิทธิ ์
 ๒๗๖ นายสุพจน  แพงตาแกว 
 ๒๗๗ นายสุพรรณ  ยศทวี 
 ๒๗๘ นายสุมิตร  วงศประทุม 
 ๒๗๙ นายสุรชัย  สุวรรณโณ 
 ๒๘๐ นายสุรเชษฐ  มีสม 
 ๒๘๑ นายสุรโชติ  สีคํามี 
 ๒๘๒ นายสุรเดช  รุงเรือง 
 ๒๘๓ นายสุรพล  อยูศาสตรา 
 ๒๘๔ นายสุรศักด์ิ  โฉมศรี 
 ๒๘๕ นายสุรศักด์ิ  มูลทองคํา 
 ๒๘๖ นายสุรศักด์ิ  ศรีหาพุฒ 
 ๒๘๗ นายสุรสิทธิ์  วันทอง 
 ๒๘๘ นายสุระจิตร  นันทวงษ 
 ๒๘๙ นายสุรัตน  สุทธิแกว 
 ๒๙๐ นายสุริยัน  สีนวลแล 
 ๒๙๑ นายสุวรรณ  เจริญรัตน 
 ๒๙๒ นายสุวรรณ  มนูเนตร 
 ๒๙๓ นายสุวัฒน  ประคองศรี 
 ๒๙๔ นายสุวิทย  มาศิริ 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๒๙๕ นายเสกสรร  ใหมเลี้ยง 
 ๒๙๖ นายเสนอ  บายเที่ยง 
 ๒๙๗ นายเสม  สนใจ 
 ๒๙๘ นายเสมอ  อยูทองหลาง 
 ๒๙๙ นายเสวก  บุญตุวงษ 
 ๓๐๐ นายแสง  มณีวงศ 
 ๓๐๑ นายแสงทอง  สรอยสูงเนิน 
 ๓๐๒ นายโสภณ  บุญชลอ 
 ๓๐๓ นายโสภณ  ศรีชัย 
 ๓๐๔ นายไสว  ระงับภัย 
 ๓๐๕ นายอดิศักด์ิ  ปกโพธิ์กัง 
 ๓๐๖ นายอนนท  พรประสิทธิ์แสง 
 ๓๐๗ นายอนันต  จวนเจริญ 
 ๓๐๘ นายอนันต  ทองนชุ 
 ๓๐๙ นายอนันต  รัตนะ 
 ๓๑๐ นายอนุกูล  ฉายจรุง 
 ๓๑๑ นายอมร  สุขสวัสด์ิ 
 ๓๑๒ นายอมรศักด์ิ  ลดาวัลย 
 ๓๑๓ นายอราม  อุนกอง 
 ๓๑๔ นายออด  ปานทนนท 
 ๓๑๕ นายอัคนี  ทองคํา 
 ๓๑๖ นายอาคม  เวียงสิมา 
 ๓๑๗ นายอาทร  ชมชืน่ 
 ๓๑๘ นายอานน  หัสดิเสว ี
 ๓๑๙ นายอานนท  หอมดี 
 ๓๒๐ นายอาพล  ศรีสารคาม 

 ๓๒๑ นายอํานวย  จะงาม 
 ๓๒๒ นายอํานวย  จํานงคไทย 
 ๓๒๓ นายอํานวย  สัมฤทธิ ์
 ๓๒๔ นายอุดม  นามวัง 
 ๓๒๕ นายอุดม  ประวะเสนัง 
 ๓๒๖ นายอุดมพร  แดงดี 
 ๓๒๗ นายอุเทน  ลายตลับ 
 ๓๒๘ นายเอกชัย  พุมประสพ 
 ๓๒๙ นายเอนก  เมืองวงษ 
 ๓๓๐ นายเอนก  รูแผน 
 ๓๓๑ นางสาวจันทิมา   
  แดงประเสริฐ 
 ๓๓๒ นางสาวจุฑามาศ  คงศิลา 
 ๓๓๓ นางชุติมา  เถามานกูล 
 ๓๓๔ นางดวงใจ  สุริยันต 
 ๓๓๕ นางดอกไม  บุญฤกษ 
 ๓๓๖ นางนงนุช  ทิพยมโนสิงห 
 ๓๓๗ นางสาวนริศรา  จิตรากร 
 ๓๓๘ นางพัชรี  จําปา 
 ๓๓๙ นางพัชรี  เรืองรัตน 
 ๓๔๐ นางไพรินทร  มีทองคํา 
 ๓๔๑ นางสาววัลลี  เมียงอารมย 
 ๓๔๒ นางวานิชา  วิเทห 
 ๓๔๓ นางสาววาสินี  ปุสเทพ 
 ๓๔๔ นางวิภาดา  แตงงาม 
 ๓๔๕ นางสาววิไล  แจมประเสริฐ 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๓๔๖ นางสมควร  สงางาม 
 ๓๔๗ นางสมจิตร  ฐิตะวรรณ 
 ๓๔๘ นางสมยศ  กันคํา 
 ๓๔๙ นางสุชีลา  ศรสําราญ 
 ๓๕๐ นางสาวสุพิชญชา  ผิวงาม 
 ๓๕๑ นางสุภาพร  ฤทธิ์แตง 

 ๓๕๒ นางสุวารี  ต้ังตระกูลชัยยะ 
 ๓๕๓ นางโสภา  สังขสอน 
 ๓๕๔ นางสาวอัจฉรีวรรณ   
  โลหพรหม 
 ๓๕๕ นางอาภาภัทร  เนตะคํา 
 ๓๕๖ นางสาวอไุร  นาคน้ํา 

  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗  ราย) 
 ๑ นายกฤษณะ  ผลประดิษฐานนท 
 ๒ นายกอมารอจยามัน   
  มุกดาสวัสด์ิ 
 ๓ นายฉลองชัย  กาบขาว 
 ๔ นายเฉลียว  สุขสวัสด์ิ 
 ๕ นายชลอ  เกตุพิจิตร 
 ๖ นายชุมพล  เอี่ยมสักขี 
 ๗ นายบุญชู  ขจรภพ 
 ๘ นายบุญสม  ปลีคงธ ุ

 ๙ นายประทีป  คุณโลหิต 
 ๑๐ นายปยะ  โมรีรัตน 
 ๑๑ นายพงษศักด์ิ  จักรตอน 
 ๑๒ นายเลิศ  เงินทอง 
 ๑๓ นายสมเดช  ประดิษฐพงษ 
 ๑๔ นายสมบัติ  หมายเกื้อ 
 ๑๕ นายสมพร  นวลละออง 
 ๑๖ นายสุวิง  อนุจร 
 ๑๗ นายอรุณ  ขวัญทอง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 
 ๑ นายตะวรรณ  สุวรรณ 
 ๒ นายพิพัฒน  จันทรผุย 
 ๓ นายภิรมย  รุงเชา 
 ๔ นายมนตรี  สมเชื้อเวียง 

 ๕ นายศักด์ิชาย  เครืออาษา 
 ๖ นายสมเกียรติ  แกวสะอาด 
 ๗ นายสมเกียรติ  วงศแกว 
 ๘ นายสุบรรณ  ชัยศรย่ิง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 
 ๑ นายคนอง  เดชะผล 
 ๒ นายถนัด  ตาทิพย 

 ๓ นายนครินทร  คูกระสังข 
 ๔ นายนพดล  แสงม ี



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๕ นายบุญนํา  พงษสุริยะ 
 ๖ นายมงคล  มานะกิจ 
 ๗ นายสังเวียน  ปรางทอง 

 ๘ นายสามิตร  ทรเดช 
 ๙ นายสายันต  พูลทวี 
 ๑๐ นายอนุรักษ  ปนแกว 

  
กรมประมง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๙  ราย) 
 ๑ นายกลอย  บุญเหมือน 
 ๒ นายชนะชัย  ไทยอารี 
 ๓ นายชาญชัย  ไกรประเวศ 
 ๔ นายธนวัฒน  สีทอง 
 ๕ นายนรินทร  โตะแอ 
 ๖ นายบุญเจิด  ปานเพียร 
 ๗ นายบุญมา  นุมวงศ 
 ๘ นายประทีป  ขนอม 
 ๙ นายประสิทธิ์  แซล้ิม 
 ๑๐ นายประสิทธิ์  อินทฉิม 
 ๑๑ นายยงยุทธ  กาวี 
 ๑๒ นายโยธิน  คงตาดํา 
 ๑๓ นายรังสรรค  แยมสืบพันธ 
 ๑๔ นายวงศศักด์ิ  อธิวงศ 
 ๑๕ นายวัชรชัย  สุขพืชน 

 ๑๖ นายวรพงษ  จ้ิววรรณกุล 
 ๑๗ นายวัญชัย  เมืองหลวง 
 ๑๘ นายวีรยุทธ  บุญญานุสนธิ ์
 ๑๙ นายสมเพชร  ไชยทอง 
 ๒๐ นายสวาง  ขมสวัสด์ิ 
 ๒๑ นายสําเริง  รอดเจริญ 
 ๒๒ นายสุกรี  ดวงสูงเนิน 
 ๒๓ นายสุขทวีศักด์ิ  เลิศเมธากุล 
 ๒๔ นายสุนทร  มังคละกนก 
 ๒๕ นายสุนทร  หอมทอง 
 ๒๖ นายสุวัฒน  ทองวิไลพรรณ 
 ๒๗ นายเสรี  วิวัชชะนะ 
 ๒๘ นายอนงค  ชื่นบาน 
 ๒๙ นางนันทวัน  เมืองนอย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๘  ราย) 
 ๑ นายกฤษณะ  เชียงเนาว 
 ๒ นายกะทา  ปนสกุล 
 ๓ นายเกษม  ฮอบุตร 
 ๔ นายเกษียร  มั่นเหลือง 

 ๕ นายเกียรติศักด์ิ  รุจิเวชวงษ 
 ๖ นายโกศล  ภูบํารุง 
 ๗ นายคมยันตร  เศวตมงคล 
 ๘ นายคํารวน  สมานทอง 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๙ นายจรินทร  จันทรสุขา 
 ๑๐ นายจรูญ  ใหมสุวรรณ 
 ๑๑ นายชรินทร  อนิธน ู
 ๑๒ นายแดง  วองไว 
 ๑๓ นายทนงศักด์ิ  ธนานันทนาค 
 ๑๔ นายทรงเกียรติ  คณะศิริวงษ 
 ๑๕ นายธานี  แสงอุทัย 
 ๑๖ นายนคร  คุณลาน 
 ๑๗ นายนิคม  กันคุม 
 ๑๘ นายนิรัน  ดวงไร 
 ๑๙ นายนิวรณ  รัตนะ 
 ๒๐ นายบรรจง  แกนจันทร 
 ๒๑ นายบรรจง  นารีรักษ 
 ๒๒ นายบรรจงศักด์ิ  ปนจาด 
 ๒๓ นายบุญเกิด  ชาวหญาแพรก 
 ๒๔ นายบุญชู  เกตุแกว 
 ๒๕ นายบุญชู  พนัธุชงค 
 ๒๖ นายบุญลือ  มากงาม 
 ๒๗ นายประจวบ  กาบแกว 
 ๒๘ นายประจวบ  จันหุณี 
 ๒๙ นายประเทียบ  พรมมา 
 ๓๐ นายประพันธ   
  ศิริวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๓๑ นายประพืช  มูสิกะปาละ 
 ๓๒ นายประโภชน  วงศษา 
 ๓๓ นายประสิทธิ์  แกวบุญเรือง 

 ๓๔ นายพงศธร  ปนทอง 
 ๓๕ นายพยนต  แกวมราช 
 ๓๖ นายพรชัย  วัฒนา 
 ๓๗ นายพิสิษฐ  งานวอง 
 ๓๘ นายมาโนชย  กลาวิกรณ 
 ๓๙ นายยงยุทธ  ชมรัตนกุล 
 ๔๐ นายลึบ  ผึ่งกลาง 
 ๔๑ สิบตรี  วันชัย  รุงเรือง 
 ๔๒ นายวินัย  แสงดี 
 ๔๓ นายศุภชาติ  พัฒนพงศ 
 ๔๔ นายสนม  เจริญผล 
 ๔๕ นายสมคิด  ปลองอวน 
 ๔๖ นายสมจิตร  แกวบุญเรือง 
 ๔๗ นายสมชัย  ดวงชัย 
 ๔๘ นายสมนึก  เทพบินการ 
 ๔๙ นายสมบุญ  มั่งค่ัง 
 ๕๐ นายสมพร  หมวกกุล 
 ๕๑ นายสมศักด์ิ  โมงปราณีต 
 ๕๒ นายสันติ  ทะเสนฮด 
 ๕๓ นายสันต  จันทรอาจ 
 ๕๔ นายสุทธิ์  สัตนาโค 
 ๕๕ นายสุทัศ  ปุยอรุณ 
 ๕๖ นายสุพันธ  ทาเครือ 
 ๕๗ นายสุภมิตร  จันทรอยูจริง 
 ๕๘ นายสุรชัย  ขันอาษา 
 ๕๙ นายสุวรรณ  พวงอินทร 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๖๐ นายเสมอ  ละออเอี่ยม 
 ๖๑ นายเสรี  มานิตยกุล 
 ๖๒ นายแสงชัย  มณฑาทิพย 
 ๖๓ นายอดิชัย  สุขมวง 
 ๖๔ นายอนันต  ใจบุญ 

 ๖๕ นายอํานวย  จุฑามาตย 
 ๖๖ นายอิมริต  บุญเทพ 
 ๖๗ นายเอกชัย  มาลัยศรี 
 ๖๘ นายเอนก  กลาวิกรณ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 
 ๑ นายชัชวาลย  ชุมเย็น 
 ๒ นายชาตรี  พันท ี
 ๓ นายทวีสุข  แปงการิยา 
 ๔ นายบุญมี  ประยงคหอม 
 ๕ นายประสิทธิ์  เนตรลอมวงค 

 ๖ นายวัฒนา  จันลิขิต 
 ๗ นายวิษณุ  ทรัพยมาหา 
 ๘ นายสําราญ  บุญสรวง 
 ๙ นายเสนาะ  พลสงคราม 
 ๑๐ นางสาวรจนา  แซหลิม 

  
กรมปศุสัตว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑  ราย) 
 ๑ นายคําแพง  ผลาญชาล ี
 ๒ นายธรรมนูญ  วงษประชุม 
 ๓ นายนพพร   
  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 
 ๔ นายบาล  ดวงดี 
 ๕ นายบุญจวน  ศรีโฉม 
 ๖ นายสมศักด์ิ  ศิริพล 

 ๗ นายสวาง  อินทบุตร 
 ๘ นายสุนทร  เจ็กภู 
 ๙ นายแสงจันทร   
  สิทธิจันทร 
 ๑๐ นายเอนก  จงสวัสด์ิ 
 ๑๑ นางทัศนีย  สุดม ี

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘  ราย) 
 ๑ นายชัชวาลย  พิทักษเสมา 
 ๒ นายณรงค  จอมมานพ 
 ๓ นายดํารงห  ตันเที่ยง 
 ๔ นายตะวัน  พิทักษเสมา 

 ๕ นายทุเรียน  อินรองพล 
 ๖ นายนนทกร  เนตรทวม 
 ๗ นายนิพนธ  พรพรม 
 ๘ นายบุญมา  สมตา 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๙ นายไพโรจน  ผิวผอง 
 ๑๐ นายวินัย  นิลกําแหง 
 ๑๑ นายสมเกียรติ  ประชุมจิตร 
 ๑๒ นายสมชัย  งามสุข 
 ๑๓ นายสมพงษ  บัวทอง 

 ๑๔ นายสวัสด์ิ  อาจอารัญ 
 ๑๕ นายสีทา  บุญจริง 
 ๑๖ นายสุรสิทธิ์  ทองสา 
 ๑๗ นายอรุณศักด์ิ  วัฒนกุระ 
 ๑๘ นางขนิษฐา  เจริญไมตรี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๓  ราย) 
 ๑ นายเกษม  จันทรกระจาง 
 ๒ นายเชิด  ฟองหล ี
 ๓ นายทรงวุฒิ  แพนอย 
 ๔ นายธรรมศาสตร  คันธารส 
 ๕ นายบรรจง  ปญญาฟู 
 ๖ นายประจันทร  คําปน 
 ๗ นายประยุทธ  ศรีรังกา 
 ๘ นายประสาร  มาแสง 
 ๙ นายประสิทธิ์  บอจักรพันธ 
 ๑๐ นายพรอม  นนทประเสริฐ 
 ๑๑ นายพิชัย  ดวงหอม 
 ๑๒ นายไพบูลย  ธิโกศรี 
 ๑๓ นายมนตรี  ทองศรีเกตุ 
 ๑๔ นายวิไล  เพียรรุงเรือง 
 ๑๕ นายสงวน  คําทาสี 
 ๑๖ นายสมควร  เกิดผล 
 ๑๗ นายสมจิต  เศษโถ 

 ๑๘ นายสมชัย  ทวีศานต 
 ๑๙ นายสมบัติ  บัวบาล 
 ๒๐ นายสมพงษ  นุมนวล 
 ๒๑ นายสมยศ  แสงประทุม 
 ๒๒ นายสัมพันธ  ผลเกิด 
 ๒๓ นายสํารอง  จันทรทัง 
 ๒๔ นายสุทธี  พิพัฒนกุล 
 ๒๕ นายสุรพล  นิ่มขํา 
 ๒๖ นายสุวิทย  ชื่อสกุล 
 ๒๗ นายหนูจันทร  สิทธิเสนา 
 ๒๘ นายหลา  มาว่ิง 
 ๒๙ นายอรัญ  ภูจอมจิตร 
 ๓๐ นายอัครพล  บุญยอ 
 ๓๑ นายอํานาจ  ปานทอง 
 ๓๒ นายอุดมศักด์ิ  ภูกันดาน 
 ๓๓ นางจันทรหอม  ศรีโฉม 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๖  ราย) 
 ๑ นายกมล  พวงวิเศษ 
 ๒ นายกิตินันท  ขวัญตา 

 ๓ นายกิติศักด์ิ  ไวศยะ 
 ๔ นายกุล  เสวิวัฒน 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕ นายเกรียง  แสนสุวรรณ 
 ๖ นายเกษตร  ชลทา 
 ๗ นายแกว  แสงทอง 
 ๘ นายขวัญชัย  สวางเมฆ 
 ๙ นายคม  ธิมา 
 ๑๐ นายจรัญ  วงศธง 
 ๑๑ นายจําเนียร  บุญมาก 
 ๑๒ นายฉลอ  วงษดีย่ิง 
 ๑๓ นายชวลิต  บํารุงจิตต 
 ๑๔ นายชาญชัย  ฐานะพันธุ 
 ๑๕ นายชายนอย  สุขชื่น 
 ๑๖ นายชํานาญ  แยมหมืน่อาจ 
 ๑๗ นายชุมพร  โพธิญาณ 
 ๑๘ นายดวง  คงประเสริฐ 
 ๑๙ นายทวี  เทพจันทร 
 ๒๐ นายทองสุข  สอทา 
 ๒๑ นายธงชัย  ร่ืนปราชญ 
 ๒๒ นายธรรม  สุวรรณพงศ 
 ๒๓ นายธีระพงศ  บุญพิมพ 
 ๒๔ นายธีระพนธ  อึ่งประยูร 
 ๒๕ นายธีระวัฒน  พรศิริวงศ 
 ๒๖ นายบัวภา  สีผาย 
 ๒๗ นายบัวลา  ทวีคูณ 
 ๒๘ นายบุญยัง  กาญจนา 
 ๒๙ นายบุญยัง  วิภาทิน 
 ๓๐ นายประกอบ  คําสานันท 

 ๓๑ นายประญัติ  อุดรศรี 
 ๓๒ นายประวิทย  แกวประเสริฐ 
 ๓๓ นายประสพ  คลายคง 
 ๓๔ นายประเสริฐ  หมวกทองหลาง 
 ๓๕ นายปุน  วังนนั 
 ๓๖ นายเปรม  โคตรภักดี 
 ๓๗ นายพิเชษฐ  เขียวเรือง 
 ๓๘ นายไพบูลย  ประทุมพงษ 
 ๓๙ นายไพศาล  เตียงต้ัง 
 ๔๐ นายภิรมย  บุญรังษี 
 ๔๑ นายมงคล  โพนคําหล 
 ๔๒ นายมนัส  ปลัดทวม 
 ๔๓ นายมะโน  เมืองขวา 
 ๔๔ นายมานพ  พราหมณแกว 
 ๔๕ นายเมธี  อนิตะอินทร 
 ๔๖ นายเรืองเดช  เดชมนตรี 
 ๔๗ นายวรรณโชค  อาดํา 
 ๔๘ นายวัลลภ  ธรรมโรจน 
 ๔๙ นายวิรัตน  กันทํา 
 ๕๐ นายวิรัตน  นิยมเดชา 
 ๕๑ นายวิรัตน  พรหมทา 
 ๕๒ นายวีระ  อยูสุขอาบ 
 ๕๓ นายสงัด  ฉัตรเตชะ 
 ๕๔ นายสถิตย  พิมสิม 
 ๕๕ นายสมพงศ  เกิดเมืองเล็ก 
 ๕๖ นายสมพงษ  คงมั่น 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕๗ นายสวัสด์ิ  พละศูนย 
 ๕๘ นายสันติ  ยังสวาง 
 ๕๙ นายสายเลข  จับไหวดี 
 ๖๐ นายสุเทพ  สุวรรณมาโจ 
 ๖๑ นายสุรชัย  พลภูเมือง 

 ๖๒ นายสุรพงศ  วันเมืองเกา 
 ๖๓ นายเสริญ  ยะพลหา 
 ๖๔ นายอุทัย  บุญอินทร 
 ๖๕ นายเอกพงศ  คงเมือง 
 ๖๖ นางสาวสรัญญา  เกิดทรง 

 
กรมพัฒนาที่ดิน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๙  ราย) 
 ๑ นายจรัส  คําวรรณะ 
 ๒ นายจําปา  เส็งนา 
 ๓ นายชูชาติ  ออนทมิวงศ 
 ๔ นายทรงศิลป  การดี 
 ๕ นายทวีศักด์ิ  รักใหม 
 ๖ นายทองยุทธ  ปญญา 
 ๗ นายทิ้ง  สุวรรณ 
 ๘ นายบุญธรรม  วัฒนา 
 ๙ นายบุญธรรม  สนร้ิว 
 ๑๐ นายบุญเรือง  เหนือศรี 
 ๑๑ นายประดิษฐ  ทองแล 
 ๑๒ นายประดิษฐ  ทานะ 
 ๑๓ นายประพันธ  โปธิปน 
 ๑๔ นายประสิทธิ์  สุขเสมอ 
 ๑๕ นายปรีดา  ปยางกูร 
 ๑๖ นายเปง  สุใจ 
 ๑๗ นายพยงค  สิงหโต 
 ๑๘ นายพร  เปงมณ ี

 ๑๙ นายพรมมินทร  วรรณศรี 
 ๒๐ นายมงคล  ขัติยะ 
 ๒๑ นายมนัส  บุญเนตร 
 ๒๒ นายมินธยา  ยอดสุบรรณ 
 ๒๓ นายเรวัต  จันทรแยมไผ 
 ๒๔ นายวีระพล  มวงรัช 
 ๒๕ นายศิริ  สถานเมือง 
 ๒๖ นายสมจิตร  พันทา 
 ๒๗ นายสมเพชร  กันไชย 
 ๒๘ นายสมภพ  นกทอง 
 ๒๙ นายสมหมาย  โพธิ์กลาง 
 ๓๐ นายสมหวัง  มาจันทร 
 ๓๑ นายสังคม  จรูญสิทธิ์ 
 ๓๒ นายสิงหโต  คงที่ 
 ๓๓ นายสุชาติ  แสงสวาง 
 ๓๔ นายสุพจน  ถนอมวํา 
 ๓๕ นายสุพัตร  ภูกลีบ 
 ๓๖ นายเสริม  สิงหเสรี 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๓๗ นายไสว  อินทรุขา 
 ๓๘ นายอูด  แดงวงศ 

 ๓๙ นางเสริมสุข  ปกรม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๙  ราย) 
 ๑ นายคงรักษ  บุตรสระคู 
 ๒ นายจํานงค  ไตลังคะ 
 ๓ นายเจด็จ  อรรถหิรัญ 
 ๔ นายเจะสัน  บิลสุริยะ 
 ๕ นายชม  บุญยก 
 ๖ นายชาญชัย  นิ่มรักษา 
 ๗ นายโชคชัย  ใจเย็น 
 ๘ นายโชติวุฒิ  คงชนะ 
 ๙ นายตู  ไชยยงค 
 ๑๐ นายถนอม  ไชยทน ุ
 ๑๑ นายทองหลอ  หินขุนทศ 
 ๑๒ นายนพพล  โพธิช์ัย 
 ๑๓ นายนิพร  รัชกุล 
 ๑๔ นายบรรเลง  เสารเขียว 
 ๑๕ นายบุญมี  สุขคําเมือง 
 ๑๖ นายบุญหนา  สานิพนัธ 
 ๑๗ นายพิชัย  ปนตา 
 ๑๘ นายพิชัย  ผลวงษ 
 ๑๙ นายมนตรี  อุทัยศรี 
 ๒๐ นายยศธร  พวงพลับ 

 ๒๑ นายโรย  วัดแกว 
 ๒๒ นายเล็ก  รางทะเล 
 ๒๓ นายวรศักด์ิ  เกิดเรณู 
 ๒๔ นายวันชัย  โพธิ์ทอง 
 ๒๕ นายวิทยา  สุริยา 
 ๒๖ นายสนิท  ขวัญพราย 
 ๒๗ นายสมจิตร  ทัศนัย 
 ๒๘ นายสมพงษ  ยอดดี 
 ๒๙ นายสมัย  ชุมอภัย 
 ๓๐ นายสมาน  อูเซ็ง 
 ๓๑ นายสามารถ  คํามาตร 
 ๓๒ นายสุพร  กุลกระโทก 
 ๓๓ นายอุดม  ระวิวรรณ 
 ๓๔ นางเกษรา  ญาณรัตน 
 ๓๕ นางขวัญใจ  มลิซอน 
 ๓๖ นางปราณี  ตะเข่ือนแกว 
 ๓๗ นางพัฒนา  พรมสงฆ 
 ๓๘ นางอัญชนา  รัตนประทีป 
 ๓๙ นางอัมพร  จิระสถาวร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๑  ราย) 
 ๑ นายเกริกฤทธิ์  สิงหธวัช 
 ๒ นายคงสวัสด์ิ  สิงหสม 

 ๓ นายเฉลิม  ทารพัฒน 
 ๔ นายชวน  สวัสดี 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕ นายทองสุข  ภูล้ินลาย 
 ๖ นายบรรจง  พลับพลี 
 ๗ นายบุญลือ  ยาหยี 
 ๘ นายประมวล  สุมมาตย 
 ๙ นายประสาท  เทพคุณ 
 ๑๐ นายประหยัด  ถาอินทร 
 ๑๑ นายพิชิตพงษ  พลวิเศษ 
 ๑๒ นายมนัส  วงศเขียว 
 ๑๓ นายวัชรพล  ธรรมสัตย 

 ๑๔ นายวิชัย  ใจอินตะ 
 ๑๕ นายวิเชียร  ประดับทอง 
 ๑๖ นายสัญญา  อินกัณฑ 
 ๑๗ นายสุเทพ  พึ่งวงศ 
 ๑๘ นายสุบัน  มีลาภ 
 ๑๙ นายสุวิทย  พูลศิลป 
 ๒๐ นายเสนห  ไตลังคะ 
 ๒๑ นางสาวอุบล  ตนคํา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๒  ราย) 
 ๑ นายคุณวุฒิ  เกื้อหนนุ 
 ๒ นายเทอดศักด์ิ  วงศพร 
 ๓ นายบรรจบ  พลับพล ี
 ๔ นายบุญยัง  ปลั่งกลาง 
 ๕ นายบุญลอม  เรืองสวาง 
 ๖ นายประกอบ  โฉมอุภัย 
 ๗ นายประยูร  ใจดวง 
 ๘ นายประสงค  พรหมจันทร 
 ๙ นายพรชัย  ทองสวาง 
 ๑๐ นายไพบูลย  ศรีกระทุม 
 ๑๑ นายไพโรจน  นอยดี 

 ๑๒ นายภิรมณ  การคนซื่อ 
 ๑๓ นายมนตรัก  สุทธิพันธ 
 ๑๔ นายรักชาติ  เพียรขํา 
 ๑๕ นายวิชิต  ภาคสุภาพ 
 ๑๖ นายศิริชัย  นาคเสว ี
 ๑๗ นายสงา  เจียนโพธิ์ 
 ๑๘ นายสมชาย  คตดี 
 ๑๙ นายสมบัติ  อินตะวัง 
 ๒๐ นายสมพล  ทรวงแกว 
 ๒๑ นายสายัณห  เผือกหอม 
 ๒๒ นายสุรชิต  สมบัติ 

  
กรมวิชาการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๖  ราย) 
 ๑ นายกรรมสิทธิ์  เย็นสนิท 
 ๒ นายกิม  สกุลวิจิตรชัย 

 ๓ นายคําสุข  ยาสิทธิ์ 
 ๔ นายจํารัส  คุมครอง 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕ นายเจตน  ออนเหม 
 ๖ นายณรงค  อุบลพืช 
 ๗ นายถาวร  สีละ 
 ๘ นายทรงศักด์ิ  ศรีจินดา 
 ๙ นายทองคูณ  เมืองรี 
 ๑๐ นายบุญชวย  ยาเจี้ยม 
 ๑๑ นายบุญยืน  ชุมมะโน 
 ๑๒ นายประยูร  คํารอด 
 ๑๓ นายประสิทธิ์  บุตรลิ่ม 
 ๑๔ นายไพฑูรย  เอกสัตย 
 ๑๕ นายมกรา  บินชัย 

 ๑๖ นายวินัย  บุญชวย 
 ๑๗ นายศรีวรรณ  ละวรรณา 
 ๑๘ นายสนิท  อินทรสุวรรณ 
 ๑๙ นายสมชาย  ไทยแท 
 ๒๐ นายสมบัติ  พุมประยูร 
 ๒๑ นายสามารถ  เสือปาน 
 ๒๒ นายสุเทพ  ตายจันทึก 
 ๒๓ นายสุวิทย  เอมอารี 
 ๒๔ นายอภิสิทธิ์  บรรดาศักด์ิ 
 ๒๕ นายอาจหาญ  วิมลจันทร 
 ๒๖ นายอุเชนทร  เสนาพันธ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๐  ราย) 
 ๑ นายกิจฐิติพงศ  อธิมงคลสกุล 
 ๒ นายขวัญ  ปทุมทอง 
 ๓ นายคํา  ทรายแกว 
 ๔ นายจํารุณ  พันธุสด 
 ๕ นายแฉลม  แจงสวาง 
 ๖ นายชวน  จันทรทา 
 ๗ นายชัย  สมรส 
 ๘ นายเชือน  คงสง 
 ๙ นายดิษฐ  เพชรศรี 
 ๑๐ นายตรัยภพ  โฮมวงศ 
 ๑๑ นายตังออ  เมืองงาม 
 ๑๒ นายทวี  ทองดอนพุม 
 ๑๓ นายทองคํา  ชมชวน 
 ๑๔ นายนวน  สุทธิสัย 

 ๑๕ นายนุง  จันทรคุม 
 ๑๖ นายบรรจง  บุญครอบ 
 ๑๗ นายบัญญัติ  ความสุขเลิศ 
 ๑๘ นายบุญธรรม  ชวยวงศ 
 ๑๙ นายบุญเพิ่ม  กันทาใจ 
 ๒๐ นายบุญรอด  บัวดวง 
 ๒๑ นายประดิษฐ  ศรีวงศษา 
 ๒๒ นายประพันธ  จอมคํา 
 ๒๓ นายประสพ  ประดับ 
 ๒๔ นายประหยัด  ประเสริฐสม 
 ๒๕ นายปญญา  ผลพละ 
 ๒๖ นายปญญา  สมสัตย 
 ๒๗ นายพรเทพ  ทองกลัด 
 ๒๘ นายพรายงาม  คงเปยม 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๒๙ นายพุฒ  วรรณกิจ 
 ๓๐ นายเพชร  อุทรา 
 ๓๑ นายไพฑูรย  ทองพูล 
 ๓๒ นายไพฑูรย  ศรีทอน 
 ๓๓ นายไพบูลย  มอมพะเนาว 
 ๓๔ นายมงคล  ชิณศรี 
 ๓๕ นายมนตรี  ยะการ 
 ๓๖ นายมานพ  นุชนาฏ 
 ๓๗ นายมานะ  ศรีสุพรรณ 
 ๓๘ นายมานิตย  ปกเกตุ 
 ๓๙ นายรําไพ  จรูญกูล 
 ๔๐ นายวสันต์ิ  ครสิงห 
 ๔๑ นายวินัย  ทรัพยคง 
 ๔๒ นายสงวน  หาศาสนศรี 
 ๔๓ นายสถิต  ลีนาลาด 
 ๔๔ นายสนม  ตองดี 
 ๔๕ นายสมเกียรติ  ประกิจ 
 ๔๖ นายสมคิด  ตัสสมัย 
 ๔๗ นายสมคิด  เนียมใย 
 ๔๘ นายสมชาย  ปนโอ 
 ๔๙ นายสมชาย  พิมพพนัธกุล 
 ๕๐ นายสมชาย  มะสาห 
 ๕๑ นายสมนึก  เดชปกษ 
 ๕๒ นายสมบูรณ  ธัญญะชมภู 
 ๕๓ นายสมปอง  รอดกร 
 ๕๔ นายสมพงศ  แสงนาค 

 ๕๕ นายสมพร  ผลถาวรสุข 
 ๕๖ นายสมมาตร  เอี่ยมอุดม 
 ๕๗ นายสมศักด์ิ  หอมสูงเนิน 
 ๕๘ นายสวัสด์ิ  กลางโยธี 
 ๕๙ นายสวัสด์ิ  สมบรรณ 
 ๖๐ นายสัญชัย  ภูสมัย 
 ๖๑ นายสํารวย  สืบกินร 
 ๖๒ นายสําราญ  ประยูรศักด์ิ 
 ๖๓ นายสุชิน  หร่ิมแกว 
 ๖๔ นายสุทน  รุงเรือง 
 ๖๕ นายสุเทพ  ยอดแตง 
 ๖๖ นายสุพจน  นาคศิริ 
 ๖๗ นายสุพร  หิรัญนุชนารถ 
 ๖๘ นายสุพัฒน  กันทาใจ 
 ๖๙ นายสุรชาติ  สงาวงค 
 ๗๐ นายสุรพล  มีศรี 
 ๗๑ นายสุรัตน  ละมุล 
 ๗๒ นายสุริยันต  บุญตาทาว 
 ๗๓ นายสุวัฒน  เขมแกว 
 ๗๔ นายเสนอ  สังสัจดี 
 ๗๕ นายเสนาะ  วงคชุมภู 
 ๗๖ นายหร่ัง  วรรณากุล 
 ๗๗ นายไหม  ถ่ินถา 
 ๗๘ นายอารมณ  บุญเปลี่ยน 
 ๗๙ นายอุดม  หาญสิทธิ์ 
 ๘๐ นายอุบล  ศรีนอย 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙  ราย) 
 ๑ นายจําลอง  ศรีเหรา 
 ๒ นายเชน  พืชจันทร 
 ๓ นายทองเชียร  ทองปน 
 ๔ นายบัณฑิต  ไชยวงศ 
 ๕ นายพนมไพร  วงษย่ี 
 ๖ นายพัฒนพล  กองศิริ 
 ๗ นายไพศาล  ใสแสง 
 ๘ นายวิชัย  ไทยฤทธิ์ 
 ๙ นายสนอง  โพธิ์ตาทอง 
 ๑๐ นายสมบัติ  พนาลิกุล 

 ๑๑ นายสันติภาพ  ทับแสง 
 ๑๒ นายสาคร  วงศคํา 
 ๑๓ นายสุจินต  ปวนกระโทก 
 ๑๔ นายสุภร  แกวนาเหนือ 
 ๑๕ นายแสวง  เสือยาง 
 ๑๖ นายไสว  สุขแสน 
 ๑๗ นายอภิชาติ  วงษกรานต 
 ๑๘ นายอานุภาพ  ทาวทอง 
 ๑๙ นางกุลวดี  ยืนย่ัง 

  
กรมสงเสริมการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗  ราย) 
 ๑ นายกฤษณ  พนมสินธุ 
 ๒ นายจงรักษ  ลวดเหลือ 
 ๓ นายชิ้น  เสือสัมฤทธิ ์
 ๔ นายชูชาติ  ธงชัย 
 ๕ นายณรงค  วงษายาง 
 ๖ นายทองสุข  นิลเลิศ 
 ๗ นายธงชัย  แกวคําสอน 
 ๘ นายบัญญัติ  คัมภิรานนท 
 ๙ นายบุรินทร  ดิษฐสร 

 ๑๐ นายพิชัย  ชมภู 
 ๑๑ นายสมบูรณ  สุขเสริม 
 ๑๒ นายสมาน  ปยะวงศ 
 ๑๓ นายสานิต  อวมแกว 
 ๑๔ นายสิงห  สมิงพรม 
 ๑๕ นายสุธน  ขอนทอง 
 ๑๖ นางวรรณิภา  นันทิพงศ 
 ๑๗ นางสุวิสาข  สาระอินทร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๐  ราย) 
 ๑ นายกําจัด  โยธาศรี 
 ๒ นายเกียรติศักด์ิ  ตอเงิน 

 ๓ นายคํารณ  ทันสาร 
 ๔ นายคํารณ  แสงพิรุณ 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕ นายชูชาติ  สัจจมงคล 
 ๖ นายเชวงศักด์ิ  แสงมณ ี
 ๗ นายณรงค  คําธัญ 
 ๘ นายดนัย  ไชยสิทธิ์ 
 ๙ นายตอย  ทองดอนเปรียง 
 ๑๐ นายทรงพล  พุทธพงษ 
 ๑๑ นายธนกฤต  ขวัญเพ็ง 
 ๑๒ นายนิตติกร  จึงวานิช 
 ๑๓ นายบัญญัติ  ปญญางาม 
 ๑๔ นายบุญญเกียรติ  พุมโกสุม 
 ๑๕ นายบุญเตือน  ธรรมทันตา 
 ๑๖ นายบุญธรรม  ดวงฤทธิ์ 
 ๑๗ นายบุญปลอด   
  ทองหอมหวล 
 ๑๘ นายบุญสง  เจริญสุข 
 ๑๙ นายประยูร  เกิดมั่งมี 
 ๒๐ นายประสิทธิ์  อุกฤษ 
 ๒๑ นายปราพต  วาศนาวิน 
 ๒๒ นายพยุง  ลิขิต 
 ๒๓ นายพะเนิน  พรมม ี
 ๒๔ นายพินัย  สมสวน 
 ๒๕ นายพูนศักด์ิ  โตเผือก 
 ๒๖ นายเพิ่ม  ปองเขต 
 ๒๗ นายมนัส  รามณ ู
 ๒๘ นายมาก  ฟกทับ 
 ๒๙ นายมานพ  ย้ิมผึ้ง 

 ๓๐ นายมานพ  วงษชาล ี
 ๓๑ นายรวย  ทุมสวัสด์ิ 
 ๓๒ นายรุง  เนตรสุวรรณ 
 ๓๓ นายวรพล  พูลรอด 
 ๓๔ นายวิกรม  มากดี 
 ๓๕ นายวินัย  ใจใหญ 
 ๓๖ นายสงัด  จิโน 
 ๓๗ นายสงัด  นนทขจี 
 ๓๘ นายสมเกียรติ   
  แสนบุญยงค 
 ๓๙ นายสมควร  ล้ิมมณ ี
 ๔๐ นายสมชาย  สุดไทย 
 ๔๑ นายสมพร  กุลบุตร 
 ๔๒ นายสมมาตร  บุญกอน 
 ๔๓ นายสมยศ  แสงทับ 
 ๔๔ นายสมศักด์ิ  มณีศรี 
 ๔๕ นายสมศักด์ิ  ศรีสุวรรณ 
 ๔๖ นายสิทธิชัย  ปราชญาวงศ 
 ๔๗ นายสุขสันต  วิมลเศรษฐ 
 ๔๘ นายสุชาติ  นุยมา 
 ๔๙ นายสุทธิ  ไพนุพงศ 
 ๕๐ นายสุรชัย  คุณลวน 
 ๕๑ นายสุรพล  ธุระสิทธิ์ 
 ๕๒ นายสุวัช  สมเพียร 
 ๕๓ นายสุวัฒน  ชัยรัตน 
 ๕๔ นายสุวิทย  ศรีสวัสด์ิ 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕๕ นายหนูจันทร  พนัธสุวรรณ 
 ๕๖ นายอนุพงษ  พวงสุวรรณ 
 ๕๗ นายอรรคนีย  พรมสีทอง 

 ๕๘ นายอานันต  ศรัทธารัตนกุล 
 ๕๙ นายอุทิศ  ดวงปญญารัตน 
 ๖๐ นายโอภาส  ปดแพง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 
 ๑ นายกิตติ  ขาวขัน 
 ๒ นายชูศักด์ิ  พุทธรักษา 
 ๓ นายพงศดนัย   
  จิตรการนทีกิจ 
 ๔ นายพิสันต  แกวแสน 
 ๕ นายเพรียวพันธ  เพชรรัตนโมรา 
 ๖ นายมนตรี  จอมอินตา 
 ๗ นายมานะ  สมศักด์ิ 

 ๘ นายวราเชนทร  โชติธรรม 
 ๙ นายสมใจ  ชํานาญธรรม 
 ๑๐ นายสมชาย  ภาคยภิญโญ 
 ๑๑ นายสมโภชน  เวชชะ 
 ๑๒ นายสวง  สงวนศรี 
 ๑๓ นางชูศรี  ครุฑธา 
 ๑๔ นางรําพึง  ผลทอง 
 ๑๕ นางวไลลักษณ  รุงพราย 

  
กรมสงเสริมสหกรณ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 
 ๑ นายเฉลิมพล  อนงคเวช 
 ๒ นายแดง  มาบํารุง 
 ๓ นายถวัลย  สุขญาติ 
 ๔ นายนิยม  ดิษฐแกว 
 ๕ นายบํารุง  โยกเกณฑ 
 ๖ นายไพศาล  ทับจันทร 
 ๗ นายเรืองวุฒิ  ทองนอย 
 ๘ นายสมควร  คงสมัย 

 ๙ นายสมชาย  บุรุษนันท 
 ๑๐ นายสมเดช  หล่ําพระธาตุ 
 ๑๑ นายสมสวน  กอคูณกลาง 
 ๑๒ นายเสนาะ  ศรีสวัสด์ิ 
 ๑๓ นายอํานวย  ดอนจันทรโคตร 
 ๑๔ นายอุดมศักด์ิ  พัชราพงศ 
 ๑๕ นายอูทอง  ทาชมภู 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๐  ราย) 
 ๑ นายกะชอน  นอยสําลี 
 ๒ นายกิตติ  แดงเรือ 

 ๓ นายโกมาศ  เสภูม ี
 ๔ นายโกสิทธิ์  คงทอง 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕ นายโคจร  สมนึก 
 ๖ นายเฉลิม  นันนวน 
 ๗ นายชูศักด์ิ  เพิ่มพูน 
 ๘ นายเชษฐา  นาเมอืง 
 ๙ นายเชาวลิต  สวนเปยม 
 ๑๐ นายโชคชัย  บุญญานุวงศ 
 ๑๑ นายเตือนใจ  อนิทรอักษร 
 ๑๒ นายทองคํา  หลํ่าจันทึก 
 ๑๓ นายทองมวน  ปนุริบูรณ 
 ๑๔ นายเทวินทร  ศรีหลา 
 ๑๕ นายธวัชชัย  อินหญีต 
 ๑๖ นายธีรยุทธ  แกวใส 
 ๑๗ นายบุญสง  สูผาน 
 ๑๘ นายพาลบ  ยวงงาม 
 ๑๙ นายภุชงค  คงสนอง 
 ๒๐ นายมาโนชญ  หงษอินทร 
 ๒๑ นายยงยุทธ  ออนอยู 
 ๒๒ นายยุคล  วารินสะอาด 

 ๒๓ นายเล็ก  เผือกเงิน 
 ๒๔ นายวัลลภ  เลื่อนลอย 
 ๒๕ นายวินัย  ชมด 
 ๒๖ นายวิรัตน  เรืองฤทธิ์ 
 ๒๗ นายวุฒิชัย  ศรีแพง 
 ๒๘ นายศิริชัย  ปทมนาคร 
 ๒๙ นายสถิตย  มีเสม 
 ๓๐ นายสมพงษ  บวบจิตร 
 ๓๑ นายสมเพ็ชร  ผดุงกิจ 
 ๓๒ นายสมหมาย  สนธ ิ
 ๓๓ นายสมัย  ปุมพิมาย 
 ๓๔ นายสัมฤทธิ์  จิตรัตน 
 ๓๕ นายสุชาติ  อิ่มเอม 
 ๓๖ นายสุทาน  ภาชนะพรรณ 
 ๓๗ นายอุดม  ทองนิล 
 ๓๘ นางขนิษฐา  กองวิสัยสุข 
 ๓๙ นางบังอร  ทองอราม 
 ๔๐ นางสาวศิริจิตต  กลิ่นเกษร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๖  ราย) 
 ๑ นายคมชาติ  วรรณพงษ 
 ๒ นายจตุรพร  เลื่อนลอย 
 ๓ นายจรัส  เรืองรัตน 
 ๔ นายจิตรวิระ  หีตดาษ 
 ๕ นายแดง  ถินเกิด 
 ๖ นายถาวร  เพ็ญพันธนาค 
 ๗ นายประเสริฐ  อาจสูศึก 

 ๘ นายประเสริฐ  นวลเต็ม 
 ๙ นายพรพิตร  ซาเสน 
 ๑๐ นายพิชิต  จันทรมาศ 
 ๑๑ นายพิสิทธิ์  นาคบํารุง 
 ๑๒ นายมนบ  ทั่งถิร 
 ๑๓ นายวศิลป  พานทอง 
 ๑๔ นายไวยวิทย  มีทรัพย 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๕ นายสงา  ปดถา 
 ๑๖ นายสมบัติ  บัตรมาก 
 ๑๗ นายสมพจน  พนิิจ 
 ๑๘ นายสมภพ  สรอยสุวรรณ 
 ๑๙ นายสวัสด์ิ  นาถา 
 ๒๐ นายสําลี  สวนสําเริง 

 ๒๑ นายสุพจน  สายกูด 
 ๒๒ นายสุเมธ  ดุจจานุทัศน 
 ๒๓ นายสุวิน  เจิมขํา  
 ๒๔ นายอภิชาติ  ใจเที่ยง 
 ๒๕ นายอับดุลการิม  มุกดาสวัสด์ิ 
 ๒๖ นางสาวผองพรรณ  แสนจิตร 

 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายกนก  พูลสวัสด์ิ 
 ๒ นายกิตติ  แชมสุขขี 
 ๓ นายงาม  ภิรมยเจียว 
 ๔ นายจําเริญ  สุขขี 
 ๕ นายจิรศักด์ิ  ปรืองาม 
 ๖ นายชอ  ควรคิด 
 ๗ นายชาญ  ออนลมัย 
 ๘ นายเชวงศักด์ิ  นอยพันธุ 
 ๙ นายณรงค  ยินดี 
 ๑๐ นายถวัลย  ทองไชย 
 ๑๑ นายทัย  เข่ือนเพ็ชร 
 ๑๒ นายนิตย  พานิช 
 ๑๓ นายนิธิ  เอี่ยมทา 
 ๑๔ นายบุญธรรม  มีสัตย 
 ๑๕ นายบุญเพ็ง  คุมหมู 
 ๑๖ นายประจักษ  ปะหา 
 ๑๗ นายประยูร  เอี่ยมสุขา 

 ๑๘ นายปรีดา  ศรีจันทร 
 ๑๙ นายพรมมา  บัณฑิต 
 ๒๐ นายพัชระ  พูลทรัพย 
 ๒๑ นายพินิจ  ศุโภทยาน 
 ๒๒ นายไพรัตน  เต็มสุข 
 ๒๓ นายย้ิม  ทองไชย 
 ๒๔ นายราเชนทร  สมสกุล 
 ๒๕ นายรุง  ล้ิมไขแสง 
 ๒๖ นายวรพล  จีวิระ 
 ๒๗ นายวิเชียร  ทุคหิต 
 ๒๘ นายสมบูรณ  ไทรชมภู 
 ๒๙ นายสมปอง  สุรศักด์ิโพธิ์ทอง 
 ๓๐ นายสมศักด์ิ  ทองเต็มถุง 
 ๓๑ นายสมศักด์ิ  มิตรณรงค 
 ๓๒ รอยตรี  สมาน  ทรัพยเย็น 
 ๓๓ นายสมาน  อุนโคตร 
 ๓๔ นายสวัสด์ิ  ดวงแกว 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๓๕ นายสําราญ  ล้ิมสอน 
 ๓๖ นายสุชาติ  เถื่อนกลีบ 

 ๓๗ นายอารี  บุรุษเกิด 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 
 ๑ นายขรรชัย  กอบชะนะกรรม 
 ๒ นายธนพล  ไทยเจริญพิภพ 
 ๓ นายพีระ  ผองพักตร 
 ๔ นายวรกร  เลี้ยงประเสริฐ 

 ๕ นายวินัย  วาสนายน 
 ๖ นายสมศักด์ิ  จันทรประกอบ 
 ๗ นายสวาสดิ์  โปสาวาท  

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 
 ๑ นายฉลอง  ถิระพัฒน 
 ๒ นายเชาว  คงยอด 
 ๓ นายถาวร  เกียงเอีย 
 ๔ นายธวัช  แตงอิน 
 ๕ นายพจน  มุสิกะทัต 
 ๖ นายพีระพงศ  คําไทรแกว 

 ๗ นายวิรศักด์ิ  ฤทธิเกษร 
 ๘ นายสนอง  เกิดอยู 
 ๙ นายสัมพันธ  โยธะการี 
 ๑๐ นายอับดุลรอนิง  ดือราแม 
 ๑๑ นายอํานวย  ทองพลับ 
 ๑๒ นายอุดม  ไชยชนะ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓  ราย) 
 ๑ นายจิรทีปต  เมกลิ่น 
 ๒ นายธํารงค  จันทรงาม 
 ๓ นายเผชิญ  เรืองบุตร 
 ๔ นายพัฒนา  จันทรเจริญ 
 ๕ นายภูมิ  วงศนุรักษ 
 ๖ นายวิชัย  วงศวรัญู 
 ๗ นายสมนึก  ทาวี 

 ๘ นายสุชาติ  คลายสุบิน 
 ๙ นายสุเทพ  ชาติชําน ิ
 ๑๐ นายสุบรรณ  คําโต 
 ๑๑ นายสุรศักด์ิ  สุภาเพ็ชร 
 ๑๒ นายอภิลักษณ  กรณีย 
 ๑๓ นางอารี  มวงหีต 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐  ราย) 

 ๑ นายเฉลา  หินราชา 
 ๒ นายเดนไชย  ชุนฉาย 

 ๓ นายถาวร  เพ็งสวรรค 
 ๔ นายทองพูล  อุคํา 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕ นายบัญชา  ขาวบริสุทธิ 
 ๖ นายประภา  ทองโอภาส 
 ๗ นายประยูร  ยศกลาง 
 ๘ นายผอน  เหง่ียมจุล 
 ๙ นายฟน  โชคทรัพย 
 ๑๐ นายมนัส  ปนเกตุ 
 ๑๑ นายละเอียด  โชคทรัพย 
 ๑๒ นายสนิท  เกษแกว 

 ๑๓ นายสมนึก  พิมพเสนาะ 
 ๑๔ นายสมบัติ  เที่ยงธรรม 
 ๑๕ นายสําเริง  เริกสะโภคีย 
 ๑๖ นายสุคนธ  ปุตะวงษ 
 ๑๗ นายอาคม  ปุนอุดม 
 ๑๘ นางรติกานต  จันทะกูล 
 ๑๙ นางสมวงษ  ถอยคําดี 
 ๒๐ นางสาวอรวรรณ  ทวีสุข

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายบุญมาก  วงษา  ๒ นายสมาน  ฉิมพานชิย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย) 
 ๑ นายจํารัส  โชคทรัพย 
 ๒ นายเจริญ  อมาตยกุล 
 ๓ นายเติมชัย  ทวิรสกุล 
 ๔ นายทนงค  วุฒ ิ
 ๕ นายธงชัย  ภาคศิริ 
 ๖ นายบรรลือศักด์ิ  ดวงแกว 
 ๗ นายบุญตอง  พึ่งพร 

 ๘ นายบุญทอม  ศรีมุกดา 
 ๙ นายไพรวรรณ  เพียงตา 
 ๑๐ นายสมศักด์ิ  ทีอุปมา 
 ๑๑ นายสํารวย  สีปาน 
 ๑๒ นายอินจันทร  สิทธิหลา 
 ๑๓ นางนันทมล  หิริกุล 
 ๑๔ นางสาวสมศรี  เอี่ยววงศเจริญ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 
 ๑ นายดนัย  จันทรวงศวิไล 
 ๒ นายปรีดา  คณมุขย 

 ๓ นายสิทธิชัย  ถินจันทร 
 ๔ นายสุเทพ  ฉายวงค 

 
กระทรวงคมนาคม 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายเฉลิมชัย  กรีประกอบ 


