
 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  ฯ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายปรีชา  งอกงาม  ๒ นางสาวเกษราภรณ  ไกรนรา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานรัฐมนตรี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสมยศ  พึ่งเล็ก 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายดํารง  ตุปด 

 ๒ นายเที่ยง  ขันทอง 

 ๓ นายประเสริฐ  ศิวภักด์ิวัจนเลิศ 

 ๔ นายปราโมทย  แสงสวาง 

 ๕ นายวิเชียร  จิโน 

 ๖ นายสมเครือ  พวกขุนทด 

 ๗ นายสุวรรณ  สิขะโต 

 ๘ นายเสถียร  ทอนฮามแกว 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๒  ราย) 

 ๑ นายเจต  จันทรทอง 

 ๒ นายชัยนิตย  จันทะวงศ 

 ๓ นายณัฐพล  แกววิชิต 

 ๔ นายดุสิต  ดวงเดช 

 ๕ นายดุสิทธิ์  จําศักด์ิ 

 ๖ นายธีรพงศ  จําปาสุข 

 ๗ สิบเอก  พิชัย  มิ่งชื่น 

 ๘ จาสิบเอก  ไพฑูร  กลิ่นกลาง 

 ๙ จาสิบโท  มานพ  นุนประดิษฐ 

 ๑๐ รอยโท  รัฐชยุตม  กอวิเศษพิชิต 

 ๑๑ พันจาอากาศเอก  ละมอม  นันทธนะวานิช 

 ๑๒ นายวีระ  คําอาย 

 ๑๓ สิบเอก  วุฒิพงษ  พรหมเพ็ญ 

 ๑๔ นายสมชาย  แกวหนุนทอง 

 ๑๕ สิบเอก  สมชาย  สุขแท 

 ๑๖ พันจาอากาศเอก  สมปอง  ส่ือกลาง 

 ๑๗ นายสมพร  มณีหมุด 

 ๑๘ นายสมหมาย  โคตรมนตรี 

 ๑๙ นายสุวรรณ  งามวิลัย 

 ๒๐ นายอาคม  พุมไชยะ 

 ๒๑ นายอาทิตย  ยอดมณี 

 ๒๒ พันจาอากาศเอก  อุดมศักด์ิ  ชํานาญศรี 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ จาสิบเอก  กมลาสน  ไหลสกุล 

 ๒ นายกิติศักด์ิ  สุคันธิน 

 ๓ นายทวีศักด์ิ  บุญเลิศ 

 ๔ นายทูล  ตาอินทร 

 ๕ นายธนิต  กองฟอด 

 ๖ พันจาเอก  นิสันต  บัวคําโคก 

 ๗ พันจาอากาศเอก  บุญชัย  สุขโสภณ 

 ๘ นายประทักษ  วัฒนานุสิทธิ์ 

 ๙ นายไพโรจน  วงศจันทร 

 ๑๐ นายเสมอ  โสชัยยันต 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๘  ราย) 

 ๑ นายกวินทร  สวยแสง 

 ๒ นายชัยชาญ  แสงสุวรรณ 

 ๓ นายเทวิน  น้ําคาง 

 ๔ นายธวัชชัย  ปานทอง 

 ๕ นายธวัชชัย  รักษใยทอง 

 ๖ นายนพพร  ประยูรวิกรัย 

 ๗ นายนิโรจน  ตาจักร 

 ๘ นายประภาส  คลายแท 

 ๙ นายผดุงศักด์ิ  ผลจินดา 

 ๑๐ นายวรวุฒิ  เตชนันท 

 ๑๑ นายศรีอภัย  ใยวังหนา 

 ๑๒ นายสมกิจ  สียะบุตร 

 ๑๓ นายสรรธร  วรรัตนานุรักษ 

 ๑๔ นายสาคร  บุญรอง 

 ๑๕ นายอาทร  ไชยรักษ 

 ๑๖ นางสาวกนิษฐา  เกิดปอม 

 ๑๗ นางขวัญใจ  อติสัทธากุล 

 ๑๘ นางจันทนา  โรจนจํานงค 

 ๑๙ นางฉวีวรรณ  สุบิน 

 ๒๐ นางปาตีเมาะ  หมัดบินเฮด 

 ๒๑ นางสาวพัชรี  ฝกแคเล็ก 

 ๒๒ นางพิมรัก  ชมภูดาษ 

 ๒๓ นางภัณฑิรา  สังขสุวรรณ 

 ๒๔ นางวัชรี  ยะโกบ 

 ๒๕ นางวันทนา  เรืองเดช 

 ๒๖ นางสลักจิตร  สวัสด์ิชัย 

 ๒๗ นางอรทัย  ประดู 

 ๒๘ นางสาวอรวรรณ  บุษรากูล 

กรมชลประทาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๒๑๙  ราย) 

 ๑ นายกนก  ศรีนาค 

 ๒ นายกนก  สรวงสิงห 

 ๓ นายกระวี  จันทรแกว 

 ๔ นายกรีศักด์ิ  เขียวชะอุม 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕ นายกฤธวัฎ  ยอดอารมภ 

 ๖ นายกฤษณศักด์ิ  ไกรเพิ่ม 

 ๗ นายกวน  อุพลรัมย 

 ๘ นายกําพล  ออนอินทร 

 ๙ นายกิตติ  มิ่งสําแดง 

 ๑๐ นายกิตติพันธ  เกตุใหญ 

 ๑๑ นายกุณฑล  ธูปทอง 

 ๑๒ นายเกยูร  ศรีเสมอ 

 ๑๓ นายเกรียงศักด์ิ  สุวรรณลา 

 ๑๔ นายเกรียว  เพ็ชรักษ 

 ๑๕ นายเกษม  ชื่นใจ 

 ๑๖ นายเกษม  พรหมราช 

 ๑๗ นายเกื้อ  ฉุยฉาย 

 ๑๘ นายเกื้อ  สรอยเกรียว 

 ๑๙ นายแกว  บัวสลด 

 ๒๐ นายโกมล  กิจจาภรณ 

 ๒๑ นายโกมล  คุมแสง 

 ๒๒ นายโกมล  ดวงอินทรฉาย 

 ๒๓ นายโกมินทร  นิลสนธิ 

 ๒๔ นายโกศล  ชัยชนะ 

 ๒๕ นายขนบ  แกวมณี 

 ๒๖ นายขรรคชัย  มั่นเหมาะ 

 ๒๗ นายขวัญเมือง  บุญมี 

 ๒๘ นายเข็มทอง  ภูน้ําเย็น 

 ๒๙ นายคทาธร  สารชร 

 ๓๐ นายคนึง  จันทรเพ็ชร 

 ๓๑ นายคมสัน  ดาสีวังปา 

 ๓๒ นายคมสันต  คําพฤกษ 

 ๓๓ นายคารม  ตอโชติ 

 ๓๔ นายคํา  สวรรครัตน 

 ๓๕ นายคําจันทร  จําเริญไกร 

 ๓๖ นายคํานอย  มะอาจเลิศ 

 ๓๗ นายคําปง  คนแรง 

 ๓๘ นายคําปน  สุจา 

 ๓๙ นายคําผอน  โทนไทย 

 ๔๐ นายคําพันธ  อักษร 

 ๔๑ นายคําเพียร  สีพั้วฮาม 

 ๔๒ นายคํารณ  เพิ่มคลาย 

 ๔๓ นายคํารณ  ศรีมงคล 

 ๔๔ นายเคน  ยุทธศิลปเสวี 

 ๔๕ นายโคดม  ศิลตระกูล 

 ๔๖ นายจงรัก  เทศศรีเมือง 

 ๔๗ นายจตุพร  พรหมหอม 

 ๔๘ นายจรวย  ดวงเหมือน 

 ๔๙ นายจรัล  จันทรออน 

 ๕๐ นายจรูญ  จิตจักร 

 ๕๑ นายจรูญ  เพ็งสลุด 

 ๕๒ นายจอน  เทียนทอง 

 ๕๓ นายจักรพันธุ  กรสมบัติ 

 ๕๔ นายจันทร  ไรผล 

 ๕๕ นายจํานงค  ทองหอม 

 ๕๖ นายจําเนียร  หอมกลิ่น 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๗ นายจํารัส  นันตะเวช 

 ๕๘ นายจํารูญ  พุทธวงศ 

 ๕๙ นายจํารูญ  วิเศษย่ิง 

 ๖๐ นายจําเริญ  นาประศรี 

 ๖๑ นายจําลอง  ใยนอย 

 ๖๒ นายจําลอง  สุภาดี 

 ๖๓ นายจิตร  อินบัว 

 ๖๔ นายจินดา  แกวใส 

 ๖๕ นายจินดา  ปญโญ 

 ๖๖ นายจิระชัย  วรหาญ 

 ๖๗ นายจีระพงษ  พระทัยกุล 

 ๖๘ นายเจริญ  สิขวัตร 

 ๖๙ นายฉลวย  ชิงดวง 

 ๗๐ นายฉลวย  พงษพัน 

 ๗๑ นายฉลอง  กูบกระบี่ 

 ๗๒ นายฉลอง  อัคคีโรจน 

 ๗๓ นายฉลอง  อันเนตร 

 ๗๔ นายเฉลียว  กุญแจนาค 

 ๗๕ นายเฉลียว  ขํารักษ 

 ๗๖ นายเฉลียว  ยาทองชุน 

 ๗๗ นายเฉลียว  สุวรรณสุข 

 ๗๘ นายชนะ  หินราชา 

 ๗๙ นายชนะ  อารักษชน 

 ๘๐ นายชลอ  เรืองทิพ 

 ๘๑ นายชลิต  ไชยนันทน 

 ๘๒ นายชวง  ชัยมณี 

 ๘๓ นายชวน  เกษมวัฒนา 

 ๘๔ นายชวลิต  จุลเนตร 

 ๘๕ นายชวลิต  เจริญเกษ 

 ๘๖ นายชอบ  แยมนอย 

 ๘๗ นายชัชวาลย  กงอัมพร 

 ๘๘ นายชัชวาลย  กาวิเศษ 

 ๘๙ นายชัชวาลย  คชายุทธ 

 ๙๐ นายชั้น  มุยทองคุง 

 ๙๑ นายชัย  วิชาเกวียน 

 ๙๒ นายชัยณรงค  ผลย่ิง 

 ๙๓ นายชัยยะ  มีรอด 

 ๙๔ นายชัยรัตน  รามสูตร 

 ๙๕ นายชัยวัฒน  จันทรหอม 

 ๙๖ นายชัยวัฒน  วัฒนะชาติ 

 ๙๗ นายชาญ  มวยดี 

 ๙๘ นายชาญชัย  ชวดฉลุน 

 ๙๙ นายชาญชัย  ทวีมูล 

 ๑๐๐ นายชาญณรงค  กุลสอน 

 ๑๐๑ นายชาตรี  วงศศิริ 

 ๑๐๒ นายชารี  ไชยพร 

 ๑๐๓ นายชํานาญ  คงเจริญ 

 ๑๐๔ นายชํานาญ  พุมรุงเรือง 

 ๑๐๕ นายชํานาญ  สันติปาตี 

 ๑๐๖ นายชิต  บานเย็น 

 ๑๐๗ นายชิน  มุมศุข 

 ๑๐๘ นายชุนหะวัน  เพ็งอิ่ม 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๙ นายชุบ  บุญมี 

 ๑๑๐ นายชุบ  วงษเงิน 

 ๑๑๑ นายชุมพล  ตุมทอง 

 ๑๑๒ นายชุมพล  น้ําใจดี 

 ๑๑๓ นายชุมพล  เพ็งเคลือบ 

 ๑๑๔ นายชูเกตุ  สมบัติ 

 ๑๑๕ นายชูชัย  จํานงควงษ 

 ๑๑๖ นายชูชาติ  ใจมั่น 

 ๑๑๗ นายชูชาติ  สุวรรณภักดี 

 ๑๑๘ นายชูพันธ  เพ็ญสุภา 

 ๑๑๙ นายชูศักด์ิ  เพียบุตวงศ 

 ๑๒๐ นายเชวง  จิตรอุดม 

 ๑๒๑ นายเชาว  แสงจีน 

 ๑๒๒ นายเชิญ  ชัยภูมิ 

 ๑๒๓ นายแชม  ศรีคําขลิบ 

 ๑๒๔ นายโชคชัย  เบญจพรชัย 

 ๑๒๕ นายณรงค  ครุวรรณพัฒน 

 ๑๒๖ นายณรงค  จิตรประเสริฐ 

 ๑๒๗ นายณรงค  ทองเที่ยง 

 ๑๒๘ นายณรงค  นิลเขตร 

 ๑๒๙ นายณรงค  นุมฤทธิ์ 

 ๑๓๐ นายณรงค  พลเย่ียม 

 ๑๓๑ นายณรงค  เพิ่มรุง 

 ๑๓๒ นายณรงค  มะยมทอง 

 ๑๓๓ นายณรงค  รอดกิจ 

 ๑๓๔ นายณรงค  รอดเรือง 

 ๑๓๕ นายณรงค  สาระอาภรณ 

 ๑๓๖ นายณรงค  สุขเกษม 

 ๑๓๗ นายดม  คะศรีทอง 

 ๑๓๘ นายดํารงค  ญาณกาย 

 ๑๓๙ นายดิเรก  เฉลยทรัพย 

 ๑๔๐ นายดิเรก  สุดเสนาะ 

 ๑๔๑ นายดิเรก  เสือเจริญ 

 ๑๔๒ นายเดชา  เจริญมา 

 ๑๔๓ นายเดียม  เอี่ยมรักษา 

 ๑๔๔ นายแดง  คะสีทอง 

 ๑๔๕ นายตระกูล  วรสาย 

 ๑๔๖ นายต๋ี  แซต้ัง 

 ๑๔๗ นายตุ  โมระศิลปน 

 ๑๔๘ นายไตรภพ  ทองไสว 

 ๑๔๙ นายถนอม  เมินแกว 

 ๑๕๐ นายถวัลย  ทรงพล 

 ๑๕๑ นายถวัลย  นอยสอน 

 ๑๕๒ นายถวิล  กลาแท 

 ๑๕๓ นายถวิล  เมืองหมิ้น 

 ๑๕๔ นายถาวร  ไกรวัลย 

 ๑๕๕ นายถาวร  ภูลายเรียบ 

 ๑๕๖ นายถาวร  วงศเหลา 

 ๑๕๗ นายเถวียน  สังขศิลา 

 ๑๕๘ นายทนงศักด์ิ  ชูแสง 

 ๑๕๙ นายทนงศักด์ิ  วัฒนสินธุ 

 ๑๖๐ นายทรงกลด  คําต๋ัน 



 หนา   ๖๓ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๖๑ นายทรงศักด์ิ  อุนโสดา 

 ๑๖๒ นายทวี  เขจรแข 

 ๑๖๓ นายทวี  ถึงมี 

 ๑๖๔ นายทวี  บุญอินทร 

 ๑๖๕ นายทวี  ผอบจันทร 

 ๑๖๖ นายทวี  วนะสิทธิ์ 

 ๑๖๗ นายทวี  สุขขี 

 ๑๖๘ นายทวีป  แกวสนธิ 

 ๑๖๙ นายทวีศักด์ิ  ถ่ัวทอง 

 ๑๗๐ นายทวีศักด์ิ  วังเวง 

 ๑๗๑ นายทองคํา  ภูมิพันธ 

 ๑๗๒ นายทองคํา  สิงหทองทราย 

 ๑๗๓ นายทองคํา  อินตะราช 

 ๑๗๔ นายทองดี  อินทรงาม 

 ๑๗๕ นายทองแดง  ทองอราม 

 ๑๗๖ นายทองแดง  อัตสิทธิ 

 ๑๗๗ นายทองบอ  ภูเตานา 

 ๑๗๘ นายทองเปลว  วิรมยเจียม 

 ๑๗๙ นายทองยู  ภูใบบัง 

 ๑๘๐ นายทัศนัย  วัชรคุปต 

 ๑๘๑ นายทุเรียน  บัวเทศ 

 ๑๘๒ นายเทพ  เหลืองาม 

 ๑๘๓ นายเทวา  เสนยอง 

 ๑๘๔ นายเทอดชัย  แยมรับบุญ 

 ๑๘๕ นายเทอดภูมิ  วิชาชัย 

 ๑๘๖ นายเที่ยง  ปองสุภาพ 

 ๑๘๗ นายธงชัย  ทรัพยสมบูรณ 

 ๑๘๘ นายธงชัย  เรืองศรี 

 ๑๘๙ นายธงชัย  เสนาพิทักษ 

 ๑๙๐ นายธงชัย  หงษสวัสด์ิ 

 ๑๙๑ นายธนกฤต  ศรีทองสุข 

 ๑๙๒ นายธนะรัชต  ศรใหม 

 ๑๙๓ นายธรรมนูญ  บูรณะปุระ 

 ๑๙๔ นายธรรมรงค  สุตตะระ 

 ๑๙๕ นายธรรมฤทธิ์  สุตตะระ 

 ๑๙๖ นายธวัช  กลาทอง 

 ๑๙๗ นายธวัช  เพชรทัด 

 ๑๙๘ นายธวัช  แสงมณี 

 ๑๙๙ นายธวัชชัย  แสงสุม 

 ๒๐๐ นายธาตรี  เกรียงพุฒานนท 

 ๒๐๑ นายธํารงคศักด์ิ  ชินวงศ 

 ๒๐๒ นายธีรยุทธ  พวงนิล 

 ๒๐๓ นายธีระ  กิจบรรจง 

 ๒๐๔ นายธีระ  พวงขจร 

 ๒๐๕ นายธีรัตม  เพ็ชรไพฑูรย 

 ๒๐๖ นายนคร  สงวนศักด์ิ 

 ๒๐๗ นายนคร  อินโพธิ์กลาง 

 ๒๐๘ นายนพดล  เกิดมั่น 

 ๒๐๙ นายนพดล  บุญฤกษ 

 ๒๑๐ นายนพดล  เอี่ยมสอาด 

 ๒๑๑ นายนราสรรค  มีศิลป 

 ๒๑๒ นายนเรศ  เอี่ยมสนาม 



 หนา   ๖๔ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑๓ นายนาคะ  แกวแกมเสือ 

 ๒๑๔ นายนําสิน  ดีนุย 

 ๒๑๕ นายนิกร  ศรีเปารยะ 

 ๒๑๖ นายนิคม  บุญชู 

 ๒๑๗ นายนิตย  รักสมวงษ 

 ๒๑๘ นายนิทัศน  วัชรคุปต 

 ๒๑๙ นายนิพนธ  จันทราช 

 ๒๒๐ นายนิพนธ  บุญประเสริฐ 

 ๒๒๑ นายนิพนธ  เมืองใหม 

 ๒๒๒ นายนิพัฒน  ศิริธร 

 ๒๒๓ นายนิมนต  เพชรแสง 

 ๒๒๔ นายนิยม  พานิกร 

 ๒๒๕ นายนิยม  รอดรู 

 ๒๒๖ นายนิยม  หุนเอียด 

 ๒๒๗ นายนิรัติ  แนวณรงค 

 ๒๒๘ นายนิวัตต  แผนทอง 

 ๒๒๙ นายนุการ  เถลิงศรี 

 ๒๓๐ นายเนาวรัตน  เกตุเทศ 

 ๒๓๑ นายเนือง  กลับคุม 

 ๒๓๒ นายบรรจง  ทองสอาด 

 ๒๓๓ นายบรรเจิด  สุขมวง 

 ๒๓๔ นายบรรเจิด  เอกอําพน 

 ๒๓๕ นายบรรเทิง  จีนพก 

 ๒๓๖ นายบรรเทิง  นุชหนู 

 ๒๓๗ นายบรรพจน  โตรัสมี 

 ๒๓๘ นายบรรพต  เมฆมงคล 

 ๒๓๙ นายบรรหาญ  เฉลิมวงษ 

 ๒๔๐ นายบัญชา  สุวรรณโณ 

 ๒๔๑ นายบัณฑิต  มณีแสน 

 ๒๔๒ นายบันลือ  แสงทอง 

 ๒๔๓ นายบํารุง  ติดชัยภูมิ 

 ๒๔๔ นายบุญ  ไชยเสน 

 ๒๔๕ นายบุญกวาง  ต้ังวานิชกพงษ 

 ๒๔๖ นายบุญจันทร  เผยภูเขียว 

 ๒๔๗ นายบุญชวย  ขาดรัมย 

 ๒๔๘ นายบุญชวย  ผลไม 

 ๒๔๙ นายบุญชอบ  ศรีสุข 

 ๒๕๐ นายบุญชู  โควะวินทวีวัฒน 

 ๒๕๑ นายบุญชู  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๕๒ นายบุญโชค  พวงเข็ม 

 ๒๕๓ นายบุญเต็ม  กองเงิน 

 ๒๕๔ นายบุญเทียน  เพ็ชรพินิจ 

 ๒๕๕ นายบุญธรรม  ขันติจิตร 

 ๒๕๖ นายบุญธรรม  อุดมสม 

 ๒๕๗ นายบุญนอม  พลราชม 

 ๒๕๘ นายบุญนาค  พวงทอง 

 ๒๕๙ นายบุญนาค  สายสาคเรศ 

 ๒๖๐ นายบุญปลูก  แกวปาน 

 ๒๖๑ นายบุญมา  ลอมลาย 

 ๒๖๒ นายบุญมี  นุชเปรม 

 ๒๖๓ นายบุญยก  สีเขียว 

 ๒๖๔ นายบุญย่ิง  ยืนยง 



 หนา   ๖๕ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๖๕ นายบุญยืน  เสมอเนตร 

 ๒๖๖ นายบุญเย่ียม  จวนสาง 

 ๒๖๗ นายบุญเรือง  วิสาคาม 

 ๒๖๘ นายบุญเรือน  เกษมสุข 

 ๒๖๙ นายบุญเลิศ  กลอมเกลี้ยง 

 ๒๗๐ นายบุญเลิศ  ทองอราม 

 ๒๗๑ นายบุญเลิศ  เทือกเพีย 

 ๒๗๒ นายบุญเลิศ  ธรรมนิยม 

 ๒๗๓ นายบุญเลิศ  บัวงาม 

 ๒๗๔ นายบุญเลิศ  ภูงามเขียว 

 ๒๗๕ นายบุญเลิศ  เอี่ยมแจง 

 ๒๗๖ นายบุญเลียน  แสงหาชัย 

 ๒๗๗ นายบุญเลื่อน  บุญทาทิพย 

 ๒๗๘ นายบุญสง  เตมะศิริ 

 ๒๗๙ นายบุญสง  พืชพันธ 

 ๒๘๐ นายบุญสง  อรุณโชติ 

 ๒๘๑ นายบุญสิทธิ์  สายทอง 

 ๒๘๒ นายเบญจรงค  แสงฉวี 

 ๒๘๓ นายเบญจะ  ทองอยู 

 ๒๘๔ นายประกิจ  ศรีสวัสด์ิ 

 ๒๘๕ นายประคอง  จันทรมูสิก 

 ๒๘๖ นายประคอง  โพธิ์กระเจน 

 ๒๘๗ นายประคอง  เภาไธสง 

 ๒๘๘ นายประจญ  สงวนทรัพย 

 ๒๘๙ นายประจวบ  กิจเหมาะ 

 ๒๙๐ นายประจวบ  ศรีจันทรกิจ 

 ๒๙๑ นายประจวบ  สมทอง 

 ๒๙๒ นายประจิน  ภูขาว 

 ๒๙๓ นายประชน  บัวระภา 

 ๒๙๔ นายประดับ  ดําดิษฐ 

 ๒๙๕ นายประดิษฐ  ขํามี 

 ๒๙๖ นายประดิษฐ  ปญญาใส 

 ๒๙๗ นายประทิน  กลั่นขํา 

 ๒๙๘ นายประทีป  ชนะกานนท 

 ๒๙๙ นายประทีป  แตงฉํ่า 

 ๓๐๐ นายประทีป  บาวแชมชอย 

 ๓๐๑ นายประทีป  แยมจินดา 

 ๓๐๒ นายประทีป  รุงรัตน 

 ๓๐๓ นายประทีป  หยวกทอง 

 ๓๐๔ นายประทุม  ศรีวรรณ 

 ๓๐๕ นายประเทือง  โชติบุตร 

 ๓๐๖ นายประเทือง  สุดใจ 

 ๓๐๗ นายประนอง  จันทรโชติ 

 ๓๐๘ นายประพจน  พึ่งกิจ 

 ๓๐๙ นายประพันธ  ราชคิด 

 ๓๑๐ นายประพันธ  แสงทอง 

 ๓๑๑ นายประไพ  โพธิ์แกว 

 ๓๑๒ นายประไพ  สอนคุม 

 ๓๑๓ นายประภาส  พึ่งศิลป 

 ๓๑๔ นายประภาส  สรสนิธ 

 ๓๑๕ นายประมวญ  ศิริปะกะ 

 ๓๑๖ นายประมวล  ไกรวิชา 



 หนา   ๖๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๑๗ นายประมูล  ภูมิจันทึก 

 ๓๑๘ นายประยุทธ  เขาแกว 

 ๓๑๙ นายประยูร  จันดี 

 ๓๒๐ นายประยูร  ดวงเที่ยง 

 ๓๒๑ นายประยูร  ทันวงค 

 ๓๒๒ นายประยูร  ธนะพงษเพชร 

 ๓๒๓ นายประยูร  พูลสวัสด์ิ 

 ๓๒๔ นายประยูร  วิสาคํา 

 ๓๒๕ นายประโยชน  มุกดา 

 ๓๒๖ นายประโยชน  สุวรรณชาตรี 

 ๓๒๗ นายประวัติ  ศภุฤกษพรชัย 

 ๓๒๘ นายประวิทย  เตรียรมย 

 ๓๒๙ นายประวิทย  บุญหวังสม 

 ๓๓๐ นายประศาสน  มุทาวัน 

 ๓๓๑ นายประสงค  ธีราภรณ 

 ๓๓๒ นายประสงค  พงษนุมกูล 

 ๓๓๓ นายประสงค  ภูจํารูญ 

 ๓๓๔ นายประสพ  จําเพาะ 

 ๓๓๕ นายประสาท  เพชรสุวรรณ 

 ๓๓๖ นายประสาท  สิงหรัตน 

 ๓๓๗ นายประสาท  อ่ําประถม 

 ๓๓๘ นายประสาทสิทธิ์  อษุาทะพานนท 

 ๓๓๙ นายประสาน  จินดานนท 

 ๓๔๐ นายประสาน  แสงสุวรรณ 

 ๓๔๑ นายประสาน  หวลไหม 

 ๓๔๒ นายประสาร  ยวนจิตต 

 ๓๔๓ นายประสาร  วงษศิริ 

 ๓๔๔ นายประสาร  อาชาราช 

 ๓๔๕ นายประสิทธิ์  โกษา 

 ๓๔๖ นายประสิทธิ์  ปจจุสมัย 

 ๓๔๗ นายประสิทธิ์  ศิริสุวรรณ 

 ๓๔๘ นายประเสริฐ  กาปน 

 ๓๔๙ นายประเสริฐ  ขันชารี 

 ๓๕๐ นายประเสริฐ  แข็งฉลาด 

 ๓๕๑ นายประเสริฐ  จันทรสนิทศรี 

 ๓๕๒ นายประเสริฐ  ชังเหย่ียว 

 ๓๕๓ นายประเสริฐ  ชาลีคาน 

 ๓๕๔ นายประเสริฐ  ทรัพยมูล 

 ๓๕๕ นายประเสริฐ  ธรรมรักษ 

 ๓๕๖ นายประเสริฐ  บุญครุฑ 

 ๓๕๗ นายประเสริฐ  พิศวง 

 ๓๕๘ นายประเสริฐ  ศรีศุภอรรถ 

 ๓๕๙ นายประหยัด  ชาติดวงเพชร 

 ๓๖๐ นายประหยัด  พิมพาเรือ 

 ๓๖๑ นายปราโมทย  พวงรอด 

 ๓๖๒ นายปราโมทย  พูลมาศ 

 ๓๖๓ นายปริญญา  เสนาขันธ 

 ๓๖๔ นายปรีชา  กมลรัตน 

 ๓๖๕ นายปรีชา  กิจจาวรเสถียร 

 ๓๖๖ นายปรีชา  แกนจันทร 

 ๓๖๗ นายปรีชา  นพศิริ 

 ๓๖๘ นายปรีชา  ปลื้มใจ 



 หนา   ๖๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๖๙ นายปรีชา  ศิลจรรยา 

 ๓๗๐ นายปรีชา  สนประเสริฐ 

 ๓๗๑ นายปรีชา  สังฆมาศ 

 ๓๗๒ นายปรีชา  เอี่ยมละออ 

 ๓๗๓ นายปลิว  พูลเพิ่ม 

 ๓๗๔ นายปญญา  คําไล 

 ๓๗๕ นายปญญา  โสมนัส 

 ๓๗๖ นายเปรม  มากหนู 

 ๓๗๗ นายเปรม  ยอดขาว 

 ๓๗๘ นายเปอร  จวงจันทร 

 ๓๗๙ นายผจญ  บัณฑิตย 

 ๓๘๐ นายผดุง  บุญหาญ 

 ๓๘๑ นายผัด  เหลาดี 

 ๓๘๒ นายผิน  ออมกลิ่น 

 ๓๘๓ นายผูก  ชื่นอารมณ 

 ๓๘๔ นายพงษเทพ  ทองพิมพ 

 ๓๘๕ นายพงษเทพ  ผานสําแดง 

 ๓๘๖ นายพงษพันธ  สังฆพันธุ 

 ๓๘๗ นายพงษศักด์ิ  ลาดเลาดี 

 ๓๘๘ นายพงษศักด์ิ  อรรถเนตร 

 ๓๘๙ นายพงษสวาง  นวลสิงห 

 ๓๙๐ นายพจน  นันใจยะ 

 ๓๙๑ นายพนม  คลายสุบรรณ 

 ๓๙๒ นายพนม  นกเล็ก 

 ๓๙๓ นายพยงค  ปนคลาย 

 ๓๙๔ นายพยอม  สิงหโต 

 ๓๙๕ นายพร  ภูสงา 

 ๓๙๖ นายพรมมา  ถนอมสงวน 

 ๓๙๗ นายพรอนันต  กันนุฬา 

 ๓๙๘ นายพรอม  สวัสดี 

 ๓๙๙ นายพล  โคมี 

 ๔๐๐ นายพัฒน  บันทะเลิศ 

 ๔๐๑ นายพันธ  แสงสุรินทร 

 ๔๐๒ นายพัสสา  เสมอสาย 

 ๔๐๓ นายพานิชย  เรืองแสง 

 ๔๐๔ นายพิชัย  บุษบงกช 

 ๔๐๕ นายพิเชษฐ  จอมคํา 

 ๔๐๖ นายพิเชษฐ  ลุงบาน 

 ๔๐๗ นายพิทักษ  สันติพิทักษ 

 ๔๐๘ นายพิทักษ  อุนโสภา 

 ๔๐๙ นายพิน  ยกฉวี 

 ๔๑๐ นายพินิจ  บุญหลา 

 ๔๑๑ นายพินิจ  วันจะกา 

 ๔๑๒ นายพิศาล  ไฝศิริ 

 ๔๑๓ นายพิศิษย  นกไทย 

 ๔๑๔ นายพิสิทธิ์  ชัยวิริยะ 

 ๔๑๕ นายพิสิษฐ  สุวรรณเวช 

 ๔๑๖ นายพุทธิพงศ  ปรีชาเวทยากุล 

 ๔๑๗ นายพูนทรัพย  ศิริวัฒน 

 ๔๑๘ นายเพิ่มยศ  ประทัศน 

 ๔๑๙ นายไพจิตร  ฉิมปอง 

 ๔๒๐ นายไพจิตร  โพธิกุล 



 หนา   ๖๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๒๑ นายไพฑูรย  พันธุรัตน 

 ๔๒๒ นายไพฑูรย  พิทยาวัฒน 

 ๔๒๓ นายไพฑูรย  หมื่นหาญ 

 ๔๒๔ นายไพทูรย  โพธิ์นิล 

 ๔๒๕ นายไพบูลย  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๔๒๖ นายไพบูลย  มวงทอง 

 ๔๒๗ นายไพบูลย  เศษจันทึก 

 ๔๒๘ นายไพรัช  พรขุนทด 

 ๔๒๙ นายไพรัช  เฮงตระกูล 

 ๔๓๐ นายไพรัตน  ดอกดี 

 ๔๓๑ นายไพรัตน  พุทธิวงศ 

 ๔๓๒ นายไพรัตน  ริญญา 

 ๔๓๓ นายไพโรจน  เกตุบุตร 

 ๔๓๔ นายไพโรจน  ชินศรี 

 ๔๓๕ นายไพโรจน  ธูปเหมือน 

 ๔๓๖ นายไพโรจน  นอยเมือง 

 ๔๓๗ นายไพศาล  วงษกระจาง 

 ๔๓๘ นายไพศาล  อินสวาง 

 ๔๓๙ นายไพสิน  รมโพธิ์ 

 ๔๔๐ นายฟอง  เมฆใหม 

 ๔๔๑ นายภัสดา  สุคนธมัต 

 ๔๔๒ นายภานุรุจ  มวงประเสริฐ 

 ๔๔๓ นายภิญโญ  เพ็ชรหนุน 

 ๔๔๔ นายภิรมย  ขันทอง 

 ๔๔๕ นายภิเษก  สวัสด์ิไชย 

 ๔๔๖ นายภุชงค  คงเจริญ 

 ๔๔๗ นายมงคล  กาญจนธานี 

 ๔๔๘ นายมงคล  เรืองโกสินทร 

 ๔๔๙ นายมงคลชัย  บุตรโสภา 

 ๔๕๐ นายมณี  ภูงาม 

 ๔๕๑ นายมนตรี  มณีจันทร 

 ๔๕๒ นายมนตรี  สระทองใจ 

 ๔๕๓ นายมนตรี  สิมาชัย 

 ๔๕๔ นายมนัส  คงดี 

 ๔๕๕ นายมนัส  คําจวง 

 ๔๕๖ นายมนัส  คุมพุม 

 ๔๕๗ นายมนัส  โพธิ์ดํา 

 ๔๕๘ นายมนัส  รัตนสินธุ 

 ๔๕๙ นายมนัส  อยูนาค 

 ๔๖๐ นายมนัสไชย  ศรีรัตน 

 ๔๖๑ นายมนู  ภูพิพัฒน 

 ๔๖๒ นายมนูญ  พริบไหว 

 ๔๖๓ นายมนูญ  ยวงใย 

 ๔๖๔ นายมังกร  วิศาลนิตย 

 ๔๖๕ นายมานพ  ชื่นเมือง 

 ๔๖๖ นายมานพ  บุญเมือง 

 ๔๖๗ นายมานพ  วะมะพุทธา 

 ๔๖๘ นายมานพ  สันพะเยาว 

 ๔๖๙ นายมานพ  เหมนุกูล 

 ๔๗๐ นายมานะ  คลังทอง 

 ๔๗๑ นายมานะ  จันทรทิม 

 ๔๗๒ นายมานะ  ทักษิณภาค 
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 ๔๗๓ นายมานิตย  คชภูมิ 

 ๔๗๔ นายมานิตย  สมวงศ 

 ๔๗๕ นายมานิตย  สิทธิ 

 ๔๗๖ นายมาลัย  ไทยพรหมทัต 

 ๔๗๗ นายมีชัย  อิ่มใจจิตต 

 ๔๗๘ นายเมธิน  วุฒิชาติ 

 ๔๗๙ นายแมน  พิทักษสัตยกุล 

 ๔๘๐ นายยงยุทธ  ไตรเวทย 

 ๔๘๑ นายยนต  จารุกิจกานนท 

 ๔๘๒ นายยอย  แสงอวม 

 ๔๘๓ นายยุทธ  สุวรรณโชติ 

 ๔๘๔ นายยุทธดนัย  จันทรออน 

 ๔๘๕ นายยุทธนา  คามะเชียงพิณ 

 ๔๘๖ นายยุทธนา  รัตนานิคม 

 ๔๘๗ นายยุทธศักด์ิ  ทาเวียง 

 ๔๘๘ นายเย็น  ชื่นจิตร 

 ๔๘๙ นายโยธิน  ปรีประสาท 

 ๔๙๐ นายโยธิน  ศิริออน 

 ๔๙๑ นายรชต  ลองชูผล 

 ๔๙๒ นายรณชัย  เดชชนะ 

 ๔๙๓ นายรักสพล  เธียรนอย 

 ๔๙๔ นายรังษี  มวงเกตุมา 

 ๔๙๕ นายรัตน  เทพฝน 

 ๔๙๖ นายเรวัต  ชื่นศิวา 

 ๔๙๗ นายเราะ  เชื้อเกตุ 

 ๔๙๘ นายเริงฤทธิ์  เพลิงนอย 

 ๔๙๙ นายฤทธี  พันธุศิริ 

 ๕๐๐ นายลําจวน  ปุยเงิน 

 ๕๐๑ นายเลิศชัย  ขูวิชัย 

 ๕๐๒ นายเลี้ยง  สินคง 

 ๕๐๓ นายเลียบ  เมธาคุณวุฒิ 

 ๕๐๔ นายเลี่ยม  ปานเจริญ 

 ๕๐๕ นายแล  เนตรสูงเนิน 

 ๕๐๖ นายวชิราวุธ  สัมฤทธิ์ 

 ๕๐๗ นายวรเทพ  สลัดทุกข 

 ๕๐๘ นายวรพันธ  บุณยะพรรค 

 ๕๐๙ นายวันชัย  แกวเกตุ 

 ๕๑๐ นายวันชัย  ไชยกูล 

 ๕๑๑ นายวันชัย  พุทธโอวาท 

 ๕๑๒ นายวันชัย  แยมกลัด 

 ๕๑๓ นายวันชัย  สืบวงษ 

 ๕๑๔ นายวันชาติ  จันทรสวาง 

 ๕๑๕ นายวัลลภ  นอมเจริญ 

 ๕๑๖ นายวาง  ไหวมาก 

 ๕๑๗ นายวาสนา  เวียงสิมา 

 ๕๑๘ นายวิจารณ  อองแกว 

 ๕๑๙ นายวิจิตร  กลับคุม 

 ๕๒๐ นายวิชัย  คําฟองเครือ 

 ๕๒๑ นายวิชัย  ใจใหญ 

 ๕๒๒ นายวิชัย  ชวงธนทรัพย 

 ๕๒๓ นายวิชัย  ภูชาดึก 

 ๕๒๔ นายวิชัย  มณีนาค 
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 ๕๒๕ นายวิชัย  วสุวัต 

 ๕๒๖ นายวิชัย  วีระกิติกุล 

 ๕๒๗ นายวิชิต  จะระ 

 ๕๒๘ นายวิชิต  โพนสิงห 

 ๕๒๙ นายวิเชียร  จันทรไข 

 ๕๓๐ นายวิเชียร  แจงกระจาง 

 ๕๓๑ นายวิเชียร  ปานคราม 

 ๕๓๒ นายวิเชียร  สุวัฒนกิจ 

 ๕๓๓ นายวิเชียร  อินรุง 

 ๕๓๔ นายวิไชย  แสนเมืองชิน 

 ๕๓๕ นายวิถีชัย  เดชเสถียร 

 ๕๓๖ นายวิทยา  บุญโชติ 

 ๕๓๗ นายวิธาน  ยอดยอย 

 ๕๓๘ นายวิธาร  เตาทอง 

 ๕๓๙ นายวินัย  ไชยสิทธิ 

 ๕๔๐ นายวินัย  ทองแจง 

 ๕๔๑ นายวินัย  เทียนมั่น 

 ๕๔๒ นายวินัย  ประยูรรัตน 

 ๕๔๓ นายวินัย  เรือนชัย 

 ๕๔๔ นายวิมล  จําปานุย 

 ๕๔๕ นายวิมาน  กล่ําเพ็ชร 

 ๕๔๖ นายวิรัช  ปราโมช 

 ๕๔๗ นายวิรัช  โปตะวัฒน 

 ๕๔๘ นายวิรัช  อุทาน 

 ๕๔๙ นายวิรัตน  เทพทวี 

 ๕๕๐ นายวิรัตน  บุญพุมพวง 

 ๕๕๑ นายวิรัตน  ร้ิวประเสริฐ 

 ๕๕๒ นายวิรัติ  ครึกคร้ืนจิตร 

 ๕๕๓ นายวิโรจน  ทองรวย 

 ๕๕๔ นายวิวัฒน  แสงเดือน 

 ๕๕๕ นายวีรศักด์ิ  อุทาภักดี 

 ๕๕๖ นายวีระ  เกิดบุญมา 

 ๕๕๗ นายวีระ  ผลย่ิง 

 ๕๕๘ นายวีระ  ภูตะมี 

 ๕๕๙ นายวีระเดช  ศรีสองเมือง 

 ๕๖๐ นายวีระพล  ยุวพันธุ 

 ๕๖๑ นายวีระพล  หินออน 

 ๕๖๒ นายศรณเรศ  กาญบุตร 

 ๕๖๓ นายศรีพัฒน  สุหุนันท 

 ๕๖๔ นายศรีเพช็ร  เนตรงาม 

 ๕๖๕ นายศรีไพร  พุฒหอม 

 ๕๖๖ นายศรีลา  แสงสุรินทร 

 ๕๖๗ นายศักดา  คลายสาคร 

 ๕๖๘ นายศิริ  นาควิเชียร 

 ๕๖๙ นายศิริ  สาลีผล 

 ๕๗๐ นายศิริธัช  ศรียะพันธ 

 ๕๗๑ นายศิลชัย  วัตรงาม 

 ๕๗๒ นายศิลทัศน  กาวารี 

 ๕๗๓ นายศิลปชัย  เสริฐนวลแสง 

 ๕๗๔ นายศิลา  ชางมาก 

 ๕๗๕ นายศุภโชค  นิลสนธิ 

 ๕๗๖ นายศุภลักษณ  จิระมณี 
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 ๕๗๗ นายสกุล  เปลื้องเข็ญ 

 ๕๗๘ นายสงบ  อัศวภูมิ 

 ๕๗๙ นายสงบ  อินโอภาส 

 ๕๘๐ นายสงวน  บํารุงใจ 

 ๕๘๑ นายสงัด  พนานครทรัพย 

 ๕๘๒ นายสงา  เชี่ยวชาญ 

 ๕๘๓ นายสงา  บัวชุม 

 ๕๘๔ นายสงา  พระทนอาจ 

 ๕๘๕ นายสงา  สงเงิน 

 ๕๘๖ นายสถาพร  ฤกษะเสน 

 ๕๘๗ นายสถิตย  คงสกุล 

 ๕๘๘ นายสถิตย  สัตถาผล 

 ๕๘๙ นายสนม  บุญชวย 

 ๕๙๐ นายสนวน  สังขทอง 

 ๕๙๑ นายสนอง  งามกระจาย 

 ๕๙๒ นายสนอง  ดวงคาบแกว 

 ๕๙๓ นายสนอง  พงษจิบนิตย 

 ๕๙๔ นายสนอง  ยืนนาน 

 ๕๙๕ นายสนอง  เสือพัด 

 ๕๙๖ นายสนั่น  รักบุญ 

 ๕๙๗ นายสนั่น  วังปรีชา 

 ๕๙๘ นายสนิท  พราหมณี 

 ๕๙๙ นายสม  พรไพบูลยสุข 

 ๖๐๐ นายสมเกร็ด  สังขศิริ 

 ๖๐๑ นายสมเกียรติ  กรุดสกุล 

 ๖๐๒ นายสมเกียรติ  ฉํ่าเสนาะ 

 ๖๐๓ นายสมเกียรติ  บุญกลอม 

 ๖๐๔ นายสมเกียรติ  ภักด์ินิลรัตน 

 ๖๐๕ นายสมเกียรติ  มิตรมูสิก 

 ๖๐๖ นายสมเกียรติ  หาญสุวรรณ 

 ๖๐๗ นายสมควร  คําเจริญ 

 ๖๐๘ นายสมควร  ใจใหญ 

 ๖๐๙ นายสมควร  ดีสม 

 ๖๑๐ นายสมคิด  ทูลกสิกร 

 ๖๑๑ นายสมคิด  ปร่ีแยม 

 ๖๑๒ นายสมคิด  ภาชีรัตน 

 ๖๑๓ นายสมจิต  ใจหาญ 

 ๖๑๔ นายสมจิตร  โชติพรหม 

 ๖๑๕ นายสมจิตร  นาคไพจิตร 

 ๖๑๖ นายสมจิตร  แบงสันเทียะ 

 ๖๑๗ นายสมจิตร  สายสําเภา 

 ๖๑๘ นายสมเจตน  มุทิตานนท 

 ๖๑๙ นายสมเจตน  สลัดทุกข 

 ๖๒๐ นายสมใจ  มานทอง 

 ๖๒๑ นายสมชัย  โคตทะเล 

 ๖๒๒ นายสมชัย  รวีโภชนศิริ 

 ๖๒๓ นายสมชาติ  พิทักษพล 

 ๖๒๔ นายสมชาย  กล่ํามวง 

 ๖๒๕ นายสมชาย  กิจวิถี 

 ๖๒๖ นายสมชาย  ชูวงศเลิศ 

 ๖๒๗ นายสมชาย  ทวีมูล 

 ๖๒๘ นายสมชาย  นวลนิ่ม 
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 ๖๒๙ นายสมชาย  พรหมสะวัน 

 ๖๓๐ นายสมชาย  ย้ิมสมบูรณ 

 ๖๓๑ นายสมชาย  สรางธรรม 

 ๖๓๒ นายสมชาย  สิทธิกุล 

 ๖๓๓ นายสมเด็จ  พิมพชัย 

 ๖๓๔ นายสมถวิล  สาลีวรรณ 

 ๖๓๕ นายสมทบ  ทองแพง 

 ๖๓๖ นายสมนึก  ทัดเทียม 

 ๖๓๗ นายสมนึก  นิจวัฒน 

 ๖๓๘ นายสมนึก  บุญจ้ี 

 ๖๓๙ นายสมนึก  พรหมนุย 

 ๖๔๐ นายสมนึก  ยมรักษ 

 ๖๔๑ นายสมนึก  วงษปน 

 ๖๔๒ นายสมนึก  สันธนะ 

 ๖๔๓ นายสมบัติ  ณรงคฤทธิ์ 

 ๖๔๔ นายสมบัติ  ภูมิชวง 

 ๖๔๕ นายสมบัติ  แสงจารุ 

 ๖๔๖ นายสมบัติ  อินทรา 

 ๖๔๗ นายสมบูรณ  กอนใจ 

 ๖๔๘ นายสมบูรณ  คงกลอม 

 ๖๔๙ นายสมบูรณ  ชมเกิด 

 ๖๕๐ นายสมบูรณ  แปลกชัยภูม ิ

 ๖๕๑ นายสมบูรณ  ไพเราะ 

 ๖๕๒ นายสมบูรณ  วิชาชัย 

 ๖๕๓ นายสมบูรณ  สุวรรณคํา 

 ๖๕๔ นายสมบูรณ  อภัยรัตน 

 ๖๕๕ นายสมบูรณ  อวมบุญลือ 

 ๖๕๖ นายสมบูรณ  อิ่มใจพงษ 

 ๖๕๗ นายสมปอง  ตองประสงค 

 ๖๕๘ นายสมปอง  ทองเหม 

 ๖๕๙ นายสมพงษ  คมคาย 

 ๖๖๐ นายสมพงษ  คําแสน 

 ๖๖๑ นายสมพงษ  จุยอวม 

 ๖๖๒ นายสมพงษ  ใจเฉ่ือย 

 ๖๖๓ นายสมพงษ  สายน้ําเขียว 

 ๖๖๔ นายสมพงษ  แสงกลา 

 ๖๖๕ นายสมพร  คําเสง่ียม 

 ๖๖๖ นายสมพร  ชนชอบธรรม 

 ๖๖๗ นายสมพร  ปยจันทร 

 ๖๖๘ นายสมพร  พรหมชาติ 

 ๖๖๙ นายสมพร  เพ็งสังข 

 ๖๗๐ นายสมพล  หมอกทา 

 ๖๗๑ นายสมพิศ  จําปาพันธ 

 ๖๗๒ นายสมยศ  ภูมณี 

 ๖๗๓ นายสมร  แดงนอย 

 ๖๗๔ นายสมร  โตวัฒนา 

 ๖๗๕ นายสมร  บุญหลา 

 ๖๗๖ นายสมลักษณ  นุมนวลศรี 

 ๖๗๗ นายสมศรี  จุลนาค 

 ๖๗๘ นายสมศักด์ิ  กลอมอําภา 

 ๖๗๙ นายสมศักด์ิ  แกวเกตุ 

 ๖๘๐ นายสมศักด์ิ  แกวปน 
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 ๖๘๑ นายสมศักด์ิ  ขัดติยานนท 

 ๖๘๒ นายสมศักด์ิ  คงมี 

 ๖๘๓ นายสมศักด์ิ  คงสบาย 

 ๖๘๔ นายสมศักด์ิ  จันทรนิยม 

 ๖๘๕ นายสมศักด์ิ  จันทรคํา 

 ๖๘๖ นายสมศักด์ิ  จ๋ิวเจริญสุข 

 ๖๘๗ นายสมศักด์ิ  จ๋ิวพลับ 

 ๖๘๘ นายสมศักด์ิ  ชะนะชัย 

 ๖๘๙ นายสมศักด์ิ  ตรีลาพี 

 ๖๙๐ นายสมศักด์ิ  ตูจํานงค 

 ๖๙๑ นายสมศักด์ิ  แตตวง 

 ๖๙๒ นายสมศักด์ิ  ทองออน 

 ๖๙๓ นายสมศักด์ิ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 

 ๖๙๔ นายสมศักด์ิ  บุญคุม 

 ๖๙๕ นายสมศักด์ิ  มวงทอง 

 ๖๙๖ นายสมศักด์ิ  ยังประโยชน 

 ๖๙๗ นายสมศักด์ิ  ศรนารายณ 

 ๖๙๘ นายสมศักด์ิ  เสือเณร 

 ๖๙๙ นายสมศักด์ิ  หรเสริฐ 

 ๗๐๐ นายสมศักด์ิ  หาคทราย 

 ๗๐๑ นายสมศักด์ิ  อนเทียน 

 ๗๐๒ นายสมศักด์ิ  อินจันทร 

 ๗๐๓ นายสมสี  ทาบุราณ 

 ๗๐๔ นายสมหมาย  ธัญญาผล 

 ๗๐๕ นายสมหมาย  ปรีชาจารย 

 ๗๐๖ นายสมหวัง  เปยมโต 

 ๗๐๗ นายสมัย  แพงวิเศษ 

 ๗๐๘ นายสมาน  คลายหนองสรวง 

 ๗๐๙ นายสมาน  บุญเสริม 

 ๗๑๐ นายสมาน  มะโนสวน 

 ๗๑๑ นายสมาน  มะมม 

 ๗๑๒ นายสมาน  หาญบุงคลา 

 ๗๑๓ นายสมาน  อุปถัมภ 

 ๗๑๔ นายสรรเพชร  มีสัตยธรรม 

 ๗๑๕ นายสรรเสริญ  เชาวพรอม 

 ๗๑๖ นายสรรเสริญ  เอมโอชา 

 ๗๑๗ นายสละ  กลอมนาค 

 ๗๑๘ นายสวงค  เมนสุวรรณ 

 ๗๑๙ นายสวรรค  คําแหง 

 ๗๒๐ นายสวรรค  ภูทะวัง 

 ๗๒๑ นายสวรรค  เมนสุวรรณ 

 ๗๒๒ นายสวัสด์ิ  ตุลยนิษก 

 ๗๒๓ นายสวัสด์ิ  เสขะสูตร 

 ๗๒๔ นายสวาง  สุนทร 

 ๗๒๕ นายสวาท  ชุมแวงวาป 

 ๗๒๖ นายสวาสดิ์  ภูโคตร 

 ๗๒๗ นายสวิง  แตโช 

 ๗๒๘ นายสหัส  สุขปยังคุ 

 ๗๒๙ นายสอน  เจริญรัตน 

 ๗๓๐ นายสะไบ  สุขขัง 

 ๗๓๑ นายสะมาย  พอขันชาย 

 ๗๓๒ นายสะอาด  อยูทรัพย 
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 ๗๓๓ นายสะอาด  อุปมนต 

 ๗๓๔ นายสังข  คลายสุวรรณ 

 ๗๓๕ นายสังคม  ฟกสูงเนิน 

 ๗๓๖ นายสังวร  โรจนวิริยกุล 

 ๗๓๗ นายสังวาลย  ปนจินดา 

 ๗๓๘ นายสังเวียน  ขอมกิ่ง 

 ๗๓๙ นายสัจจา  เกตุมณี 

 ๗๔๐ นายสันทัด  วิจารณรงค 

 ๗๔๑ นายสันทัด  ศรีปูณะ 

 ๗๔๒ นายสัมพันธ  คอนทรัพย 

 ๗๔๓ นายสัมพันธ  บุญชู 

 ๗๔๔ นายสัมพันธ  ผองภักตร 

 ๗๔๕ นายสัมฤทธิ์  หาญแรง 

 ๗๔๖ นายสาคร  ธรรมใจ 

 ๗๔๗ นายสาธิตย  ประแสง 

 ๗๔๘ นายสานิตย  เปรมโพธิ์ 

 ๗๔๙ นายสามารถ  ออนจันทร 

 ๗๕๐ นายสายนต  ยอดแคลว 

 ๗๕๑ นายสายฝน  นารอด 

 ๗๕๒ นายสายัณห  เงินแจม 

 ๗๕๓ นายสายัณห  ภูระยา 

 ๗๕๔ นายสายันต  โถนอย 

 ๗๕๕ นางสาริกา  มะลิดอกไม 

 ๗๕๖ นายสําเนา  กุลทอง 

 ๗๕๗ นายสํารวม  วัฒนะ 

 ๗๕๘ นายสํารวย  ภูขวัญ 

 ๗๕๙ นายสํารวย  วารุณศาสตร 

 ๗๖๐ นายสํารอง  แกวผลึก 

 ๗๖๑ นายสําราญ  คุมรอด 

 ๗๖๒ นายสําราญ  รอยรัตน 

 ๗๖๓ นายสําริด  เผามวง 

 ๗๖๔ นายสําริด  ยอดดําเนิน 

 ๗๖๕ นายสําเริง  เที่ยงโถ 

 ๗๖๖ นายสําอางค  รักเสนาะ 

 ๗๖๗ นายสิงห  ฉายปรีชา 

 ๗๖๘ นายสิทธิชัย  ปาลิตานนท 

 ๗๖๙ นายสิทธิโชค  กุลนิล 

 ๗๗๐ นายสิทธิพร  ทองใส 

 ๗๗๑ นายสิทธิศักด์ิ  คูหา 

 ๗๗๒ นายสีเมือง  ทองสวัสด์ิ 

 ๗๗๓ นายสุโกฎิ  สุวรรณวงศ 

 ๗๗๔ นายสุขุม  แกวประไพ 

 ๗๗๕ นายสุคเณศร  ทรัพยประดิษฐ 

 ๗๗๖ นายสุจริง  ชะนะรมย 

 ๗๗๗ นายสุชาติ  เกษรสิทธิ์ 

 ๗๗๘ นายสุชาติ  ทองสุกดี 

 ๗๗๙ นายสุชิน  จันทะโน 

 ๗๘๐ นายสุเชตชัย  ประตูใหญ 

 ๗๘๑ นายสุทธิชัย  จามรโชติ 

 ๗๘๒ นายสุทธิรัตน  นิราพาธ 

 ๗๘๓ นายสุทธิศักด์ิ  ศรีศิริ 

 ๗๘๔ นายสุทัศ  แกวสวาง 
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 ๗๘๕ นายสุทัศน  จันทะวงศ 

 ๗๘๖ นายสุทัศน  ชอเชิดชูวงค 

 ๗๘๗ นายสุทัศน  หวงศรี 

 ๗๘๘ นายสุทิน  บําเพ็ญ 

 ๗๘๙ นายสุทิน  ปนเงิน 

 ๗๙๐ นายสุทิน  สุขสวัสด์ิ 

 ๗๙๑ นายสุทิน  อุนไธสง 

 ๗๙๒ นายสุเทพ  คงฤทธิ์ 

 ๗๙๓ นายสุเทพ  ร่ืนงาม 

 ๗๙๔ นายสุเทพ  วงศฤทธิ์ 

 ๗๙๕ นายสุเทพ  แสงเครือวัลย 

 ๗๙๖ นายสุนทร  แกววิเชียร 

 ๗๙๗ นายสุนทร  จันทรสําเภา 

 ๗๙๘ นายสุนทร  นวลแกว 

 ๗๙๙ นายสุนทร  ปาจันทร 

 ๘๐๐ นายสุนทร  สังขวัย 

 ๘๐๑ นายสุนันท  ประพิณ 

 ๘๐๒ นายสุนันท  อุนใจ 

 ๘๐๓ นายสุบิน  สถาปนวรรณธนะ 

 ๘๐๔ นายสุบินทร  ล้ิมประเสริฐ 

 ๘๐๕ นายสุปน  อินทรจูม 

 ๘๐๖ นายสุพจน  แกวใจรักษ 

 ๘๐๗ นายสุพจน  จ๋ิวพลับ 

 ๘๐๘ นายสุพจน  ศาสตรกลาง 

 ๘๐๙ นายสุพจน  สําราญพล 

 ๘๑๐ นายสุพจน  สุขจันทร 

 ๘๑๑ นายสุพล  กาญจนกัณโห 

 ๘๑๒ นายสุพล  คํ้าชู 

 ๘๑๓ นายสุพล  สาคร 

 ๘๑๔ นายสุพลชัย  พัฒนชวย 

 ๘๑๕ นายสุพัฒน  พองคํา 

 ๘๑๖ นายสุภาพ  สุขสําราญ 

 ๘๑๗ นายสุเมธ  บุษบา 

 ๘๑๘ นายสุรชัย  แซเดียว 

 ๘๑๙ นายสุรชัย  รัตนวุฒิชัย 

 ๘๒๐ นายสุรชาติ  เทศนธรรม 

 ๘๒๑ นายสุรพงศ  ตางาม 

 ๘๒๒ นายสุรพงศ  รัตนพฤกษ 

 ๘๒๓ นายสุรพงษ  สุขปาน 

 ๘๒๔ นายสุรพล  พะลายะสุต 

 ๘๒๕ นายสุรศักด์ิ  น้ําจันทร 

 ๘๒๖ นายสุรสิทธิ์  เกิดคง 

 ๘๒๗ นายสุรสีห  พันธุประภาส 

 ๘๒๘ นายสุระ  ยอดเงิน 

 ๘๒๙ นายสุระชิต  สมอุป 

 ๘๓๐ นายสุรินทร  สิงหสุวงค 

 ๘๓๑ นายสุรินทร  สุทธิธรรมสาคร 

 ๘๓๒ นายสุริยน  อินทรมณเฑียร 

 ๘๓๓ นายสุริยะ  บุญนา 

 ๘๓๔ นายสุวรรณ  ดิสพันธุ 

 ๘๓๕ นายสุวรรณ  พิมพระ 

 ๘๓๖ นายสุวัฒน  ชํานาญศิลป 
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 ๘๓๗ นายสุวิทย  ฤทธิ์เลื่อน 

 ๘๓๘ นายสุวิทย  สุขสวัสด์ิ 

 ๘๓๙ นายสุวิน  เทพฝน 

 ๘๔๐ นายเสนห  จุนเจิม 

 ๘๔๑ นายเสนห  ดีอินทร 

 ๘๔๒ นายเสนห  นพคุณ 

 ๘๔๓ นายเสนห  ผาสุข 

 ๘๔๔ นายเสนห  วงคสุวรรณ 

 ๘๔๕ นายเสนห  อิ่มอุรา 

 ๘๔๖ นายเสนอ  กองหอ 

 ๘๔๗ นายเสนีย  จินดา 

 ๘๔๘ นายเสมอ  ออนนิ่ม 

 ๘๔๙ นายเสรี  เกิดชัย 

 ๘๕๐ นายเสวก  คลายเดช 

 ๘๕๑ นายเสวต  อุบลพืช 

 ๘๕๒ นายเสวียน  ปนทอง 

 ๘๕๓ นายแสงจันทร  โสมรักษ 

 ๘๕๔ นายแสน  เผื่อนวงษ 

 ๘๕๕ นายแสวง  ปกกาเวสา 

 ๘๕๖ นายโสภณ  ปนเหนงเพชร 

 ๘๕๗ นายโสภณ  ราชคิด 

 ๘๕๘ นายโสภณ  เวียงนนท 

 ๘๕๙ นายโสภณ  สิงหทิพย 

 ๘๖๐ นายโสม  พรมวรรณ 

 ๘๖๑ นายหนุย  ขัตติยะ 

 ๘๖๒ นายหนู  หนองภักดี 

 ๘๖๓ นายหนูร่ืน  ทองชัยภูมิ 

 ๘๖๔ นายหลง  ศรีสงกา 

 ๘๖๕ นายหวล  สมุทรัตน 

 ๘๖๖ นายหอม  วรวัฒน 

 ๘๖๗ นายแหลม  เพิ่มพูน 

 ๘๖๘ นายองอาจ  จงศิริ 

 ๘๖๙ นายองอาจ  ชลารัตน 

 ๘๗๐ นายอชิระ  อัศวรัตน 

 ๘๗๑ นายอดุลย  ดวงนุม 

 ๘๗๒ นายอนงค  จินดารัตน 

 ๘๗๓ นายอนันต  เนี่ยมมา 

 ๘๗๔ นายอนันต  สัมพันธุจิตต 

 ๘๗๕ นายอนันต  อุดม 

 ๘๗๖ นายอนุสรณ  มงคลานนท 

 ๘๗๗ นายอภิชาติ  ผองศิริ 

 ๘๗๘ นายอภิรัฐ  วิบูลยพานิช 

 ๘๗๙ นายอราม  วังทองชุก 

 ๘๘๐ นายอรุณ  แกวแดง 

 ๘๘๑ นายอรุณ  บุญปลูก 

 ๘๘๒ นายอวยพร  โสมรักษ 

 ๘๘๓ นายอาคม  แกวกําเหนิด 

 ๘๘๔ นายอาคม  ปอมเชียงพิณ 

 ๘๘๕ นายอาบ  สวางศรี 

 ๘๘๖ นายอาภรณ  ภูทะวัง 

 ๘๘๗ นายอาภรณ  สัจจัง 

 ๘๘๘ นายอาษา  กลีบเมฆ 
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 ๘๘๙ นายอํา  แกนโพธิ์ 

 ๘๙๐ นายอํานวย  แจมสร 

 ๘๙๑ นายอํานวย  ลักษณา 

 ๘๙๒ นายอํานวย  ศิริวรรณดี 

 ๘๙๓ นายอํานวย  สวางศรี 

 ๘๙๔ นายอํานวย  เอี่ยมตาล 

 ๘๙๕ นายอํานาจ  เอี่ยมสมัย 

 ๘๙๖ นายอําพร  พุมพา 

 ๘๙๗ นายอําพล  ทองดี 

 ๘๙๘ นายอําพล  พริบไสว 

 ๘๙๙ นายอิ๊ด  ทาเอื้อ 

 ๙๐๐ นายอิสระ  ตะกัณฑา 

 ๙๐๑ นายอี๊ด  แสงใส 

 ๙๐๒ นายอุดม  แกลวกลา 

 ๙๐๓ นายอุดม  คําดี 

 ๙๐๔ นายอุดม  ดีสีแกว 

 ๙๐๕ นายอุดม  วงวาล 

 ๙๐๖ นายอุดม  วิชาฮาด 

 ๙๐๗ นายอุดร  ก้ิมสัน 

 ๙๐๘ นายอุดร  ศิระบุตร 

 ๙๐๙ นายอุดร  อมรสิน 

 ๙๑๐ นายอุทร  สุมมาตย 

 ๙๑๑ นายอุทัย  พลเสน 

 ๙๑๒ นายอุไร  เขียวอราม 

 ๙๑๓ นายเอกชัย  เพ็ญกุล 

 ๙๑๔ นายเอกสิทธิ์  อิ่มอุระ 

 ๙๑๕ นายแอด  วงษแสนสะ 

 ๙๑๖ นายแอม  โพธิ์งาม 

 ๙๑๗ นางสาวกนิษฐา  แดงสี 

 ๙๑๘ นางกมลทิพย  เรืองจันทร 

 ๙๑๙ นางกรรณิการ  คลายสาคร 

 ๙๒๐ นางกรรณิการ  ชวยจันทรดี 

 ๙๒๑ นางกรรณิการ  สรรพงษ 

 ๙๒๒ นางกรองทอง  อังกุลดี 

 ๙๒๓ นางสาวกฤษณา  ฤทธิไพโรจน 

 ๙๒๔ นางกอบแกว  พรกุณา 

 ๙๒๕ นางกันตา  หงษกัลยากร 

 ๙๒๖ นางกัลยา  เวียรรา 

 ๙๒๗ นางกาญจนา  เชาวนชาติ 

 ๙๒๘ นางกาญจนา  นวลขาว 

 ๙๒๙ นางสาวกาญจนา  วรธรรม 

 ๙๓๐ นางกาญจนา  สุขสมบูรณ 

 ๙๓๑ นางกิ่งแกว  ดอนสกุล 

 ๙๓๒ นางกิจนา  เชื้อสิงห 

 ๙๓๓ นางกุสุมา  พงศสุวรรณ 

 ๙๓๔ นางเกยูร  ขันทอง 

 ๙๓๕ นางเกศสิรี  เตชะมา 

 ๙๓๖ นางเกษร  บัวพรมมี 

 ๙๓๗ นางสาวเกียรติอุดม  ยาสิงหทอง 

 ๙๓๘ นางโกศล  ศิริมงคล 

 ๙๓๙ นางคนึง  วัฒนานุรักษ 

 ๙๔๐ นางคนึงนิจ  เดชสองชั้น 
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 ๙๔๑ นางคนึงนิตย  ชูสกุล 

 ๙๔๒ นางคลองจิตร  เชาฉอง 

 ๙๔๓ นางคํานึง  หยูทอง 

 ๙๔๔ นางจงกล  บุญยะนิวาสน 

 ๙๔๕ นางจงกลณี  โรจนวิทยา 

 ๙๔๖ นางจงกลนีย  เธียรธัญญกิจ 

 ๙๔๗ นางจรรยา  จันทรัตน 

 ๙๔๘ นางจรัสศรี  จันทรเพ็ญ 

 ๙๔๙ นางจันทร  เนาวนัต 

 ๙๕๐ นางจันทรตรา  คงเจริญ 

 ๙๕๑ นางจําเรียง  กานตะดา 

 ๙๕๒ นางจินดา  จันทะพรหม 

 ๙๕๓ นางจินตนา  ดงศาลา 

 ๙๕๔ นางจินตนา  เพ็ชรสุข 

 ๙๕๕ นางจินตสุมน  เสริฐนวลแสง 

 ๙๕๖ นางจิรดา  ดิษฐฉานจํารัส 

 ๙๕๗ นางจิระวรรณ  นามเกษ 

 ๙๕๘ นางจุฑารัตน  แกวสอาด 

 ๙๕๙ นางจุรีรัตน  สุขศิริผดุงวัฒน 

 ๙๖๐ นางฉวีวรรณ  ประคุณหังสิต 

 ๙๖๑ นางฉวีวรรณ  ปุณยานันท 

 ๙๖๒ นางฉวีวรรณ  หิริโกกุล 

 ๙๖๓ นางสาวเฉลียว  เลื่อมนรินทร 

 ๙๖๔ นางชอทิพย  กองเกตุใหญ 

 ๙๖๕ นางชะไมพร  หลีวิเศษ 

 ๙๖๖ นางชื่นสุข  เจษฎา 

 ๙๖๗ นางชุลีพร  จันทรแกวแร 

 ๙๖๘ นางชูชีพ  กระตายทอง 

 ๙๖๙ นางชูศรี  นิลดํา 

 ๙๗๐ นางฐิติยา  อินทรจุย 

 ๙๗๑ นางณัฐญา  สุชาติธรรม 

 ๙๗๒ นางณัฐพร  จิตขันธี 

 ๙๗๓ นางดวงกมล  อินจําปา 

 ๙๗๔ นางดวงพร  ปราระบับ 

 ๙๗๕ นางดารา  สุนทรจามร 

 ๙๗๖ นางเดือนเพ็ญ  พงษเจริญ 

 ๙๗๗ นางเตือนใจ  เดชยาภิรมย 

 ๙๗๘ นางสาวทองตอ  เมจกะสุวรรณ 

 ๙๗๙ นางทัศนา  ประสงคศักด์ิ 

 ๙๘๐ นางทัศนีย  พลเดช 

 ๙๘๑ นางสาวธันยากร  แยมสุวรรณ 

 ๙๘๒ นางนงลักษณ  สุวรรณศิริ 

 ๙๘๓ นางนงลักษณ  แสงมณี 

 ๙๘๔ นางนงลักษณ  หาดแกว 

 ๙๘๕ นางนพพร  อชะเมตรา 

 ๙๘๖ นางนภาภรณ  โพดพลัด 

 ๙๘๗ นางนฤพร  ไชยภักดี 

 ๙๘๘ นางนวพร  อ่ําสถาน 

 ๙๘๙ นางสาวนวลจันทร  ผองสุขใจ 

 ๙๙๐ นางนวลฉวี  วัฒนสินธุ 

 ๙๙๑ นางนวลปราง  อุนใจชน 

 ๙๙๒ นางนันทพร  พิสปงคํา 



 หนา   ๗๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๙๓ นางนันทพร  ศรีผุดผอง 

 ๙๙๔ นางนิตยา  แกวรักษ 

 ๙๙๕ นางนิตยา  ไมเดน 

 ๙๙๖ นางนิตยาภรณ  ลานโกฎิ 

 ๙๙๗ นางนิภาพร  อุปถัมภ 

 ๙๙๘ นางนิอร  มณีสอดแสง 

 ๙๙๙ นางบัวพอง  ภูระหงษ 

 ๑๐๐๐ นางบัวลม  ไชยเจริญ 

 ๑๐๐๑ นางบุญเทียม  อินมา 

 ๑๐๐๒ นางบุญปลูก  แกลวทะนง 

 ๑๐๐๓ นางบุญยืน  ศิลอวยพร 

 ๑๐๐๔ นางสาวบุญเรือน  รองเลื่อน 

 ๑๐๐๕ นางบุญลอม  สละ 

 ๑๐๐๖ นางบุญเลียง  ผลไม 

 ๑๐๐๗ นางสาวบุบผา  กุลสยาม 

 ๑๐๐๘ นางบุบผา  ตระกรุดแกว 

 ๑๐๐๙ นางบุษบา  คําสกุล 

 ๑๐๑๐ นางบุษบา  อุปพงษ 

 ๑๐๑๑ นางประคอง  ใจผดุงวงษ 

 ๑๐๑๒ นางประคอง  ปจจัย 

 ๑๐๑๓ นางประคอง  สมภาร 

 ๑๐๑๔ นางประคอง  หนูวัน 

 ๑๐๑๕ นางประชิต  อิงคนินันท 

 ๑๐๑๖ นางประทีป  อาภรณศิริ 

 ๑๐๑๗ นางสาวประเทือง  คนหลัก 

 ๑๐๑๘ นางประนอม  สุรังสิมันตกุล 

 ๑๐๑๙ นางประพีพรรณ  สุขเกษม 

 ๑๐๒๐ นางประไพศรี  เดชดิษร 

 ๑๐๒๑ นางประยูร  เพียรชนะ 

 ๑๐๒๒ นางสาวประสานใจ  เจริญนวรัตน 

 ๑๐๒๓ นางปรางคทิพย  หลอสุเมธ 

 ๑๐๒๔ นางปราณี  เจริญราษฎร 

 ๑๐๒๕ นางปราณี  วะทา 

 ๑๐๒๖ นางปรียา  หวังเจริญ 

 ๑๐๒๗ นางปรียา  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๑๐๒๘ นางปทมพร  ชนะชัย 

 ๑๐๒๙ นางเปรมจิตต  รางเร่ิม 

 ๑๐๓๐ นางเปรมฤดี  ขุนทอง 

 ๑๐๓๑ นางผานิต  บุตรวงษ 

 ๑๐๓๒ นางพรชนก  ศศิธร 

 ๑๐๓๓ นางพรดล  ต้ังประเสริฐ 

 ๑๐๓๔ นางพรทิพย  ไชยจิตร 

 ๑๐๓๕ นางพรทิพย  รามสูต 

 ๑๐๓๖ นางพรทิพย  อนันตโสภณ 

 ๑๐๓๗ นางพรทิพา  ปรีประสาท 

 ๑๐๓๘ นางพรพรรณ  ดอกพุฒ 

 ๑๐๓๙ นางพรรณี  มีพงษเภา 

 ๑๐๔๐ นางพรวิภา  เจริญพงศเวช 

 ๑๐๔๑ นางพวงเพชร  จินดารัตน 

 ๑๐๔๒ นางพวงเพ็ญ  เสนาแพทย 

 ๑๐๔๓ นางพัชรา  เพชรัตน 

 ๑๐๔๔ นางสาวพัชรา  เมจกะสุวรรณ 



 หนา   ๘๐ (เลมที่   ๑๒) 
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 ๑๐๔๕ นางพัชรี  เกิดสุข 

 ๑๐๔๖ นางสาวพัชรีรัตน  คํานาค 

 ๑๐๔๗ นางพัฒนา  กลอมจิตต 

 ๑๐๔๘ นางพัฒนา  ศรประสิทธิ์ 

 ๑๐๔๙ นางพิกุล  อินริศพงศ 

 ๑๐๕๐ นางพิจิตรา  ตินนวร 

 ๑๐๕๑ นางพิณทิพย  วีรพลิน 

 ๑๐๕๒ นางพิมใจ  เอี่ยมละออ 

 ๑๐๕๓ นางพิศมัย  ผาสุขศรี 

 ๑๐๕๔ นางสาวพูนสิน  ทิวะกะลิน 

 ๑๐๕๕ นางพูลทัย  โพชะราช 

 ๑๐๕๖ นางเพ็ญศรี  กิจสโชค 

 ๑๐๕๗ นางเพ็ญศรี  กุลเทศ 

 ๑๐๕๘ นางเพลินใจ  ศรีพุทธางกูร 

 ๑๐๕๙ นางไพรวัลย  ใหมคามิ 

 ๑๐๖๐ นางฟองจันทร  นิ้มเจริญ 

 ๑๐๖๑ นางภัทธิรา  สุยะเวช 

 ๑๐๖๒ นางภุมรี  รังสิกุล 

 ๑๐๖๓ นางสาวมงคล  ใบแบน 

 ๑๐๖๔ นางมณฑา  โชติชวง 

 ๑๐๖๕ นางมลัลิกา  จุลลากร 

 ๑๐๖๖ นางมาลัยพันธ  เมืองวงษ 

 ๑๐๖๗ นางมาลิสา  ชนะภัย 

 ๑๐๖๘ นางเมล็ด  เทียมชัย 

 ๑๐๖๙ นางยินดี  วิศาลนิตย 

 ๑๐๗๐ นางยินดี  วีระพลชัย 

 ๑๐๗๑ นางยุพดี  สีโสม 

 ๑๐๗๒ นางยุพาพร  ภูโอบ 

 ๑๐๗๓ นางยุวรรณา  วิทยาบํารุง 

 ๑๐๗๔ นางรัตนา  สรีระศาสตร 

 ๑๐๗๕ นางรัตนา  โสภาศรี 

 ๑๐๗๖ นางรัตนาภรณ  งามกระจาย 

 ๑๐๗๗ นางรําพึง  เฉลยอาสน 

 ๑๐๗๘ นางรุงนภา  ผองศิริ 

 ๑๐๗๙ นางรุงพรรณ  หาญเกียรติกลา 

 ๑๐๘๐ นางสาวฤทัยวรรณ  มังษา 

 ๑๐๘๑ นางละออ  สุขยอด 

 ๑๐๘๒ นางสาวลัดดาวัลย  ใหมเอี่ยม 

 ๑๐๘๓ นางลัดดาวัลย  อารีรอบ 

 ๑๐๘๔ นางลาวัลย  ชํานาญรบ 

 ๑๐๘๕ นางสาวลิดา  ตันติจรรยานนท 

 ๑๐๘๖ นางลีภา  รูรักษ 

 ๑๐๘๗ นางวรณัน  ออนนอม 

 ๑๐๘๘ นางวรนุช  มหามิตร 

 ๑๐๘๙ นางวรรณฤดี  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 

 ๑๐๙๐ นางสาววรรณวิไล  จันทรเขียว 

 ๑๐๙๑ นางวรรณอนงค  ภูเจริญ 

 ๑๐๙๒ นางวรรณา  กาญจนโรจน 

 ๑๐๙๓ นางวรรณี  เวชพิทักษ 

 ๑๐๙๔ นางวรรณี  อติแพทย 

 ๑๐๙๕ นางสาววรรณี  อิสระโชติ 

 ๑๐๙๖ นางวราณี  เลี่ยนกัตวา 
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 ๑๐๙๗ นางวริฐา  เงาระยับ 

 ๑๐๙๘ นางสาววัชรินทร  อินชิ้น 

 ๑๐๙๙ นางวัฒนา  ไชยศรีสังข 

 ๑๑๐๐ นางวัฒนา  วรคุตตานนท 

 ๑๑๐๑ นางวัฒนา  หินแกว 

 ๑๑๐๒ นางสาววันณี  อภัยรัตน 

 ๑๑๐๓ นางวันดี  เคียงศิริ 

 ๑๑๐๔ นางวันทนา  ดาวเดน 

 ๑๑๐๕ นางวันเพ็ญ  ดวงนภา 

 ๑๑๐๖ นางวันเพ็ญ  หงษทอง 

 ๑๑๐๗ นางวันเพ็ญ  หุมเมืองปก 

 ๑๑๐๘ นางวัลภา  ทองขาว 

 ๑๑๐๙ นางวาทินี  สุขเกื้อ 

 ๑๑๑๐ นางสาววารี  บุญกลั่น 

 ๑๑๑๑ นางวิภาดา  โสพิกุล 

 ๑๑๑๒ นางสาววิภาวัลย  นุตตะรังค 

 ๑๑๑๓ นางวิยะดา  คันทมาทน 

 ๑๑๑๔ นางวิลัยวรรณ  กระจางคันถมาตร 

 ๑๑๑๕ นางวิไล  ใจมนต 

 ๑๑๑๖ นางสาววิไล  เหมรา 

 ๑๑๑๗ นางวิไลลักษณ  ศรีสุพรรณ 

 ๑๑๑๘ นางสาววิไลวรรณ  ทัพไชย 

 ๑๑๑๙ นางสาววิไลวรรณ  ไทยสันติสุข 

 ๑๑๒๐ นางวิวรรณ  แนวอินทร 

 ๑๑๒๑ นางศรีจันทร  ชางพลาย 

 ๑๑๒๒ นางศรีสุคนธ  ศรีชัย 

 ๑๑๒๓ นางศิริวรรณ  ใจเฉ่ือย 

 ๑๑๒๔ นางศิริอร  อุบลเขียว 

 ๑๑๒๕ นางศิวพร  ปลองไหม 

 ๑๑๒๖ นางศุภลักษณ  พูลเกิด 

 ๑๑๒๗ นางสงัด  พลสีนวล 

 ๑๑๒๘ นางสมควร  ธนานันท 

 ๑๑๒๙ นางสมจิต  สิงหวิเศษ 

 ๑๑๓๐ นางสมจิตร  ศรีเจิดจา 

 ๑๑๓๑ นางสมจิตร  ศิริพันธ 

 ๑๑๓๒ นางสมใจ  ปานเมน 

 ๑๑๓๓ นางสมบูรณ  อินทรสุข 

 ๑๑๓๔ นางสมบูรณศรี  จูจรูญ 

 ๑๑๓๕ นางสาวสมปอง  ชมบุญ 

 ๑๑๓๖ นางสมพร  รัตนภักดี 

 ๑๑๓๗ นางสมพิศ  แยมทัพ 

 ๑๑๓๘ นางสาวสมพิศ  สุขโข 

 ๑๑๓๙ นางสาวสมพิศ  หลอทอง 

 ๑๑๔๐ นางสมรศรี  คิดฉลาด 

 ๑๑๔๑ นางสมศรี  ออนนอม 

 ๑๑๔๒ นางสมหมาย  แดงประไพ 

 ๑๑๔๓ นางสมหมาย  บุญเหาะ 

 ๑๑๔๔ นางสังวาลย  วิบูลยโยธิน 

 ๑๑๔๕ นางสายพิณ  ยอดทอง 

 ๑๑๔๖ นางสิริมา  เกิดสุข 

 ๑๑๔๗ นางสุกัญญา  ตันเวชศิลป 

 ๑๑๔๘ นางสุกัญญา  ทาศรี 
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 ๑๑๔๙ นางสุกัญญา  นิลเกตุ 

 ๑๑๕๐ นางสาวสุกัลยา  อิ่มคํา 

 ๑๑๕๑ นางสุขศรี  กิจบรรจง 

 ๑๑๕๒ นางสุคนธ  ฤทธิมนตรี 

 ๑๑๕๓ นางสุจิตรา  บุญปาน 

 ๑๑๕๔ นางสุจิตรา  ฟองลม 

 ๑๑๕๕ นางสุจิรา  ฟกมงคล 

 ๑๑๕๖ นางสุฑารัตน  ปนเงิน 

 ๑๑๕๗ นางสุดใจ  มีชัย 

 ๑๑๕๘ นางสุดา  อนุเรือง 

 ๑๑๕๙ นางสุทิน  จันทรสุข 

 ๑๑๖๐ นางสุทิน  ธนากร 

 ๑๑๖๑ นางสุธาสินี  เจียรเจริญวงศ 

 ๑๑๖๒ นางสุนันท  ตาระชีพ 

 ๑๑๖๓ นางสุนีย  โชติกานนท 

 ๑๑๖๔ นางสุนีย  นิลประพันธ 

 ๑๑๖๕ นางสุภัลรดา  สันธินาค 

 ๑๑๖๖ นางสุภา  กิจนพ 

 ๑๑๖๗ นางสุภาพ  ร่ืนอารมย 

 ๑๑๖๘ นางสุภาพร  เกษมเนตร 

 ๑๑๖๙ นางสุภาพรรณ  จิตรญาติ 

 ๑๑๗๐ นางสุภาพันธ  งามสะอาด 

 ๑๑๗๑ นางสุภาภรณ  ศรีวงศ 

 ๑๑๗๒ นางสุภารัตน  คําวิชา 

 ๑๑๗๓ นางสุมนัส  รุงแสง 

 ๑๑๗๔ นางสุมิตรา  มาตยนอก 

 ๑๑๗๕ นางสุรภี  สุขคุม 

 ๑๑๗๖ นางสุรียรัตน  ขันแข็ง 

 ๑๑๗๗ นางสุวดี  ตาจันทึก 

 ๑๑๗๘ นางสุวรรณลี  ชอมณี 

 ๑๑๗๙ นางสุวัณณา  แกวมณี 

 ๑๑๘๐ นางสาวสุวิมล  บุญมั่น 

 ๑๑๘๑ นางเสาวคนธ  ดัดงาม 

 ๑๑๘๒ นางเสาวณี  ระวิภักตร 

 ๑๑๘๓ นางสาวเสาวรัจ  ลีละรัชต 

 ๑๑๘๔ นางแสงอรุณ  ปานเมน 

 ๑๑๘๕ นางโสภา  จันนุม 

 ๑๑๘๖ นางหนูลอม  เขียวรัมย 

 ๑๑๘๗ นางหรรษา  เนื่องสิทธิ์ 

 ๑๑๘๘ นางสาวหรรษา  พรหมายน 

 ๑๑๘๙ นางอนงค  กุลตัณท 

 ๑๑๙๐ นางอนงค  จันทา 

 ๑๑๙๑ นางสาวอนงค  นุศรีอัน 

 ๑๑๙๒ นางอภิญญา  แกวมานพ 

 ๑๑๙๓ นางอมฤต  ปนเกลา 

 ๑๑๙๔ นางอรจิต  ศิริสมฤทัย 

 ๑๑๙๕ นางอรชร  อิษยวณิช 

 ๑๑๙๖ นางอรพินท  บุษบา 

 ๑๑๙๗ นางสาวอรวรรณ  ทองเพชร 

 ๑๑๙๘ นางสาวอรสา  พรหมาคม 

 ๑๑๙๙ นางสาวอรอําไพ  พจนียเกษม 

 ๑๒๐๐ นางอรุณรัช  บอโพธิ์ 
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 ๑๒๐๑ นางอรุณี  ปานนภา 

 ๑๒๐๒ นางออย  ทรศรี 

 ๑๒๐๓ นางอัจฉรา  เกษสีแกว 

 ๑๒๐๔ นางสาวอัญชลี  ลชิตาวงศ 

 ๑๒๐๕ นางอัธยา  โยทองยศ 

 ๑๒๐๖ นางอัมพร  โพธิ์ดี 

 ๑๒๐๗ นางอัมพร  สายนันท 

 ๑๒๐๘ นางสาวอัศนีย  ศิริเจริญ 

 ๑๒๐๙ นางอารีย  กุฎีศรี 

 ๑๒๑๐ นางอารีย  บุตรอากาศ 

 ๑๒๑๑ นางอําพร  ยมทัศน 

 ๑๒๑๒ นางอําพันธ  เกตุรวง 

 ๑๒๑๓ นางอินทิรา  เกตุจ๋ิว 

 ๑๒๑๔ นางอุดร  เอกอําพน 

 ๑๒๑๕ นางอุบล  รักนาค 

 ๑๒๑๖ นางอุบล  อุดมคณะ 

 ๑๒๑๗ นางอุบลรัตน  สวัสดี 

 ๑๒๑๘ นางอุษา  รอดกลาง 

 ๑๒๑๙ นางอุษาสิริ  ชินน้ําพอง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๔๗  ราย) 

 ๑ นายกมล  ดําเนินลอย 

 ๒ นายกมล  ปรากฎผล 

 ๓ นายกรณไพบูลย  พิลาบูรณะ 

 ๔ นายกระจาง  ปยจันทร 

 ๕ นายกอบ  ลําพรหมแกว 

 ๖ นายกําพล  ธนพงศพิพัฒน 

 ๗ นายกําพล  เผือกยอด 

 ๘ นายกีรติ  ศรีสุข 

 ๙ นายเกรียงไกร  เจริญลี 

 ๑๐ นายเกรียงไกร  ธรรมวาสี 

 ๑๑ นายเกรียงศักด์ิ  อรจุล 

 ๑๒ นายเกษม  มาตราช 

 ๑๓ นายเกื้อกูล  สมตัว 

 ๑๔ นายแกว  อาภัย 

 ๑๕ นายไกรสร  ศรีสูงเนิน 

 ๑๖ นายขจร  ฤทธิ์ลํ้า 

 ๑๗ นายขจรศักด์ิ  แปนเพ็ชร 

 ๑๘ นายขวัญจิต  พันธุรังษี 

 ๑๙ นายขวัญชัย  อิ่มอราม 

 ๒๐ นายคงแกว  แดงพะเนิน 

 ๒๑ นายคนอง  ทับทิม 

 ๒๒ นายคนอง  โพธิ์ทอง 

 ๒๓ นายคนอง  สายนาค 

 ๒๔ นายครรชิต  แซล่ิม 

 ๒๕ นายคํากอง  สุขปาน 

 ๒๖ นายคําแสน  รินสินจอย 

 ๒๗ นายคําอาย  หลวงจันทะ 

 ๒๘ นายงาม  นาคมี 

 ๒๙ นายงาม  แสนสุข 

 ๓๐ นายจงจิตร  ธรรมสุ 
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 ๓๑ นายจรัญ  การาหมัด 

 ๓๒ นายจรัส  รองสวัสด์ิ 

 ๓๓ นายจรูญ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๓๔ นายจรูญ  โมเหลน 

 ๓๕ นายจรูญ  อุฑรส 

 ๓๖ นายจวน  เรือนอินทร 

 ๓๗ นายจวน  ฤทธิชวย 

 ๓๘ นายจักรรินทร  นาคออน 

 ๓๙ นายจัน  แสงสน 

 ๔๐ นายจันทร  บุญชวย 

 ๔๑ นายจํานงค  จันทรหอม 

 ๔๒ นายจําเนียร  ชัยชนะ 

 ๔๓ นายจําเนียร  บุญทอง 

 ๔๔ นายจํารอง  สิงหหราย 

 ๔๕ นายจํารัส  วงษเนียม 

 ๔๖ นายจําลอง  บุญขันธ 

 ๔๗ นายจิรทีปต  อินทรเขียว 

 ๔๘ นายจิรพันธุ  พาสัมพันธ 

 ๔๙ นายจิระศักด์ิ  ทับทิมแพง 

 ๕๐ นายจีระวัฒน  สายสงวน 

 ๕๑ นายเจน  เกิดแยม 

 ๕๒ นายเจริญ  คําตึก 

 ๕๓ นายเจริญ  ปากาบ 

 ๕๔ นายเจริญชัย  ศักด์ิหาญภพ 

 ๕๕ นายเฉลิม  พันธุเกตุ 

 ๕๖ นายเฉลิม  หมายดี 

 ๕๗ นายเฉลิมวิทย  ปรีดาสวัสด์ิ 

 ๕๘ นายเฉลียง  สวนจั่น 

 ๕๙ นายชมเชย  เพิ่มพูน 

 ๖๐ นายชรินทร  ทับยอย 

 ๖๑ นายชะรินทร  เทียนทอง 

 ๖๒ นายชะเอิบจิตต  ยมาภัย 

 ๖๓ นายชัยณรงค  พิลาแดง 

 ๖๔ นายชัยปยะ  งามวงศ 

 ๖๕ นายชัยยศ  ภูเนตร 

 ๖๖ นายชัยสิทธิ์  จันประโสม 

 ๖๗ นายชาญณรงค  กุลสุวรรณศรี 

 ๖๘ นายชาญณรงค  เจริญสุข 

 ๖๙ นายชาญณรงค  ร่ืนริด 

 ๗๐ จาตรี  ชาญศักด์ิ  ศรีนาค 

 ๗๑ นายชาตรี  ศรีสวัสด์ิ 

 ๗๒ นายชาติชาย  รอดทับ 

 ๗๓ นายชาลี  ชมภู 

 ๗๔ นายชิต  ชลภักดี 

 ๗๕ นายชิน  ไชยนต 

 ๗๖ นายชิน  ภูครองแง 

 ๗๗ นายชุม  สุทธิอาคาร 

 ๗๘ นายชุมพร  แยมจํารัส 

 ๗๙ นายชูเกียรติ  หลอดสวาง 

 ๘๐ นายชูศักด์ิ  เรืองมาลัย 

 ๘๑ นายเชน  กลิ่นสกุล 

 ๘๒ นายเชลง  พิมพา 
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 ๘๓ นายเชาวลอ  พุมแกว 

 ๘๔ นายเชิง  มีคะนุช 

 ๘๕ นายเชิด  ฉิมสกุล 

 ๘๖ นายซอน  หอยมณี 

 ๘๗ นายณรงค  ขัตติโย 

 ๘๘ นายณรงค  คลายหะนา 

 ๘๙ นายณรงค  ชื่นเย็น 

 ๙๐ นายณรงค  ธารีสรรค 

 ๙๑ นายณรงค  ยืนนาน 

 ๙๒ นายณัฐพงศ  งามถิ่น 

 ๙๓ นายณัฐพล  คุมเงิน 

 ๙๔ นายดนัย  พิมพวิลัย 

 ๙๕ นายดําเนิน  พูลสวัสด์ิ 

 ๙๖ นายดํารงรัตน  สินธุรัตน 

 ๙๗ นายดิเรก  ผลย่ิง 

 ๙๘ นายดิเรก  ศิริโสภณ 

 ๙๙ นายดุสิต  แมเราะ 

 ๑๐๐ นายแดน  นันทะมีชัย 

 ๑๐๑ นายตรณี  เจงตระกูล 

 ๑๐๒ นายโตศักด์ิ  วงษเทราช 

 ๑๐๓ นายถนอม  คลังพิพิศ 

 ๑๐๔ นายถวัลย  ฐิตินทรางกูร 

 ๑๐๕ นายถวัลย  ลายกลาง 

 ๑๐๖ นายถวิล  อาษาศึก 

 ๑๐๗ นายทรงศักด์ิ  พรหมพิมพ 

 ๑๐๘ นายทวัชย  มดนาก 

 ๑๐๙ นายทวี  บุญจันทรแกว 

 ๑๑๐ นายทวีศักด์ิ  แจมไพบูลย 

 ๑๑๑ นายทองเหมาะ  รุงทอง 

 ๑๑๒ นายทันใจ  คําภูแสน 

 ๑๑๓ นายทัศนัย  บัวระหงษ 

 ๑๑๔ นายทิษฐิ  เขจรแข 

 ๑๑๕ นายธงชาติ  ไพรพิจิตร 

 ๑๑๖ นายธงไชย  ยอดยอย 

 ๑๑๗ นายธนชัย  เปรมสวัสด์ิ 

 ๑๑๘ นายธนิต  มันมณี 

 ๑๑๙ นายธนิตย  ชาวหวยหมาก 

 ๑๒๐ นายธเนศ  จันทรจิตร 

 ๑๒๑ นายธวัชชัย  ปงฉิม 

 ๑๒๒ นายธานินทร  เหลืองสุวรรณ 

 ๑๒๓ นายธิติ  เพชรพลอย 

 ๑๒๔ นายธีระ  สําราญกาย 

 ๑๒๕ นายธีระพงษ  สมานพันธุ 

 ๑๒๖ นายนนท  ณ  ถลาง 

 ๑๒๗ นายนพดล  วิมลสิริกานต 

 ๑๒๘ นายนเรศน  เฉลิมชัย 

 ๑๒๙ นายนิติพนธ  ศิริสุนทร 

 ๑๓๐ นายนิพนธ  เกาะยางเผือก 

 ๑๓๑ นายนิพนธ  นุราช 

 ๑๓๒ นายนิพนธ  บัวผัน 

 ๑๓๓ นายนิพนธ  เสือจันทร 

 ๑๓๔ นายนิพนธ  เสือหนู 
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 ๑๓๕ นายนิพันธ  เกมแกแมน 

 ๑๓๖ นายนิยม  เงาศรี 

 ๑๓๗ นายนิยม  ทองสงค 

 ๑๓๘ นายนิยม  ทองเอก 

 ๑๓๙ นายนิรัตน  ชูเทา 

 ๑๔๐ นายนิวัฒน  กลาหาญ 

 ๑๔๑ นายนิวัฒน  โอภาศชาติ 

 ๑๔๒ นายนิวัติ  กูแฝง 

 ๑๔๓ นายนิวัติ  จินดารัตน 

 ๑๔๔ นายนิวัส  รามพุดซา 

 ๑๔๕ นายนิวาสน  สันตบุรุษ 

 ๑๔๖ นายเนียม  เทพรักษา 

 ๑๔๗ นายเนื้อ  สัพโส 

 ๑๔๘ นายแนบ  สระทอง 

 ๑๔๙ นายบรรจง  ผองใส 

 ๑๕๐ นายบรรจง  ศรีแสงออน 

 ๑๕๑ นายบรรดิษฐ  โพธิ์พยอม 

 ๑๕๒ นายบวรวิทย  คชเกษตริน 

 ๑๕๓ นายบัญญัติ  คมคาย 

 ๑๕๔ นายบัญญัติ  วัดแกว 

 ๑๕๕ นายบัญญัติ  ศรีอุทุมพร 

 ๑๕๖ นายบัว  ชมภูสืบ 

 ๑๕๗ นายบัวทอง  วงศษาศิลปชัย 

 ๑๕๘ นายบาง  ทองแยม 

 ๑๕๙ นายบานเย็น  ประจงมูล 

 ๑๖๐ นายบุญเกิด  รุจิญาติ 

 ๑๖๑ นายบุญชู  เนียมสังข 

 ๑๖๒ นายบุญเดช  บุญดี 

 ๑๖๓ นายบุญตา  ชาวนาฮี 

 ๑๖๔ นายบุญทัน  รุงเรือง 

 ๑๖๕ นายบุญธรรม  จิตคงสง 

 ๑๖๖ นายบุญธรรม  อักษรผอม 

 ๑๖๗ นายบุญฤกษ  ทองเรือง 

 ๑๖๘ นายบุญล้ํา  จําเริญเจือ 

 ๑๖๙ นายบุญล่ํา  รจนา 

 ๑๗๐ นายบุญเลิศ  บุญปลูก 

 ๑๗๑ นายบุญเลิศ  ลาโภ 

 ๑๗๒ นายบุญเลิศ  สุขทวี 

 ๑๗๓ นายบุญโลม  บุญสอน 

 ๑๗๔ นายบุญศรี  ขําขาว 

 ๑๗๕ นายบุญสง  เนียมทอง 

 ๑๗๖ นายบุญสม  คงแจง 

 ๑๗๗ นายบุญหลอง  นามตาแสง 

 ๑๗๘ นายบุญเหลือ  เตาทองคํา 

 ๑๗๙ นายบุดดา  สุนทร 

 ๑๘๐ นายปฏิภาณ  บุญเสถียร 

 ๑๘๑ นายประกอบ  กลิ่นมัคผล 

 ๑๘๒ นายประกอบ  ประดิษฐ 

 ๑๘๓ นายประจวบ  กล่ําคุม 

 ๑๘๔ นายประจวบ  ปาละกาด 

 ๑๘๕ นายประจวบ  พุทธศุกร 

 ๑๘๖ นายประจวบ  ย่ีสุนทอง 
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 ๑๘๗ นายประจวบ  รุงทอง 

 ๑๘๘ นายประจักษ  ไชยสอน 

 ๑๘๙ นายประชา  ภาคีไวย 

 ๑๙๐ นายประเชิญ  กล่ําตระกูล 

 ๑๙๑ นายประเชิญ  เมียงมาก 

 ๑๙๒ นายประเดิม  วัฒนกุล 

 ๑๙๓ นายประทวน  ออนสุระทุม 

 ๑๙๔ นายประทีป  คาขาย 

 ๑๙๕ นายประพันธ  นิลรัตน 

 ๑๙๖ นายประพันธ  มีมา 

 ๑๙๗ นายประพันธ  สุวรรณรงค 

 ๑๙๘ นายประภาส  ประจักษจิตต 

 ๑๙๙ นายประภาส  ศิริรัตนานนท 

 ๒๐๐ นายประมวล  โทเวียง 

 ๒๐๑ นายประมวล  พงษคุณ 

 ๒๐๒ นายประมวล  อรุณวรรณรักษ 

 ๒๐๓ นายประมวล  ออนสุดรักษ 

 ๒๐๔ นายประวัติ  วรรณพันธ 

 ๒๐๕ นายประสาท  ล้ีเทียน 

 ๒๐๖ นายประสาท  เอี่ยมสอาด 

 ๒๐๗ นายประสิทธิ์  มือแข็ง 

 ๒๐๘ นายประสิทธิ์  ลือประเสริฐ 

 ๒๐๙ นายประสิทธิ์  ศรีคราม 

 ๒๑๐ นายประสิทธิ์  ศุภพลา 

 ๒๑๑ นายประสิทธิ์  สิงหสูง 

 ๒๑๒ นายประเสริฐ  ณ  บางชาง 

 ๒๑๓ นายปราโมทย  ไวยธัญกิจ 

 ๒๑๔ นายปรีชา  ธรรมวงค 

 ๒๑๕ นายปรีชา  ปลอดฤทธิ์ 

 ๒๑๖ นายปรีชา  ฟองคํา 

 ๒๑๗ นายปรีชา  ฮวบเจริญ 

 ๒๑๘ นายปญญา  จงรักษ 

 ๒๑๙ นายปญญา  ต้ังทวีวัฒนา 

 ๒๒๐ นายปญญา  เพ็ญพันธนาค 

 ๒๒๑ นายปาน  เชื้อชัย 

 ๒๒๒ นายผจญ  วงศอนุ 

 ๒๒๓ นายเผชิญ  เหมือนพลอย 

 ๒๒๔ นายไผท  เธียรประดิษฐ 

 ๒๒๕ นายพงษ  ยมเกิด 

 ๒๒๖ นายพงษเดช  ธรรมวงศ 

 ๒๒๗ นายพงษศักด์ิ  เทียมเสมอ 

 ๒๒๘ วาที่รอยตรี  พนา  ทิมสถิตย 

 ๒๒๙ นายพรชัย  สุขทนต 

 ๒๓๐ นายพรหมมินทร  จันทรังษี 

 ๒๓๑ นายพล  ทิพยจันทร 

 ๒๓๒ นายพลศักด์ิ  หวานใจ 

 ๒๓๓ นายพหล  แสงผล 

 ๒๓๔ นายพันธรัฐ  จันทะนาม 

 ๒๓๕ นายพายัพ  โตะงาม 

 ๒๓๖ นายพิณ  สุดแปน 

 ๒๓๗ นายพิทักษ  กาศร 

 ๒๓๘ นายพินิจ  ฮุนนางกูร 
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 ๒๓๙ นายพิบูลย  ไวทยานนท 

 ๒๔๐ นายพิมล  พิมพา 

 ๒๔๑ นายพุทธวงษ  สมจิตร 

 ๒๔๒ นายไพฑูรณ  เสือสมิง 

 ๒๔๓ นายไพฑูรย  บุญฤทธิ์ 

 ๒๔๔ นายไพบูรณ  กัณจนกาฬ 

 ๒๔๕ นายไพบูลย  แกวนพรหม 

 ๒๔๖ นายไพบูลย  แกวมา 

 ๒๔๗ นายไพรัช  เงินฉลาด 

 ๒๔๘ นายไพรัช  เพ็ชรรุง 

 ๒๔๙ นายฟอง  จิตสมนกึ 

 ๒๕๐ นายภักดี  อัคพิน 

 ๒๕๑ นายภูติรัต  ชูปรารมย 

 ๒๕๒ นายภูรี  อินทรวงศ 

 ๒๕๓ นายมงคล  ไชยวงศ 

 ๒๕๔ นายมงคล  ภามาตย 

 ๒๕๕ นายมงคล  ย้ิมกลิ่ม 

 ๒๕๖ นายมณเฑียร  ศรีนาค 

 ๒๕๗ นายมนัส  เนียมประยูร 

 ๒๕๘ นายมนัส  พงษเมน 

 ๒๕๙ นายมนู  สุวรรณรังษี 

 ๒๖๐ นายมานพ  ฉายเพิ่ม 

 ๒๖๑ นายมานพ  ปลองอวน 

 ๒๖๒ นายมานพ  พรามณอน 

 ๒๖๓ นายมานพ  สนธิวงศ 

 ๒๖๔ นายมานะ  เพ็งเพชร 

 ๒๖๕ นายมานิตย  เรืองศรี 

 ๒๖๖ นายมานิตย  เรือนเพชร 

 ๒๖๗ นายมาโนช  ดํารงคชลกร 

 ๒๖๘ นายยงยุทธ  บุญนิล 

 ๒๖๙ นายยุคล  ชินากร 

 ๒๗๐ นายระเบียบ  โพธิ์ตุน 

 ๒๗๑ นายรังสรรค  ฤทธิ์มณี 

 ๒๗๒ นายราชิต  ไชยทนุ 

 ๒๗๓ นายเริงณรงค  ชมบุญ 

 ๒๗๔ นายฤทธิ์  เงินกลั่น 

 ๒๗๕ นายละออ  ไกรเพชร 

 ๒๗๖ นายลําเพย  นิลไสล 

 ๒๗๗ นายลี  บุตรนอย 

 ๒๗๘ นายลุย  ทองเปลี่ยว 

 ๒๗๙ นายเล็ก  หอยดี 

 ๒๘๐ นายเล็ก  เหมสูงเนิน 

 ๒๘๑ นายเลิศฤทธิ์  สุขทอง 

 ๒๘๒ นายวน  ประกอบพร 

 ๒๘๓ นายวรพงษ  พงษเผอืก 

 ๒๘๔ นายวัชระ  เขียวอราม 

 ๒๘๕ นายวัฒนา  ศุภรานนท 

 ๒๘๖ นายวันชัย  พวงทอง 

 ๒๘๗ นายวันชัย  หอมชะเอม 

 ๒๘๘ นายวิชัย  จงสมจิตร 

 ๒๘๙ นายวิชัย  ทองนิล 

 ๒๙๐ นายวิชัย  นิติพจน 
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 ๒๙๑ นายวิชัย  ยุทธา 

 ๒๙๒ นายวิชาญ  คล้ําจีน 

 ๒๙๓ นายวิชิต  ย้ิมเย้ือน 

 ๒๙๔ นายวิชิต  สุดลาภา 

 ๒๙๕ นายวิเชษฐ  หาญธรรมรงค 

 ๒๙๖ นายวิเชิญ  เข็มนาค 

 ๒๙๗ นายวิเชียร  ทิมจรัส 

 ๒๙๘ นายวิเชียร  บัณฑิตพรรณ 

 ๒๙๙ นายวิทยา  มณีนวล 

 ๓๐๐ นายวินัย  แกวคอทอง 

 ๓๐๑ นายวินัย  นาคสาทา 

 ๓๐๒ นายวินัย  มะปรางทอง 

 ๓๐๓ นายวินัย  วงษวาล 

 ๓๐๔ นายวินัย  สีชมภู 

 ๓๐๕ นายวิมล  ผลอินทร 

 ๓๐๖ นายวิรัช  ยังมีมา 

 ๓๐๗ นายวิรัตน  ศรีปาน 

 ๓๐๘ นายวิรัตน  ศิริพลบุญ 

 ๓๐๙ นายวิรัตน  สิงหมหา 

 ๓๑๐ นายวิวัฒน  เรียบรอยเจริญ 

 ๓๑๑ นายวิศัลย  ขุนศรียา 

 ๓๑๒ นายวิสุทธิ์  ศรีนุรจน 

 ๓๑๓ นายวีระ  ราชรักษ 

 ๓๑๔ นายวีระพันธ  สุขเกษม 

 ๓๑๕ นายวีระศักด์ิ  กอนแกว 

 ๓๑๖ นายวุฒิชัย  กสิวุฒิเชิดชูชัย 

 ๓๑๗ นายวุฒิพงษ  ศศิสมิต 

 ๓๑๘ นายวุฒิศักด์ิ  รักล้ําเลิศ 

 ๓๑๙ นายเวชยันต  มุสิกะนันทน 

 ๓๒๐ นายศรชัย  ทัศมี 

 ๓๒๑ นายศรีกุล  วงศวรรณะ 

 ๓๒๒ นายศักดา  ปญญาทิพย 

 ๓๒๓ นายศิริชัย  อินทชัย 

 ๓๒๔ นายศิริศักด์ิ  ชุมมี 

 ๓๒๕ นายศิลชัย  นิลประดับ 

 ๓๒๖ นายศุภชัย  งวนสําอางค 

 ๓๒๗ นายเศียร  แกวมณี 

 ๓๒๘ นายสงัด  กาวารี 

 ๓๒๙ นายสงุน  ศรีโมรา 

 ๓๓๐ นายสนม  ใจปทุม 

 ๓๓๑ นายสนัด  แสงปาน 

 ๓๓๒ นายสนั่น  งามสมโสตร 

 ๓๓๓ นายสนั่น  สืบวงศ 

 ๓๓๔ นายสมเกียรติ  ชลปรีชา 

 ๓๓๕ นายสมเกียรติ  ชอบสูงเนิน 

 ๓๓๖ นายสมเกียรติ  โสภาหัสดร 

 ๓๓๗ นายสมควร  เกษรเสนา 

 ๓๓๘ นายสมจิต  มณี 

 ๓๓๙ นายสมจิตร  คุมบุงคลา 

 ๓๔๐ นายสมจิตร  พุมสวาท 

 ๓๔๑ นายสมเจตน  วงษนอย 

 ๓๔๒ นายสมชาย  ใจสงัด 



 หนา   ๙๐ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๔๓ นายสมชาย  ทุมประเสน 

 ๓๔๔ นายสมชาย  ธันวานนท 

 ๓๔๕ นายสมชาย  พัฒนพันธุ 

 ๓๔๖ นายสมชาย  เมฆรักษากิจ 

 ๓๔๗ นายสมชาย  ล้ีประเสริฐ 

 ๓๔๘ นายสมดี  พึ่งพบ 

 ๓๔๙ นายสมเดช  สรอยเพชร 

 ๓๕๐ นายสมนึก  แสงประดิษฐ 

 ๓๕๑ นายสมบัติ  บุญประเสริฐ 

 ๓๕๒ นายสมบัติ  แวงสูงเนิน 

 ๓๕๓ นายสมบูรณ  ฉิมฉํ่า 

 ๓๕๔ นายสมบูรณ  ดอกดวง 

 ๓๕๕ นายสมบูรณ  สุจาโน 

 ๓๕๖ นายสมประสงค  จอมหงษ 

 ๓๕๗ นายสมพงษ  แกวน้ําเชื้อ 

 ๓๕๘ นายสมพงษ  ปนจินดา 

 ๓๕๙ นายสมพงษ  สละบาป 

 ๓๖๐ นายสมพงษ  หงษวงศ 

 ๓๖๑ นายสมพงษ  เอี่ยมชูเพชร 

 ๓๖๒ นายสมพิศ  ผลานิสงค 

 ๓๖๓ นายสมภิต  ภูเกตุ 

 ๓๖๔ นายสมโภชน  อยูศาสตรา 

 ๓๖๕ นายสมมัคร  ถนอมศรี 

 ๓๖๖ นายสมมาตร  แกวเกษ 

 ๓๖๗ นายสมมิตร  เมืองสง 

 ๓๖๘ นายสมยศ  เงินยวง 

 ๓๖๙ นายสมยศ  รัตนพงศ 

 ๓๗๐ นายสมยศ  ศรีทอง 

 ๓๗๑ นายสมร  วังคาม 

 ๓๗๒ นายสมฤทธิ์  ตันประเสริฐ 

 ๓๗๓ นายสมวงค  นิ่มอนงค 

 ๓๗๔ นายสมศักด์ิ  จันทรสืบแถว 

 ๓๗๕ นายสมศักด์ิ  แตงนอย 

 ๓๗๖ นายสมศักด์ิ  ปบานใหม 

 ๓๗๗ นายสมศักด์ิ  วัฒนใย 

 ๓๗๘ นายสมศักด์ิ  สอนโต 

 ๓๗๙ นายสมศักด์ิ  อินทรพานิชย 

 ๓๘๐ นายสมหมาย  หนูยก 

 ๓๘๑ นายสมัย  โขงโกบ 

 ๓๘๒ นายสมัย  ใจดี 

 ๓๘๓ นายสมาน  นาชัยสินธุ 

 ๓๘๔ นายสมาน  วงศสุภาพ 

 ๓๘๕ นายสมาน  สิทธิชัยวงศ 

 ๓๘๖ นายสมาน  เอกสมบัติ 

 ๓๘๗ นายสละ  ศรีเสริม 

 ๓๘๘ นายสวงค  สิทธินนท 

 ๓๘๙ นายสวอง  ขวัญออน 

 ๓๙๐ นายสวัสด์ิ  ปถพี 

 ๓๙๑ นายสวัสด์ิ  ย้ิมแยม 

 ๓๙๒ นายสวาง  เจียมจันทึก 

 ๓๙๓ นายสอง  ทานาแซง 

 ๓๙๔ นายสะแลแม  มะมิง 
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 ๓๙๕ นายสังวร  ดวงเดือน 

 ๓๙๖ นายสังวร  โพธิ์สุวรณ 

 ๓๙๗ นายสังเวียน  แสงแจม 

 ๓๙๘ นายสังเวียน  อุนสืบ 

 ๓๙๙ นายสัญญา  สุวรรณ 

 ๔๐๐ นายสันติ  พิมพเกษม 

 ๔๐๑ นายสาคร  เสียงดัง 

 ๔๐๒ นายสามารถ  บุญเติร 

 ๔๐๓ นายสามารถ  ศุภมาศ 

 ๔๐๔ นายสายัญ  ขาวพุม 

 ๔๐๕ นายสายันต  แสงสวาง 

 ๔๐๖ นายสําเนา  ลํ่าสัน 

 ๔๐๗ นายสําเนียง  กรานวงษ 

 ๔๐๘ นายสํารวย  ภูระหงษ 

 ๔๐๙ นายสําราญ  ขันคํา 

 ๔๑๐ นายสําราญ  คุมทอง 

 ๔๑๑ นายสําลี  นามเมืองปก 

 ๔๑๒ นายสําอางค  พิมพพระพรหม 

 ๔๑๓ นายสิงหนาท  เดือนสุกแสง 

 ๔๑๔ นายสิทธิชัย  เมฆพัฒน 

 ๔๑๕ นายสิน  พรหมจันทร 

 ๔๑๖ นายสิมพร  คณารักษ 

 ๔๑๗ นายสีนู  คงบุงคลา 

 ๔๑๘ นายสีละมุน  สุดประเสริฐ 

 ๔๑๙ นายสุคนธ  สายทอง 

 ๔๒๐ นายสุจิน  นิลวิเวก 

 ๔๒๑ นายสุจินต  มีทองคํา 

 ๔๒๒ นายสุจินต  วรวงศ 

 ๔๒๓ นายสุชัย  โงวกาญจนนาค 

 ๔๒๔ นายสุชาติ  ฉํ่าศาสตร 

 ๔๒๕ นายสุชาติ  ประสงคเจริญ 

 ๔๒๖ นายสุชาติ  พูลวาศ 

 ๔๒๗ นายสุเชษฐ  ประทุม 

 ๔๒๘ นายสุเทพ  คําเกตุ 

 ๔๒๙ นายสุธา  ขุนจรินทร 

 ๔๓๐ นายสุนทร  นิสัยดี 

 ๔๓๑ นายสุนทร  ปนงาม 

 ๔๓๒ นายสุนทร  พูนประสิทธิ์ 

 ๔๓๓ นายสุนทร  โภชฌงค 

 ๔๓๔ นายสุนทร  ยังสนอง 

 ๔๓๕ นายสุประจักษ  ยกสงวน 

 ๔๓๖ นายสุปยะ  กลีบเมฆ 

 ๔๓๗ นายสุพจน  ศรประทุม 

 ๔๓๘ นายสุพล  สนเปยม 

 ๔๓๙ นายสุพล  อนพันธ 

 ๔๔๐ นายสุภักด์ิ  มุกดา 

 ๔๔๑ นายสุภาพ  ชูรัตน 

 ๔๔๒ นายสุภาพ  วัฒเวียงคํา 

 ๔๔๓ นายสุรนิตย  ศุขะ 

 ๔๔๔ นายสุรพล  ชางแรงการ 

 ๔๔๕ นายสุรพล  มีสิงห 

 ๔๔๖ นายสุรพล  สวางจิตต 
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 ๔๔๗ นายสุรศักด์ิ  ธิวงศ 

 ๔๔๘ นายสุรศักด์ิ  อยูดี 

 ๔๔๙ นายสุรัตน  มณีเนียม 

 ๔๕๐ นายสุรินทร  จ๋ิวแหยม 

 ๔๕๑ นายสุรินทร  ศุภมาศ 

 ๔๕๒ นายสุวพันธ  เกตุกาญจน 

 ๔๕๓ นายสุวัฒน  ทําสุนา 

 ๔๕๔ นายเสนห  พวงลําเจียก 

 ๔๕๕ นายเสนห  เอี่ยมสอาด 

 ๔๕๖ นายเสนอ  เส่ียงบุญ 

 ๔๕๗ นายเสริม  จันทรตรง 

 ๔๕๘ นายเสรีย  ศิษฏิโกวิท 

 ๔๕๙ นายเสวย  เนียมสําราญ 

 ๔๖๐ นายแสงวิเชียร  สระ 

 ๔๖๑ นายหัทชัย  ทองทวีพร 

 ๔๖๒ นายอนงค  เนตรงาม 

 ๔๖๓ นายอนงค  บัวชวย 

 ๔๖๔ นายอนันต  ชุมคํา 

 ๔๖๕ นายอนันต  หาญจริง 

 ๔๖๖ นายอนันท  ชูจันทร 

 ๔๖๗ นายอนุชาติ  พฒัสาริกรณ 

 ๔๖๘ นายอนุรักษ  วงศษาศิลปชัย 

 ๔๖๙ นายอนุรัช  มะดีเยาะ 

 ๔๗๐ นายอนุสรณ  จันทวาส 

 ๔๗๑ นายอนุสรณ  มานะดี 

 ๔๗๒ นายอภัย  บุญอภัย 

 ๔๗๓ นายอภิศักด์ิ  อินโต 

 ๔๗๔ นายอรรถกร  ศรีสวาง 

 ๔๗๕ นายอรัญ  พรหมสกุล 

 ๔๗๖ นายอรุณ  จูเจริญ 

 ๔๗๗ นายอวยชัย  โพลงพลับ 

 ๔๗๘ นายอัตโน  ไชยมงคล 

 ๔๗๙ นายอับดุลเลาะ  มูซอดี 

 ๔๘๐ นายอัศวิน  ปานเทวัญ 

 ๔๘๑ นายอาคม  แกวสวัสด์ิ 

 ๔๘๒ นายอานนท  ชิโนดม 

 ๔๘๓ นายอารมย  แสงหิรัญ 

 ๔๘๔ นายอารีย  บุษราคัม 

 ๔๘๕ นายอํานวย  ใจพรม 

 ๔๘๖ นายอํานวย  ใจมั่น 

 ๔๘๗ นายอํานวย  ชวนชื่น 

 ๔๘๘ นายอํานวย  รุงเรือง 

 ๔๘๙ นายอํานวย  วงษทองใบ 

 ๔๙๐ นายอํานาจ  กิจทวี 

 ๔๙๑ นายอํานาจ  วุฒิเดช 

 ๔๙๒ นายอุดม  กระตายเพ็ชร 

 ๔๙๓ นายอุดม  มะลิถอด 

 ๔๙๔ นายอุทัย  เกิดศิริรักษ 

 ๔๙๕ นายอุบล  วรรณอําไพ 

 ๔๙๖ นายอุษณากร  ศุภมิตรธัญญากร 

 ๔๙๗ นายอุสมาน  วิเทห 

 ๔๙๘ นายเอกกร  ล่ิมเจริญ 
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 ๔๙๙ นายเอกชัย  แซวอง 

 ๕๐๐ นายเอนก  ธาติ 

 ๕๐๑ นางเกษชรินทร  มากสุวรรณ 

 ๕๐๒ นางเงา  จันทมิตร 

 ๕๐๓ นางจันทรศรี  โพธิ์สุต 

 ๕๐๔ นางจํานงค  ควรจร 

 ๕๐๕ นางเฉลิม  วันณุปถัมภ 

 ๕๐๖ นางชอบใจ  บัวระภา 

 ๕๐๗ นางธนพร  นาคฉํ่า 

 ๕๐๘ นางธนาวดี  เกตุบุตร 

 ๕๐๙ นางนวลจันทร  นิลานุช 

 ๕๑๐ นางน้ําคาง  สุคันธะตุล 

 ๕๑๑ นางบุญทิวา  วีราวุธ 

 ๕๑๒ นางบุญย่ิง  แกวมวง 

 ๕๑๓ นางบุบผา  เฉลยทรัพย 

 ๕๑๔ นางประมวลทิพย  วงษเชิดขวัญ 

 ๕๑๕ นางปริศนารัตน  สงวนตระกูล 

 ๕๑๖ นางสาวพเยาว  บุญออน 

 ๕๑๗ นางพรหมวิภา  ปองสุภาพ 

 ๕๑๘ นางพัฒนา  เล็กสุขศรี 

 ๕๑๙ นางพิมลพรรณ  สีดาพาลี 

 ๕๒๐ นางมณฑา  ดอกดี 

 ๕๒๑ นางยุพา  จันทรกระจาง 

 ๕๒๒ นางวนิดา  ทินณรงค 

 ๕๒๓ นางวรรณา  รัตนพรชัย 

 ๕๒๔ นางวันทนีย  ก่ิงมณี 

 ๕๒๕ นางวิลาวัลย  แปนประสิทธิ์ 

 ๕๒๖ นางศรีสุนันท  เอี่ยมเวียง 

 ๕๒๗ นางสมพร  ขจรกุล 

 ๕๒๘ นางสมลักษณ  สุภานันท 

 ๕๒๙ นางสาวสมสนิท  ทับทิมดี 

 ๕๓๐ นางสาวสมหมาย  เอี่ยมเทียม 

 ๕๓๑ นางสยุมพร  สําอางค 

 ๕๓๒ นางสายขิม  กลิ่นสน 

 ๕๓๓ นางสายหยุด  วงศศรีสุข 

 ๕๓๔ นางสํารวย  เข็มปญญา 

 ๕๓๕ นางสิริพร  มะสาแม 

 ๕๓๖ นางสุดสาย  การาหมัด 

 ๕๓๗ นางสุนีย  คฑาธรกานต 

 ๕๓๘ นางสุพัตรา  โฉมนคร 

 ๕๓๙ นางสุเมตตา  จินา 

 ๕๔๐ นางสุรีย  ผิวรัตน 

 ๕๔๑ นางหัสยา  ธรรมรักษา 

 ๕๔๒ นางอนันต  ชุนดี 

 ๕๔๓ นางอภิรมย  พิพัฒนผล 

 ๕๔๔ นางอมรา  อินทรจันทร 

 ๕๔๕ นางอรทัย  วรรณอาภา 

 ๕๔๖ นางอรวรรณ  บุญสุข 

 ๕๔๗ นางอัจฉรา  วงษแสงมวง 
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เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๕๖  ราย) 

 ๑ นายกมล  ศรีชัย 

 ๒ นายกฤษฎา  ศิริสานต 

 ๓ นายกลม  กลิ่นหอม 

 ๔ นายกลยุทธ  เมฆประสาท 

 ๕ นายกอบกิจ  ใยมะเด่ือ 

 ๖ นายกอม  มาลา 

 ๗ นายการเวก  เอี่ยมจิตร 

 ๘ นายกิตติ  อนุสาร 

 ๙ นายกิตติพงษ  สวางแจง 

 ๑๐ นายกิตติวัฒน  หารปา 

 ๑๑ นายกิติเชษฐ  สุริยะวงศ 

 ๑๒ นายเกรียงไกร  รัตนาภรณ 

 ๑๓ นายเกรียงศักด์ิ  เนตรประไพ 

 ๑๔ นายเกษม  จิตราการ 

 ๑๕ นายเกษม  บุญจีน 

 ๑๖ นายเกษม  เปยมสาคร 

 ๑๗ นายเกษม  เหลานารายณ 

 ๑๘ นายเกิด  ตุนแกว 

 ๑๙ นายเกื้อ  ออนจันทร 

 ๒๐ นายโกศล  รักบุญ 

 ๒๑ นายไกรศรี  รุจาพันธุ 

 ๒๒ นายขจรภพ  ปลั่งกมล 

 ๒๓ นายขจรศักด์ิ  สุดตา 

 ๒๔ นายขรรชัย  มาตรักษ 

 ๒๕ นายขวัญขรรค  จันทรทีประ 

 ๒๖ นายขวัญเมือง  เดชคุม 

 ๒๗ นายคนอง  นาวีระ 

 ๒๘ นายคําพล  จํานงค 

 ๒๙ นายคําสอน  หาญชนะชัย 

 ๓๐ นายจรัล  ศรีแกว 

 ๓๑ นายจรัล  สุขสมัย 

 ๓๒ นายจรัส  ดวงนุย 

 ๓๓ นายจรินทร  สนมฉํ่า 

 ๓๔ นายจรูญ  ขุนณะ 

 ๓๕ นายจวน  ไชยสิทธิ์ 

 ๓๖ นายจอน  สุทธิประภา 

 ๓๗ นายจักรพงศ  สายเมฆ 

 ๓๘ นายจันทรดา  ก่ิงแกว 

 ๓๙ นายจําเนียร  นุนปาน 

 ๔๐ นายจําปา  อินทรสร 

 ๔๑ นายจํารูญ  จรัลพงค 

 ๔๒ นายจํารูญ  สุดคํานึง 

 ๔๓ นายจิตตกรณ  เก็บทอง 

 ๔๔ นายจิรศักด์ิ  สุขตอ 

 ๔๕ นายจิรศักด์ิ  หงษภู 

 ๔๖ นายจิระศักด์ิ  ทับทิมไทย 

 ๔๗ นายจีระชัย  จิตเจริญ 

 ๔๘ นายจุลนพ  รังรักษ 

 ๔๙ นายเจริญ  ชูจิตร 

 ๕๐ นายเจะดาโหด  หมัดเหล็ม 
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 ๕๑ นายเจะอุเซ็ง  เฮ็งปยา 

 ๕๒ นายเจิม  วงษสุวรรณ 

 ๕๓ นายใจ  รุยัน 

 ๕๔ นายฉลวย  นุมละมัย 

 ๕๕ นายฉลวย  สุวรรณชาติ 

 ๕๖ นายฉลองชัย  จงกลอม 

 ๕๗ นายฉัตรชัย  ไชยสิทธิ์ 

 ๕๘ นายฉัตรภูมิ  ฐิติวรรณ 

 ๕๙ นายเฉลิม  ปญจะสุวรรณ 

 ๖๐ นายเฉลิม  รัตนะ 

 ๖๑ นายเฉลิม  สมพร 

 ๖๒ นายเฉลิมพล  เอียดอน 

 ๖๓ นายเฉลียว  ปอมสถิตย 

 ๖๔ นายแฉลม  ผลจํารัส 

 ๖๕ นายชม  ทูลขุนทด 

 ๖๖ นายชม  พรหมสกุล 

 ๖๗ นายชลอ  คุมเหลือ 

 ๖๘ นายชลอ  ตรีวิชา 

 ๖๙ นายชัชวาลย  รวยร่ืน 

 ๗๐ นายชัยชนะ  เจริญกุล 

 ๗๑ นายชัยนันท  จันทรหอม 

 ๗๒ นายชัยพร  นาฏะคายี 

 ๗๓ นายชัยรัตน  พัศโน 

 ๗๔ นายชัยเสน  วงษแกว 

 ๗๕ นายชาติชาย  กลิ่นหอม 

 ๗๖ นายชาติชาย  จันทรขุน 

 ๗๗ นายชํานาญ  กายทอง 

 ๗๘ นายชํานาญ  นามคํา 

 ๗๙ นายชิต  บัวรุง 

 ๘๐ นายชิ้น  ฮินทาไม 

 ๘๑ นายชีวิน  บุญมาตร 

 ๘๒ นายชุมพล  เดชะ 

 ๘๓ นายเชา  ขําวงษ 

 ๘๔ นายเชา  สนธิพันธ 

 ๘๕ นายเชาวลิต  เกียรติกําจร 

 ๘๖ นายเชิงชัย  มูลหลา 

 ๘๗ นายเชิงชาญ  ประสมศรี 

 ๘๘ นายไชยพงษ  พินิจยุ 

 ๘๙ นายณรงค  ของหลิม 

 ๙๐ นายณรงค  ถ่ินวัฒนากูล 

 ๙๑ นายณรงค  ทองอนันต 

 ๙๒ นายณรงค  พวงทอง 

 ๙๓ นายณรงค  รัตนสุวรรณวุฒิ 

 ๙๔ นายณรงค  วงษสกุล 

 ๙๕ นายณรงค  สงวนภักร 

 ๙๖ นายณรรฐพล  ปานทองคํา 

 ๙๗ นายณัฐพงศ  วงคชัยวะ 

 ๙๘ นายดนวาหับ  หมานสะอิ 

 ๙๙ นายดนัย  ศิริคํา 

๑๐๐ นายดวง  คงทอง 

๑๐๑ นายดวงดี  บุญเรือง 

๑๐๒ นายดอกบัว  พวงสมบัติ 
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 ๑๐๓ นายดอรอมัน  แม็ง 

 ๑๐๔ นายดํารงค  จันทรขจร 

 ๑๐๕ นายดํารงคศักด์ิ  วิชัยพันธ 

 ๑๐๖ นายดิเรก  ศรีมณี 

 ๑๐๗ นายดุสิต  ไชยมงคล 

 ๑๐๘ นายเดชณรงค  สุคนธชาติ 

 ๑๐๙ นายเดชา  ซ่ือตรง 

 ๑๑๐ นายถนอม  วรไวย 

 ๑๑๑ นายถนอม  สิทธินนท 

 ๑๑๒ นายถวิล  แขงขัน 

 ๑๑๓ นายถวิล  คงนคร 

 ๑๑๔ นายถวิล  สกุลสองแสง 

 ๑๑๕ นายถาวร  เจริญเรียน 

 ๑๑๖ นายถาวร  ทองคํา 

 ๑๑๗ นายทนงศักด์ิ  เจิมภู 

 ๑๑๘ นายทนานนท  ภูเรียนลม 

 ๑๑๙ นายทรงเดช  ทิพวารี 

 ๑๒๐ นายทวี  พิณทรัพย 

 ๑๒๑ นายทวีป  จันทรโยธา 

 ๑๒๒ นายทวีป  ถุงเงิน 

 ๑๒๓ นายทวีศักด์ิ  พวงเคลือ 

 ๑๒๔ นายทวีศักด์ิ  ริตะยะบตุร 

 ๑๒๕ นายทศพล  พงษประเสริฐ 

 ๑๒๖ นายทองชวน  ไลวรรณคํา 

 ๑๒๗ นายทองดี  เมฆวัน 

 ๑๒๘ นายทองลา  สายนรา 

 ๑๒๙ นายทองสวัสด์ิ  ไวพิมพ 

 ๑๓๐ นายทัศนพล  หวางอุน 

 ๑๓๑ นายทิม  ถนอมพจน 

 ๑๓๒ นายทิม  เพ็ชรพินิจ 

 ๑๓๓ นายธนกฤต  อิ่มมาก 

 ๑๓๔ นายธนพล  สุขงาม 

 ๑๓๕ นายธนะวัฒน  กัลยาณวิสุทธิ์ 

 ๑๓๖ นายธนิต  อินทรประเสริฐ 

 ๑๓๗ นายธรรมนูญ  ชุนหกิจ 

 ๑๓๘ นายธรรมวิทย  เรืองอินทร 

 ๑๓๙ นายธวัช  ศรีเมืองสุข 

 ๑๔๐ นายธวัช  สุทธาภักด์ิ 

 ๑๔๑ นายธวัชชัย  สุนันตา 

 ๑๔๒ นายธานินทร  จันทรหอม 

 ๑๔๓ นายธานินทร  สินเฉย 

 ๑๔๔ นายธีรยุทธ  โรจนกฤตยากรณ 

 ๑๔๕ นายธีระ  สินธุรา 

 ๑๔๖ นายธีระเดช  มิตรเปรียญ 

 ๑๔๗ นายธีระยุทธ  อองย่ิง 

 ๑๔๘ นายนกุล  ศรีแจ 

 ๑๔๙ นายนพดล  ไทยสันติสุข 

 ๑๕๐ นายนริสร  พรหมประดิษฐ 

 ๑๕๑ นายนฤดล  เผาเพ็ง 

 ๑๕๒ นายนอย  ดวงแกว 

 ๑๕๓ นายนอย  ภุมรักษ 

 ๑๕๔ นายน้ําหวาน  ดวงประทีป 
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 ๑๕๕ นายนิกร  กิมประถม 

 ๑๕๖ นายนิคม  บัวนวล 

 ๑๕๗ นายนิพนธ  หะยีวาเงาะ 

 ๑๕๘ นายนิเพลิน  พรามนัส 

 ๑๕๙ นายนิรัตติศัย  ศรีศุภอรรถ 

 ๑๖๐ นายนุกูล  ชางประดิษฐ 

 ๑๖๑ นายแนบ  ทองบุญเอียด 

 ๑๖๒ นายบรรจง  ทิวาวงษ 

 ๑๖๓ นายบรรจง  ปวนวันประสม 

 ๑๖๔ นายบรรจง  ภูขันสูง 

 ๑๖๕ นายบรรจง  มันทากาศ 

 ๑๖๖ นายบรรจบ  ปทมะสังข 

 ๑๖๗ นายบรรดิษฐ  ภูยอด 

 ๑๖๘ นายบรรยงค  สุวรรณหอม 

 ๑๖๙ นายบัญชา  ยังวิเชียร 

 ๑๗๐ นายบัวพา  คุมครอง 

 ๑๗๑ นายบัวลัน  คุรุบาสี 

 ๑๗๒ นายบุญกวาง  นาทันริ 

 ๑๗๓ นายบุญจันทร  วิไลวรรณ 

 ๑๗๔ นายบุญชิต  นามวงค 

 ๑๗๕ นายบุญชู  แกงเส้ียน 

 ๑๗๖ นายบุญเชิด  ใจไทย 

 ๑๗๗ นายบุญเชิด  มีสาวงษ 

 ๑๗๘ นายบุญโชติ  ศิริชู 

 ๑๗๙ นายบุญทัน  หอมดี 

 ๑๘๐ นายบุญธรรม  คําต้ือ 

 ๑๘๑ นายบุญปญญา  ชวาลา 

 ๑๘๒ นายบุญปน  โยธกุลสิริ 

 ๑๘๓ นายบุญเพ็ญ  เดชรักษา 

 ๑๘๔ นายบุญมี  โนโชติ 

 ๑๘๕ นายบุญยิน  ภูมิปญญา 

 ๑๘๖ นายบุญยืน  ไทยกลาง 

 ๑๘๗ นายบุญเร่ิม  เชยวัดเกาะ 

 ๑๘๘ นายบุญเรือง  สกุณี 

 ๑๘๙ นายบุญโรจน  ทองหมุน 

 ๑๙๐ นายบุญฤทธิ์  เพชรสุทธิ์ 

 ๑๙๑ นายบุญเลิศ  พึ่งกริม 

 ๑๙๒ นายบุญเลิศ  พึ่งนุม 

 ๑๙๓ นายบุญเลิศ  สุวรรณทา 

 ๑๙๔ นายบุญศรี  สิงหทองทราย 

 ๑๙๕ นายบุญสง  นิลสนธิ 

 ๑๙๖ นายบุญสม  สดับธรรม 

 ๑๙๗ นายบุญสืบ  รัศมี 

 ๑๙๘ นายบุญเสริฐ  ระวังชนม 

 ๑๙๙ นายปถมาพันธ  ศกุนตนาค 

 ๒๐๐ นายประกาศ  คุณพันธ 

 ๒๐๑ นายประจวบ  จันทรดี 

 ๒๐๒ นายประจวบ  ปนทอง 

 ๒๐๓ นายประจินต  เผือกผอง 

 ๒๐๔ นายประชุม  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๐๕ นายประดับ  ฤทธิพิณ 

 ๒๐๖ นายประทีป  คําสอน 



 หนา   ๙๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๐๗ นายประทีป  เชื้อขํา 

 ๒๐๘ นายประทีป  ทิมผิว 

 ๒๐๙ นายประทีป  ประพันธวิทย 

 ๒๑๐ นายประทีป  มีมา 

 ๒๑๑ นายประทีป  เยียนจันทร 

 ๒๑๒ นายประทีป  หนูเกตุ 

 ๒๑๓ นายประทุม  มูลมงคล 

 ๒๑๔ นายประเทือง  จินดาเพชร 

 ๒๑๕ นายประพนธ  นาดี 

 ๒๑๖ นายประพนธ  เปยมสาคร 

 ๒๑๗ นายประพัฒน  สุพรรณฤทธิ์ 

 ๒๑๘ นายประพันธ  มณีรัตน 

 ๒๑๙ นายประพิศ  ไพศาล 

 ๒๒๐ นายประภาส  รอสูงเนิน 

 ๒๒๑ นายประภาส  อิศรางกูร 

 ๒๒๒ นายประมวล  ซุนหอง 

 ๒๒๓ นายประยงค  พุมศรี 

 ๒๒๔ นายประยุทธ  ทองอวม 

 ๒๒๕ นายประยูร  ดีสวัสด์ิ 

 ๒๒๖ นายประยูร  แนนอุดร 

 ๒๒๗ นายประยูรรัตน  ปาเจือ 

 ๒๒๘ นายประโยชน  สุนันตา 

 ๒๒๙ นายประวัติ  แดงดี 

 ๒๓๐ นายประศักด์ิ  บุญปลอด 

 ๒๓๑ นายประสงค  บุญใบ 

 ๒๓๒ นายประสงค  ผิวเผือก 

 ๒๓๓ นายประสาท  เอ็งพัวศรี 

 ๒๓๔ นายประสาทสิทธิ์  มาลัยเถาว 

 ๒๓๕ นายประสาน  ทองขาว 

 ๒๓๖ นายประสาน  สงใย 

 ๒๓๗ นายประสิทธิ์  จันทฆาต 

 ๒๓๘ นายประสิทธิ์  ใจสุกใส 

 ๒๓๙ นายประสิทธิ์  เดชศิริ 

 ๒๔๐ นายประสทิธิ์  ถนอมพันธุ 

 ๒๔๑ นายประสิทธิ์  นุนสมบูรณ 

 ๒๔๒ นายประสิทธิ์  มาตราช 

 ๒๔๓ นายประสิทธิ์  แยมทับทิม 

 ๒๔๔ นายประสิทธิ์  สุดทัศสิน 

 ๒๔๕ นายประสูตร  มวงทอง 

 ๒๔๖ นายประสูตร  สอดแนม 

 ๒๔๗ นายประเสริฐ  ชื่นอารมย 

 ๒๔๘ นายประเสริฐ  พงษาวดาร 

 ๒๔๙ นายประเสริฐ  แสงหงษ 

 ๒๕๐ นายปราโมทย  ทองมี 

 ๒๕๑ นายปราโมทย  ลาดสวุรรณ 

 ๒๕๒ นายปราโมทย  สุดเสนาะ 

 ๒๕๓ นายปริญญา  มหาวงศ 

 ๒๕๔ นายปริญญา  มาลาอบ 

 ๒๕๕ นายปรีชา  บุนจันทึก 

 ๒๕๖ นายปรีชา  ประยูรกาญจน 

 ๒๕๗ นายปรีชา  ภูแตง 

 ๒๕๘ นายปรีดา  จันทจาลักษณ 



 หนา   ๙๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๕๙ นายปรีดา  พงศพรม 

 ๒๖๐ นายปลั่ง  ฮุยเอง 

 ๒๖๑ นายปลิว  เกตุแกว 

 ๒๖๒ นายปญญา  รักใคร 

 ๒๖๓ นายปน  ขาวผอง 

 ๒๖๔ นายเปลี่ยน  มากคง 

 ๒๖๕ นายเปลื้อง  เสนชู 

 ๒๖๖ นายเปลือน  วุนพวน 

 ๒๖๗ นายผดุง  สงนาค 

 ๒๖๘ นายผล  มิตรดี 

 ๒๖๙ นายผัน  จอมหงษ 

 ๒๗๐ นายผาคํา  ลังกากาศ 

 ๒๗๑ นายพงศประวิชณ  พวงศิลป 

 ๒๗๒ นายพงษพัน  สุขสโมสร 

 ๒๗๓ นายพนม  พรหมมณี 

 ๒๗๔ นายพนม  ศรีอินทร 

 ๒๗๕ นายพยอม  ขะทุม 

 ๒๗๖ นายพยอม  นิ่มนวล 

 ๒๗๗ นายพยอม  อยูยงค 

 ๒๗๘ นายพเยาว  ทองบุญเหลือ 

 ๒๗๙ นายพรชัย  บุษบงกช 

 ๒๘๐ นายพรชัย  ปะตาทะยัง 

 ๒๘๑ นายพรเทพ  ขวัญเพ็ง 

 ๒๘๒ นายพราก  จิตรเวช 

 ๒๘๓ นายพลากรณ  คงสุขศรี 

 ๒๘๔ นายพะนอ  แดงศรี 

 ๒๘๕ นายพัฒนะ  จินตะกัน 

 ๒๘๖ นายพิชัย  ใจปติ 

 ๒๘๗ นายพิชัย  ลายทอง 

 ๒๘๘ นายพิชัย  ศุภไพบูลย 

 ๒๘๙ นายพิทักษ  บุญมี 

 ๒๙๐ นายพิน  อยูขํา 

 ๒๙๑ นายพินิจ  คําปนคํา 

 ๒๙๒ นายพินจิ  งามละมอม 

 ๒๙๓ นายพินิจ  รมยะปาล 

 ๒๙๔ นายพินิจ  เรืองพันธุ 

 ๒๙๕ นายพิเนตร  พรมมิ 

 ๒๙๖ นายพิพัฒน  หินราชา 

 ๒๙๗ นายพิพัฒนพงศ  จิระมะกร 

 ๒๙๘ นายพีระพล  สรอยคํา 

 ๒๙๙ นายพีระศักด์ิ  สินธุศิริ 

 ๓๐๐ นายพูนศักด์ิ  ปญญาดิษวงค 

 ๓๐๑ นายเพชร  หมายสําราญ 

 ๓๐๒ นายไพฑูรย  คงชุมชื่น 

 ๓๐๓ นายไพฑูรย  แจมแจง 

 ๓๐๔ นายไพฑูรย  บุญชวย 

 ๓๐๕ นายไพฑูรย  สุขเสง่ียม 

 ๓๐๖ นายไพทูล  สุขเอม 

 ๓๐๗ นายไพบูลย  ไชยยอง 

 ๓๐๘ นายไพบูลย  มิตรดี 

 ๓๐๙ นายไพบูลย  มีรัตน 

 ๓๑๐ นายไพรัช  แซล้ิม 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๑๑ นายไพรัช  มรกตเขียว 

 ๓๑๒ นายไพรินทร  จันทรคลอย 

 ๓๑๓ นายไพรินทร  เชตุพันธ 

 ๓๑๔ นายไพโรจน  เกิดไพบูลย 

 ๓๑๕ นายไพโรจน  ปญญา 

 ๓๑๖ นายไพโรจน  ราชสุภา 

 ๓๑๗ นายไพโรจน  เอี่ยมเอก 

 ๓๑๘ นายไพศาล  เขียวมวง 

 ๓๑๙ นายฟอง  เทพเงิน 

 ๓๒๐ นายภักดี  จินดาเพ็ชร 

 ๓๒๑ นายภากร  แกวน้ําเชื้อ 

 ๓๒๒ นายภิญโญ  ทองทวี 

 ๓๒๓ นายภูวนารถ  ไชยชนะ 

 ๓๒๔ นายมงคล  รอดกริช 

 ๓๒๕ นายมงศักด์ิ  พลงาม 

 ๓๒๖ นายมณนคร  ชลานุเคราะห 

 ๓๒๗ นายมนตรี  ชูศิริ 

 ๓๒๘ นายมนตรี  เฟอยผลภักด์ิ 

 ๓๒๙ นายมนัส  วารี 

 ๓๓๐ นายมะแอ  กูเตะ 

 ๓๓๑ นายมานพ  ชุมเย็น 

 ๓๓๒ นายมานพ  ปนสุวรรณ 

 ๓๓๓ นายมานะ  นุชเปรม 

 ๓๓๔ นายมานะ  บุญนันท 

 ๓๓๕ นายมานะ  สุขสม 

 ๓๓๖ นายมานิตย  เชื้อเล็ก 

 ๓๓๗ นายมานิตย  โพธา 

 ๓๓๘ นายมานิตย  รุงเณร 

 ๓๓๙ นายมานิตย  หิรัญกุล 

 ๓๔๐ นายมาโนช  คงนวม 

 ๓๔๑ นายมาโนช  เดชกุลทอง 

 ๓๔๒ นายมาโนช  ปองสุข 

 ๓๔๓ นายมาลัย  พูลทวีป 

 ๓๔๔ นายมีชัย  เนินผา 

 ๓๔๕ นายเมธา  วิชัยสินธุ 

 ๓๔๖ นายเมา  ปอมกระโทก 

 ๓๔๗ นายยงยุทธ  ฤทธิ์ตระกูล 

 ๓๔๘ นายยงยุทธ  แสนสอาด 

 ๓๔๙ นายยอดย่ิง  สุวรรณเพชร 

 ๓๕๐ นายยา  จันทรรอน 

 ๓๕๑ นายยุทธนา  มากุล 

 ๓๕๒ นายโยธิน  ดวงจันทร 

 ๓๕๓ นายราชัน  เทียนไชย 

 ๓๕๔ นายรุงชน  รอดบุญฤทธิ์ 

 ๓๕๕ นายรุงโรจน  ขวัญงาม 

 ๓๕๖ นายรุงโรจน  อานนาค 

 ๓๕๗ นายเรือง  รัตนพรหม 

 ๓๕๘ นายเรืองเวช  สุขรุงเรือง 

 ๓๕๙ นายละเอียด  จางเจริญ 

 ๓๖๐ นายลิขิต  วรศรี 

 ๓๖๑ นายวงค  นิลคง 

 ๓๖๒ นายวณิช  ชมชิดเจริญสุข 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๖๓ นายวร  จันทรมัด 

 ๓๖๔ นายวรรณ  ประสิทธินุย 

 ๓๖๕ นายวรรณะ  ศรีแกวแฝก 

 ๓๖๖ นายวรศักด์ิ  เพชรชม 

 ๓๖๗ นายวัชระ  ศรีบุรินทร 

 ๓๖๘ นายวัฒนา  ชลเสถียร 

 ๓๖๙ นายวัฒนา  ล้ินจ่ี 

 ๓๗๐ นายวันชาติ  ทองพลี 

 ๓๗๑ นายวัลลภ  นันทโกวัฒน 

 ๓๗๒ นายวารินทร  นาคประสาท 

 ๓๗๓ นายวาสนา  พระนา 

 ๓๗๔ นายวิจิตร  เปงคําภา 

 ๓๗๕ นายวิชัย  เกื้อนุน 

 ๓๗๖ นายวิชัย  ชาติไทย 

 ๓๗๗ นายวิชัย  นวชาตะนันท 

 ๓๗๘ นายวิชัย  น้ําจันทรเจริญ 

 ๓๗๙ นายวิชัย  พึ่งแกว 

 ๓๘๐ นายวิชัย  ศิริกันรัตน 

 ๓๘๑ นายวิเชียร  คงชุมชื่น 

 ๓๘๒ นายวิเชียร  ธรรมสนธิเจริญ 

 ๓๘๓ นายวิเชียร  บรรณทอง 

 ๓๘๔ นายวิเชียร  รัมมะฉัตร 

 ๓๘๕ นายวิทยา  เปยมบุญ 

 ๓๘๖ นายวิไน  เตชะศรี 

 ๓๘๗ นายวิรัช  สุวรรณสิงห 

 ๓๘๘ นายวิรัญ  คชาโชติ 

 ๓๘๙ นายวิรัตน  ฟกชาง 

 ๓๙๐ นายวิรุฬหธเนศ  ศิริพัฒนกูล 

 ๓๙๑ นายวิโรจน  คงคานอย 

 ๓๙๒ นายวิโรจน  แซเตีย 

 ๓๙๓ นายวิโรจน  วงศวุฒิ 

 ๓๙๔ นายวิวัฒน  คําเมือง 

 ๓๙๕ นายวิสิทธิ์  นักเพียร 

 ๓๙๖ นายวิสุทธิ์  สะรีรส 

 ๓๙๗ นายวิสุทธิ์  สุวรรณ 

 ๓๙๘ นายวีรกุล  เชื้อมหาวัน 

 ๓๙๙ นายวีรพันธ  ซุยใจทัศน 

 ๔๐๐ นายวีรศักด์ิ  คําสุพรหม 

 ๔๐๑ นายวีระ  นาหิรัญ 

 ๔๐๒ นายวีระวิทย  ตะติยรัตน 

 ๔๐๓ นายวีระศักด์ิ  แพงโคตร 

 ๔๐๔ นายวีระศักด์ิ  ไพศาลธรรม 

 ๔๐๕ นายวุฒิพงค  ปทมา 

 ๔๐๖ นายศรัณย  พงศภราดร 

 ๔๐๗ นายศรายุทธ  จันทรหอม 

 ๔๐๘ นายศราวุฒิ  แดงศรี 

 ๔๐๙ นายศรีจันทร  คําเกิด 

 ๔๑๐ นายศรีนวล  พิมพแกว 

 ๔๑๑ นายศรีรัตน  สิงหศรี 

 ๔๑๒ นายศักด์ิเกษม  โชติชนะ 

 ๔๑๓ นายศิริ  นิลสวัสด์ิ 

 ๔๑๔ นายศิริวัฒน  มวงนอย 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๑๕ นายศีลชัย  พวงเพชร 

 ๔๑๖ นายศุภชัย  แกวปลั่ง 

 ๔๑๗ นายศุภชัย  เงินโต 

 ๔๑๘ นายสกนธ  เทพทอง 

 ๔๑๙ นายสกล  ศิริคํา 

 ๔๒๐ นายสงวน  หมั่นไร 

 ๔๒๑ นายสถาพร  ขนุนกอน 

 ๔๒๒ นายสถิต  โพธิ์เย็น 

 ๔๒๓ นายสถิตย  สมบัติเจริญ 

 ๔๒๔ นายสนชัย  รอบคอบพรมราช 

 ๔๒๕ นายสนธยา  สดใส 

 ๔๒๖ นายสนอง  ลือใจ 

 ๔๒๗ นายสนั่น  โลหิตธาดา 

 ๔๒๘ นายสนิท  มีงาม 

 ๔๒๙ นายสนิท  วรรณภักดี 

 ๔๓๐ นายสม  ปามา 

 ๔๓๑ นายสมเกียรติ  มีทองคํา 

 ๔๓๒ นายสมเกียรติ  แสงมงกุฎ 

 ๔๓๓ นายสมควร  ขวัญใจ 

 ๔๓๔ นายสมควร  บุญเกิด 

 ๔๓๕ นายสมควร  มาเครือ 

 ๔๓๖ นายสมคิด  ใจชนะ 

 ๔๓๗ นายสมเคียง  สมศรี 

 ๔๓๘ นายสมจิตร  ประนม 

 ๔๓๙ นายสมจิตร  เพ็งแจมศรี 

 ๔๔๐ นายสมชาติ  ลักษณะเพชร 

 ๔๔๑ นายสมชาย  เกงกาจ 

 ๔๔๒ นายสมชาย  แกวตุมกา 

 ๔๔๓ นายสมชาย  เจริญศรีศิริพงษ 

 ๔๔๔ นายสมชาย  ทองยา 

 ๔๔๕ นายสมชาย  บุญมาก 

 ๔๔๖ นายสมชาย  ปานขาว 

 ๔๔๗ นายสมชาย  วังวิเศษ 

 ๔๔๘ นายสมชาย  แสนสวาท 

 ๔๔๙ นายสมชาย  อําไพวรรณ 

 ๔๕๐ นายสมโชค  บุญติด 

 ๔๕๑ นายสมโชค  เรืองรัตน 

 ๔๕๒ นายสมทบ  กุหลาบศรี 

 ๔๕๓ นายสมนึก  กลิ่นเพ็ชร 

 ๔๕๔ นายสมนึก  ทรัพยประเสริฐ 

 ๔๕๕ นายสมนึก  ทานัน 

 ๔๕๖ นายสมนึก  เปลงผึ่ง 

 ๔๕๗ นายสมนึก  พุมแกว 

 ๔๕๘ นายสมนึก  เพชรสน 

 ๔๕๙ นายสมนึก  มะลิทอง 

 ๔๖๐ นายสมนึก  ใยพันธ 

 ๔๖๑ นายสมบัติ  นามวงษสา 

 ๔๖๒ นายสมบัติ  บรรจงปรุ 

 ๔๖๓ นายสมบุญ  พรหมศิริ 

 ๔๖๔ นายสมบุญ  ภิญโญสูงเนิน 

 ๔๖๕ นายสมบุญ  ภูตาสืบ 

 ๔๖๖ นายสมบูรณ  โนโชติ 
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 ๔๖๗ นายสมบูรณ  สมสุข 

 ๔๖๘ นายสมบูรณ  หลานอย 

 ๔๖๙ นายสมพงค  จันทฤทธิ์ 

 ๔๗๐ นายสมพงศ  เพียรธัญญากรณ 

 ๔๗๑ นายสมพงษ  ภาคาสี 

 ๔๗๒ นายสมพงษ  มุทุตา 

 ๔๗๓ นายสมพร  วงศที 

 ๔๗๔ นายสมพล  มั่งวงค 

 ๔๗๕ จาสิบเอก  สมพล  เส่ียงตรง 

 ๔๗๖ นายสมพิศ  สุวรรณชาตรี 

 ๔๗๗ นายสมภพ  นุมนอย 

 ๔๗๘ นายสมมาท  หนูยก 

 ๔๗๙ นายสมยศ  แผเผนทอง 

 ๔๘๐ นายสมยศ  วงศสุข 

 ๔๘๑ นายสมร  จันทฤทธิ์ 

 ๔๘๒ นายสมรวย  เซนเครือ 

 ๔๘๓ นายสมโรจน  แสนทวีสุข 

 ๔๘๔ นายสมศรี  วงษาชัย 

 ๔๘๕ นายสมศักด์ิ  แกวนาคแนว 

 ๔๘๖ นายสมศักด์ิ  ขําพิมพ 

 ๔๘๗ นายสมศักด์ิ  ฉํ่าแฉลม 

 ๔๘๘ นายสมศักด์ิ  แชมรัมย 

 ๔๘๙ นายสมศักด์ิ  ดานขุนทด 

 ๔๙๐ นายสมศักด์ิ  แตงโหงว 

 ๔๙๑ นายสมศักด์ิ  ทิมอุบล 

 ๔๙๒ นายสมศักด์ิ  เนตรสวาง 

 ๔๙๓ นายสมศักด์ิ  บุญยศย่ิง 

 ๔๙๔ นายสมศักด์ิ  ปกษาพันธุ 

 ๔๙๕ นายสมศักด์ิ  ผะอบทอง 

 ๔๙๖ นายสมศักด์ิ  พรมตะ 

 ๔๙๗ นายสมศักด์ิ  เวชกิจ 

 ๔๙๘ นายสมศักด์ิ  สุคนธรัตน 

 ๔๙๙ นายสมศักด์ิ  หุนบุญ 

 ๕๐๐ นายสมสุข  อังสุวร 

 ๕๐๑ นายสมหมาย  พะสระนอย 

 ๕๐๒ นายสมอน  ศรีพลกรัง 

 ๕๐๓ นายสมาน  คําหนูไทย 

 ๕๐๔ นายสมาน  ใบแสง 

 ๕๐๕ นายสมาน  รมโพธิ์ชี 

 ๕๐๖ นายสมาน  ศรีสกุล 

 ๕๐๗ นายสมิง  ใจเพร็งบุตร 

 ๕๐๘ นายสยาม  ผลศิริ 

 ๕๐๙ นายสรชัย  ดอกหอมกลาง 

 ๕๑๐ นายสวัสด์ิ  หอมชะเอม 

 ๕๑๑ นายสวาท  เสือกลั่น 

 ๕๑๒ นายสวิง  จันทรดี 

 ๕๑๓ นายสวิง  เมืองเมฆ 

 ๕๑๔ นายสหัส  สุดสายตรวจ 

 ๕๑๕ นายสอนศักด์ิ  กันตะ 

 ๕๑๖ นายสังวาลย  ทั่งทอง 

 ๕๑๗ นายสังเวียน  ล้ิมต้ิว 

 ๕๑๘ นายสัญญลักษณ  พิมพา 
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 ๕๑๙ นายสัญทชัย  ชัยบุรินทร 

 ๕๒๐ นายสันติ  ฃลายนนาวิน 

 ๕๒๑ นายสัมฤทธิ์  เจตคุ 

 ๕๒๒ นายสามารถ  ย้ิมแยม 

 ๕๒๓ นายสายชอ  สงวนชีพ 

 ๕๒๔ นายสายยัน  อองรุงเรือง 

 ๕๒๕ นายสายัณห  รัตนดากุล 

 ๕๒๖ นายสํานวน  จุมพิตร 

 ๕๒๗ นายสํารวม  ไพรจิตร 

 ๕๒๘ นายสํารวย  ทองคําแท 

 ๕๒๙ นายสํารวย  มวงแปน 

 ๕๓๐ นายสํารวย  ไววอง 

 ๕๓๑ นายสําราญ  เจริญสุข 

 ๕๓๒ นายสําราญ  ทองนุม 

 ๕๓๓ นายสําราญ  พรสุรัตน 

 ๕๓๔ นายสําราญ  มวงเขียว 

 ๕๓๕ นายสําราญ  สาลี 

 ๕๓๖ นายสําเริง  คลายสุบรรณ 

 ๕๓๗ นายสําเริง  คําทองทิพย 

 ๕๓๘ นายสิทธิชัย  เจะอุบง 

 ๕๓๙ นายสิทธเิดช  เกตุรวง 

 ๕๔๐ นายสืบพงษ  เกิดรุง 

 ๕๔๑ นายสุขคํา  สิริปุมแปง 

 ๕๔๒ นายสุจิต  บุญมี 

 ๕๔๓ นายสุชาติ  มีชิน 

 ๕๔๔ นายสุชาติ  สุทธิลักษณ 

 ๕๔๕ นายสุชิน  นามเสถียร 

 ๕๔๖ นายสุดใจ  พานแกว 

 ๕๔๗ นายสุดชา  ธรรมรัง 

 ๕๔๘ นายสุทธิพงษ  ทาริวงศ 

 ๕๔๙ นายสุทธิพงษ  นุมอินทร 

 ๕๕๐ นายสุทัศน  บุญฤทธิ์ 

 ๕๕๑ นายสุทัศน  รัตนเนนท 

 ๕๕๒ นายสุทัศน  สโมสร 

 ๕๕๓ นายสุทัศน  สิงหะภักดี 

 ๕๕๔ นายสุทิน  บัวยินดี 

 ๕๕๕ นายสุเทพ  คุณสมบัติ 

 ๕๕๖ นายสุเทพ  จันทรบัว 

 ๕๕๗ นายสุเทพ  ชื่นพจน 

 ๕๕๘ นายสุเทพ  เทียนชัย 

 ๕๕๙ นายสุเทพ  พงษชะอุมดี 

 ๕๖๐ นายสุเทพ  เสถียรพักตร 

 ๕๖๑ นายสุธรรม  จันทสุวรรณ 

 ๕๖๒ นายสุธีร  ฉํ่านิตย 

 ๕๖๓ นายสุนทร  กลิ่นหอม 

 ๕๖๔ นายสุนทร  ตัณศลารักษ 

 ๕๖๕ นายสุนทร  บุญแจม 

 ๕๖๖ นายสุนทร  อัครกลาง 

 ๕๖๗ นายสุนทร  อินขัด 

 ๕๖๘ นายสุนันท  รามณรงค 

 ๕๖๙ นายสุเนตร  จันทรสุข 

 ๕๗๐ นายสุพจน  รอดยอย 
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 ๕๗๑ นายสุพจน  ระเบียบดี 

 ๕๗๒ นายสุพร  ใจธรรม 

 ๕๗๓ นายสุพล  สมพิงค 

 ๕๗๔ นายสุพัฒชัย  นาคอน 

 ๕๗๕ นายสุรชัย  ณ  สงขลา 

 ๕๗๖ นายสุรพงษ  ขันธิกุล 

 ๕๗๗ นายสุรพงษ  อรรคราช 

 ๕๗๘ นายสุรศักด์ิ  เดชสุริยันต 

 ๕๗๙ นายสุรศักด์ิ  เพชรเลี่ยม 

 ๕๘๐ นายสุรศักด์ิ  สิทธิวงค 

 ๕๘๑ นายสุรินทร  เกิดพร 

 ๕๘๒ นายสุรินทร  คลายปาน 

 ๕๘๓ นายสุรินทร  จันทนา 

 ๕๘๔ นายสุรินทร  ดาวนุไร 

 ๕๘๕ นายสุรินทร  เพ็ชรัตน 

 ๕๘๖ นายสุรินทร  มุสิเกตุ 

 ๕๘๗ นายสุรินทร  อยูไทย 

 ๕๘๘ นายสุวรรณ  บริรักษ 

 ๕๘๙ นายสุวรรณ  มีศรี 

 ๕๙๐ นายสุวัชร  ทอนสระนอย 

 ๕๙๑ นายสุวัฒน  กลอมแสง 

 ๕๙๒ นายสุวิทย  สวนเอก 

 ๕๙๓ นายสุวิรุฬห  ภูพวง 

 ๕๙๔ นายสุเวทย  อินทรพรหม 

 ๕๙๕ นายเสง่ียม  สิงคเสลิตร 

 ๕๙๖ นายเสฎฐวุฒิ  โสดามรรค 

 ๕๙๗ นายเสนาะ  เปยมฤกษ 

 ๕๙๘ นายเสนาะ  ราชสีห 

 ๕๙๙ นายเสริมพันธ  สุพลจิตร 

 ๖๐๐ นายเสรี  ประคองดี 

 ๖๐๑ นายเสรี  ปะดุกา 

 ๖๐๒ นายเสรี  อุนพันธ 

 ๖๐๓ นายเสวก  ปลั่งดี 

 ๖๐๔ นายเสวตร  บุญครุฑ 

 ๖๐๕ นายแสงจันทร  สุมารสิงห 

 ๖๐๖ นายโสภณ  แสงศิริ 

 ๖๐๗ นายไสว  ชัยแสง 

 ๖๐๘ นายหนูย่ิง  อายุออน 

 ๖๐๙ นายหวล  ชอมสระนอย 

 ๖๑๐ นายหิรัญ  กลิ่นหาวหาญ 

 ๖๑๑ นายเหรียญ  คลุมกระโทก 

 ๖๑๒ นายองคการ  พิมพลีชัย 

 ๖๑๓ นายอดิศักด์ิ  อินโต 

 ๖๑๔ นายอดุลย  คําวาง 

 ๖๑๕ นายอดุลย  หลานหมาด 

 ๖๑๖ นายอนันต  เขมะไชยเวช 

 ๖๑๗ นายอนันต  เงินชูศรี 

 ๖๑๘ นายอนันต  พิกุลทอง 

 ๖๑๙ นายอนันต  สุรินทร 

 ๖๒๐ นายอภัย  จันทุดม 

 ๖๒๑ นายอภิชัย  นอยทาชาง 

 ๖๒๒ นายอภิสัตยา  นาเลาห 
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 ๖๒๓ นายอมร  กีรติกุลวิวัฒน 

 ๖๒๔ วาที่รอยตรี  อรรถพร  ศรแสง 

 ๖๒๕ นายอรรถพล  กมลยะบุตร 

 ๖๒๖ นายอรรถพล  ปยจันทร 

 ๖๒๗ นายอรรถพล  เวชกระเวน 

 ๖๒๘ นายอรรถวิทย  เพชรสงค 

 ๖๒๙ นายอรัญ  สุขคลาย 

 ๖๓๐ นายอรุณ  มะปรางพันธ 

 ๖๓๑ นายอรุณ  สวางพงศ 

 ๖๓๒ นายอรุณ  สิทธิปกรณ 

 ๖๓๓ นายอรุณ  อุมออง 

 ๖๓๔ นายอะหยาด  อนันทอภิพงษ 

 ๖๓๕ นายอัครพล  ศิรินนท 

 ๖๓๖ นายอับดุลหมาดหยิด  เกปน 

 ๖๓๗ นายอับดุลอารีม  แวสุหลง 

 ๖๓๘ นายอากาศ  รักสนิท 

 ๖๓๙ นายอาคม  อัตริ 

 ๖๔๐ นายอาจหาญ  จิตรีงาม 

 ๖๔๑ นายอาทิตย  วรรณศรี 

 ๖๔๒ นายอายิ  สะอิสะ 

 ๖๔๓ นายอายุ  สาเหาะ 

 ๖๔๔ นายอารัญ  อนุเคราะห 

 ๖๔๕ นายอํานวย  โฆสาสี 

 ๖๔๖ นายอํานาจ  ทองอราม 

 ๖๔๗ นายอํานาจ  พรอมมูล 

 ๖๔๘ นายอํานาจ  มิ่งเมือง 

 ๖๔๙ นายอํานาจ  ใยงูเหลือม 

 ๖๕๐ นายอิทธิกร  โตวัฒนา 

 ๖๕๑ นายอินทร  คําปา 

 ๖๕๒ นายอินหวัน  สุยะวา 

 ๖๕๓ นายอุโฆษ  พรหมาคม 

 ๖๕๔ นายอุดม  กันทะตา 

 ๖๕๕ นายอุดม  แกวนุช 

 ๖๕๖ นายอุดมพร  พูลเพิ่ม 

 ๖๕๗ นายอุดมศักด์ิ  เพยพัด 

 ๖๕๘ นายอุดร  บุญถนอม 

 ๖๕๙ นายอุดร  ไมจีน 

 ๖๖๐ นายอุทาน  แสนแกว 

 ๖๖๑ นายอุนทา  บัวแกว 

 ๖๖๒ นายเอี่ยม  ธุระพันธ 

 ๖๖๓ นายแอม  ทุนิจ 

 ๖๖๔ นายโอภาส  เทพวัน 

 ๖๖๕ นายโอภาส  แสนมหาไชย 

 ๖๖๖ นายโอฬาร  อบเชย 

 ๖๖๗ นายฮามะ  เจะเลาะ 

 ๖๖๘ นางกรองแกว  เปฏะพันธ 

 ๖๖๙ นางกันยารัตน  คงอินทร 

 ๖๗๐ นางกิมเช็ง  เกิดแยม 

 ๖๗๑ นางเกศรินทร  บุญเย้ือน 

 ๖๗๒ นางขจรศรี  อินตะ 

 ๖๗๓ นางขวัญชีวา  เชียงคอน 

 ๖๗๔ นางสาวเครือวัลย  เรืองเกษม 
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 ๖๗๕ นางสาวจรรยา  อินทรผล 

 ๖๗๖ นางจารุวรรณ  ฉลาดลน 

 ๖๗๗ นางเจริญพร  ชูศรี 

 ๖๗๘ นางชุลีวรรณ  ชูตระกูล 

 ๖๗๙ นางดารา  บุญสํา 

 ๖๘๐ นางดุษฎี  หลาหนู 

 ๖๘๑ นางเดือน  ขาวละออ 

 ๖๘๒ นางตุกตา  เข่ืองศิริกุล 

 ๖๘๓ นางทองแถม  กาญจนดุล 

 ๖๘๔ นางธันยพัฒน  แกวละเอียด 

 ๖๘๕ นางสาวนงนุช  เหลาตระกูล 

 ๖๘๖ นางนภา  ตาระชีพ 

 ๖๘๗ นางนวพร  นิราพาธ 

 ๖๘๘ นางนวลทิพย  ปญญาไว 

 ๖๘๙ นางนันทนา  นันทจินดา 

 ๖๙๐ นางนันทริกา  จุลกระเศียร 

 ๖๙๑ นางน้ําคาง  นุชประไพ 

 ๖๙๒ นางนิยม  กล่ํามวง 

 ๖๙๓ นางบุญจันทร  ไชยเรือน 

 ๖๙๔ นางบุญปรุง  ดําสุวรรณ 

 ๖๙๕ นางบุบผา  นิเวศธนะ 

 ๖๙๖ นางบุษบา  เขาแกว 

 ๖๙๗ นางสาวบุหลัน  พุทธวงค 

 ๖๙๘ นางประทุม  แจมใส 

 ๖๙๙ นางประทุม  อินตะมูล 

 ๗๐๐ นางประพิศ  เรืองเดช 

 ๗๐๑ นางประไพ  ศรีรัตนารุงเรือง 

 ๗๐๒ นางประเสริฐ  ฉายอรุณ 

 ๗๐๓ นางปยนุช  พงษออ 

 ๗๐๔ นางปยาภรณ  มยูรกุล 

 ๗๐๕ นางพรทิพย  อาจศรี 

 ๗๐๖ นางสาวพรรณี  พลับรูการ 

 ๗๐๗ นางพัฒนียา  ขาวสอาด 

 ๗๐๘ นางสาวพูลสิน  ศิลปชัย 

 ๗๐๙ นางเพ็ญศรี  งามเหลือ 

 ๗๑๐ นางภาวิณี  เปรมศรี 

 ๗๑๑ นางมณฑา  กระบวนแสง 

 ๗๑๒ นางมยุรี  เอี่ยมสอาด 

 ๗๑๓ นางมลิวัลย  ภักดี 

 ๗๑๔ นางมัควาน  มาลัยหอม 

 ๗๑๕ นางมาลี  ศรีสวัสด์ิ 

 ๗๑๖ นางยุพิน  ชูชอบ 

 ๗๑๗ นางยุพิน  ยอดดําเนิน 

 ๗๑๘ นางเยาวดี  จันทรมูล 

 ๗๑๙ นางรังษิกรณ  วิศาลกิจ 

 ๗๒๐ นางรัญญา  สุภา 

 ๗๒๑ นางรัตนา  หอมกลิ่น 

 ๗๒๒ นางรุงนภา  กองพรหม 

 ๗๒๓ นางละมอม  อุปมนต 

 ๗๒๔ นางลัดดา  สุขสุเหิม 

 ๗๒๕ นางวราภรณ  อุณหะชาติ 

 ๗๒๖ นางวิไล  พวงเสน 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่   ๑๒) 
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 ๗๒๗ นางสมคิด  คุมศรี 

 ๗๒๘ นางสาวสมบูรณ  ราชบําเพิง 

 ๗๒๙ นางสมศรี  แจมประเสริฐ 

 ๗๓๐ นางสาวสอิ้ง  ทองพุฒน 

 ๗๓๑ นางสายใจ  ไมนอยทรัพย 

 ๗๓๒ นางสายใจ  อินตะ 

 ๗๓๓ นางสายหยุด  พรหมรักษา 

 ๗๓๔ นางสําราญ  แกวใหญ 

 ๗๓๕ นางสุกาญจน  จิตสวาท 

 ๗๓๖ นางสาวสุขศรี  บุญประสพ 

 ๗๓๗ นางสุคนธ  ปนบบุผา 

 ๗๓๘ นางสาวสุจิตรา  เจริญจิตร 

 ๗๓๙ นางสุจินดา  มาตรนอก 

 ๗๔๐ นางสุดารัตน  คลายปาน 

 ๗๔๑ นางสาวสุทิพร  นุชปน 

 ๗๔๒ นางสุนทรี  ลือประเสริฐ 

 ๗๔๓ นางสุมาลี  ใจณวรรณ 

 ๗๔๔ นางแสงทอง  มานะย่ิง 

 ๗๔๕ นางสาวโสพิศ  นิกรติณชาติ 

 ๗๔๖ นางโสภา  ฉันทนาธํารงคลิน 

 ๗๔๗ นางโสภี  ทับทิมพลาย 

 ๗๔๘ นางอนัน  คุมครอง 

 ๗๔๙ นางอมร  เวชคง 

 ๗๕๐ นางอมลมณี  พูลนวม 

 ๗๕๑ นางอรสา  อํามฤต 

 ๗๕๒ นางอารีย  หมีทอง 

 ๗๕๓ นางอําไพ  กลิ่นขจร 

 ๗๕๔ นางสาวอุบล  อภัยรัตน 

 ๗๕๕ นางอุไรรัตน  กาฬสุวรรณ 

 ๗๕๖ นางอุษา  โกทอง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๒๓  ราย) 

 ๑ นายกําพล  รุจิทิพย 

 ๒ นายเกรียงศักด์ิ  ทองธรรมชาติ 

 ๓ นายขวัญชัย  เมืองบุญ 

 ๔ นายชลอ  เพ็งละมูล 

 ๕ นายชวลิต  ศรีคําขลิบ 

 ๖ นายชัชวาล  ศรีรักษา 

 ๗ นายชารี  วิลานันท 

 ๘ นายชูชาติ  ชอบดวยไถ 

 ๙ นายชูชาติ  สิทธิเขตการ 

 ๑๐ นายฐาปน  โสมนิกขะ 

 ๑๑ นายณรงค  เขมนเขตรกิจ 

 ๑๒ นายดําเนิน  ล้ีพล 

 ๑๓ นายดํารง  แนนสันเทียะ 

 ๑๔ นายดํารัส  บรรคําเทา 

 ๑๕ นายดิเรก  แกวลอมกาย 

 ๑๖ นายดิศกุล  กองอังภาพ 

 ๑๗ นายดุลเลาะ  มะแซ 

 ๑๘ นายดูล  ทิพยสังข 

 ๑๙ นายเดชา  ชนะชัย 

 ๒๐ นายถวิล  คุลี 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่   ๑๒) 
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 ๒๑ นายถาวร  อรุณโณ 

 ๒๒ นายทรงศักด์ิ  ศิริวรรณ 

 ๒๓ นายทวน  เกตพันธ 

 ๒๔ นายทวิช  เพ็งวิชัย 

 ๒๕ นายทวีป  อินทรจิตร 

 ๒๖ นายทองดี  ไลไธสง 

 ๒๗ นายทิวาพร  ใจเฉ่ือย 

 ๒๘ นายเทอดศักด์ิ  พุมอยู 

 ๒๙ นายเทียนชัย  หนิมพานิช 

 ๓๐ นายธงชัย  เดชพงษ 

 ๓๑ นายธนกร  ขันธโสภา 

 ๓๒ นายธนากร  นาคพยนต 

 ๓๓ นายธรรมเนียม  สาศรีรัตน 

 ๓๔ นายธรรมรัตน  เริงปรีดารมย 

 ๓๕ นายธเรศ  เนตรสูงเนิน 

 ๓๖ นายธวัช  แกวประดิษฐ 

 ๓๗ นายธวัช  ใยออน 

 ๓๘ นายธวัชชัย  พุมบานยาง 

 ๓๙ นายธวัชชัย  สืบประดิษฐ 

 ๔๐ นายธวิช  สุจรูญ 

 ๔๑ นายธานัง  นิลพันธ 

 ๔๒ นายธรีะ  คลอยเอี่ยม 

 ๔๓ นายนพดล  ผลจักร 

 ๔๔ นายนรินทร  สกุลศรีจินดา 

 ๔๕ นายนริศ  จํารัสรักษ 

 ๔๖ นายนาวิน  อินทิแสง 

 ๔๗ นายนิติ  นาคคลาย 

 ๔๘ นายนิพนธ  จันทรบาง 

 ๔๙ นายนิวัติ  เจริญพร 

 ๕๐ นายนิสิทธิ์  ชาบรรดิษฐ 

 ๕๑ นายนุกูล  ลักษมีมณีรัตน 

 ๕๒ นายนุย  ยอดรักษ 

 ๕๓ นายบัญญัติ  พันสารคาม 

 ๕๔ นายบัณฑิต  พันธะศรี 

 ๕๕ นายบัวพา  วงคลอม 

 ๕๖ นายบํารุงศีล  แกวมี 

 ๕๗ นายบุญเกิด  กังวาล 

 ๕๘ นายบุญชวย  แจงสวาง 

 ๕๙ นายบุญชวย  นะรา 

 ๖๐ นายบุญชวย  สุขศรีทอง 

 ๖๑ นายบุญชอบ  รักกิ้มหอย 

 ๖๒ นายบุญเตือน  เปยแกว 

 ๖๓ นายบุญถึง  เตนปกษี 

 ๖๔ นายบุญเถิง  จุย 

 ๖๕ นายบุญมา  ฉายา 

 ๖๖ สิบตรี  บุญมี  พรมหลอ 

 ๖๗ นายบุญยฤทธิ์  รักษาสกุล 

 ๖๘ นายบุญลือ  อินโต 

 ๖๙ นายบุญเลิศ  ธรรมศิลป 

 ๗๐ นายบุญเลิศ  ศรียะสัตย 

 ๗๑ นายบุญสม  ชัยปาน 

 ๗๒ นายบุดสา  หลานวงศ 
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 ๗๓ นายบุตร  ขะวิลัย 

 ๗๔ นายประดับ  รอดคง 

 ๗๕ นายประนนท  อุนาวงค 

 ๗๖ นายประพัฒน  ชมสูง 

 ๗๗ นายประพันธ  มูลจะคํา 

 ๗๘ นายประพิศ  ลาพิงค 

 ๗๙ นายประภาษ  เพชรประพันธ 

 ๘๐ นายประยงค  เพิ่มทวี 

 ๘๑ นายประวิทย  เจริญลาภ 

 ๘๒ นายประวิทย  ทัศติวงษ 

 ๘๓ นายประสงค  ลือชา 

 ๘๔ นายประสพ  เวชกิจ 

 ๘๕ นายประสาท  คําปง 

 ๘๖ นายประสาท  จินตนา 

 ๘๗ นายประสาท  แสงสวาง 

 ๘๘ นายประสิทธิ์  ทองแทง 

 ๘๙ นายประสิทธิ์  สกุลเกียรติกอง 

 ๙๐ นายประเสริฐ  คุณปญญา 

 ๙๑ นายประเสริฐ  เถื่อนเทพ 

 ๙๒ นายประเสริฐ  บุญใช 

 ๙๓ นายปริญญา  มีสําลี 

 ๙๔ นายปรินทร  ทองหลิม 

 ๙๕ สิบตรี  ปญญา  ประสานญาติ 

 ๙๖ นายปน  คุณแสน 

 ๙๗ นายปุณณลักขณ  พรประสิทธิ์ 

 ๙๘ นายเปยก  โพนเกาะ 

 ๙๙ นายเปยน  ไชยปาน 

 ๑๐๐ นายพงคธร  จวนแจง 

 ๑๐๑ นายพงศธร  พงษบุญยืน 

 ๑๐๒ นายพงศภัค  ชุนเชิด 

 ๑๐๓ นายพงษศักด์ิ  นารีรักษ 

 ๑๐๔ นายพรพิศ  อะทุน 

 ๑๐๕ นายพรอนันต  ปนทะสทิธิ์ 

 ๑๐๖ นายพายัพ  คุมทรัพย 

 ๑๐๗ นายพิชัย  เกิดจัน 

 ๑๐๘ นายพิชัย  เข็มนาค 

 ๑๐๙ นายพิบูลย  จันทรโท 

 ๑๑๐ นายพิพัฒน  ประทุมวัลย 

 ๑๑๑ นายพิศณุ  พระพรพรหม 

 ๑๑๒ นายพิสิทธิ์  มาลัยทอง 

 ๑๑๓ นายพูลศักด์ิ  แดงจัด 

 ๑๑๔ นายเพชรสุพรรณ  พิณพงษ 

 ๑๑๕ นายเพทาย  เปลี่ยนสมัย 

 ๑๑๖ นายไพจิตร  สมขลัง 

 ๑๑๗ นายไพฑูรย  พองคํา 

 ๑๑๘ นายไพทูล  อินาวัง 

 ๑๑๙ นายไพบูลย  สุมมาตย 

 ๑๒๐ นายไพบูลย  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๒๑ นายไพรัช  ปญญาดี 

 ๑๒๒ นายไพรัช  หร่ังแพ 

 ๑๒๓ นายไพโรจน  พฤทธิสาริกร 

 ๑๒๔ นายไพโรจน  พวงซอน 
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 ๑๒๕ นายไพโรจน  แสงฉิม 

 ๑๒๖ นายภราดร  ใจธรรม 

 ๑๒๗ นายภาสพร  ตันตราจิณ 

 ๑๒๘ นายภิญโญ  อภิรมยยานนท 

 ๑๒๙ นายภิรมย  ต๋ีชื่น 

 ๑๓๐ นายภูริวัจน  เลิศอารยกุล 

 ๑๓๑ นายมณี  เทียนแกว 

 ๑๓๒ นายมนตรี  สิงหทอง 

 ๑๓๓ นายมนัส  คลายเพียร 

 ๑๓๔ นายมนู  วนัชวงศ 

 ๑๓๕ นายมะกาตา  เล็งฮะ 

 ๑๓๖ นายมานพ  เจริญรอด 

 ๑๓๗ นายมานพ  วงศสละ 

 ๑๓๘ นายมานะ  ตระกูลรัมย 

 ๑๓๙ นายเมธา  ชิงชนะ 

 ๑๔๐ นายเมธี  ชื่นจิตร 

 ๑๔๑ นายยงยุทธ  ปนสุวรรณ 

 ๑๔๒ นายยงสุวัฒน  พุทธัง 

 ๑๔๓ นายยศ  นิลทะวงษ 

 ๑๔๔ นายยืนยงค  พุมมูล 

 ๑๔๕ นายยุทธชัย  วิเศษสุด 

 ๑๔๖ นายยุทธนา  เย่ียมเวช 

 ๑๔๗ นายยุทธพงค  สุนนทชัย 

 ๑๔๘ นายยุทธศักด์ิ  จงเก้ือตระกูล 

 ๑๔๙ นายรังสิต  แหลงอุโมงค 

 ๑๕๐ นายรัชพงศ  แกวศรีสังข 

 ๑๕๑ นายรัตนโชติ  เสาวรักษ 

 ๑๕๒ นายรัตน  จันทรสกุล 

 ๑๕๓ นายรุงโรจน  สุมมาตร 

 ๑๕๔ นายลือชัย  กาลวงศ 

 ๑๕๕ นายเลิศชัย  อุบลกาญจน 

 ๑๕๖ นายเลิศศักด์ิ  วงษสุวรรณ 

 ๑๕๗ นายวชิระ  รักใจซื่อสัตย 

 ๑๕๘ นายวรวิทย  ยศธสาร 

 ๑๕๙ นายวรวุฒิ  พงษประยูร 

 ๑๖๐ นายวฤทธิ์  เองซุน 

 ๑๖๑ นายวัชรินทร  สุสมบูรณ 

 ๑๖๒ นายวัฒนา  ธนโรจนวัฒน 

 ๑๖๓ นายวิจิตร  บุญกอน 

 ๑๖๔ นายวิชัย  จันทรสิงห 

 ๑๖๕ นายวิชัย  ทาทอง 

 ๑๖๖ นายวิชัย  แพรดํา 

 ๑๖๗ นายวิชัย  ศิลาขวา 

 ๑๖๘ นายวิชิต  บุดดีศรี 

 ๑๖๙ นายวิเชียร  รอยถิน 

 ๑๗๐ นายวิเชียร  วงคโต 

 ๑๗๑ นายวิเชียร  สุริกันทอง 

 ๑๗๒ นายวิทยา  ชินะ 

 ๑๗๓ นายวินัย  ทองขาว 

 ๑๗๔ นายวินัย  บัวสระ 

 ๑๗๕ นายวินัย  สามัคคี 

 ๑๗๖ นายวิรัช  สมองดี 
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 ๑๗๗ นายวิรัชย  มีสิทธิกุล 

 ๑๗๘ นายวิรัตน  หลงแกว 

 ๑๗๙ นายวิรัตนชัย  เสียงล้ํา 

 ๑๘๐ นายวิโรจน  ศรีจันทรพรม 

 ๑๘๑ นายวิวัฒน  ถาปะทะ 

 ๑๘๒ นายวิวัฒน  สังขะวร 

 ๑๘๓ นายวิศณุ  งวนสําอางค 

 ๑๘๔ นายวิศิษฎ  ปญญาไวย 

 ๑๘๕ นายวีรวัฒน  จ่ันเพิ้ง 

 ๑๘๖ นายวีระชัย  ไตรสุทธิ์ 

 ๑๘๗ นายวีระเดช  ศรีนันทกุล 

 ๑๘๘ นายวีระทัศน  ทุงพิมาย 

 ๑๘๙ นายวีระพนธ  คําทิพย 

 ๑๙๐ นายวีระศักด์ิ  สงวนงาม 

 ๑๙๑ นายวีระศักด์ิ  สวางศรี 

 ๑๙๒ นายวุฒิ  ไชยพงศ 

 ๑๙๓ นายศรีทน  อภิรักษ 

 ๑๙๔ นายศรีธร  ใหมตะวัน 

 ๑๙๕ นายศรียนต  นามธง 

 ๑๙๖ นายศรีวรรณ  กิติคํา 

 ๑๙๗ นายศักดา  ตองประสงค 

 ๑๙๘ นายศักด์ิชัย  ศักด์ิศิริ 

 ๑๙๙ นายศักด์ิชาย  บุญคํ้า 

 ๒๐๐ นายศักด์ิประเสริฐ  นิลไสล 

 ๒๐๑ นายศิริชล  แสนแกว 

 ๒๐๒ นายศิริชัย  บุญหลา 

 ๒๐๓ นายศุภกิต  เครืองหงษ 

 ๒๐๔ นายศุภชัย  เชื้อเหิม 

 ๒๐๕ นายศุภฤกษ  ออกสุข 

 ๒๐๖ นายสงกรานต  คุมศิริวงศ 

 ๒๐๗ นายสงบ  ทองจีน 

 ๒๐๘ นายสงวนศักด์ิ  เพชรศรีทอง 

 ๒๐๙ นายสงา  โพธิ์ษา 

 ๒๑๐ นายสถาพร  บุตรสาร 

 ๒๑๑ นายสถาพร  สุทธิสุวรรณ 

 ๒๑๒ นายสถิตย  ศรีลาด 

 ๒๑๓ นายสถิตย  สาใจ 

 ๒๑๔ นายสนั่น  คงราม 

 ๒๑๕ นายสมเกียรติ  สุวรรณโณ 

 ๒๑๖ นายสมควร  วันดี 

 ๒๑๗ นายสมคิด  ราโรจน 

 ๒๑๘ นายสมเจตน  ย่ิงสมบูรณ 

 ๒๑๙ นายสมใจ  เจริญอินทร 

 ๒๒๐ นายสมชาย  เครือบุญมา 

 ๒๒๑ นายสมชาย  เถาปฐม 

 ๒๒๒ นายสมชาย  นิลโชติ 

 ๒๒๓ นายสมชาย  ปนป 

 ๒๒๔ นายสมชาย  พวงภู 

 ๒๒๕ นายสมชาย  เพิ่มพูล 

 ๒๒๖ นายสมชาย  วัดนอย 

 ๒๒๗ นายสมเด็จ  ศรีแสงออน 

 ๒๒๘ นายสมทรง  พูนเพิ่ม 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๒๙ นายสมบัติ  สายน้ําเย็น 

 ๒๓๐ นายสมบุญ  พวงสมบัติ 

 ๒๓๑ นายสมบูรณ  จันทรจนา 

 ๒๓๒ นายสมบูรณ  ล้ิมสันติธรรม 

 ๒๓๓ นายสมปอง  วงษบุตร 

 ๒๓๔ นายสมพร  เขียวกุง 

 ๒๓๕ นายสมพร  จันทรคํา 

 ๒๓๖ นายสมมาตร  เรืองรักษ 

 ๒๓๗ นายสมยศ  ไทยแท 

 ๒๓๘ นายสมยศ  มั่นทรัพย 

 ๒๓๙ นายสมลักษณ  กุละ 

 ๒๔๐ นายสมศักด์ิ  เทียมเพชร 

 ๒๔๑ นายสมศักด์ิ  น้ําจันทร 

 ๒๔๒ นายสมศักด์ิ  พุทธสอน 

 ๒๔๓ นายสมหมาย  จันทรปรางค 

 ๒๔๔ นายสมหมาย  สายนะรา 

 ๒๔๕ นายสมาน  นิยมวงศ 

 ๒๔๖ นายสมาน  ศรีทิน 

 ๒๔๗ นายสยาม  เทียนดี 

 ๒๔๘ นายสฤษด์ิ  อุปมานะ 

 ๒๔๙ นายสลาง  ถาวร 

 ๒๕๐ นายสวย  พุกเขียว 

 ๒๕๑ นายสวาง  ศรีนวน 

 ๒๕๒ นายสอิ้ง  สีนวล 

 ๒๕๓ นายสัญญา  ฤทธิ์เต็ม 

 ๒๕๔ นายสาคร  มิตรจันทร 

 ๒๕๕ นายสาทิศ  อิ่มพันธ 

 ๒๕๖ นายสายยัน  มากลน 

 ๒๕๗ นายสายัณ  กันทอง 

 ๒๕๘ นายสาวิทย  สังขวรรณ 

 ๒๕๙ นายสําเนียง  เย็นแมน 

 ๒๖๐ นายสํารวย  ละมัยนิล 

 ๒๖๑ นายสิงหาญ  เงินเกลี้ยง 

 ๒๖๒ นายสิงหแกว  โนโชติ 

 ๒๖๓ นายสิทธิชัย  เกิดมาลัย 

 ๒๖๔ นายสิทธิชัย  แปงการิยา 

 ๒๖๕ นายสิทธิชัย  ไพรสันต 

 ๒๖๖ นายสิทธิพร  วิสมิตานนท 

 ๒๖๗ นายสินิวัฒน  บุญหลา 

 ๒๖๘ นายสุข  มาตรวังแสง 

 ๒๖๙ นายสุชาติ  พรหมมา 

 ๒๗๐ นายสุชาติ  อินฟาแสง 

 ๒๗๑ นายสุดใจ  วงศกาฬสินธุ 

 ๒๗๒ นายสุทธิ  เกิดโภคา 

 ๒๗๓ นายสุทธิพล  เกษมสุข 

 ๒๗๔ นายสุทน  สุขสวัสด์ิ 

 ๒๗๕ นายสุทะ  สวัสด์ิพงษ 

 ๒๗๖ นายสุทิน  ไชยวงศ 

 ๒๗๗ นายสุเทพ  บุรงค 

 ๒๗๘ นายสุธน  บุญสง 

 ๒๗๙ นายสุธี  บัวเพ็ชร 

 ๒๘๐ นายสุธี  เสสนนท 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๘๑ นายสุนจันทร  แสงรุงสวาง 

 ๒๘๒ นายสุนทร  ขําเอี่ยม 

 ๒๘๓ นายสุพจน  คะสีทอง 

 ๒๘๔ นายสุพจน  ตาคํา 

 ๒๘๕ นายสุพล  บัวแกว 

 ๒๘๖ นายสุพิศ  นอยสุวรรณ 

 ๒๘๗ นายสุภชัย  ไกรแกว 

 ๒๘๘ นายสุรชัย  ชัยชนะ 

 ๒๘๙ นายสุรชัย  โพธิ์ทอง 

 ๒๙๐ นายสุรชัย  ภาคบัว 

 ๒๙๑ นายสุรพงษ  อินทรทอง 

 ๒๙๒ นายสุรศักด์ิ  ยอดศรีเมือง 

 ๒๙๓ นายสุรัตน  เขียนสาร 

 ๒๙๔ นายสุรัตน  คงแปน 

 ๒๙๕ นายสุริชัยเดช  อุดมวงษ 

 ๒๙๖ นายสุริชาติ  ประชุมชัย 

 ๒๙๗ นายสุริยัน  สุขสละ 

 ๒๙๘ นายสุวรรณ  ศรีดี 

 ๒๙๙ นายสุวัฒน  จันสวาง 

 ๓๐๐ นายสุวัฒน  แจมใส 

 ๓๐๑ นายสุวัฒน  บุญมั่น 

 ๓๐๒ นายสุวัฒนชัย  จันทรแกว 

 ๓๐๓ นายสุวิทย  สมฤทธิ์ 

 ๓๐๔ นายเสถียร  วงศทองดี 

 ๓๐๕ นายเสนห  นิลนาค 

 ๓๐๖ นายเสริม  คุมอักษร 

 ๓๐๗ นายเสรีรัตน  ร่ืนอารมณ 

 ๓๐๘ นายแสวง  ติสองเมือง 

 ๓๐๙ นายแสวง  พูดเพราะ 

 ๓๑๐ นายโสภณ  หนอทอง 

 ๓๑๑ นายหมื่น  ผลจันทร 

 ๓๑๒ นายหลอด  ไตรยสุทธิ์ 

 ๓๑๓ นายอดิเทพ  คําชุม 

 ๓๑๔ นายอดุลย  ภูเตานิล 

 ๓๑๕ นายอดุลย  สุวรรณระ 

 ๓๑๖ นายอนุวัฒน  ปลั่งดี 

 ๓๑๗ นายอนุวัฒน  หลิมพลอย 

 ๓๑๘ นายอนุวัตร  ทิพยจักร 

 ๓๑๙ นายอนุศักด์ิ  ชะนะวิทย 

 ๓๒๐ นายอภิชาติ  ศรีแยม 

 ๓๒๑ นายอภิเดช  ทัพศิลา 

 ๓๒๒ นายอภิพล  นามเมือง 

 ๓๒๓ นายอภิศักด์ิ  แกวจันทร 

 ๓๒๔ นายอรัญ  โพธิ์จันทร 

 ๓๒๕ นายอรุณ  เพิ่มสุข 

 ๓๒๖ นายอรุณ  สมเรือง 

 ๓๒๗ นายอลงกต  ประทุมถิ่น 

 ๓๒๘ นายอัครเดช  เรืองใสสอง 

 ๓๒๙ นายอัมพร  เจตวัน 

 ๓๓๐ นายอาคม  เจริญวิวัฒนวงศ 

 ๓๓๑ นายอาคม  รักษาแกว 

 ๓๓๒ นายอํานาจ  เพชรอวม 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๓๓ นายอําพร  ทองสุข 

 ๓๓๔ นายอิทธิกร  ศรีสวัสด์ิ 

 ๓๓๕ นายอิทธิภาคย  บรรทัดเที่ยง 

 ๓๓๖ นายอุดมพร  เถาสุด 

 ๓๓๗ นายอุดมรัตน  บัวคําปอ 

 ๓๓๘ นายอุทัย  นิมิตร 

 ๓๓๙ นายเอกชัย  สันติสุข 

 ๓๔๐ นายเอิน  บัวคลาย 

 ๓๔๑ นายโอภาส  อุนใจ 

 ๓๔๒ นางเกศแกว  เกษียรสมทุร 

 ๓๔๓ นางคํานึง  มาลี 

 ๓๔๔ นางสาวจุรี  ขุนจิตใจ 

 ๓๔๕ นางชนิสา  ยินดีทรัพย 

 ๓๔๖ นางฐนิตา  ชมเดช 

 ๓๔๗ นางดวงนภา  แสนธิ 

 ๓๔๘ นางดวงเนตร  สมจิตร 

 ๓๔๙ นางตวงพร  วุฒิพิทักษสถาพร 

 ๓๕๐ นางสาวทองเครือ  สวางศรี 

 ๓๕๑ นางทิวา  ศรีเงินพันธุ 

 ๓๕๒ นางนงคราญ  ทองชล 

 ๓๕๓ นางนงอร  วิชาราช 

 ๓๕๔ นางนริศรา  ทาแทงทอง 

 ๓๕๕ นางนอย  คลายทุกข 

 ๓๕๖ นางนิตยา  ปญญาเรือง 

 ๓๕๗ นางสาวนิรมล  อุปวัตร 

 ๓๕๘ นางสาวบังอร  ยางงาม 

 ๓๕๙ นางบุญ  บุตวัน 

 ๓๖๐ นางบุญชู  สรอยนาค 

 ๓๖๑ นางบุญสงค  ทับแปน 

 ๓๖๒ นางปทุมทอง  ศรีวิเชียร 

 ๓๖๓ นางประภัสสร  ปลอดภัย 

 ๓๖๔ นางปรานอม  ศรีกัลยา 

 ๓๖๕ นางสาวปยาภรณ  การโมกข 

 ๓๖๖ นางพรรณิกา  พิมพา 

 ๓๖๗ นางพิกุล  อินทรปต 

 ๓๖๘ นางสาวภัทรมณ  อยางอิ่น 

 ๓๖๙ นางมณฑิรา  พงศเสวี 

 ๓๗๐ นางมณีจันทร  พรหมวงศา 

 ๓๗๑ นางสาวมะลิกา  สอนอาจ 

 ๓๗๒ นางสาวเยาวภา  ศรีสองฟา 

 ๓๗๓ นางรจนา  โรจนโกศล 

 ๓๗๔ นางรวงทอง  สินพรหมมา 

 ๓๗๕ นางสาวรัตนา  โปจุย 

 ๓๗๖ นางสาวรุงทิวา  สุขสิงห 

 ๓๗๗ นางรุงนภา  ยาโสภา 

 ๓๗๘ นางสาวรุงระวี  รอดบุญฤทธิ์ 

 ๓๗๙ นางสาวรุงรัจนา  ชูจิต 

 ๓๘๐ นางรุงสุรีย  โสภาเจริญ 

 ๓๘๑ นางวรรณา  เผนานนท 

 ๓๘๒ นางสาววรวรรณ  พลดงนอก 

 ๓๘๓ นางวันเพ็ญ  รอดทองเสน 

 ๓๘๔ นางวาลิกา  เอกวุธ 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๘๕ นางวิภารัตน  ศรีรัตน 
 ๓๘๖ นางวิมล  พลายโถ 
 ๓๘๗ นางวีณา  ไวทยการ 
 ๓๘๘ นางวีฬณพ  สุวรรณโน 
 ๓๘๙ นางศตพร  สายทอง 
 ๓๙๐ นางสาวศรัณยา  อิทธิพูล 
 ๓๙๑ นางศศิธร  จันทะนิตย 
 ๓๙๒ นางศศิวิมล  สมเพียร 
 ๓๙๓ นางสาวศิริพร  แกวเสนา 
 ๓๙๔ นางสาวศิริพร  บุญเกา 
 ๓๙๕ นางสาวศิริพรรณ  โสภณวงกูร 
 ๓๙๖ นางศิริรัตน  ศรีทรัพย 
 ๓๙๗ นางศุภร  มณีบาง 
 ๓๙๘ นางสงกา  อินทรักษ 
 ๓๙๙ นางสมถวิล  วรรณุรักษ 
 ๔๐๐ นางสมนึก  รอดบุญฤทธิ์ 
 ๔๐๑ นางสมบัติ  คลายสุบรรณ 
 ๔๐๒ นางสมบูรณ  พลายโถ 
 ๔๐๓ นางสาวสมบูรณ  มณีกุล 
 ๔๐๔ นางสาวสายสุนีย  สมาธิปญญา 

 ๔๐๕ นางสําเนียง  เชี่ยวธัญญกิจ 
 ๔๐๖ นางสํารัตน  ดิษกร 
 ๔๐๗ นางสําเร็จ  มุงคุณ 
 ๔๐๘ นางสิริกาญจน  จีนเต๊ียะ 
 ๔๐๙ นางสาวสิริลักษณ  ตาววัฒนา 
 ๔๑๐ นางสาวสุกัญญา  ออนกัน 
 ๔๑๑ นางสุดาภรณ  หนอแดง 
 ๔๑๒ นางสุนดา  วงคสุวรรณ 
 ๔๑๓ นางสุภาพร  ยาพิกุล 
 ๔๑๔ นางสุมาลี  คําหนูไทย 
 ๔๑๕ นางสุรางค  ผลเหม 
 ๔๑๖ นางสุรียพร  นามณี 
 ๔๑๗ นางสุวรรณ  อยูสุข 
 ๔๑๘ นางโสภา  จับรส 
 ๔๑๙ นางหทัยทิพย  ภักด์ิประไพ 
 ๔๒๐ นางอรัญญา  นพพลกรัง 
 ๔๒๑ นางสาวอรุณศรี  ทองรักษ 
 ๔๒๒ นางอารียา  เรืองหิรัญ 
 ๔๒๓ นางอําคา  จักรแกว 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายชุมพล  นครรัตน  ๒ นายพิชัย  นะระแสน 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายชัยวัช  เพียรรมทองไทย 
 ๒ นายพิเชษฐ  แกวสุวรรณ 

 ๓ นายสงเสริม  แสงฤทธิ์ 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๕  ราย) 

 ๑ นายเกษม  ภูมะดัน 

 ๒ นายณัฐอนันต  ชมภูบุตร 

 ๓ นายเทอดศักด์ิ  อาจแกว 

 ๔ นายเทิดศักด์ิ  ภูวชิรกุล 

 ๕ นายธงชัย  ชนะสิทธิ์ 

 ๖ นายธวัชชัย  ตรีกามน 

 ๗ นายธีรพล  จันทรมาศ 

 ๘ นายนิยม  จันทรออน 

 ๙ นายพนมพร  ดอนชัย 

 ๑๐ นายพันธเคลือ  อุนแทน 

 ๑๑ นายพิทยา  ฤโณปการ 

 ๑๒ นายพิรุณ  โอเอี่ยม 

 ๑๓ นายมนตรี  วิทยาฉายแสง 

 ๑๔ นายมนัส  ขุนลา 

 ๑๕ นายมานพ  นครหาญ 

 ๑๖ นายยงยุทธ  โพธิ์วรรณ 

 ๑๗ นายวัฒนศิริ  ศักด์ิสิริวัฒน 

 ๑๘ นายวีระศักด์ิ  ภูดอนนาง 

 ๑๙ นายวีระศักด์ิ  สระแกว 

 ๒๐ นายศักด์ิสิทธิ์  สมหมาย 

 ๒๑ นายศิรชัช  กรแกว 

 ๒๒ นายศิริพงษ  ศรีจันทร 

 ๒๓ นายสมบูรณ  ศรีทิพย 

 ๒๔ นายสมเสี้ยม  ซายกลาง 

 ๒๕ นายสวัสด์ิ  ทิพยสุมณฑา 

 ๒๖ นายสุเทพ  ไพรพฤกษา 

 ๒๗ นายสุนทร  คําดวงศรี 

 ๒๘ นายสุรชัย  ประสานเนตร 

 ๒๙ นายสุเวช  พรมโสภา 

 ๓๐ นายเสรี  ย้ิมแยม 

 ๓๑ นายหมุน  วารินทร 

 ๓๒ นายอธิภัทร  อักษรณรงค 

 ๓๓ นายอนันต  นิ่มคุม 

 ๓๔ นายอนุวัฒน  กลัดทอง 

 ๓๕ นายอภัย  วรรณบวร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายธีรพงศ  ณ  นาน  ๒ นายนพดล  ทรงประโคน 

กรมประมง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๘  ราย) 

 ๑ นายเกษม  มีณรงค 

 ๒ นายจินดา  สุขเจริญ 

 ๓ นายชัยพร  สวัสด์ิพงษ 

 ๔ นายชาตรี  เครือแกว 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕ นายชูชัย  ภูชัย 

 ๖ นายชูชีพ  สุขประเสริฐ 

 ๗ นายถนอม  ผินอินทร 

 ๘ นายแถม  บุญชม 

 ๙ นายธวัชชัย  ศรัทธานุศาสตร 

 ๑๐ นายธานิน  มหาศรัทธา 

 ๑๑ นายนุกูล  มากล้ํา 

 ๑๒ นายประดิษฐ  ชัยโชค 

 ๑๓ นายประวีณ  แกวบัว 

 ๑๔ นายประเวช  สุขพอดี 

 ๑๕ นายผจญ  สงตาย 

 ๑๖ นายพีรพัฒน  สมัครเขตรการ 

 ๑๗ นายมณี  อดุลรัมย 

 ๑๘ นายวัชรินทร  เริงธรรม 

 ๑๙ นายวิจิตร  สุภารี 

 ๒๐ นายวิฑูรย  ย้ิมศรี 

 ๒๑ นายศรีเมือง  จันทะวารีย 

 ๒๒ นายสมเกียรติ  วนินทราดุลย 

 ๒๓ นายสมศักด์ิ  เขจรรักษ 

 ๒๔ นายสันติ  กิจจานนท 

 ๒๕ นายสายัณห  จักรกาญจน 

 ๒๖ นายสุระโชค  ตันประดิษฐ 

 ๒๗ นายสุวิทย  อุดมลาภ 

 ๒๘ นางสาวสุธัญญา  รัตนพันธุ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๑  ราย) 

 ๑ นายโชคชัย  หลวงวรรณา 

 ๒ นายดวง  เอี่ยมกลาหาญ 

 ๓ นายถวัล  พินศิริกุล 

 ๔ นายทวีป  ทรัพยนุช 

 ๕ นายทวีศักด์ิ  เหมือนจันทรนุม 

 ๖ นายทองมวน  คันธภูมิ 

 ๗ นายนนทวัชร  สังฆติ 

 ๘ นายบุญประเสริฐ  ดวงแสง 

 ๙ นายปกรณ  พรหมนนท 

 ๑๐ นายประจวบ  พันธุเดช 

 ๑๑ นายประดิษฐ  แจงประเสริฐ 

 ๑๒ นายประสิทธิ์  ทะลิหาญ 

 ๑๓ นายประเสริฐ  ทองวิจิตร 

 ๑๔ นายปรีชากรณ  มีเงิน 

 ๑๕ นายปญญา  เจริญสวัสด์ิ 

 ๑๖ นายพงษศักด์ิ  สารภี 

 ๑๗ นายพงษศักด์ิ  อาจหาญ 

 ๑๘ นายยงยุทธ  ศรีดวง 

 ๑๙ นายวิเชียร  สมบัติอรุณ 

 ๒๐ นายศรีไพร  พันธพงษ 

 ๒๑ นายสนาม  ผินอินทร 

 ๒๒ นายสมเคน  สามัคคี 

 ๒๓ นายสมจิต  สุขเกษม 

 ๒๔ นายสมชาย  ประเสริฐเขียว 

 ๒๕ นายสมยศ  กรอบกระจก 

 ๒๖ นายสมศักด์ิ  มั่นใจ 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๗ นายสาคร  ชางสอน 

 ๒๘ นายสายชล  พันธุประสิทธิ์ 

 ๒๙ นายสืบศักด์ิ  พวงแกว 

 ๓๐ นายสุข  คําพิมูล 

 ๓๑ นายสุรพงษ  เพ็ชรอินทร 

 ๓๒ นายสุรพงษ  สิงหพันธุ 

 ๓๓ นายสุรัตน  เอี่ยมพงศ 

 ๓๔ นายสุวัฒน  สรอยทอง 

 ๓๕ นายแสนเจริญ  แดงสวาง 

 ๓๖ นายไสว  โอชาวัฒน 

 ๓๗ นายอํานาจ  พุมย่ีหวา 

 ๓๘ นางชุติมา  เต็มคําพร 

 ๓๙ นางนวพร  อยูเปนสุข 

 ๔๐ นางสาวมนัสวินี  เกตุศักด์ิ 

 ๔๑ นางมะลิ  ศรัทธานุศาสตร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๑  ราย) 

 ๑ นายจักรพงค  เวียงวิเศษ 

 ๒ นายจํานันท  ออนทอง 

 ๓ นายเจตนา  จันทรเต็ม 

 ๔ นายเฉลิมพร  สงละออ 

 ๕ นายชัชชาย  ปาณปุณณัง 

 ๖ นายชัยภัทร  มีมงคล 

 ๗ นายชาติชาย  อมรสิน 

 ๘ นายชุมพล  พูลผล 

 ๙ นายชุษณปกษ  เอวะบุตร 

 ๑๐ นายถาวร  บุญสุข 

 ๑๑ นายเทอดศักด์ิ  ผุดวรรณา 

 ๑๒ นายธนู  แสงอรุณ 

 ๑๓ นายนพรัตน  เชื่อมขุนทศ 

 ๑๔ นายบํารุง  อินกอ 

 ๑๕ นายประดิษฐ  แกวเอียด 

 ๑๖ นายปรีชา  ผองศิริ 

 ๑๗ นายพรชัย  ธนีคุณ 

 ๑๘ นายพันธุไสว  พุมไสว 

 ๑๙ นายไพรัตน  ออนจันทร 

 ๒๐ นายภาณุ  ประเสริฐสุข 

 ๒๑ นายภูวนัย  ธิราพืชน 

 ๒๒ นายมานิตย  เพชรลวน 

 ๒๓ นายวิชา  ฉัตรวีระวงศ 

 ๒๔ นายวิรัตน  บัวทอง 

 ๒๕ นายศิริพัฒน  ปาละกะวงษ  ณ  อยุธยา 

 ๒๖ นายสนอง  มวงมูล 

 ๒๗ นายสมโชค  คลายจินดา 

 ๒๘ นายสมฤทธิ์  อินตรา 

 ๒๙ นายสําราญ  เจิมขวัญ 

 ๓๐ นายสุคนธ  ชูศรีหะรัญ 

 ๓๑ นายสุธร  ศรีพิทักษ 

 ๓๒ นายสุรพันธ  จินตกานนท 

 ๓๓ นายสุริยันต  คลล้ํา 

 ๓๔ นายสุวิทย  ดาวัลย 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๕ นายองอาจ  เอี่ยมสะอาด 

 ๓๖ นายอนุพงษ  รัตนพิทักษ 

 ๓๗ นายอาทิตย  เลิศประเสริฐ 

 ๓๘ นายเอกวิทย  วรางกูร 

 ๓๙ นางจําเริญศรี  เอมวรรธนะ 

 ๔๐ นางพรทิพย  สิทธิศักด์ิ 

 ๔๑ นางสาวสุวิมล  หุนสนอง 

กรมปศุสัตว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายแกว  กอนแกว 

 ๒ นายชาลี  หอมร่ืน 

 ๓ นายนิพนธ  ภูดวงจิตร 

 ๔ นายนิล  ไชยหานิชย 

 ๕ นายปราบ  สะตะ 

 ๖ นายพิพัฒน  เกิดพิทักษ 

 ๗ นายมนตรี  จตุพรรักษพงศ 

 ๘ นายสุนทร  เอี่ยมสุดใจ 

 ๙ นายอรรณนพ  ปองพา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙  ราย) 

 ๑ นายคณิต  พวงนาค 

 ๒ นายคลาย  อิ่นคํา 

 ๓ นายชูเดช  คุมไขน้ํา 

 ๔ นายฐิติวัฒน  ปสสําราญ 

 ๕ นายถวิล  เชขุนทด 

 ๖ นายทรงธรรม  ไขกลิ่น 

 ๗ นายทํานอง  อินอราม 

 ๘ นายทิม  ทองยํ้า 

 ๙ นายประมวล  ศรีโฉม 

 ๑๐ นายประสาร  ใจสวาง 

 ๑๑ นายวิสุทธิ์  บุนเสา 

 ๑๒ นายสงัด  แสงทอง 

 ๑๓ นายสะอาด  วาดแสง 

 ๑๔ นายสํารอง  ทองหมื่น 

 ๑๕ นายอดิศักด์ิ  อนวัชชสุข 

 ๑๖ นายอภิวัฒน  สงวน 

 ๑๗ นายอํานวย  อินตะเครือ 

 ๑๘ นายอุดม  คงคา 

 ๑๙ นายเอิ่น  แกวกาศร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑๕  ราย) 

 ๑ นายกวด  ศิริโท 

 ๒ นายเกียรติศักด์ิ  ติยะชนานนท 

 ๓ นายแกว  บวรศักด์ิ 

 ๔ นายไกรวุฒิ  กําลังยง 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕ นายคมกริช  มิตรอารักษ 

 ๖ นายใจ  คําอิ่น 

 ๗ นายชูชาติ  ปนงาม 

 ๘ นายดัด  เชขุนทด 

 ๙ นายตา  บุญหลา 

 ๑๐ นายทนงศักด์ิ  รามัญ 

 ๑๑ นายทองแดง  ศรีเพ็ชร 

 ๑๒ นายธนกฤต  วิลัยคาร 

 ๑๓ นายบุญชวย  คําปน 

 ๑๔ นายบุญชวย  นันติ 

 ๑๕ นายบุญทา  เทพประการ 

 ๑๖ นายบุญเพ็ง  ประเทศเสนา 

 ๑๗ นายบุญเพ็ง  สระแกว 

 ๑๘ นายบุญรอด  หมูโยธา 

 ๑๙ นายบุญเลิศ  จันทรเพ็ง 

 ๒๐ นายประดิษฐ  อุตรินทร 

 ๒๑ นายประรอง  คูณทวี 

 ๒๒ นายพิเชต  ออนพึ่ง 

 ๒๓ นายพิเชษฐ  อินทวงศ 

 ๒๔ นายมนูญ  บุญกรึง 

 ๒๕ นายวรสิทธิ์  บัวคํา 

 ๒๖ นายวันนา  กุลบา 

 ๒๗ นายวิจิตร  เอกวงษา 

 ๒๘ นายวิชัย  สารทอง 

 ๒๙ นายวิรัช  มิตรอารักษ 

 ๓๐ นายวิรัตน  วงษโสภา 

 ๓๑ นายวิรัตน  อินทราชา 

 ๓๒ นายวิโรจน  คงปราโมทย 

 ๓๓ นายวีระ  ผินสูงเนิน 

 ๓๔ นายสนิท  คงไข 

 ๓๕ นายสมชัย  ชอยสูงเนิน 

 ๓๖ นายสมชาย  ปุณฑริกกุล 

 ๓๗ นายสมชาย  วงษเอี่ยม 

 ๓๘ นายสมบูรณ  ใจฉลาด 

 ๓๙ นายสันติ  สุทธิประเสริฐ 

 ๔๐ นายสันติ  หลักกลาง 

 ๔๑ นายสันทัด  ชาญปอม 

 ๔๒ นายสัมฤทธิ์  สุขดี 

 ๔๓ นายสาโรจน  โชติกมาศ 

 ๔๔ นายสุชาติ  เคนทวาย 

 ๔๕ นายสุริยนต  มีศิลป 

 ๔๖ นายเสถียร  สีชมแสง 

 ๔๗ นายโสภณ  เพชรอํา 

 ๔๘ นายโสม  ชัยมา 

 ๔๙ นายอนันต  ไมมะหาด 

 ๕๐ นายอํานวย  คําปน 

 ๕๑ นายอํานวย  มหาสาโร 

 ๕๒ นายเอกไชย  แจมสายพงษ 

 ๕๓ นางกนก  วงษดี 

 ๕๔ นางกรรณิการ  หลาเพีย 

 ๕๕ นางกิติยา  พินเนียม 

 ๕๖ นางไกรทอง  สรณะไตร 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๗ นางขวัญกมล  อองศรี 

 ๕๘ นางขันทอง  บุญสม 

 ๕๙ นางสาวจํารัส  ขอสกุล 

 ๖๐ นางจินดาวดี  สุขเกษม 

 ๖๑ นางจินตนา  บุญปราบ 

 ๖๒ นางจิรัชยา  หมวกทองหลาง 

 ๖๓ นางเจริญรัตน  หงษสนั่น 

 ๖๔ นางฉวีวรรณ  เปยมปุก 

 ๖๕ นางสาวฐิติมา  นิลเขียว 

 ๖๖ นางณัฐชา  วรอุทัย 

 ๖๗ นางดวงเนตร  อารีกิจ 

 ๖๘ นางดาราทิพย  อโศกะวัฒนะ 

 ๖๙ นางทองทราย  มานอยทวีทรัพย 

 ๗๐ นางทัศนีย  สุภาคม 

 ๗๑ นางนวลปราง  มารยาตร 

 ๗๒ นางบุญเลิศ  สงวนศิริ 

 ๗๓ นางประพาพร  ออนสิงห 

 ๗๔ นางประไพ  ชัชวาลย 

 ๗๕ นางประมวล  สวางใจ 

 ๗๖ นางสาวปรารถนา  อินทรเกิด 

 ๗๗ นางปทมา  เกลียวกมลทัต 

 ๗๘ นางพรวิภา  อมรแกว 

 ๗๙ นางพูนสุข  วงศสุวัฒน 

 ๘๐ นางมยุรี  สมเขียวหวาน 

 ๘๑ นางมาลินี  วิเศษ 

 ๘๒ นางมาลี  จักษุพันธ 

 ๘๓ นางสาวยวงศรี  อกตัน 

 ๘๔ นางสาวยุพา  เกินกลาง 

 ๘๕ นางยุพา  สินสุวงศวัฒน 

 ๘๖ นางยุวดี  ขันธพร 

 ๘๗ นางราตรี  ไขแกว 

 ๘๘ นางสาวรุงนภา  จรรยา 

 ๘๙ นางลัทธพรรณ  พิลา 

 ๙๐ นางสาววราภรณ  สรเสนา 

 ๙๑ นางสาววัชรี  สาตรจําเริญ 

 ๙๒ นางวันเพ็ญ  บุตรละคร 

 ๙๓ นางวันเพ็ญ  ลียากาศ 

 ๙๔ นางวัลลภา  เกสรสุคนธ 

 ๙๕ นางสาววิจิตรา  พิทักษ 

 ๙๖ นางวิริยาภรณ  เภาทอง 

 ๙๗ นางศิริพร  ธีรกุล 

 ๙๘ นางศิริพร  พิสิฐศิลป 

 ๙๙ นางสมจิตร  มาชวย 

 ๑๐๐ นางสมพร  แกวเกร็ด 

 ๑๐๑ นางสมพร  แสนบัว 

 ๑๐๒ นางสมร  ดิษธรรม 

 ๑๐๓ นางสาคร  ไวถาวร 

 ๑๐๔ นางสายใจ  ชื่นสุวรรณ 

 ๑๐๕ นางสายธารา  เกตุใหม 

 ๑๐๖ นางสุจินดา  รัตโนทัย 

 ๑๐๗ นางสาวสุธาทิพย  มีสี 

 ๑๐๘ นางสุภาพร  วิรางกูล 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๙ นางสุภาพร  อยูคงดี 

 ๑๑๐ นางสุภาวรรณ  อาจสุนทร 

 ๑๑๑ นางแสงเทียน  ขมิน 

 ๑๑๒ นางแสงศุกร  บุญกําเนิด 

 ๑๑๓ นางอภิวันท  บุญญะฤทธิ์ 

 ๑๑๔ นางอรวรรณ  พรหมมา 

 ๑๑๕ นางสาวอังคณา  วิริยภาพ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓๒  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  ตะสอน 

 ๒ นายขจร  โขมพัตร 

 ๓ นายขวัญชัย  ดวนโคกสูง 

 ๔ นายคําภีย  ฮอยเคน 

 ๕ นายคุทร  แสงเขียว 

 ๖ นายจตุพร  เพชรดวง 

 ๗ นายจรัญ  อินโถ 

 ๘ นายจอมไพร  บุญยิรัญ 

 ๙ นายจะซอง  บัวจันทรเหลือง 

 ๑๐ นายเจษฎาภรณ  วงศน้ําคํา 

 ๑๑ นายเฉลิมพล  รามา 

 ๑๒ นายชัยรัชต  พิกุลทอง 

 ๑๓ นายชิงชัย  ภูบุญมา 

 ๑๔ นายเชื้อ  วงษประยูร 

 ๑๕ นายณรงค  กกแกว 

 ๑๖ นายณรงค  กระจายศรี 

 ๑๗ นายณัฐพัชร  คงเพ็ง 

 ๑๘ นายดวงจันทร  จํายอด 

 ๑๙ นายดํารงค  คงเกง 

 ๒๐ นายดิเรก  ทองพานิช 

 ๒๑ นายเดชา  ศรีเนตร 

 ๒๒ นายทนันชัย  ลาภทิพย 

 ๒๓ นายทวี  ศรีทอง 

 ๒๔ นายทองสุข  นามมุงคุณ 

 ๒๕ นายธนูเดช  จันทาศรี 

 ๒๖ นายธรรมสถิตย  จันทรคีรี 

 ๒๗ นายธีรภัทร  ทิ้งสุข 

 ๒๘ นายเนียม  วงษจันทร 

 ๒๙ นายบุญธรรม  คงดี 

 ๓๐ นายบุญสม  จีนตุม 

 ๓๑ นายบุญสิตร  เพิ่มพูล 

 ๓๒ นายประยุทธ  หงษสามสิบเจ็ด 

 ๓๓ นายประสิทธิ์  ศรีแกว 

 ๓๔ นายประหยัด  ปญญาประดิษฐ 

 ๓๕ นายปดา  ศรีสวาง 

 ๓๖ นายปุย  พุฒตรง 

 ๓๗ นายพงษ  ชัยมา 

 ๓๘ นายพยนต  ศรีสุข 

 ๓๙ นายพรเทพ  สมวรรณ 

 ๔๐ นายพรภิรมย  ปทุมวัน 

 ๔๑ นายพินยา  ออมแอม 

 ๔๒ นายเพลิน  ทองครบรีุ 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๓ นายไพโรจน  อุนแกว 

 ๔๔ นายภูริต  เรือนกอน 

 ๔๕ นายมณเฑียร  แดนเขตต 

 ๔๖ นายมนตรี  แสนตะพันธ 

 ๔๗ นายวันชัย  ชัยมัง 

 ๔๘ นายวิจิตร  คําสําอางค 

 ๔๙ นายวิชัย  แววสี 

 ๕๐ นายวิเชียร  บุญรอด 

 ๕๑ นายวิสุทธิ์  คําปวทา 

 ๕๒ สิบโท  ศุภวัฒน  วงศสุวัฒน 

 ๕๓ นายสงบ  แสงเงิน 

 ๕๔ นายสนธยา  ศรีสุรางค 

 ๕๕ นายสมโภชน  สุขบางนบ 

 ๕๖ นายสมฤกษ  แปนดี 

 ๕๗ นายสมศักด์ิ  ใจเกลี้ยง 

 ๕๘ นายสมศักด์ิ  พิมพมีลาย 

 ๕๙ นายสมศักด์ิ  แยมสํารวล 

 ๖๐ นายสมาน  เบาทุมมา 

 ๖๑ นายสฤษด์ิพงศ  แซซ้ิม 

 ๖๒ นายสัมฤทธิ์  พรายแกว 

 ๖๓ นายสายใจ  คําตา 

 ๖๔ นายสายัณห  เทพกิจ 

 ๖๕ นายสาโรจน  เลิศภิรมย 

 ๖๖ นายสําเนียง  ดวงสุนทร 

 ๖๗ นายสํารวย  คายพรม 

 ๖๘ นายสุชาติ  ฉิมมณี 

 ๖๙ นายสุวรรณ  เย็นศิริ 

 ๗๐ นายสุไหลหมาน  ติเอียดยอ 

 ๗๑ นายองอาจ  นะรัยรัมย 

 ๗๒ นายอนุพงษ  บุญสูนย 

 ๗๓ นายอรุณ  จันทรเนตร 

 ๗๔ นายอุบล  สโมสร 

 ๗๕ นายเอกชัย  สระแกว 

 ๗๖ นางกนกอร  แกวบุดตา 

 ๗๗ นางกัณหา  สุวรรณชาตรี 

 ๗๘ นางกัลยรัตน  ทับทิมศรี 

 ๗๙ นางสาวขนิษฐา  วรมาลี 

 ๘๐ นางสาวจรีย  อยูสุขอาบ 

 ๘๑ นางจันทรา  แสงใส 

 ๘๒ นางสาวจารุณี  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๘๓ นางฉันทิสา  พรหมกุลพิทักษ 

 ๘๔ นางสาวชนิดาภา  พลโต 

 ๘๕ นางสาวณัชนก  อัครวิจิตร 

 ๘๖ นางสาวณัฐพร  สังขสุวรรณ 

 ๘๗ นางดรุณี  มิตรเปรียญ 

 ๘๘ นางทัณฑิมา  ประชุม 

 ๘๙ นางนันทิรา  วงศศรี 

 ๙๐ นางนันทนภัส  เทพสุวรรณ 

 ๙๑ นางสาวนาถลัดดา  สันดํา 

 ๙๒ นางบุศรา  ฉิมรักษ 

 ๙๓ นางประทุมทิพย  ภักดีอาษา 

 ๙๔ นางประไพ  ภูมิชุมแพ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๕ นางประภัสรา  พิมพิรุด 

 ๙๖ นางผองพรรณ  ศาลาฤทธิ์ 

 ๙๗ นางพนาวัลย  อินทวงศ 

 ๙๘ นางพิมจิตร  พิทักษกิจงาม 

 ๙๙ นางสาวพิไล  ทองจัง 

 ๑๐๐ นางไพริน  ตาบานดู 

 ๑๐๑ นางสาวมณีรัตน  วุฒิ 

 ๑๐๒ นางสาวมยุรี  แกวขวัญ 

 ๑๐๓ นางมาลัย  ควรฟุง 

 ๑๐๔ นางมาลี  ชัยมงคล 

 ๑๐๕ นางยุพิน  โตวิจักษณชัยกุล 

 ๑๐๖ นางระพีพรรณ  พรหมบุ 

 ๑๐๗ นางรัตนธิญา  สัจจา 

 ๑๐๘ นางสาวรัศมี  จันทรธํารงกุล 

 ๑๐๙ นางสาวรําพึง  จันทรมณี 

 ๑๑๐ นางวรรณา  รุงรัตนชวาลา 

 ๑๑๑ นางวิลัยวรรณ  ฤทธิ์ฤาชัย 

 ๑๑๒ นางศศิธร  โสภา 

 ๑๑๓ นางสมพิศ  จ๋ันตา 

 ๑๑๔ นางสายพลอย  ชาวนาวิก 

 ๑๑๕ นางสายสมร  ตะนะสอน 

 ๑๑๖ นางสาวสํารวน  หองใส 

 ๑๑๗ นางสุกัญญา  มณีรัตน 

 ๑๑๘ นางสุกัญญา  หุนคลาย 

 ๑๑๙ นางสาวสุจิตรา  สิงหแกว 

 ๑๒๐ นางสุนันทา  วิเศษศรี 

 ๑๒๑ นางสุนีย  ทาหิน 

 ๑๒๒ นางสุภาพ  ไชยวงษ 

 ๑๒๓ นางสาวสุมลฑา  เสือสราญ 

 ๑๒๔ นางสุรีพร  ขจีรัตน 

 ๑๒๕ นางอภิสรา  อาจสามารถ 

 ๑๒๖ นางอรนงค  หลักกลาง 

 ๑๒๗ นางอริสรา  อาวาส 

 ๑๒๘ นางอุบล  อินทรชุม 

 ๑๒๙ นางอุรา  รัตนประพันธ 

 ๑๓๐ นางอุไร  ใจสบาย 

 ๑๓๑ นางอุไร  โพธิ์ชัยเลิศ 

 ๑๓๒ นางอุไร  อิ้มอนงค 

กรมพัฒนาที่ดิน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๘  ราย) 

 ๑ นายจิต  หลงราม 

 ๒ นายชัยโย  พลเย่ียม 

 ๓ นายณรงค  พุกกะนานนท 

 ๔ นายณรงค  อุนพินิจ 

 ๕ นายดวงดี  พุทธา 

 ๖ นายตอศักด์ิ  เดชสุภา 

 ๗ นายทองใบ  คตดี 

 ๘ นายนพดล  จันทรจิตร 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙ นายบุญเหลือ  เสมอมี 

 ๑๐ นายประยูณ  เพ็ชรวงษา 

 ๑๑ นายปริญญา  พูลลังกา 

 ๑๒ นายพีระนิตย  แกวธรรมชัย 

 ๑๓ นายเย่ียม  ตุทานนท 

 ๑๔ นายวันชัย  นามอญ 

 ๑๕ นายสมควร  ทรงออน 

 ๑๖ นายสมโชค  อ่ําจีระ 

 ๑๗ นายสมศักด์ิ  แสงงาม 

 ๑๘ นายสัมฤทธิ์  ภาใจธรรม 

 ๑๙ นายเสนห  สดมุย 

 ๒๐ นายหนูเตียน  ชมภูสวาง 

 ๒๑ นายอรุณ  ดวงจันทร 

 ๒๒ นางกมลพร  วงศพันธุเสือ 

 ๒๓ นางจันทนา  ย่ิงสวัสด์ิ 

 ๒๔ นางนิตยา  พิลึก 

 ๒๕ นางนุชนารถ  ปุตระเศรณี 

 ๒๖ นางลัดดา  แกวทอง 

 ๒๗ นางอรชร  คุมพล 

 ๒๘ นางสาวอุทัยรัตน  กลิ่นหอม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๖  ราย) 

 ๑ นายกุลภาค  วรรณเวช 

 ๒ นายจิตต  หลอแหลม 

 ๓ นายชัยณัญภัทร  อยูประเสริฐ 

 ๔ นายชาญชัย  เจตบุตร 

 ๕ นายชาญณรงค  นะเรกุล 

 ๖ นายชาติชาย  สหสันติวรกุล 

 ๗ นายเต็น  กอแกว 

 ๘ นายถนอม  อินปนบุตร 

 ๙ นายทองสุข  กสิกรณ 

 ๑๐ นายนิมิตร  จิตตลําจวน 

 ๑๑ นายนิเวช  สุดดี 

 ๑๒ นายบรรจบ  กลับสกุล 

 ๑๓ นายบุญโฮม  พูลวงษา 

 ๑๔ นายประกอบ  ชมชื่น 

 ๑๕ นายประสงค  กลิ่นโสภณ 

 ๑๖ นายประสาท  ฐานโอภาส 

 ๑๗ นายประสาน  ศรีมุข 

 ๑๘ นายประสาร  แสงน้ํา 

 ๑๙ นายประสิทธิ์  นิตสรอย 

 ๒๐ นายพันธุวุฒิ  แสงทองคํา 

 ๒๑ นายไพศาล  จิตตลําจวน 

 ๒๒ นายฟาสาง  ตันเจริญ 

 ๒๓ นายมณเฑียร  ใจคําปน 

 ๒๔ นายมานะ  สุดดี 

 ๒๕ นายลัน  คํามูลเมือง 

 ๒๖ นายลิ  สงโสภา 

 ๒๗ นายวรวิทย  เสือสูภัย 

 ๒๘ นายวันชัย  เมืองวิจิตร 

 ๒๙ นายวิชัย  สวัสดี 

 ๓๐ นายวิน  ไทยศิลป 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๑ นายวิโรจน  เลิศสงคราม 

 ๓๒ นายศักดศิลป  นิมิตร 

 ๓๓ นายศิริชัย  พจนพรพันธุ 

 ๓๔ นายสงัด  ทัศนารักษ 

 ๓๕ นายสมศักด์ิ  บุตตะโยธี 

 ๓๖ นายสําเริง  อิ่มเพ็ง 

 ๓๗ นายสุพจน  วงษนิล 

 ๓๘ นายสุพล  ไชยสุวรรณ 

 ๓๙ นายอณู  แยมถนอม 

 ๔๐ นายอภิวัฒน  บุญชูชวย 

 ๔๑ นายอุดร  กลิ่นกุหลาบ 

 ๔๒ นายโฉด  พลอยประเสริฐ 

 ๔๓ นางจรินทรพร  สีชัง 

 ๔๔ นางสาวรุจิรา  แกวคํา 

 ๔๕ นางศิริลักษณ  ออนจันทร 

 ๔๖ นางศุภมัญชรี  ศศิธร  บุตรจันทร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายจงจิตร  สุภารี 

 ๒ นายเจียม  ขวัญมอม 

 ๓ นายนิศากร  เตียวตระกูล 

 ๔ นายบรรจง  โชติรมณ 

 ๕ นายบุญชวง  ศิริคุณ 

 ๖ นายบุญชื่น  เข่ือนเพชร 

 ๗ นายพิพัฒน  เถาตะกู 

 ๘ นายมนัส  โสตะบรรณ 

 ๙ นายมาโนท  ผดุงอรรถ 

 ๑๐ นายเมฆ  พรรณสวัสด์ิ 

 ๑๑ นายสุเทพ  ไพเราะ 

 ๑๒ นายสุนันท  จุยสุวรรณ 

 ๑๓ นายสุนันท  ทองอนันต 

 ๑๔ นายสุวิทย  บุบผาคร 

 ๑๕ นายเอกชัย  พลรักเขตต 

 ๑๖ นางประพิศ  ปยะกุล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายเกรียงศักด์ิ  ทองปชโชติ 

 ๒ นายชาติทวี  ชมภูศรี 

 ๓ นายธีรพงศ  เพชรพันธ 

 ๔ นายปราโมทย  เพิ่มนาม 

 ๕ นายพิมล  คงจินดามุณี 

 ๖ นายพูนศักด์ิ  ชารีอัน 

 ๗ นายไพรัช  คุมมี 

 ๘ นายไพศาล  เตชะพันธ 

 ๙ นายภาคภูมิ  ศรีคํามูล 

 ๑๐ นายศรีสมเพชร  ปนตากุล 

 ๑๑ นายสงกรานต  คําแหง 

 ๑๒ นายสัมฤทธ  คํามี 

 ๑๓ นายสิทธิพงษ  ทองแท 

 ๑๔ นายสุกิจ  สุสุนทร 

 ๑๕ นายหิรัณย  คงศรี 

 ๑๖ นางจิรพันธ  พัฒนกลม 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

กรมวิชาการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๙  ราย) 

 ๑ นายกมล  บูสุวรรณ 

 ๒ นายกมล  แหสถิตย 

 ๓ นายกิมเชียง  เหลืองอมรศักด์ิ 

 ๔ นายเกษม  ขันธวงษ 

 ๕ นายไกร  ปวนกระโทก 

 ๖ นายขวัญชัย  วงษกรานต 

 ๗ นายจําเนียร  ทวมทอง 

 ๘ นายเจริญ  สุขชาญ 

 ๙ นายฉลวย  ชาเกาะ 

 ๑๐ นายฉลาด  ออนนาน 

 ๑๑ นายเฉลิม  ยอดพายุ 

 ๑๒ นายชัชชัย  เพ็งคํา 

 ๑๓ นายชายันต  กลั่นกลิ่นหอม 

 ๑๔ นายชูชาติ  กันธิมา 

 ๑๕ นายโชติ  สุขกุล 

 ๑๖ นายโชว  ประสงคราม 

 ๑๗ นายดํารงพล  ขุนทอง 

 ๑๘ นายเดโช  วิทยาวิจิตร 

 ๑๙ นายทวี  อุปถัมภหัตสาร 

 ๒๐ นายทองสุข  สมดี 

 ๒๑ นายธีระ  เกตุดี 

 ๒๒ นายนคร  ผลพละ 

 ๒๓ นายนคร  อํามาตยมณี 

 ๒๔ นายนพรัตน  ศิริอนันต 

 ๒๕ นายนิคม  วงษกลัด 

 ๒๖ นายนิยม  แกวเกษม 

 ๒๗ นายนิยม  เสวงษ 

 ๒๘ นายนิวัฒน  จิตตประเสริฐสุข 

 ๒๙ นายนิวัฒน  อิ่มนาง 

 ๓๐ นายเนตร  การะบูรณ 

 ๓๑ นายบุญเลิศ  คุมภัย 

 ๓๒ นายบุญเลิศ  ผมหอม 

 ๓๓ นายประดิษฐ  อภัยนอก 

 ๓๔ นายประพันธ  ล่ิมศร 

 ๓๕ นายปรีชา  อุนทรีจันทร 

 ๓๖ นายปว  กวดนอก 

 ๓๗ นายผองใส  โพธิเพชร 

 ๓๘ นายพงศักด์ิ  พงศธิพันธ 

 ๓๙ นายพิทักษ  บุญพันธ 

 ๔๐ นายไพฑูรย  จันทรศักด์ิ 

 ๔๑ นายไพบูลย  เกิดบุญนิรันดร 

 ๔๒ นายไพร  ใจรู 

 ๔๓ นายมงคล  โพธิใย 

 ๔๔ นายมนตรี  พริบไหว 

 ๔๕ นายมานพ  โตแกว 

 ๔๖ นายมานพ  วงศคํามา 

 ๔๗ นายมานะ  บํารุงศักด์ิ 

 ๔๘ นายเมศ  สังขเงิน 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๙ นายยงยุทธ  เจริญย่ิง 

 ๕๐ นายวัฒนา  ศิริวิสุทธิรัตน 

 ๕๑ นายวันชัย  แกวประจันต 

 ๕๒ นายวิทยา  อินกลิ่นพันธุ 

 ๕๓ นายวินัย  สายกัน 

 ๕๔ นายวิสูตร  บุญเจริญ 

 ๕๕ นายสงวน  ขันแกว 

 ๕๖ นายสมเกียรติ  เพ็งแพ 

 ๕๗ นายสมเกียรต์ิ  ภักดี 

 ๕๘ นายสมคิด  ประเสริฐ 

 ๕๙ นายสมจิตร  บุญธรรม 

 ๖๐ นายสมชาย  เพ็งสุข 

 ๖๑ นายสมชาย  อาธิเวช 

 ๖๒ นายสมนึก  เต็มศรี 

 ๖๓ นายสมปอง  เสือสัมฤทธิ์ 

 ๖๔ นายสมศักด์ิ  จวนเกาะ 

 ๖๕ นายสมศักด์ิ  สุขดี 

 ๖๖ นายสวิง  ติง 

 ๖๗ นายสะอาด  ศรีบัวบาน 

 ๖๘ นายสัญญา  กุงสวรรค 

 ๖๙ นายสัมฤทธิ์  ทองคํา 

 ๗๐ นายสําเริง  สถิตย 

 ๗๑ นายสุชาติ  ไชยพันธ 

 ๗๒ นายสุชาติ  นุยจํานัล 

 ๗๓ นายสุชาติ  วงศหลมแกว 

 ๗๔ นายสุชิน  พรมมา 

 ๗๕ นายสุทน  ชินวงค 

 ๗๖ นายสุทัศน  ไชยพรหมมา 

 ๗๗ นายสุเทพ  แกวดี 

 ๗๘ นายสุนทร  ขามฤทธิ์ 

 ๗๙ นายสุนทร  ทองเรือง 

 ๘๐ นายสุรชัย  แซไล 

 ๘๑ นายสุรชาติ  กลั่นน้ําเค็ม 

 ๘๒ นายสุรศักด์ิ  เจริญสุข 

 ๘๓ นายเสนห  บุญมี 

 ๘๔ นายเสรี  ทิพยเนตร 

 ๘๕ นายอภิชาติ  พิกุลผล 

 ๘๖ นายอันซอหรี  มะแอเคียน 

 ๘๗ นายอํานวย  จําปาทอง 

 ๘๘ นายอุดม  แกวมุงคุณ 

 ๘๙ นายอุดร  กุลทอง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๑  ราย) 

 ๑ นายกลิ่น  จินดารักษ 

 ๒ นายกลุม  มาสิงบุญ 

 ๓ นายจรูญ  ยางไชย 

 ๔ นายจิรศักด์ิ  ชมจันทร 

 ๕ นายฉลาด  เกตุจรัล 

 ๖ นายเฉลิม  กันธะวงศ 

 ๗ นายเฉลิม  ประทุมวัน 

 ๘ นายทรง  ฉลาดลน 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙ นายธานี  ทิมเมือง 

 ๑๐ นายนเรนทร  กลาณรงค 

 ๑๑ นายบํารุง  อินทโชติ 

 ๑๒ นายบุญรักษ  บุญแกว 

 ๑๓ นายบุญเลิศ  ย้ิมรอด 

 ๑๔ นายประเทียน  เผาศิริ 

 ๑๕ นายประเวช  สายเชื้อ 

 ๑๖ นายประเสริฐ  ทิมมะ 

 ๑๗ นายปรีชา  นวลนุกูล 

 ๑๘ นายผดุง  เจาสุวรรณ 

 ๑๙ นายพยน  ทรัพยพล 

 ๒๐ นายพัฒน  โปธา 

 ๒๑ นายมนูญ  แกวคงธรรม 

 ๒๒ นายมานะ  วงษา 

 ๒๓ นายยรรยง  อํานวยโชติสกุล 

 ๒๔ นายวรรณชัย  ผิวนิวัฒน 

 ๒๕ นายวิกรต  สุทธานุกูล 

 ๒๖ นายวิจิตร  วามะเกตุ 

 ๒๗ นายวิชาญ  ผดุงทรัพย 

 ๒๘ นายวิชาญ  ยืนทน 

 ๒๙ นายวินัย  มีบุญ 

 ๓๐ นายวินัย  หลอนคร 

 ๓๑ นายวิรัช  ศรีคําทา 

 ๓๒ นายวิราช  ศรีจ่ัน 

 ๓๓ นายวิโรจน  ไตถาม 

 ๓๔ นายวีระวัฒน  เรียบเจริญ 

 ๓๕ นายศรีจันทร  ฉวีภักด์ิ 

 ๓๖ นายศุภกิจ  แสงสิทธิ์ 

 ๓๗ นายสมเกียรติ  รุงเรือง 

 ๓๘ นายสมชาย  เดชรอด 

 ๓๙ นายสมบัติ  ศรีประทุม 

 ๔๐ นายสมพร  ไชยจักร 

 ๔๑ นายสมยศ  จงสมจิตต 

 ๔๒ นายสมศักด์ิ  มากมุข 

 ๔๓ นายสังวาลย  ศรีสวัสด์ิ 

 ๔๔ นายสามารถ  จงจันทา 

 ๔๕ นายสาย  เสนสมญาติ 

 ๔๖ นายสุเทพ  กาวิลตา 

 ๔๗ นายสุพจน  แกวดวง 

 ๔๘ นายสุพล  คําต๋ัน 

 ๔๙ นายสุภัตร  พรหมสังคหะ 

 ๕๐ นายสุมิตร  นวลจรัส 

 ๕๑ นายสุรพล  กานตรีเพ็ชร 

 ๕๒ นายสุรศักด์ิ  วงศพรหม 

 ๕๓ นายโสดา  วงศเตชะ 

 ๕๔ นายไสว  หลักแวงมล 

 ๕๕ นายอนิวรรตน  ศรีเสาร 

 ๕๖ นายอภัย  ดําจันทร 

 ๕๗ นายอานนท  พาณิชยพันธุ 

 ๕๘ นางสาวจันทนี  เขียวลี 

 ๕๙ นางจีรภัทร  สิงหโห 

 ๖๐ นางณัฐพร  สัทธยาสัย 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๑ นางสาวนงลักษณ  จินดาพันธไพโรจน 
 ๖๒ นางนอม  จวนเกาะ 
 ๖๓ นางนิรมล  คําเมือง 
 ๖๔ นางปญจมาศ  แดนขนบ 
 ๖๕ นางมยุรี  เนียมทอง 
 ๖๖ นางมาลินี  บุญแกว 

 ๖๗ นางวราภรณ  ชื่นสกุล 
 ๖๘ นางสาวสมนา  เตาชัยภูมิ 
 ๖๙ นางสุเนตร  ปลั่งกลาง 
 ๗๐ นางอัมพร  แสงศรี 
 ๗๑ นางสาวอุษณีย  โกอินตะ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๐  ราย) 
 ๑ นายกิตติพล  พฤฒาพันธุชัย 
 ๒ นายกิตติภณ  เหมือนตาล 
 ๓ นายจรัญ  พวงพี 
 ๔ นายจักรกฤษ  เมืองคุม 
 ๕ นายจํารัส  ผองใส 
 ๖ นายถวัลย  จําปาสิม 
 ๗ นายทวี  วงคถาวร 
 ๘ นายธนะวัฒ  เกตุมอญ 
 ๙ นายธวัชชัย  เสียดขุนทด 
 ๑๐ นายนคร  บัวคํา 
 ๑๑ นายนอย  สาพิมราช 
 ๑๒ นายนิคม  ปาคํา 
 ๑๓ นายนิโรจน  แกวมุงคุณ 
 ๑๔ นายนิวัติ  บํารุงกิจ 
 ๑๕ นายบุญยง  วงษปา 
 ๑๖ นายประวิทย  เทียบชู 
 ๑๗ นายประเสริฐ  บั้นบูรณ 
 ๑๘ นายประเสริฐ  มีมุงธรรม 
 ๑๙ นายปรีชากร  เสนเผือก 
 ๒๐ นายปยะ  เวณุจันทร 

 ๒๑ นายพยงค  แกวหนองปง 
 ๒๒ นายไพโรจน  อิ่นแกว 
 ๒๓ นายรณชาติ  ประทวน 
 ๒๔ นายสด  คําสังมะดัน 
 ๒๕ นายสถิตย  มณีสาร 
 ๒๖ นายสมคิด  นัยวงศ 
 ๒๗ นายสมโพธิ์  จุลคต 
 ๒๘ นายสวิง  อาจคงหาญ 
 ๒๙ นายสํารวม  ภูลายดอก 
 ๓๐ นายสํารวย  จาเมือง 
 ๓๑ นายสุพจน  โมราสุข 
 ๓๒ นายสุพจน  สุตานันต 
 ๓๓ นายสุรศักด์ิ  สมบูรณชัย 
 ๓๔ นายสุริยัน  เทียมพิทักษ 
 ๓๕ นายโสภณ  ตระกูลเจริญพงศ 
 ๓๖ นายอนุรักษ  ขันธวงษ 
 ๓๗ นายอุทัย  บุญจันทร 
 ๓๘ นางสาวมนนภา  ปานนิล 
 ๓๙ นางสาววลัยรัตน  แสงทอง 
 ๔๐ นางสุพัฒตรา  ไพศาล 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

กรมสงเสริมการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายงาม  เทพทอง 

 ๒ นายจรัญ  เนียมมณี 

 ๓ นายชอบ  สุขเกษม 

 ๔ นายชัยชนะ  อ่ํามี 

 ๕ นายชัยพร  สินทักษทรัพย 

 ๖ นายทรัพย  ศรศรี 

 ๗ นายทองใบ  ลุนนากัน 

 ๘ นายทองสุข  นิลเลิศ 

 ๙ นายนิตินัย  อาจกมล 

 ๑๐ นายนิวัน  แสนเย็น 

 ๑๑ นายสมชาย  ต่ิงอวม 

 ๑๒ นายสมบุญ  ประดิษฐสุวรรณ 

 ๑๓ นายสมพร  พบพิพัก 

 ๑๔ นายสังเวียน  อึ้งสวรรค 

 ๑๕ นายอุทัย  นิลสนธิ 

 ๑๖ นายปยนุช  เครือทอง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายขุนไกร  เปรมทอง 

 ๒ นายณรงค  เสนะวีระกุล 

 ๓ นายนิยม  พุดทรา 

 ๔ นายมนตรี  ฉมังวิภา 

 ๕ นายสมชาย  ลวงพน 

 ๖ นายสมโภชน  นาคแกว 

 ๗ นายสุขสวัสด์ิ  อนันตสวัสด์ิ 

 ๘ นางเตือนจิต  บุญกุศล 

 ๙ นางปราณี  จันทรนอย 

 ๑๐ นางสําเริง  ภูผา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายกําจัด  วงศดะนัย 

 ๒ นายณรงค  มัจฉา 

 ๓ นายพิภล  ปราวิล 

 ๔ นายมานิต  กํามันตะคุณ 

 ๕ นายเรืองยุทธ  แกวบอ 

 ๖ นายเลิศ  พันธนะ 

 ๗ นายวชิรศิริ  ทวีเดช 

 ๘ นายวรชัย  เรืองฉาง 

 ๙ นายศิวัช  ภูตะมี 

 ๑๐ นายสายทอง  ทุมวัน 

 ๑๑ นายสุรวุฒิ  รัศมีพันธ 

 ๑๒ นายอนุทัย  นุตตะละ 

 ๑๓ นายอรรถพงศ  ศรีคง 

 ๑๔ นายอํานวย  รอดอารีย 

 ๑๕ นางมนตตา  วงษทอง 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

กรมสงเสริมสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๓  ราย) 

 ๑ นายเจริญ  สุทธิธรรม 

 ๒ นายชวลิตร  ขีรี 

 ๓ นายชูวงศ  กัลปนาท 

 ๔ นายโช  บุญงาม 

 ๕ นายฐากูร  ทรงสุวรรณ 

 ๖ นายดอแม  อาแว 

 ๗ นายทองศรี  เกตุจง 

 ๘ นายธวัชชัย  ไชยคําภา 

 ๙ นายบุญธรรม  ประชากุล 

 ๑๐ นายประกอบ  ตรงกระโทก 

 ๑๑ นายประมวล  ไกรษร 

 ๑๒ นายประยุทธ  สุภาสืบ 

 ๑๓ นายพรสิทธิ์  ใหญโต 

 ๑๔ นายไพฑูรย  ภูระยา 

 ๑๕ นายรม  เพ็ชรสังเวียน 

 ๑๖ นายละเอียด  จันทรหอม 

 ๑๗ นายเล็ก  ครุฑธา 

 ๑๘ นายวันชัย  นนทิจันทร 

 ๑๙ นายวินัย  ตระกูลแสนศิริ 

 ๒๐ นายวีรยุทธ  ชดพรมราช 

 ๒๑ นายวีระ  ตันศรานนท 

 ๒๒ นายศุภวัชร  ชุมโกมนต 

 ๒๓ นายสมชาย  โฉมวัฒนะชัย 

 ๒๔ นายสมบัติ  เผือกเงิน 

 ๒๕ นายสมบัติ  รมโพธิ์ชี 

 ๒๖ นายสมยศ  มังจักร 

 ๒๗ นายสวัสด์ิ  ศรีจันทร 

 ๒๘ นายสุชาติ  จันทรเงิน 

 ๒๙ นายสุชาติ  พระพินิจ 

 ๓๐ นายสุนันท  บัวหนุน 

 ๓๑ นายเสาแกว  พืชเขียว 

 ๓๒ นายอนุพันธ  แกวพฤกษ 

 ๓๓ นายเอนก  มีจินดา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๗  ราย) 

 ๑ นายกิติพงษ  พรมมา 

 ๒ นายโกวิท  ปลีจ่ัน 

 ๓ นายจรินทร  ฉายชูวงษ 

 ๔ นายจิรศักด์ิ  ประดิษฐ 

 ๕ นายจิระศักด์ิ  สาระกูล 

 ๖ นายชัยนันท  เรืองศิริ 

 ๗ นายชํานาญ  ผลงามผลิ 

 ๘ นายตวนซานูซี  ปาเตะ 

 ๙ นายต๋ิม  จีนมะโน 

 ๑๐ นายธงชัย  เพิกอาภรณ 

 ๑๑ นายบรรพต  เพียโคตร 

 ๑๒ นายเปยก  วงษตา 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓ นายพิศิษฐ  ทองทรัพย 

 ๑๔ นายไพรัตน  ชนะพาล 

 ๑๕ นายมนู  แสวงนิล 

 ๑๖ นายวิทยา  สกุลวิริยะ 

 ๑๗ นายวิโรจน  ล่ิมทอง 

 ๑๘ นายสมใจ  นรักษมาก 

 ๑๙ นายสมชาติ  ต้ันสูงเนิน 

 ๒๐ นายสมชาย  ศัลยวิเศษ 

 ๒๑ นายสมศักด์ิ  ธรรมศร 

 ๒๒ นายสมศักด์ิ  แสงคํา 

 ๒๓ นายสามิตร  เหมือนแตง 

 ๒๔ นายสืบศักด์ิ  ณ  นคร 

 ๒๕ นายสุชาติ  เชื้อพุฒ 

 ๒๖ นายสุพจน  เตชะชนะชัย 

 ๒๗ นายอนุภาพ  พงษแกว 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๓  ราย) 

 ๑ นายกมล  จําเนียรทรง 

 ๒ นายชยพร  ตายจันทร 

 ๓ นายชัยรัตน  แตงหอม 

 ๔ นายชัยวัฒน  อภิวันทิยะ 

 ๕ นายณรงศักด์ิ  น้ําใจมั่น 

 ๖ นายถนอม  จักรนอย 

 ๗ นายทิวากร  ไชยสันต 

 ๘ นายธัมรงค  เพชรสัมฤทธิ์ 

 ๙ นายธีระทัศน  ควรวินิจ 

 ๑๐ นายนิธิภัทร  สอนทุง 

 ๑๑ นายบรรจง  มณีภาค 

 ๑๒ นายประทีป  ประทุมจันทร 

 ๑๓ นายประเทือง  พันธุรี 

 ๑๔ นายปญญา  เอี่ยมปอก 

 ๑๕ นายปยพงษ  พวงมาลัย 

 ๑๖ นายไพรัต  อิ่มเอม 

 ๑๗ นายมาโนช  จันทรสอง 

 ๑๘ นายยุทธ  แกวกําเนิด 

 ๑๙ นายสงวน  พันธเพ็ง 

 ๒๐ นายสมเกียรติ  รอดเนตร 

 ๒๑ นายสมนึก  ดวงจินดา 

 ๒๒ นายสมบูรณ  แสงสวาง 

 ๒๓ นายสัมพันธ  กลัดพันธ 

 ๒๔ นายสาธร  มาลัยรัตน 

 ๒๕ นายสุภากร  ทองชื่น 

 ๒๖ นายสุรชัย  บูรณเสน 

 ๒๗ นางแฉลม  อาจดวงดี 

 ๒๘ นางทวี  จันทรเจริญ 

 ๒๙ นางสาวธารทิพย  แจมแจง 

 ๓๐ นางมนัสชยา  สุปนณี 

 ๓๑ นางสาวเยาวภา  ปนมณีย 

 ๓๒ นางวีณา  นครพัฒน 

 ๓๓ นางอติกานต  คงมั่น 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔  ราย) 
 ๑ นายนิรันดร  โพธิ์ศรี 
 ๒ นายประคิ่น  โททอง 
 ๓ นายปรีดา  นวมสําลี 
 ๔ นายผจญ  พันโน 
 ๕ นายมานพ  เดชเรือง 
 ๖ นายวันชัย  ภูเกลี๊ยะ 
 ๗ นายสระ  ถันพลกรัง 
 ๘ นายอุทัย  พูลเกตุ 
 ๙ นางกัลยกร  บุญสวาท 
 ๑๐ นางการะเกตุ  จําปาเงิน 
 ๑๑ นางจิรา  ขวัญเรือน 
 ๑๒ นางทิพยวรรณ  เจตนนอก 

 ๑๓ นางธัญญารัตน  ดรสีเนตร 
 ๑๔ นางนงคราญ  ย้ิมรักษ 
 ๑๕ นางสาวนันทนี  ศรีสังขจันทร 
 ๑๖ นางสาวพัฑฒิดา  มั่งมาลัย 
 ๑๗ นางมาลี  พรมอยู 
 ๑๘ นางรวิษฎา  เครืออนันต 
 ๑๙ นางสาวสงกรานต  บุญขนาน 
 ๒๐ นางสิริกาญจน  อนันตศิริ 
 ๒๑ นางสุกัญญา  รัตนเพ็ญ 
 ๒๒ นางสุรางค  เกิดชนะ 
 ๒๓ นางสาวอรพินทร  วิศิษฐกุล 
 ๒๔ นางสาวอรสา  เกษโร 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑  ราย) 

 ๑ นายณรงคศักด์ิ  ฉายอรุณ 
 ๒ นายบุญเลิศ  พลอยเพ็ชร 
 ๓ นายบุญสง  เทพโภชน 
 ๔ นายสําราญ  จันทรเหลือง 
 ๕ นายสุชาติ  แกวคํา 
 ๖ นายสุพล  คําภิภาค 

 ๗ นายสุเมษ  ประกิจ 
 ๘ นายไสว  ชัยประภา 
 ๙ นายอดิศร  วิเศษสุข 
 ๑๐ นายอัมพร  ชัยสุวรรณ 
 ๑๑ นายอุทัย  นนทนารักษ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 
 ๑ นายกมล  เสียงประเสริฐ 
 ๒ นายเจนวิทย  ทองทับ 
 ๓ หมอมหลวงรพีพงศ  สายสนั่น 
 ๔ นายวงกต  จอกถึง 

 ๕ นายวสันต  สมบูรณ 
 ๖ นายวัฒนา  เกตุไทย 
 ๗ นายวันดี  ศรีเต็ม 
 ๘ นางอารี  จันทรหอม 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗  ราย) 

 ๑ นายณรงค  แสงสวาง 

 ๒ นายธนบัตร  อารีสวัสด์ิ 

 ๓ นายประดิษฐ  พงษจํานงค 

 ๔ นายพงษศักด์ิ  สุจิระพงษ 

 ๕ นายไพยนต  ชนะวงศ 

 ๖ นายวสันต  นามเสือ 

 ๗ นายสมศักด์ิ  ร่ืนภาคธรรม 

 ๘ นายสุทัน  เมืองชา 

 ๙ นายเสนห  ทรัพยชิต 

 ๑๐ นายแหวน  มุงกลาง 

 ๑๑ นางกอบกุล  สุภากร 

 ๑๒ นางเฉลิมศรี  หวังคลองกลาง 

 ๑๓ นางชฎาพร  ขยันการนาวี 

 ๑๔ นางทรงสมร  ดวงวิบูลย 

 ๑๕ นางรัฐฏิยา  เงินหมื่น 

 ๑๖ นางสาวศรีสุพล  โฮมวงศ 

 ๑๗ นางเสาวภา  บุญประดับ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายชรินทร  ตาไฝ 

 ๒ นายณรงคฤทธิ์  ไชยราช 

 ๓ สิบตรี  ธนอรรถ  ปญจศิริ 

 ๔ นายบุญชู  นิธิกุล 

 ๕ นายบุญสุข  ปราบมนตรี 

 ๖ นายมาณพ  แสงแกวสุข 

 ๗ นายวรรณจง  วิเศษมงคลชัย 

 ๘ นายวัชระ  จุลอักษร 

 ๙ นายอํานาจ  ทรงประดิษฐ 

 ๑๐ นายอิทธิพล  ธิพึง 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายจง  คงสน 

 ๒ นายบัญชา  อนุกูลวุฒิพงศ 

 ๓ นายมานพ  ชูกลิ่น 

 ๔ นายสมานชัย  เงินงอก 

 ๕ นายสุเทพ  เนตรอัมพร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายถวิล  สีคราม 

 ๒ นายประเสริฐ  แหวนวง 

 ๓ นายอํานาจ  นันตารัตน 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายถานันดร  แสงเดือน 

 ๒ นายประดิษ  เสนาธรรม 

 ๓ นายวินัย  ขวัญมงคล 

 ๔ นายสมชาย  ปอมฤทธิ์ 

 ๕ นายสมพงษ  ต้ังชัยชนะสถิต 

 ๖ นายอมรเวช  เจตวุฒิประภา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายธวัชชัย  เสริฐสูงเนิน 

 ๒ นายบุญเชิด  ขําชู 

 ๓ นายประยงค  จันทรเปลง 

 ๔ นายวิมล  แสงดาว 

 ๕ นายสมศักด์ิ  กองแกว 

 ๖ นายสันติ  มิเกลี้ยง 

 ๗ นายสําราญ  แซงุย 

กรมการขาว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายธีระ  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางสาวมณเฑียร  ทุมเชื้อ  ๒ นางอําพร  วงศสุวรรณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายทองหยด  ศรีชมภู 

 ๒ นายธวัชชัย  บรรเทิงกุล 

 ๓ นายบรรพต  ชูกลิ่น 

 ๔ นายบุญเลี่ยม  นิลผาย 

 ๕ นายปรีชา  ไชยออน 

 ๖ นายพนิช  แพงโสม 

 ๗ นายวรพันธุ  เผือกแตงพันธุ 

 ๘ นายสมเจตน  สิงหคะเชนทร 

 ๙ นายสมบูรณ  สุขเสริม 

 ๑๐ นายสํารวย  ธูปจันทร 

 ๑๑ นายสุเทพ  ล่ิมเงิน 

 ๑๒ นายสุริยันต  จันทรคุม 

 ๑๓ นายเสรี  สังฆะมณี 

 ๑๔ นางกรกนก  ตันสุวรรณรัตน 

 ๑๕ นางเกตุสุดา  คุมสิน 

 ๑๖ นางเจียมจิต  สุขเสริม 

 ๑๗ นางดวงกมล  เพียรวิทยา 

 ๑๘ นางทองใบ  คงคาใส 

 ๑๙ นางลําพอง  ศิริมณี 

 ๒๐ นางวรรณา  รัตตพงษ 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑ นางสาวสุภาณี  ศรีสุข 

 ๒๒ นางสุรางค  หุนธานี 

 ๒๓ นางโสภา  ทองพยงค 

 ๒๔ นางอุทัยวรรณ  ไพเราะ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๖  ราย) 

 ๑ นายเกียรติพงษ  เสลา 

 ๒ นายเชือน  จันทรคุม 

 ๓ นายดิเรก  ชูชาง 

 ๔ นายธงชัย  วงศจันทร 

 ๕ นายนรินทร  ศรีใจแกว 

 ๖ นายนิตย  บัวเนียม 

 ๗ นายนิเทศก  ราชํา 

 ๘ นายนิพนธ  ทองสุทธิ 

 ๙ นายประจักษ  จันทนผา 

 ๑๐ นายประสิทธิ์  เดชยศดี 

 ๑๑ นายพงษสิน  ใจจิตร 

 ๑๒ นายพิสดาร  ออนตะวงศ 

 ๑๓ นายพูลศิล  ศรีษาวรรณ 

 ๑๔ นายเพ็ชร  กายศ 

 ๑๕ นายวรนุช  สุขเกษม 

 ๑๖ นายสมจิตร  เกษรหอม 

 ๑๗ นายสมนึก  เทพยศ 

 ๑๘ นายสมศักด์ิ  จันทรเจริญ 

 ๑๙ นายสมาน  จําปาดิบ 

 ๒๐ นายสอาด  คําปอม 

 ๒๑ นายสํารวย  เทพศิริ 

 ๒๒ นายสําโรง  หินผา 

 ๒๓ นายสุชาติ  อนุวัยยา 

 ๒๔ นางกัลยา  เอียดชวย 

 ๒๕ นางกาญจนา  พิบูลย 

 ๒๖ นางฉนัดฎา  ทองแจม 

 ๒๗ นางธัญรดี  คําภิรปาวงศ 

 ๒๘ นางธิดา  บัวคํา 

 ๒๙ นางนงลักษณ  ธนัญชัย 

 ๓๐ นางสาวนวรัตน  ทองอยู 

 ๓๑ นางนิภาพร  หินมาลัย 

 ๓๒ นางบังอร  เหลาลุมพุก 

 ๓๓ นางสาวปราณี  ประดิษฐคุม 

 ๓๔ นางสาวพนิดา  ภูนุช 

 ๓๕ นางยุพดี  จองเจริญรัตน 

 ๓๖ นางสาวยุวรีย  ทรัพยกอง 

 ๓๗ นางสาววงเดือน  วรภัฏ 

 ๓๘ นางวาสนา  เปรมศรี 

 ๓๙ นางศรีลา  ชุมภูวัน 

 ๔๐ นางศศินา  วิศาล 

 ๔๑ นางสัญญา  คลายจรูญ 

 ๔๒ นางสุดาพร  ถาโท 

 ๔๓ นางสุภาณี  เหมะธุลิน 

 ๔๔ นางสุภียา  แกวศรี 

 ๔๕ นางแสงเดือน  ชัยนนถี 

 ๔๖ นางอาภัสสร  เพียรอุตสาห 


