
 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายประเสริฐ  แยมโคกสูง  ๒ นายวิเชียร  ผลไม 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายจันทรรัตน  มันทะเล 
 ๒ นายเฉลิม  เข็มเพชร 
 ๓ นายถวิล  อยูทอง 
 ๔ นายประสิทธิ์  คนอยู 
 ๕ นายมานิตย  ดิษฐอวม 
 ๖ นายเริงศักด์ิ  เริงสําราญ 

 ๗ นายสมนึก  ไมแดง 
 ๘ นายสมมาศ  เชื้อทิน 
 ๙ นายสมอาจ  เพียรทอง 
 ๑๐ พันจาอากาศเอก  สุชนิ  สาธร 
 ๑๑ นายสุธรรม  สุวรรณโชติ 
 ๑๒ นางอมรา  เนืองนิมมาน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 
 ๑ พันจาอากาศเอก  จักรกฤษณ  สืบวิสัย 
 ๒ นายเทียบ  สวัสดิรักษา 
 ๓ นายประนอม  ไทรนนทรีย 
 ๔ สิบเอก  วิชาญ  ธรรมโกวิท 

 ๕ นายสมพร  เนื่องพิมพ 
 ๖ นายสําราญ  ชะณีลม 
 ๗ พันจาอากาศเอก  อนันต  เจนพนัส 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘  ราย) 
 ๑ พันจาอากาศเอก  กุศล  จันทรมูล 
 ๒ นายชวลิต  ทัศมาลา 
 ๓ นายชัยรัตน  ธระสวัสด์ิ 
 ๔ นายบุญเรือง  โรจนวัตรเสถียร 
 ๕ พันจาเอก  ประณม  พิณสุวรรณ 
 ๖ พันจาอากาศเอก  ประพันธ  จันทรลา 
 ๗ เรืออากาศตรี  ประศักด์ิ  ควรนิเฮียะ 

 ๘ นายประศาสน  ผึ่งผาย 
 ๙ นายประสาท  เข็มเพ็ชร 
 ๑๐ จาสิบตรี  พีระพงศ  เหมวรรโณ 
 ๑๑ พันจาอากาศเอก  เพทาย  พึ่งมั่น 
 ๑๒ นายวันชัย  ปรางคทอง 
 ๑๓ นายสังเวียน  แกวทอง 
 ๑๔ นายสัน  ไหรเจริญ 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๕ จาสิบโท  สุเทพ  สังขจร 
 ๑๖ นายสุระพล  สระทองอินทร 

 ๑๗ นายไสว  สุทธเสนา 
 ๑๘ นายอนันต  เพช็รหาญ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒  ราย) 
 ๑ นายกิจพงษ  หรุนขํา 
 ๒ สิบเอก  คณิต  สุธาธรรม 
 ๓ นายวิเชียร  แปนดี 
 ๔ นายวิสูตร  พลอยงาม 
 ๕ นายศรีสวัสด์ิ  ทองบุรี 
 ๖ นายสุวรรณ  แกวบุญเรือง 

 ๗ นางเพ็ญศรี  อองละออ 
 ๘ นางรุงนภา  ทองยินดี 
 ๙ นางวัลภา  ปยะนันท 
 ๑๐ นางสาววิไลวรรณ  ไชยเรือน 
 ๑๑ นางสาวสุภิญญา  นิคมเขตต 
 ๑๒ นางสาวหทัยชนก  ทองภูเบศร 

 
กรมชลประทาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๐๘๐  ราย) 
 ๑ นายกมล  พวงดี 
 ๒ นายกมล  ศิริเขตต 
 ๓ นายกมล  หยดยอย 
 ๔ นายกรสวรรค  ราชพัฒน 
 ๕ นายกระจางผล  ทับเชียงทอง 
 ๖ นายกวี  การะเกต 
 ๗ นายกวี  ดีพงษ 
 ๘ นายกาน  ใชเจริญ 
 ๙ นายกาหลง  เพ็งสิงห 
 ๑๐ นายกิตติชัย  เณรแพง 
 ๑๑ นายกิตติภัฎ  อุตสาคู 
 ๑๒ นายกิตติศักด์ิ  สาคร 
 ๑๓ นายกิติ  ร่ืนอารมณ 
 ๑๔ นายเกรียงศักด์ิ  เนียมรุงเรือง 

 ๑๕ นายเกรียงศักด์ิ  สรอยสังวาลย 
 ๑๖ นายเกษม  รุกขพันธ 
 ๑๗ นายเกียรติพล  ยมาภัย 
 ๑๘ นายแกว  อยูไทย 
 ๑๙ นายขวัญเมือง  บุญจงเจริญศิริ 
 ๒๐ นายเข็มทอง  กองสําลี 
 ๒๑ นายคงศักด์ิ  เทียนเสม 
 ๒๒ นายคมาคม  ย่ิงเฮง 
 ๒๓ นายครอบ  จันเกตุ 
 ๒๔ นายคารมย  ยอดญาณะ 
 ๒๕ นายคํารณ  สีดวง 
 ๒๖ นายคิดรวย  กุลพาที 
 ๒๗ นายเคน  อภิบาล 
 ๒๘ นายจงเกียรต์ิ  ทับทิมทอง 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๙ นายจตุรงค  สุตตะภวานนท 
 ๓๐ นายจรัญ  ขุนอุดร 
 ๓๑ นายจรัญ  จิระพงษสุวรรณ 
 ๓๒ นายจรัญ  ผูกกระแสร 
 ๓๓ นายจรัญ  วงษประเสริฐ 
 ๓๔ นายจรัญ  สุดโต 
 ๓๕ นายจรินทร  กลิ่นมาลา 
 ๓๖ นายจรูญ  กลางนา 
 ๓๗ นายจรูญ  คละสกุล 
 ๓๘ นายจรูญ  หนูสอน 
 ๓๙ นายจเร  เชื้อบาง 
 ๔๐ นายจโรจน  ศิริอังคณากุล 
 ๔๑ นายจอง  แวนแกว 
 ๔๒ นายจักรกฤษณ  เฉลยจรรยา 
 ๔๓ นายจักรพันธ  เอี่ยมเพชร 
 ๔๔ นายจักรพิพัฒน  อัศวเดช 
 ๔๕ นายจํานาน  ภูอาง 
 ๔๖ นายจํารัส  ตุยดง 
 ๔๗ นายจํารูญ  ย้ิมแยม 
 ๔๘ นายจําลอง  ทองนุย 
 ๔๙ นายจําลอง  สวางสาย 
 ๕๐ นายจําลอง  สุขมณี 
 ๕๑ นายจิรศักด์ิ  มีฟก 
 ๕๒ นายจิระพล  สุขเกษม 
 ๕๓ นายจุลเดช  เสตะรัต 
 ๕๔ นายเจริญ  พรหมสุวรรณ 

 ๕๕ นายเจริญ  มาอยู 
 ๕๖ นายเจียม  บุญวงษ 
 ๕๗ นายใจ  ไตรยสุทธิ์ 
 ๕๘ นายฉลวย  แกวผลึก 
 ๕๙ นายฉลวย  จีนค้ิว 
 ๖๐ นายฉลวย  เพชรเลียม 
 ๖๑ นายฉลาก  พลายสถิตย 
 ๖๒ นายฉัตรชัย  บวรกอบกาญจน 
 ๖๓ นายฉัน  เนียมหลวง 
 ๖๔ นายเฉลย  เขียวคลาย 
 ๖๕ นายเฉลิม  กอนมณ ี
 ๖๖ นายเฉลิม  คําขันตี 
 ๖๗ นายเฉลิม  บุสถิตย 
 ๖๘ นายเฉลิม  ผิวเฉียง 
 ๖๙ นายเฉลียว  สุขภักดี 
 ๗๐ นายเฉ่ือย  สมพงษ 
 ๗๑ นายชนะ  นาราดํารงครัตน 
 ๗๒ นายชนะชัย  เผาทอง 
 ๗๓ นายชม  ราชเล็ก 
 ๗๔ นายชยันต  โฉมจอย 
 ๗๕ นายชรินทร  คลายทิพย 
 ๗๖ นายชลอ  ชนะวิทย 
 ๗๗ นายชลอ  แสงไพโรจน 
 ๗๘ นายชวน  ปนแพทย 
 ๗๙ นายชวลิต  ศรีภิรมย 
 ๘๐ นายชอบ  ณรงคกูล 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๘๑ นายชะโอด  รัตนเลิศ 
 ๘๒ นายชัย  ศรีทิพย 
 ๘๓ นายชัยยงค  บูชาพันธุ 
 ๘๔ นายชัยวัฒน  ถอมกาย 
 ๘๕ นายชัยสมร  สารชร 
 ๘๖ นายชาญ  เพิ่มวงศ 
 ๘๗ นายชาญชัย  จอมใจธิป 
 ๘๘ นายชาญณรงค  กันทับทิม 
 ๘๙ นายชาตรี  การะเกต 
 ๙๐ นายชาตรี  แสงเพ็ชร 
 ๙๑ นายชํานาญ  ใจออน 
 ๙๒ นายชํานาญ  หยวกทอง 
 ๙๓ นายชํานาญ  เอมอินทร 
 ๙๔ นายชิต  เพ็ชรพรหม 
 ๙๕ นายชิน  เพ็งจันทร 
 ๙๖ นายชูชาติ  เหมะฤดี 
 ๙๗ นายชูชาติ  อิสรางกูล 
 ๙๘ นายชูชีพ  บญุจันทึก 
 ๙๙ นายชูเดช  จันทรเสา 
 ๑๐๐ นายชูวิทย  นุชเจริญ 
 ๑๐๑ นายชูศักด์ิ  ปนบบุผา 
 ๑๐๒ นายเชาวรัตน  จันทรประสิทธิ์ 
 ๑๐๓ นายณรงค  จันทรแจง 
 ๑๐๔ นายณรงค  จันทรแสง 
 ๑๐๕ นายณรงค  ฉํ่าชื่น 
 ๑๐๖ นายณรงค  ดาวแดน 

 ๑๐๗ นายณรงค  ทองกร 
 ๑๐๘ นายณรงค  ปลื้มใจ 
 ๑๐๙ นายณรงค  พุชงเจริญ 
 ๑๑๐ นายณรงค  มีสุข 
 ๑๑๑ นายณรงค  วีระบุตร 
 ๑๑๒ นายณรงค  อยูยัง 
 ๑๑๓ นายดนัย  ไตรยพืชน 
 ๑๑๔ นายดนัย  พลเสน 
 ๑๑๕ นายดรุณ  ยลสิริธัม 
 ๑๑๖ นายดอกเอื้อง  แสงนุมพงษ 
 ๑๑๗ นายดํา  กลอมเกลี้ยง 
 ๑๑๘ นายดําเนิน  ฤทธิ์เดช 
 ๑๑๙ นายดํารงค  จุลสราญพงษ 
 ๑๒๐ นายดํารงค  เพ็ชรเลียบ 
 ๑๒๑ นายดํารงคศักด์ิ  รักรี 
 ๑๒๒ นายดําริห  สดศรี 
 ๑๒๓ นายดิเรก  คุมคํา 
 ๑๒๔ นายดิเรก  เงินมีศรี 
 ๑๒๕ นายเดชา  จิตตนวม 
 ๑๒๖ นายเดชา  ชิดดี 
 ๑๒๗ นายเดชา  ศรีนาค 
 ๑๒๘ นายตองใจ  ศรีวิไสย 
 ๑๒๙ นายเต  บุญครอง 
 ๑๓๐ นายเต่ียน  เลี่ยมสกุล 
 ๑๓๑ นายถนอม  จอมแพง 
 ๑๓๒ นายถวัลย  สมบุญ 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๓๓ นายทนงชัย  บุญโถ 
 ๑๓๔ นายทม  เพ็งพลกรัง 
 ๑๓๕ นายทรงพันธ  หัตถินาท 
 ๑๓๖ นายทรงภณ  เพ็งชัย 
 ๑๓๗ นายทวิช  นชุถนอม 
 ๑๓๘ นายทวี  ชุมพล 
 ๑๓๙ นายทวี  นาสมพืช 
 ๑๔๐ นายทวี  ยามะรัต 
 ๑๔๑ นายทวีป  นชุสละ 
 ๑๔๒ นายทศพร  ชุติบุตร 
 ๑๔๓ นายทอง  อุนแกว 
 ๑๔๔ นายทองคํา  แกวนาคแนว 
 ๑๔๕ นายทองคํา  ชูพงษ 
 ๑๔๖ นายทองใบ  สมแวง 
 ๑๔๗ นายทองพาด  สีสอนเหมน 
 ๑๔๘ นายทองลักษณ  ฟกโสภา 
 ๑๔๙ นายทองสุข  จันทรมณ ี
 ๑๕๐ นายทองสุข  ภูกาย 
 ๑๕๑ นายทองสุข  ฮะไฮ 
 ๑๕๒ นายทองหยด  พูลเพิ่ม 
 ๑๕๓ นายทองแหยม  หยุนแกว 
 ๑๕๔ นายทํานอง  ศรีธรรม 
 ๑๕๕ นายทิน  คุมดี 
 ๑๕๖ นายทินกร  แสงภูวงษ 
 ๑๕๗ นายเทเวศน  ปรุงเสริม 
 ๑๕๘ นายแทน  หอมกระโทก 

 ๑๕๙ นายไท  วรรณสุขทอง 
 ๑๖๐ นายธงชัย  เพิ่มพูนธัญญกิจ 
 ๑๖๑ นายธงชัย  รุงใหรัญ 
 ๑๖๒ นายธงชัย  ศศิวิมล 
 ๑๖๓ นายธงชัย  สมศักด์ิ 
 ๑๖๔ นายธงไชย  ทาหลวง 
 ๑๖๕ นายธนลภย  เพ็ญราชา 
 ๑๖๖ นายธนิต  ไวสุณีย 
 ๑๖๗ นายธรรมนูญ  มาอนิทร 
 ๑๖๘ นายธรรมนูญ  สุขไสย 
 ๑๖๙ นายธวัช  แกวสุจริต 
 ๑๗๐ นายธวัชชัย  สุนทรนันท 
 ๑๗๑ นายธวัชชัย  สุวรรณเทพ 
 ๑๗๒ นายธารา  คําบุญรัตน 
 ๑๗๓ นายธีระยุทธ  แกวสวาง 
 ๑๗๔ นายธีราวุฒิ  เกิดกอวงศ 
 ๑๗๕ นายเธียรชัย  เอมอยู 
 ๑๗๖ นายนคร  ลองลอย 
 ๑๗๗ นายนที  กลองคลอย 
 ๑๗๘ นายนพวินท  ปถพ ี
 ๑๗๙ นายนรินทร  ศรีราช 
 ๑๘๐ นายนรินทรชัย  รัตนวิศ 
 ๑๘๑ นายนอย  แสวงหา 
 ๑๘๒ นายน้ําคาง  เกษจรัล 
 ๑๘๓ นายนําพล  พิทักษ 
 ๑๘๔ นายนิคม  แขกเณร 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๘๕ นายนิคม  คุมภัย 
 ๑๘๖ นายนิคม  ศรีเปารยะ 
 ๑๘๗ นายนิเทศ  บุญพิทักษ 
 ๑๘๘ นายนิพนธ  เกงสาคร 
 ๑๘๙ นายนิมิตต  นิพัทธโยธิน 
 ๑๙๐ นายนิยม  บุญอนันต 
 ๑๙๑ นายนิยม  ฝอยทอง 
 ๑๙๒ นายนิสิต  เนตรอนงค 
 ๑๙๓ นายโนรา  อรุณรัตน 
 ๑๙๔ นายโนรี  เหมรึก 
 ๑๙๕ นายบรรจง  พึ่งไทย 
 ๑๙๖ นายบรรจิต  หงิมหวง 
 ๑๙๗ นายบรรเจิด  พึ่งศาสตร 
 ๑๙๘ นายบรรฑิต  ย้ิมคําตอ 
 ๑๙๙ นายบรรเทิง  พัดวิลัย 
 ๒๐๐ นายบรรพต  เทพประสิทธิ์ 
 ๒๐๑ นายบัณฑิต  อัศวภูม ิ
 ๒๐๒ นายบัวหลง  เขียวเจก 
 ๒๐๓ นายบาง  โพธิ์พันศรี 
 ๒๐๔ นายบาง  สุขคํา 
 ๒๐๕ นายบํารุง  ไตรจิตร 
 ๒๐๖ นายบํารุง  มีแกว 
 ๒๐๗ นายบํารุง  ยอดดําเนิน 
 ๒๐๘ นายบุญเกื้อ  หาญสุวรรณ 
 ๒๐๙ นายบุญชวย  เกิดสมบูรณ 
 ๒๑๐ นายบุญชวย  บานเย็น 

 ๒๑๑ นายบุญชวย  สุขประเสริฐ 
 ๒๑๒ นายบุญชู  แจมจันทร 
 ๒๑๓ นายบุญชู  ปนเพ็ชร 
 ๒๑๔ นายบุญช ู หร่ังแร 
 ๒๑๕ นายบุญโชติ  มูลคลัง 
 ๒๑๖ นายบุญทํา  แกวรักษ 
 ๒๑๗ นายบุญธรรม  คุยแข 
 ๒๑๘ นายบุญนํา  ดวงทอง 
 ๒๑๙ นายบุญมา  อนุอนั 
 ๒๒๐ นายบุญยง  นาคประสาน 
 ๒๒๑ นายบุญย่ิง  บุญแจง 
 ๒๒๒ นายบุญย่ิง  พรมหิรัญ 
 ๒๒๓ นายบุญรอด  มีเปยม 
 ๒๒๔ นายบุญเร่ิม  ดีเขียว 
 ๒๒๕ นายบุญเร่ิม  สุขภักดี 
 ๒๒๖ นายบุญเรือง  พรมจันดา 
 ๒๒๗ นายบุญลือ  เสริมทรัพย 
 ๒๒๘ นายบุญเลิศ  โชติชวง 
 ๒๒๙ นายบุญเลิศ  แถมไสว 
 ๒๓๐ นายบุญสง  ออนสิงห 
 ๒๓๑ นายบุญเสริม  แสนบัวคํา 
 ๒๓๒ นายบุญหลวง  แสงมณ ี
 ๒๓๓ นายบุญเหลือ  พันขันตี 
 ๒๓๔ นายบู  ภูพันนา 
 ๒๓๕ นายแบบ  เกษมเนตร 
 ๒๓๖ นายปกรณ  พุทธศรี 
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 ๒๓๗ นายประกอบ  เล็กละมุด 
 ๒๓๘ นายประกอบ  สกุลเมือง 
 ๒๓๙ นายประกอบ  อัจฉริยกุล 
 ๒๔๐ นายประกิต  ศรีจันทรทับ 
 ๒๔๑ นายประจญ  หวานใจ 
 ๒๔๒ นายประจวบ  กอบกระโทก 
 ๒๔๓ นายประจักษ  จิราโรจน 
 ๒๔๔ นายประจักษ  นุตระ 
 ๒๔๕ นายประชัน  บุตรพรม 
 ๒๔๖ นายประดิษฐ  ขยันดี 
 ๒๔๗ นายประดิษฐ  เอี่ยมนิ่ม 
 ๒๔๘ นายประทวน  ชิพิมาย 
 ๒๔๙ นายประทวน  พงษเร่ือง 
 ๒๕๐ นายประทีป  พิรุณสาตร 
 ๒๕๑ นายประทีป  เรืองโชติ 
 ๒๕๒ นายประทีป  สินนารถ 
 ๒๕๓ นายประเทือง  มีใหญ 
 ๒๕๔ นายประเทือง  รอดสถิตย 
 ๒๕๕ นายประเทือง  สงวนบุญ 
 ๒๕๖ นายประนอม  สวัสโสภณ 
 ๒๕๗ นายประพันธ  ขอบรูป 
 ๒๕๘ นายประมวล  กลิ่นเกิด 
 ๒๕๙ นายประยุทธ  กาจกระโทก 
 ๒๖๐ นายประยูร  เคลิ้มขวัญ 
 ๒๖๑ นายประยูร  โตออน 
 ๒๖๒ นายประยูร  นามคง 

 ๒๖๓ นายประยูร  ลีลาไทสง 
 ๒๖๔ นายประวัตร  ผลประเสริฐ 
 ๒๖๕ นายประวัติ  บําเรอจิต 
 ๒๖๖ นายประเวช  ฤกษศิริ 
 ๒๖๗ นายประสงค  ขุมทอง 
 ๒๖๘ นายประสงค  จิตรภักดี 
 ๒๖๙ นายประสงค  นวลตระกาล 
 ๒๗๐ นายประสาท  ศรีชัยชิต 
 ๒๗๑ นายประสาน  พรสุรัตน 
 ๒๗๒ นายประสิทธิ์  ครองบุงคลา 
 ๒๗๓ นายประสิทธิ์  ศิลมีสัตย 
 ๒๗๔ นายประสิทธิ์  เหมือนเงา 
 ๒๗๕ นายประเสริฐ  คงมาลา 
 ๒๗๖ นายประเสริฐ  แบงสวน 
 ๒๗๗ นายประหยัด  สอนสะอาด 
 ๒๗๘ นายปราง  จันทรอิน 
 ๒๗๙ นายปราโมทย  ตรีสาทศรี 
 ๒๘๐ นายปราโมทย  นาคเสโน 
 ๒๘๑ นายปราโมทย  ฮวบเจริญ 
 ๒๘๒ นายปรารพ  จันทรหอม 
 ๒๘๓ นายปริญญา  พัฒนประเทศ 
 ๒๘๔ หมอมหลวงปริต  มาลากุล 
 ๒๘๕ นายปรีชา  คําม ิ
 ๒๘๖ นายปรีชา  ชางเสวก 
 ๒๘๗ นายปรีชา  โทสุวรรณ 
 ๒๘๘ นายปรีชา  เนียมคนตรง 
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 ๒๘๙ นายปรีชา  ปนนาค 
 ๒๙๐ นายปรีชา  พงษภู 
 ๒๙๑ นายปรีชา  พิมพรูป 
 ๒๙๒ นายปรีชา  ศรีฟก 
 ๒๙๓ นายปรีชา  สุขสา 
 ๒๙๔ นายปรีดา  สงเสรฐ 
 ๒๙๕ นายปญญา  คําเพิ่ม 
 ๒๙๖ นายปญญา  ชิงดวง 
 ๒๙๗ นายปญญา  รักวงษ 
 ๒๙๘ นายปญญา  ร่ืนจิตต 
 ๒๙๙ นายปญญาพล  คุมปรางค 
 ๓๐๐ นายปน  พูลบํารุง 
 ๓๐๑ นายปยะ  เลหวิสุทธิ์ 
 ๓๐๒ นายปยะวัฒน  สายทองคํา 
 ๓๐๓ นายแปลก  แมลงภู 
 ๓๐๔ นายแปลก  วงศอนิทรัตน 
 ๓๐๕ นายผจญ  ทิตะระ 
 ๓๐๖ นายผจญ  เอี่ยมชาวนา 
 ๓๐๗ นายผัน  ปลอมกระโทก 
 ๓๐๘ นายพจนารถ  สิริเวชชะพันธ 
 ๓๐๙ นายพจน  เศษจนัทึก 
 ๓๑๐ นายพนม  ภูขามคม 
 ๓๑๑ นายพนอ  นวมเกตุ 
 ๓๑๒ นายพร  นวมแกว 
 ๓๑๓ นายพร  นาคสุวรรณ 
 ๓๑๔ นายพรชัย  สรอยประเสริฐ 

 ๓๑๕ นายพรพิสิฐ  พูลศิลป 
 ๓๑๖ นายพรศักด์ิ  มีโพธิ ์
 ๓๑๗ นายพิชัย  เกตุพร 
 ๓๑๘ นายพิชิต  สังขรุง 
 ๓๑๙ นายพิชิต  อยูสุข 
 ๓๒๐ นายพเิชษฐ  ทักษณา 
 ๓๒๑ นายพินิจ  บุษราวรานนท 
 ๓๒๒ นายพินิจ  พศิรูป 
 ๓๒๓ นายพิบูลย  อัมภาราม 
 ๓๒๔ นายพิสิษฐ  เดนดวง 
 ๓๒๕ นายพีรพงษ  เอี่ยมรัตน 
 ๓๒๖ นายพีระ  คําเจริญ 
 ๓๒๗ นายพีระ  แดงมุกดา 
 ๓๒๘ นายพุทธรักษา  เจริญพร 
 ๓๒๙ นายเพลินจิตต  เรือนงาม 
 ๓๓๐ นายไพฑูรย  ขุมทรัพย 
 ๓๓๑ นายไพฑูรย  สุดสุภาพ 
 ๓๓๒ นายไพฑูรย  สุวรรณปณฑะ 
 ๓๓๓ นายไพบูลย  พจนปฎิญญา 
 ๓๓๔ นายไพรัช  โมราถบ 
 ๓๓๕ นายไพรัช  วงษศรีเผือก 
 ๓๓๖ นายไพรัตน  ปจจัย 
 ๓๓๗ นายไพโรจน  พราบรรณ 
 ๓๓๘ นายไพโรจน  เอี่ยมแจง 
 ๓๓๙ นายไพสิทธิ์  ขันธบุตร 
 ๓๔๐ นายภิญโญ  ปานกลิ่น 
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 ๓๔๑ นายภิภพ  เจือคําพันธุ 
 ๓๔๒ นายภิรมย  กันจู 
 ๓๔๓ นายมงคล  ตะสุข 
 ๓๔๔ นายมงคล  แพรดํา 
 ๓๔๕ นายมณีโชติ  บูรณอุดมทรัพย 
 ๓๔๖ นายมนตรี  ชื่นสงวน 
 ๓๔๗ นายมนัส  ชนุดี 
 ๓๔๘ นายมนัส  ทรัพยเมือง 
 ๓๔๙ นายมนัส  วรรณรักษ 
 ๓๕๐ นายมนัส  สังขย้ิมพันธุ 
 ๓๕๑ นายมนูญ  เพียรทอง 
 ๓๕๒ นายมนูญ  วิศาลนิตย 
 ๓๕๓ นายมักสัน  ขุมทรัพย 
 ๓๕๔ นายมังกร  ย้ิมไหม 
 ๓๕๕ นายมัด  จ๋ิวไขว 
 ๓๕๖ นายมาแกว  มงคลฉัตร 
 ๓๕๗ นายมานพ  คําชืน่ 
 ๓๕๘ นายมานพ  รอดเงิน 
 ๓๕๙ นายมานพ  วงษเปยม 
 ๓๖๐ นายมานะ  มณศีรี 
 ๓๖๑ นายมานัส  ผลภาค 
 ๓๖๒ นายมานิต  จันทรประไพ 
 ๓๖๓ นายมานิต  บุญสุน 
 ๓๖๔ นายมานิตย  เทียมใส 
 ๓๖๕ นายมานิตย  ปลื้มอารมณ 
 ๓๖๖ นายมานิตย  สังขบัวแกว 

 ๓๖๗ นายมาลัย  ทองใบ 
 ๓๖๘ นายมี  มงกุฏกูล 
 ๓๖๙ นายยงยุทธ  ชูรัตน 
 ๓๗๐ นายยงยุทธ  พันธุวิชัย 
 ๓๗๑ นายยงยุทธ  ออนละมูล 
 ๓๗๒ นายยม  เอมสมุทร 
 ๓๗๓ นายยรรยงค  พันธุประภา 
 ๓๗๔ นายยวง  อนันท 
 ๓๗๕ นายยุทธ  ฉัตรปน 
 ๓๗๖ นายรวมกิจ  จิตตยะโสธร 
 ๓๗๗ นายระพินธ  อนุสา 
 ๓๗๘ นายรัก  งานธีระสกุล 
 ๓๗๙ นายรังษี  สาทองขาว 
 ๓๘๐ นายรังสรรค  วุฒิเขตต 
 ๓๘๑ นายรังสรรค  สิงหเจริญกิจ 
 ๓๘๒ นายรังสรรค  อัญชนีย 
 ๓๘๓ นายรัตน  กัลยะเวทย 
 ๓๘๔ นายรุง  กลิ่นโพธิ์ 
 ๓๘๕ นายเรวัต  เปาแดง 
 ๓๘๖ นายเริงศักด์ิ  ควรพูลผล 
 ๓๘๗ นายเรียง  สุขสงา 
 ๓๘๘ นายเรืองศักด์ิ  โชคเจริญชัย 
 ๓๘๙ นายฤทธิ์  ชืน่อารมณ 
 ๓๙๐ นายลออ  กําลังคลี่ 
 ๓๙๑ นายละออ  ศรีทองคํา 
 ๓๙๒ นายลําดวน  เอมทอง 
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 ๓๙๓ นายลิขิต  พงศพิพัฒนชัย 
 ๓๙๔ นายเล็ก  คําขันตี 
 ๓๙๕ นายเล็ก  พวงเพ็ชร 
 ๓๙๖ นายเล็ก  ลาภรวย 
 ๓๙๗ นายเลี่ยม  ผลเจริญ 
 ๓๙๘ นายแล  สุวรรณสุข 
 ๓๙๙ นายวงค  นิลพัฒน 
 ๔๐๐ นายวงคธรรม จอยรอย 
 ๔๐๑ นายวงศธร  เมฆมูสิก 
 ๔๐๒ นายวรชัย  สอนเจริญ 
 ๔๐๓ นายวรพจน  ใจเอื้อ 
 ๔๐๔ นายวรรณชัย  มาตหมาย 
 ๔๐๕ นายวรวุฒิ  ชนินทรานุกูล 
 ๔๐๖ นายวรินทร  นิลสนธ ิ
 ๔๐๗ นายวัชรินทร  จันทรนาง 
 ๔๐๘ นายวัฒนชัย  แสงรูจี 
 ๔๐๙ นายวันชัย  กลัดภู 
 ๔๑๐ นายวันชัย  เตาทอง 
 ๔๑๑ นายวันชัย  ทิพยสุวรรณ 
 ๔๑๒ นายวันชัย  เพ็งสุวรรณ 
 ๔๑๓ นายวันชัย  โพธิสา 
 ๔๑๔ นายวันชัย  ศรีชัย 
 ๔๑๕ นายวันชัย  สรรพาพร 
 ๔๑๖ นายวันชัย  สุขแสงจันทร 
 ๔๑๗ นายวันดี  ประพัศรางค 
 ๔๑๘ นายวารี  คงคุม 

 ๔๑๙ นายวิชัย  แกวเหล็กไหล 
 ๔๒๐ นายวิชัย  พนารินทร 
 ๔๒๑ นายวิชัย  พุมไสว 
 ๔๒๒ นายวิชัย  ยอดสมัคร 
 ๔๒๓ นายวิชัย  วิไลยลักษณ 
 ๔๒๔ นายวิชัย  เสวกวิหารี 
 ๔๒๕ นายวิชัย  แสนเทศ 
 ๔๒๖ นายวิชัย  อุทิศงาม 
 ๔๒๗ นายวิชาญ  เข็มนาค 
 ๔๒๘ นายวิเชียร  กระจางอาจ 
 ๔๒๙ นายวิเชียร  ศักดี 
 ๔๓๐ นายวิเชียร  หวงมิตร 
 ๔๓๑ นายวิฑูร  พุมไมทอง 
 ๔๓๒ นายวิทยา  เจือบุญ 
 ๔๓๓ นายวิทยา  ฉายรักษา 
 ๔๓๔ นายวิทยา  พิสิฐพร 
 ๔๓๕ นายวิทยา  เพชรหาญ 
 ๔๓๖ นายวิทยา  มาตจรัสเพชร 
 ๔๓๗ นายวิธงชัย  นามพุทธา 
 ๔๓๘ นายวินัย  กุศลสนอง 
 ๔๓๙ นายวินัย  เกงสาคร 
 ๔๔๐ นายวินัย  โหราเรือง 
 ๔๔๑ นายวินัย  อวมประดิษฐ 
 ๔๔๒ นายวินิจ  พองผลา 
 ๔๔๓ นายวินิต  รัตนชุม 
 ๔๔๔ นายวิรัช  จุยประเสริฐ 
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 ๔๔๕ นายวิรัช  ชูกลิ่น 
 ๔๔๖ นายวิรัชร  ฉิมสนิท 
 ๔๔๗ นายวิรัตน  คลายโตนด 
 ๔๔๘ นายวิรัตน  ทรัพยสิน 
 ๔๔๙ นายวิรัตน  ธนูสา 
 ๔๕๐ นายวิรัตน  ปอมไทย 
 ๔๕๑ นายวิโรจน  กาสุวรรณ 
 ๔๕๒ นายวิโรจน  ดีเจย 
 ๔๕๓ นายวิโรจน  ทวีสุข 
 ๔๕๔ นายวิโรจน  ศรีจันทรดี 
 ๔๕๕ นายวิลาศ  หร่ังเจริญ 
 ๔๕๖ นายวิไลย  สิงหราชา 
 ๔๕๗ นายวิวรรธน  ชลาศรี 
 ๔๕๘ นายวิวัฒน  พลับนิล 
 ๔๕๙ นายวิสูตร  สุดสุภาพ 
 ๔๖๐ นายวีรวัฒน  เพี้ยนศรี 
 ๔๖๑ นายวีระ  แกลวกสิกิจ 
 ๔๖๒ นายวีระ  สุภาพพันธ 
 ๔๖๓ นายวีระพล  สระ 
 ๔๖๔ นายวีระศักด์ิ  สิงหทอง 
 ๔๖๕ นายเวิน  ราษี 
 ๔๖๖ นายเวียง  มงคลศิริ 
 ๔๖๗ นายศรีวัน  เจอจันทร 
 ๔๖๘ นายศักดา  ประชา 
 ๔๖๙ นายศักด์ิชัย  ตันติธนวิวัฒน 
 ๔๗๐ นายศักด์ิชัย  มั่นคง 

 ๔๗๑ นายศิริ  ปรางชัยภูมิ 
 ๔๗๒ นายศิริวัฒน  วัฒนปฤดา 
 ๔๗๓ นายศิริเสาร  แกวแสนเมือง 
 ๔๗๔ นายศุภเกียรติ  ไพเราะ 
 ๔๗๕ นายศุภฤกษ  ตะวันนา 
 ๔๗๖ นายเศรษฐศิริ  โภคทรัพย 
 ๔๗๗ นายเศวต  ศิลาพันธ 
 ๔๗๘ นายสกุล  คงเจริญ 
 ๔๗๙ นายสงคราม  ก้ิงการจร 
 ๔๘๐ นายสงัด  คําวงศ 
 ๔๘๑ นายสน  มาทะเล 
 ๔๘๒ นายสนอง  เจ่ียมอยู 
 ๔๘๓ นายสนอง  เส้ียวสกุล 
 ๔๘๔ นายสม  ทับโคกสูง 
 ๔๘๕ นายสมเกียรติ  ผิวผอง 
 ๔๘๖ นายสมเกียรติ  ยอดทอง 
 ๔๘๗ นายสมเกียรติ  รัมมะพอ 
 ๔๘๘ นายสมเกียรติ  สุทธิอาจ 
 ๔๘๙ นายสมเกียรต์ิ  เถื่อนขวัญ 
 ๔๙๐ นายสมควร  ปนแกว 
 ๔๙๑ นายสมควร  แพสุวรรณ 
 ๔๙๒ นายสมคิด  เฉลยศิลป 
 ๔๙๓ นายสมคิด  ชางจัด 
 ๔๙๔ นายสมจิต  ศิริ 
 ๔๙๕ นายสมจิตต  เข็มกลัด 
 ๔๙๖ นายสมจิตร  จอนคํา 
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 ๔๙๗ นายสมจิตร  แสงคลอย 
 ๔๙๘ นายสมจิตร  ดีเมือง 
 ๔๙๙ นายสมเจตต  คณารักษ 
 ๕๐๐ นายสมใจ  ไกรสิงหสม 
 ๕๐๑ นายสมใจ  อินทนะ 
 ๕๐๒ นายสมชัย  ชีวะประวัติ 
 ๕๐๓ นายสมชาติ  นิลเกตุ 
 ๕๐๔ นายสมชาติ  อองสอาด 
 ๕๐๕ นายสมชาย  เกิดสุข 
 ๕๐๖ นายสมชาย  คงเกษม 
 ๕๐๗ นายสมชาย  โตอนันต 
 ๕๐๘ นายสมชาย  มากกําไร 
 ๕๐๙ นายสมชาย  รอดสุขเจริญ 
 ๕๑๐ นายสมชาย  ไลเลิศ 
 ๕๑๑ นายสมดุลย  จิตตสุวรรณ 
 ๕๑๒ นายสมนึก  รอตฤดี 
 ๕๑๓ นายสมบน  กุด่ัน 
 ๕๑๔ นายสมบัติ  วงษเนียม 
 ๕๑๕ นายสมบัติ  สิทธิไทย 
 ๕๑๖ นายสมบัติ  สุขคุณคุม 
 ๕๑๗ นายสมบัติ  เสาวรักษ 
 ๕๑๘ นายสมบัติ  แสนหาญ 
 ๕๑๙ นายสมบูรณ  เปยมศิริ 
 ๕๒๐ นายสมบูรณ  ภูลายขาว 
 ๕๒๑ นายสมปอง  จําแนกสาร 
 ๕๒๒ นายสมพงศ  อกิญจนานนท 

 ๕๒๓ นายสมพงษ  คุปตะนาวิน 
 ๕๒๔ นายสมพงษ  ใจการุณ 
 ๕๒๕ นายสมพงษ  ตนแทน 
 ๕๒๖ นายสมพงษ  พารอด 
 ๕๒๗ นายสมพงษ  วีระชน 
 ๕๒๘ นายสมพงษ  สุขสม 
 ๕๒๙ นายสมพงษ  หาหลัก 
 ๕๓๐ นายสมพงษ  โอภาสพินิจ 
 ๕๓๑ นายสมภพ  มาลาพันธุ 
 ๕๓๒ นายสมภักด์ิ  ชวยสกุล 
 ๕๓๓ นายสมภาษณ  พิชัยภูมิ 
 ๕๓๔ นายสมศักด์ิ  กิตินาม 
 ๕๓๕ นายสมศักด์ิ  คงศิริ 
 ๕๓๖ นายสมศักด์ิ  เงินแจม 
 ๕๓๗ นายสมศักด์ิ  จันทรเหลือง 
 ๕๓๘ นายสมศักด์ิ  เทียมทัด 
 ๕๓๙ นายสมศักด์ิ  โทนธน ู
 ๕๔๐ นายสมศักด์ิ  ธนะสันต 
 ๕๔๑ นายสมศักด์ิ  นอยมาลัย 
 ๕๔๒ นายสมศักด์ิ  ภมร 
 ๕๔๓ นายสมศักด์ิ  แยมสังข 
 ๕๔๔ นายสมศักด์ิ  วรนารถ 
 ๕๔๕ นายสมศักด์ิ  วิสันติ 
 ๕๔๖ นายสมศักด์ิ  สืบศรี 
 ๕๔๗ นายสมศักด์ิ  สุดโต 
 ๕๔๘ นายสมศักด์ิ  เหมสมิติ 
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 ๕๔๙ นายสมหมาย  โชติประเสริฐ 
 ๕๕๐ นายสมหมาย  ผลละออ 
 ๕๕๑ นายสมหมาย  พิมพิสาร 
 ๕๕๒ นายสมหวัง  กลัดเจริญ 
 ๕๕๓ นายสมหวัง  พูสุวรรณ 
 ๕๕๔ นายสมหวัง  มีหวัง 
 ๕๕๕ นายสมาน  กอเจริญ 
 ๕๕๖ นายสมาน  บุญรัตน 
 ๕๕๗ นายสมาน  บุญศรี 
 ๕๕๘ นายสมาน  อรุณพานชิ 
 ๕๕๙ นายสมาน  ออนสําลี 
 ๕๖๐ นายสมุทร  แทนคุมทอง 
 ๕๖๑ นายสรปญญา  จันทรอิน 
 ๕๖๒ นายสราวุฒิ  อุดมกุศลศรี 
 ๕๖๓ นายสลัก  คงเปย 
 ๕๖๔ นายสวัสด์ิ  ขอเจริญ 
 ๕๖๕ นายสวัสด์ิ  เฉลยทรง 
 ๕๖๖ นายสวัสด์ิ  เฟองนคร 
 ๕๖๗ นายสวัสด์ิ  อวนนุราช 
 ๕๖๘ นายสวาง  คันธะดวง 
 ๕๖๙ นายสวาง  ชูเกิด 
 ๕๗๐ นายสวาง  ภาคโชคดี 
 ๕๗๑ นายสวาง  สารีบุตร 
 ๕๗๒ นายสหัส  เปรมอําพล 
 ๕๗๓ นายสหัส  มั่นธรรม 
 ๕๗๔ นายสอน  เลิศหงิม 

 ๕๗๕ นายสักขี  แจมจันทร 
 ๕๗๖ นายสังคม  วิชายะ 
 ๕๗๗ นายสังวาลย  คําหลา 
 ๕๗๘ นายสัญชัย  ต้ังชั้ว 
 ๕๗๙ นายสัญชัย  วงศพราหมณ 
 ๕๘๐ นายสันติพงษ  ดีวงศา 
 ๕๘๑ นายสันติภาพ  สงเมือง 
 ๕๘๒ นายสันต  เศรษฐีพอคา 
 ๕๘๓ นายสัมพันธ  เพ็งขันธ 
 ๕๘๔ นายสัมภาส  บุญประจักษ 
 ๕๘๕ นายสาคร  นันตจันทึก 
 ๕๘๖ นายสาคร  สุมโยง 
 ๕๘๗ นายสาธิต  ตระการสาธิต 
 ๕๘๘ นายสานิต  กลิ่นคุม 
 ๕๘๙ นายสาย  ทองไทย 
 ๕๙๐ นายสายหยด  มีเนาว 
 ๕๙๑ นายสายัญ  เกตุคุม 
 ๕๙๒ นายสําเนา  ตะปะสา 
 ๕๙๓ นายสําเนียง  เจษฎา 
 ๕๙๔ นายสําเภา  แตงเที่ยง 
 ๕๙๕ นายสํารวย  เกตุทองคํา 
 ๕๙๖ นายสําราญ  แจงดี 
 ๕๙๗ นายสําราญ  ชื่นอารมณ 
 ๕๙๘ นายสําราญ  พลเชียงสา 
 ๕๙๙ นายสําราญ  ภาคกิจ 
 ๖๐๐ นายสําราญ  แมนศรี 
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 ๖๐๑ นายสําราญ  รัดถา 
 ๖๐๒ นายสําราญ  วัฒนสุข 
 ๖๐๓ นายสําราญ  ศรีโพธิ์ทอง 
 ๖๐๔ นายสําเริง  ไชยชมภู 
 ๖๐๕ นายสําเริง  สวางเดือน 
 ๖๐๖ นายสําลี  ออนนุม 
 ๖๐๗ นายสําอางค  สุวรรณรัตน 
 ๖๐๘ นายสิทธิชัย  ชูพงศ 
 ๖๐๙ นายสิทธิเดช  พรมพันธุ 
 ๖๑๐ นายสิทธิศักด์ิ  กลิ่นหอมคํา 
 ๖๑๑ นายสีทุน  มณีวงษ 
 ๖๑๒ นายสีนวล  กองมา 
 ๖๑๓ นายสืบศักด์ิ  จันทรา 
 ๖๑๔ นายสุกรี  ละมายวงศ 
 ๖๑๕ นายสุกิจ  ปุณณานนท 
 ๖๑๖ นายสุขุม  ทวีลาภ 
 ๖๑๗ นายสุคนธ  นอยสุข 
 ๖๑๘ นายสุจิตร  ภาคีวุฒิ 
 ๖๑๙ นายสุจิตร  อุตตรนคร 
 ๖๒๐ นายสุจินต  คงราศรี 
 ๖๒๑ นายสุชาติ  แกวละเอียด 
 ๖๒๒ นายสุชาติ  ครูละวงษ 
 ๖๒๓ นายสุชาติ  สมประสงค 
 ๖๒๔ นายสุชิน  สมีรักษ 
 ๖๒๕ นายสุดใจ  วงษศรี 
 ๖๒๖ นายสุดสาคร  อินทนะ 

 ๖๒๗ นายสุทัศน  จันทรผูก 
 ๖๒๘ นายสุทัศน  วองไว 
 ๖๒๙ นายสุทิน  หอมรส 
 ๖๓๐ นายสุเทพ  กอกุย 
 ๖๓๑ นายสุเทพ  จ่ันเพิ้ง 
 ๖๓๒ นายสุธรรม  หนูเกตุ 
 ๖๓๓ นายสุนทร  ทัศนศรี 
 ๖๓๔ นายสุนทร  บุญชวย 
 ๖๓๕ นายสุนทร  บุตรนิล 
 ๖๓๖ นายสุนทร  พวงทอง 
 ๖๓๗ นายสุนทร  พุมสวัสด์ิ 
 ๖๓๘ นายสุนัย  รักษาชัฎ 
 ๖๓๙ นายสุบรร  โมลี 
 ๖๔๐ นายสุบรรณ  บัวศรียศธิยา 
 ๖๔๑ นายสุบิน  โสมะภีร 
 ๖๔๒ นายสุบิล  สาติยะ 
 ๖๔๓ นายสุพจน  อุนเมือง 
 ๖๔๔ นายสุพร  ฉายวัฒนะ 
 ๖๔๕ นายสุพรรณ  ชัยเนตร 
 ๖๔๖ นายสุพล  ดํารงธรรม 
 ๖๔๗ นายสุพัฒน  เทียบแกว 
 ๖๔๘ นายสุภาพ  หรุนมาบแค 
 ๖๔๙ นายสุเมธ  ขันทอง 
 ๖๕๐ นายสุเมธ  จําปาเงิน 
 ๖๕๑ นายสุรชัย  บัวชัย 
 ๖๕๒ นายสุรชัย  เหมะฤดี 
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 ๖๕๓ นายสุรพล  ภัทรบุตร 
 ๖๕๔ นายสุรพล  ศีลอวยพร 
 ๖๕๕ นายสุรศักด์ิ  ละมูนกิจ 
 ๖๕๖ นายสุรศักด์ิ  ออนละมูล 
 ๖๕๗ นายสุรศักด์ิ  อุปราวิทยานันท 
 ๖๕๘ นายสุระ  แกวผองศรี 
 ๖๕๙ นายสุรัชต  ใจใหญ 
 ๖๖๐ นายสุรัตน  แกวบรรพต 
 ๖๖๑ นายสุรินทร  ตกควรเฮง 
 ๖๖๒ นายสุรินทร  แสงทอง 
 ๖๖๓ นายสุลัยมาน  ผูดี 
 ๖๖๔ นายสุวัฒน  เยาดุสิต 
 ๖๖๕ นายสุวัฒน  อุเทศนันท 
 ๖๖๖ นายสุวิช  ฉวีรัตน 
 ๖๖๗ นายสุวิทย  ผลจริต 
 ๖๖๘ นายสุวิทย  พิศวง 
 ๖๖๙ นายสุวิทย  อทัญญตา 
 ๖๗๐ นายสุวิน  แจงสวาง 
 ๖๗๑ นายสุเวช  ภูปุย 
 ๖๗๒ นายสุหรา  ประสาทาสูง 
 ๖๗๓ นายเสถียร  บรรทัดเที่ยง 
 ๖๗๔ นายเสน  บุญหลา 
 ๖๗๕ นายเสนห  บุญร่ืน 
 ๖๗๖ นายเสนห  พิมาน 
 ๖๗๗ นายเสนห  อิ่มเอบิ 
 ๖๗๘ นายเสนีย  ใจผอง 

 ๖๗๙ นายเสมอ  งามขํา 
 ๖๘๐ นายเสมือน  ชมวิชา 
 ๖๘๑ นายเสริม  วิเชียรรัตน 
 ๖๘๒ นายเสรี  นาสมพืช 
 ๖๘๓ นายเสวย  มากสําลี 
 ๖๘๔ นายแสงจันทร  พิมมะสาร 
 ๖๘๕ นายแสวง  คํารอด 
 ๖๘๖ นายแสวง  แทนเพชร 
 ๖๘๗ นายแสวง  สุมแสนหาญ 
 ๖๘๘ นายโสภณ  เหลืองมณีเวชย 
 ๖๘๙ นายโสภา  จันทรหอม 
 ๖๙๐ นายไสว  นราจันทร 
 ๖๙๑ นายไสว  อังคะพนมไพร 
 ๖๙๒ นายหนูแสง  พงษราศรี 
 ๖๙๓ นายหมัดอาลี  หลับดวง 
 ๖๙๔ นายหลุย  โพธิ์ศรี 
 ๖๙๕ นายหวังหมัด  ชุมทอง 
 ๖๙๖ นายหาญ  วิชาชัย 
 ๖๙๗ นายเหนียม  สีฟา 
 ๖๙๘ นายเหลี่ยม  ปอมเปน 
 ๖๙๙ นายอดูล  ชายะกุล 
 ๗๐๐ นายอนนท  ธรรมสะอาด 
 ๗๐๑ นายอนันต  ทองพัดภู 
 ๗๐๒ นายอนันต  รมโพธิ์เย็น 
 ๗๐๓ นายอนันต  ศรีรัตน 
 ๗๐๔ นายอนันต  สระแกว 
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 ๗๐๕ นายอนุชิต  ชัยเวชสกุล 
 ๗๐๖ นายอนุวัตร  ตันงามตรง 
 ๗๐๗ นายอนุสรณ  มากทองหลาง 
 ๗๐๘ นายอบ  วงศชวย 
 ๗๐๙ นายอภินัฐ  นารอด 
 ๗๑๐ นายอมรพรรณ  พูลคลองตัน 
 ๗๑๑ นายอร  กลิ่นหอม 
 ๗๑๒ นายอรรณพ  แตงปราณีต 
 ๗๑๓ นายอรัญ  นิ่มนุช 
 ๗๑๔ นายอรุณ  บุญหลา 
 ๗๑๕ นายอรุณเกียรติ  ศรีโสภา 
 ๗๑๖ นายออน  ขวัญศิริกุล 
 ๗๑๗ นายอัมพร  บาดาล 
 ๗๑๘ นายอัมพร  บุญยศ 
 ๗๑๙ นายอัมพล  โพธิ์ศรี 
 ๗๒๐ นายอาคม  จิตรสม 
 ๗๒๑ นายอาคม  วรศาสตร 
 ๗๒๒ นายอาจ  แสนทวีสุข 
 ๗๒๓ นายอํานวย  เกตุนอย 
 ๗๒๔ นายอํานวย  จรัญญา 
 ๗๒๕ นายอํานวย  ปยะวงษ 
 ๗๒๖ นายอํานาจ  เพิ่มพูล 
 ๗๒๗ นายอํานาจ  หนอทิม 
 ๗๒๘ นายอําพร  สุขเข 
 ๗๒๙ นายอําพล  กันทรกุล 
 ๗๓๐ นายอําพล  นนทะภา 

 ๗๓๑ นายอําพล  พงษอารีย 
 ๗๓๒ นายอิสสระ  สุขไสย 
 ๗๓๓ นายอุดม  นุยเลี้ยง 
 ๗๓๔ นายอุดม  ยังรอด 
 ๗๓๕ นายอุดม  สวางศรี 
 ๗๓๖ นายอุดม  แสงประเสริฐ 
 ๗๓๗ นายอุทัย  เกิดสมบูรณ 
 ๗๓๘ นายอุทัย  พลเสน 
 ๗๓๙ นายอุทัย  ยะวังคะ 
 ๗๔๐ นายอุทิศ  จันทรออน 
 ๗๔๑ นายอุบล  ยังแหยม 
 ๗๔๒ นายอุรศักด์ิ  ปราบศรีภูมิ 
 ๗๔๓ นายเอกชัย  เชื้อกูล 
 ๗๔๔ นายเอ็ด  ผลาพรม 
 ๗๔๕ นายเอนก  รัตนชัย 
 ๗๔๖ นางกรเกลา  หริรักษ 
 ๗๔๗ นางกฤษณา  พัฒนเจริญ 
 ๗๔๘ นางกัญญา  ศรีเจริญ 
 ๗๔๙ นางกัญญา  สุวรรณชาโต 
 ๗๕๐ นางกันตนา  พุทธิรัตน 
 ๗๕๑ นางกัลยา  มีพยุง 
 ๗๕๒ นางกัลยา  แสงจินดา 
 ๗๕๓ นางกัลยาณี  ฤาชัย 
 ๗๕๔ นางกานดา  นิลสลัว 
 ๗๕๕ นางกุมารี  ศรีสงาธงชัย 
 ๗๕๖ นางเกษร  ยกฉวี 
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 ๗๕๗ นางเกษร  สินทรัพย 
 ๗๕๘ นางขยัน  บุญกลิ่น 
 ๗๕๙ นางขาว  เหมงเวหา 
 ๗๖๐ นางคนึง  พุมโกมุท 
 ๗๖๑ นางคนึงนิตย  พูลสุข 
 ๗๖๒ นางเครือวัลย  สุขสบาย 
 ๗๖๓ นางจรรยา  เขียวศรี 
 ๗๖๔ นางจรรยา  วงษวิจารณ 
 ๗๖๕ นางจันทรจีรา  เหลืองประเสริฐ 
 ๗๖๖ นางจันทรเพ็ญ  วานาจ 
 ๗๖๗ นางจันทรเพ็ญ  สนมิทอง 
 ๗๖๘ นางจารวี  พันธประชา 
 ๗๖๙ นางสาวจาริณี  นิลพฤกษ 
 ๗๗๐ นางจารุณี  พรหมเจริญ 
 ๗๗๑ นางจารุวรรณ  พันธุหาญ 
 ๗๗๒ นางจําเนียร  พันธหงษ 
 ๗๗๓ นางจิตรา  ชีชาง 
 ๗๗๔ นางจินดา  ตรีนัย 
 ๗๗๕ นางจินตนา  บุษบงกช 
 ๗๗๖ นางจินตนา  ปเพาะ 
 ๗๗๗ นางจิรวรรณ  พันธุฤทธิ ์
 ๗๗๘ นางจิราภรณ  นุมนวล 
 ๗๗๙ นางจุฑามาศ  แสงประเสริฐ 
 ๗๘๐ นางจุฑามาส  หมวดไธสง 
 ๗๘๑ นางจุฑารัตน  ล่ิมพานิช 
 ๗๘๒ นางจุรี  ศิริมณีกรานต 

 ๗๘๓ นางเจริญศรี  ทองธุกิจ 
 ๗๘๔ นางแจมศรี  บุญมาสืบ 
 ๗๘๕ นางสาวฉลวย  วงศทะกัน 
 ๗๘๖ นางสาวฉันทนา  กันตะสิริ 
 ๗๘๗ นางเฉลา  ผดุงพัฒน 
 ๗๘๘ นางชมภูนุช  สุทธิเรืองวงศ 
 ๗๘๙ นางชริน  มาศวิเชียร 
 ๗๙๐ นางชวนพิศ  แพงไธสงค 
 ๗๙๑ นางชัชฎา  จันทรหอม 
 ๗๙๒ นางชุติมา  นิลศรี 
 ๗๙๓ นางชุติมา  ผลีสนธ ิ
 ๗๙๔ นางสาวชูจิตร  ซางเกลี้ยง 
 ๗๙๕ นางญาดา  รัตนวิศ 
 ๗๙๖ นางฐิติพร  คงสมอรรถ 
 ๗๙๗ นางณชิานันทน  โชติชวง 
 ๗๙๘ นางดรุณี  ดวงชาง 
 ๗๙๙ นางดวงใจ  ลืมไธสง 
 ๘๐๐ นางสาวดารัตน  เพ็งอิ่ม 
 ๘๐๑ นางดารี  ใจดี 
 ๘๐๒ นางสาวดาวเรือง  กอนคํา 
 ๘๐๓ นางถวิล  ปะณะศรี 
 ๘๐๔ นางทองเจือ  อุนทรัพย 
 ๘๐๕ นางทองสืบ  สอนสุทธิ ์
 ๘๐๖ นางทัศนีย  เยาดุสิต 
 ๘๐๗ นางทัศนวิไล  จันทรเปยม 
 ๘๐๘ นางทิพวรรณ  นาคมณ ี
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 ๘๐๙ นางทิวา  ใจประเทือง 
 ๘๑๐ นางธนนันท  กลอมจิตร 
 ๘๑๑ นางธนัชพร  สรอยสุริยา 
 ๘๑๒ นางนงคราญ  กุลพาที 
 ๘๑๓ นางนงเยาว  บัวเนียม 
 ๘๑๔ นางนภา  โพธิ์นอย 
 ๘๑๕ นางนวกพรรณ  สุทธิมูล 
 ๘๑๖ นางนวลปรางค  พูลทองคํา 
 ๘๑๗ นางนอย  ฉวีรัตน 
 ๘๑๘ นางนันทิพา  สอนสมบูรณ 
 ๘๑๙ นางนิดา  ภูผินผา 
 ๘๒๐ นางนิตยา  แสวงทอง 
 ๘๒๑ นางนิตย  นคราวงศ 
 ๘๒๒ นางนิภา  จินดาสันต 
 ๘๒๓ นางนิภา  สายศรีแกว 
 ๘๒๔ นางนิภาพรรณ  ปลื้มอารมณ 
 ๘๒๕ นางนิฤมล  พรหมประยูร 
 ๘๒๖ นางนิศราภรณ  สุขสถิตย 
 ๘๒๗ นางนิสากร  ผองใส 
 ๘๒๘ นางเนตรชนก  ศรีวิวัฒน 
 ๘๒๙ นางบัวงาม  อภิปรัชญาพงศ 
 ๘๓๐ นางบัวเรียน  นวลปลอด 
 ๘๓๑ นางบัวโรย  ทองคํา 
 ๘๓๒ นางบุญเกื้อ  ของหลิม 
 ๘๓๓ นางบุญทัน  แกวมณ ี
 ๘๓๔ นางสาวบุญรอด  เพ็งชัย 

 ๘๓๕ นางบุญสม  เจริญฉิม 
 ๘๓๖ นางสาวบุบผา  จันทรอัมพร 
 ๘๓๗ นางบุปผา  รัตนวิเศษ 
 ๘๓๘ นางบุสยารัตน  นารอง 
 ๘๓๙ นางเบญจกานดา  เครือเกิด 
 ๘๔๐ นางเบญจรัตน  รัตนสิริ 
 ๘๔๑ นางเบญจวรรณ  การะหงษ 
 ๘๔๒ นางประกอบ  คงใจ 
 ๘๔๓ นางประคอง  ชุมนุช 
 ๘๔๔ นางประคอง  รอดมุย 
 ๘๔๕ นางประณีต  สิรยายน 
 ๘๔๖ นางประทิน  ศิริเอี้ยวพิกูล 
 ๘๔๗ นางประทุม  ฉายพระภักตร 
 ๘๔๘ นางประทุม  โตดวง 
 ๘๔๙ นางประทุม  ถึงสาคร 
 ๘๕๐ นางสาวประทุม  นุชละมอม 
 ๘๕๑ นางประนอม  ศุลีลาภรณ 
 ๘๕๒ นางประไพ  จันทรเพ็ญ 
 ๘๕๓ นางประไพ  บูรณสิน 
 ๘๕๔ นางประไพ  ประดิษฐสุวรรณ 
 ๘๕๕ นางประภัสสร  พงษภู 
 ๘๕๖ นางประภาพรรณ  ทิมา 
 ๘๕๗ นางประเวศ  ทวีคูณ 
 ๘๕๘ นางปราณี  เฉลิมกิจ 
 ๘๕๙ นางปรานอม  เทียนวุฒชิัย 
 ๘๖๐ นางปรานอม  อนิทุโศภน 
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 ๘๖๑ นางปรารถนา  ประกอบเพ็ชร 
 ๘๖๒ นางปริศนา  สุขใย 
 ๘๖๓ นางปริศนา  แสงไพโรจน 
 ๘๖๔ นางปานทิพย  คันธวิวรณ 
 ๘๖๕ นางปยนุช  บุตรเมฆ 
 ๘๖๖ นางปยพร  สวางอารมณ 
 ๘๖๗ นางปยลักษณ  ทรัพยสิงห 
 ๘๖๘ นางสาวปยะพร  กลิ่นคุม 
 ๘๖๙ นางพบสุข  วิชาเย่ียม 
 ๘๗๐ นางสาวพรทิพย  กรินชัย 
 ๘๗๑ นางพรทิพย  รัตนประทุม 
 ๘๗๒ นางพรพิมล  ปานียโชติ 
 ๘๗๓ นางพรพิมล  สีดานุพันธุ 
 ๘๗๔ นางพรรณี  ทับแถม 
 ๘๗๕ นางพรรณี  เอี่ยมเขียว 
 ๘๗๖ นางพรสวรรค  คงฤทธิ์ 
 ๘๗๗ นางพวงผกา  ปริยชาติ 
 ๘๗๘ นางพัชรี  รักษาชัฎ 
 ๘๗๙ นางพิมพรรณ  เสาวมล 
 ๘๘๐ นางพิมพ  ไชยยอดวงษ 
 ๘๘๑ นางพิมลพรรณ  ธนาวงค 
 ๘๘๒ นางสาวพิไลวรรณ  วชิรศิริ 
 ๘๘๓ นางพูลศรี  แกวแสนเมือง 
 ๘๘๔ นางสาวเพชรรัตน  ศิริกุลพานิชย 
 ๘๘๕ นางเพ็ญจิตร  สอนบุญ 
 ๘๘๖ นางเพ็ญพร  นวมศิริ 

 ๘๘๗ นางเพ็ญพรรณ  เตมียวณิก 
 ๘๘๘ นางเพ็ญภิวัลย  รอดเทศ 
 ๘๘๙ นางสาวเพลินจิต  นิ่มศิริ 
 ๘๙๐ นางเพียงใจ  สาติยะ 
 ๘๙๑ นางไพเราะ  เจริญสินธุ 
 ๘๙๒ นางภรณี  นวลใย 
 ๘๙๓ นางสาวมงคล  อิ่มประเสริฐ 
 ๘๙๔ นางสาวมณี  ทินราช 
 ๘๙๕ นางมนูญ  อนิทรพรหม 
 ๘๙๖ นางมัญทนา  เอี่ยมนิ่ม 
 ๘๙๗ นางมัลจิรา  เยาวดวง 
 ๘๙๘ นางมาลัย  สุภภะ 
 ๘๙๙ นางมาลาภรณ  เรืองสินทรัพย 
 ๙๐๐ นางมาลินี  ศรีสุข 
 ๙๐๑ นางยุพา  แกวเขม 
 ๙๐๒ นางยุพนิ  แกวโอภาส 
 ๙๐๓ นางยุพิน  คงกําเหนิด 
 ๙๐๔ นางยุพิน  ศรีสุวรรณ 
 ๙๐๕ นางยุพิน  อั๋นประเสริฐ 
 ๙๐๖ นางเยาวมาลย  ทักษณา 
 ๙๐๗ นางเย่ือ  กลิ่นหอม 
 ๙๐๘ นางรวิภา  ฉายา 
 ๙๐๙ นางระวี  กองแกว 
 ๙๑๐ นางรัชฎา  บุญสิน 
 ๙๑๑ นางสาวรัชนี  โลมจะบก 
 ๙๑๒ นางรัชนีย  ดิษโต 
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 ๙๑๓ นางรัฎฐพร  คงกะเรียน 
 ๙๑๔ นางสาวรัตนา  นาคแกว 
 ๙๑๕ นางรัตนา  วงศสายชล 
 ๙๑๖ นางรัตนา  ศรีบุญลือ 
 ๙๑๗ นางรัศมี  สีทองคํา 
 ๙๑๘ นางราณี  พนภัย 
 ๙๑๙ นางราตรี  ทองธุรกิจ 
 ๙๒๐ นางราตรี  มีแสงเพชร 
 ๙๒๑ นางรําพึง  พิมพกรณ 
 ๙๒๒ นางเรณู  บูฮวด 
 ๙๒๓ นางเรณู  วงษถบ 
 ๙๒๔ นางเรือนคํา  ภูริเดชา 
 ๙๒๕ นางละเมียด  นรัฐกิจ 
 ๙๒๖ นางละเมียน  พราบรรณ 
 ๙๒๗ นางละออง  มังคลาดุง 
 ๙๒๘ นางละเอียด  วิเวก 
 ๙๒๙ นางสาวละเอียด  หงษงาม 
 ๙๓๐ นางลักขณา  จรูญโสตร 
 ๙๓๑ นางลักขณา  ตลับทอง 
 ๙๓๒ นางลัดดา  ฉวีรัตน 
 ๙๓๓ นางลัดดา  ชัยประภา 
 ๙๓๔ นางลัดดา  ทิพยโภชนา 
 ๙๓๕ นางลัดดา  เปลงศิริ 
 ๙๓๖ นางลัดดา  สุพันธมาตย 
 ๙๓๗ นางลัดดา  อนบํารุง 
 ๙๓๘ นางสาวลาวัลย  กลิ่นหอม 

 ๙๓๙ นางลําดวน  จันทรลําภู 
 ๙๔๐ นางเลขา  อานามนารถ 
 ๙๔๑ นางเลิศลักษณ  กัณหะกาญจนะ 
 ๙๔๒ นางวชิราภรณ  ชูอินทร 
 ๙๔๓ นางวนิดา  ชาติวงศ 
 ๙๔๔ นางวนิดา  รัตนแกว 
 ๙๔๕ นางสาววรพรรณ  บุญวัน 
 ๙๔๖ นางวรรณดี  กณานนท  
 ๙๔๗ นางวรรณา  แกวรักษ 
 ๙๔๘ นางวรรนาลี  เกิดมั่น 
 ๙๔๙ นางวไลพร  ดํารงพงษ 
 ๙๕๐ นางวัชรินทร  มะโนหาญ 
 ๙๕๑ นางวัชรี  หวัดเลี่ยน 
 ๙๕๒ นางวันดี  คงสุขประเสริฐ 
 ๙๕๓ นางวันดี  ทองแพง 
 ๙๕๔ นางวันเพ็ญ  โตใหญ 
 ๙๕๕ นางวันเพ็ญ  สิทธิสาร 
 ๙๕๖ นางวัลภาภรณ  ศรีสวัสด์ิ 
 ๙๕๗ นางวัลยา  ดีงาม 
 ๙๕๘ นางวัลยลดา  ดีอินทร 
 ๙๕๙ นางวาลิกา  ศรีสารคาม 
 ๙๖๐ นางสาววาสนา  เตมะศิริ 
 ๙๖๑ นางสาววาสนา  ทัพไทย 
 ๙๖๒ นางสาววิชชุดา  บุณยศักด์ิ 
 ๙๖๓ นางวิมล  ไชยชนะ 
 ๙๖๔ นางวิไล  ปนคลาย 
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 ๙๖๕ นางวิไลวรรณ  แสงสวาง 
 ๙๖๖ นางวีณา  อําพันทอง 
 ๙๖๗ นางศรัณยา  ไชยชมภู 
 ๙๖๘ นางศรีนวล  เจริญสุข 
 ๙๖๙ นางศรีประภา  เกิดกุญชร 
 ๙๗๐ นางศรีวัฒนา  ยุวรี 
 ๙๗๑ นางศรีวิไล  แกวภู 
 ๙๗๒ นางศรีสอางค  ดีบุกคํา 
 ๙๗๓ นางศิริกาญจน  บุญยประณานนท 
 ๙๗๔ นางศิรินาฎ  วีระบุตร 
 ๙๗๕ นางศุภลักษณ  ทับทองหลาง 
 ๙๗๖ นางสงบ  แสงทอง 
 ๙๗๗ นางสมคิด  ทวนทอง 
 ๙๗๘ นางสมจิต  ไชยศรียา 
 ๙๗๙ นางสมจิต  ฐิตมงคล 
 ๙๘๐ นางสาวสมเจตน  มิ่งขวัญ 
 ๙๘๑ นางสมใจ  จิตรเลขา 
 ๙๘๒ นางสมทรง  แสงสุวรรณ 
 ๙๘๓ นางสมพร  ชัยศิริ 
 ๙๘๔ นางสมยา  ล่ิมวานิชรัตน 
 ๙๘๕ นางสมรศรี  เกล็ดพล ี
 ๙๘๖ นางสมศรี  พิสิฐพร 
 ๙๘๗ นางสมศรี  พุทธประเสริฐ 
 ๙๘๘ นางสมศรี  ไพทีกุล 
 ๙๘๙ นางสมสมัย  สุพรรณพงศ 
 ๙๙๐ นางสมหมาย  พิณเนียม 

 ๙๙๑ นางสาวสมหมาย  รัตนสังข 
 ๙๙๒ นางสโรชา  ลาภแกว 
 ๙๙๓ นางสวรรคพิมพ  วรรณรักษ 
 ๙๙๔ นางสวางจิตต  สุขย่ิง 
 ๙๙๕ นางสังเวียน  สุธรรมชัย 
 ๙๙๖ นางสายสุนีย  แกวเจริญ 
 ๙๙๗ นางสารี่  เรืองบุรพ 
 ๙๙๘ นางสาลินี  รองสวัสด์ิ 
 ๙๙๙ นางสาวิตรี  อินแตง 
 ๑๐๐๐ นางสุกัญญา  ผุสดี 
 ๑๐๐๑ นางสุขกิจ  ผสมบุญ 
 ๑๐๐๒ นางสุขศรี  อภิชาตบุตร 
 ๑๐๐๓ นางสุจิต  บุญทรง 
 ๑๐๐๔ นางสาวสุชาดา  จิตอิ่ม 
 ๑๐๐๕ นางสุนันทา  เกตุนอย 
 ๑๐๐๖ นางสุนันทา  ฉลาดแยม 
 ๑๐๐๗ นางสุนันทา  สมประเสริฐ 
 ๑๐๐๘ นางสุนันท  ฉันธิกุล 
 ๑๐๐๙ นางสาวสุนันท  วิทยสุจินต 
 ๑๐๑๐ นางสุนันท  อุนจิตร 
 ๑๐๑๑ นางสุนิสา  เอมประดิษฐ 
 ๑๐๑๒ นางสุนีย  เมฆจินดา 
 ๑๐๑๓ นางสุปญญา  ศรีเจา 
 ๑๐๑๔ นางสุพรรณี  มนประณีต 
 ๑๐๑๕ นางสุพิศ  พิชัยฤกษ 
 ๑๐๑๖ นางสุเพ็ญศรี  พึ่งตน 



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๐๑๗ นางสุภาพร  เจริญรัตน 
 ๑๐๑๘ นางสุภาพร  พรหมพันธุ 
 ๑๐๑๙ นางสุภาพันธ  ศรีบรม 
 ๑๐๒๐ นางสุภาภรณ  กรีวัชรินทร 
 ๑๐๒๑ นางสุมา  โรหิตจันทร 
 ๑๐๒๒ นางสุมาลี  จินตนานนท 
 ๑๐๒๓ นางสุมาลี  รัศมีฉาย 
 ๑๐๒๔ นางสาวสุมาลี  หุนรัตน 
 ๑๐๒๕ นางสาวสุเยาวดี  อธิคุณากร 
 ๑๐๒๖ นางสุรพี  โพธิ์ศรี 
 ๑๐๒๗ นางสุรางค  สรอยทอง 
 ๑๐๒๘ นางสุริยา  พึ่งเมือง 
 ๑๐๒๙ นางสุรีย  จินดาสงวน 
 ๑๐๓๐ นางสุวณี  รุงสวาง 
 ๑๐๓๑ นางสุวดี  หมื่นคีรี 
 ๑๐๓๒ นางสุวพรรณ  ศรีเมือง 
 ๑๐๓๓ นางสุวพีร  ตัสมา 
 ๑๐๓๔ นางสุวรรณา  ศรีฤทธิ์ 
 ๑๐๓๕ นางสุวรรณา  แสงภู 
 ๑๐๓๖ นางสุวัย  แสนรัมย 
 ๑๐๓๗ นางสุวิมล  เยาวจิตต 
 ๑๐๓๘ นางเสนอ  นัยเนตร 
 ๑๐๓๙ นางเสาวรส  หยดยอย 
 ๑๐๔๐ นางโสภี  อิ่มรัง 
 ๑๐๔๑ นางหรรษา  เสาวรภย 
 ๑๐๔๒ นางอนงค  คงผึ้ง 

 ๑๐๔๓ นางอนงค  มิขันหมาก 
 ๑๐๔๔ นางอนงคสุระ  เพ็งใย 
 ๑๐๔๕ นางอบรม  เผือกออน 
 ๑๐๔๖ นางสาวอภิกษณาพร  กลิ่นมาลา 
 ๑๐๔๗ นางอรทัย  แสงเดือน 
 ๑๐๔๘ นางอรทัย  อารีรมย 
 ๑๐๔๙ นางอรพรรณ  ทรัพยเจริญ 
 ๑๐๕๐ นางอรวรรณ  ใจรักษ 
 ๑๐๕๑ นางอรุณรัตน  ทโยประการ 
 ๑๐๕๒ นางอรุณศรี  แยมรับบุญ 
 ๑๐๕๓ นางอรุณี  ประชารัตน 
 ๑๐๕๔ นางอรุณี  โรจนวรรณสินธุ 
 ๑๐๕๕ นางอรุณี  อิทธิพูล 
 ๑๐๕๖ นางอัจฉรา  ศรีเตียเพ็ชร 
 ๑๐๕๗ นางสาวอัจฉราพันธ  แสงทอง 
 ๑๐๕๘ นางสาวอัญชลี  แตงปราณีต 
 ๑๐๕๙ นางสาวอัญชลี  เอี่ยมสอาด 
 ๑๐๖๐ นางอัมพร  เกตุฉวี 
 ๑๐๖๑ นางอัมพร  ฉิมเฉลิม 
 ๑๐๖๒ นางอาพร  วิทยสุจินต 
 ๑๐๖๓ นางอาภรณ  โกมลกิติสกุล 
 ๑๐๖๔ นางอาภรณ  สรเดช 
 ๑๐๖๕ นางอาภา  พรสมบุญ 
 ๑๐๖๖ นางอารตา  วุฒิศักด์ิ 
 ๑๐๖๗ นางสาวอารยา  ทิมสถิตย 
 ๑๐๖๘ นางอารีย  วิริยะธน 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๐๖๙ นางสาวอําพร  โพธิ์เชิด 
 ๑๐๗๐ นางอําไพ  เสง่ียมสุข 
 ๑๐๗๑ นางอําไพวัลย  มวงอินทร 
 ๑๐๗๒ นางอินทิรา  ยาวงษ 
 ๑๐๗๓ นางอุบล  ประไพเพชร 
 ๑๐๗๔ นางอุบล  วรวิชา 

 ๑๐๗๕ นางอุปถัมภ  ภาชนะปรีดา 
 ๑๐๗๖ นางอุมาพร  กุลทัพ 
 ๑๐๗๗ นางอุไร  ตันกําเนิด 
 ๑๐๗๘ นางอุไรรัตน  เกตุแกว 
 ๑๐๗๙ นางอุไรศรี  นุชถนอม 
 ๑๐๘๐ นางเอกอนงค  พันชาติ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๕๖  ราย) 
 ๑ นายเกรียงศักด์ิ  เกิดขํา 
 ๒ นายเกรียงศักด์ิ  ดีประชา 
 ๓ นายเกี้ยว  สุวรรณเชษฐ 
 ๔ นายขจร  บุตรโคตร 
 ๕ นายคมสัน  แกวทิม 
 ๖ นายคําเบา  ทองเทพ 
 ๗ นายคําแพง  อินทวงศ 
 ๘ นายจรัญ  ไชยสมบัติ 
 ๙ นายจรัส  เครือสาร 
 ๑๐ นายจรินทร  เชาวคลอง 
 ๑๑ นายจันทร  พุทธัง 
 ๑๒ นายจํานงค  กุลทอง 
 ๑๓ นายจําเนียร  กันพวง 
 ๑๔ นายจํารุณ  ตันเจริญ 
 ๑๕ นายจินดา  ทวมจันทร 
 ๑๖ นายจินดา  อินจันทร 
 ๑๗ นายจีระ  โมบขุนทด 
 ๑๘ นายจีระศักด์ิ  พิทักษโสภณ 
 ๑๙ นายเฉลิม  กิจนิธ ี

 ๒๐ นายเฉลียว  พันธุเกตุ 
 ๒๑ นายชลอ  บางจั่น 
 ๒๒ นายชอบ  รมลําดวน 
 ๒๓ นายชาญชัย  ปูเกตุแกว 
 ๒๔ นายชาญเดช  สุขีเมฆ 
 ๒๕ นายชิงชัย  ทานประสิทธิ ์
 ๒๖ นายชุมพล  สุขพัทธ ี
 ๒๗ นายชูชาติ  เรืองจุย 
 ๒๘ นายเชาว  มณนีาค 
 ๒๙ นายณรงค  เจริญลาภ 
 ๓๐ นายณรงค  ชิดชื่นเชย 
 ๓๑ นายณรงค  สุขทวี 
 ๓๒ นายณรงค  อยูประสิทธิ์ 
 ๓๓ นายณัฐคม  ดาวจันทรงาม 
 ๓๔ นายเด็ด  จันเพชร 
 ๓๕ นายตู  ชินสําโรง 
 ๓๖ นายไตรรงค  แสงชวง 
 ๓๗ นายถวัลย  รัตนะชัย 
 ๓๘ นายถาวร  คุมไดอยู 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๙ นายถาวร  ชอประทีป 
 ๔๐ นายทรงเกียรติ  จันทะสิงห 
 ๔๑ นายทวิชร  รัศม ี
 ๔๒ นายทวีศักด์ิ  สวัสด์ิหลง 
 ๔๓ นายทองคิตร  หอมเฮา 
 ๔๔ นายทองดี  กิจกระสัน 
 ๔๕ นายทอน  นุบุญมา 
 ๔๖ นายเทียน  แสงมงกุฎ 
 ๔๗ นายธงชัย  แกนแกว 
 ๔๘ นายธงชัย  จิตตเจริญ 
 ๔๙ นายธงชัย  พากเพียร 
 ๕๐ นายธงชัย  พุมเงิน 
 ๕๑ นายธรรมนูญ  โดยอาษา 
 ๕๒ นายธวัชชัย  ปอมชัย 
 ๕๓ นายธีรศักด์ิ  เพ็งผอง 
 ๕๔ นายธีระชัย  ไพรสันต 
 ๕๕ นายธีระศักด์ิ  พวงจินดา 
 ๕๖ นายนพดล  ภูระหงษ 
 ๕๗ นายนอย  มะณีใจ 
 ๕๘ นายนิพนธ  กิริยา 
 ๕๙ นายนิพนธ  เฉลยภาพ 
 ๖๐ นายนิพัฒ  จุยกระยาง 
 ๖๑ นายนิยม  ประเสริฐสังข 
 ๖๒ นายบัว  อวมเกตุ 
 ๖๓ นายบํารุง  มวงทอง 
 ๖๔ นายบุญชวย  สุขพิทักษ 

 ๖๕ นายบุญชัย  อินทรมาท 
 ๖๖ นายบุญชู  ครุฑแยม 
 ๖๗ นายบุญเชิด  ฉายา 
 ๖๘ นายบุญธรรม  สิงหครุฑ 
 ๖๙ นายบุญนาค  รอดสําเภา 
 ๗๐ นายบุญพา  พรมประสิทธิ์ 
 ๗๑ นายบุญยาย  ฟูสกุล 
 ๗๒ นายบุญยืน  กุเวฬรัตน 
 ๗๓ นายบุญรอด  พุมพวง 
 ๗๔ นายบุญลือ  ศรีเจริญ 
 ๗๕ นายบุญเลื่อน  เมาะราษี 
 ๗๖ นายประกวน  รอดแกว 
 ๗๗ นายประจวบ  จีนอยู 
 ๗๘ นายประจวบ  มิตรมุสิก 
 ๗๙ นายประจักร  เอี่ยมสําอางค  
 ๘๐ นายประชา  จิระวรกิจบัญชา 
 ๘๑ นายประดิษฐ  บุญดก 
 ๘๒ นายประดิษฐ  ลือพักตร 
 ๘๓ นายประดิษฐ  วงคตรี 
 ๘๔ นายประทิน  สุขใสดี 
 ๘๕ นายประพนธ  ณ  หนองคาย 
 ๘๖ นายประมวล  จันษร 
 ๘๗ นายประมวล  พันธง 
 ๘๘ นายประยงค  จันทรมาลา 
 ๘๙ นายประยงค  สุราฤทธิ์ 
 ๙๐ นายประโยชน  เดชพงษ 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๙๑ นายประสงค  เจือจาน 
 ๙๒ นายประสาน  ลาภลึก 
 ๙๓ นายประสาน  ลายเขียน 
 ๙๔ นายประสิทธิ์  กลิ่นทอง 
 ๙๕ นายประสิทธิ์  สุทธะคํา 
 ๙๖ นายประสิทธิ์  แสงบํารุง 
 ๙๗ นายประสิทธิ์  แสงสฤษดิ์ 
 ๙๘ นายประสิทธิ์  อินชาง 
 ๙๙ นายประเสริฐ  วารีนิล 
 ๑๐๐ นายประเสริฐ  ศรีบุญเรือง 
 ๑๐๑ นายประหยัด  ดอกไมงาม 
 ๑๐๒ นายปรีชา  ชาติเจริญ 
 ๑๐๓ นายปรีชา  เทพิน 
 ๑๐๔ นายปรีชา  สุวรรณพันธ 
 ๑๐๕ นายปาน  หิรัญวงค 
 ๑๐๖ นายเผด็จศักด์ิ  สวัสดิภาพ 
 ๑๐๗ นายพงศศักด์ิ  พิสิษฐบรรณกร 
 ๑๐๘ นายพยงค  รูประมาณ 
 ๑๐๙ นายพรชัย  นิยมแกว 
 ๑๑๐ นายพล  บุญเกิด 
 ๑๑๑ นายพล  พุมหวยรอบ 
 ๑๑๒ นายพานิช  ถือธรรม 
 ๑๑๓ นายพิชิต  พงษสมบูรณ 
 ๑๑๔ นายพินิจ  เถื่อนอรุณ 
 ๑๑๕ นายพิมพ  เกิดผาสุข 
 ๑๑๖ นายพีระ  เพชรทองดวง 

 ๑๑๗ นายพีระพล  ผลสนอง 
 ๑๑๘ นายไพ  ปานทองดี 
 ๑๑๙ นายไพฑูรย  วรรณุวาส 
 ๑๒๐ นายไพฑูรย  สุขใสดี 
 ๑๒๑ นายไพบูลย  ปนะกาโน 
 ๑๒๒ นายไพโรจน  ถาวรสูตร 
 ๑๒๓ นายมนตรี  พงษราษี 
 ๑๒๔ นายมนัส  ชทูอง 
 ๑๒๕ นายมานพ  คงนวม 
 ๑๒๖ นายมานะ  ชางสีเอี่ยม 
 ๑๒๗ นายมานะ  เถื่อนมูลละ 
 ๑๒๘ นายมานัส  พุมแกว 
 ๑๒๙ นายเมี้ยน  คงผึ้ง 
 ๑๓๐ นายรังสรรค  ปลื้มปน 
 ๑๓๑ นายรังสิต  ชอทับทิม 
 ๑๓๒ นายรัศมี  เหลือหลาย 
 ๑๓๓ นายเริงศักด์ิ  คําพันธ 
 ๑๓๔ นายลําดวน  ไชยสาย 
 ๑๓๕ นายวสันต  คุณแรงดี 
 ๑๓๖ นายวสันต  พึ่งอยู 
 ๑๓๗ นายวันชัย  ชาวไรออย 
 ๑๓๘ นายวันชัย  สุวัฒนวนิช 
 ๑๓๙ นายวิเชียร  เกตุเพ็ง 
 ๑๔๐ นายวิเชียร  ปะตังเวสา 
 ๑๔๑ นายวิเชียร  ไมดัด 
 ๑๔๒ นายวิเชียร  สุวรรณเพ็ชร 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๑๔๓ นายวิธาน  มหา 
 ๑๔๔ นายวินัย  ชาติไทย 
 ๑๔๕ นายวินัย  พูลผล 
 ๑๔๖ นายวินิจ  แกวทอง 
 ๑๔๗ นายวิเรศ  บุญมาสืบ 
 ๑๔๘ นายวิวัฒน  วชิรมโนวาทย 
 ๑๔๙ นายวิสิทธิ์  ไทยสันติสุข 
 ๑๕๐ นายวีระ  โพธิ์เสือ 
 ๑๕๑ นายวีระพันธ  หัตธรรมโม 
 ๑๕๒ นายศรี  ปานทอง 
 ๑๕๓ นายศรีทอน  ปากแคว 
 ๑๕๔ นายสงคราม  สุขอุดม 
 ๑๕๕ นายสถาพร  แชมประเสริฐ 
 ๑๕๖ นายสนาน  บัวระหงษ 
 ๑๕๗ นายสนิท  กอนทอง 
 ๑๕๘ นายสนุก  เลิศศิริ 
 ๑๕๙ นายสม  โตทิม 
 ๑๖๐ นายสมคิด  ชวยสองเมือง 
 ๑๖๑ นายสมคิด  ศรีคราม 
 ๑๖๒ นายสมชาติ  จันทรกุล 
 ๑๖๓ นายสมชาย  แกนจันทร 
 ๑๖๔ นายสมชาย  ขําเจริญ 
 ๑๖๕ นายสมเดช  จันทรโท 
 ๑๖๖ นายสมนึก  เปยมสาคร 
 ๑๖๗ นายสมบัติ  กะเหล็งเปา 
 ๑๖๘ นายสมบูรณ  คุมเหม 

 ๑๖๙ นายสมบูรณ  บุญทวี 
 ๑๗๐ นายสมพงษ  พงษแกว 
 ๑๗๑ นายสมมาส  หอมจันทร 
 ๑๗๒ นายสมยศ  ขุนวงษ 
 ๑๗๓ นายสมศักด์ิ  กันเกิด 
 ๑๗๔ นายสมศักด์ิ  แกวชวง 
 ๑๗๕ นายสมศักด์ิ  ชลคีรี 
 ๑๗๖ นายสมศักด์ิ  พนชิจีระสิน 
 ๑๗๗ นายสมศักด์ิ  เพชรดี 
 ๑๗๘ นายสมหมาย  พูลมาก 
 ๑๗๙ นายสมัย  พราวกลาง 
 ๑๘๐ นายสวาง  จิตรกวาง 
 ๑๘๑ นายสวาง  วันสี 
 ๑๘๒ นายสังเวย  พันเดช 
 ๑๘๓ นายสากล  คําแสน 
 ๑๘๔ นายสาย  ดวงศรี 
 ๑๘๕ นายสําเนาว  เพ็ชรแสงศรี 
 ๑๘๖ นายสําเนียง  จ่ันบํารุง 
 ๑๘๗ นายสําเภา  มั่งเงิน 
 ๑๘๘ นายสํารวน  ตรีโภคา 
 ๑๘๙ นายสํารวย  ณ  กลองดี 
 ๑๙๐ นายสําราญ  วิบูลยเชื้อ 
 ๑๙๑ นายสําเริง  กันจู 
 ๑๙๒ นายสิงหแกว  ย่ีเข็ญ 
 ๑๙๓ นายสิทธิชัย  อมรลักษณ 
 ๑๙๔ นายสุคนธ  ทาวนิล 
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 ๑๙๕ นายสุจิพร  แจงตาย 
 ๑๙๖ นายสุดใจ  สุขอราม 
 ๑๙๗ นายสุดใจ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๑๙๘ นายสุทิน  เพาะปลูก 
 ๑๙๙ นายสุเทพ  มะนาวหวาน 
 ๒๐๐ นายสุนันท  คําจํารูญ 
 ๒๐๑ นายสุภร  ประกอบกิจ 
 ๒๐๒ นายสุรินทร  มาโต 
 ๒๐๓ นายสุวรรณ  โพธิ์ศรีแกว 
 ๒๐๔ นายสุวิทย  สายปน 
 ๒๐๕ นายสุวิทย  สุขสวัสด์ิ 
 ๒๐๖ นายเสนห  ดีทวม 
 ๒๐๗ นายเสนห  โพธิ์ดี 
 ๒๐๘ นายเสริม  สวางใจ 
 ๒๐๙ นายโสภณ  ทองเพงพิศ 
 ๒๑๐ นายไสลทอง  เอี่ยมสอาด 
 ๒๑๑ นายไสว  เนติ 
 ๒๑๒ นายเหมือน  รอดพน 
 ๒๑๓ นายเหลี่ยม  อินทรทรัพย 
 ๒๑๔ นายองศา  บุญศิริ 
 ๒๑๕ นายอนันต  กัลยา 
 ๒๑๖ นายอนันต  นรพงษ 
 ๒๑๗ นายอนันต  รอดนิ่ม 
 ๒๑๘ นายอภิเชษฐ  ยังสังข 
 ๒๑๙ นายอรุณ  เรืองจักษุนนท 
 ๒๒๐ นายอาคม  บุญคํ้าช ู

 ๒๒๑ นายอํานวย  โพธิ์อยู 
 ๒๒๒ นายอํานาจ  คงอนันต 
 ๒๒๓ นายอําพร  เลี้ยงนิ่ม 
 ๒๒๔ นายอําพัน  ควรประกอบกิจ 
 ๒๒๕ นายอุโฆษ  ภูมิเรศสุนทร 
 ๒๒๖ นายเอนก  แรมใหม 
 ๒๒๗ นายเอนกศักด์ิ  นิลกําแหง 
 ๒๒๘ นายแอด  อินจันทร 
 ๒๒๙ นางจินตนา  งามคีรี 
 ๒๓๐ นางจินตนา  นนัตะเครือ 
 ๒๓๑ นางจิระนันท  งูทิพย 
 ๒๓๒ นางนรา  ชํานาญศิลป 
 ๒๓๓ นางบุษรา  ชางเสวก 
 ๒๓๔ นางปราณี  ทบดาน 
 ๒๓๕ นางปราณี  บุตรอากาศ 
 ๒๓๖ นางปริญดา  ไทยสันติสุข 
 ๒๓๗ นางพนมพร  พงษสมบูรณ 
 ๒๓๘ นางพิมพ  เกิดสวัสด์ิ 
 ๒๓๙ นางมาลี  ฉํ่าแฉลม 
 ๒๔๐ นางยุพิน  สรรพชาง 
 ๒๔๑ นางรัชนีบูลย  เพิ่มทวี 
 ๒๔๒ นางรุงเรือง  ณ  เชียงใหม 
 ๒๔๓ นางเรณู  จันทรศรี 
 ๒๔๔ นางลัดดาวัลย  แสงมณี 
 ๒๔๕ นางวีณา  บุญกลั่น 
 ๒๔๖ นางศรีลัดดา  ศรีเจริญ 
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 ๒๔๗ นางสงา  หาญธรรมรงค 
 ๒๔๘ นางสาคร  จรจิตร 
 ๒๔๙ นางสาวสํารี  ชมวงษ 
 ๒๕๐ นางสุทิน  อินทรฉิม 
 ๒๕๑ นางสุมาลี  ณ  สงขลา 

 ๒๕๒ นางสุวิรัตน  จิระกาล 
 ๒๕๓ นางเสงี่ยม  ชาเคน 
 ๒๕๔ นางสาวเหมือน  สุขประเสริฐ 
 ๒๕๕ นางอํานวย  กาลนิล 
 ๒๕๖ นางอุดม  แกวสพาน  

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๘๔  ราย) 
 ๑ นายกมลพันธ  นาคประเสริฐ 
 ๒ นายเกรียงไกร  ทวมคราม 
 ๓ นายโกศล  ไพเราะ 
 ๔ นายขวัญชัย  ศรีวิวัฒน 
 ๕ นายขันตรี  ภูหัดธรรม 
 ๖ นายแข็ง  อ่ําทิม 
 ๗ นายไข  สกุลพิทักษ 
 ๘ นายคมน  อุทัยเรือง 
 ๙ นายคลอง  จันทรนอย 
 ๑๐ นายคะนึง  ศรีจันทรทับ 
 ๑๑ นายคํารณ  ทองเกา 
 ๑๒ นายจงกล  ชาวโพงพาง 
 ๑๓ นายจรัญ  จันทรอิ่มเอิบ 
 ๑๔ นายจรัญ  ปลื้มใจ 
 ๑๕ นายจรินทร  โกมล 
 ๑๖ นายจรุณ  วิหาร 
 ๑๗ นายจันทร  แสนสระนอย 
 ๑๘ นายจํานงค  คําหาญ 
 ๑๙ นายจํานงค  ประดิษฐพจน 
 ๒๐ นายจําเนียร  ก่ิงกาน 

 ๒๑ นายจําเนียร  ปราจีนนอก 
 ๒๒ นายจํารัส  อิ่นคํา 
 ๒๓ นายจําลอง  กลมหัวไผ 
 ๒๔ นายจําลอง  กิจธรรมาภิรักษ 
 ๒๕ นายจีรศักด์ิ  ยืนนาน 
 ๒๖ นายจีระศักด์ิ  ศิริกําเนิด 
 ๒๗ นายเจริญ  จันทรทองออน 
 ๒๘ นายเจษฎา  รัตนวิชัย 
 ๒๙ นายฉลอง  บุญลอย 
 ๓๐ นายฉลอง  ประสาทศลิป 
 ๓๑ นายฉัตรชัย  เฮประโคน 
 ๓๒ นายเฉลย  จันทรนอย 
 ๓๓ นายเฉลยวิชญ  สนิทดํารงค 
 ๓๔ นายเฉลิม  พลวัฒน 
 ๓๕ นายเฉลียว  โกษะ 
 ๓๖ นายชล  ธนนุาจารย 
 ๓๗ นายชวลิต  เที่ยงทัศน 
 ๓๘ นายชัยรัตน  นาครอด 
 ๓๙ นายชัยวัฒน  ตนะวีระกุล 
 ๔๐ นายชาญ  บุญทองเนียม 
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 ๔๑ นายชาตรี  บูรณะแพทย 
 ๔๒ นายชุชาติ  งามจิตร 
 ๔๓ นายชุมพร  หงษไทร 
 ๔๔ นายชุมพล  คนเล็ก 
 ๔๕ นายชูชาติ  สนิทจันทร 
 ๔๖ นายชูชีพ  อณุรุท 
 ๔๗ นายเชวงศักด์ิ  จิตสวาท 
 ๔๘ นายณรงค  ถุนาพรรณ 
 ๔๙ นายณรงค  เที่ยงแทอนุกูล 
 ๕๐ นายณรงค  นัครา 
 ๕๑ นายณรงค  มินยง 
 ๕๒ นายณรงค  วรรณธนะ 
 ๕๓ นายณรงค  วิภาตะพันธุ 
 ๕๔ นายณัฐภวิศ  สงคง 
 ๕๕ นายดํารงค  หมวกสกุล 
 ๕๖ นายเดช  ทองศักด์ิ 
 ๕๗ นายเติม  พรหมมา 
 ๕๘ นายถวิล  หมอชาง 
 ๕๙ นายทรงเดช  บุญศิริ 
 ๖๐ นายทวน  โพธิทอง 
 ๖๑ นายทวน  สรอยศักด์ิ 
 ๖๒ นายทวี  ชูชาติ 
 ๖๓ นายทวีป  แสงนภา 
 ๖๔ นายทอง  ธิยานันท 
 ๖๕ นายทองพูล  ทองสิทธิ ์
 ๖๖ นายทองอยู  ไชยศิลป 

 ๖๗ นายธงชัย  ชุมศรี 
 ๖๘ นายธงชัย  วรรณโกษิตย 
 ๖๙ นายธนัญชัย  ถีปรี 
 ๗๐ นายธนาฒย  ไทยปราณีต 
 ๗๑ นายธนู  เนื่องจากสังข 
 ๗๒ นายธนู  รอดอน 
 ๗๓ นายธรรมนูญ  ไวยนพ 
 ๗๔ นายธวัช  สุขเสง่ียม 
 ๗๕ นายธวัชชัย  เกียรต์ิกิตติสรณ 
 ๗๖ นายธวัชชัย  เจริญสวรรค 
 ๗๗ นายธวัชชัย  แจมไพบูลย 
 ๗๘ นายธาตรี  สุคนธานนท 
 ๗๙ นายนพพงศ  ณ  ระนอง 
 ๘๐ นายนพพร  วินิจผล 
 ๘๑ นายนริศ  รงคเดชประทีป 
 ๘๒ นายนวย  มาลาเวช 
 ๘๓ นายนิตย  ครุฑเกส 
 ๘๔ นายนิทาน  ภานุทัต 
 ๘๕ นายนิพนธ  พันป 
 ๘๖ นายนิพนธ  ศรีอนนัต 
 ๘๗ นายนิมิตร  มีอินถา 
 ๘๘ นายนุกูล  ไชยะมั่น 
 ๘๙ นายโนรซํา  มามะ 
 ๙๐ นายบัญชา  วิเชียร 
 ๙๑ นายบัญชา  ศรีลํ้า 
 ๙๒ นายบันลือ  สุนทรชาติ 
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 ๙๓ นายบํารุง  ศรีประเสริฐ 
 ๙๔ นายบุญจันทร  ซุยใจทัศน 
 ๙๕ นายบุญชวย  สังเกตุ 
 ๙๖ นายบุญเชิด  ปนสันเทียะ 
 ๙๗ นายบุญธรรม  ยมนา 
 ๙๘ นายบุญธรรม  เอี่ยมสอาด 
 ๙๙ นายบุญมา  อินดี 
 ๑๐๐ นายบุญรอด  นาควิจิตรไพฑูรย 
 ๑๐๑ นายบุญเลิศ  ดวงสุวรรณ 
 ๑๐๒ นายบญุเลิศ  เสริมเผือก 
 ๑๐๓ นายบุญสง  เหลืองอราม 
 ๑๐๔ นายบุญสง  อินทโชติ 
 ๑๐๕ นายบุญสืบ  คาเจริญ 
 ๑๐๖ นายบุญให  ทัดเทียม 
 ๑๐๗ นายแบน  เพ็ชรอําไพ 
 ๑๐๘ นายปฐวี  นิจกิจ 
 ๑๐๙ นายประกอบผล  พิกุลทอง 
 ๑๑๐ นายประจักษ  ปานบุตร 
 ๑๑๑ นายประชุม  คงทอง 
 ๑๑๒ นายประชุม  สันหะรักษ 
 ๑๑๓ นายประญัติ  คุมทรัพย 
 ๑๑๔ นายประทวน  ครองทันยะการ 
 ๑๑๕ นายประทวน  ผองสุข 
 ๑๑๖ นายประทีป  ศรีนิล 
 ๑๑๗ นายประนนท  เสือคําจันทร 
 ๑๑๘ นายประพันธ  พงษคุณ 

 ๑๑๙ นายประภาส  แปนทอง 
 ๑๒๐ นายประมวล  น้ําเงิน 
 ๑๒๑ นายประมาณ  บุญคง 
 ๑๒๒ นายประมุข  ใจเอื้อ 
 ๑๒๓ นายประยงค  เพิกเฉย 
 ๑๒๔ นายประยุทธ  สมศรี 
 ๑๒๕ นายประยูร  อาจวิชัย 
 ๑๒๖ นายประโยชน  อ่ําทอง 
 ๑๒๗ นายประสงค  นันทเสน 
 ๑๒๘ นายประสาท  คํากอน 
 ๑๒๙ นายประสาน  ชาดหรคุณ 
 ๑๓๐ นายประสาน  แสงจันทร 
 ๑๓๑ นายประสานศักด์ิ  ชูเทศะ 
 ๑๓๒ นายประสาร  ธรรมากูล 
 ๑๓๓ นายประสิทธิ์  คงนาคคชฤทธิ์ 
 ๑๓๔ นายประสิทธิ์  ตันติรัตน 
 ๑๓๕ นายประเสริฐ  ชัยทอง 
 ๑๓๖ นายประเสริฐ  แดงประทุม 
 ๑๓๗ นายประเสริฐ  เสารวงษ 
 ๑๓๘ นายปราโมทย  วงศละคร 
 ๑๓๙ นายปรีชา  กิจโมกข 
 ๑๔๐ นายปรีชา  สรอยหลง 
 ๑๔๑ นายปรีดี  กลางสุพรรณ 
 ๑๔๒ นายปญญา  อินทรสลุด 
 ๑๔๓ นายปุย  ฟงเสนาะ 
 ๑๔๔ สิบตรี  เผย  แนวพนัส 
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 ๑๔๕ นายพนม  ออนหวาน 
 ๑๔๖ นายพรเทพ  น้ําแกว 
 ๑๔๗ นายพล  ซอนสุข 
 ๑๔๘ นายพะเยาว  อินทรทัพ 
 ๑๔๙ นายพัลลภ  เดชเสถียร 
 ๑๕๐ นายพิทักษ  มั่นหมาย 
 ๑๕๑ นายไพฑูรญ  หาญขําพงษ 
 ๑๕๒ นายไพบูลย  จันทนา 
 ๑๕๓ นายไพรัตน  จันทวี 
 ๑๕๔ สิบตรี  ภูวดล  การะเกตุ 
 ๑๕๕ นายมณฑล  ศรีนารัตน 
 ๑๕๖ นายมณี  อุนใจเพื่อน 
 ๑๕๗ นายมนตรี  พิกุลทอง 
 ๑๕๘ นายมนัส  เดชบุญ 
 ๑๕๙ นายมนัส  สังขใจสม 
 ๑๖๐ นายมนู  วงษถม 
 ๑๖๑ นายมนูญ  ปลอดขํา 
 ๑๖๒ นายมนูญ  อนิเมือง 
 ๑๖๓ นายมานะ  มาวายนต 
 ๑๖๔ นายมานะ  ลือประเสริฐ 
 ๑๖๕ นายมานิตย  วงษมิตรแท 
 ๑๖๖ นายมานิตย  เสียงกอง 
 ๑๖๗ นายมานุช  มาตระกูล 
 ๑๖๘ นายมูฮัมหมัด  มามะ 
 ๑๖๙ นายเมธี  แอมปรัชฌาย 
 ๑๗๐ นายเมี้ยน  สังวาลเพ็ชร 

 ๑๗๑ นายไม  เฉลานอก 
 ๑๗๒ นายยงยุทธ  ดํารงสกุล 
 ๑๗๓ นายยม  โตะงาม 
 ๑๗๔ นายยอย  นูมะหันต 
 ๑๗๕ นายยุทธนา  ฉัตรแกว 
 ๑๗๖ นายรณชัย  ชูศักด์ิตระกูลชัย 
 ๑๗๗ นายรณชัย  อานนาค 
 ๑๗๘ นายระพินธ  สอนสุภาพ 
 ๑๗๙ นายรังสฤษฏ  มินยง 
 ๑๘๐ นายรําไพ  ฟุงขจร 
 ๑๘๑ นายริด  สีเมฆ 
 ๑๘๒ นายรุงโรจน  ระมัดระวังภัย 
 ๑๘๓ นายรุงโรจน  ลาวัณบุตร 
 ๑๘๔ นายเรวัต  พึ่งตน 
 ๑๘๕ นายเรือง  นวมสําล ี
 ๑๘๖ นายลมเห  เศียรขุนทด 
 ๑๘๗ นายละออ  พิมพพระพรหม 
 ๑๘๘ นายวลัญชน  ป.นุกูล 
 ๑๘๙ นายวิจิตร  แจงภัย 
 ๑๙๐ นายวิเชียร  เรืองฤทธิ์ 
 ๑๙๑ นายวิทยา  พงศาปาน 
 ๑๙๒ นายวินัย  เกิดสมบุญ 
 ๑๙๓ นายวินัย  ไชยยุทธ 
 ๑๙๔ นายวินัย  ใหมเอี่ยม 
 ๑๙๕ นายวิบูลย  วิจิตตโภคิน 
 ๑๙๖ นายวิรัตน  คุมเหลือ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๙๗ นายวิรัตน  ปราบโคบุตร 
 ๑๙๘ นายวิโรจน  เรืองวัฒกี 
 ๑๙๙ นายวิลัย  พองคํา 
 ๒๐๐ นายวิวัฒนไชย  มิ่งเมือง 
 ๒๐๑ นายวีรพล  เปยทอง 
 ๒๐๒ นายวีระ  ชางเกวียน 
 ๒๐๓ นายวีระ  รอดแพง 
 ๒๐๔ นายวุฒิยา  วงษธัญญะ 
 ๒๐๕ นายแวหะมะ  มาหะมะ 
 ๒๐๖ นายศรัณย  ประเสริฐผล 
 ๒๐๗ นายศรีวรรณ  สุธรรมปวง 
 ๒๐๘ นายศิริชัย  พวงมาลัย 
 ๒๐๙ นายสง  ธรรมธิ 
 ๒๑๐ นายสงกรานต  สําราญร่ืน 
 ๒๑๑ นายสถาพร  ปนสํารวจ 
 ๒๑๒ นายสนุน  นวมนิม่ 
 ๒๑๓ นายสมคิด  กิจพิทักษ 
 ๒๑๔ นายสมคิด  จันทรโปรง 
 ๒๑๕ นายสมคิด  นันทวงค 
 ๒๑๖ นายสมคิด  พลายงาม 
 ๒๑๗ นายสมจิตต  กลาหาญ 
 ๒๑๘ นายสมเจตต  ทองเมธา 
 ๒๑๙ นายสมชาย  คงทน 
 ๒๒๐ นายสมชาย  ไชยนันทน 
 ๒๒๑ นายสมชาย  นาคบุญ 
 ๒๒๒ นายสมชาย  นุยเพ็ง 

 ๒๒๓ นายสมชาย  บอยกระโทก 
 ๒๒๔ นายสมชาย  พันธโภชน 
 ๒๒๕ นายสมเดช  บรรดาศักด์ิ 
 ๒๒๖ นายสมนึก  เฉลิมพนัธ 
 ๒๒๗ นายสมนึก  ชโลธร 
 ๒๒๘ นายสมบัติ  อุดรไสว 
 ๒๒๙ นายสมบูรณ  ศรีหมอก 
 ๒๓๐ นายสมพงษ  ทิพศรีราช 
 ๒๓๑ นายสมพร  พึ่งเที่ยง 
 ๒๓๒ นายสมภพ  เหลาจําปา 
 ๒๓๓ นายสมร  สิงหก่ิง 
 ๒๓๔ นายสมวงค  นพแกว 
 ๒๓๕ นายสมศักด์ิ  ตออาษา 
 ๒๓๖ นายสมศักด์ิ  บัวลอย 
 ๒๓๗ นายสมศักด์ิ  มานะวะ 
 ๒๓๘ นายสมศักด์ิ  สรวมนาม 
 ๒๓๙ นายสมศักด์ิ  สังสมศักด์ิ 
 ๒๔๐ นายสมศักด์ิ  แสนสุข 
 ๒๔๑ นายสมศักด์ิ  หงษทอง 
 ๒๔๒ นายสมหมาย  เกตุสลวย 
 ๒๔๓ นายสมหมาย  ราชพึ่ง 
 ๒๔๔ นายสมหมาย  อินทรักษา 
 ๒๔๕ นายสมาน  ตุนาโปง 
 ๒๔๖ นายสมาน  วิทักขะ 
 ๒๔๗ นายสมาน  หอมหวาน 
 ๒๔๘ นายสลิ  ถ่ินเครือจีน 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๔๙ นายสวรรค  ชมกุล 
 ๒๕๐ นายสวาท  เฉียบแหลม 
 ๒๕๑ นายสะอาด  ศรีพลกรัง 
 ๒๕๒ นายสังวาลย  กันคํา 
 ๒๕๓ นายสัญญา  สุรภา 
 ๒๕๔ นายสันติ  สวัสดี 
 ๒๕๕ นายสากล  นราพล 
 ๒๕๖ นายสากล  มาพลาย 
 ๒๕๗ นายสายันต  แกวประกิจ 
 ๒๕๘ นายสาโรช  ศูนยจันทร 
 ๒๕๙ นายสําเนาว  เงินสมบัติ 
 ๒๖๐ นายสํารอง  สุขสําราญ 
 ๒๖๑ นายสําราญ  ชัยอํานาจ 
 ๒๖๒ นายสําราญ  ปานยอย 
 ๒๖๓ นายสําราญ  มาหล่ํา 
 ๒๖๔ นายสําราญ  เศษโถ 
 ๒๖๕ นายสําราญ  หาริกัน 
 ๒๖๖ นายสําราญ  อุนเพ็ชร 
 ๒๖๗ นายสี  สุดสุวรรณ 
 ๒๖๘ นายสุขสวัสด์ิ  โพธิ์ศรี 
 ๒๖๙ นายสุขะพันธ  ประเสริฐ 
 ๒๗๐ นายสุจินต  ทองแยม 
 ๒๗๑ นายสุดจอง  เสริมศรี 
 ๒๗๒ นายสุทัศน  เพ็ชรทะเล 
 ๒๗๓ นายสุทิน  จันทรตรี 
 ๒๗๔ นายสุทิน  ชลมุณ ี

 ๒๗๕ นายสุทิน  บุญช ู
 ๒๗๖ นายสุทิน  วันย่ิง 
 ๒๗๗ นายสุเทพ  บุญนก 
 ๒๗๘ นายสุเทพ  รัตนะ 
 ๒๗๙ นายสุเทพ  สุขเมือง 
 ๒๘๐ นายสุธรรม  ตุมทอง 
 ๒๘๑ นายสุธรรม  หนูทอง 
 ๒๘๒ นายสุนทร  ชูหน ู
 ๒๘๓ นายสุนทร  ศรีสุวรรณ 
 ๒๘๔ นายสุนัย  สวางพันธุ 
 ๒๘๕ นายสุเนตร  สุขานคร 
 ๒๘๖ นายสุพจน  ใจคํา 
 ๒๘๗ นายสุพจน  บุญตามชวย 
 ๒๘๘ นายสุพจน  เย่ียมมิตร 
 ๒๘๙ นายสุพจน  สมรอด 
 ๒๙๐ นายสุพล  แสนพนิจิ 
 ๒๙๑ นายสุเพ็ญ  เวียงวะลัย 
 ๒๙๒ นายสุภสิทธิ์  บุญรอดดิษฐ 
 ๒๙๓ นายสุภาพ  หาญฟาเลื่อน 
 ๒๙๔ นายสุรชัย  วัดนก 
 ๒๙๕ นายสุรพงศ  เดชตรีรัตน 
 ๒๙๖ นายสุรพล  พลายงาม 
 ๒๙๗ นายสุรินทร  พุมพวง 
 ๒๙๘ นายสุรินทร  มานุวงษ 
 ๒๙๙ นายสุรินทร  แสงดาว 
 ๓๐๐ นายสุวรรณ  สุระพัฒน 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๐๑ นายสุวิทย  จันทศิลป 
 ๓๐๒ นายสุวิทย  เทียมทิพร 
 ๓๐๓ นายเสง่ียม  แสนทวีสุข 
 ๓๐๔ นายเสนห  ปนทอง 
 ๓๐๕ นายเสนาะ  คํายอด 
 ๓๐๖ นายเสริมยศ  นิยมพนัธ 
 ๓๐๗ นายเสรี  บุญโต 
 ๓๐๘ นายเสรี  พึ่งพา 
 ๓๐๙ นายเสวก  เรืองทอง 
 ๓๑๐ นายโสภี  กองแกว 
 ๓๑๑ นายหนุย  ดีจันทึก 
 ๓๑๒ นายหนู  รักพงษ 
 ๓๑๓ นายหลา  ทองเจริญ 
 ๓๑๔ นายหลา  ทั่งทอง 
 ๓๑๕ นายหิรัญ  ทาเลิศ 
 ๓๑๖ นายเหมย  คําอาย 
 ๓๑๗ นายเหรียญ  หมื่นศิลป 
 ๓๑๘ นายใหญย่ิง  อินทพันธ 
 ๓๑๙ นายอดิสัย  ภาสุรกาญจน 
 ๓๒๐ นายอดุลย  พูนเพิ่ม 
 ๓๒๑ นายอดุลย  มั่นมาตร 
 ๓๒๒ นายอนันต  แคนเภา 
 ๓๒๓ นายอนันต  โชติศิริ 
 ๓๒๔ นายอนันต  เทียบทรง 
 ๓๒๕ นายอนันต  มแีสง 
 ๓๒๖ นายอนันต  เมฆคง 

 ๓๒๗ นายอนุสรณ  สอนบุตรนาค 
 ๓๒๘ นายอรรถกานต  โพชากรณ 
 ๓๒๙ นายอรรถพล  ทโยประการ 
 ๓๓๐ นายอราม  สังขสวาง 
 ๓๓๑ นายอัมพร  เฮ็งเส็ง 
 ๓๓๒ นายอํานวย  ซอนกลิ่น 
 ๓๓๓ นายอํานวย  ดีอุดม 
 ๓๓๔ นายอํานวย  ทั่งทิม 
 ๓๓๕ นายอํานวย  อรปญญา 
 ๓๓๖ นายอํานาจ  นาคสุข 
 ๓๓๗ นายอําพร  เข็มเงิน 
 ๓๓๘ นายอําพล  ภูริปาณิก 
 ๓๓๙ นายอําพัน  พลายงาม 
 ๓๔๐ นายอําพัน  ภูแกว 
 ๓๔๑ นายอิทธิพล  เกษสระนอย 
 ๓๔๒ นายอี๊ด  ยุทธยงค 
 ๓๔๓ นายอุกฤษณ  จีนะวิจารณะ 
 ๓๔๔ นายอุทัย  กิตติวงศเจริญ 
 ๓๔๕ นายอุทัย  เขษมสุนทร 
 ๓๔๖ นายอุธรณ  ตันเทียม 
 ๓๔๗ นายฮาสัน  เส็นทุย 
 ๓๔๘ นางกิตติมา  หลาบสุวรรณ 
 ๓๔๙ นางจรรยา  เปรมอําพล 
 ๓๕๐ นางจุฑารัตน  เพ็งอิ่ม 
 ๓๕๑ นางชลธิชา  เมอืงเกตุ 
 ๓๕๒ นางทัศนีย  อิม่เอี่ยมศรี 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๕๓ นางนนทพร  ธีรวงษไพบูลย 
 ๓๕๔ นางสาวบังเอิญ  มากแตง 
 ๓๕๕ นางบุญธรรม  ประกอบกิจ 
 ๓๕๖ นางสาวเบ็ญจา  เพ็ญสมบูรณ 
 ๓๕๗ นางประนอม  ลือประเสริฐ 
 ๓๕๘ นางปน  ตะวัน 
 ๓๕๙ นางปยวรรณ  เหมนุกูล 
 ๓๖๐ นางปยะพันธ  แกวสมบัติ 
 ๓๖๑ นางพเยาว  จีนะสุทธิ์ 
 ๓๖๒ นางสาวพรพิมล  ภูมิผาลา 
 ๓๖๓ นางสาวภคพรรณ  นุชภู 
 ๓๖๔ นางมาลี  ชาวไรออย 
 ๓๖๕ นางเมตตา  อังศุนาค 
 ๓๖๖ นางรัตนา  วีระรัตนตระกูล 
 ๓๖๗ นางวันทนีย  คุมศิริวงศ 
 ๓๖๘ นางวิลาวรรณ  แมนทอง 

 ๓๖๙ นางศรีสุรางค  งวนสําอางค 
 ๓๗๐ นางศศิธร  แตงปราณีต 
 ๓๗๑ นางสาวสมจิตร  แสงเพ็งเคน 
 ๓๗๒ นางสมนึก  เขตกระโทก 
 ๓๗๓ นางสาวสมลักษณ  เกษจรัล 
 ๓๗๔ นางสมศรี  อินทรโชติ 
 ๓๗๕ นางสมสมัย  สรสิทธิ์ 
 ๓๗๖ นางสาวสังวาลย  ไชยสมคุณ 
 ๓๗๗ นางสาวสุคนธรัตน  คําจีน 
 ๓๗๘ นางสุภาภรณ  สุขรุงเรือง 
 ๓๗๙ นางอรวรรณ  กิตติวรรธโนทัย 
 ๓๘๐ นางอริศรา  ดอนเจดีย 
 ๓๘๑ นางอัจฉรา  สิริเวชชะพันธ 
 ๓๘๒ นางสาวอุทัยทิพย  คูสุวรรณ 
 ๓๘๓ นางอุษา  รัมมะเจ็ด 
 ๓๘๔ นางเอมอร  สุกิจมงคลกุล  

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๖๘  ราย) 
 ๑ นายกมล  บางโม 
 ๒ นายกมลาสน  เนือ่งนุสนธิ ์
 ๓ นายกฤษณ  เมฆชาง 
 ๔ นายกลยุทธ  จันทรศรี 
 ๕ นายกวีชัย  อําไพ 
 ๖ นายกําธร  อภิรมย 
 ๗ นายกิ่ง  จันทรชูกลิ่น 
 ๘ นายกิตติ  รองสวัสด์ิ 
 ๙ นายกิตติชน  สนธินอก 

 ๑๐ นายเกรียงศักด์ิ  ไขประภาย 
 ๑๑ นายเกษม  เนื้อทอง 
 ๑๒ นายเกษมศักด์ิ  พลใจดี 
 ๑๓ นายเกียรติพัฒน  แปนพัด 
 ๑๔ นายโกศล  ปานเชื้อ 
 ๑๕ นายขจรศักด์ิ  พิมพประสาน 
 ๑๖ นายขวัญชัย  พรมรัศม ี
 ๑๗ นายขวัญยืน  เดชบุญ 
 ๑๘ นายคฑาวุธ  สุรินทรชมพ ู



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๙ นายคลาย  นอยนิตย 
 ๒๐ นายคะนอง  คํารังษี 
 ๒๑ นายคํากอง  จันดง 
 ๒๒ นายคํารณ  นครจันทร 
 ๒๓ นายจรินทร  วงษธัญญะ 
 ๒๔ นายจรูญ  พรมมา 
 ๒๕ นายจักรกฤษ  เทพพันธุ 
 ๒๖ นายจักรกฤษณ  จันทรเกวียน 
 ๒๗ นายจํานง  สิทธิชัย 
 ๒๘ นายจํานงค  ชอผูก 
 ๒๙ นายจํานงค  ญานปญญา 
 ๓๐ นายจําเนียน  ชูสงค 
 ๓๑ นายจําเนียร  ประสมศรี 
 ๓๒ นายจํารูญ  สุวรรณกาญจน 
 ๓๓ นายจําลอง  ไชยศรียา 
 ๓๔ นายเจริญ  จันทรสําเภา 
 ๓๕ นายเจริญ  จ้ีเงิน 
 ๓๖ นายเจษฎา  จันทรคลอย 
 ๓๗ นายฉลาด  กล่ํามวง 
 ๓๘ นายฉัตรชัย  แกวนอย 
 ๓๙ นายเฉลิม  ชวงโชติ 
 ๔๐ นายเฉลิมเกียรติ  ผลเกตุ 
 ๔๑ นายเฉลิมชัย  ฉายวรรณ 
 ๔๒ นายเฉลิมพล  อิ่มสมบัติ 
 ๔๓ นายเฉลียว  ดวงตุด 
 ๔๔ นายชวย  แสงเงิน 

 ๔๕ นายชัยทัศน  ทองเปรม 
 ๔๖ นายชัยภูมิ  บุญคง 
 ๔๗ นายชัยรัตน  นิพัทธโยธิน 
 ๔๘ นายชัยวัฒน  กองแปน 
 ๔๙ นายชยัวุฒิ  อินทรพยุง 
 ๕๐ นายชาญ  แอบกิ่ง 
 ๕๑ นายชาญชัย  แดนทอง 
 ๕๒ นายชาตรี  พิพัฒน 
 ๕๓ นายชานนท  กลอมจิตต 
 ๕๔ นายชํานาญ  กรานวงษ 
 ๕๕ นายชุมพล  จันทรดี 
 ๕๖ นายชุมพล  พูลเพิ่ม 
 ๕๗ นายชุมพล  มั่นที่สุด 
 ๕๘ นายชุมพล  วิชาชัย 
 ๕๙ นายชูชัย  ชูกลิน่ 
 ๖๐ นายชูสิทธิ์  ทิมกลางดอน 
 ๖๑ นายเชาวลิต  ชวยจันทร 
 ๖๒ นายเชาวลิต  ตลับนาค 
 ๖๓ นายเชิดศักด์ิ  สุขประเสริฐ 
 ๖๔ นายโชคชัย  กอนทรัพย 
 ๖๕ นายไชยโรจน  รอดแปน 
 ๖๖ นายไชยวัฒน  พุมพวง 
 ๖๗ นายซอลียูดิง  ดอเลาะ 
 ๖๘ นายณรงค  กรุณกิจ 
 ๖๙ นายณรงค  คําเกตุ 
 ๗๐ นายณรงค  เครือกองมาศ 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๗๑ นายณรงค  บัวหุน 
 ๗๒ นายณรงค  วิทยานุเคราะห 
 ๗๓ นายณรงค  อินน้ําหอม 
 ๗๔ นายณรงคศักด์ิ  สิทธิไกร 
 ๗๕ นายณัฐพล  ปานอําพันธ 
 ๗๖ นายเดช  อุตรัตน 
 ๗๗ นายเดน  กัณรักษา 
 ๗๘ นายแดง  ต๋ิวกระโทก 
 ๗๙ นายตวนมะ  นิแต 
 ๘๐ นายเตือน  สุขเกษม 
 ๘๑ นายถนัด  ละมัยกลาง 
 ๘๒ นายถาวร  เฉลยวิมาน 
 ๘๓ นายทนงค  สาแช 
 ๘๔ นายทรงวุฒิ  จริมา 
 ๘๕ นายทวี  โพธิ์ชัย 
 ๘๖ นายทวีป  บัววัฒน 
 ๘๗ นายทศพร  ทองคํา 
 ๘๘ นายทศพร  หอมพนัธ 
 ๘๙ นายทองสุข  พักชัย 
 ๙๐ นายทองอยู  ฟาแกว 
 ๙๑ นายทองอยู  มีพวง 
 ๙๒ นายทิวา  คุยเจริญ 
 ๙๓ นายเทอดทัย  แกวใส 
 ๙๔ นายเทอดศักด์ิ  ศรีเจริญ 
 ๙๕ นายเทียบ  เกตุแกว 
 ๙๖ นายธนนท  มาตุม 

 ๙๗ นายธนปตย  แสนกลา 
 ๙๘ นายธนรัตน  มีอนิทรถา 
 ๙๙ นายธนารัตน  คุมบุญนอย 
 ๑๐๐ นายธวัช  ธวัชไชย  
 ๑๐๑ นายธวัชชัย  ดีน้ําจืด 
 ๑๐๒ นายธวัชชัย  พิมพวัฒน 
 ๑๐๓ นายธวัชชัย  โพธิ์ทอง 
 ๑๐๔ นายธานี  แปนสุข 
 ๑๐๕ นายธารา  ราษฎรนิยม 
 ๑๐๖ นายธีระ  ชมบุญ 
 ๑๐๗ นายนพดล  กอนคํา 
 ๑๐๘ นายนรินทร  ไชยรัตน 
 ๑๐๙ นายนรินทร  เนตรสาย 
 ๑๑๐ นายนเรศ  มณีรอด 
 ๑๑๑ นายนฤชา  โสภาเจริญ 
 ๑๑๒ นายนอย  เหมือนรุง 
 ๑๑๓ นายนาตไตร  แสนกลา 
 ๑๑๔ นายนิตย  ยอดแกว 
 ๑๑๕ นายนิพนธ  จักรใจ 
 ๑๑๖ นายนิพนธ  ดิษฐอุดม 
 ๑๑๗ นายนิพนธ  วิจิตรบรรจง 
 ๑๑๘ นายนิพิฐพนธ  พิริยะกมล 
 ๑๑๙ นายนิยม  นัยเนตร 
 ๑๒๐ นายนิเวศน  สังขเรือง 
 ๑๒๑ นายนิสิต  ดําดวง 
 ๑๒๒ นายเนวิน  ภักดี 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๒๓ นายบวน  มีย่ิง 
 ๑๒๔ นายบวร  สุวรรณสาร 
 ๑๒๕ นายบวรเวช  ทีวะเวช 
 ๑๒๖ นายบัญชา  สายปน 
 ๑๒๗ นายบัณฑิต  คดชาคร 
 ๑๒๘ นายบัณฑิต  ศรีจักรโคตร 
 ๑๒๙ นายบันทัศน  บุญจันทรคง 
 ๑๓๐ นายบุญเกิด  เกษศรี 
 ๑๓๑ นายบุญชวย  เกลาโพธิ ์
 ๑๓๒ นายบุญชู  วงคกาฬสินธุ 
 ๑๓๓ นายบุญทอด  แซวจันทึก 
 ๑๓๔ นายบุญทํา  สิทธิประเสริฐ 
 ๑๓๕ นายบุญทิ้ง  รอดเที่ยง 
 ๑๓๖ นายบุญธรรม  กาวิชัย 
 ๑๓๗ นายบุญนํา  พระชัยอม 
 ๑๓๘ นายบุญเพ็ง  กระจายโภชน 
 ๑๓๙ นายบุญมี  แผนทอง 
 ๑๔๐ นายบุญยืน  พูลสวัสด์ิ 
 ๑๔๑ นายบุญยืน  มีเจริญ 
 ๑๔๒ นายบุญรอด  วงคสุพชัย 
 ๑๔๓ นายบุญเลี่ยน  เบิกบาน 
 ๑๔๔ นายบุญสม  ร่ืนเจริญ 
 ๑๔๕ นายบุญสืบ  คงอยู 
 ๑๔๖ นายประกาศิต  นิลเกตุ 
 ๑๔๗ นายประกิจ  เจริญใจ 
 ๑๔๘ นายประจวบ  กุนสันเทียะ 

 ๑๔๙ นายประจวบ  แกวจอหอ 
 ๑๕๐ นายประจวบ  พลุกระโทก 
 ๑๕๑ นายประจวบ  รักนุย 
 ๑๕๒ นายประจักษ  ปทมะสังข 
 ๑๕๓ นายประชุม  เพ็งภาค 
 ๑๕๔ นายประดิษฐ  อมสงคราม 
 ๑๕๕ นายประทิน  บุญยานยาว 
 ๑๕๖ นายประพา  ชูเพ็ง 
 ๑๕๗ นายประภัสสร  เจริญใจ 
 ๑๕๘ นายประภาส  ทองหลา 
 ๑๕๙ นายประภาส  พลอยประสงค 
 ๑๖๐ นายประยุทธ  ละมัยกลาง 
 ๑๖๑ นายประยูร  สายทองเพชร 
 ๑๖๒ นายประสบ  แนนแผน 
 ๑๖๓ นายประสพสุข  สุขสวัสด์ิ 
 ๑๖๔ นายประสิทธิ  หนองสุวรรณ 
 ๑๖๕ นายประสิทธิ์  เมม ี
 ๑๖๖ นายประสิทธิ์  ศรีสวัสด์ิ 
 ๑๖๗ นายประสิทธิ์  สุขสุเมฆ 
 ๑๖๘ นายประเสริฐ  สมนา 
 ๑๖๙ นายประเสริฐศิล  เชื้อตาพลอย 
 ๑๗๐ นายปราณีต  อุดง 
 ๑๗๑ นายปราโมทย  ณ  บางชาง 
 ๑๗๒ นายปรีชา  บัวหลาด 
 ๑๗๓ นายปรีดา  สีกา 
 ๑๗๔ นายผาน  ทอจะโปะ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๗๕ นายพงศทวี  แข็งแรง 
 ๑๗๖ นายพงษศักด์ิ  พงอุดทา 
 ๑๗๗ นายพงษศักด์ิ  พลัง 
 ๑๗๘ นายพงษศักด์ิ  โพธิสุทธิ 
 ๑๗๙ นายพงษศักด์ิ  อินทรสังข 
 ๑๘๐ นายพรชัย  โกมารกุล  ณ  นคร 
 ๑๘๑ นายพรชัย  จิตชาญพิทักษ 
 ๑๘๒ นายพรชัย  สุวรรณชาตรี 
 ๑๘๓ นายพรศักด์ิ  ทองเมธา 
 ๑๘๔ นายพวง  แกวขุนทอง 
 ๑๘๕ นายพัด  ดางเหลา 
 ๑๘๖ นายพิชัย  พันธุแกวทอง 
 ๑๘๗ นายพิน  จันทรนอย 
 ๑๘๘ นายพิน  อนิจ๋ิว 
 ๑๘๙ นายพิภพ  โฉมบุตร 
 ๑๙๐ นายเพิ่ม  เปรมทอง 
 ๑๙๑ นายไพบูลย  คงหนู 
 ๑๙๒ นายไพรวัลย  เชื้อจันทึก 
 ๑๙๓ นายไพรัช  คงขันธ 
 ๑๙๔ นายไพรัช  ศรีสวัสด์ิ 
 ๑๙๕ นายไพรัช  โสดาลวน 
 ๑๙๖ นายไพโรจน  ทองศรี 
 ๑๙๗ นายไพสนธิ์  หวังสมัคร 
 ๑๙๘ นายภักดี  อินมณเฑียร 
 ๑๙๙ นายภานุวัฒน  แสนตา 
 ๒๐๐ นายภิไชย  ศรีอํานวย 

 ๒๐๑ นายภูวนาถ  บุญเปรม 
 ๒๐๒ นายมงคล  พลอยสุกใส 
 ๒๐๓ นายมณฑล  อินทชื่น 
 ๒๐๔ นายมณี  อนิทรกุล 
 ๒๐๕ นายมนัส  แกวนิ่ม 
 ๒๐๖ นายมนูญ  แดงศรี 
 ๒๐๗ นายมะตอเฮ  ดูมีแด 
 ๒๐๘ นายมากือตา  เจะมามะ 
 ๒๐๙ นายมาณพ  ป.ปาน 
 ๒๑๐ นายมานพ  เกิดแยม 
 ๒๑๑ นายมานพ  วิริยะพงศ 
 ๒๑๒ นายมานพ  แวนสุวรรณ 
 ๒๑๓ นายมานะ  วันสัก 
 ๒๑๔ นายมานัส  สุดสวาสด์ิ 
 ๒๑๕ นายมานิตย  แกวพวง 
 ๒๑๖ นายมาโนช  พากเพียร 
 ๒๑๗ นายมาโนช  สโมสร 
 ๒๑๘ นายยงยุทธ  คําศรี 
 ๒๑๙ นายยนต  ยอดฉุน 
 ๒๒๐ นายยุทธนา  แสงจันดา 
 ๒๒๑ นายยุทธพล  รักบุญ 
 ๒๒๒ นายรวิเทพ  เทวภักด์ิ 
 ๒๒๓ นายระพู  บัญญัติศิลป 
 ๒๒๔ นายรังสรรค  จิราพงษ 
 ๒๒๕ นายรัสมี  คําคุย 
 ๒๒๖ นายราวี  ออนโยน 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๒๗ นายรุงโรจน  โชติสวัสด์ิ 
 ๒๒๘ นายรุงศักด์ิ  เฮงประดิษฐ 
 ๒๒๙ นายรุงอรุณ  สบูทอง 
 ๒๓๐ นายเริงพล  รัตนทองโรจน 
 ๒๓๑ นายเรืองชัย  เอี่ยมเพ็ชร 
 ๒๓๒ นายเรืองศักด์ิ  เรืองอรุณ 
 ๒๓๓ นายฤชัย  โลหะพันธ 
 ๒๓๔ นายละมุล  ฆังวารี 
 ๒๓๕ นายลักษณเทพ  ทุมกิจจะ 
 ๒๓๖ นายเลิศ  กลิ้งกระโทก 
 ๒๓๗ นายเลิศณรงค  วงศมาลัย 
 ๒๓๘ นายวงค  แสนโบราณ 
 ๒๓๙ นายวรรณศักด์ิ  พรหมสุข 
 ๒๔๐ นายวรา  ขวัญแกว 
 ๒๔๑ นายวัชรินทร  ไชยศรีหา 
 ๒๔๒ นายวัชรินทร  พรามพร้ิง 
 ๒๔๓ นายวัธนะ  คําสวัสด์ิ 
 ๒๔๔ นายวันเฉลิม  ไชยชนะ 
 ๒๔๕ นายวาสุเทพ  เจริญกิจ 
 ๒๔๖ นายวิจิต  แซเตีย 
 ๒๔๗ นายวิจิตต  หนูสิงห 
 ๒๔๘ นายวิจิตร  ศรีเพ็ชร 
 ๒๔๙ นายวิชัย  กล่ําจันทร 
 ๒๕๐ นายวิชัย  บุญศรี 
 ๒๕๑ นายวิชา  แตมทอง 
 ๒๕๒ นายวิเชียร  ธรรมเจริญ 

 ๒๕๓ นายวิเชียร  อรรถศิริ 
 ๒๕๔ นายวิเชียร  อินทรจันทร 
 ๒๕๕ นายวิทนต  สังขพงษ 
 ๒๕๖ นายวิทยา  พรหมวาส 
 ๒๕๗ นายวินัย  กุลหินต้ัง 
 ๒๕๘ นายวิโรจน  กําลังมาก 
 ๒๕๙ นายวิลาศ  จันทรอินทร 
 ๒๖๐ นายวิศรุติ  เกตุมณี 
 ๒๖๑ นายวีระ  เอกระ 
 ๒๖๒ นายวีระพันธ  เอี่ยมงาม 
 ๒๖๓ นายวีระวัฒน  อวนสอาด 
 ๒๖๔ นายวุฒิชัย  ทูลพุทธา 
 ๒๖๕ นายศรีทาน  เขียวธรรมรงค 
 ๒๖๖ นายศักด์ิชัย  ฉัตรทอง 
 ๒๖๗ นายศักด์ิชัย  ศรนรินทร 
 ๒๖๘ นายศิขริน  ภางคสอาด 
 ๒๖๙ นายศิริโชค  รุงอรุณ 
 ๒๗๐ นายศิริวัฒน  เรืองศรี 
 ๒๗๑ นายศุภลักษณ  เยาวนารถ 
 ๒๗๒ นายศุภอรรถ  ทองศรีนาค 
 ๒๗๓ นายสนธิชัย  ธรรมภิบาลอุดม 
 ๒๗๔ นายสนาม  แจงเล็ก 
 ๒๗๕ นายสมคิด  คงอิ้ว 
 ๒๗๖ นายสมจิตร  ย้ิมกลิ่ม 
 ๒๗๗ นายสมใจ  หนูทอง 
 ๒๗๘ นายสมชาย  ชูเมือง 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๗๙ นายสมชาย  ตะวงค 
 ๒๘๐ นายสมชาย  มีระลึก 
 ๒๘๑ นายสมชาย  ยุงหนู 
 ๒๘๒ นายสมชาย  ศรีวิชา 
 ๒๘๓ นายสมชาย  ศรีสุวรรณ 
 ๒๘๔ นายสมชาย  สุทัศน 
 ๒๘๕ นายสมบูรณ  ขัดสมิง 
 ๒๘๖ นายสมปอง  บุญเพชรแกว 
 ๒๘๗ นายสมพงษ  มารมย 
 ๒๘๘ นายสมพงษ  สอนอินทร 
 ๒๘๙ นายสมพร  ยอดสนิท 
 ๒๙๐ นายสมภพ  พันทวีหก 
 ๒๙๑ นายสมภาร  ถิตยพิพิธ 
 ๒๙๒ นายสมยศ  สุขสุมิตร 
 ๒๙๓ นายสมร  สิงหาทอ 
 ๒๙๔ วาที่รอยตรี  สมรัตน  เหมวิเชียร 
 ๒๙๕ นายสมศักด์ิ  เหลาออน 
 ๒๙๖ นายสมศักด์ิ  อินคง 
 ๒๙๗ นายสมศึก  ศักด์ิจาย 
 ๒๙๘ นายสรศักด์ิ  โสมชาต 
 ๒๙๙ นายสรายุธ  โหเฉ่ือย 
 ๓๐๐ นายสราวุธ  ดามาพงษ 
 ๓๐๑ นายสราวุธ  นิลกําแหง 
 ๓๐๒ นายสวาง  สงกุล 
 ๓๐๓ นายสวาท  แพรสี 
 ๓๐๔ นายสอาด  คํามณี 

 ๓๐๕ นายสัญชัย  มุงสังเกตุ 
 ๓๐๖ นายสัญญา  ภูเทพคํา 
 ๓๐๗ นายสัมพันธ  เจริญสุข 
 ๓๐๘ นายสาคร  ภิญโญรัตนโชติ 
 ๓๐๙ นายสาธิตย  รังทอง 
 ๓๑๐ นายสานนท  ศัลยพงษ 
 ๓๑๑ นายสานิตย  สินโพธิ์ 
 ๓๑๒ นายสายชล  มีสมสิบ 
 ๓๑๓ นายสายัน  พงษพรต 
 ๓๑๔ นายสายันต  หวานเหลือ 
 ๓๑๕ นายสําราญ  ญาณประสพ 
 ๓๑๖ นายสําราญ  วรรณเริก 
 ๓๑๗ นายสําเริง  ภูศิริ 
 ๓๑๘ นายสิทธิชัย  ผูกจันทร 
 ๓๑๙ นายสิทธิโชติ  โตโคกสูง 
 ๓๒๐ นายสิน  ชุมแคลว 
 ๓๒๑ นายสิรินธร  ชุมคช 
 ๓๒๒ นายสีมาพงศ  ทิมเจริญ 
 ๓๒๓ นายสุขวัฒน  แสงบัวเผื่อน 
 ๓๒๔ นายสุชาติ  จิตรเกษม 
 ๓๒๕ นายสุชาติ  เตชะนอย 
 ๓๒๖ นายสุชาติ  ทองสพร่ัง 
 ๓๒๗ นายสุชาติ  ทองเสง 
 ๓๒๘ นายสุชาติ  พุมหอย 
 ๓๒๙ นายสุชาติ  วงศสุวรรณ 
 ๓๓๐ นายสุชิน  มะกล่ําแดง 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๓๑ นายสุชิน  วงษเอี่ยม 
 ๓๓๒ นายสุชีพ  บรรณทอง 
 ๓๓๓ นายสุดสาคร  ศิริคง 
 ๓๓๔ นายสุทัศน  อุนแทน 
 ๓๓๕ นายสุทิพ  จันทรเพ็ชร 
 ๓๓๖ นายสุเทพ  ศรีสุข 
 ๓๓๗ นายสุธี  นุยจ่ัน 
 ๓๓๘ นายสุนทร  มีสุข 
 ๓๓๙ นายสุนทร  แสนสมบัติ 
 ๓๔๐ นายสุพจน  ดีศรี 
 ๓๔๑ นายสุพจน  นาคพงษ 
 ๓๔๒ นายสุพจน  ศรีวะรมย 
 ๓๔๓ นายสุพล  นัยมิตร 
 ๓๔๔ นายสุพัฒน  สินปรุ 
 ๓๔๕ นายสุภี  ชํานาญ 
 ๓๔๖ นายสุรชัย  การถาง 
 ๓๔๗ นายสุรพล  อมาตยกุล 
 ๓๔๘ นายสุรสิทธิ์  เจริญสุข 
 ๓๔๙ นายสุรสิทธิ์  ทองขาว 
 ๓๕๐ นายสุระชัย  ดวงพิมพ 
 ๓๕๑ นายสุระชัย  สุขสมสิน 
 ๓๕๒ นายสุรัตน  ทองภู 
 ๓๕๓ นายสุรินทร  คงแกว 
 ๓๕๔ นายสุวิช  เข็มทอง 
 ๓๕๕ นายสุวิทย  สิงหนันท 
 ๓๕๖ นายเสถียน  พร้ิงชัยภูมิ 

 ๓๕๗ นายเสถียร  ดวงจันทร 
 ๓๕๘ นายเสภา  สุวรรณ 
 ๓๕๙ นายเสมียน  ผาสุข 
 ๓๖๐ นายแสวง  เลื่อนลอย 
 ๓๖๑ นายโสภณ  ศรีคงแกว 
 ๓๖๒ นายโสรัจ  พงศจันทรเสถียร 
 ๓๖๓ นายหงส  พรหมสวัสด์ิ 
 ๓๖๔ นายหนูไกร  ทบโม 
 ๓๖๕ นายหนูพิน  นาสุบิน 
 ๓๖๖ นายหาญศิลป  บัวขวัญ 
 ๓๖๗ นายอดุลยรัตน  เรืองเดช 
 ๓๖๘ นายอดุลย  จันเทาว 
 ๓๖๙ นายอดุลย  พุมทอง 
 ๓๗๐ นายอนันต  ยอดบุญ 
 ๓๗๑ นายอนิรุจน  อนิทวงศ 
 ๓๗๒ นายอนุ  โหเฉ่ือย 
 ๓๗๓ นายอนุกูล  ประสงคสุข 
 ๓๗๔ นายอนุชาติ  สรรพเลิศ 
 ๓๗๕ นายอนุศักด์ิ  กลิน่แพทยกิจ 
 ๓๗๖ นายอภิชาต  ศรีขวา 
 ๓๗๗ นายอภิชาต  นาคะเกศ 
 ๓๗๘ นายอภินันท  ภูเทพคํา 
 ๓๗๙ นายอรุณ  เขาโคกกรวด 
 ๓๘๐ นายอรุณ  ทองแดง 
 ๓๘๑ นายอับดุลเลาะ  มะยีแต 
 ๓๘๒ นายอัมมร  ซุนหอง 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๘๓ นายอานนท  บุลประพันธ 
 ๓๘๔ นายอาวุฒิ  ทองคุย 
 ๓๘๕ นายอํานวยโชค  จันทโกศล 
 ๓๘๖ นายอํานาจ  วิริยะพงศ 
 ๓๘๗ นายอํานาจ  อยูไทย 
 ๓๘๘ นายอําไพ  ชุมสวัสด์ิ 
 ๓๘๙ นายอิทธิพล  จันทรคณา 
 ๓๙๐ นายอุดม  รุงแจง 
 ๓๙๑ นายอุทัย  สืบศรี 
 ๓๙๒ นายอุมา  ชอเชิดชูวงศ 
 ๓๙๓ นายเอี๋ยว  กองสูงเนิน 
 ๓๙๔ นางสาวกนกวรรณ  มีแสนสัตย 
 ๓๙๕ นางกรรณิการ  โอทาริก 
 ๓๙๖ นางสาวกัญญาณัฐ  แสงใส 
 ๓๙๗ นางกัลยกร  พิมเสนาะ 
 ๓๙๘ นางกาญจนา  สีสองสม 
 ๓๙๙ นางสาวกาญดา  รอตลมูล 
 ๔๐๐ นางจรรยา  คงศาลา 
 ๔๐๑ นางจารุวรรณ  ธรรมสอน 
 ๔๐๒ นางจาลิณี  ออนแกว 
 ๔๐๓ นางจิตสุภา  รังพนัสสัก 
 ๔๐๔ นางฉวีวรรณ  เนียมประชา 
 ๔๐๕ นางชนิกา  ศศิธร 
 ๔๐๖ นางสาวชลนาฎ  นาคเพช็รพูล 
 ๔๐๗ นางดารัตน  ยศศรียา 
 ๔๐๘ นางดาริกา  พวงเขียว 

 ๔๐๙ นางสาวดุจเดือน  ขจรงาม 
 ๔๑๐ นางตสิตา  ชัยวิรัช 
 ๔๑๑ นางทองใบ  แจงตระกูล 
 ๔๑๒ นางทัศนีย  บุญเจียม 
 ๔๑๓ นางสาวธนพร  สุวรรณวิจิตร 
 ๔๑๔ นางธาดา  ทั่งเหล็ก 
 ๔๑๕ นางนพมาศ  สุจรูญ 
 ๔๑๖ นางนอย  วีระหงส 
 ๔๑๗ นางสาวนัชฎาพร  เถาวราม 
 ๔๑๘ นางนัดดา  มีจันโท 
 ๔๑๙ นางนุชนารถ  สืบเชียง 
 ๔๒๐ นางสาวบัวทอง  อิทธิกุล 
 ๔๒๑ นางบุปผา  ชาวเชียงขวาง 
 ๔๒๒ นางบุปผา  ทิพยเทพ 
 ๔๒๓ นางประไพ  ชอบประดิษฐ 
 ๔๒๔ นางประไพ  ยินดีสังข 
 ๔๒๕ นางปรารถนา  โสภณ 
 ๔๒๖ นางปริชาติ  จันทรา 
 ๔๒๗ นางสาวพนอ  เผือกออน 
 ๔๒๘ นางพัชรินทร  บุญยัง 
 ๔๒๙ นางสาวพัชรี  สุขมาก 
 ๔๓๐ นางพิมพพรรณ  ราตรีพฤกษ 
 ๔๓๑ นางภัทรา  ทิตะระ 
 ๔๓๒ นางมะลิวัน  รัตนะพันธุ 
 ๔๓๓ นางมานิตย  ธนสุคนธ 
 ๔๓๔ นางสาวมาลี  เนตรทอง 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๔๓๕ นางรัฎฐา  แดงสาย 
 ๔๓๖ นางสาวรุงทิวา  ชัยโรจน 
 ๔๓๗ นางสาววดี  สินเปยง 
 ๔๓๘ นางวนิดา  หอมอม 
 ๔๓๙ นางวิจิตร  ปตตะ 
 ๔๔๐ นางวิภาดา  หอมอม 
 ๔๔๑ นางวิมลลักษณ  เสาศิริ 
 ๔๔๒ นางวิไลวรรณ  พุธจันทร 
 ๔๔๓ นางศมนีย  บุญคงทน 
 ๔๔๔ นางศรีวัฒนา  คงคืน 
 ๔๔๕ นางศศิธร  จันทรแกว 
 ๔๔๖ นางศศิธร  โภชกรณ 
 ๔๔๗ นางศิริลักษณ  แกวผลึก 
 ๔๔๘ นางสมร  ร่ืนเริง 
 ๔๔๙ นางสาวสมฤทัย  กลมเกลี้ยง 
 ๔๕๐ นางสาวสาคร  ทับใจดี 
 ๔๕๑ นางสายทอง  สุนทรวณิชกุล 

 ๔๕๒ นางสายรุง  โฉมสําเภา 
 ๔๕๓ นางสําเนียง  จันทรขามปอม 
 ๔๕๔ นางสุจิตรา  แสงสุม 
 ๔๕๕ นางสุดา  ดวงโสน 
 ๔๕๖ นางสุภาพ  กิริยา 
 ๔๕๗ นางสาวสุมาลี  แมดสถาน 
 ๔๕๘ นางสาวเสาวลักษณ  ศรแสง 
 ๔๕๙ นางแสงจันทร  อินภุชงค 
 ๔๖๐ นางโสภา  หวานเหลือ 
 ๔๖๑ นางอทิตยา  โสภิพันธุ 
 ๔๖๒ นางอนงนาฎ  สมพรผาสุข 
 ๔๖๓ นางสาวอรทัย  กลมสัมฤทธิ์ 
 ๔๖๔ นางอรทัย  ทองลับแลง 
 ๔๖๕ นางอัญชลี  ปานมณ ี
 ๔๖๖ นางสาวอาภรณ  อักษรเนยีม 
 ๔๖๗ นางอํานวย  ชูสกุล 
 ๔๖๘ นางอําพันธ  เทียนทอง 

 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายธนะสิทธิ์  ธีรโรจนเดชาชัย  ๒ นายละเอียด  พันธพรหม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘  ราย) 
 ๑ นายคํานึง  แชมสุดชีพ 
 ๒ นายจินดา  แพงกลิ่น 
 ๓ นายชื่น  บํารุงนา 
 ๔ นายประดุจ  ณ  นาน 

 ๕ นายปราโมทย  แสงมี 
 ๖ นายพงษศักด์ิ  โกลาวัลย 
 ๗ นายวิชัย  คําหงษา 
 ๘ นายสรรเสริญ  สุดประเสริฐ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๙ นายสังวาลย  แกวหอม 
 ๑๐ นายสินธิ์  ปติรัตน 
 ๑๑ นายสุทิน  อวมงามทรัพย 
 ๑๒ นายสุพล  ศรีสุข 
 ๑๓ นายสุมิตร  สมปอง 

 ๑๔ นายสุวัฒน  สิทธิศิลป 
 ๑๕ นายอดิศักด์ิ  ถูกจิตต 
 ๑๖ นายอภิรมย  เชยบุญรอด 
 ๑๗ นายอรัญ  แสงอุทัศน 
 ๑๘ นายอําพล  มัชฌมิา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 
 ๑ นายภิรมย  ศรีศักดา 
 ๒ นายมนัส  โขนสกุล 

 ๓ นายเสริมทรัพย  แสงกระจาง 
 ๔ นายอมรเทพ  คชสิงห 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 
 ๑ นายจําเรียน  ศรีวิเศษ 
 ๒ นายชาญ  โพธิ์ศรี 
 ๓ นายธีระ  เหมืองหลิ่ง 
 ๔ นายประมวล  วาป 

 ๕ นายพีระพันธ  นาเจริญ 
 ๖ นายสนธิ์  ปติรัตน 
 ๗ นายสิทธิชัย  ชุนประเสริฐ 
 ๘ นายสุชาติ  บุตรโดย 

 
กรมประมง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๑  ราย) 
 ๑ นายจวน  คําสุวรรณโณ 
 ๒ นายจักรกฤษ  ผองศรี 
 ๓ นายจํารูญ  สุวรรณกุล 
 ๔ นายจําเริญ  จําปาทอง 
 ๕ นายฉุน  พิมงา 
 ๖ นายชรัต  ควรประสิทธิ์ 
 ๗ นายชาตรี  คําดี 
 ๘ นายณรงค  ต้ังชั้ว 
 ๙ นายณัฐสิทธิ์  แสงอรุณ 
 ๑๐ นายตุลา  พันธครู 

 ๑๑ นายทองเมือง  สีดา 
 ๑๒ นายธารา  นิจศรีวงศ 
 ๑๓ นายนิคม  คุมม ี
 ๑๔ นายนิคม  มณเฑียรทอง 
 ๑๕ นายบุญถม  โจยสา 
 ๑๖ นายประกิต  ฉายศรี 
 ๑๗ นายประเชาว  คุยเจริญ 
 ๑๘ นายประพันธ  ซ่ือสัตย 
 ๑๙ นายปรารมย  ชินกุล 
 ๒๐ นายปรีชา  พัวพานิช 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๑ นายปรีชา  สุขกิริยา 
 ๒๒ นายมวน  อนิทฉิม 
 ๒๓ นายวรีรัตนพร  มวงอยู 
 ๒๔ นายวุฒิ  สุดสังข 
 ๒๕ นายเวทย  เพชรทอง 
 ๒๖ นายสมควร  จินกระวีร 
 ๒๗ นายสมควร  สุขขัง 
 ๒๘ นายสมชาย  มีสะอาด 
 ๒๙ นายสมพร  สุขเอม 
 ๓๐ นายสมศักด์ิ  มั่นแพ 
 ๓๑ นายสมาน  ยลถวิล 
 ๓๒ นายสยาม  นิ่มทอง 
 ๓๓ นายสังเวียน  ไตเมฆ 
 ๓๔ นายสุชาติ  บุญโต 
 ๓๕ นายสุเทพ  เผาหนอง 
 ๓๖ นายสุบรรณ  ภูธรศรี 

 ๓๗ นายสุรกี  เสลาหอม 
 ๓๘ นายสุรชัย  ยาทิพย 
 ๓๙ นายสุวรรณ  กาลสมสิน 
 ๔๐ นายสุวรรณ  วีระพงษ 
 ๔๑ นายสุวัฒน  อาวรธรรม 
 ๔๒ นายโสดา  ราชาไกร 
 ๔๓ นายหนู  กําสมุทร 
 ๔๔ นายหาญ  เหล็กดี 
 ๔๕ นายอนันต  ชอบจิตร 
 ๔๖ นายอาทิตย  ทองผิว 
 ๔๗ นายอาย  คิดอาน 
 ๔๘ นายอํานวย  อินทรสุคนธ 
 ๔๙ นางไฉไล  ศรีจันทรโฉม 
 ๕๐ นางปรีดา  จุลมณีโชติ 
 ๕๑ นางวิมล  แกวแหวน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๑  ราย) 
 ๑ นายกมล  จันบัว 
 ๒ นายกมล  ประยงคหอม 
 ๓ นายกองไพร  ศรีฤกษ 
 ๔ นายกอด  อวนตุย 
 ๕ นายกิตติศักด์ิ  อุนชิน 
 ๖ นายเกรียงไกร  ทรายงาม 
 ๗ นายเกรียงศักด์ิ  บุญประมวญ 
 ๘ นายเกษม  แกวนิม่ 
 ๙ นายโกวิท  ดาราศร 

 ๑๐ นายคลอง  ภูพัด 
 ๑๑ นายจรัญ  ชัยสุริยงค 
 ๑๒ นายจักรกฤษณ  มาลัย 
 ๑๓ นายจํารัส  จรูญแสง 
 ๑๔ นายชวลิต  คุมเสม 
 ๑๕ นายชัยวัฒน  พึ่งเจริญ 
 ๑๖ นายชาลี  เมนขํา 
 ๑๗ นายณรงค  เผือกจีน 
 ๑๘ นายดิเรก  เขตรการณ 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๙ นายแดง  แกวบุตรตา 
 ๒๐ นายตอน  บัวกลา 
 ๒๑ นายถนอม  พรมอารีย 
 ๒๒ นายทองพูน  รันนัน 
 ๒๓ นายทัศนัย  ทศันศึกษา 
 ๒๔ นายธนสันต  ทองสะอาด 
 ๒๕ นายธเนศภณ  คุมไขน้ํา 
 ๒๖ นายนคร  นิยุตรานนท 
 ๒๗ นายนพดล  ศรีดําขลิบ 
 ๒๘ นายนริศ  วรรณรัตน 
 ๒๙ นายนิยม  นิลสุวรรณ 
 ๓๐ นายบรรจง  คําทอง 
 ๓๑ นายบัญชา  ชัยนิตย 
 ๓๒ นายบัว  สอนแกว 
 ๓๓ นายบุญชวย  ทาทอง 
 ๓๔ นายบุญธรรม  นกเถื่อน 
 ๓๕ นายประยูร  ชูวัลย 
 ๓๖ นายประยูร  ทิพยรอด 
 ๓๗ นายประสาท  แสงศรีราช 
 ๓๘ นายประสิทธิ์  กันคุม 
 ๓๙ นายประสิทธิ์  จันทรอราม 
 ๔๐ นายประเสริฐ  เภตราเสถียร 
 ๔๑ นายปรีชา  เซ๊ียะสกุล 
 ๔๒ นายปรีดา  สมสนุก 
 ๔๓ นายเปลี่ยน  บุญเหลือ 
 ๔๔ นายผอง  อบมา 

 ๔๕ นายพยนต  จันทรเอี่ยม 
 ๔๖ นายพัลลภ  ขาวสุทธิ์ 
 ๔๗ นายเพร่ือง  ทนงาน 
 ๔๘ นายโพธิ์เงิน  เผือกจีน 
 ๔๙ นายไพบูลย  คลายจินดา 
 ๕๐ นายไพยนต  สุวรรณไตรย 
 ๕๑ นายไพสันต  แพงศร 
 ๕๒ นายมณี  บุญคุม 
 ๕๓ นายเมธี  พูลทจิตร 
 ๕๔ นายยงยุทธ  เกิดแกว 
 ๕๕ นายรังสรรค  คงพารา 
 ๕๖ นายรังสรรค  บุญเส่ียง 
 ๕๗ นายรําไพ  เสาวพรรณ 
 ๕๘ นายละออง  อันประเสริฐ 
 ๕๙ นายเล็ก  รัตติโชติ 
 ๖๐ นายวิจิตร  มาสศร 
 ๖๑ นายวิชัย  เปรมจิตต 
 ๖๒ นายวิเชียร  จันทรบํารุง 
 ๖๓ นายวินัย  สามารถ 
 ๖๔ นายวินัย  อัมพรดิษฐ 
 ๖๕ นายวิรัตน  นันทวงศ 
 ๖๖ นายวิลัย  แพงคําแสน 
 ๖๗ นายวิวัฒน  นิยุทตรานนท 
 ๖๘ นายวิสิทธิ์  สวางเนตร 
 ๖๙ นายวิสุทธิ์  ใจวังโลก 
 ๗๐ นายวีรชัย  อินนนัทะ 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๗๑ นายสมคิด  พวงเกิด 
 ๗๒ นายสมชาย  ชื่นนอย 
 ๗๓ นายสมชาย  อุดทา 
 ๗๔ นายสมบูรณ  หนอจันทร 
 ๗๕ นายสมพงษ  จายประโคน 
 ๗๖ นายสมพร  กุลทอง 
 ๗๗ นายสมพร  ไกรแกว 
 ๗๘ นายสมัคร  สิมมา 
 ๗๙ นายสวงค  ขําศิริ 
 ๘๐ นายสวิท  เอี่ยมสําอางค 
 ๘๑ นายสามารถ  แจมจันทร 
 ๘๒ นายสํารวย  วิทมาสิงห 
 ๘๓ นายสุขเกษม  วงษพชน ี
 ๘๔ นายสุโชติ  เชื้อแกวจินดา 
 ๘๕ นายสุดใจ  เฉลิมสุข 
 ๘๖ นายสุเทพ  ภูฤทธิ ์

 ๘๗ นายสุเทพ  รุงกระจาง 
 ๘๘ นายสุเทพ  ใสดวง 
 ๘๙ นายสุพัฒน  โพธิไพจิตร 
 ๙๐ นายสุภาพ  ใครลามเมา 
 ๙๑ นายสุรินทร  จุฑามาตย 
 ๙๒ นายสุวัธน  สารสืบ 
 ๙๓ นายเสถียร  วะสุรีย 
 ๙๔ นายเสนห  จันน้ําทวม 
 ๙๕ นายเสริม  ใหมยะ 
 ๙๖ นายโสภณ  ธันวานนท 
 ๙๗ นายอมร  พิลาแกว 
 ๙๘ นายอรุณ  แสนทวีสุข 
 ๙๙ นายเอนก  นาคสมบูรณ 
๑๐๐ นายเอนก  อาจวิชัย 
๑๐๑ นายแอด  แกวประดิษฐ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐๑  ราย) 
 ๑ นายกําจร  สุขพุม 
 ๒ นายกิ่งกาน  ยากองโค 
 ๓ นายเกริกฤทธิ์  บุญฤทธิ ์
 ๔ นายเกรียงไกร  แสงทา 
 ๕ นายโกสิทธิ์  เพ็ญพิบูลรัตนา 
 ๖ นายขวัญชัย  สมนาม 
 ๗ นายคมกฤช  คําประดิษฐ 
 ๘ นายคํารณ  อุมสุข 
 ๙ นายจรัส  ถนอมนาม 

 ๑๐ นายจรูญ  มีกิริยา 
 ๑๑ นายจันทรโชติ  บุญประเสริฐ 
 ๑๒ นายจีระศักด์ิ  แกวทอง 
 ๑๓ นายเฉลิมพล  อินพนัทัง 
 ๑๔ นายชนก  ทองแท 
 ๑๕ นายชัยวัฒน  วงษฝูง 
 ๑๖ นายชํานาญ  จารุเศรณีย 
 ๑๗ นายชิตร  พาทอง 
 ๑๘ นายชูชาติ  สาหราย 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๙ นายชูศักด์ิ  แซล้ิม 
 ๒๐ นายชูศักด์ิ  ทับพรหม 
 ๒๑ นายณรงค  จันทรแสง 
 ๒๒ นายณรงค  มีแปน 
 ๒๓ นายดําริห  กรวยสวัสด์ิ 
 ๒๔ นายเดนดวง  ไหมสุข 
 ๒๕ นายทนงศักด์ิ  คงเจริญ 
 ๒๖ นายทวี  พยัคฆศิริ 
 ๒๗ นายธนวัฒน  วงษางาม 
 ๒๘ นายธนัท  สิริสรานนท 
 ๒๙ นายนิวัฒน  ชูพงศ 
 ๓๐ นายบุญธรรม  อินทะเสม 
 ๓๑ นายบุญมี  สิงหแกว 
 ๓๒ นายบุญเลิศ  เงินขาว 
 ๓๓ นายบุญสง  ก่ิงวงษา 
 ๓๔ นายบุญสงค  อุชุภาพ 
 ๓๕ นายประกิจ  อยูประเสริฐ 
 ๓๖ นายเผือก  ศรีพระยา 
 ๓๗ นายพงษศักด์ิ  จิตเจริญ 
 ๓๘ นายพิสิทธิ์  จันทรสาขา 
 ๓๙ นายพีรพงศ  ผดุงกาญจน 
 ๔๐ นายไพฑูรย  ทองแปน 
 ๔๑ นายไพบูลย  ปานสวย 
 ๔๒ นายภูริน  ปลื้มจิตต 
 ๔๓ นายยุทธิวงศ  จิระธรรมอุทัย 
 ๔๔ นายรณชัย  ปราณี 

 ๔๕ นายรอมือลี  กูนา 
 ๔๖ นายเลิศชาย  ดนตรี 
 ๔๗ นายวชิรพันธ  สาระรัตน 
 ๔๘ นายวรชาติ  ชูพงศ 
 ๔๙ นายวรรณรบ  คําภา 
 ๕๐ นายวรุณ  จารวัฒน 
 ๕๑ นายวสันต  ฤทธินาคา 
 ๕๒ นายวสันต  เหลืองสุข 
 ๕๓ นายวัลลภ  สิตานุรักษ 
 ๕๔ นายวิชัย  จันสังสา 
 ๕๕ นายวิชาญ  เปรมจิตต 
 ๕๖ นายวิทยา  สวนตะโก 
 ๕๗ นายวิรศักด์ิ  รัตนบุรี 
 ๕๘ นายวิรัตน  ชื่นจิตร 
 ๕๙ นายวิวรรธน  ธรรมวิชิต 
 ๖๐ นายวิษณุ  เอี่ยวเจริญ 
 ๖๑ นายศตวรรษ  แสงเลข 
 ๖๒ นายศราวุทย  บํารุงทรัพย 
 ๖๓ นายศักด์ิชัย  อินทรทศัน 
 ๖๔ นายศิริวุฒิ  บํารุงชาติ 
 ๖๕ นายสกนธ  โพธิ์ทอง 
 ๖๖ นายสนั่น  เลือดขุนทด 
 ๖๗ นายสมเกียรต์ิ  เอี่ยมสุวรรณ 
 ๖๘ นายสมควร  แจงจิตร 
 ๖๙ นายสมใจ  ชุมทอง 
 ๗๐ นายสมชาย  แกวอําไพ 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๗๑ นายสมพงษ  มีแปน 
 ๗๒ นายสมพร  ศรีทองชื่น 
 ๗๓ นายสมศักด์ิ  ควรประสิทธิ์ 
 ๗๔ นายสมศักด์ิ  พัฒนาสันต 
 ๗๕ นายสัญชัย  เสนาพล 
 ๗๖ นายสมารถ  เจริญไทย 
 ๗๗ นายสิทธิพงศ  อาษา 
 ๗๘ นายสิริวัฒน  สุสรดิษฐ 
 ๗๙ นายสุติวัตร  บุญทั่ง 
 ๘๐ นายสุเทพ  คงพิทักษ 
 ๘๑ นายสุธี  เทียมเพ็ง 
 ๘๒ นายสุพจน  สุวรรณภักดี 
 ๘๓ นายสุพรรณ  แพรงสันเทียะ 
 ๘๔ นายสุรกิจ  สุภาลักษณ 
 ๘๕ นายสุรัตน  แสงไกร 
 ๘๖ นายสุวัฒน  แกมมงคล 

 ๘๗ นายเสกสรรค  บุญมาก 
 ๘๘ นายเสริมพันธ  อยูคง 
 ๘๙ นายเสวี  วัยลาภ 
 ๙๐ นายโสวัตร  สียาฤทธิ์ 
 ๙๑ นายอนันต  อนิทรนอย 
 ๙๒ นายอนุ  ทองหอ 
 ๙๓ นายอนุภาพ  อมรกุล 
 ๙๔ นายอาคม  กุลทอง 
 ๙๕ นายอิสราชัย  จิตโมลีรัตน 
 ๙๖ นายอุบล  ทวาศรี 
 ๙๗ นางกัลชิญา  สีสระกาล 
 ๙๘ นางสาวนงนุช  เสาหิน 
 ๙๙ นางลําไพ  เพ็งใย 
 ๑๐๐ นางวรรณี  เมืองแกว 
 ๑๐๑ นางสมหวัง  หนูบูรณ 

 
กรมปศุสัตว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๘  ราย) 
 ๑ นายโกศล  นามอุตวงษ 
 ๒ นายควง  วงษกลม 
 ๓ นายคําตัน  จงเทพ 
 ๔ นายจรัส  ฉายแกว 
 ๕ นายจํารัส  พรจันเทา 
 ๖ นายจําเริญ  ลาทาสูตร 
 ๗ นายจิรศักด์ิ  วงษา 

 ๘ นายฉลอง  สีลอด 
 ๙ นายแฉลม  ขมัน 
 ๑๐ นายชาญ  ยศสุรินทร 
 ๑๑ นายชูศักด์ิ  คําปลิก 
 ๑๒ นายณรงค  เกาสังข 
 ๑๓ นายณรงค  โชคสวัสด์ิ 
 ๑๔ นายดําริ  พรหมสวรรค 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๕ นายทองใบ  วิเศษศรี 
 ๑๖ นายเที่ยง  วิไชย 
 ๑๗ นายธรรณดิษฐ  รัตนกิจ 
 ๑๘ นายนิรันดร  ทองจินดา 
 ๑๙ นายบุญตา  โสมาบุตร 
 ๒๐ นายบุญมี  บัตรพันชะนะ 
 ๒๑ นายบุญยัง  เคาโคน 
 ๒๒ นายบุญสม  จิตตใจฉํ่า 
 ๒๓ นายบุญสม  ทับทรวง 
 ๒๔ นายประชิต  ปฐมนาม 
 ๒๕ นายประทีป  ทองอยู 
 ๒๖ นายประนอม  ลําพองพวง 
 ๒๗ นายประสิทธิ์  ทับทรวง 
 ๒๘ นายพรชัย  วัฒนวิทโยภาส 
 ๒๙ นายไพบูลย  เทพ 
 ๓๐ นายไพศาล  วัฒนกุลัง 
 ๓๑ นายฟน  อวมอินทร 
 ๓๒ นายมนัส  ทับทมิ 
 ๓๓ นายมังกร  ศิริชัย 
 ๓๔ นายมุกดา  ทรงนิโครธ 
 ๓๕ นายยินดี  ยุยฉิม 
 ๓๖ นายวิเชียร  ทัศนา 
 ๓๗ นายวิหาร  ขอพลกลาง 
 ๓๘ นายวีรพล  บุตรตะโตน 
 ๓๙ นายวีระพันธ  โคตรพันธ 
 ๔๐ นายศักดา  สังวาลย 
 ๔๑ นายศักด์ิสิทธิ์  สาลี 

 ๔๒ นายศุรพล  ทวีวิกยการ 
 ๔๓ นายสงวน  อูจอหอ 
 ๔๔ นายสงา  ใจสะอาด 
 ๔๕ นายสมชาติ  อรุณพูลทรัพย 
 ๔๖ นายสมบัติ  เศษทาว 
 ๔๗ นายสมบุญ  ภาวะกุล 
 ๔๘ นายสมัด  ศรีโฉม 
 ๔๙ สิบตรี  สมาน  ปงม ี
 ๕๐ นายสมาน  อินตะสงค 
 ๕๑ นายสวัสด์ิ  บุญทํา 
 ๕๒ นายสวาง  พิริยะสุทธิ์ 
 ๕๓ นายสําอางค  สุขเนาวรัตน 
 ๕๔ นายสิทธิชัย  อากรกิจพัฒนากร 
 ๕๕ นายเสารศร  กานเหลือง 
 ๕๖ นายหนูรัตน  นามมุงคุณ 
 ๕๗ นายอนุศักด์ิ  พิมพพันธุ 
 ๕๘ นายอภิเชษฐ  ชะเกตุ 
 ๕๙ นายอรุ  คําไพรศรี 
 ๖๐ นายอรุณ  ผลคํา 
 ๖๑ นายอักษร  ศรีหาญ 
 ๖๒ นายอุทัย  ธรรมมานนท 
 ๖๓ นายเอียด  จันทรแกว 
 ๖๔ นางจินดา  แกวแจม 
 ๖๕ นางระเบียบ  จีระจิตร 
 ๖๖ นางรัตนา  ศาสตรประสิทธิ์ 
 ๖๗ นางวาริณี  แพงกุล 
 ๖๘ นางสาวสุวรรณา  จันทรบูรณะศิริ 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๘  ราย) 
 ๑ นายกัมพล  นิเต็ม 
 ๒ นายกําแหง  นพรัตน 
 ๓ นายเคน  ลาสีทัด 
 ๔ นายจํานงค  บุญมาก 
 ๕ นายจําเนียร  สมมะลวน 
 ๖ นายจํารัตน  เสียงล้ํา 
 ๗ นายชะโลม  ทุมขุนทด 
 ๘ นายแซง  ใจสุข 
 ๙ นายเต็ก  แซล้ิม 
 ๑๐ นายถวัลย  ทองขาว 
 ๑๑ นายถวิล  มีนาม 
 ๑๒ นายถิน  จอดนอก 
 ๑๓ นายทรงสวัสด์ิ  จันทศรี 
 ๑๔ นายทองดี  ปาทุมา 
 ๑๕ นายนที  จิตตงามขํา 
 ๑๖ นายนุย  รัตนสุวรรณ 
 ๑๗ นายบดินทร  บูละ 
 ๑๘ นายบํารุง  หลักอินทร 
 ๑๙ นายบุญเติม  สําเภา 
 ๒๐ นายบุญเพ็ง  นิลเนตร 
 ๒๑ นายบุญมี  จินตเวก 
 ๒๒ นายบุญหนา  พะนะลาภ 
 ๒๓ นายประชัน  ประเสริฐสังข 
 ๒๔ นายประดิษฐ  เชขุนทด 

 ๒๕ นายประสาน  คงพยัคฆ 
 ๒๖ นายประสิทธิ์  เสนาวงษ 
 ๒๗ นายพายับ  รับแสง 
 ๒๘ นายมานพ  เรือนใหม 
 ๒๙ นายเยาว  ขํานเรศ 
 ๓๐ นายรักษ  โชติกมาศ 
 ๓๑ นายฤทธิ์ศักด์ิ  ภาราสถิตย 
 ๓๒ นายลวน  ยศพนัธ 
 ๓๓ นายไล  ทรงกระสินธุ 
 ๓๔ นายวงเดือน  พฤฒาจารย 
 ๓๕ นายวิเชียร  คําใบ 
 ๓๖ นายวิเชียร  วงษชมภู 
 ๓๗ นายวิเชียร  สมกลิ่น 
 ๓๘ นายวินัย  อินทรีย 
 ๓๙ นายวิรงค  กลิ่นหอม 
 ๔๐ นายศักศิริ  จันเสม 
 ๔๑ นายสงา  ภาษี 
 ๔๒ นายสมคิด  ทิมทอง 
 ๔๓ นายสมจิตร  ตวงครบุรี 
 ๔๔ นายสมชาย  ดาราศรี 
 ๔๕ นายสมชาย  พรส่ี 
 ๔๖ นายสมชาย  ศรีจันทรงาม 
 ๔๗ นายสมนึก  แกวม ี
 ๔๘ นายสมบูรณ  พูลแกว 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๔๙ นายสมพงษ  จิตสถิ่น 
 ๕๐ นายสมวาส  ชํานาญมาก 
 ๕๑ นายสมศักด์ิ  ใจรักษา 
 ๕๒ นายสมหมาย  บัวดวง 
 ๕๓ นายสมาน  จิตรจํานงค 
 ๕๔ นายสวิด  มูลชาลี 
 ๕๕ นายสังวาลย  เปยชาติ 
 ๕๖ นายสัมพันธ  ประสิทธิ์นุย 
 ๕๗ นายสายใจ  บุรีรักษา 
 ๕๘ นายสํารวย  เสือยันต 

 ๕๙ นายสุวรรณ  แตงออน 
 ๖๐ นายเสนห  เนื่องวัง 
 ๖๑ นายเหรียญ  ทวีชัย 
 ๖๒ นายเหียน  สาโร 
 ๖๓ นายอดุลย  แพวขุนทด 
 ๖๔ นายอนุสรณ  ดํารงฤทธิ์ 
 ๖๕ นายอูด  ปญญาเยาว 
 ๖๖ นายเฮียง  หงษวิเศษ 
 ๖๗ นางสมร  โพธิ์เพชร 
 ๖๘ นางอาภรณ  ทองธรรมชาติ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๕  ราย) 
 ๑ นายกิตติศักด์ิ  ศรีบุญสง 
 ๒ นายโกมล  นวลคง 
 ๓ นายขุน  คาระมาตย 
 ๔ นายจรูญ  บุตรจรัญ 
 ๕ นายจิระศักด์ิ  ไชยแปน 
 ๖ นายเจียรนัย  เกตุพิมล 
 ๗ นายเฉลิม  ทิพยวรรณ 
 ๘ นายชวง  เกษแกว 
 ๙ นายชวน  ภูมิโคกรักษ 
 ๑๐ นายชาญชัย  ชนิทัตโต 
 ๑๑ นายชาลี  ภูหิรัญ 
 ๑๒ นายชิงชัย  วงศสวาง 
 ๑๓ นายณรงค  ขุมเกาะ 
 ๑๔ นายณรงค  โคตรทะจักร 
 ๑๕ นายณัฐวุฒิ  ชมุศรี 

 ๑๖ นายเตียงศักด์ิ  ภูเงิน 
 ๑๗ นายถนอม  นาคนาคา 
 ๑๘ นายทองสุข  พรบุบผา 
 ๑๙ นายเทียรชัย  โรยภิรมย 
 ๒๐ นายนคร  วงคคําจันทร 
 ๒๑ นายนิคม  บัวเหมอืน 
 ๒๒ นายนิพนธ  ไชยคันธา 
 ๒๓ นายนิเวช  ศิริทรัพย 
 ๒๔ นายบรรค  ศรีเพ็ง 
 ๒๕ นายบรรจง  สมบุญ 
 ๒๖ นายบุญชวย  พลจันทึก 
 ๒๗ นายบุญชู  จุมพล 
 ๒๘ นายบุญมี  คงแกว 
 ๒๙ นายบุญฤทธิ์  ขุนชํานาญ 
 ๓๐ นายประเด็น  ศาลาฤทธิ ์



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๑ นายประทีป  ศิริทรัพย 
 ๓๒ นายประยูร  พันธะ 
 ๓๓ นายประเสริฐ  ยารักษ 
 ๓๔ นายประเสริฐ  สองเปง 
 ๓๕ นายประเสริฐ  สุภะเกษ 
 ๓๖ นายปรีชา  นุนแกว 
 ๓๗ นายปญญา  ปรีชาชน 
 ๓๘ นายปน  หนูจิตร 
 ๓๙ นายพรชัย  พวงศรี 
 ๔๐ นายพรสวรรณ  เรณู 
 ๔๑ นายพลทอง  สมัครการ 
 ๔๒ นายพะเยาว  ทองกลัด 
 ๔๓ นายพิเชษฐ  ผางจันทรดา 
 ๔๔ นายไพรัตน  อยูเอี่ยม 
 ๔๕ นายไพศาล  งานลอ 
 ๔๖ นายภิรมย  คงสุวรรณ 
 ๔๗ นายมงคล  ยวนเมือง 
 ๔๘ นายมณเฑียร  กลับประยูร 
 ๔๙ นายมณเฑียร  นิลสุวรรณ 
 ๕๐ นายมนัส  รอดไพบูลย 
 ๕๑ นายมโน  ชูภู 
 ๕๒ นายมานัส  บูรพารัตน 
 ๕๓ นายมานิตย  นุชเฟอง 
 ๕๔ นายยงค  บุญเฉย 
 ๕๕ นายวิทยา  สวัสด์ิศรี 
 ๕๖ นายวิทยา  สุขพันธ 

 ๕๗ นายวิสุทธิ์  สุขกําเหนิด 
 ๕๘ นายศราวุธ  บูรณวิทย 
 ๕๙ นายสกุลพันธ  ศรีสวัสด์ิ 
 ๖๐ นายสมเกียรติ  ชูหนู 
 ๖๑ นายสมจิตต  ภูกัน 
 ๖๒ นายสมชาย  อินทเชื้อ 
 ๖๓ นายสมเดช  สมบูรณ 
 ๖๔ นายสมบุญ  บุญญบาล 
 ๖๕ นายสมปราชญ  ยอดชุมสุวรรณ 
 ๖๖ นายสมภพ  กระตุฤกษ 
 ๖๗ นายสมศักด์ิ  คําปวทา 
 ๖๘ นายสมัย  อางสมบูรณ 
 ๖๙ นายสรวุฒิ  ศรีสุวรรณ 
 ๗๐ นายสวัสด์ิ  เรืองหิรัญ 
 ๗๑ นายสวาง  หนองแส 
 ๗๒ นายสัมพันธ  สาทเจริญ 
 ๗๓ นายสัมฤทธิ์  มณีรัตน 
 ๗๔ นายสายันต  จิตดี 
 ๗๕ นายสีดา  งามพิษ 
 ๗๖ นายสุคนธ  จักพัด 
 ๗๗ นายสุชิต  ลํายองพันธ 
 ๗๘ นายสุพจน   เต้ียทอง 
 ๗๙ นายสุภาส  คงคาภิรมย 
 ๘๐ นายสุรัตน  ใจรักษา 
 ๘๑ นายเสกสรร  สุวรรณทวี 
 ๘๒ นายโสภณ  ผลพฤกษา 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๘๓ นายไสว  บุญญานุพงศ 
 ๘๔ นายอํานวย  นอยวิสัย 

 ๘๕ นายอินจันทร  เพ็ชรแสนงาม 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๓  ราย) 
 ๑ นายกมลศักด์ิ  ทับเรือง 
 ๒ นายขวัญชัย  แกวปญญา 
 ๓ นายชัยพฤกษ  เฉลิมชัยมนตรี 
 ๔ นายชาติชาย  วังศรี 
 ๕ นายโชคอนันต  คงกระพันธ 
 ๖ นายตอศักด์ิ  ศรีศวร 
 ๗ นายธนวรรธน  ยมวัน 
 ๘ นายธนวัฒน  ดิษฐบรรจง 
 ๙ นายพิเชษฐ  ทองสมอนิทร 
 ๑๐ นายไพรวัลย  บัวศรี 
 ๑๑ นายมาก  จีนตุม 
 ๑๒ นายมานะศักด์ิ  ธรรมพรอย 

 ๑๓ นายวิทยา  คงสัมมา 
 ๑๔ นายวิวัฒน  ทองราย 
 ๑๕ นายสนั่น  สรอยสระคู 
 ๑๖ นายสมชัย  พัฒนกุลเกียรติ 
 ๑๗ นายสมนึก  จวบบุญ 
 ๑๘ นายสมพร  สุวรรณะ 
 ๑๙ นายสุชาติ  รอญยุทธ 
 ๒๐ นายสุพจน  ผอนตาม 
 ๒๑ นายอภิชัย  ธุระเทศ 
 ๒๒ นายอินทูล  อนิตะใจ 
 ๒๓ นางชูลีพร  เวชพราหมณ 

 
กรมพัฒนาที่ดิน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๐  ราย) 
 ๑ นายคําดี  ยอดสุบรรณ 
 ๒ นายใจ  แดงวงศ 
 ๓ นายดวงเนตร  คะมะณี 
 ๔ นายถวิล  จายนวล 
 ๕ นายทองดี  เข่ือนเพชร 
 ๖ นายทองพูน  ภูเฮืองแกว 
 ๗ นายธนชัย  ศิริเมฆา 
 ๘ นายบวร  รมเย็น 

 ๙ นายบุญโชติ  เอี่ยมสอาด 
 ๑๐ นายบุญเที่ยง  ไวยโภชน 
 ๑๑ นายบุญรัตน  เปรมกิจ 
 ๑๒ นายบุญเลิศ  ตุยวงศ 
 ๑๓ นายปฏินันท  บุญยืน 
 ๑๔ นายประเสริฐ  อินปนบุตร 
 ๑๕ นายพนม  วงศคําจันทร 
 ๑๖ นายยงยุทธ  สุภารี 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๗ นายยนต  สนธิรักษ 
 ๑๘ นายเรืองฤทธิ์  โสภากร 
 ๑๙ นายวิชัย  นนทวงษา 
 ๒๐ นายวิทยา  มุสิกสูตร 
 ๒๑ นายสงา  คําโมะ 
 ๒๒ นายสนิท  พวงระยา 
 ๒๓ นายสมศักด์ิ  ปูปนตา 

 ๒๔ นายสานิต  คําชมภู 
 ๒๕ นายสุทิน  จันทรปญญา 
 ๒๖ นายอาคม  โสระสิงห 
 ๒๗ นายอุดม  แสงเมือง 
 ๒๘ นางนฤมล  วิจิตขจี 
 ๒๙ นางนิภา  ทัพไชย 
 ๓๐ นางอรุณี  อรุณ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๐  ราย) 
 ๑ นายเกตุ  คงคานอย 
 ๒ นายจํานงค  ย้ิมผึ้ง 
 ๓ นายถาวร  อุปชฌาย 
 ๔ นายทวีศักด์ิ  ศรีมงคลบูลย 
 ๕ นายทองดี  สนามพล 
 ๖ นายธงชัย  จันทรแกว 
 ๗ นายธวัชชัย  จันทรวัฒน 
 ๘ นายบรรเจิด  ตันเจริญ 
 ๙ นายบุญมี  จันทวัง 
 ๑๐ นายบุญรอด  หาญเชิงคา 
 ๑๑ นายบุญโลม  แวนเพชร 
 ๑๒ นายบุญเสริม  ศรีมุข 
 ๑๓ นายประกิจ  ไชยโชติ 
 ๑๔ นายประเสริฐ  งามวงศ 
 ๑๕ นายไพฑูรย  คลังพระศรี 

 ๑๖ นายไพโรจน  อรรคนิตย 
 ๑๗ นายเรวัตร  พยาราษฎร 
 ๑๘ นายลําพู  ทาน้ําต้ืน 
 ๑๙ นายวิชัย  อินทรพานชิย 
 ๒๐ นายวิเชียร  ปรีชา 
 ๒๑ นายวิรัตน  สุขสมร่ืน 
 ๒๒ นายสมชาติ  กันทาธรรม 
 ๒๓ นายสมนึก  คงคาหลวง 
 ๒๔ นายสมปอง  พิมพิสาร 
 ๒๕ นายสมพร  ชัยเนตร 
 ๒๖ นายสิทธิ์  ดีผาย 
 ๒๗ นายสุขสันต  วรรณอําไพ 
 ๒๘ นายอุดม  คําสัน 
 ๒๙ นายอุดม  ภูศรี 
 ๓๐ นายอุทัยสิน  สายตรง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕  ราย) 
 ๑ นายกมล  จิระสุข 
 ๒ นายทรงชัย  มีลักษณ 

 ๓ นายทวิชัย  คําชมภู 
 ๔ นายนพดล  วรสิษฐ 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๕ นายประมวน  จังจิต 
 ๖ นายประเสริฐ  จรดอน 
 ๗ นายปญญา  หวาวันจาร 
 ๘ นายวิจารณ  สุวรรณัง 
 ๙ นายวิรัตน  ผงสินสุ 
 ๑๐ นายวีระศักด์ิ  แพงสุย 

 ๑๑ นายสมคิด  ปาปวน 
 ๑๒ นายสุรพงษ  โสตะบรรณ 
 ๑๓ นายสุวิทย  สีคราม 
 ๑๔ นายอาสา  น้ําวน 
 ๑๕ นางสาวอัษฎางค  เมี่ยงมุกข 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔  ราย) 
 ๑ นายขวัญชัย  ชัยศิริ 
 ๒ นายขันชัย  มณฑาทอง 
 ๓ นายชูพงศ  เกษตรสุนทร 
 ๔ นายถาวร  บุญปน 
 ๕ นายธันยบูรณ  บัวงาม 
 ๖ นายประยงค  นกแยม 
 ๗ นายพีรยุทธ  โคกทอง 

 ๘ นายยุเพียร  สมีนอย 
 ๙ นายสมใจ  ไฝชัยภูม ิ
 ๑๐ นายสมภพ  ครองกิจการ 
 ๑๑ นายสายัณห  มวงใหม 
 ๑๒ นายสําเริง  ฤทธิศร 
 ๑๓ นายอนุกูล  เรืองเจริญ 
 ๑๔ นางนิรามัย  พลีกระบัง 

 
กรมวิชาการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓  ราย) 
 ๑ นายชัยยุทธ  พาก่ํา 
 ๒ นายชุมพล  บุญเจริญ 
 ๓ นายชูเกียรติ  เสือพันธุ 
 ๔ นายโชคชัย  รุงชัยยันต 
 ๕ นายดํารงค  มาลีลัย 
 ๖ นายถาวร  นวลจันทร 
 ๗ นายทวีชาติ  ลายกลาง 

 ๘ นายประเสริฐ  แสวงดี 
 ๙ นายสุรินทร  เครือแกว 
 ๑๐ นายอนันต  ทิพน ี
 ๑๑ นายอนันต  นามเมือง 
 ๑๒ นายอํานวย  เลิศผล 
 ๑๓ นายอินปน  วงศเทพ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๒  ราย) 
 ๑ นายกัมพล  ฉัตรชัยวงศ  ๒ นายเกษม  เทพศิริ 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓ นายจาตุรงค  เปลวทอง 
 ๔ นายจิตจํานงค  พันธสูง 
 ๕ นายเฉลียว  ศิริธรรม 
 ๖ นายชลอ  มแีสง 
 ๗ นายชลูด  สถิตย 
 ๘ นายชอน  บัวสาย 
 ๙ นายณรงคชัย  มินศิริ 
 ๑๐ นายดนัย  เสือเอก 
 ๑๑ นายดํารงค  โรจนสิงห 
 ๑๒ นายทวิช  ชุมในใจ 
 ๑๓ นายเทียบ  พลโยธา 
 ๑๔ นายธงชัย  คําปอ 
 ๑๕ นายธนภัทร  เวชมะโน 
 ๑๖ นายธนารัตน  ธรรมโกศล 
 ๑๗ นายนิคม  จันทรพุย 
 ๑๘ นายบุญเกิด  ใจแกว 
 ๑๙ นายบุญเหลือ  ยนตอินทร 
 ๒๐ นายประจักษ  จันทเลิศ 
 ๒๑ นายประเดิม  อนุชาติ 
 ๒๒ นายประมวล  ยอนโคกสูง 

 ๒๓ นายประสิทธิ์  พินสุวรรณ 
 ๒๔ นายประเสริฐ  ทาวเชื้อลาว 
 ๒๕ นายปรารภ  เทพหนู 
 ๒๖ นายปรีชา  สรรพสัตย 
 ๒๗ นายปยะ  เขมะคราม 
 ๒๘ นายพเยาว  สถิตย 
 ๒๙ นายพันลอง  สีตางคํา 
 ๓๐ นายไพเลิศ  พาทีไพเราะ 
 ๓๑ นายมานิตย  ปกเกตุ 
 ๓๒ นายราคม  รอดคุม 
 ๓๓ นายวิเชียร  แสงสวาง 
 ๓๔ นายสมเกียรติ  ภานุมาศ 
 ๓๕ นายสมพงษ  แจงดี 
 ๓๖ นายสายคูณ  สมรักษ 
 ๓๗ นายสายันต  ศิริมงคล 
 ๓๘ นายสุทัน  สุจิตโต 
 ๓๙ นายเสรี  ชื่นชม 
 ๔๐ นางนารี  บุญยนิตย 
 ๔๑ นางบังอร  ต้ังจิตรตรง 
 ๔๒ นางเพลินพิศ  คุณทรัพย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๙  ราย) 
 ๑ นายจเด็ด  สําราญราษฎร 
 ๒ นายจํานาญ  คงมี 
 ๓ นายชาตรี  มณีจันทร 
 ๔ นายชิน  จันทะผล 
 ๕ นายไชยวัฒน  หาญสุริย 

 ๖ นายณรงค  ปุยออด 
 ๗ นายถิ่นไทย  ชุมพล 
 ๘ นายทนง  ซุนเจา 
 ๙ นายทศพล  ขันแกว 
 ๑๐ นายธนิต  ขีดเขียน 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๑ นายธวัชชัย  ปองญาติ 
 ๑๒ นายบรรจง  กรดมี 
 ๑๓ นายเบญจพล  ละเอียดออน 
 ๑๔ นายประดิษฐ  เสียงล้ํา 
 ๑๕ นายปรีชา  ไทยเจริญ 
 ๑๖ นายปรีดา  สัตยซ่ือ 
 ๑๗ นายผัน  โคกเด่ียว 
 ๑๘ นายพจน  วงษจรูญ 
 ๑๙ นายพิน  จันรุณ 
 ๒๐ นายไพโรจน  สุขไตรรัตน 
 ๒๑ นายภูธร  คําพิลา 
 ๒๒ นายมาโนช  เงินม ี
 ๒๓ นายวิชาญ  พราหมชม 
 ๒๔ นายศักดา  ดีลน 
 ๒๕ นายศักด์ิชาติ  ลอยทอง 
 ๒๖ นายสถาพร  นรินยา 
 ๒๗ นายสมชาย  อิ่มแสวง 
 ๒๘ นายสัญญาลักษณ  ผานจอหอ 
 ๒๙ นายสายมาน  ใจแสง 
 ๓๐ นายสุกิจ  หันพันตู 

 ๓๑ นายสุเทพ  ศรีวิชัย 
 ๓๒ นายสุพจน  ฉัตรศรี 
 ๓๓ นายสุภชัย  แสนตรี 
 ๓๔ นายโสพงษ  หาดทวายการ 
 ๓๕ นายโสภณ  อาษาดี 
 ๓๖ นายอนวัตน  บุญคง 
 ๓๗ นายอรุณ  จันทรโชติ 
 ๓๘ นายอุทัย  อุระเกตุ 
 ๓๙ นางขันตา  เขงวา 
 ๔๐ นางสาวจันทรสุดา  อรุณภัย 
 ๔๑ นางทิพยวรรณ  สุขสวัสด์ิ 
 ๔๒ นางนารี  บัววิชัยศิลป 
 ๔๓ นางสาวรุจิรา  นิลสม 
 ๔๔ นางวารุณี  เอื้อสุวรรณ 
 ๔๕ นางสาววีรวรรณ  บางวิรัตน 
 ๔๖ นางศุภภร  โทมณี 
 ๔๗ นางสมใจ  พูลปน 
 ๔๘ นางสุมาลี  ภาโสภะ 
 ๔๙ นางเสาวนิตย  วุนสีแซง 

 
กรมสงเสริมการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๖  ราย) 
 ๑ นายจรูญ  คงพันธ 
 ๒ นายแฉลม  ภวังสวัสด์ิ 
 ๓ นายชยัญ  กรมศิลป 

 ๔ นายชัยวัฒน  อรรคเนตร 
 ๕ นายชาญชัย  รัศมิทัต 
 ๖ นายทวี  หลักแกว 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๗ นายทองทิพย  ไทยแท 
 ๘ นายบรรจง  รัตนปญญา 
 ๙ นายบรรจง  แสนใจกลา 
 ๑๐ นายบรรเลง  อุปลา 
 ๑๑ นายบุญเชิด  แกวศรี 
 ๑๒ นายบุญสนอง  ศรีจิตร 
 ๑๓ นายประจักร  พินิจการ 
 ๑๔ นายประทิน  ชูวิเชียร 
 ๑๕ นายประภัทร  เรืองแกว 
 ๑๖ นายประมาณ  ภูนุช 
 ๑๗ นายประเสริฐ  แสงกระจาง 
 ๑๘ นายผล  วงศพุทธ 
 ๑๙ นายพินิจ  กันทะอุโมงค 
 ๒๐ นายไพฑูรย  วงษทองดาว 
 ๒๑ นายไพโรจน  นวลหิน 

 ๒๒ นายเย็น  สาธุพันธ 
 ๒๓ นายวิชัย  ขุนทอง 
 ๒๔ นายวิชัย  ชูชาง 
 ๒๕ นายวิชัย  ทองคุม 
 ๒๖ นายสมนึก  เงินเจริญ 
 ๒๗ นายสมพร  กุลบุตร 
 ๒๘ นายสมศักด์ิ  แยมวันเพ็ง 
 ๒๙ นายสําราญ  ปานเนียม 
 ๓๐ นายสิงห  ศรีรักษา 
 ๓๑ นายอภิชาติ  กระด่ิงสาย 
 ๓๒ นายอาจหาญ  รัศมิทัต 
 ๓๓ นายอําพล  ปญญาคง 
 ๓๔ นายอุทัย  เศลารักษ 
 ๓๕ นางสาวนันทนา  ลิขิตมาน 
 ๓๖ นางวันทนี  แกวลอยมา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๓  ราย) 
 ๑ นายจักรวาล  บูรณธัญญ 
 ๒ นายจํานอง  สุบินมิตร 
 ๓ นายจําลอง  ประสงคธรรม 
 ๔ นายจิน  จันทนิมาธร 
 ๕ นายจิรเดช  สุขกิจ 
 ๖ นายชลอ  โฉมยงค 
 ๗ นายชูชาติ  แสงสุข 
 ๘ นายธวัชชัย  คงเปยม 
 ๙ นายธีระพล  มงคลพิพัฒน 
 ๑๐ นายบรรทูล  ชลประเสริฐ 

 ๑๑ นายประจักษ  มะนาว 
 ๑๒ นายประสิทธิ์  แสนกิ่ว 
 ๑๓ นายพงศจักร  แจงโพธิ์นาค 
 ๑๔ นายพรหมมาตร  หงษนอย 
 ๑๕ นายพล  กันทะชัย 
 ๑๖ นายพีระเดช  จุลหิรัญ 
 ๑๗ นายไพบูลย  สืบพันธโกย 
 ๑๘ นายมาฆะ  จุยพุทธา 
 ๑๙ นายวีระศักด์ิ  มูลชัยลังการ 
 ๒๐ นายสมชาย  พุมพัว 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๑ นายสมนึก  อุนไธสง 
 ๒๒ นายสรศักด์ิ  กิติกุศล 
 ๒๓ นายสัญญา  โชคบัณฑิต 
 ๒๔ นายสิทธิพร  รัตนพาหุ 
 ๒๕ นายสุชาติ  ยะเลาะห 
 ๒๖ นายสุเทพ  จินราช 
 ๒๗ นายสุธน  ไทยแท 

 ๒๘ นายสุรพล  ธุระสิทธิ์ 
 ๒๙ นายสุริยา  ยะเลาะห 
 ๓๐ นายอิทธิพล  ภักดีพิพัฒน 
 ๓๑ นางจันทรทิรา  นพดล 
 ๓๒ นางนภา  จังเลิศคณาพงศ 
 ๓๓ นางประไพ  เสือประสงค 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖  ราย) 
 ๑ นายเคียงศิริ  โสภารัตนากุล 
 ๒ นายจักรกฤษณ  นกทอง 
 ๓ นายธนกฤษ  แจมดาราศรี 
 ๔ นายบรรยงค  หานาม 
 ๕ นายบุญมี  บุตรนอย 
 ๖ นายประจิม  ลํายวน 
 ๗ นายประหยัด  ธรรมสอน 
 ๘ นายพรนินิต  รวยกร 

 ๙ นายพรอมพันธ  กลิน่จันทร 
 ๑๐ นายเลิศ  พนัธนะ 
 ๑๑ นายวรชัย  เรืองฉาง 
 ๑๒ นายวรรณ  พงษไฝ 
 ๑๓ นายสายทอง  ทุมวัน 
 ๑๔ นายสําราญ  บุญปกครอง 
 ๑๕ นายสุนทร  ฉันทพิริยกุล 
 ๑๖ นายอนนต  สนนุช 

 
กรมสงเสริมสหกรณ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔  ราย) 
 ๑ นายกรุง  ศรีสวาง 
 ๒ นายจะเด็ด  เปลี่ยนเพ็ง 
 ๓ นายชาตรี  สุนทรมณ ี
 ๔ นายดํารงค  สวนคํานา 
 ๕ นายบุญเรือง  มากแสน 
 ๖ นายบุญเลิศ  ชอบเขตตกลาง 
 ๗ นายไพศาล  ทองรอด 

 ๘ นายมงคล  ไชยชมภู 
 ๙ นายมงคล  พวงยานี 
 ๑๐ นายแมน  มากบานดอน 
 ๑๑ นายวิฑูรย  พุฒเจริญ 
 ๑๒ นายวินัย  สีนวล 
 ๑๓ นายวีระชาติ  ไชยกําบัง 
 ๑๔ นายสมเกียรติ  สุขดีพงษ 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๕ นายสมร  หอมสุด 
 ๑๖ นายสมรมย  จําปาศักด์ิ 
 ๑๗ นายสมศักด์ิ  สินถาวร 
 ๑๘ นายสวัสด์ิ  แดงสี 
 ๑๙ นายสุเทพ  ประทุมศิริ 

 ๒๐ นายสุธี  ศรีชัยตัน 
 ๒๑ นายเสนห  บุญคลอย 
 ๒๒ นายเสวย  ทาน้ํา 
 ๒๓ นายอุไร  ศรีทอง 
 ๒๔ นางสมหวัง  นิ่มลมูล 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒๘  ราย) 
 ๑ นายกนก  ทองตะนุนาม 
 ๒ นายกสิน  เกตุเทียน 
 ๓ นายการุณ  สุทธหลวง 
 ๔ นายโกวิทย  คํามูล 
 ๕ นายโกศล  หลวงแจม 
 ๖ นายคนึงศักด์ิ  ขันแกว 
 ๗ นายคมกริบ  คลองแคลว 
 ๘ นายคลาย  ทองคํา 
 ๙ นายคุณากร  บํารุง 
 ๑๐ นายจรัส  เกิดอุฤทธิ์ 
 ๑๑ นายจักรชัย  จิตตกูล 
 ๑๒ นายจักรพงษ  จอดนอก 
 ๑๓ นายจิระศักด์ิ  ประภัสระกูล 
 ๑๔ นายเจริญ  ธรรมสอน 
 ๑๕ นายไฉน  ทองสุก 
 ๑๖ นายชรินทร  เพียรธรรม 
 ๑๗ นายชัยสิทธิ์  ตะติยะ 
 ๑๘ นายชาญ  วิมานทอง 
 ๑๙ นายชาติสุพงษ  ศิลาเพชร 
 ๒๐ นายณัฐพงษ  กิสลัย 

 ๒๑ นายดวงตา  หอมสุวรรณ 
 ๒๒ นายดี  ศิริงาน 
 ๒๓ นายตวน  อันดับ 
 ๒๔ นายทรงวุฒิ  รอดนุช 
 ๒๕ นายทวี  สกุลไทย 
 ๒๖ นายทวีศักด์ิ  โหมดบํารุง 
 ๒๗ นายทองอินทร  กันทะปา 
 ๒๘ นายทัด  ทองคํา 
 ๒๙ นายทัด  วงศทอง 
 ๓๐ นายทิตย  แดงพะเนิน 
 ๓๑ นายธงชัย  พรมดอนกลอย 
 ๓๒ นายธนากร  เกิดประทุม 
 ๓๓ นายธนาวุฒิ  ปานม ี
 ๓๔ นายธิ  ไตรยวงศ 
 ๓๕ นายธีระศักด์ิ  มีเงิน 
 ๓๖ นายนพพันธ  อินทนพ 
 ๓๗ นายนาฎทะศักด์ิ  เข็มจันทร 
 ๓๘ นายนิทัศน  คงสมัย 
 ๓๙ นายเนาวนิตย  นกเพชรทอง 
 ๔๐ นายบรรจง  อินทํา 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๔๑ นายบรรพรต  กลิ่นแกว 
 ๔๒ นายบวร  พรมมิจิตร 
 ๔๓ นายบุญถัน  ชาวศรี 
 ๔๔ นายบุญถือ  ระวิพันธ 
 ๔๕ นายบุญทัน  ขุนวัง 
 ๔๖ นายบุญมา  จันหอม 
 ๔๗ นายบุญไล  สุขเสน 
 ๔๘ นายบุญสม  คําปนแกว 
 ๔๙ นายประกิจ  สุทธิไส 
 ๕๐ นายประดิษฐ  หลอศรี 
 ๕๑ นายประดิษฐ  อักษร 
 ๕๒ นายประสงค  คงบุญ 
 ๕๓ นายประสิทธิ์  บุญม ี
 ๕๔ นายประเสริฐ  คงยืน 
 ๕๕ นายปญญา  อัศวภูม ิ
 ๕๖ นายพงษศักด์ิ  แกวมุงคุณ 
 ๕๗ นายพนม  อาษากิจ 
 ๕๘ นายพรอมพงศ  กุลสุวรรณ 
 ๕๙ นายพัฒนพงษ  สมานสุข 
 ๖๐ นายพูล  ประหยัดทรัพย 
 ๖๑ นายเพิ่มพร  ทิพยศรี 
 ๖๒ นายไพฑูรย  เกตุมี 
 ๖๓ นายไพฑูรย  ทองปาน 
 ๖๔ นายไพบูลย  หงษทอง 
 ๖๕ นายไพศาล  สินประเสริฐ 
 ๖๖ นายมนตชัย  นอมมณ ี

 ๖๗ นายยอดชาย  ปลั่งกมล 
 ๖๘ นายยาหยา  หะสาเมาะ 
 ๖๙ นายรณรงค  พูลวิชา 
 ๗๐ นายรอซาลี  ซูละ 
 ๗๑ นายวสันต  เดชเรือง 
 ๗๒ นายวันชัย  จันทรแฝก 
 ๗๓ นายวาสนา  ทิพยประมวล 
 ๗๔ นายวิชัย  กะบินโรจน 
 ๗๕ นายวิชิต  สารพร 
 ๗๖ นายวิชิต  สีพา 
 ๗๗ นายวิเชียร  วีระชาติ 
 ๗๘ นายวิทยา  มีอุบล 
 ๗๙ นายวินัย  หวานดี 
 ๘๐ นายวิศณุ  ชุมย้ิม 
 ๘๑ นายวีระ  เสมอสมัย 
 ๘๒ นายวุฒิศักด์ิ  ปุยะติ 
 ๘๓ นายศักด์ิสิทธิ์  อางแกว 
 ๘๔ นายศิริ  ชิณวงษ 
 ๘๕ นายสงกรานต  ทอนชวย 
 ๘๖ นายสนั่น  คําใจ 
 ๘๗ นายสนั่น  ไพพิเชษฐ 
 ๘๘ นายสมควร  ขาวชํานาญ 
 ๘๙ นายสมชัย  หูวอง 
 ๙๐ นายสมชิต  ภาระพงศ 
 ๙๑ นายสมบัติ  ภักดี 
 ๙๒ นายสมพงศ  ออนแสง 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๙๓ นายสมภพ  สุขศรีนาค 
 ๙๔ นายสมมาตร  เกตุอยู 
 ๙๕ นายสมยศ  แสงคํา 
 ๙๖ นายสมัคร  เถื่อนโยธา 
 ๙๗ นายสอาด  ยอดชมภู 
 ๙๘ นายสังคม  คําเหล็ก 
 ๙๙ นายสายรมย  เพ็ชรสาริกิจ 
 ๑๐๐ นายสําราญ  ทิพนาค 
 ๑๐๑ นายสุทธา  วีระเสถียร 
 ๑๐๒ นายสุเทพ  แกวจินดา 
 ๑๐๓ นายสุธน  เงินทอง 
 ๑๐๔ นายสุนันท  หยองเอน 
 ๑๐๕ นายสุเนตร  โรมบรรณ 
 ๑๐๖ นายสุพจน  เครือสุวรรณ 
 ๑๐๗ นายสุพันธ  ศรีโมรา 
 ๑๐๘ นายสุภาพ  หมั่นเพียร 
 ๑๐๙ นายสุมล  หนูเพ็ง 
 ๑๑๐ นายสุรพล  นาวาทอง 

 ๑๑๑ นายสูดิง  เจะหะ 
 ๑๑๒ นายเสนอ  บุตรทอง 
 ๑๑๓ นายเสวย  เชื้อเถาว 
 ๑๑๔ นายแสงจันทร  องัคะแสน 
 ๑๑๕ นายแสวง  ขามธาตุ 
 ๑๑๖ นายแสวง  ศรีรักษ 
 ๑๑๗ นายไสว  คงเปยม 
 ๑๑๘ นายหมื่น  สอนธ ิ
 ๑๑๙ นายอดุลย  พิมพบึง 
 ๑๒๐ นายอาทร  อินทวงศ 
 ๑๒๑ นายอํานวย  มากระจันทร 
 ๑๒๒ นายอิสระ  คําสิงห 
 ๑๒๓ นายอุดม  ทองแท 
 ๑๒๔ นางนิดา  ประสาททอง 
 ๑๒๕ นางเพ็ญศรี  คําแสน 
 ๑๒๖ นางมยุรา  โสะเตง 
 ๑๒๗ นางมยุรี  เทียนไทยสงค 
 ๑๒๘ นางวัชรีย  เทพรัตน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๖๗  ราย) 
 ๑ นายกิจ  สุขสบาย 
 ๒ นายกิตติชาติ  ครองบุญ 
 ๓ นายกิตติภณ  สุขสนอง 
 ๔ นายเกษม  วงคขันธ 
 ๕ นายโกสนธิ์  โกวิท 
 ๖ นายขวัญเมือง  กุยคํา 
 ๗ นายควรคิด  บุญเดช 

 ๘ นายคําสอน  ประดับทอง 
 ๙ นายคุณานนท  กลัน่เกตุ 
 ๑๐ นายจงดี  คันธานุกูล 
 ๑๑ นายจรัฐฤทธิ์  มานอยทวีทรัพย 
 ๑๒ นายจรินทร  ศรีอําไพวิวัฒน 
 ๑๓ นายจักรกฤษณ  ปทมนาคร 
 ๑๔ นายจักรี  อุปนันท 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๕ นายจารึก  อินทรจันทร 
 ๑๖ นายจารุศักย  โพนทอง 
 ๑๗ นายจํานง  ประไพพงษ 
 ๑๘ นายจําเนียร  สวางอารมณ 
 ๑๙ นายจํารัส  ขันทองคํา 
 ๒๐ นายจํารัส  ชฎาแกว 
 ๒๑ นายจํารัส  ธีรนีรนาท 
 ๒๒ นายจํารัส  นาเดช 
 ๒๓ นายจิตติพร  ณ  รัชชกาล 
 ๒๔ นายเจริญ  ผสม 
 ๒๕ นายเจะอูเซ็ง  บือซา 
 ๒๖ นายเจือ  บุญพหุลา 
 ๒๗ นายฉัตรชัย  อุณพันธุ 
 ๒๘ นายเฉลิม  ธรฤทธิ ์
 ๒๙ นายชัชวาลย  นิลหงษ 
 ๓๐ นายชัยณรงค  บุดดานอย 
 ๓๑ นายชัยรัตน  ระวิพันธ 
 ๓๒ นายชาตรี  กิจโกศล 
 ๓๓ นายชาตรี  สมบูรณชัย 
 ๓๔ สิบตรี  ชูชีพ  ภาณุภาส 
 ๓๕ นายชูศักด์ิ  ชืน่แขก 
 ๓๖ นายชูศักด์ิ  สุขสุวรรณ 
 ๓๗ นายเชาวลิต  เอมแสง 
 ๓๘ นายฐานันดร  พรหมปญญา 
 ๓๙ นายฐาปนันท  จันทรเพ็ญ 
 ๔๐ นายณรงค  ครุธอาจ 

 ๔๑ นายณรงค  ภัทรเศรษฐการ 
 ๔๒ นายณรงคเดช  ภูกํ่า 
 ๔๓ นายดวงทิพย  คําทิพย 
 ๔๔ นายดอเลาะ  นิจิ 
 ๔๕ นายเดน  หงษเวียงจันทร 
 ๔๖ นายเดนดวง  เลขกลาง 
 ๔๗ นายถนอง  สุดสังข 
 ๔๘ นายถาวร  ไชยเกตุ 
 ๔๙ นายทนงศักด์ิ  พรมแกว 
 ๕๐ นายทรนงค  บํารุง 
 ๕๑ นายทวี  คลี่ขยาย 
 ๕๒ นายทวีวัฒน  วรรณรัตน 
 ๕๓ นายทศพร  เงินกา 
 ๕๔ นายทองสุข  หงอนไก 
 ๕๕ นายธนชัย  สีนวลแล 
 ๕๖ นายธนโชติ  ปนทอง 
 ๕๗ นายธนพร  แข็งขยัน 
 ๕๘ นายธนรัตน  คุมภัย 
 ๕๙ นายธวัช  ทองธุลี 
 ๖๐ นายธวัชชัย  ทองเย็น 
 ๖๑ นายธวัชชัย  อาชน ี
 ๖๒ นายธันวา  ใจเฉียง 
 ๖๓ นายธานินทร  เฟองรักธรรม 
 ๖๔ นายธีรยุทธ  อุนพรม 
 ๖๕ นายนพดล  จันทรพรหม 
 ๖๖ นายนพดล  ฤทธิรณ 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๖๗ นายนราวุฒิ  นอยนารถ 
 ๖๘ นายนําพล  จันทรเจริญ 
 ๖๙ นายนิเวช  วิรุฬมาศ 
 ๗๐ นายบรรพต  หลักหาญ 
 ๗๑ นายบรรเลง  อิ่นคําแดง 
 ๗๒ นายบวรพล  เทพประสิทธิ ์
 ๗๓ นายบัญชา  เชื้อเมือง 
 ๗๔ นายบัญญัติ  ใยสิงหสอน 
 ๗๕ นายบัณฑิต  สุตาคํา 
 ๗๖ นายบุญจันทร  ชัยสิทธิ ์
 ๗๗ นายบุญชอบ  สุวรรณโชติ 
 ๗๘ นายบุญปลูก  สุกรรม 
 ๗๙ นายบุญเปง  ทิพยอิน 
 ๘๐ นายบุญยัง  สุขเจริญ 
 ๘๑ นายบุญรวย  พลเดช 
 ๘๒ นายบุญเรือง  บัวคําภู 
 ๘๓ นายบุญฤทธิ์  นุยจินดา 
 ๘๔ นายบุญเลิศ  กลับดี 
 ๘๕ นายบุญศรี  บุญเกิด 
 ๘๖ นายบุญเสริม  กูลเกื้อ 
 ๘๗ นายประกอบ  ผองประเสริฐ 
 ๘๘ นายประชิด  ปมปา 
 ๘๙ นายประดิษฐ  ครองยศ 
 ๙๐ นายประทวน  ปนฟก 
 ๙๑ นายประทีป  กลัดภู 
 ๙๒ นายประทีป  พุทธวงค 

 ๙๓ นายประพันธ  ไกรษร 
 ๙๔ นายประภาฬ  นาคพงษ 
 ๙๕ นายประมวล  วันฤกษ 
 ๙๖ นายประมุกข  ทองนอก 
 ๙๗ นายประยงค  เจริญ 
 ๙๘ นายประยุทธ  มีโส 
 ๙๙ นายประยุน  ปุนนา 
 ๑๐๐ นายประวิทย  ตรงคง 
 ๑๐๑ นายประสาท  โหยงโสภา 
 ๑๐๒ นายประสิทธิ์  เผือกเงิน 
 ๑๐๓ นายประสิทธิ์  สังขคํา 
 ๑๐๔ นายประเสริฐ  ลงเงิน 
 ๑๐๕ นายปรีชา  วังใน 
 ๑๐๖ นายปญญา  สําเภาอินทร 
 ๑๐๗ นายปติ  สินทิพลา 
 ๑๐๘ นายพงศพิทักษ  บุญทวี 
 ๑๐๙ นายพล  ตางาม 
 ๑๑๐ นายพัฒนา  ไชยนา 
 ๑๑๑ นายพิฑูรย  มีไพรพฤกษ 
 ๑๑๒ นายพิเทพ  อางแกว 
 ๑๑๓ นายพิบูลย  บุญสะอาด 
 ๑๑๔ นายพีรดนย  ใจกวาง 
 ๑๑๕ นายพีระพงศ  กรงทอง 
 ๑๑๖ นายเพ็ชร  ทนงจิตต 
 ๑๑๗ นายไพฑูรย  แจมจันทร 
 ๑๑๘ นายไพรวรรณ  ลีพรหม 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๑๙ นายภัทรชัย  ตะโกเนียม 
 ๑๒๐ นายภานุพล  โพธิบัติ 
 ๑๒๑ นายภานุศักด์ิ  ตวงสิน 
 ๑๒๒ นายมนตรี  ศรีชมภู 
 ๑๒๓ นายมนัส  หอระดี 
 ๑๒๔ นายมานะ  สุขบัวใหญ 
 ๑๒๕ นายมาโนทย  ขุนเณร 
 ๑๒๖ นายมูสา  ใบหมาดปนจอ 
 ๑๒๗ นายเมฆ  รอดภู 
 ๑๒๘ นายยศศิริพงษ  สวัสด์ิ 
 ๑๒๙ นายยืนยง  นอยจินดา 
 ๑๓๐ นายยุทธศักด์ิ  สุทธ ิ
 ๑๓๑ นายละออ  จอเกาะ 
 ๑๓๒ นายลิขิต  ขวัญทอง 
 ๑๓๓ นายลิขิต  ต้ังเสง 
 ๑๓๔ นายวรนาถ  ไชยมนตรี 
 ๑๓๕ นายวรวุฒิ  จิรภิญโญกุล 
 ๑๓๖ นายวสันต  ชอบเขตตกลาง 
 ๑๓๗ นายวันชัย  เบาทอง 
 ๑๓๘ นายวัยพจน  เรงเทียน 
 ๑๓๙ นายวัลลภ  ไทยเจริญ 
 ๑๔๐ นายวิเชษ  เฉลยไกร 
 ๑๔๑ นายวิเชียร  ไชยจันทร 
 ๑๔๒ นายวิเชียร  อินทรโพธิ ์

 ๑๔๓ นายวิทยา  มณีนิล 
 ๑๔๔ นายวิมล  ศรีรักษา 
 ๑๔๕ นายวิมาล  นอยแยม 
 ๑๔๖ นายวิสิทธิ์  จันทร 
 ๑๔๗ นายวิสิษฐ  ไตรยางค 
 ๑๔๘ นายวีระ  เชื้อเมืองพาน 
 ๑๔๙ นายวีระ  ดวงคําสมเพ็ชร 
 ๑๕๐ นายวุฒิชัย  ชอบธรรม 
 ๑๕๑ นายแวสะมาแอ  แวและ 
 ๑๕๒ นายศักด์ิดา  พุมแฟง 
 ๑๕๓ นายศาสนพงค  พงษปาน 
 ๑๕๔ นายสกนต  เราเจริญ 
 ๑๕๕ นายสกล  จงโสตถิ 
 ๑๕๖ นายสงวน  คงมณี 
 ๑๕๗ นายสนธยา  บุญปถัมภ 
 ๑๕๘ นายสนั่น  สิงหคะนอง 
 ๑๕๙ นายสนิท  สุขจําเริญ 
 ๑๖๐ นายสมเกียรติ  ชมภูทอง 
 ๑๖๑ นายสมควร  มีสาย 
 ๑๖๒ นายสมคิด  งามดี 
 ๑๖๓ นายสมเจตน  หงอสูงเนิน 
 ๑๖๔ นายสมใจ  คงภักดี 
 ๑๖๕ นายสมชาติ  สามกระโทก 
 ๑๖๖ นายสมชาย  เกษประทุม 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๖๗ นายสมชาย  พูมพิจ 
 ๑๖๘ นายสมชาย  มุกดาสนิท 
 ๑๖๙ นายสมชาย  เมืองช ู
 ๑๗๐ นายสมทรง  ประทีปเสน 
 ๑๗๑ นายสมนึก  เศษสุข 
 ๑๗๒ นายสมนึก  สมพรหม 
 ๑๗๓ นายสมนึก  อยูสินธุ 
 ๑๗๔ นายสมบูรณ  ร่ืนฤทัย 
 ๑๗๕ นายสมบูรณ  เสนาธรรม 
 ๑๗๖ นายสมบูรณ  อินมา 
 ๑๗๗ นายสมปอง  อินทรขํา 
 ๑๗๘ นายสมพงษ  เกลี้ยงกลางดอน 
 ๑๗๙ นายสมพงษ  ดําเนินงาม 
 ๑๘๐ นายสมพันธ  ภาษามิด 
 ๑๘๑ นายสมยง  วันศุกร 
 ๑๘๒ นายสมยศ  บรรจง 
 ๑๘๓ นายสมศักด์ิ  แกววิเชียร 
 ๑๘๔ นายสมศักด์ิ  พันธคํา 
 ๑๘๕ นายสมศักด์ิ  มาวัน 
 ๑๘๖ นายสมศักด์ิ  เย็นอยู 
 ๑๘๗ นายสมศักด์ิ  สบบง 
 ๑๘๘ นายสมศักด์ิ  สรรพศรี 
 ๑๘๙ นายสมหมาย  บัวใหญ 
 ๑๙๐ นายสมหมาย  สุวรรณวงศ 

 ๑๙๑ นายสฤทธิ์  แสนสมหวัง 
 ๑๙๒ นายสฤษด์ิ  พิมพาคํา 
 ๑๙๓ นายสังวรณ  นิลหงษ 
 ๑๙๔ นายสัญชัย  ขันทอง 
 ๑๙๕ นายสันติ  ออนอยู 
 ๑๙๖ นายสันติสุข  มุขนาค 
 ๑๙๗ นายสัมพันธ  แสนศิริ 
 ๑๙๘ นายสัมฤทธิ์  บุญจีน 
 ๑๙๙ นายสาคร  แกวภูบาล 
 ๒๐๐ นายสาคร  ผิวพรรณ 
 ๒๐๑ นายสามิตร  เจตนะจิตร 
 ๒๐๒ นายสําเริง  สุขสุสร 
 ๒๐๓ นายสิทธิรักษ  แกวศิริ 
 ๒๐๔ นายสินประกรณ  สมสาย 
 ๒๐๕ นายสุกิจพัฒน  ขจรคํา 
 ๒๐๖ นายสุขเกษม  คําปวง 
 ๒๐๗ นายสุชาติ  แกวไทย 
 ๒๐๘ นายสุชาติ  สุทธาวาสน 
 ๒๐๙ นายสุดเขต  พรแพงจันทร 
 ๒๑๐ นายสุดใจ  ใหญประเสริฐ 
 ๒๑๑ นายสุทธิชัย  ถาวะโร 
 ๒๑๒ นายสุทัศน  แสงสวาง 
 ๒๑๓ นายสุทิน  กายะสิทธิ์ 
 ๒๑๔ นายสุทิน  คงเมน 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๑๕ นายสุเทพ  เสือขํา 
 ๒๑๖ นายสุนทร  จูสวัสด์ิ 
 ๒๑๗ นายสุนทร  ดารี 
 ๒๑๘ นายสุนทร  พงศสวัสด์ิ 
 ๒๑๙ นายสุนทร  พยัฆยุทธิ์ 
 ๒๒๐ นายสุนทร  อิ่มใจ 
 ๒๒๑ นายสุพจน  เกษแกว 
 ๒๒๒ นายสุพรรณ  ครองยุติ 
 ๒๒๓ นายสุพรรณ  รามราช 
 ๒๒๔ นายสุพัฒน  หลาบรรเทา 
 ๒๒๕ นายสุเมธ  เกตุอยู 
 ๒๒๖ นายสุรชัย  นิเวศน 
 ๒๒๗ นายสุรพงษ  เมฆอากาศ 
 ๒๒๘ นายสุริยนต  จันทรลอย 
 ๒๒๙ นายสุริยะ  ประกิจธัญ 
 ๒๓๐ นายสุวัฒร  ประวิทยรัตน 
 ๒๓๑ นายสุวิทย  เมืองโคตร 
 ๒๓๒ นายเสกสิทธิ์  สาขาสุวรรณ 
 ๒๓๓ นายเสถียร  ฆะปญญา 
 ๒๓๔ นายเสถียร  ทองนอย 
 ๒๓๕ นายเสนห  ภูเจริญ 
 ๒๓๖ นายแสง  โพธิษา 
 ๒๓๗ นายแสวง  สินชัย 
 ๒๓๘ นายไสว  วรรณใหม 
 ๒๓๙ นายองอาจ  ชมเชย 

 ๒๔๐ นายอดิศักด์ิ  มุริกา 
 ๒๔๑ นายอดุลย  ปลัดศรีชวย 
 ๒๔๒ นายอนันต  คําแสน 
 ๒๔๓ นายอนันต  มูลจันดา 
 ๒๔๔ นายอนุสรณ  จินาโส 
 ๒๔๕ นายอรรถกร  ศรีโสดา 
 ๒๔๖ นายอรรถวุธ  ลีละศุลีธรรม 
 ๒๔๗ นายอับดุลนาเซ  บราเฮง 
 ๒๔๘ นายอาทิตย  จําปาใด 
 ๒๔๙ นายอํานวย  แสนสุมา 
 ๒๕๐ นายอํานาจ  นิจโกรทม 
 ๒๕๑ นายอุดม  กรพันธ 
 ๒๕๒ นายอุทร  ปานสังข 
 ๒๕๓ นายเอกรัตน  มาศรัตน 
 ๒๕๔ นางสาวชุลีพร  ศรีกวีราช 
 ๒๕๕ นางนงเยาว  จันทรอินทร 
 ๒๕๖ นางนภาภรณ  หินนอก 
 ๒๕๗ นางสาวนันทา  วิบูลยชาติ 
 ๒๕๘ นางนิตยา  พลขันธ 
 ๒๕๙ นางประทุม  ประสานสุข 
 ๒๖๐ นางพัชรี  ทองดี 
 ๒๖๑ นางทิพยาพรรณ  สวางทรัพย 
 ๒๖๒ นางพิมพผกา  กายจะโปะ 
 ๒๖๓ นางสาวพิมพาพร  สนิทธางกูร 
 ๒๖๔ นางสาวรัชนีย  อกตัน 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๖๕ นางวารุณี  กุลวงษ 
 ๒๖๖ นางสาวสายชล  จันทรเงิน 

 ๒๖๗ นางสุนทรีย  ลุงไธสง 

 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๖  ราย) 

 ๑ นายเกิด  ชํานาญเสือ 
 ๒ นายเจริญ  นวมสุวรรณ 
 ๓ นายเฉลิม  สุทธ ิ
 ๔ นายเฉลิม  หวาดอุดม 
 ๕ นายชนะ  เอมบํารุง 
 ๖ นายชลอ  แสงอรุณ 
 ๗ นายชิด  จันทรสนอง 
 ๘ นายณรงค  ไตรโยธี 
 ๙ นายณรงค  ศิริบาง 
 ๑๐ นายดําเนิน  ดีวี 
 ๑๑ นายถวิล  หนูสนาม 
 ๑๒ นายถาวร  แสงสุรินทร 
 ๑๓ นายธวัช  ดนตรีพงษ 
 ๑๔ นายธวัช  วงษประดิษฐ 
 ๑๕ นายประกิตต์ิ  ฉ่ัวย่ังยืน 
 ๑๖ นายประคอง  ชางเรือน 
 ๑๗ นายโปรย  พงษโต 
 ๑๘ นายพิชิต  คําทะเนตร 
 ๑๙ นายไพฑูรย  ภูอาง 
 ๒๐ นายไพโรจน  เงาภูทอง 
 ๒๑ นายมั่น  บุญหนัก 

 ๒๒ นายเย่ียม  ตนจําปา 
 ๒๓ นายวันชัย  เอี่ยมเจริญ 
 ๒๔ นายวินัย  นอยใจดี 
 ๒๕ นายวิรัช  ผลาหาญ 
 ๒๖ นายสมนึก  เพช็รนอย 
 ๒๗ นายสมบูรณ  ขัดเล็ก 
 ๒๘ นายสมศักด์ิ  สุนทรกิจวรกุล 
 ๒๙ นายสุรัตน  อนสืบสาย 
 ๓๐ นายสุวิทย  ชวนสูงเนิน 
 ๓๑ นายอราม  ศรีรัฐ 
 ๓๒ นายอุทิศ  เกิดอยู 
 ๓๓ นางนิภา  แจงรักษา 
 ๓๔ นางปนัดดา  จอกแกว 
 ๓๕ นางมนสิชา  กัจฉัปนนัทน 
 ๓๖ นางมะลิ  พันธุชมุ 
 ๓๗ นางมัทนา  อนิทรทอง 
 ๓๘ นางมาลัย  อุทยานิล 
 ๓๙ นางละออง  วิเวกขุนศรี 
 ๔๐ นางวรรณพร  โพธิ์ทอง 
 ๔๑ นางสมจิตร  ธัญญผล 
 ๔๒ นางสําราญ  เกวะระ 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๔๓ นางอัสมาพร  คงบุญ 
 ๔๔ นางอาจินต  โคมนอย 

 ๔๕ นางอารีจิตต  กลิ่นจันทน 
 ๔๖ นางอุดมวัฒนา  ต้ังปรีชา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 
 ๑ นายกิตติ  บรรลือเขต 
 ๒ นายกิตติ  ย้ิมชาญกาญจน 
 ๓ นายกุญชร  บุญฉํ่า 
 ๔ นายคําศรี  แฝงสีพล 
 ๕ นายทวี  อายุยืน 
 ๖ นายธงชัย  ประกิจ 
 ๗ นายบรรเลง  คําศรี 
 ๘ นายประโยชน  ดวงทิม 

 ๙ นายประสาน  สอนโต 
 ๑๐ นายประเสริฐ  บุญนํามา 
 ๑๑ นายวินัย  จีนสงา 
 ๑๒ นายสกุล  กลีบบัว 
 ๑๓ นายสมพงษ  ประสิทธิ์วิเศษ 
 ๑๔ นายสัมฤทธิ์  หัสดิพันธ 
 ๑๕ นายสุทิน  เฟองฟุง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 
 ๑ นายเกิด  ปนทอง 
 ๒ นายคะเณย  กอบสุข 
 ๓ นายฉัตรชัย  ผลเกิด 
 ๔ นายเฉลิมชาติ  สิทธิรังษีนภา 
 ๕ นายตอม  ก่ิงแกว 
 ๖ นายนิทัศน  เจริญนิยม 

 ๗ นายบัณฑิต  นามโฮง 
 ๘ นายประหยัด  ออสูงเนิน 
 ๙ นายภัทรพันธ  จิตรวิไลย 
 ๑๐ นายภิญโญ  นภาพันธ 
 ๑๑ นายสุขสวัสด์ิ  ศิริงาม 
 ๑๒ นายอุดม  โพธิบัติ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙  ราย) 
 ๑ นายกิตติคุณ  จันทศร 
 ๒ นายเกษม  ชวยชุม 
 ๓ นายคมสันต  แขขุนทด 
 ๔ นายชัยเลิศ  คะชา 
 ๕ นายชิดชนก  เจริญราษฎร 
 ๖ นายทองคํา  ศรีปราชญ 

 ๗ นายธีรวุฒิ  เจะโซะ 
 ๘ นายนพดล  เมาพิมพพา 
 ๙ นายประสิทธิ์  ศรีเกิด 
 ๑๐ นายพยอม  โสภา 
 ๑๑ นายวีระ  ศรีทวีกูล 
 ๑๒ นายสนธยา  สินสมบุญ 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๓ นายสมาน  สารักษ 
 ๑๔ นายสุวิทย  วงษเอกอินทร 
 ๑๕ นายอนันต  จันทรัศม ี
 ๑๖ นายอรุณ  สมบุญ 

 ๑๗ นายอาจองค  ดีวี 
 ๑๘ นายเอกพร  หวัดสวาง 
 ๑๙ นายเอกรินทร  ยะหร่ิง 

 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 
 ๑ นายชัย  รัตนศรีไชย 
 ๒ นายประภา  ทองโอภาส 
 ๓ นายสมนึก  พิมพเสนาะ 

 ๔ นางจํารูญศิริ  ฉายรังษี 
 ๕ นางราณี  คอวิเชียรกุล 
 ๖ นางหทัยภัทร  มีเพียร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 
 ๑ นายกิตติพัฒน  จุลถาวร 
 ๒ นายนิวัตร  อนุมาศ 
 ๓ นายประจวบ  ฟกแจง 

 ๔ นายพงษศักด์ิ  หลําบูรณะ 
 ๕ นายสมาน  ฉิมพานชิย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 
 ๑ นายประเดิม  ตันเจริญ 
 ๒ นายพิชัย  ชูปาน 
 ๓ นายวิจักษ  แกวอมร 

 ๔ นายวิจิตร  นาคกุลบุตร 
 ๕ นางพร  มงคลรัตน 
 ๖ นางรัศมี  ทิมสุวรรณ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑  ราย) 
 ๑ นายเทเวศร  ศรีทอง 
 ๒ นายธานินทร  มธีรรม 
 ๓ นายประดิษฐ  เทพบุตร 
 ๔ นายรุงเรือง  อินปาว 
 ๕ นายวันชัย  บริพันธุ 
 ๖ นายวิเชียร  กันภัย 

 ๗ นายสมบูรณ  ออมทองหลาง 
 ๘ นายสําเริง  นิลโชติ 
 ๙ นายอุบล  บุญโสม 
 ๑๐ นางปราณี  แสงสุข 
 ๑๑ นางสาวศุทธนุช  บุงทอง 




