
 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๑  ราย) 
 ๑ นายกฤษดา  ผาจวง 
 ๒ นายญาณวรุตม  มารยาท 
 ๓ นายดวงดี  ทองคํา 
 ๔ นายทศพร  คชเดช 
 ๕ นายธีรพงศ  รูปยาภรณ 
 ๖ นายนเรศ  คําพิมูล 
 ๗ นายประทีป  ทองออน 
 ๘ นายพงศสิทธิ์  คุรุวรรณพัฒน 
 ๙ นายเริงฤทธิ์  กลอมรอด 
 ๑๐ นายสมพร  ขมหวาน 
 ๑๑ นายสมาน  สมพรหม 
 ๑๒ นายสุกิจ  เกิดนาค 
 ๑๓ นายสุจิต  สุริโย 
 ๑๔ นายสุทธิ  กอนผึ้ง 
 ๑๕ นายสุรชาติ  แสนทวีสุข 
 ๑๖ นายอภัย  โปรงสกุล 

 ๑๗ นายอรรณพ  ปนทรัพย 
 ๑๘ นางสาวกัลยา  รมพิกุล 
 ๑๙ นางเกวลิน  สินเปยง 
 ๒๐ นางจันทิราภรณ  บุญเรือง 
 ๒๑ นางชญาภา  จึงมีผลบุญ 
 ๒๒ นางสาวเถาวัล  โคตรสขึง 
 ๒๓ นางทิพสุคนธ  นามวงษ 
 ๒๔ นางนวลจันทร  อัมพวัน 
 ๒๕ นางสาวประภา  ยอดสรอย 
 ๒๖ นางพยอม  พวงอินทร 
 ๒๗ นางสาวพรวิภา  สวัสดี 
 ๒๘ นางพัชรี  พิทักษสังข 
 ๒๙ นางศิริวรรณ  โชติเจษฎา 
 ๓๐ นางเสาวนีย  ทะยะราษฎร 
 ๓๑ นางหนึ่งฤทัย  มากอง 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการฯ 
เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายบุญสง  ดอนพิกุล 
 ๒ นายวุฒิชัย  เปรมภักดี 

 ๓ นายสัมฤทธิ์  จันทรคาธ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นางสาววิภาพร  ลักษณะการ  ๒ นางสุนีย  อาหะหมัดอามีน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๐  ราย) 
 ๑ นายกุศล  สุวรรณทวี  ๒ นายเฉลิม  เดชฤทธิ์ 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓ นายณัฐพงศ  สมพร 
 ๔ นายณัฐวุฒิ  บัวลอย 
 ๕ นายดิเรก  สุนทรวาที 
 ๖ นายเดิน  หลอดคํา 
 ๗ นายถาวร  ตาลอินทร 
 ๘ นายทองพูล  สีหาร 
 ๙ นายทองสอน  ถาวรเลิศ 
 ๑๐ รอยโท  นุกูล  บํารุงกิจ 
 ๑๑ นายบุญเที่ยง  ชวนนอก 
 ๑๒ นายพรศุลี  รัชตะปติ 
 ๑๓ นายวิรัตน  แกวบานเหลา 
 ๑๔ นายสมชัย  จันทศรี 
 ๑๕ นายสมบูรณ  เจกวงษ 
 ๑๖ นายสมพงษ  บัวเริง 

 ๑๗ นายสมพงษ  พงษปราโมทย 
 ๑๘ นายสมศรี  ทองหนู 
 ๑๙ นายสิทธิ์  ไรดี 
 ๒๐ นายสุนทร  สุวรรณโชติ 
 ๒๑ นายสุพจน  แสนเหลา 
 ๒๒ นายสุวรรณ  แกวบุญเรือง 
 ๒๓ นายสุวัฒน  เคลือบมณี 
 ๒๔ รอยโท  อรุณ  คุมแควน 
 ๒๕ นายอรุณ  สิงหบํารุง 
 ๒๖ นายอุทัย  เครือมาลี 
 ๒๗ นางดวงนภา  พงษปราโมทย 
 ๒๘ นางนารีรัตน  สวางโคกกรวด 
 ๒๙ นางรัชโรบล  โนมอินทร 
 ๓๐ นางสุรวดี  ภูมิภู 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๒  ราย) 
 ๑ พันโท  จิรศักด์ิ  ชูทอง 
 ๒ นายจิรศักด์ิ  ศฤงคารนันท 
 ๓ รอยเอก  ชาย  สุวัตถี 
 ๔ พันจาอากาศเอก  ถมยา  กาญจนคช 
 ๕ รอยเอก  ทวีศักด์ิ  ลิขนะกุล 
 ๖ นายทองคูณ  แกวประสงค 
 ๗ จาสิบเอก  ธงชัย  พุทธากรณ 
 ๘ พันจาอากาศตรี  ธาตรี  จันทรสวาง 
 ๙ รอยโท  นพกร  วองประสพสุข 
 ๑๐ พันจาอากาศเอก  นิติ  คลังกูล 
 ๑๑ รอยโท  บัญชา  พาลี 

 ๑๒ รอยเอก  บุญญรัตน  จ้ินสุริวงษ 
 ๑๓ นายบุญทัน  ไชยวรรณ 
 ๑๔ พันตรี  บุญสง  หรายเจริญ 
 ๑๕ นายประสิทธิ์  พานิชกุล 
 ๑๖ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  แกวสูง 
 ๑๗ พันตรี  พรชัย  ราเริงใจ 
 ๑๘ จาสิบตรี  มนัสชัย  นิลศาสตร 
 ๑๙ รอยเอก  รณชัย  ยอดไกรศรี 
 ๒๐ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร  สาลี 
 ๒๑ จาสิบตรี  วิรัช  บุญรักษา 
 ๒๒ จาสิบตรี  วิสุทธิ์  อึ้งสุวรรณพานิช 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๓ จาสิบเอก  สนั่น  พันธุทวี 
 ๒๔ จาสิบเอก  สมชาย  มาคงกุล 
 ๒๕ พันจาอากาศเอก  สาธุ  สายใยทอง 
 ๒๖ พันจาอากาศเอก  สาโรจน  ชัยประทีป 
 ๒๗ พันจาอากาศเอก  สืบพงษ  ปรีดีสนิท 

 ๒๘ พันตรี  สุรชัย  วิจารณบุตร 
 ๒๙ พันตรี  เสริม  ธรรมพิทักษ 
 ๓๐ พันโท  อนนท  หนูจาย 
 ๓๑ สิบเอก  อํานวย  ชอบพานิช 
 ๓๒ รอยเอก  อุดมกิตต  สุดใจดี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๐  ราย) 
 ๑ จาสิบเอก  กิจจา  อนอารี 
 ๒ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักด์ิ  จารุสัมฤทธิ์ 
 ๓ สิบเอก  เกรียงศักด์ิ  บุญเนตร 
 ๔ พันจาอากาศเอก  คมชาญ  คําทา 
 ๕ นายคําซาว  ศรีจันทร 
 ๖ นายชัยรัตน  ปนสุข 
 ๗ นายชูชาติ  สมหวัง 
 ๘ พันจาอากาศเอก  ณรงค  แกวนอย 
 ๙ นายตวง  คาขาย 
 ๑๐ พันจาอากาศเอก  ธนัชพล  กลิ่นซอน 
 ๑๑ นายนิพนธ  สุวรรณสุข 
 ๑๒ นายนิยม  พันธยงค 
 ๑๓ พันจาอากาศเอก  ประจวบ  ไวยคงคา 
 ๑๔ พันจาอากาศเอก  ประภาส  ยะอนันต 
 ๑๕ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เหมงเวหา 

 ๑๖ นายพินิตย  เรียนกิ่ง 
 ๑๗ สิบเอก  พิเสก  พุมแกว 
 ๑๘ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  จันทรบัวลา 
 ๑๙ นายไพรัตน  สวยแสง 
 ๒๐ พันจาอากาศเอก  มณเฑียร  ออนแกว 
 ๒๑ นายวศิน  คําสาลี 
 ๒๒ สิบเอก  วิฑูล  เธียรเงิน 
 ๒๓ นายวิรัช  ทอนฮามแกว 
 ๒๔ จาสิบเอก  สมควร  ปตถาวะโร 
 ๒๕ นายสุพรรณ  เชียงนวล 
 ๒๖ นายเสถียร  แฝงโยธา 
 ๒๗ พันจาอากาศเอก  หอม  สัตยซ่ือ 
 ๒๘ พันจาอากาศเอก  องอาจ  นันทพานิช 
 ๒๙ พันจาอากาศเอก  อนุพนธ  สัมมานุช 
 ๓๐ พันจาอากาศเอก  อภิภพ  พึ่งภพ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๒  ราย) 
 ๑ นายชลอ  ย้ิมวงษ 
 ๒ นายชิราวุฒิ  ตะวันศรีทอง 
 ๓ นายไชยา  เนื่องพิมพ 
 ๔ นายเดชฤทธิ์  เครือษา 

 ๕ นายทวีวัฒน  พรมสาร 
 ๖ นายประจิม  ลํายวน 
 ๗ นายประเสริฐ  เขจะรานนท 
 ๘ นายพชร  สิงหลักษณ 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๙ นายยวน  แจมแจง 
 ๑๐ นายวิรัตน  เล็กนอย 
 ๑๑ นายวุฒิชัย  นกแสง 
 ๑๒ นายสมชาย  แกวทอง 
 ๑๓ นายสุชาติ  สมบูรณชัย 
 ๑๔ นายสุนทร  มวลทอง 
 ๑๕ นายโสภณ  พินิจกิจ 

 ๑๖ นางจินตนา  บุญคุณ 
 ๑๗ นางจิราภรณ  วงศมุสิก 
 ๑๘ นางดลยา  เปยมวิไล 
 ๑๙ นางดารารัตน  วงเวียน 
 ๒๐ นางสาวนงลักษณ  ภูสุมาศ 
 ๒๑ นางสาวเพ็ญศรี  ยศย่ิงยงค 
 ๒๒ นางอุไรวรรณ  วรรณศรี 

กรมชลประทาน 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๘๒  ราย) 

 ๑ นายกฤษ  จูสิงห 
 ๒ นายกวาง  แกงขุนทด 
 ๓ นายกวี  นนทวัน 
 ๔ นายกวี  วิมลสุข 
 ๕ นายกังวล  คุณาภรณ 
 ๖ นายเกตุ  ถาวร 
 ๗ นายเกษม  แกวพินิจ 
 ๘ นายเกษร  แดงนอย 
 ๙ นายแกว  โพธิ์สด 
 ๑๐ นายแกว  วัชรพิบูลย 
 ๑๑ นายเขียน  สัตถาผล 
 ๑๒ นายคมเดช  พิณเสนาะ 
 ๑๓ นายคําเครื่อง  แพภูเขียว 
 ๑๔ นายคําผอง  ถานโอภาส 
 ๑๕ นายคํารณ  เนตรละคร 
 ๑๖ นายคําแหง  งามสันเทียะ 
 ๑๗ นายเคน  สังขวัฒน 

 ๑๘ นายจงรักษ  ศรีสงคราม 
 ๑๙ นายจรัญ  เชื้อวงษ 
 ๒๐ นายจรัญ  แปลกพงษศิริ 
 ๒๑ นายจรัญ  ภูแกว 
 ๒๒ นายจรัส  มณีรัตน 
 ๒๓ นายจรูญ  วงษบุญ 
 ๒๔ นายจเร  โตสมบุญ 
 ๒๕ นายจเรศักด์ิ  นาชัยเลิศ 
 ๒๖ นายจวน  คําศรี 
 ๒๗ นายจักรทิพย  เสือพันธ 
 ๒๘ นายจํานงค  ใจสุวรรณ 
 ๒๙ นายจํานงค  พรมพัฒน 
 ๓๐ นายจําเนียร  ฟกเงิน 
 ๓๑ นายจํารงค  คงอยู 
 ๓๒ นายจําลอง  จินดา 
 ๓๓ นายจิต  จันทรตอ 
 ๓๔ นายจิต  สุวรรณลิขิต 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓๕ นายจู  บุญหลา 
 ๓๖ นายเจริญ  ตาเที่ยง 
 ๓๗ นายฉลวย  นอยผล 
 ๓๘ นายฉลอง  แจงดี 
 ๓๙ นายฉลอง  ย้ิมชอย 
 ๔๐ นายฉลอง  สิงหบูรณ 
 ๔๑ นายฉลาด  บุญฤทธิ์ 
 ๔๒ นายฉลี  หาญเสนา 
 ๔๓ นายเฉลิม  บุญอุดหนุน 
 ๔๔ นายเฉลิม  พรมมาศ 
 ๔๕ นายเฉลิม  พิลาเดช 
 ๔๖ นายเฉลิม  โพธิ์เย็น 
 ๔๗ นายเฉลิม  โสมรักษ 
 ๔๘ นายเฉลิมชัย  ศิริฐานนท 
 ๔๙ นายเฉลียว  ชางปาดี 
 ๕๐ นายชง  เล็กนอย 
 ๕๑ นายชนะ  อินแปน 
 ๕๒ นายชมพล  ผิวสีนวล 
 ๕๓ นายชยันต  เลาหะรัตน 
 ๕๔ นายชลยุทธ  แยมขะมัง 
 ๕๕ นายชลอ  ไตรพิศ 
 ๕๖ นายชลอ  มะลิทอง 
 ๕๗ นายชลิต  คาคลอง 
 ๕๘ นายชลิต  สิงหอินทร 
 ๕๙ นายชวนชัย  สุทธิโอฬาร 
 ๖๐ นายชวลิต  มากระโทก 

 ๖๑ นายชวลิต  สนประเสริฐ 
 ๖๒ นายชัยชนะ  วรรณพงศ 
 ๖๓ นายชาญชัย  คงมิภักด์ิ 
 ๖๔ นายชาญชัย  วงคประทุม 
 ๖๕ นายชาญณรงค  พัดทอง 
 ๖๖ นายชาติ  แกวหิงษา 
 ๖๗ นายชํานาญ  ไพรสณห 
 ๖๘ นายชิต  พวงคํา 
 ๖๙ นายชิ้น  ศรีนวล 
 ๗๐ นายชื้น  พุทธสุวรรณ 
 ๗๑ นายชุมพร  บุญเลิศ 
 ๗๒ นายชูชัย  วิศลดิลกพันธ 
 ๗๓ นายชูชาติ  จําปานิล 
 ๗๔ นายชูชีพ  ปนโท 
 ๗๕ นายเชวงศิลป  ไชยทิพย 
 ๗๖ นายเชิดศักด์ิ  บุญยะกร 
 ๗๗ นายเชี้ยน  ธรรมรจน 
 ๗๘ นายโชคชัย  แกวประการ 
 ๗๙ นายฐิติพงษ  คะปญญา 
 ๘๐ นายณรงค  คงลอย 
 ๘๑ นายณรงค  วงศอนุ 
 ๘๒ นายณรงค  สิทธิเขตรการ 
 ๘๓ นายณรงค  หร่ิงรอด 
 ๘๔ นายดนัย  บุณยพิพิธ 
 ๘๕ นายดล  ไชยชนะ 
 ๘๖ นายดาวเรือง  หรุนสกุล 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๘๗ นายดาวลอย  ยนแสง 
 ๘๘ นายดุสิต  คณิตศิลป 
 ๘๙ นายแดงเล็ก  เถื่อนโทสาร 
 ๙๐ นายถนอม  นิลเกตุ 
 ๙๑ นายถวัลย  คําออ 
 ๙๒ นายถวิล  จันทรสวาง 
 ๙๓ นายถวิล  ธีระจันทร 
 ๙๔ นายถวิล  เพิ่มทรัพย 
 ๙๕ นายถาวร  เทพดวง 
 ๙๖ นายถาวร  พนารินทร 
 ๙๗ นายทรงวุฒิ  มวงมนั 
 ๙๘ นายทวี  กมลเลิศ 
 ๙๙ นายทวี  คงเหลี่ยม 
 ๑๐๐ นายทวี  ทองขาว 
 ๑๐๑ นายทวี  นอยนาค 
 ๑๐๒ นายทวี  ศรีทับทิม 
 ๑๐๓ นายทวีป  เกิดผล 
 ๑๐๔ นายทวีป  คงนวม 
 ๑๐๕ นายทองจันทร  สีมาตย 
 ๑๐๖ นายทองดี  โคตะมะ 
 ๑๐๗ นายทองดี  ศรีษะ 
 ๑๐๘ นายทองปลิว  ปทอง 
 ๑๐๙ นายทองยอน  ทําบุญ 
 ๑๑๐ นายทองยอย  ฤากิจ 
 ๑๑๑ นายทองเลื่อน  กาลัยมณี 
 ๑๑๒ นายทองสุข  คงกะพี้ 

 ๑๑๓ นายทองสุข  พิมสาร 
 ๑๑๔ นายทองใส  หลอจันอัด 
 ๑๑๕ นายทองหลอ  หวงชาง 
 ๑๑๖ นายทองอยู  ชามะเริง 
 ๑๑๗ นายทองเอิบ  พุทธิฤทธิ์ 
 ๑๑๘ นายทอมสันต  คําเนตร 
 ๑๑๙ นายเทพ  พลสันต 
 ๑๒๐ นายเที่ยง  แซโงว 
 ๑๒๑ นายธงไชย  เพิ่มพูล 
 ๑๒๒ นายธนกร  กรแกวเจริญศรี 
 ๑๒๓ นายธนวรรธ  มาศมัณฑนะ 
 ๑๒๔ นายธนวัฒน  อินทรเจริญ 
 ๑๒๕ นายธรรมนูญ  กิตติกุล 
 ๑๒๖ นายธวัตนชัย  ชาวเทิง 
 ๑๒๗ นายธํารงค  ขะมาลา 
 ๑๒๘ นายธํารงค  พูนพัฒนา 
 ๑๒๙ นายธีระ  บังคํา 
 ๑๓๐ นายนคร  อองคํา 
 ๑๓๑ นายนพรัตน  หุนดี 
 ๑๓๒ นายนเรศ  ขุนคงเสถียร 
 ๑๓๓ นายนวล  จันทะนะ 
 ๑๓๔ นายนอย  ชื่นชม 
 ๑๓๕ นายนอย  สําราญพิศ 
 ๑๓๖ นายนิคม  ขําชัยภูมิ 
 ๑๓๗ นายนินารถ  ภูเทพคํา 
 ๑๓๘ นายนิพนธ  ไขโพธิ์ 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๓๙ นายนิรภัย  ชัยยูรวัฒน 
 ๑๔๐ นายนิรันดร  อักษรวิลัย 
 ๑๔๑ นายนิวัฒน  ปลั่งกมล 
 ๑๔๒ นายนิวัฒน  วรสาย 
 ๑๔๓ นายโนรี  ดีแดง 
 ๑๔๔ นายบรรจง  แกวสวรรค 
 ๑๔๕ นายบรรจง  จอมเงิน 
 ๑๔๖ นายบรรจง  เฉลิมบุญ 
 ๑๔๗ นายบรรจง  ยินดีชาติ 
 ๑๔๘ นายบรรจบ  โตกุล 
 ๑๔๙ นายบรรเทิง  ขันตยาภรณ 
 ๑๕๐ นายบรรเทิง  เรือนแพง 
 ๑๕๑ นายบรรพต  แกวคอนไทย 
 ๑๕๒ นายบวร  จันทรเปลง 
 ๑๕๓ นายบัญชา  ประดับแกว 
 ๑๕๔ นายบัญชา  มุงชนะ 
 ๑๕๕ นายบัณฑิต  พิณโกศล 
 ๑๕๖ นายบัณฑิต  เพ็งเจริญ 
 ๑๕๗ นายบุญชวย  พุดสมญา 
 ๑๕๘ นายบุญชอบ  ชูสวัสด์ิ 
 ๑๕๙ นายบุญชิต  ชื่นชม 
 ๑๖๐ นายบุญชู  ชมชื่น 
 ๑๖๑ นายบุญชู  ทองใบ 
 ๑๖๒ นายบุญถิ่น  สารทักษิณ 
 ๑๖๓ นายบุญทอน  ยืนสุข 
 ๑๖๔ นายบุญทัน  วงศสามารถ 

 ๑๖๕ นายบุญธรรม  จูจวง 
 ๑๖๖ นายบุญธรรม  เจริญสุช 
 ๑๖๗ นายบุญธรรม  เปรมจิตต 
 ๑๖๘ นายบุญพา  ศิริพันธ 
 ๑๖๙ นายบุญมา  สาเมฆ 
 ๑๗๐ นายบุญยัง  ชาติขุนทด 
 ๑๗๑ นายบุญเรือง  พวงบรรจง 
 ๑๗๒ นายบุญเรือง  ภูสิงห 
 ๑๗๓ นายบุญสง  แจมสวาง 
 ๑๗๔ นายบุญสง  พันธุประภาส 
 ๑๗๕ นายบุญสง  อาจคงหาญ 
 ๑๗๖ นายบุญสืบ  สามัคคี 
 ๑๗๗ นายบุญเสริม  ขุลีลัง 
 ๑๗๘ นายบุญเสริม  สิงหสี 
 ๑๗๙ นายประกอบ  เตลิงคะพันธุ 
 ๑๘๐ นายประคอง  เอี่ยมประไพ 
 ๑๘๑ นายประเคน  ภูชาดึก 
 ๑๘๒ นายประจวบ  สุชาติธรรม 
 ๑๘๓ นายประจักษ  ศรีรักษ 
 ๑๘๔ นายประจักษ  เอี่ยมละออ 
 ๑๘๕ นายประจาด  วรรณพัฒน 
 ๑๘๖ นายประชุม  คงเจริญ 
 ๑๘๗ นายประชุม  ประยูรพันธ 
 ๑๘๘ นายประชุม  อินทชาติ 
 ๑๘๙ นายประดิษฐ  ชิณโคตร 
 ๑๙๐ นายประถม  สุริยา 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๙๑ นายประทิน  ไทยมอญ 
 ๑๙๒ นายประทิน  วุฒิเกตุ 
 ๑๙๓ นายประทีป  ยังนึก 
 ๑๙๔ นายประทีป  ศรีฑา 
 ๑๙๕ นายประทีป  สุขรักษ 
 ๑๙๖ นายประทุม  สรอยกิจ 
 ๑๙๗ นายประนอม  อยูนุย 
 ๑๙๘ นายประพัฒน  ชูมากเลี่ยม 
 ๑๙๙ นายประพันธ  โคตะมะ 
 ๒๐๐ นายประภา  โจมทอง 
 ๒๐๑ นายประมาณ  ปุกสันเทียะ 
 ๒๐๒ นายประมูล  กาญจนวันทา 
 ๒๐๓ นายประมูล  ชัยชนะรุงเรือง 
 ๒๐๔ นายประมูล  เนื่องสิทธิ์ 
 ๒๐๕ นายประยงค  นิติเกตุโกศล 
 ๒๐๖ นายประยงค  สีอาษา 
 ๒๐๗ นายประยุทธ  จันทรตรี 
 ๒๐๘ นายประยูร  เหมืองหมอ 
 ๒๐๙ นายประยูร  อินอน 
 ๒๑๐ นายประโยชน  นิลย่ีเรือ 
 ๒๑๑ นายประวัติ  คุมบุงคลา 
 ๒๑๒ นายประวิทย  ปทุมานนท 
 ๒๑๓ นายประเวศ  ลักษณโกเศศ 
 ๒๑๔ นายประเวศ  วงษวิจารณ 
 ๒๑๕ นายประสงค  ผดุงเวช 
 ๒๑๖ นายประสงค  ภิญโญทรัพย 

 ๒๑๗ นายประสาท  ดุลยชาติ 
 ๒๑๘ นายประสาน  แกวเมือง 
 ๒๑๙ นายประสาร  หวังวีระ 
 ๒๒๐ นายประสิทธิ์  ทํามาน 
 ๒๒๑ นายประสิทธิ์  ปานปน 
 ๒๒๒ นายประสิทธิ์  เปร่ียวจําเริญ 
 ๒๒๓ นายประสทิธิ์  ยอดเณร 
 ๒๒๔ นายประสิทธิ์  สาชํานาญ 
 ๒๒๕ นายประเสริฐ  โขพิมพ 
 ๒๒๖ นายประเสริฐ  ชูชวย 
 ๒๒๗ นายประเสริฐ  ทองมาก 
 ๒๒๘ นายประเสริฐ  พันเกาะเริง 
 ๒๒๙ นายประเสริฐ  มีฉิม 
 ๒๓๐ นายประเสริฐ  อินตะรินทร 
 ๒๓๑ นายประเสริฐ  โอนกลาง 
 ๒๓๒ นายประหยัด  บุตรกลอม 
 ๒๓๓ นายประหยัด  พวงกระจาย 
 ๒๓๔ นายปราณีต  ย้ิมสุข 
 ๒๓๕ นายปราโมทย  ศรีทา 
 ๒๓๖ นายปรีชา  ปลอดโปรง 
 ๒๓๗ นายปรีชา  พัฒนศิลป 
 ๒๓๘ นายปรีชา  วิริยานุกูล 
 ๒๓๙ นายปองศักด์ิ  ทองเพ็ง 
 ๒๔๐ นายปญญา  ฉวิวรรณากร 
 ๒๔๑ นายปญญา  บุญนํา 
 ๒๔๒ นายปาน  ธรรมาจิตร 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๔๓ นายเปา  เจียมตระกูล 
 ๒๔๔ นายผาด  แกวสพาน 
 ๒๔๕ นายพงคสิทธิ์  สรรพโส 
 ๒๔๖ นายพนัส  วนะสิทธิ์ 
 ๒๔๗ นายพยัพ  สุขมวง 
 ๒๔๘ นายพรเทพ  มากมูล 
 ๒๔๙ นายพลชัย  พึ่งโต 
 ๒๕๐ นายพลวัต  จําเริญสุข 
 ๒๕๑ นายพลาน  ศรีโพลา 
 ๒๕๒ นายพศิน  ดอกไมหอม 
 ๒๕๓ นายพะเยาว  เมืองกลาง 
 ๒๕๔ นายพายันต  ทับรุง 
 ๒๕๕ นายพายัพ  บุญชู 
 ๒๕๖ นายพายัพ  ลบเมฆ 
 ๒๕๗ นายพิชัย  ศิลเทพาเวทย 
 ๒๕๘ นายพิทักษ  สุขแสวง 
 ๒๕๙ นายพินิจ  พันธจันทร 
 ๒๖๐ นายพิมพา  ครองบุญ 
 ๒๖๑ นายพิศาล  นามศรี 
 ๒๖๒ นายพิศิษฐ  บุญวงษ 
 ๒๖๓ นายพิษณุ  ยอดรัก 
 ๒๖๔ นายพีรพัทธ  วุฒิชัยกิจเจริญ 
 ๒๖๕ นายเพ็ญ  ขยันกิจ 
 ๒๖๖ นายเพิ่ม  พลเสน 
 ๒๖๗ นายเพื่อม  พรหมหอง 
 ๒๖๘ นายไพฑูรย  แชมชื่น 

 ๒๖๙ นายไพฑูรย  มนุญพงศพันธุ 
 ๒๗๐ นายไพบูลย  กลาหาญ 
 ๒๗๑ นายไพบูลย  คงคาลัย 
 ๒๗๒ นายไพรวัน  ชูแกว 
 ๒๗๓ นายไพรัช  ตางมงคล 
 ๒๗๔ นายไพรัช  ทองแพง 
 ๒๗๕ นายไพรัช  ประภานิล 
 ๒๗๖ นายไพรัตน  ประภานิล 
 ๒๗๗ นายไพโรจน  เตาทองคํา 
 ๒๗๘ นายไพโรจน  เพ็งพิณ 
 ๒๗๙ นายไพศาล  กฤษณะมระ 
 ๒๘๐ นายไพศาล  กานดอกไม 
 ๒๘๑ นายไพศาล  ขันธรักษา 
 ๒๘๒ นายไพศาล  ธรรมธีระ 
 ๒๘๓ นายไพศาล  พลับทอง 
 ๒๘๔ นายไพศาล  สมจิตร 
 ๒๘๕ นายภวังค  สดไทย 
 ๒๘๖ นายภานุพันธ  กิจดํารงวนิิจกุล 
 ๒๘๗ นายภุชงค  มุงบําเพ็ญ 
 ๒๘๘ นายมงคล  ปงชัยวงษ 
 ๒๘๙ นายมงคล  มั่นกูล 
 ๒๙๐ นายมนัส  พลอยเพชร 
 ๒๙๑ นายมนัส  อาษา 
 ๒๙๒ นายมนูญ  มาพะเนา 
 ๒๙๓ นายมนูญ  สุกนตธี 
 ๒๙๔ นายมลิ  วงษเอี่ยม 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๒๙๕ นายมานพ  ทองประมูล 
 ๒๙๖ นายมานพ  เผือกรักษ 
 ๒๙๗ นายมานะศักด์ิ  ดวงมหาสอน 
 ๒๙๘ นายมานิตย  จักรแกว 
 ๒๙๙ นายมุนี  รูปแกว 
 ๓๐๐ นายเมธี  แสวานี 
 ๓๐๑ นายเมืองอินทร  เปกทอง 
 ๓๐๒ นายยงยุทธ  คงทอง 
 ๓๐๓ นายยงยุทธ  พุทธานนท 
 ๓๐๔ นายยงยุทธ  สิงหคํา 
 ๓๐๕ นายยงยุทธ  สุขสังวร 
 ๓๐๖ นายยวน  สุพลจิตร 
 ๓๐๗ นายยุทธชัย  แสงใส 
 ๓๐๘ นายยุบล  มีบุญ 
 ๓๐๙ นายรณชัย  ทุมตะขบ 
 ๓๑๐ นายรบ  คํานวล 
 ๓๑๑ นายระคาย  พึ่งเพียร 
 ๓๑๒ นายรังสรรค  ผาจันทร 
 ๓๑๓ นายเรืองเดช  ดาสุโพธิ์ 
 ๓๑๔ นายเรืองศักด์ิ  ศรีโพธิ์ 
 ๓๑๕ นายโรจน  ขวัญดี 
 ๓๑๖ นายลมบน  กุด่ัน 
 ๓๑๗ นายลออ  เปยทอง 
 ๓๑๘ นายลออ  ลามัน 
 ๓๑๙ นายละมาย  โพธิ์หอม 
 ๓๒๐ นายลัทธิ  แกวสุข 

 ๓๒๑ นายลาน  แววกิ่ง 
 ๓๒๒ นายลําจวน  คงประเสริฐ 
 ๓๒๓ นายลําพา  จันทวาด 
 ๓๒๔ นายลี  โฮมแพน 
 ๓๒๕ นายเลิศ  คงถาวร 
 ๓๒๖ นายเลี้ยง  ไชยชิน 
 ๓๒๗ นายวรชาติ  คลองส่ังสอน 
 ๓๒๘ นายวรพงษ  โสมนัส 
 ๓๒๙ นายวรสิทธิ์  มาลัย 
 ๓๓๐ นายวันชัย  คงตระกูล 
 ๓๓๑ นายวันชัย  ชางแรงการ 
 ๓๓๒ นายวันชัย  เผือกเชาวไว 
 ๓๓๓ นายวัลลภ  ไชยราช 
 ๓๓๔ นายวิจักร  เกิดปญญา 
 ๓๓๕ นายวิจิตร  ไทยนอย 
 ๓๓๖ นายวิจิตร  ธรรมสิทธิ์ 
 ๓๓๗ นายวิชัย  นิ่มมุกดา 
 ๓๓๘ นายวิชัย  บัววิจิตร 
 ๓๓๙ นายวิชัย  ปานคราม 
 ๓๔๐ นายวิชัย  สังวาลยทรัพย 
 ๓๔๑ นายวิชัย  เสมาปรุ 
 ๓๔๒ นายวิชัย  โสมรักษ 
 ๓๔๓ นายวิชัย  อรรถวิเชียร 
 ๓๔๔ นายวิชิต  ศรีพรหม 
 ๓๔๕ นายวิเชียร  ถวยทอง 
 ๓๔๖ นายวิเชียร  ประสงคลาภ 
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เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓๔๗ นายวิเชียร  ปนตระกูล 
 ๓๔๘ นายวิเชียร  วิเชียรวรรณ 
 ๓๔๙ นายวิเชียร  ศิริปรุ 
 ๓๕๐ นายวิเชียร  สุขแสงจันทร 
 ๓๕๑ นายวิฑูรย  ทองจันทร 
 ๓๕๒ นายวิทยา  เดชคุณมาก 
 ๓๕๓ นายวิทยา  ศรีมูล 
 ๓๕๔ นายวินัย  จัตุรัส 
 ๓๕๕ นายวินัย  เตชัย 
 ๓๕๖ นายวินยั  พรสุรัตน 
 ๓๕๗ นายวิมล  ศรีสวาง 
 ๓๕๘ นายวิรัช  วิริยโกศล 
 ๓๕๙ นายวิรัตน  โพธิ์ภู 
 ๓๖๐ นายวิรัตน  หลาพรหม 
 ๓๖๑ นายวิโรจน  แจงดี 
 ๓๖๒ นายวิโรจน  อาภรณเพ็ชร 
 ๓๖๓ นายวิวัฒน  มาลัยวรรณ 
 ๓๖๔ นายวิเศษ  บุตรศิริ 
 ๓๖๕ นายวิสุทธิ์  นามเพราะ 
 ๓๖๖ นายวีระ  ชมดง 
 ๓๖๗ นายวีระ  ชอบธรรม 
 ๓๖๘ นายวีระ  โพธิ์เพชร 
 ๓๖๙ นายวีระพงษ  ทศศะ 
 ๓๗๐ นายวีระพล  ภูโปรง 
 ๓๗๑ นายวีระศักด์ิ  ชิตวิเศษ 
 ๓๗๒ นายศรีพันดร  สุขมา 

 ๓๗๓ นายศักดา  ธนูพันธ 
 ๓๗๔ นายศักด์ิดา  คงคลาย 
 ๓๗๕ นายศักด์ิสม  วรรณอินทร 
 ๓๗๖ นายศิริ  สุขทวี 
 ๓๗๗ นายศิริชัย  ปองปรีชา 
 ๓๗๘ นายสกล  แจงขํา 
 ๓๗๙ นายสงกรานต  นิกรพันธุ 
 ๓๘๐ นายสงวน  เนียมสําโรง 
 ๓๘๑ นายสงวน  ปนศิริ 
 ๓๘๒ นายสงสุข  ออนสําอางค 
 ๓๘๓ นายสงัด  พระทนอาจ 
 ๓๘๔ นายสถาพร  แกวอรสาน 
 ๓๘๕ นายสถาพร  เลิศลอย 
 ๓๘๖ นายสถิตย  พลานา 
 ๓๘๗ นายสนชัย  อุบลบาน 
 ๓๘๘ นายสนั่น  เลิศณรงค 
 ๓๘๙ นายสนั่น  สกุณี 
 ๓๙๐ นายสมเกียรติ  พูลรอด 
 ๓๙๑ นายสมควร  เที่ยงธรรม 
 ๓๙๒ นายสมควร  ธงตะขบ 
 ๓๙๓ นายสมควร  ธนีสัตย 
 ๓๙๔ นายสมจิตต  วิกุลจรูญเดช 
 ๓๙๕ นายสมใจ  กองแกว 
 ๓๙๖ นายสมใจ  ภูเต็ง 
 ๓๙๗ นายสมชัย  เฉิดฉาย 
 ๓๙๘ นายสมชาติ  อาจปรุ 
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 ๓๙๙ นายสมชาย  งามชื่น 
 ๔๐๐ นายสมชาย  จินดา 
 ๔๐๑ นายสมชาย  ดวงคํานอย 
 ๔๐๒ นายสมชาย  ประมาลย 
 ๔๐๓ นายสมชาย  พันธุเณร 
 ๔๐๔ นายสมชาย  ล้ีจากภัย 
 ๔๐๕ นายสมทรง  สุบรรณโรจน 
 ๔๐๖ นายสมนึก  เจริญสอน 
 ๔๐๗ นายสมนึก  แจมศรี 
 ๔๐๘ นายสมบัติ  ชาวหัวเวียง 
 ๔๐๙ นายสมบุญ  เบญจนาค 
 ๔๑๐ นายสมบูรณ  นิยมตรง 
 ๔๑๑ นายสมบูรณ  รามวิชัย 
 ๔๑๒ นายสมบูรณ  ศรีเสวตร 
 ๔๑๓ นายสมพงษ  ปยจันทร 
 ๔๑๔ นายสมพงษ  เมฆมงคล 
 ๔๑๕ นายสมพงษ  ยวงเงิน 
 ๔๑๖ นายสมพงษ  รัศมี 
 ๔๑๗ นายสมพงษ  หุนพวง 
 ๔๑๘ นายสมพงษ  อมราสิงห 
 ๔๑๙ นายสมพร  ทานกเอี้ยง 
 ๔๒๐ นายสมพร  ศรีพรหม 
 ๔๒๑ นายสมพร  สุวรรณนอย 
 ๔๒๒ นายสมพร  เหมือนพระ 
 ๔๒๓ นายสมพิศ  ธนีภาพ 
 ๔๒๔ นายสมโภชน  เย่ียมเวช 

 ๔๒๕ นายสมยศ  เพิ่มดานกลาง 
 ๔๒๖ นายสมร  คุมจอหอ 
 ๔๒๗ นายสมรส  สายแสง 
 ๔๒๘ นายสมรัก  บัวเกิด 
 ๔๒๙ นายสมศักด์ิ  แกอินทร 
 ๔๓๐ นายสมศักด์ิ  คงดี 
 ๔๓๑ นายสมศักด์ิ  จําเริญไกร 
 ๔๓๒ นายสมศักด์ิ  แจงหิรัญ 
 ๔๓๓ นายสมศักด์ิ  โทมโคกกรวด 
 ๔๓๔ นายสมศักด์ิ  บุญประสงค 
 ๔๓๕ นายสมศักด์ิ  เพ็ญสวัสด์ิ 
 ๔๓๖ นายสมศักด์ิ  มีแสงนิล 
 ๔๓๗ นายสมศักด์ิ  ยันฉิมพลี 
 ๔๓๘ นายสมศักด์ิ  วรสาย 
 ๔๓๙ นายสมศักด์ิ  สุวรรณโครธ 
 ๔๔๐ นายสมสิทธิ์  หนีพงษ 
 ๔๔๑ นายสมหมาย  คงวิจิตร 
 ๔๔๒ นายสมหมาย  คายชัยภูมิ 
 ๔๔๓ นายสมหมาย  ศรีมุงคุณ 
 ๔๔๔ นายสมอารมย  เพียบพรอม 
 ๔๔๕ นายสมาน  เคนวิเศษ 
 ๔๔๖ นายสมาน  งามละมอม 
 ๔๔๗ นายสมาน  ปลื้มกมล 
 ๔๔๘ นายสวาง  จิตตจํานงค 
 ๔๔๙ นายสอาด  บุญโก 
 ๔๕๐ นายสอาด  แหยมต้ัง 
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 ๔๕๑ นายสังวรณ  เจริญสุข 
 ๔๕๒ นายสัญญา  โคตรลาคํา 
 ๔๕๓ นายสัญญา  ธนันชัย 
 ๔๕๔ นายสันติ  แขกเณร 
 ๔๕๕ นายสันติ  สมบัติ 
 ๔๕๖ นายสัมฤทธิ์  เดชครอง 
 ๔๕๗ นายสาคร  ศรีตาแสน 
 ๔๕๘ นายสาคร  หลาบเงิน 
 ๔๕๙ นายสามารถ  ชื่นศิริ 
 ๔๖๐ นายสายันต  แสงทอง 
 ๔๖๑ นายสาโรจน  น้ําทองดี 
 ๔๖๒ นายสําเนยีง  แสงสวาง 
 ๔๖๓ นายสํารวย  ชื่นโพธิ์กลาง 
 ๔๖๔ นายสํารวย  มานะงาน 
 ๔๖๕ นายสํารวย  ศรีอยูเดิม 
 ๔๖๖ นายสํารอง  กายพรมราช 
 ๔๖๗ นายสําราญ  ทํานอง 
 ๔๖๘ นายสําราญ  บัวพระราช 
 ๔๖๙ นายสําเร็จ  ทรัพยหนุน 
 ๔๗๐ นายสําเริง  ขําทับทิม 
 ๔๗๑ นายสําเริง  คงเพ็ชร 
 ๔๗๒ นายสําเริง  เจริญลาภ 
 ๔๗๓ นายสิงหล  เอี่ยมสําอางค 
 ๔๗๔ นายสิงหชัย  แหลงอุโมงค 
 ๔๗๕ นายสินชัย  บุญกระทุม 
 ๔๗๖ นายสิรภพ  ศรีงาม 

 ๔๗๗ นายสี  นายางเจริญ 
 ๔๗๘ นายสุกรี  ทองไพโรจน 
 ๔๗๙ นายสุจินต  เสือแสง 
 ๔๘๐ นายสุชัย  วรรณมณี 
 ๔๘๑ นายสุชาติ  ทองมาก 
 ๔๘๒ นายสุชาติ  สบเสถียร 
 ๔๘๓ นายสุชาติ  สวาง 
 ๔๘๔ นายสุชิน  สุวรรณรัตน 
 ๔๘๕ นายสุทัศน  นิลกําเนิด 
 ๔๘๖ นายสุทิน  ไชยคง 
 ๔๘๗ นายสุทิน  สมัครพงศ 
 ๔๘๘ นายสุเทพ  กอบเขตกรรม 
 ๔๘๙ นายสุนทร  แกวเวียงเดช 
 ๔๙๐ นายสุนทร  คุยเจริญ 
 ๔๙๑ นายสุนทร  งามขํา 
 ๔๙๒ นายสุนทร  บุญญานุสนธิ์ 
 ๔๙๓ นายสุนทร  ปานนิ่ม 
 ๔๙๔ นายสุนทร  มาอุด 
 ๔๙๕ นายสุนทร  สิทธินนท 
 ๔๙๖ นายสุนทร  อดุลยเดช 
 ๔๙๗ นายสุพจน  เกตุแกว 
 ๔๙๘ นายสุพจน  บุตรดีวงศ 
 ๔๙๙ นายสุพจน  สมศิริ 
 ๕๐๐ นายสุพรรณ  ตาคําวัน 
 ๕๐๑ นายสุพรศักด์ิ  ศรีมีทรัพย 
 ๕๐๒ นายสุพล  ดวงสมบูรณ 
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 ๕๐๓ นายสุพัตร  บุญเล็ก 
 ๕๐๔ นายสุรเชษฐ  เชื้อชาญ 
 ๕๐๕ นายสุรพล  จงสมชัย 
 ๕๐๖ นายสุรพล  จันทรรุงเรือง 
 ๕๐๗ นายสุรพล  พงษมุกดา 
 ๕๐๘ นายสุรพล  รมเย็น 
 ๕๐๙ นายสุรพล  สินธุใจ 
 ๕๑๐ นายสุรศักด์ิ  ชุมชื่น 
 ๕๑๑ นายสุรศักด์ิ  เทียนปน 
 ๕๑๒ นายสุรศักด์ิ  สุวรรณชัยจินดา 
 ๕๑๓ นายสุรสิทธิ์  ประวัติศิริ 
 ๕๑๔ นายสุรัชต  พรหมวิหาร 
 ๕๑๕ นายสุรัตน  อินละมุ 
 ๕๑๖ นายสุรินทร  โกละกะ 
 ๕๑๗ นายสุรินทร  สถาปนะวัฒนะ 
 ๕๑๘ นายเสง่ียม  ทองศรี 
 ๕๑๙ นายเสง่ียม  รอบคอบ 
 ๕๒๐ นายเสถียร  นันทะมีชัย 
 ๕๒๑ นายเสนห  ชูแสง 
 ๕๒๒ นายเสนห  นุขถนอม 
 ๕๒๓ นายเสนห  วรรณา 
 ๕๒๔ นายเสมอ  เอมสมบูรณ 
 ๕๒๕ นายเสรี  เกงขุนทด 
 ๕๒๖ นายเสรี  ธนาวุฒิ 
 ๕๒๗ นายเสรี  พร้ิงเพราะ 
 ๕๒๘ นายเสรี  วสุวัต 

 ๕๒๙ นายเสาร  อินตะมูล 
 ๕๓๐ นายแสน  เอมดี 
 ๕๓๑ นายแสวง  เฉลยอาสน 
 ๕๓๒ นายแสวง  บริสุทธิ์ 
 ๕๓๓ นายโสภณ  จันทรดี 
 ๕๓๔ นายโสภณ  ดวงเกต 
 ๕๓๕ นายไสว  บุตนุ 
 ๕๓๖ นายหนู  โคบึง 
 ๕๓๗ นายหนูเล็ก  รักษทอง 
 ๕๓๘ นายหมาด  หัสนี 
 ๕๓๙ นายหยด  เขมขัน 
 ๕๔๐ นายหอมจันทร  ทาวคํา 
 ๕๔๑ นายองอาจ  จันทรมาก 
 ๕๔๒ นายองอาจ  ประยงค 
 ๕๔๓ นายอดุลย  ทองใบ 
 ๕๔๔ นายอนันต  จิปภพ 
 ๕๔๕ นายอนุ  โพธิ์ทอง 
 ๕๔๖ นายอภิสิฐ  ศรีคชินทร 
 ๕๔๗ นายอมร  วงประเสริฐ 
 ๕๔๘ นายอรรณพ  ชมภูสืบ 
 ๕๔๙ นายอรรณพ  ศรีบุศยดี 
 ๕๕๐ นายอวยชัย  มูลพงษ 
 ๕๕๑ นายอัมพร  จันทะเคน 
 ๕๕๒ นายอาดูร  พันงาม 
 ๕๕๓ นายอาทร  สุจิตานันท 
 ๕๕๔ นายอํานวย  กากนทา 
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 ๕๕๕ นายอํานวย  ชุมปรีชา 
 ๕๕๖ นายอํานวย  รวมใจ 
 ๕๕๗ นายอํานวย  ศรีดาฟอง 
 ๕๕๘ นายอํานวย  สวางศรี 
 ๕๕๙ นายอํานวย  อรบุตร 
 ๕๖๐ นายอํานาจ  สมบุญ 
 ๕๖๑ นายอําพล  เรือนพันธ 
 ๕๖๒ นายอิทธิพงศ  แพนเกาะ 
 ๕๖๓ นายอินทรจันทร  หาญจริง 
 ๕๖๔ นายอุดม  เดชฤดี 
 ๕๖๕ นายอุดมศักด์ิ  สุรมาตย 
 ๕๖๖ นายอุทัย  ยอดทัพ 
 ๕๖๗ นายอุบล  ยศภา 
 ๕๖๘ นายอู  จักภิระ 
 ๕๖๙ นายอู  รัตนเลิศ 
 ๕๗๐ นายเอกอุบล  โพธิ์ชะอุม 
 ๕๗๑ นายเอนก  ดําขํา 
 ๕๗๒ นายเอนก  พิณทอง 
 ๕๗๓ นายเอี่ยม  อยูเย็น 
 ๕๗๔ นายโอด  ดีผิว 
 ๕๗๕ นางกมลทิพย  เศรษฐพัชรสิริ 
 ๕๗๖ นางกลิ่นสุคนธ  กัณฑา 
 ๕๗๗ นางกองกาญจน  อัมมวรรธน 
 ๕๗๘ นางกอบแกว  วิทยาคม 
 ๕๗๙ นางกัญญวรรณ  ปยะกุล 
 ๕๘๐ นางกัลยาณี  วิบูลยานนท 

 ๕๘๑ นางกิตติยา  สนิทวงศ 
 ๕๘๒ นางสาวเกศิณี  พูนพิพัฒน 
 ๕๘๓ นางเกษอุบล  ชิตณรงค 
 ๕๘๔ นางสาวเกสรา  สมัครณรงค 
 ๕๘๕ นางไกวัล  ประยูรพันธ 
 ๕๘๖ นางขวัญเรือน  ย่ังยืน 
 ๕๘๗ นางเข็มพร  ธรรมมูลตรี 
 ๕๘๘ นางคมคาย  ปนนาค 
 ๕๘๙ นางคมสันต  เพ็ชรชะ 
 ๕๙๐ นางคําผอย  คงเสถียร 
 ๕๙๑ นางจตุพร  เกษมรัตน 
 ๕๙๒ นางจริยา  ศิริเจริญ 
 ๕๙๓ นางจันทนา  บุญคํ้า 
 ๕๙๔ นางจันทรประภา  เกื้อกูล 
 ๕๙๕ นางจันทรเพ็ญ  รากทอง 
 ๕๙๖ นางจารุณี  ขุลีลัง 
 ๕๙๗ นางจารุรินทร  ทองโบ 
 ๕๙๘ นางจินตนา  ตระกูลพิทักษ 
 ๕๙๙ นางจินตนา  มีชัย 
 ๖๐๐ นางจิรพรรณ  วิมลโนช 
 ๖๐๑ นางจิรภา  ศรีเจิดจา 
 ๖๐๒ นางจิรภิญญา  พวงทาโก 
 ๖๐๓ นางจิราวรรณ  สาโคตร 
 ๖๐๔ นางจุฑามาศ  ทิตระกูล 
 ๖๐๕ นางฉลวย  เอี่ยมจํารัส 
 ๖๐๖ นางสาวฉวีวรรณ  ใฝกระโทก 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๖๐๗ นางฉันทนา  เจริญสวัสด์ิ 
 ๖๐๘ นางเฉลียว  เอกตะคุ 
 ๖๐๙ นางสาวเฉิดโฉม  โกมารกุล ณ นคร 
 ๖๑๐ นางชนาทิพย  ภัทรสกล 
 ๖๑๑ นางชนิดา  พวงจ่ันเพชร 
 ๖๑๒ นางชลิดา  ปุกสันเทียะ 
 ๖๑๓ นางสาวชุดากัญ  ศรีวิชัย 
 ๖๑๔ นางสาวดนุชา  ไชยดวงสิงห 
 ๖๑๕ นางดรุณวรรณ  ดวงบุรงค 
 ๖๑๖ นางดวงทิพย  เกาวนันทน 
 ๖๑๗ นางดารุณี  สุนทรวิโรจน 
 ๖๑๘ นางดาวัลย  ศลศิลปชัย 
 ๖๑๙ นางดุสิดา  โกแวร 
 ๖๒๐ นางสาวเดือนอําไพ  ชมภูกุล 
 ๖๒๑ นางทองเจือ  อุนทรัพย 
 ๖๒๒ นางทองศรี  แสนปญญา 
 ๖๒๓ นางทัศนศรี  กัณทวี 
 ๖๒๔ นางทิพยวรรณ  กลิ่นหอม 
 ๖๒๕ นางทิพวรรณ  ปรีชาวิทย 
 ๖๒๖ นางธิดา  วิภาตะพันธ 
 ๖๒๗ นางสาวนครสวรรค  วงษเทราช 
 ๖๒๘ นางนงนุช  คงทอง 
 ๖๒๙ นางนงนุช  ดวงวิเชียร 
 ๖๓๐ นางนงลักษณ  เจริญศุภวัฒน 
 ๖๓๑ นางนภาภรณ  เปาชัย 
 ๖๓๒ นางนฤมล  แกวสอาด 

 ๖๓๓ นางนันทา  จิตรนุสนธิ์ 
 ๖๓๔ นางนันทา  มาระศรี 
 ๖๓๕ นางน้ําหวาน  ยอดเณร 
 ๖๓๖ นางนิตยา  โกมารกุล ณ นคร 
 ๖๓๗ นางนิตยา  คงสุขศรี 
 ๖๓๘ นางนิภา  วชิระโฆษิต 
 ๖๓๙ นางเนาวรัตน  ลํ้าเลิศ 
 ๖๔๐ นางบงกชกาญจน  ศรีอ่ําดี 
 ๖๔๑ นางบังอร  งามชัด 
 ๖๔๒ นางบัวทอง  พวงกระจาย 
 ๖๔๓ นางบุญเชิด  เจริญสมบัติ 
 ๖๔๔ นางสาวบุญดวน  รัตนัง 
 ๖๔๕ นางบุญนาค  คลังกรณ 
 ๖๔๖ นางบุญนํา  แกวสมพักตร 
 ๖๔๗ นางสาวบุญเลี้ยง  ธนพงคพิพัฒน 
 ๖๔๘ นางประคอง  ศิริปรุ 
 ๖๔๙ นางประถม  ศิลปประสิทธิ์ 
 ๖๕๐ นางประทิน  มิตรเทวิน 
 ๖๕๑ นางประไพ  จันทรภิรมย 
 ๖๕๒ นางประไพพร  เจริญรัตตะวงศ 
 ๖๕๓ นางประภาวัลย  ดิษยธนิตพงศ 
 ๖๕๔ นางสาวประเสริฐ  สามสี 
 ๖๕๕ นางปราณี  ฟูเดช 
 ๖๕๖ นางปราณี  โสภาสพ 
 ๖๕๗ นางปรีญา  ภิญโญทรัพย 
 ๖๕๘ นางปานใจ  เจริญลาภ 
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 ๖๕๙ นางผกา  สายทิพย 
 ๖๖๐ นางผุสพรรณ  กิจบรรจงศิริ 
 ๖๖๑ นางพนิดา  วัฒนานันท 
 ๖๖๒ นางพเยาว  ทองเมือง 
 ๖๖๓ นางสาวพรรณธิภา  จันทวาส 
 ๖๖๔ นางพรรณี  สัตยารัฐ 
 ๖๖๕ นางพัชรา  คําเจียม 
 ๖๖๖ นางพัชรินทร  รุนสูงเนิน 
 ๖๖๗ นางพัฒนา  สมุทรพงษ 
 ๖๖๘ นางพิกุล  นกไทย 
 ๖๖๙ นางพิณ  ปญญา 
 ๖๗๐ นางเพ็ญณี  สําราญสุข 
 ๖๗๑ นางเพ็ญพักตร  นอยอรุณ 
 ๖๗๒ นางสาวเพ็ญศรี  จาคสกุล 
 ๖๗๓ นางเพ็ญศิริ  ชูโต 
 ๖๗๔ นางเพลินเนตร  เพชรชวย 
 ๖๗๕ นางภาณี  นวลอินทร 
 ๖๗๖ นางมยุรี  พริกสระนอย 
 ๖๗๗ นางสาวมยุรี  มุขเหลี่ยม 
 ๖๗๘ นางมรกต  แสวานี 
 ๖๗๙ นางมลิวรรณ  กิตินาม 
 ๖๘๐ นางมาเรยีม  สงาเมือง 
 ๖๘๑ นางสาวมาลินี  ธงยศ 
 ๖๘๒ นางมาลี  กาญจนวงศ 
 ๖๘๓ นางมาลี  ทรัพยหนุน 
 ๖๘๔ นางยุพิน  จงปานสิทโธ 

 ๖๘๕ นางยุพิน  ชานก 
 ๖๘๖ นางเยาวนิตย  บุญเปลง 
 ๖๘๗ นางรวินันท  ละอองนวล 
 ๖๘๘ นางรัชนี  คลายอุบล 
 ๖๘๙ นางราตรี  มากโภคา 
 ๖๙๐ นางสาวเรไร  นวลละออง 
 ๖๙๑ นางละมัย  แกวพัตร 
 ๖๙๒ นางละเอียด  จันทรใย 
 ๖๙๓ นางลักขณา  จีรภัทร 
 ๖๙๔ นางลัดดา  มิศิลา 
 ๖๙๕ นางลัดดาวัลย  ขนบดี 
 ๖๙๖ นางลาวัณย  ไชยมงคล 
 ๖๙๗ นางลําดวน  นิมมลรัตน 
 ๖๙๘ นางลําดวน  วงษแสง 
 ๖๙๙ นางลําใย  กัฬหะสุต 
 ๗๐๐ นางลําใย  เพชรสม 
 ๗๐๑ นางเล็ก  บุญเลิศ 
 ๗๐๒ นางวนิดา  รัตนแกว 
 ๗๐๓ นางวนิดา  โสรมรรค 
 ๗๐๔ นางวรนาถ  ดวงแกว 
 ๗๐๕ นางวรนุช  พิณเผือก 
 ๗๐๖ นางสาววรรณสมภพ  คําเดช 
 ๗๐๗ นางวรรณา  นามศรี 
 ๗๐๘ นางวรรณี  นคราวงศ 
 ๗๐๙ นางวรลักษณ  วรรณพงศ 
 ๗๑๐ นางวัฒนา  แสงสวาง 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๗๑๑ นางวัลภา  จันทรสุคนธ 
 ๗๑๒ นางวัลลภา  เตชะมา 
 ๗๑๓ นางวารินทร  ยาคํา 
 ๗๑๔ นางวารี  กอนสันเทียะ 
 ๗๑๕ นางวิภา  ทองวิเศษ 
 ๗๑๖ นางวิลาวัลย  ศรีกล่ํา 
 ๗๑๗ นางวิไล  คลายมุข 
 ๗๑๘ นางวิไลวรรณ  ทองเกลี้ยง 
 ๗๑๙ นางวีณา  ฉัตรแกว 
 ๗๒๐ นางศรีบุตร  พิจิตรธรรม 
 ๗๒๑ นางศรีเพ็ญ  เครือปาน 
 ๗๒๒ นางศรีสุดา  ทองปุย 
 ๗๒๓ นางศรีสุดา  ฟองศักด์ิ 
 ๗๒๔ นางศรีสุมนต  อวมมั่น 
 ๗๒๕ นางศิริพรรณ  ทนันชัย 
 ๗๒๖ นางศิริลักษณ  เที่ยงนอย 
 ๗๒๗ นางสงบ  ขุนเทพ 
 ๗๒๘ นางสงวน  คําออ 
 ๗๒๙ นางสมจิตต  บุญชี 
 ๗๓๐ นางสมถวิล  คําเพิ่มพูล 
 ๗๓๑ นางสมทรง  ปรัยนุ 
 ๗๓๒ นางสมบัติ  มะลิทอง 
 ๗๓๓ นางสมบัติ  สิงหบูรณ 
 ๗๓๔ นางสาวสมบูรณ  บุญสม 
 ๗๓๕ นางสมพร  อาจทวีกุล 
 ๗๓๖ นางสมพิศ  จันทรเนตร 

 ๗๓๗ นางสมพิศ  ดิศกุลเนติวิทย 
 ๗๓๘ นางสมสมร  เมธาคุณวุฒิ 
 ๗๓๙ นางสมหมาย  แผวสกุล 
 ๗๔๐ นางสมหวัง  ทองนอย 
 ๗๔๑ นางสรรญารีย  พรหมเมตตา 
 ๗๔๒ นางสังเวียน  จันกลิ่น 
 ๗๔๓ นางสิริกาญจน  ทองสอน 
 ๗๔๔ นางสุคนธ  ชวยโพธิ์กลาง 
 ๗๔๕ นางสาวสุคนธ  ภิญโญรัตนโชติ 
 ๗๔๖ นางสุจิตรา  ไชยโกมินทร 
 ๗๔๗ นางสาวสุทธิ  นาหิรัญ 
 ๗๔๘ นางสุนันท  นาวัลยศีกษากร 
 ๗๔๙ นางสุปราณี  จิตธรรม 
 ๗๕๐ นางสุพจนีย  ประภา 
 ๗๕๑ นางสุพร  วงษเตชะ 
 ๗๕๒ นางสพุรรณ  กัณหา 
 ๗๕๓ นางสุพัฒนา  ดวงสวาง 
 ๗๕๔ นางสุภนา  ศิริรัตน 
 ๗๕๕ นางสุภาณี  จาตุรนต 
 ๗๕๖ นางสุภาวดี  มหาสารินันท 
 ๗๕๗ นางสุมาลี  เพ็งผอง 
 ๗๕๘ นางสุมาลี  มหานาม 
 ๗๕๙ นางสุรพิน  ปูอินตะ 
 ๗๖๐ นางสุรินทรณา  พรหมมา 
 ๗๖๑ นางสุวรรณา  คงธรรม 
 ๗๖๒ นางเสถียร  ราโชติ 
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 ๗๖๓ นางสาวเสริมศรี  จันทรชัย 
 ๗๖๔ นางแสงรุจี  บําเพ็ญกิจ 
 ๗๖๕ นางโสภา  เพชรวัฒนา 
 ๗๖๖ นางอนงค  เวสนุสิทธิ์ 
 ๗๖๗ นางอภิรดี  จันทรเสละ 
 ๗๖๘ นางอรวรรณ  วงษพันธุ 
 ๗๖๙ นางอัปษรศิริ  อินทรสูต 
 ๗๗๐ นางอัมพร  วงศรอด 
 ๗๗๑ นางอาจินต  วิปญญา 
 ๗๗๒ นางอาภา  ออนแสง 

 ๗๗๓ นางอารมณ  คลองอาษา 
 ๗๗๔ นางอารีย  จิตตจํานงค 
 ๗๗๕ นางอารีย  วีระชัยสันติกุล 
 ๗๗๖ นางอุดรศรี  วิมลชัย 
 ๗๗๗ นางอุบล  แผวสกุล 
 ๗๗๘ นางสาวอุบล  มะเด่ือ 
 ๗๗๙ นางอุบลวดี  นาถะพินธุ 
 ๗๘๐ นางอุบลวรรณ  กันทาวัง 
 ๗๘๑ นางอุไรวรรณ  สุจิมา 
 ๗๘๒ นางอุษา  ผองชนะ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๓๙  ราย) 
 ๑ นายกมล  ชูกุลอนันตเจริญ 
 ๒ นายกมลพร  เพ็งภาค 
 ๓ นายกฤษณะ  ลีทอง 
 ๔ นายกอเร็ง  มะแซ 
 ๕ นายการุณ  ไพรคงคาธรรม 
 ๖ นายกาสินธุ  มาตราช 
 ๗ นายกิตติพัฒน  พรมเสน 
 ๘ นายเกรียงศักด์ิ  ชื่นใจ 
 ๙ นายโกวิท  แสงแกว 
 ๑๐ นายขาว  ทันจันทร 
 ๑๑ นายเขมชาติ  ดวงสุวรรณ 
 ๑๒ นายแขก  รอดโม 
 ๑๓ นายคงศักด์ิ  อ่ํากลัด 
 ๑๔ นายคําปุน  กลาจริง 
 ๑๕ นายคํารณ  บุญศิริ 

 ๑๖ นายจรัญ  มวงตานี 
 ๑๗ นายจรัญ  สีโท 
 ๑๘ นายจรัส  กิติบุตร 
 ๑๙ นายจลั่น  บอแกว 
 ๒๐ นายจันลี  กาบสรอย 
 ๒๑ นายจารึก  โตประเสริฐ 
 ๒๒ นายจํานงค  ออนนิ่ม 
 ๒๓ นายจําเนียร  การะเวก 
 ๒๔ นายจําเนียร  พรหมพุทธา 
 ๒๕ นายจํารัส  ประดิษฐ 
 ๒๖ นายจําลอง  คําแกว 
 ๒๗ นายจิตร  ตุยเต็มวงค 
 ๒๘ นายจิรวัฒน  เมืองใจเมตต 
 ๒๙ นายจิระ  คงคานอย 
 ๓๐ นายจิระชัย  สงคพูล 
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 ๓๑ นายจุมพล  เทศดี 
 ๓๒ นายจุฬา  ฤกษเสน 
 ๓๓ นายเจริญ  ผลกลา 
 ๓๔ นายเจริญ  อินกัน 
 ๓๕ นายใจชุน  จีระวัฒนสุข 
 ๓๖ นายฉงน  เรืองคํา 
 ๓๗ นายฉลอง  กลิ่นนัอย 
 ๓๘ นายเฉลิม  เพ็งเกลี้ยง 
 ๓๙ นายเฉลียว  ดาษพินิจ 
 ๔๐ นายไฉน  โหนา 
 ๔๑ นายชม  ไชยชนะ 
 ๔๒ นายชรัตน  รอดเผือก 
 ๔๓ นายชัยยุทธ  จันทรเกิ้น 
 ๔๔ นายชาญยุทธ  นาเมืองรักษ 
 ๔๕ นายชาตรี  ศรีแกนจันทร 
 ๔๖ นายชาติชาย  ขุนภักดี 
 ๔๗ นายชุติพงค  ผิวทองงาม 
 ๔๘ นายชูชีพ  มหุวรรณ 
 ๔๙ นายเชวง  คชารักษ 
 ๕๐ นายโชติ  หนูผุด 
 ๕๑ นายโชติศักด์ิ  ผลอินทร 
 ๕๒ นายฐิติพันธ  นรกานตกุล 
 ๕๓ นายณรงค  แขงขัน 
 ๕๔ นายณัฐพล  คุมเงิน 
 ๕๕ นายณัฐวุฒิ  นอยยา 
 ๕๖ นายดนัย  สีหอุไร 

 ๕๗ นายดนัย  สุมา 
 ๕๘ นายดํารงค  อนบุตร 
 ๕๙ นายดํารงค  เอี่ยมสอาด 
 ๖๐ นายดุษฎี  เกิดโภคทรัพย 
 ๖๑ นายถนอม  เจริญศิลป 
 ๖๒ นายทวิทย  เอมทอง 
 ๖๓ นายทวี  กอนจินดา 
 ๖๔ นายทวี  จูสุข 
 ๖๕ นายทวีป  สาแช 
 ๖๖ นายทวีศักด์ิ  รุงเรือง 
 ๖๗ นายทอง  พึ่งปญญา 
 ๖๘ นายทองมวน  พละศักด์ิ 
 ๖๙ นายทองหลอ  ชูวงษ 
 ๗๐ นายทอมสัน  กอนตาล 
 ๗๑ นายทิม  ทัดแกว 
 ๗๒ นายทิวา  วิจิตรา 
 ๗๓ นายเทียน  พิศวง 
 ๗๔ นายธนากร  สัมมาตรี 
 ๗๕ นายธนาพล  เกิดพิมพ 
 ๗๖ นายธวัชชัย  แสงสมพร 
 ๗๗ นายธันวา  ลักษณะ 
 ๗๘ นายธีรยุทธ  ทัพทวี 
 ๗๙ นายธีระพล  วิริยะพงศ 
 ๘๐ นายนธี  ปนทอง 
 ๘๑ นายนพดล  อาแวยง 
 ๘๒ นายนพรัตน  ปริญญารักษ 
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 ๘๓ นายนริศ  จันทรเจริญ 
 ๘๔ นายนเรศน  อุดมดี 
 ๘๕ นายนวล  งามภักตร 
 ๘๖ นายนิกร  กาญจนันต 
 ๘๗ นายนิกร  ปราสาททอง 
 ๘๘ นายนิรุท  จาตุรพงศ 
 ๘๙ นายบรรดร  ไชยนุ 
 ๙๐ นายบวร  วรรักษ 
 ๙๑ นายบัญชา  ศรีหร่ิง 
 ๙๒ นายบัญญัติ  วิปรอด 
 ๙๓ นายบัณฑูร  การะหงษ 
 ๙๔ นายบํารุงเกียรติ  กุลพัฒน 
 ๙๕ นายบุญชู  ชัยศรี 
 ๙๖ นายบุญตา  คําศิล 
 ๙๗ นายบุญทัน  ทองสวย 
 ๙๘ นายบุญทิพย  สุวรรณสุโข 
 ๙๙ นายบุญธรรม  ตรีดารา 
 ๑๐๐ นายบุญผอง  ง้ิวงาม 
 ๑๐๑ นายบุญเพิ่ม  นาสมใจ 
 ๑๐๒ นายบุญมี  นาสุบิน 
 ๑๐๓ นายบุญเลิศ  ภักดีวนิช 
 ๑๐๔ นายบุญสง  ตระกูลปอง 
 ๑๐๕ นายบุญสง  ศรีดี 
 ๑๐๖ นายบุญสราง  เงินยวง 
 ๑๐๗ นายประจวบ  ใจเที่ยง 
 ๑๐๘ นายประเชิญ  พุทธโกศัย 

 ๑๐๙ นายประทีป  คําทอง 
 ๑๑๐ นายประพร  สายแกว 
 ๑๑๑ นายประพฤติ  ปรีชากุล 
 ๑๑๒ นายประพันธ  ชัยทอง 
 ๑๑๓ นายประยงค  พิมปดชา 
 ๑๑๔ นายประยุทธ  พลเศษ 
 ๑๑๕ นายประยุทธ  อยูแพ 
 ๑๑๖ นายประยูร  เตชะดี 
 ๑๑๗ นายประยูร  หลําประเสริฐ 
 ๑๑๘ นายประสงค  จ่ันยาว 
 ๑๑๙ นายประสงค  สุภา 
 ๑๒๐ นายประสิทธิ์  เจริญสง 
 ๑๒๑ นายประสิทธิ์  ปญญารมย 
 ๑๒๒ นายประสิทธิ์  สายทอง 
 ๑๒๓ นายประเสริฐ  รอดกริช 
 ๑๒๔ นายประหยัด  เกิดสวัสด์ิ 
 ๑๒๕ นายปรีชา  ชูดี 
 ๑๒๖ นายปรีชา  ไตรสุธา 
 ๑๒๗ นายปรีชา  พึ่งทอง 
 ๑๒๘ นายปญญา  มีมาก 
 ๑๒๙ นายปญญา  วิไลศรี 
 ๑๓๐ นายเปลื่อง  ศิริรัตน 
 ๑๓๑ นายผจญ  จันทะวงศ 
 ๑๓๒ นายพงษ  มากุล 
 ๑๓๓ นายพงษศักด์ิ  แกวสิทธิการ 
 ๑๓๔ นายพงษศักด์ิ  ใจระยา 
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 ๑๓๕ นายพงษศักด์ิ  วงษสงกรานต 
 ๑๓๖ นายพนม  แกวมุกดา 
 ๑๓๗ นายพรพณวิชญ  ทองเพิ่ม 
 ๑๓๘ นายพลิน  ชูผล 
 ๑๓๙ นายพิชิต  แซไล 
 ๑๔๐ นายพิทักษ  ธิกัน 
 ๑๔๑ นายพินิจ  บุญชู 
 ๑๔๒ นายพิพัฒน  อินปน 
 ๑๔๓ นายพีระยุทธ  ผดุงศิลป 
 ๑๔๔ นายไพบูลย  เพชรคํา 
 ๑๔๕ นายไพสิทธิ์  แกนการ 
 ๑๔๖ นายภิรมย  ฤกษงาม 
 ๑๔๗ นายภูวดล  จันทรเพ็ญ 
 ๑๔๘ นายภูวนารถ  โหเฉ่ือย 
 ๑๔๙ นายมนัส  ภูลนแกว 
 ๑๕๐ นายมนัส  สมพงษ 
 ๑๕๑ นายมนูญ  ดําเกลี้ยง 
 ๑๕๒ นายมนูญ  เสืองามเอี่ยม 
 ๑๕๓ นายมัย  พุมคง 
 ๑๕๔ นายมานัต  บุญนอม 
 ๑๕๕ นายมานิตย  พึ่งบุญลือ 
 ๑๕๖ นายมานิตย  รักชื่อ 
 ๑๕๗ นายยก  สุนันตา 
 ๑๕๘ นายย่ิงยงค  ถนอมเกียรติ 
 ๑๕๙ นายโยธิน  ราชสะอาด 
 ๑๖๐ นายรณรงค  สวนสูง 

 ๑๖๑ นายระยอง  อินจ๋ิว 
 ๑๖๒ นายรังศรี  ศรีประภา 
 ๑๖๓ นายรังศิต  คงศาลา 
 ๑๖๔ นายรังสรรค  เกิดดี 
 ๑๖๕ นายเรวัฒน  อินตุน 
 ๑๖๖ นายเรวติั  พานิชชอบ 
 ๑๖๗ นายลพ  นพคุณ 
 ๑๖๘ นายวัชร  ภักด์ิประไพ 
 ๑๖๙ นายวันชัย  บอทอง 
 ๑๗๐ นายวันนา  แมนจิตร 
 ๑๗๑ นายวัลลภ  จุยจุนเจือ 
 ๑๗๒ นายวารินทร  บุญเชิด 
 ๑๗๓ นายวิชิต  อินทโชติ 
 ๑๗๔ นายวิเชียร  ศรีสุวรรณ 
 ๑๗๕ นายวินัย  เกตุเพ็ง 
 ๑๗๖ นายวนิัย  เกลี้ยกลอม 
 ๑๗๗ นายวินัย  จันทรเพ็ชร 
 ๑๗๘ นายวินัย  จีนสมัคร 
 ๑๗๙ นายวินัย  มิตรเจริญ 
 ๑๘๐ นายวินัย  โสขุมา 
 ๑๘๑ นายวิมล  ศรีวิชิต 
 ๑๘๒ นายวิมล  หมั่นกิจการ 
 ๑๘๓ นายวิริยะ  จิตตไพบูลย 
 ๑๘๔ นายวิโรจน  จันทรลอย 
 ๑๘๕ นายวิโรจน  ศรีจันทรทับ 
 ๑๘๖ นายวิโรจน  สงเสริม 
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 ๑๘๗ จาสิบตรี  วิลัย  หงษอินทร 
 ๑๘๘ นายวีระยุทธ  แกวศรี 
 ๑๘๙ นายไวกิจ  ฉิมพาลี 
 ๑๙๐ นายศรีศิลป  สีสะอาด 
 ๑๙๑ นายศุภชัย  พิณวงษ 
 ๑๙๒ นายสงา  ธูปเรือง 
 ๑๙๓ นายสถาพร  ดีน้ําจืด 
 ๑๙๔ นายสถาพร  อางเกียรติกูล 
 ๑๙๕ นายสนอง  ชวงโชติ 
 ๑๙๖ นายสนอง  ทะอาง 
 ๑๙๗ นายสนิท  คชาศักด์ิ 
 ๑๙๘ นายสนิท  เจริญผล 
 ๑๙๙ นายสนิท  สิทธินนท 
 ๒๐๐ นายสมเกียรติ  กลิ่นหอม 
 ๒๐๑ นายสมเกียรติ  จรจาก 
 ๒๐๒ นายสมควร  คุมย้ิม 
 ๒๐๓ นายสมใจ  มูลโชติ 
 ๒๐๔ นายสมชัย  บัณฑิตพรรณ 
 ๒๐๕ นายสมชาย  ฐานโพธิ์ 
 ๒๐๖ นายสมชาย  ปลื้มใจ 
 ๒๐๗ นายสมชาย  พรามนาค 
 ๒๐๘ นายสมชาย  มากเพชร 
 ๒๐๙ นายสมชาย  รอดทรัพย 
 ๒๑๐ นายสมชาย  รอดเผือก 
 ๒๑๑ นายสมเดช  แกนสุข 
 ๒๑๒ นายสมทรง  เกษมรัตน 

 ๒๑๓ นายสมทรง  นาคราช 
 ๒๑๔ นายสมนึก  มนูญดาหวี 
 ๒๑๕ นายสมบัติ  นาลอย 
 ๒๑๖ นายสมบัติ  บุญแยม 
 ๒๑๗ นายสมบัติ  พาละหาด 
 ๒๑๘ นายสมบูรณ  แชมชอย 
 ๒๑๙ นายสมบูรณ  ศรีคํามา 
 ๒๒๐ นายสมปอง  ปานนิล 
 ๒๒๑ นายสมปอง  สังขสวาง 
 ๒๒๒ นายสมพงษ  บึกนันตา 
 ๒๒๓ นายสมพงษ  พรอมสกุล 
 ๒๒๔ นายสมพงษ  ศรวิบูลยศักด์ิ 
 ๒๒๕ นายสมพงษ  สงากร 
 ๒๒๖ นายสมพงษ  เสรี 
 ๒๒๗ นายสมพร  จันกัน 
 ๒๒๘ นายสมมาท  ทองทวี 
 ๒๒๙ นายสมยศ  ชั่งดวงจิตร 
 ๒๓๐ นายสมศักด์ิ  ชื่นปรีดา 
 ๒๓๑ นายสมศักด์ิ  สกุณา 
 ๒๓๒ นายสมศักด์ิ  อินทรประสิทธิ์ 
 ๒๓๓ นายสมสมัย  ยาทองไชย 
 ๒๓๔ นายสมหวัง  จันทา 
 ๒๓๕ นายสมาน  บุควัน 
 ๒๓๖ นายสวาง  เจียมจันทึก 
 ๒๓๗ นายสวาง  มอญสิน 
 ๒๓๘ นายสอาด  จันทวิมล 
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 ๒๓๙ นายสัญชัย  ชื่นชมกลิ่น 
 ๒๔๐ นายสัมผัส  เปยมศิริ 
 ๒๔๑ นายสัมฤทธิ์  จรบุรมย 
 ๒๔๒ นายสายันต  มะลิ 
 ๒๔๓ นายสํารวย  บัวฤทธิ์ 
 ๒๔๔ นายสํารวย  พึ่งตระกูล 
 ๒๔๕ นายสํารวย  รุงสวาง 
 ๒๔๖ นายสําราญ  เฉลิมกลิ่น 
 ๒๔๗ นายสําราญ  เดินสันเทียะ 
 ๒๔๘ นายสําราญ  มวงแปน 
 ๒๔๙ นายสําราญ  แสงสวาง 
 ๒๕๐ นายสําเริง  จันทรหอม 
 ๒๕๑ นายสําเริง  นิลกําแหง 
 ๒๕๒ นายสําลี  โพธิ์สุวรรณ 
 ๒๕๓ นายสิงห  เสาวรส 
 ๒๕๔ นายสุจินต  สุขเทวี 
 ๒๕๕ นายสุชาติ  บุญรัตน 
 ๒๕๖ นายสุชาติ  ประทุมแสง 
 ๒๕๗ นายสุชิน  ศรีทอง 
 ๒๕๘ นายสุดใจ  สะเริน 
 ๒๕๙ นายสุทธศิักด์ิ  ทาผิว 
 ๒๖๐ นายสุทธี  หงษมาลา 
 ๒๖๑ นายสุเทพ  เจริญรักษ 
 ๒๖๒ นายสุเทพ  ทองธานี 
 ๒๖๓ นายสุธี  แดงศรี 
 ๒๖๔ นายสุนทร  ภูมิ 

 ๒๖๕ นายสุนัน  คํากอน 
 ๒๖๖ นายสุบิน  โพธิ์งาม 
 ๒๖๗ นายสุพจน  ไวเหาะ 
 ๒๖๘ นายสุพจน  แสงดาว 
 ๒๖๙ นายสุพัตร  อภัยรัตน 
 ๒๗๐ นายสุรพล  เกตุเผิอก 
 ๒๗๑ นายสุรพล  พิทยแกว 
 ๒๗๒ นายสุรพล  เรืองศรี 
 ๒๗๓ นายสุระชัย  แกวเกิด 
 ๒๗๔ นายเสนห  สบายใจ 
 ๒๗๕ นายเสนีย  ดวงจินดา 
 ๒๗๖ นายเสมียน  ดอกเขารัมย 
 ๒๗๗ นายเสะ  จาเละ 
 ๒๗๘ นายแสง  จิตรีนิตย 
 ๒๗๙ นายโสภณ  ชูวัน 
 ๒๘๐ นายโสภณ  พลับพลา 
 ๒๘๑ นายหวง  แขงขัน 
 ๒๘๒ นายเหวียน  สุวรรณ 
 ๒๘๓ นายแหล  งามคุณ 
 ๒๘๔ นายแหวน  ทองสระนอย 
 ๒๘๕ นายอดุลย  วิเศษสิงห 
 ๒๘๖ นายอดุลยรัตน  โพธิกุล 
 ๒๘๗ นายอนันต  รอดนิ่ม 
 ๒๘๘ นายอนันต  ลือชัย 
 ๒๘๙ นายอนุกูล  สิงหภักดี 
 ๒๙๐ นายอนุสรณ  บุตวัน 
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 ๒๙๑ นายอภิชัย  ชมภู 
 ๒๙๒ นายอรรถวิทย  เทียนเล็ก 
 ๒๙๓ นายอั้น  อัตตะ 
 ๒๙๔ นายอาดูร  ผูผึ้ง 
 ๒๙๕ นายอารมณ  พลไกรเย่ียม 
 ๒๙๖ นายอํานาจ  คดชาคร 
 ๒๙๗ นายอํานาจ  ปานเพ็ชร 
 ๒๙๘ นายอํานาจ  สัมฤทธิ์ดี 
 ๒๙๙ นายอุดม  ปะกินําหัง 
 ๓๐๐ นายอุดม  เศรษฐพงศ 
 ๓๐๑ นายอุทัย  ชยัหาญ 
 ๓๐๒ นายอุทิศ  ทองวงศ 
 ๓๐๓ นายฮง  หนองพงษ 
 ๓๐๔ นายฮอง  ศรีธรรม 
 ๓๐๕ นางกมลวดี  จันทรส 
 ๓๐๖ นางสาวกัญญรส  สุนทรภักดี 
 ๓๐๗ นางจําเนียร  โกมลวานิช 
 ๓๐๘ นางจิราวัฒน  ธรรมเจริญ 
 ๓๐๙ นางแฉลม  ปราบปญจะ 
 ๓๑๐ นางชอน  รอดยอย 
 ๓๑๑ นางนอมจิตต  ฐิตะสุต 
 ๓๑๒ นางนันทวัน  วรกิจวิวัฒน 
 ๓๑๓ นางนิต  สรอยเงิน 
 ๓๑๔ นางนิตยา  สวัสดี 
 ๓๑๕ นางนิทรา  ธรรมพิทักษ 

 ๓๑๖ นางบังอร  ขํางาม 
 ๓๑๗ นางบุญเรือน  กาญจนกุล 
 ๓๑๘ นางปทมา  วุฒิ 
 ๓๑๙ นางพเยาวศรี  สุขสุนิตย 
 ๓๒๐ นางสาวพายัพ  นุวัติ 
 ๓๒๑ นางมยุรินทร  นพคุณ 
 ๓๒๒ นางยุพดี  สุขสําราญ 
 ๓๒๓ นางสาวระพีพรรณ  หอยย่ีภู 
 ๓๒๔ นางวิมุทตรา  เพ็ชรศิริ 
 ๓๒๕ นางวิไลวรรณ  สมคํา 
 ๓๒๖ นางสาวศรีจันทร  มูกขุนทด 
 ๓๒๗ นางศิริพร  หงษรัตน 
 ๓๒๘ นางศุภวรรณ  ยินดีรูป 
 ๓๒๙ นางสมคิด  ใจมั่น 
 ๓๓๐ นางสมใจ  ชางวิทยาการ 
 ๓๓๑ นายสมใจ  พรอโนทัย 
 ๓๓๒ นางสมพร  แสงแจม 
 ๓๓๓ นางสําเภา  มั่นจันทร 
 ๓๓๔ นางสุดาเดือน  เจียรวิภา 
 ๓๓๕ นางสุธิภรณ  วัฒนศิริสกุลไทย 
 ๓๓๖ นางสุรีพร  แตมแกว 
 ๓๓๗ นางอมร  ศรีชมภู 
 ๓๓๘ นางอรุณ  โชติกลอม 
 ๓๓๙ นางอุษณีย  กาญจนพันธุ 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๕๔  ราย) 
 ๑ นายกัมปนาท  รักเกียรติย่ิงใหญ 
 ๒ นายกานต  พิทักษโคธากุล 
 ๓ นายกาศ  วงศคะชุม 
 ๔ นายกําพล  เอี่ยมสําอางค 
 ๕ นายกิตติ  สันติปาตี 
 ๖ นายกิตติพงษ  ไตรจิตร 
 ๗ นายกิติวัฒน  สรไกร 
 ๘ นายกูเกียรติ  พุทธโกสัย 
 ๙ นายเกรียงศักด์ิ  สดภิบาล 
 ๑๐ นายเกษม  ตนตรง 
 ๑๑ นายเกษมสุข  ผองศรี 
 ๑๒ นายเกียรติภูมิ  จันทมางกูล 
 ๑๓ นายโกมินทร  อิงควระ 
 ๑๔ นายไกรเดช  เมธมนตรี 
 ๑๕ นายขวัญชัย  วงษวัฒน 
 ๑๖ นายขอบเขต  พิณทอง 
 ๑๗ นายไข  เสาวกุล 
 ๑๘ นายคมกฤช  ศรีสุวรรณ 
 ๑๙ นายคํานวน  ชูรัตน 
 ๒๐ นายคําใบ  ทองถิน 
 ๒๑ นายคําพุฒ  โสดาวงษ 
 ๒๒ นายคํารณ  ประพันธ 
 ๒๓ นายเคนชัย  โลมาแจม 
 ๒๔ นายเงิน  จิตตกลาง 
 ๒๕ นายจรศักด์ิ  ปาฬี 

 ๒๖ นายจรัส  ใจสุข 
 ๒๗ นายจริน  คนแคลว 
 ๒๘ นายจรูญ  กายโรจน 
 ๒๙ นายจอมจันทร  เจริญศิลป 
 ๓๐ นายจํานงค  ชาวระวะ 
 ๓๑ นายจําปา  พรมมี 
 ๓๒ นายจําเริญ  ชูสกุลวงค 
 ๓๓ นายจําเริญ  ปวนวันประสม 
 ๓๔ นายจําลอง  ชวนรัมย 
 ๓๕ นายจําลอง  เอนกกุล 
 ๓๖ นายจิตติ  ณ หนองคาย 
 ๓๗ นายจิตรประเสริฐ  ลุนบุตร 
 ๓๘ นายจิรศักด์ิ  สุวรรณรัตน 
 ๓๙ นายจีรศักด์ิ  ขวัญเมือง 
 ๔๐ นายเจตน  ปทมะสังข 
 ๔๑ นายเจริญชัย  ยวงใย 
 ๔๒ นายเจริญศักด์ิ  คล้ําแดง 
 ๔๓ นายฉลวย  ระดมกิจ 
 ๔๔ นายฉลอง  ฉํ่าพึ่ง 
 ๔๕ นายฉลอง  รัชอินทร 
 ๔๖ นายฉลอง  สมดี 
 ๔๗ นายฉลอง  แสนรัก 
 ๔๘ นายฉลาด  จันทรสําเภา 
 ๔๙ นายเฉลิม  แกวสิงห 
 ๕๐ นายเฉลิม  อินโต 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๕๑ นายเฉลิมชัย  ใหมเลี้ยง 
 ๕๒ นายเฉลียว  ดีที่สุด 
 ๕๓ นายเฉลียว  ภูมิภักด์ิ 
 ๕๔ นายเฉลียว  สุขทวี 
 ๕๕ นายชนะ  ย้ิมสีใส 
 ๕๖ นายชนิด  จิตฉํ่า 
 ๕๗ นายชวง  ดวงทิพยจันทร 
 ๕๘ นายชวย  คงประเสริฐ 
 ๕๙ นายชวลิต  เสวตจินดา 
 ๖๐ นายชอบ  ทองคํา 
 ๖๑ นายชัย  กลับเสถียร 
 ๖๒ นายชัยรักษ  คําหวาน 
 ๖๓ นายชัยรัตน  ชางหลอ 
 ๖๔ นายชัยศักด์ิ  เชื้อคําจันทร 
 ๖๕ นายชาญ  ขันเงิน 
 ๖๖ นายชาญ  นุชเปรม 
 ๖๗ นายชํานาญ  ทรงเจริญ 
 ๖๘ นายชิดชัย  ศรีจันทรขาว 
 ๖๙ นายชูเกียรติ  พูลชนะ 
 ๗๐ นายชูชาติ  ชมวิชา 
 ๗๑ นายชูชาติ  บุญชวย 
 ๗๒ นายเชาว  สุธรรมมา 
 ๗๓ นายเชิญ  ดิษย่ี 
 ๗๔ นายเชิดพงศ  จันโอ 
 ๗๕ นายโชคนิรันดร  ชอบสุข 
 ๗๖ นายโชติ  ประมาลย 

 ๗๗ นายซอย  อิ่มใจ 
 ๗๘ นายณรงค  ขุมเพชร 
 ๗๙ นายณรงค  คงพุม 
 ๘๐ นายณรงค  จอนอุดม 
 ๘๑ นายณรงค  พิมพสารี 
 ๘๒ นายณรงค  เพ็งพารา 
 ๘๓ นายณรงค  ใหมโสภา 
 ๘๔ นายณัฐพล  ย้ิมกล่ํา 
 ๘๕ นายดล  สาริพร 
 ๘๖ นายดวง  ออกแมน 
 ๘๗ นายดวงจินต  ตานอย 
 ๘๘ นายดาวเรือง  ชมภู 
 ๘๙ นายดําเนิน  เทียมลี้ 
 ๙๐ นายดํารงค  กิสกิจกรรม 
 ๙๑ นายดํารงค  ใจกาศ 
 ๙๒ นายดํารงค  ทองเหลา 
 ๙๓ นายดํารงค  มีมา 
 ๙๔ นายดํารงค  แมนชื่น 
 ๙๕ นายดํารงศักด์ิ  หาวิธี 
 ๙๖ นายดิเรก  เพ็ชรบุญมี 
 ๙๗ นายดุสิต  เทพพันธุ 
 ๙๘ นายเดชา  เพ็งอิ่ม 
 ๙๙ นายแดน  บัวลอย 
 ๑๐๐ นายถนอม  โนโชติ 
 ๑๐๑ นายถนอม  มณีบู 
 ๑๐๒ นายถวิล  ประมูลสุข 
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 ๑๐๓ นายถาวร  เทศดี 
 ๑๐๔ นายถาวร  หงษคํานึง 
 ๑๐๕ นายเถลิงศักด์ิ  ชางเผือก 
 ๑๐๖ นายทด  เนมีย 
 ๑๐๗ นายทวี  ชิตพฤกษา 
 ๑๐๘ นายทวีศักด์ิ  ใจเฉพาะ 
 ๑๐๙ นายทวีศักด์ิ  อินทรโชติ 
 ๑๑๐ นายทศพร  ทองเนียม 
 ๑๑๑ นายทศพล  พรอมเผาพันธุ 
 ๑๑๒ นายทองแกว  อยูสินตา 
 ๑๑๓ นายทองจันทร  ศรีเสนา 
 ๑๑๔ นายทองเยี่ยม  ไชยบาล 
 ๑๑๕ นายทองสูน  ครบุรี 
 ๑๑๖ นายทองหลอ  โชคบัณฑิต 
 ๑๑๗ นายทองเหมาะ  จันทรา 
 ๑๑๘ นายทองอินทร  มาระจันทร 
 ๑๑๙ นายทัน  พงธนู 
 ๑๒๐ นายทิพย  ดอกพงศกลาง 
 ๑๒๑ นายทิพย  บอยกระโทก 
 ๑๒๒ นายเทพ  บุญตัน 
 ๑๒๓ นายแทงทอง  พรหมอิสาณ 
 ๑๒๔ นายธนพน  แกวชลคราม 
 ๑๒๕ นายธนภิวัจน  อุดมทรัพย 
 ๑๒๖ นายธนวัฒฑ  อุปนันท 
 ๑๒๗ นายธนะสิน  คําหนูไทย 
 ๑๒๘ นายธนา  มานิตยกุล 

 ๑๒๙ นายธนิต  ระวิวรรณ 
 ๑๓๐ นายธเนส  โอษฐย้ิมพราย 
 ๑๓๑ นายธรรมนูญ  แกวสีปลาด 
 ๑๓๒ นายธรรมนูญ  นาสวน 
 ๑๓๓ นายธวัชชัย  สรอยพวง 
 ๑๓๔ นายธวัชชัย  สุดเลิศ 
 ๑๓๕ นายธานี  มีเมือง 
 ๑๓๖ นายธีรพร  มหาดไทย 
 ๑๓๗ นายนคร  ฐิตะฐาน 
 ๑๓๘ นายนรินทร  เสริมเผือก 
 ๑๓๙ นายนอย  ดีระมาย 
 ๑๔๐ นายนอย  น้ําจันทร 
 ๑๔๑ นายนอย  ฤทธิดา 
 ๑๔๒ นายนัด  บัวอน 
 ๑๔๓ นายนาลิตย  อุไรวรรณ 
 ๑๔๔ นายนิพนธ  ไชยรัตน 
 ๑๔๕ นายนิพนธ  สงรอด 
 ๑๔๖ นายนิมิตร  อภิวงศ 
 ๑๔๗ นายนิรัญ  เพ็งพารา 
 ๑๔๘ นายนิรันดร  บัวละวงค 
 ๑๔๙ นายนิรันดร  ยอดใย 
 ๑๕๐ นายนิราช  ชวยหนู 
 ๑๕๑ นายนิรุธ  ชูจันทร 
 ๑๕๒ นายนิเวศน  สุวรรณหงษ 
 ๑๕๓ นายบรรเจิด  รอดยอย 
 ๑๕๔ นายบัญชา  เรืองแกว 
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 ๑๕๕ นายบัณฑิต  อินมูล 
 ๑๕๖ นายบัวแสง  โยธิน 
 ๑๕๗ นายบุญชวย  ทัพสุริย 
 ๑๕๘ นายบุญชวย  พันธุเกตุ 
 ๑๕๙ นายบุญชิต  กัลยะเวทย 
 ๑๖๐ นายบุญทัน  บัวแสน 
 ๑๖๑ นายบุญทิพย  เปนกล 
 ๑๖๒ นายบุญธรรม  คังคายะ 
 ๑๖๓ นายบุญธรรม  นอยบึ้ม 
 ๑๖๔ นายบุญปลูก  ชมภู 
 ๑๖๕ นายบุญมี  ขันธคู 
 ๑๖๖ นายบุญมี  เล็กมี 
 ๑๖๗ นายบุญยัง  สินสุช 
 ๑๖๘ นายบุญรอด  สืบวงษดิษฐ 
 ๑๖๙ นายบุญเล็ก  เวียงวะลัย 
 ๑๗๐ นายบุญเลิศ  ทองวิเศษ 
 ๑๗๑ นายบุญเลิศ  บุตรชา 
 ๑๗๒ นายบุญเลิศ  ประจงมูล 
 ๑๗๓ นายบุญเลิศ  รูจบ 
 ๑๗๔ นายบุญเลื่อน  ถิตยสิทธิ์ 
 ๑๗๕ นายบุญศรี  โนโชติ 
 ๑๗๖ นายบุญสง  จําแนกสาร 
 ๑๗๗ นายบุญสง  ชุมใจ 
 ๑๗๘ นายบุญสง  วังวิเศษ 
 ๑๗๙ นายบุญสืบ  บุญสําเร็จ 
 ๑๘๐ นายบุญเหลือ  บุญรักษ 

 ๑๘๑ นายบูรณเกตร  การิยา 
 ๑๘๒ นายแบน  บุตดีวงค 
 ๑๘๓ นายปณิธาน  จําเริญบุญ 
 ๑๘๔ นายประคอง  มงคลพัฒน 
 ๑๘๕ นายประจวบ  ชาวเขาเวียง 
 ๑๘๖ นายประจํา  มั่นคง 
 ๑๘๗ นายประเจต  จาดพุม 
 ๑๘๘ นายประชัน  กําแพงแกว 
 ๑๘๙ นายประเชิญ  เกิดสวัสด์ิ 
 ๑๙๐ นายประเชิญ  บัวประเสริฐ 
 ๑๙๑ นายประดิษฐ  ภูงาม 
 ๑๙๒ นายประทวน  โพธิ์งาม 
 ๑๙๓ นายประทิน  คนเล็ก 
 ๑๙๔ นายประทีป  บุญเจือ 
 ๑๙๕ นายประทีป  บุรงค 
 ๑๙๖ นายประทีป  สวัสดี 
 ๑๙๗ นายประทีป  สัมฤทธิ์ 
 ๑๙๘ นายประนอม  ดนตรี 
 ๑๙๙ นายประพันธ  แกวประเสริฐศรี 
 ๒๐๐ นายประพันธ  แนมสมบัติ 
 ๒๐๑ นายประพันธ  พลับศิริ 
 ๒๐๒ นายประยุทธ  วิจิตรโชติ 
 ๒๐๓ นายประยูร  จําปาทอง 
 ๒๐๔ นายประยูร  บูระณะ 
 ๒๐๕ นายประวัติ  วงษแกว 
 ๒๐๖ นายประวัติ  ศรีแนน 
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 ๒๐๗ นายประเวช  เหล็กเพ็ขร 
 ๒๐๘ นายประศาส  กิจเฟองฟู 
 ๒๐๙ นายประสบสุข  คงสัตย 
 ๒๑๐ นายประสพ  เศวตสุพร 
 ๒๑๑ นายประสาท  บึงออ 
 ๒๑๒ นายประสาน  อบเชย 
 ๒๑๓ นายประสาน  อ่ําทอง 
 ๒๑๔ นายประสาร  มากเจริญ 
 ๒๑๕ นายประสิทธิ์  คีรีเดช 
 ๒๑๖ นายประสิทธิ์  สิงหก่ิง 
 ๒๑๗ นายประสิทธิ์  สุคันธนาค 
 ๒๑๘ นายประสิทธิ์  แสงจันทร 
 ๒๑๙ นายประเสริฐ  กองวงค 
 ๒๒๐ นายประเสริฐ  ครามสมอ 
 ๒๒๑ นายประเสริฐ  ปวนเจริญ 
 ๒๒๒ นายประเสริฐ  พรอโนทัย 
 ๒๒๓ นายประเสริฐ  มาลัย 
 ๒๒๔ นายประหยัด  จิตอารีย 
 ๒๒๕ นายประหยัด  เปงคําภา 
 ๒๒๖ นายประหยัด  วานกระ 
 ๒๒๗ นายปราการ  อินทรกสิกร 
 ๒๒๘ นายปราโมท  นารายนะคามิน 
 ๒๒๙ นายปราโมทย  วงษพันธ 
 ๒๓๐ นายปริญญา  กิตติวัฒน 
 ๒๓๑ นายปริญญา  ปยะนันท 
 ๒๓๒ นายปรีชา  โคตรหลักเมือง 

 ๒๓๓ นายปรีชา  บุญทวี 
 ๒๓๔ นายปรีชา  ศรีราย 
 ๒๓๕ นายปรีชา  สุริยันต 
 ๒๓๖ นายปรีชา  ออนลา 
 ๒๓๗ นายปรีชา  อินเงิน 
 ๒๓๘ นายปรีชาพล  สอนไทย 
 ๒๓๙ นายปรีดา  ทับทิมพลาย 
 ๒๔๐ นายปรีดา  มหาโคตร 
 ๒๔๑ นายปลอบ  วัชรเสรีกุล 
 ๒๔๒ นายปญญา  ทองทวม 
 ๒๔๓ นายปญญา  บัวหอม 
 ๒๔๔ นายปญญา  บุญทองนุม 
 ๒๔๕ นายปญญา  ศรีไสว 
 ๒๔๖ นายปยวัฒน  นาสมใจ 
 ๒๔๗ นายปยะ  ณรงคฤทธิ์ 
 ๒๔๘ นายปยะพงศ  หอยย่ีภู 
 ๒๔๙ นายผดุง  สุวรรณทนงชัย 
 ๒๕๐ นายเผชิญ  ศรีสวาง 
 ๒๕๑ นายพงษไทย  งามถิ่น 
 ๒๕๒ นายพงษศักด์ิ  ทองคําดี 
 ๒๕๓ นายพรชัย  ธนบดีพิเชฐ 
 ๒๕๔ นายพรชัย  ฤทธิ์อราม 
 ๒๕๕ นายพรภิรมย  ศรีวิลัย 
 ๒๕๖ นายพล  ชัยทาน 
 ๒๕๗ นายพลเชษฐ  ภุมราพันธ 
 ๒๕๘ นายพันธ  พูลพินิจ 
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 ๒๕๙ นายพันธ  อาทิตยต้ัง 
 ๒๖๐ นายพันธชาย  ทองชื่น 
 ๒๖๑ นายพิชัย  พวงมาลัย 
 ๒๖๒ นายพิชัย  เรรุราช 
 ๒๖๓ นายพิเชฐ  เชื้อจุย 
 ๒๖๔ นายพิณ  ใจโต 
 ๒๖๕ นายพิทยา  สุขสวัสด์ิ 
 ๒๖๖ นายพิษณุ  กาญจนสุธา 
 ๒๖๗ นายพิษณุวัตร  ออนละมูล 
 ๒๖๘ นายพิสิฎฐ  โสภาพันธ 
 ๒๖๙ นายพูนศักด์ิ  พูลสาริกิจ 
 ๒๗๐ นายเพทาย  การคา 
 ๒๗๑ นายไพฑูรย  ดอนปน 
 ๒๗๒ นายไพบูลย  ขาวผอง 
 ๒๗๓ นายไพโรจน  สุรภักดี 
 ๒๗๔ นายไพศาล  แตมประเสริฐ 
 ๒๗๕ นายฟน  พลีขันธ 
 ๒๗๖ นายภวัต  แกวเจริญ 
 ๒๗๗ นายภัลลภ  เกตุบาง 
 ๒๗๘ นายภาณุพงศ  ศรคํา 
 ๒๗๙ นายมณี  ย้ิมโต 
 ๒๘๐ นายมณู  สมสุม 
 ๒๘๑ นายมนตรี  กาญจนวันทา 
 ๒๘๒ นายมนตรี  ชวยสองเมือง 
 ๒๘๓ นายมนตรี  น้ําคาง 
 ๒๘๔ นายมนตรี  แมดสถาน 

 ๒๘๕ นายมนัส  ทองนาค 
 ๒๘๖ นายมนิตย  สมบูรณ 
 ๒๘๗ นายมนูญ  เตียวหุน 
 ๒๘๘ นายมะโน  โพธิ์ทอง 
 ๒๘๙ นายมานพ  ปญญา 
 ๒๙๐ นายมานะ  ภาชีรัตน 
 ๒๙๑ นายมาโนช  พลมณี 
 ๒๙๒ นายมารุต  บูรณเทศ 
 ๒๙๓ นายยงค  สงาวงษ 
 ๒๙๔ นายยงยุทธ  โอฬารศาสตร 
 ๒๙๕ นายยรรยง  สิงหเสนา 
 ๒๙๖ นายยวน  ราชทะนุ 
 ๒๙๗ นายยอย  สีสําลี 
 ๒๙๘ นายรอย  ทัศมี 
 ๒๙๙ นายรัก  พุมกลิ่น 
 ๓๐๐ นายรักวงศ  แกวทอง 
 ๓๐๑ นายรังสรรค  วงคศร 
 ๓๐๒ นายรินทอง  นอยพรมมา 
 ๓๐๓ นายเรวัฒน  พิชญพิพัฒน 
 ๓๐๔ สิบตรี  เรวัตร  กองสา 
 ๓๐๕ นายโรย  กลิ่นสังข 
 ๓๐๖ นายละมูล  จันทรอํานวย 
 ๓๐๗ นายลําพูน  ง้ิวเนย 
 ๓๐๘ นายลิขิต  วรรณศรี 
 ๓๐๙ นายลี  พรมสายใจ 
 ๓๑๐ นายเลง  แสงสุวรรณ 
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 ๓๑๑ นายเลิศ  คงสมมาตย 
 ๓๑๒ นายเลียง  โคตรปจจิม 
 ๓๑๓ นายวณิช  วรานนท 
 ๓๑๔ นายวรนิจ  สัพโส 
 ๓๑๕ นายวรพจน  สุนทรวิภาต 
 ๓๑๖ นายวรรณลิบ  ยศกําธร 
 ๓๑๗ นายวรรณศักด์ิ  พรหมสุข 
 ๓๑๘ นายวรรณสา  หนุมเจริญ 
 ๓๑๙ นายวสันต  พวงไพบูลย 
 ๓๒๐ นายวัฒนา  ชายะกุล 
 ๓๒๑ นายวัฒนา  สดุกขํา 
 ๓๒๒ นายวันชัย  ไทยมอญ 
 ๓๒๓ นายวัลลภ  แจมจันทร 
 ๓๒๔ นายวาสน  จวงจันทร 
 ๓๒๕ นายวิจาร  นวมศรีนวล 
 ๓๒๖ นายวิชัย  ฉางขาวไชย 
 ๓๒๗ นายวิชัย  โตร่ืน 
 ๓๒๘ นายวิชัย  ใหมทอง 
 ๓๒๙ นายวิชาญ  ขวดพุทรา 
 ๓๓๐ นายวิชาญ  ใยออน 
 ๓๓๑ นายวิชาญ  สุวรรณศรี 
 ๓๓๒ นายวิชิต  ขันทยศ 
 ๓๓๓ นายวิชิต  ยอดออน 
 ๓๓๔ นายวิเชียร  เจียดเจียน 
 ๓๓๕ นายวิเชียร  ชูสุดรักษ 
 ๓๓๖ นายวิเชียร  ปนเงิน 

 ๓๓๗ นายวิเชียร  ภูวัง 
 ๓๓๘ นายวิเชียร  ภูแสง 
 ๓๓๙ นายวิเชียร  สายสุนีย 
 ๓๔๐ นายวิเชียร  อยูฉิม 
 ๓๔๑ นายวิเชึยร  อินรัตนสมบุญ 
 ๓๔๒ นายวิน  ชาวบานชอง 
 ๓๔๓ นายวิน  ชื่นกลิ่น 
 ๓๔๔ นายวินัย  เกษมศาสตร 
 ๓๔๕ นายวินัย  ประภาพรหม 
 ๓๔๖ นายวินัย  ประเสริฐลาภ 
 ๓๔๗ นายวินัย  อวมอําพล 
 ๓๔๘ นายวินัย  อารีรักษ 
 ๓๔๙ นายวิบูลย  บุษดาคํา 
 ๓๕๐ นายวิรัต  คดีรักษ 
 ๓๕๑ นายวิรัตน  จันตะแสง 
 ๓๕๒ นายวิรัตน  เชาวรักษ 
 ๓๕๓ นายวิโรจน  งามจรัส 
 ๓๕๔ นายวิโรจน  บุญนอย 
 ๓๕๕ นายวิเศษ  พะตะเพ็ง 
 ๓๕๖ นายวิสูตร  บังเกิด 
 ๓๕๗ นายวีระ  มณีพันธ 
 ๓๕๘ นายวีระศักด์ิ  ชายเจริญ 
 ๓๕๙ นายเวไน  ภูธรธราช 
 ๓๖๐ นายศรายุทธ  รังรักษ 
 ๓๖๑ นายศักดา  ศรีโยธา 
 ๓๖๒ นายศิริ  วงษแยม 
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 ๓๖๓ นายศิริชัย  เต๋ียวงษสุวรรณ 
 ๓๖๔ นายศุภชัย  รุงเรือง 
 ๓๖๕ นายศุภวัฒน  กัณเจียก 
 ๓๖๖ นายสง  เพชรสํานัก 
 ๓๖๗ นายสงค  ผิวขาว 
 ๓๖๘ นายสงวน  อรัญ 
 ๓๖๙ นายสถิตย  เพียโคตร 
 ๓๗๐ นายสถิตย  เหลาโชติ 
 ๓๗๑ นายสนอง  คําเพราะ 
 ๓๗๒ นายสนอง  จันทรา 
 ๓๗๓ นายสนอง  บุษราพทิักษานนท 
 ๓๗๔ นายสนั่น  ยศทา 
 ๓๗๕ นายสนิท  เครือวรรณ 
 ๓๗๖ นายสมคิด  บํารุงพันธ 
 ๓๗๗ นายสมคิด  อินทรฉาย 
 ๓๗๘ นายสมจิตต  ศิริเมฆา 
 ๓๗๙ นายสมจิตร  ด่ืมพุดซา 
 ๓๘๐ นายสมจิตร  ทะนันชัย 
 ๓๘๑ นายสมใจ  หมวดใหม 
 ๓๘๒ นายสมชาติ  ปานศิลา 
 ๓๘๓ นายสมชาย  กลวยหอม 
 ๓๘๔ นายสมชาย  คล้ําจีน 
 ๓๘๕ นายสมชาย  คะวิลัย 
 ๓๘๖ นายสมชาย  ไคลนาค 
 ๓๘๗ นายสมชาย  จุยประเสริฐ 
 ๓๘๘ นายสมชาย  ประตูใหญ 

 ๓๘๙ นายสมชาย  มูลขํา 
 ๓๙๐ นายสมชาย  สุบินมิตร 
 ๓๙๑ นายสมชาย  หมุดเงิน 
 ๓๙๒ นายสมไชย  ภูรอด 
 ๓๙๓ นายสมเดช  แกวเกตุ 
 ๓๙๔ นายสมเดช  มาชัยวงค 
 ๓๙๕ นายสมนึก  รุงเจริญ 
 ๓๙๖ นายสมนึก  เรืองผึ้ง 
 ๓๙๗ นายสมบัติ  ขุนชาวนา 
 ๓๙๘ นายสมบัติ  คันทารส 
 ๓๙๙ นายสมบัติ  ศรีสุวรรณ 
 ๔๐๐ นายสมบัติ  โอชเชย 
 ๔๐๑ นายสมบูรณ  จินดาแจง 
 ๔๐๒ นายสมบูรณ  วิมลรัตน 
 ๔๐๓ นายสมปอง  หนูอักษร 
 ๔๐๔ นายสมปอง  อุมบางตลาด 
 ๔๐๕ วาที่รอยเอก  สมพงศ  ชูพันธ 
 ๔๐๖ นายสมพงษ  นาคพันธ 
 ๔๐๗ นายสมพงษ  ผิวขม 
 ๔๐๘ นายสมพงษ  อุดลอม 
 ๔๐๙ นายสมพล  หงษรัมย 
 ๔๑๐ นายสมพิศ  สมประสงค 
 ๔๑๑ นายสมเพียน  มาละอินทร 
 ๔๑๒ นายสมภพ  บุญมี 
 ๔๑๓ นายสมมาตร  ชอบธรรม 
 ๔๑๔ นายสมยศ  แกววิชิต 
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 ๔๑๕ นายสมศักด์ิ  แซเอี๊ยะ 
 ๔๑๖ นายสมศักด์ิ  ทั่งพิมพ 
 ๔๑๗ นายสมศักด์ิ  มิสดีย 
 ๔๑๘ นายสมศักด์ิ  รถมณี 
 ๔๑๙ นายสมหมาย  อุมบางตลาด 
 ๔๒๐ นายสมหวัง  ปานดํา 
 ๔๒๑ นายสมัคร  จักรคํา 
 ๔๒๒ นายสมัคร  พินิจ 
 ๔๒๓ นายสมาน  กริมรัมย 
 ๔๒๔ นายสมาน  โตมี 
 ๔๒๕ นายสมาน  พวงมาลัย 
 ๔๒๖ นายสมาน  เวียงยางกุง 
 ๔๒๗ นายสยาม  มอญขาม 
 ๔๒๘ นายสรัล  แกวกัน 
 ๔๒๙ นายสวง  ธัญญเจริญ 
 ๔๓๐ นายสวง  รูวิชา 
 ๔๓๑ นายสวัสด์ิ  แจงไพร 
 ๔๓๒ นายสวัสด์ิ  สีกาสี 
 ๔๓๓ นายสวาง  เรือนศรี 
 ๔๓๔ นายสวินทร  นาจอมทอง 
 ๔๓๕ นายสอน  มงคลพันธ 
 ๔๓๖ นายสังวร  บุญบรรจง 
 ๔๓๗ นายสัญญา  สังเวียนวงค 
 ๔๓๘ นายสันติ  รัตนเสน 
 ๔๓๙ นายสัมฤทธิ์  สุขคุม 
 ๔๔๐ นายสาคร  กันเพชร 

 ๔๔๑ นายสาธิต  เพ็ชรศิลา 
 ๔๔๒ นายสามชัย  สืบกระแสร 
 ๔๔๓ นายสามารถ  พลวัฒน 
 ๔๔๔ นายสามารถ  สอนใจ 
 ๔๔๕ นายสายัณต  สมาคม 
 ๔๔๖ นายสาโรจน  ภักดีรักษ 
 ๔๔๗ นายสาโรช  บุญแกว 
 ๔๔๘ นายสําเนียง  ผึ้งยอย 
 ๔๔๙ นายสําเภา  มณีรัตน 
 ๔๕๐ นายสํารวย  อินทรพยุง 
 ๔๕๑ นายสําราญ  เสาวลักษณาการ 
 ๔๕๒ นายสําเริง  เชื้อสาย 
 ๔๕๓ นายสําเริง  ปานยอย 
 ๔๕๔ นายสําเริง  รักภิรมย 
 ๔๕๕ นายสําเริง  สาธรสุขเทศ 
 ๔๕๖ นายสําอางค  ผลภาษี 
 ๔๕๗ นายสิทธิพงษ  เกตุแกว 
 ๔๕๘ นายสุกรี  สุครีพ 
 ๔๕๙ นายสุข  ปุยพรหม 
 ๔๖๐ นายสุคนธ  ฤทธิตา 
 ๔๖๑ นายสุจินต  วัชราเดชากร 
 ๔๖๒ นายสุชล  สุพรรณ 
 ๔๖๓ นายสุชาติ  เจริญไทย 
 ๔๖๔ นายสุชาติ  มะซอ 
 ๔๖๕ นายสุชาติ  หนูเสือ 
 ๔๖๖ นายสุชิน  แสงสวาง 
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 ๔๖๗ นายสุเชน  ทองศรี 
 ๔๖๘ นายสุดใจ  เผาดวงดี 
 ๔๖๙ นายสุดใจ  โพธิ์ทอง 
 ๔๗๐ นายสุดชาย  พึ่งพินิจ 
 ๔๗๑ นายสุทัศน  นาคา 
 ๔๗๒ นายสุทัศน  พันธุลาภะ 
 ๔๗๓ นายสุเทพ  พันธศรี 
 ๔๗๔ นายสุเทพ  เมฆมงคล 
 ๔๗๕ นายสุเทพ  สมภาร 
 ๔๗๖ นายสุเทพ  สันทัดการ 
 ๔๗๗ นายสุนัน  สลิด 
 ๔๗๘ นายสุบิน  ดาวงษา 
 ๔๗๙ นายสุพจน  อนันตะ 
 ๔๘๐ นายสุพัฒน  เย็นสวัสด์ิ 
 ๔๘๑ นายสุพัฒน  สุขทอง 
 ๔๘๒ นายสุพัตร  มูลธง 
 ๔๘๓ นายสุพิน  ชื่นชม 
 ๔๘๔ นายสุรจิตร  บุญศิริ 
 ๔๘๕ นายสุรชัย  นครศรี 
 ๔๘๖ นายสุรพงษ  กงทอง 
 ๔๘๗ นายสุรพล  มณีนาค 
 ๔๘๘ นายสุรพล  วงษา 
 ๔๘๙ นายสุรพล  ศิริขันธ 
 ๔๙๐ นายสุรพล  สันติปาตี 
 ๔๙๑ นายสุรศักด์ิ  ชุดขุนทด 
 ๔๙๒ นายสุรสิทธิ์  จันทรเมือง 

 ๔๙๓ นายสุรินทร  กัญญานอย 
 ๔๙๔ นายสุรินทร  ปนตาดง 
 ๔๙๕ นายสุรินทร  มั่นพรรษา 
 ๔๙๖ นายสุริยะ  นาคคลาย 
 ๔๙๗ นายสุริยา  แกวชัย 
 ๔๙๘ นายสุวัชชัย  เขมะเพ็ชร 
 ๔๙๙ นายสุวิชา  ทองพลี 
 ๕๐๐ นายสุวิทย  เชื้อจักร 
 ๕๐๑ นายสุวิทย  เปยทอง 
 ๕๐๒ นายสุวิทย  เพชรคํา 
 ๕๐๓ นายเสง่ียม  กลัดเจริญ 
 ๕๐๔ นายเสง่ียม  พลับจีน 
 ๕๐๕ นายเสง่ียม  เรืองศรี 
 ๕๐๖ นายเสถียน  ทัพทวี 
 ๕๐๗ นายเสถียร  พองชัยภูมิ 
 ๕๐๘ นายเสนห  ธัมรงควงษ 
 ๕๐๙ นายเสมอ  บุญฉวี 
 ๕๑๐ นายเสวก  จันทรศิริ 
 ๕๑๑ นายแสน  จันทรพฤกษา 
 ๕๑๒ นายแสน  ศิลาแกว 
 ๕๑๓ นายหนูแดง  สุขสบาย 
 ๕๑๔ นายเหรียญ  เขียวสมบัติ 
 ๕๑๕ นายเหิน  เลื่อนลอย 
 ๕๑๖ นายองอาจ  พื้นเมือง 
 ๕๑๗ นายอดิเรก  เพ็งพวง 
 ๕๑๘ นายอดุลย  โพธิ์ออน 
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 ๕๑๙ นายอดุลย  เส็งขํา 
 ๕๒๐ นายอนวัช  สุขเกษม 
 ๕๒๑ นายอนันต  ชุมชื่น 
 ๕๒๒ นายอนันต  ตรงมา 
 ๕๒๓ นายอนันต  พุทธิฤทธิ์ 
 ๕๒๔ นายอนันต  เสนหา 
 ๕๒๕ นายอนันท  รังศิริ 
 ๕๒๖ นายอนิตย  อุตะโม 
 ๕๒๗ นายอนุกูล  แตงจันทร 
 ๕๒๘ นายอนุศักด์ิ  จันทฉายา 
 ๕๒๙ นายอนุสรณ  สายแสน 
 ๕๓๐ นายอภิชัย  ใจโต 
 ๕๓๑ นายอภิชาติ  เชิดชูสุวรรณ 
 ๕๓๒ นายอภิสิทธิ์  การเกง 
 ๕๓๓ นายอภิสิทธิ์  เกิดสวัสด์ิ 
 ๕๓๔ นายอรรถพล  เลิศพันธ 
 ๕๓๕ นายอรุณ  วันอุน 
 ๕๓๖ นายอรุณ  ศรีชูทอง 
 ๕๓๗ นายอวยชัย  ใจทน 
 ๕๓๘ นายอวยชัย  พวงเข็ม 
 ๕๓๙ นายอวินันท  คงสุวรรณ 
 ๕๔๐ นายอวิรุทธ  ภูษิต 
 ๕๔๑ นายออด  เขนวม 
 ๕๔๒ นายออด  แดงทองดี 
 ๕๔๓ นายอัศวิน  แจมใส 
 ๕๔๔ นายอาจินต  บุญมั่น 

 ๕๔๕ นายอาทิตย  นิ่มนวล 
 ๕๔๖ นายอํานวย  กอบทอง 
 ๕๔๗ นายอํานวย  เชวงสุข 
 ๕๔๘ นายอํานวย  เดชเรือง 
 ๕๔๙ นายอํานวย  แดงศรี 
 ๕๕๐ นายอําพล  อําพันธทอง 
 ๕๕๑ นายอําพล  อินทะนนท 
 ๕๕๒ นายอินผล  ปญญาจักร 
 ๕๕๓ นายอินสม  แกวโมง 
 ๕๕๔ นายอุดม  พิมพา 
 ๕๕๕ นายอุดม  โพธิ์ทอง 
 ๕๕๖ นายอุดม  ศรีกอนติ 
 ๕๕๗ สิบตรี  อุดม  หลาแหล 
 ๕๕๘ นายอุดร  คํามะนาด 
 ๕๕๙ นายอุทัย  พรมทอง 
 ๕๖๐ นายอุทิศ  บุญมานาง 
 ๕๖๑ นายอุทศิ  รอดสม 
 ๕๖๒ นายอุเทพ  อังอินสมบัติ 
 ๕๖๓ นายอุรุพง  จรพิศ 
 ๕๖๔ นายเอนก  จิตรเจริญ 
 ๕๖๕ นายเอนก  ชัยบาล 
 ๕๖๖ นายเอี่ยม  กล่ํามาศ 
 ๕๖๗ นางกรอย  จิตรีนิตย 
 ๕๖๘ นางกาญจนา  กุลานุพงศ 
 ๕๖๙ นางกาญจนา  ชาวบานซอง 
 ๕๗๐ นางกิ่งแกว  แปนทอง 



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๕๗๑ นางขนิษฐา  เนตรสวาง 
 ๕๗๒ สิบโทหญิง  จรัญญา  เขียวสด 
 ๕๗๓ นางจันทนา  อุนเรือนงาม 
 ๕๗๔ นางจันทรฉาย  ศรีประภา 
 ๕๗๕ นางจันทรเพ็ญ  เครือคําหลอ 
 ๕๗๖ นางจันทรเพ็ญ  ทองวิเศษ 
 ๕๗๗ นางจันทิมา  ธนมาลาพงศ 
 ๕๗๘ นางจําเนียร  เขียวนิล 
 ๕๗๙ นางจีรนันท  ธรรมริตร 
 ๕๘๐ นางจฑุามาศ  หัสจุมพล 
 ๕๘๑ นางจุไร  จิตรสมนึก 
 ๕๘๒ นางฉวี  ตางมงคล 
 ๕๘๓ นางชลิวรรณ  มั่งค่ัง ณ รังษี 
 ๕๘๔ นางสาวชุตาภา  นิลสลับ 
 ๕๘๕ นางสาวชูศรี  โนรีวงศ 
 ๕๘๖ นางณศมน  ศรีบุญนาค 
 ๕๘๗ นางเตือนใจ  สุขงาม 
 ๕๘๘ นางทองนอย  คลายมุข 
 ๕๘๙ นางทัตธน  ทองขาว 
 ๕๙๐ นางทัศนีย  ศิริสายันต 
 ๕๙๑ นางเทวา  สุขะหา 
 ๕๙๒ นางนงลักษณ  รามสูต 
 ๕๙๓ นางนิตยา  วิทวัสกังวาล 
 ๕๙๔ นางนิตยา  สวนดอกไม 
 ๕๙๕ นางบุญหนวง  จันทรภักดี 
 ๕๙๖ นางบุญหลง  รัตนเลิศ 

 ๕๙๗ นางบุปผา  ทรัพยสุทธิ์ 
 ๕๙๘ นางเบ็ญจา  วงษเนียม 
 ๕๙๙ นางประเสริฐ  รอดมวง 
 ๖๐๐ นางสาวปราณี  จุลเจริญ 
 ๖๐๑ นางปราณี  บุษราภรณ 
 ๖๐๒ นางสาวปยรัตน  ชํานาญนา 
 ๖๐๓ นางปุณณภา  พรมเอี้ยง 
 ๖๐๔ นางพรสุรีย  ก่ิงเกตุ 
 ๖๐๕ นางพิกุล  สอนเจริญ 
 ๖๐๖ นางพิมพประไพ  นิลพฤกษ 
 ๖๐๗ นางพุทธชาด  จัตุพร 
 ๖๐๘ นางเพ็ญ  อินทรเจริญศักด์ิ 
 ๖๐๙ นางเพ็ญจันทร  ทิพประเสริฐ 
 ๖๑๐ นางไพรินทร  ฟอนตะคุ 
 ๖๑๑ นางภัชณีย  เนตรสาย 
 ๖๑๒ นางภัทรียา  สัยยะสิทธิ์พานิช 
 ๖๑๓ นางภัสชราภา  เจริญจิตร 
 ๖๑๔ นางสาวภาวศุทธิ  วีวาวุธ 
 ๖๑๕ นางสาวมัณทณี  บัวเทศ 
 ๖๑๖ นางมาลา  สายะสมิต 
 ๖๑๗ นางมุกดารัตน  เพชรสํานัก 
 ๖๑๘ นางมุยร้ัง  ภาสกรโกศล 
 ๖๑๙ นางรุงฤดี  โพธิ์พุก 
 ๖๒๐ นางสาวลาวัลย  เพิ่มพูล 
 ๖๒๑ นางลินจง  เมืองออน 
 ๖๒๒ นางสาววชิรา  บุญสมบัติ 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๖๒๓ นางวันวิสา  ฐานโพธิ์ 
 ๖๒๔ นางวัลลภา  แยมกลิ่น 
 ๖๒๕ นางสาววิไล  คดีรักษ 
 ๖๒๖ นางศรีประภา  แกวต้ังข้ึน 
 ๖๒๗ นางสาวศรีวิไล  จันทรศิลปน 
 ๖๒๘ นางศิชล  สดใส 
 ๖๒๙ นางสมจิตร  พรอโนทัย 
 ๖๓๐ นางสมใจ  มีสันทัด 
 ๖๓๑ นางสมทรง  ภูมิคํา 
 ๖๓๒ นางสมบูรณ  ตุนเงิน 
 ๖๓๓ นางสาวสมหมาย  พยัคฆพงษ 
 ๖๓๔ นางสมหมาย  รัตตัญู 
 ๖๓๕ นางสมัย  เฉลยอรรถ 
 ๖๓๖ นางสังเวียน  งวนสําอางค 
 ๖๓๗ นางสาคร  เพื่อไทย 
 ๖๓๘ นางสําเนา  ชางเรือนกุล 

 ๖๓๙ นางสําเนียง  เขาชม 
 ๖๔๐ นางสําเภา  รุงเรือง 
 ๖๔๑ นางสํารวย  โมมาลา 
 ๖๔๒ นางสําราญ  หลวงละ 
 ๖๔๓ นางสาวสําอางค  วุฒิภาพ 
 ๖๔๔ นางสุชาภา  บัวมาก 
 ๖๔๕ นางสุนันทา  ดํารงผล 
 ๖๔๖ นางสุนันท  มนูญญโสภิต 
 ๖๔๗ นางสุภารัตน  หินเทาว 
 ๖๔๘ นางเสมอ  บัวหลาด 
 ๖๔๙ นางเสวียน  พลสมัคร 
 ๖๕๐ นางสาวโสภา  ปญญาโส 
 ๖๕๑ นางอรุณ  เกษจรัล 
 ๖๕๒ นางสาวอุทุมภรณ  ชูศิริ 
 ๖๕๓ นางอุบลวดี  แพทยดี 
 ๖๕๔ นางสาวอุไร  จันทรเรือง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๕๘  ราย) 
 ๑ นายกฤษณะ  ประจํามูล 
 ๒ นายกิตติ  สัมฤทธิ์วงศ 
 ๓ นายกิติศักด์ิ  อําภาวงษ 
 ๔ นายเกษม  อนุศาสนนันท 
 ๕ นายเกียรติศักด์ิ  คุณาเจริญกุล 
 ๖ นายเกียรติศักด์ิ  จันทรมั่น 
 ๗ นายโกศล  ทั่งเหล็ก 
 ๘ นายโกศล  สายทองเพชร 
 ๙ นายคมสันต  สําอาง 

 ๑๐ นายคําพร  หนูนอง 
 ๑๑ นายคํารณ  ประทุมวงศ 
 ๑๒ นายจรัญ  กาเร็ว 
 ๑๓ นายจรูญ  กลิ่นเกลี้ยง 
 ๑๔ นายจรูญ  พลเย่ียม 
 ๑๕ นายจักรกฤช  ศรีนิล 
 ๑๖ นายจักรี  สกุลเพชร 
 ๑๗ นายจันทรแกว  พิณชัย 
 ๑๘ นายจํานงค  กันแกว 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๙ นายจํานงค  คําสัตย 
 ๒๐ นายจํารัส  กันทะวงค 
 ๒๑ นายจําเรือง  นกเล็ก 
 ๒๒ นายจิรศักด์ิ  พรพิสุทธิ์ 
 ๒๓ นายฉลอง  รักเสนาะ 
 ๒๔ นายฉัตรชัย  กองตัน 
 ๒๕ นายชล  โคตรมุงคุณ 
 ๒๖ นายชัยยศ  เคลิ้มขวัญ 
 ๒๗ นายชัยวัฒน  อรรถพรโสภิต 
 ๒๘ นายชาญยุทธ  วิรัตนศิลป 
 ๒๙ นายชิงชัย  สีทองดี 
 ๓๐ นายชุมพล  บุญสรอย 
 ๓๑ นายชูศักด์ิ  ชัยวอง 
 ๓๒ นายเชิดชัย  กลมคางพลู 
 ๓๓ นายณพลเดช  พัดวิลัย 
 ๓๔ นายณรงค  เชยจันทร 
 ๓๕ นายณรงค  ทะวะละ 
 ๓๖ นายณรงค  ยงญาติ 
 ๓๗ นายณรงค  รัตนถาวร 
 ๓๘ นายดําเนิน  ล้ีพล 
 ๓๙ นายเดชา  กัญญาโภค 
 ๔๐ นายถาวร  รัสมะโน 
 ๔๑ นายถาวร  วงศลา 
 ๔๒ นายทวีชัย  สายชุมดี 
 ๔๓ นายทวีพล  หังสะไวศยะ 
 ๔๔ นายทองหลอ  คงแกว 

 ๔๕ นายธงชัย  นุชนารถ 
 ๔๖ นายธนวัฒน  ศิริจันทร 
 ๔๗ นายธวัชชัย  สารพรพันธุ 
 ๔๘ นายธิติพัชร  รังสีชัยวัชร 
 ๔๙ นายธีรพันธ  มังกรฤทธิ์ 
 ๕๐ นายธีรศักด์ิ  แสงศิลา 
 ๕๑ นายธีระวัฒน  เตชะกวิน 
 ๕๒ นายธีระศักด์ิ  ชมชื่นจิตร 
 ๕๓ นายไธพัตน  พึ่งพวก 
 ๕๔ นายนคร  คํามุง 
 ๕๕ นายนพดล  ชุมเปง 
 ๕๖ นายนภดล  ใยเผือก 
 ๕๗ นายนิกร  จันทรโสดา 
 ๕๘ นายนิคม  บุตรโคตร 
 ๕๙ นายนิมิตร  สงวนศรี 
 ๖๐ นายนิรุตต์ิ  สุสม 
 ๖๑ นายนิวัตร  กานบัว 
 ๖๒ นายนุกูล  มะลิวงศ 
 ๖๓ นายบรรจง  จันทระพนม 
 ๖๔ นายบรรจบ  หงิมหวง 
 ๖๕ นายบรรเจิด  ศิริเดช 
 ๖๖ นายบรรชา  อนุมาศ 
 ๖๗ นายบรรเลง  ขํามา 
 ๖๘ นายบุญชวย  เพชรตะกั่ว 
 ๖๙ นายบุญชวย  รัตนะ 
 ๗๐ นายบุญชัย  เมืองนาค 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๗๑ นายบุญมาก  ต้ังประเสริฐ 
 ๗๒ นายบุญเลิศ  พระโพธิ์ 
 ๗๓ นายบุญสง  ชูวงษ 
 ๗๔ นายบุญสง  เย็นเปง 
 ๗๕ นายประกิตร  ทองคํา 
 ๗๖ นายประคอง  สุดใจ 
 ๗๗ นายประชัญ  บัวจันทร 
 ๗๘ นายประชัญ  มหายศ 
 ๗๙ นายประดิษฐ  พลคํา 
 ๘๐ นายประทัง  ใบทองคํา 
 ๘๑ นายประเทือง  โนนวิเศษ 
 ๘๒ นายประไพ  หอมขจร 
 ๘๓ นายประภาส  ไชยรัตน 
 ๘๔ นายประยก  เสนะไพวรรณ 
 ๘๕ นายประยงค  สนทอง 
 ๘๖ นายประยงค  อดุลเดช 
 ๘๗ นายประยูร  บุญหอ 
 ๘๘ นายประสาท  วิเศษศรี 
 ๘๙ นายประสาทร  กลิ่นพยอม 
 ๙๐ นายประสาร  ทองสุทธา 
 ๙๑ นายประสาร  เพ็ชรเสือ 
 ๙๒ นายประเสริฐ  แสงแจม 
 ๙๓ นายปราโมทย  จักรแกว 
 ๙๔ นายปราโมทย  ภูเอี่ยม 
 ๙๕ นายปรีชา  โอสถานนท 
 ๙๖ นายปญญา  โพธิ์พันธุ 

 ๙๗ นายปยะ  บางกุง 
 ๙๘ นายพงษศักด์ิ  บํายุทธ 
 ๙๙ นายพร  พลอยกระจาง 
 ๑๐๐ นายพรชัย  บุญตอ 
 ๑๐๑ นายพรเทพ  ฮุยเปา 
 ๑๐๒ นายพรพจน  พรมพานิช 
 ๑๐๓ นายพรมมินทร  อิ่นแกว 
 ๑๐๔ นายพะเยาว  เฉลิมกิจ 
 ๑๐๕ นายพิชัย  บรรจงปรุ 
 ๑๐๖ นายพิเชษฐ  สุวัฒนวนิช 
 ๑๐๗ นายพิทักษ  โกจันทร 
 ๑๐๘ นายพินิจ  บุญจันทรตะ 
 ๑๐๙ นายพิภพ  ไทยแท 
 ๑๑๐ นายพิษณุ  การถาง 
 ๑๑๑ นายเพชร  นาถวิล 
 ๑๑๒ นายเพชรัตน  เหลาทอง 
 ๑๑๓ นายไพรัช  แซล้ิม 
 ๑๑๔ นายไพโรจน  ไชยจิตร 
 ๑๑๕ นายไพวัลย  ชื่นศิริ 
 ๑๑๖ นายมงคล  สุภารัตน 
 ๑๑๗ นายมงคล  อึ่งปอง 
 ๑๑๘ นายมนตรี  โพธิ์ไพจิตร 
 ๑๑๙ นายมนตรี  เมืองเหลือ 
 ๑๒๐ นายมนัส  ตุละ 
 ๑๒๑ นายมนูญ  ใจดี 
 ๑๒๒ นายมานพ  มาตนอก 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๒๓ นายมานิต  เมฆขลา 
 ๑๒๔ นายมานิตย  ขันแกว 
 ๑๒๕ นายมิตรชัย  ปยะนันท 
 ๑๒๖ นายมีชัย  จันทพันธ 
 ๑๒๗ นายแมน  เทียมเกิด 
 ๑๒๘ นายยรรยง  มังคละคีรี 
 ๑๒๙ นายย่ิงศักด์ิ  ลัพธิพรชัย 
 ๑๓๐ นายยืนยง  ประสมศรี 
 ๑๓๑ นายยุทธนา  ทองคํา 
 ๑๓๒ นายยุทธศาสตร  พวกแสน 
 ๑๓๓ นายยุทธ  เผื่อนปฐม 
 ๑๓๔ นายรักชาติ  จิตคง 
 ๑๓๕ นายรักษสวัสด์ิ  จันทะวงศ 
 ๑๓๖ นายราวิล  จงใจเทศ 
 ๑๓๗ นายรุง  ประสานทรัพย 
 ๑๓๘ นายรุงนิรัญ  ดอกไมงาม 
 ๑๓๙ นายรุงระวี  คลองแคลว 
 ๑๔๐ นายเรืองชัย  แตงฉํ่า 
 ๑๔๑ นายโรม  สุขแสง 
 ๑๔๒ นายลอม  วายลม 
 ๑๔๓ นายเลย  วงเวียน 
 ๑๔๔ นายเลิศ  อินทูล 
 ๑๔๕ นายวงษศักด์ิ  เกษลาม 
 ๑๔๖ นายวัฒนา  ธนันชัย 
 ๑๔๗ นายวันชัย  กุมาร 
 ๑๔๘ นายวันชัย  นอสิทธิ์ 

 ๑๔๙ นายวิเชียร  ไพรวรรณ 
 ๑๕๐ นายวิฑูรย  พูลมาศ 
 ๑๕๑ สิบตรี  วิฑูรย  มาเนียม 
 ๑๕๒ นายวินท  เนียมต้ัง 
 ๑๕๓ นายวินัย  ดิษผล 
 ๑๕๔ นายวิระชัย  วงทะนชัย 
 ๑๕๕ นายวิระพงษ  ภูมิมา 
 ๑๕๖ นายวิรัตน  แจมแจง 
 ๑๕๗ นายวิรัตน  ใจเอื้อ 
 ๑๕๘ นายวิรัตน  บุญรอด 
 ๑๕๙ นายวิรัตน  ไมนอยทรัพย 
 ๑๖๐ นายวิรุฬห  บัวคํา 
 ๑๖๑ นายวิโรจน  ทรัพยอินทร 
 ๑๖๒ นายวิไล  สมชัย 
 ๑๖๓ นายวิวัฒน  บานชื่น 
 ๑๖๔ นายวิสูตร  พยอม 
 ๑๖๕ นายวีระ  หร่ังมา 
 ๑๖๖ นายวีระพันธ  นอยมงคล 
 ๑๖๗ นายวีระศักด์ิ  เกษสาคร 
 ๑๖๘ นายวุธินันต  ใหมละออ 
 ๑๖๙ นายศราวุธ  แกวกันทะ 
 ๑๗๐ นายศักดา  ตะโกใหญ 
 ๑๗๑ นายศักดา  นอยมูสิก 
 ๑๗๒ นายศักด์ิชัย  สุคนธ 
 ๑๗๓ นายศุภศักด์ิ  แยมสุวรรณ 
 ๑๗๔ นายสกนธ  แสงนาค 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๗๕ นายสงบ  ทองจีน 
 ๑๗๖ นายสถาพร  กอนใจ 
 ๑๗๗ นายสนธยา  แมลงภูทอง 
 ๑๗๘ นายสนธิ  ขอนทอง 
 ๑๗๙ นายสนธิศักด์ิ  มีสุข 
 ๑๘๐ นายสนอง  สุวรรณชาตรี 
 ๑๘๑ นายสนั่น  จันทรสงสิงห 
 ๑๘๒ นายสนั่น  โฉมเวียง 
 ๑๘๓ นายสนาน  ปนแหวน 
 ๑๘๔ นายสนิท  อินธรรม 
 ๑๘๕ นายสมคิด  ปาลวัฒน 
 ๑๘๖ นายสมคิด  โปะสุวรรณ 
 ๑๘๗ นายสมจิต  ศรีวงษชัย 
 ๑๘๘ นายสมชาย  ขันธรูจี 
 ๑๘๙ นายสมชาย  ใจวงศ 
 ๑๙๐ นายสมชาย  ดีวัน 
 ๑๙๑ นายสมชาย  บุญชื่น 
 ๑๙๒ นายสมเดช  หอมหวล 
 ๑๙๓ นายสมนึก  ยังละออ 
 ๑๙๔ นายสมบัติ  กาบเกษร 
 ๑๙๕ นายสมบัติ  น้ําหอม 
 ๑๙๖ นายสมผล  ลวดลาย 
 ๑๙๗ นายสมพงษ  เกษดี 
 ๑๙๘ นายสมพงษ  แนนอุดร 
 ๑๙๙ นายสมพงษ  เพียงแกว 
 ๒๐๐ นายสมพร  ภักดีศรี 

 ๒๐๑ นายสมยศ  ตามะ 
 ๒๐๒ นายสมยศ  ศิริสายัณห 
 ๒๐๓ นายสมยศ  สมบูรณ 
 ๒๐๔ นายสมศักด์ิ  จุติวารี 
 ๒๐๕ นายสมศักด์ิ  ปนโพธิ์ 
 ๒๐๖ นายสมศักด์ิ  ศรีทองสุข 
 ๒๐๗ นายสมศักด์ิ  แสงชาติ 
 ๒๐๘ นายสมศิลป  ชูตระกูล 
 ๒๐๙ นายสมหมาย  สวนดอกไม 
 ๒๑๐ นายสมหมาย  เสมอมาศ 
 ๒๑๑ นายสมาน  บัวศรี 
 ๒๑๒ นายสรภพ  ผลจริต 
 ๒๑๓ นายสวัสด์ิ  พุมจัตุรัส 
 ๒๑๔ นายสอาด  พงษจรูญ 
 ๒๑๕ นายสังเวียน  ขํางาม 
 ๒๑๖ นายสัญญา  จุลต่ี 
 ๒๑๗ นายสัมฤทธิ์  หนูทอง 
 ๒๑๘ นายสําเนา  ศิริโอด 
 ๒๑๙ นายสําราญ  ภักดี 
 ๒๒๐ นายสําเริง  สุขจิตร 
 ๒๒๑ นายสุชาติ  โพธิ์ประเสริฐ 
 ๒๒๒ นายสุทธิยอด  ฉํ่าศาสตร 
 ๒๒๓ นายสุทธิวัฒน  สะมะที 
 ๒๒๔ นายสุทิน  ไกรรักษ 
 ๒๒๕ นายสุทิพ  จันทรเพ็ชร 
 ๒๒๖ นายสุเทพ  คงชื่น 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๒๗ นายสุพจน  ตันตระกูล 
 ๒๒๘ นายสุพจน  วงษธัญญะ 
 ๒๒๙ นายสุพัฒน  บัวรัตน 
 ๒๓๐ นายสุพัศ  ทุมแกว 
 ๒๓๑ นายสุมิตร  ฉายารักษ 
 ๒๓๒ นายสุรกาจ  สายศร 
 ๒๓๓ นายสุรชัย  ชัยวังราช 
 ๒๓๔ นายสุรชัย  เรืองโรจนวิริยา 
 ๒๓๕ นายสุรพล  กล่ําศิริ 
 ๒๓๖ นายสุรพล  ชุมภูทอง 
 ๒๓๗ นายสุรศักด์ิ  นามบุตร 
 ๒๓๘ นายสุรศักด์ิ  อิ่มเดือนเพ็ญ 
 ๒๓๙ นายสุรัช  เศรษฐณรงค 
 ๒๔๐ นายสุรัตร  ปญจะขัน 
 ๒๔๑ นายสุรินทร  มาเนตร 
 ๒๔๒ นายสุริยัน  ล่ันสิน 
 ๒๔๓ นายสุริยา  หงษวิเศษ 
 ๒๔๔ นายเสง่ียม  ทองออน 
 ๒๔๕ นายเสนห  นารักษ 
 ๒๔๖ นายเสนอ  บุญเงิน 
 ๒๔๗ นายแสวง  ปุสวัสด์ิ 
 ๒๔๘ นายโสภณ  เบญจวรรณ 
 ๒๔๙ นายโสฬส  บุญทรง 
 ๒๕๐ นายหาร  นันทะมีชัย 
 ๒๕๑ นายเหรียญ  ลากครุฑ 
 ๒๕๒ นายองอาจ  ศิริมา 

 ๒๕๓ นายอดิศร  อรุณพงษ 
 ๒๕๔ นายอธิชล  เผาพันธดี 
 ๒๕๕ นายอนนต  นระสิงห 
 ๒๕๖ นายอนุกูล  ชิงชัย 
 ๒๕๗ นายอนุรัก  ขันทอง 
 ๒๕๘ นายอภิชาติ  ฮุยเปา 
 ๒๕๙ นายอภินันท  แกนสลุง 
 ๒๖๐ นายอานนท  ศรีสารคาม 
 ๒๖๑ นายอําภัย  บุญคง 
 ๒๖๒ นายอินสม  บุญก้ํา 
 ๒๖๓ นายอิสเรศ  สีหสกุล 
 ๒๖๔ นายอุดม  แพวขุนทด 
 ๒๖๕ นายอุดม  อุดกลิ้ง 
 ๒๖๖ นายอุเทน  ชาสุนทร 
 ๒๖๗ นายอุไร  แกลวกลาหาญ 
 ๒๖๘ นายอุลัย  นนทะสี 
 ๒๖๙ นายเอกพันธุ  ทารัตน 
 ๒๗๐ นายเอนก  นาระทะ 
 ๒๗๑ นางขวัญยืน  ตันอารีย 
 ๒๗๒ นางจรรยารัตน  สุทธิวิเศษ 
 ๒๗๓ นางจรินทรทิพย  เหมือนนุม 
 ๒๗๔ นางจวงจันทร  รัศมี 
 ๒๗๕ นางจันดา  นาลอย 
 ๒๗๖ นางจิตตินันท  พลายงาม 
 ๒๗๗ นางสาวจิตติภัทร  สรรพชาง 
 ๒๗๘ นางสาวจินดา  ฮุยเฮง 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๗๙ นางดลฤดี  สุขเกษม 
 ๒๘๐ นางดวงรัตน  คําสุข 
 ๒๘๑ นางดอกไม  พินธุพันธ 
 ๒๘๒ นางดารัตน  ปนป 
 ๒๘๓ นางสาวตวงรัตน  เชื้อผกา 
 ๒๘๔ นางทองหยิบ  ดวงจิตร 
 ๒๘๕ นางทักษิณา  พึ่งแกว 
 ๒๘๖ นางทัศนีย  ศานติสุนทร 
 ๒๘๗ นางทิพยวรรณ  แจมศรี 
 ๒๘๘ นางทิวพร  บุญเกตุ 
 ๒๘๙ นางนารรัีตน  รัตนจีนะ 
 ๒๙๐ นางน้ําฝน  ขําสุวรรณ 
 ๒๙๑ นางนิตยา  ใจศรี 
 ๒๙๒ นางสาวนิตย  คงกลิ่น 
 ๒๙๓ นางบังอร  ชิดดี 
 ๒๙๔ นางบังอร  สังฆสุวรรณ 
 ๒๙๕ นางบุญเตือน  ผลเกตุ 
 ๒๙๖ นางบุญแทน  คงนิสัย 
 ๒๙๗ นางบุญสง  ภาคีพันธ 
 ๒๙๘ นางประดิษฐ  ยอดทอง 
 ๒๙๙ นางประเสริฐ  กันจู 
 ๓๐๐ นางปราณี  จุลคําภา 
 ๓๐๑ นางปรานี  เนียรมงคล 
 ๓๐๒ นางปวีณา  ประเสริฐดี 
 ๓๐๓ นางปาณิศา  โกพลรัตน 
 ๓๐๔ นางผกามาศ  ธัญญเจริญ 

 ๓๐๕ นางผองศรี  ศรีสุทธา 
 ๓๐๖ นางพรทิพย  พรหมยนต 
 ๓๐๗ นางพรพรรณ  ครองทรัพย 
 ๓๐๘ นางพรรณี  เฉลิมมุข 
 ๓๐๙ นางสาวพัขรา  พิบูลยศิริ 
 ๓๑๐ นางพิศมัย  มิ่งอรุณ 
 ๓๑๑ นางสาวมณฑา  จักรชวย 
 ๓๑๒ นางมารศรี  พรหมศิริ 
 ๓๑๓ นางสาวรัชนีวรรณ  รักธรรม 
 ๓๑๔ นางสาวรัญจวน  เยาวธานี 
 ๓๑๕ นางรัตนา  คงเปยม 
 ๓๑๖ นางรัตนา  พุมมาลา 
 ๓๑๗ นางเรวดี  แยมสุวรรณ 
 ๓๑๘ นางละเอียด  พรอโนทัย 
 ๓๑๙ นางวนิดา  ภูฉํ่า 
 ๓๒๐ นางวนิดา  ศรีไพโรจน 
 ๓๒๑ นางวรรณภา  ประมวลทอง 
 ๓๒๒ นางสาววรรณภา  รุงกิจเจริญการ 
 ๓๒๓ นางวรรณาภรณ  สีแดง 
 ๓๒๔ นางสาววัชรา  เตชาวัฒนากูล 
 ๓๒๕ นางวัชรินทร  ศิริพัฒนพงศพร 
 ๓๒๖ นางวันเพ็ญ  สีเสียด 
 ๓๒๗ นางวิรัชนี  ชูเมือง 
 ๓๒๘ นางวิไล  วงศสมุทร 
 ๓๒๙ นางสมทรง  วิชชุลัญช 
 ๓๓๐ นางสมนึก  ทิมกลางดอน 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓๓๑ นางสาวสมนึก  ล้ินจ่ี 
 ๓๓๒ นางสมพงษ  หอมสุข 
 ๓๓๓ นางสมพิศ  นิปะสิกิ 
 ๓๓๔ นางสมร  บุควัน 
 ๓๓๕ นางสาวสวาท  มุกดา 
 ๓๓๖ นางสําเริง  เฉลิมกลิ่น 
 ๓๓๗ นางสุทธินันท  วัฒนะพูนสิน 
 ๓๓๘ นางสุมาลี  เพ็ญสุข 
 ๓๓๙ นางสุรางค  ทวานนท 
 ๓๔๐ นางสุวดี  ชนะสิทธิ์ 
 ๓๔๑ นางเสาวนี  ทองมา 
 ๓๔๒ นางเสาวนีย  แพรกทอง 
 ๓๔๓ นางแสงเดือน  สิทธิโชค 
 ๓๔๔ นางเหวย  ทองออน 

 ๓๔๕ นางฬุริยา  ทรัพยสกุล 
 ๓๔๖ นางสาวอดิศา  อยูดี 
 ๓๔๗ นางอนงค  เอี่ยมสอาด 
 ๓๔๘ นางอรวรรณ  วังวิเศษ 
 ๓๔๙ นางสาวอัคเรศ  ศรีปะนะ 
 ๓๕๐ นางอัจฉรา  ประชากุล 
 ๓๕๑ นางอัจฉรา  ปนทอง 
 ๓๕๒ นางอัญชลี  จิตโสภา 
 ๓๕๓ นางสาวอัญชลี  สุขศรี 
 ๓๕๔ นางอัญชุลี  เยาวพร 
 ๓๕๕ นางสาวอัษฎางค  ดาบเพชร 
 ๓๕๖ นางอินทิรา  สังขมงคล 
 ๓๕๗ นางอุไร  สมโภชน 
 ๓๕๘ นางอุสา  ศรีทิพย 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายกมล  ขุนดี 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายชลอ  เจียงตระกูล 
 ๒ นายทรงยศ  เทพละออง 
 ๓ นายทวิช  เครือจินลิ 
 ๔ นายนคร  สําเภาสงฆ 
 ๕ นายนาย  พันธโสม 
 ๖ นายบุญล้ํา  สุรีวงษ 
 ๗ นายประทุม  นารถอุดม 
 ๘ นายเภา  สามบุญเที่ยง 

 ๙ นายยศพงศ  ดีปนตา 
 ๑๐ นายวิเชียร  ใสสวาง 
 ๑๑ นายวีระพันธ  สทานพล 
 ๑๒ นายสมพร  เลิศแตง 
 ๑๓ นายสาโรจน  วงศบุญมี 
 ๑๔ นายสุเทพ  ถนอมผล 
 ๑๕ นายสุระชัย  ขิงทอง 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายถาวร  แปนไทย  ๒ นายเลื่อม  สุขสวัสด์ิ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายทนง  มูลหมัน 
 ๒ นายประภี  อยูชุม 

 ๓ นายอดิเรก  ขันธศักด์ิ 

กรมประมง 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายจรัญ  สิงหะพล 
 ๒ นายซ่ิม  เพชรจุล 
 ๓ นายถนอม  ดวงมาต 
 ๔ นายทองสิน  ศิริพันธ 
 ๕ นายทิม  คงมั่น 
 ๖ นายธานินทร  จรรยารักษ 
 ๗ นายบุญธรรม  เกษม 
 ๘ นายบุญเสริม  ดวงแสง 
 ๙ จาสิบตรี  ประเสริฐ  นราชัย 
 ๑๐ นายโพยม  พวงทอง 
 ๑๑ นายมนูญ  เทพประทุม 
 ๑๒ นายมนูศักด์ิ  แตงศิริ 

 ๑๓ นายมูซอ  มูดอ 
 ๑๔ นายเมี้ยน  พุฒซอน 
 ๑๕ นายเลิศลพ  เจือจ้ิน 
 ๑๖ นายสมชาย  สวนศรี 
 ๑๗ นายสมศักด์ิ  พะวงศจิตร 
 ๑๘ นายสมศักด์ิ  ศรีนคร 
 ๑๙ นายสําเริง  ธนาภรณ 
 ๒๐ นายสิทธิชัย  สุวรรณยุหะ 
 ๒๑ นายสุวรรณ  สุวัฒโน 
 ๒๒ นายโสภณ  ศิริตัน 
 ๒๓ นางปรียา  วัฒนาดิลกกุล 
 ๒๔ นางโสภา  ณารัตน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๗  ราย) 
 ๑ นายกําพล  เคารพ 
 ๒ นายขวัญยืน  ศรีอ่ํา 
 ๓ นายเจริญ  ทักษิณอุปถัมภ 
 ๔ นายฉลาด  บุญยอง 
 ๕ นายเชาว  บุตรเสนห 
 ๖ นายเชาว  วรสวาท 

 ๗ นายทรงสิริ  ณ  ระนอง 
 ๘ นายนิกร  ใจหาว 
 ๙ นายบัวลา  ณ  อุบล 
 ๑๐ นายประนอม  ขวัญเมือง 
 ๑๑ นายประเสริฐ  หวอตะเห 
 ๑๒ นายปรีชา  แกวคงธรรม 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๓ นายพงธวัช  เต็กบุญหยง 
 ๑๔ นายไพศาล  พวงตรง 
 ๑๕ นายรอง  อยาหาม 
 ๑๖ นายวรรณชัย  กล่ําทวี 
 ๑๗ นายวันชัย  แพะทอง 
 ๑๘ นายสมโชค  แจงชะไว 
 ๑๙ นายสมบัติ  ไชยทอง 
 ๒๐ นายสัมพันธ  อินบานแฝก 
 ๒๑ นายสุรชัย  แนวนาค 
 ๒๒ นายสุรเชษฐ  โพธิ์กลาง 
 ๒๓ นายสุรพงษ  ดวงประทุม 
 ๒๔ นายสุวิทย  บุญกระจาง 
 ๒๕ นายเสรี  เสมอใจ 

 ๒๖ นายไสว  วงศรอย 
 ๒๗ นายอนุชา  กนก 
 ๒๘ นายอนุชา  เสมาทอง 
 ๒๙ นายอาคม  เอี่ยมทศ 
 ๓๐ นายเอนก  นิจจอหอ 
 ๓๑ นางสาวกรฉัฐ  ธูปพูล 
 ๓๒ นางจันจิรา  สยามพันธ 
 ๓๓ นางสาวดวงใจ  ทาสวัสด์ิ 
 ๓๔ นางทวีพร  ทองประเสริฐ 
 ๓๕ นางสาวธนพร  บรรเจิดศิลป 
 ๓๖ นางสาวศุภลักษณ  โยคิกานนท 
 ๓๗ นางสุพิน  จิตรจันทึก 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๕  ราย) 
 ๑ นายขจรเกน  แหวนวัง 
 ๒ นายขวัญสยาม  วงศอําภู 
 ๓ นายคมน  คงกลัด 
 ๔ นายจํารัส  ทองสุข 
 ๕ นายจิตติพร  สาลิตุล 
 ๖ นายจิรพันธุ  ปนประดิษฐ 
 ๗ นายชูชาติ  ชะมังชัย 
 ๘ นายณรงคฤทธิ์  บุตรมหา 
 ๙ นายดนัย  ทาสวัสด์ิ 
 ๑๐ นายดิเรก  บุญมาก 
 ๑๑ นายเติมศักด์ิ  เตะเปย 
 ๑๒ นายถนอมพงษ  ฮอบุตร 

 ๑๓ นายถวัลย  เสงอิ่ม 
 ๑๔ นายถวิล  ปนทองพันธ 
 ๑๕ นายทองศรี  ไชยชมภู 
 ๑๖ นายธนเดช  ศรีสมุทร 
 ๑๗ นายธนวัตร  เข้ียวแกว 
 ๑๘ นายธนิตย  จุฑามาตย 
 ๑๙ นายธราธิป  วัชรนิรันดร 
 ๒๐ นายธีรเดช  ฉายตะวัน 
 ๒๑ นายนิคม  สุขสวัสด์ิ 
 ๒๒ นายนิพนธ  บัวผุด 
 ๒๓ นายนิวัฒน  จิระพันธุ 
 ๒๔ นายนิวัตร  อรามรักษ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๕ นายบุญรัตน  สายสถิตย 
 ๒๖ นายประดิษฐ  คุมทรัพย 
 ๒๗ นายประมวล  แปะอุย 
 ๒๘ นายประสิทธิ์  สุดสวาท 
 ๒๙ นายปริญญา  บุญเหลือ 
 ๓๐ นายปรีชา  รัตนบุตร 
 ๓๑ นายพนมพร  เสลารัตน 
 ๓๒ นายพิทยา  มณีโชติ 
 ๓๓ นายพีระพงค  นบนอบ 
 ๓๔ นายเพิ่มศักด์ิ  นอสิทธิ์ 
 ๓๕ นายไพรัช  โจกทํา 
 ๓๖ นายไพรัช  สีชะเอม 
 ๓๗ นายไพรัตน  ใจสุข 
 ๓๘ นายไพรัตน  สีเผือด 
 ๓๙ นายไพศาล  เภตราเสถียร 
 ๔๐ นายมณี  ศรีเกษ 
 ๔๑ นายมวง  มีกิริยา 
 ๔๒ นายมานพ  มีอุดม 
 ๔๓ นายมานพ  สังขทอง 
 ๔๔ นายราเชน  ขําสุข 
 ๔๕ นายลําพอง  ตาทอง 
 ๔๖ นายวิโรจน  แสงเพชร 
 ๔๗ นายวิสูตร  แจมครุฑ 
 ๔๘ นายวีระ  ขมินธะกูล 
 ๔๙ นายสงา  ประคองสิน 
 ๕๐ นายสถาพร  จ่ันฮวบ 

 ๕๑ นายสถิตย  กลอมทอง 
 ๕๒ นายสมเกียรติ  สุกงาม 
 ๕๓ นายสมจิตร  เสือสุน 
 ๕๔ นายสมนึก  สุวรรณจีราช 
 ๕๕ นายสมนึก  อวมอิ่มพืช 
 ๕๖ นายสมบัติ  สุขจินดา 
 ๕๗ นายสมโภช  พงษย้ิมแยม 
 ๕๘ นายสมมุด  หอมพานิช 
 ๕๙ นายสมศักด์ิ  อารีรัมย 
 ๖๐ นายสฤทธิ์  สอนระวัตร 
 ๖๑ นายสันติ  อรามรักษ 
 ๖๒ นายสัมพันธ  เพ็ญสมบูรณ 
 ๖๓ นายสาธิต  กาญจนนุกูล 
 ๖๔ นายสํารวย  ไมตรีจิตต 
 ๖๕ นายสําเริง  มีชัย 
 ๖๖ นายสุชาติ  จันทรเครือ 
 ๖๗ นายสุเทพ  สังขอินทร 
 ๖๘ นายสุพล  ถนอมนาม 
 ๖๙ นายสุรชัย  จุฑามาตย 
 ๗๐ นายสุรศักด์ิ  ผลพฤกษา 
 ๗๑ นายสุระพรรณ  ปตตานัง 
 ๗๒ นายสุวรรณ  เพ็งผอม 
 ๗๓ นายเสรี  แสงสิทธิ์ 
 ๗๔ นายแสวง  ทวีศักด์ิ 
 ๗๕ นายอดิศักด์ิ  เหลืองสุข 
 ๗๖ นายอนุรักษ  บุญยัง 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๗๗ นายอภิชาติ  สุขจิตร 
 ๗๘ นายอภิรักษ  โพธิ์ประสระ 
 ๗๙ นายอินทรีย  บุญฤทธิ์ 
 ๘๐ นายอิสรา  ขาขันมะลี 
 ๘๑ นายเอื้อง  เสาประโคน 
 ๘๒ นางจาระไน  เปาะเยาะ 
 ๘๓ นางสาวธนพร  สืบอ่ํา 
 ๘๔ นางนลัทพร  ศรีทองชื่น 
 ๘๕ นางนาตยา  กุลแสนเตา 
 ๘๖ นางมณีรัตน  พูนเกตุ 

 ๘๗ นางสาวมาลา  การสมมิตร 
 ๘๘ นางเมธินี  คุมทรัพย 
 ๘๙ นางรวีวรรณ  เจริญแสง 
 ๙๐ นางสาวระพีพรรณ  ศรีฤกษ 
 ๙๑ นางสาคร  ปทถาพงษ 
 ๙๒ นางสุดา  บุญดําเนิน 
 ๙๓ นางสุทัน  ขําแปง 
 ๙๔ นางสาวสุรีย  โพธิ์ศรี 
 ๙๕ นางสาวเสาวนิตย  บูรวัฒนะ 

กรมปศุสัตว 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายโกวิท  ทิศาภาคย 
 ๒ นายเดิมพล  รัตนวงศ 
 ๓ นายธวัช  เกิดชม 
 ๔ นายประจวบ  วงษเอี่ยม 

 ๕ นายปรีชา  สวางอารมณ 
 ๖ นายเผด็จ  พันธุสามารถ 
 ๗ นายวินิจ  ประสิทธิ์ 
 ๘ นางอารีย  จันโทภาส 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗  ราย) 
 ๑ นายกิตติ  คงขาว 
 ๒ นายจรูญ  พลันสังเกตุ 
 ๓ นายชนิด  หนองนาว 
 ๔ นายเชวง  ไชยสิทธิ์ 
 ๕ นายดุสิต  วิริยะพงษ 
 ๖ นายบัวเลียน  พรมประเสริฐ 
 ๗ นายปาน  ชาแสน 
 ๘ นายพัฒน  ต้ือยศ 
 ๙ นายมะณี  สุขสวาง 

 ๑๐ นายมาก  ทองเชตุ 
 ๑๑ นายเล็ก  ปอมสอาด 
 ๑๒ นายวิเชียร  แกวอาจ 
 ๑๓ นายสมศักด์ิ  จันที 
 ๑๔ นายสราวุธ  จิตรมั่นคง 
 ๑๕ นายสําเริง  เพงพินิจ 
 ๑๖ นายสุชาติ  ยวนเพ็ญ 
 ๑๗ นายสุวิทย  พลศักด์ิซาย 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕  ราย) 
 ๑ นายเชิดศักด์ิ  มังคะลัง 
 ๒ นายเดชา  เพชรแกว 
 ๓ นายทนงศักด์ิ  แซเบ 
 ๔ นายประสิทธิ์  เพงพินิจ 
 ๕ นายพงษศักด์ิ  สุขสมจิตต 
 ๖ นายวุฒิพงษ  มณีรัตน 
 ๗ นายสมชาย  หลุยภูงา 
 ๘ นายสมนึก  สมนาค 

 ๙ นายสมศักด์ิ  ถาคําต๊ิบ 
 ๑๐ นายสามารถ  กุลมี 
 ๑๑ นายสายยันต  สัตยซ่ือ 
 ๑๒ นายสําเนียง  ภูมิชุมแพ 
 ๑๓ นายสินชัย  มีสี 
 ๑๔ นายสุวรรณ  ดวงทนัน 
 ๑๕ นายอดิเรก  สุทธิประภา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๖  ราย) 
 ๑ นายกาหลง  นุยปลี 
 ๒ นายจักรชัย  ประทุมเวียง 
 ๓ นายชาญชัย  เจ็กจันทึก 
 ๔ นายเชษฐา  ชายแกว 
 ๕ นายเชาวลิต  ทุมขุนทด 
 ๖ นายไชโย  นามโนรินทร 
 ๗ นายเตียง  ตาทิพย 
 ๘ นายปญญา  พวงพันธุนา 
 ๙ นายพิเชษฐ  ชุดสูงเนิน 
 ๑๐ นายพิษณุวัตร  โคกทอง 
 ๑๑ นายไพโรจน  ระวังวงค 
 ๑๒ นายภาสกร  วรแสน 
 ๑๓ นายยุทธนา  บุญมานันท 

 ๑๔ นายวนิช  ทองประเสริฐ 
 ๑๕ นายวิรัตน  กองทอง 
 ๑๖ นายศักด์ิสิทธิ์  คําหวาน 
 ๑๗ นายสมเกียรติ  เกิดร่ืน 
 ๑๘ นายสมชาย  แจงจิตร 
 ๑๙ นายสมชาย  หนูแพ 
 ๒๐ นายสมนึก  อารียมิตร 
 ๒๑ นายสมบัติ  ศรีจันทรรักษ 
 ๒๒ นายสรณพ  ซ่ือสกุล 
 ๒๓ นายสิทธิพร  สอนศรี 
 ๒๔ นายอดุลย  เชขุนทด 
 ๒๕ นายอมร  รัตนวรพล 
 ๒๖ นางเตือนใจ  ดุมา 

กรมพัฒนาที่ดิน 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๙  ราย) 

 ๑ นายกร  สงสังข  ๒ นายกิจจา  วรรณวงศ 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓ นายทอง  สุพันธ 
 ๔ นายทองคํา  เสือใหญ 
 ๕ นายทองยอย  ออนแสน 
 ๖ นายธวัช  มีอารีย 
 ๗ นายนุย  หลําหัส 
 ๘ นายบุญเมฆ  ดวงจันทร 
 ๙ นายบุญรวย  อินจันทร 
 ๑๐ นายบุญเลิศ  แหลงหลา 
 ๑๑ นายประทีป  เชียงอินทร 
 ๑๒ นายประยูร  ธิสานนท 
 ๑๓ นายประสิทธิ์  ไชยรีย 
 ๑๔ นายประเสริฐ  เข่ือนเพชร 
 ๑๕ นายประเสริฐ  เศรษฐวิศาล 
 ๑๖ นายพงษ  คําสนิท 
 ๑๗ นายพันธุ  เล็กฉลาด 
 ๑๘ นายเพชร  พรหมจารีย 
 ๑๙ นายวิโรจน  มารมย 
 ๒๐ นายสมคิด  กาวไธสง 
 ๒๑ นายสมนึก  ใยสูง 

 ๒๒ นายสมนึก  แสงศร 
 ๒๓ นายสมพงษ  แพทยเจริญ 
 ๒๔ นายสําราญ  เรืองฤทธิ์ 
 ๒๕ นายสําราญ  สายใจ 
 ๒๖ นายสําเริง  อุนอก 
 ๒๗ นายสีจัน  ไชยมาตร 
 ๒๘ นายสีโห  นครพนม 
 ๒๙ นายสุดใจ  ใจกวาง 
 ๓๐ นายเสนาะ  เจริญสุข 
 ๓๑ นายอรุณ  เนยเที่ยง 
 ๓๒ นายอัศชัย  รอยแกว 
 ๓๓ นางเตือนใจ  โหเทพา 
 ๓๔ นางบุญนาค  จงสมชัย 
 ๓๕ นางผูกพันธ  ตันสกุล 
 ๓๖ นางพิศมัย  เบญจพงศ 
 ๓๗ นางสมถวิล  ประสาททอง 
 ๓๘ นางสาวสุนีย  กาซาว 
 ๓๙ นางสุพรรณี  แสงนวล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๓  ราย) 
 ๑ นายโกศล  ภูขมร 
 ๒ นายจําลอง  เมืองมูล 
 ๓ นายเจริญ  ลูปอด 
 ๔ นายชัด  ศรีราม 
 ๕ นายทรง  กันธาทิพย 
 ๖ นายทองคํา  ดวงดี 

 ๗ นายธีรยุทธ  อุตสาห 
 ๘ นายบรรจง  รักษาพล 
 ๙ นายบุญเหลือ  ศรีวงศชัย 
 ๑๐ นายประจักษ  สิงหประสาทพร 
 ๑๑ นายประเสริฐ  เรืองเจริญ 
 ๑๒ นายประเสริฐ  สุขสําราญ 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๓ นายปราโมทย  กาวีระจันทร 
 ๑๔ นายพล  สุทธะนะ 
 ๑๕ นายไพบูลย  ชาติพันธ 
 ๑๖ นายไพบูลย  พุทธพล 
 ๑๗ นายมวน  ศรีหะวงษ 
 ๑๘ นายมังกร  ดีปนตา 
 ๑๙ นายยูร  ชารีพร 
 ๒๐ นายวันชัย  จันทพิมพ 
 ๒๑ นายวันดี  แปนมั่ง 
 ๒๒ นายวิชิต  เสียงสังข 
 ๒๓ นายวิรัช  เทียมทัน 

 ๒๔ นายวีระพงศ  เหมทานนท 
 ๒๕ นายสมชาย  นกอิ่ม 
 ๒๖ นายสมชาย  นิ่มนอย 
 ๒๗ นายสมนึก  รวยเลิศ 
 ๒๘ นายสิทธิชัย  เขียวคํา 
 ๒๙ นายสุขประเสริฐ  ไชยคุณ 
 ๓๐ นายสุทัศน  เทียนทอง 
 ๓๑ นายอนันต  เดือนนวล 
 ๓๒ นายอาทิตย  สายปญญา 
 ๓๓ นายอํานาจ  พานิช 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๔  ราย) 
 ๑ นายโกย  บุญศรี 
 ๒ นายขจรศักด์ิ  มุณีแกว 
 ๓ นายใจเพชร  ถนอมพันธ 
 ๔ นายทรงพล  ศักยพันธุ 
 ๕ นายทวีศักด์ิ  สังขประสิทธิ์ 
 ๖ นายธวัชชัย  แฉลมนงนุช 
 ๗ นายประชวน  ดวงจิตร 
 ๘ นายพรเทพ  เจตนะ 
 ๙ นายพิชัย  ลูกจันทร 
 ๑๐ นายมานิตย  เตกฉัตร 
 ๑๑ นายมาโนช  นิลทวม 
 ๑๒ นายเรืองวิทย  ชัยเชื้อ 

 ๑๓ นายวัชนะ  มณีวงศ 
 ๑๔ นายวิชัย  ดาราเรือง 
 ๑๕ นายวีริศพัทธ  สุขสมบูรณ 
 ๑๖ นายสมศักด์ิ  บุญเจือ 
 ๑๗ นายสันติ  กอเปยม 
 ๑๘ นายสัมฤทธิ์  จันทรศรี 
 ๑๙ นายสุเนตร  ผาสุขศรี 
 ๒๐ นายอภิรักษ  แกวมณี 
 ๒๑ นายอิสระภาพ  แกวรักษา 
 ๒๒ นางสาวธนภรณ  ทวีชาติ 
 ๒๓ นางบุญชื่น  พลสนะ 
 ๒๔ นางพุทธชาติ  วรรณย่ิง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖  ราย) 
 ๑ นายกรกฎ  พูลสวัสด์ิ  ๒ นายกุญชร  คงมวงหมู 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓ นายดํารง  บุญประเสริฐ 
 ๔ นายทวีชัย  อารีเหลือ 
 ๕ นายประดิษฐ  ทองอวม 
 ๖ นายประสิทธิ์  ฝายกลาง 
 ๗ นายพนัส  พิสิษฐบรรณกร 
 ๘ นายมนัส  วงศศรี 
 ๙ นายวิชัย  คําแพง 

 ๑๐ นายศักดา  จันทรขอนแกน 
 ๑๑ นายสายัณห  สกุณีย 
 ๑๒ นายสุทัย  มณีรุง 
 ๑๓ นายสุรพงษ  วงคอามาตย 
 ๑๔ นายอรรคฤกษ  พิมพวงศ 
 ๑๕ นางสาวเมทินี  พรหมประเสริฐ 
 ๑๖ นางสาวรุงฤดี  นพรัตน 

กรมวิชาการเกษตร 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๐  ราย) 

 ๑ นายคมสิทธิ์  คูสกุลรัตน 
 ๒ นายจรัญ  จันทรทอง 
 ๓ นายจรุง  สุภาพ 
 ๔ นายจรูญ  คชสวัสด์ิ 
 ๕ นายชูชาติ  ดวงพารา 
 ๖ นายชูวิทย  หงษทอง 
 ๗ นายดาวเรือง  ใยสุข 
 ๘ นายนวน  ธนบัตร 
 ๙ นายบุญชวย  ตุมเจริญ 
 ๑๐ นายบุญชู  ทนงสุทธิ์ 
 ๑๑ นายบุญเลิศ  จันทรควง 
 ๑๒ นายประดิษฐ  ภูผารส 
 ๑๓ นายประทุม  เตะเปย 
 ๑๔ นายประภัทร  ซอเสียง 
 ๑๕ นายประเสริฐ  สวนเมาดี 

 ๑๖ นายไพโรจน  แจมใส 
 ๑๗ นายระนอง  พัฒโน 
 ๑๘ นายเรวัต  อโนรส 
 ๑๙ นายล่ํา  วรราช 
 ๒๐ นายวิเชียร  ศรีสวัสด์ิ 
 ๒๑ นายเวียง  ทองเกตุ 
 ๒๒ นายศักด์ิ  อ่ําสุน 
 ๒๓ นายสมนึก  อุบลประเสริฐ 
 ๒๔ นายสมศักด์ิ  แสงเย็น 
 ๒๕ นายสํารวม  เทพทอง 
 ๒๖ นายสีแพร  ใจปทุม 
 ๒๗ นายสุเทพ  จิตพิทักษ 
 ๒๘ นายสุนทร  บุญคง 
 ๒๙ นายอบ  สุขกุล 
 ๓๐ นายอุดม  สุพภูมิ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๕  ราย) 
 ๑ นายกองสิน  ศรีบุรินทร  ๒ นายแกวมา  ดูการดี 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓ นายจันทร  อองเมือง 
 ๔ นายเจียน  ชื่นจิตร 
 ๕ นายฉลวย  นาคนรินทร 
 ๖ นายชาตรี  รัตนพันธ 
 ๗ นายดนัย  จรูญแสง 
 ๘ นายทักษิณ  เข็มพล 
 ๙ นายทับ  สินสอน 
 ๑๐ นายธวัชชัย  ย่ิงนึก 
 ๑๑ นายนิรันดร  สวางวงศ 
 ๑๒ นายบุญธรรม  ซ่ือตรง 
 ๑๓ นายพันธ  ชุมพล 
 ๑๔ นายวิมล  แกวรุง 

 ๑๕ นายศุภชัย  ศรีอรรคจันทร 
 ๑๖ นายสนทนา  อุเทนสุต 
 ๑๗ นายสมคิด  ปกครอง 
 ๑๘ นายสุกิจ  กันสุม 
 ๑๙ นายสุมิตรศักด์ิ  หวยทราย 
 ๒๐ นายสุวิทย  เรืองสกุล 
 ๒๑ นางจันทรจิรา  สัจจาพันธุ 
 ๒๒ นางฉวีวรรณ  เจาสุวรรณ 
 ๒๓ นางสําราญ  หรินทรัตน 
 ๒๔ นางสาวสุดสวาท  ทับพุม 
 ๒๕ นางเอมอร  วิศรุตรัตน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๒  ราย) 
 ๑ นายโกสน  ดําสงค 
 ๒ นายคํานึง  เซงซ้ิว 
 ๓ นายจงเจริญ  ศรีวโร 
 ๔ นายจรัญ  เทพอินทร 
 ๕ นายจักรพันธ  ไตรฟน 
 ๖ นายจํานงค  ทาสิงหคํา 
 ๗ นายจูม  สุวรรณพันธุ 
 ๘ นายชั้น  จันทรทา 
 ๙ นายญาดา  แสงงาม 
 ๑๐ นายณรงคศักด์ิ  มหานิล 
 ๑๑ นายทินกร  แรงกสิกร 
 ๑๒ นายธนวุฒิ  อินทมงคล 
 ๑๓ นายสาวนิตยา  โพนทัน 

 ๑๔ นายบุญรอด  ปญญา 
 ๑๕ นายบุญลือ  มวงทอง 
 ๑๖ นายประเทือง  โตเต็ม 
 ๑๗ นายประนอม  ปานมะเริง 
 ๑๘ นายปรีดา  ปานมะเริง 
 ๑๙ นายพงษเทพ  พนมวัฒนา 
 ๒๐ นายมาโนส  ฉัตรภูมิ 
 ๒๑ นายวินัย  แกวบรรจง 
 ๒๒ นายวิโรจน  ฝกหัด 
 ๒๓ นายวีระ  เดือนดาว 
 ๒๔ นายวีระชัย  โอนแกว 
 ๒๕ นายศุภกรณ  ฉายทองคํา 
 ๒๖ นายสมชาย  พวงทอง 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๗ นายสมนึก  ใจดี 
 ๒๘ นายสมบัติ  สันติจรูญโรจน 
 ๒๙ นายสมบูรณ  ชุมแกว 
 ๓๐ นายสมโภชน  สมสินธ 
 ๓๑ นายสามารถ  มั่งมีสิน 
 ๓๒ นายสุชีพ  ขุนทองจันทร 
 ๓๓ นายสุทิน  ศรีสุข 
 ๓๔ นายสุพจน  จันทรดี 

 ๓๕ นายสุพจน  หิรัญ 
 ๓๖ นายอนุวัฒน  ถนอมเงิน 
 ๓๗ นางสาวจิตรา  จําเดิม 
 ๓๘ นางทัศนัย  เจียตระกูล 
 ๓๙ นางมยุรี  อุประวรรณา 
 ๔๐ นางสาวสนธิลักษณ  รักไทย 
 ๔๑ นางสุขสวัสด์ิ  รักษวิจิตร 
 ๔๒ นางสุคนธ  ชื่นชม 

กรมสงเสริมการเกษตร 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๓  ราย) 

 ๑ นายกมล  ชื่นชาง 
 ๒ นายขันตี  โลกรักษ 
 ๓ นายคมศิลป  สารเถื่อนแกว 
 ๔ นายจรัญ  จารยเข่ือง 
 ๕ นายจรัญ  พวงเจริญ 
 ๖ นายจรูญ  อึ้งสวรรค 
 ๗ นายจัตุชัย  เนตยานันท 
 ๘ นายชิต  สงชวย 
 ๙ นายชูชาติ  ปนมูล 
 ๑๐ นายไชย  ธรรมา 
 ๑๑ นายดํารงค  ชํานาญธรรม 
 ๑๒ นายทรงสวรรค  พลเจียก 
 ๑๓ นายธนชัย  ศรีคง 
 ๑๔ นายนพรัตน  กมลหาญ 
 ๑๕ นายนราเจนณรงค  พิมพทอง 
 ๑๖ นายนิรันดร  วงษสุวรรณ 

 ๑๗ นายนิวัฒน  จํารัส 
 ๑๘ นายบุญคุม  มาสุข 
 ๑๙ นายบุญสง  พักศรี 
 ๒๐ นายบุญสม  วรรณพิรุณ 
 ๒๑ นายประเสริฐ  ชนะพาล 
 ๒๒ นายพนม  บูสาลี 
 ๒๓ นายพานิช  อินปาว 
 ๒๔ นายเพทาย  พงษแกว 
 ๒๕ นายยอด  แจมแจง 
 ๒๖ นายวิเชียร  ซองรัมย 
 ๒๗ นายวิระ  จากทัพเนตร 
 ๒๘ นายศตวรรษ  สมบูรณศิริ 
 ๒๙ นายสงา  ผิวออน 
 ๓๐ นายสมคิด  คงเกตุ 
 ๓๑ นายสมชัย  ไทยสันติสุข 
 ๓๒ นายสมชาย  เกลี้ยงประดิษฐ 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓๓ นายสมบัติ  เสมลับ 
 ๓๔ นายสมบุญ  โพธิ์แจม 
 ๓๕ นายสมบูรณ  ชุมแวงวาป 
 ๓๖ นายสวัสด์ิ  เทพสง 
 ๓๗ นายสําเริง  รอดสุข 
 ๓๘ นายสําอางค  กลิ่นสุคนธ 

 ๓๙ นายสุชาติ  แกวศรี 
 ๔๐ นายสุพจน  โสภี 
 ๔๑ นายหิรัญย  โคตรคํา 
 ๔๒ นายอดุง  แจมกระจาง 
 ๔๓ นายอํานวย  คําตา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑  ราย) 
 ๑ นายเฉลิมศักด์ิ  ลอยเนื่อง 
 ๒ นายตีล  เรืองฉาย 
 ๓ นายนิยม  พุดทรา 
 ๔ นายบุญงาม  ระยางาม 
 ๕ นายบุญเย่ียม  หาเรือนทอง 
 ๖ นายประยูรศักด์ิ  ศิริบุตร 

 ๗ นายวราวุธ  เกตุอ่ํา 
 ๘ นายสมศักด์ิ  พวงเจริญ 
 ๙ นายสุรชัย  โพธิ์ดี 
 ๑๐ นางเตือนจิต  บุญกุศล 
 ๑๑ นางลัดดาวัลย  ลุนนากัน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๖  ราย) 
 ๑ นายกิติกร  เตชะพุฒ 
 ๒ นายเกรียงไกร  บุญเชิญ 
 ๓ นายเกื้อกูล  เนตรชาย 
 ๔ นายเฉลิม   ณ  รังษี 
 ๕ นายชัยชนะ  สุคนธผอง 
 ๖ นายชาญ  อินเรือน 
 ๗ นายนฤเบส  ชมดง 
 ๘ นายบุญศรี  คุณยศย่ิง 
 ๙ นายประเสริฐ  ผลาหาร 
 ๑๐ นายพรรษา  บุญสราง 
 ๑๑ นายพรศักด์ิ  จันทรสําราญ 
 ๑๒ นายพูนทวี  แสงสมัคร 
 ๑๓ นายไพฑูรย  ทองใบ 

 ๑๔ นายฤกษ  ยอดคง 
 ๑๕ นายสงวนศักด์ิ  วงศสระคู 
 ๑๖ นายสาโรช  พูลสวัสด์ิ 
 ๑๗ นายสํารวย  บุญพิทักษ 
 ๑๘ นายสําราญ  แกวทรายขาว 
 ๑๙ นายสิทธิพงษ  ไชยสาร 
 ๒๐ นายสุฤชัย  คลายเชียงราก 
 ๒๑ นายอดิเรก  สุประไตร 
 ๒๒ นายอนิรุธ  อินตาย 
 ๒๓ นายอรรถโพธิ์  โพธิ์ระงับภัย 
 ๒๔ นางสาวแกมทิพย  ภิรมยเบี้ยว 
 ๒๕ นางสาววนิชา  จันทาธอน 
 ๒๖ นางสุกัญญา  คณฑา 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

กรมสงเสริมสหกรณ 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๙๓  ราย) 

 ๑ นายเกษม  ดาวเรือง 
 ๒ นายแกว  สังขศิริ 
 ๓ นายขจร  ประกอบแกว 
 ๔ นายขจรศักด์ิ  พุมธานี 
 ๕ นายแขม  คําเกิด 
 ๖ นายคนอง  เดชทองคํา 
 ๗ นายคนึง  แบบประดับ 
 ๘ นายคําไพร  ขอมเดช 
 ๙ นายจรัล  มังคลากุล 
 ๑๐ นายจัด  สุวพิศ 
 ๑๑ นายจันทร  ทองสุข 
 ๑๒ นายจําเปน  รองเพราะ 
 ๑๓ นายจํารัส  อนันตทรัพย 
 ๑๔ นายจํารัส  อยูกลัด 
 ๑๕ นายจําเริญ  นาเหล็ก 
 ๑๖ นายจําลอง  หอมสมบัติ 
 ๑๗ นายจิระศักด์ิ  มีทอง 
 ๑๘ นายจีระ  เปยมบุญนอย 
 ๑๙ นายเจริญ  พุมเมือง 
 ๒๐ นายฉลวย  ร่ืนรวย 
 ๒๑ นายเฉลิม  อะโนดาษ 
 ๒๒ นายไฉน  พรมณรงค 
 ๒๓ นายชณัฐ  ศรีทองสุข 
 ๒๔ นายชลอ  ปนเปยม 

 ๒๕ นายชะออน  ผิวหลง 
 ๒๖ นายชัชวาลย  ลองนิล 
 ๒๗ นายชัยธัช  สุรเดช 
 ๒๘ นายชัยรัตน  บุญเกตุ 
 ๒๙ นายชาตรี  สุธา 
 ๓๐ นายชิต  แกวประพันธ 
 ๓๑ นายชุม  เกตุบาง 
 ๓๒ นายชุมพิน  ศรีชาติ 
 ๓๓ นายชูศักด์ิ  บัวบาน 
 ๓๔ นายเชิ้ม  นิติไชย 
 ๓๕ นายไชยวุฒิ  วัลลิกุล 
 ๓๖ นายฐิติ  เขมนเขตกิจ 
 ๓๗ นายณรงค  ศิริวัฒน 
 ๓๘ นายณรงค  สนิทดี 
 ๓๙ นายณฬเพชร  จันทรภูผา 
 ๔๐ นายณัฐวุฒิ  แกวบุดดา 
 ๔๑ นายดม  บรรลุพร 
 ๔๒ นายดอกดิน  สุวรรณวงศ 
 ๔๓ นายดัดลอน  เชยคาน 
 ๔๔ นายดําริห  ผุดวรรณา 
 ๔๕ นายแดง  โพธิ์บานยาง 
 ๔๖ นายตุย  จินดาสวาง 
 ๔๗ นายเต็ม  พระมาลัย 
 ๔๘ นายถวิล  ใหมสาสน 
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 ๔๙ นายทัน  ทิมคํา 
 ๕๐ นายเทพฤทธิ์  ลอยรัตน 
 ๕๑ นายเทวัญ  เชาวโคกสูง 
 ๕๒ นายเทอดศักด์ิ  พิชยภิญโญ 
 ๕๓ นายเทิ้ม  ผองสวาง 
 ๕๔ นายเที่ยง  หงษสูงเนิน 
 ๕๕ นายธงชัย  จันทราภาษ 
 ๕๖ นายธงชัย  ขาวกลิ่น 
 ๕๗ นายธนิต  วิชชุโรจน 
 ๕๘ นายธวัชชัย  แกวแสนชัย 
 ๕๙ นายธีระ  รัตนสุวรรณ 
 ๖๐ นายนอย  นอยนา 
 ๖๑ นายนิคม  เนียมชาวนา 
 ๖๒ นายนิพนธ  บุญเกิด 
 ๖๓ นายนิพนธ  รัตนแสนวงษ 
 ๖๔ นายนิพนธ  สงวนศรี 
 ๖๕ นายนิยม  ศิริแพทย 
 ๖๖ นายนิราศ  หนูหมื่น 
 ๖๗ นายบรรจง  จอยโคกสูง 
 ๖๘ นายบรรพต  อุมโพธิ์ 
 ๖๙ นายบัญญัติ  ดีพื้น 
 ๗๐ นายบัวลี  หาทรัพย 
 ๗๑ นายบุญจันทร  ชูสวัสด์ิ 
 ๗๒ นายบุญชวย  แสงเมือง 
 ๗๓ นายบุญธรรม  ดวงวิเชียร 
 ๗๔ นายบุญธรรม  วงศใจมา 

 ๗๕ นายบุญพา  แซอึ้ง 
 ๗๖ นายบุญมี  แขงขัน 
 ๗๗ นายบุญลือ  ใบบัว 
 ๗๘ นายบุญเลิศ  อรัญ 
 ๗๙ นายบุญสง  รุณวาทย 
 ๘๐ นายบุญเหลือ  ปอมสุวรรณ 
 ๘๑ นายบุญเอื้อ  มาตทิพย 
 ๘๒ นายประกอบ  บุญราช 
 ๘๓ นายประกอบ  มาลาเล็ก 
 ๘๔ นายประคอง  สุขสันต 
 ๘๕ นายประจวบ  ทาทะสุทธิ์ 
 ๘๖ นายประชัน  สุรินรังษี 
 ๘๗ นายประทีป  ไพสาลี 
 ๘๘ นายประเทือง  ผองแผว 
 ๘๙ นายประพล  คชสิงห 
 ๙๐ นายประพันธ  ชาวอางทอง 
 ๙๑ นายประพันธ  พวงยานี 
 ๙๒ นายประภักด์ิ  เมืองพันธ 
 ๙๓ นายประยงค  สมบุญ 
 ๙๔ นายประยุทธ  ชัยวิเศษ 
 ๙๕ นายประยุทธ  เสาวทองหยุน 
 ๙๖ นายประยูร  ไชยสันต 
 ๙๗ นายประยูร  ทองฟา 
 ๙๘ นายประวัติ  ทรวงประเสริฐ 
 ๙๙ นายประวิทย  ปราวิล 
๑๐๐ นายประเวศ  มงคลคํา 
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 ๑๐๑ นายประเวศน  บุญมาก 
 ๑๐๒ นายประสงค  นันติ 
 ๑๐๓ นายประสาทพร  สงกุมาร 
 ๑๐๔ นายประสิทธิ์  ภักดีโชติ 
 ๑๐๕ นายประสิทธิ์  ร่ืนรวย 
 ๑๐๖ นายประเสริฐ  ชูชาติ 
 ๑๐๗ นายประหยัด  พันธหมัย 
 ๑๐๘ นายปราณี  ไชยรัตน 
 ๑๐๙ นายปรีชา  จันทรพฤกษา 
 ๑๑๐ นายปรีชา  ชังชะนา 
 ๑๑๑ นายปรีดี  ฝากลาภ 
 ๑๑๒ นายปลิว  ตุนทรัพย 
 ๑๑๓ นายเผย  เกิดมวง 
 ๑๑๔ นายเผื่อน  มะลาลัย 
 ๑๑๕ นายพยง  ทองฟา 
 ๑๑๖ นายพเยาว  ทองฟา 
 ๑๑๗ นายพเยาว  บุญเนตร 
 ๑๑๘ นายพเยาว  สุทธิภักดี 
 ๑๑๙ นายพรชัย  อินทรศักด์ิ 
 ๑๒๐ นายพอน  สาระเกตุ 
 ๑๒๑ นายพิพัฒนพงษ  จันทรเจริญ 
 ๑๒๒ นายพิศิษย  การรัมย 
 ๑๒๓ นายพุก  พิกุลศรี 
 ๑๒๔ นายพุทธะ  โชคชัย 
 ๑๒๕ นายไพฑูรย  เอี่ยมลอย 
 ๑๒๖ นายไพบูลย  แกววิชิต 

 ๑๒๗ นายไพศาล  ตัณฑพาทย 
 ๑๒๘ นายฟนฟู  แผนทอง 
 ๑๒๙ นายมงคล  ใจเอื้อเฟอ 
 ๑๓๐ นายมณฑล  อนลําบอง 
 ๑๓๑ นายมณเฑียร  เครือแตง 
 ๑๓๒ นายมณู  ตาออน 
 ๑๓๓ นายมนัส  อรุณศรี 
 ๑๓๔ นายมนูญ  จันทรโพธิ์พันธ 
 ๑๓๕ นายมะลิ  พวงคง 
 ๑๓๖ นายมานพ  จันทรมณี 
 ๑๓๗ นายมานพ  สงแทน 
 ๑๓๘ นายมานะ  แดงโชติ 
 ๑๓๙ นายมานิตย  พระลือ 
 ๑๔๐ นายยงค  ด่ืนตา 
 ๑๔๑ นายยงยุทธ  สินารุณ 
 ๑๔๒ นายยา  ยืนยง 
 ๑๔๓ นายรันต  สุวรรณลี 
 ๑๔๔ นายเริง  ดีดวงพันธ 
 ๑๔๕ นายเริงศักด์ิ  สอนประสม 
 ๑๔๖ นายวงศ  พงษพิมาย 
 ๑๔๗ นายวนิตย  ตันศิริ 
 ๑๔๘ นายวฤทธิ์  สัมพันธ 
 ๑๔๙ นายวสุรัตน  พรหมณรงค 
 ๑๕๐ นายวันชัย  คันธนู 
 ๑๕๑ นายวานิช  มูลวงศ 
 ๑๕๒ นายวิชาญ  มานะทัศน 
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 ๑๕๓ นายวิเชียร  ภักดีวงศ 
 ๑๕๔ นายวิเชียร  สมโภชน 
 ๑๕๕ นายวิฑูรย  กลิ่นพิพัฒน 
 ๑๕๖ นายวินัย  ขาวเนตร 
 ๑๕๗ นายวินัย  ชําพาลี 
 ๑๕๘ นายวินัย  ฝากลาภ 
 ๑๕๙ นายวินัย  อังศรีพวง 
 ๑๖๐ นายวิมล  ทองกาญจนา 
 ๑๖๑ นายวิรัช  พฤฒิสาร 
 ๑๖๒ นายวิรัช  มาปาน 
 ๑๖๓ นายวิรัตน  สุวรรณรัตน 
 ๑๖๔ นายวิโรจน  หงษอาจ 
 ๑๖๕ นายวิศิษฐ  ศรีพินิตชัย 
 ๑๖๖ นายวีระพงษ  กองแสง 
 ๑๖๗ นายเวียง  แปนแกว 
 ๑๖๘ นายเวียน  ปฏิจิตร 
 ๑๖๙ นายศรีศักด์ิ  โชคประสิทธิ์ 
 ๑๗๐ นายศิริศักด์ิ  นระแสน 
 ๑๗๑ นายศุภชัย  สาระใต 
 ๑๗๒ นายสงวน  อาชนี 
 ๑๗๓ นายสงา  ทับเกตุแกว 
 ๑๗๔ นายสงา  โมฬีชาติ 
 ๑๗๕ นายสถิตย  ดวงโสมา 
 ๑๗๖ นายสถิตย  วันกรม 
 ๑๗๗ นายสนั่น  กูลหกูล 
 ๑๗๘ นายสนั่น  สูงปานเขา 

 ๑๗๙ นายสมเกตุ  การสมเพียร 
 ๑๘๐ นายสมเกียรติ  ฝากลาภ 
 ๑๘๑ นายสมควร  แผนทอง 
 ๑๘๒ นายสมควร  อบพล 
 ๑๘๓ นายสมชาย  พระพินิจ 
 ๑๘๔ นายสมทรง  ขันธทัตบํารุง 
 ๑๘๕ นายสมนึก  กรุดนิส 
 ๑๘๖ นายสมนึก  เจริญสุข 
 ๑๘๗ นายสมนึก  มาแจง 
 ๑๘๘ นายสมนึก  ศิริอนันต 
 ๑๘๙ นายสมบัติ  สายพิน 
 ๑๙๐ นายสมบัติ  เขมนเขตกิจ 
 ๑๙๑ นายสมบัติ  บัวจันทร 
 ๑๙๒ นายสมบูรณ  ชุมจูด 
 ๑๙๓ นายสมบูรณ  แกวเจริญสุข 
 ๑๙๔ นายสมบูรณ  รองไชย 
 ๑๙๕ นายสมปอง  ทันสมัย 
 ๑๙๖ นายสมปอง  บริบูรณ 
 ๑๙๗ นายสมพงษ  กาญจนอโนทัย 
 ๑๙๘ นายสมพงษ  พันธออง 
 ๑๙๙ นายสมพงษ  อุมโพธิ์ 
 ๒๐๐ นายสมเพชร  ศิลา 
 ๒๐๑ นายสมโภชน  ล.วีระพรรค 
 ๒๐๒ นายสมยศ  ฝากลาภ 
 ๒๐๓ นายสมยศ  ศรีสมาน 
 ๒๐๔ นายสมศักด์ิ  ตุลยสุวรรณ 
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 ๒๐๕ นายสมหมาย  ภูระยา 
 ๒๐๖ นายสมหมาย  สายพิณ 
 ๒๐๗ นายสมาน  จึงวานิช 
 ๒๐๘ นายสมาน  เลี่ยมใจดี 
 ๒๐๙ นายสรายุทธ  บุตรศรีภูมิ 
 ๒๑๐ นายสวาง  ทาน้ํา 
 ๒๑๑ นายสอาด  ยุติพงษ 
 ๒๑๒ นายสัมฤทธิ์  สิขันธกบุตร 
 ๒๑๓ นายสัมฤทธิ์  ครองพล 
 ๒๑๔ นายสัมฤทธิ์  ยากองโค 
 ๒๑๕ นายสานิจ  โพธิ์ออนตา 
 ๒๑๖ นายสายัญ  ทองคมขํา 
 ๒๑๗ นายสําราญ  กองเสนาะ 
 ๒๑๘ นายสําราญ  ครุธอาจ 
 ๒๑๙ นายสําราญ  เชื้อสาย 
 ๒๒๐ นายสําราญ  ทองชั่ง 
 ๒๒๑ นายสําราญ  บุญมี 
 ๒๒๒ นายสําราญ  พรกรุณาธิคุณ 
 ๒๒๓ นายสิทธิพล  มีนะโตรี 
 ๒๒๔ นายสิทธิพันธ  มะโนคํา 
 ๒๒๕ นายสิทธิศิลป  พรหมเบิด 
 ๒๒๖ นายสุกรี  สังขแกว 
 ๒๒๗ นายสุขเกษม  วงศนอย 
 ๒๒๘ นายสุขสวัสด์ิ  ประพันธ 
 ๒๒๙ นายสุชาติ  ธนากลาง 
 ๒๓๐ นายสุชาติ  สังขรุง 

 ๒๓๑ นายสุดใจ  ทรวงประเสริฐ 
 ๒๓๒ นายสุทธิ  จูฑะพุทธิ 
 ๒๓๓ นายสุทธิ  ดิสกะประกาย 
 ๒๓๔ นายสุทิน  บุญจันทร 
 ๒๓๕ นายสุเทพ  บัวงาม 
 ๒๓๖ นายสุนทร  เลงระบํา 
 ๒๓๗ นายสุบิน  นาคบุญ 
 ๒๓๘ นายสุแพน  ศรีเมือง 
 ๒๓๙ นายสุรชัย  ฤกษโอภาษ 
 ๒๔๐ นายสุรพล  แสงหิรัญ 
 ๒๔๑ นายสุรพล  จักรมณี 
 ๒๔๒ นายสุรพล  รัตนแสง 
 ๒๔๓ นายสุรพล  ศรีใส 
 ๒๔๔ นายสุรัตน  สุธรรมวิสูตร 
 ๒๔๕ นายสุริยา  เลี่ยมเพชรรัตน 
 ๒๔๖ นายสุวัฒน  ภูติอนันต 
 ๒๔๗ นายเสนอ  ไทรนนทรีย 
 ๒๔๘ นายเสมือน  จุยสวัสด์ิ 
 ๒๔๙ นายเสริม  เกลี้ยงกลางดอน 
 ๒๕๐ นายเสียง  แดงเรือ 
 ๒๕๑ นายแสวง  ศรีมุกค 
 ๒๕๒ นายหนู  อุยสูงเนิน 
 ๒๕๓ นายหนูสิน  โพธารินทร 
 ๒๕๔ นายหลง  ตูแกว 
 ๒๕๕ นายหวาน  ภูหมื่นไวย 
 ๒๕๖ นายองอาจ  กีรติวิทยา 
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 ๒๕๗ นายอนันต  เจริญธรรม 
 ๒๕๘ นายอนันต  ทรวงประเสริฐ 
 ๒๕๙ นายอนันต  บุญดก 
 ๒๖๐ นายอนันต  เพชรรัตน 
 ๒๖๑ นายอนันต  แสงทอง 
 ๒๖๒ นายอนุวรรตน  บุญจุน 
 ๒๖๓ นายอนุวัฒน  ชอบตะคุ 
 ๒๖๔ นายอภิชาติ  สายัณหกุล 
 ๒๖๕ นายอรรคเดช  วงษวิกยกิจ 
 ๒๖๖ นายอรรคเดช  เลื่อมแสง 
 ๒๖๗ นายอวยชัย  เทยีมงาว 
 ๒๖๘ นายอวยชัย  ศรีปราชญ 
 ๒๖๙ นายออนจันทร  ชอยตะคุ 
 ๒๗๐ นายอาจ  อินตะธง 
 ๒๗๑ นายอํานาจ  จันทรวิรุฬห 
 ๒๗๒ นายอุดม  เขมนเขตกิจ 
 ๒๗๓ นายอุดม  ดิษฐเรือง 
 ๒๗๔ นายอุทัย  หาวิชิต 
 ๒๗๕ นางกาญจนา  นิยมไทย 

 ๒๗๖ นางจันทวรรณ  แยมบุปผา 
 ๒๗๗ นางจีรพัฒน  จันทรเจริญ 
 ๒๗๘ นางทวีศรี  สิงหโตแกว 
 ๒๗๙ นางนันทนา  แสงไชย 
 ๒๘๐ นางนีรนุช  เศรษฐจิตต 
 ๒๘๑ นางสาวมัทนา  เปรมปราโมทย 
 ๒๘๒ นางรัชนี  พรธนาวงศ 
 ๒๘๓ นางสาวลัดดา  คาสุวรรณ 
 ๒๘๔ นางวิไล  ศรีขวัญ 
 ๒๘๕ นางวิไลวรรณ  หนูคุมทรัพย 
 ๒๘๖ นางศรีธนา  รุงรัตน 
 ๒๘๗ นางศรีอุทัย  ณ  นคร 
 ๒๘๘ นางศิริปภา  ฤทธิ์รักษา 
 ๒๘๙ นางสาวสมจิตร  ย่ิงยวด 
 ๒๙๐ นางสมพร  สังขธูป 
 ๒๙๑ นางสุจิตรา  ศุภชูชัย 
 ๒๙๒ นางสุนีย  บุญปน 
 ๒๙๓ นางอําภาพรรณ  ประสมแสง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๖  ราย) 
 ๑ นายกอมารอดิน  มุกดาสวัสด์ิ 
 ๒ นายเกียรติภูมิ  หนูผอง 
 ๓ นายจันทร  บํารุงเมือง 
 ๔ นายจํารัส  สุขสุสร 
 ๕ นายชวลิต  บังใบ 
 ๖ นายชํานาญ  นาคโมรา 

 ๗ นายดวน  กอนแกว 
 ๘ นายทวีศักด์ิ  ลีมา 
 ๙ นายทองสุก  ทองขาว 
 ๑๐ นายพิภพ  สุทธาวาสน 
 ๑๑ นายฤาชัย  เผือกเงิน 
 ๑๒ นายวิเชียร  แสนสุข 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๓ นายวิรัช  รัตนเจริญ 
 ๑๔ นายสนั่น  ชมภูศรี 
 ๑๕ นายสมนึก  รูธรรม 
 ๑๖ นายสมบูรณ  แสงสุวรรณ 
 ๑๗ นายสมาน  สังรวมใจ 
 ๑๘ นายสาธิต  สามารถ 
 ๑๙ นายสุกิจ  พรหมวิเศษ 

 ๒๐ นายสุชาติ  หลิมพลอย 
 ๒๑ นายสุรพล  ชะอุมพันธ 
 ๒๒ นายอับดุลการิม  ลาแม็ง 
 ๒๓ นายอิต  เกิดอุลิต 
 ๒๔ นางชณิดา  ติยะบุตร 
 ๒๕ นางสาวณัฐพร  วรรณจุฑา 
 ๒๖ นางวาสนา  คุมอินทร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๗  ราย) 
 ๑ นายเกรียงศักด์ิ  แกวมะเริง 
 ๒ นายจรัญ  มาคิน 
 ๓ นายจรัญ  สังขศิริ 
 ๔ นายจรินทร  ผลินธร 
 ๕ นายจักราวุธ  เสนาแพทย 
 ๖ นายชัยยันต  ประมวลผล 
 ๗ นายทวีศักด์ิ  ศุภกิจโกศล 
 ๘ นายทัศนะ  บัวสุวรรณ 
 ๙ นายธรรมนูญ  อนันเอื้อ 
 ๑๐ นายนพพร  ปนคลาย 
 ๑๑ นายบุญจอง  เพ็ชรทอง 
 ๑๒ นายบุญเสริม  ประสงคทรัพย 
 ๑๓ นายปกรณ  ทองตะคุ 
 ๑๔ นายประวิทย  บุญราศรี 
 ๑๕ นายพยุงศักด์ิ  ปานรัตน 
 ๑๖ นายมงคล  งอกงาม 
 ๑๗ นายวิทยา  ศรีเสง่ียม 
 ๑๘ นายศุภชัย  ตรงกระโทก 
 ๑๙ นายสมควร  นิ่มนวน 

 ๒๐ นายสมคิด  ทับจันทร 
 ๒๑ นายสมพงษ  ชื่นใจ 
 ๒๒ นายสวิท  นอกพุดซา 
 ๒๓ นายสุเทพ  ระวังศรี 
 ๒๔ นายสุธรรม  มังคลากุล 
 ๒๕ นายสุราช  ไชยรัตน 
 ๒๖ นายอนุวัฒน  เปยมจิตร 
 ๒๗ นายอํานวย  ทัดสี 
 ๒๘ นายอําพร  เพชรศรี 
 ๒๙ นายเอกชัย  มูลแกน 
 ๓๐ นางจินตนา  แสนสมหวัง 
 ๓๑ นางชาติยา  จินตกะวงส 
 ๓๒ นางสาวตรีนุช  ศิริพูล 
 ๓๓ นางประทุม  เมยประโคน 
 ๓๔ นางสาวปยาภรณ  เพิ่มพูน 
 ๓๕ นางสาวยุคลธร  กฤษหวาง 
 ๓๖ นางสาวรัชดาภรณ  เกิดสมจิตร 
 ๓๗ นางสุชาดา  เกตุสุวรรณ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๕  ราย) 
 ๑ นายเคง  พิมพโพธิ์ 
 ๒ นายจําลอง  ทองแกวเกิด 
 ๓ นายจินกร  สูผาน 
 ๔ นายจิรวัฒน  หมื่นไกรทอง 
 ๕ นายฉลาด  ครุธอาจ 
 ๖ นายชาตรี  ปแกว 
 ๗ นายชูศักด์ิ  ทาออน 
 ๘ นายโดม  เดชาติวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๙ นายไตรทศ  ขุนสนิท 
 ๑๐ นายนิกูล  นามาบ 
 ๑๑ นายนิพนธ  สรรพโส 
 ๑๒ นายนิยม  อนเกตุ 
 ๑๓ นายบุญสง  ปนอิ่น 
 ๑๔ นายบุญสง  ศรีสวาง 
 ๑๕ นายประสาน  สุขาพันธ 
 ๑๖ นายพงษศักด์ิ  จงกลฐากร 
 ๑๗ นายพิชิต  พันธุชื่น 
 ๑๘ นายพีระเชษฐ  สิทธิรัตน  ณ  นครพนม 
 ๑๙ นายภาณุมาศ  จันทลิกา 
 ๒๐ นายมนตรี  พละเดช 
 ๒๑ นายเย้ือน  หอมสมบัติ 
 ๒๒ นายรุงโรจน  มีลา 
 ๒๓ นายวันชัย  มณีอรุณ 
 ๒๔ นายวิจิตร  บูระพันธ 
 ๒๕ นายวิชัยพร  เพ็งเอี่ยม 

 ๒๖ นายวิเชียร  อินทรสิงห 
 ๒๗ นายวินัย  ชานาเมือง 
 ๒๘ นายวินัย  อยูเปรม 
 ๒๙ นายศักดา  กาตาสาย 
 ๓๐ นายสงกรานต  อาชนี 
 ๓๑ นายสนิท  ทัศนา 
 ๓๒ นายสมพงษ  สัตนันท 
 ๓๓ นายสมมารถ  แสนเสนา 
 ๓๔ นายสมรักษ  ดวงจันทร 
 ๓๕ นายสวง  ผิวผา 
 ๓๖ นายสังเวียน  สมบูรณดี 
 ๓๗ นายสุชาติ  รามรินทร 
 ๓๘ นายสุพจน  ถนอมศรี 
 ๓๙ นายสุเมศน  อินสวรรค 
 ๔๐ นายสุรัตน  ภูสัตยาธนพร 
 ๔๑ นายสุริน  ชื่นใจ 
 ๔๒ นายสุริยา  เบญจดารา 
 ๔๓ นายสุวิทย  ย้ิมพงษ 
 ๔๔ นายหลั่น  อุระ 
 ๔๕ นายอดุลย  ทินทา 
 ๔๖ นายอุดมศักด์ิ  บุตรราช 
 ๔๗ นางสาวกชวรรณ  โปธิมา 
 ๔๘ นางกัลยา  แกวจรูญ 
 ๔๙ นางสาวขนิษฐา  นวลเขียน 
 ๕๐ นางสาวขนิษฐา  พันธสวัสด์ิ 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๕๑ นางจําเนียร  ปจจัยโคถา 
 ๕๒ นางจิตรา  ภิรมย 
 ๕๓ นางจิราภรณ  ยอดสงา 
 ๕๔ นางซาปนะ  แวอุมา 
 ๕๕ นางสาวตติยา  ทรงมัจฉา 
 ๕๖ นางสาวทักษพร  เนียมชาวนา 
 ๕๗ นางธนัฎฐา  สุนา 
 ๕๘ นางธัญชนก  พุมโพธิ์คัง 
 ๕๙ นางนงลักษณ  ศีลทรงธรรม 
 ๖๐ นางนภาพร  พุทธกาล 
 ๖๑ นางนฤมล  กลัดพันธุ 
 ๖๒ นางสาวนิตยา  ทนุโวหาร 
 ๖๓ นางนุชจนาถ  จันทร 
 ๖๔ นางบุญมา  ฉํ่าชื่น 
 ๖๕ นางประจิม  ยาทิพย 
 ๖๖ นางปรียา  เลื่อนลอย 
 ๖๗ นางสาวปรียานุช  หมูลอม 
 ๖๘ นางปาวนันท  ปราบงูเหลือม 
 ๖๙ นางสาวพรพิมพ  อินทะยศ 
 ๗๐ นางพรรณพร  ชัยธิ 
 ๗๑ นางพัณณิตา  รัตนาคณหุตานนท 
 ๗๒ นางพิสมัย  บัวพรมมา 
 ๗๓ นางเพ็ญพักตร  พวงจันทร 

 ๗๔ นางสาวมณีรัตน  รุงเรือง 
 ๗๕ นางสาวยุพา  หงิมหวง 
 ๗๖ นางยุภาพร  ศรทอง 
 ๗๗ นางรุงทิพย  แสนสุข 
 ๗๘ นางลลิตา  รามรินทร 
 ๗๙ นางลัดดาภรณ  พรหมภักดี 
 ๘๐ นางวงเดือน  ศรีวิราช 
 ๘๑ นางวันดี  พะลายะสุต 
 ๘๒ นางวัลยา  กงลอม 
 ๘๓ นางวิภา  สังหาร 
 ๘๔ นางวิไล  พุมมรัน 
 ๘๕ นางวิไลลักษณ  เหมะปทมะ 
 ๘๖ นางศิริรัตน  อุดมเสียง 
 ๘๗ นางสมนึก  มังกรพิษม 
 ๘๘ นางสุจารี  ธาตุมาศ 
 ๘๙ นางสุทธิลักษณ  ตีระธัญญา 
 ๙๐ นางสุพัตรา  สานุศิษย 
 ๙๑ นางสุพาภรณ  ศรีเมือง 
 ๙๒ นางสาวสุรียพร  เทียมสระคู 
 ๙๓ นางสาวโสภิดา  พระสวาง 
 ๙๔ นางสาวเหรียม  อุสตัส 
 ๙๕ นางสาวอัญชลี  พวงพลับ 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายฉลวย  วุฒิศิลป  ๒ นายชลิต  อินทรโพธิ์ 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓ นายบรรทึก  วงศกุลราช 
 ๔ นายเศก  ทองทราย 
 ๕ นายสนั่น  ธรรมวิริยะศิริ 
 ๖ นายสมหวัง  พิกุลแกม 
 ๗ นายสุรพล  เมฆประพันธ 
 ๘ นายสุวินทร  นันทภักด์ิ 

 ๙ นายอุดม  โพธิทัศน 
 ๑๐ นางสาวเครือวัลย  จึงพิชาญวณิชย 
 ๑๑ นางจุไรรัตน  แสนยามาศ 
 ๑๒ นางณัฐธิดา  ทัพแสง 
 ๑๓ นางวรรณา  บุญมีศิริกุล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖  ราย) 
 ๑ นายคําสิงห  เที่ยงธรรม 
 ๒ นายชัยวัฒน  แจงประดิษฐ 
 ๓ นายชาญศิลป  เผือกหอม 
 ๔ นายธนันธร  ตันเจริญกิจ 
 ๕ นายมานพ  จรอุโมงค 
 ๖ นายศักดา  สังวาลยวร 
 ๗ นายสมเกียรติ  ฉายแสงจันทร 
 ๘ นายสมบัติ  สิทธิรังษีนภา 

 ๙ นายสมพร  บุรุษชาต 
 ๑๐ นายสราวุฒิ  ทองสดุดี 
 ๑๑ นายสากล  ใจสนิท 
 ๑๒ นายสําราญ  ชูติวาส 
 ๑๓ นายเสรี  จุลเสวก 
 ๑๔ นายอดิศักด์ิ  ไทยวงษ 
 ๑๕ นายอิทธิศักด์ิ  ภาคแกว 
 ๑๖ นายอุเชน  วังนอย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย) 
 ๑ นายขัน  สุขเกษม 
 ๒ นายบุญชวย  ประนิสอน 
 ๓ นายประเสริฐ  สุนศักด์ิสวัสด์ิ 
 ๔ นายวรพรต  วรสิทธิ์ 

 ๕ นายสกุลรัตน  ภูงามเงิน 
 ๖ นายสันติ  โซะมณี 
 ๗ นายสมใจ  เปานิล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 
 ๑ นายชยานันท  มีนามพันธ 
 ๒ นายถาวร  ประคีตะวาทิน 
 ๓ นายทวีพล  เทพพิทักษ 
 ๔ นายนิวัฒน  เชียงดา 
 ๕ นายวิวัฒน  บริบูรณ 

 ๖ นายวีรพันธ  จําปาแดง 
 ๗ นายศศิน  แกวชัยเทียน 
 ๘ นายสมศักด์ิ  ทะวาแสน 
 ๙ นายสมคิด  เหลืองดํารงค 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายประพิศ  คลายแท 
 ๒ นายเรวัต  เนื่องพิมพ 

 ๓ นายศตวรรษ  เกตุโชติ 
 ๔ นายศักด์ิ  ชนันชนาภรณ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 
 ๑ นายกฤษดา  ครองญาติ 
 ๒ นายจํานงค  แสงแดง 
 ๓ นายจํารัส  จูงกลาง 
 ๔ นายชูสรรค  สีมา 
 ๕ นายปรีชา  ภูมิผล 
 ๖ นายไพบูลย  หัดศรี 
 ๗ นายวิสิฎฐ  ทะประสิทธิ์จิต 
 ๘ นายสมใจ  สะวะนะ 

 ๙ นายสมชาย  บูรณะถาวร 
 ๑๐ นายสมศักด์ิ  คําภูแสน 
 ๑๑ นายสมาน  สีปาน 
 ๑๒ นายสิงหชัย  แจมแสง 
 ๑๓ นายสุเทพ  ภูระหงษ 
 ๑๔ นายสุรเดช  ศุภจรรยา 
 ๑๕ นายเสวก  บุญมี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นายอนวชร  เนื่องพิมพ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 
 ๑ นายชนาธิป  นามะสนธิ 
 ๒ นายชํานาญ  แกวคําเรือง 
 ๓ นายบุญเกิด  บุญเพิ่มศรีทรัพย 

 ๔ นายสมคิด  ลอยใหม 
 ๕ นายสมจิต  นงนุช 
 ๖ นายอารมณ  เสือสุภาพ 

กรมการขาว 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายจอม  ศรีสมบัติ 
 ๒ นายทวม  สบาย 

 ๓ นายนิยม  เจริญเนตร 
 ๔ นายสุพร  ทัตชัย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 
 ๑ นายบุญชัย  พุมโกสุม 
 ๒ นายบุญเรือง  พัธตาแหวน 
 ๓ นายวิระ  เจนเขา 

 ๔ นายสมพร  ขอยุน 
 ๕ นายสําราญ  รัตนสิงห 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 
 ๑ นายทวีรเดช  เกิดนรินทร 
 ๒ นายบุญมี  ประชุมสาร 
 ๓ นายประดิษฐ  เกตุคง 
 ๔ นายยุทธนา  ชูสิทธิ์ 
 ๕ นายรุงราวี  อัดโดดดอน 

 ๖ นายละมัย  แยมเนตร 
 ๗ นายวินัย  เพียสักขา 
 ๘ นายอิศรา  ปญญาชื่น 
 ๙ นางสาวรัตนา  อุปโย 

กระทรวงคมนาคม 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายถวัลย  ดาราวรรณ 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอํานวย  เที่ยงพูลวงศ 
เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายทองสืบ  เชื่อมบุญมา 
 ๒ นายสัมพันธ  บุญคง 

 ๓ นายสุทธินันท  มาลัยนาค 
 ๔ นางสาวณัฐชยา  มวงใหญ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 
 ๑ นายประสาร  พยัฆษา 
 ๒ นายศรีอาน  ทบบุญ 

 ๓ นายศิริศักด์ิ  สุขพิศิษฐ 
 ๔ นายสนธยา  จิตตรีรมย 

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายโกสินทร  อินริสพงศ 
 ๒ นายจักรกฤษณ  ใจสวัสด์ิ 
 ๓ นายไพบูลย  มณีกลัด 

 ๔ นายวสันต  สัมมาขันธ 
 ๕ นายสมชาย  สวนสําราญ 
 ๖ นางสาวลัยวดี  ย่ิงประเสริฐ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙  ราย) 
 ๑ นายชาญชัย  ผลทับทิม  ๒ นายประพันธ  จันทรเนตร 


