
 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕ นายพฤษภันตร  ปตยานนท 

 ๖ นางจันทนา  รุจิหาญ 

 ๗ นางสาวจิตติมา  สุริยวงษ 

 ๘ นางสาวจิรัชยา  พรมด ี

 ๙ นางสาวชลการ  ลีลาศริิคุณ 

 ๑๐ นางทัศนวรรณ  กลัดแพ 

 ๑๑ นางสาวธรีาสินี  ฤทธิถ์าพรม 

 ๑๒ นางสาวมสารัศม  เวชกิจ 

 ๑๓ นางสาวสกาวรตัน  ภรณมุกตรา 

 ๑๔ นางสาวสาวิตรี  รัตนชโูชต ิ

 ๑๕ นางสาวสุภาว  ภิรมย 

 ๑๖ นางสาวอญัชลี  สวางวงษ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑  ราย) 

 ๑ นายนเรศ  มฤคสนธ ิ

 ๒ นายภูมิใจ  จิตตหนกัแนน 

 ๓ นายอุดร  แกวกญัหา 

 ๔ นางสาวจิตตรา  รสจันทร 

 ๕ นางสาวบบุผารตัน  วิจิตรโท 

 ๖ นางสาววรณี  แตงไทย 

 ๗ นางสาววไิลลักษณ  สุวรรณเลิศ 

 ๘ นางสาวศรันยา  จุยมณี 

 ๙ นางสาวสุพิชฌาย  ชมช ู

 ๑๐ นางอภิลักษณ  เรืองจาบ 

 ๑๑ นางสาวอัปสร  วริิยางกรู 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานรัฐมนตร ี

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายชัพพาคม  ประกอบทรพัย 

 ๒ นายสุทธิชัย  เหลาซื่อ 

 ๓ นางสาวธญัญธร  วรรณนิยม 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  พันโท  สมชาย  กติตอินงค 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายกานต  รกั  ๒ พันตร ี อัมรินทร  นติิชัยไกรเลิศ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๙๒  ราย) 

 ๑ นายจตศุักดิ ์ ไชยทะ 

 ๒ นายชลรตัน  มแีสงเพชร 

 ๓ นายชูศักดิ์  ออยเฮิง 

 ๔ นายณรงคเดช  เพชรสิงห 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕ นายธนกฤต  เนื้อออน 

 ๖ นายนพดล  หลวงไกร 

 ๗ นายนพพล  กล่ินเกต ุ

 ๘ นายนิรนัดร  ชัยชนะ 

 ๙ นายปรชีา  สุขจันทร 

 ๑๐ นายพรรคพิบูล  ตัณฑศิร ิ

 ๑๑ นายภัทรพล  ธรรมนิยม 

 ๑๒ นายภาณุพงศ  ภูโต 

 ๑๓ วาที่รอยตร ี ภานุวฒัน  จันทรวงค 

 ๑๔ นายภุชงค  สอาดนัก 

 ๑๕ นายภูมินทร  โพธวิงศ 

 ๑๖ นายยามาลุดิน  หะยีมะเละ 

 ๑๗ นายวาที  เดชอนันต  ณ  พัทลุง 

 ๑๘ นายวญิู  คงรักษา 

 ๑๙ นายวริิทธิ์พล  แกวประดิษฐ 

 ๒๐ นายศุภนติย  กลาการขาย 

 ๒๑ นายสุธดิล  ปรางคสุวรรณ 

 ๒๒ นายสุเมธ  นามแกว 

 ๒๓ นายแสนยากร  เหลาอรรคะ 

 ๒๔ นายอธวิัฒน  วงษมั่น 

 ๒๕ นายอรรถสิทธิ์  ทองรวง 

 ๒๖ นายอํานาจ  สบานงาน 

 ๒๗ นางสาวกนกอร  เทียนปญจะ 

 ๒๘ นางสาวกรรณิกา  รัตนา 

 ๒๙ นางสาวกฤตติยาพร  ชาวดร 

 ๓๐ นางกัลยา  ภูวดลผาแดง 

 ๓๑ นางสาวกัลยาณี  ศรีสุวรรณ 

 ๓๒ นางสาวขตัติยา  มธรุส 

 ๓๓ นางสาวจริยาวดี  เอมโอช 

 ๓๔ นางสาวจิรภา  แกวมหาวงศ 

 ๓๕ นางสาวจิราวรรณ  คงแกว 

 ๓๖ นางสาวจิราวัลย  จันทะปสสา 

 ๓๗ นางสาวจุฑาทิพ  โมรรีัตน 

 ๓๘ นางสาวชญาณิศา  บุญราศร ี

 ๓๙ นางชดุา  เชสเตอร 

 ๔๐ นางณัฏฐธาวิน ี เจริญศร ี

 ๔๑ นางณัทฐิน ี จิตรมัน่ 

 ๔๒ นางทัศนีย  จันทรประเสรฐิ 

 ๔๓ นางสาวธญัรศัม  พละเจรญิ 

 ๔๔ นางธัญสรณ  ผลเจริญนนท 

 ๔๕ นางสาวนัทธมน  บุญเพ็ง 

 ๔๖ นางสาวน้าํฝน  กรุงเครือ 

 ๔๗ นางสาวนิภาพร  โฉมงาน 

 ๔๘ นางสาวเนตรนภิส  แมนนนทรัตน 

 ๔๙ นางปทุมวดี  กุศลสง 

 ๕๐ นางปนดัดา  กระเสาร 

 ๕๑ นางสาวปรารถนา  วงศกาฬสินธุ 

 ๕๒ นางพจนีย  ศรีปาน 

 ๕๓ นางพนติา  บรูณสกุล 

 ๕๔ นางพิริยกร  ทองนุย 

 ๕๕ นางสาวเพลินตา  ทับฤทธิ ์

 ๕๖ นางภัญศรตัน  กอบทอง 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๗ นางสาวภาษิตา  ภณลัคนาทิน 

 ๕๘ นางมะลิวัลย  อนิเจือ 

 ๕๙ นางมัลลิกา  วเิชียรนรา 

 ๖๐ นางสาวมาลีนันท  กนิลบุตร 

 ๖๑ นางสาวระววีรรณ  กลํ่าสกลุ 

 ๖๒ นางสาวรัชนีกร  ชลสาคร 

 ๖๓ นางรชันีย  สบานงา 

 ๖๔ นางสาวราตร ี โหพ่ึงจู 

 ๖๕ นางสาวรุงอารุณ  มูลทรายคํา 

 ๖๖ นางฤทัยชนก  เทียมคํา 

 ๖๗ นางสาววนัสนนั  ดุษฎีนิธโิรจน 

 ๖๘ นางสาววนดิา  ศิริพันธ 

 ๖๙ นางวรารัตน  ประสมศร ี

 ๗๐ นางวัฒนลักษณ  เมอืงคาํบตุร 

 ๗๑ นางวันทนีย  ตรีสุทธาชีพ 

 ๗๒ นางสาววชิชุตา  ราชิวงศ 

 ๗๓ นางสาววิภาดา  ทองอินทร 

 ๗๔ นางสาวศริิพร  ตะภา 

 ๗๕ นางสาวศริิพร  พรมสิทธิ ์

 ๗๖ นางศริิมา  คงหาญ 

 ๗๗ นางสีลสุทธา  เพ็ชรคุม 

 ๗๘ นางสุกญัญา  ชูเชดิ 

 ๗๙ นางสาวสุกญัญา  มนัสบญุเพ่ิมพูล 

 ๘๐ นางสุจิตตา  ขันทอง 

 ๘๑ นางสาวสุชนา  ทองใบใหญ 

 ๘๒ นางสาวสุชีรา  วิจิตรพันธุ 

 ๘๓ นางสาวสุดาณี  ยอดคีร ี

 ๘๔ นางเสาวรส  หนูทอง 

 ๘๕ นางสาวหนึ่งฤทัย  พันกุม 

 ๘๖ นางอรนนัต  พัวตนะ 

 ๘๗ นางสาวอัจฉรา  บญุสม 

 ๘๘ นางสาวอญัชลี  ศรีสุข 

 ๘๙ นางอญัชิสา  ชแูสง 

 ๙๐ นางอาภรณ  ทองดวง 

 ๙๑ นางอารีวรรณ  ฤทธิกะลัส 

 ๙๒ นางสาวอุทัยวรรณ  เงานอ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๑  ราย) 

 ๑ พันจาอากาศเอก  กฤตภาส  เจรญิวัย 

 ๒ นายโชคชัย  อุดตา 

 ๓ จาสิบเอก  นริศ  เกษม 

 ๔ นายบุญญฤทธิ์  ปุณขันธ 

 ๕ นายพงศภัค  บรรจงศิร ิ

 ๖ เรือตรี  พรศักดิ์  ปฤษณารณุ 

 ๗ นายภานวุัฒน  รตันานุสนธิ ์

 ๘ นายภูษิต  สุกใส 

 ๙ นายมงคล  ศรีครุธงาม 

 ๑๐ พันจาอากาศเอก  รังสรรค  ทัดเทียม 

 ๑๑ นายวธิวนิท  เศรษฐรตัน 

 ๑๒ นายศิลปศรฒุ  มัชฌมิวงศ 

 ๑๓ นายศุภชัย  ชาญเดช 

 ๑๔ นายสมควร  มัน่สุข 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๕ พันจาอากาศเอก  สมชาย  อินทรโฆษิต 

 ๑๖ พันจาโท  สมพล  แพทยเกาะ 

 ๑๗ จาสิบเอก  สรรเพชญ  พรหมโคตร 

 ๑๘ นายสายัณห  ซื่อผาสุข 

 ๑๙ นายสุเนตร  แกนบัว 

 ๒๐ จาเอก  อดุลย  แดงสกุล 

 ๒๑ นายอนุพงษ  สุกใส 

 ๒๒ นายอภิสิทธิ ์ มขุดา 

 ๒๓ นายอรุณ  สวนมะลิ 

 ๒๔ นางสาวกนกลักษณ  ประสาททอง 

 ๒๕ นางจรรยา  ชาญการ 

 ๒๖ นางจีรนติย  ครุฑปกษี 

 ๒๗ นางสาวชวัลลักษณ  วเิชียร 

 ๒๘ นางสาวญาณาธปิ  สุนาวงศ 

 ๒๙ นางสาวณัฐธะยา  ชมพุฒ 

 ๓๐ นางทรงพร  วฒันคุม 

 ๓๑ นางสาวนราทิพย  เจริญกุล 

 ๓๒ นางสาวนริศรา  เจนสัญญายุทธ 

 ๓๓ นางสาวเนาวรัตน  นิ่มรอด 

 ๓๔ นางสาวบุษยารัตน  โคตรหาชัย 

 ๓๕ นางสาวเบญจา  โยทัยเที่ยง 

 ๓๖ นางประภาพร  สมศร ี

 ๓๗ นางปริชาติ  พูลแสวงทรัพย 

 ๓๘ นางสาวปวีณา  สุขมุิตร 

 ๓๙ นางสาวพรรณทิพา  อาษากลาง 

 ๔๐ นางสาวพัทธนันท  แสนสุข 

 ๔๑ นางพิณธศุร  ศริิบาล 

 ๔๒ นางสาวพุทธรักษ  วรรณพงษ 

 ๔๓ นางสาวเพ็ญศรี  ศรโีลโพง 

 ๔๔ นางสาวภรวรรณ  อภิไชย 

 ๔๕ นางสาวภาลิณี  บญุเล่ือง 

 ๔๖ นางสาวมนสิชา  สวางศร ี

 ๔๗ นางมนัสพร  อินทะชัย 

 ๔๘ นางสาวเยาวเรศ  เมืองอินทร 

 ๔๙ นางสาวรัชดาภรณ  พงษอมร 

 ๕๐ นางรุงนภา  หึมวงั 

 ๕๑ นางสาววรณัน  องอาจ 

 ๕๒ นางวรรณิศา  ศิริภูม ิ

 ๕๓ นางสาววรางคณา  เชื่อมรัมย 

 ๕๔ นางสาววรารตัน  เพ่ิมเอี่ยม 

 ๕๕ นางสาววนัเพ็ญ  วารีเพชร 

 ๕๖ นางสาววาสนา  ปนจักร 

 ๕๗ นางสาววิภานันท  วิเวก 

 ๕๘ นางวิสา  ดาํแกว 

 ๕๙ นางสาววรีวรรณ  ปรางทอง 

 ๖๐ นางสาวศริิวรรณ  บญุแกวสุข 

 ๖๑ นางสาวสหธัยา  รมยรส 

 ๖๒ นางสาวสุจินตนา  นิลการะเกษ 

 ๖๓ นางสาวสุนิภา  ดิลกวัฒนสุนทร 

 ๖๔ นางสาวสุนิสา  สุนทรนนัท 

 ๖๕ นางสาวโสภิดา  วารีศร ี

 ๖๖ นางอมรรตัน  สถิตย 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๗ นางอรวรรณ  ปรีดางกูร 

 ๖๘ นางสาวอรวรรณ  เอื้อเฟอ 

 ๖๙ นางอลิสา  อุนผูก 

 ๗๐ นางสาวอัจฉรา  เก็งธญัการ 

 ๗๑ นางสาวอญัชลี  ตนกันยา 

กรมชลประทาน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๔  ราย) 

 ๑ นายกําพล  อินเพ็ชร 

 ๒ นายกติติพัฒน  แดงสีพลอย 

 ๓ วาที่รอยโท  คงศักดิ ์ เหงานอย 

 ๔ นายจุลมณี  วถิีเทพ 

 ๕ นายชายแดน  สุขแกว 

 ๖ นายธรีะศกัดิ ์ ศรีนา 

 ๗ นายพีระพงษ  แมดสถาน 

 ๘ นายวิษณุ  ชนุปรชีา 

 ๙ นายสมพร  เชื้อคําจันทร 

 ๑๐ นายอดุล  มูลวงศร ี

 ๑๑ นางสาวกมลรตัน  พัฒนภักด ี

 ๑๒ นางกฤติยาณี  กาบยุบล 

 ๑๓ นางสาวกษมา  แสงศร ี

 ๑๔ นางกนัยา  ณ  ลําพูน 

 ๑๕ นางเกศรา  สังขศิลป 

 ๑๖ นางเครือวัลย  วฒุิรตัน 

 ๑๗ นางจันทรจิรา  จงไกรจักร 

 ๑๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  ชนิวงศ 

 ๑๙ นางสาวจารวุรรณ  นาคสุข 

 ๒๐ นางสาวจารวุรรณ  เปงคํามา 

 ๒๑ นางจุฬาลักษณ  เหมือนเพ็ชร 

 ๒๒ นางสาวชนิดา  วิรฬุหติ 

 ๒๓ นางชตุิมาศ  จันทชมุ 

 ๒๔ นางณัฐกฤตา  พรหมตา 

 ๒๕ นางสาวณัฐฐนุช  อดุมผล 

 ๒๖ นางณัฐฐารักษ  ชัยพิทักษ 

 ๒๗ นางสาวณัฐพัชญ  พัชรพรสิทธิ ์

 ๒๘ นางสาวณิศาบุษย  โสมรักษ 

 ๒๙ นางสาวเตือนใจ  ชุมจิตร 

 ๓๐ นางทิพวรรณ  วีระเทศ 

 ๓๑ นางธนติา  ถิน่เครือจีน 

 ๓๒ นางนันทวัน  เกิดธรรม 

 ๓๓ นางสาวนศุรา  ถาวรวงศ 

 ๓๔ นางสาวบงกต  ใจสมงิ 

 ๓๕ นางบณิุกา  มดีาบสมเด็จ 

 ๓๖ นางบุษกร  กุละ 

 ๓๗ นางสาวบุษยา  ไมเกตุ 

 ๓๘ นางปวีณา  ทับทิม 

 ๓๙ นางพรพรรณ  ขันธโสภา 

 ๔๐ นางสาวพรรณี  ธรรมพุทธ 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๑ นางสาวพิลาสลักษณ  รูแผน 

 ๔๒ นางสาวพุทธาวดี  วังใน 

 ๔๓ นางสาวภัทรภร  ทุมเชื้อ 

 ๔๔ นางสาวภัทรภร  สุนทรพัชร 

 ๔๕ นายมนรัช  สวางแกว 

 ๔๖ นางสาวรตันา  เมนกุลท 

 ๔๗ นางรุงนภา  ดวงชะรา 

 ๔๘ นางละมุล  ภักดศีร ี

 ๔๙ นางสาววรรณระวี  วงศบตุร 

 ๕๐ นางสาววรรณอนงค  พลธสูร 

 ๕๑ นางวรางคณา  วีระศักดิ ์

 ๕๒ นางวราภรณ  มั่นหมาย 

 ๕๓ นางสาววลัยลักษณ  แกวแสงใส 

 ๕๔ นางสาววัลลภา  มาตรสิงห 

 ๕๕ นางสาววาลิน ี เกียรติสาร 

 ๕๖ นางวิภาดา  พงษศักดิ ์

 ๕๗ นางสาววิลาสิน ี กล่ินสุคนธ 

 ๕๘ นางศศิธร  แสงหิรญั 

 ๕๙ นางศุภกญัญา  ผลประสิทธโิต 

 ๖๐ นางสาวศุภิญญา  โตะคต 

 ๖๑ นางสาวสมศิริ  สุวรรณวิบูลย 

 ๖๒ นางสาวสิริพันธุ  คลังทรัพย 

 ๖๓ นางสาวสุทธิพิณ  เรือแกว 

 ๖๔ นางสาวสุปราณี  อินแสน 

 ๖๕ นางสุพัฒนี  สุขสงวน 

 ๖๖ นางสุภาพร  เจริญลาภ 

 ๖๗ นางสุรดา  รตันวงศ 

 ๖๘ นางหัสยา  พิมสาร 

 ๖๙ นางสาวอรสา  บัวเกต ุ

 ๗๐ นางอรัญญา  นนัทรตันติกุล 

 ๗๑ นางสาวอรศิรา  รัมมะบตุร 

 ๗๒ นางสาวออยทิพย  มีสวนทอง 

 ๗๓ นางอารยา  บญุเจรญิ 

 ๗๔ นางอดุม  ถมคํา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑,๐๖๑  ราย) 

 ๑ นายกมล  นามวงค 

 ๒ นายกมลรัฐ  นกิรพันธุ 

 ๓ นายกรกฎ  ทองนาค 

 ๔ นายกรฤทธ ิ โคตะมะ 

 ๕ นายกฤษดา  เกดิสนอง 

 ๖ นายกฤษดา  ทีฆกุล 

 ๗ นายการัณย  พลเสน 

 ๘ นายกําพลศักดิ์  กลอมจิต 

 ๙ นายกิ๊ก  สุนทรวิภาต 

 ๑๐ นายกิจติศักดิ์  ภูละมูล 

 ๑๑ นายกติต ิ แสงมณี 

 ๑๒ นายกติติพงษ  พยาวงั 

 ๑๓ นายกติติพงษ  สารรักษ 

 ๑๔ นายกติติภรณ  สุจา 

 ๑๕ นายกติติภูม ิ ศริิแข 

 ๑๖ นายกติติศกัดิ ์ น้ําคํา 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๗ นายกติติศกัดิ ์ แสงทอง 

 ๑๘ นายกติติศกัดิ ์ สวางจิตต 

 ๑๙ นายกีรพงษ  ศรีหนองกุง 

 ๒๐ นายกุนจง  จุทานติย 

 ๒๑ นายกุมพล  วรรณโสภา 

 ๒๒ นายกุศล  กามรตัน 

 ๒๓ นายเกง  ทาหนิ 

 ๒๔ นายเกง  พูลสวัสดิ ์

 ๒๕ นายเกริกกริช  สมสอน 

 ๒๖ นายเกริกเกียรต ิ ทนินา 

 ๒๗ นายเกรียงไกร  ทองศรีรตัน 

 ๒๘ นายเกียรติพงษ  เชาวนานนท 

 ๒๙ นายเกรียติศกัดิ ์ ไสวเรืองเดช 

 ๓๐ นายโกสิน  กันพิพิธ 

 ๓๑ นายไกรเทพ  ย่ังยืน 

 ๓๒ นายไกรศร  ยศคํา 

 ๓๓ นายไกรสร  คชสาร 

 ๓๔ นายขวัญชัย  ลาภรวย 

 ๓๕ นายขนัทอง  โยชาลี 

 ๓๖ นายคงการ  บวับาน 

 ๓๗ นายคงศักดิ์  พุมผ้ึง 

 ๓๘ นายคณุตม  คงฤทธิ ์

 ๓๙ นายคมกริช  ทินนะพรม 

 ๔๐ นายครรชิต  บุญหลา 

 ๔๑ นายคะนอง  หมั่นคํา 

 ๔๒ นายคําดี  ขามไชย 

 ๔๓ นายคําปน  เที่ยงพร 

 ๔๔ นายคํารณ  บุญเผือก 

 ๔๕ นายฆนาชัย  เทพศักดิ ์

 ๔๖ นายจตุพร  สุขสาระพันธ 

 ๔๗ นายจรัญ  ปาลีกุย 

 ๔๘ นายจรัญ  วรรณภิระ 

 ๔๙ นายจรัส  เรอืงฉาย 

 ๕๐ นายจรัส  ฤทธิ์ดาํ 

 ๕๑ นายจรูญ  นารกั 

 ๕๒ นายจรูญ  หนรูอด 

 ๕๓ นายจักรกฤษณ  กติตกิุล 

 ๕๔ นายจักรพงษ  กฐินสมิตร 

 ๕๕ นายจักรพงษ  ขลังวชิา 

 ๕๖ นายจักรนิ  เวียงแสง 

 ๕๗ นายจักรนิทร  ผองจิตร 

 ๕๘ นายจารกุิตติ์  บตุรดาํ 

 ๕๙ นายจําเนียร  สายสมบตั ิ

 ๖๐ นายจําเรญิ  หนูนุน 

 ๖๑ นายจิตรต ิ แสนบบุผา 

 ๖๒ นายจิตรประเสรฐิ  ศรเีชียงขวาง 

 ๖๓ นายจีระศักดิ์  แสงเมือง 

 ๖๔ นายจูมพันธ  มาตยศรีกลาง 

 ๖๕ นายเจตน  จินาเสน 

 ๖๖ นายเจนวิทย  เวียงนนท 

 ๖๗ นายเจรญิชัย  คงสงฆ 

 ๖๘ นายเจรญิพงค  กรุณกิจ 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๙ นายเจษฎา  ขวัญครี ี

 ๗๐ นายเจษฎา  จันทรมาลี 

 ๗๑ นายเจษฎา  ปล่ังด ี

 ๗๒ นายเจษฎา  แสนด ี

 ๗๓ นายเจือน  เกื้อวงศ 

 ๗๔ นายใจมา  ฟองนุน 

 ๗๕ นายฉลอง  พิลาแสน 

 ๗๖ นายฉตัรชัย  แกวทองด ี

 ๗๗ นายฉตัรชัย  เจตะวัฒนะ 

 ๗๘ นายฉตัรชัย  วิมลสุข 

 ๗๙ นายฉตัรชัย  สุขถนอม 

 ๘๐ นายเฉลิมพล  จอมคํา 

 ๘๑ นายเฉลิมพล  ทองเด็จ 

 ๘๒ นายเฉลิมศักดิ์  เอกวงษา 

 ๘๓ นายชนะ  วิชาชัย 

 ๘๔ นายชนาธิป  วงศเครอืศร 

 ๘๕ นายชยกร  โชติพินิจ 

 ๘๖ นายชโยธรณ  เจือบุญ 

 ๘๗ นายชรนิทร  ปลอดโปรง 

 ๘๘ นายชรนิทร  หองจีน 

 ๘๙ นายชวลิต  แปงนวล 

 ๙๐ นายชวลิต  อินทรม ี

 ๙๑ นายชั่งเพชร  ธนะอดุ 

 ๙๒ นายชัชชัย  คําพุก 

 ๙๓ นายชัชวาล  ลาคํา 

 ๙๔ นายชัชวาลย  อัตโน 

 ๙๕ นายชัยณรงค  เอี่ยมงาม 

 ๙๖ นายชัยทว ี เหมธร 

 ๙๗ นายชัยพจน  อัปกาญจน 

 ๙๘ นายชัยพร  แกวงาม 

 ๙๙ นายชัยพล  โฮมวงค 

 ๑๐๐ นายชาญชัย  ดิษฐเจริญ 

 ๑๐๑ นายชาญชัย  วังคะฮาต 

 ๑๐๒ นายชาญชัย  สีอดุทา 

 ๑๐๓ นายชาญณรงค  จันทรา 

 ๑๐๔ นายชาญวิทย  ตนัศริ 

 ๑๐๕ นายชาดก  เนตรน ี

 ๑๐๖ นายชาติชาย  ทรัพยหนุน 

 ๑๐๗ นายชาติสถติ  นอยสิม 

 ๑๐๘ นายชานนท  เปลงไปล 

 ๑๐๙ นายชาร ี ขุณิกากรณ 

 ๑๑๐ นายชาร ี วงศอุดด ี

 ๑๑๑ นายชํานาญ  ชัยโย 

 ๑๑๒ นายชีวนิ  บุญม ี

 ๑๑๓ นายชุมนุม  แสวงทรัพย 

 ๑๑๔ นายชุมพล  จําลองศิลป 

 ๑๑๕ นายชูชาติ  ธาตุอนิจันทร 

 ๑๑๖ นายชูชาติ  ผูกมาศ 

 ๑๑๗ นายชูชีพ  ราชลักษณ 

 ๑๑๘ นายชูพจน  มาอยู 

 ๑๑๙ นายเชดิชัย  บุญสง 

 ๑๒๐ นายโชคชัย  เลิศการกล 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๑ นายโชติ  ชูแสง 

 ๑๒๒ นายไชยวัฒน  คํารวย 

 ๑๒๓ นายญาณวิทย  นิลรัตนานนท 

 ๑๒๔ นายฐติิรตัน  ญาณรตัน 

 ๑๒๕ นายณรงค  ธญัญาต ิ

 ๑๒๖ นายณรงค  พวงพันธ 

 ๑๒๗ นายณรงค  ราศรีด ี

 ๑๒๘ นายณรงค  สุมมาตย 

 ๑๒๙ นายณรงคยศ  บญุเนตร 

 ๑๓๐ นายณเรศ  อินแสน 

 ๑๓๑ นายณัฎฐชยุต  บุญคณู 

 ๑๓๒ นายณัฏภัทร  จันทิมา 

 ๑๓๓ นายณัฐพร  ดวงเขียว 

 ๑๓๔ นายดลลัชนัย  ชุลีวัณท 

 ๑๓๕ นายดวงเดช  หมื่นสําราญ 

 ๑๓๖ นายดํารงคศักดิ์  เปยมไพศาล 

 ๑๓๗ นายดิเรก  มากุล 

 ๑๓๘ นายดุสิต  แกน ุ

 ๑๓๙ นายตอศักดิ์  อยูเย็น 

 ๑๔๐ นายติยะ  เพชรเกล้ียง 

 ๑๔๑ นายไตรรตัน  ศรแีกนจันทร 

 ๑๔๒ นายถวิล  พลเสน 

 ๑๔๓ นายถาวร  ภาโนมัย 

 ๑๔๔ นายถาวร  มนูีกุล 

 ๑๔๕ นายถาวร  วันละ 

 ๑๔๖ นายทนงคศักดิ์  ย้ิมละมาย 

 ๑๔๗ นายทรงชัย  ตั้งเจริญสิทธิ ์

 ๑๔๘ นายทรงพล  ทองนาค 

 ๑๔๙ นายทรงยศ  ทองศร ี

 ๑๕๐ นายทรงวุธ  มาตรช ู

 ๑๕๑ นายทรงศักดิ์  ญาณกาย 

 ๑๕๒ นายทวน  เนียมจักโถน 

 ๑๕๓ นายทว ี คลายสมบตั ิ

 ๑๕๔ นายทว ี ชูชวย 

 ๑๕๕ นายทว ี อนันตะ 

 ๑๕๖ นายทวศีักดิ ์ กรดเตม็ 

 ๑๕๗ นายทวศีักดิ ์ แสงเปลงปล่ัง 

 ๑๕๘ นายทวศีักดิ ์ อนิถา 

 ๑๕๙ นายทศนารถ  ไทยเกดิศร ี

 ๑๖๐ นายทศพล  เงนินิ่ม 

 ๑๖๑ นายทองมา  ภูอยูเย็น 

 ๑๖๒ นายทองสอน  ภูสงา 

 ๑๖๓ นายทองสอน  สุวรรณพล 

 ๑๖๔ นายทองสุข  กองเงิน 

 ๑๖๕ นายทองสุข  คลังจินดา 

 ๑๖๖ นายทองสุข  ธูปกลาง 

 ๑๖๗ นายทองสุข  เฟองฟู 

 ๑๖๘ นายทองอยู  คนคลอง 

 ๑๖๙ นายทัชชกร  เมืองมา 

 ๑๗๐ นายทินกร  คํานวน 

 ๑๗๑ นายทินกร  ชัยแสง 

 ๑๗๒ นายเทวฤทธิ์  ไชยมติร 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๗๓ นายเทวญั  นครรวย 

 ๑๗๔ นายเทอดพงษ  พานอย 

 ๑๗๕ นายเทอดศักดิ์  จําป 

 ๑๗๖ นายเทียม  มูลศิร ิ

 ๑๗๗ นายแทน  วงคสุวรรณ 

 ๑๗๘ นายไทยรฐั  ยวนย่ี 

 ๑๗๙ นายธงชัย  เจริญอินทร 

 ๑๘๐ นายธงชัย  พวงแกว 

 ๑๘๑ นายธงชาต ิ ไลฉมิ 

 ๑๘๒ นายธนงศกัดิ ์ ขนุทอง 

 ๑๘๓ นายธนรัฐ  เจตบาํเพ็ญกุล 

 ๑๘๔ นายธนวฒัน  ทองมาก 

 ๑๘๕ นายธนวฒัน  แหลงสนาม 

 ๑๘๖ นายธนะพงษ  เสนะวีระกุล 

 ๑๘๗ นายธนาคม  ราชพ่ึง 

 ๑๘๘ นายธนาคร  พงษสนิท 

 ๑๘๙ นายธนาพันธ  พกมณี 

 ๑๙๐ นายธนิต  คุมกิจ 

 ๑๙๑ นายธนิตศักดิ ์ เวโณ 

 ๑๙๒ นายธนู  สายธน ู

 ๑๙๓ นายธราภาส  เสือสกุล 

 ๑๙๔ นายธวัช  ทวโีชต ิ

 ๑๙๕ นายธวัช  ภูทะวงั 

 ๑๙๖ นายธวัช  หวงมติร 

 ๑๙๗ นายธวัช  อวมจุก 

 ๑๙๘ นายธวัชชัย  คลังมนตร ี

 ๑๙๙ นายธวัชชัย  ดีสวาสดิ ์

 ๒๐๐ นายธวัชชัย  นิลแพทย 

 ๒๐๑ นายธญัญา  ศรีคงรักษ 

 ๒๐๒ นายธานินทร  นามเสนา 

 ๒๐๓ นายธาราภูมิ  ภูนบทอง 

 ๒๐๔ นายธรีชาติ  โถทอง 

 ๒๐๕ นายธรียุทธ  หงษคํา 

 ๒๐๖ นายธรีวฒัน  มาตจรัสเพชร 

 ๒๐๗ นายธรีศักดิ์  พานกหุลาบ 

 ๒๐๘ นายธรีะชล  ดีสม 

 ๒๐๙ นายธรีะพงศ  ตันสุขะ 

 ๒๑๐ นายนงศยุทธ  ไชยรตัน 

 ๒๑๑ นายนพดล  วรวงษ 

 ๒๑๒ นายนพพร  แสงนนิ 

 ๒๑๓ นายนพรตัน  อารีวฒัน 

 ๒๑๔ นายนพฤทธิ์  สุขฤทธิ ์

 ๒๑๕ นายนรตัน  โตเกต ุ

 ๒๑๖ นายนรา  เทโวขตั ิ

 ๒๑๗ นายนราธปิ  อุดมมะดัน 

 ๒๑๘ นายนเรศ  กุลสอนนาน 

 ๒๑๙ นายนฤชา  อดุมมะดนั 

 ๒๒๐ นายนฐัพงษ  พวงพันธ 

 ๒๒๑ นายนนัทชัย  อักโขพันธุ 

 ๒๒๒ นายนาด  ศิรชิํานาญ 

 ๒๒๓ นายนําชัย  ขวญันนทเดิม 

 ๒๒๔ นายนิพนธ  จันทรแกว 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๒๕ นายนิพนธ  พินิจสุวรรณ 

 ๒๒๖ นายนิพนธ  วนัอุน 

 ๒๒๗ นายนิพล  อินทอง 

 ๒๒๘ นายนิพัฒน  เรืองภักด ี

 ๒๒๙ นายนิยม  คงมีศร ี

 ๒๓๐ นายนิยม  ปานทอง 

 ๒๓๑ นายนิยม  สําราญจักร 

 ๒๓๒ นายนิรชุ  ยาใจ 

 ๒๓๓ นายบพิตร  จิตจักร 

 ๒๓๔ นายบรรจง  เกตุคุม 

 ๒๓๕ นายบรรจง  ศาสตรกลาง 

 ๒๓๖ นายบรรจบ  สุมมาตย 

 ๒๓๗ นายบรรเทา  ภูคานา 

 ๒๓๘ นายบัญชา  ทาเอือ้ 

 ๒๓๙ นายบวัลี  ลายงาม 

 ๒๔๐ นายบุญ  จําปาบรุ ี

 ๒๔๑ นายบุญชวย  โพสาวัง 

 ๒๔๒ นายบุญเชิด  ชมุทอง 

 ๒๔๓ นายบุญชู  พราหมณนอย 

 ๒๔๔ นายบุญชู  รพิตระกูล 

 ๒๔๕ นายบุญโดง  ประสาท 

 ๒๔๖ นายบุญทัน  รปูสม 

 ๒๔๗ นายบุญเทียม  หมื่นอนิทอง 

 ๒๔๘ นายบุญธรรม  ตนัมาละ 

 ๒๔๙ นายบุญธรรม  ทิพยกองลาศ 

 ๒๕๐ นายบุญธรรม  สิงหทองทราย 

 ๒๕๑ นายบุญแปลง  คํามูล 

 ๒๕๒ นายบุญมา  เรอืงอนันต 

 ๒๕๓ นายบุญมี  สังตะค ุ

 ๒๕๔ นายบุญรอด  สิงโต 

 ๒๕๕ นายบุญลักษ  วงศสีดา 

 ๒๕๖ นายบุญลือ  ภูมิผล 

 ๒๕๗ นายบุญเลิศ  ศรีสุวรรณ 

 ๒๕๘ นายบุญสง  จวงถาวร 

 ๒๕๙ นายบุญสง  เอี่ยมสุด 

 ๒๖๐ นายบุญเสริม  ปยภาณีกุล 

 ๒๖๑ นายเบง็  พลเสนา 

 ๒๖๒ นายปฐม  วิชาฮาด 

 ๒๖๓ นายปรมินทร  เปรี่ยวจําเรญิ 

 ๒๖๔ นายประเคน  สังฆะสอน 

 ๒๖๕ นายประจวบ  ทองงาม 

 ๒๖๖ นายประจวบ  ประเสรฐิศร ี

 ๒๖๗ นายประจักษ  เถาวคูณ 

 ๒๖๘ นายประจักษ  สีดาบญุมา 

 ๒๖๙ นายประชา  พิสัยพันธ 

 ๒๗๐ นายประชุม  ทะนะเนตร 

 ๒๗๑ นายประดิษฐ  พริกประสงค 

 ๒๗๒ นายประดิษฐ  พินิจการ 

 ๒๗๓ นายประเดช  จันทรขาว 

 ๒๗๔ นายประทาน  คําชม 

 ๒๗๕ นายประทาน  ศรธีรรมบตุร 

 ๒๗๖ นายประพรรณ  เขียวคาํสุข 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๗๗ นายประพัฒน  เชียงเพ้ียน 

 ๒๗๘ นายประพันธ  สารพัฒน 

 ๒๗๙ นายประพันธศักดิ์  ศรแีกนแกว 

 ๒๘๐ นายประพันธศักดิ์  อุปถมัภ 

 ๒๘๑ นายประพิศ  หนูช ู

 ๒๘๒ นายประภาศ  สุทธิผล 

 ๒๘๓ นายประมวล  สวัสด ี

 ๒๘๔ นายประมนิทร  อนิทมาตย 

 ๒๘๕ นายประยุทธ  บญุเสริม 

 ๒๘๖ นายประวตัิ  ศึกษากิจ 

 ๒๘๗ นายประสพชัย  ศรีเสริม 

 ๒๘๘ นายประสาท  เวชกามา 

 ๒๘๙ นายประสาทพร  ศรีวฒันนนัท 

 ๒๙๐ นายประสาร  เมฆชาง 

 ๒๙๑ นายประสิทธิ ์ ประภาพรหม 

 ๒๙๒ นายประสิทธิ ์ เผาพันธุ 

 ๒๙๓ นายประสิทธิ ์ โยตมาน 

 ๒๙๔ นายประสิทธิ ์ สัตนาโค 

 ๒๙๕ นายประสิทธิ ์ สุทธิวเิศษ 

 ๒๙๖ นายประสิทธิ ์ อยูเย็น 

 ๒๙๗ นายประเสรฐิ  ทันสมัย 

 ๒๙๘ นายประเสรฐิ  นาคสัมฤทธิ ์

 ๒๙๙ นายประเสรฐิ  เปรี่ยวจําเรญิ 

 ๓๐๐ นายประเสรฐิ  พานนาค 

 ๓๐๑ นายประเสรฐิ  เพ่ิมเดช 

 ๓๐๒ นายปราโมท  สุขมัน่ 

 ๓๐๓ วาที่รอยตร ี ปราโมทย  ยอดเพ็ชร 

 ๓๐๔ นายปราสาท  อินทรศริ ิ

 ๓๐๕ นายปรญิญา  แสงซาย 

 ๓๐๖ นายปรชีา  งามภักตร 

 ๓๐๗ นายปรชีา  นาเสงี่ยม 

 ๓๐๘ นายปรชีา  ประสาสตร 

 ๓๐๙ นายปรชีา  สีเดชะ 

 ๓๑๐ นายปรดีา  ดอกแดง 

 ๓๑๑ นายปรดีา  พิสัยพันธ 

 ๓๑๒ นายปรดีา  สุรนิทร 

 ๓๑๓ นายปญญณพล  ไพโรจนบรรจง 

 ๓๑๔ นายปญญา  เจริญมงัสังข 

 ๓๑๕ นายปญญา  นาคปลอง 

 ๓๑๖ นายปญญา  ลูกผักช ี

 ๓๑๗ นายปญญา  สุขสําราญ 

 ๓๑๘ นายปณณวัฒน  งามอุสาห 

 ๓๑๙ นายปยชาติ  หมอนทอง 

 ๓๒๐ นายปยะ  ทําบุญ 

 ๓๒๑ นายปยะราช  มงัศร ี

 ๓๒๒ นายเปย  ฉมิบญุมา 

 ๓๒๓ นายผจญ  กัลยาวุฒ ิ

 ๓๒๔ นายผจญ  ชัยจันพรม 

 ๓๒๕ นายผดงุ  ศรนีา 

 ๓๒๖ นายพงศธร  สังเกต ุ

 ๓๒๗ นายพงษเทพ  พงษโอสถ 

 ๓๒๘ นายพงษศักดิ์  รตันพิบูลย 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๒๙ นายพงษศิร ิ จันทร 

 ๓๓๐ นายพนม  นิพาชะนะเจน 

 ๓๓๑ นายพยนต  ทองยอย 

 ๓๓๒ นายพรชัย  ภูสัมพลี 

 ๓๓๓ นายพรชัย  หุนทอง 

 ๓๓๔ นายพรศิลป  ปนตาดง 

 ๓๓๕ นายพฤตนิัย  จันทรพิทกัษ 

 ๓๓๖ นายพฤเทพ  บุตรศริ ิ

 ๓๓๗ นายพันลพ  จิตธรรมาพงษ 

 ๓๓๘ นายพิชัย  กาวิเต 

 ๓๓๙ นายพิชัย  ณ  ถลาง 

 ๓๔๐ นายพิชัย  วิเศษโกสิน 

 ๓๔๑ นายพิชัยชาญ  ปตติัง 

 ๓๔๒ นายพิชิต  บรุีทอง 

 ๓๔๓ นายพิชิตชัย  พุมไม 

 ๓๔๔ นายพิชิตชัย  พรมเนตร 

 ๓๔๕ นายพิเชษฐ  ยุหลง 

 ๓๔๖ นายพิทยา  สงวนพันธุ 

 ๓๔๗ นายพิทักษพงษ  นนทศรรีาช 

 ๓๔๘ นายพินิจ  กูลณรงค 

 ๓๔๙ นายพิพัฒน  นามบตุร 

 ๓๕๐ นายพิศิษฐ  ทองชัย 

 ๓๕๑ นายพิเศษ  อินแสง 

 ๓๕๒ นายพิสิษฐ  แพงไธสงค 

 ๓๕๓ นายพุฒนนัท  ฤทธิหาร 

 ๓๕๔ นายเพ่ิมศักดิ์  แสงพิจิตร 

 ๓๕๕ นายโพนดิ  แกวแท 

 ๓๕๖ นายไพฑูรย  ดวงสุขข ี

 ๓๕๗ นายไพฑูรย  รังศลิป 

 ๓๕๘ นายไพบูลย  ชํานาญเรือ 

 ๓๕๙ นายไพบูลย  พุทธวงค 

 ๓๖๐ นายไพรวัลย  ตานแตง 

 ๓๖๑ นายไพรตัน  พรหมรกัษ 

 ๓๖๒ นายไพรตัน  สีภูมิพฤกษ 

 ๓๖๓ นายไพโรจน  กุมภีพงษ 

 ๓๖๔ นายไพโรจน  บญุออน 

 ๓๖๕ นายไพโรจน  มงคลทอง 

 ๓๖๖ นายไพโรจน  สาลือสี 

 ๓๖๗ นายไพศาล  จันทรขจร 

 ๓๖๘ นายไพศาล  ปนประดับ 

 ๓๖๙ นายภักด ี มณีรัตน 

 ๓๗๐ นายภัทร  กลากฤษ 

 ๓๗๑ นายภาคภูมิ  แกวขําขาว 

 ๓๗๒ นายภาคภูมิ  เจียมจรรยง 

 ๓๗๓ นายภาคภูมิ  ดิษาภิรมย 

 ๓๗๔ นายภาณิทัต  อมัตริัตน 

 ๓๗๕ นายภาณุพงษ  ศรนีวล 

 ๓๗๖ นายภูกิจ  เทพดวง 

 ๓๗๗ นายภูวนาถ  สุขสวัสดิ ์

 ๓๗๘ นายมงคล  เกตุศร ี

 ๓๗๙ นายมงคล  สุขสุนทรีย 

 ๓๘๐ นายมณีศกัดิ ์ จันทรแกว 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๘๑ นายมนตร ี ไกรแกว 

 ๓๘๒ นายมนตร ี นันทตระกูล 

 ๓๘๓ นายมนตร ี ประกอบแสง 

 ๓๘๔ นายมนัส  งามภักตร 

 ๓๘๕ นายมนัส  พาติกบตุร 

 ๓๘๖ นายมนัส  เพชรอวม 

 ๓๘๗ นายมนญู  โคกกรุน 

 ๓๘๘ นายมะนะ  สังขอนิทร 

 ๓๘๙ นายมังกรแกว  อนัสนัน่ 

 ๓๙๐ นายมานพ  ฉิมวัย 

 ๓๙๑ นายมานพ  เที่ยงอินทร 

 ๓๙๒ นายมานพ  มิง่ขวัญ 

 ๓๙๓ นายมานัส  ธิขาว 

 ๓๙๔ นายมานิตย  ยินดีรส 

 ๓๙๕ นายมานิตย  ศรีคชไกร 

 ๓๙๖ นายมาโนช  มาตนอก 

 ๓๙๗ นายมาโนช  เมฆอินทร 

 ๓๙๘ นายยศพล  บุญสาร 

 ๓๙๙ นายยุทธการ  ผลาพฤกษ 

 ๔๐๐ นายยุทธการ  อยูทน 

 ๔๐๑ นายยุทธนา  สุดสายเขียว 

 ๔๐๒ นายยุทธพงษ  ใจโต 

 ๔๐๓ นายยุทธพงษ  ทองพลับ 

 ๔๐๔ นายโยธนิ  เถือ่นแกวสิงห 

 ๔๐๕ นายรณชัย  อุปรารตัน 

 ๔๐๖ นายรอง  บูโกก 

 ๔๐๗ นายรัชพงศ  เพชรรักษ 

 ๔๐๘ นายรัฐวฒัน  ใจด ี

 ๔๐๙ นายรัฐศักดิ์  แขงขนั 

 ๔๑๐ นายราชนั  นาทนัรบี 

 ๔๑๑ นายราเชน  บวับางงอน 

 ๔๑๒ นายเรวัฒ  ฤทธวิุธ 

 ๔๑๓ นายเรวัต  มาตรสิงห 

 ๔๑๔ นายเรวัตร  พาชอบ 

 ๔๑๕ นายเรืองศักดิ์  ระกิต ิ

 ๔๑๖ นายฤกษชัย  พรหมอนิทร 

 ๔๑๗ นายละไม  หมืน่จิตร 

 ๔๑๘ นายวชริศักดิ์  แสนส่ิง 

 ๔๑๙ นายวรรณะ  กาญจนคลอด 

 ๔๒๐ นายวรวฒุิ  ใจเอื้อ 

 ๔๒๑ นายวรสิทธิ ์ เกสีจอหอ 

 ๔๒๒ นายวสันต  ใจกลา 

 ๔๒๓ นายวัชชริะ  บริบรูณ 

 ๔๒๔ นายวัชรพงศ  เตรียรมย 

 ๔๒๕ นายวัชระ  นนทะภาพ 

 ๔๒๖ นายวัชระ  อุปพงษ 

 ๔๒๗ นายวฒันา  ภูสทด 

 ๔๒๘ นายวฒันา  ลอดทรง 

 ๔๒๙ นายวฒันา  ศรีบัณฑิต 

 ๔๓๐ นายวนัเฉลิม  เตมิวาร ี

 ๔๓๑ นายวนัเฉลิม  รุงโรจน 

 ๔๓๒ นายวนัชัย  เนืองนติย 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๓๓ นายวนัชัย  ศรีคราม 

 ๔๓๔ นายวนัชัย  ศิลปชัย 

 ๔๓๕ นายวัลลภ  หุนเอียด 

 ๔๓๖ นายวัลลภ  เอี่ยมชูเพชร 

 ๔๓๗ นายวาจาสิทธิ ์ บวัพา 

 ๔๓๘ นายวานิช  ศรีสมทรง 

 ๔๓๙ นายวิจัย  ศรีอินทร 

 ๔๔๐ นายวิจารย  ดอกไมแกว 

 ๔๔๑ นายวิจิตร  เสนาจันทร 

 ๔๔๒ นายวิชัย  หงษวิชา 

 ๔๔๓ นายวิชาญ  ญาณสิทธิ ์

 ๔๔๔ นายวิชาญ  พลเสน 

 ๔๔๕ นายวิชาญชัย  วรวงค 

 ๔๔๖ นายวิเชียร  อุทุมภา 

 ๔๔๗ นายวไิชย  อัครกุล 

 ๔๔๘ นายวญิญาณ  ณ  ชาตร ี

 ๔๔๙ นายวิฑูรย  บตุรนอย 

 ๔๕๐ นายวิทยา  เดชแพ 

 ๔๕๑ นายวิทยา  ทองแกมนาค 

 ๔๕๒ นายวิทยา  พันธุจีบ 

 ๔๕๓ นายวิทยา  วงษแหวน 

 ๔๕๔ นายวนิัย  เทียนชัย 

 ๔๕๕ นายวนิัย  พุทธเสม 

 ๔๕๖ นายวนิัย  ยอดสุรนิทร 

 ๔๕๗ นายวนิัย  สิงหะเทพ 

 ๔๕๘ นายวนิิจ  อินทรภักดิ ์

 ๔๕๙ นายวริะ  เกตุงาม 

 ๔๖๐ นายวริัช  นารอด 

 ๔๖๑ นายวริัช  สายแวว 

 ๔๖๒ นายวริัตน  จ่ันเพ้ิง 

 ๔๖๓ นายวริัตน  ยุพเกต ุ

 ๔๖๔ นายวริัตน  ศรหีมอก 

 ๔๖๕ นายวโิรจน  จันทรนอย 

 ๔๖๖ นายวโิรจน  นาคกล่ัน 

 ๔๖๗ นายวิศาล  ดิษฐประยูร 

 ๔๖๘ นายวิษณุ  คาํม ี

 ๔๖๙ นายวิษณุ  สุขด ี

 ๔๗๐ นายวิษณุ  หลีสกุล 

 ๔๗๑ นายวิสุทธิ์  พะตะเพ็ง 

 ๔๗๒ นายวิสุทธิ์  พูลดุสิต 

 ๔๗๓ นายวรีชัย  ศรีเย่ียม 

 ๔๗๔ นายวรีเดช  ชมุสาย 

 ๔๗๕ นายวรีศักดิ์  นิสัยยัง 

 ๔๗๖ นายวรีะชัย  สุรนิทะ 

 ๔๗๗ นายวรีะเดช  บญุออน 

 ๔๗๘ นายวรีะเดช  สุธรรม 

 ๔๗๙ นายวรีะพงษ  ทองเขียว 

 ๔๘๐ นายวรีะพงษ  บญุหวาน 

 ๔๘๑ นายวรีะศกัดิ ์ มาเกต ุ

 ๔๘๒ นายวรีะศกัดิ ์ วาจาสัตย 

 ๔๘๓ วาที่รอยตร ี วุฒธะศักดิ ์ วรรณเวช 

 ๔๘๔ นายวฒุิชัย  คํากองแกว 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๘๕ นายวฒุิพงษ  วรพงษไพบูลย 

 ๔๘๖ นายวฒุิพงษ  วิลานันท 

 ๔๘๗ นายศตวรรษ  ชัยสัตรา 

 ๔๘๘ นายศราวฒุิ  เถื่อนแกวสิงห 

 ๔๘๙ นายศราวฒุิ  บุตรครบุร ี

 ๔๙๐ นายศักดิ์ศริิ  ภูมะแสง 

 ๔๙๑ นายศักดิ์สิทธิ ์ จิตตยะโสธร 

 ๔๙๒ นายศิรโิชค  หิรัญพันธ 

 ๔๙๓ นายศิรมิงคล  พันธุสุระ 

 ๔๙๔ นายศิรศิักดิ์  ศิริสาร 

 ๔๙๕ นายศุภกร  หวานแท 

 ๔๙๖ นายศุภชัย  การณุ 

 ๔๙๗ นายศุภชัย  เผ่ือนผล 

 ๔๙๘ นายศุภชัย  สิงหวฒันศริ ิ

 ๔๙๙ นายศุภโชค  กิจบญุประเสรฐิ 

 ๕๐๐ นายศุภวฒัน  ศกึษากิจ 

 ๕๐๑ นายเศกสิทธิ ์ รกัศร ี

 ๕๐๒ นายเศรษฐศิลป  อุปทอง 

 ๕๐๓ นายสงบ  แกลวทนงค 

 ๕๐๔ นายสงวน  ทองอ่ํา 

 ๕๐๕ นายสงวนศิลป  สินธุศิร ิ

 ๕๐๖ นายสถาพร  คงหน ู

 ๕๐๗ นายสถติ  กลับคุม 

 ๕๐๘ นายสถติ  คําโต 

 ๕๐๙ นายสมเกียรต ิ กอมะณี 

 ๕๑๐ นายสมเกียรต ิ ฉินโน 

 ๕๑๑ นายสมควร  เกตตุะขบ 

 ๕๑๒ นายสมควร  ฝงวาป 

 ๕๑๓ นายสมคดิ  คูณหลาย 

 ๕๑๔ นายสมคดิ  เด็ดขาด 

 ๕๑๕ นายสมคดิ  ปานออน 

 ๕๑๖ นายสมจิตร  ธรรมโคตร 

 ๕๑๗ นายสมเจต  จอนคํา 

 ๕๑๘ นายสมใจ  จันทรแยม 

 ๕๑๙ นายสมชาย  ขาํขาว 

 ๕๒๐ นายสมชาย  จิตตมงคล 

 ๕๒๑ นายสมชาย  ใจผดงุวงษ 

 ๕๒๒ นายสมชาย  เทียนงาม 

 ๕๒๓ นายสมชาย  พระพายสําโรง 

 ๕๒๔ นายสมชาย  พวงโต 

 ๕๒๕ นายสมชาย  แพทยเพียร 

 ๕๒๖ นายสมชาย  สมเสมอ 

 ๕๒๗ นายสมชาย  สมคัรบ 

 ๕๒๘ นายสมทบ  ดาราสิทธิ ์

 ๕๒๙ นายสมบตัิ  ทองนุม 

 ๕๓๐ นายสมบตัิ  บญุวาส 

 ๕๓๑ นายสมบตัิ  เรอืงยุบล 

 ๕๓๒ นายสมบญุ  เตปน 

 ๕๓๓ นายสมบรูณ  แกวไพทูลย 

 ๕๓๔ นายสมบรูณ  วีระชาต ิ

 ๕๓๕ นายสมปอง  สีปนเปา 

 ๕๓๖ นายสมปอง  แหไธสง 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๓๗ นายสมพงศ  สิงหสัตย 

 ๕๓๘ นายสมพงษ  จันทนเทศ 

 ๕๓๙ นายสมพงษ  สาขา 

 ๕๔๐ นายสมพร  รุงรามา 

 ๕๔๑ นายสมพร  อุทธชาต ิ

 ๕๔๒ นายสมพาน  สืบมา 

 ๕๔๓ นายสมภพ  เพ็ชรมา 

 ๕๔๔ นายสมภาร  หาดทวายการ 

 ๕๔๕ นายสมโภชน  ปนสกุล 

 ๕๔๖ นายสมร  ญานสิทธิ ์

 ๕๔๗ นายสมร  อรรถโยโค 

 ๕๔๘ นายสมศรี  ครองเคหา 

 ๕๔๙ นายสมศกัดิ ์ ลํ้าพราย 

 ๕๕๐ นายสมศกัดิ ์ โสภา 

 ๕๕๑ นายสมศกัดิ ์ อุนเพ็ชร 

 ๕๕๒ นายสมหมาย  นิลฉ่ํา 

 ๕๕๓ นายสมหมาย  เบาสันเทียะ 

 ๕๕๔ นายสมหมาย  พุทธโกศัย 

 ๕๕๕ นายสมัครไชย  พิมพประสาน 

 ๕๕๖ นายสมัชชา  เกตแุสง 

 ๕๕๗ นายสมัย  ใจผอง 

 ๕๕๘ นายสมาน  รอดวิจิตร 

 ๕๕๙ นายสรพงษ  เย็นเปง 

 ๕๖๐ นายสรยุทธ  จันทรลีลา 

 ๕๖๑ นายสรายุทธ  ยะแบน 

 ๕๖๒ นายสรายุทธ  ล้ีกําจร 

 ๕๖๓ นายสวัสดิ์  ทนทอง 

 ๕๖๔ นายสวาง  ทองสุข 

 ๕๖๕ นายสหพล  โสมแผว 

 ๕๖๖ นายสหรัฐ  อินทชัย 

 ๕๖๗ นายสอ  ขอเสริมกลาง 

 ๕๖๘ นายสะอาด  เดชะอุม 

 ๕๖๙ นายสังคม  กองละ 

 ๕๗๐ นายสังเวียน  หงษม ี

 ๕๗๑ นายสัญญา  ภูรัตน 

 ๕๗๒ นายสัญญา  ยาวะรักษ 

 ๕๗๓ นายสันติ  หอมไมหาย 

 ๕๗๔ นายสันติพงศ  จันทรสําเภา 

 ๕๗๕ นายสัมพันธ  กันยานุช 

 ๕๗๖ นายสัมพันธ  หัสรนิทร 

 ๕๗๗ นายสาคร  คําไล 

 ๕๗๘ นายสาคร  หุนทอง 

 ๕๗๙ นายสาธติ  ประวงิทรัพย 

 ๕๘๐ นายสาธติ  มหายศปญญา 

 ๕๘๑ นายสาธติ  สิทธศิักดิ ์

 ๕๘๒ นายสายชล  เกล้ียงสุวรรณ 

 ๕๘๓ นายสายรุง  ชกูลาง 

 ๕๘๔ นายสายัณห  ขาวนุย 

 ๕๘๕ นายสารวรรณ  สุวรรณโณ 

 ๕๘๖ นายสาโรจน  ผิวผอง 

 ๕๘๗ นายสํารวม  บญุสายออ 

 ๕๘๘ นายสํารวย  แกวจีน 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๘๙ นายสํารอง  มีศร ี

 ๕๙๐ นายสํารอง  สามารถกิจ 

 ๕๙๑ นายสําราญ  จารุจิตร 

 ๕๙๒ นายสําราญ  ใจตึก 

 ๕๙๓ นายสําราญ  เถียรสวัสดิ ์

 ๕๙๔ นายสําราญ  พรหมมา 

 ๕๙๕ นายสําเรงิ  บุญโต 

 ๕๙๖ นายสิทธโิชค  ซื่อวาจา 

 ๕๙๗ นายสิทธิพร  ปญญาทิพย 

 ๕๙๘ นายสิทธศิักดิ ์ วงษวิภาค 

 ๕๙๙ นายสุคน  หุนทอง 

 ๖๐๐ นายสุครีพ  ยกย่ิง 

 ๖๐๑ นายสุชาติ  เอี่ยมครอง 

 ๖๐๒ นายสุดชาย  ศึกสงคราม 

 ๖๐๓ นายสุทัศ  สุขเกษม 

 ๖๐๔ นายสุทัศน  ดาราสิทธิ ์

 ๖๐๕ นายสุทิน  สุขใจ 

 ๖๐๖ นายสุเทพ  กิตกิร 

 ๖๐๗ นายสุเทพ  ประสารวงษ 

 ๖๐๘ นายสุเทพ  สรอยระยา 

 ๖๐๙ นายสุธบิัต ิ พงษศริ ิ

 ๖๑๐ นายสุนทร  ขําเนตร 

 ๖๑๑ นายสุนทร  อรรถโยโค 

 ๖๑๒ นายสุบรรณ  พรมมณี 

 ๖๑๓ นายสุบัน  แสงฝาย 

 ๖๑๔ นายสุปราบ  สีสมบตั ิ

 ๖๑๕ นายสุปน  ศรีสุระ 

 ๖๑๖ นายสุภกิจ  ผลแกว 

 ๖๑๗ นายสุรจิตร  ศรธีรรมบตุร 

 ๖๑๘ นายสุรชัย  คนงาม 

 ๖๑๙ นายสุรชัย  ตาปนตา 

 ๖๒๐ นายสุรชัย  บญุครุฑ 

 ๖๒๑ นายสุรชัย  สงคราม 

 ๖๒๒ นายสุรชัย  อภัยฤทธิรงค 

 ๖๒๓ นายสุรเชษฐ  ศิลาวรรณ 

 ๖๒๔ นายสุรดล  โตเชื้อ 

 ๖๒๕ นายสุรเดช  จวงทอง 

 ๖๒๖ นายสุรเทพ  มาตยนอก 

 ๖๒๗ นายสุรพล  บุตรเณร 

 ๖๒๘ นายสุรพล  ศรีพิทักษ 

 ๖๒๙ นายสุรศกัดิ ์ แจมแจง 

 ๖๓๐ นายสุรเสียง  เขี้ยวแกว 

 ๖๓๑ นายสุระชัย  เหล็กเพ็ชร 

 ๖๓๒ นายสุระศักดิ์  ศรีสุระ 

 ๖๓๓ นายสุรินทร  กลางสา 

 ๖๓๔ นายสุรินทร  ขนุนา 

 ๖๓๕ นายสุริยัน  ทศัม ี

 ๖๓๖ นายสุริยัน  พงษขาว 

 ๖๓๗ นายสุริยันต  กัณหาบวั 

 ๖๓๘ นายสุริยันต  คล่ืนสนัน่ 

 ๖๓๙ นายสุริยา  จันทรเพ็ชร 

 ๖๔๐ นายสุริยา  ทองคนา 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๔๑ นายสุโรจน  ธมัมรคัคติ 

 ๖๔๒ นายสุวรรณ  ประสานศร ี

 ๖๔๓ นายสุวฒัน  นามเมือง 

 ๖๔๔ นายสุวฒัน  อุนสืบ 

 ๖๔๕ นายสุวฒันชัย  ถีระกุล 

 ๖๔๖ นายสุวิชัย  พุกหนา 

 ๖๔๗ นายสุวิส  พวงศร ี

 ๖๔๘ นายเสกสรร  ชัยรตัน 

 ๖๔๙ นายเสถียร  เกดิชัยภูม ิ

 ๖๕๐ นายเสรมิ  โชคลาภ 

 ๖๕๑ นายเสร ี กามุณี 

 ๖๕๒ นายแสง  บุญวงศ 

 ๖๕๓ นายแสงจันทร  ทองโคตร 

 ๖๕๔ นายโสภณ  ชุมทอง 

 ๖๕๕ นายโสภณ  อุบคํา 

 ๖๕๖ นายไสว  เจริญพร 

 ๖๕๗ นายหนูเทียน  ผดุงสันต 

 ๖๕๘ นายหลอม  คุมสมัย 

 ๖๕๙ นายเหรียญ  สาโสม 

 ๖๖๐ นายเหลา  เพ็ชรพรม 

 ๖๖๑ นายแหลมทอง  คําชมภู 

 ๖๖๒ นายอดศิร  ววิฒันเพ่ิมสุข 

 ๖๖๓ นายอดศิักดิ์  นาโอพิมพ 

 ๖๖๔ นายอดศิักดิ์  สีพาไชย 

 ๖๖๕ นายอดิสรณ  สิมาชัย 

 ๖๖๖ นายอดิสันต  สายแวว 

 ๖๖๗ นายอดุลย  พวงอินทร 

 ๖๖๘ นายอธิพันธ  กนัจู 

 ๖๖๙ นายอธวิัฒน  แจงวิจิตร 

 ๖๗๐ นายอนนัต  คุยเจริญ 

 ๖๗๑ นายอนนัต  เนียมเพ็ชร 

 ๖๗๒ นายอนนัต  ประดิษฐ 

 ๖๗๓ นายอนนัต  โพธิ์ถนิ 

 ๖๗๔ นายอนนัต  อนิทร 

 ๖๗๕ นายอนนัต  เอี่ยมราคิน 

 ๖๗๖ นายอนุชา  ถาปาบตุร 

 ๖๗๗ นายอนุพงศ  อิงชาติเจริญพร 

 ๖๗๘ นายอนุพงษ  พรมดง 

 ๖๗๙ นายอนุพร  วัฒนพันธ 

 ๖๘๐ นายอนุลักษณ  เพลียสําบอ 

 ๖๘๑ นายอนวุัฒ  นอยด ี

 ๖๘๒ นายอนวุัฒน  ภูแตง 

 ๖๘๓ นายอนุสรณ  ขอสูง 

 ๖๘๔ นายอนุสรณ  วงษเดน 

 ๖๘๕ นายอภิชาติ  สุขสุนทรีย 

 ๖๘๖ นายอภินนัท  พันธพืช 

 ๖๘๗ นายอภิระ  อนิทรอุนโชต ิ

 ๖๘๘ นายอภิรักษ  วงษภู 

 ๖๘๙ นายอภิรักษ  ศรีภิรมย 

 ๖๙๐ นายอภิสิทธิ ์ ชวงโชต ิ

 ๖๙๑ นายอรรถกร  ปานเทวญั 

 ๖๙๒ นายอรุณ  ขาวเกื้อ 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๙๓ นายอรุณ  วรรณคํา 

 ๖๙๔ นายอรุณ  อนิทรสมบัต ิ

 ๖๙๕ นายอวยชัย  ผลทว ี

 ๖๙๖ นายอังกรู  คําสม 

 ๖๙๗ นายกังกูล  มีนิล 

 ๖๙๘ นายอัญชะนะ  แกวภาพ 

 ๖๙๙ นายอัมฤทธิ ์ ตวนจะโปะ 

 ๗๐๐ นายอัศนัย  เหลืองทา 

 ๗๐๑ นายอาคม  กัญญาโภค 

 ๗๐๒ นายอาคม  สมแกว 

 ๗๐๓ นายอาทติย  คํามาหลา 

 ๗๐๔ นายอานนท  โตย่ิง 

 ๗๐๕ นายอารุณ  วงคพานิช 

 ๗๐๖ นายอํานวย  โคกยะสุพรม 

 ๗๐๗ นายอํานวยชัย  ปองคําสิงห 

 ๗๐๘ นายอํานาจ  จุยเบี้ยว 

 ๗๐๙ นายอํานาจ  ชวงสําโรง 

 ๗๑๐ นายอํานาจ  ณ  นาน 

 ๗๑๑ นายอํานาจ  บัวเกต ุ

 ๗๑๒ นายอํานาจ  ปราการ 

 ๗๑๓ นายอํานาจ  ย้ิมยวน 

 ๗๑๔ นายอํานาจ  วิสามารถ 

 ๗๑๕ นายอําพร  สาระบญุ 

 ๗๑๖ นายอําไพ  คงหน ู

 ๗๑๗ นายอําไพ  อ่ําขํา 

 ๗๑๘ นายอําไพ  อนิกองงาม 

 ๗๑๙ นายอําภัย  วดัแยม 

 ๗๒๐ นายอิทธิพล  โพธิ์ศร ี

 ๗๒๑ นายอิศรา  สีแขนไตร 

 ๗๒๒ นายอี๊ด  จอมแสง 

 ๗๒๓ นายอุดม  รินจางวาง 

 ๗๒๔ นายอุดม  วรวฒัน 

 ๗๒๕ นายอุเทน  พรหมเทศ 

 ๗๒๖ นายอุบล  จารุเหต ุ

 ๗๒๗ นายอุบล  บญุศร 

 ๗๒๘ นายอูด  ยานุวงษ 

 ๗๒๙ นายเอกชัย  ชัยลังกา 

 ๗๓๐ นายเอกชาต ิ เกิดแสงสุริยงค 

 ๗๓๑ นายเอกดนัย  สบาย 

 ๗๓๒ นายเอกนฤน  ชูราษฎร 

 ๗๓๓ นายเอกพงษ  กล่ินธรรม 

 ๗๓๔ นายเอกพล  บางทอง 

 ๗๓๕ นายเอกพล  อิ่มรส 

 ๗๓๖ วาที่รอยตร ี เอกราช  นาควเิชตร 

 ๗๓๗ นายเอกราช  เปรื่องปราช 

 ๗๓๘ นายเอกลักษณ  คําพุฒ 

 ๗๓๙ นายเอกสิทธิ์  บญุมา 

 ๗๔๐ นายเอนก  จันทรนาค 

 ๗๔๑ นายเอนก  โพธิ์สาจันทร 

 ๗๔๒ นายแอนนี ่ ออนตาผา 

 ๗๔๓ นายโอภาส  เพ้ียบญุมาก 

 ๗๔๔ นางกชพรรณ  บวัเพ็ง 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๔๕ นางสาวกนกพร  คราพันธ 

 ๗๔๖ นางกนกวรรณ  ฟุงยอดครี ี

 ๗๔๗ นางสาวกนกอร  ศรีสัตย 

 ๗๔๘ นางกรกนก  มาอนิทร 

 ๗๔๙ นางสาวกรรณิการ  แกลวกลา 

 ๗๕๐ นางกรรณิการ  จินาสวัสดิ ์

 ๗๕๑ นางกรรณิการ  ธรรมสัตย 

 ๗๕๒ นางสาวกรุณา  ชโลธร 

 ๗๕๓ นางกฤษณา  เพชรอวม 

 ๗๕๔ นางกวีวรรณ  ยศทา 

 ๗๕๕ นางสาวกญัจิรา  เกตปุน 

 ๗๕๖ นางกญัญาภัค  ศิลปะรายะ 

 ๗๕๗ นางสาวกนัตนิันท  จันทรขาว 

 ๗๕๘ นางกติตินนัท  มั่นติด๊ 

 ๗๕๙ นางกุลยา  รัตนภักด ี

 ๗๖๐ นางสาวเกณิกา  กล่ินโสม 

 ๗๖๑ นางเกษรา  จางแกว 

 ๗๖๒ นางสาวขนิษฐา  แกวศรนีวล 

 ๗๖๓ นางขนิษฐา  อินทรีย 

 ๗๖๔ นางเข็มทอง  ทาวสูงเนนิ 

 ๗๖๕ นางคมคาย  แสนเยีย 

 ๗๖๖ นางสาวค้ําคูณ  ปณฑะดิษ 

 ๗๖๗ นางจงลักษณ  พนารตัน 

 ๗๖๘ นางสาวจตุพร  ไชยสมบัต ิ

 ๗๖๙ นางจรรยวรรธน  กนัทาอนิทร 

 ๗๗๐ นางจริยา  อุยดํา 

 ๗๗๑ นางจรญูรตัน  ศศิสมติ 

 ๗๗๒ นางจันทนาพร  สิงหทอง 

 ๗๗๓ นางจันทรจิรา  ศักดิ์เหลือง 

 ๗๗๔ นางจันทรเพ็ญ  แกวตาทิพย 

 ๗๗๕ นางจันทรเพ็ญ  รอดพรอม 

 ๗๗๖ นางจันทรเย่ียม  รัตนภักด ี

 ๗๗๗ นางจันทรศรี  ชูวงษ 

 ๗๗๘ นางจันทรา  อึง้สกุล 

 ๗๗๙ นางจารุณี  กระตายจันทร 

 ๗๘๐ นางสาวจารทัุศน  ฤทธิ์เต็ม 

 ๗๘๑ นางจารุวรรณ  จันทรตร ี

 ๗๘๒ นางจํานอง  มะณีวงษ 

 ๗๘๓ นางจินดา  ครินชัย 

 ๗๘๔ นางสาวจินตนา  คงศริ ิ

 ๗๘๕ นางสาวจิรวรรณ  ยนตรา 

 ๗๘๖ นางสาวจิราพร  รัตนบัลลังค 

 ๗๘๗ นางจิราพร  วฒุิชัยกิจเจริญ 

 ๗๘๘ นางจิราพร  สุธรรม 

 ๗๘๙ นางจิราวรรณ  ปาวงค 

 ๗๙๐ นางจีรสุดา  เข็มนาค 

 ๗๙๑ นางสาวจุฑาทิพย  ยะวิเชียร 

 ๗๙๒ นางจุรรีัตน  ขนุภักด ี

 ๗๙๓ นางสาวเจนจิรา  มชีัย 

 ๗๙๔ นางสาวเจษฎาพร  สืบเชื้อ 

 ๗๙๕ นางสาวฉววีรรณ  พบสมัย 

 ๗๙๖ นางเฉลา  รูแผน 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๙๗ นางสาวเฉลิมขวญั  เอี่ยมจุย 

 ๗๙๘ นางโฉมฉาย  นอยก่ํา 

 ๗๙๙ นางชญาดา  บินซําซ ี

 ๘๐๐ นางชฎาพร  คาํเหลา 

 ๘๐๑ นางสาวชนิดา  รอดแตง 

 ๘๐๒ นางชไมพร  แสงศริ ิ

 ๘๐๓ นางสาวชลนา  วชริะแกวประพันธ 

 ๘๐๔ นางชาริน ี กุลกุศล 

 ๘๐๕ นางสาวชตุิกาญจน  บตุรวงษ 

 ๘๐๖ นางชศูรี  ทุต ิ

 ๘๐๗ นางแชมชอย  ชมุตรีนอก 

 ๘๐๘ นางญาณี  ศาลยาชีวนิ 

 ๘๐๙ นางสาวฐณัฐนนั  พลอินตา 

 ๘๑๐ นางฐติาภา  รัตนบัณฑิต 

 ๘๑๑ นางสาวณฐมน  วงศกาจ 

 ๘๑๒ นางสาวณัฐฎฐา  ศรีสุโข 

 ๘๑๓ นางสาวณิชนันทน  พุทธา 

 ๘๑๔ นางณิชารีย  เย้ือนหนวูงศ 

 ๘๑๕ นางดรุณี  นาคปลอง 

 ๘๑๖ นางสาวดวงกมล  สระประไพ 

 ๘๑๗ นางดารารตัน  หมวดแกว 

 ๘๑๘ นางสาวเตือนใจ  สอาดลวน 

 ๘๑๙ นางทรงสิน  เทวา 

 ๘๒๐ นางสาวทิพยสุดา  รัตนประสิทธิ ์

 ๘๒๑ นางสาวทิพวรรณ  แกวเมือง 

 ๘๒๒ นางสาวธนพร  เอี่ยมสาย 

 ๘๒๓ นางธนสุดา  บตุรศร ี

 ๘๒๔ นางสาวธวัลรตัน  สอนบญุเรือง 

 ๘๒๕ นางธัญญาพร  ศรแสง 

 ๘๒๖ นางธัญพัฒน  วนัคํา 

 ๘๒๗ นางธัญลักษณ  มูลทองนอย 

 ๘๒๘ นางสาวธนัยธรณ  พันธเปรม 

 ๘๒๙ นางสาวธาราศิณี  ล่ิวนภโรจน 

 ๘๓๐ นางธีราภรณ  แกวทรงกรด 

 ๘๓๑ นางสาวนงนุช  บุตยา 

 ๘๓๒ นางสาวนงเยาว  โคตรชัย 

 ๘๓๓ นางสาวนบภวรรณ  จันทุม 

 ๘๓๔ นางนภาภรณ  สุรนิทะ 

 ๘๓๕ นางสาวนฤด ี ภูขาํ 

 ๘๓๖ นางสาวนัทธดิา  นุชเนื้อ 

 ๘๓๗ นางนันทิยา  คาํไทรแกว 

 ๘๓๘ นางนันทิยา  มรกตเขียว 

 ๘๓๙ นางสาวนนัทิยา  เวชกามา 

 ๘๔๐ นางสาวนาฏยา  หอมสุข 

 ๘๔๑ นางนิดาวัลย  นตุะด ี

 ๘๔๒ นางสาวนติยา  ก่ําจันทึก 

 ๘๔๓ นางนิตยา  เขียนสาร 

 ๘๔๔ นางนิตยา  คนงาม 

 ๘๔๕ นางสาวนติยา  หมั่นสาร 

 ๘๔๖ นางนุษา  ตัง้ศักดิ์เจรญิสุข 

 ๘๔๗ นางนุสรา  เกษสัญชัย 

 ๘๔๘ นางเนตรชนก  กลีบเมฆ 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๔๙ นางเนาวรตัน  ปนทอง 

 ๘๕๐ นางสาวเนาวรัตน  สอนผา 

 ๘๕๑ นางบงกช  มากม ี

 ๘๕๒ นางสาวบรรจิต  เศรษฐบตุร 

 ๘๕๓ นางบญุฉลอง  เมอืงไสย 

 ๘๕๔ นางบญุญิสา  คําทิพย 

 ๘๕๕ นางบญุพิงค  ทองทาบ 

 ๘๕๖ นางบญุรกั  แหมงปง 

 ๘๕๗ นางบญุรกัษ  นันตสุข 

 ๘๕๘ นางสาวบปุผา  แทนเพชร 

 ๘๕๙ นางบปุผา  เพชรสํานัก 

 ๘๖๐ นางสาวเบญจมาศ  ดีอนิทร 

 ๘๖๑ นางสาวเบญจวรรณ  พวงกหุลาบ 

 ๘๖๒ นางปทุมรตัน  ศรีคงแกว 

 ๘๖๓ นางสาวปธินนัท  ชุมมะเริง 

 ๘๖๔ นางสาวประเทอืงทิพย  สุขอราม 

 ๘๖๕ นางประนอม  พุมทอง 

 ๘๖๖ นางประไพ  รัตนสิทธิ ์

 ๘๖๗ นางสาวประไพศรี  จรรยาธรรม 

 ๘๖๘ นางประภัสสร  งอกคาํ 

 ๘๖๙ นางประภาวด ี บัวจันทร 

 ๘๗๐ นางประมูล  ดีเจย 

 ๘๗๑ นางประวีณา  คงทะมาตร 

 ๘๗๒ นางปราณี  ชะนะ 

 ๘๗๓ นางปราณี  ศรีเงนิทรัพย 

 ๘๗๔ นางปรารถนา  คมคาย 

 ๘๗๕ นางปวีณา  เชษฐสุมน 

 ๘๗๖ นางปองการ  ขําเนตร 

 ๘๗๗ นางสาวปาริชาติ  คําบรรจง 

 ๘๗๘ นางสาวปยะธดิา  จงอยู 

 ๘๗๙ นางปยาพร  ใจสวาง 

 ๘๘๐ นางสาวพนัชกร  สอนจิตร 

 ๘๘๑ นางพนดิา  ทุมกิ่ง 

 ๘๘๒ นางสาวพยอม  กล่ินหอม 

 ๘๘๓ นางพรพิมล  คมัภิรานนท 

 ๘๘๔ นางพรรณนิภาพร  กนัทวชิยานนท 

 ๘๘๕ นางสาวพรรณรัตน  มณีนาค 

 ๘๘๖ นางสาวพรรณรัตน  รักษมณี 

 ๘๘๗ นางพรรณี  เกตุพันธ 

 ๘๘๘ นางพวงทิพย  พินิจการ 

 ๘๘๙ นางสาวพัชรา  กนัทะวงค 

 ๘๙๐ นางสาวพัชราพร  โสภาจันทร 

 ๘๙๑ นางพัชรนิทร  กอนแกว 

 ๘๙๒ นางพัฒนนรี  แกวคาํเมืองใจ 

 ๘๙๓ นางสาวพาริณี  แกวปาน 

 ๘๙๔ นางพิกุล  ศรียะพันธ 

 ๘๙๕ นางพิชชาภา  ประเศรษโฐ 

 ๘๙๖ นางสาวพิชญกานต  สิงหตา 

 ๘๙๗ นางพิณ  เย็นสวัสดิ ์

 ๘๙๘ นางพินพงษ  เทศนา 

 ๘๙๙ นางพิมพพา  กนกโสภณ 

 ๙๐๐ นางพิสมัย  ทับซอน 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๐๑ นางพิสวาท  จุมพิศ 

 ๙๐๒ นางสาวเพ็ญศรี  พืชเพ็ญ 

 ๙๐๓ นางเพลินจิตร  สุขสมเพียร 

 ๙๐๔ นางไพเราะ  พฤกษาชาต ิ

 ๙๐๕ นางสาวภัททิยา  เงนิกลม 

 ๙๐๖ นางภานุมติร  อินทะรงัษี 

 ๙๐๗ นางภาวนา  โกศลวด ี

 ๙๐๘ นางสาวภูรดิา  มาสคีรีวงษ 

 ๙๐๙ นางมณฑา  ทองหมุน 

 ๙๑๐ นางสาวมณฑาทิพย  ยังเจรญิ 

 ๙๑๑ นางสาวมณีรัตน  แสนรังค 

 ๙๑๒ นางมนธริา  คํามูลชัย 

 ๙๑๓ นางมนสิชา  ไชยนิคม 

 ๙๑๔ นางมนิษฐา  สวัสดิร์ักษา 

 ๙๑๕ นางมยุรี  นพผล 

 ๙๑๖ นางสาวมยุร ี วงษสกุล 

 ๙๑๗ นางสาวมลิวัลย  ไชยเรืองฤทธิ ์

 ๙๑๘ นางสาวมะลิวัลย  ทนนัไชย 

 ๙๑๙ นางสาวมัลลิกา  บุริจันทร 

 ๙๒๐ นางมานติา  ปกษีสิงห 

 ๙๒๑ นางมารยาท  แยมพยุง 

 ๙๒๒ นางมาลี  โตวรรณ 

 ๙๒๓ นางมาลีรตัน  เมืองจันทร 

 ๙๒๔ นางมกุดา  จันทรแกว 

 ๙๒๕ นางยาใจ  เทพนิลทร 

 ๙๒๖ นางยุพา  พลอยย้ิม 

 ๙๒๗ นางยุพา  เมฆงาม 

 ๙๒๘ นางสาวยุพิน  บญุรัศม ี

 ๙๒๙ นางยุพิน  พุมฉายา 

 ๙๓๐ นางเยาวร ี ผัดวงศ 

 ๙๓๑ นางสาวเยาวลักษณ  สาติยะ 

 ๙๓๒ นางสาวโยษิตา  สังฆะมณี 

 ๙๓๓ นางรตี  โรจนภาคย 

 ๙๓๔ นางรปาภา  แกอินทร 

 ๙๓๕ นางระบอบ  ชะนะวิทย 

 ๙๓๖ นางระพีพร  มีระหงษ 

 ๙๓๗ นางสาวรัชนี  นะสิร ิ

 ๙๓๘ นางสาวรัชภร  เอกธนาโสภณ 

 ๙๓๙ นางสาวรตัติยา  ลูกจันทร 

 ๙๔๐ นางรตัติยา  สุทธปิระภา 

 ๙๔๑ นางรตัติยาภรณ  วรรณษา 

 ๙๔๒ นางรตันา  ธรรมทอน 

 ๙๔๓ นางรตันาพร  ศุขโข 

 ๙๔๔ นางสาวฤทัยรัตน  เปรมสวสัดิ ์

 ๙๔๕ นางสาวลดาวัลย  เอกยะต ิ

 ๙๔๖ นางลักษณาพร  บัวพรมมา 

 ๙๔๗ นางสาวลัดดา  ภูผาหลวง 

 ๙๔๘ นางลาวัณย  สงวนภักร 

 ๙๔๙ นางสาววงษจันทร  บัวทอง 

 ๙๕๐ นางวชิราพรรณ  คํามณี 

 ๙๕๑ นางสาววณิษฐา  ดอกนางแยม 

 ๙๕๒ นางสาววรวรรณ  สมทัด 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๕๓ นางวราภรณ  เกียรติเกษมสุข 

 ๙๕๔ นางสาววราภรณ  ชัยชาญ 

 ๙๕๕ นางวริยา  ธนพงศพิพัฒน 

 ๙๕๖ นางวัชภรณ  ยุชัย 

 ๙๕๗ นางสาววชัรินทร  สุนนัตะ 

 ๙๕๘ นางสาววนัทนา  วฒันพันธ 

 ๙๕๙ นางสาววนัเพ็ญ  ไวยโภค ี

 ๙๖๐ นางวันเพ็ญ  ศรคาํ 

 ๙๖๑ นางสาววาราดา  อนิทรนาก 

 ๙๖๒ นางสาววาสนา  อรรคฮาต 

 ๙๖๓ นางวิชาภรณ  บญุดาํเนนิ 

 ๙๖๔ นางวิชุดา  ดวงเดช 

 ๙๖๕ นางวินติย  ตั้งเจริญสกุล 

 ๙๖๖ นางสาววิภาดา  คงแกว 

 ๙๖๗ นางสาววิภารัตน  ชาชมราษฎร 

 ๙๖๘ นางสาววิภารัตน  ผูกมาศ 

 ๙๖๙ นางวิภารตัน  สวางวงศ 

 ๙๗๐ นางสาววิลาสิน ี ทองดวีงค 

 ๙๗๑ นางสาววไิล  สุขทว ี

 ๙๗๒ นางวิสา  วฒันมนตร ี

 ๙๗๓ นางศรัญญา  แซตั้ง 

 ๙๗๔ นางศรัญญา  รักษมณี 

 ๙๗๕ นางสาวศรินทิพย  อุตโม 

 ๙๗๖ นางศรีพันธ  สีขอ 

 ๙๗๗ นางศรีเพ็ญ  นฤภัย 

 ๙๗๘ นางสาวศรีวิลาศ  วิทยายุทธ 

 ๙๗๙ นางศรีสุภา  พินิจกลาง 

 ๙๘๐ นางศศิธร  กาญจนารักษ 

 ๙๘๑ นางศนัสนีย  แสงหิรัญ 

 ๙๘๒ นางศริิพร  บุระพล 

 ๙๘๓ นางสาวศริิลักษณ  บตุรกนัหา 

 ๙๘๔ นางศริิลักษณ  โพธิสาร 

 ๙๘๕ นางศริิวรรณ  พวงศร ี

 ๙๘๖ นางศุภัทา  ไพรสันต 

 ๙๘๗ นางสมควร  อินทภัย 

 ๙๘๘ นางสมจิต  ธรีะวัฒนาวิศิษฏ 

 ๙๘๙ นางสาวสมจิต  เพชรรตัน 

 ๙๙๐ นางสาวสมพิศ  เขียวครื้น 

 ๙๙๑ นางสาวสมฤทัย  วงศาโรจน 

 ๙๙๒ นางสมหมาย  เล็กม ี

 ๙๙๓ นางสยุมพร  จิตรดา 

 ๙๙๔ นางสรอยมณี  บญุธนสิร ิ

 ๙๙๕ นางสัญญลักษณ  ประสารวงษ 

 ๙๙๖ นางสาวสายใจ  นาคสุข 

 ๙๙๗ นางสายสุนีย  เอี่ยมโอษฐ 

 ๙๙๘ นางสายหยุด  กิจโกศล 

 ๙๙๙ นางสาวสําอาง  หมอมศกัดิ ์

 ๑๐๐๐ นางสินทว ี ฤทธิศกัดิ ์

 ๑๐๐๑ นางสิริพร  ศรีโรจน 

 ๑๐๐๒ นางสาวสิรริัตน  ศานตวิรรธนะ 

 ๑๐๐๓ นางสาวสุกญัญา  คงศริ ิ

 ๑๐๐๔ นางสุกญัญา  ชมภูเลิศ 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๐๕ นางสาวสุกญัญา  เพ็ชรสิน 

 ๑๐๐๖ นางสุกญัญา  ฤทธวิงศ 

 ๑๐๐๗ นางสุกญัญา  เวโณ 

 ๑๐๐๘ นางสาวสุกานดา  อันชาํนาญ 

 ๑๐๐๙ นางสุขศร ี บวัแกว 

 ๑๐๑๐ นางสุคนธ  สําราญกาย 

 ๑๐๑๑ นางสุชาดา  เพชรศิร ิ

 ๑๐๑๒ นางสุดใจ  หนูทอง 

 ๑๐๑๓ นางสุดารตัน  ทะดวงสอน 

 ๑๐๑๔ นางสาวสุดารตัน  สมเภา 

 ๑๐๑๕ นางสาวสุธาน ี มคีํา 

 ๑๐๑๖ นางสุนทรี  วรสาย 

 ๑๐๑๗ นางสาวสุปราณี  จันทะเกษ 

 ๑๐๑๘ นางสาวสุพัตรา  บุญสา 

 ๑๐๑๙ นางสาวสุพิชญา  ไวยวงศสืบ 

 ๑๐๒๐ นางสุพิศ  รตันเนนท 

 ๑๐๒๑ นางสุภาพ  เตมิสุข 

 ๑๐๒๒ นางสุภาพร  แยมชื่น 

 ๑๐๒๓ นางสุภาวด ี หลักรตัน 

 ๑๐๒๔ นางสุมาลี  พุกย่ี 

 ๑๐๒๕ นางสาวสุมาลี  เวชกามา 

 ๑๐๒๖ นางสุวรรณา  ละอองนวล 

 ๑๐๒๗ นางสาวเสาวคนธ  ฟอกสันเทียะ 

 ๑๐๒๘ นางเสาวณีย  ศาลารตัน 

 ๑๐๒๙ นางสาวเสาวนีย  ผลภาษี 

 ๑๐๓๐ นางเสาวภา  สิงหนายก 

 ๑๐๓๑ นางเสาวรส  อาํไพรตัน 

 ๑๐๓๒ นางโสภิตนภา  ศิริคํา 

 ๑๐๓๓ นางสาวโสภิตา  หมื่นหน ู

 ๑๐๓๔ นางสาวโสวภา  ชุตปิระพฤทธิ ์

 ๑๐๓๕ นางสาวหนูปาง  ราชสีห 

 ๑๐๓๖ นางอนงค  ปานขวญั 

 ๑๐๓๗ นางอนงนาฎ  อายุศะนิล 

 ๑๐๓๘ นางอมร  เหมพิทักษ 

 ๑๐๓๙ นางอมรรตัน  บุญเสถียร 

 ๑๐๔๐ นางอมลวรรณ  พันวตัร 

 ๑๐๔๑ นางอรชพร  สืบแอง 

 ๑๐๔๒ นางสาวอรนลิน  โฉมเฉลา 

 ๑๐๔๓ นางสาวอรพิน  ประสมศร ี

 ๑๐๔๔ นางอรรถยา  สินโคกสูง 

 ๑๐๔๕ นางอรสา  บญุญานุสนธิ ์

 ๑๐๔๖ นางอรอนงค  เจรญิสุข 

 ๑๐๔๗ นางอรอุมา  ดีเลิศ 

 ๑๐๔๘ นางสาวอรุณรัตน  คชวงษ 

 ๑๐๔๙ นางองัคณา  วัฒนจิตต ิ

 ๑๐๕๐ นางอัจฉรา  มินทราเวช 

 ๑๐๕๑ นางอัจฉร ี เขมนนามัด 

 ๑๐๕๒ นางสาวอญัชลี  มณีภาค 

 ๑๐๕๓ นางอมัพร  พันธุด ี

 ๑๐๕๔ นางสาวอัมรา  พุทธิมา 

 ๑๐๕๕ นางสาวอารยา  เอียดศรีชาย 

 ๑๐๕๖ นางอารีย  วิเรขรัตน 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๕๗ นางอุทัยวรรณ  เจือจาน 

 ๑๐๕๘ นางอุทศิ  พลอยงาม 

 ๑๐๕๙ นางสาวอุไรวรรณ  โชติชวง 

 ๑๐๖๐ นางอไุรวรรณ  ลือประเสรฐิ 

 ๑๐๖๑ นางสาวอุษา  พูลสวัสดิ ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายชัยวฒัน  มุงลายกลาง 

 ๒ นายวนิิจ  ลอใจ 

 ๓ นายศักดา  ชนิทัตโต 

 ๔ นางสาวปรัศนยี  เจียมอนวิรรต 

 ๕ นางสาวไพลิน  เสาเวียง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๐๒  ราย) 

 ๑ นายกฤตพร  พันธศร ี

 ๒ นายกฤตภคนิ  พิมพสวัสดิ ์

 ๓ นายกติตนนพัต  พูลสวัสดิ ์

 ๔ นายกติต ิ เบาวรรณ 

 ๕ นายเกียรติศกัดิ ์ จอมพรวญ 

 ๖ นายไกรวฒุิ  กาบบวั 

 ๗ นายไกรสร  ฉัตรทอง 

 ๘ นายจตุพล  วงคนาม 

 ๙ นายจรินทร  รักแกว 

 ๑๐ นายจรูญ  พรมหมืน่ไวย 

 ๑๑ นายจักรพงษ  ปญญา 

 ๑๒ นายเจษฎาพงค  พานโมก 

 ๑๓ นายชาญชัย  มะโนธรรม 

 ๑๔ นายชายแดน  สอาดสิน 

 ๑๕ นายฐติิปราโมทย  วันทา 

 ๑๖ นายเดชา  ณ  ลําปาง 

 ๑๗ นายทรงพล  พันธเดช 

 ๑๘ นายทินกร  ตุมบุญ 

 ๑๙ นายธรีพงษ  จิตตคํานึง 

 ๒๐ นายนรดิษฐ  กุศลปรีด ี

 ๒๑ นายนนัทพงศ  เลาหพันธพงศ 

 ๒๒ นายนิอุสมาน  นิโซะ 

 ๒๓ นายปติภัทร  สายทอง 

 ๒๔ นายประสงค  เหนี่ยวพ่ึง 

 ๒๕ นายพงษธร  แสงทอง 

 ๒๖ นายพนัส  แสวงสุข 

 ๒๗ นายพิชิต  รกัษาศักดิ ์

 ๒๘ นายพิทยา  จารณะ 

 ๒๙ นายพิทักษ  พงษประเทศ 

 ๓๐ นายพิสันต  สุขพูล 

 ๓๑ นายพิสิษฐ  พิทกัษ 

 ๓๒ นายไพสิฐ  อบเชย 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๓ นายภาคภูมิ  สัจจะศาสตร 

 ๓๔ นายยุทธพงษ  กติตริัตน 

 ๓๕ นายวฒุินนัท  เยือจันทร 

 ๓๖ นายแวไซด ี ดอเลาะ 

 ๓๗ วาที่รอยตร ี ศตวรรษ  พันธอุน 

 ๓๘ นายสมศกัดิ ์ เถาวรินทร 

 ๓๙ นายสวัสดิ์  สืบเสระ 

 ๔๐ นายสายชล  ประเสริฐ 

 ๔๑ วาที่รอยตร ี สิทธิศักดิ์  จันทรหอม 

 ๔๒ นายสิริยงค  รุงงาม 

 ๔๓ นายสิรวิัฒน  คงสุข 

 ๔๔ นายสุธ ี วรรณทอง 

 ๔๕ นายสุรเชษฐ  เพ็ญจันทร 

 ๔๖ นายเสนห  นาใจ 

 ๔๗ นายอดุลย  หวลเดช 

 ๔๘ นายอภิชาติ  โจดโจน 

 ๔๙ นายอานวูา  มะหะยอ 

 ๕๐ นางสาวกชพร  บัววิเศษ 

 ๕๑ นางสาวกฎทอง  วรวิทยธาดา 

 ๕๒ นางสาวกนกพร  อนิทพันธุ 

 ๕๓ นางสาวกนิษฐา  กศุลธรรมรัตน 

 ๕๔ นางสาวกมลนัทธ  วรรณศร ี

 ๕๕ นางสาวกมลพรรณ  บญุลือ 

 ๕๖ นางสาวกรรณิการ  วรรณมณี 

 ๕๗ นางสาวกฤตยา  ฉ่ําพงษ 

 ๕๘ นางสาวกฤติยาภรณ  วรศิร ิ

 ๕๙ นางกฤษณา  จิตตะหงส 

 ๖๐ นางสาวกญัญภัทร  ศรีหามาตร 

 ๖๑ นางสาวกญัญาพัชร  เปรมกมล 

 ๖๒ นางสาวกนัทรา  เกาะนิหลง 

 ๖๓ นางสาวกนันิกา  นาขันด ี

 ๖๔ นางสาวกัลตนา  พรหมศร ี

 ๖๕ นางสาวกัลยาณ  จําสุข 

 ๖๖ นางกาญจนา  เวียงนาค 

 ๖๗ นางสาวกาญจนา  สัตถาพร 

 ๖๘ นางสาวกิง่เกษ  บญุพูน 

 ๖๙ นางสาวกญุชภัสส  โยธะวงศ 

 ๗๐ นางเกษวดี  พัฒนธนาชัยภัค 

 ๗๑ นางขวญัตา  ภักดีประชมุ 

 ๗๒ นางสาวคณัชฎา  วงษบญุงาม 

 ๗๓ นางสาวคณิดา  ตระกูลทองดารา 

 ๗๔ นางครีีรตัน  โสธรพรสวรรค 

 ๗๕ นางจตุรพร  โพธิ์นอก 

 ๗๖ นางสาวจันทมิา  พันธุแตง 

 ๗๗ นางสาวจันทิมา  สุขประเสรฐิ 

 ๗๘ นางสาวจารณีุ  นามมนตร ี

 ๗๙ นางสาวจารณีุ  รัศมโีชต ิ

 ๘๐ นางจารุวรรณ  สังขธน ู

 ๘๑ นางสาวจิตติมา  จินตกานนท 

 ๘๒ นางจิรภา  คารมณ 

 ๘๓ นางสาวจิราพร  บนขุนทด 

 ๘๔ นางสาวจิราภรณ  สุวรรณี 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๕ นางสาวจิราวรรณ  กล่ินสุคนธ 

 ๘๖ นางสาวจีรนุช  อุปถัมภ 

 ๘๗ นางสาวจุฑาทิพย  การนอก 

 ๘๘ นางสาวจุฑารตัน  สําราญ 

 ๘๙ นางสาวจุลัยภรณ  ศรีภิรมย 

 ๙๐ นางจุฬาภรณ  เพ่ิมทอง 

 ๙๑ นางจุฬาภา  กติตปิระภานนัท 

 ๙๒ นางสาวจุฬาวัลย  เหมประพันธ 

 ๙๓ นางเจริญภักดิ์  เจรญิศร ี

 ๙๔ นางสาวฉนัทนา  แซโงว 

 ๙๕ นางสาวฉนัทนา  เนียมหอม 

 ๙๖ นางสาวชญานนัท  ทวนทาว 

 ๙๗ นางสาวชลอรัตน  ทองเหลือง 

 ๙๘ นางสาวชลิดา  นาโพธิ ์

 ๙๙ นางสาวชวลิดา  อะโนดาษ 

 ๑๐๐ นางสาวชูขวัญ  เขื่อนสาม 

 ๑๐๑ นางสาวซาปนะ  เจะฮะ 

 ๑๐๒ นางซามดีะ  บญุคง 

 ๑๐๓ นางสาวณัฐกมล  มงคลแมน 

 ๑๐๔ นางสาวณิชกุล  ทานะมัย 

 ๑๐๕ นางสาวณิชาภา  เลาเจรญิ 

 ๑๐๖ นางสาวดารณี  วฒุิสาร 

 ๑๐๗ นางสาวดาวใจ  พิมโคตร 

 ๑๐๘ นางสาวตองฤทัย  ชาชุมวงศ 

 ๑๐๙ นางสาวทวีพร  ปล่ังกระโทก 

 ๑๑๐ นางสาวทววีรรณ  ขวัญแกว 

 ๑๑๑ นางสาวทิพวัล  ตลึงจิตร 

 ๑๑๒ นางสาวธมนวรรณ  กองศรกีุลดิลก 

 ๑๑๓ นางธัญญารตัน  สมบูรณ 

 ๑๑๔ นางสาวธญัญาลักษณ  แสนสีหา 

 ๑๑๕ นางสาวธาราทิพย  ธรรมชาต ิ

 ๑๑๖ นางสาวธติิมา  วฒุิกุลานนท 

 ๑๑๗ นางสาวนงคเยาว  สีวะกูล 

 ๑๑๘ นางนงลักษณ  สุระโชต ิ

 ๑๑๙ นางสาวนงษคาน  พวงพันธ 

 ๑๒๐ นางสาวนพรตัน  เสมามิง่ 

 ๑๒๑ นางสาวนภาภรณ  พิสุทธิพงศโชโต 

 ๑๒๒ นางสาวนภาศิริ  วะนา 

 ๑๒๓ นางนฤมล  กิจนิยม 

 ๑๒๔ นางสาวนองนชุ  เสาวรส 

 ๑๒๕ นางสาวนคันนัทน  จันทรผิว 

 ๑๒๖ นางสาวนนัทารัตน  โจงบุตร 

 ๑๒๗ นางสาวนนัทิดา  อินทรแทน 

 ๑๒๘ นางนัยนปพร  สกลุยุทธเสน ี

 ๑๒๙ นางสาวนารวิัฒน  นาบัณฑิต 

 ๑๓๐ นางสาวน้าํฝน  แกวแจง 

 ๑๓๑ นางนิตยา  แทนวันด ี

 ๑๓๒ นางสาวนติยา  มลิวัลย 

 ๑๓๓ นางนิตยาภรณ  โพธิ์สาจัน 

 ๑๓๔ นางสาวนิภาพร  หอมหวล 

 ๑๓๕ นางนิระชา  ไพรภิมขุ 

 ๑๓๖ นางสาวนิสาลักษณ  สุภาพ 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๓๗ นางนุชนาถ  ยานกุูล 

 ๑๓๘ นางสาวนชุฤดี  หาญธงไชย 

 ๑๓๙ นางบงัอร  ทบัทอง 

 ๑๔๐ นางสาวบศุรินทร  เลิศเกียรติพงษ 

 ๑๔๑ นางสาวบุษกร  อ่ําแยม 

 ๑๔๒ นางบุษบา  มลิเวช 

 ๑๔๓ นางสาวเบญจมาศ  จารนุัย 

 ๑๔๔ นางสาวเบญจวรรณ  โรจนชัย 

 ๑๔๕ นางสาวเบญญาภา  พินิจจอหอ 

 ๑๔๖ นางปณิฎฐา  คงทนแท 

 ๑๔๗ นางปยุตา  กอนภูธร 

 ๑๔๘ นางสาวประภาพร  รกับํารุง 

 ๑๔๙ นางสาวประมาพร  สายแวว 

 ๑๕๐ นางสาวปวีณกร  แผลงศร 

 ๑๕๑ นางสาวปวีณา  มากฤทธิ ์

 ๑๕๒ นางปญจนา  ปล้ืมโชค 

 ๑๕๓ นางปญจมาภรณ  ผาตเิสนะ 

 ๑๕๔ นางสาวปญญกญัญ  อบุลครุฑ 

 ๑๕๕ นางสาวปทมาพร  มาพะเนาว 

 ๑๕๖ นางสาวปทมาวดี  โพประสิทธิ ์

 ๑๕๗ นางสาวปทมาวดี  สุขวาสนะ 

 ๑๕๘ นางสาวปานตะวัน  รตันะวนั 

 ๑๕๙ นางสาวปาริฉตัร  ใหญสิงหบุญ 

 ๑๖๐ นางสาวปยธิดา  ดําดวง 

 ๑๖๑ นางสาวผกามาศ  มอืกุศล 

 ๑๖๒ นางสาวพจนีย  พิพิธทอง 

 ๑๖๓ นางสาวพรจิตต  รกัสกุล 

 ๑๖๔ นางพรทิพย  อุยไพบูลยสวัสดิ ์

 ๑๖๕ นางพรพรรณ  พรมเรียน 

 ๑๖๖ นางสาวพรรณวิภา  เดชพลกรัง 

 ๑๖๗ นางพรรณวไิล  จารตัน 

 ๑๖๘ นางสาวพรศริิ  บุญช ู

 ๑๖๙ นางสาวพรสุภา  ดอกพุฒ 

 ๑๗๐ นางสาวพัชรนิทร  ครีีเพ็ชร 

 ๑๗๑ นางสาวพัชรนิทร  ทุมทอง 

 ๑๗๒ นางสาวพัชลี  สมหา 

 ๑๗๓ นางพิชชานันท  พลจารย 

 ๑๗๔ นางสาวพิชญยาพร  แจมวงษ 

 ๑๗๕ นางสาวพิริยาภรณ  บรรจงทรัพย 

 ๑๗๖ นางสาวพีรดา  เลิศสงคราม 

 ๑๗๗ นางสาวเพ็ญจันทร  บญุคุม 

 ๑๗๘ นางสาวไพลิน  ย่ิงประเสรฐิผล 

 ๑๗๙ นางสาวภรณี  อักษรพันธ 

 ๑๘๐ นางภัทรวด ี สุภาพ 

 ๑๘๑ นางภัทราภรณ  ยาใจ 

 ๑๘๒ นางสาวภานรุักษ  พรมมา 

 ๑๘๓ นางภาวิณีย  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๘๔ นางสาวภาวนิีย  จันทรดวงศร ี

 ๑๘๕ นางสาวภิรษา  พันธนานันท 

 ๑๘๖ นางสาวภูษณิศา  ไพรีขยาด 

 ๑๘๗ นางมณชนาพัชร  เปยมสินธุ 

 ๑๘๘ นางสาวมณี  นิลนนท 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๘๙ นางสาวมณีรัตน  รักษาเมือง 

 ๑๙๐ นางสาวมนนกิา  มรกต 

 ๑๙๑ นางสาวมยุเรศ  สุดเพชร 

 ๑๙๒ นางสาวมลทญา  ยอดเอื้อ 

 ๑๙๓ นางสาวมลฤด ี ศรีเทพ 

 ๑๙๔ นางมัสลิน  แกวบัวไข 

 ๑๙๕ นางยินหล่ี  ศรรีาชอนิทร 

 ๑๙๖ นางสาวยุพา  ไชยเสนา 

 ๑๙๗ นางสาวยุพิน  กดุแถลง 

 ๑๙๘ นางสาวยุพิน  ขนัทอง 

 ๑๙๙ นางรสสุคนธ  ประสิทธิร์ัชต 

 ๒๐๐ นางสาวรงัษี  สูบุญ 

 ๒๐๑ นางสาวรัชดาภรณ  ชูฟอง 

 ๒๐๒ นางสาวรตันา  อยูศิร ิ

 ๒๐๓ นางสาวรนิลดา  เพ็ชรสําแดง 

 ๒๐๔ นางสาวรุงรตัน  คําแหง 

 ๒๐๕ นางสาวเรณู  จรัสด ี

 ๒๐๖ นางสาวฤทัยชนก  มีพลกิจ 

 ๒๐๗ นางสาวละออตาร  เขมสีดา 

 ๒๐๘ นางสาวลักขณา  สงสุข 

 ๒๐๙ นางสาววชิราภรณ  บุปผาเทศ 

 ๒๑๐ นางสาววนตัสนนัท  สรอยระยา 

 ๒๑๑ นางสาววนดิา  สุขเจริญ 

 ๒๑๒ นางวนดิา  หงษามนุษย 

 ๒๑๓ นางสาววรภัทร  พฤกษนิยพงศ 

 ๒๑๔ นางสาววรรณกนก  สุนทรภักด ี

 ๒๑๕ นางสาววรางคนาง  ศรีพันลม 

 ๒๑๖ นางสาววราภรณ  กล่ินประเสริฐ 

 ๒๑๗ นางสาววราภรณ  บวัเผ่ือน 

 ๒๑๘ นางสาววราภรณ  อุณชาต ิ

 ๒๑๙ นางสาววรุณทิพย  จตุพรชยักุล 

 ๒๒๐ นางสาววลัยพร  คละสกุล 

 ๒๒๑ นางสาววะนดิา  เสมอหนา 

 ๒๒๒ นางวัฒนาร ี สุริยะรงักา 

 ๒๒๓ นางวันทกานต  ปานกลีบ 

 ๒๒๔ นางสาววนัทนา  ผลงาม 

 ๒๒๕ นางสาววาสนา  เข็มเงิน 

 ๒๒๖ นางสาววาสนา  เถาวรวงค 

 ๒๒๗ นางสาววิภาวรรณ  คงคุม 

 ๒๒๘ นางสาววิลาลักษณ  กลักดวงจิตร 

 ๒๒๙ นางสาววิลาวรรณ  บญัญตันิพรัตน 

 ๒๓๐ นางสาววิลาวัณย  ชนะจอหอ 

 ๒๓๑ นางสาววไิลพร  คบขุนทด 

 ๒๓๒ นางสาววไิลพร  ศรเีมือง 

 ๒๓๓ นางสาววไิลลักษณ  เสยชนทิฐ 

 ๒๓๔ นางสาววนีัส  คุมสุข 

 ๒๓๕ นางสาววรีะญา  สุทธวิงศ 

 ๒๓๖ นางสาวศตพร  อินกัน 

 ๒๓๗ นางสาวศรารตัน  วรรณสาร 

 ๒๓๘ นางสาวศรีวรรณ  ยอยรอบรู 

 ๒๓๙ นางสาวศรีสมร  ปงปญญา 

 ๒๔๐ นางสาวศศิกานต  เกตุอาํไพ 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๔๑ นางสาวศริินุช  บญุหลัง 

 ๒๔๒ นางสาวศริิพร  พลไชยา 

 ๒๔๓ นางศริิพิน  ลาลุน 

 ๒๔๔ นางสาวศริิมาศ  สาระพงษ 

 ๒๔๕ นางศริิลักษณ  โยเหลา 

 ๒๔๖ นางสาวศริิวรรณ  ชุมจันทร 

 ๒๔๗ นางสาวศวิาพร  บญุสวัสดิ ์

 ๒๔๘ นางสาวศุภกานต  ฉิมนันท 

 ๒๔๙ นางสาวสกุลรัตน  นาคคํา 

 ๒๕๐ นางสายชนิ  เจนสัญญายุทธ 

 ๒๕๑ นางสาวสายทอง  สุขปรั่ง 

 ๒๕๒ นางสาวสายฝน  ทองรกัษ 

 ๒๕๓ นางสาวสายฝน  วงศไชย 

 ๒๕๔ นางสาวสายสมร  เทพณรงค 

 ๒๕๕ นางสาวสิทธสุนี  ตรงด ี

 ๒๕๖ นางสุกญัญา  ชมภูอินทร 

 ๒๕๗ นางสาวสุกญัญา  สุขเรือง 

 ๒๕๘ นางสาวสุกญัญา  หลาสกุล 

 ๒๕๙ นางสุกนัยา  ทองออน 

 ๒๖๐ นางสุขสุรตัน  สุกกลํ่า 

 ๒๖๑ นางสุจินดา  อไุรพันธุ 

 ๒๖๒ นางสาวสุชญัญา  ลาปอง 

 ๒๖๓ นางสาวสุณี  บญุเลิศ 

 ๒๖๔ นางสาวสุพัชร ี มงคลสกุณี 

 ๒๖๕ นางสุพัตรา  หงษาภูธร 

 ๒๖๖ นางสาวสุภสิตา  นกพะเนา 

 ๒๖๗ นางสาวสุภาพร  กติตญิาณ 

 ๒๖๘ นางสุภาพร  จันทป 

 ๒๖๙ นางสาวสุภาภรณ  ทัพลา 

 ๒๗๐ นางสาวสุภาวดี  แชมชืน่ 

 ๒๗๑ นางสาวสุภาวดี  ศริิคําภา 

 ๒๗๒ นางสาวสุมาลี  จงราช 

 ๒๗๓ นางสาวสุมาลี  เจริญสุข 

 ๒๗๔ นางสุรตันา  มากจันทร 

 ๒๗๕ นางสาวสุรรีัตน  คําฟู 

 ๒๗๖ นางสาวสุรวีัลย  รัชโน 

 ๒๗๗ นางสาวสุวรรณศรี  มากมูล 

 ๒๗๘ นางสุวรรณี  มาตยบุตร 

 ๒๗๙ นางสาวสุวริา  ไชยสองเมอืง 

 ๒๘๐ นางเสาวนีย  แสนจิตต 

 ๒๘๑ นางสาวเสาวภา  สวัสดิ์ศร ี

 ๒๘๒ นางสาวโสภี  ฮวดโพธิ์พันธุ 

 ๒๘๓ นางโสรยา  ภคพรมงคล 

 ๒๘๔ นางสาวอนุรักษ  สาสูงเนนิ 

 ๒๘๕ นางสาวอภิญญา  นาคมอญ 

 ๒๘๖ นางอรจนา  เบญจลักษ 

 ๒๘๗ นางสาวอรญิรดา  อรรคเสรญิ 

 ๒๘๘ นางสาวอรุณ  แพหุน 

 ๒๘๙ นางสาวอัจฉรา  แวดอเลาะ 

 ๒๙๐ นางอญัชลิกา  ศิวะศิลปชัย 

 ๒๙๑ นางสาวอัมรินทร  ศรีพุม 

 ๒๙๒ นางสาวอาภรณ  ยาดํา 

 ๒๙๓ นางสาวอายนี  ดอเลาะ 

 ๒๙๔ นางอารีรตัน  อนันตกาล 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๙๕ นางสาวอําภร  ภิรมยเรือง 

 ๒๙๖ นางสาวอิศราภรณ  แยมกล่ิน 

 ๒๙๗ นางอิสรา  สงจีน 

 ๒๙๘ นางสาวอดุมศรี  พรอมเพรยีง 

 ๒๙๙ นางสาวอุไรวรรณ  รตันปฐมฤกษ 

 ๓๐๐ นางอุษณีย  ศรีรตัน 

 ๓๐๑ นางสาวอุษา  สัมมา 

 ๓๐๒ นางสาวอูยีวายะ  ลาเตะ 

กรมประมง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายกัมปนาท  เขียวแปน 

 ๒ นายกาศกิ  บัวภิบาล 

 ๓ นายกติติภณ  ฉ่าํมา 

 ๔ นายกติติศกัดิ ์ การตัน 

 ๕ นายกติิพันธ  คาํมา 

 ๖ นายเกรียงไกร  สมชัย 

 ๗ นายเกียรติศกัดิ ์ เอือ้เฟอ 

 ๘ นายเกียรติสยาม  ไมทองงาม 

 ๙ นายคุณากร  กุลชล 

 ๑๐ นายจิรพัฒน  สัมมะวฒันา 

 ๑๑ นายจิรวัฒน  เพชรเรือนทอง 

 ๑๒ นายเจษฎา  เสนขาว 

 ๑๓ นายฉตัรเฉลิม  กล่ันกล่ิน 

 ๑๔ นายฉตัรชัยนันท  ศรีใสไพร 

 ๑๕ นายฉนัทกร  คําพลึก 

 ๑๖ นายธนกฤต  องอาจ 

 ๑๗ นายอมรเทพ  คําไฮ 

 ๑๘ นางสาวกรุณา  นนทสิงห 

 ๑๙ นางสาวกัลยารัตน  สุบรรณรัตน 

 ๒๐ นางสาวกาญจนา  ทาทํานุก 

 ๒๑ นางกุลธดิา  โอกฤษ 

 ๒๒ นางสาวเกดิ์ชบา  ปนพา 

 ๒๓ นางสาวเกศณี  ขนัทอง 

 ๒๔ นางสาวขวัญจิต  สุวรรณธารา 

 ๒๕ นางขวญัฤดี  สังขอุน 

 ๒๖ นางสาวคชามาศ  ตายหวัดง 

 ๒๗ นางจงกลวรรณ  จันทรใหม 

 ๒๘ นางจันทรแรม  สัตยซื่อ 

 ๒๙ นางสาวจิตรา  บญุสุภาพ 

 ๓๐ นางสาวจิราพร  กองเพ่ิมพูล 

 ๓๑ นางสาวจีราพร  ฟูวุฒ ิ

 ๓๒ นางสาวจุฑามาศ  คานิยอ 

 ๓๓ นางสาววราพร  หมอทอง 

 ๓๔ นางศริิขวัญ  รสทิพย 

 ๓๕ นางศริิพร  แสงจันทร 

 ๓๖ นางศริิวรรณ  ตั้งตรงไพโรจน 

 ๓๗ นางศริิวรรณ  สุธรรมมา 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๙  ราย) 

 ๑ นายกรกต  เรืองเจริญ 

 ๒ นายกฤษณะ  ทองกอน 

 ๓ นายกติต ิ แนวชัยภูม ิ

 ๔ นายกติต ิ เปยมชม 

 ๕ นายกติต ิ เมอืงแสนจันทร 

 ๖ นายกติติศกัดิ ์ หนูกลึง 

 ๗ นายกติิศักดิ์  หงษสะทาน 

 ๘ นายไกรศร ี สุขด ี

 ๙ นายไกรศร ี หนูชวย 

 ๑๐ นายไกรสร  อนิลี 

 ๑๑ นายคงเดช  ชํานาญชล 

 ๑๒ นายคมกฤช  แกวกระจาง 

 ๑๓ นายจรัญ  หลีหมัน 

 ๑๔ นายจรูญ  คชินทร 

 ๑๕ นายจิรพันธุ  ปานอินทร 

 ๑๖ นายจีรพันธ  แกวชา 

 ๑๗ นายฉตัรชัย  แซตั้ง 

 ๑๘ นายเฉลิมเกียรต ิ ทําสวน 

 ๑๙ นายณัฐฑพงศ  ทติยวงศ 

 ๒๐ นายณัฐดนัย  กานบวั 

 ๒๑ นายธรีะพงศ  ตลึงจิตต 

 ๒๒ นายบุญศร ี โคสารคุณ 

 ๒๓ นายศาสตรนิทร  ดารอด 

 ๒๔ นายสมชาย  กงัสุกุล 

 ๒๕ นายสุรินทร  สุวรรณศร ี

 ๒๖ นายอภิสิทธิ ์ แกวศรนีาก 

 ๒๗ นายอุดม  มีเดช 

 ๒๘ นางสาวกนกลดา  นอยประไพ 

 ๒๙ นางกนกวรรณ  พลัดหน ู

 ๓๐ นางสาวกนกวรรณ  วงศอุทัยรัตน 

 ๓๑ นางสาวกนกวรรณ  หินผา 

 ๓๒ นางสาวกรองทอง  ตนัฮะเส็ง 

 ๓๓ นางกญัทิมา  มณีศร ี

 ๓๔ นางสาวกัลยา  เมื่อยสุข 

 ๓๕ นางสาวกิง่กาญจน  ทรงเดชะ 

 ๓๖ นางสาวกติจา  ทิพนาค 

 ๓๗ นางสาวกุสุมา  ตงึโหล 

 ๓๘ นางกุสุมาน  สงสุข 

 ๓๙ นางสาวเกตกนก  พรมพิลาศ 

 ๔๐ นางสาวเกศสุดา  แกวนชุ 

 ๔๑ นางสาวเกษสุดา  จันทสา 

 ๔๒ นางแกวด ี พรายน้ําเพชร 

 ๔๓ นางสาวขวัญตา  ประสมกิจ 

 ๔๔ นางสาวขวัญหทัย  เกดิช้ํา 

 ๔๕ นางสาวคุณาลัย  สมันกิจ 

 ๔๖ นางสาวแคทลียา  โนภาศ 

 ๔๗ นางสาวจรรธมิา  ธนาวฒุ ิ

 ๔๘ นางจารุวรรณ  ชืน่ชูใจ 

 ๔๙ นางสาวจารวุรรณ  แกววิเชยีร 

 ๕๐ นางจารุวรรณ  แจมผล 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๑ นางสาวจารวุรรณ  โตะทอง 

 ๕๒ นางสาวจารวุรรณ  ปนแกว 

 ๕๓ นางจารุวรรณ  เลิศพรกุลรตัน 

 ๕๔ นางจารุวรรณ  วฒุิเมธ ี

 ๕๕ นางจิดาภา  สุขพันธ 

 ๕๖ นางสาวจุฑารตัน  เตียะเพชร 

 ๕๗ นางสาวจุฑารตัน  เล่ียงลํ้า 

 ๕๘ นางฉันทนา  ทัพเทพ 

 ๕๙ นางสาวชตุิมา  นฤภัย 

 ๖๐ นางสาวณะภาพร  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง 

 ๖๑ นางสาวณัชชา  มีพ่ึง 

 ๖๒ นางสาวณัฎฐนันท  สุวรรณศร ี

 ๖๓ นางสาวธรีาวรรณ  จันทา 

 ๖๔ นางนฤมล  ภมรมานพ 

 ๖๕ นางสาวนลินภัสร  ภักดีภูวเสฏฐ 

 ๖๖ นางนาตยา  หวนัเจะ 

 ๖๗ นางสาวปวีณรตัน  อดุมรัตนานนัท 

 ๖๘ นางสาวพรเพ็ญ  บวัหลวง 

 ๖๙ นางสาวพีรดา  ฤทธิสาร 

 ๗๐ นางสาวเยาวลักษณ  เชาวลิต 

 ๗๑ นางสาววริสา  นุยไฉน 

 ๗๒ นางสาววาสนา  ศรีตระการโกศล 

 ๗๓ นางศริินนัท  ไกรอาบ 

 ๗๔ นางศริิมา  เหมือนกุล 

 ๗๕ นางสาวศริิรตัน  ฟูแสง 

 ๗๖ นางสาวศริิรตัน  สารกิขพันธุ 

 ๗๗ นางสาวสะรีหะ  มามะ 

 ๗๘ นางสาวสุภาวด ี ตรีภพศรีสกุล 

 ๗๙ นางสาวอรพรรณ  ศรนีันทพันธ 

กรมปศุสัตว 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายวรพงษ  วงศธง 

 ๒ นายวิภูวรรธน  งานโคกสูง 

 ๓ นางสาวนววรรณ  อนันตสุชาติกุล 

 ๔ นางสาวนนัทรตัน  เบญจามฤต 

 ๕ นางสาวพรทิพย  พีระพัฒนพงษ 

 ๖ นางสาวราตร ี จวนสาง 

 ๗ นางสาวศราวลี  ชมุพาลี 

 ๘ นางสาวสิรกิร  งามเกล้ียง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๙๑  ราย) 

 ๑ นายกติติพงษ  ปรือปรัง 

 ๒ นายไกรสอน  โภคทรัพย 

 ๓ นายขวัญชัย  มัณฑนาภรณ 

 ๔ นายคมกฤษณ  ตัง้ตระการพงษ 

 ๕ นายจักรา  ภูอาษา 

 ๖ นายจีรพงษ  จุลพันธ 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗ นายฉนัทวฒัน  คําทนต 

 ๘ นายชัยรตัน  จอมศิลป 

 ๙ นายชุมพล  แกวพวง 

 ๑๐ นายเชาวโรจน  กระบตัร 

 ๑๑ นายณัฐพงศ  คงประเสริฐ 

 ๑๒ นายณัฐพล  คาขาย 

 ๑๓ นายณัฐวุธ  พันธพืช 

 ๑๔ นายเดนไชย  ขํากระโทก 

 ๑๕ นายทองโนช  รตันพรม 

 ๑๖ นายธนกฤต  ออนจันทร 

 ๑๗ นายธสากร  มนตวัฒนชัย 

 ๑๘ นายธรีะพงศ  เจริญ 

 ๑๙ นายธรีะพล  สัมมาชีพ 

 ๒๐ นายนรนิทร  อนิทรชิต 

 ๒๑ นายนาวินทร  แกวดวง 

 ๒๒ นายนิกรณ  นิลเพชร 

 ๒๓ นายนิพันธ  สิมขนุทด 

 ๒๔ นายบรรเจิด  เสมาขันธ 

 ๒๕ นายบัญชา  ขนักสิกรรม 

 ๒๖ นายประชาติ  ทรายแกน 

 ๒๗ นายประตวิฒัน  สุมแกว 

 ๒๘ นายประมนิ  ทองโต 

 ๒๙ นายประมูล  ย่ิงยืน 

 ๓๐ นายปราโมทย  ภูถาลํา 

 ๓๑ นายปรดีา  บญุประถมัภ 

 ๓๒ นายปติพล  วันเมืองเกา 

 ๓๓ นายพงษพิษณุ  กวางวิจิตรกุล 

 ๓๔ นายพงษศักดิ์  ยุงไธสง 

 ๓๕ นายพชระ  พุฒตาล 

 ๓๖ นายพรพิพัทร  คลายมณี 

 ๓๗ นายพิชัย  ทองดา 

 ๓๘ นายพิทักษ  เทพวิญญากิจ 

 ๓๙ นายพิสาข  หวังด ี

 ๔๐ นายพีระ  วงศด ี

 ๔๑ นายพ่ึงบุญ  ชมกุล 

 ๔๒ นายมานิตย  รตันเมือง 

 ๔๓ วาที่รอยตร ี มฮูําหมัดเอ็มผินดี  สะมะแอ 

 ๔๔ นายรพิรตัน  ทวมกรุง 

 ๔๕ นายรังสรรค  จีนนกุูล 

 ๔๖ นายวิจารณ  นอยเมล 

 ๔๗ นายวิชาญ  มณี 

 ๔๘ นายวิชติ  กิมาวะหา 

 ๔๙ นายวิชติ  ประไวย 

 ๕๐ นายววิัฒน  สินเอี่ยม 

 ๕๑ นายวฒุินนัท  จีบบรรจง 

 ๕๒ นายวฒุิศักดิ์  ผากา 

 ๕๓ นายศักดิ์ดา  โมรีรตัน 

 ๕๔ นายศิริยานนท  ดอกผ้ึง 

 ๕๕ นายศุภชาติ  คชวิญ 

 ๕๖ นายศุภณัฐ  สังขเอี่ยม 

 ๕๗ นายศุภเดช  คุณาพิทักษ 

 ๕๘ นายสมจิตร  อภิชัย 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๙ นายสมบตัิ  แสนโซง 

 ๖๐ นายสรรพสิทธิ ์ อินตายวง 

 ๖๑ นายสหกร  เตียวตระกูล 

 ๖๒ นายสานติย  จันทราเทพ 

 ๖๓ นายสําเนา  แกวทว ี

 ๖๔ นายสิทธนิันท  พวงสมัย 

 ๖๕ นายสุชาติ  กิ่งแกว 

 ๖๖ นายสุชาติ  แสงลุน 

 ๖๗ นายสุเมธ  วนัภูงา 

 ๖๘ นายสุรพล  อรามวิทย 

 ๖๙ นายสุริยา  จันนา 

 ๗๐ นายอนนท  สําลีด ี

 ๗๑ นายอนุชา  สุขถาวรกิจ 

 ๗๒ นายอภิชาติ  เล้ียงด ี

 ๗๓ นายอมรเทพ  ทองเชื้อ 

 ๗๔ นายอรรณพ  ตระสิทธุ 

 ๗๕ นายอรรถพล  ศรรีัตน 

 ๗๖ นายอัดชา  ขนัธจันทร 

 ๗๗ นายอัษฎาวัชร  โพธิม์าก 

 ๗๘ นายอาหลี  นาปาเลน 

 ๗๙ นายอํานาจ  วรรณกูล 

 ๘๐ นายอุทิศ  ระหูภา 

 ๘๑ นางกนกวรรณ  จุฑาจันทร 

 ๘๒ นางสาวกนิษฐา  ขํานกิลา 

 ๘๓ นางกมลชนก  เทาทอง 

 ๘๔ นางสาวกมลาภรณ  สายหยุด 

 ๘๕ นางสาวกรรณิการ  เถือ่นสุวรรณ 

 ๘๖ นางสาวกรรณิการ  มาไกล 

 ๘๗ นางสาวกรองแกว  สุขมูลศริิ 

 ๘๘ นางสาวกฤตยา  กณัหาอดุม 

 ๘๙ นางสาวกญัญา  ทาสีธง 

 ๙๐ นางกญัฐมาส  ศรนีรา 

 ๙๑ นางสาวกัลยานี  พรหมแกว 

 ๙๒ นางสาวกาญจนา  การด ี

 ๙๓ นางสาวกาญจนา  คํากองแกว 

 ๙๔ นางสาวกาญจนา  พลด ี

 ๙๕ นางสาวกุลฤด ี ทิพเนตร 

 ๙๖ นางสาวกุลวด ี คาํมาก 

 ๙๗ นางสาวกุสุมา  ประพรมมา 

 ๙๘ นางเกษร  พูลนอย 

 ๙๙ นางขนิษฐา  รัตนบรุ ี

 ๑๐๐ นางสาวจงลักษณ  ฤทธิเ์ทพ 

 ๑๐๑ นางจรรยารกัษ  ราชจริต 

 ๑๐๒ นางสาวจรญิญา  แกวเขม 

 ๑๐๓ นางจรญูศรี  ติ๊บจะ 

 ๑๐๔ นางสาวจันทรทิพย  เปลือกคํา 

 ๑๐๕ นางสาวจันทรพิมพ  ไทรทอง 

 ๑๐๖ นางสาวจารณีิ  แกวมีสี 

 ๑๐๗ นางสาวจารณีุ  แบนมา 

 ๑๐๘ นางสาวจินตนา  อภิวงคงาม 

 ๑๐๙ นางสาวจุฑาทิพย  ดํารงพงษ 

 ๑๑๐ นางจุฑาทิพย  ภูหลาบ 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๑ นางสาวจุไรรตัน  เหมือนทอง 

 ๑๑๒ นางสาวใจพร  ไชยชาย 

 ๑๑๓ นางสาวฉนัทนา  ครวุงษ 

 ๑๑๔ นางชนิกานต  อนิแสน 

 ๑๑๕ นางชวนชม  ทุมสุวรรณ 

 ๑๑๖ นางสาวชุลีรตัน  สรอยสุวรรณ 

 ๑๑๗ นางสาวซารหีมะ  หะแว 

 ๑๑๘ นางญาณน ี แยมอรณุพัฒนา 

 ๑๑๙ นางสาวฐติิชญา  คงเขียว 

 ๑๒๐ นางสาวณัฐณิชา  ศุภธรีารกัษ 

 ๑๒๑ นางสาวณัฐพร  เขียวสระค ู

 ๑๒๒ นางสาวดวงรัตน  พันธุไทย 

 ๑๒๓ นางสาวดาวแจม  ใหญผา 

 ๑๒๔ นางดุจดาว  ตนกนัยา 

 ๑๒๕ นางสาวถนอมนวล  ทุงไธสง 

 ๑๒๖ นางสาวทองพูน  ฤทธิ์สานต 

 ๑๒๗ นางสาวทัศนีย  แวนแกว 

 ๑๒๘ นางสาวทิพยอาภา  ชวยปลอง 

 ๑๒๙ นางสาวธนะศรี  ออนศร ี

 ๑๓๐ นางสาวธญัญารตัน  พุมนอย 

 ๑๓๑ นางสาวธัณยจิรา  ไตรสินศลิาทอง 

 ๑๓๒ นางสาวธาราทิพย  นามวงคษา 

 ๑๓๓ นางสาวธดิารัตน  อบอุน 

 ๑๓๔ นางนงคนุช  วงษวาลจันทร 

 ๑๓๕ นางสาวนงคราญ  วาเพชร 

 ๑๓๖ นางสาวนภสร  จันทรลํ้า 

 ๑๓๗ นางสาวนภาพร  แกวประเสริฐ 

 ๑๓๘ นางสาวนฤทัย  พูลสวัสดิ ์

 ๑๓๙ นางสาวนฐัภรณ  ดอนนอย 

 ๑๔๐ นางสาวนนัทพา  พรโสภณ 

 ๑๔๑ นางสาวนนัทินชุ  ถนอมรตัน 

 ๑๔๒ นางสาวนัยนา  จันทมาลา 

 ๑๔๓ นางสาวน้าํฝน  มาขาว 

 ๑๔๔ นางสาวนติยา  วาปกา 

 ๑๔๕ นางนิติยา  ธานรีัตน 

 ๑๔๖ นางสาวนริมล  ศรีวงษา 

 ๑๔๗ นางสาวนชุติยา  ย้ิมละลัย 

 ๑๔๘ นางบญุฑริกา  ศรีไชยวงค 

 ๑๔๙ นางสาวบญุนํา  กอแกว 

 ๑๕๐ นางบญุพา  จามจุร ี

 ๑๕๑ นางสาวบุษบรรณ  สามารถ 

 ๑๕๒ นางสาวบหุงา  จินดาวานิชสกุล 

 ๑๕๓ นางสาวปณัชสร  ศรีจริยา 

 ๑๕๔ นางสาวปทมุพร  แยบด ี

 ๑๕๕ นางสาวปทมุรตัน  เท่ียงธรรม 

 ๑๕๖ นางสาวประนอม  เทืองสันเทียะ 

 ๑๕๗ นางสาวประไพ  คณะแนม 

 ๑๕๘ นางสาวประไพ  สังฆะมณี 

 ๑๕๙ นางสาวประภาพรรณ  เอี๊ยบประเสรฐิ 

 ๑๖๐ นางสาวปริญญาภรณ  พนมไพรพฤกษา 

 ๑๖๑ นางสาวปริยานุช  สีผาย 

 ๑๖๒ นางสาวปริศนา  แกวศร ี



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๖๓ นางปรียานชุ  จุลโลบล 

 ๑๖๔ นางปทมพร  สุวรรณมณี 

 ๑๖๕ นางปยพร  ผลาหาญ 

 ๑๖๖ นางสาวปยรตัน  ชิ้นประเสริฐพงศ 

 ๑๖๗ นางสาวปยวรรณ  มังคละ 

 ๑๖๘ นางสาวปยะวรรณ  รอดเจรญิ 

 ๑๖๙ นางสาวเปยมภัธรภิรมย  เพ็ญสุวรรณ 

 ๑๗๐ นางสาวพนาสวรรค  จีระมาด 

 ๑๗๑ นางพนดิา  ลอยมณี 

 ๑๗๒ นางพยอม  สุขสาย 

 ๑๗๓ นางพรพิมล  ทวีเลิศ 

 ๑๗๔ นางสาวพรอัปสร  มาทอง 

 ๑๗๕ นางพัชรา  ศีรษะโคตร 

 ๑๗๖ นางสาวพัชรนิทร  ครีีเพ็ชร 

 ๑๗๗ นางสาวพัทธริา  วงคขดั 

 ๑๗๘ นางสาวพันทวิา  ปาลี 

 ๑๗๙ นางพิมพชนก  เอื้อสามาลย 

 ๑๘๐ นางพิมพลภัส  อึ้งอง 

 ๑๘๑ นางสาวพิศมัย  ประสมสัตย 

 ๑๘๒ นางสาวพิศมัย  พิศมชาํนาญ 

 ๑๘๓ นางสาวพีรดา  หลงสุวรรณ 

 ๑๘๔ นางสาวเพ็ญศรี  กรรมแกว 

 ๑๘๕ นางสาวภัคนนัท  จอสูงเนนิ 

 ๑๘๖ วาที่รอยตรหีญงิ  ภัคภร  ดานสันเทียะ 

 ๑๘๗ นางสาวภัททิรา  จันทรอยูจริง 

 ๑๘๘ นางสาวภัทราภรณ  ภมรานนท 

 ๑๘๙ นางสาวภัทราวด ี ประทุมรตัน 

 ๑๙๐ นางภาวนา  แกวมณี 

 ๑๙๑ นางสาวภุมรตัน  ลาวิณห 

 ๑๙๒ นางสาวมณฑา  นอยพิทักษ 

 ๑๙๓ นางสาวมนฑกานต  พิธกิจ 

 ๑๙๔ นางสาวมนธิยารัตน  สังฆะโณ 

 ๑๙๕ นางสาวมยุร ี ไวยครุฑ 

 ๑๙๖ นางมลทิยา  ผิวสวยคํา 

 ๑๙๗ นางสาวมัลติกา  วงศหลอสายชล 

 ๑๙๘ นางสาวมัลลิกา  เพ็ชรภา 

 ๑๙๙ นางมาภรณ  ปจด ี

 ๒๐๐ นางสาวมาลี  ฟกเขียว 

 ๒๐๑ นางสาวยุพา  นาคปาน 

 ๒๐๒ นางสาวยุวดี  แสนกลา 

 ๒๐๓ นางสาวยุวธิดา  บุญทาตุย 

 ๒๐๔ นางสาวเย็นฤทัย  เศษฐา 

 ๒๐๕ นางเยาวเรศ  นนทะสร 

 ๒๐๖ นางเยาวลักษณ  กติติคุณ 

 ๒๐๗ นางสาวรจนา  เชดิสุข 

 ๒๐๘ นางรววิรรณ  กองวัฒนาสุภา 

 ๒๐๙ นางสาวรอพีหอะ  เจะดงิ 

 ๒๑๐ นางสาวรอสือนะ  ดะเกะ 

 ๒๑๑ นางสาวรัชชนนัท  เทศศรีเมอืง 

 ๒๑๒ นางสาวรัชตา  อิม่ใจ 

 ๒๑๓ นางสาวรัชนีวรรณ  จันทรทงั 

 ๒๑๔ นางรฐัชยา  คลังแสง 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๑๕ นางสาวรตันาภรณ  ขวัญออน 

 ๒๑๖ นางสาวราตร ี อนิทรนุช 

 ๒๑๗ นางสาวรุจิรัชฐ  นารตัน 

 ๒๑๘ นางสาวเรอืงรอง  บญุฉิม 

 ๒๑๙ นางสาวฤทัย  สวัสดิชัย 

 ๒๒๐ นางสาวลักขณา  ตลับนาค 

 ๒๒๑ วาที่รอยตรหีญงิ  วชิราภรณ  นิลนาค 

 ๒๒๒ นางสาววนดิา  พัชราน ุ

 ๒๒๓ นางสาววรนาฎ  อภิเชาวโชติภัทร 

 ๒๒๔ นางวรรณนิภา  ยอดเกต ุ

 ๒๒๕ นางสาววรรณี  นอยนาด ี

 ๒๒๖ นางสาววรลักษณ  ศริิมณี 

 ๒๒๗ นางสาววราภรณ  อภิวงศ 

 ๒๒๘ นางสาววรุตดา  ธรรมลังกา 

 ๒๒๙ นางสาววลัยลักษณ  รัศม ี

 ๒๓๐ นางสาววนัทน ี ติวริัช 

 ๒๓๑ นางสาววนัเพ็ญ  ดุจเฉลิม 

 ๒๓๒ นางสาววัลลภา  แกวมรกต 

 ๒๓๓ นางวัลลี  เกดิกอบ 

 ๒๓๔ นางสาววารุณี  กลางเนิน 

 ๒๓๕ นางสาววิภา  ศรีมูล 

 ๒๓๖ นางสาววมิลมาลย  อาคราช 

 ๒๓๗ นางสาววไิล  ชัยสมภาร 

 ๒๓๘ นางสาวศศิกร  แสงสงา 

 ๒๓๙ นางสาวศริัสมิ์ฐา  สุวรรณมศีร ี

 ๒๔๐ นางศริิกุล  ชวยชูจิตร 

 ๒๔๑ นางสาวศริิขวัญ  แสงมณี 

 ๒๔๒ นางสาวศริิทร  ฟกทอง 

 ๒๔๓ นางสาวศริิภรณ  เสนแกว 

 ๒๔๔ นางสาวศุภลักษณ  พันธย้ิม 

 ๒๔๕ นางสาวสกาวเดือน  แกวกบัเพชร 

 ๒๔๖ นางสาวสงกรานต  วงคเถื่อน 

 ๒๔๗ นางสาวสมใจ  กลีบมาลัย 

 ๒๔๘ นางสาวสมชดิ  เสนากลาง 

 ๒๔๙ นางสัมฤทธิ ์ ศรีโฉม 

 ๒๕๐ นางสาวสายุทธ ิ บุญสังข 

 ๒๕๑ นางสาวสินนีาฏ  ใบลี 

 ๒๕๒ นางสาวสิรนิาถ  อนิทรอยู 

 ๒๕๓ นางสาวสุกานดา  พนมศกัดิ ์

 ๒๕๔ นางสุกานดา  เมอืงเขียว 

 ๒๕๕ นางสาวสุจิตรตรา  บงัคะดารา 

 ๒๕๖ นางสาวสุชาดา  ตุยแพร 

 ๒๕๗ นางสาวสุนาร ี อนนัตชัย 

 ๒๕๘ นางสาวสุประวีณ  ทองโสภณ 

 ๒๕๙ นางสุพรรณิกา  ทองดา 

 ๒๖๐ นางสาวสุพรรณี  จันทว ี

 ๒๖๑ นางสาวสุพรรษา  นาคสุด 

 ๒๖๒ นางสาวสุพัตรา  ภารจรงุ 

 ๒๖๓ นางสุภาพร  จันทวิสูตร 

 ๒๖๔ นางสุมารี  รตันะ 

 ๒๖๕ นางสุรรีัตน  เทือกตะ 

 ๒๖๖ นางสาวสุรรีัตน  พูลเจริญศลิป 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๖๗ นางสุรรีัตน  เหลือด ี

 ๒๖๘ นางสาวสุวรรณา  ขันวิเทียน 

 ๒๖๙ นางสาวสุวรรณี  เคียรประเสริฐ 

 ๒๗๐ นางสาวหนูนติย  บุญด ี

 ๒๗๑ นางสาวอทิตยา  สวางวงษ 

 ๒๗๒ นางอนงครัตน  ทองด ี

 ๒๗๓ นางสาวอโนชา  ชบูุญ 

 ๒๗๔ นางสาวอรทัย  ขํามา 

 ๒๗๕ นางสาวอรทัย  แยมย่ิง 

 ๒๗๖ นางสาวอรทัย  ศริิพรม 

 ๒๗๗ นางอรพรรณ  มูลคํา 

 ๒๗๘ นางสาวอรสุลี  ภวชโลธร 

 ๒๗๙ นางสาวอรอุษา  รุงเรือง 

 ๒๘๐ นางสาวอัจฉรา  บญุปถัมภ 

 ๒๘๑ นางสาวอัจฉรา  รุงโรจน 

 ๒๘๒ นางสาวอัจฉราพรรณ  เสือรอด 

 ๒๘๓ นางสาวอัจฉราวรรณ  นอยกลํ่า 

 ๒๘๔ นางสาวอญัชลี  ใจด ี

 ๒๘๕ นางสาวอัมพร  ลอยบุญ 

 ๒๘๖ นางสาวอัมพาพันธ  มากทรพัย 

 ๒๘๗ นางสาวอาทิตยา  กมล 

 ๒๘๘ นางอาภรณ  ปกริณะ 

 ๒๘๙ นางสาวอาภาพร  ออนชาต ิ

 ๒๙๐ นางอุทัยทิพย  เอี่ยมพุฒ 

 ๒๙๑ นางสาวอุมาพร  หติโกเมท 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๔๓  ราย) 

 ๑ นายกรกฏ  ประสูตรนาวิน 

 ๒ นายกรกต  แทนเตย 

 ๓ นายกระหนก  แสงสน 

 ๔ นายกริช  กุมภวา 

 ๕ นายกฤตภาส  พุฒหอม 

 ๖ นายกฤษกร  อยูสาโก 

 ๗ นายกฤษฎา  ทองเพ็ญ 

 ๘ นายกฤษณะ  เกาะแกว 

 ๙ วาที่รอยตร ี กฤษณะ  อนิไข 

 ๑๐ นายกองปฐพี  ตนัสุชาต ิ

 ๑๑ นายกัมปนาท  สมผล 

 ๑๒ นายกา  ศรีหาวงค 

 ๑๓ นายกติติพงศ  เพชรคง 

 ๑๔ นายกติติภูม ิ พงษสวัสดิ ์

 ๑๕ นายกติติมศักดิ์  ถิ่นทับ 

 ๑๖ นายกติิพงศ  เส็งสาย 

 ๑๗ นายกติิพร  เศรษฐภูมิภักด ี

 ๑๘ นายกติิภพ  หอมจรรยา 

 ๑๙ นายกติิศักดิ์  กัลยาณวัตร 

 ๒๐ นายเกรียงไกร  นิยมรัตน 

 ๒๑ นายเกรียงศักดิ์  โพธิ์พยัคฆ 

 ๒๒ นายเกษตรชัย  บตุรสอน 

 ๒๓ นายเกษตรศกัดิ ์ พุทธตรง 

 ๒๔ นายเกษมสัน  หาญหาว 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๕ นายเกียรติศกัดิ ์ กนัทวม 

 ๒๖ นายโกมล  ดวงคาํจันทร 

 ๒๗ นายขวัญชัย  ฉาบไธสง 

 ๒๘ นายขนัทอง  แกวตา 

 ๒๙ นายขุมทรัพย  พิณพิพัฒนวรากุล 

 ๓๐ นายคงคว ี ยอดเพชร 

 ๓๑ นายคณวัฒน  เครอือนนัต 

 ๓๒ นายคณศกัดิ ์ จุลวงษ 

 ๓๓ นายคณิต  ดอกไม 

 ๓๔ นายคมกฤษณ  นามรมย 

 ๓๕ นายครรชิต  สมบูรณพงศ 

 ๓๖ นายคาวุต  โพธิ์ทอง 

 ๓๗ นายคํา  เส็ดสิง 

 ๓๘ นายคุมครอง  สุชัยราช 

 ๓๙ นายโฆษิต  จินดารตัน 

 ๔๐ นายจเดด็  หมูมาก 

 ๔๑ นายจรรโลง  จันทรเพ็ง 

 ๔๒ นายจรัญ  สาครนิทร 

 ๔๓ นายจรัล  กกจันทึก 

 ๔๔ นายจรูญ  เวียนเทียน 

 ๔๕ นายจรูญ  อนิวงคหงาว 

 ๔๖ นายจเรศักดิ ์ มวงแยม 

 ๔๗ นายจักรกฤษณ  ตรีแดงนอย 

 ๔๘ นายจักรพงศ  ตระกูลสันต ิ

 ๔๙ นายจักรพงศ  พรหมเมือง 

 ๕๐ นายจักรพันธ  โลหคํา 

 ๕๑ นายจักรพันธ  อนนัตถาวร 

 ๕๒ นายจักรนิทร  แสงประทุม 

 ๕๓ นายจัดพลาย  ถาวรพัฒน 

 ๕๔ นายจันทร  รักลีน 

 ๕๕ นายจันทรเพ็ง  คูณทอง 

 ๕๖ นายจํารวน  พากเพียร 

 ๕๗ นายจิตกร  ศิลาไสล 

 ๕๘ นายจิรวัฒน  เกษประสิทธิ ์

 ๕๙ นายจิรศกัดิ ์ ชโิพ 

 ๖๐ นายจิรศกัดิ ์ อนิทรแกว 

 ๖๑ นายจิระศักดิ์  กองคํา 

 ๖๒ นายจิรายุส  สมพรหม 

 ๖๓ นายจีรศกัดิ ์ แจงพลาย 

 ๖๔ นายจีระศักดิ์  จันทมดุ 

 ๖๕ นายเจตพล  กนัหาอาจ 

 ๖๖ นายเจนวัธน  กองแกว 

 ๖๗ นายเจบ ี รมชัยสุขสันต 

 ๖๘ นายเจิดศักดิ์  ศรปีระทิน 

 ๖๙ นายฉลวย  ฤกษใหญ 

 ๗๐ นายฉตัรชัย  โตะปลัด 

 ๗๑ นายฉตัรชัย  วงศสา 

 ๗๒ นายฉตัรมงคล  ละมุลตร ี

 ๗๓ นายเฉลิมพงษ  ฟูวงศ 

 ๗๔ วาที่รอยตร ี ชนะกิจ  อนิตนั 

 ๗๕ นายชนะพล  ยวนตา 

 ๗๖ นายชลิช  คงพันธ 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๗ นายชวลิต  กังวาลย 

 ๗๘ นายชวาล  ปนผาง 

 ๗๙ นายชัชวาลย  การสมชล 

 ๘๐ นายชัชวาลย  แกวประดิษฐ 

 ๘๑ นายชัชวาลย  ไชยเมอืง 

 ๘๒ นายชัยชนะ  ยาสุลง 

 ๘๓ นายชัยญา  สิทธิชัย 

 ๘๔ นายชัยทัศน  สุขสําราญ 

 ๘๕ นายชัยทัศน  เฮงประเสริฐ 

 ๘๖ นายชัยนาม  คําปาวรีะ 

 ๘๗ นายชัยพล  ดาศรีวงัปา 

 ๘๘ นายชัยภูมิ  ปกษี 

 ๘๙ นายชัยวฒัน  ขาวสุวรรณ 

 ๙๐ นายชัยวฒัน  อรุาเพ็ญ 

 ๙๑ นายชัยวิชติ  พรมวัง 

 ๙๒ นายชัยวฒุิ  บุญรินทร 

 ๙๓ นายชาญชัย  พงษสุขา 

 ๙๔ นายชาญชัย  สีสุข 

 ๙๕ นายชาญณรงค  ไชยชมภู 

 ๙๖ นายชาญณรงค  โตเทศ 

 ๙๗ นายชาญวิทย  ทองแสน 

 ๙๘ นายชาตรี  หลาพระบาง 

 ๙๙ นายชําน ิ ทองเอียบ 

 ๑๐๐ นายชุมพร  ผลประเสริฐ 

 ๑๐๑ นายชุมพร  สุริยา 

 ๑๐๒ นายชูเกียรต ิ ชาญชติ 

 ๑๐๓ นายชูเกียรต ิ นรารกัษ 

 ๑๐๔ นายเชดิ  ไชยวงศ 

 ๑๐๕ นายเชดิศักดิ์  โพนทอง 

 ๑๐๖ นายโชคชัย  แกวดอน 

 ๑๐๗ นายฐาปกร  เสถียรสาคร 

 ๑๐๘ นายฐติิกร  เลิศลํ้า 

 ๑๐๙ นายฐติิชัย  คงคณุ 

 ๑๑๐ นายณพลเดช  บุญเลิศ 

 ๑๑๑ นายณรงค  แรวกระโทก 

 ๑๑๒ นายณรงคชัย  กิตมิา 

 ๑๑๓ นายณรงคฤทธิ์  พินนาสัก 

 ๑๑๔ นายณรงคศักดิ์  วงษเส 

 ๑๑๕ นายณัฐพล  แปนอนิทร 

 ๑๑๖ นายณัฐพล  โพธิ์อดุม 

 ๑๑๗ นายณัฐพล  ศรบีุญเรือง 

 ๑๑๘ นายณัฐพล  อุทัยวฒัน 

 ๑๑๙ นายดนัยวฒัน  แกวสงา 

 ๑๒๐ นายดาวเรือง  แสงผล 

 ๑๒๑ นายดํารง  กองเกดิ 

 ๑๒๒ นายดํารงค  ธรรมลังกา 

 ๑๒๓ นายดิเรก  กนัไชย 

 ๑๒๔ นายดิเรก  สรอยสาย 

 ๑๒๕ นายดุสิต  สะเเต 

 ๑๒๖ นายเดชา  สินจังหรดี 

 ๑๒๗ นายเดน  ผองจิตร 

 ๑๒๘ นายเดนชัย  บตุรดาวงษ 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๙ นายเดียว  คงใจด ี

 ๑๓๐ นายถกลศักดิ์  วัชระวรากรณ 

 ๑๓๑ นายถาวร  เต็มด ี

 ๑๓๒ นายทรงกฤษณ  ปนคุม 

 ๑๓๓ นายทรงชัย  สวัสดิข์วญั 

 ๑๓๔ นายทรงศักดิ์  ถาวรนารถ 

 ๑๓๕ นายทวีชัย  ทนงค 

 ๑๓๖ นายทวศีักดิ ์ กอนทอง 

 ๑๓๗ นายทศพร  สุขธยารกัษ 

 ๑๓๘ นายทักสิน  พรบุญ 

 ๑๓๙ นายทัศยุ  แกวรางเชือ้ 

 ๑๔๐ นายทินกร  บุญอยู 

 ๑๔๑ นายทินกร  เมืองพรม 

 ๑๔๒ นายทินกร  อักษรนํา 

 ๑๔๓ นายทิพเนตร  ศรีโพธิง์าม 

 ๑๔๔ นายทิวา  เกษตร 

 ๑๔๕ นายเทพินทร  บุนยพุกกนะ 

 ๑๔๖ นายเทอดศักดิ์  สอนเวียง 

 ๑๔๗ นายธงชัย  ถนดัคา 

 ๑๔๘ นายธงชัย  พันธนาม 

 ๑๔๙ นายธนงคเดช  ปานพวง 

 ๑๕๐ นายธนภณ  คันธร 

 ๑๕๑ นายธนศักดิ์  สุริยะ 

 ๑๕๒ นายธนากร  มาแสวง 

 ๑๕๓ นายธนากร  ศรีไชย 

 ๑๕๔ นายธนาธาน  ธรรมกุล 

 ๑๕๕ นายธนารตัน  สิริรตัน 

 ๑๕๖ นายธนู  คลังชาํนาญ 

 ๑๕๗ นายธรรมนูญ  สนธสายสิงห 

 ๑๕๘ นายธวัช  คําภีระ 

 ๑๕๙ นายธวัช  พิมพา 

 ๑๖๐ นายธวัชชัย  นาอนนัต 

 ๑๖๑ นายธะวิทย  สวางศร ี

 ๑๖๒ นายธญัญะ  ถามัง่ม ี

 ๑๖๓ นายธานินทร  แสงทับทิม 

 ๑๖๔ นายธรียุทธ  ผลวฒันะ 

 ๑๖๕ นายธรียุทธ  เหลาภักด ี

 ๑๖๖ นายธรีศักดิ์  ศรนีอย 

 ๑๖๗ นายธรีเสฏฐ  ศิรอิังกานนท 

 ๑๖๘ นายธรีะ  เกตุพยัคฆ 

 ๑๖๙ นายธรีะติ  ยกยอง 

 ๑๗๐ นายธรีะพงษ  พลมณี 

 ๑๗๑ นายนท ี พันธเสน 

 ๑๗๒ นายนท ี มาทรัพย 

 ๑๗๓ นายนนทกานต  สักลอ 

 ๑๗๔ นายนพชัย  เอนน ู

 ๑๗๕ นายนพดล  ขุนมธุรส 

 ๑๗๖ นายนพดล  ตอยหมื่นไวย 

 ๑๗๗ นายนพดล  อุทมุมาลา 

 ๑๗๘ นายนพพร  ศิริพิรุณ 

 ๑๗๙ นายนพรตัน  ทองราย 

 ๑๘๐ นายนรงค  ปฐมนาม 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๘๑ นายนรศิ  พลอยเจริญ 

 ๑๘๒ นายนเรศ  อโนมา 

 ๑๘๓ นายนฤทธิ ์ จันทรอนิทร 

 ๑๘๔ นายนนัทชัย  พรมมาอิน 

 ๑๘๕ นายนิคม  คําชาวงษ 

 ๑๘๖ นายนิคม  ตาเที่ยง 

 ๑๘๗ นายนิพนธ  จันทรเคลือบ 

 ๑๘๘ นายนิพนธ  สนิทปญญาวโุธ 

 ๑๘๙ นายนิยม  อรณา 

 ๑๙๐ นายนิรนัดร  เพียงชัยภูม ิ

 ๑๙๑ นายนิรธุ  รอดนติย 

 ๑๙๒ นายเนติธรรม  รุงวัฒนพัฒน 

 ๑๙๓ นายเนือ่ง  มุงจอมกลาง 

 ๑๙๔ นายบรรเจิด  อุนจิตต 

 ๑๙๕ นายบวรวทิย  เส็งสาย 

 ๑๙๖ นายบัญชา  ชุตมิันตานนท 

 ๑๙๗ นายบัณฑิต  นกดารา 

 ๑๙๘ นายบุญไกร  ไตรตะลา 

 ๑๙๙ นายบุญเจิด  แกวงาม 

 ๒๐๐ นายบุญชื่น  ชาสมบตั ิ

 ๒๐๑ นายบุญชู  กล่ินงาม 

 ๒๐๒ นายบุญญฤทธิ์  วงัสะปราบ 

 ๒๐๓ นายบุญธรรม  โพธิอ์อง 

 ๒๐๔ นายบุญมาก  ดําเนิน 

 ๒๐๕ นายบุญยงค  ปุยสูงเนนิ 

 ๒๐๖ นายบุญรอด  อุทัยธรรม 

 ๒๐๗ นายบุญเลิศ  พุทธอุทัย 

 ๒๐๘ นายบุญเลิศ  วงษเกล้ียง 

 ๒๐๙ นายบุญสิทธิ์  พันธสาลี 

 ๒๑๐ นายบุญสืบ  วงษวิเชียร 

 ๒๑๑ นายปกรณ  มีมูล 

 ๒๑๒ นายปพนศกัดิ ์ ธนะศิวศิษฐ 

 ๒๑๓ นายประกวด  วิโสรมัย 

 ๒๑๔ นายประกอบ  ไชยรตัน 

 ๒๑๕ นายประจักษ  เจรญิฉาย 

 ๒๑๖ นายประจักษ  โทสวนจิตร 

 ๒๑๗ นายประจักษ  ธรรมราช 

 ๒๑๘ นายประชารัก  รตันโชเต 

 ๒๑๙ นายประโณทัย  โพธิ์โต 

 ๒๒๐ นายประดิษฐ  ลัทธวิาจา 

 ๒๒๑ นายประเทือง  สะราคํา 

 ๒๒๒ นายประนม  เมืองงาม 

 ๒๒๓ นายประนมชัย  สิริโม 

 ๒๒๔ นายประพันธ  เจนใจ 

 ๒๒๕ นายประโมท  สอนไกรสิทธิ ์

 ๒๒๖ นายประยุทธ  นาถมทอง 

 ๒๒๗ นายประวตัิ  โนทะ 

 ๒๒๘ นายประเวศน  ราชคต 

 ๒๒๙ นายประสงค  ศรีวงษรตัน 

 ๒๓๐ นายประสาน  จันทรตระกูล 

 ๒๓๑ นายประสาน  หากล่ิน 

 ๒๓๒ นายประสาร  รังศร ี



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๓๓ นายประสิทธิ ์ คนทาน 

 ๒๓๔ นายประสิทธิ ์ เมฆจะบก 

 ๒๓๕ นายประสิทธิ ์ วังครี ี

 ๒๓๖ นายประสิทธิช์ัย  ปาลือชา 

 ๒๓๗ นายปราโมทย  ทิมสวาสดิ ์

 ๒๓๘ นายปราโมทย  บญุสราง 

 ๒๓๙ นายปราโมทย  ศิลาจันทร 

 ๒๔๐ นายปรชีา  บุญพิมพ 

 ๒๔๑ นายปรดีา  หมอม 

 ๒๔๒ นายปองคุณ  ประสารบีุตร 

 ๒๔๓ นายปญญา  อยูโพธิ์กลาง 

 ๒๔๔ นายปาริชาติ  คตนวม 

 ๒๔๕ นายปยะ  รมณียชาต ิ

 ๒๔๖ นายปุญยวัจน  ศริิจร 

 ๒๔๗ นายผดงุศักดิ์  ออนสองหอง 

 ๒๔๘ นายเผด็จ  ชมเชย 

 ๒๔๙ นายพงศกร  อานมณี 

 ๒๕๐ นายพงศธร  ชมกุล 

 ๒๕๑ นายพงษพันธ  บตุรดีชัย 

 ๒๕๒ นายพงษศักดิ์  จันทรประธาต ุ

 ๒๕๓ นายพงษศักดิ์  ปะโคทะกัง 

 ๒๕๔ นายพงษสวัสดิ์  ศรีพันธ 

 ๒๕๕ นายพจนาท  ปานทอง 

 ๒๕๖ นายพชร  เจรญิรืน่ 

 ๒๕๗ นายพชรพงศ  ลาภย่ิง 

 ๒๕๘ นายพนม  อยูแกว 

 ๒๕๙ นายพนา  กรมึสูงเนิน 

 ๒๖๐ นายพโยม  เสนหเมือง 

 ๒๖๑ นายพรทว ี ศรีทับทมิ 

 ๒๖๒ นายพรพล  แดหวามาลัย 

 ๒๖๓ นายพรพิทักษ  พลารักษ 

 ๒๖๔ นายพรสวรรค  กุลชัย 

 ๒๖๕ นายพัฒนพงศ  สายพันธุ 

 ๒๖๖ นายพัฒพงศ  พุทชา 

 ๒๖๗ นายพันธติร  ผลประดับวงศ 

 ๒๖๘ นายพิชัย  ทองมาก 

 ๒๖๙ นายพิชัย  สําราญสกุล 

 ๒๗๐ นายพิชิต  ทองแพรว 

 ๒๗๑ นายพิชิต  ภูเผือน 

 ๒๗๒ นายพิเชษฐ  ชอบเอียด 

 ๒๗๓ นายพิเชษฐ  จันทักษ 

 ๒๗๔ นายพิเชษฐ  พุมพวง 

 ๒๗๕ นายพิทักษ  ดวงใจ 

 ๒๗๖ นายพิทักษ  พันธุสามารถ 

 ๒๗๗ นายพิทักษ  รัตนะ 

 ๒๗๘ นายพินิจ  เกณิกานนท 

 ๒๗๙ นายพิพัฒน  จารศุิลปทิพยกุล 

 ๒๘๐ นายพิภพ  ทองใบ 

 ๒๘๑ นายพิภพ  โพธิ์ศร ี

 ๒๘๒ นายพิสิฏฐ  ภูมขิมเขตร 

 ๒๘๓ นายพีระยศ  บญุชัย 

 ๒๘๔ นายพีระศกัดิ ์ พรหมโชต ิ



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๘๕ นายเพลิน  มะลิวงค 

 ๒๘๖ นายไพฑูรย  มหาสิงค 

 ๒๘๗ นายไพบูลย  ภูหลาบ 

 ๒๘๘ นายไพรตัน  เทียนงาม 

 ๒๘๙ นายไพโรจน  จันทรไพศร ี

 ๒๙๐ นายไพโรจน  ใจด ี

 ๒๙๑ นายไพโรจน  เปงจันทร 

 ๒๙๒ นายไพวนั  พิมพวัน 

 ๒๙๓ นายภาณุวฒัน  แกวคูณ 

 ๒๙๔ นายภาณุวฒัน  บุญนิยม 

 ๒๙๕ นายภานุพัฒน  ฉายจรูญ 

 ๒๙๖ นายภาส  พรหมศร 

 ๒๙๗ นายภุชพงษ  โนใหม 

 ๒๙๘ นายภูริวัจน  บุญชุบ 

 ๒๙๙ นายภูษิต  โรจนธนาวัต ิ

 ๓๐๐ นายมงคล  กอนทอง 

 ๓๐๑ นายมงคล  นอยเสนา 

 ๓๐๒ นายมงคล  หิ่มเกา 

 ๓๐๓ นายมณัฐพงษ  อุทปา 

 ๓๐๔ นายมนพ  มุสิกรักษ 

 ๓๐๕ นายมนัส  เพงพินิจ 

 ๓๐๖ นายมะรอปา  ซาอ ุ

 ๓๐๗ นายมานพ  เชิดสวัสดิ ์

 ๓๐๘ นายมานพ  แรม ี

 ๓๐๙ นายมานพ  ศรีคํามา 

 ๓๑๐ นายมาโนชญ  สังขแกว 

 ๓๑๑ นายเมธา  ขนัตไิชย 

 ๓๑๒ นายเมธี  มิ่งแกว 

 ๓๑๓ นายไมตร ี ผาด ี

 ๓๑๔ นายไมตร ี ลาภทว ี

 ๓๑๕ นายยงยุทธ  กญุชร 

 ๓๑๖ นายยงยุทธ  ฉายถวิล 

 ๓๑๗ นายย่ิงยศ  เพียงพรทิพย 

 ๓๑๘ นายยุทธนา  แกวขวานอย 

 ๓๑๙ นายยุทธพล  เปงนวล 

 ๓๒๐ นายยุทธภูม ิ สาระกูล 

 ๓๒๑ นายยุทธศกัดิ ์ เจริญการ 

 ๓๒๒ นายยุวเรศ  ลํ้าจุมจัง 

 ๓๒๓ นายรชตกร  ยะสาคร 

 ๓๒๔ นายรณกฤต  ศรีอรญั 

 ๓๒๕ นายรักชาต ิ พรมศาสตร 

 ๓๒๖ นายรังสรรค  เพชรแสน 

 ๓๒๗ นายรังสฤษดิ ์ สินสันเทียะ 

 ๓๒๘ นายรัชตพล  ขุนนา 

 ๓๒๙ นายรัฐศาสตร  ราษฎรเหนอื 

 ๓๓๐ นายรตันชัย  พลฤทธิ ์

 ๓๓๑ นายรตันเทพ  ชวยเจรญิ 

 ๓๓๒ นายรตันพันธุ  วังตะพันธุ 

 ๓๓๓ นายรตันะ  บุญแท 

 ๓๓๔ นายราชวงษ  ทองมนต 

 ๓๓๕ นายราเชญ  เอี่ยมศร ี

 ๓๓๖ นายรุง  กายแกว 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๓๗ นายรุง  พรหมวงษ 

 ๓๓๘ นายรุงตะวัน  บุญเกื้อ 

 ๓๓๙ นายรุงศักดิ์  ปญสมคิด 

 ๓๔๐ นายรุงอรุณ  กาทองทุง 

 ๓๔๑ นายวงศกร  ออนใจ 

 ๓๔๒ นายวชริะ  สุมมาตย 

 ๓๔๓ นายวณิช  พิมพาศร ี

 ๓๔๔ นายวรเมษ  โสมศรแีพง 

 ๓๔๕ นายวรวฒัน  บญุภา 

 ๓๔๖ นายวรวฒัน  พวงเอี่ยม 

 ๓๔๗ นายวรวิทย  วารปรีด ี

 ๓๔๘ นายวรวฒุิ  พุทธรักษา 

 ๓๔๙ นายวสันต  บญุศร ี

 ๓๕๐ นายวัชรินทร  เจือทอง 

 ๓๕๑ นายวัชรินทร  ละออ 

 ๓๕๒ นายวัชโรทัย  อนิแถลง 

 ๓๕๓ นายวฒันา  การโิก 

 ๓๕๔ นายวนัชนะ  ใจเปรียว 

 ๓๕๕ นายวนัชัย  นพศร ี

 ๓๕๖ นายวนัชัย  ละออ 

 ๓๕๗ นายวัลอิสลัม  อินทโช 

 ๓๕๘ นายวารินทร  อินใจ 

 ๓๕๙ นายวิกรเมศวร  มาลัย 

 ๓๖๐ นายวิกรานต  แถบทอง 

 ๓๖๑ นายวิคดิ  ฟองเกิด 

 ๓๖๒ นายวิจิตร  ปากเมอืง 

 ๓๖๓ นายวิชัย  กล่ินหอม 

 ๓๖๔ นายวิชัย  ขนัชุมพล 

 ๓๖๕ นายวิชัย  จันทรวงศ 

 ๓๖๖ นายวิชัย  จันทิมา 

 ๓๖๗ นายวิชัย  พุกภูษา 

 ๓๖๘ นายวิชัย  ลิมปรัชดาวงศ 

 ๓๖๙ นายวิชา  ประยูรศิร ิ

 ๓๗๐ นายวิชา  พุทธศร ี

 ๓๗๑ วาที่รอยตร ี วิชาติ  บุตรเปา 

 ๓๗๒ นายวิเชียร  จัตุล้ี 

 ๓๗๓ นายวิเชียร  ใจไหว 

 ๓๗๔ นายวิฑูร  ชแูกว 

 ๓๗๕ นายวิทยา  ฟองเลา 

 ๓๗๖ นายวนิัย  รุงสอาด 

 ๓๗๗ นายวนิัย  วงศสุวรรณ 

 ๓๗๘ วาที่รอยตร ี วินัย  หวังพัฒน 

 ๓๗๙ นายวนิิจ  คอนจงโก 

 ๓๘๐ นายวนิิจ  มัดจุปะ 

 ๓๘๑ นายวบิูลย  พฤกษธาราธกิูล 

 ๓๘๒ นายวริชัย  คงชนม 

 ๓๘๓ นายวริวฒัน  แกวด ี

 ๓๘๔ นายวริุจ  บุญสืบ 

 ๓๘๕ นายวโิรฒ  กอกหวาน 

 ๓๘๖ นายววิัฒน  ถิน่จอม 

 ๓๘๗ นายวิษณุ  เรืองหิรัญ 

 ๓๘๘ นายวิษณุพงษ  สิงหช ู



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๘๙ นายวรีชัย  ศรีจันทร 

 ๓๙๐ นายวรีชัย  อรุณกิจ 

 ๓๙๑ นายวรีพงษ  โสลา 

 ๓๙๒ นายวรีวฒัน  ใจปราณี 

 ๓๙๓ นายวรีะ  บวัผัน 

 ๓๙๔ นายวรีะชัย  สิทธิพิทักษ 

 ๓๙๕ นายวรีะนาฎ  กองคา 

 ๓๙๖ นายวรีะพงษ  ตัง้ชัยธรรม 

 ๓๙๗ นายวรีาพงษ  อิ่มอวบ 

 ๓๙๘ นายวฒุิชัย  ฤทธิ์ศร ี

 ๓๙๙ นายวฒุิพงษ  สุนาพันธ 

 ๔๐๐ นายเวนิส  มีมาก 

 ๔๐๑ นายแวอิบรอหมี  สลําหมาด 

 ๔๐๒ นายศรเพชร  เหลาแตว 

 ๔๐๓ นายศักดิ์ชัย  อยูศักดิด์า 

 ๔๐๔ นายศักดิ์ศริิ  เขนิอํานวย 

 ๔๐๕ นายศิริชัย  ยาวจันทกึ 

 ๔๐๖ นายศิรมิงคล  ยอดดาํเนนิ 

 ๔๐๗ นายศิรวิัฒน  อินทรบญุ 

 ๔๐๘ นายศิรศิักดิ์  ไชยนา 

 ๔๐๙ นายศุภชัย  เอียดมุสิก 

 ๔๑๐ วาที่รอยตร ี ศุภฤกษ  ทัพมงคล 

 ๔๑๑ นายสงกรานต  ใจผง 

 ๔๑๒ นายสงวน  วงษผาบ 

 ๔๑๓ นายสถติย  พวงศร ี

 ๔๑๔ นายสนชัย  เทพหน ู

 ๔๑๕ นายสนทยา  พักนอย 

 ๔๑๖ นายสนธยา  บุญมานาง 

 ๔๑๗ นายสนาม  อิ่มจันทึก 

 ๔๑๘ นายสมเกียรต ิ จอมแกว 

 ๔๑๙ นายสมเกียรต ิ อิม่วฒุ ิ

 ๔๒๐ นายสมควร  พงคพรหม 

 ๔๒๑ นายสมควร  หกขนุทด 

 ๔๒๒ นายสมคดิ  โคตรนาวัง 

 ๔๒๓ นายสมคดิ  บํารุง 

 ๔๒๔ นายสมคดิ  ปญุญะอาคมกิจ 

 ๔๒๕ นายสมจิตร  เสรมิสินธุ 

 ๔๒๖ นายสมชาย  คาํสมหมาย 

 ๔๒๗ นายสมชาย  จันทรเทศ 

 ๔๒๘ นายสมชาย  จันทรสําราญ 

 ๔๒๙ นายสมชาย  นาคเขียว 

 ๔๓๐ นายสมชาย  พรมละอองวนั 

 ๔๓๑ นายสมชาย  แพทยวงษ 

 ๔๓๒ นายสมชาย  เรือนปง 

 ๔๓๓ นายสมชาย  ลาทาสูตร 

 ๔๓๔ นายสมชาย  เอี่ยมสะอาด 

 ๔๓๕ นายสมนกึ  บุญธิมา 

 ๔๓๖ นายสมนกึ  รินลา 

 ๔๓๗ นายสมบตัิ  ปภาณี 

 ๔๓๘ นายสมบตัิ  พรหมทา 

 ๔๓๙ นายสมบตัิ  สุขจิตต 

 ๔๔๐ นายสมบรูณ  เผากนัทะ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๔๑ นายสมบรูณ  ยอดพิศามณี 

 ๔๔๒ นายสมพร  นาภูทัศ 

 ๔๔๓ นายสมพร  พานิชรัมย 

 ๔๔๔ นายสมพร  สวัสดิ์หวาง 

 ๔๔๕ นายสมพร  หวยทราย 

 ๔๔๖ นายสมพล  เกื้อสุข 

 ๔๔๗ นายสมพล  อินทรกล่ิน 

 ๔๔๘ นายสมพิศ  ผาพิมพ 

 ๔๔๙ นายสมพิศ  เสืออ่าํ 

 ๔๕๐ นายสมภพ  คําภักด ี

 ๔๕๑ นายสมภพ  ดวงเดือน 

 ๔๕๒ นายสมภพ  ไทยพิทักษ 

 ๔๕๓ นายสมโภชน  จารุเพ็ง 

 ๔๕๔ นายสมโภชน  มานพ 

 ๔๕๕ นายสมโภชน  สุวรรณโชต ิ

 ๔๕๖ นายสมมาตย  มารจรญู 

 ๔๕๗ นายสมเมือง  พวงเกต ุ

 ๔๕๘ นายสมยศ  โคตรรธรรม 

 ๔๕๙ นายสมยศ  โตมา 

 ๔๖๐ นายสมรกัษ  ราชพิบูลย 

 ๔๖๑ นายสมศกัดิ ์ จันทรคูณ 

 ๔๖๒ นายสมศกัดิ ์ พันธทอง 

 ๔๖๓ นายสมศกัดิ ์ ลามแขก 

 ๔๖๔ นายสมหมาย  ศวิะพฤฒาวาส 

 ๔๖๕ นายสยาม  เรงเจรญิรตัน 

 ๔๖๖ นายสยาม  สุวรรณศรีคํา 

 ๔๖๗ นายสรรเสริญ  รองวังหลํา 

 ๔๖๘ นายสรวุฒ ิ จ้ีใหญ 

 ๔๖๙ นายสรสิทธิ์  ดูมณี 

 ๔๗๐ นายสวัสดิ์  แสงแกว 

 ๔๗๑ นายสวาท  เกตรุัตน 

 ๔๗๒ นายสักบือรี  มะเซง็ 

 ๔๗๓ นายสังวาลย  สารีโท 

 ๔๗๔ นายสัญญา  ทัพเจริญ 

 ๔๗๕ นายสันติ  ครบสวน 

 ๔๗๖ นายสันติ  สะมะแอ 

 ๔๗๗ นายสันติชัย  ชาญเวช 

 ๔๗๘ นายสันติสุข  วงคคําภา 

 ๔๗๙ นายสัมพันธ  บุญทัง่ 

 ๔๘๐ นายสัมพันธ  สะทานถิน่ 

 ๔๘๑ นายสัมฤทธิ์  ชูหตัถ 

 ๔๘๒ นายสาธติ  ปานแยม 

 ๔๘๓ นายสามารถ  ลุนอินตา 

 ๔๘๔ นายสาโรจน  บาํเรอราช 

 ๔๘๕ นายสําราญ  แหวนวงษ 

 ๔๘๖ นายสําเรงิ  ออนมั่ง 

 ๔๘๗ นายสิทธานนท  ศรวีิทะ 

 ๔๘๘ นายสิทธโิชค  ชวยเนียม 

 ๔๘๙ นายสิทธิพล  วรรณกุล 

 ๔๙๐ นายสิทธศิักดิ ์ รุงเรือง 

 ๔๙๑ นายสืบพงศ  จันทรเกษ 

 ๔๙๒ นายสืบพงษ  เพชรนอย 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๙๓ นายสุกริช  ประเสริฐด ี

 ๔๙๔ นายสุกร ี เลาะน ิ

 ๔๙๕ นายสุขเกษม  คนัธา 

 ๔๙๖ นายสุขสรรค  จะเชย 

 ๔๙๗ นายสุขสันต  จินาวงศ 

 ๔๙๘ นายสุขสันต  ปจฉิมยาม 

 ๔๙๙ นายสุดใจ  จําเนียรศาล 

 ๕๐๐ นายสุทธนิันท  กรมธรรมา 

 ๕๐๑ นายสุทัด  ฉิมรมัย 

 ๕๐๒ นายสุทัศน  ศรวีิเศษ 

 ๕๐๓ นายสุทิน  มากแกว 

 ๕๐๔ นายสุเทพ  ผลเกดิ 

 ๕๐๕ นายสุเทพ  มรรคทรัพย 

 ๕๐๖ นายสุเทพ  ไลกสิกรรม 

 ๕๐๗ นายสุเทพ  หนดูวง 

 ๕๐๘ นายสุธิเขตร  มันปาต ิ

 ๕๐๙ นายสุนทร  กัมปนาทวุฒกิุล 

 ๕๑๐ นายสุนทร  ทองปาน 

 ๕๑๑ นายสุนทร  ไทรเทพย้ิม 

 ๕๑๒ นายสุนทร  พันธุลา 

 ๕๑๓ นายสุพจน  ของสาย 

 ๕๑๔ นายสุพรรณ  นอยผาง 

 ๕๑๕ นายสุพรรณศกัดิ ์ เข็มทอง 

 ๕๑๖ นายสุพัฒน  มะโนสมบัต ิ

 ๕๑๗ นายสุพัฒน  วุฒเิจริญการ 

 ๕๑๘ นายสุพิศ  ชูใหม 

 ๕๑๙ นายสุรชัย  ทองธรรมชาต ิ

 ๕๒๐ นายสุรพันธ  ปานโทน 

 ๕๒๑ นายสุรศกัดิ ์ โชติอดุม 

 ๕๒๒ นายสุรศกัดิ ์ ศรสุวรรณวุฒ ิ

 ๕๒๓ นายสุรสิทธิ์  ลองหลง 

 ๕๒๔ นายสุรสิทธิ์  สนงเูหลือม 

 ๕๒๕ นายสุระศักดิ์  บัวชุม 

 ๕๒๖ นายสุรินทร  กิ่งจันทร 

 ๕๒๗ นายสุริยะ  นอยหริัญ 

 ๕๒๘ นายสุริยัน  แสนวิจัย 

 ๕๒๙ นายสุริยา  วงษจูม 

 ๕๓๐ นายสุลกีพลี  อาลี 

 ๕๓๑ นายสุวฒัน  ศรีคํามวม 

 ๕๓๒ นายเสกสรร  คําภีระ 

 ๕๓๓ นายเสกสรรค  เลิศกลาง 

 ๕๓๔ นายเสฎฐวุฒ ิ ถาปาวงศ 

 ๕๓๕ นายเสนห  แสนชัย 

 ๕๓๖ นายเสรมิวิทย  บญุฤทธิ ์

 ๕๓๗ นายเสร ี ไชยพรม 

 ๕๓๘ นายแสนคม  เหมือนวาจา 

 ๕๓๙ นายแสวง  นิลมณี 

 ๕๔๐ นายโสภัทร  เพ็ญศร ี

 ๕๔๑ นายหวานเย็น  ครจงโก 

 ๕๔๒ นายเหมชาติ  ไชยสิทธิ ์

 ๕๔๓ นายเหมือน  ลอยเล่ือน 

 ๕๔๔ นายอชติพล  ชาโสรส 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๔๕ นายอดศิร  เพชรเลิศ 

 ๕๔๖ นายอดุลย  ศรีจันทรรักษ 

 ๕๔๗ นายอดุลย  ศรีลาทิพย 

 ๕๔๘ นายอธิพร  จุมอังวะ 

 ๕๔๙ นายอนนัต  มาใจวงค 

 ๕๕๐ นายอนนัตภัทร  แสงขํา 

 ๕๕๑ นายอนาวิล  คงชวย 

 ๕๕๒ นายอนิชพล  ชมเชย 

 ๕๕๓ นายอนริุทธ  เปรมใจ 

 ๕๕๔ นายอนุชา  ทุมมา 

 ๕๕๕ นายอนุชา  พวงลิบ 

 ๕๕๖ นายอนุชาต ิ เดชสถิตย 

 ๕๕๗ นายอนุพงษ  อนิโรจน 

 ๕๕๘ นายอนรุักษ  สืบยุบล 

 ๕๕๙ นายอนรุาช  พูลสาทรกูล 

 ๕๖๐ นายอนวุัฒน  ศรีละโพธิ ์

 ๕๖๑ นายอนุสรณ  ขําหลง 

 ๕๖๒ นายอภิชาติ  อินทรพรหมมา 

 ๕๖๓ นายอมร  นามบุญเรือง 

 ๕๖๔ นายอรรณพ  สุวรรณวิชนีย 

 ๕๖๕ นายอรรถชัย  ดวงใจ 

 ๕๖๖ นายอรรถชัย  พันธุดารัตน 

 ๕๖๗ นายอรรถพงษ  คงรักษา 

 ๕๖๘ นายอลงกต  ทองวิเวก 

 ๕๖๙ นายอลงกรณ  จันทรนิล 

 ๕๗๐ นายอัครเชษฐ  หนองภักด ี

 ๕๗๑ นายอัครเดช  แตงนวล 

 ๕๗๒ นายอัญชิษฐ  ธรรมโชต ิ

 ๕๗๓ นายอันวา  มาน ิ

 ๕๗๔ นายอับดุลลาเตะ  หะ 

 ๕๗๕ นายอับดุลเลาะ  มอลอ 

 ๕๗๖ นายอับดุลอาซิ  กาเซ็ง 

 ๕๗๗ นายอัมพร  ปานิเสน 

 ๕๗๘ นายอัมพร  พงษผ้ึง 

 ๕๗๙ นายอาดีนนัต  ซํายา 

 ๕๘๐ นายอานนท  รอดเภา 

 ๕๘๑ นายอานนท  สิงหสถติย 

 ๕๘๒ นายอามนี  โซะและเยาะ 

 ๕๘๓ นายอารยะ  จํานงคผล 

 ๕๘๔ นายอาวุธ  พิทักษวชัรีกุล 

 ๕๘๕ นายอํานวย  หนอแกว 

 ๕๘๖ นายอํานาจ  กอนทอง 

 ๕๘๗ นายอํานาจ  ชาญนคร 

 ๕๘๘ นายอํานาจ  ทัดกลาง 

 ๕๘๙ นายอํานาจ  ทับทิม 

 ๕๙๐ นายอํานาจ  หลักทอง 

 ๕๙๑ นายอําพล  บุญทน 

 ๕๙๒ นายอําพล  รอดสายแดง 

 ๕๙๓ นายอิทธนินท  นนทแกว 

 ๕๙๔ นายอิทธิพล  พงษสําราญ 

 ๕๙๕ นายอิสระ  สวัสดิ์ตระกูล 

 ๕๙๖ นายอุกฤษฎ  สีคาํ 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๙๗ นายอุดม  ขันทะสา 

 ๕๙๘ นายอุดมศักดิ์  กล่ินทอง 

 ๕๙๙ นายอุดร  บุญสอน 

 ๖๐๐ นายอุทรณ  คงฉนวน 

 ๖๐๑ นายอุทัย  ปรีชา 

 ๖๐๒ นายอุทัย  อุยคําตา 

 ๖๐๓ นายอุเทน  ยอดอุทา 

 ๖๐๔ นายอุเทน  ลีประโคน 

 ๖๐๕ นายอุเทน  สุขเกษม 

 ๖๐๖ นายอุปถัมภ  ดวนโคกสูง 

 ๖๐๗ นายเอกชัย  คาํแปง 

 ๖๐๘ นายเอกชัย  ติระนนท 

 ๖๐๙ นายเอกชัย  บุญปน 

 ๖๑๐ นายเอกชัย  สงาโฉม 

 ๖๑๑ นายเอกชัย  อายุยืน 

 ๖๑๒ นายเอกลักษณ  พัฒนมาศ 

 ๖๑๓ นายโอกาส  โคทงัคะ 

 ๖๑๔ นายโอภาส  แซล้ี 

 ๖๑๕ นางกชพร  กองแกว 

 ๖๑๖ นางสาวกนิษฐา  มีสมศักดิ ์

 ๖๑๗ นางกมลวรรณ  จันทรกระจางแจง 

 ๖๑๘ นางกรกฎ  บตุรพิลา 

 ๖๑๙ นางสาวกรรณิกา  บัวละออ 

 ๖๒๐ นางสาวกฤษณี  พูลพานิชอปุถัมป 

 ๖๒๑ นางสาวกษมา  วงคเณร 

 ๖๒๒ นางสาวกอบแกว  หริัญวงษ 

 ๖๒๓ นางสาวกญัจนา  กนัทะวงศ 

 ๖๒๔ นางสาวกญัญาภัค  เฉพาะตน 

 ๖๒๕ นางสาวกนัฑิมา  คําทุม 

 ๖๒๖ นางกาญจนา  นพศร ี

 ๖๒๗ นางสาวกาญจนา  สุขวเิศษ 

 ๖๒๘ นางกาญจนา  แสนไฝ 

 ๖๒๙ นางสาวการเกด  จันทรแขวน 

 ๖๓๐ นางกติติมา  ยุทธยะ 

 ๖๓๑ นางสาวกมุภา  ยืนยง 

 ๖๓๒ นางสาวกุสุมา  วงษสมบูรณ 

 ๖๓๓ นางสาวขนิษฐา  ทองกอบ 

 ๖๓๔ นางสาวขวัญตา  ทองสุก 

 ๖๓๕ นางสาวขนัสุข  เจริญมา 

 ๖๓๖ นางสาวคํานึง  กระแสรเพ่ิม 

 ๖๓๗ นางเครือวัลย  พรมวงั 

 ๖๓๘ นางจรรยา  อินทรสมบัต ิ

 ๖๓๙ นางจรัส  เพงพินิจ 

 ๖๔๐ นางสาวจริยา  พานิชกุล 

 ๖๔๑ นางสาวจันทนา  บญุม ี

 ๖๔๒ นางจันทรจิรา  อานมณี 

 ๖๔๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  ศรีสิทธิ ์

 ๖๔๔ นางจันทราภรณ  บุตรสอน 

 ๖๔๕ นางสาวจันทิมา  เงนิโม 

 ๖๔๖ นางสาวจามาลี  วฒุิศักดิ ์

 ๖๔๗ นางสาวจารณีุ  วรรณสวัสดิ ์

 ๖๔๘ นางสาวจารวุรรณ  เจรญิฤทธิ ์



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๔๙ นางจํารัส  ตลับนาค 

 ๖๕๐ นางสาวจิดาภา  ปาติ๊บ 

 ๖๕๑ นางสาวจิดาภา  อูเงนิ 

 ๖๕๒ นางสาวจิตรา  จับเทียน 

 ๖๕๓ นางสาวจินตนา  อิ่มพิทักษ 

 ๖๕๔ นางสาวจิรพร  จันทะสุข 

 ๖๕๕ นางจิราธปิ  นพมาก 

 ๖๕๖ นางสาวจิราพร  อุตบวัวงศ 

 ๖๕๗ นางจิราวรรณ  เหลาชัย 

 ๖๕๘ นางสาวจุฑารตัน  เลาสุทธพิงษ 

 ๖๕๙ นางสาวจุรรีัตน  มาตยนอก 

 ๖๖๐ นางสาวเจนจิรา  สมศักดิ ์

 ๖๖๑ นางสาวเฉลียว  ดําเนนิ 

 ๖๖๒ นางสาวชนานภัส  พูนพวง 

 ๖๖๓ นางสาวชนิตา  กลีบแดง 

 ๖๖๔ นางชไมพร  สมบูรณรตัน 

 ๖๖๕ นางสาวชลธิชา  คีรีพาเจริญกุล 

 ๖๖๖ นางชลธิชา  สาแม 

 ๖๖๗ นางสาวชัชฎาพร  บญุอนันต 

 ๖๖๘ นางสาวชัชฎาภรณ  ตั้งพงษ 

 ๖๖๙ นางสาวชาลิสา  จําปาทอง 

 ๖๗๐ นางสาวชุลีพร  ชัยล้ินฟา 

 ๖๗๑ นางฐติิมาพร  อาจจําปา 

 ๖๗๒ นางสาวณภัทธ  เมืองสิม 

 ๖๗๓ นางณัฐชยา  ดกีัลลา 

 ๖๗๔ นางสาวณัฐมนต  แกวภักด ี

 ๖๗๕ นางสาวดรุณี  อุดคําเที่ยง 

 ๖๗๖ นางสาวดวงจันทร  สอนภูงา 

 ๖๗๗ นางสาวดวงใจ  ชมสวัสดิ ์

 ๖๗๘ นางสาวดวงใจ  ออนสันเทียะ 

 ๖๗๙ นางสาวดวงดี  วงัคีร ี

 ๖๘๐ นางสาวดวงเดือน  ปดอาสา 

 ๖๘๑ นางสาวดารตัน  สมนาค 

 ๖๘๒ นางสาวดารารัตน  ศรีอดุร 

 ๖๘๓ นางดาวเรือง  แกนเรอืง 

 ๖๘๔ นางตตญิา  คงขาว 

 ๖๘๕ นางสาวตรึงใจ  ถาวร 

 ๖๘๖ นางทองจันทร  นุกานนท 

 ๖๘๗ นางทัศนีย  คงครนั 

 ๖๘๘ นางทัศนีย  ประทุมมณี 

 ๖๘๙ นางสาวทิพวรรณ  บญุใหญ 

 ๖๙๐ นางสาวทิพวัลย  อนิใจ 

 ๖๙๑ นางสาวธนพร  ไขมุก 

 ๖๙๒ นางสาวธนวรรณ  สวนสวรรค 

 ๖๙๓ นางสาวธนิษฐา  ปานนก 

 ๖๙๔ นางสาวธญัชนก  ทาสัก 

 ๖๙๕ นางสาวธญัดา  เนื่องจรรยา 

 ๖๙๖ นางสาวธนัยรตัน  แสนคาํ 

 ๖๙๗ นางสาวธารนิี  นันทะมีชัย 

 ๖๙๘ นางสาวธดิา  มีใจชืน่ 

 ๖๙๙ นางสาวธรีาพร  ศิลาไศรย 

 ๗๐๐ นางสาวนงลักษณ  จันทะวงษ 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๐๑ นางสาวนงลักษณ  ไชยมงคล 

 ๗๐๒ นางนงลักษณ  นาผล 

 ๗๐๓ นางสาวนงลักษณ  ยอดเงนิ 

 ๗๐๔ นางสาวนงลักษณ  สุขเจริญ 

 ๗๐๕ นางสาวนนทยา  สุขชวง 

 ๗๐๖ นางนพิศ  ไหมทอง  เผือกนรินทร 

 ๗๐๗ นางนภาทิพย  ดีวนั 

 ๗๐๘ นางนรี  เดชมนตร ี

 ๗๐๙ นางสาวนฤมล  วิชชุชนนิทร 

 ๗๑๐ นางสาวนัฎนรี  หวลอารมณ 

 ๗๑๑ นางนันทนภัส  แยมกลีบ 

 ๗๑๒ นางนันทนา  พวงสุนทร 

 ๗๑๓ นางนันทนา  เหลาด ี

 ๗๑๔ นางสาวนนัทิยา  บรรลือพืช 

 ๗๑๕ นางสาวนัยนา  แกวไทยเจรญิ 

 ๗๑๖ นางสาวนาฎลัดดา  แกวเหล่ียม 

 ๗๑๗ นางนาตญา  นิทรัพย 

 ๗๑๘ นางนาถนภา  กีรติพัทธ 

 ๗๑๙ นางน้ําผ้ึง  แกวตา 

 ๗๒๐ นางสาวนชิาภา  สําเนียงหวาน 

 ๗๒๑ นางสาวนติยา  กุลวงศ 

 ๗๒๒ นางนิตยา  ขันเพียแกว 

 ๗๒๓ นางสาวนติยา  ตนัวัฒนวิทย 

 ๗๒๔ นางสาวนติยา  นุมเนือ้ 

 ๗๒๕ นางสาวนติยา  ศิลาลอย 

 ๗๒๖ นางสาวนติยา  เหมะธุลิน 

 ๗๒๗ นางนิภาพร  ประดบัแกว 

 ๗๒๘ นางนิรมล  สวัสดิข์วญั 

 ๗๒๙ นางสาวนริุตน  วงศสมัย 

 ๗๓๐ นางนุจรินทร  โคตรศรวีงศ 

 ๗๓๑ นางสาวนชุนาฎ  สวนสุด 

 ๗๓๒ นางสาวนชุร ี นาพันธ 

 ๗๓๓ นางเนตรดาว  ตายอด 

 ๗๓๔ นางสาวเนตรนภา  มะโนแปก 

 ๗๓๕ นางบตุรดี  สิงหคร 

 ๗๓๖ นางสาวบุษญารนิทร  โพธิ์วาร ี

 ๗๓๗ นางบุษรา  สวัสด ี

 ๗๓๘ นางสาวบหุลัน  แกวจันทร 

 ๗๓๙ นางเบญจมาศ  แซจอหอ 

 ๗๔๐ นางเบ็ญจมาศ  ยอดญาณะ 

 ๗๔๑ นางสาวปณิตา  สมาอาพัฒน 

 ๗๔๒ นางสาวปนัดดา  จันทรประทักษ 

 ๗๔๓ นางสาวปนัดดา  พอกสนิท 

 ๗๔๔ นางสาวปภาว ี อรรถสิทธิ ์

 ๗๔๕ นางประทิน  ศรีสกุล 

 ๗๔๖ นางสาวประภาพรรณ  กล่ินหงวน 

 ๗๔๗ นางสาวประภาพรรณ  ครองเคหา 

 ๗๔๘ นางสาวประภาศรี  เพชรศร ี

 ๗๔๙ นางสาวประรชิาต ิ สุนทรโรวิทย 

 ๗๕๐ นางสาวประวีณา  ลิกกะโห 

 ๗๕๑ นางสาวปราณิสา  มัน่คง 

 ๗๕๒ นางปรานอม  อนิทรทัศน 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๕๓ นางปรานัน  กาคํา 

 ๗๕๔ นางสาวปรานตี  แสวงลาภ 

 ๗๕๕ นางปราศัย  คมึยะราช 

 ๗๕๖ นางปรีดา  ปานทอง 

 ๗๕๗ นางสาวปวริศา  ชาญชัย 

 ๗๕๘ นางปววิรา  ศรีเสรมิ 

 ๗๕๙ นางปตติมา  สุนทรวิภาต 

 ๗๖๐ นางสาวปาริชาติ  แกวคาํไสย 

 ๗๖๑ นางสาวปญพร  ตนเกต ุ

 ๗๖๒ นางสาวปติมา  เทพบุตร 

 ๗๖๓ นางปณุชรัสม  บุตรกันหา 

 ๗๖๔ นางสาวผองศร ี ตุมสุข 

 ๗๖๕ นางสาวพงษลดา  ศรหีาญ 

 ๗๖๖ นางพจนา  กล่ินจันทร 

 ๗๖๗ นางพรทิพย  บุษวรรณ 

 ๗๖๘ นางสาวพรทิพย  หวงัศร ี

 ๗๖๙ นางสาวพรพรรณ  จงสุข 

 ๗๗๐ นางพรรณี  ญาติบรรทุง 

 ๗๗๑ นางสาวพัชรนิทร  นตุิประพันธ 

 ๗๗๒ นางสาวพัชรนิทร  สิรเตโช 

 ๗๗๓ นางสาวพัชรนิธร  เกิดเดช 

 ๗๗๔ นางพัชรนิพร  พรหมมินทร 

 ๗๗๕ นางสาวพัทยา  บัวผัน 

 ๗๗๖ นางสาวพิชามญชุ  แตมบุญนาค 

 ๗๗๗ นางสาวพิมพชนก  มันตลักษ 

 ๗๗๘ นางสาวพิมพประภา  โสภากันต 

 ๗๗๙ นางสาวพิศมัย  มติรประเสริฐ 

 ๗๘๐ นางพีรีกติติ์  มะสัญ 

 ๗๘๑ นางสาวเพ็ญพยงค  อูพยัคฆ 

 ๗๘๒ นางสาวเพ็ญศรี  ตงิสะ 

 ๗๘๓ นางสาวภคพร  พันธุร ี

 ๗๘๔ นางสาวมริสา  แสงเดชา 

 ๗๘๕ นางสาวมลทยา  สมนาค 

 ๗๘๖ นางสาวมลิวัลย  พรมสุรนิทร 

 ๗๘๗ นางสาวมะณี  ออนสองหอง 

 ๗๘๘ นางมธันา  ศิริเกต ุ

 ๗๘๙ นางมาลิน ี สุธาพจน 

 ๗๙๐ นางมาลีวัลย  สิงหดดั 

 ๗๙๑ นางสาวมาฮียะห  มะ 

 ๗๙๒ นางสาวเมตตา  ชาสังข 

 ๗๙๓ นางสาวยุวนุช  ฟกโต 

 ๗๙๔ นางสาวเยาวรตัน  ไขศร ี

 ๗๙๕ นางสาวเยาวลักษณ  ละคร 

 ๗๙๖ นางรจนา  มุสิกรักษ 

 ๗๙๗ นางสาวรจนา  สิงพา 

 ๗๙๘ นางรวิภา  ไชยสิทธิ ์

 ๗๙๙ นางสาวรัชดา  นนทแกว 

 ๘๐๐ นางสาวรัชดาภรณ  อดุมสุข 

 ๘๐๑ นางรชันก  ประเสริฐสุข 

 ๘๐๒ นางรชัน ี เอี่ยมศร ี

 ๘๐๓ นางสาวรัชนีพร  อุนจันทร 

 ๘๐๔ นางสาวรตัตกิารณ  เงินสวาง 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๐๕ นางสาวรตันา  บุญสม 

 ๘๐๖ นางสาวรตันาพร  นาโพธิ ์

 ๘๐๗ นางสาวรตันาภรณ  ขจรภิรมย 

 ๘๐๘ นางสาวรตันาภรณ  สาธิยามาศ 

 ๘๐๙ นางสาวรศัมี  บตุรวงศ 

 ๘๑๐ นางสาวราตร ี ชุมจิตร 

 ๘๑๑ นางราตรี  มีเชย 

 ๘๑๒ นางสาวรานี  อิสโร 

 ๘๑๓ นางสาวรนิทร  ยุงสันเทียะ 

 ๘๑๔ นางสาวรุงทิพย  ศริิเขตต 

 ๘๑๕ นางสาวรุงทิวา  อัจกลับ 

 ๘๑๖ นางสาวรุงนภา  พันธุด ี

 ๘๑๗ นางสาวรุงรตัน  ลาภา 

 ๘๑๘ นางสาวเริม่รตัน  หอมใจ 

 ๘๑๙ นางสาวเรอืงรอง  ชาติเพชร 

 ๘๒๐ นางสาวลดาวรรณ  ตองออน 

 ๘๒๑ นางละออง  ปานนิล 

 ๘๒๒ นางสาวลัดดาวรรณ  พราวศร ี

 ๘๒๓ นางสาวลัดดาวัลย  คําช ู

 ๘๒๔ นางสาววนานต  บญุชวย 

 ๘๒๕ นางสาววรรณกนก  ปนพลู 

 ๘๒๖ นางวรรณา  ติคาํลา 

 ๘๒๗ นางวรรณา  โพธิ์พยอม 

 ๘๒๘ นางสาววรรณิภา  สุโยธา 

 ๘๒๙ นางสาววราพร  จันทร 

 ๘๓๐ นางสาววราภรณ  แตแดงเพชร 

 ๘๓๑ นางสาววราภรณ  บวัทอง 

 ๘๓๒ นางสาววชัราพร  ทิพพามา 

 ๘๓๓ นางสาววัณชลี  สุขถาวร 

 ๘๓๔ นางสาววนัดี  จันทรชกูล่ิน 

 ๘๓๕ นางวันดี  รัตนสุข 

 ๘๓๖ นางวันวิสา  เรืองปาน 

 ๘๓๗ นางวารนิ  ปทมจิตร 

 ๘๓๘ นางสาววิจิตรา  นาคปด 

 ๘๓๙ นางสาววธิุวดี  เทาไมสน 

 ๘๔๐ นางสาววิภา  มีจ่ัน 

 ๘๔๑ นางสาววริาวรรณ  ศรีสุข 

 ๘๔๒ นางสาววไิล  ชูรตัน 

 ๘๔๓ นางสาววไิลวรรณ  พวงไม 

 ๘๔๔ นางสาววรียา  โนเวียง 

 ๘๔๕ นางสาววรีะยา  ปาปะนัง 

 ๘๔๖ นางสาวศรีพร  วิญูรตัน 

 ๘๔๗ นางสาวศรีวิภา  แผวลุมแฝก 

 ๘๔๘ นางศรีสุดา  ชาแสน 

 ๘๔๙ นางสาวศรีสุดา  เนียมมณีุ 

 ๘๕๐ นางสาวศรุตา  แพงโสภา 

 ๘๕๑ นางสาวศศิญา  เบญดูสะ 

 ๘๕๒ นางศศิธร  คงแกว 

 ๘๕๓ นางสาวศศิธร  มนัสสิลา 

 ๘๕๔ นางสาวศศิธร  หิรญัเขวา 

 ๘๕๕ นางสาวศศิมา  ทองดอนกุม 

 ๘๕๖ นางสาวศนัสนีย  ชาลีรินทร 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๕๗ นางสาวศริินนัท  เกษกุล 

 ๘๕๘ นางสาวศริิพร  ชีโธสง 

 ๘๕๙ นางสาวศริิรตัน  เผียนปาน 

 ๘๖๐ นางศุภลักษณ  ทองโต 

 ๘๖๑ นางศุภาภรณ  แสงแกว 

 ๘๖๒ นางศุภาวรรณ  เสมา 

 ๘๖๓ นางสนธยา  สกุลวิไล 

 ๘๖๔ นางสาวสมคิด  สุวรรณรังษี 

 ๘๖๕ นางสมจิตร  สิงหาด ี

 ๘๖๖ นางสมใจ  จําเนียรศาล 

 ๘๖๗ นางสาวสมปอง  กตัิรตัน 

 ๘๖๘ นางสาวสมปอง  ฉายเนตร 

 ๘๖๙ นางสายแกว  แกวเกดิ 

 ๘๗๐ นางสายสุดา  อนิทรฤทธิ ์

 ๘๗๑ นางสาวสายสุนีย  ดีกลาง 

 ๘๗๒ นางสาวสายหยุด  สุกนัทา 

 ๘๗๓ นางสาวิตรี  ชัดเจน 

 ๘๗๔ นางสําราญ  ศรีคํา 

 ๘๗๕ นางสาวสิรกิร  กรทรัพย 

 ๘๗๖ นางสาวสิรเิพ็ญพร  รัตนไชยชาญ 

 ๘๗๗ นางสุกญัญา  ดุจดา 

 ๘๗๘ นางสุกญัญา  ปุริมาตร 

 ๘๗๙ นางสาวสุกญัญา  ยะภูมิน 

 ๘๘๐ นางสาวสุชารี  ตนัไล 

 ๘๘๑ นางสาวสุดารตัน  ตุพิลา 

 ๘๘๒ นางสาวสุดารตัน  ทาระคาํ 

 ๘๘๓ นางสาวสุทจณา  ลาวิณห 

 ๘๘๔ นางสาวสุนีย  แตงสุก 

 ๘๘๕ นางสาวสุนีย  เพชรอําไพ 

 ๘๘๖ นางสาวสุพรรณี  ศรีพุทธา 

 ๘๘๗ นางสาวสุพรรษา  ปนสูงเนนิ 

 ๘๘๘ นางสาวสุพัตรา  เกตุเหง 

 ๘๘๙ นางสาวสุพาภรณ  ดาดง 

 ๘๙๐ นางสาวสุภัสสรา  บวัมุย 

 ๘๙๑ นางสาวสุภาพร  จันลา 

 ๘๙๒ นางสาวสุภาพร  บรรจงแจม 

 ๘๙๓ นางสุภาพร  ศรีละโพธิ ์

 ๘๙๔ นางสาวสุภาพร  สุขใจ 

 ๘๙๕ นางสาวสุวรรณา  ขันติวงษ 

 ๘๙๖ นางสาวสุวชิา  การถัก 

 ๘๙๗ นางสาวสุวิษา  เกษรพันธ 

 ๘๙๘ นางสาวเสวนิจ  มะลิซอน 

 ๘๙๙ นางเสาวณา  ชนะเลิศ 

 ๙๐๐ นางสาวเสาวณีย  นาแซ 

 ๙๐๑ นางสาวเสาวนีย  แกววัง 

 ๙๐๒ นางสาวแสงจันทร  บุญตนั 

 ๙๐๓ นางสาวโสภา  จารุเรอืงไพศาล 

 ๙๐๔ นางสาวโสภา  แสวง 

 ๙๐๕ นางโสภินันท  สุขผล 

 ๙๐๖ นางสาวหทัยกาญ  ฝนชมภู 

 ๙๐๗ นางสาวหทัยทิพย  แทนทอง 

 ๙๐๘ นางสาวหยาดรุง  โปงชนะ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๐๙ นางสาวอโณทัย  สุริวงค 

 ๙๑๐ นางสาวอธิศนนัท  เจนการบุญเลิศ 

 ๙๑๑ นางอนัญญา  บญุม ี

 ๙๑๒ นางสาวอนุลักษณ  ทองพา 

 ๙๑๓ นางสาวอนูนุช  วงษเนตร 

 ๙๑๔ นางสาวอโนชา  สกลุพงษ 

 ๙๑๕ นางสาวอมรรตัน  ตัณฑไพบูลย 

 ๙๑๖ นางอมรรตัน  ธีวนัดา 

 ๙๑๗ นางสาวอมรรตัน  ออนสําอางค 

 ๙๑๘ นางสาวอรทัย  วังวร 

 ๙๑๙ นางสาวอรวรรณ  ทศพันธุ 

 ๙๒๐ นางอรสา  เลาเลิศ 

 ๙๒๑ นางสาวอรอนงค  กองไพบลูย 

 ๙๒๒ นางสาวอรอนงค  บัวงาม 

 ๙๒๓ นางสาวอรอนงค  บุญวัง 

 ๙๒๔ นางอรอนงค  พิศลยจุตุพร 

 ๙๒๕ นางอรัญญา  ลวดทอง 

 ๙๒๖ นางอรุณ  ปุณะตุง 

 ๙๒๗ นางสาวอรุณ  พูนพวง 

 ๙๒๘ นางสาวอังศนา  สิงหทะเล 

 ๙๒๙ นางสาวอัจฉรา  จันทะเภา 

 ๙๓๐ นางสาวอัจฉรา  สุขพร 

 ๙๓๑ นางสาวอฉัรา  ฉายา 

 ๙๓๒ นางสาวอญัชลี  จําปากุล 

 ๙๓๓ นางสาวอัฟตซีัน  หะมะ 

 ๙๓๔ นางอมัรี  จังอนิทร 

 ๙๓๕ นางสาวอาภัสรา  พวงไม 

 ๙๓๖ นางสาวอารีย  มวงเขียว 

 ๙๓๗ นางสาวอารีรตัน  แซล้ิม 

 ๙๓๘ นางสาวอําพร  สุขจินดา 

 ๙๓๙ นางอําพัน  เสวกเกดิ 

 ๙๔๐ นางสาวอุบล  ฐานสินเพ่ิม 

 ๙๔๑ นางอไุรวรรณ  เถาตะก ู

 ๙๔๒ นางสาวอุษณีย  กูมดูา 

 ๙๔๓ นางสาวเอมอร  กาํบัง 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายชาญชัย  จงเจรญิสุข 

 ๒ นายณัฐพล  พ่ึงเนียม 

 ๓ นางสาวรุงอรุณ  บญุมาไสว 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๘  ราย) 

 ๑ นายบํารุง  จรา 

 ๒ นายปพนสรรค  ใจคํา 

 ๓ นายภานุกร  ศรตุิชาต ิ

 ๔ นายภาสกร  เรืองฤทธิ ์

 ๕ นายวิม  ศิริพงศ 

 ๖ นายสุนทร  ชวยศริ ิ



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗ นายสุวิทย  รืน่เรงิ 

 ๘ นายอนุสรณ  ศุภศร ี

 ๙ นางสาวกชพร  อนิบวั 

 ๑๐ นางสาวกรกรฎ  ตะถา 

 ๑๑ นางสาวกญัญาณัฐ  บุญอนนัต 

 ๑๒ นางสาวจริยา  นมรกัษ 

 ๑๓ นางสาวจินตนา  สาระอาภรณ 

 ๑๔ นางสาวจุติพร  นาคขวญั 

 ๑๕ นางชริยา  ใจคํา 

 ๑๖ นางสาวชญัญาภัค  กุณฑล 

 ๑๗ นางสาวทัชชญา  มัลลิกาโกศล 

 ๑๘ นางสาวนคณิศร  นักปาละโถ 

 ๑๙ นางปณิตา  จันทรหลวง 

 ๒๐ นางสาวปวีณา  สูนาสวน 

 ๒๑ นางสาวเมทิณี  จุลธีระ 

 ๒๒ นางสาวลํายอง  คงภักด ี

 ๒๓ นางวนดิา  นวลแกว 

 ๒๔ นางสาวสุดารตัน  เมยชม 

 ๒๕ นางสาวสุนีย  ปะดกุา 

 ๒๖ นางสุภาพร  สินประดิษฐ 

 ๒๗ นางสาวสุลาวรรณ  พ่ึงพัก 

 ๒๘ นางสาวอุสุมา  ชะแลวรรณ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายชาญณรงค  คุมครอง 

 ๒ นายประยูร  ยางเย้ือง 

 ๓ นายประวิทย  เครือทอง 

 ๔ นายเปยมศักดิ์  จ๋ิวประเสริฐผล 

 ๕ นายยุทธพงษ  ศรีศิลป 

 ๖ นายไว  สังขน้ํามนต 

 ๗ นายสนิท  จิตธรรม 

 ๘ นายสํารวย  สุพรรณโรจน 

 ๙ นายสุเทพ  คําภิลัย 

 ๑๐ นายอําพล  ภูจันทร 

 ๑๑ นางสาวณัฐณิชา  เณรแกว 

 ๑๒ นางสาวธมิลรตัน  บตุรโชต ิ

 ๑๓ นางสาวสลินทิพย  หุนศร ี

กรมวิชาการเกษตร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวสุรรีัตน  ทองคาํ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายประโชติ  สีสุข 

 ๒ นางจริยา  ถนอมแหยม 

 ๓ นางนงลักษณ  จันทรรุณ 

 ๔ นางประทุม  เศวตชัย 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕ นางพนัชกร  ฉมิกลาง 

 ๖ นางสาววารุณี  ทองคง 

 ๗ นางสาวแสวง  ไขแสง 

 ๘ นางอญัชลี  บญุยืน 

 ๙ นางอารักษ  บตุรแสนลี 

กรมสงเสริมสหกรณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๗๒  ราย) 

 ๑ นายกรกฎ  ทรายแกว 

 ๒ นายกังวาล  โชคไพบูลย 

 ๓ นายกติติพงษ  หวานแกว 

 ๔ นายคนงึ  มณีทัศน 

 ๕ นายชาญณรงค  ชาวแหลง 

 ๖ นายโซเฟยน  นิยอ 

 ๗ นายณรงคฤทธิ์  อาชน ี

 ๘ นายณัฐพล  เหรียญสกุล 

 ๙ นายดนูปกรณ  มาศเกษม 

 ๑๐ นายดิเรก  จําปาบญุ 

 ๑๑ นายเดช  สุขไพเราะ 

 ๑๒ นายทวีพงศ  กล่ินศรีสุข 

 ๑๓ นายทศพล  จาดทองคํา 

 ๑๔ นายธนภัทร  วรรณทว ี

 ๑๕ นายนนทชา  กุลชญาวัจน 

 ๑๖ นายนติติพงษ  สังฆะภูม ิ

 ๑๗ นายนติิยพัฒน  หานนท 

 ๑๘ นายนิรทุธ  ทิพยกรรณ 

 ๑๙ นายปรญิญา  ยวงปรางค 

 ๒๐ นายพิสิทธิ์  เองฉวน 

 ๒๑ นายภัฎชกุล  มีเดช 

 ๒๒ นายมนตร ี กลัดสมบูรณ 

 ๒๓ นายมนตร ี เหมือนเงิน 

 ๒๔ นายมนัส  ชนะทวีนนัทพงศ 

 ๒๕ นายรัชพล  บุษด ี

 ๒๖ นายราเมศร  คงคานอย 

 ๒๗ นายวัชระ  กติิพรพงษ 

 ๒๘ นายวนัวลิต  ไทยใหญ 

 ๒๙ นายวโิรจน  เพ็งพิณ 

 ๓๐ นายวรีชาติ  มากสัมพันธ 

 ๓๑ นายวรีะเจตน  แจงประจักษ 

 ๓๒ นายวฒุิพล  พลรกัษา 

 ๓๓ นายศุขพัฒสรณ  วฒันโภไคย 

 ๓๔ นายศุภวิชญ  ฟูเตม็วงค 

 ๓๕ นายสถติย  ดแูกว 

 ๓๖ นายสนิท  แกวนวล 

 ๓๗ นายสมศกัดิ ์ ถะวะระ 

 ๓๘ นายสราวุธ  มีสวรรค 

 ๓๙ นายสหกรณ  วรวาท 

 ๔๐ นายสหวัฒน  กาบแกว 

 ๔๑ นายสิทธิพงษ  ขนัธรุา 

 ๔๒ นายสุชาติ  สีหามาตย 

 ๔๓ นายสุนทร  โนรัตน 

 ๔๔ วาที่รอยตร ี สุรศักดิ์  เดชย่ิง 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๕ นายสุรศกัดิ ์ สวางศร ี

 ๔๖ นายอนนัต  ขาวมาลา 

 ๔๗ นายอนนัต  ยังสต ิ

 ๔๘ นายอภิณัฐ  ศรีสุนนท 

 ๔๙ นายอภิศักดิ์  แสนเสน 

 ๕๐ นายอัซมันต  สาแยตือปะ 

 ๕๑ นายอํานวย  ลักษณะปยะ 

 ๕๒ นายเอกกมล  เปงวนันา 

 ๕๓ นายเอกวิทย  ทิพยรักษ 

 ๕๔ นายฮาฎอรอมี  สะตา 

 ๕๕ นางกนกวรรณ  สุกสี 

 ๕๖ วาที่รอยตรหีญงิ  กนิษฐา  พรมน ู

 ๕๗ นางสาวกนิษฐา  ศรีแผว 

 ๕๘ นางกมลชนก  แกวกุม 

 ๕๙ นางกมลลักษณ  บญุศร ี

 ๖๐ นางสาวกมลวรรณ  จันทะวารีย 

 ๖๑ นางสาวกอบัว  พรหมรตันรกัษ 

 ๖๒ นางกัลยวรรธน  ทดัศร ี

 ๖๓ นางสาวกาญจนา  คุณรตัน 

 ๖๔ นางกาญจนา  ตาละลักษณ 

 ๖๕ นางสาวกาญจนาภรณ  จัตรุโพธิ ์

 ๖๖ นางกริวยา  สัมฤทธิ ์

 ๖๗ นางสาวเกศรนิทร  กําเนดิกาญจน 

 ๖๘ นางเกษร  ไตรทิพย 

 ๖๙ นางสาวขวัญดาว  บุตรเสน 

 ๗๐ นางสาวคุณนอง  มอญเมือง 

 ๗๑ นางสาวจรรยา  แกวตะพาน 

 ๗๒ นางสาวจรัสศรี  ตะนนท 

 ๗๓ นางสาวจันจิรา  ทานาศิลป 

 ๗๔ นางจันทนา  บุญสาน 

 ๗๕ นางสาวจันทิมา  พิมจันทกึ 

 ๗๖ นางสาวจิตรา  เวียนสาว 

 ๗๗ นางสาวจินตนา  งามกระจาง 

 ๗๘ นางจีรนันท  ดอกกุหลาบ 

 ๗๙ นางสาวจีรภา  ไพรมุย 

 ๘๐ นางสาวจีรวัจน  รุงศร ี

 ๘๑ นางจีริสุดา  ไชยะ 

 ๘๒ นางสาวจุฑาภรณ  กล่ันอักโข 

 ๘๓ นางจุฬาลักษณ  ธิราช 

 ๘๔ นางสาวเจสิญา  เกษแกว 

 ๘๕ นางสาวฉตัรดาว  สุทธหลวง 

 ๘๖ นางฉันทนา  วนัอน 

 ๘๗ นางสาวชมนาด  สุภาทิตย 

 ๘๘ นางสาวชลธิชา  ขําเจรญิ 

 ๘๙ นางชลธิชา  สวนดอกไม 

 ๙๐ นางสาวชลลัดดา  ธรรมมา 

 ๙๑ นางสาวชลิดา  ออนละมูล 

 ๙๒ นางชูพิศ  จอมไพรศร ี

 ๙๓ นางสาวโชติกา  เจนศริิภาภรณ 

 ๙๔ นางสาวโชติรส  สุวรรณมิสระ 

 ๙๕ นางสาวซอบารียะ  ยูโซะ 

 ๙๖ นางฐติิรตัน  พวงจันทร 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๗ นางณัฎฐณิชา  คําพันธ 

 ๙๘ นางสาวณัฐกฤตา  ไชยสีดา 

 ๙๙ นางสาวณัฐชนากานต  บญุทรง 

 ๑๐๐ นางณัฐนนัท  พรมดาน 

 ๑๐๑ นางสาวณัฐสุดา  แขวงเมอืง 

 ๑๐๒ นางสาวณิศรา  ผดงุศิลป 

 ๑๐๓ นางสาวดวงพร  นิยมศกัดิ ์

 ๑๐๔ นางสาวดวงภรณ  วรรณศรสีวัสดิ ์

 ๑๐๕ นางสาวดวงมณี  เพ็ชรอยู 

 ๑๐๖ นางสาวดาวรรณ  จําภูวรรรณ 

 ๑๐๗ นางดิศรากุนต  ตนกนัยา 

 ๑๐๘ นางสาวทฤฒมน  อินยอด 

 ๑๐๙ นางทศพร  โพธิแ์ทน 

 ๑๑๐ นางสาวทตัพิชา  สงเสรมิ 

 ๑๑๑ นางสาวทัศนา  ศรสุีวรรณ 

 ๑๑๒ นางสาวทัศนีย  แสนทว ี

 ๑๑๓ นางสาวทิพยสุดา  ทิพยมณี 

 ๑๑๔ นางทิพวรรณ  สหวรรณางกรู 

 ๑๑๕ นางสาวทิพวรรณ  สังขดวงยาง 

 ๑๑๖ นางสาวเทพอักษร  เหมหรรษา 

 ๑๑๗ นางสาวธนัญญา  เชื้อตากวกั 

 ๑๑๘ นางธมลวรรณ  สาระกูล 

 ๑๑๙ นางสาวนคร  สุขด ี

 ๑๒๐ นางสาวนภัทร  กอนอาทร 

 ๑๒๑ นางนภารตัน  รอดบาํรุง 

 ๑๒๒ นางนฤมล  หริ่งกัน 

 ๑๒๓ นางสาวนวพร  ประพันธ 

 ๑๒๔ นางสาวนวพร  ศิรบิุร ี

 ๑๒๕ นางนวรตัน  วโรตมะกุล 

 ๑๒๖ นางนัฎยงค  ธรา 

 ๑๒๗ นางนันทกา  ธนิกกุล 

 ๑๒๘ นางสาวนนัทิยา  บํารุงนอก 

 ๑๒๙ นางสาวน้าํผ้ึง  กล่ินมาลี 

 ๑๓๐ นางน้ําออย  ทองนพคุณ 

 ๑๓๑ นางสาวนธิิกานต  อิทธปิฐวกิานต 

 ๑๓๒ นางสาวนิภา  ชาญวิกรัย 

 ๑๓๓ นางนิยดา  สุดทอง 

 ๑๓๔ นางสาวนิลวรรณ  ศรหีลง 

 ๑๓๕ นางสาวนวิรตัน  โสมชาต ิ

 ๑๓๖ นางสาวนตุประวีณ  ธูปทอง 

 ๑๓๗ นางสาวนตุศรา  วนสันเทียะ 

 ๑๓๘ นางสาวบญุเรือง  สนมะเริง 

 ๑๓๙ นางสาวเบจมาศ  ศรีสมโภช 

 ๑๔๐ นางสาวเบญจวรรณ  แฮวอ ู

 ๑๔๑ นางปณิตา  เอนกแสน 

 ๑๔๒ นางสาวประดับพร  รุงทิน 

 ๑๔๓ นางประดับศร ี กาญจนะกนัโห 

 ๑๔๔ นางสาวประศมา  สุจิมงคล 

 ๑๔๕ นางสาวปรารถนา  ทาํทาน 

 ๑๔๖ นางสาวปรียนันท  รักสุจรติ 

 ๑๔๗ นางสาวปรียา  เลิศตาป 

 ๑๔๘ นางสาวปวีณา  สังขอ่ํา 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๔๙ นางสาวปานรดา  อิงชัยภูม ิ

 ๑๕๐ นางสาวปนมณี  อนิตะ 

 ๑๕๑ นางปยวัลคุ  สิทธิพันธุ 

 ๑๕๒ นางสาวปยะนุช  คงสัตรา 

 ๑๕๓ นางสาวปยาภรณ  คงพูล 

 ๑๕๔ นางสาวปยาภรณ  ดวงสุข 

 ๑๕๕ นางปณิุกา  หวลระลึก 

 ๑๕๖ นางสาวพรทิพย  คําแยม 

 ๑๕๗ นางสาวพรพรรณ  พัฒนธาดาพงษ 

 ๑๕๘ นางพรรณธิพา  มนัทากาศ 

 ๑๕๙ นางสาวพันวรรษา  ดวงเนียม 

 ๑๖๐ นางพิชญาภรณ  แกวเทพ 

 ๑๖๑ นางพิมพลดา  กุลมาลา 

 ๑๖๒ นางสาวพิศมัย  สังฆะบาลี 

 ๑๖๓ นางสาวพุทธชาต ิ วริัต ิ

 ๑๖๔ นางสาวพูลทรัพย  ไชยวงค 

 ๑๖๕ นางเพียงพิศ  โสภิพันธ 

 ๑๖๖ นางสาวเพียงฤทัย  พันเจรญิ 

 ๑๖๗ นางสาวฟารดีา  สาแล 

 ๑๖๘ นางภัชรฌาภรณ  จีนา 

 ๑๖๙ นางสาวภัทชราภรณ  งามสม 

 ๑๗๐ นางภัทรวรรณ  อินทิสาร 

 ๑๗๑ นางสาวภัสธดิา  วริันทนา 

 ๑๗๒ นางภิญญลักษณ  อักษรกวพัีนธ 

 ๑๗๓ นางสาวภุมร ี ตาเดอนิ 

 ๑๗๔ นางสาวมณฑา  เทียนประสาท 

 ๑๗๕ นางสาวมยุรฉตัร  โพธิเ์งนิ 

 ๑๗๖ นางสาวมลิวรรณ  ใจอนิปน 

 ๑๗๗ นางมะลิวรรณ  สงพุม 

 ๑๗๘ นางสาวมะลิวนั  เพ็งทะ 

 ๑๗๙ นางสาวเมลดา  บญุเต็ม 

 ๑๘๐ นางยุพเรศ  ถิ่นนัยธร 

 ๑๘๑ นางยุพา  เองฉวน 

 ๑๘๒ นางสาวเยาวด ี นุยภักด ี

 ๑๘๓ นางสาวรฌา  ละอองพันธุ 

 ๑๘๔ นางสาวรอกีเยาะ  มะลี 

 ๑๘๕ นางระเบียบ  หลอเรืองศิลป 

 ๑๘๖ นางสาวรตันดาวรรณ  รัตโน 

 ๑๘๗ นางสาวรนิทราย  ลาภสมทบ 

 ๑๘๘ นางสาวโรสมานี  สะรอน ี

 ๑๘๙ นางสาวฤทัยรัตน  ธรรมยาฤทธิ ์

 ๑๙๐ นางสาวลลนา  สายันเกณ 

 ๑๙๑ นางสาวลาวะดี  โพธิ์ทอน 

 ๑๙๒ นางสาวลินดา  ฟกอวม 

 ๑๙๓ นางสาววรนัฎ  ฉมิวเิชียร 

 ๑๙๔ นางสาววรนุช  มีชัย 

 ๑๙๕ นางสาววรประภา  ไชยชะนะ 

 ๑๙๖ นางวรรณรักษ  แสนสีลา 

 ๑๙๗ นางวรรณวิมล  สุริยะ 

 ๑๙๘ นางสาววรรณา  องัสุโชต ิ

 ๑๙๙ นางสาววรลักษณ  โพธิศาสตร 

 ๒๐๐ นางวรังษี  เจริญยศ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๐๑ นางวัจริยาภรณ  ภูมิผักแวน 

 ๒๐๒ นางสาววชัรา  กอผจญ 

 ๒๐๓ นางสาววนัทนา  เนียมนวม 

 ๒๐๔ นางวันวิสา  ทองใบ 

 ๒๐๕ นางสาววารุณี  พลตื้อ 

 ๒๐๖ นางวิชญา  วิชัยปะ 

 ๒๐๗ นางวิภาภรณ  แสงใส 

 ๒๐๘ นางสาววมิลรตัน  องอาจยุทธนากร 

 ๒๐๙ นางสาววไิลพร  พานกระดึง 

 ๒๑๐ นางสาววรียา  ปญญาภา 

 ๒๑๑ นางสาววรีิศรา  มาขํา 

 ๒๑๒ นางสาวเวธนี  ทัศนเกษม 

 ๒๑๓ นางศรินณา  มาทวม 

 ๒๑๔ นางสาวศรินยา  ทาระพันธ 

 ๒๑๕ นางสาวศศิธร  จันทรสมัคร 

 ๒๑๖ นางสาวศัลยสุนีย  สอนประสม 

 ๒๑๗ นางสาวศริิกาญจน  กนัเกต ุ

 ๒๑๘ นางสาวศริิขวัญ  ศักดา 

 ๒๑๙ นางสาวศริินทิพย  มอยสี 

 ๒๒๐ นางสาวศริิภรณ  โชติชัยพฤทธิ ์

 ๒๒๑ นางศริิรตัน  ยศปญญา 

 ๒๒๒ นางสาวศริิลักษณ  รัยวรัก 

 ๒๒๓ นางสาวศริิวรรณ  หนูฤทษ 

 ๒๒๔ นางสาวศริิอร  ภิญญา 

 ๒๒๕ นางสาวศุภรดา  ใจเย็น 

 ๒๒๖ นางสงวนศร ี สุขอนนัต 

 ๒๒๗ นางสมร  เทียนงาม 

 ๒๒๘ นางสาวสมหวงั  เพ็งลุน 

 ๒๒๙ นางสาวสาวิตรี  นาคงาม 

 ๒๓๐ นางสาวสุกญัญา  พุมมะปราง 

 ๒๓๑ นางสาวสุจิตรา  หาดอาน 

 ๒๓๒ นางสาวสุธาทิพย  ปาเตียง 

 ๒๓๓ นางสาวสุธาภิณี  หนูยัง 

 ๒๓๔ นางสาวสุนิษา  ทนัทาหวา 

 ๒๓๕ นางสาวสุปราณี  บญุคงบาน 

 ๒๓๖ นางสาวสุปรีดา  จันทรพิทักษ 

 ๒๓๗ นางสาวสุพรรษา  พิมพเสนา 

 ๒๓๘ นางสาวสุพิณ  แปงติบ๊ 

 ๒๓๙ นางสาวสุภลักษณ  ชาญจระเข 

 ๒๔๐ นางสาวสุภัทรา  สุขแท 

 ๒๔๑ นางสาวสุภา  เกปน 

 ๒๔๒ นางสุภาพร  พิมพดดี 

 ๒๔๓ นางสุภาพร  เพชรไพร 

 ๒๔๔ นางสาวสุภาพร  เลิศสมบูรณศักดิ ์

 ๒๔๕ นางสาวสุภาภรณ  จุลรตัน 

 ๒๔๖ นางสาวสุภาภรณ  บญุทัน 

 ๒๔๗ นางสุภาลักษณ  วรรณรตัน 

 ๒๔๘ นางสาวสุรางคนา  บวัสุวรรณ 

 ๒๔๙ นางสาวสุรรีัตน  ไชยา 

 ๒๕๐ นางสาวเสาวรส  ฤทธิป์ระเสริฐ 

 ๒๕๑ นางสาวเสาวลักษณ  พลับพลี 

 ๒๕๒ นางสาวแสงเดือน  ตะดุก 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๕๓ นางสาวหนึ่งนภา  เจรญิพร 

 ๒๕๔ นางอนันทกิา  ชัยสงคราม 

 ๒๕๕ นางสาวอมร  อําภา 

 ๒๕๖ นางสาวอรชร  รอดทองคํา 

 ๒๕๗ นางอรด ี มาตราคดิ 

 ๒๕๘ นางอรวรรณ  ทิพยกรรณ 

 ๒๕๙ นางสาวอรอุมา  ยุพิน 

 ๒๖๐ วาที่รอยตรหีญงิ  อรุณศรี  ใหมเขียว 

 ๒๖๑ นางสาวอรุณี  เวรมุาสย 

 ๒๖๒ นางสาวอังคณา  มณีจันทร 

 ๒๖๓ นางสาวอัจฉรา  บตุร ี

 ๒๖๔ นางสาวอญัชลี  ฟกสอาด 

 ๒๖๕ นางสาวอญัชลี  วงศทิม 

 ๒๖๖ นางสาวอญัชลี  หนามพรม 

 ๒๖๗ นางสาวอญัชลีพร  แจมใส 

 ๒๖๘ นางสาวอัฐญา  พงษรตัน 

 ๒๖๙ นางสาวอําภา  เล้ียงจําปา 

 ๒๗๐ นางอุษณี  สุทธ ิ

 ๒๗๑ นางสาวอุษาธิณี  ฤทธิเวช 

 ๒๗๒ นางเอมอร  เรืองจันทร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๓๒  ราย) 

 ๑ นายกริชไพบูลย  เปงเรือน 

 ๒ นายกฤษฎา  พรมทอง 

 ๓ นายกติติพงษ  ขอดเมชัย 

 ๔ นายกติิศักดิ์  คงชืน่จิต 

 ๕ นายขรรคชัย  แกวศร ี

 ๖ นายคงกฤช  สาระรกัษ 

 ๗ นายครรชิต  หินเพชร 

 ๘ นายจักรพันธุ  เวชกามา 

 ๙ นายชนพัฒน  บวังาม 

 ๑๐ นายชลทิศ  สุวรรณมาโจ 

 ๑๑ นายชัยภัทร  โทฮาด 

 ๑๒ นายชัยวฒัน  ปล่ังกลาง 

 ๑๓ นายชาญวิทย  คชพงษ 

 ๑๔ นายชุมพร  หนแูกว 

 ๑๕ นายชุมพล  กัณหา 

 ๑๖ นายณภัทรษกร  ทบัทิม 

 ๑๗ นายณรงคชัย  แจงเคลือบ 

 ๑๘ นายณรงคฤทธิ์  เกดิอุลิต 

 ๑๙ นายเดชา  วงศสงา 

 ๒๐ นายธวัชชัย  ผลอําไพ 

 ๒๑ นายธรีะยุทธ  จิตรตรีสินธุ 

 ๒๒ นายนพดล  จันทรสิงห 

 ๒๓ นายนพดล  ปญญาไว 

 ๒๔ นายประพันธ  ไมลาศร ี

 ๒๕ นายปรชีา  สาลีพันธ 

 ๒๖ นายปติ  บุญอิม่ 

 ๒๗ นายพิทักษ  นุศาสตรสังข 

 ๒๘ นายพิทักษพงษ  มูลขํา 

 ๒๙ นายภาระฎร  แดงวงศ 

 ๓๐ นายมนตร ี ไชยศิรนิทร 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๑ นายมรกต  สําเริงรัมย 

 ๓๒ นายวชริะ  ตราสุวรรณ 

 ๓๓ นายวรากร  เลิศปรีชา 

 ๓๔ นายวสันติ ์ สวางวรรณ 

 ๓๕ นายวัชรินทร  เหลาคม 

 ๓๖ นายวิทยา  เรียบรอยกิจ 

 ๓๗ นายวธิาน  บํารงุกิจเจรญิ 

 ๓๘ นายวิสุทธิ์  ถาวรประเสริฐ 

 ๓๙ นายเศกสิทธิ ์ บญุเอก 

 ๔๐ นายสันทดั  โชคเหมาะ 

 ๔๑ วาที่รอยตร ี สาธิต  เจริญศลิป 

 ๔๒ นายสุพจน  พานทอง 

 ๔๓ นายสุรชาติ  เทพสุภา 

 ๔๔ นายสุริยัน  พันธเพ็ง 

 ๔๕ นายอนวุัตร  สิงหการ 

 ๔๖ นายอัคราทิตย  มีจินดา 

 ๔๗ นายอุทิตย  ทิพยอุทัย 

 ๔๘ นายเอกภพ  นวลฝน 

 ๔๙ นายเอกราช  ทองแกว 

 ๕๐ นายเอกราช  นวลฝน 

 ๕๑ นายเอกราช  ไพบูลย 

 ๕๒ นางสาวกชพร  เผือกเดช 

 ๕๓ นางกนกวรรณ  มูลประเสรฐิ 

 ๕๔ นางกนกวรรณ  สาระศาลิน 

 ๕๕ นางกฤตพร  คงดํา 

 ๕๖ นางสาวกฤษณา  ธรรมประโชต ิ

 ๕๗ นางกญัจนชญา  มาจิตร 

 ๕๘ นางกญัญวรา  ทาศร ี

 ๕๙ นางสาวกญัหา  ศรีนอย 

 ๖๐ นางสาวกนัยาพร  สุรฉิาย 

 ๖๑ นางกาญจนา  แกวเจริญ 

 ๖๒ นางสาวกาญจนา  ขันยาว 

 ๖๓ นางสาวกาญจนา  วาวทอง 

 ๖๔ นางสาวกาญจนา  ศิริบตุร 

 ๖๕ นางกาญจนา  สุธรรมา 

 ๖๖ นางสาวกาญจนา  ออนสุวรรณ 

 ๖๗ นางสาวกาญดา  ตรงศริ ิ

 ๖๘ นางสาวกติตญิา  ภูฮะ 

 ๖๙ นางกติิพร  บญุปาน 

 ๗๐ นางสาวกุลนาถ  แจมจํารัส 

 ๗๑ นางสาวกุสุมา  ปทมสีแกว 

 ๗๒ นางเกษมศรี  บรรลือ 

 ๗๓ นางสาวเกษรินทร  นาร ี

 ๗๔ นางสาวเกษศรนิ  กาเมอืง 

 ๗๕ นางแกนจันทร  วงษสุวรรณ 

 ๗๖ นางสาวขนิษฐา  เปยมพัฒนพันธุ 

 ๗๗ นางขวญัใจ  พ่ึงพูล 

 ๗๘ นางสาวขวัญชนก  วิจิตรพันธ 

 ๗๙ นางสาวจรรยารักษ  มาตรา 

 ๘๐ นางสาวจันทรจิรา  ตาออน 

 ๘๑ นางสาวจันทรแรม  สายทอง 

 ๘๒ นางสาวจันทรา  เพ่ิมพูน 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๓ นางสาวจันทิมา  ชะตารุง 

 ๘๔ นางสาวจารณีุ  สอนสวัสดิ ์

 ๘๕ นางสาวจารณีุ  สอนสุภาพ 

 ๘๖ นางสาวจิตรา  จันทรขาว 

 ๘๗ นางจินตนา  กางแกว 

 ๘๘ นางสาวจิรวรรณ  ลิขิตโยธนิ 

 ๘๙ นางจิราพร  เลือดใหม 

 ๙๐ นางสาวจิราพร  วงษมณี 

 ๙๑ นางสาวจีรโชต ิ นิเวศน 

 ๙๒ นางจีรนันท  บุญสนัด 

 ๙๓ นางสาวจีราวรรณ  ตรงนติธิรรม 

 ๙๔ นางจุฑารตัน  มุขตา 

 ๙๕ นางเจนจิรา  กันทะเปง 

 ๙๖ นางเจนจิรา  รัสตนา 

 ๙๗ นางฉันทนา  ดวงแกว 

 ๙๘ นางสาวชนากานต  ทาํสงฆ 

 ๙๙ นางสาวชนาพร  พลายบัว 

 ๑๐๐ นางชนิดาภา  วิระศร ี

 ๑๐๑ นางสาวชมพูนุช  ฉ่ํารสวิทย 

 ๑๐๒ นางสาวชไมพร  จันทบุญ 

 ๑๐๓ นางสาวชลธิชา  ประวทิยรตัน 

 ๑๐๔ นางสาวชดิชนก  เอี่ยมโฉม 

 ๑๐๕ นางสาวชดิชล  แจมสุขใส 

 ๑๐๖ นางสาวชตุิมา  วงษแกว 

 ๑๐๗ นางสาวซอบรเียาะ  สุหลง 

 ๑๐๘ นางสาวซารีปะฮ  มะเซ็ง 

 ๑๐๙ นางซูรายา  สุวรรณชมภู 

 ๑๑๐ นางสาวญาณิศา  หนัชะนา 

 ๑๑๑ นางสาวฐติารีย  ณธีนนทปยวัฒน 

 ๑๑๒ นางสาวฐติิชญาณ  เพ่ิมผลสมบัต ิ

 ๑๑๓ นางสาวฐติิพรรณ  ริยะนา 

 ๑๑๔ นางสาวณัฏฐชญา  อุปทมุ 

 ๑๑๕ นางสาวณัฐชริดา  ทองบ ุ

 ๑๑๖ นางณิชากร  บอไทย 

 ๑๑๗ นางสาวดรรชน ี สนอง 

 ๑๑๘ นางดวงเดอืน  ประชานัย 

 ๑๑๙ นางสาวดวงฤทัย  แกวโพธิ ์

 ๑๒๐ นางสาวดารารัตน  ชัยสิทธิ ์

 ๑๒๑ นางสาวดาริกา  ขวญัอยูถาวร 

 ๑๒๒ นางตตญิา  บุณยาคม 

 ๑๒๓ นางสาวทยิดา  วงศาโรจน 

 ๑๒๔ นางสาวทัศนีย  มีงามด ี

 ๑๒๕ นางทิพยรตัน  แซล้ี 

 ๑๒๖ นางสาวทิพาพรรณ  วิมลศิลป 

 ๑๒๗ นางสาวทิวาพร  สาขาสุวรรณ 

 ๑๒๘ นางสาวธนรตัน  เมฆบตุร 

 ๑๒๙ นางสาวธนัญชนก  ศรีบวับาล 

 ๑๓๐ นางสาวธนาภรณ  จิตตสวาท 

 ๑๓๑ นางสาวธญัชนก  บรรดาศักดิ ์

 ๑๓๒ นางสาวธญัญาทิพย  ทิศสุวรรณ 

 ๑๓๓ นางนงนชุ  ฉิมนาคพันธุ 

 ๑๓๔ นางนงนชุ  อินทยารัตน 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๓๕ นางสาวนงลักษณ  ปญญาแปง 

 ๑๓๖ นางสาวนภาวรรณ  มวงรุง 

 ๑๓๗ นางสาวนฤมล  บวัเย็น 

 ๑๓๘ นางนันทนภัส  คําญา 

 ๑๓๙ นางสาวนนัธดิา  ทองเภา 

 ๑๔๐ นางสาวน้าํฝน  เอนแคน 

 ๑๔๑ นางนิชกานต  ชัยปน 

 ๑๔๒ นางสาวนติติยา  ทาสุวรรณ 

 ๑๔๓ นางนิตยา  สายสวัสดิ ์

 ๑๔๔ นางสาวนิพาภรณ  ทาํทอง 

 ๑๔๕ นางสาวนิภาพร  เตชา 

 ๑๔๖ นางสาวนิภาพร  มีศร ี

 ๑๔๗ นางสาวนริัตน  พริกคง 

 ๑๔๘ นางสาวนิษฐภรรดั  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๔๙ นางสาวนชุจรี  กลอมฤกษ 

 ๑๕๐ นางเนาวรตัน  กลองพุดซา 

 ๑๕๑ นางสาวโนรมา  ดอเลาะ 

 ๑๕๒ นางบญุรตัน  โกมลพันธ 

 ๑๕๓ นางบุษบา  ศรสูีงเนิน 

 ๑๕๔ นางสาวบหุลัน  บาํรุงชัย 

 ๑๕๕ นางปภัสรา  หงศวิลัย 

 ๑๕๖ นางสาวประทุมทิพย  สุธรรม 

 ๑๕๗ นางประไพ  เจนวิพากษ 

 ๑๕๘ นางประภาพรรณ  ไทยเจรญิ 

 ๑๕๙ นางประหยัด  งามสอาด 

 ๑๖๐ นางปราณี  เล็กสุภาพ 

 ๑๖๑ นางปราติมา  มีใส 

 ๑๖๒ นางปรียนุช  ลําภู 

 ๑๖๓ นางสาวปวันรัตน  กําแพงเพชร 

 ๑๖๔ นางสาวปวีณกร  กาศกระโทก 

 ๑๖๕ นางสาวปวีณา  หุนสาระ 

 ๑๖๖ นางสาวปทมา  เตียนจันทึก 

 ๑๖๗ นางสาวปาณิศา  ศริิหตัถกิจ 

 ๑๖๘ นางสาวปาลิตา  จรูญปญญามณี 

 ๑๖๙ นางสาวปยะนุช  ขนัธพล 

 ๑๗๐ นางสาวปยะพร  ฤกษงาม 

 ๑๗๑ นางสาวปญุยรตัน  คําใส 

 ๑๗๒ นางพนติา  เย็นวฒันา 

 ๑๗๓ นางสาวพรแกว  แกนอินทร 

 ๑๗๔ นางสาวพรทิพย  จันทรโม 

 ๑๗๕ นางสาวพรทิพย  มาสสุข 

 ๑๗๖ นางพรธิพา  ยะสุข 

 ๑๗๗ นางพรพรรณ  รอดขํา 

 ๑๗๘ นางพลับพลึง  หมูพยัคฆ 

 ๑๗๙ นางสาวพัชรนิทร  สุวรรณอนิทร 

 ๑๘๐ นางสาวพัชรนิทร  แสนศร ี

 ๑๘๑ นางสาวพัชรี  เกือ้กูลสง 

 ๑๘๒ นางสาวพารดีะ  ดอเลาะ 

 ๑๘๓ นางพิทยา  แสงด ี

 ๑๘๔ นางสาวพิมลมาศ  คงน้ํา 

 ๑๘๕ นางพิมสิตาพัชร  สิงหโคกกรวด 

 ๑๘๖ นางเพชรฑิรา  แสงศร ี



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๘๗ นางสาวเพ็ญนภา  จีนสายใจ 

 ๑๘๘ นางเพ็ญนภา  อักษรกุล 

 ๑๘๙ นางเพ็ญนิภา  นศุรีอนั 

 ๑๙๐ นางสาวเพ็ญศรี  เดชสิมา 

 ๑๙๑ นางไพวรรณ  ศิลาคม 

 ๑๙๒ นางภคพร  มาพร 

 ๑๙๓ นางภวติรา  พรหมสะโร 

 ๑๙๔ นางสาวภัทรสิรินทร  ทบัทมิ 

 ๑๙๕ นางสาวภาวนิ ี รัศม ี

 ๑๙๖ นางสาวภุมรนิ  ดอกมะขาม 

 ๑๙๗ นางมณฑชาต ิ แดงนอย 

 ๑๙๘ นางมนตตรา  ปยะชน 

 ๑๙๙ นางสาวมนตนิภา  บุญสุภา 

 ๒๐๐ นางสาวมยุรีย  ดิษฐนวล 

 ๒๐๑ นางสาวมัทนา  คุณเอนก 

 ๒๐๒ นางสาวมาลัย  หอมนวน 

 ๒๐๓ นางสาวมาลาตรี  ไกรยะสา 

 ๒๐๔ นางสาวมนิตรา  พอโท 

 ๒๐๕ นางมกุดา  วงศสถาน 

 ๒๐๖ นางสาวเมธาพร  ดวงชัยภูม ิ

 ๒๐๗ นางสาวยุพาพร  ขันผนึก 

 ๒๐๘ นางสาวเย็นฤดี  วิระษร 

 ๒๐๙ นางเยาวเรศ  คําวัง 

 ๒๑๐ นางสาวรจนา  มูลเมือง 

 ๒๑๑ นางรจรินทร  สกุลวงษ 

 ๒๑๒ นางสาวรวีวรรณ  มัน่ม ี

 ๒๑๓ นางสาวรอยพิมพ  แขวงรถ 

 ๒๑๔ นางสาวรอฮีบะ  สลีมิน 

 ๒๑๕ นางสาวระววิัลย  ยกเจรญิ 

 ๒๑๖ นางสาวรัชฎาวัลย  บุญช ู

 ๒๑๗ นางสาวรัชนี  คลองสารา 

 ๒๑๘ นางสาวรัชนี  โบราณประสิทธิ ์

 ๒๑๙ นางสาวรดัดาวรรณ  ไชยชวย 

 ๒๒๐ นางสาวรุงทิวา  ภาระจร 

 ๒๒๑ นางรุงนภา  ฟุงจันทึก 

 ๒๒๒ นางสาวรุงฤทัย  สิงหอยู 

 ๒๒๓ นางสาวรุงอรุณ  สงกา 

 ๒๒๔ นางสาวเรณู  ถาวรย่ิง 

 ๒๒๕ นางสาวลัดดา  แกวนอย 

 ๒๒๖ นางสาวลัดดา  คงประเสริฐ 

 ๒๒๗ นางลําจวน  วะสุรีย 

 ๒๒๘ นางวณิชนนัท  หวันสวะ 

 ๒๒๙ นางวนดิา  พันโน 

 ๒๓๐ นางสาววรนุช  ย่ิงยวด 

 ๒๓๑ นางสาววรรณนิสา  ฉมิพลายาลัย 

 ๒๓๒ นางสาววรรณวิสา  พุกแกว 

 ๒๓๓ นางวราภรณ  ทวีกูล 

 ๒๓๔ นางสาววชัรี  ทัสสะ 

 ๒๓๕ นางสาววนัทนา  เงนิคํา 

 ๒๓๖ นางวันเพ็ญ  สิงหแกว 

 ๒๓๗ นางสาววลันภัส  ศรีจันทร 

 ๒๓๘ นางสาววารุณี  เสียงดัง 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๓๙ นางวาสนา  สิงครธุ 

 ๒๔๐ นางสาววิภาดา  วงศวิเศษ 

 ๒๔๑ นางวิภารตัน  มะมิง 

 ๒๔๒ นางสาววิภาวดี  นามวิเศษ 

 ๒๔๓ นางสาววมิลพร  ขวัญเมือง 

 ๒๔๔ นางสาววิยะดา  ปองออย 

 ๒๔๕ นางสาววิลาสิน ี อดิจังหรดี 

 ๒๔๖ นางสาววไิลลักษณ  ทองทว ี

 ๒๔๗ นางสาววไิลลักษณ  ปุยะต ิ

 ๒๔๘ นางสาววรียา  มาลา 

 ๒๔๙ นางสาวศรีไพร  เหงาพรหมมินทร 

 ๒๕๐ นางสาวศศิกาญจน  นาเมือง 

 ๒๕๑ นางสาวศศิธร  จันทรแสง 

 ๒๕๒ นางศศิธร  ประเสรฐิศร ี

 ๒๕๓ นางศริิขวัญ  มงัคลากุล 

 ๒๕๔ นางสาวศริินทรา  ขาววรรณ 

 ๒๕๕ นางศริิพร  จันทรบูรณ 

 ๒๕๖ นางสาวศริิลักษณ  พูนเฉลียว 

 ๒๕๗ นางศกุลรตัน  พันธแกว 

 ๒๕๘ นางสาวศุภลักษณ  โสพรรณเมศ 

 ๒๕๙ นางสาวสกลสุภา  เพชรคําจันทร 

 ๒๖๐ นางสมจิต  จินาวัลย 

 ๒๖๑ นางสมาพร  ชูชวย 

 ๒๖๒ นางสาวสลิลทิพย  เรือนคํางาม 

 ๒๖๓ นางสาวสวรรค  นิละภา 

 ๒๖๔ นางสาวสอหนี  ทิ้งปากถ้ํา 

 ๒๖๕ นางสาวสายชล  เทพอบรมย 

 ๒๖๖ นางสาวสายฝน  อนิทน ุ

 ๒๖๗ นางสายสุดา  สุขออน 

 ๒๖๘ นางสาวสินนีุช  อยูสมบุญ 

 ๒๖๙ นางสาวสิรภัสสร  ทิพยเทียมพงษ 

 ๒๗๐ นางสิรกิุลพันธุ  ภูเขา 

 ๒๗๑ นางสาวสิรนิดา  ไตรยราช 

 ๒๗๒ นางสุกญัญา  ไชยเรอืน 

 ๒๗๓ นางสุกานดา  ศรโียธา 

 ๒๗๔ นางสาวสุขธานี  ตนิะนอย 

 ๒๗๕ นางสาวสุชานันท  เปล่ียนสินไชย 

 ๒๗๖ นางสาวสุดา  พรหมทอง 

 ๒๗๗ นางสาวสุธดิา  วงศวร 

 ๒๗๘ นางสุนันท  มหาจันทร 

 ๒๗๙ นางสาวสุนดิา  สมบัตเิปยม 

 ๒๘๐ นางสาวสุพรรณี  เดชชติ 

 ๒๘๑ นางสาวสุพัตรา  แสงระยับ 

 ๒๘๒ นางสุพาณี  พาหรุัตน 

 ๒๘๓ นางสุพาพร  ประทุมมา 

 ๒๘๔ นางสาวสุภาพร  กิ้มนวน 

 ๒๘๕ นางสุภาพร  สอนการ 

 ๒๘๖ นางสาวสุภาวด ี แตงดวง 

 ๒๘๗ นางสาวสุภาวด ี บญุแกว 

 ๒๘๘ นางสุภาวด ี สีทา 

 ๒๘๙ นางสาวสุมาลี  นาคสีทอง 

 ๒๙๐ นางสาวสุรภี  หลัดเกล้ียง 

 ๒๙๑ นางสาวสุรัชฎา  ปุนรบิรูณ 

 ๒๙๒ นางสาวสุรตัน  อรุณรตัน 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๙๓ นางสาวสุริณี  เที่ยงตรง 

 ๒๙๔ นางสาวสุรนิทร  เท่ียงตรง 

 ๒๙๕ นางสาวสุรีพร  เหล็กเพ็ชร 

 ๒๙๖ นางสุรีย  ไชยบุรมย 

 ๒๙๗ นางสาวสุวจี  กองสอนวิจิตร 

 ๒๙๘ นางสุวณี  ทองคาํ 

 ๒๙๙ นางสุวรรณี  ชนะพิมพ 

 ๓๐๐ นางสุวรรณี  พลมัน่ 

 ๓๐๑ นางสาวสุวชัรี  ชวาลา 

 ๓๐๒ นางสาวสุวมิล  แกวสุวรรณ 

 ๓๐๓ นางสาวสุวมิล  พ่ึงสมยา 

 ๓๐๔ นางสาวเสาวณีย  วิทยาเวช 

 ๓๐๕ นางสาวเสาวลักษณ  ขวญัแดง 

 ๓๐๖ นางสาวหทัยรัตน  แกวมงุคณุ 

 ๓๐๗ นางสาวหทัยรัตน  พิพัฒนรตันกุล 

 ๓๐๘ นางสาวหฤทัย  จีนพันธ 

 ๓๐๙ นางสาวหอมหวน  การะยศ 

 ๓๑๐ นางสาวเหมือนใจ  อนิทะขณีี 

 ๓๑๑ นางสาวอณัศยา  หมวกเมือง 

 ๓๑๒ นางอนัญญา  อุปนันท 

 ๓๑๓ นางสาวอนุสรณ  ไพนชุิต 

 ๓๑๔ นางสาวอภิญญา  ปนคง 

 ๓๑๕ นางอภิรมยฤดี  โสชัยยัน 

 ๓๑๖ นางสาวอภิษฎา  แทนจันทา 

 ๓๑๗ นางสาวอภิสรา  เมฆวัน 

 ๓๑๘ นางอรทัย  มูลหอม 

 ๓๑๙ นางอรทัย  ศิรวิัฒน 

 ๓๒๐ นางสาวอรวรรณ  วรรณศิลป 

 ๓๒๑ นางสาวอรอุมา  ศกัดิ์สง 

 ๓๒๒ นางสาวอรุณวรรณ  แกวกณัหา 

 ๓๒๓ นางออนตา  เสวยสุข 

 ๓๒๔ นางองัสนา  จักรแกว 

 ๓๒๕ นางสาวอัจฉราวด ี พัดขุนทด 

 ๓๒๖ นางสาวอัมพร  กัลปาว ี

 ๓๒๗ นางสาวอาภรณรัตน  พ้ืนนวล 

 ๓๒๘ นางสาวอําพร  จําปาโพธิ ์

 ๓๒๙ นางสาวอุบลรัตน  ฝาชัยภูม ิ

 ๓๓๐ นางสาวอุไรวรรณ  กุลธ ิ

 ๓๓๑ นางสาวอุไรวรรณ  หวานด ี

 ๓๓๒ นางสาวอุษา  ซื่อสัตย 

สํานักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๒  ราย) 

 ๑ นายกษิดิเ์ดช  ตระการศิรวิฒัน 

 ๒ นายกองเกียรติ์  ภูกําชัย 

 ๓ นายกัมปนาท  เพ่ิมพิพัฒน 

 ๔ นายธงชัย  ใจกลา 

 ๕ นายวรเวช  สุขคณา 

 ๖ นายวฒุิกร  อศัวสงคราม 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗ นายเสร ี นิยมเหมาะ 

 ๘ นายอภิวฒัน  รอดเรือง 

 ๙ นายอุดร  นอยเมืองเปลือย 

 ๑๐ นายเอกราช  ทองรักษ 

 ๑๑ นางสาวกชกร  บตุรลาด 

 ๑๒ นางจรรยา  พงษประสิทธิ ์

 ๑๓ นางสาวจันทมิา  อ่ําแจม 

 ๑๔ นางชวนชืน่  แววสวาง 

 ๑๕ นางสาวฐนิตา  คลองแคลว 

 ๑๖ นางสาวณัฐากาญจน  ทองแกว 

 ๑๗ นางธนภรณ  ฆารเจริญ 

 ๑๘ นางสาวธนัชชา  ธรรมปต ิ

 ๑๙ นางสาวนภัทชา  คงสัมฤทธิ ์

 ๒๐ นางสาวนศิานาถ  บวัทอง 

 ๒๑ นางเบญจวรรณ  มูลกาย 

 ๒๒ นางสาวปนัดดา  สําอางเอม 

 ๒๓ นางประภา  วังอุปดชา 

 ๒๔ นางสาวปวีณา  มะลิวัลย 

 ๒๕ นางสาวผองสี  ศรีธร 

 ๒๖ นางพีรญา  วงศตัง้ 

 ๒๗ นางสาวเพ็ญ  สืบสมบตั ิ

 ๒๘ นางสาวภัทรวัลล์ิ  ทรัพยแกวยอด 

 ๒๙ นางภิฤดี  จีรวรานนท 

 ๓๐ นางสาวระพีพรรณ  ทิพยสิงห 

 ๓๑ นางสาวลัดดา  สุนนทชัย 

 ๓๒ นางสาววรรณภา  ขันทอง 

 ๓๓ นางวัลยา  จีนสวัสดิ ์

 ๓๔ นางสาวสถติยภรณ  นาคสีด ี

 ๓๕ นางสาวสุกญัญา  พันตรแีสง 

 ๓๖ นางสุนันทา  ท่ังศร ี

 ๓๗ นางสาวสุพรศรี  ขวญัไกรศริิ 

 ๓๘ นางสาวสุพัตรา  ทองบ ุ

 ๓๙ นางอมรรตัน  หาวิรส 

 ๔๐ นางสาวอรทัย  ธรรมโยธิน 

 ๔๑ นางสาวอรพินท  สมัครมิ่ง 

 ๔๒ นางสาวอารี  วงศศรวีิทย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นางสาวนติยา  นิลไชย 

 ๒ นางสาวพัชรา  คาํปาแฝง 

 ๓ นางวรารัตน  เสมอหนา 

 ๔ นางอชริยา  ดาศร ี

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๑  ราย) 

 ๑ นายกติติพัฒน  กระแจะเจิม 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  พูนเกิด 

 ๓ นายขจรศักดิ์  เทนคําปราบ 

 ๔ นายจิตรทัศน  ทิพยภิบาล 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕ วาที่รอยตร ี ชนธญั  อนวิรรตน 

 ๖ นายชวสร  นกเดช 

 ๗ นายชัชวชัย  วนิชปรญิญากลุ 

 ๘ นายชาติ  เนาวพนานนท 

 ๙ นายชูชาติ  นภาดล 

 ๑๐ นายณวฒ  เจรญิหลาย 

 ๑๑ นายดนุช  เพชรธา 

 ๑๒ นายดฐิพล  มงคลธรรม 

 ๑๓ นายธนบดี  แกวสีปลาด 

 ๑๔ นายปติ  รุงเรือง 

 ๑๕ นายพาชัยยุทธ  ราหุละ 

 ๑๖ นายพิชัย  จีนทาไม 

 ๑๗ นายภัทรพล  เทพวงค 

 ๑๘ นายรพีพงศ  ภวภูตานนท 

 ๑๙ นายรัฐภัทร  ธนาวฒุ ิ

 ๒๐ นายวริทธิน์ันท  เสถียรภาพ 

 ๒๑ นายศักดิ์สิทธิ ์ กลํ่าโทก 

 ๒๒ นายสรศกัดิ ์ เชือ้เพ็ชร 

 ๒๓ นายสุกิจ  อมรมนัสวรกุล 

 ๒๔ นายสุทธิพันธุ  เชดิชูไชย 

 ๒๕ นายเสรมิชัย  ศรีงาม 

 ๒๖ นายอรรณพ  ลายพัฒน 

 ๒๗ นายเอก  แกวคง 

 ๒๘ นางสาวกอบกุล  บญุพา 

 ๒๙ นางสาวกิจติมา  แจมแสง 

 ๓๐ นางสาวกติติยา  ปุระดุก 

 ๓๑ นางสาวกุลนภา  จอยล่ี 

 ๓๒ นางสาวแกวขวญั  เกตุตระกูล 

 ๓๓ นางสาวชณภา  กติชูจิตรารมย 

 ๓๔ นางสาวชไมพร  ภักด ี

 ๓๕ นางณภัทร  ตรวีัชรากร 

 ๓๖ นางสาวณัฐกฤตา  ถาวราคม 

 ๓๗ นางทัศนวรรณ  ทรงอยู 

 ๓๘ นางสาวธดิารัตน  พลเชียงด ี

 ๓๙ นางนพรัตน  หยิบงามเจริญสุข 

 ๔๐ นางสาวนพิศฐา  ออนละออ 

 ๔๑ นางนภวรรณ  ออรุงโรจน 

 ๔๒ นางสาวนภัทร  คําพุฒ 

 ๔๓ นางสาวนภา  มารมย 

 ๔๔ นางสาวนธิินนัท  โยวราช 

 ๔๕ นางสาวนริัชญา  ปจจะวงค 

 ๔๖ นางสาวบัณฑิตา  พ้ืนแสน 

 ๔๗ นางสาวเบญจมาศ  ศารทูลพิทักษ 

 ๔๘ นางเบญจวรรณ  ศรีงาม 

 ๔๙ นางสาวปาณิสรา  รวยกร 

 ๕๐ นางสาวปยมาภรณ  จอนมา 

 ๕๑ นางสาวพจนา  ประดับศิลป 

 ๕๒ นางพรทิพย  แกวคง 

 ๕๓ นางพรสวรรค  สันทัด 

 ๕๔ นางสาวพวงผกา  นิสังกาศ 

 ๕๕ นางสาวพินนะรัฎ  รานไพร ี

 ๕๖ นางภัทรา  เล็กมณี 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๗ นางสาวมาริษา  นติยใหม 

 ๕๘ นางมนีา  ทูโคกกรวด 

 ๕๙ นางสาวรําไพพรรณ  บตุรปราณีเกษม 

 ๖๐ นางรญิญาภัทร  ทิปะณี 

 ๖๑ นางสาวรุจิรา  โพธวิรรณ 

 ๖๒ นางเรวดี  เลิศชัยวรกลุ 

 ๖๓ นางสาวลําพึง  เพชรเหล่ียม 

 ๖๔ นางสาววรรณวิษา  เลิศวิบลูยสุข 

 ๖๕ นางสาววชิชุพร  สุขเจริญ 

 ๖๖ นางสาววชิุดา  สุทธิจันทร 

 ๖๗ นางวิภาวรรณ  ทิพมาศ 

 ๖๘ นางสาวศริิพร  สุชาติพงศ 

 ๖๙ นางสจี  ซุนสุวรรณ 

 ๗๐ นางสาวสิรนิาถ  พิรุณสาร 

 ๗๑ นางสาวสุภาพร  คลายเกต ุ

 ๗๒ นางสาวสุภาพร  ฮามพิทักษ 

 ๗๓ นางสาวสุรางคนา  ราษฎรยินด ี

 ๗๔ นางสาวสุวรรณา  ประทุมสุวรรณ 

 ๗๕ นางหทัยรตัน  วฒันเศรษฐ 

 ๗๖ นางสาวหนูแปง  แกวปดชา 

 ๗๗ นางสาวอญัชลี  เสมสําอาง 

 ๗๘ นางอมัพิกา  เพชรเสถียร 

 ๗๙ นางอาริยา  สุวงศจันทร 

 ๘๐ นางอาริสรา  วิโรจนเพ็ชร 

 ๘๑ นางสาวอุทัยวรรณ  ไชยสอน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๐  ราย) 

 ๑ นายชูชาติ  มนปราณีต 

 ๒ นายรังษี  แยมวนัเพ็ง 

 ๓ นายอาทติย  นนทวิรตัน 

 ๔ นางสาวจิราภา  ปุระชะตา 

 ๕ นางชลฎา  ชืน่คลัง 

 ๖ นางสาวชามาศ  หวังสุด 

 ๗ นางสาวณัฐนันท  เพ็ญแข 

 ๘ นางสาวณิชาภัทร  เมืองงาม 

 ๙ นางเทพวรรณ  บูรณะถาวร 

 ๑๐ นางธนิกา  ทัศนภูมเิดชา 

 ๑๑ นางนงคราญ  พุมไมชัยพฤกษ 

 ๑๒ นางนิสา  ศรมีุกดา 

 ๑๓ นางสาวประทุมมา  พูลศรีสวัสดิ ์

 ๑๔ นางเพ็ญศร ี ศศิธร 

 ๑๕ นางสาวเยาวเรศ  ภูโต 

 ๑๖ นางสาวรดัเกลา  บินกาหมดั 

 ๑๗ นางสาวเรณู  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๘ นางลักคณา  โชติกิจภิวาทย 

 ๑๙ นางสาววรญา  โลมโคกสูง 

 ๒๐ นางสาววลัยพร  เวชประสิทธิ ์

 ๒๑ นางสาวสตรี  อะโนสา 

 ๒๒ นางสมจิตร  โคตรสมบัต ิ

 ๒๓ นางสาวสาคร  รักคงแกว 

 ๒๔ นางสาวสุธามาศ  ทองตะนนุาม 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๕ นางสาวสุนทรี  ปุนเจรญิสุข 

 ๒๖ นางสาวสุภาภรณ  ปาลคเชนทร 

 ๒๗ นางสุรวีรรณ  ธรรมพิธ ี

 ๒๘ นางสาวอนัญญา  รัตนเลิศ 

 ๒๙ นางสาวอรพิน  นันทผอง 

 ๓๐ นางอารีรตัน  เหมือนศรีไชย 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘  ราย) 

 ๑ นายณัฐสิทธิ์  ปานลิตร 

 ๒ นายยุทธนา  ตนัเจรญิ 

 ๓ นายวรพจน  ศิรธิรรมศักดา 

 ๔ นายสุรจิต  ปานกล่ินพุด 

 ๕ นางชนันตา  ภูคง 

 ๖ นางสาวชลพิชฌาย  ตันเจรญิ 

 ๗ นางสาวทิพวรรณ  รุงเรือง 

 ๘ นางสาวนลวรรณ  เหมะอนนัตะวงศ 

 ๙ นางสาวนัททพร  บุญกอบ 

 ๑๐ นางสาวบญุเรอืง  สรอยวิทยา 

 ๑๑ นางสาวบญุศิรริัตน  หมกคลาย 

 ๑๒ นางสาวปทมา  เอี่ยมหน ู

 ๑๓ นางสาวปยะลักษณ  เอกชนก 

 ๑๔ นางสาวเพชรา  ศิลป 

 ๑๕ นางสาวภาวนิี  ศรบีุญขาม 

 ๑๖ นางสาวสุน ี เหมราช 

 ๑๗ นางสาวสุภาวดี  แสนวงษ 

 ๑๘ นางสาวอัจฉราวด ี ไชยประสิทธิ ์

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางสาวกัณฑมาส  วงษประดิษฐ 

 ๒ นางจินตนา  ศิลาคุปต 

 ๓ นางสาวสุภาวดี  ศรีอุทก 

กระทรวงคมนาคม 

กรมเจาทา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายชูชาติ  สุนเจริญ 

 ๒ นายวศนิ  บูแกว 

 ๓ นางสาวจิดาภา  แยมเพชร 

 ๔ นางสาวพณิชชา  คงอินทร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายรังสิวฒุิ  โสะหาบ 

 ๒ นางสาวดวงใจ  สายสมุทร 

 ๓ นางสาวยุพิน  แสวงเวช 


