
 หนา   ๑๕๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายชัยชนะ  ยะชัยศรี 

 ๒ นายบุญมี  ศรีโพธิ์ 

 ๓ นายประสิทธิ์  ผองภักต 

 ๔ นายพยงค  อิ่มทองนุช 

 ๕ นายยุทธการ  ยวงหิรัญ 

 ๖ นายวิชิต  ตระการจันทร 

 ๗ นายสมยศ  ดอกบัว 

 ๘ นายสมอาจ  เสนคราม 

 ๙ นางสาวประไพ  พินิจ   

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายวรพต  สุขศรีเนตร 

 ๒ นายเอกราช  บุญปลูก 

 ๓ นางสาวดวงจันทร  ประโมทัง 

 ๔ นางอุดมรัตน  สิงหสิกุล 

กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐  ราย) 

 ๑ นายกําจัด  นวมงาม 

 ๒ นายโกสินธ  พุทธโม 

 ๓ นายจรัญ  วงศหงษ 

 ๔ นายณัฏฐ  ฝายบุญยืน 

 ๕ นายธนกฤต  กิ่งโพธิ์ 

 ๖ นายนคร  สุวรรณลา 

 ๗ นายบรรพต  สีระสา 

 ๘ นายประสิทธิ์  มั่นแยม 

 ๙ นายพงษศิริ  แหวนทองคํา 

 ๑๐ นายมนตรี  สุขเสงี่ยม 

 ๑๑ นายวรพงศ  วชิรพันธ 

 ๑๒ นายวีระ  อุดมพานิช 

 ๑๓ นายวีระพงศ  ศรีนวล 

 ๑๔ นายศักดิ์ชัย  บุญอนันต 

 ๑๕ นายสมเกียรติ  เบาทอง 

 ๑๖ นายสมเดช  สิทธิมงคล 

 ๑๗ นายองอาจ  พัฒโนทัย 

 ๑๘ นายอมฤต  กิจพัฒนกุล 

 ๑๙ นายอรัญ  มิตรสนิท 

 ๒๐ นายอํานวย  จันทรรอด 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๓  ราย) 

 ๑ นายกลาณรงค  แกวระวัง 

 ๒ นายกัณฑอเนก  พงศจิราเดชโชติ 

 ๓ นายกําพล  พุกพาน 

 ๔ นายกิตติศักดิ์  ตัณฑสิทธิ์ 

 ๕ นายเกียรติบดินทร  เพงพิศ 

 ๖ นายโกมินทร  อุตพัน 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗ นายจํานงค  เอี่ยมสาย 

 ๘ นายจิตรภาณุ  สุขเหม 

 ๙ นายเจริญ  เครือรักษ 

 ๑๐ นายใจเพชร  ศรีมูลเมือง 

 ๑๑ นายชม  กาญจนศิริวณิช 

 ๑๒ นายชะโอด  ปอมเจริญ 

 ๑๓ นายเชิญ  ปประกาย 

 ๑๔ นายโชคชัย  กกทองหลาง 

 ๑๕ นายไชยา  ศรีกรินทร 

 ๑๖ นายณรงค  ญาณศิริ 

 ๑๗ นายณรงค  ดีแกว 

 ๑๘ นายดิลก  สินธุนาวา 

 ๑๙ นายทรงเวทย  ปานภูมิ 

 ๒๐ นายบํารุง  จันทรขาว 

 ๒๑ นายบุญกอง  ผาสิน 

 ๒๒ นายบุญชวย  โชคประทานทวี 

 ๒๓ นายบุญชวย  อุทธี 

 ๒๔ นายบุญเพ็ง  ภิญญา 

 ๒๕ นายบุญเลิศ  เสาสูง 

 ๒๖ นายบุญเลิศ  แสนสุข 

 ๒๗ นายบุญสี  พิหูสูตร 

 ๒๘ นายประโยชน  พนมมรรค 

 ๒๙ นายประสิทธิ์  ขําศิริ 

 ๓๐ นายประสิทธิ์  ศรีกุล 

 ๓๑ นายประเสริฐ  วงษหาญ 

 ๓๒ นายปญจะพล  ทิพรัตน 

 ๓๓ นายปญญา  ศรวณียกุล 

 ๓๔ นายพสิษฐ  ใจมั่น 

 ๓๕ นายพิทักษ  ไทชนบท 

 ๓๖ นายพิมล  ทิวะพล 

 ๓๗ นายพูลศักดิ์  เจดีย 

 ๓๘ นายเพ่ิมพูน  ไชยชนะ 

 ๓๙ นายไพรัตน  สุขโรจน 

 ๔๐ นายไพริน  จีนออน 

 ๔๑ นายภัทรกิจ  คุมเนตร 

 ๔๒ นายมาโนช  บํารุงวัฒนะ 

 ๔๓ นายไม  พันเสนา 

 ๔๔ นายยอดชาย  บุญเจริญ 

 ๔๕ นายเล็ก  สกุลจีน 

 ๔๖ นายวัตนชัย  ไกรนรา 

 ๔๗ นายวิชาญ  เล็กสุวัฒน 

 ๔๘ นายวิเชียร  คําหมอน 

 ๔๙ นายวิรัตน  ธงศรี 

 ๕๐ นายศรีวรรณ  นวลคํา 

 ๕๑ นายศักรินทร  จรจอม 

 ๕๒ นายสงคราม  มณีวงษ 

 ๕๓ นายสนุ  จันทขัมมา 

 ๕๔ นายสมนึก  ไทรทวม 

 ๕๕ นายสมบัติ  โพธิ์มั่น 

 ๕๖ นายสมบูรณ  เนียมสวัสดิ์ 

 ๕๗ นายสมพงษ  จันทา 

 ๕๘ นายสมศักดิ์  รอดบํารุง 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๙ นายสามารถ  จักรนอย 

 ๖๐ นายสิทธิโชค  ไชยสุข 

 ๖๑ นายสุเกียรติ  โพคํา 

 ๖๒ นายสุชาติ  พวงมาลัย 

 ๖๓ นายสุชาติ  แววดี 

 ๖๔ นายสุเชษฐ  แซมเพชร 

 ๖๕ นายสุทธิพงษ  เทียบดารา 

 ๖๖ นายสุพจน  นอกกระโทก 

 ๖๗ นายสุพจน  ฤทธิ์ทา 

 ๖๘ นายสุพจน  ฤทธิ์ผาด 

 ๖๙ นายเสริมพล  ศาสนสุพิน 

 ๗๐ นายองอาจ  อานุภาพ 

 ๗๑ นายอนุชา  ลักษณะสุต 

 ๗๒ นายอนุวัฒน  สุรปยวงศ 

 ๗๓ นายอํานาจ  ก๋ํารามัญ 

 ๗๔ นายอุดม  ผิวหอม 

 ๗๕ นางฉันทนา  เกตุกลับ 

 ๗๖ นางชญาภา  จันทรธานี 

 ๗๗ นางชูศรี  หวางเพียร 

 ๗๘ นางดาวรินทร  ชวลิต 

 ๗๙ นางถิราพร  พูนสูงเนิน 

 ๘๐ นางปราการ  ปวงแกว 

 ๘๑ นางศศินิภา  เวียงโอสถ 

 ๘๒ นางสายชล  ศันสนะพิทยากร 

 ๘๓ นางสาวสําเนียง  แสงไกร   

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๓  ราย) 

 ๑ นายกานตพงศ  เธียรปญญาย่ิง 

 ๒ นายเกษม  มณีเรือง 

 ๓ นายแกน  กุดวงศแกว 

 ๔ นายคงณฤทธิ์  บุญมาติด 

 ๕ นายจรูญ  จันทรนิยม 

 ๖ นายชาตรี  บุตรนุช 

 ๗ นายชํานาญ  ชังขํา 

 ๘ นายทวีศักดิ์  รัตนไชยวงศ 

 ๙ นายทองตวน  แสนอาทิตย 

 ๑๐ นายนรัณ  จันพิพิศ 

 ๑๑ นายประพันธศักดิ์  ทางนะที 

 ๑๒ นายพะเยาว  ศรีอนันต 

 ๑๓ นายพินิตย  ประมูลทรัพย 

 ๑๔ นายเพียร  พรรณศิริ 

 ๑๕ นายวารินทร  ศรีดี 

 ๑๖ นายวินัย  พันธศรี 

 ๑๗ นายวิระพงษ  แสงคําไพ 

 ๑๘ นายวิรัตน  บุตรดํารง 

 ๑๙ นายวีระศักดิ์  มุดกระโทก 

 ๒๐ นายไวพจน  มูลธิโต 

 ๒๑ นายศุภกร  เสวตบุตร 

 ๒๒ นายสมนึก  พัฒนะสมบูรณ 

 ๒๓ นายสมบัติ  สีทาหนุน 

 ๒๔ นายสมพงค  มณีชวง 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๕ นายสมพร  สุขประเสริฐ 

 ๒๖ นายสมยศ  แกวเก็บ 

 ๒๗ นายสันติ  ตายเพ็ชร 

 ๒๘ นายสิงหทอง  นะทร 

 ๒๙ นายสุพจน  บุญมาเลิศ 

 ๓๐ นายสุวัฒน  อรุณสวัสดิ์ 

 ๓๑ นายหะแซ  บินเซะ 

 ๓๒ นายหัถชัย  พิบูลย 

 ๓๓ นางสาวพัชริน  นาสวน 

 ๓๔ นางสาวพิลาศลักษณ  ระวิวรรณ 

 ๓๕ นางเพียงใจ  นวมงาม 

 ๓๖ นางมณีเนตร  หนูเนื้อ 

 ๓๗ นางวันทอง  ศรศิลป 

 ๓๘ นางศิริพร  บุญมีรอด 

 ๓๙ นางสาวศิริพร  ศิริรัตน 

 ๔๐ นางสาวสุภารัตน  บุษมงคล 

 ๔๑ นางเสาวลักษณ  มณเฑียรรัตน 

 ๔๒ นางสาวอาภัสรา  สุนทรทวม 

 ๔๓ นางอารมณ  จีนออน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายเกียรติศักดิ์  บุญทอง 

 ๒ นายดํารงค  บุตรหาญ 

 ๓ นายปรีชา  สุขสีเสน 

 ๔ นายพงษพันธุ  ฤทธิ์มนตรี 

 ๕ นายสุธี  ฤทธิรักษ 

 ๖ นายสุรสิทธิ์  คงคลอด 

 ๗ นางสมจิต  คงนิล 

 ๘ นางสุภารัตน  เสือเทศ 

 ๙ นางสาวเอมอร  คงจินดามุนี 

กรมการพัฒนาชุมชน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายเกริกฤทธิ์  กลางพรหม 

 ๒ นายจรูญศักดิ์  มหายศนันท 

 ๓ นายธรรมกร  ธรรมสาร 

 ๔ นายประหยัด  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๕ นายมานะ  หาวหาญ 

 ๖ นายสนั่น  พรหมเกิด 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๕  ราย) 

 ๑ นายขรรคชัย  เจริญวงศลิขิต 

 ๒ นายจรัล  มวงไหมทอง 

 ๓ นายชาตรี  สังขทองงาม 

 ๔ นายเชิดพงศ  ย้ิมสงบ 

 ๕ นายณรงค  สุริวงษ 

 ๖ นายทวีศักดิ์  ชอมณี 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗ นายธานินทร  นิลโขง 

 ๘ นายพนมกร  แกวเปย 

 ๙ นายไพรัตน  นุมตี่ 

 ๑๐ นายมงคล  ชออุบล 

 ๑๑ นายมนตรี  พุกกะรัต 

 ๑๒ นายมนูญ  เวชสาร 

 ๑๓ นายมนตรี  พุกกะรัต 

 ๑๔ นายมานัส  ฉายาวาท 

 ๑๕ นายวรวุฒิ  บุญจุบัน 

 ๑๖ นายวิทยา  กันพิบูลย 

 ๑๗ นายศักดิ์ดา  ศิริสมบัติ 

 ๑๘ นายเศรษฐพงษ  สุมณฑา 

 ๑๙ นายสมคิด  พองพงษศรี 

 ๒๐ นายสมพงษ  หมั่นดี 

 ๒๑ นายสมพงษ  ใจสุดา 

 ๒๒ นายสมศักดิ์  จันทรควง 

 ๒๓ นายสันติ  อุทธา 

 ๒๔ นายอภิรมย  แสนสนธิ์ 

 ๒๕ นายอมร  พวงทอง   

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายภัทราวุธ  พยัคฆวงค  ๒ นางเสาวนีย  เบามูลตรี 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายณัฐพงษ  ทรงสีสด  ๒ นายอดิศักดิ์  พุมโพธิ 

กรมท่ีดิน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๕  ราย) 

 ๑ นายจีระ  เต็มตาวงษ 

 ๒ นายชวฤทธิ์  ปานเพ็ชร 

 ๓ นายณรงค  แสงสาง 

 ๔ นายณัฐพงษ  ทองอยู 

 ๕ นายธนบดินทร  โอนสูงเนิน 

 ๖ นายธราพงษ  พันธุแกว 

 ๗ นายธีรกุล  สุวรรณสุข 

 ๘ นายนิคม  ทิพสุภา 

 ๙ นายนิยม  สุขเจริญ 

 ๑๐ นายบุญชวย  คชเรนทร 

 ๑๑ นายบุญนํา  มาเจริญ 

 ๑๒ นายประจันทร  วามะขันธ 

 ๑๓ นายประเสริฐ  ปญญาวงค 

 ๑๔ นายพนา  แสงออน 

 ๑๕ นายไพฑูรย  เรืองขจร 

 ๑๖ นายยุทธ  ยศเปง 

 ๑๗ นายรุงโรจน  ศุภฤกษพรชัย 

 ๑๘ นายวรนพ  มโนนพเกลา 



 หนา   ๑๖๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๙ นายสมพร  ใจบุญ 

 ๒๐ นายสวัสดิ์  วงษเพ็ชร 

 ๒๑ นายสุดชาย  เชาวประเสริฐ 

 ๒๒ นายสุภี  พิมพสมโภชน 

 ๒๓ นายสุวิทย  โกอินตะ 

 ๒๔ นายโสภณ  บุตรโท 

 ๒๕ นายอุทร  มานิตย   

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙  ราย) 

 ๑ นายโกมินทร  สุขะพะวงษ 

 ๒ นายเซียง  เสียงเพราะ 

 ๓ นายณรงค  กนกศรีขริน 

 ๔ นายถง  จิณะกับ 

 ๕ นายทองแยม  ศรีรักษ 

 ๖ นายธวัชชัย  คําจีน 

 ๗ นายบรรจง  สุขสุยนต 

 ๘ นายบุญชวย  เพ็ชรพินิจ 

 ๙ นายไป  สุวรรณสนธิ์ 

 ๑๐ นายเผชิญ  วิญญา 

 ๑๑ นายพรสิทธิ์  วงศษาพาน 

 ๑๒ นายมานะ  ปดถาสาย 

 ๑๓ นายสงคราม  พลฤทธิ์ 

 ๑๔ นายสมชาย  ยันตทอง 

 ๑๕ นายสัมพันธ  ใจกอง 

 ๑๖ นายสําเริง  ประสงคเงิน 

 ๑๗ นายสุทธิพงศ  แพงสุภา 

 ๑๘ นายสุพร  สุวรรณสนธิ์ 

 ๑๙ นายอดุลย  สิริพลายเล็ก   

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๑  ราย) 

 ๑ นายกัมปนาท  โชติอน 

 ๒ นายจรัลพงษ  ชัยจันทร 

 ๓ นายจรินทร  ชัยหาญ 

 ๔ นายชาญชัย  หอหุมดี 

 ๕ นายนัตฐิวุฒิ  อัศวภูมิ 

 ๖ นายบรรจง  ชํานาญ 

 ๗ นายประจวบ  โพธิ์กิ่ง 

 ๘ นายประชา  เพียรนิยมรัตน 

 ๙ นายประเสริฐ  ซองเหล็กนอก 

 ๑๐ นายพัฒนา  นันตะเคน 

 ๑๑ นายวิชวน  ตุมหอม 

 ๑๒ นายศรกฤษณ  สุนัติ 

 ๑๓ นายสมศักดิ์  แกวศรี 

 ๑๔ นายสิทธิโชค  อุณหฤกษ 

 ๑๕ นายสุชาติ  เลขะพาศ 

 ๑๖ นายหฤษฎ  แกวหนู 

 ๑๗ นางสาวเนตรทิพย  บุญมา 

 ๑๘ นางปริยากร  จินดานิล 

 ๑๙ นางวิมลศรี  เจริญชัย 

 ๒๐ นางศุภัคชญา  คงคูณ 

 ๒๑ นางสาวสุพรรณี  สนนิ่ม 



 หนา   ๑๖๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๒  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  ศิริโยธา 

 ๒ นายกุศล  คําใส 

 ๓ นายเกษม  วรรณทอง 

 ๔ นายไข  เกื้อมิตร 

 ๕ นายจักรกฤษ  สถิตรัชตสถาพร 

 ๖ นายจํานงค  วรรณยศ 

 ๗ นายชัยวัฒน  ปญญาสุวรรณ 

 ๘ นายชาตรี  สุวรรณรงค 

 ๙ นายณัฐพงษชัย  เวชชธรรม 

 ๑๐ นายดวง  ธีรศาสตร 

 ๑๑ นายเดชา  ชุมชวย 

 ๑๒ นายไตรดา  สุขนันท 

 ๑๓ นายถาวร  เย็นสบาย 

 ๑๔ นายทศพล  เกียรติศรีสิริ 

 ๑๕ นายทอง  หัวนา 

 ๑๖ นายทองเล่ือน  เมืองซอง 

 ๑๗ นายนพรุจ  สิทธิรักษ 

 ๑๘ นายบรรลัง  ปะกานะภูเต 

 ๑๙ นายบุญสง  สิงหทอง 

 ๒๐ นายปฏิภาณ  ทัพซาย 

 ๒๑ นายประสาร  เดชหาญ 

 ๒๒ นายพิศิษฐ  มหา 

 ๒๓ นายมะหะมะ  กาเดร 

 ๒๔ นายลพธ  หมานบุญ 

 ๒๕ นายวรจักร  สุวรรณไชยรบ 

 ๒๖ นายวัชระ  วัชเรนทรสุนทร 

 ๒๗ นายวิชัย  สําราญบํารุง 

 ๒๘ นายวินัย  เมฆขยาย 

 ๒๙ นายสบุลเลาะ  สาหมัด 

 ๓๐ นายสมคิด  แยกงูเหลือม 

 ๓๑ นายสมนึก  อินไชยา 

 ๓๒ นายสมพงษ  สรอยศรีสุวรรณ 

 ๓๓ นายสมศักดิ์  ทองดี 

 ๓๔ นายสมัย  เทศสาย 

 ๓๕ นายสฤษดิ์  กันทะพันธ 

 ๓๖ นายสัญญา  นอยผล 

 ๓๗ นายสําเนียง  คําอาย 

 ๓๘ นายสินธพ  พระศรี 

 ๓๙ นายสี  ไผปอง 

 ๔๐ นายสุขสันต  มุลศรี 

 ๔๑ นายสุธรรม  พรหมมาณพ 

 ๔๒ นายสุบิล  เลิกนอก 

 ๔๓ นายสุพจน  ศรีภักดี 

 ๔๔ นายสุรศักดิ์  ธรรมศร 

 ๔๕ นายสุวรรณ  เลิศศิริ 

 ๔๖ นายโสภณ  นันทะชมภู 

 ๔๗ นายอนันตชัย  เมหิ 

 ๔๘ นายอนุชา  บุญพิมพ 

 ๔๙ นายอภิวัฒน  ชาติไทย 

 ๕๐ นายอํานวย  อินตะสืบ 

 ๕๑ นายอุทัย  พลับอินทร 

 ๕๒ นายอุทาน  แบบทอง 



 หนา   ๑๖๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๐  ราย) 

 ๑ นายกําพล  โพธิ์งาม 

 ๒ นายเกษมสันต  มนตรีโพธิ์ 

 ๓ นายเกียรติศักดิ์  อนุรักษนา 

 ๔ นายคมกริช  ศรีเกิด 

 ๕ นายคมสัน  อินตะรัตน 

 ๖ นายคุณากร  เจริญผล 

 ๗ นายจํานงค  อินทรชวย 

 ๘ นายจํารูญ  เมษสุวรรณ 

 ๙ นายจําลอง  พรหมพิชัย 

 ๑๐ นายฉัตรชัย  พันธุหนอง 

 ๑๑ นายชัยวัฒน  เขียวนนท 

 ๑๒ นายชัยวิทย  คุยเจริญ 

 ๑๓ นายเดชา  หาชา 

 ๑๔ นายถนอม  ศรีจันทร 

 ๑๕ นายนพพล  พิมพประจักษ 

 ๑๖ นายนาวิน  ศรีสมบุญ 

 ๑๗ นายนิวัฒน  สุนทรวาที 

 ๑๘ นายนุกูล  พวงทวี 

 ๑๙ นายบรรจง  แยมกล่ิน 

 ๒๐ นายประพันธ  ขานพุทรา 

 ๒๑ นายประสาน  ลิขิตวัฒนกิจ 

 ๒๒ นายปญญา  สีหะราช 

 ๒๓ นายพงษเจริญ  โพธิพิบูลย 

 ๒๔ นายพิชิตศักดิ์  เดชบุญ 

 ๒๕ นายพิเชฏฐ  แซอึ้ง 

 ๒๖ นายพิษณุ  ศรีภักดี 

 ๒๗ นายมาโนช  เนติธรรมกุล 

 ๒๘ นายเยาว  อินทจักร 

 ๒๙ นายวิทยา  โพธิ์ละคร 

 ๓๐ นายวิศณุกร  แกวคร่ําทอง 

 ๓๑ นายศักดิ์ชาย  พวงจันทร 

 ๓๒ สิบตรี  ศรีเนตร  ใจคํา 

 ๓๓ นายสมทบ  นิลพรหม 

 ๓๔ นายสมพงษ  คุมรอบ 

 ๓๕ นายสมภพ  นันทรักษ 

 ๓๖ นายสมศักดิ์  ปอยไหม 

 ๓๗ นายสมศักดิ์  พุทธิวงศ 

 ๓๘ นายสําเรียง  แสงเดือนเพ็ญ 

 ๓๙ นายสุเทพ  เคหา 

 ๔๐ นายสุเทพ  ชัยหาญ 

 ๔๑ นายสุริยะ  ดําพิทักษ 

 ๔๒ นายสุวรรณ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๔๓ นายสุวรรณ  กาฬภักดี 

 ๔๔ นายสุวีระ  โพนเกาะ 

 ๔๕ นายเสริม  พรหมนวล 

 ๔๖ นายอนันต  มณี 

 ๔๗ นายอนันต  รัตนพันธุจักร 

 ๔๘ นายอนิรุทธ  ดวงสุภา 

 ๔๙ นายอุดม  ขัดสีใส 

 ๕๐ นายอุดมศักดิ์  สุขแกว 



 หนา   ๑๖๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๘  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎางค  สยามา 

 ๒ นายกิตติ  ศรีกรินทร 

 ๓ นายเกรียงศักดิ์  กีรติกานตสกุล 

 ๔ นายเกียรติพงษ  ชินสมบูรณกิจ 

 ๕ นายไกรวุฒิ  แกวชวย 

 ๖ นายคงเดช  เชื้อสีนนตรี 

 ๗ นายจักรกฤษณ  ทิพยธรรม 

 ๘ นายจันทรเกษม  นามวันทา 

 ๙ นายจิรัฎฐ  วงศชูพันธ 

 ๑๐ นายชลอ  เขียวเพ็ช 

 ๑๑ นายชูเกียรติ  กฐินทอง 

 ๑๒ นายณพมนัส  เย็นใจ 

 ๑๓ นายตรัยวุฒิ  วิชัยธวัช 

 ๑๔ นายทวีศักดิ์  มาดี 

 ๑๕ นายธวัช  บัวเกษร 

 ๑๖ นายธวัชชัย  ทาวิรัตน 

 ๑๗ นายธีรวัฒน  ไมตรีสวัสดิ์ 

 ๑๘ นายบรรทม  บุญมานอย 

 ๑๙ นายปพน  แผผล 

 ๒๐ นายปภณ  แหนคํา 

 ๒๑ นายประถม  ชัยมงคล 

 ๒๒ นายประสิทธิ์  แกวเพชร 

 ๒๓ นายพงษทร  บุญชุมใจ 

 ๒๔ นายพรลภัส  ยอดสวัสดิ์ 

 ๒๕ นายพิชัย  ฉิมผกา 

 ๒๖ นายพิเชษ  ลีละรัชต 

 ๒๗ นายพิบูลชัย  เหมืองทอง 

 ๒๘ นายพิษณุ  ชํานาญศรี 

 ๒๙ นายไพ  ทรงจอหอ 

 ๓๐ นายไพโรจน  แสงแจม 

 ๓๑ นายวรัญชัย  หนูบุญ 

 ๓๒ นายวสันต  แสงมณี 

 ๓๓ นายวัชรินทร  พระแกว 

 ๓๔ นายวินัย  เมืองกระจาง 

 ๓๕ นายวิรัตน  ชนะจิตต 

 ๓๖ นายวิษณุ  หลําเบ็ลสะ 

 ๓๗ นายเวียง  โกมลตรี 

 ๓๘ นายสมสถิตย  ถิตยกุล 

 ๓๙ นายสวัสดิ์  จุมพลสวัสดิ์ 

 ๔๐ นายสันติ  ถอนโพธิ์ 

 ๔๑ นายสุชีพ  แกวนพรัตน 

 ๔๒ นายสุบรรชา  สาริพัฒน 

 ๔๓ นายสุวิสิทธิ์  หนูแบน 

 ๔๔ นายอภิชิต  ขันทอง 

 ๔๕ นายอรรณพ  คลายหิรัญ 

 ๔๖ นายอัมพร  ทวิสุวรรณ 

 ๔๗ นายอิทธิพล  ทองทาฉาง 

 ๔๘ นายอุทัย  ราชเรืองศรี 



 หนา   ๑๖๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายการุณ  เอ็งสุวรรณ 

 ๒ นายจรัญ  มณีโชติ 

 ๓ นายจันทรตรี  กิ่งแกว 

 ๔ นายชยณัฐ  อาชะนะชัย 

 ๕ นายชัยรัตน  นวลแตง 

 ๖ นายประกอบ  สีนาค 

 ๗ นายมนตรี  มณีเพชร 

 ๘ นายวรเทพ  ล้ินทอง 

 ๙ นายสุจริต  กฤษณจินดา 

 ๑๐ นายสุธรรม  หนูมณี 

 ๑๑ นายอรรถพงษ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๑๒ นายอํานวย  ทรัพยสิน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๐  ราย) 

 ๑ นายจตุพร  ธนะสีลังกูร 

 ๒ นายเจาพระยา  ลุนลา 

 ๓ นายชลอ  ภูเดช 

 ๔ นายเชาวลิต  ตรียัง 

 ๕ นายณรงค  มาลี 

 ๖ นายเดช  กงพลี 

 ๗ นายบัณฑิต  ไวยธิรา 

 ๘ นายบุญธรรม  บัวเกิด 

 ๙ นายบุญศรี  แสวงดี 

 ๑๐ นายปญญา  ใจผอง 

 ๑๑ นายเผชิญ  หวานคําพร 

 ๑๒ นายไพฑูรย  ซื่อตรง 

 ๑๓ นายเล็ก  ตรีมงคล 

 ๑๔ นายสมบัติ  ชื่นอุทัย 

 ๑๕ นายสมศักดิ์  เอี่ยมอําพันธ 

 ๑๖ นายสิทธิชัย  กุลนันทกานต 

 ๑๗ นายอนุชา  ทวีวรรณ 

 ๑๘ นางสาวนัทธมน  บุญเปลง 

 ๑๙ นางสาวเพ็ญแข  ปลอดทอง 

 ๒๐ นางอรุณศรี  ธรรมสวัสดิ์ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙  ราย) 

 ๑ นายจิรายุ  บุญรอดรักษ 

 ๒ นายชิตพล  ไหมทอง 

 ๓ นายชูศักดิ์  คมขํา 

 ๔ นายประมาณ  สาพิมพ 

 ๕ นายพิชัย  ทองสุข 

 ๖ นายมงคล  จุลทะเส 

 ๗ นายมานพ  สุขโข 

 ๘ นายมานะ  พ่ึงบุญลือ 

 ๙ นายมานะ  เหลาเปย 

 ๑๐ นายศจิษฐา  เรืองตาตะ 

 ๑๑ นายสมจินต  จิตรภักดี 

 ๑๒ นายสมชาย  แยมทรัพย 



 หนา   ๑๖๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๓ นายสุรเชษฐ  ภูสุด 

 ๑๔ นายสุริยงค  วงศโพธิพันธ 

 ๑๕ นายสุริยา  ชนกกานต 

 ๑๖ นางกมลวรรณ  ผิวสอาด 

 ๑๗ นางวันเพ็ญ  คําพร 

 ๑๘ นางสมใจ  ทรัพยสิน 

 ๑๙ นางสุพรรณา  ศรแกวดารา   

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายวราพันธ  แนงแหยม 

กรมการปกครอง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางนิรังษิยา  ยาบ ี

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายชูชาติ  เพชรสุข 

 ๒ นายนิโคลัส  ใจอดทน 

 ๓ นายโมฮํามัดนูรูดิน  คาเว็ง 

 ๔ นางวิสา  เขียวนอย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๗  ราย) 

 ๑ นายกรองเกียรติ  รุจิจามีกรกุล 

 ๒ นายกําจร  มูลละ 

 ๓ นายแกว  แพทยพิทักษ 

 ๔ นายเงิน  พลจันทึก 

 ๕ นายจันทรโท  สอนทวี 

 ๖ นายจําลอง  โพชะโน 

 ๗ นายฉลอง  นินทะสิงห 

 ๘ นายชวลิต  ชูทองรัตนะ 

 ๙ นายชัยพงศ  ตันหยง 

 ๑๐ นายชาตรี  ไพรวัลย 

 ๑๑ นายณรงค  คงฤทธิ์ 

 ๑๒ นายแดง  เกื้อกูล 

 ๑๓ นายนพดล  กิมซัว 

 ๑๔ นายนพดล  เกาะพราหมณ 

 ๑๕ นายนิวัฒน  คําฟู 

 ๑๖ นายเนาวริศร  เมฆมวง 

 ๑๗ นายบรรพต  วงษทับทิม 

 ๑๘ นายบุญกวาง  แสนจันทร 

 ๑๙ นายประยงค  ยกสุวรรณ 

 ๒๐ นายประวิม  เพ่ิมทรัพย 

 ๒๑ นายประสิทธิ์  รมบุญ 

 ๒๒ นายพรพล  กังสดาร 



 หนา   ๑๖๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๓ นายไพโรจน  พวงมาลัย 

 ๒๔ นายไพศาล  อิ่มสําอางค 

 ๒๕ นายมนตรี  เอี่ยมละออ 

 ๒๖ นายมนูญ  ล่ิมมณี 

 ๒๗ นายมาโนช  ศิริโภคา 

 ๒๘ นายมาโนตย  นุชผอง 

 ๒๙ นายวงเดือน  คงทะมาศ 

 ๓๐ นายวธัญู  กาฬแกว 

 ๓๑ นายวิจิตร  เกาคุณากร 

 ๓๒ นายวิเชียร  เกี๋ยงคํา 

 ๓๓ นายวิเชียร  แกนภิรมย 

 ๓๔ นายวินัย  รักษา 

 ๓๕ นายศวีรพงศ  สุขเอี่ยม 

 ๓๖ นายสมชาย  สวัสดี 

 ๓๗ นายสมาน  เตชะพรอมวุฒิ 

 ๓๘ นายสฤษดิ์  ราชกิจจํานงค 

 ๓๙ นายสํารวย  นิพพาน 

 ๔๐ นายสุนทร  ใจกาวัง 

 ๔๑ นายสุบิน  สวัสดี 

 ๔๒ นายสุรัตน  ชังเภา 

 ๔๓ นายอวน  จันทระ 

 ๔๔ นางกันยารัตน  ดําหนู 

 ๔๕ นางวิระตา  มะหะหมัด 

 ๔๖ นางสุนันทา  องศารา 

 ๔๗ นางสาวสุนี  ธนโศภิษฐ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖๒  ราย) 

 ๑ นายกอพจน  ออนคํา 

 ๒ นายกังวน  ไทยพานิช 

 ๓ นายกิตติพงษ  เปาเลง 

 ๔ นายเกรียงศักดิ์  เจริญวรรณ 

 ๕ นายไกรสวัสดิ์  พงษประเทศ 

 ๖ นายขจรพันธ  อภัยพงษ 

 ๗ นายเข็มพร  เขตธีรภาพ 

 ๘ นายคเชนทร  ศิริธร 

 ๙ นายคมกฤชย  แกนทอง 

 ๑๐ นายจรูญ  ปุนทะมณี 

 ๑๑ นายจีรบุตร  กล่ินหอม 

 ๑๒ นายจุมพล  มีวีระสม 

 ๑๓ นายฉลวย  อํานาคะ 

 ๑๔ นายฉลอง  มีกุล 

 ๑๕ นายชรินทร  ทองคํา 

 ๑๖ นายชัดชะนะ  รอดรื่น 

 ๑๗ นายชัยณัฏฐากร  สุทธิทักษ 

 ๑๘ นายชัยพฤกษ  ดิษฐเชื้อ 

 ๑๙ นายชัยรัตน  มาลัยมาตร 

 ๒๐ นายชาญ  พัฒนา 

 ๒๑ นายชํานาญ  เกษรโอสถ 

 ๒๒ นายเชวงศักดิ์  ดนเสมอ 

 ๒๓ นายเชาว  อุปมัย 

 ๒๔ นายณรงค  ชัยชาง 



 หนา   ๑๖๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๕ นายณัฐพงษ  สุภาพงศ 

 ๒๖ นายดิเรก  พันธุวัฒน 

 ๒๗ นายถนอม  แจมจํารัส 

 ๒๘ นายถาวร  สงทับ 

 ๒๙ นายทวีป  โตไผ 

 ๓๐ นายทองดาว  คงแสนคํา 

 ๓๑ นายทองพูล  พนาราบ 

 ๓๒ นายเทียนชัย  จายโจง 

 ๓๓ นายธงชัย  วาจาตรง 

 ๓๔ นายธนกฤต  หอมจันทร 

 ๓๕ นายธนภณ  ถนอมพันธุ 

 ๓๖ นายธนัท  ไชยมานิตย 

 ๓๗ นายธนาวุฒิ  พวงทอง 

 ๓๘ นายธีระพงษ  เชษฐขุนทด 

 ๓๙ นายนเรศ  ใจกระเสน 

 ๔๐ นายนิคม  รุงเรือง 

 ๔๑ นายนิคม  ลาวัลย 

 ๔๒ นายนิรันดร  คงสกุล 

 ๔๓ นายนิวัตร  มาเอียด 

 ๔๔ นายบัญชา  พัฒนกูล 

 ๔๕ นายบุญเชิด  แกวรุณคํา 

 ๔๖ นายบุญแทน  โสมศรี 

 ๔๗ นายบุญธรรม  ทิพยรัตน 

 ๔๘ นายบุญรอด  สรอยทอง 

 ๔๙ นายบุญฤทธิ์  นุนสง 

 ๕๐ นายบุญสอน  แปนนรินทร 

 ๕๑ นายประกอบ  ศรีชัยภูมิ 

 ๕๒ นายประจวบ  ทุนกาศ 

 ๕๓ นายประดิษฐ  ชางงาม 

 ๕๔ นายประภาส  แสงประกาย 

 ๕๕ นายประยงค  นรารัตน 

 ๕๖ นายประยูร  ดวงพิมพ 

 ๕๗ นายประยูร  นาสถิตย 

 ๕๘ นายประยูร  ยกทอง 

 ๕๙ นายประสงค  เข็มกลัดมุกต 

 ๖๐ นายประเสริฐ  จินตะไล 

 ๖๑ นายประเสริฐ  ชูตาลัด 

 ๖๒ นายประเสริฐ  มะสุวรรณ 

 ๖๓ นายประหยัด  เบี้ยประเสริฐ 

 ๖๔ นายปริญญา  ขวัญทอง 

 ๖๕ นายปรีชา  แจงดี 

 ๖๖ นายปรีชา  สุขประเสริฐ 

 ๖๗ นายปรีดา  โคตะมี 

 ๖๘ นายปวิช  ดํารงธรรมเจริญ 

 ๖๙ นายปาน  รุงเรือง 

 ๗๐ นายผดุง  แกวทอน 

 ๗๑ นายพจน  เทียมศรี 

 ๗๒ นายพจน  ย่ิงกําแหง 

 ๗๓ นายพานทอง  ไชยคีนี 

 ๗๔ นายพิเชษฐ  คงมา 

 ๗๕ นายเพนิน  กุลมณี 

 ๗๖ นายไพรัช  วรรณมณีศิริ 



 หนา   ๑๖๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๗ นายไพรัช  อินทรเอี่ยม 

 ๗๘ นายไพโรจน  ไชยคีนี 

 ๗๙ นายไพศาล  สภาพฤกษ 

 ๘๐ นายมนู  หวังดี 

 ๘๑ นายมานพ  โกมุท 

 ๘๒ นายมานพ  พระสุรัมย 

 ๘๓ นายเมี้ยน  ประดับพันธุ 

 ๘๔ นายยศพล  พิทยกิจ 

 ๘๕ นายย่ิงศักดิ์  วิจิตรจันทร 

 ๘๖ นายยุทธชัย  ปนเขตต 

 ๘๗ นายรุงเรือง  จํารัส 

 ๘๘ นายลือชัย  สุขแปน 

 ๘๙ นายเล็ก  ประสพสุข 

 ๙๐ นายเล็ก  รักษาริกิจ 

 ๙๑ นายไล  ถาวรหมื่น 

 ๙๒ นายวัชรินทร  สุขสมบัติ 

 ๙๓ นายวัฒนา  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๙๔ นายวัฒนา  เพ็งพจนา 

 ๙๕ นายวิชชา  ไหมพรหม 

 ๙๖ นายวิทยา  จันทรเรือง 

 ๙๗ นายวิทยา  เหาตะวานิช 

 ๙๘ นายวินัย  เติมตันท 

 ๙๙ นายวิศาล  อัมพรสินธุ 

 ๑๐๐ นายวิสิฐ  ภักดีพันธ 

 ๑๐๑ นายวีระศักดิ์  ศรีรักษา 

 ๑๐๒ นายไวพจน  นามวัฒน 

 ๑๐๓ นายศราวุฒิ  วดีศิริศักดิ์ 

 ๑๐๔ นายศิรินทรธร  ชูสกุล 

 ๑๐๕ นายศุภวัช  จันทรแนม 

 ๑๐๖ นายสกล  ชูแกว 

 ๑๐๗ นายสถาพร  จิตรภักดี 

 ๑๐๘ นายสถาพร  ชะตา 

 ๑๐๙ นายสถิตย  บุญเส็ง 

 ๑๑๐ นายสนชัย  ทรัพยแสง 

 ๑๑๑ นายสนั่น  เจริญกิจ 

 ๑๑๒ นายสมเกียรติ  แกนภิรมย 

 ๑๑๓ นายสมควร  ประคําทอง 

 ๑๑๔ นายสมชัย  คําพันธุ 

 ๑๑๕ นายสมชาย  กล่ินมี 

 ๑๑๖ นายสมนึก  คงศรี 

 ๑๑๗ นายสมบัติ  บุญมี 

 ๑๑๘ นายสมบุญ  มากเอี่ยม 

 ๑๑๙ นายสมโภชน  รักษากิจ 

 ๑๒๐ นายสมศักดิ์  คชพันธ 

 ๑๒๑ นายสมศักดิ์  บุศบาศรี 

 ๑๒๒ นายสมศักดิ์  พลรบ 

 ๑๒๓ นายสมศักดิ์  หาญประทุม 

 ๑๒๔ นายสวัสดิ์  สําราญสุข 

 ๑๒๕ นายสะตอผา  มะดีเยาะ 

 ๑๒๖ นายสายชล  นุชรักษ 

 ๑๒๗ นายสายหยุด  เหมมั่น 

 ๑๒๘ นายสาล่ี  เกลือดี 



 หนา   ๑๖๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๒๙ นายสุจินต  เหลาทอง 

 ๑๓๐ นายสุชาติ  แกนทองจันทร 

 ๑๓๑ นายสุชาติ  คุมภัย 

 ๑๓๒ นายสุชาติ  อิ่มเอม 

 ๑๓๓ นายสุชีพ  คํามณี 

 ๑๓๔ นายสุเทพ  วงศสุนทร 

 ๑๓๕ นายสุนทร  กําเนิดนิล 

 ๑๓๖ นายสุพล  เฉลิมมิตร 

 ๑๓๗ นายสุรพล  แดงใส 

 ๑๓๘ นายสุรัตน  เพียภูเขียว 

 ๑๓๙ นายสุริยา  แซเล้ียว 

 ๑๔๐ นายสุริยา  ทองศรี 

 ๑๔๑ นายสุวัฒน  สมบูรณ 

 ๑๔๒ นายหนูกี  กองเพชร 

 ๑๔๓ นายองอาจ  มวงงาม 

 ๑๔๔ นายอภิชาติ  ศรีงาม 

 ๑๔๕ นายอมร  จันทรนิล 

 ๑๔๖ นายอรรณพ  ทองอยู 

 ๑๔๗ นายอาวุธ  เจริญสุข 

 ๑๔๘ นายอํานวย  เสียงกลอม 

 ๑๔๙ นายอําไพ  ดีสมุทร 

 ๑๕๐ นายอุเทน  สุขดี 

 ๑๕๑ นายแอด  ลายสนธิ์ 

 ๑๕๒ นางญิบพร  ไชยปะ 

 ๑๕๓ นางนิรมล  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๑๕๔ นางปราณีต  พลรักษา 

 ๑๕๕ นางปาลีวรรณ  ศิริโชติ 

 ๑๕๖ นางสาวรั่นทม  ไกรชะนะ 

 ๑๕๗ นางศิริรัตน  ปทมดิลก 

 ๑๕๘ นางสมร  ประเสริฐผล 

 ๑๕๙ นางสุนันทา  คงประวัติ 

 ๑๖๐ นางสุมัทนา  ภัทรานุรักษ 

 ๑๖๑ นางสุมาลี  ศรีวิรัตน 

 ๑๖๒ นางอบเชย  โพธิ์โต 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๐๑  ราย) 

 ๑ นายกรวิก  จาพิมาย 

 ๒ นายกลา  ทิพยไสยาสน 

 ๓ นายกษิดิ์เดช  นาคเสน 

 ๔ นายกําพล  ครุฑนอย 

 ๕ นายกําพล  เอื้อชล 

 ๖ นายกิจจา  กล่ินจันทร 

 ๗ นายกิตติพงษ  ทวิชศรี 

 ๘ นายกิตติวัฒน  สมุทรสินธุ 

 ๙ นายกิตติศักดิ์  สมอาษา 

 ๑๐ นายเกรียงไกร  บุญปกครอง 

 ๑๑ นายเกษม  วงศฝน 

 ๑๒ นายเกษม  ศรีสมบูรณ 

 ๑๓ นายเกียรติศักดิ์  ธรรมโรจน 

 ๑๔ นายโกศล  ทัสสกุลพนิช 

 ๑๕ นายเขียน  นวลวิลัย 

 ๑๖ นายคํานวน  ธรรมพุมา 



 หนา   ๑๗๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๗ นายคํานวน  วุฒิเดช 

 ๑๘ นายคิดชอบ  คมคาย 

 ๑๙ นายจรัญ  นภาลัย 

 ๒๐ นายจรัญ  สุธรรมปวง 

 ๒๑ นายจรัญ  หนูจันทร 

 ๒๒ นายจรัส  บํารุงผล 

 ๒๓ นายจรัส  สุภามูล 

 ๒๔ นายจรุณ  นวมหอม 

 ๒๕ นายจรูญ  รัตนวาร 

 ๒๖ นายจักรกริช  ทรัพยโภคา 

 ๒๗ นายจักรกฤษ  นกสวาง 

 ๒๘ นายจํานง  วงษไพศาล 

 ๒๙ นายจําลอง  แสงสวาง 

 ๓๐ นายจําลอง  อยูคงธรรม 

 ๓๑ นายจ้ิน  เมืองสง 

 ๓๒ นายจิรศักดิ์  ฤกษงามสงา 

 ๓๓ นายจิระ  กวางแกว 

 ๓๔ นายจิระ  สาริปา 

 ๓๕ นายเจริญชัย  จันทรโต 

 ๓๖ นายเจริญรัตน  มะโนใจ 

 ๓๗ นายเจษฎา  มณเฑียรทอง 

 ๓๘ นายชวลิต  เจียมจิระเศรษฐ 

 ๓๙ นายชวลิต  อยูเอี่ยม 

 ๔๐ นายชัชชัย  เพ็ชรเกิด 

 ๔๑ นายชัยพงศ  ชุนประเสริฐ 

 ๔๒ นายชัยวัฒน  สิทธิบุศย 

 ๔๓ นายชาญกิจ  เส็งสาย 

 ๔๔ นายชาตรี  ขาวกุญชร 

 ๔๕ นายชุมพร  สีทองเพีย 

 ๔๖ นายชูศักดิ์  คงชุมชื่น 

 ๔๗ นายเชาว  สิทธานนท 

 ๔๘ นายเชาวลิต  ศรีสมบัติ 

 ๔๙ นายโชติ  เพ็งมาก 

 ๕๐ นายไชยยศ  สวางเมฆ 

 ๕๑ นายณภัทร  สนหลี 

 ๕๒ นายณรงค  เกียรติสํารอง 

 ๕๓ นายณรงค  คะวิสูนย 

 ๕๔ นายณรงคกร  ศรีสารคาม 

 ๕๕ นายณรงคชัย  ภูบังไม 

 ๕๖ นายณรงคศักดิ์  เวสสุวรรณโณ 

 ๕๗ นายณัฐพล  ใจกระจาง 

 ๕๘ นายดวงคํา  แสนปอ 

 ๕๙ นายดาหนี  กองแกว 

 ๖๐ นายดิเรก  ฤกษสุนทร 

 ๖๑ นายเดช  ยามี 

 ๖๒ นายเดชดล  เพชรสูงเนิน 

 ๖๓ นายแดง  ขําพิมาย 

 ๖๔ นายแดง  โนรีวงษ 

 ๖๕ นายแดง  พรมจันทร 

 ๖๖ นายถนอม  นวะศรี 

 ๖๗ นายถาวร  ภวันตุ 

 ๖๘ นายทวี  พรมประเสริฐ 



 หนา   ๑๗๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๙ นายทองคํา  ไชยเดช 

 ๗๐ นายทองแดง  ขนไทย 

 ๗๑ นายทองใบ  ศรีวิธรรม 

 ๗๒ นายทองอินทร  อินโต 

 ๗๓ นายทินกร  ศรีมงคล 

 ๗๔ นายเทพ  ผิวเหลือง 

 ๗๕ นายธงชัย  ธนัญสถาพร 

 ๗๖ นายธงชัย  วรรณแจง 

 ๗๗ นายธนรัตน  ตางจิตร 

 ๗๘ นายธนวัฒน  ภาคโอรส 

 ๗๙ นายธนา  ฉิมสกุล 

 ๘๐ นายธนากฤต  คะเชนทรชัย 

 ๘๑ นายธนุวรรณ  ขุมเพ็ชร 

 ๘๒ นายธีรพงษ  การด ี

 ๘๓ นายธีรศักดิ์  ชํานาญ 

 ๘๔ นายนพดล  หาทรัพย 

 ๘๕ นายนภาพล  ไวอาวุธ 

 ๘๖ นายนอย  สุขเพ็ง 

 ๘๗ นายนิคม  ใจบุญ 

 ๘๘ นายนิเดร  นิแว 

 ๘๙ นายนิพนธ  อยูศรี 

 ๙๐ นายนิ่ม  ทองนอย 

 ๙๑ นายนิโรจน  คงสุวรรณ 

 ๙๒ นายนิลนนท  นุชเนียม 

 ๙๓ นายนิวัฒน  แสงบุญ 

 ๙๔ นายนุกูล  ศาสตรวาทิตย 

 ๙๕ นายบรรจง  ใจยะกาศ 

 ๙๖ นายบรรจง  เหลาเจริญ 

 ๙๗ นายบรรเจิด  เวชกิจ 

 ๙๘ นายบรรพจน  ประสมผล 

 ๙๙ นายบรรพต  ชวยศิริ 

 ๑๐๐ นายบรรหาญ  บัวแกว 

 ๑๐๑ นายบัณฑิต  ลัทธิกุล 

 ๑๐๒ นายบาราเฮม  สะรีดี 

 ๑๐๓ นายบุญควง  ฉายรัตนตระกูล 

 ๑๐๔ นายบุญโฉม  สามารถ 

 ๑๐๕ นายบุญชวย  สิทธิมา 

 ๑๐๖ นายบุญชุบ  บุญเสมอ 

 ๑๐๗ นายบุญชู  เปยมพืช 

 ๑๐๘ นายบุญถิ่น  ปจจัยโค 

 ๑๐๙ นายบุญทรง  บัวทอง 

 ๑๑๐ นายบุญนาค  จิตเจริญ 

 ๑๑๑ นายบุญย่ิง  เสาวทองหยุน 

 ๑๑๒ นายบุญรอด  บัวทอง 

 ๑๑๓ นายบุญเรือน  นุมสพ 

 ๑๑๔ นายบุญลือ  เจียมเจริญพงศ 

 ๑๑๕ นายบุญลือ  ไมแกน 

 ๑๑๖ นายบุญเลิศ  สรอยประดิษฐ 

 ๑๑๗ นายบุญสง  เขียนประดิษฐ 

 ๑๑๘ นายบุญหลาย  แปลงเงิน 

 ๑๑๙ นายเบ็น  หาญสุรินทร 

 ๑๒๐ นายประกิต  ประกอบการ 
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 ๑๒๑ นายประจักษ  ตันเจริญ 

 ๑๒๒ นายประทาน  กันทะวงค 

 ๑๒๓ นายประทีป  สิงหศักดิ์ดี 

 ๑๒๔ นายประภาส  แสงสุรินทร 

 ๑๒๕ นายประโยชน  พืชจันทร 

 ๑๒๖ นายประวัติ  โพธาวรรณ 

 ๑๒๗ นายประวัติ  อินไธสง 

 ๑๒๘ นายประสงค  เฉื่อยฉ่ํา 

 ๑๒๙ นายประสงค  ผลดี 

 ๑๓๐ นายประสงค  วิสุทธิแพทย 

 ๑๓๑ นายประสาท  วงศแดง 

 ๑๓๒ นายประสิทธิ์  ผาสุกวิหาร 

 ๑๓๓ นายประสิทธิ์  สุขพูล 

 ๑๓๔ นายประเสริฐ  แซโคว 

 ๑๓๕ นายประเสริฐ  เบี้ยกระโทก 

 ๑๓๖ นายประเสริฐศักดิ์  เลอวงษา 

 ๑๓๗ นายปรามาท  วิเศษ 

 ๑๓๘ นายปราโมช  สินธุฉ่ํา 

 ๑๓๙ นายปริญญา  สถิตยวัฒน 

 ๑๔๐ นายปรีชา  กวางแกว 

 ๑๔๑ นายปรีชา  จีระออน 

 ๑๔๒ นายปรีชา  ณ  ระนอง 

 ๑๔๓ นายปรีชา  ทิพยเสง 

 ๑๔๔ นายปรีดา  ตะลาด 

 ๑๔๕ นายปญญา  ประทุมชัย 

 ๑๔๖ นายปญญา  ปดถานะ 

 ๑๔๗ นายปญโย  บุญโกย 

 ๑๔๘ นายปยวัตน  ภูมิภักดิ์ 

 ๑๔๙ นายปยะ  หนูแกวประดับ 

 ๑๕๐ นายปุน  หลําทอง 

 ๑๕๑ นายเปล่ียน  ปราณี 

 ๑๕๒ นายโปรด  โนมะเศรษฐี 

 ๑๕๓ นายผจญ  สิงหปอง 

 ๑๕๔ นายพงษชัย  เหมะธุลิน 

 ๑๕๕ นายพงษเทพ  โพธิ์ทอง 

 ๑๕๖ นายพงษศักดิ์  ปะมะโข 

 ๑๕๗ นายพนมวัลย  บัวงาม 

 ๑๕๘ นายพัฒณะพงษ  นอยศรี 

 ๑๕๙ นายพัฒนา  สุวรรณวงศ 

 ๑๖๐ นายพินิจ  แกนแกว 

 ๑๖๑ นายพีระ  อินทโชติ 

 ๑๖๒ นายพุธ  หยุมไธสง 

 ๑๖๓ นายเพ่ิม  หมอกโคกสูง 

 ๑๖๔ นายเพ่ิมพูล  พิกุลสวางจันทร 

 ๑๖๕ นายเพ่ิมศักดิ์  เสือโพธิ์ 

 ๑๖๖ นายไพโรจน  บุญยงค 

 ๑๖๗ นายภมรพล  ขันคํา 

 ๑๖๘ นายภิกัญ  กุมพันธ 

 ๑๖๙ นายภิญโญ  บัวคง 

 ๑๗๐ นายมงคล  นีระพงษ 

 ๑๗๑ นายมงคลชัย  จ่ันมาก 

 ๑๗๒ นายมนตรี  ขันทะเสน 
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 ๑๗๓ นายมนัส  แกนแกว 

 ๑๗๔ นายมะนาเซ  ดอเลาะ 

 ๑๗๕ นายมานพ  แจมเรือน 

 ๑๗๖ นายมานพ  บัวสุวรรณ 

 ๑๗๗ นายมานพ  อ่ําแห 

 ๑๗๘ นายมานิตย  สังขทอง 

 ๑๗๙ นายมาโนช  คงสบาย 

 ๑๘๐ นายมาโนช  รอดพวง 

 ๑๘๑ นายมามะรุสดี  หะยีสาเมาะ 

 ๑๘๒ นายมิตร  สาระจันทร 

 ๑๘๓ นายแมน  เอี่ยมสําอางค 

 ๑๘๔ นายยุทธนา  แกวมณี 

 ๑๘๕ นายแยม  กุลทนาวงษ 

 ๑๘๖ นายรพีพร  นักระบํา 

 ๑๘๗ นายรอชีดี  แซะอาหลี 

 ๑๘๘ นายรัฐพล  ระงับพาล 

 ๑๘๙ นายรัตนชัย  อินทรแหยม 

 ๑๙๐ นายลุด  บุญรัก 

 ๑๙๑ นายเลิศไทย  ตนสวรรค 

 ๑๙๒ นายวงเวช  เทอมขุนทด 

 ๑๙๓ นายวรวิทย  เขียนโสภา 

 ๑๙๔ นายวราฤทธิ์  พรอมสันเทียะ 

 ๑๙๕ นายวัชระ  ชื่นใจ 

 ๑๙๖ นายวัชระ  อามานนท 

 ๑๙๗ นายวัชรินทร  ราหุละ 

 ๑๙๘ นายวัน  คําหลวง 

 ๑๙๙ นายวันดี  โตรอด 

 ๒๐๐ นายวารินทร  ไทยเนียมนอย 

 ๒๐๑ นายวิชัญ  ทองสีสัน 

 ๒๐๒ นายวิชัย  ผองเกตุ 

 ๒๐๓ นายวิชัย  ศรีจันทรตา 

 ๒๐๔ นายวิเชียร  กล่ินโท 

 ๒๐๕ นายวิเชียร  จันทรฤทธิ์ 

 ๒๐๖ นายวิเชียร  รอดอุนา 

 ๒๐๗ นายวิทยา  อินทผล 

 ๒๐๘ นายวิธี  จันทรทํามา 

 ๒๐๙ นายวินัย  สงนอย 

 ๒๑๐ นายวิมาน  นวนนุกูล 

 ๒๑๑ นายวิรัตน  บุญหลา 

 ๒๑๒ นายวิโรจน  นาคสุวรรณ 

 ๒๑๓ นายวิโรจน  ลิขิตรัตนเจริญ 

 ๒๑๔ นายวิสิทธิ์  เปยมสัมฤทธิ์ 

 ๒๑๕ นายวิสูตร  สินเพียร 

 ๒๑๖ นายวีรชัย  จันทรมานนท 

 ๒๑๗ นายวีรศักดิ์  สุทธิอาจ 

 ๒๑๘ นายวีระพล  อนุอัน 

 ๒๑๙ นายวุฒิ  ทรัพยทวีสิริชล 

 ๒๒๐ นายศรีนวล  ปนตาเปย 

 ๒๒๑ นายศรีโพธิ์  สุขเจริญ 

 ๒๒๒ นายศักดา  หวลระลึก 

 ๒๒๓ นายศานติ  ปวาคม 

 ๒๒๔ นายศิริชัย  มั่นคง 
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 ๒๒๕ นายศุภชัย  ตันฮะเส็ง 

 ๒๒๖ นายศุภชัย  สงวนแสง 

 ๒๒๗ นายเศรษฐา  มานะจิตต 

 ๒๒๘ นายสงบ  ล้ิมติ้ว 

 ๒๒๙ นายสนธยา  ศิริรัตน 

 ๒๓๐ นายสนาน  บุญสม 

 ๒๓๑ นายสมเกียรติ  ทัศนากร 

 ๒๓๒ นายสมเกียรติ  พลายงาม 

 ๒๓๓ นายสมเกียรติ  มณเฑียรสุภา 

 ๒๓๔ นายสมเกียรติ  สัณหภักดี 

 ๒๓๕ นายสมคิด  บุญคง 

 ๒๓๖ นายสมคิด  ประวัติ 

 ๒๓๗ นายสมคิด  โพธิ 

 ๒๓๘ นายสมจิตร  เขียวตั๋น 

 ๒๓๙ นายสมเจตต  พันธจู 

 ๒๔๐ นายสมชาย  ดิษฐชัง 

 ๒๔๑ นายสมชาย  ภูมาลา 

 ๒๔๒ นายสมชาย  มะลิดล 

 ๒๔๓ นายสมชาย  ลาโสภี 

 ๒๔๔ นายสมชาย  อินทเสาร 

 ๒๔๕ นายสมเดช  วรศิลป 

 ๒๔๖ นายสมทรง  วรประสพ 

 ๒๔๗ นายสมนึก  ทศไกร 

 ๒๔๘ นายสมนึก  โพธิ์นอยงาม 

 ๒๔๙ นายสมนึก  แยมปว 

 ๒๕๐ นายสมนึก  สบาย 

 ๒๕๑ นายสมนึก  สมสุข 

 ๒๕๒ นายสมบัติ  สุขสวาง 

 ๒๕๓ นายสมบูรณ  โกษาแสง 

 ๒๕๔ นายสมบูรณ  มลิวรรณ 

 ๒๕๕ นายสมพจน  ทิพวงศ 

 ๒๕๖ นายสมพักต  คําพุทธ 

 ๒๕๗ นายสมพาน  ผูกพัน 

 ๒๕๘ นายสมโพธิ  กิตติเวทยานุสรณ 

 ๒๕๙ นายสมภพ  พูนนาผล 

 ๒๖๐ นายสมภพ  อนันตเฑียร 

 ๒๖๑ นายสมยศ  ณะลาโต 

 ๒๖๒ นายสมศักดิ์  จันทรเรือง 

 ๒๖๓ นายสมศักดิ์  ทานัดที 

 ๒๖๔ นายสมศักดิ์  บุญสิริอนันต 

 ๒๖๕ นายสมศักดิ์  ปนบรรจง 

 ๒๖๖ นายสมศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๖๗ นายสมศักดิ์  สังวาล 

 ๒๖๘ นายสมศักดิ์  สินบางหวา 

 ๒๖๙ นายสมัย  ทองขุนวงศ 

 ๒๗๐ นายสมาน  ทิพยบุญผล 

 ๒๗๑ นายสมาน  บุญรอด 

 ๒๗๒ นายสรายุทธ  อินบัว 

 ๒๗๓ นายสวัสดิ์  คําปลิว 

 ๒๗๔ นายสวัสดิ์  ไชยศรี 

 ๒๗๕ นายสังคม  สมบัติหลาย 

 ๒๗๖ นายสังวาลย  รอดประชา 



 หนา   ๑๗๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๗๗ นายสันติ  โกมล 

 ๒๗๘ นายสัมพันธ  จันทรมณี 

 ๒๗๙ นายสาคร  วันนาพอ 

 ๒๘๐ นายสาธร  โหยชุม 

 ๒๘๑ นายสามารถ  เกตุเกลา 

 ๒๘๒ นายสายฟา  งามกิตติ 

 ๒๘๓ นายสํารวย  ครองเพชร 

 ๒๘๔ นายสํารวย  รุงโรจน 

 ๒๘๕ นายสําราญ  จันทวัฒน 

 ๒๘๖ นายสิงหาญ  กิจกรณ 

 ๒๘๗ นายสิทธิชัย  ประดับญาติ 

 ๒๘๘ นายสิทธิพร  พรมสวี 

 ๒๘๙ นายสิริชัย  กลํ่าผอง 

 ๒๙๐ นายสุข  ทรงกริช 

 ๒๙๑ นายสุชาติ  เลิศดี 

 ๒๙๒ นายสุชาติ  สงอุม 

 ๒๙๓ นายสุดโท  บุญเรืองจักร 

 ๒๙๔ นายสุทัน  สุวรรณประภา 

 ๒๙๕ นายสุทันธ  ไพเราะ 

 ๒๙๖ นายสุทัศน  ภัทรสิริวรกุล 

 ๒๙๗ นายสุทัศน  มโนนํา 

 ๒๙๘ นายสุเทพ  บัวทอง 

 ๒๙๙ นายสุธิชัย  จันทรางศุ 

 ๓๐๐ นายสุนทร  ทิพยรักษ 

 ๓๐๑ นายสุนทร  มูลดี 

 ๓๐๒ นายสุพจน  เจริญรัตน 

 ๓๐๓ นายสุมล  ติลาลัย 

 ๓๐๔ นายสุรชัย  ตันฑกิจ 

 ๓๐๕ นายสุรชัย  ทอนศรี 

 ๓๐๖ นายสุรพล  แปงทิศ 

 ๓๐๗ นายสุรวุฒิ  จันทสิทธิ์ 

 ๓๐๘ นายสุรวุฒิ  ศรียานนท 

 ๓๐๙ นายสุรศักดิ์  เนียรมงคล 

 ๓๑๐ นายสุระเจตน  บุญเลา 

 ๓๑๑ นายสุรัตน  ผาดผอง 

 ๓๑๒ นายสุรินทร  สกุลพราหมณ 

 ๓๑๓ นายสุริยัน  วังตาล 

 ๓๑๔ นายสุริยันต  ตุยไชย 

 ๓๑๕ นายสุริยันต  พาธุรัตน 

 ๓๑๖ นายสุริยา  บุญพิลา 

 ๓๑๗ นายสุริยานา  สาและ 

 ๓๑๘ นายสุวิท  หลีจาน 

 ๓๑๙ นายเสนห  แกวมีศรี 

 ๓๒๐ นายเสนห  ปวนปอม 

 ๓๒๑ นายเสนอ  คําพิทูล 

 ๓๒๒ นายเสือ  บานนางแยม 

 ๓๒๓ นายแสงชัย  มณีปรุ 

 ๓๒๔ นายโสภณ  ศรีสังข 

 ๓๒๕ นายไสว  นาวิน 

 ๓๒๖ นายหนัน  ถนอมจิตร 

 ๓๒๗ นายหนูกอน  กุลดวง 

 ๓๒๘ นายหมาดเสเกต  สาริปา 
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 ๓๒๙ นายหรรษา  วงษจู 

 ๓๓๐ นายหลุย  โฉมฉิน 

 ๓๓๑ นายอนันต  เชิดชูสุวรรณ 

 ๓๓๒ นายอนันต  ทองมา 

 ๓๓๓ นายอนุรักษ  กุลทนาวงษ 

 ๓๓๔ นายอนุวัฒน  นงนุช 

 ๓๓๕ นายอรุณ  มามะ 

 ๓๓๖ นายออด  ทุงยางเผือก 

 ๓๓๗ นายอัมพร  อบรมชอบ 

 ๓๓๘ นายอาดือนา  ดอเลาะ 

 ๓๓๙ นายอาหมาด  หวันยาหวา 

 ๓๔๐ นายอิทธินันท  จันทโคตร 

 ๓๔๑ นายอินสม  ยะมูล 

 ๓๔๒ นายอุปถัมภ  สุนทโรทัย 

 ๓๔๓ นายเอกชัย  สาหลํา 

 ๓๔๔ นายเอกรัตน  เงินเกิด 

 ๓๔๕ สิบเอก  เอกรัตน  ธีรธนารมย 

 ๓๔๖ นายเอกลักษณ  เล้ียงพรรัตนะ 

 ๓๔๗ นายเอกลักษณ  โสมนัส 

 ๓๔๘ นายเอนก  อึ้งสวรรค 

 ๓๔๙ นางกิ่งกาญจน  โนนทะศรี 

 ๓๕๐ นางเกศินี  ทองมณีณิชกุล 

 ๓๕๑ นางจําเริญ  มงคลทรง 

 ๓๕๒ นางสาวจิดาภา  เย็นดี 

 ๓๕๓ นางสาวจุฑามาศ  ใจตา 

 ๓๕๔ นางสาวชยาภรณ  วงษพระจันทร 

 ๓๕๕ นางสาวชุติมา  เสวตเวชากุล 

 ๓๕๖ นางดรุณี  จาพิมาย 

 ๓๕๗ นางสาวทิพยสุคนธ  ขวัญออน 

 ๓๕๘ นางสาวธนัญชนก  คงนิสัย 

 ๓๕๙ นางบังอร  โหมดศิริ 

 ๓๖๐ นางบุษกร  ยะธา 

 ๓๖๑ นางสาวปรวรรชยพร  โสภาจารีย 

 ๓๖๒ นางสาวปาลิดา  สําราญจิตต 

 ๓๖๓ นางพนิดา  วีรชาติ 

 ๓๖๔ นางพรทิพย  เล็กย้ิม 

 ๓๖๕ นางพรนิภา  เพ็งบุญโสม 

 ๓๖๖ นางพัชนี  บัวบาน 

 ๓๖๗ นางพัชรีย  มณีผอง 

 ๓๖๘ นางสาวพิรุณรัตน  พันธะระ 

 ๓๖๙ นางพิไลวรรณ  เชียงกุมาลย 

 ๓๗๐ นางมงกฏรัตน  สรอยสน 

 ๓๗๑ นางรสสุคนธ  ชาญประไพร 

 ๓๗๒ นางรัชนก  วงษเสล 

 ๓๗๓ นางสาวรุงอรุณ  บังเกิด 

 ๓๗๔ นางลัดดา  มะสะอะ 

 ๓๗๕ นางลัดดาวัลย  รูปสอาด 

 ๓๗๖ นางวันเพ็ญ  ทรัพยใหญ 

 ๓๗๗ นางวันวิสาข  หวยหงษทอง 

 ๓๗๘ นางสาววาสนา  มาลา 

 ๓๗๙ นางสาววิภาดา  สุนทโรดม 

 ๓๘๐ นางวิมลวัลย  ตอสุวรรณ 



 หนา   ๑๗๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๘๑ นางศิริวรรณ  นุชสมบัติ 

 ๓๘๒ นางสาวสนธยา  ไมหอม 

 ๓๘๓ นางสนิท  สินธุสาย 

 ๓๘๔ นางสาวสมคิด  สิทธิธรรม 

 ๓๘๕ นางสมนึก  เจริญผล 

 ๓๘๖ นางสมบุญ  พัติบูรณ 

 ๓๘๗ นางสมศรี  องอาจ 

 ๓๘๘ นางสิราลักษณ  งามระเบียบ 

 ๓๘๙ นางสิริกร  ส่ังสอน 

 ๓๙๐ นางสุกัญญา  เล้ียงเจริญ 

 ๓๙๑ นางสุกิจ  ชูวิเชียร 

 ๓๙๒ นางสุจินดา  หลีจวน 

 ๓๙๓ นางสุดา  จันทราธนากุล 

 ๓๙๔ นางสุนันทา  พวงศร 

 ๓๙๕ นางสุพีร  เสรีนนทชัย 

 ๓๙๖ นางสาวสุลีภรณ  พรหมมณี 

 ๓๙๗ นางอวยพร  มีชูบท 

 ๓๙๘ นางอัญชลี  รื่นจิตร 

 ๓๙๙ นางสาวอารีวรรณ  ปานแกว 

 ๔๐๐ นางสาวอิงอร  แกวเรือนทอง 

 ๔๐๑ นางเอื้ออารีย  จิตมั่น 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๘๓  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎธัญทัพพ  หอมหวล 

 ๒ นายกฤษณ  ศรีสุข 

 ๓ นายกัมปนาท  แกวทอง 

 ๔ นายกัมพล  ขุนรักษ 

 ๕ นายกิจติ  นาคแปน 

 ๖ นายกิจพิสุทธิ์  บํารุงพฤกษ 

 ๗ นายกิตติพงษ  งอกผล 

 ๘ นายกิตติศักดิ์  พรกิตตินนท 

 ๙ นายกุศล  ผองสวาง 

 ๑๐ นายเกง  สีสุ 

 ๑๑ นายเกรียงศักดิ์  ฉันทวัธน 

 ๑๒ นายเกียรติศักดิ์  แกลวทนงค 

 ๑๓ นายเกียรติศักดิ์  หาสิทธิ์ 

 ๑๔ นายแกว  แฉลมไทสงค 

 ๑๕ นายแกว  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๑๖ นายไกรยศ  แกวดวงงาม 

 ๑๗ นายไกรวุฒิ  สุนทรวรพจน 

 ๑๘ นายขรรคเพชร  นําพา 

 ๑๙ นายขันชัย  แกวโมรา 

 ๒๐ นายเขื่อน  เขื่อนคําแสน 

 ๒๑ นายคงเดช  โพธิ์คํา 

 ๒๒ นายคณิต  พ่ึงสันเทียะ 

 ๒๓ นายคมกฤษ  ยืนชีวิต 

 ๒๔ นายคมสัน  พิมนุช 

 ๒๕ นายคมสันต  ผันนภานุกูล 

 ๒๖ นายคมสันต  ศีลาธรรม 

 ๒๗ นายคําปน  ปนนะสุ 

 ๒๘ นายคํารณ  ท่ังนาค 



 หนา   ๑๗๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๙ นายจงกล  หัสโลก 

 ๓๐ นายจตุพล  ใจเฉลา 

 ๓๑ นายจรัล  เรืองศิริ 

 ๓๒ นายจรินทร  ตนทองคํา 

 ๓๓ นายจรูญ  พ่ึงสุนทร 

 ๓๔ นายจวน  เกาะแกว 

 ๓๕ นายจักริน  สังขทอง 

 ๓๖ นายจักรินทร  ปล้ืมจิต 

 ๓๗ นายจ้ัน  ปลุกใจ 

 ๓๘ นายจํานงค  ทองสอาด 

 ๓๙ นายจิตรกร  โพธิพัฒน 

 ๔๐ นายจิรชาติ  ทองมวน 

 ๔๑ นายจิรวัฒน  หองสวัสดิ์ 

 ๔๒ นายจิราวิชช  บงการ 

 ๔๓ นายจุฬา  งามพรอม 

 ๔๔ นายเจน  พุมโพธิ์ 

 ๔๕ นายเจ๊ียบ  นิลดํา 

 ๔๖ นายแจง  หมื่นรัตน 

 ๔๗ นายฉลอม  วราสินธ 

 ๔๘ นายฉัตรชัย  ขันบรรจง 

 ๔๙ นายเฉลิมทิตย  พุกสุภา 

 ๕๐ นายเฉลียว  สุทธิ์ฤกษ 

 ๕๑ นายชนาธิป  อินปญญา 

 ๕๒ นายชมพู  สอนราช 

 ๕๓ นายชยัน  กลบกลาง 

 ๕๔ นายชรินทร  บุญเจือ 

 ๕๕ นายชะโอด  บัวเจริญ 

 ๕๖ นายชัชวาล  ปองคําสิงห 

 ๕๗ นายชัชเวศ  ล้ิมวดี 

 ๕๘ นายชัยพร  ชูสุวรรณ 

 ๕๙ นายชัยพร  ธรรมนิตยกุล 

 ๖๐ นายชัยยันต  จันทรแกว 

 ๖๑ นายชัยวัตร  มีวีระสม 

 ๖๒ นายชัยสิทธิ์  วิรัชวงศ 

 ๖๓ นายชาคริต  ใจแกว 

 ๖๔ นายชาญ  ศรีอินทรสุทธิ 

 ๖๕ นายชาญชัย  สินเนตร 

 ๖๖ นายชาญณรงค  จูมอญ 

 ๖๗ นายชาญศักดิ์  คงคารัตน 

 ๖๘ นายชาลี  บดีรัฐ 

 ๖๙ นายชํานาญ  จอยศิริ 

 ๗๐ นายชํานาญ  ทรัพยจํานงค 

 ๗๑ นายชุมพร  หริลาวัณย 

 ๗๒ นายชุมพล  ลักษณะพริ้ม 

 ๗๓ นายโชคชัย  เข็มตน 

 ๗๔ นายซวน  เอื้ออารี 

 ๗๕ นายญาณวรุตม  บุตรี 

 ๗๖ นายฐานวุฒิ  จินาอิ 

 ๗๗ นายณรงค  สมสนิท 

 ๗๘ นายณรงค  แสงพรมชาลี 

 ๗๙ นายณรงควุฒิ  โตอารีย 

 ๘๐ นายณรงคศักดิ์  คงมั่น 



 หนา   ๑๗๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๑ นายณัฏฐชัย  วารินทรพงษ 

 ๘๒ นายณัฐกิตติ์  ทวีพรธัญรัตน 

 ๘๓ นายณัฐนินท  โพธิ์เจริญชัย 

 ๘๔ นายดนัย  คชเชนทร 

 ๘๕ นายดนัย  อมรธีรเวช 

 ๘๖ นายดอเลาะ  โมง 

 ๘๗ นายดาวยศ  สุนทะมาลา 

 ๘๘ นายดําหริ  ทับทอง 

 ๘๙ นายเดชา  นามบุดดี 

 ๙๐ นายเดชา  พุมพวง 

 ๙๑ นายตอย  ชาภิรมย 

 ๙๒ นายถวิล  ศรีเพ็ชร 

 ๙๓ นายถาวร  ฉะพงศภพ 

 ๙๔ นายถาวร  มีผลกิจ 

 ๙๕ นายถาวร  สาระสินธิ์ 

 ๙๖ นายทนงค  ชัยบาล 

 ๙๗ นายทวีป  วันทอง 

 ๙๘ นายทวีศักดิ์  คําเครื่อง 

 ๙๙ นายทองคํา  ใจสม 

 ๑๐๐ นายทองจันทร  แดงกันลัน 

 ๑๐๑ นายทองยศ  บัวพุทธ 

 ๑๐๒ นายทองหลอ  ดิษกุล 

 ๑๐๓ นายทิพงษ  สิทธิการ 

 ๑๐๔ นายธงชัย  ชูจันทร 

 ๑๐๕ นายธนกฤต  พรมทองขวัญ 

 ๑๐๖ นายธนภาค  พ่ึงพระพร 

 ๑๐๗ นายธนะยุทธ  แทงทอง 

 ๑๐๘ นายธนู  สังขทอง 

 ๑๐๙ นายธเนศ  ทองยอย 

 ๑๑๐ นายธรรมธัช  ผัดดอก 

 ๑๑๑ นายธวัช  ไผเทศ 

 ๑๑๒ นายธวัช  รัชตสวัสดิ์ 

 ๑๑๓ นายธวัชชัย  ชูสกุล 

 ๑๑๔ นายธวัชชัย  ศรีแสง 

 ๑๑๕ นายธัชชัย  ขุอินตะ 

 ๑๑๖ นายธาดา  ราชสมบูรณ 

 ๑๑๗ นายธีรพงษ  ตันถิลา 

 ๑๑๘ นายธีรพล  จันทโชติ 

 ๑๑๙ นายธีรศักดิ์  สุขรื่น 

 ๑๒๐ นายธีระพล  เย่ียงยงค 

 ๑๒๑ นายธีระศักดิ์  จีระภา 

 ๑๒๒ นายนคร  สะตะพันธุ 

 ๑๒๓ นายนพ  แตงใหญ 

 ๑๒๔ นายนพดล  เทพเรือง 

 ๑๒๕ นายนพดล  ศิริโทวัย 

 ๑๒๖ นายนภวรรธ  วงหาร 

 ๑๒๗ นายนรินทร  สมสมัย 

 ๑๒๘ นายนฤพนธ  ศรีคําภา 

 ๑๒๙ นายนอย  เลอวงษา 

 ๑๓๐ นายนัฐ  ตันตะบุตร 

 ๑๓๑ นายนัฐตธนเทพ  ศรีธนมณีแกว 

 ๑๓๒ นายสุรัตน  สิงหสุขา 



 หนา   ๑๘๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๓๓ นายนิคม  รินนรา 

 ๑๓๔ นายนิธิโชติ  ผลทอง 

 ๑๓๕ นายนิพนธ  ทิพยเกษร 

 ๑๓๖ นายนิพนธ  นุชบานปา 

 ๑๓๗ นายนิพล  คนดี 

 ๑๓๘ นายนิรุจน  หวยสวัสดิ์ 

 ๑๓๙ นายโนรี  ปาโน 

 ๑๔๐ นายบดินทร  วงษศิริ 

 ๑๔๑ นายบรรจง  พุมโพธิ์ 

 ๑๔๒ นายบรรเจิด  โพธศรี 

 ๑๔๓ นายบรรเทิง  มงคล 

 ๑๔๔ นายบังเอิญ  พรหมมินทร 

 ๑๔๕ นายบัณฑิต  หล่ันมวง 

 ๑๔๖ นายบุญเจิด  โพธิ์ศรี 

 ๑๔๗ นายบุญชอบ  พุมหริ่ง 

 ๑๔๘ นายบุญเชิด  มวงจร 

 ๑๔๙ นายบุญญะรัตน  ถือธรรม 

 ๑๕๐ นายบุญตอ  รุงแจง 

 ๑๕๑ นายบุญเทิด  ตุเสงี่ยม 

 ๑๕๒ นายบุญธรรม  ปญญาอุทัย 

 ๑๕๓ นายบุญเรือง  ศิริคุณ 

 ๑๕๔ นายบุญเลิศ  สุทธิศักดิ์ 

 ๑๕๕ นายบุญสง  แสงพงษพิทยา 

 ๑๕๖ นายบุญสง  เหิกขุนทด 

 ๑๕๗ นายบุญสม  คุมทรัพย 

 ๑๕๘ นายปณวรรต  พงพชรมงคล 

 ๑๕๙ นายปติวัตร  จันทรทอง 

 ๑๖๐ นายปรมัตถ  ระดาดาษ 

 ๑๖๑ นายประกิต  จันทรหอม 

 ๑๖๒ นายประจักษ  สุดาเทพ 

 ๑๖๓ นายประชา  วรพันธ 

 ๑๖๔ นายประทิน  จันทรนุม 

 ๑๖๕ นายประทีป  ไพรสิงห 

 ๑๖๖ นายประมวล  กาลปก 

 ๑๖๗ นายประมวล  เสนสุข 

 ๑๖๘ นายประยุทธ  จึงตระกูล 

 ๑๖๙ นายประยูร  เชื้อแกว 

 ๑๗๐ นายประยูร  พะไตรยะ 

 ๑๗๑ นายประศาสน  เจริญนุช 

 ๑๗๒ นายประสพ  เสริมศรี 

 ๑๗๓ นายประสิทธิ์  ลาลุน 

 ๑๗๔ นายประสิทธิ์  สาลี 

 ๑๗๕ นายประหยัด  ศรีจันทะ 

 ๑๗๖ นายปราโมทย  เล็กรูจี 

 ๑๗๗ นายปริญญา  สีเขียว 

 ๑๗๘ นายปรีชา  มาฆาวงศ 

 ๑๗๙ นายปรีชา  มุขสิงห 

 ๑๘๐ นายปรีชา  แยมจันทร 

 ๑๘๑ นายปรีชา  วรรณชัย 

 ๑๘๒ นายปรีชา  อิ่มจิตร 

 ๑๘๓ นายปรีดา  นนทรักษ 

 ๑๘๔ นายปอง  แกวระวัง 



 หนา   ๑๘๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๘๕ นายปญญา  ผิวกิ่ง 

 ๑๘๖ นายปยวัฒน  สัมผัสสิน 

 ๑๘๗ นายปว  สืบพันธ 

 ๑๘๘ นายเปรม  เสาวรส 

 ๑๘๙ นายผดุง  ทองเสม 

 ๑๙๐ นายเผชิญ  แผนสะทาน 

 ๑๙๑ นายพงษศักดิ์  โพธิ์ปน 

 ๑๙๒ นายพงษศักดิ์  สิทธิ์ภานุวงค 

 ๑๙๓ นายพนม  หาหลา 

 ๑๙๔ นายพนาไพร  ทับไกร 

 ๑๙๕ นายพยงค  แสงจู 

 ๑๙๖ นายพยอม  บุญปราบ 

 ๑๙๗ นายพรเทพ  งามโชคชัยเจริญ 

 ๑๙๘ นายพรเพชร  ชวยไชยศรี 

 ๑๙๙ นายพรสิทธิ์  บูรณะ 

 ๒๐๐ นายพล  โพธิ์พะเนา 

 ๒๐๑ นายพะโยม  คีรีธาร 

 ๒๐๒ นายพัน  อนโม 

 ๒๐๓ นายพัลลพ  นอยสะปุง 

 ๒๐๔ นายพิชัย  ไชยวงค 

 ๒๐๕ นายพิชัย  ธรรมสอน 

 ๒๐๖ นายพิเชฐ  ศรีสุขจันทร 

 ๒๐๗ นายพิเชษฐ  มหาชน 

 ๒๐๘ นายพิโชค  ชาติวงษ 

 ๒๐๙ นายพินิจ  ธรรมประดิษฐ 

 ๒๑๐ นายพิพัฒนพงศ  เฟองรอด 

 ๒๑๑ นายพิพัฒพล  พันธุชนานันท 

 ๒๑๒ นายพิภพ  มีวัฒนะ 

 ๒๑๓ นายพิมพสวาท  มะโนวรรณ 

 ๒๑๔ นายพิสุทธิ์  ดวงพิชัย 

 ๒๑๕ นายพีระพงษ  แกวนักคา 

 ๒๑๖ นายพีระพงษ  ชลเจริญ 

 ๒๑๗ นายเพลิน  บัวเจริญ 

 ๒๑๘ นายไพฑูรย  คงวิมล 

 ๒๑๙ นายไพฑูรย  สุดหอม 

 ๒๒๐ นายไพบูลย  ปรุงนิยม 

 ๒๒๑ นายไพรัตน  โคจรสวัสดิ์ 

 ๒๒๒ นายไพรินทร  หมีทอง 

 ๒๒๓ นายไพโรจน  ยาแปง 

 ๒๒๔ นายไพโรจน  ย้ิมสามเสน 

 ๒๒๕ นายไพศาล  บุญเกษม 

 ๒๒๖ นายไพศาล  พัฒนโชคไพศาล 

 ๒๒๗ นายภาคภูมิ  จีนใจตรง 

 ๒๒๘ นายภาณุพันธุ  เสียงใส 

 ๒๒๙ นายภูวดล  พัฒกอ 

 ๒๓๐ นายภูษิต  บางย่ีขัน 

 ๒๓๑ นายมงคล  วงศวัง 

 ๒๓๒ นายมงคล  สุริยะโชติ 

 ๒๓๓ นายมงคลชัย  ชัยคงดี 

 ๒๓๔ นายมนชัย  กิจสินชัย 

 ๒๓๕ นายมนตรี  ปานทอง 

 ๒๓๖ นายมนตรี  มุกดา 



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๒๓๗ นายมนัส  ใครยงค 

 ๒๓๘ นายมนัส  มลิหอม 

 ๒๓๙ นายมนูญ  โกศลกาญจน 

 ๒๔๐ นายมานพ  ขวัญทอง 

 ๒๔๑ นายมานพ  โยโล 

 ๒๔๒ นายมานพ  วรพันธ 

 ๒๔๓ นายมานะ  บุญเขียว 

 ๒๔๔ นายมานะ  พูลเชื้อ 

 ๒๔๕ นายมานัด  หาญฟาเล่ือน 

 ๒๔๖ นายมานิตย  ถี่ปอม 

 ๒๔๗ นายมานิตย  ยวงลําใย 

 ๒๔๘ นายมาโนช  กลัดจําป 

 ๒๔๙ นายมาโนช  คชเสนีย 

 ๒๕๐ นายเมฆ  บุญตัน 

 ๒๕๑ นายแมนสรวง  แสงแกว 

 ๒๕๒ นายยศสิริ  นครพัฒน 

 ๒๕๓ นายยอด  มหาไม 

 ๒๕๔ นายย้ิม  กิจอุโบสถ 

 ๒๕๕ นายยุทธ  ใจหาญ 

 ๒๕๖ นายยุวบูรณ  ขะหมิมะ 

 ๒๕๗ นายรณชัย  หยวกฉิมพลี 

 ๒๕๘ นายรวม  ทรงประโคน 

 ๒๕๙ นายระยอง  แสงฉาย 

 ๒๖๐ นายรัชชานนท  หนอแกว 

 ๒๖๑ นายรัตน  จินดาสวัสดิ์ 

 ๒๖๒ นายรัศมี  พลอาษา 

 ๒๖๓ นายราเชน  ทองนํา 

 ๒๖๔ นายราตรี  เติมสุธา 

 ๒๖๕ นายรําไพ  ทวีสาร 

 ๒๖๖ นายรุง  จิตตศรัทธา 

 ๒๖๗ นายรุง  นูมหันต 

 ๒๖๘ นายเรวัฒน  อาจสัญจร 

 ๒๖๙ นายเรวัตร  รัตนบุรี 

 ๒๗๐ นายเรือง  นมัสการ 

 ๒๗๑ นายละออ  อินทเรืองศร 

 ๒๗๒ นายวสันต  แมะเราะ 

 ๒๗๓ นายวัฒนะ  แซเซียว 

 ๒๗๔ นายวันชัย  นันตตา 

 ๒๗๕ นายวันชัย  ประทุม 

 ๒๗๖ นายวันชัย  หิรัญรักษ 

 ๒๗๗ นายวันประเสริฐ  ศรีอภัย 

 ๒๗๘ นายวัลลภ  คลอยเอี่ยม 

 ๒๗๙ นายวัลลภ  บุญชู 

 ๒๘๐ นายวิ  ปรางศรี 

 ๒๘๑ นายวิกรม  จันทรเรือง 

 ๒๘๒ นายวิชิต  จันทรใส 

 ๒๘๓ นายวิชิต  ปจันทบุตร 

 ๒๘๔ นายวิเชียร  คําสอน 

 ๒๘๕ นายวิเชียร  จินารา 

 ๒๘๖ นายวิเชียร  ผองสนาม 

 ๒๘๗ นายวิเชียร  ไมคํา 

 ๒๘๘ นายวิเชียร  เล้ียงหิรัญ 
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เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๘๙ นายวิรัตน  ใจเย็น 

 ๒๙๐ นายวิรัตน  ใหมพรหมมา 

 ๒๙๑ นายวิรุฬ  ไพบูลย 

 ๒๙๒ นายวิโรจน  แฉลม 

 ๒๙๓ นายวิโรจน  เปล่ียนสอน 

 ๒๙๔ นายวิศรุต  แจมกลาง 

 ๒๙๕ นายวิษณุ  พินิจรัมย 

 ๒๙๖ นายวีรศักดิ์  แสงสวาง 

 ๒๙๗ นายวีระ  อิ่นงอ 

 ๒๙๘ นายวีระพงษ  โบษกรนัฏ 

 ๒๙๙ นายวีระพันธ  นาควิจิตร 

 ๓๐๐ นายวุฒิชัย  คําอาย 

 ๓๐๑ นายวุฒิพงศ  พงษสมบูรณ 

 ๓๐๒ นายวุธ  ทองคํา 

 ๓๐๓ นายศรีทน  สิงหหลา 

 ๓๐๔ นายศักดิ์ชัย  วัฒนประดิษฐ 

 ๓๐๕ นายศิริชัย  ไชยโย 

 ๓๐๖ นายศิริศักดิ์  เตโซ 

 ๓๐๗ นายศิโรรัตน  ชวงรัตน 

 ๓๐๘ นายศุภกร  แชมชอย 

 ๓๐๙ นายศุภเวช  ศรีคลาย 

 ๓๑๐ นายเศกสิทธิ์  กอฟก 

 ๓๑๑ นายเศกเอกสิทธิ์  ศรีมงคล 

 ๓๑๒ นายสกล  ศึกขยาด 

 ๓๑๓ นายสถิตย  มะลิซอน 

 ๓๑๔ นายสนธยา  ภูริพิพัฒนพงษ 

 ๓๑๕ นายสนอง  มลาวาสน 

 ๓๑๖ นายสมเกียรติ  เตชะบุตร 

 ๓๑๗ นายสมเกียรติ  เอกพงษ 

 ๓๑๘ นายสมคิด  กิจคอน 

 ๓๑๙ นายสมคิด  บุญรอด 

 ๓๒๐ นายสมจิตร  พิพิธพงษ 

 ๓๒๑ นายสมจิตร  วงษดวง 

 ๓๒๒ นายสมเจตน  บัวมี 

 ๓๒๓ นายสมชาติ  คลายสังข 

 ๓๒๔ นายสมชาย  คลายไพฑูรย 

 ๓๒๕ นายสมชาย  โฉมสูงเนิน 

 ๓๒๖ นายสมชาย  ตัดสวัสดิ์ 

 ๓๒๗ นายสมชาย  ตาแดง 

 ๓๒๘ นายสมชาย  ธนาทิพยกุล 

 ๓๒๙ นายสมชาย  พรมดํา 

 ๓๓๐ นายสมชาย  เมนคง 

 ๓๓๑ นายสมชาย  สนธิเวช 

 ๓๓๒ นายสมชาย  สวัสดี 

 ๓๓๓ นายสมโชค  เล่ียมสุวรรณ 

 ๓๓๔ นายสมนึก  สีคําผุย 

 ๓๓๕ นายสมบัติ  อูสูงเนิน 

 ๓๓๖ นายสมบูรณ  ธนบุรี 

 ๓๓๗ นายสมบูรณ  วงคเดือน 

 ๓๓๘ นายสมบูรณ  วรรณฤดี 

 ๓๓๙ นายสมบูรณ  สรางเมือง 

 ๓๔๐ นายสมพงศ  แสนสอนศรี 
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 ๓๔๑ นายสมพงษ  ทองคํา 

 ๓๔๒ นายสมพงษ  มูลย้ิม 

 ๓๔๓ นายสมพงษ  วะนา 

 ๓๔๔ นายสมพงษ  ศรีละมัย 

 ๓๔๕ นายสมพงษ  เอี้ยงสมุทร 

 ๓๔๖ นายสมพร  เกาเล็ก 

 ๓๔๗ นายสมพร  ชนะชัย 

 ๓๔๘ นายสมพร  มาหมื่นไวย 

 ๓๔๙ นายสมพร  ศรีจันทร 

 ๓๕๐ นายสมพร  สมศิริ 

 ๓๕๑ นายสมพร  สุวรรณโชติ 

 ๓๕๒ นายสมพล  วงษสมศรี 

 ๓๕๓ นายสมพล  ศรีเจริญ 

 ๓๕๔ นายสมพาร  คําหลา 

 ๓๕๕ นายสมมาต  อวมสรอย 

 ๓๕๖ นายสมศักดิ์  บางแกว 

 ๓๕๗ นายสมศักดิ์  มากเอี่ยม 

 ๓๕๘ นายสมศักดิ์  สหยาติกุล 

 ๓๕๙ นายสมศักดิ์  สัจจะบุตร 

 ๓๖๐ นายสมหมาย  ชอจันทร 

 ๓๖๑ นายสมหมาย  รอดสิน 

 ๓๖๒ นายสมาน  คุณา 

 ๓๖๓ นายสรายุทธ  วงคทิพย 

 ๓๖๔ นายสรายุทธ  การกระสัง 

 ๓๖๕ นายสรายุธ  ชวยเพ็ญ 

 ๓๖๖ นายสฤษดิ ์ โตะหีม 

 ๓๖๗ นายสวงค  โหรา 

 ๓๖๘ นายสังคม  นามเรือง 

 ๓๖๙ นายสังเวียร  พูนสวัสดิ์ 

 ๓๗๐ นายสัญญา  กุสโลปการะ 

 ๓๗๑ นายสัญญา  คุณปล้ืม 

 ๓๗๒ นายสันติ  นิยมศิลป 

 ๓๗๓ นายสันติ  ภูจอย 

 ๓๗๔ นายสันติ  เมืองภักดี 

 ๓๗๕ สิบตรี  สัมพันธ  โยธามาศ 

 ๓๗๖ นายสัมพันธ  เอี้ยงสมุทร 

 ๓๗๗ นายสาคร  จันทรหา 

 ๓๗๘ นายสาคร  พุฒตาล 

 ๓๗๙ นายสาคร  หนูเกล้ียง 

 ๓๘๐ นายสามารถ  นาคเนื้อนิ่ม 

 ๓๘๑ นายสามารถ  พลถาวร 

 ๓๘๒ นายสามารถ  มวงเพชร 

 ๓๘๓ นายสายชล  มาลีนันท 

 ๓๘๔ นายสายชล  สาคร 

 ๓๘๕ นายสายันต  บุญเปง 

 ๓๘๖ นายสายันต  วิถี 

 ๓๘๗ นายสําเนา  บุญไกร 

 ๓๘๘ นายสํารวย  ขวัญนกขุม 

 ๓๘๙ นายสําราญ  กลํ่าเจริญ 

 ๓๙๐ นายสําเริง  พฤกษเกษม 

 ๓๙๑ นายสําเริง  พุกเจริญ 

 ๓๙๒ นายสําลี  นาเมืองรักษ 
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 ๓๙๓ นายสิงหา  นพกิจ 

 ๓๙๔ นายสิทธิชัย  เตงภู 

 ๓๙๕ นายสิทธิธร  โลบรรเทา 

 ๓๙๖ นายสิทธิพร  รุงไพบูลยวงศ 

 ๓๙๗ นายสุข  หลงศรี 

 ๓๙๘ นายสุชาติ  คุยยกสุย 

 ๓๙๙ นายสุชาติ  ทองคํา 

 ๔๐๐ นายสุชาติ  ศรีแกว 

 ๔๐๑ นายสุชาติ  เสือสูงเนิน 

 ๔๐๒ นายสุชิน  บุญกระโทก 

 ๔๐๓ นายสุชิน  ปุนเจริญ 

 ๔๐๔ นายสุทธิพงศ  อุมารังษี 

 ๔๐๕ นายสุทธิวัฒน  คงวัฒนะ 

 ๔๐๖ นายสุทัศน  เกตุวงษ 

 ๔๐๗ นายสุทิน  ครองกิจการ 

 ๔๐๘ นายสุทิน  คําสุภาพ 

 ๔๐๙ นายสุเทพ  ราชสิงโห 

 ๔๑๐ นายสุธารชัย  ปญจพงษ 

 ๔๑๑ นายสุพจน  เจะลี 

 ๔๑๒ นายสุพจน  ปาละกอน 

 ๔๑๓ นายสุมาตร  นวลมณี 

 ๔๑๔ นายสุเมธ  นวลศรี 

 ๔๑๕ นายสุรชัย  พุฒซอน 

 ๔๑๖ นายสุรพง  วงษอําภา 

 ๔๑๗ นายสุรพล  จันทนะ 

 ๔๑๘ นายสุรพล  เจริญผล 

 ๔๑๙ นายสุริยน  หมัดหระ 

 ๔๒๐ นายสุริยัน  แกนภิรมย 

 ๔๒๑ นายสุริยันต  ใจออน 

 ๔๒๒ นายสุริยา  ศรเดช 

 ๔๒๓ นายสุวรรณ  เจริญพร 

 ๔๒๔ นายสุวิทย  รุงเรือง 

 ๔๒๕ นายสุไหรหมาน  บินยูโซะ 

 ๔๒๖ นายเสริม  ยะใจ 

 ๔๒๗ นายเสรี  แกนภิรมย 

 ๔๒๘ นายแสวง  วอยพิมาย 

 ๔๒๙ นายโสภณ  โอสถวิสุทธ 

 ๔๓๐ นายโสภณวิชย  ทรัพยสําราญ 

 ๔๓๑ นายหนูเพียร  มณีโนนโพธิ์ 

 ๔๓๒ นายหมังโสด  สันนะกิจ 

 ๔๓๓ นายหวันยะฟาร  หมุดหวัน 

 ๔๓๔ นายไหม  นอยแกว 

 ๔๓๕ นายองอาจ  แกวคํา 

 ๔๓๖ นายอณุภาพ  ศรีเพชร 

 ๔๓๗ นายอดิศักดิ์  ณรงคเบญญาสุทธ 

 ๔๓๘ นายอดุลย  เพ่ิมพูลผล 

 ๔๓๙ นายอดุลย  ยะคําแจ 

 ๔๔๐ นายอนัน  ชูบุรี 

 ๔๔๑ นายอนันต  แกวหาวงษ 

 ๔๔๒ นายอนันต  พ่ึงสามัคคี 

 ๔๔๓ นายอนันต  สุขสถิตย 

 ๔๔๔ นายอนิรุตย  จันทรจําเริญ 
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 ๔๔๕ นายอนุชิต  กาศรีวิชัย 

 ๔๔๖ นายอนุทร  กุศล 

 ๔๔๗ นายอนุรัตน  คุมเผา 

 ๔๔๘ นายอภิเชต  แสงเมล 

 ๔๔๙ นายอภิเชษฐ  แข็งแรง 

 ๔๕๐ นายอภิรักษ  นาคทอง 

 ๔๕๑ นายอรรถพร  ผาสุขฐาน 

 ๔๕๒ นายอรัญ  สุดทา 

 ๔๕๓ นายอรุณ  หมอเตะ 

 ๔๕๔ นายอวยชัย  แกวโมรา 

 ๔๕๕ นายออง  บุญชม 

 ๔๕๖ นายออนศรี  วิสุงเล 

 ๔๕๗ นายอะนนท  ย้ิมยวน 

 ๔๕๘ นายอัมพร  แสนโคตร 

 ๔๕๙ นายอาคม  คําวิลัย 

 ๔๖๐ นายอาชว  จันทรนิยม 

 ๔๖๑ นายอาแซ  มะสูยู 

 ๔๖๒ นายอาทร  แดงอราม 

 ๔๖๓ นายอาทร  อนุมาต 

 ๔๖๔ นายอาศัย  ฤาไกรศรี 

 ๔๖๕ นายอํานวย  สุขสําราญ 

 ๔๖๖ นายอํานวย  สุระสังวาลย 

 ๔๖๗ นายอํานาจ  เกตุประยูร 

 ๔๖๘ นายอํานาจ  เนตรโรจน 

 ๔๖๙ นายอํานาจ  มะอาจเลิศ 

 ๔๗๐ นายอํานาจ  วุฒิเดช 

 ๔๗๑ นายอําพร  มีย่ิง 

 ๔๗๒ นายอําไพ  ศรีดวงแกว 

 ๔๗๓ นายอินทรสม  คํามาลา 

 ๔๗๔ นายอุดมศักดิ์  อุตรภาศ 

 ๔๗๕ นายอุทร  พิทักษโกศล 

 ๔๗๖ นายอุทัย  เคนศรีสมบัติ 

 ๔๗๗ นายอุทัย  ทองขํา 

 ๔๗๘ นายอุทัย  พรมวงษา 

 ๔๗๙ นายเอกศักดิ์  ไชยบัญดิษฐ 

 ๔๘๐ นายเอนก  ชลูดดง 

 ๔๘๑ นายเอนก  บุญบรรจง 

 ๔๘๒ นายเอนก  พงษศิริ 

 ๔๘๓ นางกนกพร  ศรีพวก 

 ๔๘๔ นางกนกวรรณ  เทศนอย 

 ๔๘๕ นางสาวกมลทิพย  รักษาพล 

 ๔๘๖ นางกรรณิกา  บอทอง 

 ๔๘๗ นางสาวกรรณิการ  เทียนสมใจ 

 ๔๘๘ นางกวิสรา  ปองคําสิงห 

 ๔๘๙ นางสาวกัญญธนกร  บูทอง 

 ๔๙๐ นางกัญญา  ขัดสาร 

 ๔๙๑ นางกัลยกร  ศรีนวล 

 ๔๙๒ นางสาวกัลยา  วงษเตมีย 

 ๔๙๓ นางกาญจนา  พันธศรีครุฑ 

 ๔๙๔ นางสาวกาญจนา  ศรีชาติ 

 ๔๙๕ นางสาวกาญจนา  สองสวาง 

 ๔๙๖ นางสาวกาญจนา  สุขหนองบึง 



 หนา   ๑๘๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๙๗ นางสาวกําไรทิพย  อินทะเกตุ 

 ๔๙๘ นางกิ่งกาญจน  แสงจันทร 

 ๔๙๙ นางกิ่งกานต  ดวงคํา 

 ๕๐๐ นางกิมเหล้ียม  รัตนมาลา 

 ๕๐๑ นางกุหลาบ  หลาเพ็ชร 

 ๕๐๒ นางเกวลิน  อินทชัย 

 ๕๐๓ นางเกศรินทร  สมาธิกุลชัย 

 ๕๐๔ นางเกษร  สุวรรณกาศ 

 ๕๐๕ นางเกษราภรณ  เพ็ชรหวล 

 ๕๐๖ นางสาวเกื้อกูล  โปรงหนองเมือง 

 ๕๐๗ นางขนิษฐา  กนกหงษ 

 ๕๐๘ นางสาวขวัญจิตร  สีเผือก 

 ๕๐๙ นางขวัญใจ  มากบริบูรณ 

 ๕๑๐ นางสาวขวัญฤทัย  ชัยขันธ 

 ๕๑๑ นางสาวคริญา  นพพะ 

 ๕๑๒ นางคําพันธ  ตามสีรัมย 

 ๕๑๓ นางสาวจงกล  แกวสูงเนิน 

 ๕๑๔ นางจตุพร  คําวิลัย 

 ๕๑๕ นางจริน  จันทรสิงขรณ 

 ๕๑๖ นางจัตุพร  วงศจันดี 

 ๕๑๗ นางจันทรจีรา  ชัยวงค 

 ๕๑๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  มะจันทร 

 ๕๑๙ นางจันทรหอม  โสขํา 

 ๕๒๐ นางจารีย  เขียวแปน 

 ๕๒๑ นางจารีรัตน  เสียงเพราะ 

 ๕๒๒ นางจํานง  เลยไธสง 

 ๕๒๓ นางสาวจิตตรานันท  พลอน 

 ๕๒๔ นางจิตรา  เทียนทอง 

 ๕๒๕ นางสาวจิตรา  อรุณ 

 ๕๒๖ นางจินดา  แจมรัตนกุล 

 ๕๒๗ นางสาวจินดา  วันอยู 

 ๕๒๘ นางจินตนา  พวงชู 

 ๕๒๙ นางจิรภา  จําปารัตน 

 ๕๓๐ นางสาวจิรวรรณ  เชิดชู 

 ๕๓๑ นางจิรัชยา  นาดีดานกลาง 

 ๕๓๒ นางจิราภรณ  แวงวรรณ 

 ๕๓๓ นางสาวจ๋ิว  ดีแกว 

 ๕๓๔ นางสาวจุฑาทิพย  ประเสริฐศรี 

 ๕๓๕ นางจุฬาพร  ฤทธิ์หมุน 

 ๕๓๖ นางเจริญศรี  อุปรัส 

 ๕๓๗ นางสาวเจือทิพย  ณ  นคร 

 ๕๓๘ นางแจมจันทร  ฝนพรม 

 ๕๓๙ นางใจนุช  เหมประทุมมา 

 ๕๔๐ นางสาวฉลวย  พิลึก 

 ๕๔๑ นางฉวีวรรณ  สมใจ 

 ๕๔๒ นางฉวีวรรณ  สุขาทอน 

 ๕๔๓ นางเฉลิมศรี  คุยยกสุย 

 ๕๔๔ นางชญานันทน  ควรอาจ 

 ๕๔๕ นางสาวชนัญญทิชา  บางสลัด 

 ๕๔๖ นางชนาพร  แสงศักดิ์ 

 ๕๔๗ นางชมภู  แกสูงเนิน 

 ๕๔๘ นางสาวชมอย  ทองมูลตน 
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 ๕๔๙ นางชรินรัตน  เอี่ยมสัมพันธ 

 ๕๕๐ นางสาวชลธิชา  วรรณแจง 

 ๕๕๑ นางชลนิภา  ชัยชนะ 

 ๕๕๒ นางชลลดา  เกิดแฟง 

 ๕๕๓ นางชอนตา  เอียดเกาะสมุย 

 ๕๕๔ นางชัชฎา  มิศิริ 

 ๕๕๕ นางสาวชัชฎาภรณ  สิงหหาญ 

 ๕๕๖ นางชัชภรณ  ตังกวย 

 ๕๕๗ นางชื่น  โฮมกระโทก 

 ๕๕๘ นางชุดา  โพธิอาภา 

 ๕๕๙ นางสาวชุติมา  ชื่นกรมรักษ 

 ๕๖๐ นางสาวชุติมา  เทวโลก 

 ๕๖๑ นางสาวชุติมา  วีระวงษ 

 ๕๖๒ นางชุลีพร  ธรรมา 

 ๕๖๓ นางโชติกา  คงพันธ 

 ๕๖๔ นางญาณิศา  ขุนเศษ 

 ๕๖๕ นางญาดา  ศิริจันทร 

 ๕๖๖ นางฐิดาภรณ  พลจันทร 

 ๕๖๗ นางฐิตารีย  จันทรภิรมย 

 ๕๖๘ นางสาวณปภา  จําปาพรหม 

 ๕๖๙ นางสาวณัฎฐชัญญา  พันธุรังษี 

 ๕๗๐ นางสาวณัฐฑญา  เรือนไทย 

 ๕๗๑ นางณัฐธยาณ  ยังสุข 

 ๕๗๒ นางสาวณัฐพัชร  พันธเจริญ 

 ๕๗๓ นางณัฐรัชต  ปรีชาชน 

 ๕๗๔ นางณัทณิชชา  จํานงคจีนารักส 

 ๕๗๕ นางสาวณิชกุล  กล่ันน้ําทิพย 

 ๕๗๖ นางณิชา  วดีศิริศักดิ์ 

 ๕๗๗ นางสาวดวงใจ  อาศัยราช 

 ๕๗๘ นางดารณี  ไกรฤกษ 

 ๕๗๙ นางดารุณี  พูลเขตต 

 ๕๘๐ นางทองคํา  อึ้งกั๊ก 

 ๕๘๑ นางสาวทองใหม  เกษสุวรรณ 

 ๕๘๒ นางทัศนีย  ศิริสม 

 ๕๘๓ นางทิพยวารี  กาษร 

 ๕๘๔ นางธนภรณ  หงษเวียงจันทร 

 ๕๘๕ นางธนวรรณ  อินนันต 

 ๕๘๖ นางธรรญชนก  เทพวรรณ 

 ๕๘๗ นางธัญญาลักษณ  ชุมไธสง 

 ๕๘๘ นางสาวธันยนันท  เจริญสุขพูนผล 

 ๕๘๙ นางสาวธิดารัตน  สวางเกตุ 

 ๕๙๐ นางสาวธิดาวรรณ  มีแจ 

 ๕๙๑ นางสาวธิติกานต  พรรักษา 

 ๕๙๒ นางนงคราญ  โกนสัก 

 ๕๙๓ นางสาวนงคราญ  ปนอินทร 

 ๕๙๔ นางสาวนงนุช  เนียมดวง 

 ๕๙๕ นางนงนุช  ปดครบุร ี

 ๕๙๖ นางสาวนงเยาว  ชัยอุดม 

 ๕๙๗ นางสาวนงลักษณ  เต็มสอาด 

 ๕๙๘ นางนงลักษณ  ทองสุข 

 ๕๙๙ นางนงลักษณ  พรหมใจรัก 

 ๖๐๐ นางสาวนพวรรณ  ชอนทอง 
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 ๖๐๑ นางนภาพร  ศรีจงใจ 

 ๖๐๒ นางนภาพร  ศรีโรจน 

 ๖๐๓ นางนภาวรรณ  คงได 

 ๖๐๔ นางสาวนฤชล  นวลรัตน 

 ๖๐๕ นางนวลจันทร  กาวิเนตร 

 ๖๐๖ นางนวิยา  บุญย้ิม 

 ๖๐๗ นางนัชชา  สุภาสัย 

 ๖๐๘ นางนัฐวรรณ  พ่ึงสามัคคี 

 ๖๐๙ นางสาวนัทธมน  ทองศรี 

 ๖๑๐ นางนันทนภัส  จันทรเที่ยง 

 ๖๑๑ นางสาวนันทนภัส  ชมพิกุล 

 ๖๑๒ นางนันทวัน  นิลรอด 

 ๖๑๓ นางวิไล  กองทอง 

 ๖๑๔ นางสาวนาตยา  กองแกว 

 ๖๑๕ นางนารีรัตน  ฉ่ําฟา 

 ๖๑๖ นางน้ําริน  ผองจิต 

 ๖๑๗ นางสาวนิชา  แปนพุม 

 ๖๑๘ นางนิชาภา  ชูสิงห 

 ๖๑๙ นางสาวนิตยรดี  โชติชวง 

 ๖๒๐ นางสาวนิธินันท  ไชยตนเทือก 

 ๖๒๑ นางนิภา  เขาบาต 

 ๖๒๒ นางนิภา  ปานไม 

 ๖๒๓ นางสาวนิภาพร  อยูสถิตย 

 ๖๒๔ นางนิสา  ทองมี 

 ๖๒๕ นางนุชนาถ  ภูทอง 

 ๖๒๖ นางนุรีย  พุทธศรี 

 ๖๒๗ นางสาวนุสรา  รามณู 

 ๖๒๘ นางเนาวรัตน  เพชรศรี 

 ๖๒๙ นางบัวผัน  ศิริชัย 

 ๖๓๐ นางบัวหลัน  พลสวัสดิ์ 

 ๖๓๑ นางบุญรวม  วิรัตไชย 

 ๖๓๒ นางบุญเรียม  บุบผามะตะนัง 

 ๖๓๓ นางบุษกล  ทองอินทรี 

 ๖๓๔ นางบุษรินทร  แกววิฑูรย 

 ๖๓๕ นางสาวเบ็ญจมาศ  เอี่ยมทอง 

 ๖๓๖ นางสาวเบ็ญจรัตน  เดชกําแหง 

 ๖๓๗ นางประคอง  ไตรผักแวน 

 ๖๓๘ นางประไพ  ดํางาม 

 ๖๓๙ นางประภาพร  เถกิงศรี 

 ๖๔๐ นางปราณี  เข็มทอง 

 ๖๔๑ นางสาวปราณี  ดอนมอญ 

 ๖๔๒ นางปราณี  พันธุมะโอภาส 

 ๖๔๓ นางสาวปราณี  รัตนพิทักษ 

 ๖๔๔ นางปราณี  สุราช 

 ๖๔๕ นางปราณี  เสนาคณิต 

 ๖๔๖ นางสาวปราณี  เหมือนถวยทอง 

 ๖๔๗ นางปริญญากูล  ชัยเทือง 

 ๖๔๘ นางสาวปรีญา  คงสัตย 

 ๖๔๙ นางสาวปรีดา  รักชอบ 

 ๖๕๐ นางสาวปณวี  อุดมผล 

 ๖๕๑ นางสาวปทมา  ปจดี 

 ๖๕๒ นางปานทิพย  อํามะระ 



 หนา   ๑๙๐ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๖๕๓ นางปยนันท  อั้นกระโทก 

 ๖๕๔ นางสาวปยาพัชร  เชาวรัญู 

 ๖๕๕ นางสาวปูนา  นครศรี 

 ๖๕๖ นางผองพรรณ  สะโม 

 ๖๕๗ นางสาวพงษเพ็ญ  ขวัญเมือง 

 ๖๕๘ นางพนมพร  สวางไพร 

 ๖๕๙ นางพรชนก  การภักดี 

 ๖๖๐ นางสาวพรทิพย  ชิงชัยชนะ 

 ๖๖๑ นางพรรณภัค  ก่ําเซง 

 ๖๖๒ นางพรรณอร  เพ็ชรแสง 

 ๖๖๓ นางพรรณี  คําแจ 

 ๖๖๔ นางพรรณี  สุภาษิต 

 ๖๖๕ นางพรวิภา  ยูยกปน 

 ๖๖๖ นางพลอยปพัฒน  ทองวิจิตร 

 ๖๖๗ นางพวงพยอม  ศรีสุวรรณ 

 ๖๖๘ นางพัชราภา  รักษาราษฎร 

 ๖๖๙ นางสาวพัฒนา  สามเกลียว 

 ๖๗๐ นางพัณณิตา  โพธิ์ภักดีกูล 

 ๖๗๑ นางพัทธนันท  นนทตา 

 ๖๗๒ นางพาชื่น  จันทรชู 

 ๖๗๓ นางพิชญสินี  จวงเทพ 

 ๖๗๔ นางพิมทอง  แกวกิ่งจันทร 

 ๖๗๕ นางพิมพา  ลอมเขตร 

 ๖๗๖ นางสาวพิริยา  วงศรัตนาคินทร 

 ๖๗๗ นางสาวพีรดา  กล่ินหอม 

 ๖๗๘ นางพีรยา  เกิดวงศ 

 ๖๗๙ นางสาวเพชรนอย  พ่ึงพวก 

 ๖๘๐ นางสาวเพ็ญพิศ  นัทสุทธิ์ 

 ๖๘๑ นางเพลินพิศ  จิตไทย 

 ๖๘๒ นางเพียงภาวี  วลัยโปษยานนท 

 ๖๘๓ นางภัททชนก  รักษาวงค 

 ๖๘๔ นางภัทรภร  กรสินกิตติ 

 ๖๘๕ นางภัทราพร  ภูแกว 

 ๖๘๖ นางภิรมย  อุปรี 

 ๖๘๗ นางมณฑกานต  โสมวงค 

 ๖๘๘ นางมณฑา  มนตา 

 ๖๘๙ นางมนธิรา  แจมประเสริฐ 

 ๖๙๐ นางสาวมนัสชนก  แซเตียว 

 ๖๙๑ นางมยุรี  เตียวกุล 

 ๖๙๒ นางสาวมัณฑนา  มัจฉาสรอย 

 ๖๙๓ นางมาลัยพร  แกวสุดใจ 

 ๖๙๔ นางยะมิหละ  สาโสะ 

 ๖๙๕ นางสาวยุพา  แสนมหาเกษม 

 ๖๙๖ นางยุพิน  วัชรกาวิน 

 ๖๙๗ นางสาวเย็นจิต  วรคันทักษ 

 ๖๙๘ นางเยาวรัตน  สําแดงเดช 

 ๖๙๙ นางเยาวเรศ  มูณี 

 ๗๐๐ นางรจเมรี  เคนทรภักดิ์ 

 ๗๐๑ นางรจรินทร  คําแปง 

 ๗๐๒ นางรตนพรรณ  กลีบบัวแกว 

 ๗๐๓ นางสาวรวินันท  บุญเพ็ญ 

 ๗๐๔ นางสาวรสพร  สุขกิจ 
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 ๗๐๕ นางรสรินทร  มุงดี 

 ๗๐๖ นางระวิวรรณ  แสนศักดิ์ 

 ๗๐๗ นางสาวรัชตนิธาน  แนนหนา 

 ๗๐๘ นางรัชตา  ดารารัตน 

 ๗๐๙ นางรัชนก  อ่ํารักษ 

 ๗๑๐ นางสาวรัชนี  ใยทองคํา 

 ๗๑๑ นางสาวรัชนี  ริยะ 

 ๗๑๒ นางรัตนา  แกวกก 

 ๗๑๓ นางรัตนา  แสงทวี 

 ๗๑๔ นางสาวรัตนา  หนอกุณา 

 ๗๑๕ นางรัตนาภรณ  กระแสรชล 

 ๗๑๖ นางสาวรัตนาภรณ  มหาวงศ 

 ๗๑๗ นางรัศมี  ขันธวิชัย 

 ๗๑๘ นางรําไพพร  แดงสีดา 

 ๗๑๙ นางสาวรุงณัฏฐา  รุงเรืองศรี 

 ๗๒๐ นางรุงนภา  สิงหา 

 ๗๒๑ นางรุงรัตน  สุขเสาร 

 ๗๒๒ นางรุจิรา  สุขีโรจน 

 ๗๒๓ นางเรณู  รองระกํา 

 ๗๒๔ นางลักขณา  หวังดี 

 ๗๒๕ นางลัดดา  เปยวงค 

 ๗๒๖ นางสาวลัดดา  สิงหา 

 ๗๒๗ นางล่ันทม  แกวแกม 

 ๗๒๘ นางลําดวน  ฮุยอวน 

 ๗๒๙ นางวชิราภรณ  แสนปญญา 

 ๗๓๐ นางวยุลี  อินทรักษ 

 ๗๓๑ นางวรกรณ  แสงตะครอ 

 ๗๓๒ นางวรดา  รัตนแกว 

 ๗๓๓ นางวรนุช  หาริกัน 

 ๗๓๔ นางวรรณภา  เกตุวารี 

 ๗๓๕ นางวรรณภา  ทองปาน 

 ๗๓๖ นางวรรณรัตน  โพธิจักร 

 ๗๓๗ นางสาววรรณา  ไชยรัตน 

 ๗๓๘ นางวรา  ไวงาน 

 ๗๓๙ นางวรา  สุขล้ิม 

 ๗๔๐ นางสาววราพร  จารุรัตน 

 ๗๔๑ นางวราภร  ภาณุอังกูร 

 ๗๔๒ นางสาววราภรณ  ชวกิจภิญโญพงศ 

 ๗๔๓ นางสาววราภรณ  เนื่องจากฉิม 

 ๗๔๔ นางสาววันดี  รัตนวิมล 

 ๗๔๕ นางวันเพ็ญ  แยมนัยนา 

 ๗๔๖ นางสาววารี  ชัยศรี 

 ๗๔๗ นางสาววารุณี  ใบงาม 

 ๗๔๘ นางวาสนา  แสงเงินชัย 

 ๗๔๙ นางสาววาสนาศ  แสนสุคํา 

 ๗๕๐ นางวิจิตตรา  พวงทาโก 

 ๗๕๑ นางสาววิจิตรา  กุลพิพัฒนรัตน 

 ๗๕๒ นางวิภาพร  ชวรัตนเจริญกิจ 

 ๗๕๓ นางสาววิมลรักษ  ลีเพ็ญ 

 ๗๕๔ นางวิมลรัตน  ล่ิมสกุล 

 ๗๕๕ นางวิไรรัตน  เกิดโภคา 

 ๗๕๖ นางวิลาวรรณ  นครขวาง 
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 ๗๕๗ นางวิลาวรรณ  มุงคุณ 

 ๗๕๘ นางวิลาวัลย  ทันตาหะ 

 ๗๕๙ นางวิลาวัลย  นุมมีชัย 

 ๗๖๐ นางวิไล  สุนสันเขต 

 ๗๖๑ นางสาววิไลพร  ภัทรกูล 

 ๗๖๒ นางวีรนันท  โพธาแกว 

 ๗๖๓ นางศราวดี  จารยสูงเนิน 

 ๗๖๔ นางศรีไพร  อนฟอง 

 ๗๖๕ นางสาวศศิชา  คงประเสริฐ 

 ๗๖๖ นางศิรดา  ประพฤติ 

 ๗๖๗ นางสาวศิรินันท  เล็มเต็ง 

 ๗๖๘ นางศิริพร  บุญชุม 

 ๗๖๙ นางศิริพันธ  ตาวารัตน 

 ๗๗๐ นางสาวศิริลักษณ  บุญภิละ 

 ๗๗๑ นางสาวศิริวรรณ  ประจงจัด 

 ๗๗๒ นางสาวศิริวรรณ  ปาจรียพงษ 

 ๗๗๓ นางศิริวิมล  ขําคมเขตร 

 ๗๗๔ นางศุภกานต  แกนพล 

 ๗๗๕ นางศุภลักษณ  จันทํามา 

 ๗๗๖ นางศุภวรรณ  แกวยก 

 ๗๗๗ นางสาวศุภวรรณ  อําพลชัย 

 ๗๗๘ นางสมจิตร  พันธใจธรรม 

 ๗๗๙ นางสมใจ  ดวงจันทร 

 ๗๘๐ นางสาวสมใจ  ย่ิงยง 

 ๗๘๑ นางสมนึก  ทองนุม 

 ๗๘๒ นางสมนึก  อยูยอด 

 ๗๘๓ นางสมพร  ทะนามศรี 

 ๗๘๔ นางสาวสมพร  ศรีโคกกรวด 

 ๗๘๕ นางสาวสมภรณ  ปญหาผล 

 ๗๘๖ นางสมศรี  ชูวาท 

 ๗๘๗ นางสรอยทอง  ผอนยอง 

 ๗๘๘ นางสวภา  เพ็ชรสิงห 

 ๗๘๙ นางสาวสวา  ฝายเส็ม 

 ๗๙๐ นางสวาสดิ์  ใจสุวรรณ 

 ๗๙๑ นางสังวรณ  อะแปะ 

 ๗๙๒ นางสาวสัมฤทธิ์  ถนอมธรรม 

 ๗๙๓ นางสาคร  จันทรโสดา 

 ๗๙๔ นางสาล่ี  นาคขาว 

 ๗๙๕ นางสาวิตรี  หาญกลา 

 ๗๙๖ นางสาวสิรภัสสร  บุญชุม 

 ๗๙๗ นางสิริพร  คงมั่น 

 ๗๙๘ นางสิริมา  สอนสวัสดิ์ 

 ๗๙๙ นางสุกัญญา  จันประเทือง 

 ๘๐๐ นางสาวสุกัญญา  อุบลศักดิ์ 

 ๘๐๑ นางสุคนธรัตน  บุญมี 

 ๘๐๒ นางสาวสุจินตนา  พงษจําปา 

 ๘๐๓ นางสาวสุชาดา  จันทรมิตรี 

 ๘๐๔ นางสาวสุดา  ปานพวงแกว 

 ๘๐๕ นางสาวสุดาพร  แพรสมบูรณ 

 ๘๐๖ นางสาวสุดารัตน  ทวีจันร 

 ๘๐๗ นางสุดารัตน  ปองจันทร 

 ๘๐๘ นางสุดารัตน  รอดนอย 
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 ๘๐๙ นางสาวสุทิชา  เริงกิจจา 

 ๘๑๐ นางสุธาสิณี  ศรีหะ 

 ๘๑๑ นางสุธาสินี  คนกลา 

 ๘๑๒ นางสุนัน  อินทรทะผา 

 ๘๑๓ นางสุนารี  แกนจันทร 

 ๘๑๔ นางสาวสุพานี  นอยจีน 

 ๘๑๕ นางสาวสุภัทรภรณ  สุขแสวง 

 ๘๑๖ นางสุภาพ  ปานเพชร 

 ๘๑๗ นางสาวสุภาพ  วันกิ่ง 

 ๘๑๘ นางสาวสุภาพร  คุมพล 

 ๘๑๙ นางสุภาพรรณ  แกวโก 

 ๘๒๐ นางสุมิตรา  บัวบุญ 

 ๘๒๑ นางสุรางค  จันทศร 

 ๘๒๒ นางสุรีย  จันทรรักษ 

 ๘๒๓ นางสาวสุรีย  แมนทิม 

 ๘๒๔ นางสุรีย  ศิลปมณี 

 ๘๒๕ นางสาวสุลีพร  เอี่ยมสะอาด 

 ๘๒๖ นางสุวรรณนีย  วิประโชติ 

 ๘๒๗ นางสาวสุวิน  วัยย่ิงยุทธ 

 ๘๒๘ นางเสาวนีย  กูวัฒนะ 

 ๘๒๙ นางสาวเสาวนีย  นิ่มนวล 

 ๘๓๐ นางสาวเสาวภาคย  พรหมเพชร 

 ๘๓๑ นางเสาวลักษณ  สงวนเชื้อ 

 ๘๓๒ นางสาวโสภา  รังสิมันตุชาติ 

 ๘๓๓ นางไสว  ภูศรีดาว 

 ๘๓๔ นางหัสดาพร  แกลวกลา 

 ๘๓๕ นางหาติมะ  สันมาหมูด 

 ๘๓๖ นางเหมือนฝน  พิกุลแกว 

 ๘๓๗ นางสาวอทิตะยา  สมบัติมนต 

 ๘๓๘ นางอนงค  พิมพศรี 

 ๘๓๙ นางอนงค  ภัทรปวัตนวิทู 

 ๘๔๐ นางสาวอนัญญา  รัตนจันทร 

 ๘๔๑ นางอรทัย  ไชยศร 

 ๘๔๒ นางอรนุช  จาบสันเทียะ 

 ๘๔๓ นางสาวอรวรรณ  จิตรสุวรรณ 

 ๘๔๔ นางสาวอรวรรณ  ออนตะวัน 

 ๘๔๕ นางอรอนงค  เชียงทอง 

 ๘๔๖ นางอรอุมา  โสภาอุทก 

 ๘๔๗ นางสาวอรัญญา  เสนาะสรรพ 

 ๘๔๘ นางสาวอริสรา  กาญจนกันติ 

 ๘๔๙ นางสาวอริสรา  อยูดี 

 ๘๕๐ นางอรุณ  แจมประโคน 

 ๘๕๑ นางสาวอรุณศรี  แปนทอง 

 ๘๕๒ นางสาวอรุณี  แสงมณี 

 ๘๕๓ นางอรุณี  เอื้ออวยชัย 

 ๘๕๔ นางอะมีนา  นิยมเดชา 

 ๘๕๕ นางอักษร  ดาบทอง 

 ๘๕๖ นางอังคณา  อบเชย 

 ๘๕๗ นางสาวอัจฉรา  กลอมเกล็ด 

 ๘๕๘ นางอัจฉรา  จูเอี่ยม 

 ๘๕๙ นางสาวอัจฉรา  ศรีสุขะ 

 ๘๖๐ นางสาวอัญชลี  คะณาระตะ 
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 ๘๖๑ นางอัมพร  ธาราสันติสุข 

 ๘๖๒ นางอาพร  สินวิสัย 

 ๘๖๓ นางอาภรณ  สุวรรณ 

 ๘๖๔ นางอาภัสรา  วีระศิลปเลิศ 

 ๘๖๕ นางสาวอาภาวรรณ  อินพุม 

 ๘๖๖ นางอารี  ธุระรักษ 

 ๘๖๗ นางอารี  ผาดผอง 

 ๘๖๘ นางอารีย  ชูมณี 

 ๘๖๙ นางอารีย  ศานตินิรันดร 

 ๘๗๐ นางอําภา  เจะโสะ 

 ๘๗๑ นางอิน  ประสารรัมย 

 ๘๗๒ นางอุทัยวรรณ  ชัยชนะ 

 ๘๗๓ นางอุทุมพร  เกิดมงคล 

 ๘๗๔ นางสาวอุนเรือน  สามารถ 

 ๘๗๕ นางอุบลรัตน  เอี่ยมสอาด 

 ๘๗๖ นางสาวอุมาพร  สุวรรณะ 

 ๘๗๗ นางอุไรวรรณ  จอมศรี 

 ๘๗๘ นางสาวอุษณีย  สุรพลพินิจ 

 ๘๗๙ นางเอมอร  รวมธรรม 

 ๘๘๐ นางเอมอร  สีชัยปญหา 

 ๘๘๑ นางเอ็มอร  รุนกระโทก 

 ๘๘๒ นางสาวเอื้องฟา  หลาจันทร 

 ๘๘๓ นางแอนนา  ชื่นชม 

กระทรวงยุติธรรม 

กรมคมุประพฤต ิ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายยงยศ  สูงพน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๔  ราย) 

 ๑ นายกอบชัย  เยียระยงค 

 ๒ นายจรัญ  สายตางใจ 

 ๓ นายชัยพร  รัตนพันธ 

 ๔ นายชินโชติ  ประทีป  ณ  ถลาง 

 ๕ นายณัฐพัชร  เหมันตา 

 ๖ นายดํารงค  ยอดแกว 

 ๗ นายทวีศักดิ์  สอนสีดา 

 ๘ นายธนกฤต  ทองเกิดหลวง 

 ๙ นายประกอบ  วงศสายสกุล 

 ๑๐ นายประสิทธิ์  อวมอยู 

 ๑๑ นายนัฐพงศ  ใจตั้ง 

 ๑๒ นายนิรันดร  คําวิจิตร 

 ๑๓ นายบรรเทา  แพงคํามี 

 ๑๔ นายประกอบ  หนูสุวรรณ 

 ๑๕ นายพงษพันธ  อาวรธรรม 

 ๑๖ นายฟารุก  ดารามั่น 


