
 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๓  ราย) 

 ๑ นายกฤชนะชัย  สุภโคตร 

 ๒ นายกฤตวิท  จันทรแจง 

 ๓ นายกิตติวุฒิ  สายโกสุม 

 ๔ นายเขมรัตน  นรมั่ง 

 ๕ นายจรูญ  ใจเหล็ก 

 ๖ นายณัฏฐ  มาลาธง 

 ๗ นายธนัท  ศิริเอาทารย 

 ๘ นายธวัชชัย  เดชดี 

 ๙ นายธวัชชัย  พูลสมบัติ 

 ๑๐ นายนพดล  แพรสีดํา 

 ๑๑ นายประเสริฐ  พิมพเสน 

 ๑๒ นายพงษนรินทร  ศิวกุลกําธร 

 ๑๓ วาที่รอยตรี  ภานุวัฒน  จันทรวงค 

 ๑๔ นายวิชิต  อยูชู 

 ๑๕ นายวิบูล  ชูปญญา 

 ๑๖ นายศักดิ์ราวี  ขันทอง 

 ๑๗ นายสาธิต  ทองตัน 

 ๑๘ นายสิทธิศักดิ์  พงษแสงศรี 

 ๑๙ นายเสริมศักดิ์  วรรณวรพร 

 ๒๐ นางสาวกนกวรรณ  ตันติคะเนดี 

 ๒๑ นางสาวกรรัตน  ลอยวัน 

 ๒๒ นางสาวกฤตติยาพร  ชาวดร 

 ๒๓ นางกัลยา  ภูวดลผาแดง 

 ๒๔ นางสาวกาญจนา  ยะสีดา 

 ๒๕ นางสาวการะเกษ  มวงเพชร 

 ๒๖ นางสาวขนิษฐา  จันทรขจร 

 ๒๗ นางสาวขวัญกมล  หินออน 

 ๒๘ นางสาวจารุภัทร  จิตราวิริยะกุล 

 ๒๙ นางสาวจิตติมา  กฤษณายุธ 

 ๓๐ นางสาวจุฑารัตน  ดวงชวย 

 ๓๑ นางสาวชนัฎตา  สีโถ 

 ๓๒ นางสาวดรุณี  อนุกูลวงศสกุล 

 ๓๓ นางสาวดาวเรือง  ทองเชียว 

 ๓๔ นางสาวเดือนเพ็ญ  ขณะรัตน 

 ๓๕ นางทัศนีย  จันทรประเสริฐ 

 ๓๖ นางสาวทิฆัมพร  แจมฟา 

 ๓๗ นางสาวทิพวรรณ  เทศมาสา 

 ๓๘ นางสาวธัญญา  ล.วีระพรรค 

 ๓๙ นางสาวนพวรรณ  หาญอุดม 

 ๔๐ นางสาวนภาภรณ  เพ็ชรเย็น 

 ๔๑ นางสาวนรพร  คําภาแกว 

 ๔๒ นางสาวนันทนภัส  อารีมิตร 

 ๔๓ นางสาวนันทภรณ  จันทพลา 

 ๔๔ นางสาวนันทยา  ทองแกว 

 ๔๕ นางสาวนัยนา  ภูดี 

 ๔๖ นางสาวเนตรนภิส  แมนนนทรัตน 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๗ นางสาวเนาวรัตน  หิรัญญะสิริ 

 ๔๘ นางในฝน  ยาสา 

 ๔๙ นางสาวบุศกร  ย้ิมเรือน 

 ๕๐ นางสาวปยะฉัตร  พุทธาวงศ 

 ๕๑ นางสาวปุณิกา  ครุธเผือก 

 ๕๒ นางสาวพนิดา  นูนาเหนือ 

 ๕๓ นางสาวพัชรินทร  ทนเทศ 

 ๕๔ นางสาวเพ็ญนภา  ปาลวัฒน 

 ๕๕ นางสาวเพลินจิตต  มูลฉลู 

 ๕๖ นางสาวภาษิตา  ภณลัคนาทิน 

 ๕๗ นางสาวมนัญญา  วงษพูล 

 ๕๘ นางสาวยินดี  ชลย่ิงยง 

 ๕๙ นางสาวรชยา  ลีวานิชย 

 ๖๐ นางรัชนี  พรหมศรี 

 ๖๑ นางสาวราตรี  โหพ่ึงจู 

 ๖๒ นางฤทัยชนก  เทียมคํา 

 ๖๓ นางสาววชิราภรณ  สอนอาจ 

 ๖๔ นางวิมลณัฐ  ตะตา 

 ๖๕ นางวิลาสีนี  พงษแสงศรี 

 ๖๖ นางสาวศิรินุช  ศรีอุทก 

 ๖๗ นางสาวศิริพรรณ  แจงดี 

 ๖๘ นางศุภลักษณ  บุญรักชาติ 

 ๖๙ นางสาวสติมา  ศรีนคร 

 ๗๐ นางสาวสมจิตร  วรรณวิจิตร 

 ๗๑ นางสาวสายสุณี  ศรีสังข 

 ๗๒ นางสาวสุกัญญา  กังเจริญ 

 ๗๓ นางสาวสุกัญญา  ทองแปน 

 ๗๔ นางสาวสุจิตรา  คลายสมจิตร 

 ๗๕ นางสาวสุทธิลักษณ  กล่ินใย 

 ๗๖ นางสาวสุพัตรา  กิ้มเสง 

 ๗๗ นางสาวสุพัตรา  วุฑฒยากร 

 ๗๘ นางสุภาวดี  สุขใจ 

 ๗๙ นางสาวสุรียพร  ศรีเย็น 

 ๘๐ นางสาวอมรรัตน  เธียรธรรมธาดา 

 ๘๑ นางสาวอาภา  พุมโพธิ์ 

 ๘๒ นางสาวอุไรลักษณ  จรูญเนตร 

 ๘๓ นางอุษณีษ  ตันบริภัณฑ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๐  ราย) 

 ๑ นายถวัลย  ภารการ 

 ๒ นายประพันธ  จ่ันบํารุง 

 ๓ นายพงศภัค  บรรจงศิริ 

 ๔ นายพินิจ  กลับศรี 

 ๕ นายมงคล  ศรีครุฑงาม 

 ๖ นายวัชรินทร  โตชัยภูมิ 

 ๗ นายสุเนตร  แกนบัว 

 ๘ นายอภิรัตน  บุญกวี 

 ๙ นายอภิสิทธิ์  มุขดา 

 ๑๐ นายเอกอานนท  ดีมุกขดา 

 ๑๑ นางสาวกนกลักษณ  ประสาททอง 

 ๑๒ นางกนกวรรณ  แกวไกลตา 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๓ นางจงจิตย  นวลนระนารถ 

 ๑๔ นางสาวจารักษ  เจริญสุข 

 ๑๕ นางสาวชวัลลักษณ  วิเชียร 

 ๑๖ นางสาวฐิติมา  โพนปลัด 

 ๑๗ นางณัฐชยา  พัฒนมาศ 

 ๑๘ นางณัฐชา  วงษออน 

 ๑๙ นางณัฐิยา  แปนดี 

 ๒๐ นางสาวทิพวัลย  นิยม 

 ๒๑ นางทิพานัน  สายเสน 

 ๒๒ นางน้ําผ้ึง  ชมดารา 

 ๒๓ นางสาวเบญจา  โยทัยเที่ยง 

 ๒๔ นางสาวปนัดดา  จําเริญพานิช 

 ๒๕ นางปราณี  จันทะเนตร 

 ๒๖ นางปรียาพร  โพธิ์ศรี 

 ๒๗ นางสาวพรรณทิพา  อาษากลาง 

 ๒๘ นางสาวพัชรีย  อินทรเทศ 

 ๒๙ นางสาวพัทธนันท  แสนสุข 

 ๓๐ นางไพลิน  ไชยจินดา 

 ๓๑ นางสาวภควดี  เพ็ชรรัตน 

 ๓๒ นางมณีรัตน  เสารจันทร 

 ๓๓ นางมยุรี  บอคํา 

 ๓๔ นางรัตนา  ธนปราชญเปรื่อง 

 ๓๕ นางลักษณา  จําปาสุข 

 ๓๖ นางวรรณิศา  ศิริภูมิ 

 ๓๗ นางสาววาสนา  ปนจักร 

 ๓๘ นางสาววิภาดา  ดิษฐสุวรรณ 

 ๓๙ นางสาววิลาสินีย  ครอบกระโทก 

 ๔๐ นางสาววีรวรรณ  ปรางทอง 

 ๔๑ นางสาวศิพากร  เองฉวน 

 ๔๒ นางสมมาตร  นาดี 

 ๔๓ นางสาวสุนิภา  ดิลกวัฒนสุนทร 

 ๔๔ นางสุภาพ  สามารถ 

 ๔๕ นางสุรีรัตน  ชอบมาก 

 ๔๖ นางสุวัจนา  เพ็ญถนอม 

 ๔๗ นางเสาวรส  แกวโกมุท 

 ๔๘ นางอมรรัตน  สถิต 

 ๔๙ นางสาวอัจฉรา  เก็งธัญการ 

 ๕๐ นางสาวอัมพร  แกวไกลตา 

กรมชลประทาน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายจิรายุทธ  ยังแหยม 

 ๒ นายไพยนต  ไชยวงค 

 ๓ นายอดุลย  มีสุข 

 ๔ นางกนกพร  อินชัย 

 ๕ นางจิดาภา  ศรีงาม 

 ๖ นางดวงตา  นุมบัว 

 ๗ นางนารี  จันทรเขียว 

 ๘ นางนิตยา  ธรรมปญโญ 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙ นางสาวปทมา  เข็มปญญา 

 ๑๐ นางเพ็ชรา  สัตรูแสยง 

 ๑๑ นางสาววันเพ็ญ  มั่งเชียง 

 ๑๒ นางวัสสญา  สมใส 

 ๑๓ นางสาวศศิธร  มหาแสน 

 ๑๔ นางอรุณรัตน  สุวรรณพาหุ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑,๗๒๘  ราย) 

 ๑ นายกนก  สงเสริม 

 ๒ นายกมล  ชาญประเสริฐ 

 ๓ นายกมล  บุญชู 

 ๔ นายกมล  ประมาณ 

 ๕ นายกมล  อยูตั้งตัว 

 ๖ นายกระเษียร  ทับโพธิ์ 

 ๗ นายกรุน  อาญาสิทธิ์ 

 ๘ นายกฤษฎา  สุยะแกว 

 ๙ นายกฤษณ  ดิษฐเจริญ 

 ๑๐ นายกฤษณ  สนแกว 

 ๑๑ นายกฤษณ  อยูยอด 

 ๑๒ นายกฤษณ  โสดา 

 ๑๓ นายกฤษณชัย  เจริญทรัพย 

 ๑๔ นายกฤษณะ  มวงกลํ่า 

 ๑๕ นายกฤษณะ  โยมจีน 

 ๑๖ นายกวี  บุญประกอบ 

 ๑๗ นายกษม  ศรีพงษ 

 ๑๘ นายกองสี  วงศมั่น 

 ๑๙ นายกังวล  จันทรหอม 

 ๒๐ นายกัณหา  หงษไทย 

 ๒๑ นายกั้น  สังขบัว 

 ๒๒ นายกัมปนาท  ศรีวรรณ 

 ๒๓ นายการันต  จันทรสวาง 

 ๒๔ นายกําพล  เถื่อนแกวสิงห 

 ๒๕ นายกิจ  ตุยเครือ 

 ๒๖ นายกิจจา  เงินเจริญผล 

 ๒๗ นายกิตติ  คลายทอง 

 ๒๘ นายกิตติชัย  แจมศรี 

 ๒๙ นายกิตติพงษ  คล้ึมคางพลู 

 ๓๐ นายกิตติพงษ  จ่ันเพ้ิง 

 ๓๑ นายกิตติพงษ  ประภาศรี 

 ๓๒ นายกิตติพงษ  เลาเหล็ก 

 ๓๓ นายกิตติภณ  ปรีดาศักดิ์ 

 ๓๔ นายกิตติศักดิ์  ตันเดี่ยว 

 ๓๕ นายกิตติศักดิ์  หอยสังข 

 ๓๖ นายกิติศักดิ์  ประสานจิตร 

 ๓๗ นายกิมไล  สมถวิล 

 ๓๘ นายเกงกลา  คงเจริญ 

 ๓๙ นายเกชา  ขําทวี 

 ๔๐ นายเกชา  รอดพุม 

 ๔๑ นายเกตุอนัน  ศรีคําเมา 

 ๔๒ นายเกรียงไกร  ชัยประเสริฐ 

 ๔๓ นายเกรียงไกร  บูแกว 

 ๔๔ นายเกรียงไกร  ศรไชย 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๕ นายเกรียงศักดิ์  ไชยปกรณ 

 ๔๖ นายเกรียงศักดิ์  พุกขํา 

 ๔๗ นายเกรียงศักดิ์  ศรีวงษแยม 

 ๔๘ นายเกษม  เกลาจีน 

 ๔๙ นายเกษม  ทองเสป 

 ๕๐ นายเกษม  สุวรรณคช 

 ๕๑ นายเกษม  สุวรรณศรี 

 ๕๒ นายเกียรติศักดิ์  งาคม 

 ๕๓ นายเกียรติศักดิ์  จํารัสแนว 

 ๕๔ นายเกียรติศักดิ์  สรอยส้ัน 

 ๕๕ นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณรัตน 

 ๕๖ นายเกียรติศักดิ์  อภิวาท 

 ๕๗ นายเกียรติศักดิ์  อมรฤทธิ์ 

 ๕๘ นายแกวสุวรรณ  หนักคําผง 

 ๕๙ นายโกเมศ  ประตูใหญ 

 ๖๐ นายโกวิทย  ขณะรัตน 

 ๖๑ นายโกศล  สวนกูล 

 ๖๒ นายไกรศร  นาเสงี่ยม 

 ๖๓ นายขชน  โสภาวัน 

 ๖๔ นายขวัญชัย  ปรีแยม 

 ๖๕ นายขันติ  เปยทอง 

 ๖๖ นายขันทชัย  บุตรภู 

 ๖๗ นายขุนทอง  จันทรเพ็ญ 

 ๖๘ นายขุนแผน  สีมวง 

 ๖๙ นายคชา  บุตรกาล 

 ๗๐ นายคณาพจน  วงษพัฒน 

 ๗๑ นายคณิศร  นาคประเสริฐ 

 ๗๒ นายคธาวุธ  อัครหัทยาภักดิ์ 

 ๗๓ นายคมกฤช  คุมบุญนอย 

 ๗๔ นายคมสัน  เขียวขํา 

 ๗๕ นายคมสัน  จันทรสอง 

 ๗๖ นายคมสัน  สุขเกษม 

 ๗๗ นายคารม  สีพันนาม 

 ๗๘ นายคําตัน  ใบรัก 

 ๗๙ นายคําตัน  หมื่นมงคล 

 ๘๐ นายคํานวล  ไชยพงษ 

 ๘๑ นายคําพร  เจียงคํา 

 ๘๒ นายคําพอง  นาคแกว 

 ๘๓ นายคํามาย  สีดาพล 

 ๘๔ นายคํามุล  ศีลสัตย 

 ๘๕ นายคํารณ  ดีแยม 

 ๘๖ นายคํารณ  ประชารัตน 

 ๘๗ นายคํารณ  ยอดดําเนิน 

 ๘๘ นายคุณภัทร  ชัยรัตน 

 ๘๙ นายคุณสิน  ดลรัศมี 

 ๙๐ นายจงกล  สริมา 

 ๙๑ นายจงรักษ  ปญญาชัย 

 ๙๒ นายจตุพร  มาพร 

 ๙๓ นายจตุรงค  โภชนกิจ 

 ๙๔ นายจรรยา  ภูสุวรรณ 

 ๙๕ นายจรัญ  ทาวอุดม 

 ๙๖ นายจรัญ  นันใจยะ 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๗ นายจรัญ  วรรณดี 

 ๙๘ นายจรัล  ปนตาคํา 

 ๙๙ นายจรัส  ขาวฉลาด 

 ๑๐๐ นายจรินทร  ใจกลา 

 ๑๐๑ นายจรูญ  ไชยราช 

 ๑๐๒ นายจรูญ  ทองตระกูล 

 ๑๐๓ นายจรูญ  บุญทวี 

 ๑๐๔ นายจรูญ  เพ็ชรุพันธ 

 ๑๐๕ นายจรูญ  แสงใส 

 ๑๐๖ นายจวน  ชาวไทย 

 ๑๐๗ นายจะเริง  ทองนวล 

 ๑๐๘ นายจักกริด  ทองพันชั่ง 

 ๑๐๙ นายจักร  เหลืองออน 

 ๑๑๐ นายจักรกฤษ  ดีนอย 

 ๑๑๑ นายจักรพรรณ  วุฒิเกษ 

 ๑๑๒ นายจักรวาล  ฆารไสว 

 ๑๑๓ นายจักรวาล  แสนโท 

 ๑๑๔ นายจักรี  คําจวง 

 ๑๑๕ นายจักรี  ทรัพยประดิษฐ 

 ๑๑๖ นายจันแดง  คําหลาย 

 ๑๑๗ นายจํานงค  ไชยโกฎิ 

 ๑๑๘ นายจํานงค  บุญจันทร 

 ๑๑๙ นายจําเนิน  จิตรประทักษ 

 ๑๒๐ นายจําเนียร  ตุมศรียา 

 ๑๒๑ นายจําเนียร  พิมพากรณ 

 ๑๒๒ นายจําเนียร  เรืองเดช 

 ๑๒๓ นายจํารัส  แปนนอย 

 ๑๒๔ นายจํารัส  มงคลกาวิล 

 ๑๒๕ นายจําเริญ  มั่นจันทร 

 ๑๒๖ นายจําเริญ  เย่ียมเวช 

 ๑๒๗ นายจําลอง  คลายทอง 

 ๑๒๘ นายจําลอง  พรหมมา 

 ๑๒๙ นายจําลอง  เสือกลา 

 ๑๓๐ นายจําหลัด  สุขสกุล 

 ๑๓๑ นายจิตร  อินทองแกว 

 ๑๓๒ นายจิตรกร  ทาเอื้อ 

 ๑๓๓ นายจิรโชติ  พรมจักร 

 ๑๓๔ นายจิรพนธ  ผลคิด 

 ๑๓๕ นายจิรพัฒน  เชยสุวรรณ 

 ๑๓๖ นายจิรศักดิ์  เข็มกลัด 

 ๑๓๗ นายจิระกิจ  อัตตะ 

 ๑๓๘ นายจิระเดช  ทรัพยเอนก 

 ๑๓๙ นายจีรพงษ  พ้ืนชมภู 

 ๑๔๐ นายจีรพล  มะลิธร 

 ๑๔๑ นายเจน  บุญมาก 

 ๑๔๒ นายเจน  ปญญาเชียว 

 ๑๔๓ นายเจริญ  การณดี 

 ๑๔๔ นายเจริญ  กิติวรรณ 

 ๑๔๕ นายเจริญ  อินทมาตย 

 ๑๔๖ นายเจษฎา  แกวพลายงาม 

 ๑๔๗ นายเจษฎากร  วงคเตชะ 

 ๑๔๘ นายใจเพชร  เพียสุวรรณ 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๔๙ นายใจเพชร  อุปฮาต 

 ๑๕๐ นายฉลวย  โคตรประทุม 

 ๑๕๑ นายฉลวย  รอดโพธิ์ 

 ๑๕๒ นายฉลอง  คําปน 

 ๑๕๓ นายฉลอง  แจงดี 

 ๑๕๔ นายฉัตรชัย  กาฬภักดี 

 ๑๕๕ นายเฉลย  สิทธิโชติ 

 ๑๕๖ นายเฉลิม  พฤษปญจะ 

 ๑๕๗ นายเฉลิม  พิพิธ 

 ๑๕๘ นายเฉลิม  มาสุข 

 ๑๕๙ นายเฉลิม  สารสิงห 

 ๑๖๐ นายเฉลิม  สุวรรณกรณ 

 ๑๖๑ นายเฉลิมพล  สุดสวาสดิ์ 

 ๑๖๒ นายเฉลิมศักดิ์  กุศลการณ 

 ๑๖๓ นายเฉลียว  สอนสระเกษ 

 ๑๖๔ นายไฉน  เปยไพบูลย 

 ๑๖๕ นายไฉน  รําพึงกิจ 

 ๑๖๖ นายชยพล  สีหาชาติ 

 ๑๖๗ นายชยันตพร  แสงตะกัน 

 ๑๖๘ นายชลอง  เรียงวงษ 

 ๑๖๙ นายชลอม  กลมพุก 

 ๑๗๐ นายชโอษฐ  สมบูรณทรัพย 

 ๑๗๑ นายชัชชัย  คําโสม 

 ๑๗๒ นายชัชชัย  ราชประสิทธิ์ 

 ๑๗๓ นายชั้น  สุขอน 

 ๑๗๔ นายชัย  อักษร 

 ๑๗๕ นายชัยณรงค  ศรีชัย 

 ๑๗๖ นายชัยนาท  ชมภูหลง 

 ๑๗๗ นายชัยพร  นนทสะเกษ 

 ๑๗๘ นายชัยพฤกษ  จันทรประดับ 

 ๑๗๙ นายชัยยงค  พงษนา 

 ๑๘๐ นายชัยยานุกูล  ล้ีสุขสม 

 ๑๘๑ นายชัยยุทธ  จําปาเครือ 

 ๑๘๒ นายชัยยุทธ  หนูพันธ 

 ๑๘๓ นายชัยเลิศ  สุขลําภู 

 ๑๘๔ นายชัยวัฒน  ทองปลอง 

 ๑๘๕ นายชัยวัฒน  บุญชมอย 

 ๑๘๖ นายชัยวิมล  สิงหเสนา 

 ๑๘๗ นายชัยสิงห  มณีเนตร 

 ๑๘๘ นายชัยอนันต  ดงแดง 

 ๑๘๙ นายชัยอนุชิต  อาจเอื้อ 

 ๑๙๐ นายชาญ  กิสันเทียะ 

 ๑๙๑ นายชาญ  มีสาตรพงษ 

 ๑๙๒ นายชาญชัย  สุขประเสริฐ 

 ๑๙๓ นายชาญณรงค  เพ็ชรศิลา 

 ๑๙๔ นายชาตรี  เขียนสาร 

 ๑๙๕ นายชาตรี  ธนะวรรณ 

 ๑๙๖ นายชาตรี  นรสิงห 

 ๑๙๗ นายชาตรี  มูลวัฒน 

 ๑๙๘ นายชานนต  โคกครุฑ 

 ๑๙๙ นายชานนท  ใจมั่น 

 ๒๐๐ นายชายสุระ  พยุงกิจ 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๐๑ นายชํานาญ  จํานงชอบ 

 ๒๐๒ นายชํานาญ  ฤทธิ์เดชกลา 

 ๒๐๓ นายชํานาญ  เอี่ยมปอ 

 ๒๐๔ นายชิดเทพ  ดวงวิเชียร 

 ๒๐๕ นายชิต  เพ็งกําแหง 

 ๒๐๖ นายชิราวุฒิ  อินนอย 

 ๒๐๗ นายชุณห  อยูคง 

 ๒๐๘ นายชุมพร  กุสุมาลย 

 ๒๐๙ นายชุมพล  ฉิมบุรุษ 

 ๒๑๐ นายชุมพล  ชูเหม 

 ๒๑๑ นายชุมพล  เรืองผ้ึง 

 ๒๑๒ นายชุมพล  อบเหลือง 

 ๒๑๓ นายชูเกียรติ  วิงวอน 

 ๒๑๔ นายชูชาติ  แซอึง 

 ๒๑๕ นายชูชาติ  ราชบัณฑิต 

 ๒๑๖ นายชูชาติ  เอี่ยมสงคราม 

 ๒๑๗ นายชูชีพ  เผาเทวา 

 ๒๑๘ นายชูศักดิ์  เปยมมา 

 ๒๑๙ นายเชลล  พุมมวง 

 ๒๒๐ นายเชาว  ครามสระนอย 

 ๒๒๑ นายเชิญ  อาจเอื้อ 

 ๒๒๒ นายเชิด  คําสระ 

 ๒๒๓ นายเชิดชาย  ปนอิ่น 

 ๒๒๔ นายโชคชัย  สมัครเขตรวิทย 

 ๒๒๕ นายโชคทวี  คาขาย 

 ๒๒๖ นายไชยยันต  กล่ินทรัพย 

 ๒๒๗ นายไชยวัฒน  ดงแดง 

 ๒๒๘ นายไชยวัฒน  เนื่องชาง 

 ๒๒๙ นายไชยศรี  คูนาเอก 

 ๒๓๐ นายไชยา  สัจธรรม 

 ๒๓๑ นายฐิติศักดิ์  หุนทอง 

 ๒๓๒ นายณฐกร  ชุมตรีนอก 

 ๒๓๓ นายณรงค  ขาวประพันธ 

 ๒๓๔ นายณรงค  คําพิพาก 

 ๒๓๕ นายณรงค  แปนจาก 

 ๒๓๖ นายณรงค  พิริยนนทกุล 

 ๒๓๗ นายณรงค  ฟองน้ํา 

 ๒๓๘ นายณรงค  รอดทอง 

 ๒๓๙ นายณรงค  รุงเรือง 

 ๒๔๐ นายณรงค  ไวเชิงคา 

 ๒๔๑ นายณรงค  ศักดิ์พิพัฒน 

 ๒๔๒ นายณรงค  แสงอาทิตย 

 ๒๔๓ นายณรงคกร  โสมชาต 

 ๒๔๔ นายณรงคศักดิ์  ดอกจันทร 

 ๒๔๕ นายณรินทร  สิทธิเดช 

 ๒๔๖ นายณัฎฐชัย  ทองเหล่ียม 

 ๒๔๗ นายณัฐพงษ  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๔๘ นายณัฐพล  ธรรมาภิรมย 

 ๒๔๙ นายณัฐวุฒิ  จันทรแจง 

 ๒๕๐ นายณัฐวุฒิ  ปอมไทย 

 ๒๕๑ นายดนตรี  อินทยศ 

 ๒๕๒ นายดลจิตต  ปถวี 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๕๓ นายดวงเดน  เพ็งพลกรัง 

 ๒๕๔ นายดาวรุง  อานนาค 

 ๒๕๕ นายดาวเรือง  ธรรมรักษา 

 ๒๕๖ นายดําเนิน  ตันจันตา 

 ๒๕๗ นายดํารง  แสงศิริ 

 ๒๕๘ นายดํารงค  กันนิ่ม 

 ๒๕๙ นายดํารงค  ชาสุวรรณ 

 ๒๖๐ นายดํารงค  ตุนแกว 

 ๒๖๑ นายเดช  ขําน้ําคู 

 ๒๖๒ นายเดช  พิริยะ 

 ๒๖๓ นายเดชา  แปนพัด 

 ๒๖๔ นายเดชา  ศรีวิชัย 

 ๒๖๕ นายเดชา  เสาสูง 

 ๒๖๖ นายเดือน  ศรีลายอดนอย 

 ๒๖๗ นายแดง  คุลี 

 ๒๖๘ นายแดง  นิติปญญาธรรม 

 ๒๖๙ นายตอย  ศิริแข 

 ๒๗๐ นายตะวัน  คาคลอง 

 ๒๗๑ นายตานอย  ศรีทอง 

 ๒๗๒ นายเติมศักดิ์  ทองแฟง 

 ๒๗๓ นายเตือน  มีออง 

 ๒๗๔ นายไตรมาตร  สรงเนย 

 ๒๗๕ นายถนอม  เขียวใจดี 

 ๒๗๖ นายถนอม  เจริญวงศ 

 ๒๗๗ นายถนอม  ชวนมา 

 ๒๗๘ นายถนอม  เปยตะ 

 ๒๗๙ นายถนอม  มีรัตน 

 ๒๘๐ นายถนอม  สําราญรมย 

 ๒๘๑ นายถนัด  สีทับทิม 

 ๒๘๒ นายถวัลย  เกตุแกว 

 ๒๘๓ นายถวัลย  ศุภมิตร 

 ๒๘๔ นายถวิล  ซอนกล่ิน 

 ๒๘๕ นายถวิล  ตาสุรินทร 

 ๒๘๖ นายถวิล  ปนตาไฝ 

 ๒๘๗ นายถวิล  ศรีหนองกุง 

 ๒๘๘ นายถวิล  สุขเกษม 

 ๒๘๙ นายถาวร  ทศคุย 

 ๒๙๐ นายถาวร  บุตรโคตร 

 ๒๙๑ นายถาวร  วงศทา 

 ๒๙๒ นายถาวร  สีขุนทด 

 ๒๙๓ นายทนง  ทองจรัส 

 ๒๙๔ นายทนงค  น้ําจันทร 

 ๒๙๕ นายทนุ  กฐินทอง 

 ๒๙๖ นายทนุ  แกวกําพล 

 ๒๙๗ นายทรงยศ  มาเจริญ 

 ๒๙๘ นายทรงศักดิ์  เกิดสังข 

 ๒๙๙ นายทรัพยสิน  ชนะภัย 

 ๓๐๐ นายทวน  รินคํา 

 ๓๐๑ นายทวิช  สองกรุง 

 ๓๐๒ นายทวิทย  สุขเงิน 

 ๓๐๓ นายทวี  แคนอย 

 ๓๐๔ นายทวี  สุขดี 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๐๕ นายทวีโชค  วงษแหยม 

 ๓๐๖ นายทวีพงศ  ทิพยเนตร 

 ๓๐๗ นายทวีวิทย  ดวงทอง 

 ๓๐๘ นายทวีศักดิ์  กลัดอิ่ม 

 ๓๐๙ นายทองใบ  ดีนวลพะเนาว 

 ๓๑๐ นายทองเปลว  คันทรง 

 ๓๑๑ นายทองพูน  ดอกจันทร 

 ๓๑๒ นายทองพูล  บุญคืน 

 ๓๑๓ นายทองลี  ผุดผอง 

 ๓๑๔ นายทองสัน  พูลสวาง 

 ๓๑๕ นายทองสืบ  พิศวง 

 ๓๑๖ นายทองสุข  จางวางศิลป 

 ๓๑๗ นายทองสุข  ตางใจ 

 ๓๑๘ นายทองสุข  สุทธิเมฆ 

 ๓๑๙ นายทองหยด  พุทธิโสต 

 ๓๒๐ นายทองหลอ  บาลโสง 

 ๓๒๑ นายทองอินทร  ราชสม 

 ๓๒๒ นายทินกร  มูลกลาง 

 ๓๒๓ นายทีระ  พิไลโชค 

 ๓๒๔ นายทูล  พัดทอง 

 ๓๒๕ นายเท็น  บุญมาวงศ 

 ๓๒๖ นายเทพ  ศรนรินทร 

 ๓๒๗ นายเทวา  เปนเลา 

 ๓๒๘ นายธงชัย  กลมสัมฤทธิ์ 

 ๓๒๙ นายธงชัย  กอธวัช 

 ๓๓๐ นายธงชัย  จริยรังษีรัตนา 

 ๓๓๑ นายธงชัย  จันทรสวัสดิ์ 

 ๓๓๒ นายธงชัย  เชิญชมชื่น 

 ๓๓๓ นายธนวัฒน  กองกิม 

 ๓๓๔ นายธนสาร  ภูยงยุทธ 

 ๓๓๕ นายธนา  ตึกดี 

 ๓๓๖ นายธนาวุฒิ  ถิระศุภศรี 

 ๓๓๗ นายธนินทรัฐ  อธิอัครศิรพร 

 ๓๓๘ นายธรรมนูญ  ฤทธิธาร 

 ๓๓๙ นายธรรมนูญ  หนูแทน 

 ๓๔๐ นายธวัช  เชื้อทาว 

 ๓๔๑ นายธวัช  นามมนตรี 

 ๓๔๒ นายธวัช  บุญเรือง 

 ๓๔๓ นายธวัช  บุญวิทย 

 ๓๔๔ นายธวัช  วิจิตรพงษา 

 ๓๔๕ นายธวัชชัย  ขอเชิญกลาง 

 ๓๔๖ นายธวัชชัย  จงรักษ 

 ๓๔๗ นายธวัชชัย  พรหมคุณ 

 ๓๔๘ นายธวัชชัย  พรอภัย 

 ๓๔๙ นายธวัฒชัย  สืบนุสรณ 

 ๓๕๐ นายธานินทร  พูลจันทร 

 ๓๕๑ นายธารา  นิลทรัพย 

 ๓๕๒ นายธารา  พันธุจึงเจริญ 

 ๓๕๓ นายธํารงคศักดิ์  มูลวงษ 

 ๓๕๔ นายธีรพงษ  ทิวะกะลิน 

 ๓๕๕ นายธีรพล  ยอดแตง 

 ๓๕๖ นายธีรยุทธ  วงษภู 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๕๗ นายธีรยุทธ  สุวิทยวรกุล 

 ๓๕๘ นายธีระชัย  เปานิล 

 ๓๕๙ นายธีระยุทธ  พละหงส 

 ๓๖๐ นายนพคุณ  บุญเส็ง 

 ๓๖๑ นายนพดล  ชมภูใบ 

 ๓๖๒ นายนพดล  พิลาบูรณะ 

 ๓๖๓ นายนพพร  แสงนวล 

 ๓๖๔ นายนพรัตน  ขันทิพย 

 ๓๖๕ นายนพรัตน  รักสุทธี 

 ๓๖๖ นายนรา  ศักดิ์ศรีบุญดี 

 ๓๖๗ นายนรากร  จันทรแกว 

 ๓๖๘ นายนราธิป  แสงสุกวาว 

 ๓๖๙ นายนริศ  ดวงพิกุล 

 ๓๗๐ นายนริศ  แสนวัง 

 ๓๗๑ นายนรุต  ฤทธิ์แกว 

 ๓๗๒ นายนเรศ  ดวงจันทร 

 ๓๗๓ นายนเรศ  มวงขวัญ 

 ๓๗๔ นายนเรศ  อรปญญา 

 ๓๗๕ นายนเรศน  ศรีอุบล 

 ๓๗๖ นายนฤพนธ  อินตาทิพย 

 ๓๗๗ นายนฤพล  เผือกผอง 

 ๓๗๘ นายนอม  ชมภูใบ 

 ๓๗๙ นายนอย  โคฮุด 

 ๓๘๐ นายนอย  บุญเย็น 

 ๓๘๑ นายนอย  ย้ิมรอด 

 ๓๘๒ นายนะเรษฐ  ฉันทะโส 

 ๓๘๓ นายนาวา  ฤทธิชัย 

 ๓๘๔ นายนาวี  ทองยอย 

 ๓๘๕ นายนิกร  ปนแกว 

 ๓๘๖ นายนิกร  พิณทรัพย 

 ๓๘๗ นายนิกรณ  เถื่อนแกวสิงห 

 ๓๘๘ นายนิจ  แซอึง 

 ๓๘๙ นายนิทัศ  กันอาสา 

 ๓๙๐ นายนิทัศน  ฉายอรุณ 

 ๓๙๑ นายนิเทศศักดิ์  สมหมาย 

 ๓๙๒ นายนิพนธ  ดอกจันทร 

 ๓๙๓ นายนิพนธ  มณีโชติ 

 ๓๙๔ นายนิพนธ  สุพรรณพงศ 

 ๓๙๕ นายนิพล  ขอมคง 

 ๓๙๖ นายนิพล  พิลาดา 

 ๓๙๗ นายนิพล  มวงเสม 

 ๓๙๘ นายนิยม  หวังประโยชน 

 ๓๙๙ นายนิยามชัย  วงษภู 

 ๔๐๐ นายนิรัตน  กล่ินเทียนฟุง 

 ๔๐๑ นายนิรันดร  แกวเกตุ 

 ๔๐๒ นายนิรันทร  ศิริวัฒน 

 ๔๐๓ นายนิวัฒน  จันทรแกว 

 ๔๐๔ นายนิวัฒน  สลีวงศ 

 ๔๐๕ นายนิวัตร  กรีมิน 

 ๔๐๖ นายนิเวทย  หงษหา 

 ๔๐๗ นายนิเวศน  แขวงเพ็ชร 

 ๔๐๘ นายนุกูล  นวลละมาย 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๐๙ นายนุกูล  เบิกบาน 

 ๔๑๐ นายนุกูล  เพชรรัตน 

 ๔๑๑ นายเนย  ขวัญผอง 

 ๔๑๒ นายบรรจง  พรมแดง 

 ๔๑๓ นายบรรจง  วงษประเสริฐ 

 ๔๑๔ นายบรรจบ  เขมกานนท 

 ๔๑๕ นายบรรจบ  ชดชอยสระนอย 

 ๔๑๖ นายบรรเจิด  เนียมนาค 

 ๔๑๗ นายบรรชา  แกวเรือง 

 ๔๑๘ นายบรรเทิง  ประเทือง 

 ๔๑๙ นายบรรเทิง  อิ่มจิตร 

 ๔๒๐ นายบรรพต  ภาคศิริ 

 ๔๒๑ นายบรรพต  ศรีทองคํา 

 ๔๒๒ นายบรรยง  ชาจันทึก 

 ๔๒๓ นายบรรลุ  ชิดสวน 

 ๔๒๔ นายบริบูรณ  คงเติมสิน 

 ๔๒๕ นายบริบูรณ  ถวิลรักษ 

 ๔๒๖ นายบริบูรณ  รุงรามา 

 ๔๒๗ นายบัญชา  ชื่นชมบุญ 

 ๔๒๘ นายบัญชา  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๒๙ นายบัญชา  โมบขุนทด 

 ๔๓๐ นายบัญชา  ลําตน 

 ๔๓๑ นายบัญชา  สุทธิ 

 ๔๓๒ นายบัญญัติ  บุญค้ํา 

 ๔๓๓ นายบัญญัติ  โหจันทร 

 ๔๓๔ นายบัณฑิต  ชูชื่น 

 ๔๓๕ นายบัณฑิต  รอดชีวา 

 ๔๓๖ นายบัวทอง  ดิษฐเนตร 

 ๔๓๗ นายบัวพา  สายแวว 

 ๔๓๘ นายบําเพ็ญ  ธรรมรส 

 ๔๓๙ นายบํารุง  เท่ียงดี 

 ๔๔๐ นายบํารุง  โนรี 

 ๔๔๑ นายบุญกอง  บุญเลิศ 

 ๔๔๒ นายบุญเกิด  จุลพันธ 

 ๔๔๓ นายบุญค้ํา  มหารักษ 

 ๔๔๔ นายบุญชวย  ดาประดิษฐ 

 ๔๔๕ นายบุญชวย  พูลทรัพย 

 ๔๔๖ นายบุญชู  จุลพฤกษ 

 ๔๔๗ นายบุญชู  ทองประทีป 

 ๔๔๘ นายบุญเชิด  แกวฤทธิ์ 

 ๔๔๙ นายบุญเชิด  งามสันฐาน 

 ๔๕๐ นายบุญเชิด  ใจเย็น 

 ๔๕๑ นายบุญโชค  ใหมเกตุ 

 ๔๕๒ นายบุญเทียม  บุญเรือง 

 ๔๕๓ นายบุญธรรม  เขียวรัตน 

 ๔๕๔ นายบุญธรรม  คงกมล 

 ๔๕๕ นายบุญธรรม  พิสปงคํา 

 ๔๕๖ นายบุญธรรม  หมั่นวิชา 

 ๔๕๗ นายบุญปลูก  คลายหงษ 

 ๔๕๘ นายบุญมา  ปานตั้น 

 ๔๕๙ นายบุญมี  รูสุข 

 ๔๖๐ นายบุญมี  สุหงษา 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๖๑ นายบุญยงค  อุนกอง 

 ๔๖๒ นายบุญยัง  บุญมา 

 ๔๖๓ นายบุญย่ิง  แกวคําฟุน 

 ๔๖๔ นายบุญย่ิง  ไทยแกว 

 ๔๖๕ นายบุญย่ิง  บัวแกว 

 ๔๖๖ นายบุญยืน  กุดจอก 

 ๔๖๗ นายบุญยืน  ชื่นศิริ 

 ๔๖๘ นายบุญรอด  สุขวิเศษ 

 ๔๖๙ นายบุญรอน  เขียวนอย 

 ๔๗๐ นายบุญเรือง  เขตรักษา 

 ๔๗๑ นายบุญลือ  ตุมทอง 

 ๔๗๒ นายบุญลือ  โตอนันท 

 ๔๗๓ นายบุญลือ  พละทรัพย 

 ๔๗๔ นายบุญเลิศ  นวมนิ่ม 

 ๔๗๕ นายบุญศิล  เพ็ชรคง 

 ๔๗๖ นายบุญสง  สมจริง 

 ๔๗๗ นายบุญสง  สุดดี 

 ๔๗๘ นายบุญสม  แกวเจริญ 

 ๔๗๙ นายบุญสม  สุวรรณศรี 

 ๔๘๐ นายบุญเสริม  สิงหธิ 

 ๔๘๑ นายบุญหลาย  แสนทวีสุข 

 ๔๘๒ นายเบญจะ  สุวรรณดวง 

 ๔๘๓ นายเบญจา  มาละออง 

 ๔๘๔ นายปรงใจ  โพธิกัน 

 ๔๘๕ นายปรมัตถ  อุษาอริโย 

 ๔๘๖ นายประกอบ  จอมสงาวงศ 

 ๔๘๗ นายประกอบ  ยงเขตรกิจ 

 ๔๘๘ นายประกอบ  อาญาสิทธิ์ 

 ๔๘๙ นายประกิจ  ศรีสมบูรณ 

 ๔๙๐ นายประคอง  ตอมย้ิม 

 ๔๙๑ นายประคิ่น  ขวัญนุย 

 ๔๙๒ นายประจบ  ขําดี 

 ๔๙๓ นายประจวบ  กอนทอง 

 ๔๙๔ นายประจวบ  บิณฑะ 

 ๔๙๕ นายประจวบ  อุดม 

 ๔๙๖ นายประจักษ  ชุมวงษจันทร 

 ๔๙๗ นายประจิน  อินวงศ 

 ๔๙๘ นายประชัน  ศรีชัย 

 ๔๙๙ นายประชุม  คชสาร 

 ๕๐๐ นายประเชิญ  ศรีคุม 

 ๕๐๑ นายประณต  มะลิวรรณ 

 ๕๐๒ นายประณต  ศรีปากนา 

 ๕๐๓ นายประดิษฐ  ชื่นชม 

 ๕๐๔ นายประดิษฐ  ไชยแสนทาว 

 ๕๐๕ นายประดิษฐ  เตสะดี 

 ๕๐๖ นายประดิษฐ  บุญโชติ 

 ๕๐๗ นายประดิษฐ  วงศนิติกร 

 ๕๐๘ นายประดิษฐ  สถิตยวัฒน 

 ๕๐๙ นายประถม  สังเกตุ 

 ๕๑๐ นายประทวน  เนื่องโอสถ 

 ๕๑๑ นายประทวน  พลอยเกิด 

 ๕๑๒ นายประทวน  สุภาติ 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๑๓ นายประทีป  จันทรนาค 

 ๕๑๔ นายประทีป  โรจนบุญชู 

 ๕๑๕ นายประทุม  เกลากล่ิน 

 ๕๑๖ นายประธาน  เนื่องโอสถ 

 ๕๑๗ นายประพันธ  ขาวผอง 

 ๕๑๘ นายประพันธ  บัวชื่น 

 ๕๑๙ นายประพันธ  พงศสิริวรวัฒน 

 ๕๒๐ นายประพันธ  วงศมี 

 ๕๒๑ นายประพันธ  สมสวัสดิ์ 

 ๕๒๒ นายประพันธ  โสดาดี 

 ๕๒๓ นายประภาส  งิ้วงาม 

 ๕๒๔ นายประภาส  บัวพันธ 

 ๕๒๕ นายประภาส  รวบรวม 

 ๕๒๖ นายประมวล  บุกบุญ 

 ๕๒๗ นายประมวล  พานเงิน 

 ๕๒๘ นายประมวล  เมฆตั้ง 

 ๕๒๙ นายประมวล  แหลปอง 

 ๕๓๐ นายประมาณ  มวงกล่ิน 

 ๕๓๑ นายประยงค  ไถเงิน 

 ๕๓๒ นายประยงค  วงษอุทัย 

 ๕๓๓ นายประยม  สุทธิเมฆ 

 ๕๓๔ นายประยูร  โนโชติ 

 ๕๓๕ นายประยูร  ศรีสุวรรณ 

 ๕๓๖ นายประยูร  สมฤาชา 

 ๕๓๗ นายประลอง  ดวงเฮี้ยม 

 ๕๓๘ นายประวัติ  มังส้ัน 

 ๕๓๙ นายประวิทย  บอขุนทด 

 ๕๔๐ นายประวิทย  สอนคํา 

 ๕๔๑ นายประวุฒิ  งามมาก 

 ๕๔๒ นายประสงค  กันยสุต 

 ๕๔๓ นายประสงค  มะณีวงษ 

 ๕๔๔ นายประสงค  มุนพลาย 

 ๕๔๕ นายประสงค  ศุภลักษณ 

 ๕๔๖ นายประสงค  หินเธาว 

 ๕๔๗ นายประสาท  กรุดเจียม 

 ๕๔๘ นายประสาทธ  คูนาเอก 

 ๕๔๙ นายประสิทธิ์  นอยอยู 

 ๕๕๐ นายประสิทธิ์  ปญญาโต 

 ๕๕๑ นายประสิทธิ์  ปงสูงเนิน 

 ๕๕๒ นายประสิทธิ์  โปรดปราน 

 ๕๕๓ นายประสิทธิ์  พุทธศรี 

 ๕๕๔ นายประสิทธิ์  สนใจ 

 ๕๕๕ นายประสิทธิ์  สืบสาย 

 ๕๕๖ นายประสิทธิ์  หนูบานยาง 

 ๕๕๗ นายประเสริฐ  งั่งสัมฤทธิ์ 

 ๕๕๘ นายประเสริฐ  ชูมก 

 ๕๕๙ นายประเสริฐ  แชมขุนทด 

 ๕๖๐ นายประเสริฐ  ธงขาว 

 ๕๖๑ นายประเสริฐ  ลามอ 

 ๕๖๒ นายประเสริฐ  อาภรณศรี 

 ๕๖๓ นายประหยัด  เนียมนาค 

 ๕๖๔ จาอากาศโท  ประหยัด  โพลงเสียง 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๖๕ นายประหยัด  เย็นสวัสดิ์ 

 ๕๖๖ นายประหยัด  สายดู 

 ๕๖๗ นายประหยัด  ออนแอน 

 ๕๖๘ นายปรัชญา  ภานอย 

 ๕๖๙ นายปราโมทย  ใยสุข 

 ๕๗๐ นายปราโมทย  วงษศิริ 

 ๕๗๑ นายปรารถนา  คชเกษตริน 

 ๕๗๒ นายปริญญา  กล่ินหอม 

 ๕๗๓ นายปริญญา  จงรักษ 

 ๕๗๔ นายปริญญา  บุญพันธ 

 ๕๗๕ นายปริญญา  แสงมณี 

 ๕๗๖ นายปริญญา  เหลาจําปา 

 ๕๗๗ นายปริญญา  อรปญญา 

 ๕๗๘ นายปรีชัย  นุมนวลศรี 

 ๕๗๙ นายปรีชา  ชุมนวล 

 ๕๘๐ นายปรีชา  ดวงไชย 

 ๕๘๑ นายปรีชา  นิมะบุตร 

 ๕๘๒ นายปรีชา  ปญญาจันทร 

 ๕๘๓ นายปรีชา  เผือกทอง 

 ๕๘๔ นายปรีชา  พงษพันธ 

 ๕๘๕ นายปรีชา  มรรคา 

 ๕๘๖ นายปรีชา  ฤทธิชัย 

 ๕๘๗ นายปรีชา  วีระศักดิ์ 

 ๕๘๘ นายปรีชา  ศรีวิเชียร 

 ๕๘๙ นายปรีชา  แสงจันทร 

 ๕๙๐ นายปรีชา  เอี่ยมทอง 

 ๕๙๑ นายปรีชา  แอมอุด 

 ๕๙๒ นายปรีดา  นุสไพ 

 ๕๙๓ นายปรียวิศว  ผองศรี 

 ๕๙๔ นายปวัตน  บุบภาที 

 ๕๙๕ นายปญญา  คุมแกว 

 ๕๙๖ นายปญญา  ชื่นชม 

 ๕๙๗ นายปญญา  ตันทประพันธ 

 ๕๙๘ นายปญญา  เตลิงคะพันธุ 

 ๕๙๙ นายปญญา  เทวบุญ 

 ๖๐๐ นายปญญา  ธรรมศิริ 

 ๖๐๑ นายปญญา  มือขุนทด 

 ๖๐๒ นายปญญา  วิเชียร 

 ๖๐๓ นายปญญา  สบาย 

 ๖๐๔ นายปญญา  ออนบุญมา 

 ๖๐๕ นายปสสา  ภาโนมัย 

 ๖๐๖ นายปยวัฒน  โสวรรณ 

 ๖๐๗ นายปยะ  ไชยศิริ 

 ๖๐๘ นายปยะ  ธรรมธรางกูร 

 ๖๐๙ นายปยะ  ผินเนตร 

 ๖๑๐ นายปยะวิตร  สุทธิศิลป 

 ๖๑๑ นายแปลง  เสาวรส 

 ๖๑๒ นายผัน  เนตรนัดดา 

 ๖๑๓ นายเผด็จ  รัตนภักดี 

 ๖๑๔ นายพงษชัย  มานพพงศ 

 ๖๑๕ นายพงษเทพ  สุมานัส 

 ๖๑๖ นายพงษพันธุ  แกวพรายตา 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๖๑๗ นายพงษพิศ  มาตนอก 

 ๖๑๘ นายพงษศักดิ์  นิติกุล 

 ๖๑๙ นายพงษศักดิ์  นิสาย 

 ๖๒๐ นายพงษศักดิ์  ภูพรม 

 ๖๒๑ พลตํารวจ  พงษศักดิ์  สนธิ์ศิริ 

 ๖๒๒ นายพงษศักดิ์  สุขดวง 

 ๖๒๓ นายพงษศักดิ์  สุจารี 

 ๖๒๔ นายพงษา  สวัสดิ์ประสิทธิ์ 

 ๖๒๕ นายพจน  รัตนภักดี 

 ๖๒๖ นายพนภัย  ไชยพรรณา 

 ๖๒๗ นายพนม  แขดวง 

 ๖๒๘ นายพนม  นิลกลัด 

 ๖๒๙ นายพนม  สวัสดิ์รักษา 

 ๖๓๐ นายพนมพร  คลองแคลว 

 ๖๓๑ นายพนมไพร  จําชาติ 

 ๖๓๒ นายพนัส  พลับพลา 

 ๖๓๓ นายพยนต  ไชยชมภู 

 ๖๓๔ นายพยัพ  เจาทรัพย 

 ๖๓๕ นายพยุง  มุกดา 

 ๖๓๖ นายพยุง  มูลใจตา 

 ๖๓๗ นายพเยาว  สุขแซว 

 ๖๓๘ นายพร  ขาวผอง 

 ๖๓๙ นายพร  สุดใจ 

 ๖๔๐ นายพรชัย  กอมขุนทด 

 ๖๔๑ นายพรชัย  เชี่ยวชาญ 

 ๖๔๒ นายพรชัย  วงษสุวรรณ 

 ๖๔๓ นายพรเทพ  มาตนอก 

 ๖๔๔ นายพรประพันธ  ฟกสุก 

 ๖๔๕ นายพรพิทักษ  ศุภลักษณ 

 ๖๔๖ นายพรพิพัฒน  พลนาค 

 ๖๔๗ นายพรพิมนต  เมฆคํา 

 ๖๔๘ นายพรศักดิ์  ขุนศรีใจ 

 ๖๔๙ นายพรศักดิ์  แซล้ิม 

 ๖๕๐ นายพรหมเรศ  แสนสุข 

 ๖๕๑ นายพวงชนม  นิลเกตุ 

 ๖๕๒ นายพัฒนา  ปลิวไธสงค 

 ๖๕๓ นายพันธเดช  บุญทับถม 

 ๖๕๔ นายพันธศักดิ์  ลาดเลาดี 

 ๖๕๕ นายพาดา  พอคาชํานาญ 

 ๖๕๖ นายพิชัย  บูแกว 

 ๖๕๗ นายพิชัย  เอี่ยมครอง 

 ๖๕๘ นายพิเชฐ  กัลยะเวทย 

 ๖๕๙ นายพิเชฐ  ชวยเชิด 

 ๖๖๐ นายพิเชษฐ  กลมพุก 

 ๖๖๑ นายพิเชษฐ  โตะแหล 

 ๖๖๒ นายพิเชษฐ  ตี่โชติ 

 ๖๖๓ นายพิทักษ  รักษาพล 

 ๖๖๔ นายพิทักษ  อินตะนอน 

 ๖๖๕ นายพิธเยน  บัวศรี 

 ๖๖๖ นายพิน  วงษจันทร 

 ๖๖๗ นายพินิจ  คุชัยภูมิ 

 ๖๖๘ นายพินิจ  โชคดี 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๖๖๙ นายพินิจ  ไทยธรรม 

 ๖๗๐ นายพิพัฒน  เปยไพบูลย 

 ๖๗๑ นายพิพัฒน  สุขโภคา 

 ๖๗๒ นายพิพัฒน  เหมือนทอง 

 ๖๗๓ นายพิภพ  วงศวาร 

 ๖๗๔ นายพิมพ  ทิมเครือจีน 

 ๖๗๕ นายพิศาล  พลายแกว 

 ๖๗๖ นายพิษณุ  บุญมี 

 ๖๗๗ นายพิษณุ  สายทอง 

 ๖๗๘ นายพิสิทธิ์  สิทธิสังข 

 ๖๗๙ นายพีรชัย  ธานีสูตร 

 ๖๘๐ นายพีระ  ชูพีรัชน 

 ๖๘๑ นายพีระนันท  ลีละทีป 

 ๖๘๒ นายพีระพงษ  ไชยมงคล 

 ๖๘๓ นายพีระยศ  เตียวตระกูล 

 ๖๘๔ นายพีระวัฒน  กันขํา 

 ๖๘๕ นายพูน  รัตนะจูล 

 ๖๘๖ นายพูลศักดิ์  คีรีรัตน 

 ๖๘๗ นายพูลศักดิ์  สมสุข 

 ๖๘๘ นายเพชรภิรมย  รามเมือง 

 ๖๘๙ นายเพ่ิมยศ  โรจนกฤตยากรณ 

 ๖๙๐ นายเพ้ียน  เจริญธัญกรณ 

 ๖๙๑ นายไพจิตร  ดวงปากดี 

 ๖๙๒ นายไพฑูรย  ฉายอรุณ 

 ๖๙๓ นายไพฑูรย  ทาสมบูรณ 

 ๖๙๔ นายไพฑูรย  สวัสดี 

 ๖๙๕ นายไพทูร  คมขํา 

 ๖๙๖ นายไพบูลย  จันทรอินทร 

 ๖๙๗ นายไพบูลย  ชื่นวัด 

 ๖๙๘ นายไพบูลย  ไชยสมคุณ 

 ๖๙๙ นายไพบูลย  แพทยเพียร 

 ๗๐๐ นายไพบูลย  ศิริมงคล 

 ๗๐๑ นายไพรัช  แกวสุวรรณ 

 ๗๐๒ นายไพรัช  เท่ียงธรรม 

 ๗๐๓ นายไพรัช  ปลองใหม 

 ๗๐๔ นายไพรัช  รอยรัตน 

 ๗๐๕ นายไพรัช  ราชนาทิพย 

 ๗๐๖ นายไพรัตน  เก็งชัย 

 ๗๐๗ นายไพรัตน  โพธิ์แกว 

 ๗๐๘ นายไพรินทร  พินคง 

 ๗๐๙ นายไพโรจน  คณะยอด 

 ๗๑๐ นายไพโรจน  ทับประดิษฐ 

 ๗๑๑ นายไพโรจน  เนียรศิริ 

 ๗๑๒ นายไพโรจน  บิณฑะ 

 ๗๑๓ นายไพโรจน  พูนเพ่ิม 

 ๗๑๔ นายไพโรจน  ยะวงศ 

 ๗๑๕ นายไพโรจน  วุนเจริญ 

 ๗๑๖ นายไพโรจน  สุขสมัย 

 ๗๑๗ นายไพศาล  งามไขน้ํา 

 ๗๑๘ นายไพศาล  ตาลคํามูล 

 ๗๑๙ นายไพสน  สุวรรณฉิม 

 ๗๒๐ นายฟอน  คํากล่ิน 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๗๒๑ นายแฟน  เตชะศรี 

 ๗๒๒ นายภมรรัตน  สมบุญ 

 ๗๒๓ นายภักดิ์  เสนพิมาย 

 ๗๒๔ นายภักดี  ไชยปญหา 

 ๗๒๕ นายภาณุวัฒน  ปริญญานุศาสตร 

 ๗๒๖ นายภานุกิตติ์  จินตวง 

 ๗๒๗ นายภิญโญ  มณีโชติ 

 ๗๒๘ นายภุชงค  พระอนงค 

 ๗๒๙ นายภูธร  แซติว 

 ๗๓๐ นายภูธร  พรหมขุนทอง 

 ๗๓๑ นายภูมี  ลุนวงศ 

 ๗๓๒ นายภูเมศ  บุญมาวงศ 

 ๗๓๓ นายภูษิต  ปญญาชัย 

 ๗๓๔ นายภูษิต  อินตางาม 

 ๗๓๕ นายมงคล  คํานวนฤทธิ์ 

 ๗๓๖ นายมงคล  บัววัฒน 

 ๗๓๗ นายมงคล  สุริยันต 

 ๗๓๘ นายมงคล  หอระตะ 

 ๗๓๙ นายมณเพียร  มุสิกัณฑ 

 ๗๔๐ นายมนตชัย  พุฒทอง 

 ๗๔๑ นายมนตรี  เกาไสยนันท 

 ๗๔๒ นายมนตรี  ใบศรี 

 ๗๔๓ นายมนตรี  ปาสิงห 

 ๗๔๔ นายมนตรี  อยูสุข 

 ๗๔๕ นายมนตรี  อูบโคกกรวด 

 ๗๔๖ นายมนัส  กอนคง 

 ๗๔๗ นายมนัส  ผูกมาศ 

 ๗๔๘ นายมนัส  พลหาราช 

 ๗๔๙ นายมนัส  พวงทอง 

 ๗๕๐ นายมนัส  พุทธิเดช 

 ๗๕๑ นายมนัส  เสวกงาม 

 ๗๕๒ นายมนัส  อยูวัตร 

 ๗๕๓ นายมนูญ  หนูเขียว 

 ๗๕๔ นายมะนู  สาระผล 

 ๗๕๕ นายมะลิ  บุญมี 

 ๗๕๖ นายมะเส็ง  วาแมดีซา 

 ๗๕๗ นายมานพ  กองสัมฤทธิ์ 

 ๗๕๘ นายมานพ  จันเข็ม 

 ๗๕๙ นายมานพ  นาวายนต 

 ๗๖๐ นายมานพ  นุสไพ 

 ๗๖๑ นายมานพ  ยอดบอพลับ 

 ๗๖๒ นายมานพ  รอดกลาง 

 ๗๖๓ นายมานพ  สุดสวาสดิ์ 

 ๗๖๔ นายมานะ  กล่ินสน 

 ๗๖๕ นายมานะ  จะวะนะ 

 ๗๖๖ นายมานะ  พินิจมนตรี 

 ๗๖๗ นายมานะ  เพชรเขาทอง 

 ๗๖๘ นายมานะ  มวงคํา 

 ๗๖๙ นายมานะ  ลักษณะ 

 ๗๗๐ นายมานะ  วาศุกรี 

 ๗๗๑ นายมานิจ  ศรีสุข 

 ๗๗๒ นายมานิต  ประสิทธิเขตรกิจ 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๗๗๓ นายมานิต  เปรมมณี 

 ๗๗๔ นายมานิตย  ฉายปรีชา 

 ๗๗๕ นายมานิตย  เพ็ชรัตน 

 ๗๗๖ นายมาโนช  ขันแดง 

 ๗๗๗ นายมาโนช  ทรัพยนาคี 

 ๗๗๘ นายมาโนชญ  ชื่นเมือง 

 ๗๗๙ นายมาวิน  จักรทุม 

 ๗๘๐ นายมีชัย  เหมทานนท 

 ๗๘๑ นายมีศักดิ์  เหลาซื้อ 

 ๗๘๒ นายเมธี  อิทธิพิสิฐ 

 ๗๘๓ นายเมือง  หนูบานยาง 

 ๗๘๔ นายแมน  กันจู 

 ๗๘๕ นายโมรา  นาวาพัสดุ 

 ๗๘๖ นายยงคยุทธ  ศรีสด 

 ๗๘๗ นายยงยุทธ  จํานงคบุญ 

 ๗๘๘ นายยงยุทธ  ดุจนาคี 

 ๗๘๙ นายยงยุทธ  ศาสตรา 

 ๗๙๐ นายยงยุทธ  อินดี 

 ๗๙๑ นายยรรยงค  เงินคง 

 ๗๙๒ นายย่ิงยศ  ยอดวงษ 

 ๗๙๓ นายย่ิงศักดิ์  สายใจดี 

 ๗๙๔ นายยุทธิพงษ  ปญโญ 

 ๗๙๕ นายยุทพงษ  บานแยม 

 ๗๙๖ นายยุพล  นาวงษ 

 ๗๙๗ นายโยธิน  ภูระอินทร 

 ๗๙๘ นายระเดน  มูลเมือง 

 ๗๙๙ นายระพีพล  ทับทิมทอง 

 ๘๐๐ นายรักเกียรติ  รอดวงษ 

 ๘๐๑ นายรักเกียรติ  สุขมาก 

 ๘๐๒ นายรังสรร  ทุงนากลาง 

 ๘๐๓ นายรังสิต  ฝอยทอง 

 ๘๐๔ นายรัตนชัย  ขันฤทธิ์ 

 ๘๐๕ นายราเชนทร  เหลือนาค 

 ๘๐๖ นายรําเพย  ดอกจันทร 

 ๘๐๗ นายรุงโรจน  มูลแสดง 

 ๘๐๘ นายรุงอรุณ  ศรีปาน 

 ๘๐๙ นายเรณู  รักกลอง 

 ๘๑๐ นายเรวัตร  เนตรภักดี 

 ๘๑๑ นายเริ่มพงษ  เพ่ิมแสงสถิตสุข 

 ๘๑๒ นายเรียง  ริดตา 

 ๘๑๓ นายเรืองศิลป  ยังโปย 

 ๘๑๔ นายโรจนศักดิ์  ขอบเพชร 

 ๘๑๕ นายโรม  จันทรอน 

 ๘๑๖ นายฤชัย  สุทิศ 

 ๘๑๗ นายละมาย  คุมภักดิ์ 

 ๘๑๘ นายละมูล  จันทรคํา 

 ๘๑๙ นายละออ  บุญยืน 

 ๘๒๐ นายละเอียด  ศรีทองคํา 

 ๘๒๑ นายลําใย  ชัยนาท 

 ๘๒๒ นายลิขิต  รูปหลอ 

 ๘๒๓ นายลือชัย  บัวชุม 

 ๘๒๔ นายลือชัย  อิทธิพรอนุรักษ 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๘๒๕ นายเลิศฤทธิ์  บุตรเพชร 

 ๘๒๖ นายวงเดือน  จันดิษ 

 ๘๒๗ นายวน  มั่นทอง 

 ๘๒๘ นายวรกฎ  แสนโคตร 

 ๘๒๙ นายวรเกียรติ  บาลโสง 

 ๘๓๐ นายวรวีร  สุขธรรม 

 ๘๓๑ นายวรศักดิ์  บุญเพชร 

 ๘๓๒ นายวัชรชัย  ตาลเวช 

 ๘๓๓ นายวัชรพงษ  ภาคบัว 

 ๘๓๔ นายวัชรพล  เพ่ิมผล 

 ๘๓๕ นายวัชระ  เกิดสมบุญ 

 ๘๓๖ นายวัชระ  นอยมี 

 ๘๓๗ นายวัชระ  เย็นสวัสดิ์ 

 ๘๓๘ นายวัชระ  ระสา 

 ๘๓๙ นายวัชรินทร  คดดี 

 ๘๔๐ นายวัชรินทร  ชางปน 

 ๘๔๑ นายวัชรินทร  ดีพูล 

 ๘๔๒ นายวัชรินทร  ออนนอม 

 ๘๔๓ นายวัฒนา  ใจบุญ 

 ๘๔๔ นายวัฒนา  เผาศรี 

 ๘๔๕ นายวัฒนา  มาบัว 

 ๘๔๖ นายวัฒนา  สุริยะ 

 ๘๔๗ นายวัฒนา  อองลออ 

 ๘๔๘ นายวันชัย  ครามวิชิต 

 ๘๔๙ นายวันชัย  ฉ่ําเจริญ 

 ๘๕๐ นายวันชัย  ถิ่นเครือจีน 

 ๘๕๑ นายวันชัย  ทวมคลาย 

 ๘๕๒ นายวันชัย  แววเพ็ชร 

 ๘๕๓ นายวันชัย  ศรีละโพธิ์ 

 ๘๕๔ นายวันชัย  สุขสมสิน 

 ๘๕๕ นายวัลชัย  ศรีทองสุข 

 ๘๕๖ นายวาการ  พาหุสุวัณโณ 

 ๘๕๗ นายวาสนา  เถาหมอ 

 ๘๕๘ นายวิจักษณ  คาสนิท 

 ๘๕๙ นายวิชัย  เตี่ยวขุย 

 ๘๖๐ นายวิชัย  บุญสุวรรณ 

 ๘๖๑ นายวิชัย  เพ็ชรแท 

 ๘๖๒ นายวิชัย  มีบุญ 

 ๘๖๓ นายวิชัย  วาลี 

 ๘๖๔ นายวิชัย  แสงสุข 

 ๘๖๕ นายวิชัย  อาจศัตรู 

 ๘๖๖ นายวิชาญ  เชื่อชาง 

 ๘๖๗ นายวิชาญ  ทิมเครือจีน 

 ๘๖๘ นายวิชาญ  ศรีสุวรรณ 

 ๘๖๙ นายวิชิต  กอนคง 

 ๘๗๐ นายวิชิต  วงศสุพรรณ 

 ๘๗๑ นายวิเชน  อุดร 

 ๘๗๒ นายวิเชียร  แกนแกว 

 ๘๗๓ นายวิเชียร  ชูชวย 

 ๘๗๔ นายวิเชียร  นารถใหม 

 ๘๗๕ นายวิเชียร  วิมานทอง 

 ๘๗๖ นายวิเชียร  ศรีคําพงศ 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๘๗๗ นายวิเชียร  สังขจรูญ 

 ๘๗๘ นายวิเชียร  สุโพธิ์ 

 ๘๗๙ นายวิเชียร  แสงสกล 

 ๘๘๐ นายวิเชียร  เอกเสาร 

 ๘๘๑ นายวิญู  ลํ่าลือ 

 ๘๘๒ นายวิฑูรย  มงคลการุณย 

 ๘๘๓ นายวิทธวัช  กุลบุญ 

 ๘๘๔ นายวิทยา  ขันทอง 

 ๘๘๕ นายวิทยา  เลิศหงิม 

 ๘๘๖ นายวิทยา  แสนมุข 

 ๘๘๗ นายวิทิตย  สีกงพลี 

 ๘๘๘ นายวิธวัฒน  วันนาออน 

 ๘๘๙ นายวินัย  ขําพูล 

 ๘๙๐ นายวินัย  ตุนแกว 

 ๘๙๑ นายวินัย  ทองพงษเนียม 

 ๘๙๒ นายวินัย  เผือกกลอม 

 ๘๙๓ นายวินัย  หอมสุข 

 ๘๙๔ นายวินิจ  ทัดเทียม 

 ๘๙๕ นายวินิจ  นาคทอง 

 ๘๙๖ นายวิมล  ผลคิด 

 ๘๙๗ นายวิมล  รอดย้ิม 

 ๘๙๘ นายวิรัฐ  ดวงขาว 

 ๘๙๙ นายวิรัฐ  เหลาอู 

 ๙๐๐ นายวิรัตน  สุมใหญ 

 ๙๐๑ นายวิโรจน  กระจางโพธิ์ 

 ๙๐๒ นายวิโรจน  กิจเธาว 

 ๙๐๓ นายวิโรจน  จันทรนาค 

 ๙๐๔ นายวิโรจน  จันทรเพ็ชร 

 ๙๐๕ นายวิโรจน  ชื่นเปล่ือง 

 ๙๐๖ นายวิโรจน  ทองฤทธิ์นุน 

 ๙๐๗ นายวิโรจน  ปนเกตุ 

 ๙๐๘ นายวิโรจน  พรมบึงลํา 

 ๙๐๙ นายวิโรจน  รอดกล่ิน 

 ๙๑๐ นายวิโรจน  วงคแปง 

 ๙๑๑ นายวิโรจน  อมรฤทธิ์ 

 ๙๑๒ นายวิไล  เหรียญเหงา 

 ๙๑๓ นายวิศิษฐ  คําหลา 

 ๙๑๔ นายวิศิษฐ  เมืองทอง 

 ๙๑๕ นายวิเศษ  ดีชัย 

 ๙๑๖ นายวิสันติ  อินสน 

 ๙๑๗ นายวิสิทธิ์  ทดแทนสุข 

 ๙๑๘ นายวิสิทธิ์  นามมุงคุณ 

 ๙๑๙ นายวิสิทธิ์  มวงคํา 

 ๙๒๐ นายวิสิษฐ  ฟกแสง 

 ๙๒๑ นายวิสุทธิ์  กอนตาล 

 ๙๒๒ นายวิสุทธิ์  เกตุถาวร 

 ๙๒๓ นายวิสุทธิ์  พุทธสุก 

 ๙๒๔ นายวิสุทธิ์  อนันตมี 

 ๙๒๕ นายวิสูตร  เดชบุญ 

 ๙๒๖ นายวิสูตร  บุตรวงษ 

 ๙๒๗ นายวีรพงศ  นรศรี 

 ๙๒๘ นายวีรพงษ  ย้ิมรอด 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๒๙ นายวีรวัฒน  จูมศรีสิงห 

 ๙๓๐ นายวีรศักดิ์  กันหา 

 ๙๓๑ นายวีระ  กอนนาค 

 ๙๓๒ นายวีระ  ตายเมือง 

 ๙๓๓ นายวีระ  บรรจงสินศิริ 

 ๙๓๔ นายวีระ  รัตนราช 

 ๙๓๕ นายวีระ  สําราญรื่น 

 ๙๓๖ นายวีระ  เอมโคกสลุด 

 ๙๓๗ นายวีระชัย  ดิษเจริญ 

 ๙๓๘ นายวีระไชย  แสงฤทธิ์ 

 ๙๓๙ นายวีระเดช  บุญจ๋ี 

 ๙๔๐ นายวีระพล  จเรฤทธิ์ 

 ๙๔๑ นายวีระพล  สวางเมฆ 

 ๙๔๒ นายวีระยุทธ  วงศาราช 

 ๙๔๓ นายวีระวัฒน  เชื้อจ๋ิว 

 ๙๔๔ นายวีระศักดิ์  ชมภูศรี 

 ๙๔๕ นายวีระศักดิ์  แหวนนาค 

 ๙๔๖ นายวุฒิชัย  ธรรมนิตยกุล 

 ๙๔๗ นายวุฒิชัย  วงษภู 

 ๙๔๘ นายวุฒิชัย  ศรีชะวะ 

 ๙๔๙ นายวุฒิชัย  สุดเฉลียว 

 ๙๕๐ นายวุฒินันท  ธารบุญ 

 ๙๕๑ นายวุฒิรินทร  มรรคผล 

 ๙๕๒ นายเวียงศักดิ์  บูแกว 

 ๙๕๓ นายไวพจน  สงฆกรุง 

 ๙๕๔ นายศกุนต  เส็งหะพันธิ์ 

 ๙๕๕ นายศรศักดิ์  เชวงยศ 

 ๙๕๖ นายศรายุทธ  ไกรณรงค 

 ๙๕๗ นายศรีภูมิ  กืกทอง 

 ๙๕๘ นายศรีเมือง  ยศปญญา 

 ๙๕๙ นายศรีวรรณ  ตนนาค 

 ๙๖๐ นายศรีสุพรรณ  จันทะรังษี 

 ๙๖๑ นายศักดา  กําแพงเมือง 

 ๙๖๒ นายศักดา  บุญสิน 

 ๙๖๓ นายศักดา  วิไลขํา 

 ๙๖๔ นายศักดิ์ชัย  ขวัญชัย 

 ๙๖๕ นายศักดิ์ชัย  เฟองฟุง 

 ๙๖๖ นายศักดิ์ชาย  ไทยปราณีต 

 ๙๖๗ นายศักดิ์ดา  จันทรฟก 

 ๙๖๘ นายศักดิ์ดา  สมหวังดี 

 ๙๖๙ นายศักดิ์ศรี  พรพระ 

 ๙๗๐ นายศักดิ์สิทธิ์  คุมศรี 

 ๙๗๑ นายศักดิ์สิทธิ์  ปญญาอาย 

 ๙๗๒ นายศิริ  จิตตเมือง 

 ๙๗๓ นายศิริ  ดวงโชติ 

 ๙๗๔ นายศิริพงษ  คําทรัพย 

 ๙๗๕ นายศิริพงษ  จันทรทรง 

 ๙๗๖ นายศิริพงษ  ใจภักดี 

 ๙๗๗ นายศิวพงษ  สินธุศิริ 

 ๙๗๘ นายศุภกิต  อิ่มทรัพย 

 ๙๗๙ นายศุภชัย  แกวงาม 

 ๙๘๐ นายศุภชัย  ศรีวิลัย 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๘๑ นายศุภฤกษ  ปานแตง 

 ๙๘๒ นายเศกสิทธิ์  หวังสุข 

 ๙๘๓ นายสงบ  พนมวัลย 

 ๙๘๔ นายสงวน  สามารถกุล 

 ๙๘๕ นายสงัด  ตะตองใจ 

 ๙๘๖ นายสงัด  ทองดี 

 ๙๘๗ นายสงา  ทิวกลาง 

 ๙๘๘ นายสงา  มะโนวรณ 

 ๙๘๙ นายสงา  มั่งมี 

 ๙๙๐ นายสติ  ศรีลาพัฒน 

 ๙๙๑ นายสถาพร  ดวงโต 

 ๙๙๒ นายสถาพร  โพยมรัตน 

 ๙๙๓ นายสถิตย  จุลพันธ 

 ๙๙๔ นายสถิตย  สวางจิต 

 ๙๙๕ นายสนชัย  คงเกตุ 

 ๙๙๖ นายสนทยา  สายทองคํา 

 ๙๙๗ นายสนธยา  พิลาบูรณะ 

 ๙๙๘ นายสนธิศักดิ์  มระสุม 

 ๙๙๙ นายสนม  ศรีเศษ 

 ๑๐๐๐ นายสนอง  ตนโพธิ์ 

 ๑๐๐๑ นายสนอง  ทองสีสังข 

 ๑๐๐๒ นายสนอง  นงนวล 

 ๑๐๐๓ นายสนั่น  จํานงภักดิ์ 

 ๑๐๐๔ นายสนั่น  ยงประเสริฐ 

 ๑๐๐๕ นายสนั่น  ย้ิมอยูยืน 

 ๑๐๐๖ นายสนั่น  สายสมัย 

 ๑๐๐๗ นายสนับ  บุญนอม 

 ๑๐๐๘ นายสนิท  พุทธนะศิริ 

 ๑๐๐๙ นายสนิท  ศรีจันทร 

 ๑๐๑๐ นายสมเกียรติ  ตันฑประพันธ 

 ๑๐๑๑ นายสมเกียรติ  ตุยเต็มวงค 

 ๑๐๑๒ นายสมเกียรติ  นามวงศ 

 ๑๐๑๓ นายสมเกียรติ  ผลพล 

 ๑๐๑๔ นายสมเกียรติ  พิมาน 

 ๑๐๑๕ นายสมเกียรติ  รักแกว 

 ๑๐๑๖ นายสมเกียรติ  โรจนกฤตยากรณ 

 ๑๐๑๗ นายสมเกียรติ  สโรบล 

 ๑๐๑๘ นายสมเกียรติ  สุขมั่น 

 ๑๐๑๙ นายสมเกียรติ  สุขละมาย 

 ๑๐๒๐ นายสมควร  คุมนอย 

 ๑๐๒๑ นายสมควร  ธีวันดา 

 ๑๐๒๒ นายสมควร  ผลคิด 

 ๑๐๒๓ นายสมคิด  กาวิล 

 ๑๐๒๔ นายสมคิด  เขียววงษจันทร 

 ๑๐๒๕ นายสมคิด  คณะเขตต 

 ๑๐๒๖ นายสมคิด  จักรเพ็ชร 

 ๑๐๒๗ นายสมคิด  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๐๒๘ นายสมคิด  มณีวรรณ 

 ๑๐๒๙ นายสมคิด  สมบัติคีรีไพบูลย 

 ๑๐๓๐ นายสมคิด  แสงทอง 

 ๑๐๓๑ นายสมคิด  อนบุตร 

 ๑๐๓๒ นายสมคิด  อรชาติ 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๐๓๓ นายสมจิต  อาจนนทลา 

 ๑๐๓๔ นายสมจิตต  รอดลายสังข 

 ๑๐๓๕ นายสมจิตต  อิ่มจิตร 

 ๑๐๓๖ นายสมจิตร  เปาทอง 

 ๑๐๓๗ นายสมจิตร  นาคแกว 

 ๑๐๓๘ นายสมจิตร  อินทรเจริญ 

 ๑๐๓๙ นายสมเจต  แพฟน 

 ๑๐๔๐ นายสมเจตน  แจมมณี 

 ๑๐๔๑ นายสมชัย  สุดชาฎา 

 ๑๐๔๒ นายสมชาย  ไกรนรา 

 ๑๐๔๓ นายสมชาย  ขําบุรี 

 ๑๐๔๔ นายสมชาย  เข็มนาค 

 ๑๐๔๕ นายสมชาย  เขียวคํา 

 ๑๐๔๖ นายสมชาย  ไขถาวร 

 ๑๐๔๗ นายสมชาย  คําสุมาลี 

 ๑๐๔๘ นายสมชาย  คุมบือ 

 ๑๐๔๙ นายสมชาย  เงาะดวน 

 ๑๐๕๐ นายสมชาย  จันทรแจมแจง 

 ๑๐๕๑ นายสมชาย  ฉายอรุณ 

 ๑๐๕๒ นายสมชาย  ชัยโชติ 

 ๑๐๕๓ นายสมชาย  ชํานาญชาติ 

 ๑๐๕๔ นายสมชาย  ชูศรี 

 ๑๐๕๕ นายสมชาย  ดวงชาง 

 ๑๐๕๖ นายสมชาย  ทับทิม 

 ๑๐๕๗ นายสมชาย  ทิมเครือจีน 

 ๑๐๕๘ นายสมชาย  พุมนวม 

 ๑๐๕๙ นายสมชาย  เพชรชุม 

 ๑๐๖๐ นายสมชาย  ไพรบูรณ 

 ๑๐๖๑ นายสมชาย  มิลังค 

 ๑๐๖๒ นายสมชาย  ย้ิมรอด 

 ๑๐๖๓ นายสมชาย  แยมศรวล 

 ๑๐๖๔ นายสมชาย  รากทอง 

 ๑๐๖๕ นายสมชาย  รําแสง 

 ๑๐๖๖ นายสมชาย  วงศสุวรรณ 

 ๑๐๖๗ นายสมชาย  วงษประเสริฐ 

 ๑๐๖๘ นายสมชาย  ศรีเพชร 

 ๑๐๖๙ นายสมชาย  สงนอย 

 ๑๐๗๐ นายสมชาย  สวนดวง 

 ๑๐๗๑ นายสมชาย  สิริชัย 

 ๑๐๗๒ นายสมชาย  สุวรรณบูลย 

 ๑๐๗๓ นายสมชาย  โสวรรณ 

 ๑๐๗๔ นายสมชาย  เอี่ยมสงคราม 

 ๑๐๗๕ นายสมโชค  เพ็ชรสาย 

 ๑๐๗๖ นายสมโชค  รัตนบรรเทิง 

 ๑๐๗๗ นายสมดี  แขชัย 

 ๑๐๗๘ นายสมดี  แสนบัวคํา 

 ๑๐๗๙ นายสมเด็จ  บุญเรืองศรี 

 ๑๐๘๐ นายสมเดช  กอแกว 

 ๑๐๘๑ นายสมเดช  คํายืน 

 ๑๐๘๒ นายสมถิ่น  แปลงบุญ 

 ๑๐๘๓ นายสมทรง  จันทรบวย 

 ๑๐๘๔ นายสมทรง  นิลนอย 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๐๘๕ นายสมนึก  เขียวฉออน 

 ๑๐๘๖ นายสมนึก  เท่ียงดี 

 ๑๐๘๗ นายสมนึก  นาวายนต 

 ๑๐๘๘ นายสมนึก  เรศประดิษฐ 

 ๑๐๘๙ นายสมนึก  วงศภักดี 

 ๑๐๙๐ นายสมนึก  สมไชย 

 ๑๐๙๑ นายสมบัตย  ชะอุม 

 ๑๐๙๒ นายสมบัติ  เก็งชัย 

 ๑๐๙๓ นายสมบัติ  คงสมบัติ 

 ๑๐๙๔ นายสมบัติ  คลองชาง 

 ๑๐๙๕ นายสมบัติ  พะตะเพ็ง 

 ๑๐๙๖ นายสมบัติ  ยอดแตง 

 ๑๐๙๗ นายสมบัติ  ศรีสุดชา 

 ๑๐๙๘ นายสมบัติ  สายสมบัติ 

 ๑๐๙๙ นายสมบัติ  หมื่นรัตน 

 ๑๑๐๐ นายสมบัติ  หอมสุข 

 ๑๑๐๑ นายสมบัติ  อินอารีย 

 ๑๑๐๒ นายสมบุญ  พิศวง 

 ๑๑๐๓ นายสมบูรณ  เข็มเพ็ชร 

 ๑๑๐๔ นายสมบูรณ  ซกซื่อ 

 ๑๑๐๕ นายสมบูรณ  ยุบล 

 ๑๑๐๖ นายสมบูรณ  วังวงศ 

 ๑๑๐๗ นายสมบูรณ  สิทธิโมง 

 ๑๑๐๘ นายสมบูรณ  อมูลราช 

 ๑๑๐๙ นายสมปอง  กลาทอง 

 ๑๑๑๐ นายสมปอง  สุวรรณสังข 

 ๑๑๑๑ นายสมพงค  คํากําจร 

 ๑๑๑๒ นายสมพงศ  ปานมณี 

 ๑๑๑๓ นายสมพงษ  กันทะแกว 

 ๑๑๑๔ นายสมพงษ  ชางเพียร 

 ๑๑๑๕ นายสมพงษ  มะลิ 

 ๑๑๑๖ นายสมพงษ  วงศมี 

 ๑๑๑๗ นายสมพงษ  เอี่ยมทัศน 

 ๑๑๑๘ นายสมพจน  เรือนงาม 

 ๑๑๑๙ นายสมพร  กิจขุนทด 

 ๑๑๒๐ นายสมพร  แกวเกตุ 

 ๑๑๒๑ นายสมพร  แจงนิล 

 ๑๑๒๒ นายสมพร  เท่ียงดี 

 ๑๑๒๓ นายสมพร  เพ่ิมเพ็ง 

 ๑๑๒๔ นายสมพร  โพธิพงษ 

 ๑๑๒๕ นายสมพร  มีเดช 

 ๑๑๒๖ นายสมพรชัย  ดาษดื่น 

 ๑๑๒๗ นายสมพล  ไชยชนะ 

 ๑๑๒๘ นายสมพล  เนื่องจากนิล 

 ๑๑๒๙ นายสมพิศ  เชื้อเกตุ 

 ๑๑๓๐ นายสมภพ  โพธิปดชา 

 ๑๑๓๑ นายสมโภชน  แซตาง 

 ๑๑๓๒ นายสมโภชน  บัวเพ็ชร 

 ๑๑๓๓ นายสมโภชน  โพธิพงษ 

 ๑๑๓๔ นายสมมาศ  ธรรมจักร 

 ๑๑๓๕ นายสมมาศ  ศิริสมบัติ 

 ๑๑๓๖ นายสมยง  บาทาว 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๑๓๗ นายสมยศ  แกวมณี 

 ๑๑๓๘ นายสมยศ  จุลพันธ 

 ๑๑๓๙ นายสมยศ  มวงผล 

 ๑๑๔๐ นายสมยศ  ศรีประเสริฐ 

 ๑๑๔๑ นายสมร  เชื้อชาติ 

 ๑๑๔๒ นายสมรักษ  พิมพเสน 

 ๑๑๔๓ นายสมลักษณ  วโรรส 

 ๑๑๔๔ นายสมศักดิ์  จันทรมาลย 

 ๑๑๔๕ นายสมศักดิ์  เจริญสุข 

 ๑๑๔๖ นายสมศักดิ์  ตนทัพไทย 

 ๑๑๔๗ นายสมศักดิ์  นอยเขียว 

 ๑๑๔๘ นายสมศักดิ์  เปรมจิตร 

 ๑๑๔๙ นายสมศักดิ์  พรายเพริด 

 ๑๑๕๐ นายสมศักดิ์  พูลผล 

 ๑๑๕๑ นายสมศักดิ์  ศรีทับทิม 

 ๑๑๕๒ นายสมศักดิ์  ศิริพงศ 

 ๑๑๕๓ นายสมศักดิ์  สวัสดี 

 ๑๑๕๔ นายสมศักดิ์  แสงโสดา 

 ๑๑๕๕ นายสมศักดิ์  โสวรรณ 

 ๑๑๕๖ นายสมสะอาด  ทินผล 

 ๑๑๕๗ นายสมหมาย  คําวาศรี 

 ๑๑๕๘ นายสมหมาย  ภาคาผล 

 ๑๑๕๙ นายสมหมาย  หมั่นดี 

 ๑๑๖๐ นายสมหวัง  กัทลี 

 ๑๑๖๑ นายสมหวัง  ลีนาราช 

 ๑๑๖๒ นายสมัคร  ไชยเดช 

 ๑๑๖๓ นายสมัย  ยอดปญญา 

 ๑๑๖๔ นายสมาน  เข็มทอง 

 ๑๑๖๕ นายสมาน  พลราชม 

 ๑๑๖๖ นายสมาน  พูลเงิน 

 ๑๑๖๗ นายสมาน  เอี่ยมเจริญ 

 ๑๑๖๘ นายสมิงทอง  แสงเขื่อนแกว 

 ๑๑๖๙ นายสมุ  เทพสถิตย 

 ๑๑๗๐ นายสยาม  พานทอง 

 ๑๑๗๑ นายสรญาณ  วุฒิทา 

 ๑๑๗๒ นายสราวุธ  ขวัญแกว 

 ๑๑๗๓ นายสราวุธ  เถื่อนแกวสิงห 

 ๑๑๗๔ นายสราวุธ  ธรรมนิตยกุล 

 ๑๑๗๕ นายสราวุธ  มาศรัตน 

 ๑๑๗๖ นายสวรรค  นุชประไพ 

 ๑๑๗๗ นายสวัสดิ์  ปาละทา 

 ๑๑๗๘ นายสวาง  สุดมี 

 ๑๑๗๙ นายสวาสดิ์  ธนะไชย 

 ๑๑๘๐ นายสวิน  แกวกนก 

 ๑๑๘๑ นายสวิส  บุญพระ 

 ๑๑๘๒ นายสอาด  วงศพระจันทร 

 ๑๑๘๓ นายสังคม  นวมนิ่ม 

 ๑๑๘๔ นายสังวาลย  คุมคํา 

 ๑๑๘๕ นายสังวิล  ชูมก 

 ๑๑๘๖ นายสังเวียน  เอี่ยมผล 

 ๑๑๘๗ นายสัญญา  แกวเจริญ 

 ๑๑๘๘ นายสัญญา  จันทมาลา 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๑๘๙ นายสันชัย  ไผงาม 

 ๑๑๙๐ นายสันชัย  แสนนาม 

 ๑๑๙๑ นายสันติ  งามจริง 

 ๑๑๙๒ นายสันติ  ปถพี 

 ๑๑๙๓ นายสันติ  เพ็งพลกรัง 

 ๑๑๙๔ นายสันติ  มิตรขุนทด 

 ๑๑๙๕ นายสันติเดช  นาคประเสริฐ 

 ๑๑๙๖ นายสันติสุข  หริรักษ 

 ๑๑๙๗ นายสันทัด  มนขุนทด 

 ๑๑๙๘ นายสันยา  พละคํา 

 ๑๑๙๙ นายสัมพันธ  พวงจันทร 

 ๑๒๐๐ นายสัมภาษณ  ศรีธํามรงค 

 ๑๒๐๑ นายสาคร  เชื้อหงษ 

 ๑๒๐๒ นายสาทรศิลป  สีโสดา 

 ๑๒๐๓ นายสาทิต  เตาจันทร 

 ๑๒๐๔ นายสาทิตย  กวางประเสริฐ 

 ๑๒๐๕ นายสาธร  เพชรคุม 

 ๑๒๐๖ นายสาธิต  เพชรรัตน 

 ๑๒๐๗ นายสานิต  ประเทศา 

 ๑๒๐๘ นายสานิตย  ดีประเสริฐ 

 ๑๒๐๙ นายสามารถ  กล่ินคุม 

 ๑๒๑๐ นายสามารถ  ประดับพันธุ 

 ๑๒๑๑ นายสามารถ  พูลโพธิ์ 

 ๑๒๑๒ นายสามารถ  อุนเมือง 

 ๑๒๑๓ นายสามารถ  เอี่ยมเจริญ 

 ๑๒๑๔ นายสามิต  โสถิน 

 ๑๒๑๕ นายสาย  สุวรรณฉิม 

 ๑๒๑๖ นายสายชล  จีนอ่ํา 

 ๑๒๑๗ นายสายธาร  สะอาดเอี่ยม 

 ๑๒๑๘ นายสายัณ  สายทองคํา 

 ๑๒๑๙ นายสายัณห  นามคง 

 ๑๒๒๐ นายสายัณห  บุญธรรม 

 ๑๒๒๑ นายสายัณห  มณฑาทอง 

 ๑๒๒๒ นายสายัน  ดงแดง 

 ๑๒๒๓ นายสารี  ผิวเหลือง 

 ๑๒๒๔ นายสาโรช  ยืนยง 

 ๑๒๒๕ นายสําเนา  ชื่นชม 

 ๑๒๒๖ นายสําเนียง  คงประเสิรฐ 

 ๑๒๒๗ นายสํารวย  ทัพสุริย 

 ๑๒๒๘ นายสํารวย  ปองสีดา 

 ๑๒๒๙ นายสํารวย  มอมขุนทด 

 ๑๒๓๐ นายสํารวย  ศรีสะอาด 

 ๑๒๓๑ นายสําราญ  ทัพสุริย 

 ๑๒๓๒ นายสําราญ  ธรรมดา 

 ๑๒๓๓ นายสําราญ  นุชอยู 

 ๑๒๓๔ นายสําราญ  ประพันธ 

 ๑๒๓๕ นายสําราญ  ลําบอง 

 ๑๒๓๖ นายสําราญ  หลามะณี 

 ๑๒๓๗ นายสําราญ  เหลาทอง 

 ๑๒๓๘ นายสําเร็จ  แสงโครต 

 ๑๒๓๙ นายสําเริง  คงคาดิษฐ 

 ๑๒๔๐ นายสําเริง  คุมบือ 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๒๔๑ นายสําเริง  จันทรักษ 

 ๑๒๔๒ นายสําเริง  ชวยไธสง 

 ๑๒๔๓ นายสําเริง  เดชบุญ 

 ๑๒๔๔ นายสําเริง  รุงแสง 

 ๑๒๔๕ นายสําเริง  วัดสิงห 

 ๑๒๔๖ นายสําเริญ  ย้ิมทาโพ 

 ๑๒๔๗ นายสําเรียง  ฉิมวิชัย 

 ๑๒๔๘ นายสําเลา  สวางแจง 

 ๑๒๔๙ นายสิทธิโชค  วัดวิลัย 

 ๑๒๕๐ นายสิทธิพร  คําทรัพย 

 ๑๒๕๑ นายสิทธิพร  ธนะไชย 

 ๑๒๕๒ นายสิทธิพร  สุวรรณรัตน 

 ๑๒๕๓ นายสิทธิพันธ  ฉายพันธุ 

 ๑๒๕๔ นายสิทธิโรจน  สุเสนา 

 ๑๒๕๕ นายสิทธิศักดิ์  วองไว 

 ๑๒๕๖ นายสิรวัฒน  แดงชาติ 

 ๑๒๕๗ นายสีเหลือบ  จันทรคลาย 

 ๑๒๕๘ นายสุกมล  ปกษีเลิศ 

 ๑๒๕๙ นายสุกิจ  บุญรอด 

 ๑๒๖๐ นายสุขวุฒิ  ศิลประสิทธิ์ 

 ๑๒๖๑ นายสุขสันต  พูลเกสร 

 ๑๒๖๒ นายสุคนธ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๒๖๓ นายสุจิตร  ทองประทีป 

 ๑๒๖๔ นายสุเจต  ชักแสง 

 ๑๒๖๕ นายสุชาติ  จินานุรักษ 

 ๑๒๖๖ นายสุชาติ  ถวนนอก 

 ๑๒๖๗ นายสุชาติ  เทียมเทศ 

 ๑๒๖๘ นายสุชาติ  บุญเติร 

 ๑๒๖๙ นายสุชาติ  ผลพิกุล 

 ๑๒๗๐ นายสุชาติ  พรหมเทศ 

 ๑๒๗๑ นายสุชาติ  ย้ิมนุน 

 ๑๒๗๒ นายสุชาติ  รอดลายสังข 

 ๑๒๗๓ นายสุชาติ  ศรีทองสุข 

 ๑๒๗๔ นายสุชาติ  เหลาเศษ 

 ๑๒๗๕ นายสุชิน  บุญอนันต 

 ๑๒๗๖ นายสุชีพ  นอยเอี่ยม 

 ๑๒๗๗ นายสุเชิญ  เหลืองออน 

 ๑๒๗๘ นายสุดใจ  กันทะษา 

 ๑๒๗๙ นายสุดสาคร  ออนโพธิ์เอน 

 ๑๒๘๐ นายสุทธิพันธุ  แกวแกมแข 

 ๑๒๘๑ นายสุทน  นาคคง 

 ๑๒๘๒ นายสุทัศ  คมขํา 

 ๑๒๘๓ นายสุทัศน  จุลพันธ 

 ๑๒๘๔ นายสุทัศน  โพธิ์ชัย 

 ๑๒๘๕ นายสุทัศน  อาจเอื้อ 

 ๑๒๘๖ นายสุทิน  โตดีชัย 

 ๑๒๘๗ นายสุทิน  เพชรคุม 

 ๑๒๘๘ นายสุทิน  เพ็ชรนิล 

 ๑๒๘๙ นายสุเทพ  คงศาลา 

 ๑๒๙๐ นายสุเทพ  ชุมตรีนอก 

 ๑๒๙๑ นายสุเทพ  ไทยแกว 

 ๑๒๙๒ นายสุเทพ  นาคคลาย 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๒๙๓ นายสุเทพ  บัวทอง 

 ๑๒๙๔ นายสุเทพ  เบ็ญจวรรณ 

 ๑๒๙๕ นายสุเทพ  แวนทอง 

 ๑๒๙๖ นายสุธรรม  ศรีษะสงฆ 

 ๑๒๙๗ นายสุธี  คงทิม 

 ๑๒๙๘ นายสุธี  แสงจันทร 

 ๑๒๙๙ นายสุธี  อารีไทย 

 ๑๓๐๐ นายสุธีร  รถมณี 

 ๑๓๐๑ นายสุนทร  ใจบุญ 

 ๑๓๐๒ นายสุนทร  ณ  หนองคาย 

 ๑๓๐๓ นายสุนทร  เพชรลํ้า 

 ๑๓๐๔ นายสุนทร  สินสวัสดิ์ 

 ๑๓๐๕ นายสุนทร  สุดทอง 

 ๑๓๐๖ นายสุนทร  อุทานนท 

 ๑๓๐๗ นายสุนัน  ไชยเดช 

 ๑๓๐๘ นายสุนัน  ไถเงิน 

 ๑๓๐๙ นายสุนันท  โสดา 

 ๑๓๑๐ นายสุพจน  จงรวมกลาง 

 ๑๓๑๑ นายสุพจน  ใชยสา 

 ๑๓๑๒ นายสุพจน  เถาเมืองใจ 

 ๑๓๑๓ นายสุพจน  บิณฑะ 

 ๑๓๑๔ นายสุพจน  วงษระเบียบ 

 ๑๓๑๕ นายสุพจน  องอาจอิทธิชัย 

 ๑๓๑๖ นายสุพรรณ  เพ่ิมพูล 

 ๑๓๑๗ นายสุพรรณ  สรอยศักดิ์ 

 ๑๓๑๘ นายสุพล  พงษบริบูรณ 

 ๑๓๑๙ นายสุพัฒ  พุทธา 

 ๑๓๒๐ นายสุพัฒ  สวัสดี 

 ๑๓๒๑ นายสุพัฒน  คําสิงห 

 ๑๓๒๒ นายสุพันธ  สีมวง 

 ๑๓๒๓ นายสุพิทย  ปญญาศิริ 

 ๑๓๒๔ นายสุพิน  พันตุย 

 ๑๓๒๕ นายสุภัทร  เครือเหมย 

 ๑๓๒๖ นายสุภาพ  ยศคําลือ 

 ๑๓๒๗ นายสุภาส  อนพงษ 

 ๑๓๒๘ นายสุรชัย  ทองใบนอย 

 ๑๓๒๙ นายสุรชัย  ปาณะดิษฐ 

 ๑๓๓๐ นายสุรชัย  ไพรีรณ 

 ๑๓๓๑ นายสุรเชษฎฐ  ศรีเรือง 

 ๑๓๓๒ นายสุรเดช  เพียสุวรรณ 

 ๑๓๓๓ นายสุรพงศ  กลอมพะนา 

 ๑๓๓๔ นายสุรพงษ  สอนศรี 

 ๑๓๓๕ นายสุรพล  จินาไล 

 ๑๓๓๖ นายสุรพล  ปนตาคํา 

 ๑๓๓๗ นายสุรพล  พัศดร 

 ๑๓๓๘ นายสุรพล  ศิลปชีวิน 

 ๑๓๓๙ นายสุรพล  อินทรนอย 

 ๑๓๔๐ นายสุรวัฒน  ออนละออ 

 ๑๓๔๑ นายสุรศักดิ์  เกตุนุย 

 ๑๓๔๒ นายสุรศักดิ์  บุญญฤทธิ์ 

 ๑๓๔๓ นายสุรศักดิ์  พิมพนอก 

 ๑๓๔๔ นายสุรศักดิ์  มีสุข 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๓๔๕ นายสุรศักดิ์  องอาจอิทธิชัย 

 ๑๓๔๖ นายสุรศักดิ์  อารมณเพียร 

 ๑๓๔๗ นายสุรสิทธิ์  จํากัดสิน 

 ๑๓๔๘ นายสุรสิทธิ์  สมมะลวน 

 ๑๓๔๙ นายสุระ  จันทรังษี 

 ๑๓๕๐ นายสุระ  แสงสุวรรณ 

 ๑๓๕๑ นายสุระกาฬ  แสงบัวทาว 

 ๑๓๕๒ นายสุระชัย  วิลัยสัย 

 ๑๓๕๓ นายสุระไชย  ชูเชิด 

 ๑๓๕๔ นายสุระพงษ  เจริญอาจ 

 ๑๓๕๕ นายสุรัตน  เนื่องเอม 

 ๑๓๕๖ นายสุรัตน  ระสา 

 ๑๓๕๗ นายสุรินทร  ตรีวารี 

 ๑๓๕๘ นายสุรินทร  ทรัพยเรียน 

 ๑๓๕๙ นายสุรินทร  ทะยานสมุทร 

 ๑๓๖๐ นายสุรินทร  สุทธนู 

 ๑๓๖๑ นายสุรินย  แตมมาก 

 ๑๓๖๒ นายสุริยนต  ชื่นศิริ 

 ๑๓๖๓ นายสุริยะ  นนทะภาพ 

 ๑๓๖๔ นายสุริยัน  จํานง 

 ๑๓๖๕ นายสุริยันต  พัศโน 

 ๑๓๖๖ นายสุริยา  ดําคํา 

 ๑๓๖๗ นายสุริยา  ทอดภักดี 

 ๑๓๖๘ นายสุริยา  บุญเลิศ 

 ๑๓๖๙ นายสุริยา  พามา 

 ๑๓๗๐ นายสุริยา  ภูขาว 

 ๑๓๗๑ นายสุริยา  ศรีมณี 

 ๑๓๗๒ นายสุวรรณ  คงสันต 

 ๑๓๗๓ นายสุวรรณ  นาชัยพูล 

 ๑๓๗๔ นายสุวรรณ  วิหกเหิน 

 ๑๓๗๕ นายสุวรรณ  ไวยรัตน 

 ๑๓๗๖ นายสุวัฒน  คําวรรณ 

 ๑๓๗๗ นายสุวัฒน  เครือยิหวา 

 ๑๓๗๘ นายสุวัฒน  จันทรพิมพ 

 ๑๓๗๙ นายสุวัฒน  เตชะชนะชัย 

 ๑๓๘๐ นายสุวิทย  ครุฑรอด 

 ๑๓๘๑ นายสุวิทย  ค้ําชู 

 ๑๓๘๒ นายสุวิทย  คําวาส 

 ๑๓๘๓ นายสุวิทย  โพธิจินดา 

 ๑๓๘๔ นายสุวิทย  สมสวัสดิ์ 

 ๑๓๘๕ นายสุวิทย  สายสุวรรณ 

 ๑๓๘๖ นายสุวิทย  สิทธิเดช 

 ๑๓๘๗ นายสุวิทย  แสงจันทร 

 ๑๓๘๘ นายสุวิมล  ภูชะนาม 

 ๑๓๘๙ นายสุเวก  ทัพชาวนา 

 ๑๓๙๐ นายเสกสรรค  ดาวเรือง 

 ๑๓๙๑ นายเสงี่ยม  อยูเย็น 

 ๑๓๙๒ นายเสฎฐวุฒิ  ผาลา 

 ๑๓๙๓ นายเสถียร  ตนเกตุ 

 ๑๓๙๔ นายเสถียร  ทองนิ่ม 

 ๑๓๙๕ นายเสน  ภูมาก 

 ๑๓๙๖ นายเสนห  ทองสีสังข 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๓๙๗ นายเสนห  ทัพหงษา 

 ๑๓๙๘ นายเสนอ  ปองขัน 

 ๑๓๙๙ นายเสนาะ  แสงพวง 

 ๑๔๐๐ นายเสนิน  ชวยเอื้อ 

 ๑๔๐๑ นายเสนีย  โพธิ์ประสิทธิ์ 

 ๑๔๐๒ นายเสมา  สุขชวย 

 ๑๔๐๓ นายเสมียน  ชาญณรงค 

 ๑๔๐๔ นายเสมียน  พูลเงิน 

 ๑๔๐๕ นายเสรี  เกตุเกษร 

 ๑๔๐๖ นายเสรี  พิณทรัพย 

 ๑๔๐๗ นายเสวก  ชูวงษ 

 ๑๔๐๘ นายเสวีย  ทองมั่น 

 ๑๔๐๙ นายแสงจันทร  พลเบา 

 ๑๔๑๐ นายแสงอรุณ  กองขุนทด 

 ๑๔๑๑ นายแสนศักดิ์  อักษร 

 ๑๔๑๒ นายโสภณ  ชะอุมดี 

 ๑๔๑๓ นายโสภณ  ดวงเทียน 

 ๑๔๑๔ นายโสภณ  พุมจิตร 

 ๑๔๑๕ นายโสภณ  สีหะวงศ 

 ๑๔๑๖ นายโสภา  ทาระเวท 

 ๑๔๑๗ นายไสว  ฉิมเชิด 

 ๑๔๑๘ นายไสว  แหลมภู 

 ๑๔๑๙ นายหนิม  แกวจักร 

 ๑๔๒๐ นายหนูเกณฑ  วันมะรักษา 

 ๑๔๒๑ นายหัดชัย  พลพันธ 

 ๑๔๒๒ นายหาญชัย  จารุเกษม 

 ๑๔๒๓ นายอดิพงษ  บูรณทอง 

 ๑๔๒๔ นายอดิศร  ปญญาเปยง 

 ๑๔๒๕ นายอดิศร  ศิริรางคกูร 

 ๑๔๒๖ นายอดิศัย  จันทรสอน 

 ๑๔๒๗ นายอดิสรณ  คเชนทรชาติ 

 ๑๔๒๘ นายอดุล  ทองหนัน 

 ๑๔๒๙ นายอดุล  โพธิ์ทอง 

 ๑๔๓๐ นายอดุลย  กลาหาญ 

 ๑๔๓๑ นายอดุลย  พูลผล 

 ๑๔๓๒ นายอดุลย  เวชประสิทธิ์ 

 ๑๔๓๓ นายอนนท  สุปนนะ 

 ๑๔๓๔ นายอนัน  ยอมแอน 

 ๑๔๓๕ นายอนันต  จันทร 

 ๑๔๓๖ นายอนันต  ทองศรี 

 ๑๔๓๗ นายอนันต  นาคสวัสดิ์ 

 ๑๔๓๘ นายอนันต  บุตรณรังษี 

 ๑๔๓๙ นายอนันต  ประทุมวงค 

 ๑๔๔๐ นายอนันต  ปะสุตะ 

 ๑๔๔๑ นายอนันต  พิมจังหรีด 

 ๑๔๔๒ นายอนันต  พิมาน 

 ๑๔๔๓ นายอนันต  มีขํา 

 ๑๔๔๔ นายอนันต  วงษคําหาญ 

 ๑๔๔๕ นายอนันต  สมบูรณ 

 ๑๔๔๖ นายอนันต  สวนเวียง 

 ๑๔๔๗ นายอนันต  สารทอง 

 ๑๔๔๘ นายอนันต  ส้ิมเสง 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๔๔๙ นายอนันต  เสือเรือง 

 ๑๔๕๐ นายอนุ  นิเวทนา 

 ๑๔๕๑ นายอนุกูล  เพชรทอง 

 ๑๔๕๒ นายอนุกูล  ระสา 

 ๑๔๕๓ นายอนุชา  บุลประพัทธิ์ 

 ๑๔๕๔ นายอนุชาติ  แสงสอง 

 ๑๔๕๕ นายอนุรงค  ศิริบุรี 

 ๑๔๕๖ นายอนุรักษ  รัตโนดม 

 ๑๔๕๗ นายอนุศักดิ์  อิ่นแกว 

 ๑๔๕๘ นายอนุสรณ  อินทรพันธ 

 ๑๔๕๙ นายอเนก  ไชยยุทธ 

 ๑๔๖๐ นายอภิชาติ  สนเคหงษ 

 ๑๔๖๑ นายอภิชาติ  แสงอุบล 

 ๑๔๖๒ นายอภินันท  สุขสุนทรีย 

 ๑๔๖๓ นายอภิรักษ  วงศปาน 

 ๑๔๖๔ นายอภิสิทธิ์  จินดาวงศ 

 ๑๔๖๕ นายอภิสิทธิ์  โชติพานิช 

 ๑๔๖๖ นายอมร  เกษรมาลี 

 ๑๔๖๗ นายอมรเทพ  ผ่ึงแชม 

 ๑๔๖๘ นายอมรเทพ  สิทธิชัย 

 ๑๔๖๙ นายอรรถ  กําแหงมิตร 

 ๑๔๗๐ นายอรรถพร  นภจร 

 ๑๔๗๑ นายอรรถวุฒิ  พงษสมนาม 

 ๑๔๗๒ นายอรัญ  คํามี 

 ๑๔๗๓ นายอรุณ  คงเมง 

 ๑๔๗๔ นายอรุณ  ภิญญโชติ 

 ๑๔๗๕ นายอวยชัย  สอนศิริ 

 ๑๔๗๖ นายอัศวิน  ภูงาม 

 ๑๔๗๗ นายอาคม  ดงแดง 

 ๑๔๗๘ นายอาคม  ทองนุช 

 ๑๔๗๙ นายอาคม  อิฐจันทร 

 ๑๔๘๐ นายอาจณรงค  แดงสุข 

 ๑๔๘๑ นายอาจหาญ  คราประยูร 

 ๑๔๘๒ นายอาทร  นาสมฝน 

 ๑๔๘๓ นายอาทร  บาทาว 

 ๑๔๘๔ นายอานัทท  ซิบเข 

 ๑๔๘๕ นายอานันท  ขันติ 

 ๑๔๘๖ นายอาบ  นิลนวล 

 ๑๔๘๗ นายอารี  คํามี 

 ๑๔๘๘ นายอํานวย  เจริญขํา 

 ๑๔๘๙ นายอํานวย  ทัพสุริย 

 ๑๔๙๐ นายอํานาจ  กระจายศรี 

 ๑๔๙๑ นายอํานาจ  คาขาย 

 ๑๔๙๒ นายอํานาจ  ชูมก 

 ๑๔๙๓ นายอํานาจ  เพ็งนุม 

 ๑๔๙๔ นายอํานาจ  ยานสาร 

 ๑๔๙๕ นายอํานาจ  แยมสารี 

 ๑๔๙๖ นายอํานาจ  สกุลงาม 

 ๑๔๙๗ นายอํานาจ  สุโพธิ์ 

 ๑๔๙๘ นายอําพล  เชื้อนิล 

 ๑๔๙๙ นายอําพล  มหายศ 

 ๑๕๐๐ นายอําไพร  ไชยหงษ 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๕๐๑ นายอินจันทร  วาดวงศ 

 ๑๕๐๒ นายอินตา  โพธานันท 

 ๑๕๐๓ นายอุดม  แกววิจิตร 

 ๑๕๐๔ นายอุดม  เดชา 

 ๑๕๐๕ นายอุดมพันธ  จันทมุลตรี 

 ๑๕๐๖ นายอุดร  ถวนถี่ 

 ๑๕๐๗ นายอุดรเกียรติ  สันติอภิรมย 

 ๑๕๐๘ นายอุทัย  นิลหลา 

 ๑๕๐๙ นายอุทัย  เพ็งพูน 

 ๑๕๑๐ นายอุทัย  ภูฆัง 

 ๑๕๑๑ นายอุทัย  ส่ิวไทยสง 

 ๑๕๑๒ นายอุทัย  สุขเรือง 

 ๑๕๑๓ นายอุทิศ  แกวบัวไข 

 ๑๕๑๔ นายอุทิศ  ปญญาศิริ 

 ๑๕๑๕ นายอุเทน  เครือเมือง 

 ๑๕๑๖ นายอุเทน  เชื้อจ๋ิว 

 ๑๕๑๗ นายอุธยาน  กองหลา 

 ๑๕๑๘ นายอุรุพงศ  บัวเอี่ยม 

 ๑๕๑๙ นายเอก  หนูจันทร 

 ๑๕๒๐ นายเอกชัย  ทับทุม 

 ๑๕๒๑ นายเอกภพ  แสนสุข 

 ๑๕๒๒ นายเอกราช  วรพิมรัฐ 

 ๑๕๒๓ นายเอกสิทธิ์  จรหนู 

 ๑๕๒๔ นายเอนก  ชวยชูเชิด 

 ๑๕๒๕ นายเอ็ม  อุปเท 

 ๑๕๒๖ นางกนกกานต  วินทวามร 

 ๑๕๒๗ นางสาวกนกทิพย  แข็งธัญญะกิจ 

 ๑๕๒๘ นางกรรณิกา  วงษประเสริฐ 

 ๑๕๒๙ นางกัญญา  ผลศิริ 

 ๑๕๓๐ นางกัญญา  พ่ึงตระกูล 

 ๑๕๓๑ นางสาวกิ่งกาญจน  ภักดีกุล 

 ๑๕๓๒ นางสาวกุลชลี  ไพบูลย 

 ๑๕๓๓ นางกุลธิดา  ชูศักดิ์ตระกูลชัย 

 ๑๕๓๔ นางเกษร  ภิรมณ 

 ๑๕๓๕ นางสาวเกษวลัย  แจงตระกูล 

 ๑๕๓๖ นางสาวเกษา  แขชัย 

 ๑๕๓๗ นางใกลรุง  หงสแปลง 

 ๑๕๓๘ นางสาวขนิษนาฏ  ถิโรภาส 

 ๑๕๓๙ นางสาวขวัญเรือน  มั่นคง 

 ๑๕๔๐ นางเครือวัลย  นวลตา 

 ๑๕๔๑ นางสาวจงกล  หลอพิมพ 

 ๑๕๔๒ นางจงจิตร  สาวงษ 

 ๑๕๔๓ นางจริยา  พวงผิว 

 ๑๕๔๔ นางจรีพร  จุลพันธ 

 ๑๕๔๕ นางจันทนา  แซเลา 

 ๑๕๔๖ นางจันทรจีรา  เนรมิตสถิตวงศ 

 ๑๕๔๗ นางจันทรศรี  บุญฤทธิ์ 

 ๑๕๔๘ นางจันทิรา  กันจู 

 ๑๕๔๙ นางจํานงค  พิงตะคุ 

 ๑๕๕๐ นางจิราพรรณ  ไชยโพธิ์ 

 ๑๕๕๑ นางจิราภรณ  สายทองคํา 

 ๑๕๕๒ นางสาวจีระพร  ตะรุษะ 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๕๕๓ นางสาวจุไรรัตน  สอนวิจิตร 

 ๑๕๕๔ นางฉวีวรรณ  ขามไชย 

 ๑๕๕๕ นางฉวีวรรณ  คาคลอง 

 ๑๕๕๖ นางชลาภรณ  บุตรสิม 

 ๑๕๕๗ นางสาวชอทิพย  ตรีวิเชียร 

 ๑๕๕๘ นางชัญญา  สุดแสนยา 

 ๑๕๕๙ นางชุติมา  บุญคุม 

 ๑๕๖๐ นางชุมพร  กล่ินเทียนฟุง 

 ๑๕๖๑ นางณัทชุดา  ซอนกล่ิน 

 ๑๕๖๒ นางดรุณี  พินคง 

 ๑๕๖๓ นางดาราวรรณ  ธาตุอินจันทร 

 ๑๕๖๔ นางดาวรุง  จันใด 

 ๑๕๖๕ นางเตือนใจ  รอดกริช 

 ๑๕๖๖ นางถาวร  เพ็ชรัตน 

 ๑๕๖๗ นางถิรนันท  สมวิวัฒนกุล 

 ๑๕๖๘ นางทองคง  อินโต 

 ๑๕๖๙ นางทัศนี  ทิพรัตน 

 ๑๕๗๐ นางทัศนีย  เปยทอง 

 ๑๕๗๑ นางทัศนีย  ลักษณาวิบูลยกุล 

 ๑๕๗๒ นางสาวทิพยวิไล  สังเกตุ 

 ๑๕๗๓ นางทิพสุคนธ  คําสมมาตร 

 ๑๕๗๔ นางธีรกานต  สงวนทอง 

 ๑๕๗๕ นางนงคนุช  ผิวเณร 

 ๑๕๗๖ นางนพมาศ  ภูมิเรศสุนทร 

 ๑๕๗๗ นางสาวนภสร  จันทรคอม 

 ๑๕๗๘ นางนฤมล  หลวงบุญ 

 ๑๕๗๙ นางสาวนันทา  สมบูรณ 

 ๑๕๘๐ นางนาถนภา  มาลัยเถาว 

 ๑๕๘๑ นางนารีรัตน  คมสัน 

 ๑๕๘๒ นางสาวนิตยา  จันทรแกว 

 ๑๕๘๓ นางสาวนิภา  ดีเหลือ 

 ๑๕๘๔ นางนิภาพร  โสภาพิศ 

 ๑๕๘๕ นางแนงนอย  นอยใหญ 

 ๑๕๘๖ นางบุญไทย  ตันทประพันธ 

 ๑๕๘๗ นางบุญเรือน  จันทรคลาย 

 ๑๕๘๘ นางบุญเรือน  สมสวัสดิ์ 

 ๑๕๘๙ นางบุญสวน  รักษาขันธ 

 ๑๕๙๐ นางบุบผา  นอยไพโรจน 

 ๑๕๙๑ นางบุษรา  สงเสริม 

 ๑๕๙๒ นางเบญจมาศ  เชื้อวงศ 

 ๑๕๙๓ นางสาวประทีป  ดวงบานยาง 

 ๑๕๙๔ นางประไพ  ชักนํา 

 ๑๕๙๕ นางประภาพร  ขันติ 

 ๑๕๙๖ นางปราณี  ปญสุทธิ ์

 ๑๕๙๗ นางปรารถนา  ของสาย 

 ๑๕๙๘ นางปริศนา  ประจักษจิตต 

 ๑๕๙๙ นางปทมา  จันทะวะโร 

 ๑๖๐๐ นางสาวผกา  สิงหภู 

 ๑๖๐๑ นางพรทิพย  กัทลี 

 ๑๖๐๒ นางสาวพรทิพย  ปนอิ่ม 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๖๐๓ นางพรทิพย  ภักดีวิเศษ 

 ๑๖๐๔ นางพรพิมล  วรรณพงศ 

 ๑๖๐๕ นางพรรณี  ทาระศรี 

 ๑๖๐๖ นางพรวิมล  พลชิงชัย 

 ๑๖๐๗ นางพรศรี  ฉายปรีชา 

 ๑๖๐๘ นางพรสวรรค  ภูสุวรรณ 

 ๑๖๐๙ นางพัชณี  กําลังเกื้อ 

 ๑๖๑๐ นางพัชรินทร  บบุผาสังข 

 ๑๖๑๑ นางสาวพัชรี  ศรชัย 

 ๑๖๑๒ นางพิกุล  สอพิมาย 

 ๑๖๑๓ นางพิทยา  พราบรรณ 

 ๑๖๑๔ นางสาวพีรันธร  เรียบรอย 

 ๑๖๑๕ นางเพ็ญจันทร  โพธิ์เพชร 

 ๑๖๑๖ นางเพ็ญนภา  คุมกิจ 

 ๑๖๑๗ นางเพ็ญศรี  กล่ินจุน 

 ๑๖๑๘ นางเพ็ญศรี  ศรใหม 

 ๑๖๑๙ นางเพ็ญศรี  ศรีวงษแยม 

 ๑๖๒๐ นางสาวไพลิน  ฮวดเจริญ 

 ๑๖๒๑ นางภคมน  ถามะพันธ 

 ๑๖๒๒ นางมะลิวัลย  โตสุทธิ์ศักดิ์ 

 ๑๖๒๓ นางมัลลิกา  มรรคา 

 ๑๖๒๔ นางมุกดาวรรณ  นวลจีน 

 ๑๖๒๕ นางสาวยุพดี  นุมเกตุ 

 ๑๖๒๖ นางสาวยุพา  กลอมจอหอ 

 ๑๖๒๗ นางยุพาพันธ  จํานง 

 ๑๖๒๘ นางรัชนี  บุญขันธ 

 ๑๖๒๙ นางรตันา  สุปน 

 ๑๖๓๐ นางรัตนาภรณ  ธัญลักษณากุล 

 ๑๖๓๑ นางสาวรัตนาภรณ  สรรเสริญ 

 ๑๖๓๒ นางรุงทิพย  ผิวรัตน 

 ๑๖๓๓ นางรุจิรา  ศรีดวงแกว 

 ๑๖๓๔ นางสาวลัดดา  คลายเพียร 

 ๑๖๓๕ นางลัดดาวัลย  ยอดเพ็ชร 

 ๑๖๓๖ นางสาววนิดา  ตะเพียนทอง 

 ๑๖๓๗ นางวรรณวิไล  กัณหสินวัฒนา 

 ๑๖๓๘ นางวรรณิศา  กลํ่าพัก 

 ๑๖๓๙ นางสาววรางคณา  ขุยศร 

 ๑๖๔๐ นางวราพร  เทศประทีป 

 ๑๖๔๑ นางสาววันดี  นิ่มออน 

 ๑๖๔๒ นางสาววันดี  ระเดน 

 ๑๖๔๓ นางวันเพ็ญ  วงษเนียม 

 ๑๖๔๔ นางวาธิณี  มีสวัสดิ์ 

 ๑๖๔๕ นางวาริณี  ชมภูนุช 

 ๑๖๔๖ นางวารุณี  จันทรลือชัย 

 ๑๖๔๗ นางวิจิตร  แกวไทรทอง 

 ๑๖๔๘ นางสาววิจิตรา  เฟอยผลภักดิ์ 

 ๑๖๔๙ นางวิชชุดา  นาคประเสริฐ 

 ๑๖๕๐ นางวิพาภรณ  แพรดํา 

 ๑๖๕๑ นางวิภานันท  สรอยประดิษฐ 

 ๑๖๕๒ นางสาววิภาภรณ  พัฒนากรเกษม 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๖๕๓ นางวิภารัตน  ขุนจรินทร 

 ๑๖๕๔ นางวิมล  ทิมอุบล 

 ๑๖๕๕ นางวิไล  ชูสุดรักษ 

 ๑๖๕๖ นางสาววิไล  สุจาศรี 

 ๑๖๕๗ นางวิไลลักษณ  จ้ีเพชร 

 ๑๖๕๘ นางวิไลวรรณ  เรืองสังข 

 ๑๖๕๙ นางศรีรัตน  เสียงเพราะ 

 ๑๖๖๐ นางศรีอัมพา  กัลยาณมิตร 

 ๑๖๖๑ นางสาวศศิธร  ยมาภัย 

 ๑๖๖๒ นางศันสนีย  สทานบุตร 

 ๑๖๖๓ นางศิริพร  หมดภัย 

 ๑๖๖๔ นางศิริวรรณ  นิลสนธิ 

 ๑๖๖๕ นางศิริวรรณ  มีจันทร 

 ๑๖๖๖ นางสาวศุภมาศ  แสงมาศ 

 ๑๖๖๗ นางสาวษมาภรณ  อรรถบรรพ 

 ๑๖๖๘ นางสนธยา  ประเสริฐ 

 ๑๖๖๙ นางสมคิด  จิรัตถิติกุล 

 ๑๖๗๐ นางสมเจตน  หวังประโยชน 

 ๑๖๗๑ นางสมบัติ  ปูเกตุแกว 

 ๑๖๗๒ นางสมปอง  กอนทอง 

 ๑๖๗๓ นางสมเพียร  บัวแกว 

 ๑๖๗๔ นางสมหมาย  กิ่งพรมภู 

 ๑๖๗๕ นางสาวสอาด  บุญยืน 

 ๑๖๗๖ นางสันทนา  ศรีทอง 

 ๑๖๗๗ นางสายฝน  ศรีสุข 

 ๑๖๗๘ นางสายฝน  ศิริธนะ 

 ๑๖๗๙ นางสารี่  หรั่งแพ 

 ๑๖๘๐ นางสิรภัทร  เพชรเหมือน 

 ๑๖๘๑ นางสุดารัตน  ยอมแอน 

 ๑๖๘๒ นางสาวสุนทร  ผาสุขวงษ 

 ๑๖๘๓ นางสุนทรี  เกตุเกษร 

 ๑๖๘๔ นางสุนทรีย  เพ็ชรศิลา 

 ๑๖๘๕ นางสุนัน  ผองใส 

 ๑๖๘๖ นางสาวสุนันท  ชุตินทราศรี 

 ๑๖๘๗ นางสุนันท  พะลายะสุต 

 ๑๖๘๘ นางสุนันทา  สังขประสิทธิ์ 

 ๑๖๘๙ นางสาวสุนันทา  หมวกพิกุล 

 ๑๖๙๐ นางสาวสุปราณี  สาติยะ 

 ๑๖๙๑ นางสุพรศรี  บุญสอน 

 ๑๖๙๒ นางสุพัฒตรา  เพียกขุนทด 

 ๑๖๙๓ นางสาวสุพัตรา  ออกเวหา 

 ๑๖๙๔ นางสุพิศ  เสียงเพลิน 

 ๑๖๙๕ นางสุภัคพร  ลาลัย 

 ๑๖๙๖ นางสาวสุภาพ  กันจุไร 

 ๑๖๙๗ นางสาวสุภาพร  แกวชัย 

 ๑๖๙๘ นางสุมลทิพย  เสนากัสป 

 ๑๖๙๙ นางสาวสุมาลี  วงษโต 

 ๑๗๐๐ นางสุมาลี  หวงทิม 

 ๑๗๐๑ นางสุริยา  เดือนแจง 

 ๑๗๐๒ นางสุรีพร  ศุภเสียง 

 ๑๗๐๓ นางสุรีย  จันทรทิม 

 ๑๗๐๔ นางสาวสุวรรณีย  โงวตระกูล 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๗๐๕ นางสุวินี  ปตวัติ 

 ๑๗๐๖ นางเสริม  ตนทัพไทย 

 ๑๗๐๗ นางเสาวนีย  ชื่นปรีดา 

 ๑๗๐๘ นางเสาวลักษณ  เชวงยศ 

 ๑๗๐๙ นางแสงจันทร  ศรีอินทร 

 ๑๗๑๐ นางสาวโสภา  หนูนิล 

 ๑๗๑๑ นางโสภาวดี  เขาแกว 

 ๑๗๑๒ นางสาวอนงค  ดําสุวรรณ 

 ๑๗๑๓ นางอมรา  สนิมทอง 

 ๑๗๑๔ นางสาวอรัญญา  บุญมี 

 ๑๗๑๕ นางอรุณกมล  พ้ืนเมือง 

 ๑๗๑๖ นางสาวอรุณรัตน  เพ็งสา 

 ๑๗๑๗ นางอรุณศรี  จันทะศิลา 

 ๑๗๑๘ นางออมทรัพย  ลือชัย 

 ๑๗๑๙ นางอัญชนา  บูแกว 

 ๑๗๒๐ นางสาวอัญชลีย  อินศรีชื่น 

 ๑๗๒๑ นางอารีย  นันทวุฒิวรากร 

 ๑๗๒๒ นางอารีรัตน  ศรีจันทรขาว 

 ๑๗๒๓ นางอุบล  ไชยยา 

 ๑๗๒๔ นางอุบล  ธาระบูรณ 

 ๑๗๒๕ นางอุบลวรรณ  สุนันทศิลป 

 ๑๗๒๖ นางอุบลวรรณ  แสงรอด 

 ๑๗๒๗ นางอุไรวรรณ  ดอกดวง 

 ๑๗๒๘ นางอุไรวรรณ  อาญาสิทธิ์ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๕  ราย) 

 ๑ นายเมฆา  แดนวงศ 

 ๒ นางกนกวรรณ  แยมดวง 

 ๓ นางกฤตปภา  เงินเส็ง 

 ๔ นางสาวกุศล  อินรธาน 

 ๕ นางสาวจิราภรณ  กงเหม็ง 

 ๖ นางสาวณภาสุ  บุญรัตน 

 ๗ นางณัฏฐนันท  ลาภะ 

 ๘ นางสาวณัฐมน  รัตนะ 

 ๙ นางสาวดาริน  ทิศสุรินทร 

 ๑๐ นางสาวทิพยรัตน  วงษอินตา 

 ๑๑ นางสาวธัญลักษณ  อะชวยรัมย 

 ๑๒ นางสาวนภัสสัณห  พลเวียง 

 ๑๓ นางนันทจันทร  แสกรุง 

 ๑๔ นางสาวนิสากร  เสมอภพ 

 ๑๕ นางบุษบา  มลิเวช 

 ๑๖ นางสาวเบญจพร  เพชรศรีสม 

 ๑๗ นางเบ็ญจวรรณ  รอดผล 

 ๑๘ นางประภาพร  เรืองเดช 

 ๑๙ นางปรียาภรณ  มงคลพรรุจี 

 ๒๐ นางสาวปาริชาติ  ปรีชา 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๑ นางสาวปยนุช  อนุวัตรวงศ 

 ๒๒ นางพรพิมล  สุขบุญ 

 ๒๓ นางสาวพัชรี  โพธิ์ศรี 

 ๒๔ นางพัฒนนรี  พิสุทธิ์กิจการ 

 ๒๕ นางสาวฟาตีมะ  มะแอเคียน 

 ๒๖ นางยุพิณ  ราชรองเมือง 

 ๒๗ นางสาวเยาวลักษณ  จันทรดวง 

 ๒๘ นางสาวลัดดา  ดวงประทีป 

 ๒๙ นางสาววรรณภา  เจริญวัย 

 ๓๐ นางวาสนา  เกาะสมบัติ 

 ๓๑ นางวิลัยศรี  ไกรวิลาศ 

 ๓๒ นางสกุณา  อนุสุเรนทร 

 ๓๓ นางสาวสมจิตร  มีแพ 

 ๓๔ นางสรันพร  สุขจีน 

 ๓๕ นางสาวสาวิตรี  ชางสาน 

 ๓๖ นางสาวสุชาดา  แจงกระจาง 

 ๓๗ นางสาวสุภาพร  ชื่นจิตร 

 ๓๘ นางสุภาพร  พิศวิมล 

 ๓๙ นางสาวสุมณฑา  วุฒิกร 

 ๔๐ นางสุรียพร  กัลยามาตร 

 ๔๑ นางอนัญพร  ทานา 

 ๔๒ นางสาวอรัญญา  ทองออน 

 ๔๓ นางสาวอัมพร  ไชยานุพงศ 

 ๔๔ นางสาวอินสชา  สายสะอิด 

 ๔๕ นางอุไรวรรณ  สุนทรวิไลกุล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นายภานุนาถ  ศิริภาณุภาส 

 ๒ นายสมบัติ  พาศิริ 

 ๓ นางสาวกนกกร  ไพฑูรย 

 ๔ นางกนิษฐา  ณ  พัทลุง 

 ๕ นางซารีหมะ  อิสลาม 

 ๖ นางสาวดรุลี  สุขแกว 

 ๗ นางสาวดารณี  สิมาทอง 

 ๘ นางสาวนงลักษณ  ชื่นแกว 

 ๙ นางสาวนันทวรรณ  ทองหาร 

 ๑๐ นางสาวปาณิสรา  อักษรพาลี 

 ๑๑ นางสาวพรทิพา  บุญเรือง 

 ๑๒ นางสาวมธูลดา  สุดจันทร 

 ๑๓ นางมะลิวรรณ  ทองสาม 

 ๑๔ นางสาวมาลี  นวนแกว 

 ๑๕ นางวงเดือน  บุระคร 

 ๑๖ นางสาววรรณภรณ  คชภักดี 

 ๑๗ นางวันเพ็ญ  เหลาวงศโคตร 

 ๑๘ นางสาววิลัยวรรณ  มุกดา 

 ๑๙ นางวิไลวรรณ  ซอนจันดี 

 ๒๐ นางสายสมร  แสนพาน 

 ๒๑ นางสาวสุณิสา  เมรูวัลลีคาน 

 ๒๒ นางสุณีย  กุลสุวรรณ 

 ๒๓ นางอมร  ผิวแกว 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรมประมง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕๘  ราย) 

 ๑ นายกฤษ  เคียรประเสริฐ 

 ๒ นายโกมล  เกษมณี 

 ๓ นายไกรฤกษ  เพ็ชรเพ็ง 

 ๔ นายจํานงค  เผาสงคราม 

 ๕ นายเฉลิม  ภูศรีฤทธิ์ 

 ๖ นายเฉลียน  สุดตา 

 ๗ นายชนินทร  สงชวย 

 ๘ นายชนินทร  เสนานาญ 

 ๙ นายชัชวาล  ทะแกลวพันธุ 

 ๑๐ นายชัชวิน  มาลี 

 ๑๑ นายทรงศิลป  พงษศิริจันทร   

 ๑๒ นายทวีศักดิ์  ทองชวย 

 ๑๓ นายธีระพล  ชวยนุกิจ 

 ๑๔ นายนพดล  วิประจง 

 ๑๕ นายนริศ  แดงมี 

 ๑๖ นายนิพนธ  แสงสุวรรณ 

 ๑๗ นายนิเวศน  อิ่มละออ 

 ๑๘ นายประภัทร  ดุลยกุล 

 ๑๙ นายประยูร  อาทิ 

 ๒๐ นายประเสริฐ  สิทธิดํารงค 

 ๒๑ นายปราชญ  กอนเพชร 

 ๒๒ นายปรีชา  จําแนกวุธ 

 ๒๓ นายปณณวิชญ  เนตรรุง 

 ๒๔ นายพงษศักดิ์  สรงเนย 

 ๒๕ นายพิเชษฐ  แกวสด 

 ๒๖ นายพิเชษฐ  ขําเนตร 

 ๒๗ นายไพโรจน  ศรีทองคํา 

 ๒๘ นายภินันท  พานชาตรี 

 ๒๙ นายมณเทียร  ทองนาค 

 ๓๐ นายมะโนช  มีมณี 

 ๓๑ นายมาณพ  กิ้มเสง 

 ๓๒ นายเมษา  บุตรเนียร 

 ๓๓ นายวชิร  ครามวอน 

 ๓๔ นายวสันต  สิทธิศักดิ์ 

 ๓๕ นายวิชวัชร  วิศิษฎพงศ 

 ๓๖ นายวิวัฒน  ไชยคํา 

 ๓๗ นายวีรพงศ  เหลือศิริ 

 ๓๘ นายวุฒิ  วังเมือง 

 ๓๙ นายศรัณย  อรุณฉาย 

 ๔๐ นายศุภณัฐ  รัตนานุกูล 

 ๔๑ นายสมศักดิ์  เหมือนจันทร 

 ๔๒ นายสมหมาย  โกศล 

 ๔๓ นายสรายุทธ  กรจนารัตน 

 ๔๔ นายสราวุธ  ศรีสมบูรณ 

 ๔๕ นายสุนันท  ศรีสวาง 

 ๔๖ นายสุเมธ  ศรีปลัด 

 ๔๗ นายสุรินทร  อภิรักษ 

 ๔๘ นายอรุณ  ศรีอนันต 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๙ นายอัครเดช  โตตะเคียน 

 ๕๐ นายอัจฉริยะ  หมื่นละมาย 

 ๕๑ นายอาคม  ดาทุมมา 

 ๕๒ นายอํานวย  คงระเบียบ 

 ๕๓ นายอํานวย  วงศวารี 

 ๕๔ นายเอกชัย  เชิดตระกูล 

 ๕๕ นางสาวกชกร  ยังบุญชวย 

 ๕๖ นางสาวกนกวรรณ  ขวัญรอด 

 ๕๗ นางกมลรัตน  นิลวรรณ 

 ๕๘ นางกัญญภัชณัฏฐ  ย่ิงงามแกว 

 ๕๙ นางสาวกาญจนา  ปญญา 

 ๖๐ นางกาญจนา  ลาสกุล 

 ๖๑ นางกุศุมา  อัลมาตร 

 ๖๒ นางขวัญฤทัย  รัตเนตร 

 ๖๓ นางสาวคัทธลียา  มนพิชัย 

 ๖๔ นางคําผิว  สุขมวง 

 ๖๕ นางสาวงามขํา  จินดา 

 ๖๖ นางจรัสลักษณ  แกวเกตุ 

 ๖๗ นางจริยา  สาหราย 

 ๖๘ นางจันทรเพ็ญ  พรรณราย 

 ๖๙ นางจิตตรา  รอดเนียม 

 ๗๐ นางจิรภา  ชนะกุล 

 ๗๑ นางสาวจิรานันท  เพชรสุทธิ์ 

 ๗๒ นางจิราภรณ  ขันติพงษ 

 ๗๓ นางจิราภรณ  บัวแตง 

 ๗๔ นางสาวจุฬาพร  เนื่องอัมพร 

 ๗๕ นางสาวเจนจิรา  เฉลยพจน 

 ๗๖ นางสาวชญานิศ  หงษสามสิบเจ็ด 

 ๗๗ นางสาวชวนพิศ  แกวสุวรรณ 

 ๗๘ นางณัชชา  มากวงค 

 ๗๙ นางณัฐนภางค  สุขศิริ 

 ๘๐ นางณัฐพร  รัตนานุกูล 

 ๘๑ นางสาวดรรชนี  สือรี 

 ๘๒ นางสาวดารณี  ออนรักษ 

 ๘๓ นางดาริกา  แกวสด 

 ๘๔ นางสาวดุษฎี  ฤกษวัลย 

 ๘๕ นางทรงศรี  พรหมแทน 

 ๘๖ นางทัศนีย  สุวรรณเวศ 

 ๘๗ นางสาวธัญวรัศมิ์  ฝนพรมมินทร 

 ๘๘ นางนคร  สารพินิจ 

 ๘๙ นางสาวนนทวรรณ  มากแกว 

 ๙๐ นางสาวนภาพร  บุตรศิร ิ

 ๙๑ นางสาวนันทนา  โสมจันทร 

 ๙๒ นางสาวนาฏอนงค  ชอมณี 

 ๙๓ นางสาวเนาวรัตน  พลโลก 

 ๙๔ นางสาวบังอร  ไชยณรงค 

 ๙๕ นางบังอร  รัตนะ 

 ๙๖ นางประพรรณี  ภูประเสริฐ 

 ๙๗ นางสาวปริชาติ  หมื่นบวร 

 ๙๘ นางปรียา  โกเมนไปรรินทร 

 ๙๙ นางสาวปรียาภา  ศรีปลัด 

๑๐๐ นางสาวพชร  ลาภผล 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๐๑ นางสาวพรพรรณ  กลางาน 

 ๑๐๒ นางสาวพรพิมล  จันทรชมภู 

 ๑๐๓ นางพรรนิพร  สิทธิดํารงค 

 ๑๐๔ นางสาวพวงเพชร  วงคพิพันธ 

 ๑๐๕ นางสาวพันธิพา  ยมโดย 

 ๑๐๖ นางสาวเพ็ญศรี  สุวรรณ 

 ๑๐๗ นางเพ่ิมสินธุ  พงษธานี 

 ๑๐๘ นางสาวภูมิใจ  กิตชัย 

 ๑๐๙ นางมัณฑนา  สุขเกษม 

 ๑๑๐ นางสาวมาลี  ศรีวิชัย 

 ๑๑๑ นางสาวรจนา  ชัยสิน 

 ๑๑๒ นางรพีพรรณ  วงศวารี 

 ๑๑๓ นางสาวรวีวรรณ  แสงศรี 

 ๑๑๔ นางรุงทิพย  บุษบรรณ   

 ๑๑๕ นางสาวรุงทิพย  พรมพิลา 

 ๑๑๖ นางสาวรุงนภา  ศรีสุข 

 ๑๑๗ นางเรณู  พุทธรัตน 

 ๑๑๘ นางสาวฤทัย  ไพบูลย 

 ๑๑๙ นางสาวลลิตา  พรหมมาตร 

 ๑๒๐ นางสาวลําพอง  โสมทองแดง 

 ๑๒๑ นางสาววรรณดี  อนันต 

 ๑๒๒ นางสาววรรณวดี  ศรีสารคาม 

 ๑๒๓ นางสาววราภรณ  จันทรหลง 

 ๑๒๔ นางสาววไลลักษณ  ไวยศิรา 

 ๑๒๕ นางวัชรี  สีสด 

 ๑๒๖ นางสาววารินทร  ศีติสาร 

 ๑๒๗ นางวารุณี  โพธิขํา 

 ๑๒๘ นางสาววาสนา  ซังขาว 

 ๑๒๙ นางวิมล  แสงอุทัศน 

 ๑๓๐ นางสาววิลาวัลย  ทองมวน 

 ๑๓๑ นางแววตา  รัตติรุจิเศวต 

 ๑๓๒ นางศรีสุดา  คําแกว 

 ๑๓๓ นางศศิธร  รุนลา 

 ๑๓๔ นางศิราณี  สงบ 

 ๑๓๕ นางสาวศิรารัตน  คณะเมฆ 

 ๑๓๖ นางสาวศิริปศุภา  พรธรรม 

 ๑๓๗ นางศิริพร  ศิริมาสกุล 

 ๑๓๘ นางสาวศุภลักษณ  เดชเดชะ 

 ๑๓๙ นางสถิตย  สมบูรณชัย 

 ๑๔๐ นางสมจิตร  ศรีพลนอก 

 ๑๔๑ นางสาวสมใจ  ชะเอมทอง 

 ๑๔๒ นางสมบูรณ  ชนะกาย 

 ๑๔๓ นางสาวสมลักษณ  ขุนจันทร 

 ๑๔๔ นางสาวสวรส  ลังกาคํา 

 ๑๔๕ นางสาวสิริพร  ปฏิวาโห 

 ๑๔๖ นางสาวสุโกศล  จงโยธา 

 ๑๔๗ นางสุธัญญา  ทองชางเหล็ก 

 ๑๔๘ นางสาวสุธีรา  ปยะพันธุ 

 ๑๔๙ นางสุภะจิตต  คงอิ่ม 

 ๑๕๐ นางสุภาณีย  เพ็ชรรัตน 

 ๑๕๑ นางสุเมตตา  หมานมณี 

 ๑๕๒ นางสาวแสงเดือน  สุขเขียว 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๕๓ นางสาวอรทัย  ภูริวัฒนพงศ 

 ๑๕๔ นางสาวอารีวรรณ  แปนสิริรัตน 

 ๑๕๕ นางสาวอิงอร  หนักแนน 

 ๑๕๖ นางอิ่มใจ  สิงหบุญ 

 ๑๕๗ นางอุดม  ดุมนิล 

 ๑๕๘ นางสาวอุบล  จัมปะโสม 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๙๙  ราย) 

 ๑ นายกนิษฐ  สุขโข 

 ๒ นายกฤษดาการ  ตาจุมปา 

 ๓ นายกอซี  เปาะเยะ 

 ๔ นายกิตติ  ศักดิ์สมพงศ 

 ๕ นายเกษม  คงประสม 

 ๖ นายแกว  บุญหลง 

 ๗ นายคําณพ  คําทองแกว 

 ๘ นายโฆสิต  ประดับศรี 

 ๙ นายจระนันต  รัตนพันธ 

 ๑๐ นายจรัญ  ทองบุญเรือง 

 ๑๑ นายจรินทร  อุดมดี 

 ๑๒ นายจักรพงษ  สุเนตร 

 ๑๓ นายจารึก  พักรผอง 

 ๑๔ นายจิรยุทธ  กิมศรี 

 ๑๕ นายเฉลิมชัย  ทองเขียว 

 ๑๖ นายชัด  สุขขา 

 ๑๗ นายชัยวิชิต  ปรีดาผล 

 ๑๘ นายชาญชัย  บุญกาญจน 

 ๑๙ นายชาญณรงค  ผดุงผล 

 ๒๐ นายชาตรี  ทองสุก 

 ๒๑ นายชานนท  วิเศษศิริ 

 ๒๒ นายชื่น  สมดี 

 ๒๓ นายชูชาติ  บํารุงใจ 

 ๒๔ นายชูทรัพย  จํามั่น 

 ๒๕ นายชูศักดิ์  ชิดเชี่ยว 

 ๒๖ นายชูศักดิ์  ชํานาญชล 

 ๒๗ นายเชวง  พันธุเดช 

 ๒๘ นายณัฐพล  เหลาคํา 

 ๒๙ นายเดน  ศรีวิชัย 

 ๓๐ นายตุลฮาบ  หวังสุข 

 ๓๑ นายถาวร  แสงโสภา 

 ๓๒ นายทนงศักดิ์  พรหมสุข 

 ๓๓ นายทวิชากร  วดีศิริศักดิ์ 

 ๓๔ นายทวี  เครืออยู 

 ๓๕ นายทวีศักดิ์  สัตยาธาร 

 ๓๖ นายทศพล  พัฒนเจริญ 

 ๓๗ นายเทอดศักดิ์  วิเศษศรี 

 ๓๘ นายเทอดศักดิ์  สมสอางค 

 ๓๙ นายธนพล  ปนเนตร 

 ๔๐ นายธนินท  แกวมณี 

 ๔๑ นายธวัช  ทิพยลักษณ 

 ๔๒ นายธวัชชัย  บํารุง 

 ๔๓ นายธีรพงศ  อุนเกิด 

 ๔๔ นายนรินทร  สุดเอียด 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๕ นายนเรศ  เผือกจีน 

 ๔๖ นายนิคม  สังสีแกว 

 ๔๗ นายนิยม  คําเพ็ชร 

 ๔๘ นายนุพรรณ  ขํามิน 

 ๔๙ นายบัญชา  ณรงคฤทธิ์ 

 ๕๐ นายบุญยศ  ชางปน 

 ๕๑ นายบุญยัง  เกเย็น 

 ๕๒ นายบุญย่ิง  สรางบุญ 

 ๕๓ นายประศาสตร  ทองชางเหล็ก 

 ๕๔ นายประสงค  บุญหา 

 ๕๕ นายประสิทธิ์  เพชรบุรุษ 

 ๕๖ นายประสิทธิ์  กัณหา 

 ๕๗ นายประสิทธิ์  พรหมสุวรรณ 

 ๕๘ นายประหยัด  บุญเลา 

 ๕๙ นายปรีชา  เมืองถาวร 

 ๖๐ นายปรีชา  ละอําคา 

 ๖๑ นายปรีชา  วะสุรีย 

 ๖๒ นายปญญา  กาฬะคะชา 

 ๖๓ นายพนมชัย  สมหวัง 

 ๖๔ นายพรชัย  ถือบุญ 

 ๖๕ นายพิชิต  วรรณะ 

 ๖๖ นายพีรพงศ  สรวลประเสริฐ 

 ๖๗ นายพูนผล  วิสุทโธ 

 ๖๘ นายเพ็ญชาติ  เถื่อนเมือง 

 ๖๙ นายไพฑูรย  ซังธาดา 

 ๗๐ นายไพบูลย  สุวรรณวัฒน 

 ๗๑ นายมงคล  สินนภาพรพงศ 

 ๗๒ นายมงคล  อินทฉิม 

 ๗๓ นายมนตรี  รัตนกฤตยากุล 

 ๗๔ นายมานิต  ชุมภูนุช 

 ๗๕ นายมาหามะ  มะแซสะอิ 

 ๗๖ นายเมธี  วรวงษ 

 ๗๗ นายแมน  สําราญรื่น 

 ๗๘ นายยงยุทธ  การกลา 

 ๗๙ นายยงยุทธ  ศรีคํา 

 ๘๐ นายระพิน  ทวีกุล 

 ๘๑ นายรังสรรค  อวมทอง 

 ๘๒ นายเรืองชัย  สมสินธ   

 ๘๓ นายเรืองฤทธิ์  สิงหลา 

 ๘๔ นายละมัย  สอนแกว 

 ๘๕ นายวชิรพงษ  บุญเพ็ญ 

 ๘๖ นายวรวิทย  อุตรมงคลกุล 

 ๘๗ นายวัฒนา  มุลตรี 

 ๘๘ นายวันชัย  สายคํา 

 ๘๙ นายวันชัย  สิงหเทพ 

 ๙๐ นายวิเชษฐ  บุญนพ 

 ๙๑ นายวิเชียร  ผลมั่ง 

 ๙๒ นายวิทยา  ชางสุวรรณ 

 ๙๓ นายวิทยา  สมสู 

 ๙๔ นายวินัย  พูนสวัสดิ์ 

 ๙๕ นายวินัย  อุนทุโร 

 ๙๖ นายวินัย  ซั่วเทง 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๗ นายวินัย  ธารีศัพท 

 ๙๘ นายวินัย  สงบ 

 ๙๙ นายวินัย  สัมฤทธิ์ 

 ๑๐๐ นายวิเวก  ใยสีงาม 

 ๑๐๑ นายวิสุทธิ์  จีนชูแกว 

 ๑๐๒ นายวุฒิชัย  มณีวรรณ 

 ๑๐๓ นายเวียง  พลมาก 

 ๑๐๔ นายศรนัย  สังโชติ 

 ๑๐๕ นายศราวุธ  จ่ิวตั่น 

 ๑๐๖ นายศุภชัย  รอดทอง 

 ๑๐๗ นายศุภสิทธิ์  พรหมวิเศษ 

 ๑๐๘ นายสถาพร  สุวรรณโชติ 

 ๑๐๙ นายสถาพร  วินาถา 

 ๑๑๐ นายสนอง  ทัศนา 

 ๑๑๑ นายสมควร  สุวรรณกูล 

 ๑๑๒ นายสมบัติ  คูณลาภ 

 ๑๑๓ นายสมภพ  มวงเงิน 

 ๑๑๔ นายสมศักดิ์  ศิริเชษฐ 

 ๑๑๕ นายสมศักดิ์  อับดุลเลาะ 

 ๑๑๖ นายสมิง  วงคศักดิ์ 

 ๑๑๗ นายสรรชัย  สุขละมูล 

 ๑๑๘ นายสวัสดิ์  สรอยทอง 

 ๑๑๙ นายสังวรณ  ดอนวิรัตน 

 ๑๒๐ นายสัญญา  สุขเล่ียง 

 ๑๒๑ นายสันติ  สังขโยค 

 ๑๒๒ นายสายชล  คงแกว 

 ๑๒๓ นายสายชล  โควอารีย 

 ๑๒๔ นายสายทอง  ไกยสวน 

 ๑๒๕ นายสายัณห  ทองเกิด 

 ๑๒๖ นายสายัณห  รอดมินทร 

 ๑๒๗ นายสําเนา  นกอินทรีย 

 ๑๒๘ นายสิทธิชัย  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๒๙ นายสิทธินันท  หอมฟก 

 ๑๓๐ นายสิทธิพงษ  ผงพิลา 

 ๑๓๑ นายสิทธิพล  ทุมมาตย 

 ๑๓๒ นายสิทธิศักดิ์  พิณธรรม 

 ๑๓๓ นายสิทธิศักดิ์  ระวังวงศ 

 ๑๓๔ นายสุจินต  รุโจปการ 

 ๑๓๕ นายสุชน  นอยชู 

 ๑๓๖ นายสุชาติ  ไชยมุณี 

 ๑๓๗ นายสุดสาคร  แสงจันทร 

 ๑๓๘ นายสุทิน  เงินยวง 

 ๑๓๙ นายสุเทพ  ปญยเวชราศัย 

 ๑๔๐ นายสุนทร  ผุดวรรณา 

 ๑๔๑ นายสุนันท  แสนทวีสุข 

 ๑๔๒ นายสุพรรณ  พรหมเพ็ชร 

 ๑๔๓ นายสุพันธ  จันทรเจริญ 

 ๑๔๔ นายสุภาพ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๔๕ นายสุริยนต  ญาณรัตน 

 ๑๔๖ นายสุริยา  ดาวประดิษฐ 

 ๑๔๗ นายสุวัฒน  แสงสุรินทร 

 ๑๔๘ นายสุวิทย  ณ  รังษี 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๔๙ นายอนุกูล  ชูสุวรรณ 

 ๑๕๐ นายอภิชัย  ดาราศร 

 ๑๕๑ นายอภิรักษ  แกวจอหอ 

 ๑๕๒ นายอภิวัตฒ  เกื้อคลัง 

 ๑๕๓ นายอมรเทพ  หวันเดหวา 

 ๑๕๔ นายออม  จันเจริญ   

 ๑๕๕ นายอาการียา  บินบาการ 

 ๑๕๖ นายอาดล  รัตนสันตยากุล 

 ๑๕๗ นายอํานาจ  ใจปทุม 

 ๑๕๘ นายอินฉา  หลังจิ 

 ๑๕๙ นายอุดม  ปลองสินธุ 

 ๑๖๐ นายอุบล  รักย้ิม 

 ๑๖๑ นายอุสมาน  ขาเดร 

 ๑๖๒ นายเอกชัย  ชวยแปน 

 ๑๖๓ นายเอกภัทร  โพลังละ 

 ๑๖๔ นายเอกรัฐ  กาศทิพย 

 ๑๖๕ นายเอกอุดม  ย้ิมเกตุ 

 ๑๖๖ นายเอนก  พวงแกว 

 ๑๖๗ นายเอนก  ศิริย้ิมแยม 

 ๑๖๘ นายเอียด  พรหมราช 

 ๑๖๙ นางสาวกัลยา  แชม 

 ๑๗๐ นางกาญจนา  สินเจริญ 

 ๑๗๑ นางสาวเกณิกา  สารศิลป 

 ๑๗๒ นางเกษร  นิลพัฒน 

 ๑๗๓ นางเกษร  พงษธาน ี

 ๑๗๔ นางเครือวัลย  ออนทอง 

 ๑๗๕ นางจงดี  บุญชะตา 

 ๑๗๖ นางจันทกานต  วงษาบุตร 

 ๑๗๗ นางสาวจํานงค  เปล้ียทา 

 ๑๗๘ นางจําเนียร  ธรรมโชติ 

 ๑๗๙ นางจําเนียร  บรรจง 

 ๑๘๐ นางสาวจิตติพร  เพชรมาก 

 ๑๘๑ นางจินตนา  บุญลือ 

 ๑๘๒ นางจิราพร  วงษจันฬา 

 ๑๘๓ นางจุรีรักษ  สําเภาทอง 

 ๑๘๔ นางจุไรรัตน  พลายละหาร 

 ๑๘๕ นางสาวณิชาภา  ศรีอรห 

 ๑๘๖ นางดรุษกร  หนูกล่ิน 

 ๑๘๗ นางดวงรัตน  เสงี่ยมงาม 

 ๑๘๘ นางสาวดารณีย  คงกลา 

 ๑๘๙ นางสาวดาราวัน  พิพิธกุล 

 ๑๙๐ นางทองมวน  เกเย็น 

 ๑๙๑ นางสาวทองสุข  วงษอิศวร 

 ๑๙๒ นางทัศนีย  ล่ิมทอง 

 ๑๙๓ นางธนิษฐา  ขุนศรีแกว 

 ๑๙๔ นางนพวรรณ  นนทะเสน 

 ๑๙๕ นางนพวรรณ  ศรีนิ่ม 

 ๑๙๖ นางนลินรัตน  สมพงษ 

 ๑๙๗ นางนัยนา  รัตนบุตร 

 ๑๙๘ นางนาตยา  วิประจง 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๙๙ นางสาวนาถยา  พุมพวง 

 ๒๐๐ นางสาวนารีรัตน  ขําโอด 

 ๒๐๑ นางสาวน้ําคาง  ชอบใช 

 ๒๐๒ นางนิตยา  แวมามะ 

 ๒๐๓ นางนิตยา  จามจุรีย 

 ๒๐๔ นางสาวนิสากร  กิติยามาศ 

 ๒๐๕ นางนิออน  พันธแกว 

 ๒๐๖ นางสาวนูยาตี  บินมะมิง 

 ๒๐๗ นางสาวเบญจมาศ  แดงประเสริฐ 

 ๒๐๘ นางสาวประคอง  มวงแชม 

 ๒๐๙ นางประไพพิศ  คงหมั่น 

 ๒๑๐ นางสาวปรีดา  เตชะวันโต 

 ๒๑๑ นางสาวปณณิกา  คะรุรัมย 

 ๒๑๒ นางเปรมใจ  เกิดนานา 

 ๒๑๓ นางผองศรี  ราชผล 

 ๒๑๔ นางผัดแกว  หลักคงคา 

 ๒๑๕ นางผุดผอง  พันธกูล 

 ๒๑๖ นางสาวพรสุข  วุฒิเวทย 

 ๒๑๗ นางพัชรา  ซียง 

 ๒๑๘ นางสาวพัชริดา  มั่นคง 

 ๒๑๙ นางพัชรี  พวงสิงห 

 ๒๒๐ นางสาวพัชรี  ย้ิมทอง 

 ๒๒๑ นางสาวพันธุทิพย  วิทยากุล 

 ๒๒๒ นางสาวพานุรัตน  วองวรานนท 

 ๒๒๓ นางพิมวัน  จันทรสุริย 

 ๒๒๔ นางพิราวรรณ  ศรีสังขงาม 

 ๒๒๕ นางสาวเพ็ญแข  เตชะวรรณโต 

 ๒๒๖ นางเพ็ญภัค  ศรีชาลี 

 ๒๒๗ นางสาวเพ็ญวิสา  ชัยภักตร 

 ๒๒๘ นางเพ็ญศรี  ศิริมหา 

 ๒๒๙ นางสาวมะลิ  ทวมบํารุง 

 ๒๓๐ นางสาวยุกภาภรณ  ทศพานนท 

 ๒๓๑ นางสาวยุวดี  สุขใส 

 ๒๓๒ นางรุงรัตน  ชัยแกว 

 ๒๓๓ นางสาวลักษมี  อารีวุฒิ 

 ๒๓๔ นางลัดดาวรรณ  พรมเล็ก 

 ๒๓๕ นางลาวัลย  ปานรักษ 

 ๒๓๖ นางลํายอง  จงแจมใส 

 ๒๓๗ นางวนิดา  สกุลนอย 

 ๒๓๘ นางวรนุช  ทองสุข 

 ๒๓๙ นางสาววรรณภา  กุลนิล 

 ๒๔๐ นางวรรณภา  ล้ิมภาณุวัฒนสกุล 

 ๒๔๑ นางวันเพ็ญ  ชูใหม 

 ๒๔๒ นางวาริษา  เอกชาติปญญา 

 ๒๔๓ นางวาสนา  รักษหนู 

 ๒๔๔ นางสาววาสนา  ใจเมือง 

 ๒๔๕ นางสาววิลัยพร  วิลัยเกษม 

 ๒๔๖ นางวิลาวัลณ  พลอยพลาย 

 ๒๔๗ นางวิไล  พุมเรือง 

 ๒๔๘ นางสาวศศิธร  จันทรออน 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๔๙ นางศิริพร  เมืองชล 

 ๒๕๐ นางศิริรัตน  แกวหมุน 

 ๒๕๑ นางสมจิน  บุญท่ัง 

 ๒๕๒ นางสมถวิล  อิ่มอุไร 

 ๒๕๓ นางสรวง  เทพพิพิธ 

 ๒๕๔ นางสาวสรอยมาลา  เกยงค 

 ๒๕๕ นางสัมผัส  ภิญโญ 

 ๒๕๖ นางสายใจ  สอนขํา 

 ๒๕๗ นางสายสมร  สุดประโคนเขต 

 ๒๕๘ นางสาแลนะ  เจะกา 

 ๒๕๙ นางสิริรัตน  อาจธิมะ 

 ๒๖๐ นางสาวสีนวน  จุลนันท 

 ๒๖๑ นางสาวสุกัญญา  วันเย็น 

 ๒๖๒ นางสาวสุกัลยา  บุญวิเศษ 

 ๒๖๓ นางสุคนธ  เพชรรัตน 

 ๒๖๔ นางสุดาวรรณ  สระมุณี 

 ๒๖๕ นางสุนทรี  ดีเอื้อ 

 ๒๖๖ นางสาวสุปราณี  โสสุทธิ์ 

 ๒๖๗ นางสุปรีดา  นาคสงา 

 ๒๖๘ นางสาวสุปรีดา  พิรุณ 

 ๒๖๙ นางสุพรรณี  จามพัฒน 

 ๒๗๐ นางสาวสุภาณี  ประชุมทอง 

 ๒๗๑ นางสุภาพร  รัตนวงศ 

 ๒๗๒ นางสาวสุภาภรณ  คณารักษ 

 ๒๗๓ นางสาวสุภาวดี  พรหมนอย 

 ๒๗๔ นางสุระนันต  จันเจริญ 

 ๒๗๕ นางสาวสุรีย  หาพรต 

 ๒๗๖ นางสุวีณา  แดงดวง 

 ๒๗๗ นางเสาวนีย  ศรีภักดี 

 ๒๗๘ นางเสาวลักษณ  โชติธรรมโม 

 ๒๗๙ นางเสาวลักษณ  ภูตระกูล 

 ๒๘๐ นางสาวเสาวลักษณ  ลวนเกษม 

 ๒๘๑ นางโสภิดา  ทองดวง 

 ๒๘๒ นางสาวหทัยชนก  พลวรรณ 

 ๒๘๓ นางสาวอณัญญา  แกวเจริญ 

 ๒๘๔ นางสาวอนงลักษณ  จัดระเบียบ 

 ๒๘๕ นางอภิญญา  วันหนา 

 ๒๘๖ นางอรวรรณ  แสงจันทร 

 ๒๘๗ นางสาวอรษา  ขุนทอง 

 ๒๘๘ นางสาวอรุณี  คําสุข 

 ๒๘๙ นางอัจฉราภรณ  อมรสิน 

 ๒๙๐ นางสาวอารี  วัฒนะ 

 ๒๙๑ นางอารี  อุชชิน 

 ๒๙๒ นางสาวอารีย  จันทรสวาท 

 ๒๙๓ นางอิสรีย  ศรีสมศักดิ์ 

 ๒๙๔ นางสาวอุดมศรี  แกวเดชะ 

 ๒๙๕ นางอุนใจ  พุมเรือง 

 ๒๙๖ นางอุบลรัตน  แปะอุย 

 ๒๙๗ นางอุไร  นาคอุไร 

 ๒๙๘ นางอุไร  เรียบรอย 

 ๒๙๙ นางสาวอุไร  สิงหอินทร 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรมปศุสัตว 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายชัยรัตน  วรศรี 

 ๒ นายพูนศักดิ์  มังกรแสงแกว 

 ๓ นายวสุวัฒน  คงเมือง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๕๙  ราย) 

 ๑ นายกฤษชนพลฐ  ภาสดา 

 ๒ นายกฤษฎา  บุญสง 

 ๓ นายกฤษณ  สีอุไร 

 ๔ นายกัฐติพัฒน  วานานวงค 

 ๕ นายกิตติกอง  ตุลเตมีย 

 ๖ นายกิตติธัช  แซวะ 

 ๗ นายกิติศักดิ์  กล่ินทอง 

 ๘ นายกูเกียรติ  ขําขาว 

 ๙ นายเกียรติ  อัตถกิจมงคล 

 ๑๐ นายโกมล  ถิ่นวงษยอด 

 ๑๑ นายขวัญชัย  มัณฑนาภรณ 

 ๑๒ นายคมกฤช  ศรีอาจ 

 ๑๓ นายจักรวุธ  ฉายรักษา 

 ๑๔ นายจันทสมร  ภาคภูมิ 

 ๑๕ นายจุฑา  ชูปู 

 ๑๖ นายฉัตรชัย  จันทคัต 

 ๑๗ นายเฉลิมพล  อันตรเสน 

 ๑๘ นายชลวิทย  โพธิ์นอก 

 ๑๙ นายชวลิต  ขัตติยะบุตร 

 ๒๐ นายชัชวาลย  โรจนทรัพย 

 ๒๑ นายชัยณรงค  วงศสรรศรี 

 ๒๒ นายชัยวัฒน  แนบสนิท 

 ๒๓ นายชานนท  เอื้อเฟอ 

 ๒๔ นายชิษณุพงศ  กุลจิตติสาโรช 

 ๒๕ นายชุมพล  เสแกว 

 ๒๖ นายณรงคศักดิ์  จันเทวี 

 ๒๗ นายณัฐนันท  บริรักษ 

 ๒๘ นายณัฐพล  ทองวิสูง 

 ๒๙ นายดิลก  เทียมภักดี 

 ๓๐ นายแดนชูชัย  คลังอาวุธ 

 ๓๑ นายทนงศักดิ์  เกษมวราภรณ 

 ๓๒ นายทศพล  ภูวิชญะพล 

 ๓๓ นายทิวากร  จันทศิลา 

 ๓๔ นายเทียนชัย  แกวจันทร 

 ๓๕ นายธนาวัฒน  พิมพเดช 

 ๓๖ นายธราพงษ  วงคเวียงมา 

 ๓๗ นายธีรเดช  วิริยะกุล 

 ๓๘ นายธีระ  ศรีประสาท 

 ๓๙ นายนที  คลายคลึง 

 ๔๐ นายนพดล  พรมรงค 

 ๔๑ นายนรินทร  กอนแกว 

 ๔๒ นายนรินทร  คําตา 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๓ นายนาวิน  ราคาย่ิง 

 ๔๔ นายนิยพร  สมจิตร 

 ๔๕ นายนิรุตน  โอสถานนท 

 ๔๖ นายนิวัติ  ไชยโย 

 ๔๗ นายบัญชา  นิ่มเพ็ง 

 ๔๘ นายปกเขต  ดิษศรี 

 ๔๙ นายปกรณ  สุขสิน 

 ๕๐ ปกิต  อุปการแกว 

 ๕๑ นายประจักษ  หวาเกตุ 

 ๕๒ นายประเทือง  โอภาษี 

 ๕๓ นายประไพ  บุญลํ้า 

 ๕๔ นายประสิทธิ์  สมสัตย 

 ๕๕ นายปราชญ  อุปสาร 

 ๕๖ นายปยฉัตร  ชมภูคํา 

 ๕๗ นายพงศพัศ  พากุล 

 ๕๘ นายพชร  มูลสรวง 

 ๕๙ นายพรชัย  เจริญทรัพย 

 ๖๐ นายพรชัย  ส.รื่นฤดี 

 ๖๑ นายพิเชษฐ  ไทรเกตุแกว 

 ๖๒ นายพิเชษฐ  สุขพัฒน 

 ๖๓ นายพิทวัส  นอยสุพรรณ 

 ๖๔ นายพิภพ  ทองนอย 

 ๖๕ นายพิมพิสาร  ศรีโสภา 

 ๖๖ นายพีรญา  ทิพยเดช 

 ๖๗ นายไพรัช  ทองขัน 

 ๖๘ นายไพรัช  ทุมชะ 

 ๖๙ นายไพรัต  กัมมานุสร 

 ๗๐ นายภัคเดช  มหาธนาทวีโชค 

 ๗๑ นายภาวัช  ศิริโยธา 

 ๗๒ นายมณฑล  สมบัติบูรณ 

 ๗๓ นายมณฑล  ออนโพธิ์เตี้ย 

 ๗๔ นายมนตชัย  วรรณาวิจิตร 

 ๗๕ นายมนัส  สุขเอียด 

 ๗๖ นายมนูญ  กับปยะ 

 ๗๗ นายราชัญ  อาวุธพันธ 

 ๗๘ นายเรืองวิทย  ผาจิระวัฒนะชาติ 

 ๗๙ นายฤทธิพงษ  สังวิเศษ 

 ๘๐ นายวรวัฒน  กันทะจักร 

 ๘๑ นายวราวุฒิ  ฤกษใหญ 

 ๘๒ นายวิโชติ  เพ็งจันทร 

 ๘๓ นายวิทยา  งามสมฤทธิ์ 

 ๘๔ นายวิทยา  นอยสุวรรณ 

 ๘๕ นายวิวัฒน  วงษขันธ 

 ๘๖ นายวีรพล  เฉลยอาจ 

 ๘๗ นายศรศักดิ์  รักษาจิตร 

 ๘๘ นายศักดา  ขําสุวรรณ 

 ๘๙ นายศิลปชัย  โฉมเผือก 

 ๙๐ นายศิวกร  ตะวงศรัตน 

 ๙๑ นายศุภกฤต  โคตรเวียง 

 ๙๒ นายศุภชัย  ล้ิมกุลวราภิวัฒน 

 ๙๓ นายสถาพร  สารทอง 

 ๙๔ นายสมชาย  กล่ินพุฒ 

 ๙๕ นายสมชาย  กองศิริเรือง 

 ๙๖ นายสมนึก  ทองหุม 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๗ นายสมประสงค  พันธวงค 

 ๙๘ นายสราวุธ  ยศพังเทียม 

 ๙๙ นายสันติ  ชื่อจริง 

 ๑๐๐ นายสันติ  พรพิพัฒนสิริ 

 ๑๐๑ นายสันติชน  ภูคะมา 

 ๑๐๒ นายสันติพงษ  แสงไชย 

 ๑๐๓ นายสามารถ  อนุกูลวรรธกะ 

 ๑๐๔ นายสําราญ  จันทรหนู 

 ๑๐๕ นายสิทธิวุฒิ  คําโสม 

 ๑๐๖ นายสุขสันติ์  รุจิวุฒิ 

 ๑๐๗ นายสุชล  บุญคง 

 ๑๐๘ นายสุชาติ  คงหนู 

 ๑๐๙ นายสุเทพ  ทางดี 

 ๑๑๐ นายสุธรรม  ทองพระพักตร 

 ๑๑๑ นายสุมิตร  พินเจริญ 

 ๑๑๒ นายสุรกาญจน  ขําชื่น 

 ๑๑๓ นายสุรเชษฐ  คุณแกว 

 ๑๑๔ นายสุรดิษ  ชาญประโคน 

 ๑๑๕ นายสุรศักดิ์  กั้ววงษ 

 ๑๑๖ นายสุรัตน  รามแปน 

 ๑๑๗ นายสุวัชร  ผองคณะ 

 ๑๑๘ นายหัสดิน  คลายจินดา 

 ๑๑๙ นายองอาจ  บุญบรรลุ 

 ๑๒๐ นายอดิศักดิ์  แพทยพิพัฒน 

 ๑๒๑ นายอนันต  สมัยกุล 

 ๑๒๒ นายอนุชิต  เนื้อเย็น 

 ๑๒๓ นายอัครพัจน  บํารุงเวช 

 ๑๒๔ นายอัครวุฒิ  ยอมดอน 

 ๑๒๕ นายอัครินทร  เจริญศิริ 

 ๑๒๖ นายอํานาจ  ศรีสิงห 

 ๑๒๗ นายอุดร  ภัทรจริยานนท 

 ๑๒๘ นายเอกพงษ  เล่ืองสีนิล 

 ๑๒๙ นายเอนก  แตงแกว 

 ๑๓๐ นางสาวกนกกาญจน  ดํารงดี 

 ๑๓๑ นางกนกอร  ใจตรง 

 ๑๓๒ นางกมลทิพย  หมื่นไธสง 

 ๑๓๓ นางสาวกมลลักษณ  เพ็งพรม 

 ๑๓๔ นางสาวกรรณิกา  คุณสมบัติ 

 ๑๓๕ นางกรรณิการ  โคตรุโร 

 ๑๓๖ นางสาวกรรณิการ  สืบคา 

 ๑๓๗ นางสาวกรรณิการ  สุโขพันธ 

 ๑๓๘ นางสาวกฤตยา  สุนทร 

 ๑๓๙ นางกฤตลักษณ  สีดํา 

 ๑๔๐ นางสาวกัญญา  อินทกาญจน 

 ๑๔๑ นางสาวกัญญานาถ  บุญชื่น 

 ๑๔๒ นางสาวกัลยาณีย  บุญจงรักษ 

 ๑๔๓ นางสาวกาญจนา  สุพรรณ 

 ๑๔๔ นางสาวกานตธิดา  สัจธรรม 

 ๑๔๕ นางสาวกิ่งกาญจน  พันมะวงค 

 ๑๔๖ นางกิตติภรณ  คงทองออน 

 ๑๔๗ นางสาวกิติลักษฌ  ไมเล้ียง 

 ๑๔๘ นางสาวกิมหลาน  กระจางเปลง 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๔๙ นางสาวเกศสุดา  รัศมี 

 ๑๕๐ นางสาวเกษแกว  ไกรเพ็ชร 

 ๑๕๑ นางสาวเกษดา  บุญสงค 

 ๑๕๒ นางสาวโกสุม  สินมณี 

 ๑๕๓ นางขจีรัตน  หงษาคํา 

 ๑๕๔ นางสาวเข็มทอง  ไชยทน 

 ๑๕๕ นางสาวคนึงนิจ  บุตรมหา 

 ๑๕๖ นางสาวแคทรียา  ปนประสิทธิ ์

 ๑๕๗ นางสาวจงกลนี  ชูศรี 

 ๑๕๘ นางจตุภรณ  วงศสุนทร 

 ๑๕๙ นางสาวจรรยา  สมานิตย 

 ๑๖๐ นางจันจิรา  ชุมชื่น 

 ๑๖๑ นางสาวจันทรทิวา  อินตา 

 ๑๖๒ นางจันทิมา  พงศผลาดิสัย 

 ๑๖๓ นางสาวจารุณี  พรมสอน 

 ๑๖๔ นางสาวจารุรัตน  บุญเฉลย 

 ๑๖๕ นางสาวจารุวรรณ  ภักมี 

 ๑๖๖ นางสาวจารุวัฒน  แปดทิพย 

 ๑๖๗ นางจาวาวรรณ  จําเริญกุล 

 ๑๖๘ นางสาวจิตติมา  ไกยะวงษ 

 ๑๖๙ นางจิตติมาภรณ  ชุณหพันธ 

 ๑๗๐ นางจิตวัฒนา  พัฒนศิลป 

 ๑๗๑ นางสาวจินตนา  แยมกมล 

 ๑๗๒ นางสาวจิรพร  บุญรุง 

 ๑๗๓ นางสาวจิรัฐยา  ย่ิงยง 

 ๑๗๔ นางจิราภรณ  เลิศลํ้า 

 ๑๗๕ นางสาวจีรวรรณ  สกุลปกษ 

 ๑๗๖ นางสาวจีระพร  ทองเสริม 

 ๑๗๗ นางสาวจีราภรณ  จัยธรรม 

 ๑๗๘ นางสาวจุฑามาศ  ปนภู 

 ๑๗๙ นางสาวจุฑามาส  จงศิริ 

 ๑๘๐ นางสาวจุฬาลักษณ  ภักดี 

 ๑๘๑ นางสาวเจตนา  ดวงคําภา 

 ๑๘๒ นางเจียมจิตต  เดื่อมขันมณี 

 ๑๘๓ นางสาวเฉลิมพร  ภุมมา 

 ๑๘๔ นางสาวชนกพร  บุญศาสตร 

 ๑๘๕ นางสาวชนันพัฒน  สอนทรัพยดี 

 ๑๘๖ นางชมจันทร  พลภูเมือง 

 ๑๘๗ นางสาวชลาลัย  หมวดสรทิพย 

 ๑๘๘ นางสาวชวลิดา  คําเพชรดี 

 ๑๘๙ นางสาวชัชชฎา  ภัทรมาลัยสิริ 

 ๑๙๐ นางสาวโชติมาฎา  สมใจ 

 ๑๙๑ นางสาวโชติรส  จินทะยะ 

 ๑๙๒ นางฌาณิศา  ผลาสิงห 

 ๑๙๓ นางสาวญาฎิมา  อินธิรัตน 

 ๑๙๔ นางสาวณปภัช  คลายแกว 

 ๑๙๕ นางสาวณัฐธิกา  รัตนพันธุ 

 ๑๙๖ นางสาวณิชาภัทร  เต็มปรีชา 

 ๑๙๗ นางสาวณีรนุช  สวางแกว 

 ๑๙๘ นางสาวดวงรัตน  ไกรกิจการ 

 ๑๙๙ นางสาวดาวใจ  หมีมา 

 ๒๐๐ นางสาวดาหวัน  แสนแกว 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๐๑ นางตวงพร  ศรีธัญรัตน 

 ๒๐๒ นางสาวเตือนใจ  ธรรมชาติ 

 ๒๐๓ นางสาวทัศนันท  ดาษไธสง 

 ๒๐๔ นางสาวทัศนีย  คมขํา 

 ๒๐๕ นางทัศนีย  แซอุย 

 ๒๐๖ นางสาวทัศนีย  เอี่ยมฤทธิ์ 

 ๒๐๗ นางสาวทิพวรรณ  จันตูม 

 ๒๐๘ นางทิพวัลย  ศรีวิลัย 

 ๒๐๙ นางสาวทิพากร  สินชัย 

 ๒๑๐ นางสาวธนกฤตา  ประเสริฐลาภ 

 ๒๑๑ นางธนาชล  แพงสุดโท 

 ๒๑๒ นางสาวธัญชนก  ไชยปะ 

 ๒๑๓ นางธัญพร  ทองแดง 

 ๒๑๔ นางสาวธันยกานต  ธารีบุญ 

 ๒๑๕ นางสาวธันยาวดี  คําเภา 

 ๒๑๖ นางสาวนงคนุช  ประวัติศรี 

 ๒๑๗ นางสาวนงเยาว  เกตุบุตร 

 ๒๑๘ นางสาวนงเยาว  เครือวัลย 

 ๒๑๙ นางนภณัฏฐ  บริสุทธิ์ 

 ๒๒๐ นางสาวนรินทรธาร  มีท ี

 ๒๒๑ นางนริศรา  ศรีปดถา 

 ๒๒๒ นางสาวนฤมล  มีบุญ 

 ๒๒๓ นางสาวนลิน  บุญสพ 

 ๒๒๔ นางนัทธิดา  มาแสง 

 ๒๒๕ นางสาวนันทชรัศ  ปลายเนตร 

 ๒๒๖ นางสาวนันทญา  ธัญญเจริญ 

 ๒๒๗ นางสาวนันทวรรณ  เอี้ยวสวัสดิ์โสภณ 

 ๒๒๘ นางสาวนัยนา  ราชมณี 

 ๒๒๙ นางสาวนัยนา  หัสสรังสี 

 ๒๓๐ นางสาวนาคแกว  กอเสนา 

 ๒๓๑ นางน้ําทิพย  ไตรธิเลน 

 ๒๓๒ นางสาวน้ําทิพย  พิศวงศ 

 ๒๓๓ นางน้ําทิพย  อินทรเทียม 

 ๒๓๔ นางสาวน้ําผ้ึง  สงวนวงศ 

 ๒๓๕ นางสาวน้ําฝน  โกเฮง 

 ๒๓๖ นางสาวนิชานันท  มาประจง 

 ๒๓๗ นางสาวนิตยา  ไกรเพชร 

 ๒๓๘ นางสาวนิตยา  ชูแกว 

 ๒๓๙ นางสาวนิภาพร  วงษมณีไทย 

 ๒๔๐ นางสาวนิภาพัฒน  ทรัพยกรณ 

 ๒๔๑ นางนิศากร  เตชะกัมพลสารกิจ 

 ๒๔๒ นางสาวนิศากร  ทองบรรจบ 

 ๒๔๓ นางนิสา  ไชยสุทธินันท 

 ๒๔๔ นางสาวนุจรี  เผือกใต 

 ๒๔๕ นางสาวเนตรดาว  เยาวหลี 

 ๒๔๖ นางสาวเนตรนภา  พรมคํา 

 ๒๔๗ นางเนาวรัตน  เพ็ญจันทร 

 ๒๔๘ นางสาวบุญกอง  แดนเสนา 

 ๒๔๙ นางสาวบุญตา  แพงศรี 

 ๒๕๐ นางสาวบุษบากร  พันธนา 

 ๒๕๑ นางสาวเบญจมาศ  มุงโนนบอ 

 ๒๕๒ นางสาวเบญจลักษณ  รัตนอุรดินทร 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๕๓ นางสาวเบญจวรรณ  ทุยยะคาย 

 ๒๕๔ นางสาวปณิตา  ตรีวิเศษ 

 ๒๕๕ นางสาวปรมาภรณ  จุลสิกขี 

 ๒๕๖ นางปรมาภรณ  รัตนมาโต 

 ๒๕๗ นางสาวประไพ  นอยสุวรรณ 

 ๒๕๘ นางสาวประภาพร  วรรณาเขียว 

 ๒๕๙ นางสาวปรางคทอง  เล็กบาง 

 ๒๖๐ นางสาวปราณี  นวลสาย 

 ๒๖๑ นางสาวปราณี  พอกแกว 

 ๒๖๒ นางสาวปริยากร  ชินนะแสง 

 ๒๖๓ นางสาวปทมา  อ่ําอิ่ม 

 ๒๖๔ นางสาวปนอนงค  แจงดี 

 ๒๖๕ นางปยวรรณ  ออนคํา 

 ๒๖๖ นางสาวปยะวรรณ  แสงปล่ัง 

 ๒๖๗ นางสาวปยากร  พันมะแพทย 

 ๒๖๘ นางสาวเปยทิพย  ยอดปรางค 

 ๒๖๙ นางพนิดา  โพธิยา 

 ๒๗๐ นางพนิดา  วงษทน 

 ๒๗๑ นางสาวพรพรรณ  กิติสุธาธรรม 

 ๒๗๒ นางพรพิมล  พรมนิน 

 ๒๗๓ นางสาวพรรณทิพย  อภิภูริภิรมยสุข 

 ๒๗๔ นางสาวพรรณรัตน  รัตนพันธุ 

 ๒๗๕ นางสาวพรวลี  วงศพ่ึงไพบูลย 

 ๒๗๖ นางสาวพลอยไพลิน  ค้ําจุน 

 ๒๗๗ นางสาวพัชรนันท  หาวัน 

 ๒๗๘ นางสาวพัชรินทร  พูลกอง 

 ๒๗๙ นางสาวพัชรินทร  ศรีสวาง 

 ๒๘๐ นางพัชรินทร  สมฤทธิ์ 

 ๒๘๑ นางสาวพัชรี  ศรศิลป 

 ๒๘๒ นางสาวพิกุล  จันทรสา 

 ๒๘๓ นางสาวพิจิตรา  เหลาทอน 

 ๒๘๔ นางสาวพิชุตา  สามนจิตติ 

 ๒๘๕ นางสาวพิณสุดา  กล่ินรอด 

 ๒๘๖ นางสาวพิทยา  ขุนชิต 

 ๒๘๗ นางสาวพิมประไพ  ใหมปุย 

 ๒๘๘ นางเพ็ญพักตร  พลสิงห 

 ๒๘๙ นางเพียงใจ  มวงศรี 

 ๒๙๐ นางสาวเพียงเพ็ญ  โกละกะ 

 ๒๙๑ นางไพลิน  ออนสํารี 

 ๒๙๒ นางสาวภควดี  ภูขามคม 

 ๒๙๓ นางสาวภัทราภา  หรั่งศิริ 

 ๒๙๔ นางสาวภัทราลักษณ  นอยสมบัติ 

 ๒๙๕ นางสาวภารดี  เอี่ยมเทศ 

 ๒๙๖ นางสาวมนเทวา  มังลา 

 ๒๙๗ นางมนัสนันท  กลัดเกลา 

 ๒๙๘ นางสาวมัชนา  แกวเหล่ียม 

 ๒๙๙ นางสาวมาดี  เจริญผล 

 ๓๐๐ นางสาวยอดขวัญ  นิลนวล 

 ๓๐๑ นางสาวยินดี  ย่ีแสง 

 ๓๐๒ นางสาวยุพา  ผาลิวงษ 

 ๓๐๓ นางสาวยุวพา  โอชารส 

 ๓๐๔ นางสาวเยาวรักษณ  ศรีมา 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๐๕ นางสาวรจนา  พลธรรม 

 ๓๐๖ นางรติรัตน  ครุฑดํา 

 ๓๐๗ นางสาวรถนรินทร  บัวเงิน 

 ๓๐๘ นางสาวรมณี  สําราญเนตร 

 ๓๐๙ นางสาวรสรินทร  สวาทวงษ 

 ๓๑๐ นางสาวระวีวรรณ  ชมภูหลง 

 ๓๑๑ นางสาวรังษิยา  คติการ 

 ๓๑๒ นางสาวรัชนก  ตองออน 

 ๓๑๓ นางรัชนี  ชาสงวน 

 ๓๑๔ นางสาวรัดดาพร  โพธิตา 

 ๓๑๕ นางรัตนีย  ทองทา 

 ๓๑๖ นางสาวราตรี  เพชรหลา 

 ๓๑๗ นางสาวรินดา  หลวงเพชร 

 ๓๑๘ นางรุงนภา  การกิ่งไพร 

 ๓๑๙ นางสาวรุงอรุณ  ยอดรัก 

 ๓๒๐ นางรุจิรา  ปาสาจะ 

 ๓๒๑ นางสาวรุจิรา  ล่ิมอําไพอาภรณ 

 ๓๒๒ นางสาวรุจิราภรณ  หรองบุตรศรี 

 ๓๒๓ นางสาวลัดดา  วงษจันทร 

 ๓๒๔ นางสาวลัดดาวรรณ  นิลมาศ 

 ๓๒๕ นางลัดดาวัลย  โพธิพันธุ 

 ๓๒๖ นางสาวลําไพ  ขาวจัตุรัส 

 ๓๒๗ วาที่รอยตรี  ลินดา  พุทธศรี 

 ๓๒๘ นางสาวลูกตาล  กุดนอก 

 ๓๒๙ นางสาววนัดดา  ชาติมนตรี 

 ๓๓๐ นางสาววนิชา  สีพลงาม 

 ๓๓๑ นางสาววนิดา  เขมะนุเชษฐ 

 ๓๓๒ นางสาววนิดา  ถลุงเรือง 

 ๓๓๓ นางสาววนิตา  ทองไพรวรรณ 

 ๓๓๔ นางสาววรพร  แฮพฤกษ 

 ๓๓๕ นางสาววรพรรณ  งานภิญโญ 

 ๓๓๖ นางสาววรรณา  วารีเศวตสุวรรณ 

 ๓๓๗ นางสาววราพร  เนื้อออน 

 ๓๓๘ นางสาววรินทรธร  ดีหริ่ง 

 ๓๓๙ นางสาววริยา  บรรดาลผล 

 ๓๔๐ นางสาววลัยกรณ  ชัชรัตน 

 ๓๔๑ นางสาววลัยลักษณ  รอดเพราะบุญ 

 ๓๔๒ นางสาววไลลักษณ  ปญญานอย 

 ๓๔๓ นางสาววัชรี  สอาด 

 ๓๔๔ นางสาววัชรีพร  อยูดี 

 ๓๔๕ นางสาววัชรีวรรณ  บํารุงเวช 

 ๓๔๖ นางวัชโรบล  ทองอวม 

 ๓๔๗ นางวันดี  กองนาค 

 ๓๔๘ นางสาววันทนี  สุขเขียว 

 ๓๔๙ นางสาววันวิสาข  ศิลาเพชร 

 ๓๕๐ นางสาววันวิสาข  สัตยสมนึก 

 ๓๕๑ นางสาววัลยลยา  ศรีบุรินทร 

 ๓๕๒ นางสาววารี  สีหาชาติ 

 ๓๕๓ นางสาววาสนา  ตาลสุก 

 ๓๕๔ นางสาววาสนา  ประดา 

 ๓๕๕ นางสาววิกาญดา  นอยศิริ 

 ๓๕๖ นางวิภาดา  แกวคําแสน 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๕๗ นางสาววิมล  คําอินทร 

 ๓๕๘ นางสาววิลาวรรณ  โคตรสมบัติ 

 ๓๕๙ นางสาววีรนุช  ขวัญจินดา 

 ๓๖๐ นางสาวศรีไพร  จันทนุรัตน 

 ๓๖๑ นางสาวศรีไพร  เจียนพันธ 

 ๓๖๒ นางสาวศรีอัมพร  อาจศรี 

 ๓๖๓ นางสาวศศิกานต  วุฒิกานตนนท 

 ๓๖๔ นางศศิวิมล  สุขอนันต 

 ๓๖๕ นางสาวศิริธร  สระทองเบี้ย 

 ๓๖๖ นางสาวศิริพร  มัดทะมณฑล 

 ๓๖๗ นางสาวศิริพร  เหลือกงชัย 

 ๓๖๘ นางสาวศิริรัตน  เอี่ยมจํารัส 

 ๓๖๙ นางสาวศิริอร  ซินสุวรรณ 

 ๓๗๐ นางสาวศุภลักษณ  ผิวสีนวล 

 ๓๗๑ นางสาวศุภลักษณ  ภูมิสุข 

 ๓๗๒ นางศุภลักษณ  โรจนทรัพย 

 ๓๗๓ นางสาวศุภลักษณ  ศรีจันดี 

 ๓๗๔ นางสกุลนา  ทายรอด 

 ๓๗๕ นางสดุดี  ภูวิชญะพล 

 ๓๗๖ นางสาวสนทยา  เอี่ยมหุน 

 ๓๗๗ นางสาวสออน  ฤทธิ์จรูญ 

 ๓๗๘ นางสัญญาบัตร  วงษคํา 

 ๓๗๙ นางสาวสายญาติ  สินนาค 

 ๓๘๐ นางสายพิณ  เจริญสนองกุล 

 ๓๘๑ นางสาวสายสุดา  พุทไธสง 

 ๓๘๒ นางสาวสาวิตรี  ลานศรี 

 ๓๘๓ นางสาวสาวิตรี  ศักดิ์เกิด 

 ๓๘๔ นางสาวสาวิตรี  อินทรอุดม 

 ๓๘๕ นางสาวสํารี  ผสม 

 ๓๘๖ นางสิริกร  จันทรเพ็ญ 

 ๓๘๗ นางสาวสิริกานต  เยาวนุน 

 ๓๘๘ นางสาวสิริพร  หมานสกุล 

 ๓๘๙ นางสาวสุกัญยา  แกวขาว 

 ๓๙๐ นางสุคนธิ์  คชรัตน 

 ๓๙๑ นางสุจินดา  สุวรรณรัตน 

 ๓๙๒ นางสาวสุชาดา  บัลลังกนอย 

 ๓๙๓ นางสาวสุณียลักษณ  นวลนุช 

 ๓๙๔ นางสาวสุดาภรณ  ชุมปญญา 

 ๓๙๕ นางสุทัศน  สระทองหยอม 

 ๓๙๖ นางสุธาทิพย  พวงทอง 

 ๓๙๗ นางสาวสุธาทิพย  ภูระหงษ 

 ๓๙๘ นางสุธิดา  แกนโสภา 

 ๓๙๙ นางสาวสุนันทา  สงนุน 

 ๔๐๐ นางสุพภี  นววงศกร 

 ๔๐๑ นางสาวสุพรรณา  นามเดิม 

 ๔๐๒ นางสุพรรษา  ทองคํา 

 ๔๐๓ นางสุพรรษา  ทางด ี

 ๔๐๔ นางสาวสุพัฒตรา  คําแกว 

 ๔๐๕ นางสาวสุภัค  อิวาง 

 ๔๐๖ นางสุภานิตย  เหลืองออน 

 ๔๐๗ นางสาวสุภาพร  ไชยทอง 

 ๔๐๘ นางสาวสุภาพร  นันทะชัย 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๐๙ นางสาวสุภาพร  วงศหาญ 

 ๔๑๐ นางสุภาพรรณ  อิ่นคํา 

 ๔๑๑ นางสาวสุภาภรณ  ขจรภพ 

 ๔๑๒ นางสาวสุภารัตน  หาทรัพย 

 ๔๑๓ นางสาวสุภาวดี  อุเทนทํา 

 ๔๑๔ นางสาวสุมณฑา  ทิพยสัน 

 ๔๑๕ นางสาวสุมาลินี  โททํา 

 ๔๑๖ นางสุรีรัตน  เหมเงิน 

 ๔๑๗ นางสาวสุรีรัตน  อดทน 

 ๔๑๘ นางสุลารีวัน  แกวสมศรี 

 ๔๑๙ นางสาวสุวรรณา  ทองมณโฑ 

 ๔๒๐ นางสาวสุวรรณี  ถนอมรัตนกุล 

 ๔๒๑ นางเสาวณีย  โตะมี 

 ๔๒๒ นางสาวเสาวนีย  พงษธนู 

 ๔๒๓ นางสาวเสาวรี  สายยศ 

 ๔๒๔ นางสาวเสาวรี  อุดมพันธ 

 ๔๒๕ นางแสงเดือน  สงรุงโรจน 

 ๔๒๖ นางสาวแสงมณี  แกวดานจาก 

 ๔๒๗ นางสาวโสภา  สิงคลีบุตร 

 ๔๒๘ นางโสภี  วัฒนะ 

 ๔๒๙ นางสาวหทัยรัตน  กองศิริเรือง 

 ๔๓๐ นางสาวหนึ่งฤทัย  หัตถกรรม 

 ๔๓๑ นางสาวหฤทัย  กิจสวัสดิ์ 

 ๔๓๒ นางอนันตญา  ทองชัย 

 ๔๓๓ นางสาวอนุสรณ  สวางเนตร 

 ๔๓๔ นางสาวอนุสรา  จูรกรรณ 

 ๔๓๕ นางสาวอภิญญา  สุระโส 

 ๔๓๖ นางสาวอมรรัตน  ประทุมชาติ 

 ๔๓๗ นางอรนุช  ใจประเทือง 

 ๔๓๘ นางสาวอรพรรณ  วงศคํา 

 ๔๓๙ นางสาวอรวรรณ  ตันเจริญ 

 ๔๔๐ นางสาวอรอนงค  แพงทรัพย 

 ๔๔๑ นางสาวอรอุมา  สุวรรณเวลา 

 ๔๔๒ นางสาวอรุณรัตน  แสนบุดดา 

 ๔๔๓ นางสาวอัจฉรา  ศรีชื่น 

 ๔๔๔ นางสาวอัจฉราภรณ  อริยะจอน 

 ๔๔๕ นางสาวอัญชลี  แซล้ิม 

 ๔๔๖ นางสาวอัญชลี  ตรีวีร 

 ๔๔๗ นางสาวอัญชลี  ศรีจังหวัด 

 ๔๔๘ นางสาวอัมพร  คุมสุข 

 ๔๔๙ นางสาวอารีลักษณ  แสงเพ็ชร 

 ๔๕๐ นางสาวอําภา  ธเนศวาณิชย 

 ๔๕๑ นางสาวอินทิรา  นอยแสง 

 ๔๕๒ นางสาวอิศราภรณ  แสบขุนทด 

 ๔๕๓ นางสาวอุทร  เบาชางเผือก 

 ๔๕๔ นางอุมาภรณ  แสงทอง 

 ๔๕๕ นางสาวอุไรวรรณ  ขลิบทอง 

 ๔๕๖ นางสาวอุษา  ดอนอินทรัพย 

 ๔๕๗ นางสาวเอกลักษณ  เพ็งสวาง 

 ๔๕๘ นางสาวเอมอร  ตรีโอษฐ 

 ๔๕๙ นางสาวเอื้องฟา  สาระบูรณ 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑,๓๕๓  ราย) 

 ๑ นายกมล  แกวไผซอ 

 ๒ นายกมล  ดําเกาะ 

 ๓ นายกมล  บัวอิน 

 ๔ นายกมล  เพชรทอง 

 ๕ นายกมล  วงศถา 

 ๖ นายกฤศักดา  พลายชุม 

 ๗ นายกฤษฎา  แสงวันทอง 

 ๘ นายกฤษณะ  แชมอุบล 

 ๙ นายกังวาลย  แสนชัยโย 

 ๑๐ นายกัมพล  แกวการไถ 

 ๑๑ นายกัมพล  โพธิพันธุ 

 ๑๒ นายกําธร  พรมโต 

 ๑๓ นายกิตติพงษ  ศรีเอียด 

 ๑๔ นายกิตติศักดิ์  เจะแว 

 ๑๕ นายกิตติศักดิ์  ออนสี 

 ๑๖ นายกิติศักดิ์  ชัยเจริญ 

 ๑๗ นายกูบีรอ  ตวนแดร 

 ๑๘ นายเกตุแกว  เหมือนจันทร 

 ๑๙ นายเกริกกรุง  ทองคํา 

 ๒๐ นายเกรียงไกร  ทองกัญญา 

 ๒๑ นายเกรียงไกร  วรรณา 

 ๒๒ นายเกรียงไกร  หมูเย็น 

 ๒๓ นายเกรียงศักดิ์  ชัยเลิศ 

 ๒๔ นายเกษตร  วนะรักษ 

 ๒๕ นายเกียรติชัย  อินขันธ 

 ๒๖ นายเกียรติศักดิ์  ตาชมภู 

 ๒๗ นายเกียรติศักดิ์  นาคชุม 

 ๒๘ นายเกียรติศักดิ์  มานะกิจศิริสุทธิ 

 ๒๙ นายเกียรศักดิ์  แสนมาโนช 

 ๓๐ นายโกวิท  ทรัพยผาด 

 ๓๑ นายโกวิท  เพชรทอง 

 ๓๒ นายโกวิท  ลาดกอม 

 ๓๓ นายโกศล  ขวัญปาน 

 ๓๔ นายไกรรัฐ  นาระจิต 

 ๓๕ นายไกรสิทธิ์  ทิพชวย 

 ๓๖ นายขจร  บุญพยุง 

 ๓๗ นายขจร  สมมุง 

 ๓๘ นายขวง  จัดปวง 

 ๓๙ นายขวัญชัย  หนูขาว 

 ๔๐ นายคณิศร  ศรีทองอินทร 

 ๔๑ นายคณิศร  สอนวันนา 

 ๔๒ นายคมสัน  สันเหล็ม 

 ๔๓ นายครรชิต  นาคแกว 

 ๔๔ นายครรชิต  สมนิล 

 ๔๕ นายคํานึง  แปนดวงเนตร 

 ๔๖ นายคํานึง  ยอดเพ็ชร 

 ๔๗ นายคําพอง  ทีปะลา 

 ๔๘ นายคําพันธ  แวนใหญ 

 ๔๙ นายคํารณ  คงตุก 

 ๕๐ นายคุณาพจน  แกววิไลย 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๑ นายจเด็จ  พยับเมฆ 

 ๕๒ วาที่รอยตรี  จตุพล  คําคง 

 ๕๓ นายจตุพล  พวงชอ 

 ๕๔ นายจตุรงค  เขาบาต 

 ๕๕ นายจตุรงค  จุลพงษ 

 ๕๖ นายจตุรงค  สกุลมา 

 ๕๗ นายจรไพร  พันดี 

 ๕๘ นายจรัญ  ยุงสันเทียะ 

 ๕๙ นายจรัญ  วงษชาลี 

 ๖๐ นายจรัส  ดวงแกว 

 ๖๑ นายจรินทร  สิกพันธ 

 ๖๒ นายจวบ  กอแกว 

 ๖๓ นายจักร  ฤาษีประสิทธิ์ 

 ๖๔ นายจักรพงค  นวลใย 

 ๖๕ นายจามร  ผงผาน 

 ๖๖ นายจํารัส  ชื่นกลอม 

 ๖๗ นายจํารัส  เพชรเรือง 

 ๖๘ นายจําริญ  ศรีคํา 

 ๖๙ นายจํารุณ  ประเสริฐมา 

 ๗๐ นายจําลอง  แกวมรกฎ 

 ๗๑ นายจําลอง  ขยันเกษกรณ 

 ๗๒ นายจิต  บอเตย 

 ๗๓ นายจิตรกร  เนื่องทะบาล 

 ๗๔ นายจิติศักดิ์  เสือสกุล 

 ๗๕ นายจิรภัทร  สุขศรี 

 ๗๖ นายจิรเมธ  คําศรี 

 ๗๗ นายจิระศักดิ์  ทองโอ 

 ๗๘ นายจุมพล  สุวิทย 

 ๗๙ นายเจตนา  สมดัง 

 ๘๐ นายเจนวิทย  เสนาชวย 

 ๘๑ นายเจริญ  คํายะเดช 

 ๘๒ นายเจริญ  ใจสาหัส 

 ๘๓ นายเจริญ  บุญหา 

 ๘๔ นายเจริญ  ล่ันซาย 

 ๘๕ นายเจริญพร  กุเรคา 

 ๘๖ นายเจริญศักดิ์  ทองเล่ียมนาค 

 ๘๗ นายเจษฎา  ทิมลาย 

 ๘๘ นายเจษฎาภรณ  บัวสด 

 ๘๙ นายเจิดศักดิ์  รอบคอบ 

 ๙๐ นายฉลาด  ปนแจม 

 ๙๑ นายฉัตรชัย  ไชยวัฒน 

 ๙๒ นายฉัตรชัย  สระแจม 

 ๙๓ นายเฉลิมเกียรติ  เย็นอุทก 

 ๙๔ นายเฉลิมชัย  พันธุใหม 

 ๙๕ นายเฉลียว  อนมณี 

 ๙๖ นายชญานนท  ปองคํา 

 ๙๗ นายชราวุฒิ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๙๘ นายชลธี  ศรีแกว 

 ๙๙ นายชลาธร  ผันทะยศ 

๑๐๐ นายชวนชม  ออนศรี 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๐๑ นายชวย  ลําพูน 

 ๑๐๒ นายชวลิต  นุนารถ 

 ๑๐๓ นายชวัลวิทย  จันทรโคตร 

 ๑๐๔ นายชัช  วงศขัติย 

 ๑๐๕ นายชัชวาลย  ทองอนันต 

 ๑๐๖ นายชัยณรงค  ทองเชื้อ 

 ๑๐๗ นายชัยมงคล  วิเศษชู 

 ๑๐๘ นายชัยรัตน  ไพรเพชรศักดิ์ 

 ๑๐๙ นายชัยวัฒน  ทิ้งเสน 

 ๑๑๐ นายชัยวัฒน  พิลึก 

 ๑๑๑ นายชัยวัฒน  สิงหชัย 

 ๑๑๒ นายชาญ  ใจสงัด 

 ๑๑๓ นายชาญ  ผางจันทรดา 

 ๑๑๔ นายชาญชัย  ชาวอุบล 

 ๑๑๕ นายชาญชัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๑๖ นายชาญชิต  ยลถวิล 

 ๑๑๗ นายชาญวิช  วิเศษปสสา 

 ๑๑๘ นายชาญวิทย  สมประศาสน 

 ๑๑๙ นายชาญศิลป  ส่ังสอน 

 ๑๒๐ นายชาตรี  ชาวอุบล 

 ๑๒๑ นายชาตรี  นิลบดี 

 ๑๒๒ นายชาติชาย  ชินประโคน 

 ๑๒๓ นายชาติชาย  ทองใบ 

 ๑๒๔ นายชาติชาย  ลาภเจริญดี 

 ๑๒๕ นายชํานาญ  พรเอี่ยม 

 ๑๒๖ นายชํานาญ  ยะขาว 

 ๑๒๗ นายชํานาญ  หมูมาก 

 ๑๒๘ นายชํานาญยุทธ  ภูวิจิตร 

 ๑๒๙ นายชิณกร  ออนของพรม 

 ๑๓๐ นายชิด  คชฤกษ 

 ๑๓๑ นายชิติพัทธ  ดอเลาะ 

 ๑๓๒ นายชิน  นาเวียง 

 ๑๓๓ นายชินกร  คําปาแฝง 

 ๑๓๔ นายชีวพันธิ์  งามย่ิง 

 ๑๓๕ นายชีวิต  บุษปวนิช 

 ๑๓๖ นายชื่น  ออนสีแกว 

 ๑๓๗ นายชุมเนตร  สดรุกขา 

 ๑๓๘ นายชุมพล  เชาวพิกุล 

 ๑๓๙ นายชูเกียรติ  พัดสุข 

 ๑๔๐ นายชูชาติ  ค้ําชูชาติ 

 ๑๔๑ นายชูชีพ  รักมี 

 ๑๔๒ นายเชน  วงศขัติย 

 ๑๔๓ นายเชวงจิตร  อุตรธรรมมา 

 ๑๔๔ นายโชคอํานวย  โพธิ์ศรี 

 ๑๔๕ นายโชด  วาดแสง 

 ๑๔๖ นายโชติวิทย  ดอกแกว 

 ๑๔๗ นายไชยเชษฐ  ทองนาค 

 ๑๔๘ นายไชยนอย  แสงกลา 

 ๑๔๙ นายไชยนาม  ชูแกว 

 ๑๕๐ นายไชยยา  โมกศิริ 

 ๑๕๑ นายซานูซี  มะรือสะ 

 ๑๕๒ นายซํานุดดีน  แมยู 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๕๓ นายซําฟรี  เจะมูซอ 

 ๑๕๔ นายซุย  ผัดดี 

 ๑๕๕ นายซูฮัยมีย  ตอป 

 ๑๕๖ นายณรงค  คฤหบดี 

 ๑๕๗ นายณรงค  รักมิตร 

 ๑๕๘ นายณรงค  ศรีเมือง 

 ๑๕๙ นายณรงคฤทธิ์  นวลนิ่ม 

 ๑๖๐ วาที่รอยตรี  ณรงคศักดิ์  ดําชม 

 ๑๖๑ นายณัฐพงษ  คําพีระ 

 ๑๖๒ วาที่รอยตรี  ณัฐพลน  ค่ําคูณ 

 ๑๖๓ นายณัฐวุฒิ  จิรสถิตยเวฬุ 

 ๑๖๔ นายณัฐสิทธิ์  ยุกตเวทย 

 ๑๖๕ นายณัทวุฒิ  นกดํา 

 ๑๖๖ นายดนรอเสด  สันหมาน 

 ๑๖๗ นายดนัยศักดิ์  พานิช 

 ๑๖๘ นายดอก  ดอนกระโทก 

 ๑๖๙ นายดอเลาะ  รีสะอิ 

 ๑๗๐ นายดับภัย  เปล่ียวดี 

 ๑๗๑ นายดํารง  รอนอารี 

 ๑๗๒ นายดํารงค  โคตรสีเขียว 

 ๑๗๓ นายดํารงค  ชะรัมย 

 ๑๗๔ นายดํารงชัย  ทวมเทศ 

 ๑๗๕ นายดํารงศักดิ์  โพพินิจ 

 ๑๗๖ นายดําริห  สุวรรณสุระ 

 ๑๗๗ นายดิเรก  อนุเปโถ 

 ๑๗๘ นายดิลก  เปไทสง 

 ๑๗๙ นายดือรอนิง  รีสะอิ 

 ๑๘๐ นายดุสิต  กิจพิทักษ 

 ๑๘๑ นายเดช  เฉิดละออ 

 ๑๘๒ นายเดช  พวงเงิน 

 ๑๘๓ นายเดชชาติ  จันทรคําทรัพย 

 ๑๘๔ นายเดชา  พะโยม 

 ๑๘๕ นายเดชา  ภูสิงห 

 ๑๘๖ นายเดือน  แกวมะณี 

 ๑๘๗ นายแดง  อนุพันธ 

 ๑๘๘ นายแดนไพร  แกวสวาง 

 ๑๘๙ นายตณิต  สิทธิวงศ 

 ๑๙๐ นายตรีลักษณ  ฤทธิไกร 

 ๑๙๑ นายตอพงศ  สุริยะมหาชัย 

 ๑๙๒ นายตอศักดิ์  อานุภาพ 

 ๑๙๓ นายไตรภพ  เกตุแกว 

 ๑๙๔ นายถวิล  ฟูเชื้อ 

 ๑๙๕ นายถาวร  แกลวทนงค 

 ๑๙๖ นายถาวร  คําหงษ 

 ๑๙๗ นายทนงค  สระแกว 

 ๑๙๘ นายทม  พรหมสุวรรณ 

 ๑๙๙ นายทวี  แกนแกว 

 ๒๐๐ นายทวี  เพ็งพาจร 

 ๒๐๑ นายทวี  ศรีมวง 

 ๒๐๒ นายทวีชัย  หีมหรูน 

 ๒๐๓ นายทวีรัชต  แฝงนาคํา 

 ๒๐๔ นายทศพร  ชวยเกิด 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๐๕ นายทอง  ยอมเต็ม 

 ๒๐๖ นายทองใบ  ขุมเกาะ 

 ๒๐๗ นายทองพูล  เคนมาตร 

 ๒๐๘ นายทองสุข  ผลาชิต 

 ๒๐๙ นายทองเส่ียน  โนนกอง 

 ๒๑๐ นายทอน  อุปนันท 

 ๒๑๑ นายทัศนพงศ  ชาญวารินทร 

 ๒๑๒ นายทัศพร  กําแพงมิตร 

 ๒๑๓ นายทา  อุสาห 

 ๒๑๔ นายที  ทองทับ 

 ๒๑๕ นายทีปกร  บัวชู 

 ๒๑๖ นายเทพรัตน  เพียรธัญกิจ 

 ๒๑๗ นายเทวิญ  ครองไชย 

 ๒๑๘ นายเทิดศักดิ์  ขัติวงษ 

 ๒๑๙ นายเทิดศักดิ์  เพชรเครือ 

 ๒๒๐ นายธงชัย  ทองเหลือง 

 ๒๒๑ นายธงชาติ  รัตนศิลา 

 ๒๒๒ นายธนกฤต  พลอยศรี 

 ๒๒๓ นายธนบดี  ภัทรธันยพงศ 

 ๒๒๔ นายธนภัทร  พลายแสง 

 ๒๒๕ นายธนสาร  ชูชื่น 

 ๒๒๖ นายธนาพันธ  จันทรารมย 

 ๒๒๗ นายธนาวุฒิ  จิตดี 

 ๒๒๘ นายธเนศ  คําโต 

 ๒๒๙ นายธรรมรัตน  จุยแจง 

 ๒๓๐ นายธวัชชัย  แกวเล็ก 

 ๒๓๑ นายธวัชชัย  เปลาคูหา 

 ๒๓๒ นายธัญพิสิษฐ  แสงสรอย 

 ๒๓๓ นายธันวา  วงศเขียว 

 ๒๓๔ นายธานินธ  วงคนอย 

 ๒๓๕ นายธานี  คงชาตรี 

 ๒๓๖ นายธารา  ลําแขก 

 ๒๓๗ นายธีรเดช  พรมวังขวา 

 ๒๓๘ นายธีรพงศ  คงชนม 

 ๒๓๙ นายธีรพงศ  โพธิ์เพชร 

 ๒๔๐ นายธีรยุทธ  แตงนวล 

 ๒๔๑ นายธีรวัฒน  ภักดี 

 ๒๔๒ นายธีรวัต  หนูรักษ 

 ๒๔๓ นายธีรสาร  อยูคง 

 ๒๔๔ นายธีระ  ศรีสุวรรณ 

 ๒๔๕ นายธีระเทพ  ชัยวิสูตร 

 ๒๔๖ นายธีระพงษ  ปูหลอ 

 ๒๔๗ นายธีระศักดิ์  ดวงสิงห 

 ๒๔๘ นายนครินทร  อสิพงศ 

 ๒๔๙ นายนที  บอคุม 

 ๒๕๐ นายนพดล  ครองทรัพย 

 ๒๕๑ นายนพดล  ภูมรินทร 

 ๒๕๒ นายนพดล  ริยาพันธ 

 ๒๕๓ นายนพดล  อุณานันท 

 ๒๕๔ นายนพพร  เดชประไพ 

 ๒๕๕ นายนภดล  พูลศักดิ์ 

 ๒๕๖ นายนรเชษฐ  สิตกรโกวิท 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๕๗ นายนราธิป  กองแก 

 ๒๕๘ นายนราศักดิ์  แขดวง 

 ๒๕๙ นายนรินทร  เนาวศรีสอน 

 ๒๖๐ นายนเรศ  เขียวย่ิง 

 ๒๖๑ นายนเรศร  เกิดแกว 

 ๒๖๒ นายนฤเทพ  เกตุสอาด 

 ๒๖๓ นายนฤเนตร  ลาดโลศรี 

 ๒๖๔ นายนอม  ออนคง 

 ๒๖๕ นายนอย  ผัดดี 

 ๒๖๖ นายนิกร  กล่ินมาลี 

 ๒๖๗ นายนิกร  ยงยศย่ิง 

 ๒๖๘ นายนิคม  จันทรสายทอง 

 ๒๖๙ นายนิคม  บุญยาน 

 ๒๗๐ นายนิคม  ปรึกไธสง 

 ๒๗๑ นายนิดอแม  กอตอนีลอ 

 ๒๗๒ นายนิตย  ออนทอง 

 ๒๗๓ นายนิติดล  พูลเพ่ิม 

 ๒๗๔ นายนิพนธ  ชูแสง 

 ๒๗๕ นายนิพนธ  โพอินทรตา 

 ๒๗๖ นายนิพนธ  เลิศวัฒนากร 

 ๒๗๗ นายนิพรวน  วิโรจนรัตน 

 ๒๗๘ นายนิพา  บรรพัฒน 

 ๒๗๙ นายนิยม  ละเอียด 

 ๒๘๐ วาที่รอยตรี  นิรันดร  กมลมาลย 

 ๒๘๑ นายนิรันดร  บุญรัตน 

 ๒๘๒ นายนิรันดร  โพธิ์เงิน 

 ๒๘๓ นายนิวัตร  พรหมประเสริฐ 

 ๒๘๔ นายนุ  ปูตอง 

 ๒๘๕ นายนุกูล  เนตะศาสตร 

 ๒๘๖ นายนุกูล  สุชาติพงษ 

 ๒๘๗ นายเนด  ฉายแกว 

 ๒๘๘ นายบรรเจิด  บัวระภา 

 ๒๘๙ นายบรรเทา  ดําคลํ้า 

 ๒๙๐ นายบรรเทิง  พรหมจินดา 

 ๒๙๑ นายบวรศักดิ์  เจริญศรี 

 ๒๙๒ นายบัญชา  อินเดิม 

 ๒๙๓ นายบัญญัติ  จีนสุกแสง 

 ๒๙๔ นายบัวผัน  บัวขัน 

 ๒๙๕ นายบัวรม  ถุนาพันธ 

 ๒๙๖ นายบิน  สุตาลังกา 

 ๒๙๗ นายบุญชวย  สุวรรณศิริ 

 ๒๙๘ นายบุญธรรม  กุลประเสริฐ 

 ๒๙๙ นายบุญเนา  ไชยแสนทา 

 ๓๐๐ นายบุญมี  แกวกุล 

 ๓๐๑ นายบุญมี  ผาสิน 

 ๓๐๒ นายบุญยเกียรติ  จักราพงษ 

 ๓๐๓ นายบุญยง  รอดทุง 

 ๓๐๔ นายบุญฤทธิ์  เปาเปยมทรัพย 

 ๓๐๕ นายบุญเลิศ  คูณทวี 

 ๓๐๖ นายบุญสง  หังษาบุตร 

 ๓๐๗ นายบุญสม  คีรีชล 

 ๓๐๘ นายปกรณ  นิ่มทัศนศรี 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๐๙ นายปฐมพงษ  สิทธิธูรณ 

 ๓๑๐ นายประกอบ  ซุนเสง 

 ๓๑๑ นายประกาญจน  ยาประเสริฐ 

 ๓๑๒ นายประจวบ  สุขสําราญ 

 ๓๑๓ นายประจักษ  แตงกวา 

 ๓๑๔ นายประจักษ  มวงไม 

 ๓๑๕ นายประจักษ  เมืองพรอม 

 ๓๑๖ นายประชา  กระจาดทอง 

 ๓๑๗ นายประชิด  แสงแกว 

 ๓๑๘ นายประเชิญ  ปานแกว 

 ๓๑๙ นายประณต  พลเสน 

 ๓๒๐ นายประดง  หนูกุล 

 ๓๒๑ นายประดิษฐ  กอนนาค 

 ๓๒๒ นายประดิษฐ  พันเทศ 

 ๓๒๓ นายประดิษฐ  ภาถีร 

 ๓๒๔ นายประดิษฐ  สงวนชม 

 ๓๒๕ นายประดิษฐ  เกษสุวรรณ 

 ๓๒๖ นายประถมชัย  ทองหวี 

 ๓๒๗ นายประทวน  จันทรเกตุ 

 ๓๒๘ นายประทิน  สุภาอวน 

 ๓๒๙ นายประทีป  คลายบานใหม 

 ๓๓๐ นายประทีป  ยศสมบัติ 

 ๓๓๑ นายประทีป  ฮวบสอน 

 ๓๓๒ นายประทีปศาสตร  ตากิ่มนอก 

 ๓๓๓ นายประทุม  พิมพหนู 

 ๓๓๔ นายประเทือง  ไชยปุย 

 ๓๓๕ นายประเทือง  ปานชาติ 

 ๓๓๖ นายประเทือง  สําเนียงไพเราะ 

 ๓๓๗ นายประธาน  ธานี 

 ๓๓๘ นายประพฤติ  ลอยใหม 

 ๓๓๙ นายประพันธ  ประดับศร ี

 ๓๔๐ นายประพันธ  วองไว 

 ๓๔๑ นายประพันธ  วัดแยม 

 ๓๔๒ นายประพันธ  ศรีวะอุไร 

 ๓๔๓ นายประพาส  ศรีอินทร 

 ๓๔๔ นายประภาส  คงเจริญ 

 ๓๔๕ นายประมวล  นราพงษ 

 ๓๔๖ นายประยูร  ทองดี 

 ๓๔๗ นายประวัติ  อินสุธา 

 ๓๔๘ นายประวิทย  ศรีปดถา 

 ๓๔๙ นายประวิศว  จตุพรไพศาล 

 ๓๕๐ นายประวีณ  ยืนยง 

 ๓๕๑ นายประสงค  โปงคํา 

 ๓๕๒ นายประสงค  เพชรทอง 

 ๓๕๓ นายประสพ  ทวนขุนทด 

 ๓๕๔ นายประสาน  สุกใส 

 ๓๕๕ นายประสิทธิ์  จิตอําพันธ 

 ๓๕๖ นายประสิทธิ์  ชวงสูงเนิน 

 ๓๕๗ นายประสิทธิ์  ประโจทันตา 

 ๓๕๘ นายประสิทธิ์  สอาดนัก 

 ๓๕๙ นายประสิทธิ์  เอี่ยมสะอาด 

 ๓๖๐ นายประสิทธิชัย  เทพจันดา 



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๖๑ นายประเสริฐ  คงประมูล 

 ๓๖๒ นายประเสริฐ  คีรีเพ็ชร 

 ๓๖๓ นายประเสริฐ  ชูทอง 

 ๓๖๔ นายประเสริฐ  ชูทอง 

 ๓๖๕ นายประเสริฐ  ชูภักดี 

 ๓๖๖ นายประเสริฐ  ย้ิมปาน 

 ๓๖๗ นายประเสริฐ  สมพะเนาว 

 ๓๖๘ นายประเสริฐ  สุขศรี 

 ๓๖๙ นายประเสริฐ  อานนท 

 ๓๗๐ นายปรัชญา  ไพฑูรย 

 ๓๗๑ นายปราโมทย  หนูนุม 

 ๓๗๒ นายปราศัย  ทรัพยสมบูรณ 

 ๓๗๓ นายปริญญา  ทาหอม 

 ๓๗๔ นายปริวุฒิ  อินทรสมบัติ 

 ๓๗๕ นายปรีชา  แกวราม 

 ๓๗๖ นายปรีชา  เจียนกลาง 

 ๓๗๗ นายปรีชา  บุญมี 

 ๓๗๘ นายปรีชา  ปรีนคร 

 ๓๗๙ นายปรีชา  ปานทอง 

 ๓๘๐ นายปรีดา  สมทอง 

 ๓๘๑ นายปรุง  ลอยทับเลิศ 

 ๓๘๒ นายปญญาวุธ  ชุมพราหมณ 

 ๓๘๓ นายปาล  วิริยภาพ 

 ๓๘๔ นายปยะ  คําทะเนตร 

 ๓๘๕ นายเปรม  เพชรประดับ 

 ๓๘๖ นายเปล่ียน  เผาตะใจ 

 ๓๘๗ นายแปด  แจดนวน 

 ๓๘๘ นายผดุงศักดิ์  ลองจํานงค 

 ๓๘๙ นายผอง  ตรีเพชร 

 ๓๙๐ นายเผาพันธุ  เหลาเที่ยง 

 ๓๙๑ นายโผน  แกวนิคม 

 ๓๙๒ นายพงศธร  สุพัฒน 

 ๓๙๓ นายพงศพันธ  จันแดง 

 ๓๙๔ วาที่รอยตรี  พงศพันธ  เจริญศรี 

 ๓๙๕ นายพงศพันธ  พรหมจันทร 

 ๓๙๖ นายพงศศักดิ์  จันทรแสงทอง 

 ๓๙๗ นายพงษพันธ  สายทอง 

 ๓๙๘ นายพงษศักดิ์  เกตุแผง 

 ๓๙๙ นายพงสัญญ  เนตรสุวรรณ 

 ๔๐๐ นายพณวัฒน  บรรจงเลิศ 

 ๔๐๑ นายพนม  พูลทอง 

 ๔๐๒ นายพยอม  จําปาโคกกรวด 

 ๔๐๓ นายพยอม  วงษเนตร 

 ๔๐๔ นายพร  แสงแกว 

 ๔๐๕ นายพรชัย  ชัยวรรณสิทธิ์ 

 ๔๐๖ นายพรชัย  ปญใจ 

 ๔๐๗ นายพรเลิศ  เพ่ิมธัญกิจ 

 ๔๐๘ นายพรศักดิ์  นราอาจ 

 ๔๐๙ นายพรหมมินทร  เพ็งสุวรรณ 

 ๔๑๐ นายพฤฒ  จิตชม 

 ๔๑๑ นายพลายแกว  ปอศิริ 

 ๔๑๒ นายพัฒนา  คงสองเมือง 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๑๓ นายพานุรัก  เขียวดํา 

 ๔๑๔ นายพิชัย  รัตตะมณี 

 ๔๑๕ นายพิทยา  มหาวงศ 

 ๔๑๖ นายพิทักษ  พุทธหลา 

 ๔๑๗ นายพิทักษ  ภูเชตวัน 

 ๔๑๘ นายพิทักษชัย  มังสุโร 

 ๔๑๙ นายพิทักษชัย  เหลาดี 

 ๔๒๐ นายพินันท  แสงอุทัย 

 ๔๒๑ นายพินิจ  นะลา 

 ๔๒๒ นายพิพัฒน  พุมนิคม 

 ๔๒๓ นายพิพัฒน  เสนาะจิต 

 ๔๒๔ นายพิมพ  เจ็กจันทึก 

 ๔๒๕ นายพิมล  บุญโต 

 ๔๒๖ นายพิศณุ  ทองทา 

 ๔๒๗ นายพิสิทธิ์  ประทีปศรี 

 ๔๒๘ นายพิสิษฐ  ศรีวิชัย 

 ๔๒๙ นายพิสูตร  โชติเวทยมณีกุล 

 ๔๓๐ นายพ่ึงพบ  ดวงรัตน 

 ๔๓๑ นายพูนศักดิ์  แสนน้ําเที่ยง 

 ๔๓๒ นายพูลผล  ณ  พัทลุง 

 ๔๓๓ นายเพชร  กลํ่ามาตย 

 ๔๓๔ นายไพฑูรย  ปญญาพร 

 ๔๓๕ นายไพทูล  สังวร 

 ๔๓๖ นายไพบูรณ  โสดา 

 ๔๓๗ นายไพบูลย  โอภาษี 

 ๔๓๘ นายไพรเวศ  วารี 

 ๔๓๙ นายไพรสน  เรืองคํา 

 ๔๔๐ นายไพรัตน  จันทรศรี 

 ๔๔๑ นายไพโรจน  แจมจรัส 

 ๔๔๒ นายไพโรจน  ชีพอุบัติ 

 ๔๔๓ นายไพโรจน  พินลานทุม 

 ๔๔๔ นายไพโรจน  สินเหลือ 

 ๔๔๕ นายไพศาล  ฤทธิสน 

 ๔๔๖ นายไพศาล  ลาวรรณ 

 ๔๔๗ นายไพสาร  การภักดี 

 ๔๔๘ นายแฟนศักดิ์  พันธุสุภาพ 

 ๔๔๙ นายภักดิ์  คงจันทร 

 ๔๕๐ นายภาณุวัฒน  ภูจอมจิตร 

 ๔๕๑ นายภาณุวัฒน  สุระกุล 

 ๔๕๒ นายภานุเดช  ติเอียดยอ 

 ๔๕๓ นายภานุมาศ  สุรัตนพราหมณ 

 ๔๕๔ นายภูมิ  ปญญาเยาว 

 ๔๕๕ นายภูมิเกียรติ  ลีละหุต 

 ๔๕๖ นายภูวดล  บุญญะฤทธิ์ 

 ๔๕๗ นายภูษิต  จันทนาม 

 ๔๕๘ นายภูษิต  ชูเชิด 

 ๔๕๙ นายมงคล  กาศธัญกรณ 

 ๔๖๐ นายมณเฑียร  อินทรจันทร 

 ๔๖๑ นายมนตรี  คณฑา 

 ๔๖๒ นายมนตรี  ธัญญา 

 ๔๖๓ นายมนตรี  วงศวัฒนากิจ 

 ๔๖๔ นายมนตรี  สุขดํา 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๖๕ นายมนัส  งาคม 

 ๔๖๖ นายมนูญ  คลายทิพย 

 ๔๖๗ นายมนูญ  หนูจีนเสง 

 ๔๖๘ นายมโนรัตน  ยมขวัญเมือง 

 ๔๖๙ นายมานพ  แกวยอม 

 ๔๗๐ นายมานพ  จันทรโสภา 

 ๔๗๑ นายมานพ  ตรีแกว 

 ๔๗๒ นายมานพ  อินสุธา 

 ๔๗๓ นายมานะ  ถาวร 

 ๔๗๔ นายมานะ  นอยออน 

 ๔๗๕ นายมานิจ  จรจรัส 

 ๔๗๖ นายมานิต  ฟกนอย 

 ๔๗๗ นายมานิตย  อินทระ 

 ๔๗๘ นายมาโนช  รัตนวงค 

 ๔๗๙ นายมาโนชย  ทองกูล 

 ๔๘๐ นายมาหามะอันวา  สุลาลักษณ 

 ๔๘๑ นายมิฟตาหุดดีน  วาเด็ง 

 ๔๘๒ นายไมตรี  ธัญญเจริญ 

 ๔๘๓ นายยงยุทธ  พรหมเพรา 

 ๔๘๔ นายยงยุทธ  ลึกควงษ 

 ๔๘๕ นายยงยุทธ  สุทธิจินดา 

 ๔๘๖ นายยงยุทธ  อนันทะยะ 

 ๔๘๗ นายยุทธ  ประสงค 

 ๔๘๘ นายยุทธนา  นาครอด 

 ๔๘๙ นายยุทธนา  มณีโชติ 

 ๔๙๐ นายยุทธพงษ  บุญลน 

 ๔๙๑ นายยุทธพันธ  พวงมะเทศ 

 ๔๙๒ นายยุธยา  ขุนสวัสดิ์ 

 ๔๙๓ นายยูโซะ  กาซอ 

 ๔๙๔ นายแยม  ศรีชัย 

 ๔๙๕ นายรชต  ชัยศรีชุติชัย 

 ๔๙๖ นายรฐนนท  ออยงาม 

 ๔๙๗ นายรณชัย  พรหมทอง 

 ๔๙๘ นายรณชิต  ถิตยประเสริฐ 

 ๔๙๙ นายระพินทร  อุดมศักดิ์ 

 ๕๐๐ นายระยู  ทองชัด 

 ๕๐๑ นายรังสรรค  เครือกลาง 

 ๕๐๒ นายรัตนศักดิ์  พินิจเมือง 

 ๕๐๓ นายรุงชัย  สีลากลาง 

 ๕๐๔ นายรุงทิวา  หมั่นวิชา 

 ๕๐๕ นายรุสดีน  แวอุเซ็ง 

 ๕๐๖ นายเริ่ม  ชูจิตร 

 ๕๐๗ นายไรนุง  สาและ 

 ๕๐๘ นายฤทธิชัย  คุมฮะ 

 ๕๐๙ นายฤทธี  รัตนพันธ 

 ๕๑๐ นายลอง  วรกิจ 

 ๕๑๑ นายลิขิต  รงคพันธ 

 ๕๑๒ นายเล็ก  ดวงสุข 

 ๕๑๓ นายเลิด  เขียวเจริญ 

 ๕๑๔ นายไล  แปนทอง 

 ๕๑๕ นายวงค  คงพัฒน 

 ๕๑๖ นายวงษ  ราดสง 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๑๗ นายวชิระ  รัตนพร 

 ๕๑๘ นายวทัญู  สุวรรณ 

 ๕๑๙ นายวรเทพ  วีรานันต 

 ๕๒๐ นายวรพจน  รัตนกิตติ 

 ๕๒๑ นายวอง  พูลเพ่ิม 

 ๕๒๒ นายวัชรพงศ  เพชรชู 

 ๕๒๓ นายวัชรพล  เชื้อเพชร 

 ๕๒๔ นายวัชรศักดิ์  โกมุทีวงษ 

 ๕๒๕ นายวัชรินทร  กรทิพย 

 ๕๒๖ นายวัชรินทร  แขดวง 

 ๕๒๗ นายวัชรินทร  แมนหนู 

 ๕๒๘ นายวัชรินทร  เหลาดี 

 ๕๒๙ นายวัฒนา  โถแกวเขียว 

 ๕๓๐ นายวัฒนา  หงษอนันต 

 ๕๓๑ นายวันชัย  สุขะ 

 ๕๓๒ นายวันทา  พิงสันเทียะ 

 ๕๓๓ นายวาสนา  เครือแกว 

 ๕๓๔ นายวิจาน  โลหะเวช 

 ๕๓๕ วาที่พันตรี  วิจารณ  คํามี 

 ๕๓๖ นายวิชชา  ทิศาภาคย 

 ๕๓๗ นายวิชัย  จัตุรัส 

 ๕๓๘ นายวิชัย  จันมูล 

 ๕๓๙ นายวิชัย  ชวยการ 

 ๕๔๐ นายวิชัย  ไทยงามศิลป 

 ๕๔๑ นายวิชัย  ปานเกิด 

 ๕๔๒ นายวิชัย  รุงขาว 

 ๕๔๓ นายวิชา  ตะไรจู 

 ๕๔๔ นายวิชาญ  แกวไพรชัด 

 ๕๔๕ นายวิชิต  เหลือบเหลือง 

 ๕๔๖ นายวิเชียร  ใจมั่น 

 ๕๔๗ นายวิเชียร  บุญมาก 

 ๕๔๘ นายวิฑูรย  สุริยะคํา 

 ๕๔๙ นายวิทยา  ไชยปญญา 

 ๕๕๐ นายวิทยา  โตะยีบอ 

 ๕๕๑ นายวิทยา  ผะอบทอง 

 ๕๕๒ นายวิทยา  พุทธหลา 

 ๕๕๓ นายวิทยา  โสมะทัต 

 ๕๕๔ นายวิน  ระโส 

 ๕๕๕ นายวินัย  ไชยวัง 

 ๕๕๖ นายวินัย  ปริปุรณะ 

 ๕๕๗ นายวินัย  เผือกสุวรรณ 

 ๕๕๘ นายวินัย  รัดไว 

 ๕๕๙ นายวินัย  เรืองสังข 

 ๕๖๐ นายวินัย  ศรีศรี 

 ๕๖๑ นายวิบูลย  บุญทวี 

 ๕๖๒ นายวิรัช  สาเดช 

 ๕๖๓ นายวิรัช  เหลานายอ 

 ๕๖๔ นายวิรัตน  ดีชัยภูมิ 

 ๕๖๕ นายวิรัส  ชูประดิษฐ 

 ๕๖๖ นายวิราทร  สุวรรณเสน 

 ๕๖๗ นายวิโรจน  ขําหงิม 

 ๕๖๘ นายวิโรจน  คล่ีเกษร 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๖๙ นายวิโรจน  แซยาง 

 ๕๗๐ นายวิโรจน  ดิษเจริญ 

 ๕๗๑ นายวิวัฒน  กิจสวน 

 ๕๗๒ นายวิศิษฐ  พันธศิริ 

 ๕๗๓ นายวิสัณห  ชะเกตุ 

 ๕๗๔ นายวีรชัย  กาหมอ 

 ๕๗๕ นายวีรภัทร  เทพวงสา 

 ๕๗๖ นายวีรวัฒน  ไชยวงศ 

 ๕๗๗ นายวีรศักดิ์  เมฆขุนทด 

 ๕๗๘ นายวีรศักดิ์  ศรียวง 

 ๕๗๙ นายวีรสัณต  ศรีคุณโน 

 ๕๘๐ นายวีระ  แกวการไถ 

 ๕๘๑ นายวีระ  แจมโถง 

 ๕๘๒ นายวีระ  สิงหกุล 

 ๕๘๓ นายวีระชัย  คําชมภู 

 ๕๘๔ นายวีระชัย  ชัยเพชร 

 ๕๘๕ นายวีระชัย  เวทมาหะ 

 ๕๘๖ นายวีระชัย  ศรีนิ่ม 

 ๕๘๗ นายวีระชัย  ฮาดดา 

 ๕๘๘ นายวีระพันธ  จันทิมพ 

 ๕๘๙ นายวีระพันธ  ผลดี 

 ๕๙๐ นายวีระยุทธ  ทองรักษ 

 ๕๙๑ นายวุฒิไกร  เฟองสุขไพบูล 

 ๕๙๒ นายวุฒิชัย  คงขม 

 ๕๙๓ นายวุฒิชัย  สมจิต 

 ๕๙๔ นายวุฒิพงศ  สิงหพรหม 

 ๕๙๕ นายวุฒิพงษ  กระทุมศรี 

 ๕๙๖ นายวุฒิพงษ  กระศิริ 

 ๕๙๗ นายวุฒิพงษ  หมื่นอภัย 

 ๕๙๘ นายศรศักดิ์  เดชวัน 

 ๕๙๙ นายศรัณย  จําปาออน 

 ๖๐๐ นายศราวุฒิ  คลายบานใหม 

 ๖๐๑ นายศราวุฒิ  เงินเย็น 

 ๖๐๒ นายศราวุธ  เนื่องนา 

 ๖๐๓ นายศราวุธ  บุญเรือง 

 ๖๐๔ นายศรีรัตน  ทองมาก 

 ๖๐๕ นายศรีสุวรรณ  คําพิพาก 

 ๖๐๖ นายศักดิ์ชัย  ผนึกรัมย 

 ๖๐๗ นายศักดิ์สกุล  อรุณรัมย 

 ๖๐๘ นายศักดิ์สยาม  สีหะวงศ 

 ๖๐๙ นายศักดิ์สิทธิ์  ภูจอมจิต 

 ๖๑๐ นายศักดิ์อนันต  ไชยประดิษฐ 

 ๖๑๑ นายศักรินทร  บุญมี 

 ๖๑๒ นายศิริพงศ  ยานวารี 

 ๖๑๓ นายศิริพล  ฮามไสย 

 ๖๑๔ นายศิริยศ  พิมพะนิตย 

 ๖๑๕ นายศิริวัฒน  วงศิลา 

 ๖๑๖ นายศิลปวิชัย  หอกุล 

 ๖๑๗ นายศิลาลักษณ  ศรีเกิน 

 ๖๑๘ นายศิษฑา  ลีลาสงาวุฒิ 

 ๖๑๙ นายศึกษา  เขียววิชัย 

 ๖๒๐ นายศุภกิจ  บุญดี 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๖๒๑ นายเศกสันต  ทองกลัด 

 ๖๒๒ นายเศวตร  สอดศิริ 

 ๖๒๓ นายสกูล  แกวพิจิตร 

 ๖๒๔ นายสง  กาวิตา 

 ๖๒๕ นายสงบ  ภูมิขมเขตร 

 ๖๒๖ นายสงวน  จันทรมูล 

 ๖๒๗ นายสงวน  จุมรัมย 

 ๖๒๘ นายสงวน  บุรพันธ 

 ๖๒๙ นายสงา  บุญศรีทา 

 ๖๓๐ นายสด  ดําเนินผล 

 ๖๓๑ นายสถิต  โปรงกมล 

 ๖๓๒ นายสนทยา  หนอโทะ 

 ๖๓๓ นายสนอง  ไทยสา 

 ๖๓๔ นายสนั่น  เชื้ออินทร 

 ๖๓๕ นายสนั่น  พรเอี่ยม 

 ๖๓๖ นายสมเกียรติ์  โสพันธ 

 ๖๓๗ นายสมเกียรติ  กล่ินคางพลู 

 ๖๓๘ นายสมเกียรติ  เจือเจริญ 

 ๖๓๙ นายสมเกียรติ  ออนสอาด 

 ๖๔๐ นายสมเกียรติ  อําลอย 

 ๖๔๑ นายสมคิด  คงพัฒน 

 ๖๔๒ นายสมคิด  เดชศร 

 ๖๔๓ นายสมคิด  รังสีบุตร 

 ๖๔๔ นายสมคิด  อยูศรี 

 ๖๔๕ นายสมจิตร  มณีมัย 

 ๖๔๖ นายสมจิตร  สังขโชติ 

 ๖๔๗ นายสมเจตร  อุดมศักดิ์ 

 ๖๔๘ นายสมใจ  มานอย 

 ๖๔๙ นายสมชาย  กลัดปอม 

 ๖๕๐ นายสมชาย  ธัญญเจริญ 

 ๖๕๑ นายสมชาย  ปุยพรหม 

 ๖๕๒ นายสมชาย  พรหมเมืองเกา 

 ๖๕๓ นายสมชาย  ศรีแกว 

 ๖๕๔ นายสมชาย  สาโร 

 ๖๕๕ นายสมเด็จ  แซหลี 

 ๖๕๖ นายสมทรง  ดอนหันรักษา 

 ๖๕๗ นายสมทรง  เสมบุตร 

 ๖๕๘ นายสมนึก  จิตตนันท 

 ๖๕๙ นายสมนึก  ผลนิโครธ 

 ๖๖๐ นายสมบัติ  แกวชาติ 

 ๖๖๑ นายสมบัติ  เขจรพร 

 ๖๖๒ นายสมบัติ  จันทโชติ 

 ๖๖๓ นายสมบัติ  เชี่ยวชาญ 

 ๖๖๔ นายสมบัติ  โชคราศรี 

 ๖๖๕ นายสมบัติ  แสงระวี 

 ๖๖๖ นายสมบูรณ  คุณวงค 

 ๖๖๗ นายสมบูรณ  วิสุทธิแพทย 

 ๖๖๘ นายสมปอง  ทองแยม 

 ๖๖๙ นายสมปอง  บัวสุวรรณ 

 ๖๗๐ นายสมพงค  เขียวดํา 

 ๖๗๑ นายสมพงษ  เครือแกว 

 ๖๗๒ นายสมพงษ  ชวยแสง 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๖๗๓ นายสมพงษ  ประดับแกว 

 ๖๗๔ นายสมพงษ  พลจันทึก 

 ๖๗๕ นายสมพงษ  พัดศรี 

 ๖๗๖ นายสมพงษ  ศรีเอียด 

 ๖๗๗ นายสมพงษ  สะแต 

 ๖๗๘ นายสมพงษ  อุนซิม 

 ๖๗๙ นายสมพร  จันทรอาหาร 

 ๖๘๐ นายสมพร  ตาสี 

 ๖๘๑ นายสมพร  นาหวยทอง 

 ๖๘๒ นายสมพร  ปกสันเทียะ 

 ๖๘๓ นายสมพร  ราชโธา 

 ๖๘๔ นายสมเพชร  ทวดเสนา 

 ๖๘๕ นายสมโพธิ์  เขียวออน 

 ๖๘๖ นายสมภพ  ติดพุก 

 ๖๘๗ นายสมภพ  ทองเต็ม 

 ๖๘๘ นายสมโภชน  ฝกฝาย 

 ๖๘๙ นายสมมาท  นวลสุทธิ์ 

 ๖๙๐ นายสมมิตร  กลัดกลีด 

 ๖๙๑ นายสมมิตร  สมบัติบูลย 

 ๖๙๒ นายสมเมต  รัตนโคน 

 ๖๙๓ นายสมยศ  อินทรย้ิม 

 ๖๙๔ นายสมร  ออนซาผิว 

 ๖๙๕ นายสมศักดิ์  คงแกว 

 ๖๙๖ นายสมศักดิ์  พัวพัน 

 ๖๙๗ นายสมศักดิ์  เพียรกิจ 

 ๖๙๘ นายสมศักดิ์  สุขบุรี 

 ๖๙๙ นายสมศักดิ์  อักษรกุล 

 ๗๐๐ นายสมศักดิ์  อาจสัญจร 

 ๗๐๑ นายสมสวน  สถานเมือง 

 ๗๐๒ นายสมหมาย  บุญเมน 

 ๗๐๓ นายสมหมาย  พรหมสุข 

 ๗๐๔ นายสมหมาย  เพชรพัว 

 ๗๐๕ นายสมหวัง  นอยสอน 

 ๗๐๖ นายสมหวัง  เผามวง 

 ๗๐๗ นายสมัย  วันชาดา 

 ๗๐๘ นายสมัย  สีดาว 

 ๗๐๙ นายสมาน  เกสรสุริวงษ 

 ๗๑๐ นายสมาน  บัววาศ 

 ๗๑๑ นายสมาน  สีทะโล 

 ๗๑๒ นายสมาน  สุริยะ 

 ๗๑๓ นายสมุทร  แกนจันทรหอม 

 ๗๑๔ นายสรรณติ  อินทรยอด 

 ๗๑๕ นายสรรเพชร  ศิริกุล 

 ๗๑๖ นายสรวง  คมขํา 

 ๗๑๗ นายสรวง  หอมจันทร 

 ๗๑๘ นายสรวิศ  อโศกะวัฒนะ 

 ๗๑๙ นายสรายุธ  วงศอินทร 

 ๗๒๐ นายสราวุธ  คุณเสน 

 ๗๒๑ นายสฤษดิ์  ประจักษ 

 ๗๒๒ นายสฤษดิ์  สมศรี 

 ๗๒๓ นายสวาง  เพ่ิมชาติ 

 ๗๒๔ นายสวาท  จันทวงศ 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๗๒๕ นายสอนสืบ  สุขเย็น 

 ๗๒๖ นายสอาด  ชาวเวียง 

 ๗๒๗ นายสังเวียน  เพ่ิมชาติ 

 ๗๒๘ นายสัญญา  ประสารทอง 

 ๗๒๙ นายสันติ  โตเจริญ 

 ๗๓๐ นายสันติ  นาหมื่น 

 ๗๓๑ นายสันติ  วงษสวัสดิ์ 

 ๗๓๒ นายสันทัสน  สุริยะ 

 ๗๓๓ นายสัมพันธ  ประเสริฐ 

 ๗๓๔ นายสัมพันธ  ฤกษสโมสร 

 ๗๓๕ นายสาญัณ  พัดวี 

 ๗๓๖ นายสาธิต  เสนียวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๗๓๗ นายสามัญ  ปรีชากุล 

 ๗๓๘ นายสามารถ  ชูชวย 

 ๗๓๙ นายสามารถ  มีมา 

 ๗๔๐ นายสายฝน  ศรีจันทึก 

 ๗๔๑ นายสายลม  จันทขันธ 

 ๗๔๒ นายสายสิทธิ์  ผลารักษ 

 ๗๔๓ นายสาโรจน  รวงเริก 

 ๗๔๔ นายสํารวย  ทองยุน 

 ๗๔๕ นายสําราญ  งามย่ิง 

 ๗๔๖ นายสําราญ  ไชยยา 

 ๗๔๗ นายสําราญ  ศรีชาย 

 ๗๔๘ นายสําเริง  สิทธิชัย 

 ๗๔๙ นายสิงห  โงนมณี 

 ๗๕๐ นายสิงหคํา  สิทธิ์คงขจร 

 ๗๕๑ นายสิงหดง  พันลา 

 ๗๕๒ นายสิงหทอง  วันชัย 

 ๗๕๓ นายสิทธิชัย  แจงสวาง 

 ๗๕๔ นายสิทธิชัย  หีตพัฒน 

 ๗๕๕ นายสิทธิโชค  ศรีหาญ 

 ๗๕๖ นายสิทธิเดช  ภูนวล 

 ๗๕๗ นายสิริชัยพงศ  อรรครินทร 

 ๗๕๘ นายสีนวน  หมื่นชาติ 

 ๗๕๙ นายสืบ  ยะใจ 

 ๗๖๐ นายสุข  สนวิจิตร 

 ๗๖๑ นายสุขกรี  หะยีหะเต็ง 

 ๗๖๒ นายสุขนิรัญ  เชิดกล่ิน 

 ๗๖๓ นายสุจิน  ทองมูล 

 ๗๖๔ นายสุจินต  ชัยพลเดช 

 ๗๖๕ นายสุชาติ  แกวนอกเขา 

 ๗๖๖ นายสุชาติ  ศรีละ 

 ๗๖๗ นายสุชาติ  สุขเสน 

 ๗๖๘ นายสุชาติ  หนูเผือก 

 ๗๖๙ นายสุชาติ  หมายประสงคพุฒิ 

 ๗๗๐ นายสุชาติ  อาจหาญ 

 ๗๗๑ นายสุทธิ  สอนจันทร 

 ๗๗๒ นายสุทธิวงศ  แสงสุวรรณ 

 ๗๗๓ นายสุทธิศักดิ์  บุทธยักษ 

 ๗๗๔ นายสุทิศ  นาสี 

 ๗๗๕ นายสุเทพ  คลายบานใหม 

 ๗๗๖ นายสุเทพ  อางสมบูรณ 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๗๗๗ นายสุเทียบ  แปงหอม 

 ๗๗๘ นายสุธน  สังขพรมทัต 

 ๗๗๙ นายสุธรรม  กันทะวัง 

 ๗๘๐ นายสุธรรม  ชวยประดิษฐ 

 ๗๘๑ นายสุธี  ผลรอด 

 ๗๘๒ นายสุนทร  แทรกสุข 

 ๗๘๓ นายสุนทร  ฝางเสน 

 ๗๘๔ นายสุนทร  ลอยทับเลิศ 

 ๗๘๕ นายสุนทร  ศรีนาคนาวา 

 ๗๘๖ นายสุนทร  หงษอนันต 

 ๗๘๗ นายสุบรรณ  คลายดวง 

 ๗๘๘ นายสุพจน  แกวชาติ 

 ๗๘๙ นายสุพจน  ทิพยมาลา 

 ๗๙๐ นายสุพจน  ภูธาตุเพชร 

 ๗๙๑ นายสุพจน  แสนพรม 

 ๗๙๒ นายสุพร  พงษศิลป 

 ๗๙๓ นายสุพัตร  เจริญฤทธิ์ 

 ๗๙๔ นายสุเมธ  เรืองงาม 

 ๗๙๕ นายสุรชัย  คําดี 

 ๗๙๖ นายสุรชัย  คุณรักษา 

 ๗๙๗ นายสุรชัย  โชติกิ่ง 

 ๗๙๘ นายสุรชัย  ทําทอง 

 ๗๙๙ นายสุรชัย  บุญสนิท 

 ๘๐๐ นายสุรชัย  แมตสอง 

 ๘๐๑ นายสุรเชษฐ  อุนเรือน 

 ๘๐๒ นายสุรเชษฐ  แสนสุข 

 ๘๐๓ นายสุรเดช  เพชรอาวุธ 

 ๘๐๔ นายสุรพล  พรรณรายน 

 ๘๐๕ นายสุรพล  มณีมัย 

 ๘๐๖ นายสุรพล  สุทาว 

 ๘๐๗ นายสุรศักดิ์  เทพศร 

 ๘๐๘ นายสุรศักดิ์  บัวขาว 

 ๘๐๙ นายสุรศักดิ์  ปามาละ 

 ๘๑๐ นายสุระพล  ลอยพิลา 

 ๘๑๑ นายสุริน  สุดสะอาด 

 ๘๑๒ นายสุรินทร  ภัตศรี 

 ๘๑๓ นายสุริยะ  ทัลวัลล์ิ 

 ๘๑๔ นายสุริยะ  สําราญ 

 ๘๑๕ นายสุริยัน  จิตตนันท 

 ๘๑๖ นายสุริยานนท  สอดสี 

 ๘๑๗ นายสุวรรณ  มณีสิงห 

 ๘๑๘ นายเสกสรร  รุงเรือง 

 ๘๑๙ นายเสกสรรค  สุวรรณลอม 

 ๘๒๐ นายเสกสิทธิ์  แซเตียว 

 ๘๒๑ นายเสถียร  แสงศรี 

 ๘๒๒ นายเสมียน  กฤษณาวงษ 

 ๘๒๓ นายเสวย  จาดอุไร 

 ๘๒๔ นายเสาดี  สาและสา 

 ๘๒๕ นายแสง  จันทรอาหาร 

 ๘๒๖ นายแสงทอง  เกิดศิริ 

 ๘๒๗ นายแสวง  ศรีคํามี 

 ๘๒๘ นายโสภณ  ปุยนอย 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๘๒๙ นายโสภี  จันทรอาหาร 

 ๘๓๐ นายไสว  เมืองจันทร 

 ๘๓๑ นายหลาน  การิกา 

 ๘๓๒ นายหลาย  เฉยดี 

 ๘๓๓ นายองอาจ  บุญเกิด 

 ๘๓๔ นายอดิเรก  ภีมานุวัตร 

 ๘๓๕ นายอดิศร  เห็นจริง 

 ๘๓๖ นายอดิศักดิ์  ทิพยเดช 

 ๘๓๗ นายอดิศักดิ์  เนียมวัน 

 ๘๓๘ นายอดิศักดิ์  พยับเมฆ 

 ๘๓๙ นายอดิศักดิ์  สุขโต 

 ๘๔๐ นายอดิสรณ  แกวเพ็งกรอ 

 ๘๔๑ นายอดุลย  ตายอด 

 ๘๔๒ นายอดุลย  ธรรมวิเศษ 

 ๘๔๓ นายอดุลย  ผลาสิงห 

 ๘๔๔ นายอธิกานต  เกตุแกว 

 ๘๔๕ นายอนัน  พันธจันทรแมน 

 ๘๔๖ นายอนันต  แกวนวล 

 ๘๔๗ นายอนันต  ไชยอินถา 

 ๘๔๘ นายอนันต  วงอุปรี 

 ๘๔๙ นายอนุชิต  แกวไพรชัด 

 ๘๕๐ นายอนุพันธ  ปนออม 

 ๘๕๑ นายอนุภาพ  บุญพระ 

 ๘๕๒ นายอนุรักษ  ไชยา 

 ๘๕๓ นายอนุวัช  โตลํ่า 

 ๘๕๔ นายอนุสรณ  วาศรี 

 ๘๕๕ นายอนุสรณ  วิทยา 

 ๘๕๖ นายอโนชา  กูลกาศ 

 ๘๕๗ นายอภิชัย  วรินทรเวช 

 ๘๕๘ นายอภิชาติ  กาญจนมล 

 ๘๕๙ นายอภินันท  วาจาออน 

 ๘๖๐ นายอภินันท  อ่ําดอนกลอย 

 ๘๖๑ นายอภิรักษ  เชื้อเถาว 

 ๘๖๒ นายอภิรัตน  ออนทา 

 ๘๖๓ นายอภิวัฒน  เกตุพันธ 

 ๘๖๔ นายอภิสิทธิ์  จันทรสร 

 ๘๖๕ นายอมรศักดิ์  จริตงาม 

 ๘๖๖ นายอมเรศฤทธิ์  สายทิพยจันทร 

 ๘๖๗ นายอรรฆเดช  ดําสงค 

 ๘๖๘ นายอรรถพงศ  สุติน 

 ๘๖๙ นายอรัญ  ทองออน 

 ๘๗๐ นายอรุณ  กายสิทธิ์ 

 ๘๗๑ นายอรุณ  จําปาหอม 

 ๘๗๒ นายอรุณ  ชวยพิทักษ 

 ๘๗๓ นายอรุณ  ชูแกว 

 ๘๗๔ นายอรุณ  ทองพนัง 

 ๘๗๕ นายอะดือนาน  ตาเละ 

 ๘๗๖ นายอัคเดช  วีระพันธ 

 ๘๗๗ นายอัชรี  ยะผา 

 ๘๗๘ นายอัตถสิทธิ์  โมฬา 

 ๘๗๙ นายอับดุลฟาตัส  เตะ 

 ๘๘๐ นายอับดุลเลาะ  บืราแง 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๘๘๑ นายอับดุลเลาะ  เซเมาะ 

 ๘๘๒ นายอัศวิน  ทองสุทธิ์ 

 ๘๘๓ นายอัศวิน  ไหลธรรมนูญ 

 ๘๘๔ นายอัสมี  อูมาร 

 ๘๘๕ นายอาคม  พรหมวรรณ 

 ๘๘๖ นายอาคม  รักดี 

 ๘๘๗ นายอาคม  สังขไพโรจน 

 ๘๘๘ นายอาแซ  เจะมามะ 

 ๘๘๙ นายอาทร  อินเจริญ 

 ๘๙๐ นายอาทิตย  ชาติมนตรี 

 ๘๙๑ นายอายิ  อาแซ 

 ๘๙๒ วาที่รอยตรี  อาลักส  สุมโยง 

 ๘๙๓ นายอาลี  หะยีแยนา 

 ๘๙๔ นายอํานวย  บุญวงค 

 ๘๙๕ นายอํานวย  พันธเสน 

 ๘๙๖ นายอํานวย  สมบุญคุณ 

 ๘๙๗ นายอํานาจ  ชางนอย 

 ๘๙๘ นายอํานาจ  นวรัตนารมย 

 ๘๙๙ นายอํานาจ  แนบเนียน 

 ๙๐๐ นายอํานาจ  พวงแกว 

 ๙๐๑ นายอํานาจ  ภูระหงษ 

 ๙๐๒ นายอํานาจ  ศิลาคํา 

 ๙๐๓ นายอําพร  บุญเพ่ิม 

 ๙๐๔ นายอําพร  ศรีเมือง 

 ๙๐๕ นายอําพล  ชนะมาร 

 ๙๐๖ นายอําพันธ  ถิ่นปกาสัย 

 ๙๐๗ นายอิทธิชัย  โพธิวัฒน 

 ๙๐๘ นายอิทธิพล  เงินสวาง 

 ๙๐๙ นายอินทร  ปทะ 

 ๙๑๐ นายอิสมาแอ  บูละ 

 ๙๑๑ นายอิสระ  สีดาจันทร 

 ๙๑๒ นายอุดม  คําเงิน 

 ๙๑๓ นายอุดม  คําสงค 

 ๙๑๔ นายอุดม  ชัยนนท 

 ๙๑๕ นายอุดม  เตาวะโต 

 ๙๑๖ นายอุดม  บุญเรือง 

 ๙๑๗ นายอุดม  พิจิตร 

 ๙๑๘ นายอุดม  สุขเสน 

 ๙๑๙ นายอุดมศักดิ์  คําตา 

 ๙๒๐ นายอุดร  กระจางสุขศรี 

 ๙๒๑ นายอุทัย  ทองประดับ 

 ๙๒๒ นายอุทัย  บุญชู 

 ๙๒๓ นายอุทัย  แปงหอม 

 ๙๒๔ นายอุทัย  เล่ือนลอย 

 ๙๒๕ นายอุทัย  วงษอูบ 

 ๙๒๖ นายอุทิศ  คําศรี 

 ๙๒๗ นายอุทิศ  ทองนุกูล 

 ๙๒๘ นายอุทิศ  หาญชนะ 

 ๙๒๙ นายอุเทน  สมจันทร 

 ๙๓๐ นายอุมณ  ชูทอง 

 ๙๓๑ นายอุสมัน  อาบู 

 ๙๓๒ นายอุสมาน  มะดีเยาะ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๓๓ นายเอกฉันท  ทองขวัญ 

 ๙๓๔ นายเอกชัย  ตันสกุล 

 ๙๓๕ นายเอกชัย  ปนชูทอง 

 ๙๓๖ นายเอกชัย  อาเยาะ 

 ๙๓๗ นายเอกพจน  บาลีใหญ 

 ๙๓๘ นายเอกหทัย  แกวรัตน 

 ๙๓๙ นายเอนก  ไชยชนะ 

 ๙๔๐ นายเอนก  บัวสิงคํา 

 ๙๔๑ นายเอนก  มาสุข 

 ๙๔๒ นายเอนก  อัจฉริยะบุตร 

 ๙๔๓ นายโอภาส  หนูพิมทอง 

 ๙๔๔ นางสาวกนกภรณ  ย่ีสน 

 ๙๔๕ นางสาวกนกวัลย  สินจําเริญ 

 ๙๔๖ นางสาวกรณิสา  มากนวล 

 ๙๔๗ นางกรรณิการ  ธูปจันทร 

 ๙๔๘ นางสาวกระมล  ถานอก 

 ๙๔๙ นางสาวกรุณา  ทิพยคุณ 

 ๙๕๐ นางกฤษณา  กัลยาลัง 

 ๙๕๑ นางสาวกฤษณา  หาญพยัคฆ 

 ๙๕๒ นางกองแพง  สวัสดี 

 ๙๕๓ นางกัลยา  บุญสราง 

 ๙๕๔ นางสาวกาญจนา  เนื่องจํานงค 

 ๙๕๕ นางสาวกิ่งกาญจน  ไชยชาติ 

 ๙๕๖ นางสาวกิ่งแกว  ไชยออน 

 ๙๕๗ นางกิ่งแกว  ทิวหงษ 

 ๙๕๘ นางสาวกิ่งแกว  เพ้ียนผล 

 ๙๕๙ นางกิตติมา  ราเหม 

 ๙๖๐ นางกิม  ปุยพรหม 

 ๙๖๑ นางสาวกุลธิดา  กังสดาลไพรัตน 

 ๙๖๒ นางสาวกุลธิดา  บุญปรุง 

 ๙๖๓ นางสาวกุลสิตา  จันทรประสิทธ 

 ๙๖๔ นางสาวเกรตจะริน  คํานึงผล 

 ๙๖๕ นางสาวเกศอรุณ  บุญพวง 

 ๙๖๖ นางสาวเกษชญา  แกวเกษศรี 

 ๙๖๗ นางสาวแกวตา  รอดกูล 

 ๙๖๘ นางสาวไกรศรี  ศรีสาวงศ 

 ๙๖๙ นางขนิษฐา  ตาสี 

 ๙๗๐ นางขันเงิน  ใจออน 

 ๙๗๑ นางเข็มพร  แปนมาก 

 ๙๗๒ นางคําพ้ิน  ปานเกิด 

 ๙๗๓ นางสาวเครือวัลย  ทอสาร 

 ๙๗๔ นางจงกล  นพรัตน 

 ๙๗๕ นางจงจิต  โพธิ์ชัย 

 ๙๗๖ นางสาวจรรยา  กมลศิริประเสริฐ 

 ๙๗๗ นางจรัญ  นันติ 

 ๙๗๘ นางจวน  แกวมณี 

 ๙๗๙ นางสาวจันทรเดือน  ศรีสวาง 

 ๙๘๐ นางจันทิมา  ใหมปุย 

 ๙๘๑ นางจันสุดา  หัตถสาร 

 ๙๘๒ นางจารุวรรณ  ทัศนา 

 ๙๘๓ นางจําเนียร  พุทธคุณ 

 ๙๘๔ นางจิตติมา  ลาพิงค 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๘๕ นางสาวจิตติมา  อินทิพย 

 ๙๘๖ นางจินตนา  เย่ียมมิ่ง 

 ๙๘๗ นางสาวจินหนิภา  คําพล 

 ๙๘๘ นางสาวจิรวรรณ  ชาวอบทม 

 ๙๘๙ นางจิราพร  สุวรรณเสน 

 ๙๙๐ นางสาวจิราภร  เกตุบูรณะ 

 ๙๙๑ นางสาวจิรารัตน  ผองแผว 

 ๙๙๒ นางสาวจีรนันท  แกวแจง 

 ๙๙๓ นางแจมจันทร  เงาเพ็ชร 

 ๙๙๔ นางฉลวย  บุญมาก 

 ๙๙๕ นางฉวีวรรณ  พิบูลย 

 ๙๙๖ นางชญามินทร  เล็มศรีงาม 

 ๙๙๗ นางชนกานต  พงศจํารัส 

 ๙๙๘ นางชนมนิภา  ชูสุวรรณ 

 ๙๙๙ นางชรินทร  สุทธิ 

 ๑๐๐๐ นางชลกร  วิจิรัมย 

 ๑๐๐๑ นางชลธิชา  สิทธิชัย 

 ๑๐๐๒ นางชอเอื้อง  บุญมี 

 ๑๐๐๓ นางชะโลม  สินไชย 

 ๑๐๐๔ นางสาวชุติมา  จันทวาสน 

 ๑๐๐๕ นางสาวโชติกา  เพ็งยา 

 ๑๐๐๖ นางซีซะ  มูซอ 

 ๑๐๐๗ นางสาวฐิตาภรณ  ใจวงค 

 ๑๐๐๘ นางฑาณิดา  นิตยพนุช 

 ๑๐๐๙ นางณัฐกานต  มิ่งแกว 

 ๑๐๑๐ นางณัฐกานต  สงวนสิงห 

 ๑๐๑๑ นางสาวณัฐณิชา  ภิรมยไทย 

 ๑๐๑๒ นางณัฐพร  อินสวาง 

 ๑๐๑๓ นางสาวณัติยา  กองทุงมน 

 ๑๐๑๔ นางสาวณิชา  วามือ 

 ๑๐๑๕ นางสาวดรุณี  สีเมือง 

 ๑๐๑๖ นางสาวดรุณี  ออนศรี 

 ๑๐๑๗ นางสาวดวงนภา  รัตนวงค 

 ๑๐๑๘ นางดวงฤทัย  คงสุข 

 ๑๐๑๙ นางสาวดาราวรรณ  แหชู 

 ๑๐๒๐ นางดิง  อามิง 

 ๑๐๒๑ นางสาวตรีรัตน  อินทกาญจน 

 ๑๐๒๒ นางสาวตุม  ศรีจันทร 

 ๑๐๒๓ นางเต็ม  จิตรจํานงค 

 ๑๐๒๔ นางแตงออน  ธัญญา 

 ๑๐๒๕ นางถาวร  คลายบานใหม 

 ๑๐๒๖ นางถาวร  เลิศวัฒนากร 

 ๑๐๒๗ นางถิรมน  แกวมี 

 ๑๐๒๘ นางทองมาก  สมหวัง 

 ๑๐๒๙ นางทัศนีย  นามบุตรดี 

 ๑๐๓๐ นางทิพธัญญา  ปฐมนาม 

 ๑๐๓๑ นางสาวทุมมา  พรมมา 

 ๑๐๓๒ นางสาวธนัทพัชร  เมยประโคน 

 ๑๐๓๓ นางสาวธนารัตน  รื่นปราชญ 

 ๑๐๓๔ นางธัญชนก  เกิดศาสตร 

 ๑๐๓๕ นางสาวธารารัตน  แกวสินมา 

 ๑๐๓๖ นางสาวธิดารัตน  บางเมือง 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๐๓๗ นางสาวธิติการ  คุชชวง 

 ๑๐๓๘ นางธิราวัล  ทองแกว 

 ๑๐๓๙ นางสาวนงณภัส  พสุรัตน 

 ๑๐๔๐ นางนงเยาว  แขดวง 

 ๑๐๔๑ นางนงเยาว  ศรีหาญ 

 ๑๐๔๒ นางสาวนงลักษณ  บํารุง 

 ๑๐๔๓ นางสาวนงลักษณ  รับสมบัติ 

 ๑๐๔๔ นางสาวนพพร  ทิพรังสี 

 ๑๐๔๕ นางสาวนภสร  ขัตติยะวงศ 

 ๑๐๔๖ นางนวภรณ  สนศิริ 

 ๑๐๔๗ นางสาวนวรัตน  จันทรหวาง 

 ๑๐๔๘ นางสาวนวลจันทร  สมใส 

 ๑๐๔๙ นางนวลอะออง  อาจศรี 

 ๑๐๕๐ นางสาวนัฏฐิตา  ศรีบุรมย 

 ๑๐๕๑ นางสาวนัทยา  สายรวมญาติ 

 ๑๐๕๒ นางนันทิพร  สูงย่ิง 

 ๑๐๕๓ นางนันทิศา  ทองแพรว 

 ๑๐๕๔ นางสาวนาตยา  บางภูมิ 

 ๑๐๕๕ นางน้ําตาล  ทีปะลา 

 ๑๐๕๖ นางสาวน้ําฝน  อุทาภักดี 

 ๑๐๕๗ นางนิตยา  บุญล้ี 

 ๑๐๕๘ นางนิภาพร  โพธิ 

 ๑๐๕๙ นางสาวนิภาพร  วงไชย 

 ๑๐๖๐ นางนิรมล  เคนวงษ 

 ๑๐๖๑ นางนุชเจรศ  ธัญญเจริญ 

 ๑๐๖๒ นางสาวนุดา  ดอนเพ็งไพร 

 ๑๐๖๓ นางเนตรทราย  จันทรเกตุ 

 ๑๐๖๔ นางสาวเนตรนภา  เพชรพราว 

 ๑๐๖๕ นางบัวกาย  สุทธิ 

 ๑๐๖๖ นางบุญญา  รักดี 

 ๑๐๖๗ นางบุญตา  ดวงหาคลัง 

 ๑๐๖๘ นางสาวบุญเตือน  ศรีจันทร 

 ๑๐๖๙ นางบุญนํา  รวมทรัพย 

 ๑๐๗๐ นางบุญมี  สงสนธิ 

 ๑๐๗๑ นางบุญเรือน  สุขบางนบ 

 ๑๐๗๒ นางสาวบุญแสง  เวดสันเทียะ 

 ๑๐๗๓ นางสาวบุณฑภิดา  ประสานสิน 

 ๑๐๗๔ นางสาวบุบผา  ทาเจ็ง 

 ๑๐๗๕ นางบุษรา  ยลถวิล 

 ๑๐๗๖ นางสาวเบญจมา  แซอุย 

 ๑๐๗๗ นางเบญจรัตน  จุลภักดิ์ 

 ๑๐๗๘ นางสาวเบญจวรรณ  โชคสวัสดิ์ 

 ๑๐๗๙ นางเบ็ญจา  วรแสน 

 ๑๐๘๐ นางสาวปทุมวัน  คงเอียด 

 ๑๐๘๑ นางสาวประกาย  สวนเสนห 

 ๑๐๘๒ นางประครอง  ผลทอง 

 ๑๐๘๓ นางประคอง  บุญเมือง 

 ๑๐๘๔ นางประจวบ  คณารัตน 

 ๑๐๘๕ นางประทุม  ชูแกว 

 ๑๐๘๖ นางประเทือง  บุตรราช 

 ๑๐๘๗ นางประนอม  บุญชวย 

 ๑๐๘๘ นางประภาพรรณ  ลุนอุบล 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๐๘๙ นางสาวประภาภรณ  เปรุนาวิน 

 ๑๐๙๐ นางประภาวีร  ตาชะนะ 

 ๑๐๙๑ นางปราณี  รอดโพธิ์ทอง 

 ๑๐๙๒ นางสาวปริณญาทิพย  บุญเสริม 

 ๑๐๙๓ นางปริมภร  เมืองพรม 

 ๑๐๙๔ นางปริยากร  เย็นขัน 

 ๑๐๙๕ นางปรีดา  เครือแกว 

 ๑๐๙๖ นางปญญา  แกวนวล 

 ๑๐๙๗ นางสาวปทมา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๐๙๘ นางปารณีย  เผาผาง 

 ๑๐๙๙ นางปนสุวรรณ  สมณา 

 ๑๑๐๐ นางปยมล  จันทสร 

 ๑๑๐๑ นางปยานุช  สะพังเงิน 

 ๑๑๐๒ นางปยาภรณ  ปุสิงห 

 ๑๑๐๓ นางสาวเปรมใจ  ราศรีกุล 

 ๑๑๐๔ นางสาวผานิต  นางแยม 

 ๑๑๐๕ นางสาวพงคผกา  แหลวแตว 

 ๑๑๐๖ นางสาวพยัพ  ชองสกุล 

 ๑๑๐๗ นางพเยาว  จีนสุกแสง 

 ๑๑๐๘ นางพรนภา  พันชัย 

 ๑๑๐๙ นางสาวพรพรรณ  แหยมนาค 

 ๑๑๑๐ นางสาวพรพรรษา  เชื้อสมบูรณ 

 ๑๑๑๑ นางพรพิมล  ศรีมหาพัฒน 

 ๑๑๑๒ นางพรมรินทร  คําหอมกุล 

 ๑๑๑๓ นางพรรณีย  ทองอินตะ 

 ๑๑๑๔ นางสาวพรวรรณา  ศาลาลอย 

 ๑๑๑๕ นางพรสวรรค  ฆารสวาง 

 ๑๑๑๖ นางสาวพลอยชมพู  นาฉิม 

 ๑๑๑๗ นางสาวพวงปราง  หอมทวนลม 

 ๑๑๑๘ นางสาวพักชิรา  โคตรจันทร 

 ๑๑๑๙ นางสาวพัชรินทร  จันทวะโร 

 ๑๑๒๐ นางพัชรี  บุญญะฤทธิ์ 

 ๑๑๒๑ นางสาวพัชรีย  ทิพวงศ 

 ๑๑๒๒ นางสาวพัทธหทัย  แตงอวบ 

 ๑๑๒๓ นางพาณี  อํายะธรรม 

 ๑๑๒๔ นางพิกุล  เทพรักษ 

 ๑๑๒๕ นางสาวพิกุล  ปยเจริญเกียรติ 

 ๑๑๒๖ นางพิมลรัตน  กอนจันทึก 

 ๑๑๒๗ นางพิศมัย  ชัยนนท 

 ๑๑๒๘ นางสาวพิศมัย  หินนนท 

 ๑๑๒๙ นางสาวเพ็ชรัตน  วงษบุญธรรม 

 ๑๑๓๐ นางสาวเพ็ญพักตร  แจมแจง 

 ๑๑๓๑ นางเพ็ญโพยม  ยลถวิล 

 ๑๑๓๒ นางเพ่ิมสุข  ขันทอง 

 ๑๑๓๓ นางสาวโพธิ์จันทร  ประดับศรี 

 ๑๑๓๔ นางภรณวัชรา  ทิพยสมบัติ 

 ๑๑๓๕ นางสาวภัทรพร  ดีโสม 

 ๑๑๓๖ นางสาวภัทรพร  พากเพียร 

 ๑๑๓๗ นางภัทรวดี  จรรยาโอฬาร 

 ๑๑๓๘ นางภัทรวดี  บุญญโก 

 ๑๑๓๙ นางภัทรา  ชุมแสง 

 ๑๑๔๐ นางภัสดี  สุขบางนบ 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๑๔๑ นางภาวนา  ดําสงค 

 ๑๑๔๒ นางภิรมย  ไชยอินถา 

 ๑๑๔๓ นางสาวมณฑกาญจน  รักชุม 

 ๑๑๔๔ นางมณฑา  ผลขวัญ 

 ๑๑๔๕ นางมณีวรรณ  เคนมาตร 

 ๑๑๔๖ นางมยุรี  จุมรัมย 

 ๑๑๔๗ นางมลิวัลย  ศรีวิลัย 

 ๑๑๔๘ นางมะยุรี  ประสานพันธ 

 ๑๑๔๙ นางสาวมะลิ  เพชรภา 

 ๑๑๕๐ นางมะลิ  วัฒนะ 

 ๑๑๕๑ นางมัลลิกา  ทาหอม 

 ๑๑๕๒ นางสาวมัสยา  ธรรมศร 

 ๑๑๕๓ นางมาลิณี  ปานสุข 

 ๑๑๕๔ นางสาวมีนา  สาระพันธ 

 ๑๑๕๕ นางสาวแมะรัสนะ  ยูโซะ 

 ๑๑๕๖ นางสาวยศวดี  สิทธิวิชัย 

 ๑๑๕๗ นางสาวยุคลธร  สุขเนียม 

 ๑๑๕๘ นางสาวยุพดี  ทองชุม 

 ๑๑๕๙ นางสาวยุพา  ศรีพรหมรัตน 

 ๑๑๖๐ นางยุพาพรรณ  ผลารักษ 

 ๑๑๖๑ นางยุพิน  สําเภาทอง 

 ๑๑๖๒ นางสาวยุพิน  ออนศรี 

 ๑๑๖๓ นางยุวดี  พูลแกว 

 ๑๑๖๔ นางสาวยุวดี  โพธิมณี 

 ๑๑๖๕ นางยุวดี  รันสันเทียะ 

 ๑๑๖๖ นางสาวรถจะรี  สีทะพันธ 

 ๑๑๖๗ นางสาวรวยรินทร  สามนคร 

 ๑๑๖๘ นางระเบียบ  เทียมไธสง 

 ๑๑๖๙ นางสาวระออ  สุนสุข 

 ๑๑๗๐ นางรัชฎาภรณ  ทองเนตร 

 ๑๑๗๑ นางรัชนี  ทวดเสนา 

 ๑๑๗๒ นางรัญจวน  สายแดง 

 ๑๑๗๓ นางสาวรัตติยา  นาควิฑูร 

 ๑๑๗๔ นางรัตนวดี  เทพธานี 

 ๑๑๗๕ นางรัตนา  บุบผโชติ 

 ๑๑๗๖ นางสาวรัตนา  รุงประภัศร 

 ๑๑๗๗ นางสาวรัศมี  หลาทอง 

 ๑๑๗๘ นางสาวราณี  ชูสังข 

 ๑๑๗๙ นางสาวราตรี  ปานะพงษ 

 ๑๑๘๐ นางรําไพ  มาจันทร 

 ๑๑๘๑ นางสาวรุงทิพย  ขยันตรวจ 

 ๑๑๘๒ นางสาวรุงนภา  ไพเราะ 

 ๑๑๘๓ นางสาวรุงนิภา  พิเดช 

 ๑๑๘๔ นางสาวรุงระวี  เจนใจวิทย 

 ๑๑๘๕ นางรุงลําไพ  วงษสระ 

 ๑๑๘๖ นางสาวเรณู  อิสาน 

 ๑๑๘๗ นางสาวเรวดี  นิยมวรรณ 

 ๑๑๘๘ นางสาวเรวดี  รูปเศษ 

 ๑๑๘๙ นางละมุน  โปซิ้ว 

 ๑๑๙๐ นางละออง  นิลสุข 

 ๑๑๙๑ นางละเอียด  ชูปาน 

 ๑๑๙๒ นางลักขณาภรณ  พลศรี 

 ๑๑๙๓ นางสาวลาวัลย  มีบุตรดี 

 ๑๑๙๔ นางลําใย  ชาวอุบล 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๑๙๕ นางลินจง  ปญญาพล 

 ๑๑๙๖ นางไล  เปยชาติ 

 ๑๑๙๗ นางสาววนา  นาทอง 

 ๑๑๙๘ นางวนิดา  มณีศรี 

 ๑๑๙๙ นางวนิดา  วิเศษปสสา 

 ๑๒๐๐ นางวรนุช  โสมะมัต 

 ๑๒๐๑ นางสาววรรณภา  เฉลยบุญ 

 ๑๒๐๒ นางวรรณา  แกวมรกฎ 

 ๑๒๐๓ นางสาววรัญญา  แกวคง 

 ๑๒๐๔ นางสาววรัญญา  ศรีพันธุง 

 ๑๒๐๕ นางสาววราภรณ  ขนานไพร 

 ๑๒๐๖ นางวราภรณ  โฆษิตพล 

 ๑๒๐๗ นางวันดี  ถิ่นปกาลัย 

 ๑๒๐๘ นางวันดี  เนาวนัด 

 ๑๒๐๙ นางสาววันทนา  โกละกะ 

 ๑๒๑๐ นางวันทนา  จันทรเพ็ชร 

 ๑๒๑๑ นางวันเพ็ญ  พวงสําลี 

 ๑๒๑๒ นางสาววัลลา  ภาคาทิน 

 ๑๒๑๓ นางวารินทร  แทรกสุข 

 ๑๒๑๔ นางสาววารี  ไหวดี 

 ๑๒๑๕ นางวาสนา  บัวแกว 

 ๑๒๑๖ นางวาสนา  วีระสัย 

 ๑๒๑๗ นางสาววาสนา  อองเภา 

 ๑๒๑๘ นางวิจิตรา  เสริมสุข 

 ๑๒๑๙ นางสาววิภวานี  รอดหลง 

 ๑๒๒๐ นางสาววิภาพร  ดีแปลง 

 ๑๒๒๑ นางสาววิภารัตน  ไชยกาศ 

 ๑๒๒๒ นางวิมล  เทพกําเนิด 

 ๑๒๒๓ นางสาววิมลรัตน  พลอยมี 

 ๑๒๒๔ นางสาววิมลวรรณ  ทองประยูร 

 ๑๒๒๕ นางวิรัตน  ทัศนะ 

 ๑๒๒๖ นางสาววิลัย  เมนเจริญ 

 ๑๒๒๗ นางสาววิลาวัลย  สงแสงรัตน 

 ๑๒๒๘ นางศรีสมร  อินทรจันทร 

 ๑๒๒๙ นางสาวศศิธร  กําปะนาท 

 ๑๒๓๐ นางสาวศศิธร  คําแพร 

 ๑๒๓๑ นางสาวศศิประภา  แกวชาติ 

 ๑๒๓๒ นางสาวศศิวิมล  โพธิวัน 

 ๑๒๓๓ นางสาวศินิทรา  เกษมสานต 

 ๑๒๓๔ นางศิราณี  ทองดี 

 ๑๒๓๕ นางสาวศิริพร  พุดชูชื่น 

 ๑๒๓๖ นางสาวศิริพร  อัจฉริยบุตร 

 ๑๒๓๗ นางสาวศิริยาพร  บุญเกิด 

 ๑๒๓๘ นางศิริลักษณ  โพธิวัฒน 

 ๑๒๓๙ นางศิริลักษณ  ออนซาผิว 

 ๑๒๔๐ นางศิริวรรณ  ภูทองนาค 

 ๑๒๔๑ นางศิวพร  ผลนิโครธ 

 ๑๒๔๒ นางสงวน  พรหมทา 

 ๑๒๔๓ นางสถาพร  ชัยแกว 

 ๑๒๔๔ นางสนธยา  บุญเรือง 

 ๑๒๔๕ นางสมเกียรติ  แสนพลเมือง 

 ๑๒๔๖ นางสมคิด  ใจเท่ียงธรรม 

 ๑๒๔๗ นางสาวสมจิตร  เสือเดช 

 ๑๒๔๘ นางสมใจ  พิมพปรุ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๒๔๙ นางสาวสมใจ  สลุงอยู 

 ๑๒๕๐ นางสาวสมบูรณ  วงเชียงยืน 

 ๑๒๕๑ นางสาวสมพร  ชุมกระโทก 

 ๑๒๕๒ นางสาวสมพิศ  พลพัฒน 

 ๑๒๕๓ นางสมเพียร  สิงโต 

 ๑๒๕๔ นางสมมวล  หนูปาน 

 ๑๒๕๕ นางสมร  สีทะโล 

 ๑๒๕๖ นางสมศรี  ปราบวงศา 

 ๑๒๕๗ นางสมสี  สุขเต็ม 

 ๑๒๕๘ นางสาวสมหญิง  ทับทิมศรี 

 ๑๒๕๙ นางสมัย  สีบุญ 

 ๑๒๖๐ นางสรียา  จุมพลนิรมล 

 ๑๒๖๑ นางสวรรค  แกวสีหา 

 ๑๒๖๒ นางสวางจิตร  ชุมศรี 

 ๑๒๖๓ นางสาวสอิ้ง  โพธิ์ทอง 

 ๑๒๖๔ นางสะอาด  แยมนุน 

 ๑๒๖๕ นางสังวร  บุญรัตน 

 ๑๒๖๖ นางสัญญารัก  หะโท 

 ๑๒๖๗ นางสาวสัญญาลักษณ  เพ็งจันทร 

 ๑๒๖๘ นางสาวสาพีนะ  สะอุ 

 ๑๒๖๙ นางสายชล  เบาทุมมา 

 ๑๒๗๐ นางสายทอง  บุศดี 

 ๑๒๗๑ นางสาวสายบัว  ออนหวาน 

 ๑๒๗๒ นางสาวสายหยุด  ผิวทองออน 

 ๑๒๗๓ นางสายัณห  สระทองหน 

 ๑๒๗๔ นางสาล่ี  วิชาธรณ 

 ๑๒๗๕ นางสําชวน  เฉยดี 

 ๑๒๗๖ นางสําลี  ภูมิขมเขตร 

 ๑๒๗๗ นางสาวสิริพร  ปานศิลา 

 ๑๒๗๘ นางสิริมิตร  จิตรใจฉ่ํา 

 ๑๒๗๙ นางสาวสิริลักษณ  สิงหะจูฑะ 

 ๑๒๘๐ นางสาวสุกัญญา  กระจับเงิน 

 ๑๒๘๑ นางสาวสุกัญญา  กล่ันบิดา 

 ๑๒๘๒ นางสาวสุกัญญา  คําออน 

 ๑๒๘๓ นางสาวสุกัญญา  สุวรรณมาโจ 

 ๑๒๘๔ นางสาวสุกานดา  อายุยืน 

 ๑๒๘๕ นางสาวสุขสันต  อินทพันธ 

 ๑๒๘๖ นางสุจริต  จินดานพรัตน 

 ๑๒๘๗ นางสาวสุจิตรา  หมุดทอง 

 ๑๒๘๘ นางสุจินดา  กระจายศรี 

 ๑๒๘๙ นางสาวสุชาดา  หวยชะนาง 

 ๑๒๙๐ นางสุดใจ  บัวเหมือน 

 ๑๒๙๑ นางสาวสุดาพิมพ  แพงจันทรศรี 

 ๑๒๙๒ นางสุธี  ขันสังข 

 ๑๒๙๓ นางสาวสุนทรินทร  กะรินตา 

 ๑๒๙๔ นางสุนันท  คะเนสุข 

 ๑๒๙๕ นางสุปราณี  แกวคง 

 ๑๒๙๖ นางสาวสุพัตรา  สามารถกิจ 

 ๑๒๙๗ นางสุเพ็ญ  เลิศภิรมย 

 ๑๒๙๘ นางสุภาพร  ชุมชื่น 

 ๑๒๙๙ นางสุภาพัตร  ออนผิว 

 ๑๓๐๐ นางสุภาภรณ  โพนคําหล 

 ๑๓๐๑ นางสุภารัตน  สิทธิ์คงขจร 

 ๑๓๐๒ นางสุมาลี  ขวัญเสือ 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๓๐๓ นางสาวสุรภี  พลับปลอด 

 ๑๓๐๔ นางสุวรรณา  นพประชา 

 ๑๓๐๕ นางสุวิมล  บุญมีสงา 

 ๑๓๐๖ นางเสมอ  ไวการไถ 

 ๑๓๐๗ นางเสวียน  รอดบัวทอง 

 ๑๓๐๘ นางสาวเสาวณีย  ยวนเมือง 

 ๑๓๐๙ นางเสาวนีย  อารีรักษ 

 ๑๓๑๐ นางเสาวภาคย  คําสานันท 

 ๑๓๑๑ นางสาวเสาวลักษณ  ศรีน้ําทอง 

 ๑๓๑๒ นางสาวแสงเดือน  กองอาย 

 ๑๓๑๓ นางสาวโสภา  ชัยวงค 

 ๑๓๑๔ นางสาวโสภา  ถ้ําแกว 

 ๑๓๑๕ นางโสภา  นาโพธิ์ 

 ๑๓๑๖ นางสาวโสภานน  ทองสิพพัญู 

 ๑๓๑๗ นางสาวโสภิดา  บุญเมือง 

 ๑๓๑๘ นางหงษาวดี  ผนึกรัมย 

 ๑๓๑๙ นางสาวหทัยชนก  บุณยรัตน 

 ๑๓๒๐ นางสาวหนึ่งฤทัย  อารียมิตร 

 ๑๓๒๑ นางสาวหนูเจียม  คําศรี 

 ๑๓๒๒ นางหฤทัย  สุภาพงษ 

 ๑๓๒๓ นางหล่ิน  สนธิสิงห 

 ๑๓๒๔ นางเหียด  สนวิจิตร 

 ๑๓๒๕ นางอนงครักษ  ภูมิพรม 

 ๑๓๒๖ นางสาวอนุกูล  สุดมี 

 ๑๓๒๗ นางสาวอภิญญา  โปรงจิต 

 ๑๓๒๘ นางอภิสรา  ศุภโสภณ 

 ๑๓๒๙ นางสาวอมร  ปรีวาสนา 

 ๑๓๓๐ นางสาวอมรรัตน  คําหอ 

 ๑๓๓๑ นางอรณิชา  ผุดผอง 

 ๑๓๓๒ นางสาวอรอุมา  เลียบชาย 

 ๑๓๓๓ นางสาวอรุณรัศมี  มูลโมกข 

 ๑๓๓๔ นางสาวอรุณรัสมิ์  ไชยชนะโสภณ 

 ๑๓๓๕ นางออยใจ  พันธุโสภณ 

 ๑๓๓๖ นางอังคณารัตน  ภูวงเรือง 

 ๑๓๓๗ นางอัจฉราพร  ปนนาค 

 ๑๓๓๘ นางสาวอัจฉรี  อยูเอียง 

 ๑๓๓๙ นางสาวอัญชลี  ศรีจาง 

 ๑๓๔๐ นางสาวอัญชลี  โสมะทัต 

 ๑๓๔๑ นางอานีตา  สาระ 

 ๑๓๔๒ นางอารีย  เพ็ญศรี 

 ๑๓๔๓ นางอารีย  โพธิพันธ 

 ๑๓๔๔ นางอํานวย  แกววิหก 

 ๑๓๔๕ นางอําไพ  ชูพริก 

 ๑๓๔๖ นางอุทร  มวงคะลา 

 ๑๓๔๗ นางอุทัย  ปนแจม 

 ๑๓๔๘ นางสาวอุทุมพร  กองขันธ 

 ๑๓๔๙ นางอุบลรัตน  ทองสา 

 ๑๓๕๐ นางอุบลรัตน  พ่ึงไชย 

 ๑๓๕๑ นางอุไรวรรณ  ศรีจันทึก 

 ๑๓๕๒ นางอุลัยวรรณ  แนวตัน 

 ๑๓๕๓ นางสาวอุษา  เย่ียมมิ่ง 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๕๐  ราย) 

 ๑ นายกมล  หนูแพ 

 ๒ นายกรชพล  ชํานิปน 

 ๓ นายกฤษณพล  แสงสุวรรณ 

 ๔ นายกฤษณะ  คันธชุมภู 

 ๕ นายกสิน  ทองเปรม 

 ๖ นายกําพล  โพธิ์เสือ 

 ๗ นายขจร  ชูปาน 

 ๘ นายคนิตย  พัดนวน 

 ๙ นายคําพันธุ  มะยุระรักษ 

 ๑๐ นายจตุพล  แพงจันทร 

 ๑๑ นายจรัส  อินตะ 

 ๑๒ นายจักรกฤษณ  ทานุเมาะ 

 ๑๓ นายจักรพันธ  ภักตรนรา 

 ๑๔ นายจํารัส  บุญเพ็ง 

 ๑๕ นายจิตติ  จันทรภาภาส 

 ๑๖ นายจิรพจน  เจริญพานิชสันติ 

 ๑๗ วาที่รอยโท  เจริญ  ศรีโพธา 

 ๑๘ วาที่รอยโท  เจษฎา  แหลมไธสง 

 ๑๙ นายฉัตรชัย  วานิชกิจ 

 ๒๐ นายเฉลิมชัย  ศรีถม 

 ๒๑ นายชนะชน  นอยดอน 

 ๒๒ นายชนะพงศ  มณีรัตน 

 ๒๓ นายชลธี  เมฆโสภณ 

 ๒๔ นายชวินทร  วัฒนานนท 

 ๒๕ นายชัยยุทธ  พรมออน 

 ๒๖ นายชาญชัย  วิบูลยกุล 

 ๒๗ นายชาญวุฒิ  พงษสุวรรณ 

 ๒๘ นายชาตรี  โชตยันดร 

 ๒๙ นายชาตรี  มีชัย 

 ๓๐ นายชินพันธ  เสริมสาย 

 ๓๑ นายเชาวพงษ  ภูสมนึก 

 ๓๒ นายเชิดพงศ  พานิกร 

 ๓๓ นายโชคชัย  จงใจรัก 

 ๓๔ นายไชยพร  พลสวัสดิ์ 

 ๓๕ นายไชยา  สุดสอาด 

 ๓๖ นายณรงค  วิริยประเสริฐ 

 ๓๗ นายณรงค  ออนแสน 

 ๓๘ นายณรงค  อินทรัตน 

 ๓๙ นายณรงครัชต  ลํ้าเลิศ 

 ๔๐ นายณัฐวุฒิ  เตโช 

 ๔๑ นายดนัย  ชุมเทพ 

 ๔๒ นายตรีภพ  ดีแกว 

 ๔๓ นายตูมียี  เจะมะ 

 ๔๔ นายถิรายุทธ  จงปรีเปรม 

 ๔๕ นายทรงกลด  รอดไม 

 ๔๖ นายทวิท  พรหมณี 

 ๔๗ นายทศพร  สุริวงศ 

 ๔๘ นายทศพล  ดํารงภูมิ 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๙ นายทองพูน  เฉิดสมบูรณ 

 ๕๐ นายทองสืบ  ทองสุข 

 ๕๑ นายทองอยู  เข็มมวง 

 ๕๒ นายทัศนัย  สังขจันทึก 

 ๕๓ นายแทน  วันศุกร 

 ๕๔ นายธงชัย  มาลากุล  ณ  อยุธยา 

 ๕๕ นายธนภัทร  วรรธนะพินทุ 

 ๕๖ นายธนศักดิ์  แผลงกระโทก 

 ๕๗ นายธวัฒชัย  เกษรา 

 ๕๘ นายธัญญณรุจ  ศิวัฒมสายตรง 

 ๕๙ นายธัญพิสิษฐ  เมืองสุข 

 ๖๐ นายธํารงคฤทธิ์  พงษพานิช 

 ๖๑ นายธิติพันธ  มาคะสมิต 

 ๖๒ นายธีรกานต  มณีโชติ 

 ๖๓ นายธีรพร  บุญเจริญ 

 ๖๔ นายธีระพงษ  ตรีอินทร 

 ๖๕ นายนพดล  วิจิตรานุวัฒนา 

 ๖๖ นายนพรัตน  รัตนาวิสุทธิ์ 

 ๖๗ นายนพล  วัฒนานุกิจ 

 ๖๘ วาที่รอยตรี  นันทภพ  ชลเขตต 

 ๖๙ นายนิกร  เบ็ญจวรรณ 

 ๗๐ นายนิคม  สุทธิศิลป 

 ๗๑ นายนิรันดร  โรจนหัสดิน 

 ๗๒ นายนิรุจ  นิตยา 

 ๗๓ นายนิเวศน  ผาสุขศรี 

 ๗๔ นายเนตร  วรรัตน 

 ๗๕ นายบุญชู  อัญญะโพธิ์ 

 ๗๖ นายบุญเทียม  วิจิตรพงษา 

 ๗๗ นายบุญรัตน  สุขเอก 

 ๗๘ นายบุรฮานูดิน  ยูโซะ 

 ๗๙ นายเบ็ญจศักดิ์  คงทรัพย 

 ๘๐ นายปภณ  ทาวนอย 

 ๘๑ นายประวัติ  ศรีวิเชียร 

 ๘๒ นายปริญญา  เชิงหอม 

 ๘๓ นายปรีชญา  ครองยุติ 

 ๘๔ นายโผน  ชางไม 

 ๘๕ นายพชร  แทนกาง 

 ๘๖ นายพรเทพ  ศรีแกว 

 ๘๗ นายพลวัฒน  เศรษฐสุทธิ 

 ๘๘ นายพัฒนา  ชัยญานะ 

 ๘๙ นายพัฒนา  ไชยมงคล 

 ๙๐ นายพิเชษฐ  เกตุทอง 

 ๙๑ นายพิทยา  รอดอุน 

 ๙๒ นายพิทักษ  ใจอารีย 

 ๙๓ นายพีระพล  อรุณ 

 ๙๔ นายพุทธินันท  บูรณะ 

 ๙๕ นายไพฑูรย  คําตา 

 ๙๖ นายไพบูลย  ปติเขต 

 ๙๗ นายไพศาล  ใจเย็น 

 ๙๘ นายภักดี  ศิริแกว 

 ๙๙ นายภัทราวุธ  กองสมุทร 

๑๐๐ นายภูวดล  กระจางโฉม 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๐๑ นายมนัส  เสนาฤทธิ์ 

 ๑๐๒ นายมานพ  พงษนาค 

 ๑๐๓ นายมานะ  ทิวาวรชัย 

 ๑๐๔ นายยงยุทธ  ผัสดี 

 ๑๐๕ นายยอดรัก  นาคทรัพย 

 ๑๐๖ นายยุทธชัย  ยอดจันทร 

 ๑๐๗ นายรณฤทธิ์  แกนการ 

 ๑๐๘ นายรัชฎากร  ภูบุญลาภ 

 ๑๐๙ นายรัฐธรรม  ใจดี 

 ๑๑๐ นายรัตนธพล  ปญญามูล 

 ๑๑๑ นายรุงโรจน  จันทวงษ 

 ๑๑๒ นายวรศักดิ์  พัฒนภูทอง 

 ๑๑๓ นายวรุตม  ปรางควัฒนากุล 

 ๑๑๔ นายวสันต  วัฒนวิถี 

 ๑๑๕ นายวิทยากร  ภูมาศ 

 ๑๑๖ นายวินัย  อยูสุข 

 ๑๑๗ นายวิรัช  มณีประวัติ 

 ๑๑๘ นายวิรัตน  แสนนา 

 ๑๑๙ นายวิศิษฐ  สวงรัมย 

 ๑๒๐ นายวิเศษ  สุรสิทธิ์ 

 ๑๒๑ นายวีระพล  บูรณาหาร 

 ๑๒๒ นายแวนิโซะ  สาเหาะ 

 ๑๒๓ นายศกนตธนา  ชมสวรรค 

 ๑๒๔ นายศรีศักดิ์  กลาใจ 

 ๑๒๕ นายศักดิ์ดา  ปนพิพัฒน 

 ๑๒๖ นายสมคิด  บุญญาธิการ 

 ๑๒๗ นายสมชาย  ยอดเณร 

 ๑๒๘ นายสมบัติ  ศิริธนวัต 

 ๑๒๙ นายสมพงษ  ไกแกว 

 ๑๓๐ นายสมยศ  จูฑะวิภาต 

 ๑๓๑ นายสมยศ  มณีอินทร 

 ๑๓๒ นายสมศักดิ์  ปบกลาง 

 ๑๓๓ นายสยามเขต  เลาเหล็กพลี 

 ๑๓๔ นายสราวุฒิ  พันธคํา 

 ๑๓๕ นายสราวุธ  พิทักษประเสริฐ 

 ๑๓๖ นายสราวุธ  อัคพิน 

 ๑๓๗ นายสหรัฐ  จริน 

 ๑๓๘ นายสัตยา  เซียนะ 

 ๑๓๙ นายสันติ  นิ่มนวลรัตน 

 ๑๔๐ นายสัมพันธ  ชูชาติ 

 ๑๔๑ นายสายชล  ปนนาค 

 ๑๔๒ นายสาโรช  สายทอง 

 ๑๔๓ นายสําเนียง  นาสมภักดิ์ 

 ๑๔๔ นายสํารวย  มะลิวงค 

 ๑๔๕ นายสําราญ  บุญวิเศษ 

 ๑๔๖ นายสิทธิ  สิงหคราม 

 ๑๔๗ นายสิทธิพร  บุญจันทร 

 ๑๔๘ นายสินสมุทร  สาระธรรม 

 ๑๔๙ นายสิโรตม  ดวงเพชร 

 ๑๕๐ นายสุกิตติ์  ศรุติธรรม 

 ๑๕๑ นายสุทธิภูมิ  ย้ิมฉลวย 

 ๑๕๒ นายสุเทพ  เล็กวิไล 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๕๓ นายสุธา  ยูโซะ 

 ๑๕๔ นายสุพจน  ดวนใหญ 

 ๑๕๕ นายสุพรชัย  พิบูลย 

 ๑๕๖ นายสุพัฒน  ศรีวิเชียร 

 ๑๕๗ นายสุมัติ  สุขสมบูรณ 

 ๑๕๘ นายสุเมษ  จันทรนิยม 

 ๑๕๙ นายสุรเชษฐ  จิตตเอื้อเฟอ 

 ๑๖๐ นายสุรวัฒน  เสมาเงิน 

 ๑๖๑ นายสุรศักดิ์  ขุนตาแสง 

 ๑๖๒ นายสุวิทย  เพ็ชรกอ 

 ๑๖๓ นายเสนีย  แสงคํา 

 ๑๖๔ นายไสว  บุญแปลง 

 ๑๖๕ นายอดิศร  วงศแสง 

 ๑๖๖ นายอดิศรา  เหมมันตรา 

 ๑๖๗ นายอดิศักดิ์  จันทรตา 

 ๑๖๘ นายอดิศักดิ์  แสงสอง 

 ๑๖๙ นายอติศักดิ์  สรรพบพิตร 

 ๑๗๐ นายอนุชิต  อุตสาหกุล 

 ๑๗๑ นายอโนทัย  ริเปก 

 ๑๗๒ นายอรรถพล  กัมมะชัยคํา 

 ๑๗๓ นายออนจันทร  นามจุมจัง 

 ๑๗๔ นายอัฎฐพร  เขี้ยวแกว 

 ๑๗๕ นายอัสมีน  จีนารงค 

 ๑๗๖ นายอาคม  กล่ันเฉื่อย 

 ๑๗๗ นายอาทิตย  ถึงพันธ 

 ๑๗๘ นายอุดม  ราสูงเนิน 

 ๑๗๙ นายอุดม  อนุสัย 

 ๑๘๐ นายอุเทน  เพ็งพิศ 

 ๑๘๑ นายอุรัจฉัท  เอี่ยมละออ 

 ๑๘๒ นายเอกกมล  เฟองเพียร 

 ๑๘๓ นางสาวกชกร  กาญจนะ 

 ๑๘๔ นางสาวกนกวรรณ  เดือนนวล 

 ๑๘๕ นางสาวกนกวรรณ  วงศสุวรรณ 

 ๑๘๖ นางสาวกนกอร  คงเหมือนเพชร 

 ๑๘๗ นางสาวกมลวรรณ  ทองออน 

 ๑๘๘ นางกมลวรรณ  ไทยเจริญ 

 ๑๘๙ นางสาวกรณิศ  นพรัตน 

 ๑๙๐ นางสาวกรรณิการ  ทนกลา 

 ๑๙๑ นางกรรณิการ  มะลิงาม 

 ๑๙๒ นางกรุณา  คงเจริญ 

 ๑๙๓ นางสาวกรุณา  ไชยศร 

 ๑๙๔ นางสาวกฤติยาณี  เข็มทอง 

 ๑๙๕ นางสาวกฤษณา  อยูรอต 

 ๑๙๖ นางสาวกวิสรา  อุนคํา 

 ๑๙๗ นางกัญญา  สุยะราช 

 ๑๙๘ นางสาวกัณฐิกา  พิลึก 

 ๑๙๙ นางสาวกัณฐิกา  อยูประเสริฐ 

 ๒๐๐ นางสาวกันณิกา  มณีแกว 

 ๒๐๑ นางกาญจนา  วงศอินทร 

 ๒๐๒ นางสาวกาญจนา  สงวนวรพงศ 

 ๒๐๓ นางกาญจนา  สวมชัยภูมิ 

 ๒๐๔ นางสาวกาญจนา  สําราญใจ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๐๕ นางสาวกิตติวรา  เนียมใย 

 ๒๐๖ นางสาวกิติยา  อารีปอม 

 ๒๐๗ นางสาวกิรณา  ยืนยง 

 ๒๐๘ นางกุสุมา  รุกขชาติ 

 ๒๐๙ นางสาวเกตนนิภา  คําสอน 

 ๒๑๐ นางเกศริน  ชื่นตา 

 ๒๑๑ นางสาวเกษรา  สารักษ 

 ๒๑๒ นางสาวเกียรติกัญญา  จันทรกําธร 

 ๒๑๓ นางแกวจิตต  แสงฉายอําไพ 

 ๒๑๔ นางสาวขนิษฐา  ศรีดานอย 

 ๒๑๕ นางสาวขวัญใจ  วิรุฬหชัยพฤาษ 

 ๒๑๖ นางสาวจรรจิรา  เจริญทวีชัย 

 ๒๑๗ นางจรรยา  เซี่ยงปน 

 ๒๑๘ นางสาวจรัสพรรณ  จีนกูล 

 ๒๑๙ นางสาวจอมกมล  ปอสูงเนิน 

 ๒๒๐ นางสาวจันทนา  มณีโชติ 

 ๒๒๑ นางสาวจันทรงาม  ผิวผอง 

 ๒๒๒ นางจันทรแรม  กอแกว 

 ๒๒๓ นางสาวจันทิราพร  กําลังงาม 

 ๒๒๔ นางสาวจารุณี  เวสารัชกร 

 ๒๒๕ นางสาวจารุวรรณ  ปตพี 

 ๒๒๖ นางจําเนียร  อุดปวง 

 ๒๒๗ นางจิตภัต  ทนกลา 

 ๒๒๘ นางจิตรา  เพชรนิล 

 ๒๒๙ นางจิตรา  สรอยทอง 

 ๒๓๐ นางสาวจิตราพร  สวัสดี 

 ๒๓๑ นางจินตนา  มาเพ็ง 

 ๒๓๒ นางสาวจินหนิภา  สุทธาวาส 

 ๒๓๓ นางจิรประภา  พงษพรต 

 ๒๓๔ นางจิราภรณ  ย่ีซาย 

 ๒๓๕ นางจิราภรณ  ฤทธิทักษ 

 ๒๓๖ นางสาวจิราวรรณ  สายดวง 

 ๒๓๗ นางสาวจีนนี่  ไชยสนธิ์ 

 ๒๓๘ นางสาวจีรวรรณ  เปงมา 

 ๒๓๙ นางสาวจุฑาทิพยกุล  แกวทอง 

 ๒๔๐ นางสาวจุฑามาศ  ชื่นเจริญ 

 ๒๔๑ นางสาวจุฑามาศ  พัดทอง 

 ๒๔๒ นางสาวจุฑารัตน  รัตนวัฒนกุล 

 ๒๔๓ นางจุรีพร  ไชยพา 

 ๒๔๔ นางสาวจุฬาธาร  ยะถิ่น 

 ๒๔๕ นางสาวจุฬารัตน  ศิลปชาติ 

 ๒๔๖ นางสาวฉลวย  อัตเจตะนะ 

 ๒๔๗ นางชนัชฎา  ดินแดง 

 ๒๔๘ นางสาวชนิกานต  หมทอง 

 ๒๔๙ นางชนิดา  จันตะ 

 ๒๕๐ นางสาวชนิตา  หนูผ้ึง 

 ๒๕๑ นางชนิศา  คุณสมบัติ 

 ๒๕๒ นางสาวชลธิชา  อินทรพรหม 

 ๒๕๓ นางชลาริน  ภิรักษ 

 ๒๕๔ นางสาวชลิดา  งานรุงเรือง 

 ๒๕๕ นางสาวชอทิพยวรรณ  ชางเย็นฉ่ํา 

 ๒๕๖ นางสาวชัญญา  พันธุชัยยา 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๕๗ นางสาวชุณวิภา  รุงกําจัด 

 ๒๕๘ นางสาวชุลีรัตน  สุวรรณวงษ 

 ๒๕๙ นางสาวเชาวดี  ลิลากุล 

 ๒๖๐ นางสาวโชติรส  ขํานวม 

 ๒๖๑ นางสาวโชติรส  เสียดขุนทด 

 ๒๖๒ นางสาวญาณิกา  มหาโยธารักษ 

 ๒๖๓ นางสาวฐานมาศ  เส็งพัฒ 

 ๒๖๔ นางสาวฐิตกาญจน  ปญญี 

 ๒๖๕ นางสาวฐิติวรดา  ริยาพันธ 

 ๒๖๖ นางสาวณพมาศ  พัฒนศักดิ์ 

 ๒๖๗ นางณัฎฐธิดา  สิงประจิม 

 ๒๖๘ นางสาวณัฏฐณภัฎ  ศาลาจันทร 

 ๒๖๙ นางดณยา  จอกลอย 

 ๒๗๐ นางสาวดรุณี  แกวคํา 

 ๒๗๑ นางสาวดรุณี  ชุมพร 

 ๒๗๒ นางสาวดวงพร  กัณหาพันธ 

 ๒๗๓ นางสาวดอกออ  ปญญา 

 ๒๗๔ นางสาวดารณี  หอทอง 

 ๒๗๕ นางสาวดุษฎี  กิติพัฒนมนตรี 

 ๒๗๖ นางสาวเดือนเต็ม  อุนพระบุ 

 ๒๗๗ นางสาวถาวร  นาดี 

 ๒๗๘ นางสาวทรงลักษณ  ตันติพรวานิชกุล 

 ๒๗๙ นางทวีรัตน  บุญเกิดกูล 

 ๒๘๐ นางสาวทัศนีย  บุญเคลา 

 ๒๘๑ นางทัศนีย  สกาศ 

 ๒๘๒ นางสาวทิพวรรณ  สุบงกฎ 

 ๒๘๓ นางสาวธนวรรณ  โรจนกีรติกานต 

 ๒๘๔ นางสาวธนิสร  นอขุนทด 

 ๒๘๕ นางสาวธมนวรรณ  เจริญสุข 

 ๒๘๖ นางธรรศญา  นิโลบล 

 ๒๘๗ นางสาวธราวดี  เหตุหมัน 

 ๒๘๘ นางธันยพร  จันกรี 

 ๒๘๙ นางธารทิพย  พูนเสมอ 

 ๒๙๐ นางสาวธีรารัตน  บุญทองดี 

 ๒๙๑ นางสาวนงเยาว  จันทรบุญแกว 

 ๒๙๒ นางสาวนงเยาว  ลาภบุญเรือง 

 ๒๙๓ นางนงลักษณ  คงจังหวัด 

 ๒๙๔ นางนบพร  หงษสุวรรณ 

 ๒๙๕ นางนภาภรณ  ตรีสุข 

 ๒๙๖ นางสาวนวลรัตน  ย่ิงเจริญ 

 ๒๙๗ นางสาวนัฎติญาภรณ  สีออน 

 ๒๙๘ นางสาวนันทนภัส  สรรพประเสริฐ 

 ๒๙๙ นางสาวนันทพร  เจดียรัตน 

 ๓๐๐ นางสาวนันทพร  มวงงาม 

 ๓๐๑ นางนันทวัน  จันทรนิยม 

 ๓๐๒ นางสาวนันทิดา  สุรีย 

 ๓๐๓ นางสาวนันทิตา  ดีใหญ 

 ๓๐๔ นางสาวนันธิชา  ตึงสูงเนิน 

 ๓๐๕ นางนัยนา  นาคพิทักษ 

 ๓๐๖ นางสาวนารินทร  อุบลนุช 

 ๓๐๗ นางสาวนิจพร  บุญชวย 

 ๓๐๘ นางสาวนิชานนท  นนทก 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๐๙ นางสาวนิตยา  ถนอมกล่ิน 

 ๓๑๐ นางนิตยา  สมมุติรัมย 

 ๓๑๑ นางสาวนิภาพรรณ  จันทรประดับ 

 ๓๑๒ นางนิภารัตนา  สติมั่น 

 ๓๑๓ นางสาวนิลธิตา  ฟรอมชัยภูมิ 

 ๓๑๔ นางสาวนิศารัตน  สุขใจ 

 ๓๑๕ นางสาวนุชจรี  หุนประเสริฐ 

 ๓๑๖ นางนุชนภา  สมแสวง 

 ๓๑๗ นางนุชรี  พรายแกว 

 ๓๑๘ นางนุสกร  เสนาดี 

 ๓๑๙ นางสาวนุสรา  ทาวแกว 

 ๓๒๐ นางสาวบังอร  สําเริง 

 ๓๒๑ นางสาวบังอร  แสงมะณี 

 ๓๒๒ นางสาวบุญสม  โพธิ์อุน 

 ๓๒๓ นางสาวบุญสิริ  จันทรเหมือน 

 ๓๒๔ นางสาวบุณยานุช  ชมภูนุช 

 ๓๒๕ นางสาวบุปผาชาติ  ดาวเรือง 

 ๓๒๖ นางสาวบุศรา  ศุภชูชัย 

 ๓๒๗ นางบุษราภรณ  พลสวัสดิ์ 

 ๓๒๘ นางสาวเบญจา  ศรีสุภาพ 

 ๓๒๙ นางปนัจชญา  ทองราช 

 ๓๓๐ นางสาวปนัดดา  ชินบุตร 

 ๓๓๑ นางสาวปนัดดา  ปแดง 

 ๓๓๒ นางปภาวดี  ไพชยนต 

 ๓๓๓ นางสาวปภาวริน  ไพรจอก 

 ๓๓๔ นางสาวปมิตา  เดชากิจกีรติ 

 ๓๓๕ นางสาวปรมา  ชัยเพชร 

 ๓๓๖ นางสาวประกาย  สอนอุน 

 ๓๓๗ นางประนอม  ศศิสุทธินานนท 

 ๓๓๘ นางสาวประภานิช  ธุนันทา 

 ๓๓๙ นางสาวประภาพร  กลอมวาจา 

 ๓๔๐ นางปราณี  จารี 

 ๓๔๑ นางปรีชญา  ค้ําชู 

 ๓๔๒ นางปรียา  ชูเสือหึง 

 ๓๔๓ นางสาวปทมาพร  กานแกว 

 ๓๔๔ นางสาวปทมาพร  ใครวานิช 

 ๓๔๕ นางสาวปานฤทัย  ถาเรือน 

 ๓๔๖ นางปานเลขา  วงษวาสน 

 ๓๔๗ นางปาริชาติ  คงแท 

 ๓๔๘ นางสาวปยวรรณ  รอดประชา 

 ๓๔๙ นางสาวปยะดา  มีสมิง 

 ๓๕๐ นางสาวปยะภรณ  ชาติมนตรี 

 ๓๕๑ นางสาวปยาภรณ  แพงไธสงค 

 ๓๕๒ นางผุสดี  ทองขาว 

 ๓๕๓ นางสาวพนารัตน  ตะวันขึ้น 

 ๓๕๔ นางพนิดา  ความสุภาพ 

 ๓๕๕ นางสาวพนิดา  เชื้อบุญมี 

 ๓๕๖ นางสาวพนิดา  พลวรางกูล 

 ๓๕๗ นางสาวพรทิพย  หอมวิวรรธน 

 ๓๕๘ นางสาวพรทิพา  สิงหทอง 

 ๓๕๙ นางสาวพรรณปพร  แกวแดง 

 ๓๖๐ นางพรรณราย  ทังสฤดี 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๖๑ นางสาวพวงพิศ  พันธสําโรง 

 ๓๖๒ นางสาวพัชรินทร  นันทากุล 

 ๓๖๓ นางสาวพัชรี  พวงนิล 

 ๓๖๔ นางสาวพัฒชรี  จันทโชติ 

 ๓๖๕ นางสาวพัทธวรรณ  พนาจันทร 

 ๓๖๖ นางพิกุลทอง  ปาสาโก 

 ๓๖๗ นางพิมพรรณ  แกวเนิน 

 ๓๖๘ นางสาวพิสมัย  สมวงศ 

 ๓๖๙ นางสาวพุชดี  เสาองค 

 ๓๗๐ นางเพ็ญศรี  จันทพิมพ 

 ๓๗๑ นางเพ็ญศรี  ธรรมศิริ 

 ๓๗๒ นางเพ็ญศรี  เรืองแกว 

 ๓๗๓ นางสาวไพจิตต  จันทรมาตย 

 ๓๗๔ นางไพรัตน  คําแหง 

 ๓๗๕ นางสาวฟองรัตน  อักษรนิตย 

 ๓๗๖ นางสาวภัทธิรา  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๗๗ นางสาวภัทรา  แสงสวาง 

 ๓๗๘ นางสาวภาณี  ถิ่นจันทร 

 ๓๗๙ นางสาวภาวิณี  บุญแจง 

 ๓๘๐ นางสาวมทิรา  สารณรงค 

 ๓๘๑ นางสาวมลฤดี  บัวจันทร 

 ๓๘๒ นางสาวมลวิกา  ผูแสนทอง 

 ๓๘๓ นางสาวมะลิ  เพ็ชรขาว 

 ๓๘๔ นางสาวมาริษา  รมฉัตรเวทย 

 ๓๘๕ นางสาวมิ่งขวัญ  เนตรศิริ 

 ๓๘๖ นางสาวมีนา  มิ่งขวัญ 

 ๓๘๗ นางสาวยุพิน  ดวงแดง 

 ๓๘๘ นางยุวดี  ไชยวุฒิ 

 ๓๘๙ นางสาวเยาวเรช  นามวิจิตร 

 ๓๙๐ นางเยาวลักษณ  จินดามณี 

 ๓๙๑ นางสาวรองรัตน  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๙๒ นางสาวรัชฎาพร  พุฒตรง 

 ๓๙๓ นางสาวรัชนี  นวลจีน 

 ๓๙๔ นางสาวรัชนี  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๓๙๕ นางรัญจวน  กองสมุทร 

 ๓๙๖ นางสาวรัดเกลา  เกษมสุข 

 ๓๙๗ นางสาวรัตนา  หลําเนียม 

 ๓๙๘ นางสาวราวดี  แกวหาญ 

 ๓๙๙ นางสาวรุงนภา  ชัยสนาม 

 ๔๐๐ นางสาวเรณู  สุขเปยม 

 ๔๐๑ นางเรวดี  ทองแยม 

 ๔๐๒ นางสาวฤทัย  วงษประดิษฐ 

 ๔๐๓ นางสาวลฎาภา  ทองประยูร 

 ๔๐๔ นางสาวลออ  เพ็งเมือง 

 ๔๐๕ นางสาวละอองดาว  สาระพันธ 

 ๔๐๖ นางสาวลัดดา  ประสมศักดิ์ 

 ๔๐๗ นางวนิดา  ชยัมภร 

 ๔๐๘ นางสาววนิดา  สุขาบูรณ 

 ๔๐๙ นางวรง  โฉมวิไลลักษณ 

 ๔๑๐ นางสาววรภัทร  จุลศักดิ์ 

 ๔๑๑ นางสาววรรฒณา  อูนาค 

 ๔๑๒ นางสาววรรณา  ศศิสนธิ์ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๑๓ นางสาววรรณา  บรรจงทรัพย 

 ๔๑๔ นางสาววรรณา  หอมสุวรรณ 

 ๔๑๕ นางวรรณี  เมฆโสภณ 

 ๔๑๖ นางวรลักษณ  เจริญตะขิน 

 ๔๑๗ นางสาววรัญญา  กันจาด 

 ๔๑๘ นางสาววรางคณา  ศักดิ์ศรี 

 ๔๑๙ นางสาววรางคณา  สวางอารมณ 

 ๔๒๐ นางสาววราภรณ  เลาชู 

 ๔๒๑ นางสาววราภรณ  สารชาติ 

 ๔๒๒ นางวราภรณ  หมั่นดี 

 ๔๒๓ นางวริยา  ระเบียบแหวน 

 ๔๒๔ นางสาววลัยรัตน  ชํานิยันต 

 ๔๒๕ นางวลินยา  จันตะมา 

 ๔๒๖ นางสาววลีพร  สมรภูมิ 

 ๔๒๗ นางสาววลีพร  สาระ 

 ๔๒๘ นางสาววัชราภรณ  คําสุ 

 ๔๒๙ นางวัชรินทร  นิกรบัว 

 ๔๓๐ นางวันเพ็ญ  สายาคม 

 ๔๓๑ นางสาววัลยา  บุญเกษม 

 ๔๓๒ นางสาววัลลภา  ปุยมณี 

 ๔๓๓ นางวาณี  ฉอสวัสดิ์ 

 ๔๓๔ นางสาววาสนา  เผือกภูมิ 

 ๔๓๕ นางสาววิภา  เอี่ยมพรรัตน 

 ๔๓๖ นางสาววิมลรัตน  มวลจุมพล 

 ๔๓๗ นางวิยะภา  รักชาติ 

 ๔๓๘ นางสาววิลาสินี  มีจิตร 

 ๔๓๙ นางสาววิไลพร  เชิญขวัญมา 

 ๔๔๐ นางวิไลรัตน  กิตติวิริยะ 

 ๔๔๑ นางสาววีรยา  มีสัตย 

 ๔๔๒ นางสาววีริศา  ชัยโรจน 

 ๔๔๓ นางสาวศรัญญา  วรศาสตร 

 ๔๔๔ นางสาวศรัญญา  สีหะรักษ 

 ๔๔๕ นางศศิธร  อุตรวิเชียร 

 ๔๔๖ นางสาวศหัธยา  ล่ิวศรี 

 ๔๔๗ นางสาวศิราณี  สีฉิม 

 ๔๔๘ นางสาวศิราพรรณ  ทองพิทักษ 

 ๔๔๙ นางสาวศิริกาญจน  เกิดพร 

 ๔๕๐ นางสาวศิริผกาพรรณ  พรหมจอม 

 ๔๕๑ นางศิริพร  บัวคอม 

 ๔๕๒ นางสาวศิริพร  วิเศษจุมพล 

 ๔๕๓ นางสาวศิริมา  กลับฝง 

 ๔๕๔ นางศิริวรรณ  คงสวัสดิ์ 

 ๔๕๕ นางสาวศิริวรรณ  บุญเรือง 

 ๔๕๖ นางสาวศิริวรรณ  เหลืองชูศักดิ์ 

 ๔๕๗ นางศุภกร  สุหรายมาตร 

 ๔๕๘ นางสาวศุภลักษณ  ทองไสย 

 ๔๕๙ นางสงวน  วงศศรี 

 ๔๖๐ นางสาวสถาพร  สุวรรณพันธ 

 ๔๖๑ นางสาวสมจิตร  แสงแจม 

 ๔๖๒ นางสาวสมใจ  ชาญแท 

 ๔๖๓ นางสมบูรณ  หลําสาย 

 ๔๖๔ นางสมปรารถนา  อรรถหิรัญ 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๖๕ นางสาวสมพร  ใหมออง 

 ๔๖๖ นางสมพิศ  สุวรรณ 

 ๔๖๗ นางสาวสมพิศ  แสงเพ็ง 

 ๔๖๘ นางสาวสมร  ภูงามดาว 

 ๔๖๙ นางสาวสมศรี  ปางกาง 

 ๔๗๐ นางสาวสมศรี  วงษพิชัย 

 ๔๗๑ นางสมัญญา  กุลงามกิ่ม 

 ๔๗๒ นางสาวสรัชวัน  ทรงอารมภ 

 ๔๗๓ นางสาวสโรชา  ศรีพิพัฒน 

 ๔๗๔ นางสาวสลิตา  สุสิงห 

 ๔๗๕ นางสาวสวางจิตต  สะและ 

 ๔๗๖ นางสาวสาคร  จันทรทองอุน 

 ๔๗๗ นางสาวสายทอง  บัวเงิน 

 ๔๗๘ นางสาวสายฝน  ทองจันทร 

 ๔๗๙ นางสาวสาล่ี  มีออน 

 ๔๘๐ นางสาล่ี  ลอมวงษ 

 ๔๘๑ นางสาวสาวิตรี  แกวหะณุ 

 ๔๘๒ นางสาวสําราญ  กองเวียง 

 ๔๘๓ นางสําราญ  ภักดิ์วาป 

 ๔๘๔ นางสาวสําราญ  เอี่ยมกล่ัน 

 ๔๘๕ นางสาวสิริกานต  แซแต 

 ๔๘๖ นางสาวสิริพร  สงวนรัตน 

 ๔๘๗ นางสิริพัฒน  กอเซ็ม 

 ๔๘๘ นางสาวสิริวรรณ  มากตาย 

 ๔๘๙ นางสาวสีสุนันทา  เสือโรจน 

 ๔๙๐ นางสุกัญญา  เจริญสุข 

 ๔๙๑ นางสาวสุกัญญา  เมฆสวัสดิ์ 

 ๔๙๒ นางสาวสุกัญญา  สุริยะฉาย 

 ๔๙๓ นางสาวสุกัญญา  หลําผาสุข 

 ๔๙๔ นางสุกัญญา  อินตานวล 

 ๔๙๕ นางสาวสุจิณณา  ภูจันทร 

 ๔๙๖ นางสาวสุจิตรา  เอี่ยมสําอางค 

 ๔๙๗ นางสาวสุดถวิล  ไสยะหุต 

 ๔๙๘ นางสาวสุดา  กระจาง 

 ๔๙๙ นางสุดา  ไกรเกรอะ 

 ๕๐๐ นางสาวสุดา  สารักษ 

 ๕๐๑ นางสุดารัตน  เอี่ยมชาวนา 

 ๕๐๒ นางสาวสุทิศา  บัวขาว 

 ๕๐๓ นางสาวสุธาสิณี  ล่ิมรัตน 

 ๕๐๔ นางสุนันต  อินทลี 

 ๕๐๕ นางสาวสุนันท  โพโต 

 ๕๐๖ นางสาวสุนิสา  สาระอาภรณ 

 ๕๐๗ นางสาวสุภา  ไกรผล 

 ๕๐๘ นางสุภาพร  เอมดิษฐ 

 ๕๐๙ นางสาวสุภาพรรณ  อูเงิน 

 ๕๑๐ นางสาวสุภาภรณ  จอยเจริญ 

 ๕๑๑ นางสุภารัตน  ทองแกว 

 ๕๑๒ นางสาวสุภาวดี  ศรีคุณ 

 ๕๑๓ นางสาวสุมาลี  นามโคตร 

 ๕๑๔ นางสาวสุมาลี  อัตเจตะนะ 

 ๕๑๕ นางสุระวดี  เปยทอง 

 ๕๑๖ นางสาวสุรีรัตน  เมี่ยงมุกข 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๑๗ นางสุรีวรรณ  รอยศรี 

 ๕๑๘ นางสุลาวรรณ  มั่งสูงเนิน 

 ๕๑๙ นางสาวสุหัถยา  ไชยรัมย 

 ๕๒๐ นางสาวเสาวคนธ  บุญยะวันตัง 

 ๕๒๑ นางสาวเสาวนีย  จ่ันสกุล 

 ๕๒๒ นางสาวโสภิดา  แดงวิไล 

 ๕๒๓ นางสาวหงสลดา  นาคฉ่ํา 

 ๕๒๔ นางสาวอมรพรรณ  ฤทธิพรัด 

 ๕๒๕ นางสาวอรวรรณ  จิรัฐจินดางกูร 

 ๕๒๖ นางอรษา  อิ้มแตง 

 ๕๒๗ นางสาวอรสา  สังขเงิน 

 ๕๒๘ นางสาวอรอนงค  ระเวงกัลย 

 ๕๒๙ นางสาวอรุณรัตน  อัมพวา 

 ๕๓๐ นางสาวอังคณา  ทิพยโอสถ 

 ๕๓๑ นางสาวอัจฉรา  วรรธนะพินทุ 

 ๕๓๒ นางสาวอัจฉรี  สิงหโต 

 ๕๓๓ นางสาวอัจราวรรณ  ธีระเพ็ญแสง 

 ๕๓๔ นางสาวอัญเชิญ  จงจิตร 

 ๕๓๕ นางอัญเชิญ  พัดขุนทด 

 ๕๓๖ นางสาวอัมพร  บุญสุข 

 ๕๓๗ นางสาวอัมพิกา  เคนศรี 

 ๕๓๘ นางสาวอัมพิกา  โตสวัสดิ์ 

 ๕๓๙ นางอารีรัตน  รัตนบุษยาพร 

 ๕๔๐ นางอาลยา  ภักดี 

 ๕๔๑ นางสาวอินทิรา  ฉิมเอี่ยม 

 ๕๔๒ นางสาวอิ่มสุข  สุริยาประสิทธิ์ 

 ๕๔๓ นางสาวอุบล  วงษภูธรณ 

 ๕๔๔ นางสาวอุบลรัตน  บัวเผ่ือน 

 ๕๔๕ นางอุบลรัตน  พูลพุฒ 

 ๕๔๖ นางสาวอุบลวรรณ  ทองชั่ง 

 ๕๔๗ นางอุบลวรรณ  สุขวัฒนกุล 

 ๕๔๘ นางสาวอุบาสวรรค  สวางใจ 

 ๕๔๙ นางสาวอุษณีย  งามศักดิ์ 

 ๕๕๐ นางสาวอุษา  แสงทอง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๗  ราย) 

 ๑ นายจีรวัช  เรืองบุตร 

 ๒ นายเจริญ  วาสแดง 

 ๓ นายชนันู  นาคเอก 

 ๔ นายชนาธิป  ไลเลิศ 

 ๕ นายชัยราช  หยุยลือ 

 ๖ นายชุมพล  เกิดภิบาล 

 ๗ นายเด็ด  ออนหวาน 

 ๘ นายตอศักดิ์  ชื่นชีพ 

 ๙ นายนิวัฒน  จันทะจวง 

 ๑๐ นายนิอาเรฟ  บินนิโซะ 

 ๑๑ นายพยุทธ  เขียวเขิน 

 ๑๒ นายพฤกษศิลป  ธรรมใจ 

 ๑๓ นายไพทูล  บัวคอม 

 ๑๔ นายราเมศ  เวียงนนท 

 ๑๕ นายเรืองศักดิ์  ใจเย็น 

 ๑๖ นายวิรัตน  สันแอ 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๗ นายสมชาย  สังขออนดี 

 ๑๘ นายสมร  เขียวในวัง 

 ๑๙ นายสมศักดิ์  ขุนชุมภู 

 ๒๐ นายสุรพจน  ชินไชยชนะ 

 ๒๑ นายเสรี  ทองคํา 

 ๒๒ นายใหม  พรมศรี 

 ๒๓ นายอิสเรศ  ทองคํา 

 ๒๔ นายอุดม  รอดกลาง 

 ๒๕ นายอุดร  บานเย็น 

 ๒๖ นายอุเทน  บํารุงราษฎร 

 ๒๗ นางกรองจิตต  เปล่ียนพิทักษ 

 ๒๘ นางการนสินันท  กล่ินจันทร 

 ๒๙ นางขนิษฐา  ไชยโย 

 ๓๐ นางขวัญจิตร  จันเพ็ง 

 ๓๑ นางสาวขวัญตา  ไชยทิพย 

 ๓๒ นางจินตนา  ย่ิงคิด 

 ๓๓ นางจิรวัฒน  นนทคําวงศ 

 ๓๔ นางสาวจิราสินี  แยมศรี 

 ๓๕ นางเชอรี่  เถาวัลย 

 ๓๖ นางสาวดรุณี  ปาทองเย็น 

 ๓๗ นางสาวดวงนภา  ฉัตรอภิวันท 

 ๓๘ นางสาวดวงพร  สีแกวอินทร 

 ๓๙ นางดารณี  ปญญาปา 

 ๔๐ นางสาวธานีรัตน  ใบลําใย 

 ๔๑ นางนงลักษณ  ฮวดควน 

 ๔๒ นางสาวนิภา  อุปถัมภ 

 ๔๓ นางบุปผา  สกุลงาม 

 ๔๔ นางพัชรินทร  มาตรนอก 

 ๔๕ นางสาวเพ็ญศรี  ชะโกทอง 

 ๔๖ นางสาวมณี  เอกจีน 

 ๔๗ นางมนฤดี  เผ่ือนสุริยา 

 ๔๘ นางมาเรียม  บัวเอี่ยม 

 ๔๙ นางมาเรียม  รัตนวิกรม 

 ๕๐ นางมาลินี  โสตะบรรณ 

 ๕๑ นางสาวยุพาพร  ปานปูน 

 ๕๒ นางเย็นจิตต  เผ่ือคง 

 ๕๓ นางรุงรัตน  อําพันมณี 

 ๕๔ นางสาววรรณวิสา  ทองขาว 

 ๕๕ นางสาววรรณา  ศรีสุดตา 

 ๕๖ นางสาววรรตัน  อินทรโคกสูง 

 ๕๗ นางวันทนา  จันมีศรี 

 ๕๘ นางวันทนา  มีนิล 

 ๕๙ นางสาววิมลรัตน  ราชสีหสุข 

 ๖๐ นางศิลปสุภา  วงษยอด 

 ๖๑ นางสมสมัย  บํารุงสุข 

 ๖๒ นางสาวสายฝน  กลัดเจริญ 

 ๖๓ นางสาวสิริพร  ชมพูนุช 

 ๖๔ นางสาวสิริพร  นิพพาน 

 ๖๕ นางสาวสิริลักษณ  อุไรศิริ 

 ๖๖ นางสาวสุนิสา  แสนพลเมือง 

 ๖๗ นางสาวสุรีย  อินจันทร 

 ๖๘ นางสุวรรณี  แดงนาวา 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๖๙ นางเสาวลักษณ  รัตนพันธ 

 ๗๐ นางสาวอรชอน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๑ นางออมใจ  ขําสาย 

 ๗๒ นางอัจฉรา  แจมศรี 

 ๗๓ นางอัมพร  ไชยนาม 

 ๗๔ นางอัมพร  ล้ิมสกุล 

 ๗๕ นางอารีย  เสียงกลอม 

 ๗๖ นางอุทัยวรรณ  สุนทรเสนาะ 

 ๗๗ นางอุไรวรรณ  ลาสะมอ 

กรมวิชาการเกษตร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๖๕  ราย) 

 ๑ นายกมล  ตางใจ 

 ๒ นายกิตติชัย  แซยาง 

 ๓ นายเกษม  ชูสอน 

 ๔ นายขจรศักดิ์  คาขาย 

 ๕ นายขวัญชัย  รัตนมงคล 

 ๖ นายจตุพงษ  ศิริรัตน 

 ๗ นายจตุพล  มีพืชน 

 ๘ นายจักรพงศ  อมรทรัพย 

 ๙ นายจักรพงษ  บริสุทธิ์ 

 ๑๐ นายจัตุรัส  กั้นสกุล 

 ๑๑ นายจาตุรงค  จอดดวงจันทร 

 ๑๒ นายจําแลง  เท่ียงตรง 

 ๑๓ นายจิรวัฒน  แสงฉายา 

 ๑๔ นายจิรศักดิ์  ทองกาศรี 

 ๑๕ นายจีระศักดิ์  ตรีอัมพร 

 ๑๖ นายเจิม  จาบประโคน 

 ๑๗ นายเฉลิมพล  ชุมเชยวงศ 

 ๑๘ นายชนะรบ  คําพับ 

 ๑๙ นายชลิต  เอี่ยมสําลี 

 ๒๐ นายชัยพร  ยศมาดี 

 ๒๑ นายชัยรัตน  หมั่นการ 

 ๒๒ นายชัยวัฒน  กะการดี 

 ๒๓ นายชัยวุธ  เหมะธุลิน 

 ๒๔ นายชาญวุฒิ  วิถี 

 ๒๕ นายชํานาญ  เหวขุนทด 

 ๒๖ นายชิระวุฒิ  อยูสุข 

 ๒๗ นายชุมพร  ใจสาม 

 ๒๘ นายชูเกียรติ  ผาบจันดา 

 ๒๙ นายชูชาติ  ปดประทุม 

 ๓๐ นายเชน  เทพสกุล 

 ๓๑ นายเชวง  กอุพาณิชานนท 

 ๓๒ นายโชคดี  เรืองนาม 

 ๓๓ นายไชยศิลป  ภูจําเนียร 

 ๓๔ นายฑีประพันธ  นอยอินทร 

 ๓๕ นายณพงษ  วสยางกูร 

 ๓๖ นายณรงค  ยอนใจทัน 

 ๓๗ นายณรงคศักดิ์  ศรีสุวอ 

 ๓๘ นายณัฐพล  มากทา 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๙ นายดุสิต  คํานนท 

 ๔๐ นายเดชา  เกิดแกว 

 ๔๑ นายเดชา  ยอดอุทา 

 ๔๒ นายตุลยุทธ  นุชธิสาร 

 ๔๓ นายทนงศักดิ์  สุวรรณวงศ 

 ๔๔ นายทรงวุธ  สุดหลา 

 ๔๕ นายทวีป  อยูมวง 

 ๔๖ นายทวีพงษ  ขุนเพชร 

 ๔๗ นายทศพร  หูสันเทียะ 

 ๔๘ นายทองสุข  ภูผาศรี 

 ๔๙ นายทินกร  ธานี 

 ๕๐ นายทินกร  พลชา 

 ๕๑ นายเทพกรณ  ดีอุโมงค 

 ๕๒ นายเทวินทร  พันธสวาง 

 ๕๓ นายธวัชชัย  มิ่งเมือง 

 ๕๔ นายธีรวัฒน  พิทักษสายธาร 

 ๕๕ นายธีรศักดิ์  บุญจันทร 

 ๕๖ นายธีระ  นาคา 

 ๕๗ นายธีระยุทธ  กฤษณา 

 ๕๘ นายธีระยุทธ  อุดมสันติสุข 

 ๕๙ นายนครินทร  โพธาสินธ 

 ๖๐ นายนพดล  สีออน 

 ๖๑ นายนพพร  เทียนทอง 

 ๖๒ นายนภัส  ย้ิมกรุง 

 ๖๓ นายนิกร  วงพระจันทร 

 ๖๔ นายนิคม  ขีดวัน 

 ๖๕ นายนิติกรณ  ทองดี 

 ๖๖ นายนิพัท  คัดฆลัด 

 ๖๗ นายนุกูลกิจ  วิศวเดโชชัย 

 ๖๘ นายบรรเจิด  สาลีผล 

 ๖๙ นายบัญชา  พรสิงห 

 ๗๐ นายบัลลังก  อุบลวัชรินทร 

 ๗๑ นายบุญเชิด  แกวสิทธิ์ 

 ๗๒ นายบุญมี  เสียงเพราะ 

 ๗๓ นายปกรณ  สุกทอง 

 ๗๔ นายปฏิพัทธ  บุษยปฐมกุล 

 ๗๕ นายปฐม  มณีนิตย 

 ๗๖ นายประภาส  จันทรเอียด 

 ๗๗ นายประยุทธ  สีสวยหูต 

 ๗๘ นายประยุทธ  หมอดี 

 ๗๙ นายประสาน  พรสนิทกุล 

 ๘๐ นายประสิทธิ์  เทียรสวัสดิ์ 

 ๘๑ นายประเสริฐ  ธนาปยเศรษฐ 

 ๘๒ นายประเสริฐ  มาสมซา 

 ๘๓ นายปรีชา  ภูสีเขียว 

 ๘๔ นายปรีดา  เรืองบุญ 

 ๘๕ นายผดุงค  ทุงสาม 

 ๘๖ นายผดุงพล  พาหุรัตน 

 ๘๗ นายพงศเทพ  เชยชม 

 ๘๘ นายพงษระพี  พุทธลีลาศ 

 ๘๙ นายพงษศักดิ์  สุรินทร 

 ๙๐ นายพรเทพ  พวงสุวรรณ 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๑ นายพันธศักดิ์  สุขทัศน 

 ๙๒ นายพันเลิศ  กัลยา 

 ๙๓ นายพัสกร  พรหมเทวา 

 ๙๔ นายพิชิต  พุฒศิริ 

 ๙๕ นายพิเชษฐ  ทะสวัสดิ์ 

 ๙๖ นายพิเชษฐ  เหลาทอง 

 ๙๗ นายพิทักษ  วิเชียรนรา 

 ๙๘ นายพิพัฒน  สิงหขาว 

 ๙๙ นายพิพิธ  ถูระวัน 

 ๑๐๐ นายพิษณุ  สุวรรณพรรค 

 ๑๐๑ นายพีรวัฒน  รัตนชัยประสิทธิ์ 

 ๑๐๒ นายไพฑูรย  สนสรอย 

 ๑๐๓ นายไพฑูลย  ไชยฮาต 

 ๑๐๔ นายไพทูรย  ประทุมรุง 

 ๑๐๕ นายไพบูลย  แกวหาญ 

 ๑๐๖ นายไพโรจน  ออนบุญ 

 ๑๐๗ นายมนตชัย  คงสมโอษฐ 

 ๑๐๘ นายมนตชัย  อินทรทาอิฐ 

 ๑๐๙ นายมนตรี  ขันธวิสูตร 

 ๑๑๐ นายมนตรี  จิตรรักษา 

 ๑๑๑ นายมนตรี  ยอดทอง 

 ๑๑๒ นายมวย  โสภาไฮ 

 ๑๑๓ นายมัฆวังส  บุญนาค 

 ๑๑๔ นายมานิตย  สุขนิมิตร 

 ๑๑๕ นายมีนา  จริงจิตร 

 ๑๑๖ นายยุทธนา  ประมาณ 

 ๑๑๗ นายยุทธศักดิ์  สมคะเน 

 ๑๑๘ นายรณกิจ  มูลหลา 

 ๑๑๙ นายรวม  ฟกทอง 

 ๑๒๐ นายเริงฤทธิ์  คุปตกาญจนากุล 

 ๑๒๑ นายเลิศชาย  วังคะฮาด 

 ๑๒๒ นายวชิรวิชญ  บุษบา 

 ๑๒๓ นายวรศักดิ์  ราชสงฆ 

 ๑๒๔ นายวัชรภูมิ  ขันอาษา 

 ๑๒๕ นายวันชัย  พันธุโยธิน 

 ๑๒๖ นายวัลลภ  นาอนันต 

 ๑๒๗ นายวิจิต  โสภา 

 ๑๒๘ นายวิชัย  แสนรัมย 

 ๑๒๙ นายวิชาญ  ประเสริฐ 

 ๑๓๐ นายวิชาญ  สมาธิ 

 ๑๓๑ นายวิชิต  ออนจันทร 

 ๑๓๒ นายวิเชียร  ธรรมสิทธิ์ 

 ๑๓๓ วาที่รอยตรี  วิเชียร  หมีนิ่ม 

 ๑๓๔ นายวิญู  อดุลยรัตนพันธ 

 ๑๓๕ นายวิทยา  ทองรินทร 

 ๑๓๖ นายวิทยา  ลีลากุด 

 ๑๓๗ นายวิทวัส  อิ่มรส 

 ๑๓๘ นายวินัย  ดงแดง 

 ๑๓๙ นายวิเนตร  กอนพิลา 

 ๑๔๐ นายวิรัช  อะโน 

 ๑๔๑ นายวิโรจน  พรหมศรี 

 ๑๔๒ นายวิลเล่ียม  ดวงบาล 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๔๓ นายวิลักษณ  สุนทรรัตนเวช 

 ๑๔๔ นายวิเศษ  จันโสดา 

 ๑๔๕ นายวีรพัฒน  พัฒนศิริ 

 ๑๔๖ นายวีรยุทธ  ดัดตนรัมย 

 ๑๔๗ นายวีรศักดิ์  ขุนชํานาญ 

 ๑๔๘ นายวีระชัย  องอาจ 

 ๑๔๙ นายวีระโชติ  ธวัชวงษ 

 ๑๕๐ นายวีระพงษ  สมใจ 

 ๑๕๑ นายวีระพงษ  หีตเพ็ง 

 ๑๕๒ นายวีระพล  พิพัฒน 

 ๑๕๓ นายวีระศักดิ์  แสงจําปา 

 ๑๕๔ นายวุฒินันท  ผาบสิมมา 

 ๑๕๕ นายศักดิ์ชัย  ศรีสมบัติ 

 ๑๕๖ นายศักดิ์ดา  คําหลวง 

 ๑๕๗ นายศักดิ์ดา  อนุญาหงษ 

 ๑๕๘ วาที่รอยตรี  ศิริวิมล  ซื่อจริง 

 ๑๕๙ นายศิวณัฐ  พลปถพี 

 ๑๖๐ นายศุภวัฒน  พันธุพณาสกุล 

 ๑๖๑ นายศุภวัฒน  ฤทธิแดง 

 ๑๖๒ นายศุภเวช  เกตุชาญวิทย 

 ๑๖๓ นายสถาพร  จันโดน 

 ๑๖๔ นายสมคิด  เมฆนิล 

 ๑๖๕ นายสมบัติ  คุณยศย่ิง 

 ๑๖๖ นายสมบัติ  ภูนาเมือง 

 ๑๖๗ นายสมบูรณ  สุภเสถียร 

 ๑๖๘ นายสมประสงค  ทาโพธิ์ 

 ๑๖๙ นายสมพงษ  ยอดสงา 

 ๑๗๐ นายสมพร  ดิษเจริญ 

 ๑๗๑ นายสมโภชน  กิ่งรัตนะ 

 ๑๗๒ นายสมยศ  คําวิเศษณ 

 ๑๗๓ นายสมศักดิ์  จําปหอม 

 ๑๗๔ นายสมศักดิ์  พ่ึงกัน 

 ๑๗๕ นายสมศักดิ์  รักแจง 

 ๑๗๖ นายสมหวัง  คําดี 

 ๑๗๗ นายสมัชชา  อองกี่ 

 ๑๗๘ นายสมิทธิ์  อยูเอี่ยม 

 ๑๗๙ นายสยาม  แกวสวาง 

 ๑๘๐ นายสรายุทธ  ชวงพิมพ 

 ๑๘๑ นายสราวิทย  ภิบาลจอมมี 

 ๑๘๒ นายสราวุธ  เงินฝรั่ง 

 ๑๘๓ นายสัญญา  วิจิตรเนตร 

 ๑๘๔ นายสานิต  สายทอง 

 ๑๘๕ นายสารัฐ  ไกรยศ 

 ๑๘๖ นายสาโรจน  ตันกิจเจริญ 

 ๑๘๗ นายสําราญ  ทองคํา 

 ๑๘๘ นายสุชาติ  ชูศรี 

 ๑๘๙ นายสุดเขต  ทองกลัด 

 ๑๙๐ นายสุทธิพันธ  สุวรรณสวาง 

 ๑๙๑ นายสุทัศน  กาวิโล 

 ๑๙๒ นายสุนทร  ชูขาว 

 ๑๙๓ นายสุนทร  เชื้อวังคํา 

 ๑๙๔ นายสุนทร  หอมหวาน 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๙๕ นายสุพจน  สุขใส 

 ๑๙๖ นายสุรศักดิ์  กาสา 

 ๑๙๗ นายสุรสิทธิ์  วารีย 

 ๑๙๘ นายสุรินทร  สุขศิริ 

 ๑๙๙ นายสุริยงค  เรืองไพศาล 

 ๒๐๐ นายสุริยนต  ภาชนะวรรณ 

 ๒๐๑ นายสุริยะ  เกาะมวงหมู 

 ๒๐๒ นายสุริยัน  มิสกร 

 ๒๐๓ นายเสงี่ยม  ไผลอม 

 ๒๐๔ นายเสถียร  หลอทอง 

 ๒๐๕ นายเสรี  ดีรัตน 

 ๒๐๖ นายเสรี  ตูดํา 

 ๒๐๗ นายอดิศักดิ์  แข็งกลา 

 ๒๐๘ นายอดิศักดิ์  สายนภา 

 ๒๐๙ นายอดุลย  ปองเศษ 

 ๒๑๐ นายอดุลย  ภูน้ําเย็น 

 ๒๑๑ นายอนุทธัต  อูหิรัญ 

 ๒๑๒ นายอนุพงษ  สีหะวงษ 

 ๒๑๓ นายอนุรัตน  ใจซื่อ 

 ๒๑๔ นายอนุสรณ  โชติชื่น 

 ๒๑๕ นายอารมย  แกวละเอียด 

 ๒๑๖ นายอํานาจ  รุงจรูญ 

 ๒๑๗ นายอินทรวัชร  พันธุโชค 

 ๒๑๘ นายอุทิศ  รุงแจง 

 ๒๑๙ นางกนกพรรณ  ยังมณี 

 ๒๒๐ นางกนกวรรณ  ภูตองลม 

 ๒๒๑ นางกนกสิริ  ปาสาจัง 

 ๒๒๒ นางสาวกมลทิพย  บูรณสุคนธ 

 ๒๒๓ นางกมลทิพย  สุขเสริม 

 ๒๒๔ นางสาวกรองจิตต  ศรีงาม 

 ๒๒๕ นางกฤตติกา  ขนิษฐทอง 

 ๒๒๖ นางกฤติมา  วงศไพศาลลักษณ 

 ๒๒๗ นางกอบกุล  กัณฑษา 

 ๒๒๘ นางสาวกัญญาภัค  ตาแกว 

 ๒๒๙ นางสาวกัลยา  วงศสุวรรณ 

 ๒๓๐ นางสาวกาญจนา  ดวงทิพย 

 ๒๓๑ นางสาวกาญจนา  พรหมขจร 

 ๒๓๒ นางกุลชริกา  กําไร 

 ๒๓๓ นางสาวกุลปริยา  นาเมืองรักษ 

 ๒๓๔ นางสาวสกุลรัตน  ไตรมรรค 

 ๒๓๕ นางเกตุวิไล  พุทธรักษา 

 ๒๓๖ นางเกศสุดา  ศิริวรรณ 

 ๒๓๗ นางสาวเกษร  มูสิกะ 

 ๒๓๘ นางขนิษฐา  นิยากาศ 

 ๒๓๙ นางสาวคณางค  สมผล 

 ๒๔๐ นางเครือมาศ  จารุสมบัติ 

 ๒๔๑ นางสาวจตุพร  สิงหโต 

 ๒๔๒ นางสาวจรัญญา  สูนพงศ 

 ๒๔๓ นางจรีพรรณ  เรืองฉาย 

 ๒๔๔ นางสาวจันทนา  กล่ินกมล 

 ๒๔๕ นางสาวจันทรจิรา  ตาจุมปา 

 ๒๔๖ นางสาวจันทรจิรา  ศรีธรรม 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๔๗ นางสาวจันทรไทย  อุปพงษ 

 ๒๔๘ นางสาวจันทรพิศ  เดชหามาตย 

 ๒๔๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  ยมนา 

 ๒๕๐ นางสาวจาระนัย  ทัดทอง 

 ๒๕๑ นางสาวจารุดา  แสงโทโพ 

 ๒๕๒ นางสาวจารุวรรณ  กอนใส 

 ๒๕๓ นางสาวจารุวรรณ  ตันเกียง 

 ๒๕๔ นางสาวจําลอง  เข็มทอง 

 ๒๕๕ นางสาวจิตติมา  เพ็ชพราว 

 ๒๕๖ นางสาวจินตนา  จีระมนต 

 ๒๕๗ นางจินตนาพร  เพียสา 

 ๒๕๘ นางจิรพรรณ  จันทรรุง 

 ๒๕๙ นางสาวจิรวรรณ  ถาวรรักษ 

 ๒๖๐ นางสาวจิระนันท  โพธิ์พัฒน 

 ๒๖๑ นางสาวจิราพร  ลําดับพังค 

 ๒๖๒ นางจีรพรรณ  พนาลิกุล 

 ๒๖๓ นางจุฑามาศ  พันโนลิต 

 ๒๖๔ นางสาวจุฑารัตน  เศรษฐวัชราวนิช 

 ๒๖๕ นางสาวจุฑารัตน  อินทสุทธิ์ 

 ๒๖๖ นางจุตติพร  ปญสุรินทร 

 ๒๖๗ นางแจมนภา  คําฝน 

 ๒๖๘ นางฉลองรัฐ  ตรีบํารุง 

 ๒๖๙ นางสาวฉวีวรรณ  เต็งนอย 

 ๒๗๐ นางฉวีวรรณ  บุญทน 

 ๒๗๑ นางสาวชนกนาถ  ใบเกตุ 

 ๒๗๒ นางสาวชนิกานต  ปยะศิริภัณฑ 

 ๒๗๓ นางชนิดา  เตียะเพชร 

 ๒๗๔ นางสาวชลิดา  พีรานนท 

 ๒๗๕ นางสาวชอทิพ  ศิริวัฒน 

 ๒๗๖ นางชออน  พรหมสังคหะ 

 ๒๗๗ นางสาวชัญญา  สมณา 

 ๒๗๘ นางสาวชัญญานุช  สิงคมณี 

 ๒๗๙ นางสาวชุติมา  มะมิน 

 ๒๘๐ นางญาณิศา  ทรัพยพวง 

 ๒๘๑ นางสาวญาดา  ตันอารีย 

 ๒๘๒ นางสาวฐิติมา  สายทอง 

 ๒๘๓ นางฐิศานาฎ  ทิมทอง 

 ๒๘๔ นางสาวณัชชาทันต  บุรินทรรัตนโชติ 

 ๒๘๕ นางณัฐกาญจน  ศรีเรือง 

 ๒๘๖ นางสาวณิชาพร  ฉ่ําประวิง 

 ๒๘๗ นางสาวดนยา  คลายมาลา 

 ๒๘๘ นางดรุณี  สมานทอง 

 ๒๘๙ นางดวงกมล  บุญเรือง 

 ๒๙๐ นางสาวดวงใจ  จิตพิทักษ 

 ๒๙๑ นางสาวดวงใจ  พลอยเลิศ 

 ๒๙๒ นางสาวดอกจันทร  พิรักษา 

 ๒๙๓ นางดุจลดา  พิมรัตน 

 ๒๙๔ นางเตือนฤทัย  หอไชย 

 ๒๙๕ นางถนอมขวัญ  บุญญา 

 ๒๙๖ นางสาวทองพูล  ประทุมรุง 

 ๒๙๗ นางสาวทองใส  บุญทอย 

 ๒๙๘ นางสาวทัศวรรณ  จันทรแกว 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๙๙ นางทัศวรรณ  พุมกาหลง 

 ๓๐๐ นางสาวทิพยวรรณ  คําแสง 

 ๓๐๑ นางสาวทิพวรรณ  ปญญาสีห 

 ๓๐๒ นางทิวารัตน  กุลสุข 

 ๓๐๓ นางเทียนทอง  ภูจอมดาว 

 ๓๐๔ นางธณัฐชพร  ตะริศูนย 

 ๓๐๕ นางสาวธนพร  จิตจักร 

 ๓๐๖ นางธนพร  พรพรหมวิเศษ 

 ๓๐๗ นางธนัชชา  มัชฌิมาดิลก 

 ๓๐๘ นางสาวธมนวรรณ  พลการ 

 ๓๐๙ นางสาวธมลวรรณ  จันปุม 

 ๓๑๐ นางสาวธฤษดา  แกวภราดัย 

 ๓๑๑ นางธัญชนก  ใจสาม 

 ๓๑๒ นางธัญญลักษณ  เสาวรส 

 ๓๑๓ นางสาวธัญวรัตม  รอบคํา 

 ๓๑๔ นางสาวธาริณี  สุโกมล 

 ๓๑๕ นางสาวนกนอย  ชัยทับ 

 ๓๑๖ นางสาวนงคออน  พลชัยมาตย 

 ๓๑๗ นางนงนุช  เดือนดาว 

 ๓๑๘ นางสาวนงฤดี  สังขวิเศษ 

 ๓๑๙ นางสาวนงลักษณ  เมืองเขียว 

 ๓๒๐ นางนพเกา  ไกรรักษ 

 ๓๒๑ นางนพพร  ดอนนอยโม 

 ๓๒๒ นางนพมาศ  แสงรัมย 

 ๓๒๓ นางสาวนภารัตน  มนตกิ่ง 

 ๓๒๔ นางสาวนฤมณ  ขุนทอง 

 ๓๒๕ นางสาวนฤมล  บุญกาญจนา 

 ๓๒๖ นางนฤมล  บุญจันทร 

 ๓๒๗ นางสาวนวรัตน  สุทธิรักษ 

 ๓๒๘ นางนวลนิภา  บุญบุตร 

 ๓๒๙ นางสาวนันทนา  คงนิล 

 ๓๓๐ นางสาวนันทวัน  มีศรี 

 ๓๓๑ นางสาวนันทศิริ  ตรีเพชร 

 ๓๓๒ นางสาวนาถฤดี  กัณหาจันทร 

 ๓๓๓ นางนาทระพี  สุขจิตไพบูลยผล 

 ๓๓๔ นางสาวนารีรัตน  ตันฮํา 

 ๓๓๕ นางน้ําออย  นาคา 

 ๓๓๖ นางนิชุตา  คงฤทธิ์ 

 ๓๓๗ นางสาวนิตยา  แจมจํารูญ 

 ๓๓๘ นางนิภาพร  ภักดีลน 

 ๓๓๙ นางสาวนิภาพร  อยูสุข 

 ๓๔๐ นางสาวนิภารัตน  จันทรภิรมย 

 ๓๔๑ นางสาวนิลุบล  ธนกิจทวีวงศ 

 ๓๔๒ นางนิวรรณ  เยาวศรีสุวรรณ 

 ๓๔๓ นางสาวนุจรี  ชินสุทธิ์ 

 ๓๔๔ นางสาวนุชนาฎ  อินทชื่น 

 ๓๔๕ นางสาวเนาวรัตน  แกวพงษ 

 ๓๔๖ นางสาวบาญเย็น  ชาระวงศ 

 ๓๔๗ นางบุญญา  ธรรมเขตต 

 ๓๔๘ นางบุณยวีร  นิภัทรเศรษฐ 

 ๓๔๙ นางสาวบุษบา  อนุจรพันธ 

 ๓๕๐ นางสาวบุษยา  คุมภัย 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๕๑ นางสาวบุหงา  ขิวิรัมย 

 ๓๕๒ นางสาวเบญจกัลยาณี  แสนคํา 

 ๓๕๓ นางสาวปฏิมาภรณ  จินจาคาม 

 ๓๕๔ นางประดับศรี  เงินมั่น 

 ๓๕๕ นางประพิณวิสา  วงษสกุลไชยะ 

 ๓๕๖ นางประภัทรสร  กาวิลตา 

 ๓๕๗ นางสาวประมาภรณ  ปล่ังกลาง 

 ๓๕๘ นางประไม  จําปาเงิน 

 ๓๕๙ นางสาวประยูร  จันทรนาม 

 ๓๖๐ นางสาวปราณี  แข็งแรง 

 ๓๖๑ นางสาวปรีดา  แปะสุย 

 ๓๖๒ นางสาวปวีณา  ไชยวรรณ 

 ๓๖๓ นางสาวปานนภา  ภูทอง 

 ๓๖๔ นางสาวปยะนุช  นนทะโชติ 

 ๓๖๕ นางสาวปยาภรณ  สนกนก 

 ๓๖๖ นางปุณยวี  เอกะกุลานันต 

 ๓๖๗ นางสาวเปรมกมล  ภักดี 

 ๓๖๘ นางผุสดี  วงศเทพ 

 ๓๖๙ นางสาวผุสรัตน  สุมมาตย 

 ๓๗๐ นางพนม  เลิศลํ้า 

 ๓๗๑ นางสาวพนาพร  พรมวงษ 

 ๓๗๒ นางสาวพยอม  ผองการ 

 ๓๗๓ นางพรนภา  จุลชัย 

 ๓๗๔ นางสาวพรรณิภา  วาจาสัตย 

 ๓๗๕ นางสาวพรรณี  ไกรทอง 

 ๓๗๖ นางพรรณี  อุปรีย 

 ๓๗๗ นางสาวพรรษมน  มิ่งขวัญ 

 ๓๗๘ นางพรสุรีย  อาษา 

 ๓๗๙ นางสาวพรหมพักตร  ศรีสถิตย 

 ๓๘๐ นางพรอุทิศ  พิสิทธิ์ 

 ๓๘๑ นางพวงผกา  เกียรติขวัญบุตร 

 ๓๘๒ นางสาวพัชรมณฑ  กุลธนะนันทกรณ 

 ๓๘๓ นางสาวพัชรินทร  ทวีทอง 

 ๓๘๔ นางสาวพินธารา  เสารคํา 

 ๓๘๕ นางสาวพิมพพรรณ  ลัทธิรมย 

 ๓๘๖ นางสาวพิมลพันธ  โศธนะ 

 ๓๘๗ นางสาวพีรดา  แดนอวน 

 ๓๘๘ นางเพ็ญนภา  ท่ังกรณ 

 ๓๘๙ นางสาวเพ็ญศรี  โพธิชัยเลิศ 

 ๓๙๐ นางสาวไพรินทร  ใจวงคปาน 

 ๓๙๑ นางไพเราะ  เทพทอง 

 ๓๙๒ นางสาวภัทรวรัญญา  พงษสมัย 

 ๓๙๓ นางภาณี  ภาคภูมิ 

 ๓๙๔ นางภาราดา  สระสิงห 

 ๓๙๕ นางสาวภาวนา  ยุพา 

 ๓๙๖ นางมณี  หาชานนท 

 ๓๙๗ นางมณีรัตน  ทองเปนทรัพย 

 ๓๙๘ นางมยุรา  พงษชวาล 

 ๓๙๙ นางมยุรี  ภิญโญย่ิง 

 ๔๐๐ นางสาวมลิวรรณ  ภูดวงดาษ 

 ๔๐๑ นางสาวมะลิวรรณ  ทบภักดิ์ 

 ๔๐๒ นางสาวมัชฌิมา  จันทร 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๐๓ นางมาลัย  ปญญาพิมพ 

 ๔๐๔ นางสาวมาลี  ดีจริง 

 ๔๐๕ นางสาวมาลี  นูเนตร 

 ๔๐๖ นางมิตรตา  ชมบุตร 

 ๔๐๗ นางสาวยสวันต  บุษปวนิช 

 ๔๐๘ นางสาวยุพา  คงสีไพร 

 ๔๐๙ นางยุวดี  จันทรพงศ 

 ๔๑๐ นางยุวดี  ปานนุกูล 

 ๔๑๑ นางรพีพร  กุลกลางดอน 

 ๔๑๒ นางรพีพรรณ  ไพบูลย 

 ๔๑๓ นางรสสุคนธ  รุงแจง 

 ๔๑๔ นางระพีพร  ตองใจ 

 ๔๑๕ นางสาวระวีวรรณ  ณ  เชียงใหม 

 ๔๑๖ นางสาวรักชนก  ธเรศรัตน 

 ๔๑๗ นางสาวรัชฎา  แกนจันทร 

 ๔๑๘ นางสาวรัตนา  พรส่ีภาค 

 ๔๑๙ นางริสา  รัตนชัย 

 ๔๒๐ นางรุงทิพย  พันธุยางนอย 

 ๔๒๑ นางเรณู  ชูกรณ 

 ๔๒๒ นางสาวเรณู  บุญผาสุข 

 ๔๒๓ นางสาวเรวดี  ศิริยาน 

 ๔๒๔ นางสาวละมัย  สงส้ัน 

 ๔๒๕ นางสาวลัคนา  เขตสมุทร 

 ๔๒๖ นางสาวลัคนา  จันทรวงศศรี 

 ๔๒๗ นางลัดดา  หงษสอง 

 ๔๒๘ นางลัดดาวัลย  ปวงขจร 

 ๔๒๙ นางสาวลัดดาวัลย  เปยมญาติ 

 ๔๓๐ นางสาววงเนตร  เกษสาคร 

 ๔๓๑ นางสาววรรณดี  เกื้อปญญา 

 ๔๓๒ นางวรรณทนา  ศิริอนันต 

 ๔๓๓ นางสาววรรณา  จันทรวิเชียร 

 ๔๓๔ นางวรานิษฐ  ไชยโพธิ์ 

 ๔๓๕ นางวราพร  คุมจุย 

 ๔๓๖ นางสาววริฐา  เรืองกฤษณ 

 ๔๓๗ นางสาววริศรา  พิกุลศรี 

 ๔๓๘ นางสาววลัยลักษณ  ใบปลอด 

 ๔๓๙ นางสาววสุกาญจน  บินลอย 

 ๔๔๐ นางสาววัชรินทร  ศรีประยูร 

 ๔๔๑ นางวัชรี  รักชาติ 

 ๔๔๒ นางวัฒนาภรณ  เรืองศรีมั่น 

 ๔๔๓ นางสาววันปติ  บัวขาว 

 ๔๔๔ นางสาววาสนา  ไชยเสนา 

 ๔๔๕ นางสาววาสนา  เดชพรหม 

 ๔๔๖ นางสาววาสนา  ทาวลา 

 ๔๔๗ นางสาววาสนา  โปจีน 

 ๔๔๘ นางสาววาสนา  วงศพินิจ 

 ๔๔๙ นางวิบูล  บุญนาน 

 ๔๕๐ นางสาววิภา  เกิดพิพัฒน 

 ๔๕๑ นางสาววิมล  คํานึงศักดิ์ 

 ๔๕๒ นางวิมล  นาคสิงคราญ 

 ๔๕๓ นางสาววิมลรัตน  ดําขํา 

 ๔๕๔ นางวิมลรัตน  อินทรแดน 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๕๕ นางสาววิลาวัลย  ดาวมณี 

 ๔๕๖ นางสาววิไล  แกวงามศรีวงศ 

 ๔๕๗ นางสาววิไล  งามเลิศ 

 ๔๕๘ นางสาววิไลจิตต  นวลผิว 

 ๔๕๙ นางวิไลวรรณ  ขวัญพัทลุง 

 ๔๖๐ นางวิไลวรรณ  สุทนต 

 ๔๖๑ นางสาววีนา  ทิพยสุขุม 

 ๔๖๒ นางสาววีรภรณ  เดชนําบัญชาชัย 

 ๔๖๓ นางศรัญญา  พวงมาลัย 

 ๔๖๔ นางสาวศรีจิตรา  กลันทกานนท 

 ๔๖๕ นางศรีเวียง  บัวชุม 

 ๔๖๖ นางสาวศศิวิมล  อารีเอื้อ 

 ๔๖๗ นางสาวศิราวรรณ  คลังของ 

 ๔๖๘ นางสาวศิริพร  คงเจริญสุข 

 ๔๖๙ นางสาวศิริพร  มณีวงษ 

 ๔๗๐ นางสาวศิริพร  เวียงเงิน 

 ๔๗๑ นางสาวศิริรัตน  บริหาร 

 ๔๗๒ นางสาวศิริวรรณ  แซจํา 

 ๔๗๓ นางสกุนา  อนาวงษ 

 ๔๗๔ นางสาวสมจิตต  ยะเลาห 

 ๔๗๕ นางสาวสมทรง  ดวงจันทร 

 ๔๗๖ นางสมทรง  สุขนคร 

 ๔๗๗ นางสมนึก  คงเทียน 

 ๔๗๘ นางสาวสมศรี  ภักดิ์กําเลา 

 ๔๗๙ นางสาวสมศรี  ยอดทอง 

 ๔๘๐ นางสราวรรณ  จันทรทิพย 

 ๔๘๑ นางสวภัทร  แกวผลึก 

 ๔๘๒ นางสาวสะฝหยะ  ราชนุช 

 ๔๘๓ นางสาคร  ยังผอง 

 ๔๘๔ นางสาวสายใจ  จันทรแกว 

 ๔๘๕ นางสาวสายพอง  เจริญคุณ 

 ๔๘๖ นางสาวสายสุณี  มานะชีพ 

 ๔๘๗ นางสายสุนีย  ชลทานนท 

 ๔๘๘ นางสาวสายไหม  เขียวหาย 

 ๔๘๙ นางสาวิตรี  มากเขียว 

 ๔๙๐ นางสําราญ  พ่ึงพุม 

 ๔๙๑ นางสีนวล  อินตะบุญมา 

 ๔๙๒ นางสุจิตรา  พิกุลทอง 

 ๔๙๓ นางสุจิตรา  เพ็งแพ 

 ๔๙๔ นางสุดารัตน  ขุนทอง 

 ๔๙๕ นางสุดารัตน  จรรยากรณ 

 ๔๙๖ นางสาวสุธารัตน  ประภารัตน 

 ๔๙๗ นางสุธาสินี  มณีเทศ 

 ๔๙๘ นางสุนทรี  นุตตะโร 

 ๔๙๙ นางสาวสุนันท  ธรรมกาย 

 ๕๐๐ นางสาวสุนันทา  บุญนุช 

 ๕๐๑ นางสุนิดา  พิมพสวัสดิ์ 

 ๕๐๒ นางสาวสุนิศา  ธุระกิจ 

 ๕๐๓ นางสาวสุพร  สระแกว 

 ๕๐๔ นางสุพรรณี  ธรรมวิสุทธิ์ 

 ๕๐๕ นางสาวสุพรรณี  ศรีสม 

 ๕๐๖ นางสาวสุพิศ  ทองเพ็ชร 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๐๗ นางสุภรัตน  บํารุงศรี 

 ๕๐๘ นางสาวสุภานิดา  ศรีวงกต 

 ๕๐๙ นางสุภาพร  ขุนเสถียร 

 ๕๑๐ นางสาวสุภาพร  ปราณี 

 ๕๑๑ นางสุภาพร  สายสัมพันธ 

 ๕๑๒ นางสาวสุภาวดี  สมัครประโคน 

 ๕๑๓ นางสาวสุมาลี  ขาวดี 

 ๕๑๔ นางสาวสุมาลี  รูปงาม 

 ๕๑๕ นางสุมาลี  เสือประสงค 

 ๕๑๖ นางสาวสุรางค  นงนุช 

 ๕๑๗ นางสาวสุรางค  พันธุวิทย 

 ๕๑๘ นางสาวสุรินทร  ชัชวาลย 

 ๕๑๙ นางสุริยา  เหลาตระกูล 

 ๕๒๐ นางสาวสุรียพร  มากระโทก 

 ๕๒๑ นางสาวสุรียมาศ  ยินดียม 

 ๕๒๒ นางสาวสุรีรัตน  จันทรสุกรี 

 ๕๒๓ นางสาวสุรีรัตน  ทองคํา 

 ๕๒๔ นางสาวสุลีพร  ติณะคัต 

 ๕๒๕ นางสาวสุวณีย  ธัมมิกะกุล 

 ๕๒๖ นางสาวสุวรรณา  จิตรแสวง 

 ๕๒๗ นางสาวสุวาตี  สวัสดิภาพ 

 ๕๒๘ นางเสมอนาถ  บัวแจม 

 ๕๒๙ นางเสาวภาคย  รัตนสุภา 

 ๕๓๐ นางสาวโสภิดา  กกเครือ 

 ๕๓๑ นางโสภิดา  ถนอมชนม 

 ๕๓๒ นางสาวหทัยทิพย  ทองป 

 ๕๓๓ นางสาวหทัยรัตน  คลองดี 

 ๕๓๔ นางหทัยรัตน  เคหา 

 ๕๓๕ นางอรทัย  ทองชางเหล็ก 

 ๕๓๖ นางสาวอรนงค  เอนกรัตน 

 ๕๓๗ นางสาวอรนุช  นาคะโร 

 ๕๓๘ นางอรอุมา  สีไว 

 ๕๓๙ นางอรัญญา  จันทกาญจน 

 ๕๔๐ นางอริยภรณ  แผนแกว 

 ๕๔๑ นางอรุณนี  สระเกา 

 ๕๔๒ นางสาวออย  พลายสาร 

 ๕๔๓ นางสาวอังคณา  พุมขจร 

 ๕๔๔ นางสาวอังคนา  ไผสีสุก 

 ๕๔๕ นางอัจฉรา  ศรีทองคํา 

 ๕๔๖ นางสาวอัฉราวดี  คํามุข 

 ๕๔๗ นางสาวอัญชลี  ของดี 

 ๕๔๘ นางอัญญรัตน  แกวเอก 

 ๕๔๙ นางสาวอัมพา  สอนหอม 

 ๕๕๐ นางสาวอัมภาพร  ภูคัดสะมาตร 

 ๕๕๑ นางสาวอาธิยา  ปุนประโคน 

 ๕๕๒ นางอารญา  นุยศรี 

 ๕๕๓ นางอําพรรณ  ภูโพธิ์ 

 ๕๕๔ นางอําพา  ขําประเสริฐ 

 ๕๕๕ นางสาวอิศมา  ณัชธัญนพ 

 ๕๕๖ นางสาวอุดมลักษณ  ธรรมสามิสรณ 

 ๕๕๗ นางอุบลรัตน  ชื่นบาลเย็น 

 ๕๕๘ นางสาวอุมาพร  สุวรรณนาคินทร 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๕๙ นางสาวอุมาภัณฑ  เข็มคง 

 ๕๖๐ นางสาวอุษา  ตรีชานุชิต 

 ๕๖๑ นางอุษา  พูนผล 

 ๕๖๒ นางอุษา  สิทธิฤทธิ์ 

 ๕๖๓ นางอุษาวดี  แตชูวงศ 

 ๕๖๔ นางอุหลัน  โพธิ์คํา 

 ๕๖๕ นางเอื้อมพร  วีระนนท 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๓๗  ราย) 

 ๑ นายกฤตภาส  บุญเรือง 

 ๒ นายกฤษณะ  ทิพยมนต 

 ๓ นายกฤษดา  นวมสําลี 

 ๔ นายกองไกร  แกวไพฑูรย 

 ๕ นายกอบกาญจน  เจริญสวัสดิ์ 

 ๖ นายกัณหา  โคตะมะ 

 ๗ นายกิตติทัต  แสนปล้ืม 

 ๘ นายเกตุ  มนกิจ 

 ๙ นายเกรียงไกร  โสภาชื่น 

 ๑๐ นายเกษตร  คําแกว 

 ๑๑ นายเกษม  วังชัง 

 ๑๒ นายโกเมนทร  นุยบุตร 

 ๑๓ นายคงฤทธิ์  เชื้อวงษ 

 ๑๔ นายคงฤทธิ์  สุพลจิตต 

 ๑๕ นายคนอง  พันทับ 

 ๑๖ นายคมสัน  กลํ่าเครือ 

 ๑๗ นายเงิน  อิทธิโรจน 

 ๑๘ นายจะทอง  บําเหน็จงาม 

 ๑๙ นายจํารัส  ทองทศ 

 ๒๐ นายจําลอง  ชูกรณ 

 ๒๑ นายจินดา  จิตจักร 

 ๒๒ นายจิรโรจน  บีกขุนทด 

 ๒๓ นายจิรวัฒน  ไกรนรา 

 ๒๔ นายจิระพันธ  มั่นหมาย 

 ๒๕ นายจิระศักดิ์  ฤทธิวงศ 

 ๒๖ นายเจนกิจ  เจตนะจิตร 

 ๒๗ นายเจริญ  คชเลิก 

 ๒๘ นายฉันทิช  แวงวรรณ 

 ๒๙ นายเฉลิม  เนื่องวงษา 

 ๓๐ นายเฉลียว  กอสกุล 

 ๓๑ นายไฉน  บัวระภา 

 ๓๒ นายชนะศักดิ์  จันปุม 

 ๓๓ นายชยพล  รัตนวทัญู 

 ๓๔ นายชัชวาล  กุตระแสง 

 ๓๕ นายชัชวาล  จันทเขตต 

 ๓๖ นายชาคริส  ขุนทอง 

 ๓๗ นายชาญ  จันทรทิม 

 ๓๘ นายชาญวุฒิ  แสนสุข 

 ๓๙ นายชาติสาธร  เพ่ิมผล 

 ๔๐ นายชํานิ  ปานเพชร 

 ๔๑ นายชูชาติ  ฤกษโตะ 

 ๔๒ นายเชลง  เพ็ชรภักดิ์ 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๓ นายโชคชัย  โปตะวัฒน 

 ๔๔ นายโชติ  เหลืองออน 

 ๔๕ นายไชยรัตน  ภัททิยะโชติ 

 ๔๖ นายณรงคศักดิ์  พจนา 

 ๔๗ นายณัฏฐภาคิน  จองคํา 

 ๔๘ นายณัฐพงษ  รัตนพันธ 

 ๔๙ นายณัฐพล  บุญมา 

 ๕๐ นายณัฐพล  พุทธศาสน 

 ๕๑ นายณัตติพงษ  โพธิ์ยา 

 ๕๒ นายดํารงค  ตันยา 

 ๕๓ นายแดง  ใหลคลอย 

 ๕๔ นายตะกูล  จันทรประเสริฐ 

 ๕๕ นายทนงศักดิ์  พิชัยยุทธิ์ 

 ๕๖ นายทรงพล  สุดสวาท 

 ๕๗ นายทรงศักดิ์  คลองดี 

 ๕๘ นายทรงศิลป  พันธุพาน 

 ๕๙ นายทวัชชัย  เกิดเดช 

 ๖๐ นายทวิช  ศรีวิเชียร 

 ๖๑ นายทวี  อัมโร 

 ๖๒ นายทวีศักดิ์  ไชยปญญา 

 ๖๓ นายทวีศักดิ์  ปานแจม 

 ๖๔ นายทวีศักดิ์  โสดาพรม 

 ๖๕ นายทศเทพ  เวียงใต 

 ๖๖ นายทองใส  ขันทะสีมา 

 ๖๗ นายทิวา  ทับประเสริฐ 

 ๖๘ นายเทิดศักดิ์  แสงสุวรรณ 

 ๖๙ นายธงชัย  นนทสิทธิ์ 

 ๗๐ นายธนกฤต  พุทธกะ 

 ๗๑ นายธนภัทร  พูลแกว 

 ๗๒ นายธรรมนูญ  ทองรอด 

 ๗๓ นายธวัช  ขวัญดี 

 ๗๔ นายธัญญา  พูลนาค 

 ๗๕ นายธาราพงษ  ประเสริฐไทย 

 ๗๖ นายธีระพล  พวงชวาลวงศ 

 ๗๗ นายนพพร  นิลไพรัช 

 ๗๘ นายนพรัตน  บุญทอง 

 ๗๙ นายนรินทร  แกวศรี 

 ๘๐ นายนัฏฐพร  นอยเอี่ยม 

 ๘๑ นายนิคม  อภัยศรี 

 ๘๒ นายนิพนธ  แกวกัญญาติ 

 ๘๓ นายนิพนธ  โกศล 

 ๘๔ นายนิพล  นิลสุวรรณ 

 ๘๕ นายนิพัทธ  ชูพรหม 

 ๘๖ นายนิรันดร  ดวงแกว 

 ๘๗ นายเนตรธวุฒิ  มุนิกานนท 

 ๘๘ นายบรรเทิง  วันย้ิม 

 ๘๙ นายบรรยง  คลาดโรค 

 ๙๐ นายบัญญัติ  สมุทรจินดา 

 ๙๑ นายบุญนิตย  คิดดี 

 ๙๒ นายบุญมา  วงศสิงหขันธ 

 ๙๓ นายบุญรัตน  เหมือนยอด 

 ๙๔ นายบุญลาด  จันทรเพ็ง 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๕ นายบุญสง  ทองสืบสาย 

 ๙๖ นายบุญสม  ทองจุล 

 ๙๗ นายปณวัชร  รื่นธงชัย 

 ๙๘ นายปรเมฐ  ศิริจันทร 

 ๙๙ นายประกิจ  โดยอาษา 

 ๑๐๐ นายประคอง  จักราช 

 ๑๐๑ นายประจันทร  พวงพลอย 

 ๑๐๒ นายประทีป  ผกานิรินทร 

 ๑๐๓ นายประทีป  สินทอง 

 ๑๐๔ นายประธาน  จรรยากรณ 

 ๑๐๕ นายประพจน  อินทรเทพ 

 ๑๐๖ นายประภาส  ธรรมศักดิ์ชัย 

 ๑๐๗ นายประวัติ  สิบมอง 

 ๑๐๘ นายประสาทพร  วรรณวัตร 

 ๑๐๙ นายประสิทธิ์  บัวพันธ 

 ๑๑๐ นายประเสริฐ  จันทรราช 

 ๑๑๑ นายปราโมทย  สะรุโณ 

 ๑๑๒ นายปรีชา  กล่ินสุข 

 ๑๑๓ นายปรีชา  บุญหลา 

 ๑๑๔ นายปญญา  ยาโงะ 

 ๑๑๕ นายพงษพันธ  สายกระสุน 

 ๑๑๖ นายพงษศักดิ์  อ่ําแสง 

 ๑๑๗ นายพยัคฆ  ลําพรหมสุข 

 ๑๑๘ นายพยัคฆยุทธ  สุทธิสิงห 

 ๑๑๙ นายพเยาว  บัวแจม 

 ๑๒๐ นายพลทนธรณ  วานิช 

 ๑๒๑ นายพัทธนันท  บัวจักร 

 ๑๒๒ นายพิเชษฐ  วิเชียรสรรค 

 ๑๒๓ นายพิเดช  เสมบาง 

 ๑๒๔ นายพิทยา  พรหมรัตน 

 ๑๒๕ นายพิทักษ  พรหมเทพ 

 ๑๒๖ นายพินิจ  แกวศรี 

 ๑๒๗ นายพินิตย  เกื้อชวย 

 ๑๒๘ นายพิรดิส  กัณฑษา 

 ๑๒๙ นายพีระ  ผูกเพาะ 

 ๑๓๐ นายพุฒชาติ  ทังสี 

 ๑๓๑ นายเพชรธงไชย  แปนประหยัด 

 ๑๓๒ นายไพฑูรย  เหมทานนท 

 ๑๓๓ นายภมร  ศรียาภัย 

 ๑๓๔ นายภิรมย  แถวเพีย 

 ๑๓๕ นายมณู  ภุมรา 

 ๑๓๖ นายมนตรี  เนาวศรีสอน 

 ๑๓๗ นายมนตรี  พุทธซอน 

 ๑๓๘ นายมะโน  ตาบาซา 

 ๑๓๙ นายมะโนฤทธิ์  คะเนนิล 

 ๑๔๐ นายมะสอเร  เจะโด 

 ๑๔๑ นายมานพ  พวงดี 

 ๑๔๒ นายมานะ  เสวกวิหารี 

 ๑๔๓ นายมานิจศักดิ์  อุดมลาภ 

 ๑๔๔ นายมานิตย  แสงทอง 

 ๑๔๕ นายมาโนช  บุญชู 

 ๑๔๖ นายมาโนช  ประสมวงศ 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๔๗ นายไมตรี  เมืองจีน 

 ๑๔๘ นายยุทธทวี  อุดม 

 ๑๔๙ นายยุทธพงศ  สาวะดี 

 ๑๕๐ นายยุทธพร  ภูภูสิทธิ 

 ๑๕๑ นายยุทธพล  ภาพพิกุล 

 ๑๕๒ นายระเพิน  บัวขม 

 ๑๕๓ นายรังสันต  มาลีลัย 

 ๑๕๔ นายราชันต  จันทรบูรณ 

 ๑๕๕ นายลิลิต  สงาศรี 

 ๑๕๖ นายเลา  รัตนตระกูลยาง 

 ๑๕๗ นายวรวรรณ  คําลือชัย 

 ๑๕๘ นายวรศักดิ์  พิมพิสาร 

 ๑๕๙ นายวรากร  ปรีชาโชติ 

 ๑๖๐ นายวลารัช  วรรณลาภ 

 ๑๖๑ นายวลิตร  ฉลากกลาง 

 ๑๖๒ นายวัชรรัตน  แสงโฮง 

 ๑๖๓ นายวัชระ  เรืองเดช 

 ๑๖๔ นายวัชรินทร  อักษรประดิษฐ 

 ๑๖๕ นายวัฒนา  สุวรรณเวียง 

 ๑๖๖ นายวิชัย  ภูพวก 

 ๑๖๗ นายวิชัย  วงศคําสม 

 ๑๖๘ นายวิชิต  โสพิกุล 

 ๑๖๙ นายวิเชียร  แกววงค 

 ๑๗๐ นายวิโชติ  ชาญแท 

 ๑๗๑ นายวิทย  ทิพนี 

 ๑๗๒ นายวิทยา  นวลมูสิก 

 ๑๗๓ นายวิทยา  หอมจันทร 

 ๑๗๔ นายวิทูร  อมรพล 

 ๑๗๕ นายวิรุณ  การดี 

 ๑๗๖ นายวิโรจน  กาฬรัตน 

 ๑๗๗ นายวิวัฒน  มีบุญ 

 ๑๗๘ นายวีรชาติ  ไชยทองรักษ 

 ๑๗๙ นายวีรวิทย  นิยากาศ 

 ๑๘๐ นายวีระพันธุ  บุญศิริ 

 ๑๘๑ นายแวอินดีเรส  สะแลแม 

 ๑๘๒ นายศราวุฒ  ศรีสรรค 

 ๑๘๓ นายศราวุธ  เหมือนหาญ 

 ๑๘๔ นายศุภกร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๘๕ นายศุภเดช  สระสิงห 

 ๑๘๖ นายเศกฤทธิ์  ดาวังปา 

 ๑๘๗ นายสตพล  เจริญผล 

 ๑๘๘ นายสถิต  ชิดเชื้อ 

 ๑๘๙ นายสนธิชัย  ปญญโรจน 

 ๑๙๐ นายสนอง  ธรรมเนียมงาม 

 ๑๙๑ นายสพโชค  วงษทอง 

 ๑๙๒ นายสมควร  แกววงค 

 ๑๙๓ นายสมจิต  พันพัว 

 ๑๙๔ นายสมใจ  จีนชาวนา 

 ๑๙๕ นายสมชาย  ปติธรรม 

 ๑๙๖ นายสมชาย  ออนคํา 

 ๑๙๗ นายสมนึก  ฉวนฉิม 

 ๑๙๘ นายสมบัติ  เชาวประเสริฐ 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๙๙ นายสมบุญ  นาคมานพ 

 ๒๐๐ นายสมบุญ  เปรื่องนา 

 ๒๐๑ นายสมบูรณ  จันทรกลาง 

 ๒๐๒ นายสมบูรณ  ไชยดี 

 ๒๐๓ นายสมปราชถ  โพธิปญญา 

 ๒๐๔ นายสมพงษ  เรืองเนตร 

 ๒๐๕ นายสมพร  ปาทะรัตน 

 ๒๐๖ นายสมภพ  ภูสมัย 

 ๒๐๗ นายสมยงค  คนหมั่น 

 ๒๐๘ นายสมยศ  สมศรีลัย 

 ๒๐๙ นายสมศักดิ์  บุญประเสริฐ 

 ๒๑๐ นายสมศักดิ์  ปานจันทร 

 ๒๑๑ นายสมัคร  รัตนทิพย 

 ๒๑๒ นายสรพงษ  คําพร 

 ๒๑๓ นายสรศักดิ์  สุดยอด 

 ๒๑๔ นายสรายุทธ  คงสวัสดิ์ 

 ๒๑๕ นายสราวุธ  พรวิชิต 

 ๒๑๖ นายสังเวียน  เมธีเสริมสกุล 

 ๒๑๗ นายสัญชัย  สุพรรณ 

 ๒๑๘ นายสัญญา  วัฒนธรรม 

 ๒๑๙ นายสายชล  ไชยณรงค 

 ๒๒๐ นายสําราญศักดิ์  วงศชวย 

 ๒๒๑ วาที่รอยตรี  สิงหคาร  กันยะมี 

 ๒๒๒ นายสิงหพูน  วงคไข 

 ๒๒๓ นายสิทธา  พันทา 

 ๒๒๔ นายสิทธิ์  ผลบุญ 

 ๒๒๕ นายสิทธิพร  เทพชา 

 ๒๒๖ นายสินสมุทร  พิมพาคํา 

 ๒๒๗ นายสุชาติ  เจริญฤทธิ์ 

 ๒๒๘ นายสุชาติ  ถุงออน 

 ๒๒๙ นายสุชาติ  ผอมนุม 

 ๒๓๐ นายสุชาติ  สุภาเส 

 ๒๓๑ นายสุเชษ  ศรีรัตน 

 ๒๓๒ นายสุดที  ยอดดี 

 ๒๓๓ นายสุทธิศักดิ์  พรหมภักดี 

 ๒๓๔ นายสุทิน  ฉลาดแยม 

 ๒๓๕ นายสุเทพ  คงรินทร 

 ๒๓๖ นายสุธรรม  คงเอียด 

 ๒๓๗ นายสุธี  มีมาก 

 ๒๓๘ นายสุนทร  ออไธสง 

 ๒๓๙ นายสุนันท  ฉายากุล 

 ๒๔๐ นายสุนันท  ภักดีมี 

 ๒๔๑ นายสุปน  พลเย่ียม 

 ๒๔๒ นายสุรชัย  ศรีสวาง 

 ๒๔๓ นายสุรสิทธิ์  ตันจํารัส 

 ๒๔๔ นายสุรสิทธิ์  อภัยนอก 

 ๒๔๕ นายสุระชัย  พรภูพุทธคุณ 

 ๒๔๖ นายสุรัส  เสารทอง 

 ๒๔๗ นายสุรินทร  ตะกาบโพธิ์ 

 ๒๔๘ นายสุริยะ  พวงแกว 

 ๒๔๙ นายสุริยา  จักรไชย 

 ๒๕๐ นายสุริศักดิ์  ชนะสงคราม 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๕๑ นายเสง  เลาวาง 

 ๒๕๒ นายเสริม  เตจะ 

 ๒๕๓ นายโสภณ  บุญทอง 

 ๒๕๔ นายโสภณ  ภูประเสริฐ 

 ๒๕๕ นายหัสชัย  ยังมณี 

 ๒๕๖ นายหาญณรงค  จันทรลอย 

 ๒๕๗ นายใหม  ฟุงสุข 

 ๒๕๘ นายอดิศักดิ์  รัตนพันธ 

 ๒๕๙ นายอดุลย  ตุลาคม 

 ๒๖๐ นายอดุลย  ยาวิเลิศ 

 ๒๖๑ นายอนันต  พรรณราย 

 ๒๖๒ นายอนันต  หงษอินตา 

 ๒๖๓ นายอนุชา  สุขสังวาลย 

 ๒๖๔ นายอภิชัย  ภิชัยกุล 

 ๒๖๕ นายอภิชาติ  แกวขํา 

 ๒๖๖ นายอภิชาติ  บุตตะจีน 

 ๒๖๗ นายอภิชาติ  สุพรรณรัตน 

 ๒๖๘ นายอภิวรรษณ  นิลกําแหง 

 ๒๖๙ นายอรรณพ  สูตรสุคนธ 

 ๒๗๐ นายอริยธัช  เสนเกตุ 

 ๒๗๑ นายอรุญ  บุญโยดม 

 ๒๗๒ นายอลงกต  กล่ินขจร 

 ๒๗๓ นายอาทร  พรหมสวัสดิ์ 

 ๒๗๔ นายอาธร  พรบุญ 

 ๒๗๕ นายอํานาจ  แตงตั้ง 

 ๒๗๖ นายอําพล  พวงแกว 

 ๒๗๗ นายอุดร  จันทรวังทอง 

 ๒๗๘ นายอุทัย  เทพินทร 

 ๒๗๙ นายอุทัย  สีไว 

 ๒๘๐ นายอุทัย  โสพระบุตร 

 ๒๘๑ นายอุทิศ  เฉิดโฉม 

 ๒๘๒ นายอูต  หมั่นหินลาด 

 ๒๘๓ นายเอก  สุนทรวิภาต 

 ๒๘๔ นางกนกลักษณ  บุญสา 

 ๒๘๕ นางสาวกนกวรรณ  แกวโมลี 

 ๒๘๖ นางกมลพร  อมรทรัพย 

 ๒๘๗ นางกมลรัตน  ยะธา 

 ๒๘๘ นางสาวกมลวรรณ  รอดกล่ิน 

 ๒๘๙ นางกรแกว  ดําจันทร 

 ๒๙๐ นางสาวกรรณิการ  เย็นนิกร 

 ๒๙๑ นางสาวกรรณิการ  โศภาพรเสนีย 

 ๒๙๒ นางกฤติยา  โลสันเทียะ 

 ๒๙๓ นางสาวกัญญา  เกราะกันภัย 

 ๒๙๔ นางกันตินันท  บุษบา 

 ๒๙๕ นางกัลญา  เพ็ชรรัตน 

 ๒๙๖ นางกัลยา  อุตทุมภา 

 ๒๙๗ นางสาวกาญจนา  จันแกว 

 ๒๙๘ นางกาญจนา  สรเสนีย 

 ๒๙๙ นางกานตสินี  หนั่นตา 

 ๓๐๐ นางการะเกตุ  กัลยะเวทย 

 ๓๐๑ นางกุญชภัสส  สุวรรณไชโย 

 ๓๐๒ นางเกษร  ขาวสวี 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๐๓ นางสาวเกษรา  จํารัสฉาย 

 ๓๐๔ นางแกวฟา  หอมสมบัติ 

 ๓๐๕ นางสาวโกสุม  ทองมุข 

 ๓๐๖ นางขนิษฐา  พรมมา 

 ๓๐๗ นางคําเปยง  แฝงโยธา 

 ๓๐๘ นางคํามี  ศรประสิทธิ์ 

 ๓๐๙ นางเครือวัลย  เติดสูงเนิน 

 ๓๑๐ นางจรัณลักษณ  กันวี 

 ๓๑๑ นางสาวจริยา  มณีวงศวิโรจน 

 ๓๑๒ นางจันทรจิราณี  เสือปู 

 ๓๑๓ นางจันทรเพ็ญ  นาคํา 

 ๓๑๔ นางสาวจารุวรรณ  สุริยานรากร 

 ๓๑๕ นางสาวจิตตรานนท  เทียนเงิน 

 ๓๑๖ นางสาวจิตติมา  บุญเกตุ 

 ๓๑๗ นางจิตรา  อินเกตุ 

 ๓๑๘ นางจิติมา  ทองเปลว 

 ๓๑๙ นางจินตนา  ประทุมรุง 

 ๓๒๐ นางสาวจินตนา  วงศปุน 

 ๓๒๑ นางจินตนาวดี  ใจสบาย 

 ๓๒๒ นางสาวจิรนันท  ไกรทิพย 

 ๓๒๓ นางสาวจีราวรรณ  ศรีกฤษ 

 ๓๒๔ นางจุฑาทิพย  สีดาพาลี 

 ๓๒๕ นางจุรีพร  ซุนเจริญ 

 ๓๒๖ นางจุฬาลักษณ  พิกุลงาม 

 ๓๒๗ นางเจษฎาภรณ  หูเขียว 

 ๓๒๘ นางฉลวย  รอดเนียม 

 ๓๒๙ นางสาวฉวี  นามวิชา 

 ๓๓๐ นางสาวชญาณพิมพ  มวงพันธุ 

 ๓๓๑ นางสาวชฎารัตน  เพชรทอง 

 ๓๓๒ นางสาวชนัดดา  กดสูงเนิน 

 ๓๓๓ นางชนาธินาถ  หวานหู 

 ๓๓๔ นางชนาภา  จันทรมา 

 ๓๓๕ นางชนิตา  งามอุโฆษ 

 ๓๓๖ นางชุติกาญจน  ขวัญดี 

 ๓๓๗ นางชุติมา  สุวรรณปรีชา 

 ๓๓๘ นางสาวเชาวรัตน  อุดบุญ 

 ๓๓๙ นางโชติรส  ไตรสกุล 

 ๓๔๐ นางซอนกล่ิน  แกวสด 

 ๓๔๑ นางสาวฐิติพร  บุญจู 

 ๓๔๒ นางณัฐสพรรณ  ปนสุข 

 ๓๔๓ นางสาวดรุณี  สุวรรณวงศ 

 ๓๔๔ นางดวงกมล  รณศิริ 

 ๓๔๕ นางสาวดารณี  จําปา 

 ๓๔๖ นางสาวดาราวรรณ  โพธิ์ขาว 

 ๓๔๗ นางสาวดาวเรือง  ดวงจันทร 

 ๓๔๘ นางดุสิตา  หนูมานอย 

 ๓๔๙ นางทศพร  ฝายอุประ 

 ๓๕๐ นางสาวทองมา  คําสังข 

 ๓๕๑ นางทองหยด  ดิษฐประสพ 

 ๓๕๒ นางสาวทิพยลาวัณย  ชมบุหรั่น 

 ๓๕๓ นางทิพยา  ทองสมบัติ 

 ๓๕๔ นางสาวธมน  ทาบุดดา 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๕๕ นางธมลวรรณ  คําภิรานนท 

 ๓๕๖ นางสาวธัญญาพร  ชโลธร 

 ๓๕๗ นางสาวธัญทิพย  มหาวิวัฒนสกุล 

 ๓๕๘ นางสาวธัญภัทร  ภูดี 

 ๓๕๙ นางธัญมาศ  จินโณภาส 

 ๓๖๐ นางธีรกานต  วงศกลาง 

 ๓๖๑ นางสาวนงลักษณ  ดีโคตร 

 ๓๖๒ นางสาวนพมาศ  อามานนท 

 ๓๖๓ นางสาวนวรัตน  รัตนพันธ 

 ๓๖๔ นางนวลจันทร  วาปทะ 

 ๓๖๕ นางสาวนวลทิพย  เพ่ิมภักดีสกุล 

 ๓๖๖ นางนวลนิต  ศรีเลิศ 

 ๓๖๗ นางสาวนันทนภัส  พิมพจักร 

 ๓๖๘ นางสาวนันทพร  อ่ําสุน 

 ๓๖๙ นางนันทิชา  แกวพิชัย 

 ๓๗๐ นางนารี  ชัยวิสูตร 

 ๓๗๑ นางน้ําคาง  วรยศ 

 ๓๗๒ นางสาวนิตยา  เขียวพงษ 

 ๓๗๓ นางสาวนิตยา  ชูทิพย 

 ๓๗๔ นางสาวนุสรา  ละอองเทพ 

 ๓๗๕ นางสาวนุสรา  สําราญเนตร 

 ๓๗๖ นางเนาวรัสต  บุษยปฐมกุล 

 ๓๗๗ นางบรรเจิด  นวมไกรนอก 

 ๓๗๘ นางบุบผา  วงศาโรจน 

 ๓๗๙ นางบุศรินทร  เจตนะจิตร 

 ๓๘๐ นางสาวบุษบา  อวมแปน 

 ๓๘๑ นางเบญจวรรณ  ตอศรี 

 ๓๘๒ นางเบญจวรรณ  สมคะเน 

 ๓๘๓ นางปณิชา  โรจนวงศธร 

 ๓๘๔ นางประครอง  แสนปล้ืม 

 ๓๘๕ นางประชัน  ราหมาน 

 ๓๘๖ นางประชิต  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๓๘๗ นางปราณี  เดชอูป 

 ๓๘๘ นางสาวปราณี  ปติจะ 

 ๓๘๙ นางปรียานุช  ชื่นจิตต 

 ๓๙๐ นางปาริชาติ  อนันท 

 ๓๙๑ นางปยนุช  สุภานันท 

 ๓๙๒ นางพนารัตน  จูทิ่น 

 ๓๙๓ นางสาวพนิดา   

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๓๙๔ นางพรทิพย  ชัยอิ่นแกว 

 ๓๙๕ นางพรทิพย  ฤทธิธาร 

 ๓๙๖ นางพรทิพย  สมบัติถาวร 

 ๓๙๗ นางสาวพรนภา  แกวพรม 

 ๓๙๘ นางพรรณี  ชูนุย 

 ๓๙๙ นางพฤดี  อาจณรงค 

 ๔๐๐ นางพัณณชิตา  แตงประดิษฐสิริ 

 ๔๐๑ นางสาวพันธนันท  ใจชื่น 

 ๔๐๒ นางพิศมัย  สรอยสุวรรณ 

 ๔๐๓ นางพิศสมัย  ตันยา 

 ๔๐๔ นางพูนทรัพย  วงษภักดี 

 ๔๐๕ นางเพชรา  จันทรโชติ 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๐๖ นางเพ็ญทิวา  วุทธาคง 

 ๔๐๗ นางเพ็ญประภา  ครุธวงศ 

 ๔๐๘ นางเพ็ญพักตร  รอบรู 

 ๔๐๙ นางเพ็ญพิมล  คําออ 

 ๔๑๐ นางเพ็ญศิณี  ภิรมยชม 

 ๔๑๑ นางไพรินทร  จิตจักร 

 ๔๑๒ นางสาวภัครดา  วงษปญญา 

 ๔๑๓ นางภัทริกา  คงสมของ 

 ๔๑๔ นางภารดี  บัวบาง 

 ๔๑๕ นางมณฑา  ใจหาญ 

 ๔๑๖ นางมยุรี  ลุยตัน 

 ๔๑๗ นางมะลิ  เขียวพุมพวง 

 ๔๑๘ นางสาวมาฤดี  ชมภูจันทร 

 ๔๑๙ นางมาลัย  กลอมแกว 

 ๔๒๐ นางมาลา  โสพิกุล 

 ๔๒๑ นางสาวมาสกะห  แฉะ 

 ๔๒๒ นางมุจลินท  ธรรมวงษ 

 ๔๒๓ นางเมธิญา  พูลศิริ 

 ๔๒๔ นางสาวยุพิน  เกตุพันธ 

 ๔๒๕ นางยุวดี  ตั้งใจ 

 ๔๒๖ นางเยาวลักษณ  แสงหิรัญ 

 ๔๒๗ นางรจนา  ศรีรุงเรือง 

 ๔๒๘ นางสาวรสจรินทร  คลายทับทิม 

 ๔๒๙ นางรัชชพร  แสงทอง 

 ๔๓๐ นางรัชนิดา  จันชัย 

 ๔๓๑ นางสาวรัตนา  เดือนฉาย 

 ๔๓๒ นางรัตภรณ  เสียงใส 

 ๔๓๓ นางรัตยา  เกตุมาโร 

 ๔๓๔ นางราตรี  สุดชาติ 

 ๔๓๕ นางรุงนภา  นันทวิรัตน 

 ๔๓๖ นางรุจิรา  มหานิล 

 ๔๓๗ นางสาวเรียมพันธ  บุญพันธ 

 ๔๓๘ นางเรียมศิริ  ชิดเชื้อ 

 ๔๓๙ นางแรมวรรณ  กาญจนคลอด 

 ๔๔๐ นางสาวฤดี  คลองส่ังสอน 

 ๔๔๑ นางสาวละมัย  มีศิลป 

 ๔๔๒ นางสาวลักษพรรณ  ดิลกกวิรัชตชัย 

 ๔๔๓ นางสาวลักษมี  ไลกสิกรรม 

 ๔๔๔ นางลัดดาวัลย  ชูแกว 

 ๔๔๕ นางลัดดาวัลย  ทองราช 

 ๔๔๖ นางล่ันทม  อนุขุน 

 ๔๔๗ นางสาววนิดา  เชาวอารีย 

 ๔๔๘ นางวรรณา  แกวมณี 

 ๔๔๙ นางวริยา  ทิมเมือง 

 ๔๕๐ นางวลัยพร  ละอองศิริวงศ 

 ๔๕๑ นางสาววันดี  คิ้วเจริญ 

 ๔๕๒ นางสาววันเพ็ญ  คชเสนา 

 ๔๕๓ นางวารุณี  นิลไพรัช 

 ๔๕๔ นางวาสนา  ลิมปโชติกุล 

 ๔๕๕ นางวาสนา  อองเภา 

 ๔๕๖ นางวิญญา  แสงสุข 

 ๔๕๗ นางสาววิภาศิริ  กลัดจิตร 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๕๘ นางวิไลวรรณ  อาจหาญ 

 ๔๕๙ นางแววตา  จันทรประเสริฐ 

 ๔๖๐ นางศรัญญา  เสนภูงา 

 ๔๖๑ นางศิริพร  กองศิริ 

 ๔๖๒ นางศิริพร  พิพัฒนภูบดี 

 ๔๖๓ นางศุภรัตน  โกทัน 

 ๔๖๔ นางสาวสงวน  ทั่งกรณ 

 ๔๖๕ นางสถาพร  สกุลพงษ 

 ๔๖๖ นางสมจิต  ดวงบาล 

 ๔๖๗ นางสมนึก  สระบัวคํา 

 ๔๖๘ นางสาวสมพร  ชวยนุสนธ 

 ๔๖๙ นางสมพร  พูลเพ่ิม 

 ๔๗๐ นางสมพิศ  พาขุนทด 

 ๔๗๑ นางสมร  พวงแกว 

 ๔๗๒ นางสาวสมศรี  ปะละใจ 

 ๔๗๓ นางสันสรา  สุขเพ็ง 

 ๔๗๔ นางสายเทียม  ทรายลูน 

 ๔๗๕ นางสาวสายฝน  จันทรแจมใส 

 ๔๗๖ นางสายสมร  เกียรติกุล 

 ๔๗๗ นางสารภี  มีสิทธิ์ 

 ๔๗๘ นางสาวสาวิตรี  ดอเลาะ 

 ๔๗๙ นางสิริกร  ทุกขนิโรธ 

 ๔๘๐ นางสาวสิรินาถ  คงเครือ 

 ๔๘๑ นางสาวสิริปรียา  พุมคชา 

 ๔๘๒ นางสาวส่ือกัญญา  พันธุอน 

 ๔๘๓ นางสุกัญญา  บริสุทธิ์ 

 ๔๘๔ นางสุคนธา  รูปสม 

 ๔๘๕ นางสาวสุชัญญา  มาตรวิจิตร 

 ๔๘๖ นางสาวสุชาดา  เทงศิริ 

 ๔๘๗ นางสาวสุชาดา  ธรรมศร 

 ๔๘๘ นางสุดารัตน  เครือทิพย 

 ๔๘๙ นางสาวสุดาวดี  แกวบํารุง 

 ๔๙๐ นางสุนันท  อารีรักษ 

 ๔๙๑ นางสุนันทา  ทองกลัด 

 ๔๙๒ นางสาวสุนิพร  ขาวพิมล 

 ๔๙๓ นางสุบิน  เจริญสุข 

 ๔๙๔ นางสาวสุผาพร  บํารุงกิจ 

 ๔๙๕ นางสุพรรณ  กริมรัมย 

 ๔๙๖ นางสุภาพร  ราจันทึก 

 ๔๙๗ นางสาวสุภาภรณ  จันทรสวี 

 ๔๙๘ นางสาวสุมาลี  สุวรรณวงษ 

 ๔๙๙ นางสาวสุมิตรา  เวชภิรมย 

 ๕๐๐ นางสุวพร  วงษแพทย 

 ๕๐๑ นางเสาวณี  ชูวิโรจน 

 ๕๐๒ นางเสาวณี  เพ็ชรทอง 

 ๕๐๓ นางเสาวณีย  ศรีสุมา 

 ๕๐๔ นางเสาวภา  นุวงศศรี 

 ๕๐๕ นางเสาวลักษณ  เนตรรุง 

 ๕๐๖ นางแสงอรุณ  ขาวออน 

 ๕๐๗ นางหทัยรัตน  บุพบุศ 

 ๕๐๘ นางอดิภา  รุงเรือง 

 ๕๐๙ นางอติพร  จําวงศ 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๑๐ นางอนงคนันท  คาเกวียนทอง 

 ๕๑๑ นางอนงนาฎ  ขาวมรดก 

 ๕๑๒ นางอนัญญา  กิ่งแกว 

 ๕๑๓ นางสาวอนันต  ปุกทะเล 

 ๕๑๔ นางอมรรัตน  ภูโต 

 ๕๑๕ นางสาวอรวรรณ  สาธาระกุล 

 ๕๑๖ นางสาวอรวรรยา  ศาสตราคม 

 ๕๑๗ นางสาวอรุณ  ชูพันธ 

 ๕๑๘ นางสาวอรุณกมล  กองสุวรรณ 

 ๕๑๙ นางออนสี  สุวรรณสม 

 ๕๒๐ นางอังชัณ  แชมพุกพันธุ 

 ๕๒๑ นางอัจฉรา  จ่ันวิชิต 

 ๕๒๒ นางสาวอัจฉราพร  กิ่มแสง 

 ๕๒๓ นางอัชรินทร  ปลอดโคกสูง 

 ๕๒๔ นางสาวอัญชนา  เสนะเกตุ 

 ๕๒๕ นางสาวอัมภิกา  สวัสดิ์เมือง 

 ๕๒๖ นางสาวอารมย  สงคง 

 ๕๒๗ นางอารี  พิริยะอนันตกุล 

 ๕๒๘ นางสาวอารีย  ลินิฐฎา 

 ๕๒๙ นางสาวอารีย  วงศกลม 

 ๕๓๐ นางสาวอารีรัตน  สุวรรณการณ 

 ๕๓๑ นางอํานวยพร  อยูสถิตย 

 ๕๓๒ นางอําไพ  หาญมนตรี 

 ๕๓๓ นางอําภา  สีโน 

 ๕๓๔ นางอินทิรา  เย่ืองจันทึก 

 ๕๓๕ นางอุทุมพร  เอกทัตร 

 ๕๓๖ นางสาวอุบล  ศิริวัฒน 

 ๕๓๗ นางสาวอุมาพร  นิลทวิก 

กรมสงเสริมสหกรณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๙  ราย) 

 ๑ นายชัยวุฒิ  คงธนธรรมกุล 

 ๒ นายชาย  เศวตจินดา 

 ๓ นายธัชนนท  กาละ 

 ๔ นายประคอง  สารกอง 

 ๕ นายยุโสะ  ยีสะอุ 

 ๖ นายสม  สุขโน 

 ๗ นายสมคิด  ดอนชัย 

 ๘ นายสมยศ  แสนลับสินธุ 

 ๙ นายสิริเชษฐ  ดีอัมภาภิสิทธ 

 ๑๐ นายสุวัฒน  วงษชื่น 

 ๑๑ นางสาวกงมณี  สีทองเกตุ 

 ๑๒ นางสาวปะราลี  กลางประพันธ 

 ๑๓ นางสาวรัตนา  สุวรรณศรี 

 ๑๔ นางสาวกนกพร  วังอิน 

 ๑๕ นางสาวกรรวี  วงศใหม 

 ๑๖ นางกัญญาวีร  ชาญวิกรัย 

 ๑๗ นางสาวกัลยา  แชม 

 ๑๘ นางกานดา  เที่ยงตรง 

 ๑๙ นางกุฎฐารัตน  เพชรสุทธิ์ 

 ๒๐ นางเกวลิน  กาวารี 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๑ นางสาวเครือฟา  สงเนียม 

 ๒๒ นางสาวจตุพร  ศรีนวลจันทร 

 ๒๓ นางสาวจตุพร  โอสถหงษ 

 ๒๔ นางจริยา  อุนตา 

 ๒๕ นางจารุณี  ปญญาจิรวุฒิ 

 ๒๖ นางสาวจินหจุฑา  แกวพินิจ 

 ๒๗ นางจิรารัตน  นารีเลิศ 

 ๒๘ นางจุฑารัตน  บัวศรี 

 ๒๙ นางสาวจุรีรัตน  สุวรรณ 

 ๓๐ นางสาวฉัฐจิกานต  จันทรพายับ 

 ๓๑ นางฉัตรตะวัน  อันทะนัย 

 ๓๒ นางณภัชนันท  เล็กมนตรา 

 ๓๓ นางณัฐิพร  เรืองมาก 

 ๓๔ นางสาวดวงพร  พลบํารุงวงศ 

 ๓๕ นางสาวดวงสมร  สองเมืองสุข 

 ๓๖ นางดุษฎี  แทนเกษม 

 ๓๗ นางสาวทิพยจรรยา  ปนเกี๋ยง 

 ๓๘ นางธนัชภรณ  หวานสัมฤทธิ์ 

 ๓๙ นางสาวธัญญลักษณ  ปรารมภ 

 ๔๐ นางสาวนภัทร  จันทนชัย 

 ๔๑ นางสาวบุญทิพย  ชโณวรรณ 

 ๔๒ นางสาวบุษรา  ชวยพัฒน 

 ๔๓ นางสาวประภาพัฒน  อยูสถาพร 

 ๔๔ นางปริชาติ  ทองหัตถา 

 ๔๕ นางสาวปวีณสมร  ดาวเรือง 

 ๔๖ นางพรทิพย  พิชัยรัตน 

 ๔๗ นางพรพรหม  แจมแจง 

 ๔๘ นางสาวพรรณราย  อาจศึก 

 ๔๙ นางสาวพิมลรัตน  เชาวนวุฒิกุล 

 ๕๐ นางสาวเพ็ญศรี  เองฉวน 

 ๕๑ นางสาวเพียงจันทร  เจียรประดิษฐ 

 ๕๒ นางสาวภัควัลย  จิตติมานุสรณ 

 ๕๓ นางภัททิรา  ธรรมรัตน 

 ๕๔ นางสาวมณฑา  ณ  พัทลุง 

 ๕๕ นางมลฤดี  ยอดระบํา 

 ๕๖ นางสาวมุกดา  รอดจันทร 

 ๕๗ นางสาวเยาวภา  ชางเรือน 

 ๕๘ นางสาวเยาวมาลย  โทพิลา 

 ๕๙ นางสาวรังสิมา  หะยีหามะ 

 ๖๐ นางรัชนีย  พองเสียง 

 ๖๑ นางรัตนดาวรรณ  รัตโน 

 ๖๒ นางสาวรําพึง  ทรงงาม 

 ๖๓ นางรุจิรา  ขําพล 

 ๖๔ นางสาวลักษณพร  แดงสนาม 

 ๖๕ นางวชิรญาณ  กลํ่ามี 

 ๖๖ นางวรนุช  เรือนคํา 

 ๖๗ นางวรรณดี  โพธิ์ศรี 

 ๖๘ นางวรรณา  ใหมละออ 

 ๖๙ นางสาววลีพร  แดงสี 

 ๗๐ นางวิมลภัณฑ  ขวัญทอง 

 ๗๑ นางวิริยา  สีนวล 

 ๗๒ นางศรีรัตน  เรืองดํา 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๗๓ นางสาวศิริทิพย  อุดมวงค 

 ๗๔ นางสาวศิริพร  หอมสมบัติ 

 ๗๕ นางสาวศุธามาศ  หนอทาว 

 ๗๖ นางสาวสกันดาเรีย  แวมายิ 

 ๗๗ นางสวรส  ถาวรสุวรรณ 

 ๗๘ นางสาวสาลี  บุญทรง 

 ๗๙ นางสาวสุดใจ  ยินดี 

 ๘๐ นางสุดารัตน  คําแสนกุล 

 ๘๑ นางสาวสุนันทา  มาศอรุณ 

 ๘๒ นางสาวสุพิศ  แปงติ๊บ 

 ๘๓ นางสาวสุภาภรณ  แซจู 

 ๘๔ นางอภิสรา  ยะสะกะ 

 ๘๕ นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ 

 ๘๖ นางสาวอรยา  รอยแดง 

 ๘๗ นางสาวอริศรา  กุสุนทร 

 ๘๘ นางอรุณี  เมืองกาญจน 

 ๘๙ นางอุไรวรรณ  บรรณสาร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายพรรณเชษฐ  ตันมิ่ง 

 ๒ นายปรัชญา  ภักดีโชติ 

 ๓ นายภาณุวัฒน  ขัติยศ 

 ๔ นายยรรยง  หาระกรณ 

 ๕ นายวิชญพล  พลรักษ 

 ๖ นายสมนึก  แกวสมบูรณ 

 ๗ นายสุเรนทร  ชูตาลัด 

 ๘ นางสาวกัลยาภัสร  อุทธการจิรโชติ 

 ๙ นางจันทิมา  มากพริ้ม 

 ๑๐ นางสาวจินตนา  แกวนุย 

 ๑๑ นางสาวฐิตาภรณ  สอนเต็ม 

 ๑๒ นางสาวฑัณฑิมา  ทับเทศ 

 ๑๓ นางสาวทัศนียา  นอยออนโพธิ์ 

 ๑๔ นางสาวทิชากร  แพงตาวงศ 

 ๑๕ นางสาวธัญธิตา  ลําทอง 

 ๑๖ นางธิติมา  ทองขาว 

 ๑๗ นางสาวนงคคราญ  สังขเงิน 

 ๑๘ นางนิรมล  ดวงทาแสง 

 ๑๙ นางพรรณี  มูลวัตร 

 ๒๐ นางพัชรินทร  สมรภูมิ 

 ๒๑ นางสาวพิมพผกา  วิเศษทักษ 

 ๒๒ นางเพ็ญจันทร  ชุตินันทกุล 

 ๒๓ นางสาวมารินทร  ขันธศักดิ์ 

 ๒๔ นางสาวยุภาภรณ  ทองออน 

 ๒๕ นางยุภาวดี  สงศรี 

 ๒๖ นางรอยพิมพ  ปาจินะ 

 ๒๗ นางรัชนก  จินตนานันท 

 ๒๘ นางสาวรัตนา  เศวตวงศ 

 ๒๙ นางสาวศิริกุล  กอดิษฐ 

 ๓๐ นางสมพร  หุนหลอ 

 ๓๑ นางสาวสุกานดา  เจียมจารุภา 

 ๓๒ นางสาวสุดา  สงประดิษฐ 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๓ นางสาวสุนีย  คเชนทร 

 ๓๔ นางสาวสุภาพร  แกนทอง 

 ๓๕ นางอรวรรณ  แกวเสน 

 ๓๖ นางอัจฉรี  เกษมพิพัฒนกุล 

 ๓๗ นางอุษณิภา  อกอุน 

สํานักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๔  ราย) 

 ๑ นายชัยณรงค  วิวิธวรกิจ 

 ๒ นายชาญชัย  มัจฉาวรานนท 

 ๓ นายทรงเกียรติ  สุเทพากุล 

 ๔ นายธนพงศ  คงเดช 

 ๕ นายนิติวัฒน  เดสันเทียะ 

 ๖ นายปราโมทย  ปนทิม 

 ๗ นายปริญญา  ทรัพยพิทยากร 

 ๘ นายปรีชา  ราชวงษ 

 ๙ นายพฤณท  คําปญญา 

 ๑๐ นายมนตรี  นิ่มวัด 

 ๑๑ นายเมธี  สุภินนพงษ 

 ๑๒ นายวรวิทย  สุขสมพงษ 

 ๑๓ นายวิทยา  ปนวารี 

 ๑๔ นายวิศณ  ประสานพันธ 

 ๑๕ นายวุฒิศักดิ์  ศรีอัมพร 

 ๑๖ นายศักดิ์ดา  บุญทิพย 

 ๑๗ นายศุภชัย  จันทะวัง 

 ๑๘ นายศุภชัย  บุญพิทักษ 

 ๑๙ นายสมัน  มะดอเลาะ 

 ๒๐ นายสุริย  สุนทรพฤกษ 

 ๒๑ นายอภินันท  ขําพิมพ 

 ๒๒ นางสาวกษชล  กิตติปรีชากุล 

 ๒๓ นางกอติมะ  จันทรหอม 

 ๒๔ นางสาวกัณนิภา  กล่ินพยอม 

 ๒๕ นางสาวเกยูร  เมาทอง 

 ๒๖ นางสาวจันทรา  นารถถนอม 

 ๒๗ นางสาวจารุวรรณ  เพชรมะดัน 

 ๒๘ นางสาวจีรกานต  ธูปแกว 

 ๒๙ นางสาวจีรวัลย  มณีรุง 

 ๓๐ นางสาวจุฑาทิพย  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๓๑ นางสาวญาณภัทร  ชาญฉลาด 

 ๓๒ นางสาวณัฐภัสสร  พงษจักร 

 ๓๓ นางสาวตรีนุช  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๔ นางธรรมรต  ธรรมโคตร 

 ๓๕ นางนราศรี  ปนวิถี 

 ๓๖ นางสาวนฤมล  อุมาวงสกุล 

 ๓๗ นางสาวนิภาพร  ไชยสลี 

 ๓๘ นางสาวบังอร  เทียมเลิศ 

 ๓๙ นางสาวเมฆินทร  แกวตาย 

 ๔๐ นางรัศมี  เพียรเลิศ 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๑ นางวงเดือน  ยาสิงหทอง 

 ๔๒ นางสาววนิดา  ศรีกระจาง 

 ๔๓ นางสาววยุรีย  สุขยอย 

 ๔๔ นางสาววลัยพร  แสงทิพวรรณ 

 ๔๕ นางสาววัชรินทร  เนืองนิตย 

 ๔๖ นางสาววิศธิมน  ษิจธิประศาสตร 

 ๔๗ นางสาวศิริลักษณ  ชุมภูศรี 

 ๔๘ นางสาวสายัณห  เพ็ชรแกว 

 ๔๙ นางสาวสินี  รวมสุวรรณ 

 ๕๐ นางสาวสุจิตรา  อนุนันตกุล 

 ๕๑ นางสาวสุธาสินี  คําสนอง 

 ๕๒ นางสุนันท  ตอสกุล 

 ๕๓ นางสาวสุพัตตรา  ขัดทา 

 ๕๔ นางสาวสุภาพ  อนุวุฒิ 

 ๕๕ นางสาวสุภาพร  โตใจธรรม 

 ๕๖ นางสาวสุภีร  อุทัยแสน 

 ๕๗ นางสุรีย  วงษจันทร 

 ๕๘ นางสาวสุรียพร  จันทรบุญ 

 ๕๙ นางสาวสุวรรณทา  สวัสดิ์ทา 

 ๖๐ นางสาวเสาวลักษณ  แสงแกวสุข 

 ๖๑ นางอรจีรา  ทองสุม 

 ๖๒ นางสาวอรทัย  บัวระภา 

 ๖๓ นางสาวอัสนีย  โตะประดู 

 ๖๔ นางสาวอุปมา  แสงสอาด 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๕  ราย) 

 ๑ นายกรรภิรมย  ไชยสถาน 

 ๒ นายเกียรติ  สมประสงค 

 ๓ นายทัศนัย  ไพละออ 

 ๔ นายธานี  เพชรเกล้ียง 

 ๕ นายพล  ชางลอย 

 ๖ นายวีรชัย  ฝงสาคร 

 ๗ นายสมเกียรติ  ขุนธิวงศ 

 ๘ นายสมคิด  บุญณะ 

 ๙ นายสุรศักดิ์  บุญแลบ 

 ๑๐ นายสุวัฒน  วงศศิลา 

 ๑๑ นางสาวกาญจนา  ชัชวาลย 

 ๑๒ นางสาวขนิษฐา  สารักษ 

 ๑๓ นางจําป  ปอมสุวรรณ 

 ๑๔ นางสาวจินตนาพร  ชูกันหอม 

 ๑๕ นางจิราภรณ  โกยอมร 

 ๑๖ นางเจะกัสมะ  มาหามะ 

 ๑๗ นางเฉลิมศรี  สวดตะมะนัง 

 ๑๘ นางเชาวรีย  อินพะเนาว 

 ๑๙ นางสาวฐิติภรณ  วรรณสุนทรธรรม 

 ๒๐ นางสาวณัชชา  สินเนืองนอง 

 ๒๑ นางสาวณัฐชา  แพเกาะ 

 ๒๒ นางณิชนันทน  บริสุทธิ์ 

 ๒๓ นางสาวดวงนภา  ผาใต 

 ๒๔ นางตรึงใจ  เปรมจิตร 

 ๒๕ นางสาวทัศนีย  ถึงนาค 

 ๒๖ นางสาวธนาพร  คงมี 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๗ นางสาวธัญดา  โฉมเฉลา 

 ๒๘ นางสาวนงณภัส  วิลัยทอง 

 ๒๙ นางสาวนงลักษณ  แกวจินดา 

 ๓๐ นางสาวนภาพร  ยาตา 

 ๓๑ นางสาวนุชจรินทร  กอกุล 

 ๓๒ นางนุชนาฎ  ใหมเอี่ยม 

 ๓๓ นางประสิทธิยา  จอกถม 

 ๓๔ นางปวีณา  อินมงคล 

 ๓๕ นางสาวปยะรัตน  ทองวิสูง 

 ๓๖ นางสาวพรทิวา  หนูเวียง 

 ๓๗ นางสาวภัสรสรัณ  พบสุข 

 ๓๘ นางสาวมารีณา  สมันแดหวา 

 ๓๙ นางมาลัย  เสนหา 

 ๔๐ นางมาลี  จันทนะ 

 ๔๑ นางสาวยศกร  ธรรมชัย 

 ๔๒ นางรัตนา  ดลรัศมี 

 ๔๓ นางสาววณิชชา  ฮีม 

 ๔๔ นางวรนุช  วิจันทมุข 

 ๔๕ นางศุภลักษณ  แกวมูณี 

 ๔๖ นางสาวสมุทร  หินนนท 

 ๔๗ นางสาวสาวิตรี  สอนประดิษฐ 

 ๔๘ นางสาวสิริพร  ศรีเมือง 

 ๔๙ นางสุภรณ  แกวลี 

 ๕๐ นางสาวอภิญญา  ธนานันท 

 ๕๑ นางอรปภา  บุญหนัก 

 ๕๒ นางอรพิณ  เรียนไธสง 

 ๕๓ นางสาวอัฉราวดี  จันทรทิพรักษ 

 ๕๔ นางอัมพวัน  เสมาคํา 

 ๕๕ นางสาวอาภรณ  วังตระกูล 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายทวีศักดิ์  แกวเหล็กไหล 

 ๒ นายธิติพงษ  ครุธแกว 

 ๓ นายเสนห  หยูทอง 

 ๔ นายเอกรัฐ  เอี่ยมกล่ิน 

 ๕ นางสาวจงกล  กลมเกลียว 

 ๖ นางสาวณิชาพัชร  ล้ิมสมุทรชัยพร 

 ๗ นางสาวนฤเกศี  กษิณศรี 

 ๘ นางสาวรุจิรา  ตาลาคุณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๕  ราย) 

 ๑ นายชนินทร  ชมประยูร 

 ๒ นายทรงเกียรติ  วุฒิ 

 ๓ นายประพัน  กิจสุขกาย 

 ๔ นายเศรฐรัฐ  วิริยะบุปผา 

 ๕ นายสกรรจภิณ  เศาภายน 

 ๖ นายสมเกียรติ  ดวนเดิน 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๗ นายสรศักดิ์  ฉวีวงศ 

 ๘ นายสรายุทธ  บุญชวย 

 ๙ นายสิทธา  จุลถาวร 

 ๑๐ นายสุเทพ  สินทชาติ 

 ๑๑ นายสุรพงษ  มุสิกชาติ 

 ๑๒ นายสุรพงษ  ออนระยับ 

 ๑๓ นายสุวัฒน  แสงกระจาง 

 ๑๔ นายเสกสรร  เพ็ชรนอย 

 ๑๕ นายอัครเดช  ศรีมณีพันธ 

 ๑๖ นางสาวกมลพร  สุดสงวน 

 ๑๗ นางสาวกัญญา  โพธิ์จีน 

 ๑๘ นางสาวกิตติยา  อาจชูพา 

 ๑๙ นางสาวขัตติยา  จงพิพัฒนวณิชย 

 ๒๐ นางจิตราภรณ  ทองประดิษฐ 

 ๒๑ นางสาวจิราภรณ  เพียซาย 

 ๒๒ นางสาวฉวีวรรณ  กัลปาลี 

 ๒๓ นางสาวชวรา  สมทบสุข 

 ๒๔ นางสาวญาดา  แซเอี้ยว 

 ๒๕ นางณัฐชา  สาดสิน 

 ๒๖ นางดวงแข  เปรมปรี 

 ๒๗ นางทัศนียวลัย  พลกุล 

 ๒๘ นางสาวทัศนวรรณ  พันธุ 

 ๒๙ นางสาวธัญยพร  แสงอรุณ 

 ๓๐ นางสาวนงคเยาว  กิจโสภี 

 ๓๑ นางสาวนวินดา  ณ  นคร 

 ๓๒ นางสาวนิตยา  ดวนเดิน 

 ๓๓ นางสาวปณิฐี  เกิดศิริ 

 ๓๔ นางสาวปภัชญา  ทาตุ 

 ๓๕ นางสาวปฤษฎี  มาตรบุตร 

 ๓๖ นางเพ็ญศรี  วัชระนาวินชัย 

 ๓๗ นางเพียงใจ  ทองนวล 

 ๓๘ นางมยุรี  วิชัยดิษฐ 

 ๓๙ นางสาวมาลี  กล่ินหอม 

 ๔๐ นางสาวมาลี  นุตมะหะหมัด 

 ๔๑ นางสาวยุพวรรณ  ปานปวง 

 ๔๒ นางยุพา  ตายธานี 

 ๔๓ นางสาววริศรา  แสงชาลี 

 ๔๔ นางวิชชุลดา  สุทธามาตย 

 ๔๕ นางสาววิไลลักษณ  สามารถ 

 ๔๖ นางสาวศศิวิมล  วัฒนายากร 

 ๔๗ นางสุรีรัตน  บุญชูเดชะ 

 ๔๘ นางสาวสุวรรณา  ตันติกร 

 ๔๙ นางสุวรรณา  พิมลลิขิต 

 ๕๐ นางสาวอพรรณตรี  โชติอัมมร 

 ๕๑ นางอมรรัตน  ลัทธวนิชพันธ 

 ๕๒ นางอรวรรณ  มีแสง 

 ๕๓ นางสาวอัจฉลา  ชาตะวราหะ 

 ๕๔ นางสาวอาภากร  เกิดผล 

 ๕๕ นางอุษณีย  จันทรเปลง 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๖  ราย) 

 ๑ นายเทิดศักดิ์  กาฬภักดี 

 ๒ นายธงชัย  อุยหา 

 ๓ นายพงษธร  ขุมทอง 

 ๔ นายพงษพันธุ  ชางพันธุ 

 ๕ นายวัชระ  พูลสุข 

 ๖ นายศิวโรจน  อินทรัตน 

 ๗ นายสรศักดิ์  ประจงเก็บ 

 ๘ นายสังวรณ  โพลงสอาด 

 ๙ นายสุธีพัฒน  ทันนิเทศ 

 ๑๐ นางสาวจิราภรณ  อุปละ 

 ๑๑ นางดลหทัย  ศรีโยธี 

 ๑๒ นางสาวดวงพร  อัศวกลาง 

 ๑๓ นางธนัญญา  กลาหาญ 

 ๑๔ นางสาวนวรัตน  คงดอน 

 ๑๕ นางสาวประไพ  พ่ึงศาสตร 

 ๑๖ นางปนนภา  สืบบุญ 

 ๑๗ นางสาวภัทรภร  แกวนวลศรี 

 ๑๘ นางสาวรุจิรา  จันทรแสง 

 ๑๙ นางสาววิไลวรรณ  ทรงนิสสัย 

 ๒๐ นางสําราญ  ทองนวล 

 ๒๑ นางสาวสุจินดา  ออนเกตุพล 

 ๒๒ นางสาวสุภาภรณ  มากโฉม 

 ๒๓ นางสาวอรนภา  แสงมณี 

 ๒๔ นางอรพิน  ปญโญ 

 ๒๕ นางสาวอังคณา  อุไรวงค 

 ๒๖ นางสาวอํานวย  ศรีวิรัตน 

กรมการขาว 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๖  ราย) 

 ๑ นายคนึง  ไชยขันแกว 

 ๒ นายจํานงค  นันธิมา 

 ๓ นายฉลอง  นิลบุตร 

 ๔ นายณัฐพล  ปนคํา 

 ๕ นายถาวร  พ่ัวพันธ 

 ๖ นายเทอดศักดิ์  แนวจันทร 

 ๗ นายธนดล  ไกรรักษ 

 ๘ นายธนา  เสตะพยัคฆ 

 ๙ นายนพดล  สมนา 

 ๑๐ นายบุญนะ  หนูคง 

 ๑๑ นายประสงค  ยอดย่ิง 

 ๑๒ นายพิเชษฐ  ชินประหัษฐ 

 ๑๓ นายศักดิ์ดา  พุทธพาท 

 ๑๔ นายสรรคเพชญ  ดาโรจน 

 ๑๕ นายอนุชิต  ยวงทอง 

 ๑๖ นายอํานวย  กนกสิงห 

 ๑๗ นางจันทรรุง  เหมือนโพธิ์ 

 ๑๘ นางจิดาภา  จันทรแดง 

 ๑๙ นางสาวชญานนันท  บางบอ 

 ๒๐ นางชญานัน  คําอุน 

 ๒๑ นางชุลีรัตน  คงผล 

 ๒๒ นางณัฏฐนิช  ถาวรแกว 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๓ นางสาวตติยา  พานิชกุล 

 ๒๔ นางสาวทัศนวัล  เพลครบุรี 

 ๒๕ นางนลพรรณ  คงสมโอษฐ 

 ๒๖ นางพิกุล  ลีลากุด 

 ๒๗ นางมาลี  ปนไชย 

 ๒๘ นางมิถุนา  ไชยบัณดิษฐ 

 ๒๙ นางยุพา  สุวรรณมณี 

 ๓๐ นางเรณู  จําปาเกตุ 

 ๓๑ นางสาวสุนันทา  วงศกาฬสินธุ 

 ๓๒ นางสุนิสา  คงสมโอษฐ 

 ๓๓ นางสุภาวดี  ฤทธิสนธิ์ 

 ๓๔ นางอรทัย  เทพยศิริกมล 

 ๓๕ นางสาวอาทิตยา  ยอดใจ 

 ๓๖ นางสาวอุไรวรรณ  ออนลมูล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๓  ราย) 

 ๑ นายกนกชัย  พลใส 

 ๒ นายจรัญ  สีเขียว 

 ๓ นายจารึก  ทองระยา 

 ๔ นายเชิดชัย  ศรีใส 

 ๕ นายณรงค  เทพมงคล 

 ๖ นายทิตย  ลือเลิศ 

 ๗ นายนริศ  ธุระเจน 

 ๘ นายบรรพต  เหลาจตุรพิศ 

 ๙ นายบรรเลง  ออมทรัพย 

 ๑๐ นายประมุข  พรมสุวรรณ 

 ๑๑ นายประเวช  ปนไชย 

 ๑๒ นายพงษนรินทร  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๓ นายไพบูลย  มณีโชติ 

 ๑๔ นายภาคภูมิ  เอกเอี่ยม 

 ๑๕ นายเภสัช  ลวดเงิน 

 ๑๖ นายมานะศักดิ์  เทศธรรม 

 ๑๗ นายวิชัย  อยูสุข 

 ๑๘ นายวิบูลย  จําปาหอม 

 ๑๙ นายสงวน  เฉลิมศักดิ์ 

 ๒๐ นายสมจิตร  เขียวจันทร 

 ๒๑ นายสมบัติ  กอบแกว 

 ๒๒ นายสรยุทธ  ทรงอาจ 

 ๒๓ นายสายัณห  ปญญาปะระ 

 ๒๔ นายสิงหศร  แซวหลี 

 ๒๕ นายสุคํา  งามจรุพรโกศล 

 ๒๖ นายสุรินทร  ปติจะ 

 ๒๗ นายสุรินทร  วงศราษฎร 

 ๒๘ นายสุริยา  สอนธิ 

 ๒๙ นายอนัน  ปนไชย 

 ๓๐ นายอนุวัฒน  มณีภาค 

 ๓๑ นายอรุณศักดิ์  ทองเสน 

 ๓๒ นางกรรนิการ  มีศิลป 

 ๓๓ นางสาวกาญจนา  คงสมของ 

 ๓๔ นางกุลธนันท  บุญธรรม 

 ๓๕ นางจารุวรรณี  สัจจะเขตร 

 ๓๖ นางเจริญ  ทองระยา 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๗ นางฉัตรชญา  ประสงคราม 

 ๓๘ นางชนัญชิดา  หนูสวัสดิ์ 

 ๓๙ นางฐิติมา  เตี้ยเนตร 

 ๔๐ นางสาวนวรัตน  วังคํา 

 ๔๑ นางเนตรดาว  มารยา 

 ๔๒ นางสาวบังอร  ไวยวัฒภา 

 ๔๓ นางปรียา  ทีภูเขียว 

 ๔๔ นางสาวปทมา  เพ็ชรพวง 

 ๔๕ นางสาวพรวีนัส  อรรควงษ 

 ๔๖ นางเพ็ญพรรณ  ชุมทอง 

 ๔๗ นางภาวนา  สงวนแกว 

 ๔๘ นางสาวมณีวรรณ  เผือกแตงพันธุ 

 ๔๙ นางมะลิ  บุญมี 

 ๕๐ นางสาวยุพิน  มีย้ิม 

 ๕๑ นางสาววรรณดี  ระวังโพธิ์ 

 ๕๒ นางวรรณี  ชูภักดี 

 ๕๓ นางวริศราภรณ  ลําสอนจิตต 

 ๕๔ นางวัชรีย  อยูสิงห 

 ๕๕ นางวิยดา  ภูสีฤทธิ์ 

 ๕๖ นางศิริพรรณ  คําปลิว 

 ๕๗ นางสาวศุภวรรณ  ศรีบานใหม 

 ๕๘ นางสมทรง  ชินประหัษฐ 

 ๕๙ นางสมรศรี  เชื้อวงษ 

 ๖๐ นางสมุทธี  พันธรัตนสุขกุล 

 ๖๑ นางสุมี  พิมพทองงาม 

 ๖๒ นางอรุณศรี  กฤษวะดี 

 ๖๓ นางอัมพร  เพ็ญจํารัส 

กระทรวงคมนาคม 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวปรานติ์ทิพญ  นชุมาก 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวโอ  หอมจันทร 

กรมเจาทา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๕  ราย) 

 ๑ นายกฤษดา  อยูศิริ 

 ๒ นายเกียรติศักดิ์  กล่ินบัว 

 ๓ นายขจร  โชติดิลก 

 ๔ วาที่รอยตรี  ชาญชัย  กลึงพงษ 

 ๕ นายโชคชัย  เย็นทรัพย 

 ๖ นายทศพล  สําราญสลุง 




