
 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๗ นางสาวจุฑามาส  ศรีสําราญ 

 ๑๘ นางจุฑารัตน  ผลจันทร 

 ๑๙ นางสาวชุติมา  ออมกิ่ง 

 ๒๐ นางสาวดวงสมร  สุทธิสุทธิ์ 

 ๒๑ นางสาวทิวาพร  ผดุง 

 ๒๒ นางสาวนงลักษณ  ขันตี 

 ๒๓ นางสาวนันทนภัส  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๔ นางนันทพร  พรมจันทร 

 ๒๕ นางนารีรัตน  สุนทรธรรม 

 ๒๖ นางปวีณา  ทะรักษา 

 ๒๗ นางสาวปยรัตน  รุจิณรงค 

 ๒๘ นางสาวมาลัยพร  เชื้อบัณฑิต 

 ๒๙ นางราตรี  สมจิตร 

 ๓๐ นางลักขณา  ปานคง 

 ๓๑ นางสาวลักขณา  รมเย็น 

 ๓๒ นางวรางคนางค  เสมาทอง 

 ๓๓ นางสาววราภรณ  อุดมดี 

 ๓๔ นางวีระภาพ  ภูมิศรีแกว 

 ๓๕ นางสาวสุกานดา  ภาคีวุฒิ 

 ๓๖ นางสาวสุมาลี  โพธิ์ทอง 

 ๓๗ นางสาวอภิญญา  วงษแกว 

 ๓๘ นางสาวอรทัย  วงศเมธา 

 ๓๙ นางสาวอรวินทินี  ชูศรี 

 ๔๐ นางสาวอรุโณทัย  ซาววา 

 ๔๑ นางสาวอัจฉราพรรณ  ใจเจริญ 

 ๔๒ นางสาวอัสนี  สงเสริม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางวริยา  เถาวเปน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางเสาวลักษณ  คงถิน่ 

กรมสงเสริมการเกษตร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒,๕๑๖  ราย) 

 ๑ นายกมล  ชังเทศ 

 ๒ นายกมล  ฤทธิเหมาะ 

 ๓ วาที่รอยตรี  กมล  ศรีระทัศน 

 ๔ นายกมล  ศรีราช 

 ๕ นายกมล  อิ่มเอิบ 

 ๖ นายกรอบ  สุขมี 

 ๗ นายกฤษกร  รัตนอุดม 

 ๘ นายกฤษณชนม  เทพเกล้ียง 

 ๙ นายกฤษณะ  เผาชางทอง 

 ๑๐ นายกฤษราช  ขันลา 

 ๑๑ นายกอเกียรติ  เพ็ชรรักษ 

 ๑๒ นายกอเกียรติ  สมานพันธุ 

 ๑๓ นายกายสิทธิ์  ผลเกิด 

 ๑๔ นายการันต  แพบํารุง 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๕ นายการุณ  ทรัพยธน 

 ๑๖ นายการุณย  ประภัสระกูล 

 ๑๗ นายกําจัด  ศรเสนา 

 ๑๘ นายกําชัย  พิริยะกุล 

 ๑๙ นายกิ่งเพชร  แกวโยธา 

 ๒๐ นายกิตติ  บุตรไชย 

 ๒๑ นายกิตติกุล  มะโนราช 

 ๒๒ นายกิตติคุณ  ชูเสน 

 ๒๓ นายกิตติชาติ  ชาติยานนท 

 ๒๔ นายกิตติพงษ  งามจริง 

 ๒๕ นายกิตติศักดิ์  กองกาญจโนภาส 

 ๒๖ นายกิตติศักดิ์  จันทสังข 

 ๒๗ นายกิตติศักดิ์  พรหมจรรย 

 ๒๘ นายกิตติศักดิ์  รัตนเศรณี 

 ๒๙ นายกิตยากร  เหมรา 

 ๓๐ นายกุศล  สุขไสว 

 ๓๑ นายกูกิจ  นันติชัย 

 ๓๒ นายเกรียงไกร  น้ําสา 

 ๓๓ นายเกรียงศักดิ์  คงเขียว 

 ๓๔ นายเกรียงศักดิ์  เจนจิจะ 

 ๓๕ นายเกรียงศักดิ์  วงศไชยยา 

 ๓๖ นายเกษตรชัย  แปลนดี 

 ๓๗ นายเกษม  ดวงเกล้ียง 

 ๓๘ นายเกษม  ปญญาสีห 

 ๓๙ นายเกษม  พิณสาร 

 ๔๐ นายเกษม  เพ็ชรสังข 

 ๔๑ นายเกษม  ศรีแฉลม 

 ๔๒ นายเกษม  อนุพันธ 

 ๔๓ นายเกษม  อิ่มคํา 

 ๔๔ นายเกษมศักดิ์  พงศพันธเกษม 

 ๔๕ นายเกษมศักดิ์  พรหมบุญ 

 ๔๖ นายเกษมสิน  จิตจักร 

 ๔๗ นายเกียรติศักดิ์  พ่ึงภักดี 

 ๔๘ นายโกมล  อิ่มทองใบ 

 ๔๙ นายโกเมนทร  หัวนา 

 ๕๐ นายโกวิทย  โคตรมิตร 

 ๕๑ นายไกรวิชญ  รุงเรืองศุภรัตน 

 ๕๒ นายไกรวุทธิ์  พงศพันธุ 

 ๕๓ นายไกรศักดิ์  โพธิ์โพน 

 ๕๔ นายไกรสีห  ปนสุวรรณ 

 ๕๕ นายขจร  ชอบสระกลาง 

 ๕๖ นายขิณรัตน  สินสิทธิพล 

 ๕๗ นายขุนทอง  วิเทห 

 ๕๘ นายคณกร  ทองสุขนอก 

 ๕๙ นายคณารัฐ  บาวแอ 

 ๖๐ นายคณิต  ชิดชอบ 

 ๖๑ นายคนอง  ศรีสิทธิ์ 

 ๖๒ นายคมกฤป  ถือสมบัติ 

 ๖๓ นายคมเคียว  เหลาคนคา 

 ๖๔ นายคมพักตร  วงศวังจันทร 

 ๖๕ นายครรชิต  เสมาทอง 

 ๖๖ นายครรชิต  โหราเรือง 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๔) 
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 ๖๗ นายครรชิต  อบแพทย 

 ๖๘ นายคลอง  ศิริสมบัติ 

 ๖๙ นายคาน  ริรักชาติ 

 ๗๐ นายคํานึง  จินตั้ง 

 ๗๑ นายคํานึง  แสงสุณีนิวัฒน 

 ๗๒ นายคําเภา  วงศคํา 

 ๗๓ นายคํารณ  มะปรางหวาน 

 ๗๔ นายคุณานนท  เฉลิมทอง 

 ๗๕ นายเคล่ือน  พรมมา 

 ๗๖ นายแคมเฟอร  ผองแผว 

 ๗๗ นายจรัญ  เข็มวิชัย 

 ๗๘ นายจรัญ  จันทะโน 

 ๗๙ นายจรัญ  ประดับ 

 ๘๐ นายจรัญ  พรมมา 

 ๘๑ นายจรัญญา  ปุรณะพรรค 

 ๘๒ นายจรัล  ไชยนิตย 

 ๘๓ นายจรัล  ซื่อสัตย 

 ๘๔ นายจรัล  ดาวสวย 

 ๘๕ นายจรัส  ชีชาง 

 ๘๖ นายจรัส  ไชยวรรณ 

 ๘๗ นายจริต  สีหะ 

 ๘๘ นายจรินทร  บุญนํา 

 ๘๙ นายจรูญ  ขวัญเพชร 

 ๙๐ นายจรูญ  ติ้นส้ัน 

 ๙๑ นายจรูญ  พัฒนศิริพงศ 

 ๙๒ นายจเร  เจตนะจิตร 

 ๙๓ นายจอม  ผงบุญตา 

 ๙๔ นายจักรพล  เสือแกว 

 ๙๕ นายจักรเพชร  บุญเกษม 

 ๙๖ นายจักรา  ไชยจักร 

 ๙๗ นายจารึก  นวลโคกสูง 

 ๙๘ นายจารึก  ยอดนุย 

 ๙๙ นายจํา  ลอยลิบ 

 ๑๐๐ นายจํานงค  นราพงค 

 ๑๐๑ นายจํานงค  เพชรอนันต 

 ๑๐๒ นายจํานงค  อําภา 

 ๑๐๓ นายจํานันท  ขวัญซาย 

 ๑๐๔ นายจํานาญ  มีศิริ 

 ๑๐๕ นายจํารัส  พิสุราช 

 ๑๐๖ นายจํารัส  สถิตย 

 ๑๐๗ นายจําเริญ  จันศรีคง 

 ๑๐๘ นายจําเริญ  ไพลกลาง 

 ๑๐๙ นายจําเริญ  รุงเรือง 

 ๑๑๐ นายจําลอง  กีรติธีระกุล 

 ๑๑๑ นายจําลอง  ปลอดโปรง 

 ๑๑๒ นายจําลอง  ปญญาเอก 

 ๑๑๓ นายจินดา  ธรรมรังสรรค 

 ๑๑๔ นายจินดา  สุขะเกตุ 

 ๑๑๕ นายจิรพล  หวลสันเทียะ 

 ๑๑๖ นายจิรศักดิ์  วัชรปยานันทน 

 ๑๑๗ นายจิระ  ชวยสงคราม 

 ๑๑๘ นายจิระศักดิ์  พันธุโยธิน 
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 ๑๑๙ นายจีรติ  รวดเร็ว 

 ๑๒๐ นายจีระพันธ  โมระมัต 

 ๑๒๑ นายจีระศักดิ์  ศิริวงศพานิช 

 ๑๒๒ นายจุล  ออนพรมราช 

 ๑๒๓ นายเจน  รวมสุข 

 ๑๒๔ นายเจริญ  จตุรบูรณ 

 ๑๒๕ นายเจริญ  ทองมี 

 ๑๒๖ นายเจริญ  โมงขุนทด 

 ๑๒๗ นายเจริญ  ศรีประไหม 

 ๑๒๘ นายเจษฎา  แตสกุล 

 ๑๒๙ นายเจิมจุล  สิทธิเวช 

 ๑๓๐ นายฉกาจ  กันเมือง 

 ๑๓๑ นายฉลอง  เพชรศักดา 

 ๑๓๒ นายฉลอง  อินตาพรม 

 ๑๓๓ นายฉลาด  ศรีทานอย 

 ๑๓๔ นายฉลาม  จันทรชวยนา 

 ๑๓๕ นายฉัตรชัย  ทองสนธิ 

 ๑๓๖ นายฉัตรชัย  วรรธนะนาถ 

 ๑๓๗ นายฉัตรชัย  โสดาลี 

 ๑๓๘ นายเฉลย  ปนทอง 

 ๑๓๙ นายเฉลิม  เพ็ชรัตน 

 ๑๔๐ นายเฉลิม  มาละแซม 

 ๑๔๑ นายเฉลิม  ยงภูมิพุทธา 

 ๑๔๒ นายเฉลิมเกียรติ  รอดแสง 

 ๑๔๓ นายเฉลิมชัย  จันทรศรี 

 ๑๔๔ นายเฉลิมชัย  หนอใหม 

 ๑๔๕ นายเฉลิมชัย  อรรคฮาต 

 ๑๔๖ นายเฉลิมโชค  กล่ินเกษร 

 ๑๔๗ นายเฉลิมพล  จันทรฉาย 

 ๑๔๘ นายเฉลิมศักดิ์  พันธทอง 

 ๑๔๙ นายเฉลียว  เมืองวงษ 

 ๑๕๐ นายแฉลม  แจมฉาย 

 ๑๕๑ นายชญศักดิ์  เสงี่ยมธนไชโย 

 ๑๕๒ นายชนะ  ใจเย็น 

 ๑๕๓ นายชม  เทพรักษ 

 ๑๕๔ นายชมภู  ทองขาว 

 ๑๕๕ นายชยุตรา  หงสหิรัญ 

 ๑๕๖ นายชลธี  สายรัดทอง 

 ๑๕๗ นายชลอ  ชวยงาน 

 ๑๕๘ นายชลอ  มาทอง 

 ๑๕๙ นายชลอ  สมตัว 

 ๑๖๐ นายชลิต  เล็กประสมวงษ 

 ๑๖๑ นายชลิต  สิงสันจิตร 

 ๑๖๒ นายชวนนท  ศิริบาล 

 ๑๖๓ นายชวนศักดิ์  ภูแลนปว 

 ๑๖๔ นายชวนินทร  รุงชวง 

 ๑๖๕ นายชวลิต  ภูพรอมพันธุ 

 ๑๖๖ นายชอบ  สุวรรณศรี 

 ๑๖๗ นายชัชคม  แกวสุก 

 ๑๖๘ นายชัชวาล  ค้ําชู 

 ๑๖๙ นายชัด  หนูเหมือน 

 ๑๗๐ นายชัยณรงค  โตประโคน 
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 ๑๗๑ นายชัยณรงค  นิลรัตน 

 ๑๗๒ นายชัยณรงค  วิชัยวงศ 

 ๑๗๓ นายชัยณรงค  หงษทอง 

 ๑๗๔ นายชัยนันท  พงษสุพจน 

 ๑๗๕ นายชัยนันท  เพียรประจํา 

 ๑๗๖ นายชัยพร  คงสาคร 

 ๑๗๗ นายชัยพร  จันทรัตน 

 ๑๗๘ นายชัยพร  สารพันธ 

 ๑๗๙ นายชัยพัทธ  นวลดี 

 ๑๘๐ นายชัยยงค  ยมนัตถ 

 ๑๘๑ นายชัยยุทธ  สุขบัว 

 ๑๘๒ นายชัยรัตน  ทรัพยมา 

 ๑๘๓ นายชัยรัตน  ธนยากร 

 ๑๘๔ นายชัยฤกษ  ริยาพันธ 

 ๑๘๕ นายชัยวัฒน  ลอวรลักษณ 

 ๑๘๖ นายชัยศักดิ์  สังขทอง 

 ๑๘๗ นายชาญ  เครือแสน 

 ๑๘๘ นายชาญชัย  กันแกว 

 ๑๘๙ นายชาญชัย  แกวกําเนิด 

 ๑๙๐ นายชาญชัย  ชาญประโคน 

 ๑๙๑ นายชาญชัย  เอี่ยมประไพ 

 ๑๙๒ นายชาญณรงค  พวงส้ัน 

 ๑๙๓ นายชาญยุทธ  เพชรวสันต 

 ๑๙๔ นายชาญยุทธ  อุปชฌาย 

 ๑๙๕ นายชาญวิทย  กมล 

 ๑๙๖ นายชาญวิทย  พงษสุพรรณ 

 ๑๙๗ นายชาญวิทย  สมศักดิ์ 

 ๑๙๘ นายชาญวิทย  สาระศรี 

 ๑๙๙ นายชาตรี  ชูชาง 

 ๒๐๐ นายชาตรี  บุญแพง 

 ๒๐๑ นายชาติ  คงรื่น 

 ๒๐๒ นายชาติชาย  สิงหดํา 

 ๒๐๓ นายชํานาญ  คงเย็น 

 ๒๐๔ นายชํานาญ  ดลสมบูรณ 

 ๒๐๕ นายชํานาญ  ธัญญเจริญ 

 ๒๐๖ นายชํานาญ  ปยัง 

 ๒๐๗ นายชํานาญ  หมีรักษา 

 ๒๐๘ นายชิดชัย  ลาโยธี 

 ๒๐๙ นายชิตนนท  หูวานนท 

 ๒๑๐ นายชิระ  ปานจันทร 

 ๒๑๑ นายชื่น  คํามุงคุณ 

 ๒๑๒ นายชื่น  สังขทอง 

 ๒๑๓ นายชุมพร  ภิญโญ 

 ๒๑๔ นายชุมพล  ใจแกว 

 ๒๑๕ นายชุมพล  ปาลวัฒน 

 ๒๑๖ นายชูเกียรติ  ปะกิระตัง 

 ๒๑๗ นายชูเกียรติ  หาทวายการ 

 ๒๑๘ นายชูชาติ  พงษศิลา 

 ๒๑๙ นายชูชาติ  สุนทรวัฒน 

 ๒๒๐ นายชูชีพ  นาคสําฤทธิ์ 

 ๒๒๑ นายชูศักดิ์  ดีสวาสดิ์ 

 ๒๒๒ นายชูศักดิ์  ตั้งกองเกียรติ 
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 ๒๒๓ นายชูศักดิ์  เทพสาร 

 ๒๒๔ นายชูศักดิ์  นนทแกว 

 ๒๒๕ นายชูศักดิ์  ผลหมู 

 ๒๒๖ นายชูศักดิ์  วิชัยดิษฐ 

 ๒๒๗ นายชูศักดิ์  อักษรวงศิลป 

 ๒๒๘ นายเชน  กรณผ้ึง 

 ๒๒๙ นายเชน  จีนหมวกดํา 

 ๒๓๐ นายเชวง  วงศพลาย 

 ๒๓๑ นายเชาว  เสาวลักษณ 

 ๒๓๒ นายเชาวนฤกษ  ชีพธรรม 

 ๒๓๓ นายเชาวนะ  จุลศักดิ์ 

 ๒๓๔ นายเชาวรัตน  ทองญวน 

 ๒๓๕ นายเชาวริก  ครุธอินทร 

 ๒๓๖ นายเชาวฤทธิ์  จันทรมณี 

 ๒๓๗ นายเชาวลิต  สุวรรณลาภเจริญ 

 ๒๓๘ นายเชาวลิต  เหมาะพิชัย 

 ๒๓๙ นายเชิญ  เอียดยอด 

 ๒๔๐ นายเชิดชัย  ขนอม 

 ๒๔๑ นายเชิดชัย  ผาสุก 

 ๒๔๒ นายเชิดไชย  แกวมณี 

 ๒๔๓ นายโชค  มีชัย 

 ๒๔๔ นายโชคชัย  บุญยัง 

 ๒๔๕ นายโชคดี  ตั้งจิตร 

 ๒๔๖ นายโชคดี  วิรุณกาญจน 

 ๒๔๗ นายโชติ  ชํานาญยนต 

 ๒๔๘ นายโชติ  หลาวทอง 

 ๒๔๙ นายโชติพันธุ  พันธรักษ 

 ๒๕๐ นายไชโญ  ลัมยศ 

 ๒๕๑ นายไชยณรงค  สวยงาม 

 ๒๕๒ นายไชยยงค  แดงจันทึก 

 ๒๕๓ นายไชยยันต  ชนะณรงค 

 ๒๕๔ นายไชยรัตน  ศรีทาซอม 

 ๒๕๕ นายไชยสิทธิ์  วงศสาม 

 ๒๕๖ นายไชยอนันต  บัวบุศย 

 ๒๕๗ นายไชโย  เสนคําวงศ 

 ๒๕๘ นายเซ็น  ศศิวิมลฤทธิ์ 

 ๒๕๙ นายฌัญชานนท  เมืองมา 

 ๒๖๐ นายณรงค  คงวัดใหม 

 ๒๖๑ นายณรงค  จันทรแดง 

 ๒๖๒ นายณรงค  ทวีศักดิ์ 

 ๒๖๓ นายณรงค  ทูลสูงเนิน 

 ๒๖๔ นายณรงค  พลบูรณศรี 

 ๒๖๕ นายณรงค  รัตนโกศล 

 ๒๖๖ นายณรงค  แสนทวีสุข 

 ๒๖๗ นายณรงคปกรณ  สิทธิสมบูรณ 

 ๒๖๘ นายณรงคฤทธิ์  สิริชาติ 

 ๒๖๙ นายณัฐกิตติ์  จันทรพัฒน 

 ๒๗๐ นายณัฐกิตติ์  เธียรจารุทัศน 

 ๒๗๑ นายณัฐพงศ  โตปติ 

 ๒๗๒ นายณัฐพัฒน  สงชู 

 ๒๗๓ นายณัฐวรัฐ  พ่ึงไชย 

 ๒๗๔ นายดนัย  ชนะสัตรู 
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 ๒๗๕ นายดลธรรม  ตั้งปอง 

 ๒๗๖ นายดะเหร็ด  หมัดเจริญ 

 ๒๗๗ นายดําเกิง  มายะการ 

 ๒๗๘ นายดําเนิน  ไผเทศ 

 ๒๗๙ นายดํารง  ดํารงรักษ 

 ๒๘๐ นายดํารง  เทพสอน 

 ๒๘๑ นายดํารง  สอนตะดุ 

 ๒๘๒ นายดํารงค  พรหมเมตจิต 

 ๒๘๓ นายดํารงควิทย  คงเพชร 

 ๒๘๔ นายดําริห  ศิริโยธา 

 ๒๘๕ นายดิถี  คมเศวต 

 ๒๘๖ นายดิเรก  จวบลาภ 

 ๒๘๗ นายดิเรก  นาคดิลก 

 ๒๘๘ นายดุสิต  ขาวทอง 

 ๒๘๙ นายดุสิต  ผิวขาว 

 ๒๙๐ นายดุสิต  เพชระบูรณิน 

 ๒๙๑ นายเดชชัย  สัมพันธพงษ 

 ๒๙๒ นายเดชา  กั่วพานิช 

 ๒๙๓ นายเดชา  กิตติตระกูล 

 ๒๙๔ นายเดชา  ผาสุข 

 ๒๙๕ นายเดชา  ลายทอง 

 ๒๙๖ นายเดชา  หนูหนุน 

 ๒๙๗ นายเดชา  อุทัย 

 ๒๙๘ นายเดโช  พลายชุม 

 ๒๙๙ นายเดโชปถัมภ  เดชวรวิทย 

 ๓๐๐ นายเดนชัย  แนวมั่น 

 ๓๐๑ นายตระกูลศักดิ์  ไวยนาค 

 ๓๐๒ นายตรีเดช  ศรีเจริญพันธ 

 ๓๐๓ นายตรีเนตร  พงษแสน 

 ๓๐๔ นายตอศักดิ์  โพธิ์กราน 

 ๓๐๕ นายไตรมิตร  ตั้งตระกูล 

 ๓๐๖ นายถนอม  ฟองอิสสระ 

 ๓๐๗ นายถนอม  มณีวรรณ 

 ๓๐๘ นายถนอมศักดิ์  ชัยยาคํา 

 ๓๐๙ นายถวัลย  ชัยสุวิรัตน 

 ๓๑๐ นายถวัลย  ธนะคําดี 

 ๓๑๑ นายถวัลย  เพ็ชนี 

 ๓๑๒ นายถวัลย  ลพโภชน 

 ๓๑๓ นายถวัลย  สําอางศิริ 

 ๓๑๔ นายถวิน  ตันสิน 

 ๓๑๕ นายถวิล  แกวขาว 

 ๓๑๖ นายถวิล  ทาศักดิ์ 

 ๓๑๗ นายถวิล  ปกขาว 

 ๓๑๘ นายถวิล  อูเงิน 

 ๓๑๙ นายถัก  จรูญศักดิ์ 

 ๓๒๐ นายถาวร  กาญจโนภาส 

 ๓๒๑ นายถาวร  แกวขาว 

 ๓๒๒ นายถาวร  ชูพูล 

 ๓๒๓ นายถาวร  ทรายทอง 

 ๓๒๔ นายถาวร  ทาบโลหะ 

 ๓๒๕ นายถาวร  รักขิโต 

 ๓๒๖ นายถาวร  เรืองเต็ม 
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 ๓๒๗ นายถาวร  วงศสุภา 

 ๓๒๘ นายถาวร  ศรีสุข 

 ๓๒๙ นายถาวร  อินตะซาว 

 ๓๓๐ นายทนง  ไทยนอย 

 ๓๓๑ นายทนงศักดิ์  พรายแกว 

 ๓๓๒ นายทนงศักดิ์  หนอสุวรรณ 

 ๓๓๓ นายทนงศิลป  อุยนอง 

 ๓๓๔ นายทรงชัย  นากดี 

 ๓๓๕ นายทรงธรรม  ชํานาญ 

 ๓๓๖ นายทรงพล  เมฆประยูร 

 ๓๓๗ นายทรงพล  หนูวรรณ 

 ๓๓๘ นายทรงยุทธ  ขันติประกอบ 

 ๓๓๙ นายทรงศักดิ์  ขัติยะ 

 ๓๔๐ นายทรงศักดิ์  อินภูวา 

 ๓๔๑ นายทรงศิลป  ดรหลาบคํา 

 ๓๔๒ นายทรงสันต  วิจารยวงษ 

 ๓๔๓ นายทวิช  วัชรกาฬ 

 ๓๔๔ นายทวี  ขันทอง 

 ๓๔๕ นายทวี  ปญญา 

 ๓๔๖ นายทวีป  วัชรเสนีย 

 ๓๔๗ นายทวีป  เหมินทร 

 ๓๔๘ นายทวีวัฒน  เกียรติเมธา 

 ๓๔๙ นายทวีศักดิ์  แกวตา 

 ๓๕๐ นายทวีศักดิ์  โนวิชัย 

 ๓๕๑ นายทวีศักดิ์  บรรลุผล 

 ๓๕๒ นายทวีศักดิ์  พันธโภคา 

 ๓๕๓ นายทวีศักดิ์  ไหวคิด 

 ๓๕๔ นายทองคูณ  ศรีณรงค 

 ๓๕๕ นายทองใบ  ฉิมเลิศ 

 ๓๕๖ นายทองใบ  พรามจร 

 ๓๕๗ นายทองใบ  สินโท 

 ๓๕๘ นายทองพูน  แซงภูเขียว 

 ๓๕๙ นายทองพูล  แกวโสนด 

 ๓๖๐ นายทองวัน  ปญญาแกว 

 ๓๖๑ นายทองสุก  กระแสโท 

 ๓๖๒ นายทํานุ  เสวกานันท 

 ๓๖๓ นายทํานูล  เพ็งจํารัส 

 ๓๖๔ นายทิเดช  ศรีใครนุน 

 ๓๖๕ นายทินกร  ดรุณนารถ 

 ๓๖๖ นายทินกร  มั่นคง 

 ๓๖๗ นายทินกร  วองศิริกุล 

 ๓๖๘ นายทินกร  ศรีลาจารย 

 ๓๖๙ นายทินกร  เหลาหัชกุล 

 ๓๗๐ นายทินรัชต  นามแสง 

 ๓๗๑ นายเทพ  รัตนทิฆัมพร 

 ๓๗๒ นายเทพศิริ  สิงหบานหาด 

 ๓๗๓ นายเทิดศักดิ์  มีธรรม 

 ๓๗๔ นายเที่ยง  อาจสมัย 

 ๓๗๕ นายธง  ชางรักษา 

 ๓๗๖ นายธงชัย  คีรีนารถ 

 ๓๗๗ นายธงชัย  จินดาพล 

 ๓๗๘ นายธงชัย  มั่นใจ 
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 ๓๗๙ นายธงชัย  มากสกุล 

 ๓๘๐ นายธงชัย  มาลีลัย 

 ๓๘๑ นายธงชัย  สอดแสวง 

 ๓๘๒ นายธงชัย  สายวงศคํา 

 ๓๘๓ นายธงชัย  อนันตโชติ 

 ๓๘๔ นายธนโชติ  หอมแยม 

 ๓๘๕ นายธนเดช  สมศรีเดชา 

 ๓๘๖ นายธนพนธ  พิมสาร 

 ๓๘๗ นายธนภณ  บุตตะโยธี 

 ๓๘๘ นายธนภัทร  ภคสกุลวงศ 

 ๓๘๙ นายธนะสิทธิ์  เลิศนันทลักษณ 

 ๓๙๐ นายธนัช  ย่ืนย่ิง 

 ๓๙๑ นายธนากร  ชั้นประเสริฐ 

 ๓๙๒ นายธนาเศรษฐ  ไพฑูรยธนธาดา 

 ๓๙๓ นายธนู  แกวแท 

 ๓๙๔ นายธนูศิลป  พรมหนองแสน 

 ๓๙๕ นายธเนศ  ภิญโญจิต 

 ๓๙๖ นายธรรมนูญ  คงแกว 

 ๓๙๗ นายธรรมนูญ  วารสิทธิ์ 

 ๓๙๘ นายธรรมนูญ  ออนแกว 

 ๓๙๙ นายธรรมภณ  เหลาแสงไทย 

 ๔๐๐ นายธวัช  กันตา 

 ๔๐๑ นายธวัช  จินะ 

 ๔๐๒ นายธวัช  บัวแกว 

 ๔๐๓ นายธวัช  แปนหวย 

 ๔๐๔ นายธวัช  ริยาพันธ 

 ๔๐๕ นายธวัช  สุริยะ 

 ๔๐๖ นายธวัชชัย  ชัยงาม 

 ๔๐๗ นายธวัชชัย  ระวัง 

 ๔๐๘ นายธวัชชัย  ศรีจันทวงศ 

 ๔๐๙ นายธวัชชัย  ศุภนัตร 

 ๔๑๐ นายธัญวุฒิ  ปานหวาน 

 ๔๑๑ นายธานินทร  ทาราศรี 

 ๔๑๒ นายธานินทร  สวนสุข 

 ๔๑๓ นายธํารงค  จําเริญสาร 

 ๔๑๔ นายธํารงค  พันธุตะ 

 ๔๑๕ นายธิติ  คลังสามี 

 ๔๑๖ นายธีรพงศ  เหลาสมบูรณ 

 ๔๑๗ นายธีรพัชร  คุมกลํ่า 

 ๔๑๘ นายธีรยุทธ  รูทํานอง 

 ๔๑๙ นายธีรวัฒน  ชายกลาง 

 ๔๒๐ นายธีรศักดิ์  แดงนอย 

 ๔๒๑ นายธีระ  ชูสิงห 

 ๔๒๒ นายธีระ  วิวัฒนานนท 

 ๔๒๓ นายธีระ  ศรีนาม 

 ๔๒๔ นายธีระชาติ  วิสมกา 

 ๔๒๕ นายธีระพงษ  ฆารสมบูรณ 

 ๔๒๖ นายธีระวัฒน  บุษสระเกษ 

 ๔๒๗ นายธีระวุฒิ  เผาจ้ือ 

 ๔๒๘ นายธีระศักดิ์  บุตรธนู 

 ๔๒๙ นายธีระศักดิ์  ยมสวัสดิ์ 

 ๔๓๐ นายนนท  สุขแกว 
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 ๔๓๑ นายนนทวศิน  นุรักษจิรานนท 

 ๔๓๒ นายนพดล  ศรีวิไล 

 ๔๓๓ นายนพดล  สรอยน้ํา 

 ๔๓๔ นายนพดล  สันยาย 

 ๔๓๕ นายนพดล  สุวรรณประชา 

 ๔๓๖ นายนพดล  หลวงใหญ 

 ๔๓๗ นายนพนิต  ใจกาวิล 

 ๔๓๘ นายนพพร  จุลลางกูร 

 ๔๓๙ นายนพพร  รอดขันเมือง 

 ๔๔๐ นายนพรัตน  ภูมิการีย 

 ๔๔๑ นายนพรัตน  รักสุข 

 ๔๔๒ นายนภดล  ติยะวรรณ 

 ๔๔๓ นายนภดล  วิทยาภรณ 

 ๔๔๔ นายนภศักดิ์  ทองชาติ 

 ๔๔๕ นายนราธร  สีตะพงศ 

 ๔๔๖ นายนรินทร  ธิวงศ 

 ๔๔๗ นายนรินทร  สงวนสุข 

 ๔๔๘ นายนรินทร  สุภาภรณ 

 ๔๔๙ นายนรินทร  หลวงมูล 

 ๔๕๐ นายนริศ  หัตถกิจ 

 ๔๕๑ นายนฤเทพ  สุภากรณ 

 ๔๕๒ นายนอม  กันโท 

 ๔๕๓ นายนอย  คําแผง 

 ๔๕๔ นายนันทวัฒน  ศรีอําไพ 

 ๔๕๕ นายนาวา  ทาไครกลาง 

 ๔๕๖ นายนาวิน  ดวงไทย 

 ๔๕๗ นายนิกร  ทุนกาศ 

 ๔๕๘ นายนิกร  หวงงาม 

 ๔๕๙ นายนิคม  ใจกวาง 

 ๔๖๐ นายนิคม  เพ็งศิริ 

 ๔๖๑ นายนิคม  สุขทวี 

 ๔๖๒ นายนิคม  อุทยารักษ 

 ๔๖๓ นายนิทัศน  สุขเกษม 

 ๔๖๔ นายนิทัศน  สุขแสนโชติ 

 ๔๖๕ นายนิพนธ  บุสทิพย 

 ๔๖๖ นายนิพนธ  สุขสะอาด 

 ๔๖๗ นายนิพัฒน  สิงหพันธ 

 ๔๖๘ นายนิพัทธ  โพทอง 

 ๔๖๙ นายนิยม  ขันแกว 

 ๔๗๐ นายนิยม  ทองเอี่ยม 

 ๔๗๑ นายนิยม  ย่ิงยง 

 ๔๗๒ นายนิรัตน  คุณลักษณ 

 ๔๗๓ นายนิรัตน  ธวะบุรี 

 ๔๗๔ นายนิรันดร  ปานเมือง 

 ๔๗๕ นายนิรันดร  พรธรรม 

 ๔๗๖ นายนิรันดร  ไมตระรัตน 

 ๔๗๗ นายนิรันต  ซึ่งสมณกุล 

 ๔๗๘ นายนิรุทธิ์  ลังการพินธุ 

 ๔๗๙ นายนิวัฒน  การิสุข 

 ๔๘๐ นายนิวัฒน  ขวงบุญ 

 ๔๘๑ นายนิวัฒน  ชุมภูขอด 

 ๔๘๒ นายนิวัฒน  ยอยสวัสดิ์ 
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 ๔๘๓ นายนิวัฒน  สมใจ 

 ๔๘๔ นายนิวัต  กฤตานุสาร 

 ๔๘๕ นายนิวัต  ฉัตรทอง 

 ๔๘๖ นายนิวัติ  ชาติดี 

 ๔๘๗ นายนุกูล  โลสุวรรณ 

 ๔๘๘ นายเนตร  นักบุญ 

 ๔๘๙ นายเนรมิตร  มัชฌิมา 

 ๔๙๐ นายเนาวรัตน  พรรณรังษี 

 ๔๙๑ นายโนรี  ไชยกาล 

 ๔๙๒ นายบงการ  เกียรติพิริยะ 

 ๔๙๓ นายบรรจง  กาวไธสง 

 ๔๙๔ นายบรรจง  เชื้อฉุน 

 ๔๙๕ นายบรรจง  ไชยเกิด 

 ๔๙๖ นายบรรจง  ดอนกระสินธุ 

 ๔๙๗ นายบรรจง  สีดารักษ 

 ๔๙๘ นายบรรจบ  ศรีเพชร 

 ๔๙๙ นายบรรเทิง  เกิดศรี 

 ๕๐๐ นายบรรพต  สืบบัวบาน 

 ๕๐๑ นายบรรยงค  วงษจักร 

 ๕๐๒ นายบรรลิ  วิเศษศรี 

 ๕๐๓ นายบริสุทธิ์  ไชยทองศรี 

 ๕๐๔ นายบวร  พรดุสิต 

 ๕๐๕ นายบัญญัติ  บุบผาทอง 

 ๕๐๖ นายบัญญัติ  โลหะเวช 

 ๕๐๗ นายบัญทูล  กรหมี 

 ๕๐๘ นายบัณฑิต  สอนอินตะ 

 ๕๐๙ นายบัณฑูรย  จันทรโชตะ 

 ๕๑๐ นายบันลือ  ใจตุย 

 ๕๑๑ นายบํารุง  เพ่ิมชีวา 

 ๕๑๒ นายบุญเกื้อ  กั้งวิบูลย 

 ๕๑๓ นายบุญชวย  กําเงิน 

 ๕๑๔ นายบุญชวย  เข็มคง 

 ๕๑๕ นายบุญชอบ  สากูต 

 ๕๑๖ นายบุญชู  ชนชิต 

 ๕๑๗ นายบุญชู  รัตนพลที 

 ๕๑๘ นายบุญธรรม  จินดาคํา 

 ๕๑๙ นายบุญประสงค  เบญจผลาพันธ 

 ๕๒๐ นายบุญพรอม  สมศิริ 

 ๕๒๑ นายบุญพรอม  สารพันธ 

 ๕๒๒ นายบุญมาก  พออามาตย 

 ๕๒๓ นายบุญมี  ปะระมะ 

 ๕๒๔ นายบุญมี  พวงมาลัย 

 ๕๒๕ นายบุญเย่ียม  พรหมทองแกว 

 ๕๒๖ นายบุญรอด  คําทะริ 

 ๕๒๗ นายบุญรินทร  สกุณา 

 ๕๒๘ นายบุญเริง  พลายแกว 

 ๕๒๙ นายบุญเรือง  ไกรวัฒนพันธุ 

 ๕๓๐ นายบุญเรือง  ขันคํา 

 ๕๓๑ นายบุญเรือง  พันธุระ 

 ๕๓๒ นายบุญฤทธิ์  ย้ิมเพ็ชร 

 ๕๓๓ นายบุญลิน  บุญมาแคน 

 ๕๓๔ นายบุญลือ  นกแกว 
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 ๕๓๕ นายบุญเลง  คนสูง 

 ๕๓๖ นายบุญเลิศ  จันทรุญ 

 ๕๓๗ นายบุญเลิศ  ชวยแทน 

 ๕๓๘ นายบุญเลิศ  ณ  เชียงใหม 

 ๕๓๙ นายบุญเลิศ  ผูกเกษร 

 ๕๔๐ นายบุญเลิศ  รอดโฉม 

 ๕๔๑ วาที่รอยตรี  บุญวัฒน  สุริยะวงษ 

 ๕๔๒ นายบุญสง  แกวคง 

 ๕๔๓ นายบุญสง  แนนอุดร 

 ๕๔๔ นายบุญสง  พูลพัฒน 

 ๕๔๕ นายบุญสง  เพ็ชรเนตร 

 ๕๔๖ นายบุญสง  เหมยคําสุข 

 ๕๔๗ นายบุญสอน  ลาภบุญ 

 ๕๔๘ นายบุญสี  หลาพิมพ 

 ๕๔๙ นายบุญอุม  แสนดวง 

 ๕๕๐ นายบุรินทร  มุสิกวัตร 

 ๕๕๑ นายบุรินทร  ศรีสุภาพ 

 ๕๕๒ นายเบญจมะ  ศรีนนท 

 ๕๕๓ นายเบญจมินทร  วรกฤษณพงศ 

 ๕๕๔ นายปกรณ  สงทอง 

 ๕๕๕ นายประกอบ  ทองกลาง 

 ๕๕๖ นายประกอบ  สิงหหลง 

 ๕๕๗ นายประกาศิต  ชาญศรี 

 ๕๕๘ นายประเกียรติ  นิลตีบ 

 ๕๕๙ นายประคอง  แสนประกอบ 

 ๕๖๐ นายประเคน  คลอนศรี 

 ๕๖๑ นายประจญ  กสิปยกุล 

 ๕๖๒ นายประจญ  เถาวัลดี 

 ๕๖๓ นายประจบ  กรุณกิจ 

 ๕๖๔ นายประจวบ  เพ็งประไพ 

 ๕๖๕ นายประจวบ  มะลารัมย 

 ๕๖๖ นายประจักษ  นาสมยนต 

 ๕๖๗ นายประชา  กล่ินจันทร 

 ๕๖๘ นายประชิน  สังขานวม 

 ๕๖๙ นายประโชติ  นิลรัตน 

 ๕๗๐ นายประญัติ  ชุดนอก 

 ๕๗๑ นายประฑุมษ  ชุมมั่น 

 ๕๗๒ นายประดับ  ทองรักษ 

 ๕๗๓ นายประดิษฐ  จอมปญญาเลิศ 

 ๕๗๔ นายประดิษฐ  ตั้งสมาธิกุล 

 ๕๗๕ นายประดิษฐ  ถนอมชีพ 

 ๕๗๖ นายประดิษฐ  อินตาพรม 

 ๕๗๗ นายประดิษฐ  สุทธสิริคุณ 

 ๕๗๘ นายประเดิม  สาระอินทร 

 ๕๗๙ นายประถม  รักจิตร 

 ๕๘๐ นายประทักษ  ธรรมนิทัศนา 

 ๕๘๑ นายประทีป  ธนาโรจน 

 ๕๘๒ นายประทีป  บุรี 

 ๕๘๓ นายประทีป  มณีดิษฐ 

 ๕๘๔ นายประทีป  หนูนุย 

 ๕๘๕ นายประทีป  อยูสุข 

 ๕๘๖ นายประทีป  เอี่ยนเลง 
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 ๕๘๗ นายประทุม  กองแสง 

 ๕๘๘ นายประเทือง  ใจหลวง 

 ๕๘๙ นายประธาน  พลโลหะ 

 ๕๙๐ นายประพัฒน  พรหมิทธิกุล 

 ๕๙๑ นายประพัฒน  พลพิมพ 

 ๕๙๒ นายประพัฒนพงศ  สืบสาย 

 ๕๙๓ นายประพันธ  พงษกลาง 

 ๕๙๔ นายประพันธ  พวงมณี 

 ๕๙๕ นายประพันธ  วรรณารักษ 

 ๕๙๖ นายประพันธ  สิทธิโชค 

 ๕๙๗ นายประพันธ  สุดสวาสดิ์ 

 ๕๙๘ นายประพันธ  อิ๊ดเหล็ง 

 ๕๙๙ นายประไพ  คําสงค 

 ๖๐๐ นายประภาส  กัญญาคํา 

 ๖๐๑ นายประภาส  แกลวกลา 

 ๖๐๒ นายประภาส  ทองหาว 

 ๖๐๓ นายประมวล  เครือมณี 

 ๖๐๔ นายประมวล  งวนพริ้ง 

 ๖๐๕ นายประมวล  เจาะจง 

 ๖๐๖ นายประมวล  ไชยนาม 

 ๖๐๗ นายประมวล  โพทุมทา 

 ๖๐๘ นายประเมิน  พุทธมาตย 

 ๖๐๙ นายประยงค  จินดารัตน 

 ๖๑๐ นายประยงค  พลขํา 

 ๖๑๑ นายประยุทธ  มีโพนทอง 

 ๖๑๒ นายประยูร  ขันทะสอน 

 ๖๑๓ นายประยูร  แขงขัน 

 ๖๑๔ นายประยูร  ปททุม 

 ๖๑๕ นายประยูร  เสารเรือน 

 ๖๑๖ นายประโยชน  เฉลิมกล่ิน 

 ๖๑๗ นายประโยชน  นิ่มหนู 

 ๖๑๘ นายประโยชน  ปนทนา 

 ๖๑๙ นายประวัติ  เทพเสน 

 ๖๒๐ นายประวัติ  รักพงษ 

 ๖๒๑ นายประวิทย  แกวบุญสง 

 ๖๒๒ นายประวิทย  ขุนพรหม 

 ๖๒๓ นายประวิทย  เตชชีวพงศ 

 ๖๒๔ นายประวิทย  ปนเจียง 

 ๖๒๕ นายประวิทย  พูลพัฒน 

 ๖๒๖ นายประเวช  โฉมนคร 

 ๖๒๗ นายประเวช  ประถมพงษ 

 ๖๒๘ นายประเวชน  วรรณภิระ 

 ๖๒๙ นายประเวศ  พลเสน 

 ๖๓๐ นายประเวส  ขันตี 

 ๖๓๑ นายประสงค  ชินวงษ 

 ๖๓๒ นายประสงค  ไชยลังกา 

 ๖๓๓ นายประสงค  พีรธรากุล 

 ๖๓๔ นายประสบ  หมื่นระยา 

 ๖๓๕ นายประสาท  กาญจนคลอด 

 ๖๓๖ นายประสาทชัย  ภูนอย 

 ๖๓๗ นายประสาร  จํานงคนารถ 

 ๖๓๘ นายประสาร  ชนะทะเล 
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 ๖๓๙ นายประสิทธิ์  เขียนสุวรรณ 

 ๖๔๐ นายประสิทธิ์  จินสกุล 

 ๖๔๑ นายประสิทธิ์  ฝอยทอง 

 ๖๔๒ นายประสิทธิ์  พูลขวัญ 

 ๖๔๓ นายประสิทธิ์  โพธิ์ย่ี 

 ๖๔๔ นายประสิทธิ์  ยืนยงแสน 

 ๖๔๕ นายประสิทธิ์  วิเศษศักดิ์ 

 ๖๔๖ นายประสิทธิ์  สระกลาง 

 ๖๔๗ นายประสิทธิ์  สุขสําราญ 

 ๖๔๘ นายประสิทธิ์  สุทธิเนียม 

 ๖๔๙ นายประสิทธิ์  อุทธา 

 ๖๕๐ นายประเสริฐ  แกวอินัง 

 ๖๕๑ นายประเสริฐ  คําปา 

 ๖๕๒ นายประเสริฐ  ใจดี 

 ๖๕๓ นายประเสริฐ  ตรีจันทร 

 ๖๕๔ นายประเสริฐ  ผามั่ง 

 ๖๕๕ นายประเสริฐ  เพ็ชรศิริ 

 ๖๕๖ นายประเสริฐ  ภัทรวรานนท 

 ๖๕๗ นายประเสริฐ  โมรา 

 ๖๕๘ นายประเสริฐ  เยาวยอด 

 ๖๕๙ นายประเสริฐ  สระทองปอม 

 ๖๖๐ นายประเสริฐสิทธิ์  วงษาสันต 

 ๖๖๑ นายปรัชญา  ปญญาธิ 

 ๖๖๒ นายปรัชญา  เมษสุวรรณ 

 ๖๖๓ นายปรามารถ  กานเหลือง 

 ๖๖๔ นายปราโมทย  เจริญพันธ 

 ๖๖๕ นายปราโมทย  เนียมเปยม 

 ๖๖๖ นายปราโมทย  ปรีพูล 

 ๖๖๗ นายปราโมทย  แยมทับทิม 

 ๖๖๘ นายปราโมทย  วัฒนะ 

 ๖๖๙ นายปราโมทย  อุนประเดิม 

 ๖๗๐ นายปริญญา  แสงขัติยะ 

 ๖๗๑ นายปรีชา  ใจเฉพาะ 

 ๖๗๒ นายปรีชา  ชูคํา 

 ๖๗๓ นายปรีชา  ดอนจันทรทอง 

 ๖๗๔ นายปรีชา  ดีคําวงค 

 ๖๗๕ นายปรีชา  ประกอบ 

 ๖๗๖ นายปรีชา  มรกฎจินดา 

 ๖๗๗ นายปรีชา  ราชนา 

 ๖๗๘ นายปรีชา  สุขะวัลลิ 

 ๖๗๙ นายปญญา  จอมเพชร 

 ๖๘๐ นายปญญา  ปานสุวรรณ 

 ๖๘๑ นายปญญา  ลูกรักษ 

 ๖๘๒ นายปญญา  เลิศวิลัย 

 ๖๘๓ นายปญญา  สุเนตร 

 ๖๘๔ นายปติพล  สินธชัย 

 ๖๘๕ นายปยวัตร  ลีลาวัตร 

 ๖๘๖ นายปยสิษฐ  บุญชวย 

 ๖๘๗ นายปยะ  ปกเกตุ 

 ๖๘๘ นายปยะ  แสงตะครอ 

 ๖๘๙ นายผดุง  ขุมคํา 

 ๖๙๐ นายผดุงศักดิ์  สตารัตน 
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 ๖๙๑ นายผดุงศิลป  ภูผายาง 

 ๖๙๒ นายเผด็จ  มุนนี 

 ๖๙๓ นายเผด็จ  วัชรศัสตรา 

 ๖๙๔ นายพงศกร  วงคเถื่อน 

 ๖๙๕ นายพงศธร  ติณจินดา 

 ๖๙๖ นายพงศพร  ปติกะวงศ 

 ๖๙๗ นายพงษพราหมณ  พราหมทัศ 

 ๖๙๘ นายพงษพัฒน  แสงแกว 

 ๖๙๙ นายพงษศักดิ์  กาญจนภี 

 ๗๐๐ นายพงษศักดิ์  คชประเสริฐ 

 ๗๐๑ นายพงษศักดิ์  เริ่มสูงเนิน 

 ๗๐๒ นายพงษศักดิ์  ลาภา 

 ๗๐๓ นายพงษศักดิ์  วัฒนวนาพงษ 

 ๗๐๔ นายพงษศักดิ์  สายแกว 

 ๗๐๕ นายพนม  จิตงามขํา 

 ๗๐๖ นายพนม  ธรรมเพ็ชร 

 ๗๐๗ นายพนม  รัตนภักดี 

 ๗๐๘ นายพนม  สุวรรณสา 

 ๗๐๙ นายพนมกร  สินธุวา 

 ๗๑๐ นายพนมพร  แสนมีมา 

 ๗๑๑ นายพยุง  เปาวะสันต 

 ๗๑๒ นายพร  ชลชาติภิญโญ 

 ๗๑๓ นายพรเทพ  แจงแสงทอง 

 ๗๑๔ นายพรพรหม  พรหมรส 

 ๗๑๕ นายพรศักดิ์  เกิดมงคล 

 ๗๑๖ นายพรศักดิ์  ชุมกิ่ง 

 ๗๑๗ นายพรหมพันธุ  เชษฐธง 

 ๗๑๘ นายพรหมมินทร  วงศเรียน 

 ๗๑๙ นายพฤษ  ฟุงเหียน 

 ๗๒๐ นายพลกฤษณ  บัวแยม 

 ๗๒๑ นายพลวัฒน  โพเทพา 

 ๗๒๒ นายพลาน  พอคา 

 ๗๒๓ นายพสิษฐ  บุญชวย 

 ๗๒๔ นายพองพันธ  สายนาค 

 ๗๒๕ นายพัชรินทร  เปานาเรียง 

 ๗๒๖ นายพัฒนะ  มีพรหม 

 ๗๒๗ นายพันธ  ผลทอง 

 ๗๒๘ นายพันธลภ  เรืองหน ู

 ๗๒๙ นายพันธศักดิ์  ดุสิตพันธ 

 ๗๓๐ นายพันธศักดิ์  เตชะยศ 

 ๗๓๑ นายพิชัย  กิติศรีวรพันธุ 

 ๗๓๒ นายพิชัย  เข็มเงิน 

 ๗๓๓ นายพิชัย  ตาลปาหวาน 

 ๗๓๔ นายพิชัย  บุญชวย 

 ๗๓๕ นายพิชัย  พรหมนารท 

 ๗๓๖ นายพิชัย  วงษบัวงาม 

 ๗๓๗ นายพิชิต  พันธุวิไล 

 ๗๓๘ นายพิเชฐ  พวงดี 

 ๗๓๙ นายพิเชฐ  เพียรภายลุน 

 ๗๔๐ นายพิเชษ  เชาวชางเหล็ก 

 ๗๔๑ นายพิเชษฐ  จันทรทอง 

 ๗๔๒ นายพิเชษฐ  ชัยฤทธิ์ 
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 ๗๔๓ นายพิเชษฐ  หนุวงษ 

 ๗๔๔ นายพิทยา  เยาวนิตย 

 ๗๔๕ นายพิทักษ  ชํารัมย 

 ๗๔๖ นายพิทักษ  พิสุราช 

 ๗๔๗ นายพิทักษ  สิงหนารายณ 

 ๗๔๘ นายพินัย  แกวสุรัตน 

 ๗๔๙ นายพินิจ  เชาวนตระกูล 

 ๗๕๐ นายพิพัฒ  บุญทอง 

 ๗๕๑ นายพิพัฒน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๕๒ นายพิพัฒน  อินกองงาม 

 ๗๕๓ นายพิภพ  กูลวงค 

 ๗๕๔ นายพิมาน  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๗๕๕ นายพิรัตน  มณีทอง 

 ๗๕๖ นายพิริยะ  เทพประสิทธิ์ 

 ๗๕๗ นายพิศิษ  กัณฑิโกวิท 

 ๗๕๘ นายพิศิษฐ  เมืองสุวรรณ 

 ๗๕๙ นายพิษณุ  เทพลิบ 

 ๗๖๐ นายพิสนธ  ศรีเปารยะ 

 ๗๖๑ นายพีรพงษ  บุญวิริยะศักดิ์ 

 ๗๖๒ นายพีระ  ฤาแกวมา 

 ๗๖๓ นายพีระพงษ  บรรจงเลิศ 

 ๗๖๔ นายพีระพล  เนตรทิพย 

 ๗๖๕ นายพีระพาสน  รักษาทอง 

 ๗๖๖ นายพุธ  จันมะโน 

 ๗๖๗ นายพูนศักดิ์  เหลืองหิรัญ 

 ๗๖๘ นายเพชร  ประสานสุข 

 ๗๖๙ นายเพ่ิมศักดิ์  คงสุขี 

 ๗๗๐ นายเพ่ิมศักดิ์  ศักดิ์แกว 

 ๗๗๑ นายเพ่ือม  ชอเขียว 

 ๗๗๒ นายไพจิตร  ไชยศล 

 ๗๗๓ นายไพจิตร  ศรีไพจิตรวรกุล 

 ๗๗๔ นายไพฑูรย  ขันทะศรี 

 ๗๗๕ นายไพฑูรย  ดวงใจ 

 ๗๗๖ นายไพฑูรย  แดงทองดี 

 ๗๗๗ นายไพฑูรย  ตองาม 

 ๗๗๘ นายไพฑูรย  เพลินจิตต 

 ๗๗๙ นายไพฑูรย  ภูยาธร 

 ๗๘๐ นายไพฑูรย  สินมณี 

 ๗๘๑ นายไพบูล  เพียรการคา 

 ๗๘๒ นายไพบูลย  กิติรัตน 

 ๗๘๓ นายไพบูลย  จินดาหลวง 

 ๗๘๔ นายไพบูลย  ทองปอง 

 ๗๘๕ นายไพรัช  แกวน้ําใส 

 ๗๘๖ นายไพรัช  อุสาหะ 

 ๗๘๗ นายไพรินทร  ภัควันต 

 ๗๘๘ นายไพเราะ  คนซื่อ 

 ๗๘๙ นายไพโรจน  ขําแจง 

 ๗๙๐ นายไพโรจน  จินดาพล 

 ๗๙๑ นายไพโรจน  จินากุล 

 ๗๙๒ นายไพโรจน  จิอู 

 ๗๙๓ นายไพโรจน  ปานจันทร 

 ๗๙๔ นายไพโรจน  พรหมสุคนธ 
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 ๗๙๕ นายไพโรจน  พุมแจง 

 ๗๙๖ นายไพโรจน  มากทอง 

 ๗๙๗ นายไพโรจน  ยังวิวัฒน 

 ๗๙๘ นายไพโรจน  สอนชา 

 ๗๙๙ นายไพโรจน  สุทธิพันธ 

 ๘๐๐ นายไพศาล  บุญรอด 

 ๘๐๑ นายไพศาล  ประชุมสุข 

 ๘๐๒ นายฟาฮวน  ปาโท 

 ๘๐๓ นายภมร  สมบัติชัย 

 ๘๐๔ นายภฤศ  พรแสงพิรุณ 

 ๘๐๕ นายภัทรพงศ  ฤกษฉาย 

 ๘๐๖ นายภาคภูมิ  พรมสาร 

 ๘๐๗ นายภาณุวัฒน  สังขชุม 

 ๘๐๘ นายภาสวัฒน  คงมณี 

 ๘๐๙ นายภุชงค  จักรบุตร 

 ๘๑๐ นายภูมิศักดิ์  เจริญทรัพย 

 ๘๑๑ นายภูวดล  จันทศร 

 ๘๑๒ นายภูษิต  คนขยัน 

 ๘๑๓ นายภูษิต  อูทรัพย 

 ๘๑๔ นายเภา  หานุภาพ 

 ๘๑๕ นายมงกุฎ  ไชยชวย 

 ๘๑๖ นายมงคล  กลอมนัทธี 

 ๘๑๗ นายมงคล  แกวกลางเมือง 

 ๘๑๘ นายมงคล  เฉลยศาสน 

 ๘๑๙ นายมงคล  ดานปาน 

 ๘๒๐ นายมงคล  นอยหมอ 

 ๘๒๑ นายมงคล  ปรีจํารัส 

 ๘๒๒ นายมงคล  ปล่ังศรีนนท 

 ๘๒๓ นายมงคล  ศรแผลง 

 ๘๒๔ นายมงคล  แสงแกว 

 ๘๒๕ นายมงคลสมัย  ยางงาม 

 ๘๒๖ นายมนชัย  สวัสดิ์วงษ 

 ๘๒๗ นายมนตชัย  ทวีเดช 

 ๘๒๘ นายมนตชัย  อักษรดิษฐ 

 ๘๒๙ นายมนตรี  ไชยวงค 

 ๘๓๐ นายมนตรี  ถาวรวีย 

 ๘๓๑ นายมนตรี  ทองงาม 

 ๘๓๒ นายมนตรี  สิงหกํา 

 ๘๓๓ นายมนตศิลา  คําศิลา 

 ๘๓๔ นายมนัส  ชอบเพ่ือน 

 ๘๓๕ นายมนัส  แชมเฉย 

 ๘๓๖ นายมนัส  ทองสมบัติ 

 ๘๓๗ นายมนัส  วิรเศรษฐ 

 ๘๓๘ นายมนัส  สวนแกว 

 ๘๓๙ นายมนัส  สุธาสี 

 ๘๔๐ นายมนิตย  สอพิมาย 

 ๘๔๑ นายมนูญ  ทิพประมวล 

 ๘๔๒ นายมนูญ  เมี้ยนกลาง 

 ๘๔๓ นายมนูญ  วาสิน 

 ๘๔๔ นายมโนรมย  โพธิเวชกุล 

 ๘๔๕ นายมานพ  แกวอัมพร 

 ๘๔๖ นายมานพ  จันตะโมกข 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๘๔๗ นายมานพ  เจริญวงศ 

 ๘๔๘ นายมานพ  บริบูรณ 

 ๘๔๙ นายมานพ  บุญเรือง 

 ๘๕๐ นายมานพ  เปรมทอง 

 ๘๕๑ นายมานพ  ภูนิคม 

 ๘๕๒ นายมานพ  ยามี 

 ๘๕๓ นายมานะ  จิวสิทธิประไพ 

 ๘๕๔ นายมานัส  ขันทนิตย 

 ๘๕๕ นายมานิต  อาชีวศึกษาคม 

 ๘๕๖ นายมานิตย  จําปา 

 ๘๕๗ นายมานิตย  พันธุรัตน 

 ๘๕๘ นายมานิตย  มีศิริ 

 ๘๕๙ นายมานิตย  สาสนาม 

 ๘๖๐ นายมานิตย  สุวรรณไชยา 

 ๘๖๑ นายมาโนช  กะระโสภณ 

 ๘๖๒ นายมาโนช  จรุงเกียรติขจร 

 ๘๖๓ นายมาโนช  นุตประศาสตร 

 ๘๖๔ นายมาโนชญ  ชีชาง 

 ๘๖๕ นายมาโนชญ  พูลสุขโข 

 ๘๖๖ นายมีกิจ  พลสาย 

 ๘๖๗ นายมีชัย  เหลืองอภิชาตกุล 

 ๘๖๘ นายเมธา  ใจทาน 

 ๘๖๙ นายเมธี  เศรษฐบุบผา 

 ๘๗๐ นายเมธี  สวัสดิพละ 

 ๘๗๑ นายเมธี  สุขเอี่ยม 

 ๘๗๒ นายไมตรี  ลาภมาก 

 ๘๗๓ นายไมตรี  วุฒิการณ 

 ๘๗๔ นายไมตรี  สุขเกษม 

 ๘๗๕ นายยงยุทธ  กุลทอง 

 ๘๗๖ นายยงยุทธ  จินาติ 

 ๘๗๗ นายยงยุทธ  นิลรัตน 

 ๘๗๘ นายยงยุทธ  ประภัสสรพงษ 

 ๘๗๙ นายยงยุทธ  โภคานิตย 

 ๘๘๐ นายยงยุทธ  อนุพันธ 

 ๘๘๑ นายยรรยง  อัมโรจน 

 ๘๘๒ นายยรรยง  อุดมพันธ 

 ๘๘๓ นายยศภาคย  ยังอยูดี 

 ๘๘๔ นายยอดธงไชย  รอดแกว 

 ๘๘๕ นายยืนยง  มีสุข 

 ๘๘๖ นายยุทธนา  โพธิวงษ 

 ๘๘๗ นายยุพล  ธัญญะประกอบ 

 ๘๘๘ นายโยธิน  รัตนคาม 

 ๘๘๙ นายรณชัย  ไชยยะ 

 ๘๙๐ นายรณชิต  บุญศรี 

 ๘๙๑ นายรณรงค  นามวิจิตร 

 ๘๙๒ นายระนอง  เหมทานนท 

 ๘๙๓ นายระวี  ภาวงศ 

 ๘๙๔ นายรังษี  ปทมามาลย 

 ๘๙๕ นายรังสิต  เครือคําหลอ 

 ๘๙๖ นายรังสี  ดัดวงษ 

 ๘๙๗ นายรัฐ  วิโรจนศิริ 

 ๘๙๘ นายรัฐวุฒิ  ยืนนาน 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๘๙๙ นายรัตนพงษ  พลอินทร 

 ๙๐๐ นายรัศมี  แสนนามวงษ 

 ๙๐๑ นายรุงเรือง  เมธาพิทักษ 

 ๙๐๒ นายรุงเรือง  เสือโรจน 

 ๙๐๓ นายรุงโรจน  นิภานันท 

 ๙๐๔ นายเรวัต  วงศแสงเอี่ยม 

 ๙๐๕ นายเรวัตร  ตันศิริ 

 ๙๐๖ นายเรืองเดช  ไพศาลธรรม 

 ๙๐๗ นายเรืองเดช  ศรีอรห 

 ๙๐๘ นายเรืองยศ  จันมา 

 ๙๐๙ นายเรืองยศ  ไพศาลธรรม 

 ๙๑๐ นายฤทธิ์  เพ็งจันทร 

 ๙๑๑ นายฤทธิเดช  ประเสริฐสังข 

 ๙๑๒ นายฤทธิพล  อมรลักษณ 

 ๙๑๓ นายลวน  ประโยชนมี 

 ๙๑๔ นายลาภ  นาคสง 

 ๙๑๕ วาที่รอยตรี  ลิขิต  ไพราม 

 ๙๑๖ นายเลอฉัตร  ชัยสงคราม 

 ๙๑๗ นายเลิศ  ดอนปต 

 ๙๑๘ นายเลิศชัย  ดอนชัย 

 ๙๑๙ นายเล่ือน  ทะแสง 

 ๙๒๐ นายเล่ือนศักดิ์  สุหะลา 

 ๙๒๑ นายวน  ดวงรอด 

 ๙๒๒ นายวรกร  เปรื่องคา 

 ๙๒๓ นายวรกุล  บุตรดาจักร 

 ๙๒๔ นายวรจักร  อัฐนาค 

 ๙๒๕ นายวรชันย  หลักกรด 

 ๙๒๖ นายวรชัย  อุตรสัก 

 ๙๒๗ นายวรชิต  พิเคราะห 

 ๙๒๘ นายวรธนกร  โสประดิษฐ 

 ๙๒๙ นายวรนันท  หาญสุด 

 ๙๓๐ นายวรพงษ  ภูมิโสม 

 ๙๓๑ นายวรพันธุ  วราหะ 

 ๙๓๒ นายวรแมน  นรสาร 

 ๙๓๓ นายวรรณไชย  มากทอง 

 ๙๓๔ นายวรรณภพ  ศรีสุระ 

 ๙๓๕ นายวรวุฒิ  บุญพิมพ 

 ๙๓๖ นายวรวุฒิ  พุฒพันธ 

 ๙๓๗ นายวราดร  มานะพรหม 

 ๙๓๘ นายวริทธิ์  ตราชู 

 ๙๓๙ นายวสันต  เปยมฤกษ 

 ๙๔๐ นายวสันต  ศรีฉัตร 

 ๙๔๑ นายวสันต  อินทราวุธ 

 ๙๔๒ นายวัชระชัย  แววเพ็ชร 

 ๙๔๓ นายวัฒนะ  พีระพันธุ 

 ๙๔๔ นายวัฒนา  ชัยวลี 

 ๙๔๕ นายวันชัย  กลอมเกล้ียง 

 ๙๔๖ นายวันชัย  จิตตะ 

 ๙๔๗ นายวันชัย  บุญมา 

 ๙๔๘ นายวันชัย  มณเฑียร 

 ๙๔๙ นายวันชัย  มีสวัสดิ์ 

 ๙๕๐ นายวันชัย  วุฒิพันธ 
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 ๙๕๑ นายวันชัย  สายสุวรรณ 

 ๙๕๒ นายวันชัย  หนวยเดชา 

 ๙๕๓ นายวันโชค  วงษมี 

 ๙๕๔ นายวันไชย  สุนทรพิพัฒนกุล 

 ๙๕๕ นายวัลลภ  ดิลกสุนทร 

 ๙๕๖ นายวัลลภ  บุญเสา 

 ๙๕๗ นายวัลลภ  โพธิลักษณ 

 ๙๕๘ นายวานิช  หลีเจริญ 

 ๙๕๙ นายวิกรานต  แสงมณี 

 ๙๖๐ นายวิจิตร  กณะโกมล 

 ๙๖๑ นายวิจิตร  คงสงฆ 

 ๙๖๒ นายวิชัย  แกวสุข 

 ๙๖๓ นายวิชัย  คากระบือ 

 ๙๖๔ นายวิชัย  นรินญา 

 ๙๖๕ นายวิชัย  ศรีสมโภชน 

 ๙๖๖ นายวิชัย  ศรีสุขอัยกา 

 ๙๖๗ นายวิชัย  สงศิริ 

 ๙๖๘ นายวิชัย  สิงหทอง 

 ๙๖๙ นายวิชัย  อินทํา 

 ๙๗๐ นายวิชา  เงินราษฎร 

 ๙๗๑ นายวิชิต  ตุมสกุล 

 ๙๗๒ นายวิชิต  พิชัยรัตน 

 ๙๗๓ นายวิเชษฐ  เขียวสลุง 

 ๙๗๔ นายวิเชษฐ  ปานทอง 

 ๙๗๕ นายวิเชียร  จันตะ 

 ๙๗๖ นายวิเชียร  เทพรงคทอง 

 ๙๗๗ นายวิเชียร  วรรณสิทธิ์ 

 ๙๗๘ นายวิเชียร  สีลาดเลา 

 ๙๗๙ นายวิฑูร  พรหมเพชร 

 ๙๘๐ นายวิฑูรย  ปญญามณีศร 

 ๙๘๑ นายวิทยา  กล่ินสีงาม 

 ๙๘๒ นายวิทยา  เครือวรรณ 

 ๙๘๓ นายวิทยา  พลาหาญ 

 ๙๘๔ นายวิทยา  ยอดดี 

 ๙๘๕ นายวิทยา  สุขประดิษฐ 

 ๙๘๖ นายวิทยา  สุวรรณมงคล 

 ๙๘๗ นายวิทยา  อางแกว 

 ๙๘๘ นายวิธาน  เชิญทอง 

 ๙๘๙ นายวิธาล  บางยับย่ิว 

 ๙๙๐ นายวินัย  คงยืน 

 ๙๙๑ นายวินัย  จันทมะโน 

 ๙๙๒ นายวินัย  ชนะภัย 

 ๙๙๓ นายวินัย  แทนคุณ 

 ๙๙๔ นายวินัย  ลือชา 

 ๙๙๕ นายวินัย  วรรธนะนาถ 

 ๙๙๖ นายวินัย  สอนจาน 

 ๙๙๗ นายวินัย  โสภา 

 ๙๙๘ นายวินิจ  นาชัยเวียง 

 ๙๙๙ นายวินิต  นาคประเสริฐ 

 ๑๐๐๐ นายวิมล  บัวชาวเกาะ 

 ๑๐๐๑ นายวิมล  มาจันทร 

 ๑๐๐๒ นายวิมล  วรพันธ 
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 ๑๐๐๓ นายวิมล  แสนแปง 

 ๑๐๐๔ นายวิรวัฒน  ภูวงษ 

 ๑๐๐๕ นายวิระ  ชูชวย 

 ๑๐๐๖ นายวิรัช  แกวคํา 

 ๑๐๐๗ นายวิรัช  ศรีเจริญ 

 ๑๐๐๘ นายวิรัต  ตันศรี 

 ๑๐๐๙ นายวิรัตน  ติไชย 

 ๑๐๑๐ นายวิรัตน  ทองจีน 

 ๑๐๑๑ นายวิรัตน  เลนทัศน 

 ๑๐๑๒ นายวิรัตน  วรรณุรักษ 

 ๑๐๑๓ นายวิรัตน  สวางลาภ 

 ๑๐๑๔ นายวิรัตน  แสวงทอง 

 ๑๐๑๕ นายวิโรจน  ทองประชุม 

 ๑๐๑๖ นายวิโรจน  นาคเพชร 

 ๑๐๑๗ นายวิโรจน  หานนันทาพิทักษ 

 ๑๐๑๘ นายวิลาศ  อินพฤกษา 

 ๑๐๑๙ นายวิลาส  อนันตภูมิ 

 ๑๐๒๐ นายวิวัฒน  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๐๒๑ นายวิเวก  สมัครแกว 

 ๑๐๒๒ นายวิศณุ  ธรรมถาวร 

 ๑๐๒๓ นายวิศณุ  เพชรดุลย 

 ๑๐๒๔ นายวิศาล  พลรักษ 

 ๑๐๒๕ นายวิศิษฎ  ตันสิน 

 ๑๐๒๖ นายวิศิษฐ  เพียรอุตสาห 

 ๑๐๒๗ นายวิศิษฐ  ยอดญาติไทย 

 ๑๐๒๘ นายวิเศษ  ใหญสมบูรณ 

 ๑๐๒๙ นายวิษณุ  บูรณะ 

 ๑๐๓๐ นายวิสิชน  สุทธิอาจ 

 ๑๐๓๑ นายวิสิฐศักดิ์  คงทน 

 ๑๐๓๒ นายวิสิฐศักดิ์  โพธิ์นาคเงิน 

 ๑๐๓๓ นายวิสิฐศักดิ์  วองประสิทธิ์ 

 ๑๐๓๔ นายวิสิษฐ  โสภาภูมิ 

 ๑๐๓๕ นายวิสุทธิ์  รักษกระโทก 

 ๑๐๓๖ นายวิสูตร  เจริญเมืองมูล 

 ๑๐๓๗ นายวิสูตร  กําลังทรัพย 

 ๑๐๓๘ นายวิสูตร  คลายคลึงดี 

 ๑๐๓๙ นายวีรเกียรติ  เนาวแกว 

 ๑๐๔๐ นายวีรพันธ  เคี่ยมการ 

 ๑๐๔๑ นายวีรวัฒน  นพพันธ 

 ๑๐๔๒ นายวีรวุฒิ  แกวปรีชา 

 ๑๐๔๓ นายวีรวุฒิ  วุนอภัย 

 ๑๐๔๔ นายวีรศักดิ์  อานพินิจ 

 ๑๐๔๕ นายวีระ  กันทะปก 

 ๑๐๔๖ นายวีระ  กิตติตานนท 

 ๑๐๔๗ นายวีระ  ชัยเดช 

 ๑๐๔๘ นายวีระ  มวงงาม 

 ๑๐๔๙ นายวีระ  วานิชกุล 

 ๑๐๕๐ นายวีระชน  ทองธีระ 

 ๑๐๕๑ นายวีระชัย  เกตุเรน 

 ๑๐๕๒ นายวีระชัย  เข็มวงษ 

 ๑๐๕๓ นายวีระชัย  ดวงกลัด 

 ๑๐๕๔ นายวีระชาติ  คําสุภีร 
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 ๑๐๕๕ นายวีระชาติ  สุคนธเสนี 

 ๑๐๕๖ นายวีระเดช  ฟองชัย 

 ๑๐๕๗ นายวีระพงษ  ปองคําเหล็ก 

 ๑๐๕๘ นายวีระพงษ  วิริยะวงษ 

 ๑๐๕๙ นายวีระพล  โสกัณฑัต 

 ๑๐๖๐ นายวีระพันธ  สุขสามัคคี 

 ๑๐๖๑ นายวีระพันธุ  สุรเสน 

 ๑๐๖๒ นายวีระศักดิ์  ชวยพนัง 

 ๑๐๖๓ นายวีระศักดิ์  แตงเนตร 

 ๑๐๖๔ นายวีระศักดิ์  เบญจมาลา 

 ๑๐๖๕ นายวีระศักดิ์  อาจทวีกุล 

 ๑๐๖๖ นายวุฒิกร  ปาจุวัง 

 ๑๐๖๗ นายวุฒิพงษ  ปงกองแกว 

 ๑๐๖๘ นายวุฒิพงษ  มานะกิจกลการ 

 ๑๐๖๙ นายวุฒิวัฒน  ศรีวงษรัตน 

 ๑๐๗๐ นายวุฒิศักดิ์  คัดทะจันทร 

 ๑๐๗๑ นายวุฒิศักดิ์  พงศนันทน 

 ๑๐๗๒ นายศรชัย  งามแสง 

 ๑๐๗๓ นายศริ  มีวันเนือง 

 ๑๐๗๔ นายศรีวรรณ  กาวิละพันธ 

 ๑๐๗๕ นายศักดา  เชิดชูงาม 

 ๑๐๗๖ นายศักดิ์  สุขอินตะ 

 ๑๐๗๗ นายศักดิ์ชัย  เกษประทุม 

 ๑๐๗๘ นายศักดิ์ชาย  สังขโกมล 

 ๑๐๗๙ นายศักดิ์ชาย  โสธรศักดิ์ 

 ๑๐๘๐ นายศักดิ์ดา  ย้ิมแยม 

 ๑๐๘๑ นายศักดิ์สิทธิ์  ปวงคํา 

 ๑๐๘๒ นายศักดิ์สิทธิ์  ภูจาพล 

 ๑๐๘๓ นายศักรินทร  ตันสกุล 

 ๑๐๘๔ นายศิรวิทย  ประนมศรี 

 ๑๐๘๕ นายศิริ  แสงสุวรรณ 

 ๑๐๘๖ นายศิริชัย  จิตโสภากุล 

 ๑๐๘๗ นายศิริชัย  บารมี 

 ๑๐๘๘ นายศิริชัย  มากมูล 

 ๑๐๘๙ นายศิริพันธ  พงษประเสริฐ 

 ๑๐๙๐ นายศิริศักดิ์  ชุมอินทรจักร 

 ๑๐๙๑ นายศิริศักดิ์  โรจนรุงสถิตย 

 ๑๐๙๒ นายศุภกิจ  จัติกุล 

 ๑๐๙๓ นายศุภกิจ  ภุชฌงค 

 ๑๐๙๔ นายศุภชัย  จารี 

 ๑๐๙๕ นายศุภชัย  ชินรัตน 

 ๑๐๙๖ นายศุภชัย  ธรรมประชา 

 ๑๐๙๗ นายศุภชัย  วิเศษหวาน 

 ๑๐๙๘ นายศุภชาติ  อาจหาญ 

 ๑๐๙๙ นายศุภณัฏฐ  ปลุกใจราษฎร 

 ๑๑๐๐ นายศุภมิตร  เชนประโคน 

 ๑๑๐๑ นายศุภโรจน  บุตรสิงขรณ 

 ๑๑๐๒ นายศุภสิทธิ์  แพงงาม 

 ๑๑๐๓ นายเศกสรรค  เครือสุคนธ 

 ๑๑๐๔ นายเศรษฐลัทธ  สัญญาเขื่อน 

 ๑๑๐๕ นายสกุล  อิสสระ 

 ๑๑๐๖ นายสงกรานต  เรียนใจดี 
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 ๑๑๐๗ นายสงกรานต  สรอยคํา 

 ๑๑๐๘ นายสงบ  ยศมูล 

 ๑๑๐๙ นายสงวน  สทานสัตย 

 ๑๑๑๐ นายสงศักดิ์  วงคใจ 

 ๑๑๑๑ นายสงัด  แตงออน 

 ๑๑๑๒ นายสงัด  ทองภูธรณ 

 ๑๑๑๓ นายสงัด  วงศฝน 

 ๑๑๑๔ นายสถาพร  ภูจริต 

 ๑๑๑๕ นายสถาพร  โสมทัศน 

 ๑๑๑๖ นายสถิตย  แกวเนียม 

 ๑๑๑๗ นายสถิตย  พันธะ 

 ๑๑๑๘ นายสถิตย  ศรีซาย 

 ๑๑๑๙ นายสถิตย  ศรีสุข 

 ๑๑๒๐ นายสถิตย  สุขดิษฐ 

 ๑๑๒๑ นายสนธยา  แกวมณี 

 ๑๑๒๒ นายสนธยา  จันทโรมา 

 ๑๑๒๓ นายสนธยา  เชียงทา 

 ๑๑๒๔ นายสนธยา  ปทมอารักษ 

 ๑๑๒๕ นายสนอง  กอบประเสริฐศรี 

 ๑๑๒๖ นายสนอง  ขวัญคํา 

 ๑๑๒๗ นายสนอง  ทวมพิบูลย 

 ๑๑๒๘ นายสนอง  นวลออน 

 ๑๑๒๙ นายสนั่น  คามวุฒิ 

 ๑๑๓๐ นายสนั่น  พิงกระโทก 

 ๑๑๓๑ นายสนั่น  เมฆโพธิ์ 

 ๑๑๓๒ นายสนั่น  สุธรรมมา 

 ๑๑๓๓ นายสนิท  ดวงสุนทร 

 ๑๑๓๔ นายสนิท  เทพธานี 

 ๑๑๓๕ นายสนิท  วังมณี 

 ๑๑๓๖ นายสนิท  ศิริรัตน 

 ๑๑๓๗ นายสพล  พรหมเทพ 

 ๑๑๓๘ นายสมเกียรติ  กลํ่าคุม 

 ๑๑๓๙ นายสมเกียรติ  จันทรโพธิ์ 

 ๑๑๔๐ นายสมเกียรติ  วิจิตรประเสริฐ 

 ๑๑๔๑ นายสมเกียรติ  สืบอนันต 

 ๑๑๔๒ นายสมเกียรติ  เหล็กกลา 

 ๑๑๔๓ นายสมเกียรติ  อินมะณี 

 ๑๑๔๔ นายสมควร  คงมั่น 

 ๑๑๔๕ นายสมควร  ไชยทารินทร 

 ๑๑๔๖ นายสมควร  นพศิริ 

 ๑๑๔๗ นายสมควร  พูลประดิษฐ 

 ๑๑๔๘ นายสมควร  วรรณรัตน 

 ๑๑๔๙ นายสมควร  สารพัฒน 

 ๑๑๕๐ นายสมควร  ไสยมรรคา 

 ๑๑๕๑ นายสมคิด  ภักดี 

 ๑๑๕๒ นายสมคิด  วงศวทัญู 

 ๑๑๕๓ นายสมคิด  สีตะพันธ 

 ๑๑๕๔ นายสมจิต  ชิณโน 

 ๑๑๕๕ นายสมจิตร  กาบขน 

 ๑๑๕๖ นายสมจิตร  พรมโชติ 

 ๑๑๕๗ นายสมจิตร  รังกลาง 

 ๑๑๕๘ นายสมเจตน  ทับทิมทอง 
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 ๑๑๕๙ นายสมเจตน  เลขะวัฒนะ 

 ๑๑๖๐ นายสมเจตน  ศักดิ์วงค 

 ๑๑๖๑ นายสมใจ  ผลประสาท 

 ๑๑๖๒ นายสมชาติ  ชุมฤทธิ์ 

 ๑๑๖๓ นายสมชาติ  นาควิโรจน 

 ๑๑๖๔ นายสมชาย  เกงสาริกัน 

 ๑๑๖๕ นายสมชาย  แกวขวัญไกร 

 ๑๑๖๖ นายสมชาย  ขําบุญเกิด 

 ๑๑๖๗ นายสมชาย  ใจปน 

 ๑๑๖๘ นายสมชาย  ทันนิเทศ 

 ๑๑๖๙ นายสมชาย  เทพวิไล 

 ๑๑๗๐ นายสมชาย  ธรรมสิทธิ์ 

 ๑๑๗๑ นายสมชาย  ภูแกว 

 ๑๑๗๒ นายสมชาย  รัตนเมือง 

 ๑๑๗๓ นายสมชาย  เล็งสุวรรณ 

 ๑๑๗๔ นายสมชาย  สมใจ 

 ๑๑๗๕ นายสมโชค  คงทอง 

 ๑๑๗๖ นายสมโชค  ทองเทพ 

 ๑๑๗๗ นายสมณะชัย  กันเตียง 

 ๑๑๗๘ นายสมเดช  กองมูล 

 ๑๑๗๙ นายสมเดช  คงกะพันธุ 

 ๑๑๘๐ นายสมเดช  ซินพรมราช 

 ๑๑๘๑ นายสมเดช  ถวิลการ 

 ๑๑๘๒ นายสมถวิล  ขัดสาร 

 ๑๑๘๓ นายสมทบ  นันทะเสน 

 ๑๑๘๔ นายสมทรง  บัวงาม 

 ๑๑๘๕ นายสมนึก  คงศรีทอง 

 ๑๑๘๖ นายสมนึก  เครือวัลย 

 ๑๑๘๗ นายสมนึก  จันทรเสนา 

 ๑๑๘๘ นายสมนึก  ตาแกว 

 ๑๑๘๙ นายสมนึก  ทองนาค 

 ๑๑๙๐ นายสมนึก  นนพละ 

 ๑๑๙๑ นายสมนึก  พัทธเสมา 

 ๑๑๙๒ นายสมนึก  มัทธวรัตน 

 ๑๑๙๓ นายสมนึก  สายพนัส 

 ๑๑๙๔ นายสมนึก  สุนทรกรัญ 

 ๑๑๙๕ นายสมบัติ  คงญาติ 

 ๑๑๙๖ นายสมบัติ  ระเวกโฉม 

 ๑๑๙๗ นายสมบัติ  ฤทธิเดช 

 ๑๑๙๘ นายสมบัติ  วงษคํา 

 ๑๑๙๙ นายสมบัติ  ศุภรัตน 

 ๑๒๐๐ นายสมบัติ  สุรัตน 

 ๑๒๐๑ นายสมบัติ  อิศวภา 

 ๑๒๐๒ นายสมบัติชัยเจริญ  บุญสนอง 

 ๑๒๐๓ นายสมบูรณ  แกวเล่ียม 

 ๑๒๐๔ นายสมบูรณ  คําแสง 

 ๑๒๐๕ นายสมบูรณ  ณ  สุวรรณ 

 ๑๒๐๖ นายสมบูรณ  ทองเดือน 

 ๑๒๐๗ นายสมบูรณ  นันผาด 

 ๑๒๐๘ นายสมประสงค  แดงสกุล 

 ๑๒๐๙ นายสมปราชญ  มาศมาลัย 

 ๑๒๑๐ นายสมปอง  แกวเพชร 
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 ๑๒๑๑ นายสมปอง  จันทรกุบ 

 ๑๒๑๒ นายสมปอง  แพงจันทึก 

 ๑๒๑๓ นายสมปอง  มากชวย 

 ๑๒๑๔ นายสมปาน  ทรวงแกว 

 ๑๒๑๕ นายสมพงศ  แยมศรี 

 ๑๒๑๖ นายสมพงษ  กล่ันนุช 

 ๑๒๑๗ นายสมพงษ  จันพิทักษ 

 ๑๒๑๘ นายสมพงษ  ใจดี 

 ๑๒๑๙ นายสมพงษ  ณ  ไธสง 

 ๑๒๒๐ นายสมพงษ  บุญชู 

 ๑๒๒๑ นายสมพงษ  ปรีสมบูรณ 

 ๑๒๒๒ นายสมพงษ  สีแดง 

 ๑๒๒๓ นายสมพงษ  สุวรรณวิลัย 

 ๑๒๒๔ นายสมพงษ  หนูขวัญ 

 ๑๒๒๕ นายสมพร  เงินเย็น 

 ๑๒๒๖ นายสมพร  จุยจุน 

 ๑๒๒๗ นายสมพร  เดชภักดี 

 ๑๒๒๘ นายสมพร  ประพฤติ 

 ๑๒๒๙ นายสมพร  ประภาวิชา 

 ๑๒๓๐ นายสมพร  หิรัญโรจน 

 ๑๒๓๑ นายสมพัฒน  บรมพิชัยชาติกุล 

 ๑๒๓๒ นายสมภพ  โกศลเวช 

 ๑๒๓๓ นายสมภพ  ฉิมพลี 

 ๑๒๓๔ นายสมภาคย  บุญฉาบพา 

 ๑๒๓๕ นายสมโภช  วรางคณาภรณ 

 ๑๒๓๖ นายสมโภชน  ศรีลาศักดิ์ 

 ๑๒๓๗ นายสมยนต  บุญลี 

 ๑๒๓๘ นายสมยศ  อาษา 

 ๑๒๓๙ นายสมศักดิ์  แกวประดิษฐ 

 ๑๒๔๐ นายสมศักดิ์  คงละออ 

 ๑๒๔๑ นายสมศักดิ์  เครือใจยา 

 ๑๒๔๒ นายสมศักดิ์  ดอนสิงห 

 ๑๒๔๓ นายสมศักดิ์  นาคชัง 

 ๑๒๔๔ นายสมศักดิ์  นิ่มสุพรรณ 

 ๑๒๔๕ นายสมศักดิ์  บัวเทศ 

 ๑๒๔๖ นายสมศักดิ์  บุตรดี 

 ๑๒๔๗ นายสมศักดิ์  ประโยชนดี 

 ๑๒๔๘ นายสมศักดิ์  พิมพโคตร 

 ๑๒๔๙ นายสมศักดิ์  พิมเวียง 

 ๑๒๕๐ นายสมศักดิ์  มโนหาญ 

 ๑๒๕๑ นายสมศักดิ์  มะโนจิต 

 ๑๒๕๒ นายสมศักดิ์  ยะแสง 

 ๑๒๕๓ นายสมศักดิ์  ยามี 

 ๑๒๕๔ นายสมศักดิ์  สังขวงษ 

 ๑๒๕๕ นายสมศักดิ์  สัมมาวรรณ 

 ๑๒๕๖ นายสมศักดิ์  แสภู 

 ๑๒๕๗ นายสมศักดิ์  หนอแกว 

 ๑๒๕๘ นายสมศักดิ์  หนูคุมทรัพย 

 ๑๒๕๙ นายสมศักดิ์  อินทรเกษม 

 ๑๒๖๐ นายสมหมาย  แกวมา 

 ๑๒๖๑ นายสมหมาย  ทองจอย 

 ๑๒๖๒ นายสมหมาย  วิริยะธรรม 
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 ๑๒๖๓ นายสมหมาย  อภิชัย 

 ๑๒๖๔ นายสมหวัง  กิ้มจันทร 

 ๑๒๖๕ นายสมหวัง  ปดถานะ 

 ๑๒๖๖ นายสมัคร  คําไทยกลาง 

 ๑๒๖๗ นายสมัคร  นิตยอํานวยผล 

 ๑๒๖๘ นายสมัคร  ใบยา 

 ๑๒๖๙ นายสมัคร  สมานพันธ 

 ๑๒๗๐ นายสมัคร  เสียงลํ้า 

 ๑๒๗๑ นายสมาน  ขอดจันทึก 

 ๑๒๗๒ นายสมาน  ไชยเพียร 

 ๑๒๗๓ นายสมาน  ธรรมเดช 

 ๑๒๗๔ นายสมาน  มวงมนตรี 

 ๑๒๗๕ นายสมาน  ลายแกว 

 ๑๒๗๖ นายสมาน  แสงวันทอง 

 ๑๒๗๗ นายสมิง  ศิลปคง 

 ๑๒๗๘ นายสยาม  เขื่อนมงคล 

 ๑๒๗๙ นายสยาม  ศรีชุมแสง 

 ๑๒๘๐ นายสรชัช  จิรทวีสิงห 

 ๑๒๘๑ นายสรชัย  ไกรกล่ิน 

 ๑๒๘๒ นายสรณพงษ  บัวโรย 

 ๑๒๘๓ นายสรพล  จันทรสุข 

 ๑๒๘๔ นายสรพล  นรพัลลภ 

 ๑๒๘๕ นายสรรเสริญ  วันจันทร 

 ๑๒๘๖ นายสรศักดิ์  ทามณี 

 ๑๒๘๗ นายสรอย  ปฏิโชติ 

 ๑๒๘๘ นายสโรซ  บุญ-หลง 

 ๑๒๘๙ นายสฤษฎ์ิพร  ขาวชู 

 ๑๒๙๐ นายสวงษ  คงรอด 

 ๑๒๙๑ นายสวรรค  มันตาพันธ 

 ๑๒๙๒ นายสวัสดิ์  เกื้อสุข 

 ๑๒๙๓ นายสวัสดิ์  คุมกุดหวา 

 ๑๒๙๔ นายสวัสดิ์  ภวังคะนันท 

 ๑๒๙๕ นายสวัสดิ์  สิงหสุข 

 ๑๒๙๖ นายสวัสดิ์  เสนหภักดี 

 ๑๒๙๗ นายสวาง  แกวเมืองวงศ 

 ๑๒๙๘ นายสวาง  วรรณใหม 

 ๑๒๙๙ นายสวาท  เกล้ียงกล่ิน 

 ๑๓๐๐ นายสวาท  นนทพละ 

 ๑๓๐๑ นายสอาด  คําทราย 

 ๑๓๐๒ วาที่รอยตรี  สอิสร  โบราณ 

 ๑๓๐๓ นายสักรันต  วรินทร 

 ๑๓๐๔ นายสังคม  หาญสงคราม 

 ๑๓๐๕ นายสังวาร  เทพศรีหา 

 ๑๓๐๖ นายสังวาล  แกวสันเทียะ 

 ๑๓๐๗ นายสังเวียน  เถียรชานาถ 

 ๑๓๐๘ นายสัจจา  พลรักษ 

 ๑๓๐๙ นายสัจนิจ  ศิริพูน 

 ๑๓๑๐ นายสัญญา  อัศวาวุฒิ 

 ๑๓๑๑ นายสันญา  กมลตรี 

 ๑๓๑๒ นายสันต  สุทธการ 

 ๑๓๑๓ นายสันติ  ทองท่ัว 

 ๑๓๑๔ นายสันติ  ศรีแกว 
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 ๑๓๑๕ นายสันติ  ศรีไพรวรรณ 

 ๑๓๑๖ นายสัมผัส  นาคบัว 

 ๑๓๑๗ นายสัมพันธ  บุญทองเสน 

 ๑๓๑๘ นายสัมพันธ  ผลพฤกษา 

 ๑๓๑๙ นายสัมพันธ  อุดร 

 ๑๓๒๐ นายสัมฤทธิ์  ฤทธิ์ชู 

 ๑๓๒๑ นายสาคร  พงศตุย 

 ๑๓๒๒ นายสาคร  ศรีชนะ 

 ๑๓๒๓ นายสาคร  ศรีสําราญ 

 ๑๓๒๔ นายสาคร  สุขบัติ 

 ๑๓๒๕ นายสาธิต  เข็มกําเนิด 

 ๑๓๒๖ นายสาธิต  ดาราฤกษ 

 ๑๓๒๗ นายสาธิต  อาจนาเสียว 

 ๑๓๒๘ นายสาธิต  อินทรทัศน 

 ๑๓๒๙ นายสานิตย  ศรีขาว 

 ๑๓๓๐ นายสามารถ  ณ  ระนอง 

 ๑๓๓๑ นายสามารถ  ทวีชีพ 

 ๑๓๓๒ นายสามารถ  เรืองปราชญ 

 ๑๓๓๓ นายสายัณ  แสงอรุณ 

 ๑๓๓๔ นายสายัณห  ปกวงศ 

 ๑๓๓๕ นายสายัน  ปกปอง 

 ๑๓๓๖ นายสาโรจน  ซอนกล่ิน 

 ๑๓๓๗ นายสําคัญ  สนธินิวัติ 

 ๑๓๓๘ นายสําเนา  ชวงภักดี 

 ๑๓๓๙ นายสําเนียง  กรมธรรมา 

 ๑๓๔๐ นายสํารวย  สุขโต 

 ๑๓๔๑ นายสํารวย  สุดตระกูล 

 ๑๓๔๒ นายสํารอง  วรภาพ 

 ๑๓๔๓ นายสําราญ  ฉายมณี 

 ๑๓๔๔ นายสําราญ  บุญมวง 

 ๑๓๔๕ นายสําราญ  พิงทะวงศกุล 

 ๑๓๔๖ นายสําราญ  อินเชื้อ 

 ๑๓๔๗ นายสําราญกิจ  สวัสดิ์สลุง 

 ๑๓๔๘ นายสําริ  จันทรเกิด 

 ๑๓๔๙ นายสําเริง  แกวศรีนวก 

 ๑๓๕๐ นายสําเริง  คันธมาศน 

 ๑๓๕๑ นายสําเริง  นามเดช 

 ๑๓๕๒ นายสําอาง  คงวัน 

 ๑๓๕๓ นายสิงห  สวัสดี 

 ๑๓๕๔ นายสิงหนคร  ดอกเทียน 

 ๑๓๕๕ นายสิทธิชัย  ฝอยทอง 

 ๑๓๕๖ นายสิทธิโชค  บุญคง 

 ๑๓๕๗ นายสิทธิพงศ  สุทธิสารากร 

 ๑๓๕๘ นายสิทธิพร  กวีกรณ 

 ๑๓๕๙ นายสิทธิพร  จันทรเมือง 

 ๑๓๖๐ นายสิทธิพล  ทิพยกานนท 

 ๑๓๖๑ นายสินธชัย  ไวทยินทร 

 ๑๓๖๒ นายสินธุ  ดุลนีย 

 ๑๓๖๓ นายสินสมุทร  โนนมี 

 ๑๓๖๔ นายสินสมุทร  ภาณุเวช 

 ๑๓๖๕ นายสินาค  อํานักมณี 

 ๑๓๖๖ นายสิร  ประดับโชติ 
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 ๑๓๖๗ นายสิริวิทย  พงษอารี 

 ๑๓๖๘ นายสืบวงศ  ขัดสงคราม 

 ๑๓๖๙ นายสุกิจ  มานะแซม 

 ๑๓๗๐ นายสุกิจ  แมนยํา 

 ๑๓๗๑ นายสุขดี  บุญลําพู 

 ๑๓๗๒ นายสุขุม  สีหราช 

 ๑๓๗๓ นายสุขุม  สุขเสวียด 

 ๑๓๗๔ นายสุคนธ  ยลถวิล 

 ๑๓๗๕ นายสุคํา  หมื่นวงษเทพ 

 ๑๓๗๖ นายสุจินต  ชวยบํารุง 

 ๑๓๗๗ นายสุจิระ  สอนสุภาพ 

 ๑๓๗๘ นายสุชาติ  โชติมิตร 

 ๑๓๗๙ นายสุชาติ  มามงคล 

 ๑๓๘๐ นายสุชาติ  วงศชื่น 

 ๑๓๘๑ นายสุชาติ  วงศเณร 

 ๑๓๘๒ นายสุชาติ  วรรณสิทธิ์ 

 ๑๓๘๓ นายสุชาติ  สิทธิศักดิ์ 

 ๑๓๘๔ นายสุชิน  ฉิมไทย 

 ๑๓๘๕ นายสุชีพ  ดรุณพันธ 

 ๑๓๘๖ นายสุชีพ  สายสุข 

 ๑๓๘๗ นายสุดใจ  บัวลอย 

 ๑๓๘๘ นายสุดใจ  ผดุงรัตน 

 ๑๓๘๙ นายสุทธิ์  สกุลวิวรรธน 

 ๑๓๙๐ นายสุทธิ  หนอสกูล 

 ๑๓๙๑ นายสุทธิพงษ  จางทอง 

 ๑๓๙๒ นายสุทธิพงษ  วงศปดสา 

 ๑๓๙๓ นายสุทธิศักดิ์  สินธุบุญ 

 ๑๓๙๔ นายสุทัน  ทนย้ิม 

 ๑๓๙๕ นายสุทัศน  กนกหงษ 

 ๑๓๙๖ นายสุทัศน  ชัยสุวรรณ 

 ๑๓๙๗ นายสุทัศน  แดงศรี 

 ๑๓๙๘ นายสุทัศน  บุตรสะเกษ 

 ๑๓๙๙ นายสุทัศน  หอมกระจาย 

 ๑๔๐๐ นายสุทัศน  ออนสี 

 ๑๔๐๑ นายสุทิน  จานสกุล 

 ๑๔๐๒ นายสุทิน  จิรกุลชัยนเรศ 

 ๑๔๐๓ นายสุทิน  ดําคลองตัน 

 ๑๔๐๔ นายสุทิน  นพชํานาญ 

 ๑๔๐๕ นายสุทิน  เปยจันทึก 

 ๑๔๐๖ วาที่รอยตรี  สุทิศ  โพธิ์สวัสดิ์มณี 

 ๑๔๐๗ นายสุเทพ  คณะวรรณ 

 ๑๔๐๘ นายสุเทพ  ตามพะปณณะ 

 ๑๔๐๙ นายสุเทพ  นาสัก 

 ๑๔๑๐ นายสุเทพ  บัณฑิต 

 ๑๔๑๑ นายสุเทพ  บัวสาย 

 ๑๔๑๒ นายสุเทพ  ประสงควัฒนา 

 ๑๔๑๓ นายสุเทพ  พานิชพันธุ 

 ๑๔๑๔ นายสุเทพ  สวัสดี 

 ๑๔๑๕ นายสุเทพ  สินชัย 

 ๑๔๑๖ นายสุเทพ  สิริยานิกร 

 ๑๔๑๗ นายสุธน  ปนแกว 

 ๑๔๑๘ นายสุธีป  ทองนวล 
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 ๑๔๑๙ นายสุธีร  ทองนาค 

 ๑๔๒๐ นายสุธีร  นาคนิภากร 

 ๑๔๒๑ นายสุนทร  แกวเวียงจันทร 

 ๑๔๒๒ นายสุนทร  ไกรพินิจ 

 ๑๔๒๓ นายสุนทร  นาคอุดม 

 ๑๔๒๔ นายสุนทร  เนตรหาญ 

 ๑๔๒๕ นายสุนทร  สิงหใจ 

 ๑๔๒๖ นายสุนันท  แกวราม 

 ๑๔๒๗ นายสุนันท  นอยสระ 

 ๑๔๒๘ นายสุนันท  อภิสุภาพ 

 ๑๔๒๙ นายสุนิตย  สมประสงค 

 ๑๔๓๐ นายสุนิตย  สีหาราช 

 ๑๔๓๑ นายสุนิพนธ  แทนนิล 

 ๑๔๓๒ นายสุพจน  ไชยวรรณ 

 ๑๔๓๓ นายสุพจน  ดํารักษ 

 ๑๔๓๔ นายสุพจน  บุญธรรม 

 ๑๔๓๕ นายสุพจน  บุศยาจารย 

 ๑๔๓๖ นายสุพจน  ประสมทอง 

 ๑๔๓๗ นายสุพจน  พัฒนศิลป 

 ๑๔๓๘ นายสุพจน  ศรีออน 

 ๑๔๓๙ นายสุพร  เจือกโวน 

 ๑๔๔๐ นายสุพร  สมวงค 

 ๑๔๔๑ นายสุพรรณ  สุขพ้ี 

 ๑๔๔๒ นายสุพรรณ  หันตุลา 

 ๑๔๔๓ นายสุพล  สิทธิกุล 

 ๑๔๔๔ นายสุพันธ  แสนบาน 

 ๑๔๔๕ นายสุพันธ  อินทะแสง 

 ๑๔๔๖ นายสุพิชัย  หมายเมฆ 

 ๑๔๔๗ นายสุพิศ  จิตรภักดี 

 ๑๔๔๘ นายสุพิศ  ตรีพลอักษร 

 ๑๔๔๙ นายสุเพียร  รอดแกว 

 ๑๔๕๐ นายสุภคม  ถาคํา 

 ๑๔๕๑ นายสุภักดิ์  ปานทองมาก 

 ๑๔๕๒ นายสุภัค  ตระกูลเอี่ยมศิริ 

 ๑๔๕๓ นายสุภาพ  กันยะโรจน 

 ๑๔๕๔ นายสุภาพ  คํานุน 

 ๑๔๕๕ นายสุภาพ  ตาปราบ 

 ๑๔๕๖ นายสุภาพ  นุกูลกิจ 

 ๑๔๕๗ นายสุภาพ  พนมมิตร 

 ๑๔๕๘ นายสุภาพ  สารมะโน 

 ๑๔๕๙ นายสุมล  ขาวบุปผา 

 ๑๔๖๐ นายสุมิตร  มูลคําภา 

 ๑๔๖๑ นายสุเมธ  สระคํา 

 ๑๔๖๒ นายสุรชัย  กิติโรจนพันธ 

 ๑๔๖๓ นายสุรชัย  นภาสกุล 

 ๑๔๖๔ นายสุรชาติ  ชูตินันทน 

 ๑๔๖๕ นายสุรชิต  แสงจันทร 

 ๑๔๖๖ นายสุรเชษฐ  แฟงฟอย 

 ๑๔๖๗ นายสุรเชษฐ  สุขประสงค 

 ๑๔๖๘ นายสุรเทพ  แสงวิโรจนฤทธิ์ 

 ๑๔๖๙ นายสุรพงค  ผองสุวรรณ 

 ๑๔๗๐ นายสุรพงษ  กุลตังวัฒนา 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๔๗๑ นายสุรพงษ  สงวนสุข 

 ๑๔๗๒ นายสุรพงษ  อุประ 

 ๑๔๗๓ นายสุรพนธ  ชดชอย 

 ๑๔๗๔ นายสุรพล  คูณผล 

 ๑๔๗๕ นายสุรพล  ใจกลา 

 ๑๔๗๖ นายสุรพล  พูนะกูล 

 ๑๔๗๗ นายสุรพล  ศักดิ์ถาวรชัย 

 ๑๔๗๘ นายสุรพันธ  วรรณโกฏิ 

 ๑๔๗๙ นายสุรวัฒน  เมืองแกว 

 ๑๔๘๐ นายสุรวิช  วงศปญญา 

 ๑๔๘๑ นายสุรวิทย  รักษวิศิษฎกุล 

 ๑๔๘๒ นายสุรศรี  มั่นทองพิทักษ 

 ๑๔๘๓ นายสุรศักดิ์  แกวชุม 

 ๑๔๘๔ นายสุรศักดิ์  เข็มทิศ 

 ๑๔๘๕ นายสุรศักดิ์  ชัยเนตร 

 ๑๔๘๖ นายสุรศักดิ์  เรืองสวัสดิ์ 

 ๑๔๘๗ นายสุรศักดิ์  แสงสรศรี 

 ๑๔๘๘ นายสุรสิทธิ์  ชุนบุญมา 

 ๑๔๘๙ นายสุระชัย  พลับพลาชัย 

 ๑๔๙๐ นายสุรัช  จิตปาโล 

 ๑๔๙๑ นายสุรัตน  นาสมบูรณ 

 ๑๔๙๒ นายสุรัตน  ศรียันต 

 ๑๔๙๓ นายสุรัตน  เศวตเศรนี 

 ๑๔๙๔ นายสุรัตน  โศจิรัตน 

 ๑๔๙๕ นายสุรัส  พิลาฤทธิ์ 

 ๑๔๙๖ นายสุรินทร  จิตรหาญ 

 ๑๔๙๗ นายสุรินทร  ประเสริฐวัฒนะ 

 ๑๔๙๘ นายสุรินทร  ฝนแบน 

 ๑๔๙๙ นายสุริยน  พายุบุตร 

 ๑๕๐๐ นายสุริยวงศ  สุริยุทธ 

 ๑๕๐๑ นายสุริยะ  เปยมรอด 

 ๑๕๐๒ นายสุริยะ  อุดมทรัพย 

 ๑๕๐๓ นายสุริยัน  คําฝาเชื้อ 

 ๑๕๐๔ นายสุริยัน  ชมภูมิ่ง 

 ๑๕๐๕ นายสุริยา  กาสมุทร 

 ๑๕๐๖ นายสุริยา  แกวหยอง 

 ๑๕๐๗ นายสุริยา  แทนนาค 

 ๑๕๐๘ นายสุริยา  รัตนะ 

 ๑๕๐๙ นายสุริยา  อินชาวนา 

 ๑๕๑๐ นายสุฤทธิ์  เข็มทอง 

 ๑๕๑๑ นายสุวรรณ  โชคกลาง 

 ๑๕๑๒ นายสุวรรณ  มานิล 

 ๑๕๑๓ นายสุวรรณ  ศรีประดู 

 ๑๕๑๔ นายสุวัจจ  ประทุมวงศ 

 ๑๕๑๕ นายสุวัฒน  สุรินตะ 

 ๑๕๑๖ นายสุวัฒน  สุวรรณชัย 

 ๑๕๑๗ นายสุวัตร  ศรีโททุม 

 ๑๕๑๘ นายสุวิทย  ชาวอุทัย 

 ๑๕๑๙ นายสุวิทย  รัตนวัย 

 ๑๕๒๐ นายสุวิทย  ลาสงยาง 

 ๑๕๒๑ นายสุวิทย  เศษโถ 

 ๑๕๒๒ นายสุวิทย  สันติเสรีวงศ 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๕๒๓ นายเสกสรรค  ศรีบุศยกุล 

 ๑๕๒๔ นายเสฏฐพันธ  หมั่นเขตกิจ 

 ๑๕๒๕ นายเสด็จ  ศรียาภัย 

 ๑๕๒๖ นายเสถียร  พรประสิทธิ์ 

 ๑๕๒๗ นายเสถียร  สายสรอย 

 ๑๕๒๘ นายเสนห  บุญจันทร 

 ๑๕๒๙ นายเสนห  รัตนพันธ 

 ๑๕๓๐ นายเสนห  วงศจันทรเจริญ 

 ๑๕๓๑ นายเสนาะ  ทนันชัย 

 ๑๕๓๒ นายเสนาะ  ย้ิมสบาย 

 ๑๕๓๓ นายเสนาะ  อะทะไชย 

 ๑๕๓๔ นายเสนาะ  อารินทร 

 ๑๕๓๕ นายเสนีย  คชอัมพล 

 ๑๕๓๖ นายเสมอ  งามประเสริฐ 

 ๑๕๓๗ นายเสมา  นาคปาน 

 ๑๕๓๘ นายเสริม  ขุนปราบ 

 ๑๕๓๙ นายเสริม  มาดหมาย 

 ๑๕๔๐ นายเสริม  รุกขพันธ 

 ๑๕๔๑ นายเสริมศักดิ์  นาคสุวรรณ 

 ๑๕๔๒ นายเสริมศักดิ์  บุญนา 

 ๑๕๔๓ นายเสริมศักดิ์  บุญสิทธิ์ 

 ๑๕๔๔ นายเสรี  กิตติไชย 

 ๑๕๔๕ นายเสรี  ทองคําดี 

 ๑๕๔๖ นายเสรี  พานิชย 

 ๑๕๔๗ นายเสรี  วิศววงศพันธ 

 ๑๕๔๘ นายเสรีภาพ  ธาดา 

 ๑๕๔๙ นายเสวก  เกิดศรี 

 ๑๕๕๐ นายเสวียน  กันทะชุมภู 

 ๑๕๕๑ นายเสวียน  บุญศรี 

 ๑๕๕๒ นายแสงชัย  พานิช 

 ๑๕๕๓ นายแสงอาทิตย  พันธย้ิม 

 ๑๕๕๔ นายแสงอุทัย  ชางเกวียน 

 ๑๕๕๕ นายโสคิด  บุญศรี 

 ๑๕๕๖ นายโสภณ  กาญจนบุตร 

 ๑๕๕๗ นายโสภณ  ชูเชิด 

 ๑๕๕๘ นายโสภณ  เชี่ยวธัญกิจ 

 ๑๕๕๙ นายโสภณ  ตุมมล 

 ๑๕๖๐ นายโสภณ  บูรประทีป 

 ๑๕๖๑ นายโสภณ  ฟองจันทร 

 ๑๕๖๒ นายโสภณ  เสาวสิงห 

 ๑๕๖๓ นายไสว  ไชยรัตน 

 ๑๕๖๔ นายไสว  เสงี่ยมศักดิ์ 

 ๑๕๖๕ นายหนอแกว  ยศบุตร 

 ๑๕๖๖ นายหอม  เกษรศิริ 

 ๑๕๖๗ นายเหม  ทะนันชัย 

 ๑๕๖๘ นายใหม  พัฒนประสิทธิ์ชัย 

 ๑๕๖๙ นายอดิศักดิ์  กองหนูเพ็ชร 

 ๑๕๗๐ นายอดิศักดิ์  คําเมือง 

 ๑๕๗๑ นายอดิศักดิ์  ฆังคะประทุม 

 ๑๕๗๒ นายอดิศักดิ์  ปกรณศิริ 

 ๑๕๗๓ นายอดิศักดิ์  ราชสีห 

 ๑๕๗๔ นายอดิศักดิ์  สมฤทธิ์ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๕๗๕ นายอดุล  โฉมฉลาด 

 ๑๕๗๖ นายอดุลย  ชวดรัมย 

 ๑๕๗๗ นายอดุลยศักดิ์  ไชยราช 

 ๑๕๗๘ นายอติรุจ  จันทรา 

 ๑๕๗๙ นายอติศักดิ์  ธรรมประสิทธิ์ 

 ๑๕๘๐ นายอนันต  กันยะธง 

 ๑๕๘๑ นายอนันต  จุลธง 

 ๑๕๘๒ นายอนันต  ชิตเกษร 

 ๑๕๘๓ นายอนันต  ตั่นฉวน 

 ๑๕๘๔ นายอนันต  ทรัพยพลับ 

 ๑๕๘๕ นายอนันต  นาคํา 

 ๑๕๘๖ นายอนันต  นาดี 

 ๑๕๘๗ นายอนันต  ฟองชัย 

 ๑๕๘๘ นายอนันต  ภูยาธร 

 ๑๕๘๙ นายอนันต  มะนะโส 

 ๑๕๙๐ นายอนันต  หมูหมื่น 

 ๑๕๙๑ นายอนันต  หลวงจันทร 

 ๑๕๙๒ นายอนันตฉัตร  อุดมประเสริฐศิริ 

 ๑๕๙๓ นายอนุชา  ใจวงศษา 

 ๑๕๙๔ นายอนุชา  พงษสุวรรณ 

 ๑๕๙๕ นายอนุชิต  บุญลือ 

 ๑๕๙๖ นายอนุรักษ  บุญถึง 

 ๑๕๙๗ นายอนุรักษ  บุรุษพัฒน 

 ๑๕๙๘ นายอนุรักษ  อันทรินทร 

 ๑๕๙๙ นายอนุรัตน  บุญญาธนานุรัตน 

 ๑๖๐๐ นายอนุวัต  พานทอง 

 ๑๖๐๑ นายอนุสรณ  สามหมื่นคํา 

 ๑๖๐๒ นายอภิชัย  ใจตอม 

 ๑๖๐๓ นายอภิชัย  นิลผาย 

 ๑๖๐๔ นายอภิชาติ  สงเรืองศรี 

 ๑๖๐๕ นายอภิเดช  กุณรี 

 ๑๖๐๖ นายอภิรัตน  เจริญนารถ 

 ๑๖๐๗ นายอภิวัฒน  จงเรียน 

 ๑๖๐๘ นายอภิศักดิ์  จันทรมินทร 

 ๑๖๐๙ นายอมร  เกษตรการุณย 

 ๑๖๑๐ นายอมร  บุญฮอง 

 ๑๖๑๑ นายอรงกต  ขันติสิทธิ์ 

 ๑๖๑๒ นายอรชุน  ไชยศรี 

 ๑๖๑๓ นายอรณพ  ขัดลิ 

 ๑๖๑๔ นายอรรณพ  โลหะเวช 

 ๑๖๑๕ นายอรรถพร  คงเจริญ 

 ๑๖๑๖ นายอรรถพล  กิตติธนพงศ 

 ๑๖๑๗ นายอรรนพ  ขจรศักดิ์ 

 ๑๖๑๘ นายอราม  มนตชัยภูมิ 

 ๑๖๑๙ นายอรุณ  คงสวัสดิ์ 

 ๑๖๒๐ นายอรุณ  พายัพทิวา 

 ๑๖๒๑ นายอรุณ  มณีรัตน 

 ๑๖๒๒ นายอลงกาญจน  มณีรัตน 

 ๑๖๒๓ วาที่รอยโท  อวยชัย  หาญเวช 

 ๑๖๒๔ นายออต  คําสอน 

 ๑๖๒๕ นายอักษร  ปญญากดแกว 

 ๑๖๒๖ นายอัมพร  เกรียงศรี 
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 ๑๖๒๗ นายอัศวิน  สมัตถะ 

 ๑๖๒๘ นายอาคม  วิเทศ 

 ๑๖๒๙ นายอาทร  วงษสงา 

 ๑๖๓๐ นายอานนท  คงนุม 

 ๑๖๓๑ นายอานนท  เพงบุญ 

 ๑๖๓๒ นายอานนท  สุวรรณคาม 

 ๑๖๓๓ นายอารมย  เกตุมาก 

 ๑๖๓๔ นายอาวุธ  อักษรนิตย 

 ๑๖๓๕ นายอาสา  ประทุมศาลา 

 ๑๖๓๖ นายอํานวย  ไชยวุฒิ 

 ๑๖๓๗ นายอํานวย  สุระเสียง 

 ๑๖๓๘ นายอํานาจ  งามถอย 

 ๑๖๓๙ นายอํานาจ  เนาวบุตร 

 ๑๖๔๐ นายอํานาจ  สิงหกวาง 

 ๑๖๔๑ นายอําพร  สุระเสียง 

 ๑๖๔๒ นายอําพล  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๖๔๓ นายอําพล  แพบุตร 

 ๑๖๔๔ นายอําพล  อิ่มย้ิม 

 ๑๖๔๕ นายอินทร  ทิพนี 

 ๑๖๔๖ นายอินทรเนตร  เทพกุนา 

 ๑๖๔๗ นายอินสอน  สาคํา 

 ๑๖๔๘ นายอิศรา  สมพงษ 

 ๑๖๔๙ นายอุดม  กตเวทิตาวงศ 

 ๑๖๕๐ นายอุดม  แกวแกมทอง 

 ๑๖๕๑ นายอุดม  จาดใจดี 

 ๑๖๕๒ นายอุดม  ชื่นตา 

 ๑๖๕๓ นายอุดม  พรหมฤทธิ์ 

 ๑๖๕๔ นายอุดม  พาที 

 ๑๖๕๕ นายอุดม  เลิศวิทยสกุล 

 ๑๖๕๖ นายอุดม  แสนราชา 

 ๑๖๕๗ นายอุดม  อัษฎาวุธวงศกร 

 ๑๖๕๘ วาที่รอยตรี  อุดมศักดิ์  สุมมาตย 

 ๑๖๕๙ นายอุเดช  อาษา 

 ๑๖๖๐ นายอุทัย  โกแสน 

 ๑๖๖๑ นายอุทัย  คุสินธุ 

 ๑๖๖๒ นายอุทัย  จันทรสองศรี 

 ๑๖๖๓ นายอุทัย  ดลจํารัส 

 ๑๖๖๔ นายอุทัย  ทองวล 

 ๑๖๖๕ นายอุทัย  บุตรสามาลี 

 ๑๖๖๖ นายอุทัย  พุฒสุข 

 ๑๖๖๗ นายอุทัย  หมื่นขํา 

 ๑๖๖๘ นายอุทัย  อินทราชา 

 ๑๖๖๙ นายอุทิศ  ใจฝน 

 ๑๖๗๐ นายอุทิศ  ชูยัง 

 ๑๖๗๑ นายอุทิศ  วามนตรี 

 ๑๖๗๒ นายอุไร  พรพล 

 ๑๖๗๓ นายอุไร  สุภะโส 

 ๑๖๗๔ นายเอกชัย  บุสสยา 

 ๑๖๗๕ นายเอกชัย  มานอย 

 ๑๖๗๖ นายเอกชัย  สิทธิโชค 

 ๑๖๗๗ นายเอกพล  กํามา 

 ๑๖๗๘ นายเอนก  แกระวงค 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๖๗๙ นายเอนก  ดลเอี่ยม 

 ๑๖๘๐ นายเอนก  พิมพุฒิ 

 ๑๖๘๑ นายเอนก  รวมพร 

 ๑๖๘๒ นายเอนก  รัตนกมลกานต 

 ๑๖๘๓ นายเอนก  ศรีอักษร 

 ๑๖๘๔ นายเอ็ม  เรือนแกว 

 ๑๖๘๕ นายโอภาส  งามสูงเนิน 

 ๑๖๘๖ นายโอภาส  ชอบรส 

 ๑๖๘๗ นายโอรินทร  หิรัญญาภรณ 

 ๑๖๘๘ นายโอวาท  พัฒนชัยวงศ 

 ๑๖๘๙ นายโอฬาร  เทพทวี 

 ๑๖๙๐ นายโอฬาร  ศิริรัตน 

 ๑๖๙๑ นางกนกกุล  ชาญเวช 

 ๑๖๙๒ นางกมลแกว  ศรีเพ็ญ 

 ๑๖๙๓ นางกมลทิพย  สิงหโยธิน 

 ๑๖๙๔ นางกมลมาศ  ศรีนาค 

 ๑๖๙๕ นางกมลรัตน  ศรีสิทธิรักษ 

 ๑๖๙๖ นางกมลลักษณ  ปลอดโปรง 

 ๑๖๙๗ นางกรณิการ  ยุกตะนันทน 

 ๑๖๙๘ นางกรรณิกา  เลหภูเขียว 

 ๑๖๙๙ นางกรรณิการ  ประดิษฐศิลปกุล 

 ๑๗๐๐ นางสาวกฤตยา  สิงหโตทอง 

 ๑๗๐๑ นางสาวกฤติมา  วรสุทธิพงษ 

 ๑๗๐๒ นางกฤษณา  เฉลิมสิทธิพงษ 

 ๑๗๐๓ นางกองเกตุ  นะภิใจ 

 ๑๗๐๔ นางกอบกุล  เครือชาลี 

 ๑๗๐๕ นางกอบกุล  สุริยะ 

 ๑๗๐๖ นางสาวกอบกุล  อนันตกุล 

 ๑๗๐๗ นางกัญจนา  สุวรรณพันธ 

 ๑๗๐๘ นางกัญญา  ธรรมประสิทธิ์ 

 ๑๗๐๙ นางกันยา  กรมแสง 

 ๑๗๑๐ นางกัลยา  เกตุแกว 

 ๑๗๑๑ นางกัลยา  จรเอียด 

 ๑๗๑๒ นางกัลยา  เจริญทรัพย 

 ๑๗๑๓ นางกัลยา  ชาติดี 

 ๑๗๑๔ นางสาวกัลยา  ปนดี 

 ๑๗๑๕ นางกัลยา  วิทยาภรณ 

 ๑๗๑๖ นางกัลยา  สําราญ 

 ๑๗๑๗ นางสาวกัลยาณี  แขดอน 

 ๑๗๑๘ นางกัลยาณี  ณ  ถลาง 

 ๑๗๑๙ นางกัลยาณี  สมโน 

 ๑๗๒๐ นางกัลยาพร  วัดแกว 

 ๑๗๒๑ นางสาวกาญจนา  กัณฑานนท 

 ๑๗๒๒ นางกาญจนา  ชาญจิตร 

 ๑๗๒๓ นางกาญจนา  ดํารักษ 

 ๑๗๒๔ นางกาญจนา  เดชะเทศ 

 ๑๗๒๕ นางกานดา  แปนทอง 

 ๑๗๒๖ นางกิ่งแกว  ศิริวัฒน 

 ๑๗๒๗ นางกิตติรัตน  เวชสิทธิ์ 

 ๑๗๒๘ นางกิติยา  วัฒนวิมลภิญโญ 

 ๑๗๒๙ นางกุลณี  ปฎิโชติ 

 ๑๗๓๐ นางกุสุมา  ลองแซง 
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 ๑๗๓๑ นางกุหลาบ  ภัทรพงศดิลก 

 ๑๗๓๒ นางกุหลาบ  โยธะสิงห 

 ๑๗๓๓ นางสาวกุหลาบ  ศรีพุทธิรัตน 

 ๑๗๓๔ นางเกตุอร  ทองเครือ 

 ๑๗๓๕ นางเกศนิสา  นานาวัน 

 ๑๗๓๖ นางเกศนี  คําแสนราช 

 ๑๗๓๗ นางเกศริน  เมฆลา 

 ๑๗๓๘ นางเกศิรี  ทัศนครองสินธุ 

 ๑๗๓๙ นางสาวเกษณีย  พยุงวงษ 

 ๑๗๔๐ นางเกษร  ธรรมสิทธิ์ 

 ๑๗๔๑ นางเกษร  วรรณลา 

 ๑๗๔๒ นางเกษรา  อุดมพันธ 

 ๑๗๔๓ นางเกษศิรินทร  บุญเรือง 

 ๑๗๔๔ นางเกสร  ปญญาสีห 

 ๑๗๔๕ นางเกื้อกูล  เชนประโคน 

 ๑๗๔๖ นางแกวพา  คุมกลํ่า 

 ๑๗๔๗ นางขจีรัตน  เสาวสิงห 

 ๑๗๔๘ นางขนิษฐ  สุวรรณรัตน 

 ๑๗๔๙ นางขนิษฐา  กาญจนานิจ 

 ๑๗๕๐ นางขวัญทอง  สุนทรเกษมสุข 

 ๑๗๕๑ นางสาวเขมากร  อินทจันทร 

 ๑๗๕๒ นางไขมุก  เจียวกก 

 ๑๗๕๓ นางสาวไขศรีวิไล  ดําเนิน 

 ๑๗๕๔ นางคนึงนิจ  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๗๕๕ นางคนึงนิตย  ทองล่ิม 

 ๑๗๕๖ นางสาวคมคาย  ผูแส 

 ๑๗๕๗ นางคัทยา  ธรรมริยา 

 ๑๗๕๘ นางคําปน  นพพันธ 

 ๑๗๕๙ นางคําเพชร  พูลลาภอนุสรณ 

 ๑๗๖๐ นางจงจิตร  จันทวงศ 

 ๑๗๖๑ นางจงจิตร  อินทรโชติ 

 ๑๗๖๒ นางจรวยพร  นัคราบัณฑิตย 

 ๑๗๖๓ นางจรัสศรี  ลังการพินธุ 

 ๑๗๖๔ นางสาวจริยา  ศรีหาพรม 

 ๑๗๖๕ นางจรูญศรี  ธวัฒนกุล 

 ๑๗๖๖ นางจันทกานต  ปราสัยงาม 

 ๑๗๖๗ นางจันทนา  ชูภักดี 

 ๑๗๖๘ นางจันทนารัตน  อินทสาร 

 ๑๗๖๙ นางจันทรจิรา  ซื่อสัตย 

 ๑๗๗๐ นางสาวจันทรจิรา  นักหลอ 

 ๑๗๗๑ นางจันทรเพ็ญ  ภูลวรรณ 

 ๑๗๗๒ นางสาวจันทรศรี  จอมอิ่น 

 ๑๗๗๓ นางจันทรศรี  แหลมคม 

 ๑๗๗๔ นางจันทิมา  อินศร 

 ๑๗๗๕ นางจารุณี  รักมาก 

 ๑๗๗๖ นางจารุณี  ไวยารัตน 

 ๑๗๗๗ นางจารุมาลย  เฉลิมวัฒน 

 ๑๗๗๘ นางจารุรัตน  เมี้ยนกลาง 

 ๑๗๗๙ นางจารุวรรณ  คงสบาย 

 ๑๗๘๐ นางสาวจารุวรรณ  ล้ิมสกุลศิริรัตน 

 ๑๗๘๑ นางสาวจิตชนัฎ  พรรณโชคดี 

 ๑๗๘๒ หมอมราชวงศจิตตปราณี  สุนทรนันท 
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 ๑๗๘๓ นางจิตตวรรณ  คุมเนตร 

 ๑๗๘๔ นางสาวจิตตานันท์ิ  กิจวรสวัสดิ์ 

 ๑๗๘๕ นางจิตนภา  ตันศิริ 

 ๑๗๘๖ นางจิตราพร  ถิระโคตร 

 ๑๗๘๗ นางจินดา  จําปา 

 ๑๗๘๘ นางจินดา  ภูตรี 

 ๑๗๘๙ นางจินตนา  กิ้มเสง 

 ๑๗๙๐ นางจินตนา  ชัยประจง 

 ๑๗๙๑ นางจินตนารัตน  ปะกิระตัง 

 ๑๗๙๒ นางจินตา  บุญรงค 

 ๑๗๙๓ นางจิระพร  ปนผสม 

 ๑๗๙๔ นางสาวจิรัชยา  เบ็ญหีม 

 ๑๗๙๕ นางจิราภรณ  นันทศรี 

 ๑๗๙๖ นางสาวจิราภรณ  มาคิน 

 ๑๗๙๗ นางสาวจิราวรรณ  สุระพรพิชิต 

 ๑๗๙๘ นางจีรภรณ  พุดซา 

 ๑๗๙๙ นางสาวจีรภัทร  ภิระบรรณ 

 ๑๘๐๐ นางจีระวัตร  กองจันทึก 

 ๑๘๐๑ นางจุฑามณี  หอมรส 

 ๑๘๐๒ นางจุฑามาศ  พิมพอุบล 

 ๑๘๐๓ นางสาวจุฑาอัฆฒ  ปาณะพงศจรัส 

 ๑๘๐๔ นางจุรีรัตน  พิรุณ 

 ๑๘๐๕ นางจุฬาวรรณ  อุดมกิตติ 

 ๑๘๐๖ นางเจษฎา  ธัมมิกะกุล 

 ๑๘๐๗ นางสาวแจมจันทร  โนหลักหมื่น 

 ๑๘๐๘ นางแจมจันทร  ลามชาง 

 ๑๘๐๙ นางฉลวย  ฉิมพลี 

 ๑๘๑๐ นางฉวี  ภูวิจิตร 

 ๑๘๑๑ นางฉวีวรรณ  เท่ียงคํา 

 ๑๘๑๒ นางฉวีวรรณ  บุตรสิงขรณ 

 ๑๘๑๓ นางฉวีวรรณ  พิศวงษ 

 ๑๘๑๔ นางเฉลิมวรรณ  อัครพรชัย 

 ๑๘๑๕ นางไฉนพร  บรรจงเลิศ 

 ๑๘๑๖ นางสาวชนาไล  ทิพมนต 

 ๑๘๑๗ นางสาวชนิดาภา  โชคทรัพย 

 ๑๘๑๘ นางสาวชนิสรา  พันธุสงา 

 ๑๘๑๙ นางชมัยพร  สุริยศ 

 ๑๘๒๐ นางชไมพร  แสงมาศ 

 ๑๘๒๑ นางชลีกุล  มือขุนทด 

 ๑๘๒๒ นางชวนพิศ  จิตชาญวิชัย 

 ๑๘๒๓ นางชัยศรี  สรอยมาลัย 

 ๑๘๒๔ นางสาวชุติมา  ศิริชุมแสง 

 ๑๘๒๕ นางชุลีพร  ทรัพยสิน 

 ๑๘๒๖ นางชูศรี  จําปา 

 ๑๘๒๗ นางชูศรี  วังมณี 

 ๑๘๒๘ นางณภัทร  ภูริผล 

 ๑๘๒๙ นางณฤดี  วรรณโกษิตย 

 ๑๘๓๐ นางณัฎฐณิชา  เวชกุล 

 ๑๘๓๑ นางณัฏฐพร  ธนสีลังกูร 

 ๑๘๓๒ นางสาวณัฐกิตติ์  ศรีสงา 

 ๑๘๓๓ นางณัฐกุล  รอดรังนก 

 ๑๘๓๔ นางณัฐญามน  กาญจนะ 
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 ๑๘๓๕ นางณัฐิยา  โตสงคราม 

 ๑๘๓๖ นางณิชภัส  เงินอินตะ 

 ๑๘๓๗ นางดรุณี  เพชรศักดา 

 ๑๘๓๘ นางสาวดรุณี  ฮาดระวัง 

 ๑๘๓๙ นางดรุณีย  เดือนตะคุ 

 ๑๘๔๐ นางดลพร  ขวัญกลับ 

 ๑๘๔๑ นางดวงจันทร  นันทโพธิ์เดช 

 ๑๘๔๒ นางดวงจิตต  รัตนหาญ 

 ๑๘๔๓ นางดวงดาว  วงศชารี 

 ๑๘๔๔ นางดวงเดือน  ประสาร 

 ๑๘๔๕ นางดวงตา  ทองเพ็ง 

 ๑๘๔๖ นางดารัตน  อุทะโก 

 ๑๘๔๗ นางดารารัตน  ประคองทรัพย 

 ๑๘๔๘ นางเดือนรุง  พรหมบุตร 

 ๑๘๔๙ นางแดงตอย  วัฒนานันท 

 ๑๘๕๐ นางสาวเตือนใจ  มาศศิริทรัพย 

 ๑๘๕๑ นางถนอมจิตร  คํามาตย 

 ๑๘๕๒ นางถนอมนวล  เพียรธัญญกรณ 

 ๑๘๕๓ นางสาวถนอมพรรณ  สืบจากดี 

 ๑๘๕๔ นางถิรพร  ดาวกระจาย 

 ๑๘๕๕ นางทรงนล  กาศวิบูลย 

 ๑๘๕๖ นางทรงพร  สินธุป 

 ๑๘๕๗ นางทวีวรรณ  ชํานาญอาสา 

 ๑๘๕๘ นางสาวทศพร  มณีพงษ 

 ๑๘๕๙ นางสาวทองคํา  เครืองเนียม 

 ๑๘๖๐ นางทองศรี  สลีหลา 

 ๑๘๖๑ นางทองหยิบ  วงษชาลี 

 ๑๘๖๒ นางทองอุไร  เอี่ยมละออ 

 ๑๘๖๓ นางทัศนี  ไกรภพ 

 ๑๘๖๔ นางทิพจันทร  กาญจนเตชะ 

 ๑๘๖๕ นางสาวทิพยมาศ  บุตรเอก 

 ๑๘๖๖ นางทิพยวารี  โพศรีดี 

 ๑๘๖๗ นางทิวาวรรณ  คชชา 

 ๑๘๖๘ นางทีปวรรณ  วุฒิมาคุณ 

 ๑๘๖๙ นางเทียบ  นาสมยนต 

 ๑๘๗๐ นางธนพร  จันทวาท 

 ๑๘๗๑ นางธนวรรณ  สวัสดิ์ชัย 

 ๑๘๗๒ นางสาวธนวันต  เจียมศิริ 

 ๑๘๗๓ นางธนัยนันท  ประสมเพชรหิรัญ 

 ๑๘๗๔ นางสาวธนิตา  ธรรมนิตยางกูร 

 ๑๘๗๕ นางธนิษฐา  ฉมารัตน 

 ๑๘๗๖ นางธัญญธร  คลองจริง 

 ๑๘๗๗ นางธัญสินี  เมฆอรุโณทัย 

 ๑๘๗๘ นางสาวธันยนันท  พันธรังสิต 

 ๑๘๗๙ นางธันยาภรณ  อินทปชฌาย 

 ๑๘๘๐ นางธันยาภัทร  จดไว 

 ๑๘๘๑ นางธิติพร  ปยะคง 

 ๑๘๘๒ นางธีรารัตน  นิธิสมบัติ 

 ๑๘๘๓ นางนงคราญ  สองเมืองแกน 

 ๑๘๘๔ นางนงนุช  กล่ันนุช 

 ๑๘๘๕ นางสาวนงนุช  เถื่อนดวง 

 ๑๘๘๖ นางสาวนงเยาว  เจือจันทึก 
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 ๑๘๘๗ นางนงเยาว  ทองใส 

 ๑๘๘๘ นางนงเยาว  พ่ึงชื่น 

 ๑๘๘๙ นางนงเยาว  หนูพรม 

 ๑๘๙๐ นางนงลักษณ  ขจรศรี 

 ๑๘๙๑ นางนงลักษณ  ขุนจันทร 

 ๑๘๙๒ นางนทีทิพย  แกวลาย 

 ๑๘๙๓ นางนพนาถ  ไตรปฎก 

 ๑๘๙๔ นางนภา  สาระศรี 

 ๑๘๙๕ นางนภาพร  อิสระกาญจนกุล 

 ๑๘๙๖ นางสาวนฤตย  ศรประสิทธิ์ 

 ๑๘๙๗ นางสาวนฤมล  แจงไธสงค 

 ๑๘๙๘ นางนลินี  ศรีจรูญ 

 ๑๘๙๙ นางนวดี  นวลสกุล 

 ๑๙๐๐ นางนวพรรษ  พลอยสีงาม 

 ๑๙๐๑ นางนวรัตน  คุณวุฒิ 

 ๑๙๐๒ นางนวลจันทร  สมัยกุล 

 ๑๙๐๓ นางนวลปรางค  จัตุกูล 

 ๑๙๐๔ นางสาวนวลอนงค  เกวียนสูงเนิน 

 ๑๙๐๕ นางนอมเศียร  เสนานุช 

 ๑๙๐๖ นางนัตยาภรณ  แสงรัตนธงชัย 

 ๑๙๐๗ นางนันทกาญจน  พรคงเกษม 

 ๑๙๐๘ นางนันทนภัส  คุณาพรพิพัฒน 

 ๑๙๐๙ นางนันทยา  กัลยาศิริ 

 ๑๙๑๐ นางนันทวัน  คลองคํานวณการ 

 ๑๙๑๑ นางนันทวัน  ธรรมลักษมี 

 ๑๙๑๒ นางนาฏศิลป  สตารัตน 

 ๑๙๑๓ นางสาวนารถฤดี  พันธทอง 

 ๑๙๑๔ นางนารี  บุตราช 

 ๑๙๑๕ นางนารี  ประดุจชนม 

 ๑๙๑๖ นางสาวน้ําทิพย  เมืองภักดี 

 ๑๙๑๗ นางนิชกานต  โตเขียว 

 ๑๙๑๘ นางนิชนันท  ศศิรัตน 

 ๑๙๑๙ นางนิตยา  ใจอิ่มสิน 

 ๑๙๒๐ นางนิตยา  ธะณีสัน 

 ๑๙๒๑ นางนิตยา  ประเสริฐวิทยากิจ 

 ๑๙๒๒ นางนิตยา  เวียงใต 

 ๑๙๒๓ นางนิภา  คําปนติ๊บ 

 ๑๙๒๔ นางนิภาพร  เสงี่ยมศักดิ์ 

 ๑๙๒๕ นางนิภาภรณ  สนิทพันธุ 

 ๑๙๒๖ นางสาวนิรชรา  วงศไชย 

 ๑๙๒๗ นางนิราพร  ดอกไม 

 ๑๙๒๘ นางนิศราวรรณ  ดวงมณี 

 ๑๙๒๙ นางนิษฐาเพ็ญ  เนื่องจํานงค 

 ๑๙๓๐ นางนุกูล  ชนะสุนทร 

 ๑๙๓๑ นางนุทการ  พิศาภาคย 

 ๑๙๓๒ นางเนตรนริศ  ผดุงศิลป 

 ๑๙๓๓ นางแนงนอย  เกิดมั่งมี 

 ๑๙๓๔ นางบรรจง  พลับผล 

 ๑๙๓๕ นางบรรจง  หวงทอง 

 ๑๙๓๖ นางบังอร  ดวงพัตรา 

 ๑๙๓๗ นางสาวบังอร  พิมพะนิตย 

 ๑๙๓๘ นางบังอร  เหมือนสมัย 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๙๓๙ นางบัวไข  ภูมีศรี 

 ๑๙๔๐ นางบัวพิศ  ดุริยจรรยา 

 ๑๙๔๑ นางบัวภา  ศาลางาม 

 ๑๙๔๒ นางบัวลอย  อุตเจริญ 

 ๑๙๔๓ นางบานเย็น  ลาโยธี 

 ๑๙๔๔ นางบุญชวน  ตะนดัชัย 

 ๑๙๔๕ นางบุญยืน  บัวราษฎร 

 ๑๙๔๖ นางสาวบุญรวย  ศรประดิษฐ 

 ๑๙๔๗ นางบุญเรียม  เวียงวลัย 

 ๑๙๔๘ นางสาวบุญลือ  ยะระสิทธ 

 ๑๙๔๙ นางบุญสม  งามเนตร 

 ๑๙๕๐ นางสาวบุปผา  สันพะเยาว 

 ๑๙๕๑ นางบุปผาชาติ  ไชยพงศ 

 ๑๙๕๒ นางสาวบุษบา  สวางใจ 

 ๑๙๕๓ นางเบญจมาศ  นิรันดรไชย 

 ๑๙๕๔ นางเบญจวรรณ  อินตะ 

 ๑๙๕๕ นางเบญจา  พัดบัว 

 ๑๙๕๖ นางปฐมาภรณ  รินมุกดา 

 ๑๙๕๗ นางปทิตตา  ศรีภักดี 

 ๑๙๕๘ นางปภาดา  ปลุกใจราษฎร 

 ๑๙๕๙ นางประกาย  ชูชาง 

 ๑๙๖๐ นางประกายรัตน  บัวเฟอง 

 ๑๙๖๑ นางประกายแสง  จัตุกูล 

 ๑๙๖๒ นางประคอง  รัตนเมือง 

 ๑๙๖๓ นางสาวประคอง  วิศลดิลกพันธ 

 ๑๙๖๔ นางประจวบ  ภัทรพงศพันธ 

 ๑๙๖๕ นางสาวประดับ  เกื้อสกุล 

 ๑๙๖๖ นางสาวประทิพย  พลายดวง 

 ๑๙๖๗ นางประทีป  ธรรมโชติ 

 ๑๙๖๘ นางประทุม  กัณฑิโกวิท 

 ๑๙๖๙ นางประทุม  ชัยเลิศ 

 ๑๙๗๐ นางประทุม  สีนากสุข 

 ๑๙๗๑ นางประทุม  สุริยะ 

 ๑๙๗๒ นางประทุมพร  สายวาณิชย 

 ๑๙๗๓ นางประเทือง  สุขปน 

 ๑๙๗๔ นางประไพศรี  วัฒนสาครกุล 

 ๑๙๗๕ นางประภาพรรณ  พยัคฆวรรณ 

 ๑๙๗๖ นางสาวประภาวดี  เสริฐศรี 

 ๑๙๗๗ นางประภาศิริ  ใชย้ิมแยม 

 ๑๙๗๘ นางประยูร  คลังเงิน 

 ๑๙๗๙ นางประวิทย  เจริญคร 

 ๑๙๘๐ นางประสาร  จันทะดวง 

 ๑๙๘๑ นางประสิทธิ์  วิเศษหวาน 

 ๑๙๘๒ นางประหยัด  แกวเอก 

 ๑๙๘๓ นางปราณี  กลางณรงค 

 ๑๙๘๔ นางสาวปราณี  กาญจนเกษม 

 ๑๙๘๕ นางสาวปราณี  กิติเสถียรพร 

 ๑๙๘๖ นางปราณี  พงศอินทรสุทธิ์ 

 ๑๙๘๗ นางปราณี  เพียรภายลุน 

 ๑๙๘๘ นางปราณี  ศรีสุวรรณชนะ 

 ๑๙๘๙ นางปราณี  สุวรรณชัย 

 ๑๙๙๐ นางสาวปรานอม  คงคาหลวง 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๙๙๑ นางปรารมณ  พรหมทอง 

 ๑๙๙๒ นางปรารมณ  ยานะวิมุติ 

 ๑๙๙๓ นางปริชาติ  นาคประกอบ 

 ๑๙๙๔ นางปรีชา  หลวงพิทักษ 

 ๑๙๙๕ นางปรีดา  คงบัน 

 ๑๙๙๖ นางปรียกุล  โมกขศักดิ์ 

 ๑๙๙๗ นางปรียา  ทองมาก 

 ๑๙๙๘ นางปฤษณา  บรรพโต 

 ๑๙๙๙ นางปญญา  หุตะนาวิน 

 ๒๐๐๐ นางปทมา  ถนอมกุล 

 ๒๐๐๑ นางปทมาภรณ  นวลนอย 

 ๒๐๐๒ นางปนมณี  คณะวรรณ 

 ๒๐๐๓ นางปนรัตน  จินาติ 

 ๒๐๐๔ นางปยะพร  วรรณไชย 

 ๒๐๐๕ นางปยาภรณ  เนตรรุง 

 ๒๐๐๖ นางเปรม  วรรณารักษ 

 ๒๐๐๗ นางเปรมฤดี  ธนะคําดี 

 ๒๐๐๘ นางไปรยา  ดวงมณี 

 ๒๐๐๙ นางผจงจิตต  อินทราชา 

 ๒๐๑๐ นางสาวผจงจิตร  ชวงชุณหสอง 

 ๒๐๑๑ นางผไทมาศ  วิรุฬปกษี 

 ๒๐๑๒ นางผองพรรณ  ศัพทพันธ 

 ๒๐๑๓ นางสาวผองศรี  ทองศรี 

 ๒๐๑๔ นางผองใส  สุคาคม 

 ๒๐๑๕ นางผิวพรรณ  โพจา 

 ๒๐๑๖ นางผุสดี  พลทม 

 ๒๐๑๗ นางผุสดี  สบาย 

 ๒๐๑๘ นางพงคทิพย  พันธุมณี 

 ๒๐๑๙ นางพงษพรรณ  ประดิษฐผล 

 ๒๐๒๐ นางพจนา  หอยสกุล 

 ๒๐๒๑ นางพจนี  ฤทธิกุล 

 ๒๐๒๒ นางพณิภา  จับใจเหมาะ 

 ๒๐๒๓ นางพรชนก  ปนรัศมี 

 ๒๐๒๔ นางพรทิพย  ชนะสาย 

 ๒๐๒๕ นางสาวพรทิพย  ชื่นบาน 

 ๒๐๒๖ นางพรทิพย  เศรษฐทอง 

 ๒๐๒๗ นางพรนิภา  ทองศิร ิ

 ๒๐๒๘ นางพรพิศ  สิทธิโชค 

 ๒๐๒๙ นางพรรณาราย  สงวนสิน 

 ๒๐๓๐ นางพรรณี  ตรีตรง 

 ๒๐๓๑ นางพรรณี  ล้ีตระกูล 

 ๒๐๓๒ นางพรรวษา  พัฒนไทยานนท 

 ๒๐๓๓ นางพรศรี  สกาญจนชัย 

 ๒๐๓๔ นางพรศรี  อภิชนังกูร 

 ๒๐๓๕ นางพรสวรรค  สุทธกุล 

 ๒๐๓๖ นางพวงชมภู  นิ่มหนู 

 ๒๐๓๗ นางพวงทอง  พันธเสน 

 ๒๐๓๘ นางพวงเพชร  กุลตังวัฒนา 

 ๒๐๓๙ นางสาวพวงเพ็ญ  ประมาพันธ 

 ๒๐๔๐ นางพวงรัตน  กาฬสิงห 

 ๒๐๔๑ นางพวงเล็ก  ซอนกล่ิน 

 ๒๐๔๒ นางพะเยาว  ปทมามาลย 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๐๔๓ นางพัชนี  ยมาภัย 

 ๒๐๔๔ นางพัชรภรณ  พัฒนระวี 

 ๒๐๔๕ นางพัชรา  พิลาฤทธิ์ 

 ๒๐๔๖ นางพัชราพร  ศรีมงคลบูลย 

 ๒๐๔๗ นางพัชรินทร  จ่ันเจริญ 

 ๒๐๔๘ นางพัชรินทร  เดนเทศ 

 ๒๐๔๙ นางพัชรินทร  ประทุมพล 

 ๒๐๕๐ นางพัชรี  เดชคุม 

 ๒๐๕๑ นางพัฑฒิดา  กุฎีรัตน 

 ๒๐๕๒ นางพัทธนันท  แกวสุริยันต 

 ๒๐๕๓ นางพิกุล  ปกสังขเณ 

 ๒๐๕๔ นางพิกุล  สุวนานนท 

 ๒๐๕๕ นางพิจิตรา  เพชรทอง 

 ๒๐๕๖ นางพิชญสินี  จิระวัฒน 

 ๒๐๕๗ นางพิชยารัชต  ดิฐภักดีคุณานนท 

 ๒๐๕๘ นางพิมพพิศา  กมลมิ่งมงคล 

 ๒๐๕๙ นางพิมพรรณ  วิเศษสินธุ 

 ๒๐๖๐ นางพิมพา  ดวงประชา 

 ๒๐๖๑ นางพิมพา  โพธิสูง 

 ๒๐๖๒ นางพิมฤดี  ไทยเสน 

 ๒๐๖๓ นางพิมลสิริ  ธารามาศ 

 ๒๐๖๔ นางพิลัยลักษณ  หลาทุม 

 ๒๐๖๕ นางพิศมัย  มูลศรี 

 ๒๐๖๖ นางพิศสมัย  สภาทอง 

 ๒๐๖๗ นางพีระพันธ  ตันธนวัฒน 

 ๒๐๖๘ นางพูนทรัพย  อนรรฆธนะกุล 

 ๒๐๖๙ นางพูนศรี  ดวงมณี 

 ๒๐๗๐ นางพูนศรี  สุภรณ 

 ๒๐๗๑ นางพูลพิศมัย  บุญเพ่ิม 

 ๒๐๗๒ นางพูลศรี  อินทุราม 

 ๒๐๗๓ นางเพชรรัตน  พงษสุพรรณ 

 ๒๐๗๔ นางเพ็ญแข  หนูแปน 

 ๒๐๗๕ นางเพ็ญธิรัตน  อัครผลสุวรรณ 

 ๒๐๗๖ นางเพ็ญพิศ  พลทรัพยศิริ 

 ๒๐๗๗ นางเพ็ญศรี  แซตัน 

 ๒๐๗๘ นางเพ็ญศรี  วงศปรีดี 

 ๒๐๗๙ นางเพ็ญศรี  ศรียะ 

 ๒๐๘๐ นางเพ็ญศรี  ศิรพจนกุล 

 ๒๐๘๑ นางเพียงใจ  พลายดวง 

 ๒๐๘๒ นางเพียงพร  แกวพะเนาว 

 ๒๐๘๓ นางสาวไพรวัลย  บุษราคัม 

 ๒๐๘๔ นางไพรวัลย  สวยงาม 

 ๒๐๘๕ นางไพเราะห  ปานเพียร 

 ๒๐๘๖ นางไพวรรณ  ศิริสัญลักษณ 

 ๒๐๘๗ นางไพวรรณ  สรรพโส 

 ๒๐๘๘ นางภณิดา  ชัยปญญา 

 ๒๐๘๙ นางภัคกัญญา  โสมภีร 

 ๒๐๙๐ นางภัทรจิตรา  อิ่มเจริญ 

 ๒๐๙๑ นางภัทรานิษฐ  คงสวัสดิ์จิรกร 

 ๒๐๙๒ นางภัทราภรณ  มุงสวัสดิ์ 

 ๒๐๙๓ นางสาวภาณี  บุณยเกื้อกูล 

 ๒๐๙๔ นางสาวภาลิณี  มากมาย 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๐๙๕ นางสาวภาวนา  อหันตะ 

 ๒๐๙๖ นางภาษิตา  แกวเล่ือมใส 

 ๒๐๙๗ นางภุมรินทร  ปญญาใส 

 ๒๐๙๘ นางมณฑนา  สระบัว 

 ๒๐๙๙ นางมณฑา  ทองแสงแกว 

 ๒๑๐๐ นางมณี  ชูชัยทัศน 

 ๒๑๐๑ นางมณี  ไชยดก 

 ๒๑๐๒ นางมยุรี  ชมภูรัตน 

 ๒๑๐๓ นางมยุรี  ชุมศรี 

 ๒๑๐๔ นางมยุรี  วงษจิราษฎร 

 ๒๑๐๕ นางมะยม  เนียมสุวรรณ 

 ๒๑๐๖ นางมัทนา  แกสมาน 

 ๒๑๐๗ นางมันทนา  มหายศนันท 

 ๒๑๐๘ นางมัยตรี  หาญไท 

 ๒๑๐๙ นางมัลลิกา  ภัสระ 

 ๒๑๑๐ นางมานี  มากอินทร 

 ๒๑๑๑ นางมารยาท  นอยจันทิระ 

 ๒๑๑๒ นางมาลินี  ดรุณพันธ 

 ๒๑๑๓ นางมาลี  บุญจันทร 

 ๒๑๑๔ นางมาลี  พรหมเพชร 

 ๒๑๑๕ นางยุพวัลย  ชมชื่นดี 

 ๒๑๑๖ นางสาวยุพา  ปภูสะโร 

 ๒๑๑๗ นางยุพา  ประภาสะโนบล 

 ๒๑๑๘ นางยุพิน  ไชยราชา 

 ๒๑๑๙ นางยุพิน  พรมพันธุ 

 ๒๑๒๐ นางยุวคนธ  สําราญภูมิ 

 ๒๑๒๑ นางยุวนุช  พรหมบุตร 

 ๒๑๒๒ นางเยาวเรศ  ทิฐธรรม 

 ๒๑๒๓ นางเยาวลักษณ  บุญสม 

 ๒๑๒๔ นางเยาวลักษณ  สมุทรศรี 

 ๒๑๒๕ นางเยาวลักษณ  แสนพิทยาพร 

 ๒๑๒๖ นางสาวรจนรินทร  ดํารงรัตน 

 ๒๑๒๗ นางรพีพร  นะภิใจ 

 ๒๑๒๘ นางรวิวรรณ  ชมภู 

 ๒๑๒๙ นางระนอง  จรุงกิจกุล 

 ๒๑๓๐ นางระนอง  วัชรปยานันทน 

 ๒๑๓๑ นางระพีพรรณ  ชางเชิงประดิษฐ 

 ๒๑๓๒ นางรัชนี  เกิดแสง 

 ๒๑๓๓ นางรัชนี  สุวรรณโสภณ 

 ๒๑๓๔ นางรัชนีพร  หงสยาภรณ 

 ๒๑๓๕ นางรัตนพร  นวลโคกสูง 

 ๒๑๓๖ นางรัตนา  เจาวัฒนา 

 ๒๑๓๗ นางรัตนา  ถิระโชติ 

 ๒๑๓๘ นางรัตนา  ภคพงศพันธุ 

 ๒๑๓๙ นางรัตนา  รังสิโย 

 ๒๑๔๐ นางรัตนา  วงษสีดาแกว 

 ๒๑๔๑ นางรัตนาภรณ  กัญญาราช 

 ๒๑๔๒ นางรัตนาภรณ  ลือขจร 

 ๒๑๔๓ นางรัตนาภรณ  สืบแสน 

 ๒๑๔๔ นางรัศมี  ดวงเงิน 

 ๒๑๔๕ นางราตรี  ยศศรี 

 ๒๑๔๖ นางราตรี  วุฒิจันทร 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๑๔๗ นางราตรี  ศรีสมัย 

 ๒๑๔๘ นางรุงทิพย  จิรัฐติพงษ 

 ๒๑๔๙ นางรุงทิพย  ราชประดิษฐ 

 ๒๑๕๐ นางรุงนภา  สุธาสี 

 ๒๑๕๑ นางรุจิพร  จารุพงศ 

 ๒๑๕๒ นางสาวรุจิรัตน  จําปาเฟอง 

 ๒๑๕๓ นางรุจิรัตน  มุงสวัสดิ์ 

 ๒๑๕๔ นางรุจิรา  ทองพัฒน 

 ๒๑๕๕ นางรุจิรา  รักปล้ืม 

 ๒๑๕๖ นางรุจิรา  สุริยะ 

 ๒๑๕๗ นางรุจิรา  หงษทอง 

 ๒๑๕๘ นางรุจี  มาศงามเมือง 

 ๒๑๕๙ นางเรณู  ธรรมเจริญ 

 ๒๑๖๐ นางเรณู  ปาละสิริ 

 ๒๑๖๑ นางเรณู  สิทธิสังข 

 ๒๑๖๒ นางเรวดี  จุลทอง 

 ๒๑๖๓ นางเรวดี  ไชยขันธ 

 ๒๑๖๔ นางเรียมศรี  ทองผา 

 ๒๑๖๕ นางลมูล  จันทรวงศ 

 ๒๑๖๖ นางสาวลออง  วงษสูง 

 ๒๑๖๗ นางสาวละคร  หนองหาง 

 ๒๑๖๘ นางละมัย  ปล้ืมใจ 

 ๒๑๖๙ นางละมัย  ฤทธิเดช 

 ๒๑๗๐ นางละมิต  กิติพงษ 

 ๒๑๗๑ นางละออ  ริญญา 

 ๒๑๗๒ นางสาวละเอียด  บรรจงศิริ 

 ๒๑๗๓ นางละเอียด  ปญเศษ 

 ๒๑๗๔ นางลัดดา  ทองจอย 

 ๒๑๗๕ นางลําเนา  รัตนมณี 

 ๒๑๗๖ นางลําพู  เพ็ญจีน 

 ๒๑๗๗ นางลําเพย  ลือพงศพัฒนะ 

 ๒๑๗๘ นางลํายง  ใบยา 

 ๒๑๗๙ นางลํายอง  พูนศิลป 

 ๒๑๘๐ นางลําเยาว  วงศสุขสิน 

 ๒๑๘๑ นางเล่ือน  ยอดญาติไทย 

 ๒๑๘๒ นางวงเดือน  ไกรวัฒนพันธุ 

 ๒๑๘๓ นางวนภรณ  เจริญใจ 

 ๒๑๘๔ นางวนิดา  คันฉอง 

 ๒๑๘๕ นางวนิดา  สังขชื่น 

 ๒๑๘๖ นางวนิดา  สุริยะ 

 ๒๑๘๗ นางสาววรนุช  สุวไตรรัตนา 

 ๒๑๘๘ นางวรรณทิพย  ปราบภัย 

 ๒๑๘๙ นางวรรณเพ็ญ  ศรบรรจง 

 ๒๑๙๐ นางวรรณภา  สุวรรณวงศ 

 ๒๑๙๑ นางวรรณสมร  ไชยบุรุษ 

 ๒๑๙๒ นางวรรณะ  นิลกุล 

 ๒๑๙๓ นางวรรณา  แกววงค 

 ๒๑๙๔ นางวรรณา  เตชะยศ 

 ๒๑๙๕ นางวรรณิภา  ขันทะยศ 

 ๒๑๙๖ นางวรรษิดา  หรี่จินดา 

 ๒๑๙๗ นางสาววรางคณา  สุริยะ 

 ๒๑๙๘ นางวราภรณ  วงศประเสริฐ 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๑๙๙ นางสาววลัยภรณ  กิตติดิลก 

 ๒๒๐๐ นางวลี  เทพประสิทธิ ์

 ๒๒๐๑ นางวไล  ชูพรหม 

 ๒๒๐๒ นางวัชนีย  ปรีสมบูรณ 

 ๒๒๐๓ นางวัชราภรณ  มณฑาจันทร 

 ๒๒๐๔ นางวัฒนงค  สุพรรณ 

 ๒๒๐๕ นางวัฒนา  พรหมมินทร 

 ๒๒๐๖ นางวันทนัย  แกวพูลศรี 

 ๒๒๐๗ นางวันทนี  บุญจันทร 

 ๒๒๐๘ นางวันนา  เล็กวิไล 

 ๒๒๐๙ นางวันเพ็ญ  แกวโยธา 

 ๒๒๑๐ นางวันเพ็ญ  คําภาพงษา 

 ๒๒๑๑ นางวันเพ็ญ  พวงวงษ 

 ๒๒๑๒ นางวันเพ็ญ  มหาชัย 

 ๒๒๑๓ นางวันใหม  รอดโฉม 

 ๒๒๑๔ นางวัลลภา  แซมสีมวง 

 ๒๒๑๕ นางสาววัลลภา  สิทธิพิทักษ 

 ๒๒๑๖ นางวารีรัตน  ทองสม 

 ๒๒๑๗ นางสาววาสนา  บัวสุข 

 ๒๒๑๘ นางสาววาสนา  บํารุงกิจ 

 ๒๒๑๙ นางวาสนา  มูลคําภา 

 ๒๒๒๐ นางวิจิตรา  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๒๒๑ นางวิจิตรา  สิงหะสุริยะ 

 ๒๒๒๒ นางวิภาภรณ  ธวัชชัย 

 ๒๒๒๓ นางวิมลรัตน  นาขวัญ 

 ๒๒๒๔ นางวิมาลา  รัตนะ 

 ๒๒๒๕ นางสาววิรวรรณ  โกกิฬา 

 ๒๒๒๖ นางวิรัตน  ไชยชวย 

 ๒๒๒๗ นางสาววิลาศ  จันทรแสงกุล 

 ๒๒๒๘ นางวิลาสินี  ใจดวง 

 ๒๒๒๙ นางวิไล  ทองนพ 

 ๒๒๓๐ นางวิไลพร  กูเมือง 

 ๒๒๓๑ นางวิไลลักษณ  ยางปอม 

 ๒๒๓๒ นางวิไลวรรณ  เชาวสวัสดิ์ 

 ๒๒๓๓ นางวิไลวรรณ  พลายสวัสดิ์ 

 ๒๒๓๔ นางวิไลวรรณ  ยอดไหม 

 ๒๒๓๕ นางวิไลวรรณ  ลังกา 

 ๒๒๓๖ นางวิไลวรรณ  ศรีจันทวงศ 

 ๒๒๓๗ นางศกลวรรณ  โสภี 

 ๒๒๓๘ นางศริญญา  ปนตาเหมืองหมอ 

 ๒๒๓๙ นางศรีพรรณ  บูระพา 

 ๒๒๔๐ นางศรีเพ็ญ  สุจิวรณ 

 ๒๒๔๑ นางศรีรัตน  กาญจนสุวรรณ 

 ๒๒๔๒ นางศรีวรรณ  โนวิชัย 

 ๒๒๔๓ นางศรีวรรณ  รูปงาม 

 ๒๒๔๔ นางศรีวรรณ  ศรีชุม 

 ๒๒๔๕ นางศรีวิจิตร  จุลเอียด 

 ๒๒๔๖ นางศรีวิมล  ชุมพงศ 

 ๒๒๔๗ นางศรีสมร  กองอินทร 

 ๒๒๔๘ นางศรีสมร  คชหิรัญ 

 ๒๒๔๙ นางศรีหฤทัย  เจริญรัตน 

 ๒๒๕๐ นางศศิมล  ทิพยศร 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๒๕๑ นางศศิมา  บูรณะ 

 ๒๒๕๒ นางศิถินันท  จิตจาตุรันต 

 ๒๒๕๓ นางศิริ  นาคดิลก 

 ๒๒๕๔ นางศิริกุล  ลิบสิทธิกุล 

 ๒๒๕๕ นางศิรินทิพย  ถาวรศักดิ์ 

 ๒๒๕๖ นางศิริพร  ชีชาง 

 ๒๒๕๗ นางศิริพร  ทอนหยี 

 ๒๒๕๘ นางศิริพร  ประทุมวงศ 

 ๒๒๕๙ นางศิริพร  มณีรัตน 

 ๒๒๖๐ นางศิริพร  ลอแมอามิง 

 ๒๒๖๑ นางศิริพันธ  วิรัตนเกษม 

 ๒๒๖๒ นางสาวศิริเพ็ญ  จันทระไวทยาพร 

 ๒๒๖๓ นางศิริภรณ  กุลทวี 

 ๒๒๖๔ นางศิริรัตน  ขวัญกิจวัฒนะ 

 ๒๒๖๕ นางศิริรัตน  บรรณทอง 

 ๒๒๖๖ นางสาวศิริวรรณ  พรรณสมัย 

 ๒๒๖๗ นางศิวิไล  โมงขุนทด 

 ๒๒๖๘ นางศุภจิตต  วะศินรัตน 

 ๒๒๖๙ นางศุภดา  เจริญทรัพย 

 ๒๒๗๐ นางสาวศุภมาส  จอมทอง 

 ๒๒๗๑ นางศุภลักษณ  พลเย่ียม 

 ๒๒๗๒ นางศุภวรรณ  ไกรนรา 

 ๒๒๗๓ นางศุภวรรณ  ชวงฉ่ํา 

 ๒๒๗๔ นางศุภวรรณ  โชควัฒนวิกุล 

 ๒๒๗๕ นางศุภวรรณ  รูปสวย 

 ๒๒๗๖ นางสาวศุภัชญา  ฟูแสง 

 ๒๒๗๗ นางศุลีพร  ยอดเจริญ 

 ๒๒๗๘ นางสกุลณีย  อุบลวัตร 

 ๒๒๗๙ นางสกุลยา  พรหมสุข 

 ๒๒๘๐ นางสาวสงบ  รินไธสง 

 ๒๒๘๑ นางสนม  วงศา 

 ๒๒๘๒ นางสนิท  จิตตภักดิ์ 

 ๒๒๘๓ นางสนิท  ปรานปรีดา 

 ๒๒๘๔ นางสมคิด  กาญจนดิษฐ 

 ๒๒๘๕ นางสมคิด  ตั้วสมพงษ 

 ๒๒๘๖ นางสมคิด  อิสสระ 

 ๒๒๘๗ นางสมจิต  เรือนมั่น 

 ๒๒๘๘ นางสมใจ  ชนะไพริน 

 ๒๒๘๙ นางสมใจ  สมศิริ 

 ๒๒๙๐ นางสาวสมนึก  สํารวลหันต 

 ๒๒๙๑ นางสมบูรณ  เขาไขแกว 

 ๒๒๙๒ นางสมบูรณ  พรหมสุคนธ 

 ๒๒๙๓ นางสมบูรณมาศ  มาลาวิสุทธิ์ 

 ๒๒๙๔ นางสมพร  จันทรประทักษ 

 ๒๒๙๕ นางสมพร  จันทวี 

 ๒๒๙๖ นางสมรักษ  ทิพยสุนทรพงษ 

 ๒๒๙๗ นางสมรักษ  เพชรโช 

 ๒๒๙๘ นางสาวสมวาสน  วันเพราพริ้ง 

 ๒๒๙๙ นางสมศรี  คันธจันทร 

 ๒๓๐๐ นางสมศรี  เชยชม 

 ๒๓๐๑ นางสมศรี  บัวเทศ 

 ๒๓๐๒ นางสมศรี  ผ้ึงทอง 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๓๐๓ นางสมสมัย  ตะนัง 

 ๒๓๐๔ นางสมสิน  สมบัติหลาย 

 ๒๓๐๕ นางสมหวัง  โพธิราช 

 ๒๓๐๖ นางสรอยแกว  อุตสาหปน 

 ๒๓๐๗ นางสรัญทร  สระบัวบาน 

 ๒๓๐๘ นางสราญจิต  หรุนขํา 

 ๒๓๐๙ นางสรินยา  คงทน 

 ๒๓๑๐ นางสวาทจิต  พรหมมินทร 

 ๒๓๑๑ นางสาวสะอาด  ศรีทอง 

 ๒๓๑๒ นางสังวาลย  กันธิมา 

 ๒๓๑๓ นางสัจจะ  หนองสูง 

 ๒๓๑๔ นางสายชอ  สุขมาก 

 ๒๓๑๕ นางสายตา  ศรีราช 

 ๒๓๑๖ นางสายพร  ใจมูล 

 ๒๓๑๗ นางสายรุง  วงศสุภา 

 ๒๓๑๘ นางสายสุวรรณ  สรอยเกียว 

 ๒๓๑๙ นางสายัณต  คงเย็น 

 ๒๓๒๐ นางสาวสารภี  ศรีมามาศ 

 ๒๓๒๑ นางสาวิตรี  เกษมศรี 

 ๒๓๒๒ นางสาวสําราญ  คําภิระแปง 

 ๒๓๒๓ นางสําราญ  สิทธิเวช 

 ๒๓๒๔ นางสําเริง  หมื่นระยา 

 ๒๓๒๕ นางสิณี  ณ  พัทลุง 

 ๒๓๒๖ นางสิทธา  พรหมดวง 

 ๒๓๒๗ นางสินีนารถ  วิเศษวงษา 

 ๒๓๒๘ นางสาวสิริกาญจน  ธุรานุช 

 ๒๓๒๙ นางสิริพร  ธนะสินธุ 

 ๒๓๓๐ นางสิริเพชร  ไทยถาวร 

 ๒๓๓๑ นางสิริลักษณ  ภูมินทร 

 ๒๓๓๒ นางสิริลักษณ  เล็กกําแหง 

 ๒๓๓๓ นางสาวสิริวรรณ  สุวรรณ 

 ๒๓๓๔ นางสิริอร  อนันทภูมิมา 

 ๒๓๓๕ นางสุกฤตา  พวงแกว 

 ๒๓๓๖ นางสุกันยา  ตาลสุข 

 ๒๓๓๗ นางสุกัลยา  เสียงเสนาะ 

 ๒๓๓๘ นางสุขุม  ทวิสุวรรณ 

 ๒๓๓๙ นางสุจิตรา  จันทโชติ 

 ๒๓๔๐ นางสุจิตรา  นาคลําภา 

 ๒๓๔๑ นางสุชาดา  สุดประเสริฐ 

 ๒๓๔๒ นางสุณี  คําประกอบ 

 ๒๓๔๓ นางสาวสุณีย  ฮกซุน 

 ๒๓๔๔ นางสุดสวาท  สารรัตน 

 ๒๓๔๕ นางสุดา  ริยาพันธ 

 ๒๓๔๖ นางสุดา  รุงเรือง 

 ๒๓๔๗ นางสุดาทิพย  ทิพวรรณ 

 ๒๓๔๘ นางสุดารัตน  คําภูออน 

 ๒๓๔๙ นางสุทิพย  เพ็ชรสังข 

 ๒๓๕๐ นางสุธาดา  มังกรจารุกุล 

 ๒๓๕๑ นางสุธาสินี  ภูจันทึก 

 ๒๓๕๒ นางสุธาสินี  ลาสา 

 ๒๓๕๓ นางสุธิดา  แสนเสนา 

 ๒๓๕๔ นางสุนันทา  ภักดีพินิจ 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๓๕๕ นางสุนันทา  สุทธิพัฒนอนันต 

 ๒๓๕๖ นางสุนันทา  ออนสูงทรง 

 ๒๓๕๗ นางสุนิดา  ธีรางศุ 

 ๒๓๕๘ นางสุนิตย  กานจันทร 

 ๒๓๕๙ นางสุนิสา  สินเจิมศิริ 

 ๒๓๖๐ นางสุนิสา  อูเงิน 

 ๒๓๖๑ นางสุนี  บูรณพานิชพันธุ 

 ๒๓๖๒ นางสุนีย  กําบังภัย 

 ๒๓๖๓ นางสุนีย  แจมสุวรรณ 

 ๒๓๖๔ นางสุนีย  วิเชียร 

 ๒๓๖๕ นางสุนีย  ศรีเทพ 

 ๒๓๖๖ นางสุนีย  อารินทร 

 ๒๓๖๗ นางสุนีย  อุดมคณารัตน 

 ๒๓๖๘ นางสุนีรัตน  โรจนเมธา 

 ๒๓๖๙ นางสุบงกช  บุญเพ่ิม 

 ๒๓๗๐ นางสุปราณี  พูลสังขะวโร 

 ๒๓๗๑ นางสุปราณี  แสงอาภรณ 

 ๒๓๗๒ นางสาวสุพรรณษา  สุขเทศน 

 ๒๓๗๓ นางสุพัตรา  อนุไพรวัลย 

 ๒๓๗๔ นางสุพัธรา  คุมทอง 

 ๒๓๗๕ นางสุพิณ  กลาหาญ 

 ๒๓๗๖ นางสาวสุพิน  ศิริวาส 

 ๒๓๗๗ นางสุภร  พลสาเดช 

 ๒๓๗๘ นางสุภัชญา  จันทรเกิด 

 ๒๓๗๙ นางสาวสุภัตรา  การรักษา 

 ๒๓๘๐ นางสุภัตรา  จันทรจําปา 

 ๒๓๘๑ นางสาวสุภา  บุญพวง 

 ๒๓๘๒ นางสุภาพ  อุนเรือน 

 ๒๓๘๓ นางสุภาพร  จอมเมือง 

 ๒๓๘๔ นางสุภาพร  บุญประเสริฐ 

 ๒๓๘๕ นางสุภาพร  มงคลมะไฟ 

 ๒๓๘๖ นางสุภาพร  เหล่ียววิริยกิจ 

 ๒๓๘๗ นางสาวสุภาวดี  บุญประสิทธิ์ 

 ๒๓๘๘ นางสาวสุภาวัลย  อุดมชาติ 

 ๒๓๘๙ นางสุมนตรี  นันทปยกุล 

 ๒๓๙๐ นางสุมามาลย  สายชมภู 

 ๒๓๙๑ นางสาวสุมาลย  จันษร 

 ๒๓๙๒ นางสาวสุมาลัย  แสงสุวรรณกุล 

 ๒๓๙๓ นางสุมาลา  บุญชัย 

 ๒๓๙๔ นางสุมาลี  พุฒซอน 

 ๒๓๙๕ นางสุมาลี  อยูสําราญ 

 ๒๓๙๖ นางสุรางค  โพนะตะ 

 ๒๓๙๗ นางสุรางค  สอนไธสง 

 ๒๓๙๘ นางสุรินทร  ทรัพยพลับ 

 ๒๓๙๙ นางสาวสุรินทร  อิ่มนรัญ 

 ๒๔๐๐ นางสุริยา  จงสมชัย 

 ๒๔๐๑ นางสุริยา  ภักดี 

 ๒๔๐๒ นางสุรีย  นาโสม 

 ๒๔๐๓ นางสุรีย  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๔๐๔ นางสุรียพร  แสงอรุณ 

 ๒๔๐๕ นางสาวสุรียพร  เหล่ียมวรางกูร 

 ๒๔๐๖ นางสุรียพร  อินทยศ 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๔๐๗ นางสุรียภรณ  ประสาทพงศพิชิต 

 ๒๔๐๘ นางสุวคนธ  คงวัน 

 ๒๔๐๙ นางสุวพร  แสงทอง 

 ๒๔๑๐ นางสุวรรณา  จงกมลวิวัฒน 

 ๒๔๑๑ นางสุวรรณา  ทองเอี่ยม 

 ๒๔๑๒ นางสุวรรณา  แพรเขตการ 

 ๒๔๑๓ นางสุวรรณา  มาปลิว 

 ๒๔๑๔ นางสุวรรณา  โลหะเวช 

 ๒๔๑๕ นางสุวรรณา  สัตถาผล 

 ๒๔๑๖ นางสุวลี  จุทิ่น 

 ๒๔๑๗ นางสุวลี  เลิศเสรี 

 ๒๔๑๘ นางสุวิมล  ตราชู 

 ๒๔๑๙ นางสุวิมล  ตุงคะเสน 

 ๒๔๒๐ นางเสนอ  การสามารถ 

 ๒๔๒๑ นางเสาวคนธ  ศิริมุกดากุล 

 ๒๔๒๒ นางเสาวนีย  ไชยเมือง 

 ๒๔๒๓ นางเสาวลักษณ  กนกหงษ 

 ๒๔๒๔ นางเสาวลักษณ  ลพโภชน 

 ๒๔๒๕ นางโสภา  กาละดี 

 ๒๔๒๖ นางโสภา  ประสิทธิ์สุวรรณ 

 ๒๔๒๗ นางโสภิต  ปยะทัศน 

 ๒๔๒๘ นางโสภิส  รักสกุล 

 ๒๔๒๙ นางโสภี  ดอนเกิด 

 ๒๔๓๐ นางหทัยวรรณ  ณัฏฐานารา 

 ๒๔๓๑ นางหนูพิศ  วรเชษฐ 

 ๒๔๓๒ นางเหรียญทอง  ชัยสุวิรัตน 

 ๒๔๓๓ นางอนงค  ตันติตระการวัฒนา 

 ๒๔๓๔ นางอนงค  วิสุทธิพันธ 

 ๒๔๓๕ นางอนงรักษ  บุญไกรสร 

 ๒๔๓๖ นางอนุสรณ  กาวิละวงศ 

 ๒๔๓๗ นางอภัย  หุตะจูฑะ 

 ๒๔๓๘ นางอมรรัตน  ฉวีศักดิ์ 

 ๒๔๓๙ นางสาวอมรา  จิตติรบํารุง 

 ๒๔๔๐ นางอมรา  ศรีคํา 

 ๒๔๔๑ นางอรณิชชา  สุจิตรา 

 ๒๔๔๒ นางสาวอรทัย  บุรเกษกุล 

 ๒๔๔๓ นางอรไท  กล่ินศรีสุข 

 ๒๔๔๔ นางสาวอรนุช  กาญจนพิษณุ 

 ๒๔๔๕ นางอรพร  สิงหออน 

 ๒๔๔๖ นางอรพินท  บุญผองศร ี

 ๒๔๔๗ นางอรพินทร  แสงมณี 

 ๒๔๔๘ นางอรรถพร  สามหมื่นคํา 

 ๒๔๔๙ นางอรวรรณ  เกงสนาม 

 ๒๔๕๐ นางอรวรรณ  ชางกลึงเหมาะ 

 ๒๔๕๑ นางอรวรรณ  ไทยพิทักษวงศ 

 ๒๔๕๒ นางสาวอรวรรณ  สุทธินนท 

 ๒๔๕๓ นางสาวอรษา  โพธิเวส 

 ๒๔๕๔ นางอรสา  ไชยมนตรี 

 ๒๔๕๕ นางอรอนงค  ทองธีรภาพ 

 ๒๔๕๖ นางอรอนงค  ธนสัมบัณณ 

 ๒๔๕๗ นางสาวอรุณี  ดวงบาล 

 ๒๔๕๘ นางอรุณี  ถิ่นวงษแย 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๔) 
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 ๒๔๕๙ นางสาวอรุณี  เย้ือนแยม 

 ๒๔๖๐ นางอรุณี  สาขา 

 ๒๔๖๑ นางออนจันทร  ภูนี 

 ๒๔๖๒ นางสาวอังสนา  กลึงพงษ 

 ๒๔๖๓ นางอัจฉรา  จันทรประภากรณ 

 ๒๔๖๔ นางสาวอัจฉรา  มาลีกุล 

 ๒๔๖๕ นางอัชดา  ศรีเพชร 

 ๒๔๖๖ นางอัญชนา  ศิริพจนาวรรณ 

 ๒๔๖๗ นางอัญชลิดา  เมืองขวัญใจ 

 ๒๔๖๘ นางอัญชลี  คงสถิตย 

 ๒๔๖๙ นางอัญชลี  ทรัพยนาคี 

 ๒๔๗๐ นางสาวอัญชลี  ธนะมูล 

 ๒๔๗๑ นางสาวอัญชัญ  นุนละออง 

 ๒๔๗๒ นางอัญญา  คําพานิชย 

 ๒๔๗๓ นางอัมพร  เครื่องพนัส 

 ๒๔๗๔ นางสาวอัมพร  รัตนปริคณน 

 ๒๔๗๕ นางอัมพร  วานิช 

 ๒๔๗๖ นางอัมพร  สุวรรณเจริญ 

 ๒๔๗๗ นางอัมพวัน  แกวบัวทอง 

 ๒๔๗๘ นางสาวอัมพา  แซฮั่น 

 ๒๔๗๙ นางอัมภา  ชูประทุม 

 ๒๔๘๐ นางอาภรณ  นวลอินทร 

 ๒๔๘๑ นางอาภรณ  บุญธรรม 

 ๒๔๘๒ นางอาภรณ  ภักษา 

 ๒๔๘๓ นางอาภา  ฟองสินธุ 

 ๒๔๘๔ นางอาภาภรณ  ตั้งสมาธิกุล 

 ๒๔๘๕ นางอาภารัตน  จุติตรี 

 ๒๔๘๖ นางสาวอารมย  พวงซอน 

 ๒๔๘๗ นางสาวอารี  ทนันตชัย 

 ๒๔๘๘ นางอารี  หมั่นทรัพย 

 ๒๔๘๙ นางสาวอารีนา  พิชัยวัตต 

 ๒๔๙๐ นางอาวรณ  แกวกําเนิด 

 ๒๔๙๑ นางอํานวยพร  ศิริวัฒน 

 ๒๔๙๒ นางอําพร  สุชาติพงษ 

 ๒๔๙๓ นางอําพร  เสนรังสี 

 ๒๔๙๔ นางอําพลอย  สุพรรณ 

 ๒๔๙๕ นางอําไพ  แนวณรงค 

 ๒๔๙๖ นางอําไพ  ศรีสูงเนิน 

 ๒๔๙๗ นางอําไพ  อินทํา 

 ๒๔๙๘ นางอินทรีย  สุขนรินทร 

 ๒๔๙๙ นางอุดมรัตน  ชลารัตน 

 ๒๕๐๐ นางอุดมลักษณ  มารศรี 

 ๒๕๐๑ นางอุทัย  สมานแยม 

 ๒๕๐๒ นางอุทัยวรรณ  ชีหรั่ง 

 ๒๕๐๓ นางสาวอุบลรัตน  สุทธิประภา 

 ๒๕๐๔ นางอุบลวรรณ  อารยพงศ 

 ๒๕๐๕ นางอุปถัมภ  วนพานิช 

 ๒๕๐๖ นางอุรา  ตั่นฉวน 

 ๒๕๐๗ นางอุไร  ดวงแกว 

 ๒๕๐๘ นางสาวอุไรพร  หิรัญคํา 

 ๒๕๐๙ นางอุไรวรรณ  ชลรัตน 

 ๒๕๑๐ นางอุไรวรรณ  ภักดี 
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 ๒๕๑๑ นางอุไรวรรณ  รื่นฤทัย 

 ๒๕๑๒ นางอุษณีย  หยงสตาร 

 ๒๕๑๓ นางอุษณีย  อภิวงศ 

 ๒๕๑๔ นางอุษา  เพ็งแกว 

 ๒๕๑๕ นางอุษาวดี  งามทวีรัตน 

 ๒๕๑๖ นางเอมอร  สิทธิศาสตร 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑,๓๓๔  ราย) 

 ๑ นายกมล  ตามัย 

 ๒ นายกมล  บุญทิพย 

 ๓ นายกมล  แสงสีงาม 

 ๔ นายกฤต  พ่ึงจารุเลิศกุล 

 ๕ นายกฤติเดช  น้ําจันทร 

 ๖ นายกษิดิ์เดช  อิ่มเต็ม 

 ๗ นายกอบลาภ  เขียวอุดม 

 ๘ นายกัน  ชูเลิศ 

 ๙ นายการเวก  บัวศรี 

 ๑๐ นายการันต  บุญยรัตน 

 ๑๑ นายกําจร  อยูเจริญกิจ 

 ๑๒ นายกําธร  สังขทอง 

 ๑๓ นายกิจจารักษ  วงษกุดเลาะ 

 ๑๔ นายกิจพงศศักดิ์  ปลอดทองสม 

 ๑๕ นายกิตติ  วัฒนกสิการ 

 ๑๖ นายกิตติ  เหมือนจันทรแจม 

 ๑๗ นายกิตติ์ณพงศ  วงศเล้ียง 

 ๑๘ นายกิตติศักดิ์  แผดิลกกุล 

 ๑๙ นายกิตติศักดิ์  วิมลสุข 

 ๒๐ นายกิตินันท  คงเพชร 

 ๒๑ นายกิติศักดิ์  บุญโพธิ์กอง 

 ๒๒ นายเกรียงไกร  สวงโท 

 ๒๓ นายเกรียงศักดิ์  สุนทรรัตนา 

 ๒๔ นายเกษตร  ขุนจันทร 

 ๒๕ นายเกษม  พุฒธะพันธ 

 ๒๖ นายเกียรติศักดิ์  เมตตา 

 ๒๗ นายเกียรติศักดิ์  สุขบรรเทิง 

 ๒๘ นายโกมุท  ใจเย็น 

 ๒๙ นายโกวิท  กุทอง 

 ๓๐ นายโกวิทย  เพียรแกว 

 ๓๑ นายโกวิทย  ศีลพัฒน 

 ๓๒ นายขจร  สุขศรีนวล 

 ๓๓ นายขจรศักดิ์  พนานุสรณ 

 ๓๔ นายขวัญชัย  สะอาดย่ิง 

 ๓๕ นายขวัญเมือง  พรมสอน 

 ๓๖ นายขัญติภาณ  ศรีใส 

 ๓๗ นายขันธลักษณ  ศรีวิเศษ 

 ๓๘ นายขุนศรี  สิงหทอง 

 ๓๙ นายเขมชาติ  ผลปราชญ 

 ๔๐ นายคงกิจ  พันธุระ 

 ๔๑ นายคณาวุฒิ  บุตรดีขันธ 

 ๔๒ นายคนึงศักดิ์  ศรีสุข 

 ๔๓ นายคมกริช  ไตรยศ 

 ๔๔ นายคมกฤต  พงษพิมาย 
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 ๔๕ นายคมสรรค  สิงหโนนตาด 

 ๔๖ นายคมสัน  แสนจันทร 

 ๔๗ นายคํานึง  สุขแกว 

 ๔๘ นายคําเนตร  งาขาว 

 ๔๙ นายคําพอง  อันทะชัย 

 ๕๐ นายคําพู  ทานะมัย 

 ๕๑ นายคํามี  บรรพกัญญา 

 ๕๒ นายคํารณ  แผนสมบูรณ 

 ๕๓ นายคํารน  ยศสมบัติ 

 ๕๔ นายจงวัฒน  แจมสุวรรณ 

 ๕๕ นายจงสวัสดิ์  มณีจอม 

 ๕๖ นายจตุรงค  สมบูรณวงศ 

 ๕๗ วาที่รอยตรี  จรอน  ระวังผิด 

 ๕๘ นายจรัญ  จุลพันธ 

 ๕๙ นายจรินทร  เกริ่นสระนอย 

 ๖๐ นายจรินทร  พุมพวง 

 ๖๑ นายจรูญ  ชินทะวัน 

 ๖๒ นายจรูญ  ภักดีโชติ 

 ๖๓ นายจรูญศักดิ์  แสงสวาง 

 ๖๔ นายจักรเพชร  อนไธสง 

 ๖๕ นายจักรวาล  พรมสาร 

 ๖๖ นายจักรี  วันโสภา 

 ๖๗ นายจัตุพร  กิ้มทอง 

 ๖๘ นายจันทร  กอนทอง 

 ๖๙ นายจารึก  ศิริกุล 

 ๗๐ นายจาฤก  อินทรเกล้ียง 

 ๗๑ นายจําเดิม  ทองคํา 

 ๗๒ นายจํานงค  ขันกสิกรรม 

 ๗๓ นายจํานงค  ทองวัชราพรรณ 

 ๗๔ นายจํานงค  สุโพธิ์ 

 ๗๕ นายจํารอง  เครือปอ 

 ๗๖ นายจํารัส  เตชะสาย 

 ๗๗ นายจํารัส  แพนพา 

 ๗๘ นายจําลอง  เดชอูป 

 ๗๙ นายจําลอง  ภาณสิต 

 ๘๐ นายจําลอง  เออไชยยา 

 ๘๑ นายจิตกรวัฒน  สาแกว 

 ๘๒ นายจิตติศักดิ์  แกวโพธิ์ 

 ๘๓ นายจิตรกร  จิตรสกุล 

 ๘๔ นายจิตรปราณี  จันทเก 

 ๘๕ นายจิรประวัติณ  ไทยประสิทธิ์ 

 ๘๖ นายจิรวงค  ทอนศรี 

 ๘๗ นายจีระพงษ  จิระกังวาน 

 ๘๘ นายจีระศักดิ์  อะทะวงษา 

 ๘๙ นายจุมพล  จันทรประทีป 

 ๙๐ นายจุมพล  นิลเนียม 

 ๙๑ นายจุล  พิกุล 

 ๙๒ นายจุลพงษ  ดํารงคภูมิ 

 ๙๓ นายจุฬาลักษ  มณีจันทร 

 ๙๔ นายเจริญ  ประวีณไว 

 ๙๕ นายเจริญ  ผัดยา 

 ๙๖ นายเจริญ  ศรียวง 
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 ๙๗ นายเจริญ  ศรีฮาตร 

 ๙๘ นายเจริญ  สอนศิริ 

 ๙๙ นายเจษฎา  แกวสงา 

 ๑๐๐ นายเจิมศักดิ์  ศรีอินทร 

 ๑๐๑ นายฉลอง  คงสมของ 

 ๑๐๒ นายฉลอง  เชื้อสาวะถี 

 ๑๐๓ นายฉลอง  สมนอย 

 ๑๐๔ นายฉัตรณรงค  มาจันทร 

 ๑๐๕ นายฉัตรติพงศ  เปอะปน 

 ๑๐๖ นายเฉลิม  แกวคํามา 

 ๑๐๗ นายเฉลิมเกียรติ  สังขแกว 

 ๑๐๘ นายเฉลิมชัย  ชางนก 

 ๑๐๙ นายเฉลียว  จันทะวงค 

 ๑๑๐ นายชม  วองไว 

 ๑๑๑ นายชยวรรษ  ออนสี 

 ๑๑๒ นายชยุต  เลียนกาญจนากร 

 ๑๑๓ นายชยุติ  โสไกร 

 ๑๑๔ นายชรินทร  พลเล็ก 

 ๑๑๕ นายชลอ  เอี่ยมรอด 

 ๑๑๖ นายชลาธิป  ใหมมงคล 

 ๑๑๗ นายชวเรศ  มีบุตรดี 

 ๑๑๘ นายชวัลวิทย  เสมสัน 

 ๑๑๙ นายชัชรินทร  นาพรหม 

 ๑๒๐ นายชัยชนะ  คุมภัย 

 ๑๒๑ นายชัยชนะ  ภูมิคอนสาร 

 ๑๒๒ นายชัยณรงค  ชาระ 

 ๑๒๓ นายชัยณรงค  ภารสําเร็จ 

 ๑๒๔ นายชัยณรงค  ภูนี 

 ๑๒๕ นายชัยเดช  วงศประสาร 

 ๑๒๖ นายชัยนันทน  มั่นสาคร 

 ๑๒๗ นายชัยพร  วิเศษวิสัย 

 ๑๒๘ นายชัยพิภพ  โยธะชัย 

 ๑๒๙ นายชัยรัตน  แกวนวล 

 ๑๓๐ นายชัยรัตน  ยอดทัพ 

 ๑๓๑ นายชัยรัตน  เล่ือนสูงเนิน 

 ๑๓๒ นายชัยเลิศ  บํารุงดี 

 ๑๓๓ นายชัยวัฒน  แสนโสม 

 ๑๓๔ นายชัยวัฒน  อวนโพธิ์กลาง 

 ๑๓๕ นายชัยวัต  อินทรณรงค 

 ๑๓๖ นายชัยวุฒิ  ภูมะธน 

 ๑๓๗ นายชัยวุฒิ  วิสมกา 

 ๑๓๘ นายชัยศรี  เคาแคน 

 ๑๓๙ นายชาญชัย  ไชยทองดี 

 ๑๔๐ นายชาญชัย  วงศสถาน 

 ๑๔๑ นายชาญชัย  สุทธิประภา 

 ๑๔๒ นายชาญณรงค  กระแสบุตร 

 ๑๔๓ นายชาญณรงค  ยาวสง 

 ๑๔๔ นายชาญณรงค  รัตนตรัยวงค 

 ๑๔๕ นายชาญวิทย  ดวงแสงจันทร 

 ๑๔๖ นายชาญศักดิ์  ขจรบุญ 

 ๑๔๗ นายชาญศักดิ์  สักขัน 

 ๑๔๘ นายชาตรี  ตาลสถิตย 
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 ๑๔๙ นายชาติชาย  ประเสริฐไทย 

 ๑๕๐ นายชาติชาย  พรมขัดจา 

 ๑๕๑ นายชาติชาย  สมณะชางเผือก 

 ๑๕๒ นายชานนท  เพียรสบาย 

 ๑๕๓ นายชาย  มณี 

 ๑๕๔ นายชํานาญ  ทิพยสมบัติ 

 ๑๕๕ นายชิน  ศรีนาราง 

 ๑๕๖ นายชินพงษ  พุทธทรง 

 ๑๕๗ นายชุมพล  บุญวิเศษ 

 ๑๕๘ นายชุมพล  มูลวรรณ 

 ๑๕๙ นายชูชัย  ฤทธิเดช 

 ๑๖๐ นายชูศักดิ์  ประทุมวัน 

 ๑๖๑ นายชูศักดิ์  ศรีบุญเรือง 

 ๑๖๒ นายเชิงชาย  เรือนคําปา 

 ๑๖๓ นายเชิด  ดีเกิด 

 ๑๖๔ นายโชคชัย  ศิริคํา 

 ๑๖๕ นายโชคประสิทธิ์  อภิรมยานนท 

 ๑๖๖ นายโชติ  วงศสุเพ็ง 

 ๑๖๗ นายไชยณุพงศ  นุมแสง 

 ๑๖๘ นายไชยนันท  ใจตรง 

 ๑๖๙ นายไชยยศ  สอนถม 

 ๑๗๐ นายไชยยศ  สาระรักษ 

 ๑๗๑ นายไชยรัตน  เหลือจันทร 

 ๑๗๒ นายญานณรงค  หุนเจริญกุล 

 ๑๗๓ นายณรงค  แกวพิพัฒน 

 ๑๗๔ นายณรงค  จันทรแดง 

 ๑๗๕ นายณรงค  จุติยนต 

 ๑๗๖ นายณรงค  แจมประเสริฐ 

 ๑๗๗ นายณรงค  ไชยวงศคํา 

 ๑๗๘ นายณรงค  ตุลโน 

 ๑๗๙ นายณรงค  เท่ิงขุนทด 

 ๑๘๐ นายณรงค  ปฐมรัตนหิรัญ 

 ๑๘๑ นายณรงค  สําแดงเดช 

 ๑๘๒ นายณรงค  อิ่นแกว 

 ๑๘๓ นายณรงคศักดิ์  ขัติทะเสมา 

 ๑๘๔ นายณวพล  ปราบ  ณ  ศักดิ์ 

 ๑๘๕ นายณัฐดนัย  รักสกุล 

 ๑๘๖ นายณัฐพล  ดํารงค 

 ๑๘๗ นายณัฐพิสิฐ  ณิฐิสิริโชติ 

 ๑๘๘ นายณัทธร  รักษสังข 

 ๑๘๙ นายดํารงค  แกวศรีงาม 

 ๑๙๐ นายดํารงศักดิ์  ทรงอาจ 

 ๑๙๑ นายเดชา  ปะระมะ 

 ๑๙๒ นายเดโช  อัคคละ 

 ๑๙๓ นายเดือน  มหาสาร 

 ๑๙๔ นายตรัยรัตน  อิสรภาค 

 ๑๙๕ นายเติม  นกแกว 

 ๑๙๖ นายถนอม  พันหนอง 

 ๑๙๗ นายถนัด  วิชาภรณ 

 ๑๙๘ นายถนัดกิจ  จุลโลบล 

 ๑๙๙ นายถวิล  จําปาอิ่ม 

 ๒๐๐ นายถวิล  เศษบุบผา 
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 ๒๐๑ นายถาวร  กุศลจิต 

 ๒๐๒ นายถาวร  ธรรมตา 

 ๒๐๓ นายถาวร  ปททุม 

 ๒๐๔ นายถาวร  วงศชนะ 

 ๒๐๕ นายเถลิงพันธ  ระดมสุข 

 ๒๐๖ นายทนงศักดิ์  นุราช 

 ๒๐๗ นายทรงกลด  คุณนะลา 

 ๒๐๘ นายทรงยศ  พุมทับทิม 

 ๒๐๙ นายทรงวุฒิ  เรืองยุบล 

 ๒๑๐ นายทรงสิทธิ์  จํานงควัฒน 

 ๒๑๑ นายทวีวัฒน  ศรีนา 

 ๒๑๒ นายทวีศักดิ์  โยประทุม 

 ๒๑๓ นายทวีศักดิ์  โสรเนตร 

 ๒๑๔ นายทศพล  จันทุมา 

 ๒๑๕ นายทองพัตร  มีแสวง 

 ๒๑๖ นายทองสุข  หัวไผ 

 ๒๑๗ นายทองอินทร  กินรียศ 

 ๒๑๘ นายทัศนะ  คูณค้ํา 

 ๒๑๙ นายทํานุ  ปญญารัมย 

 ๒๒๐ นายทินกร  ศิวะศิลปประศาสน 

 ๒๒๑ นายทิวา  โทบุราณ 

 ๒๒๒ นายธงชัย  เสาสามา 

 ๒๒๓ นายธงชัย  หลอวิไล 

 ๒๒๔ นายธนชาติ  วะชุม 

 ๒๒๕ นายธนพงศ  สําเภาลอย 

 ๒๒๖ นายธนภัทร  เกิดจันทรา 

 ๒๒๗ นายธนวัฒน  กลอมเกล้ียง 

 ๒๒๘ นายธนวัตน  ขยัน 

 ๒๒๙ นายธเนศ  เล้ียงถนอม 

 ๒๓๐ นายธรรมนูญ  ธิดา 

 ๒๓๑ นายธรรมนูญ  สนธิคุณ 

 ๒๓๒ นายธรรมรงค  ศิริสมบัติ 

 ๒๓๓ นายธรรมศาสตร  แสนสุข 

 ๒๓๔ นายธราทิพย  ปาวะระ 

 ๒๓๕ นายธวัช  เพ็ชรไพโรจน 

 ๒๓๖ นายธวัชชัย  บัวทองหลาง 

 ๒๓๗ นายธวัชชัย  มูลคําศรี 

 ๒๓๘ นายธวัชชัย  สมตุย 

 ๒๓๙ นายธีรพันธ  สนามพล 

 ๒๔๐ วาที่รอยตรี  ธีระนันท  พิจารโชติ 

 ๒๔๑ นายธีระพงษ  สุขประเสริฐ 

 ๒๔๒ นายธีระพล  ภาพสิงห 

 ๒๔๓ นายธีระพัฒน  ชูสกุล 

 ๒๔๔ นายธีระศักดิ์  เนียมสุวรรณ 

 ๒๔๕ นายธีระศักดิ์  สิทธิชัย 

 ๒๔๖ นายนที  มุสิกทัศน 

 ๒๔๗ นายนพวงค  สังขะจันทรา 

 ๒๔๘ นายนรินทร  อินทวงศ 

 ๒๔๙ นายนรินทร  ภูศรีฐาน 

 ๒๕๐ นายนเรศ  เทพปตุพงศ 

 ๒๕๑ นายนัฐพงษ  แสนทวีสุข 

 ๒๕๒ นายนาค  สนิทลุน 
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 ๒๕๓ นายนารายณ  อนุรักษ 

 ๒๕๔ นายนาวิน  ดํารักษ 

 ๒๕๕ นายนิกร  เผือกแกว 

 ๒๕๖ นายนิกร  ลาภเจือจันทร 

 ๒๕๗ นายนิคม  คําสองสี 

 ๒๕๘ นายนิคม  ไชยวุฒิ 

 ๒๕๙ นายนิคม  ไชยหงสสา 

 ๒๖๐ นายนิเคน  เสนาธรรม 

 ๒๖๑ นายนิติพัฒน  ทองคําเภา 

 ๒๖๒ นายนิธิวรรธน  ตันไล 

 ๒๖๓ นายนิพนธ  คีรีแกว 

 ๒๖๔ นายนิพนธ  ภูแตมนิล 

 ๒๖๕ นายนิพันธ  ศรีวิชัย 

 ๒๖๖ นายนิยม  นิลสมัย 

 ๒๖๗ นายนิยม  วงษปญญา 

 ๒๖๘ นายนิยม  อุทธิยา 

 ๒๖๙ นายนิรัตน  พรหมจรรย 

 ๒๗๐ นายนิรันดร  เชาวลิต 

 ๒๗๑ นายนิวัฒน  บุษบงค 

 ๒๗๒ นายนิวัต  ใจรินทร 

 ๒๗๓ นายนิเวศน  ราชยา 

 ๒๗๔ นายนุรักษ  ศรีสระคู 

 ๒๗๕ นายเนติกร  สุทธิชาติ 

 ๒๗๖ นายบรรจง  กันศิริ 

 ๒๗๗ นายบรรจงศิลป  วุฒิอุทัย 

 ๒๗๘ นายบรรจวบ  ปกิจเฟองฟู 

 ๒๗๙ นายบรรทร  สังขศร 

 ๒๘๐ นายบรรยง  สันติพิทักษ 

 ๒๘๑ นายบริบูรณ  โอฐย้ิมพราย 

 ๒๘๒ นายบวร  คําสุข 

 ๒๘๓ นายบวรพงศ  จรูญพงศ 

 ๒๘๔ นายบวรพันธ  เพ็ชรสิงห 

 ๒๘๕ นายบัญญัติ  ทัดเทียม 

 ๒๘๖ นายบัญญัติ  บุตรจอม 

 ๒๘๗ นายบัณฑิต  วาทิรอยรัมย 

 ๒๘๘ นายบํารุง  จันทรทอง 

 ๒๘๙ นายบุญถิ่น  สมอุดร 

 ๒๙๐ นายบุญทวี  โคมแกว 

 ๒๙๑ นายบุญเทียน  แหลงคํา 

 ๒๙๒ นายบุญเทียม  เขื่อนแกว 

 ๒๙๓ นายบุญธรรม  วงคเครือ 

 ๒๙๔ นายบุญนาค  มั่นเมือง 

 ๒๙๕ นายบุญมี  แกวสวัสดิ์ 

 ๒๙๖ นายบุญมี  หมื่นไธสง 

 ๒๙๗ นายบุญรวม  หนูนอง 

 ๒๙๘ นายบุญรอด  แคนติ 

 ๒๙๙ นายบุญลํ้า  พิลาบ 

 ๓๐๐ นายบุญเลิศ  พะเยาว 

 ๓๐๑ นายบุญศรี  พาลมูล 

 ๓๐๒ นายบุญสง  ปุลันรัมย 

 ๓๐๓ นายบุญโฮม  พันธนะบูรณ 

 ๓๐๔ นายปกรณ  รากคํา 
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 ๓๐๕ นายปกรณ  วัฒนวาทิตกุล 

 ๓๐๖ นายปภาวิน  สิงหเดช 

 ๓๐๗ นายปรมินทร  ไตรทิพย 

 ๓๐๘ นายประกอบ  คงเขียว 

 ๓๐๙ นายประกาย  สมหวัง 

 ๓๑๐ นายประจบ  เขียดหนู 

 ๓๑๑ นายประจวบ  ชัยพลบาล 

 ๓๑๒ นายประจักษ  ผุดผอง 

 ๓๑๓ นายประจัญ  ขันพิมล 

 ๓๑๔ นายประชวน  ศุภดล 

 ๓๑๕ นายประชัน  เถาแตงออน 

 ๓๑๖ นายประชัน  ปนคํา 

 ๓๑๗ นายประดิษฐ  ธนะขวาง 

 ๓๑๘ นายประดิษฐ  นิลแกว 

 ๓๑๙ นายประดิษฐ  ลีจํานงค 

 ๓๒๐ นายประทวน  ใจเฉพาะ 

 ๓๒๑ นายประทวน  ทัวมเทศ 

 ๓๒๒ นายประท่ิน  วรรณงาม 

 ๓๒๓ นายประทีป  สุขวาสนะ 

 ๓๒๔ นายประธาน  ถาเขียว 

 ๓๒๕ นายประนบ  เสริมศิริ 

 ๓๒๖ นายประพนธ  สารบุญเปง 

 ๓๒๗ นายประพล  สลุงอยู 

 ๓๒๘ นายประพัฒน  กังพานิช 

 ๓๒๙ นายประพันธ  คลังทรัพย 

 ๓๓๐ นายประภาส  ปาติปาเลท 

 ๓๓๑ นายประภาส  อินทรอาภรณ 

 ๓๓๒ นายประมวล  เครือแกว 

 ๓๓๓ นายประมวล  ปททุม 

 ๓๓๔ นายประมวล  มะลีจันทร 

 ๓๓๕ นายประมัย  เทพมุสิก 

 ๓๓๖ นายประยงค  ลําดวนดง 

 ๓๓๗ นายประยูร  กาญจนพรหม 

 ๓๓๘ นายประยูรภัทร  ศรีศักดิ์นอก 

 ๓๓๙ นายประวิง  เพ็ชรบุญ 

 ๓๔๐ นายประวิทย  วรตันติ 

 ๓๔๑ นายประวีณ  เขียวขํา 

 ๓๔๒ นายประเวส  วงษวรรณ 

 ๓๔๓ นายประสงค  เริงชัยภูมิ 

 ๓๔๔ นายประสบ  บุญจูบุตร 

 ๓๔๕ นายประสบ  อินทกูล 

 ๓๔๖ นายประสพชัย  ละอองดี 

 ๓๔๗ นายประสาท  โยธะบุรี 

 ๓๔๘ นายประสาน  นักเคน 

 ๓๔๙ นายประสาน  สุขสุทธิ์ 

 ๓๕๐ นายประสิทธิ์  คันธฬิกา 

 ๓๕๑ นายประสิทธิ์  คําไอ 

 ๓๕๒ นายประสิทธิ์  ทองขาว 

 ๓๕๓ นายประสิทธิ์  นําปูนสัก 

 ๓๕๔ นายประสิทธิ์  สิงหชา 

 ๓๕๕ นายประเสริฐ  งามจบ 

 ๓๕๖ นายประเสริฐ  ชนะเกตุ 
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 ๓๕๗ นายประเสริฐ  พรหมวรรณ 

 ๓๕๘ นายประเสริฐ  อินเกตุสมบูรณ 

 ๓๕๙ นายประหยัด  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๖๐ นายปราโมทย  แกวชูใส 

 ๓๖๑ นายปราโมทย  อนุศาสนนันท 

 ๓๖๒ นายปรารภ  คันธวัน 

 ๓๖๓ นายปริญญา  เชียงทา 

 ๓๖๔ นายปริญญา  บุญเทศ 

 ๓๖๕ นายปริญญา  วิเศษวงษา 

 ๓๖๖ นายปรีชา  คงเกล้ียง 

 ๓๖๗ นายปรีชา  ทองจาม 

 ๓๖๘ นายปรีชา  ไทยประยูร 

 ๓๖๙ นายปรีชา  ธารมัติ 

 ๓๗๐ นายปรีชา  บํารุงศรี 

 ๓๗๑ นายปรีชา  พุทธิโชติ 

 ๓๗๒ นายปรีชาญาณ  หาญกุดตุม 

 ๓๗๓ นายปรีดา  ทัพเจริญ 

 ๓๗๔ นายปรีดา  ประชาราษฎร 

 ๓๗๕ นายปรียะ  โพธิ์เงิน 

 ๓๗๖ นายปองพล  โพธิตะปญญา 

 ๓๗๗ นายปญญา  แทนสุนทร 

 ๓๗๘ นายปญญา  พิจารณ 

 ๓๗๙ นายปญญา  หันตุลา 

 ๓๘๐ นายปติพงษ  พิมพศรี 

 ๓๘๑ นายปุญญวัฒน  ชนะภักดิ์ 

 ๓๘๒ นายผจญ  มากมาย 

 ๓๘๓ นายผอน  งิ้วสีดา 

 ๓๘๔ นายผาน  ศรีนอย 

 ๓๘๕ นายเผด็จ  บุญทอง 

 ๓๘๖ นายเผาพันธุ  นวลคํามา 

 ๓๘๗ นายแผ  ตระการพินิตพงศ 

 ๓๘๘ นายพงรักษ  มีชัย 

 ๓๘๙ นายพงศชัย  ไชยพิเศษ 

 ๓๙๐ นายพงษชัย  พุทธคุณรักษา 

 ๓๙๑ นายพงษศักดิ์  จันทรงาม 

 ๓๙๒ นายพงษศักดิ์  ชินคีรี 

 ๓๙๓ นายพงษศักดิ์  ทรายนอย 

 ๓๙๔ นายพงษศักดิ์  ศาลานอย 

 ๓๙๕ นายพจน  สมแพง 

 ๓๙๖ นายพนมศักดิ์  เฮาประมงค 

 ๓๙๗ นายพยุงศักดิ์  สิทธิลภ 

 ๓๙๘ นายพยุห  แกวคูณ 

 ๓๙๙ นายพรเทพ  พิมพสุวรรณ 

 ๔๐๐ นายพรศักดิ์  เพชรชอ 

 ๔๐๑ นายพรศักดิ์  ศรีเผด็จ 

 ๔๐๒ นายพรสัมฤทธิ์  ทองกอง 

 ๔๐๓ นายพล  มีระหารนอก 

 ๔๐๔ นายพลพจน  จตุรวิทยาภรณ 

 ๔๐๕ นายพันธศักดิ์  เตปนวงศ 

 ๔๐๖ นายพานิชย  ปวงสวัสดิ์ 

 ๔๐๗ นายพิชัย  ถาแปง 

 ๔๐๘ นายพิชัย  พรมโนนศรี 
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 ๔๐๙ นายพิชัย  แพงออน 

 ๔๑๐ นายพิชัย  สินธุภูมิ 

 ๔๑๑ นายพิเชฐ  ยามา 

 ๔๑๒ นายพิเชษฐ  จันตะโมกข 

 ๔๑๓ นายพิเชษฐ  ศิรวุฒินานนท 

 ๔๑๔ นายพิเชษฐ  ตุมมล 

 ๔๑๕ นายพิฑูรย  จรูญรัตน 

 ๔๑๖ นายพิทยา  เรียงทอง 

 ๔๑๗ นายพิทักษ  เจริญผล 

 ๔๑๘ นายพิทักษ  ศรีทองสุก 

 ๔๑๙ นายพิทักษ  เสาวโค 

 ๔๒๐ นายพินิต  พูนพิพัฒน 

 ๔๒๑ นายพินิตย  โนวะ 

 ๔๒๒ นายพิพัฒน  จันทนา 

 ๔๒๓ นายพิพัฒน  บุญนา 

 ๔๒๔ นายพิษณุพงศ  นาสะอาน 

 ๔๒๕ นายพิสิษฐ  ยังใหผล 

 ๔๒๖ นายพีระ  พลอยดี 

 ๔๒๗ นายพีระพงษ  สุทธกุล 

 ๔๒๘ นายพีระพันธุ  สุทธกุล 

 ๔๒๙ นายพีระศักดิ์  ศรีรัตน 

 ๔๓๐ นายพูลทรัพย  รัชปญญา 

 ๔๓๑ นายเพทาย  ธงไชย 

 ๔๓๒ นายไพฑูรย  ไพรสารี 

 ๔๓๓ นายไพฑูรย  ยองเหลายูง 

 ๔๓๔ นายไพฑูรย  สินเสวตร 

 ๔๓๕ นายไพบูลย  คุณธรรม 

 ๔๓๖ นายไพบูลย  ชนะดี 

 ๔๓๗ นายไพยล  ภูมิโคกรักษ 

 ๔๓๘ นายไพรวัลย  คําลือ 

 ๔๓๙ นายไพรวัลย  ปลายชัยภูมิ 

 ๔๔๐ นายไพโรจน  กลับกลาย 

 ๔๔๑ นายไพโรจน  ปารมณ 

 ๔๔๒ นายไพโรจน  ศรีทานันท 

 ๔๔๓ นายไพศาล  วงคณรัตน 

 ๔๔๔ นายภาณุ  อินทรวิจิตร 

 ๔๔๕ นายภิรมย  รอดยอย 

 ๔๔๖ นายภูเบศ  สิริธราพงศ 

 ๔๔๗ นายภูมิ  ผลยาม 

 ๔๔๘ นายมงคล  เกศกนกวงศ 

 ๔๔๙ นายมงคล  จันทรา 

 ๔๕๐ นายมงคล  ผัดผล 

 ๔๕๑ นายมงคล  ย่ีรัมย 

 ๔๕๒ นายมงคล  เวียงใต 

 ๔๕๓ นายมงคล  อธิกุลวงศ 

 ๔๕๔ นายมนตรี  ชะนะชมภู 

 ๔๕๕ นายมนัส  วงศสุภา 

 ๔๕๖ นายมนูญ  สกุณี 

 ๔๕๗ นายมานพ  สุภาพ่ึง 

 ๔๕๘ นายมานพ  อินพวง 

 ๔๕๙ นายมานะ  กุญชรินทร 

 ๔๖๐ นายมานิตย  ธรรมไชย 
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 ๔๖๑ นายมานิตย  สีพูแพน 

 ๔๖๒ นายมาโนช  เทียนขาว 

 ๔๖๓ นายมาลัย  ปรีสวิง 

 ๔๖๔ นายมิตร  ยอดทอง 

 ๔๖๕ นายเมธา  จุลกลพ 

 ๔๖๖ นายเมธี  ชินชัย 

 ๔๖๗ นายแมกอาเธอร  มหาธร 

 ๔๖๘ นายไมตรี  แกวชะฎา 

 ๔๖๙ นายไมตรี  ศรีดานอย 

 ๔๗๐ นายไมตรี  ศรีเปรม 

 ๔๗๑ นายยงยุทธ  เขินอํานวย 

 ๔๗๒ นายยงยุทธ  นนทโคตร 

 ๔๗๓ นายยงยุทธ  ศรีนวล 

 ๔๗๔ นายยงยุทธ  สุขเกษม 

 ๔๗๕ นายยงยุทธ  ออนอุระ 

 ๔๗๖ นายยงยุทธิ์  ทองมุณี 

 ๔๗๗ นายยมศักดิ์  อามาตยเสนา 

 ๔๗๘ นายยรรยง  ศรีมวงกลาง 

 ๔๗๙ นายยุทธศาสตร  โพนยะพันธ 

 ๔๘๐ นายรณชัย  ศรีพอ 

 ๔๘๑ นายรณเดช  มงคลสวัสดิ์ 

 ๔๘๒ วาที่รอยเอก  รวมสิน  เนตรหาญ 

 ๔๘๓ นายรักขิต  ปนตาเขียว 

 ๔๘๔ นายรังสรรค  ชนะนา 

 ๔๘๕ นายรังสรรค  ธาดา 

 ๔๘๖ นายรังสรรค  เลิศสูงเนิน 

 ๔๘๗ นายรัชดาพล  ศรีทะแกว 

 ๔๘๘ นายรัตนะ  สวัสดี 

 ๔๘๙ นายรุงเรือง  เมืองเหมอะ 

 ๔๙๐ นายรุงโรจน  แซหนา 

 ๔๙๑ นายเรวัชณ  มัชฌิกะ 

 ๔๙๒ นายเรวัต  ธรรมริยา 

 ๔๙๓ นายเรวัต  รัตนวิชัย 

 ๔๙๔ นายเรือง  มณีศรี 

 ๔๙๕ นายเรืองกิตติ์  พันธุเลิศเมธี 

 ๔๙๖ นายเรืองเดช  นิเวศประเสริฐ 

 ๔๙๗ นายฤทธิ์  รมเกษ 

 ๔๙๘ นายละไม  บุญกลาง 

 ๔๙๙ นายเลิศชาย  สุทธิรักษา 

 ๕๐๐ นายเลิศศักดิ์  ทวีเกียรติกําธร 

 ๕๐๑ นายวงศยเรศ  อัยวรรณ 

 ๕๐๒ นายวจีระ  นพรัตน 

 ๕๐๓ นายวรพงศ  ชวยอุดม 

 ๕๐๔ นายวรพจน  หีบแกว 

 ๕๐๕ นายวรโยคล  แกวแสง 

 ๕๐๖ นายวรรณกร  บํารุงศรี 

 ๕๐๗ นายวรรณลภย  ทองบุดดี 

 ๕๐๘ นายวรวุฒิ  กล่ินคลาย 

 ๕๐๙ นายวรวุฒิ  ธรรมบุตร 

 ๕๑๐ นายวรา  ศรีวรรธนชาติ 

 ๕๑๑ นายวราพงษ  เดชะเทศ 

 ๕๑๒ นายวราหชัย  พญาพรหม 
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 ๕๑๓ นายวสันต  มั่นทอง 

 ๕๑๔ นายวัชรินทร  เขจรวงศ 

 ๕๑๕ นายวัฒนชัย  กุลทอง 

 ๕๑๖ นายวัฒนพงษ  กิ่งแกว 

 ๕๑๗ นายวัฒนศักดิ์  โพธิ์บาย 

 ๕๑๘ นายวัฒนา  คําแสนพันธ 

 ๕๑๙ นายวัฒนา  มโนรัตน 

 ๕๒๐ นายวัฒนา  ยุระพันธ 

 ๕๒๑ นายวันชัย  จูฑะสุวรรณ 

 ๕๒๒ นายวันชัย  ล้ีเกษมพันธุ 

 ๕๒๓ นายวันชัย  สงสุวงค 

 ๕๒๔ นายวันที  เนื่องชุมพล 

 ๕๒๕ นายวัลลภ  สนิท 

 ๕๒๖ นายวัสนัย  ผุสดี 

 ๕๒๗ นายวาทศิลป  บัวทอง 

 ๕๒๘ นายวาสิต  ไขไพรวัลย 

 ๕๒๙ นายวิจารณ  หลอเพชร 

 ๕๓๐ นายวิจิตร  สิงหกาล 

 ๕๓๑ นายวิชัน  วิเทศ 

 ๕๓๒ นายวิชัย  กิ่งมณี 

 ๕๓๓ นายวิชัย  เคลือบสําราญ 

 ๕๓๔ นายวิชัย  ชาวนาน 

 ๕๓๕ นายวิชัย  นีระพันธ 

 ๕๓๖ นายวิชัย  พรมอยู 

 ๕๓๗ นายวิชา  นาคฤทธิ์ 

 ๕๓๘ นายวิชาญ  ซาตัน 

 ๕๓๙ นายวิชิต  จันทรขาว 

 ๕๔๐ นายวิชิต  อัครพรชัย 

 ๕๔๑ นายวิเชียร  คําลอย 

 ๕๔๒ นายวิเชียร  ดวงฉุน 

 ๕๔๓ นายวิเชียร  ดําคงแสง 

 ๕๔๔ นายวิเชียร  บุญแยม 

 ๕๔๕ นายวิเชียร  แปงใจ 

 ๕๔๖ นายวิเชียร  พันชน 

 ๕๔๗ นายวิเชียร  สงสุรินทร 

 ๕๔๘ นายวิญู  บุญหลง 

 ๕๔๙ นายวิฑูร  อินทมณี 

 ๕๕๐ นายวิทิตย  ชุมบัวทอง 

 ๕๕๑ นายวิทูล  ศรีบุญเลิศ 

 ๕๕๒ นายวินัย  ผาบจันดา 

 ๕๕๓ นายวินัย  แสงกลา 

 ๕๕๔ นายวินัย  อินตะลือ 

 ๕๕๕ นายวิบูลย  ขาวออน 

 ๕๕๖ นายวิรัตน  ทองเวียง 

 ๕๕๗ นายวิรัตน  สมพรหม 

 ๕๕๘ นายวิรุณ  รักทอง 

 ๕๕๙ นายวิโรจน  คํามุข 

 ๕๖๐ นายวิโรจน  เงินคีรี 

 ๕๖๑ นายวิโรจน  จันทรขาว 

 ๕๖๒ นายวิโรจน  ชะริทอง 

 ๕๖๓ นายวิโรจน  ศรีทวี 

 ๕๖๔ นายวิโรจน  สุบการี 
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 ๕๖๕ นายวิลาศ  จันทศรี 

 ๕๖๖ วาที่พันตรี  วิเวก  จงสูงเนิน 

 ๕๖๗ นายวิศิษ  บอสารคาม 

 ๕๖๘ นายวิเศษ  มโนขันธ 

 ๕๖๙ นายวิสุทธิ์  มาตราช 

 ๕๗๐ นายวิสุทธิ์  รังษี 

 ๕๗๑ นายวีรพงศ  วรรณลา 

 ๕๗๒ นายวีรยุทธ  สมปาสัก 

 ๕๗๓ นายวีระ  บัวจันทร 

 ๕๗๔ นายวีระ  สมัตถะ 

 ๕๗๕ นายวีระ  สังขทอง 

 ๕๗๖ นายวีระพงศ  แกวนพรัตน 

 ๕๗๗ นายวีระพงษ  ฉ่ํามาก 

 ๕๗๘ นายวีระพงษ  สีหงอก 

 ๕๗๙ นายวีระพล  ภัทรธาดา 

 ๕๘๐ นายวีระพล  วงศคําสาย 

 ๕๘๑ นายวีระศักดิ์  ประยงค 

 ๕๘๒ วาที่รอยตรี  วุฒศิษฐ  วงษเนตร 

 ๕๘๓ นายวุฒิ  เชื้อกุลา 

 ๕๘๔ นายวุฒิ  ไพรทอง 

 ๕๘๕ นายวุฒิกร  ธรรมวงศ 

 ๕๘๖ นายวุฒิชัย  ขาวปน 

 ๕๘๗ นายวุฒินันท  พิมพศรี 

 ๕๘๘ นายวุฒิพงษ  ปดตาลาคะ 

 ๕๘๙ นายวุฒิเวช  อักขราสา 

 ๕๙๐ นายเวนิส  จันทรพานิช 

 ๕๙๑ นายแวน  พรหมคุณ 

 ๕๙๒ นายไวกูณฐ  แผเต็ม 

 ๕๙๓ นายศรศักดิ์  ยศชนะ 

 ๕๙๔ นายศรีสวัสดิ์  ทรัพยกอง 

 ๕๙๕ นายศักดา  บุญสังวาลย 

 ๕๙๖ นายศักดิ์ชัย  พิมพกะภีร 

 ๕๙๗ นายศักดิ์ดา  ภูศรี 

 ๕๙๘ นายศักดิเดชน  แกววิเศษ 

 ๕๙๙ นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ 

 ๖๐๐ นายศิระโรจน  ใบกวาง 

 ๖๐๑ นายศิริพงษ  พาสุทธิ์ 

 ๖๐๒ นายศิริศักดิ์  เชี่ยวชาญ 

 ๖๐๓ นายศิริศักดิ์  ซาทัน 

 ๖๐๔ นายศุกล  โฆษิตโภคิน 

 ๖๐๕ นายศุภชัย  กิ่งรัตน 

 ๖๐๖ นายศุภชัย  พวงสุวรรณ 

 ๖๐๗ นายศุภชัย  ศรีจันทรดร 

 ๖๐๘ นายศุภมิตร  อินตะ 

 ๖๐๙ นายศุภศักดิ์  ศรีโสดา 

 ๖๑๐ นายษมควร  ทะนารี 

 ๖๑๑ นายสกุล  สุริยศ 

 ๖๑๒ นายสงกราน  ปนตาเหมืองหมอ 

 ๖๑๓ นายสงคราม  วีระพล 

 ๖๑๔ นายสงวน  ดวงจุมพล 

 ๖๑๕ นายสงศักดิ์  คําชัยลึก 

 ๖๑๖ นายสงัด  กาวิน 
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 ๖๑๗ นายสถาพร  เทพธานี 

 ๖๑๘ นายสถิตพงศ  ทัดศรี 

 ๖๑๙ นายสถิตย  อายุรพรรณ 

 ๖๒๐ นายสนไชย  เมียงเมิน 

 ๖๒๑ นายสนั่น  กันเงิน 

 ๖๒๒ นายสนั่น  หอมสุด 

 ๖๒๓ นายสนิท  มีพืชน 

 ๖๒๔ นายสนิท  สีหนาท 

 ๖๒๕ นายสมเกียรติ  ขรรคชัย 

 ๖๒๖ นายสมเกียรติ  คุมกัน 

 ๖๒๗ นายสมเกียรติ  เชื้อทหาร 

 ๖๒๘ นายสมเกียรติ  ดีบาง 

 ๖๒๙ นายสมเกียรติ  พานพบ 

 ๖๓๐ นายสมเกียรติ  รัดมาน 

 ๖๓๑ นายสมเกียรติ  อยูสุข 

 ๖๓๒ นายสมเกียรติ  อินทรกลัด 

 ๖๓๓ นายสมคิด  คํามา 

 ๖๓๔ นายสมคิด  นรเดชานนท 

 ๖๓๕ นายสมคิด  เพชรกระโทก 

 ๖๓๖ นายสมคิด  วรรณกูล 

 ๖๓๗ นายสมจิต  แดงเอียด 

 ๖๓๘ สิบตํารวจตรี  สมจิต  ฟูบินทร 

 ๖๓๙ นายสมจิตร  คําสี 

 ๖๔๐ นายสมจิตร  สอนภักดี 

 ๖๔๑ นายสมใจ  ชมเชย 

 ๖๔๒ วาที่รอยตรี  สมใจ  ทองศิริ 

 ๖๔๓ นายสมชัย  นิ่มนวล 

 ๖๔๔ นายสมชาติ  เนื้อแกว 

 ๖๔๕ นายสมชาย  จีนอนงค 

 ๖๔๖ นายสมชาย  ทองชื่น 

 ๖๔๗ นายสมชาย  บํารุงบุรี 

 ๖๔๘ นายสมชาย  บุญสง 

 ๖๔๙ นายสมชาย  มูลบรรจง 

 ๖๕๐ นายสมชาย  แรทอง 

 ๖๕๑ นายสมชาย  สิงหศร 

 ๖๕๒ นายสมชาย  อัครจันทร 

 ๖๕๓ นายสมโชค  ณ  นคร 

 ๖๕๔ นายสมทบ  พูเข็มประยูร 

 ๖๕๕ นายสมทรัพย  ศรีหนองจิก 

 ๖๕๖ นายสมทัศน  ไชยรักษ 

 ๖๕๗ นายสมนึก  คําภีระ 

 ๖๕๘ นายสมนึก  ปลอดทอง 

 ๖๕๙ นายสมนึก  สมเพ็ชร 

 ๖๖๐ นายสมบัติ  แคนสิงห 

 ๖๖๑ นายสมบูรณ  คงอิ่ม 

 ๖๖๒ นายสมบูรณ  สายคํา 

 ๖๖๓ นายสมปราชญ  มุสิกรักษ 

 ๖๖๔ นายสมพงษ  คลองส่ังสอน 

 ๖๖๕ นายสมพงษ  จีระยา 

 ๖๖๖ นายสมพงษ  ทองนพ 

 ๖๖๗ นายสมพงษ  มีสิทธิ์ 

 ๖๖๘ นายสมพงษ  ศรีสุระ 
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 ๖๖๙ นายสมพร  ขันตี 

 ๖๗๐ นายสมพร  นามพิลา 

 ๖๗๑ นายสมพร  สังกะเพศ 

 ๖๗๒ นายสมพิศ  กงวัตร 

 ๖๗๓ นายสมยศ  ตุมทอง 

 ๖๗๔ นายสมศรี  นิสสัยดี 

 ๖๗๕ นายสมศักดิ์  กันภัย 

 ๖๗๖ นายสมศักดิ์  ขวัญเมือง 

 ๖๗๗ นายสมศักดิ์  จงทวมกลาง 

 ๖๗๘ นายสมศักดิ์  ใจบุญ 

 ๖๗๙ นายสมศักดิ์  บัวหลวง 

 ๖๘๐ นายสมศักดิ์  พันธตน 

 ๖๘๑ นายสมศักดิ์  พิทยพงศา 

 ๖๘๒ นายสมศักดิ์  ศรีพล 

 ๖๘๓ นายสมสิทธิ์  ประกอบจรรยา 

 ๖๘๔ นายสมัย  เพียสังกะ 

 ๖๘๕ นายสมาน  เตียนตะนันท 

 ๖๘๖ นายสมาน  เทพารักษ 

 ๖๘๗ นายสมาน  โพธิ์งาม 

 ๖๘๘ นายสยาม  มาลัยชู 

 ๖๘๙ นายสรรเสริญ  ชุมสุข 

 ๖๙๐ นายสรรเสริญ  บุญสนิท 

 ๖๙๑ นายสราวุฒิ  ชางถม 

 ๖๙๒ นายสวง  โฮสูงเนิน 

 ๖๙๓ นายสหรัฐ  นิรันตสุข 

 ๖๙๔ นายสอาด  อินตาพรม 

 ๖๙๕ นายสักรินทร  รัตนบุรี 

 ๖๙๖ นายสังคม  ชุมสุข 

 ๖๙๗ นายสัจจา  สัตตานุสรณ 

 ๖๙๘ นายสัญชัย  ชาญสมุห 

 ๖๙๙ นายสัญชัย  อึ้งรังษี 

 ๗๐๐ นายสัญญา  แกวอราม 

 ๗๐๑ นายสัญญา  เธียรสุนทร 

 ๗๐๒ นายสัณฐาน  นวลใหม 

 ๗๐๓ นายสันต  จูชัง 

 ๗๐๔ นายสันต  พรหมลิกุล 

 ๗๐๕ นายสันติ  จันดีบาง 

 ๗๐๖ นายสันติภาพ  โทนหงสสา 

 ๗๐๗ นายสันติภาพ  แสงออมสิน 

 ๗๐๘ นายสัมภาษณ  ศรีสมัย 

 ๗๐๙ นายสัมรวย  มีจินดา 

 ๗๑๐ นายสัมฤทธิ์  เกษหอม 

 ๗๑๑ นายสัมฤทธิ์  เจริญชัย 

 ๗๑๒ นายสัมฤทธิ์  วันทาแกว 

 ๗๑๓ นายสาคร  กัปโก 

 ๗๑๔ นายสาคร  สุวรรณรัตน 

 ๗๑๕ นายสาทิต  ศรีประเสริฐ 

 ๗๑๖ นายสามารถ  เดชบุญ 

 ๗๑๗ นายสาย  ตอติด 

 ๗๑๘ นายสายัณห  แกวคํามูล 

 ๗๑๙ นายสายันต  สุขมิสา 

 ๗๒๐ นายสาโรจน  ปนกันทา 
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 ๗๒๑ นายสํานวน  สามทอง 

 ๗๒๒ นายสํารง  สายสุยะ 

 ๗๒๓ นายสํารวย  ปทมธรรม 

 ๗๒๔ นายสํารอง  นะพุทธะ 

 ๗๒๕ นายสําราญ  วงศทิพย 

 ๗๒๖ นายสําเริง  ใบยา 

 ๗๒๗ นายสําเริง  วงษปอม 

 ๗๒๘ นายสําเริง  อุบลรัตน 

 ๗๒๙ นายสําลี  พลขันธ 

 ๗๓๐ นายสิทธิ์  แปงใจ 

 ๗๓๑ นายสิทธิชัย  ชัยวร 

 ๗๓๒ นายสิทธิชัย  พรมภักดี 

 ๗๓๓ นายสิทธิชัย  อติศักดิ์ 

 ๗๓๔ นายสิทธิโชค  สารสุวรรณ 

 ๗๓๕ นายสิทธิเดช  โสภา 

 ๗๓๖ นายสิทธิพร  รัตนภิรมย 

 ๗๓๗ นายสิทธิวุฒิ  รูประเสริฐ 

 ๗๓๘ นายสุกิจ  โพชะโน 

 ๗๓๙ นายสุกิจ  ราชเมืองขวาง 

 ๗๔๐ นายสุคนธ  วัชรเฉลิม 

 ๗๔๑ นายสุจิตร  แสงจันทร 

 ๗๔๒ นายสุจิตร  แกวกาศ 

 ๗๔๓ นายสุจิตร  วุฒิศักดิ์ 

 ๗๔๔ นายสุจินต  สุภาเส 

 ๗๔๕ นายสุชาติ  แสงทอง 

 ๗๔๖ วาที่รอยตรี  สุชาติ  อินแนน 

 ๗๔๗ นายสุชาย  ทานาฤทัย 

 ๗๔๘ นายสุเชษฐ  เพชรอินทร 

 ๗๔๙ นายสุดสาคร  จันปุม 

 ๗๕๐ นายสุทธิ  โสรัมย 

 ๗๕๑ นายสุทธิศักดิ์  ศูนยศร 

 ๗๕๒ นายสุทัศน  ตันติพันธุพิพัฒน 

 ๗๕๓ นายสุเทพ  นารอง 

 ๗๕๔ นายสุเทพ  ประดิษฐ 

 ๗๕๕ นายสุเทพ  หนูรุน 

 ๗๕๖ นายสุธรรม  เรืองชวย 

 ๗๕๗ นายสุธานิล  หีดสิน 

 ๗๕๘ นายสุธี  ชิวหากาญจน 

 ๗๕๙ นายสุนทร  เดชพิณ 

 ๗๖๐ นายสุนทร  มีสิงห 

 ๗๖๑ นายสุนันท  แสงสวาง 

 ๗๖๒ นายสุพจน  แปงขา 

 ๗๖๓ นายสุพจน  สุระณี 

 ๗๖๔ นายสุพจน  เสาวกุล 

 ๗๖๕ นายสุพจน  อายมา 

 ๗๖๖ นายสุพรรณ  สมณะ 

 ๗๖๗ นายสุพรรณ  โคตรสุวรรณ 

 ๗๖๘ นายสุพล  นอยพันธ 

 ๗๖๙ นายสุพล  มะลิวัลย 

 ๗๗๐ นายสุพัฒชัย  นาดี 

 ๗๗๑ นายสุพัฒน  กลัดเดช 

 ๗๗๒ นายสุพัฒน  นิยมชาติ 
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 ๗๗๓ นายสุพัฒน  ออนคง 

 ๗๗๔ นายสุพินท  บัวหลวง 

 ๗๗๕ นายสุพิศ  พิศิลป 

 ๗๗๖ นายสุภัทธ  คงดวง 

 ๗๗๗ นายสุภางค  ประภาร 

 ๗๗๘ นายสุภาพ  คงทวัน 

 ๗๗๙ นายสุภาร  อภัยนอก 

 ๗๘๐ นายสุภีร  ธนะสินธุ 

 ๗๘๑ นายสุโภค  ควงขุนทด 

 ๗๘๒ นายสุมิตร  ปนใจ 

 ๗๘๓ นายสุมิตร  สุนทรา 

 ๗๘๔ นายสุรจิต  สุริยะจันทร 

 ๗๘๕ นายสุรจิต  โสวรรณี 

 ๗๘๖ นายสุรชัย  จําเริญบุญ 

 ๗๘๗ นายสุรชัย  มีทอง 

 ๗๘๘ นายสุรเชษฐ  สุรวาท 

 ๗๘๙ นายสุรทิน  แสนมี 

 ๗๙๐ นายสุรพงศ  บุญยงค 

 ๗๙๑ นายสุรพงษ  คําสะอาด 

 ๗๙๒ นายสุรพงษ  นูพิมพ 

 ๗๙๓ นายสุรพงษ  เนตรพระ 

 ๗๙๔ นายสุรพงษ  สินสราง 

 ๗๙๕ นายสุรพงษ  เอโกบล 

 ๗๙๖ นายสุรพร  พงศประเสริฐชัย 

 ๗๙๗ นายสุรพล  ชมภู 

 ๗๙๘ นายสุรพล  ชอผกา 

 ๗๙๙ นายสุรพล  ไตรพจน 

 ๘๐๐ นายสุรพล  อนุศาสนนันท 

 ๘๐๑ นายสุรพันธ  วรรธนะภูติ 

 ๘๐๒ นายสุรศักดิ์  กาญจนไพรวัน 

 ๘๐๓ นายสุรศักดิ์  เคนพิทักษ 

 ๘๐๔ นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน 

 ๘๐๕ นายสุรศักดิ์  ภูแกว 

 ๘๐๖ นายสุรสิทธิ์  บุญรักชาติ 

 ๘๐๗ นายสุรสิทธิ์  บุญรัตน 

 ๘๐๘ นายสุรัตน  โพธิ์งาม 

 ๘๐๙ นายสุรินทร  ทานะมัย 

 ๘๑๐ นายสุรินทร  เสียงหวาน 

 ๘๑๑ นายสุริยนต  คําลอย 

 ๘๑๒ นายสุริยะ  วิเศษศรี 

 ๘๑๓ นายสุริยัน  จันทศรี 

 ๘๑๔ นายสุริยา  ปะรินสารัมย 

 ๘๑๕ นายสุวพงศ  ใบพลูทอง 

 ๘๑๖ นายสุวรรณ  ธุระแสง 

 ๘๑๗ นายสุวรรณ  พิมพเพ็ง 

 ๘๑๘ นายสุวัจน  บรรเลง 

 ๘๑๙ นายสุวัฒน  ทองสุข 

 ๘๒๐ นายสุวันชัย  สิบหมู 

 ๘๒๑ นายสุวิช  ปสุตนาวิน 

 ๘๒๒ นายสุวิทย  ดําแกว 

 ๘๒๓ นายสุวิทย  มรกต 

 ๘๒๔ นายสุวิทย  โลหวันทา 
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 ๘๒๕ นายเสกสรร  บัลลังก 

 ๘๒๖ นายเสงี่ยม  กอนไธสง 

 ๘๒๗ นายเสถียร  ศรีจันทรเติม 

 ๘๒๘ นายเสนห  คันธะวงศ 

 ๘๒๙ นายเสนห  ทองเกล้ียง 

 ๘๓๐ นายเสนห  แอฤทธิ์ 

 ๘๓๑ นายเสนีย  ฤทธิสุนทร 

 ๘๓๒ นายเสริม  จันทรพลอย 

 ๘๓๓ นายเสริม  เสียงหวาน 

 ๘๓๔ นายเสรี  มุงเมือง 

 ๘๓๕ นายแสงจันทร  วัฒนธรรม 

 ๘๓๖ นายแสน  ภาจํารงค 

 ๘๓๗ นายแสวง  ยันสี 

 ๘๓๘ นายไสว  สิมคร 

 ๘๓๙ นายหลวน  ชวงโชติ 

 ๘๔๐ นายหวน  ทนงาน 

 ๘๔๑ นายหะพันธ  พลับพลาไชย 

 ๘๔๒ นายองอาจ  ไชยปญญา 

 ๘๔๓ นายองอาจ  สระประจง 

 ๘๔๔ นายอดิศักดิ์  กล่ินโกสุม 

 ๘๔๕ นายอดิศักดิ์  ราวินิต 

 ๘๔๖ นายอดิศัย  ดีตันนา 

 ๘๔๗ นายอดุลย  จีระออน 

 ๘๔๘ นายอดุลย  เจะอาลี 

 ๘๔๙ นายอดุลย  วงศสระคู 

 ๘๕๐ นายอดุลย  สยังกูล 

 ๘๕๑ นายอดุลย  สิมมาคํา 

 ๘๕๒ นายอธิป  อุปมา 

 ๘๕๓ นายอธิศสรร  รุงเชา 

 ๘๕๔ นายอนันต  คูบูรณ 

 ๘๕๕ นายอนันต  จันทะเขต 

 ๘๕๖ นายอนันต  พันสด 

 ๘๕๗ นายอนันต  เมืองแทน 

 ๘๕๘ นายอนุรักษ  สิงหเสนี 

 ๘๕๙ นายอภิชาต  ฟองสินธุ 

 ๘๖๐ นายอภิชาติ  เกิดศรีทอง 

 ๘๖๑ นายอภินันท  ศรีชูจิตร 

 ๘๖๒ นายอภิรักษ  สมณะ 

 ๘๖๓ นายอภิรัตน  ภูตีกา 

 ๘๖๔ นายอรรณพ  บรรจงเลิศ 

 ๘๖๕ นายอรรถพร  จินดามณี 

 ๘๖๖ นายอรรถพล  ปกกาเวสา 

 ๘๖๗ นายอราม  รัตนประดับ 

 ๘๖๘ นายอรุณ  รุผักชี 

 ๘๖๙ นายอรุณศาสตร  โพธิ์กิ่ง 

 ๘๗๐ นายอวิรุทธ  ธรรมราช 

 ๘๗๑ นายอากรณ  เชาวลิต 

 ๘๗๒ นายอาคม  สมคะเนย 

 ๘๗๓ นายอารีย  ศิริรัตน 

 ๘๗๔ นายอาวุธ  ธรรมวาโร 

 ๘๗๕ นายอํานวย  กอนทอง 

 ๘๗๖ นายอํานวย  สมสิงห 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๘๗๗ นายอํานาจ  เซงเซี่ยง 

 ๘๗๘ นายอํานาจ  โสรถาวร 

 ๘๗๙ นายอําพน  ศิริคํา 

 ๘๘๐ นายอํามร  อินนุรักษ 

 ๘๘๑ นายอิทธิกร  บุนนาค 

 ๘๘๒ นายอิทธิพล  เลิศพิชญเมธา 

 ๘๘๓ นายอิทธิสุนทร  ขันทะสีมา 

 ๘๘๔ นายอินโต  บุญวงศ 

 ๘๘๕ นายอุดม  ธรรมรัตน 

 ๘๘๖ นายอุดม  ศรีทอง 

 ๘๘๗ นายอุดร  วงศใหญ 

 ๘๘๘ นายอุทัย  เมฆลา 

 ๘๘๙ นายอุทัย  สมรรถชัย 

 ๘๙๐ นายอุทัย  สุวรไตร 

 ๘๙๑ นายอุทัย  แสงแกว 

 ๘๙๒ นายอุทิศ  ปดตาลาคะ 

 ๘๙๓ นายอุเทน  นอยอามาตย 

 ๘๙๔ นายเอกชัย  ทัศศิริ 

 ๘๙๕ นายเอกภาส  สุขสูงเนิน 

 ๘๙๖ นายเอกรัฐ  นาถ้ําทอง 

 ๘๙๗ นายเอนก  มีชนะ 

 ๘๙๘ นายเอนก  วงษคํา 

 ๘๙๙ นายเอนก  สุธา 

 ๙๐๐ นายโอภาส  กวางมาก 

 ๙๐๑ นางสาวกมลวรรณ  บางขาม 

 ๙๐๒ นางสาวกมลวัลย  แสนบุณยพัฒน 

 ๙๐๓ นางกราบทอง  พุมอยู 

 ๙๐๔ นางกฤษณา  กันทะวังส 

 ๙๐๕ นางกฤษณา  คําหวาน 

 ๙๐๖ นางสาวกวินทรากานต  มาลัยทอง 

 ๙๐๗ นางกองพันธ  ยศกิจ 

 ๙๐๘ นางสาวกังสดาล  ชาตกุล 

 ๙๐๙ นางกาญจนา  อินธิกาย 

 ๙๑๐ นางกิตติมา  ชุมสุข 

 ๙๑๑ นางสาวกุลดา  บุริวงศ 

 ๙๑๒ นางกุหลาบ  พองชัยภูมิ 

 ๙๑๓ นางเก็จขวัญ  เพชรแอน 

 ๙๑๔ นางเกศรี  ภูมิศรี 

 ๙๑๕ นางเกษศิรินทร  เกียรติสุทธากร 

 ๙๑๖ นางโกสุม  โยธาสอน 

 ๙๑๗ นางขนิษฐา  ฉ่ํานอย 

 ๙๑๘ นางสาวขนิษฐา  ดวงดารา 

 ๙๑๙ นางสาวขวัญตา  หลอเพชร 

 ๙๒๐ นางขวัญเรือน  ทัศนกิจ 

 ๙๒๑ นางเขมณัฎฐ  กมลกิจจาลักษณ 

 ๙๒๒ นางไขแกว  วิบุญมา 

 ๙๒๓ นางคณาภรณ  ศูนยศร 

 ๙๒๔ นางคําผาย  แกวสวัสดิ์ 

 ๙๒๕ นางเครือวัลย  พิพิธจันทร 

 ๙๒๖ นางจงจิตต  มาเทพ 

 ๙๒๗ นางสาวจงจิตร  มาลีเดช 

 ๙๒๘ นางจรัณลักษณ  โตสันเทียะ 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๒๙ นางจันจิรา  สายรอด 

 ๙๓๐ นางจันทรจิรา  จินาวรณ 

 ๙๓๑ นางจันทรเพ็ญ  ศรีสิทธิพจน 

 ๙๓๒ นางจันทรรัตน  เชิดชูงาม 

 ๙๓๓ นางจันทรา  บายเมือง 

 ๙๓๔ นางสาวจันทราพร  ประธาน 

 ๙๓๕ นางจารึก  กลอมเกล้ียง 

 ๙๓๖ นางสาวจารุณี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๙๓๗ นางจารุวรรณ  นภวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๙๓๘ นางจารุวรรณ  มากเจริญ 

 ๙๓๙ นางจิตติพร  จินดาแกว 

 ๙๔๐ นางจินตนา  โชติจันทึก 

 ๙๔๑ นางจิรา  ทองศรีนวล 

 ๙๔๒ นางจิราภรณ  เขตแดน 

 ๙๔๓ นางสาวแจมจันทร  ทองภิรมย 

 ๙๔๔ นางแจมจันทร  เสนานาม 

 ๙๔๕ นางฉวีวรรณ  นันทารมย 

 ๙๔๖ นางเฉลิมศรี  คลองสระบัว 

 ๙๔๗ นางสาวชญานิศ  เรียนทับ 

 ๙๔๘ นางชฎารัตน  กุดหอม 

 ๙๔๙ นางสาวชฏารัตน  เมฆเจริญ 

 ๙๕๐ นางชนัญชิดา  หนูสีคง 

 ๙๕๑ นางชนิกา  ขันธนิยม 

 ๙๕๒ นางชนิดา  ศรีฮาตร 

 ๙๕๓ นางชนิดา  สีตะพงศ 

 ๙๕๔ นางชนิษฐภัคค  คําแท 

 ๙๕๕ นางสาวชมัยภรณ  ถนอมศรีเดชชัย 

 ๙๕๖ นางชลอศรี  กกกล่ิน 

 ๙๕๗ นางชองมาศ  ทองพลับ 

 ๙๕๘ นางชาดา  ทั่งทอง 

 ๙๕๙ นางชีวัน  ศิริรัตน 

 ๙๖๐ นางชุลี  นิลยนารถ 

 ๙๖๑ นางชุลีพร  บุญกวาง 

 ๙๖๒ นางญาณิน  อึ้งประภา 

 ๙๖๓ นางญาภักค  ธงไชยธนเกตุ 

 ๙๖๔ นางฐิตาพร  วิฑูรยพันธ 

 ๙๖๕ นางฐิติรัตน  แปลงดี 

 ๙๖๖ นางณฐวรรณ  บัวแกว 

 ๙๖๗ นางณัฐชาภัค  รอยศรี 

 ๙๖๘ นางณัฐนันท  มังคละกนก 

 ๙๖๙ นางดวงจินตน  เอระนอย 

 ๙๗๐ นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต 

 ๙๗๑ นางดวงใจ  วัฒนกุล 

 ๙๗๒ นางสาวดวงใจ  อินทกูล 

 ๙๗๓ นางดวงภรณ  โตอนันต 

 ๙๗๔ นางดอกไม  ขจรเดชา 

 ๙๗๕ นางดารณี  สุภาเส 

 ๙๗๖ นางดาวหทัย  สาสิมมา 

 ๙๗๗ นางสาวดุจเพ็ญ  นพศรี 

 ๙๗๘ นางสาวเดือนฉาย  ชุณหรัชพันธุ 

 ๙๗๙ นางเต็มดวง  เวฬุวันใน 

 ๙๘๐ นางสาวเตือนจิต  วิสุทธิสรรพ 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๘๑ นางเตือนใจ  ทองวิจิตร 

 ๙๘๒ นางทวี  ศรีสุธรรม 

 ๙๘๓ นางทวีวรรณ  สุขสมบรูณ 

 ๙๘๔ นางทองใบ  อินวิเชียร 

 ๙๘๕ นางทองลา  เรือนจันทร 

 ๙๘๖ นางทัศณี  ศุภกุล 

 ๙๘๗ นางสาวทัศนีย  ชื่นใจ 

 ๙๘๘ นางทัศวรรณ  ขันโมลี 

 ๙๘๙ นางทิพยมาลี  มังคละสวัสดิ์ 

 ๙๙๐ นางทิพยวรรณ  บุรินทร 

 ๙๙๑ นางทิพวรรณ  ศรีสิทธิมงคล 

 ๙๙๒ นางทิพวัลย  สารสุข 

 ๙๙๓ นางธนพร  ดีอุด 

 ๙๙๔ นางธนาวดี  อมรธนะโชติ 

 ๙๙๕ นางธมลทัศน  ทัพพระจันทร 

 ๙๙๖ นางธัชกร  อินทรพานิช 

 ๙๙๗ นางธัญญลักษณ  แกวนุน 

 ๙๙๘ นางธัญญา  บุญมา 

 ๙๙๙ นางธาชินี  กงจักร 

 ๑๐๐๐ นางธีรนุช  บุตรสะอาด 

 ๑๐๐๑ นางธีรัจฉรา  เหมืองหมอ 

 ๑๐๐๒ นางนงคราญ  เชาวนเมธา 

 ๑๐๐๓ นางนงคราญ  พิมพโคตร 

 ๑๐๐๔ นางนงนุช  แตงทรัพย 

 ๑๐๐๕ นางนงนุช  โสภาภูมิ 

 ๑๐๐๖ นางสาวนพพร  พันธวงศ 

 ๑๐๐๗ นางนพมาศ  บุญญานุสนธิ์ 

 ๑๐๐๘ นางนพสร  เพชรรัตน 

 ๑๐๐๙ นางนภวรรณ  บัวสาย 

 ๑๐๑๐ นางนภัสสร  สมณะ 

 ๑๐๑๑ นางนภาพร  กองวิเศษ 

 ๑๐๑๒ นางสาวนภาวรรณ  ราชเสน 

 ๑๐๑๓ นางนฤมล  เทพทวี 

 ๑๐๑๔ นางนลทวรรณ  มากหลาย 

 ๑๐๑๕ นางนววรรณ  ทองคนทา 

 ๑๐๑๖ นางนันทพร  ฉิมพลี 

 ๑๐๑๗ นางนันทพร  ทองอินทร 

 ๑๐๑๘ นางนันทา  เพ็งจันทร 

 ๑๐๑๙ นางนันทิชา  แปนหวย 

 ๑๐๒๐ นางนันทิยา  ดวงไทย 

 ๑๐๒๑ นางนันทิยา  วาสุกรี 

 ๑๐๒๒ นางนาฎยา  ศรีโพธิ์ 

 ๑๐๒๓ นางนาริสา  กองสิงห 

 ๑๐๒๔ นางนิตยา  จันทรประทีป 

 ๑๐๒๕ นางนิตยา  ดัดวงษ 

 ๑๐๒๖ นางนิตยา  รอดศรีนาค 

 ๑๐๒๗ นางสาวนิภาภัทร  เวียงวะลัย 

 ๑๐๒๘ นางนิ่มนวล  สิมะวัฒนะ 

 ๑๐๒๙ นางสาวนิรมล  ภาสองชั้น 

 ๑๐๓๐ นางนิรัตน  อินทะวงษ 

 ๑๐๓๑ นางเนื้อทิพย  สินธุวา 

 ๑๐๓๒ นางบรรจร  บุญจูบุตร 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๔) 
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 ๑๐๓๓ นางสาวบันดิษฐ  ใสโศก 

 ๑๐๓๔ นางบานชื่น  คงเจริญ 

 ๑๐๓๕ นางบุญเชียง  ขําพลับ 

 ๑๐๓๖ นางบุญเพ็ง  สิงหศร 

 ๑๐๓๗ นางบุญเรือง  ศรีเชียงสา 

 ๑๐๓๘ นางบุญสันต  ทุมมี 

 ๑๐๓๙ นางบุญสิตา  ประสารภักดิ์ 

 ๑๐๔๐ นางบุณญนารถ  นพรัตน 

 ๑๐๔๑ นางสาวบุตรตรี  ศรีจานเหนือ 

 ๑๐๔๒ นางสาวบุษกร  ฟตประยูร 

 ๑๐๔๓ นางเบญจวรรณ  สิทธิตุน 

 ๑๐๔๔ นางประกาย  ศรีตาแสน 

 ๑๐๔๕ นางประชิต  วิสมกา 

 ๑๐๔๖ นางประชุม  รัตนรักษ 

 ๑๐๔๗ นางประณีต  ศรีอินทร 

 ๑๐๔๘ นางสาวประทิน  มณีรัตน 

 ๑๐๔๙ นางสาวประทีป  จันทรจิระ 

 ๑๐๕๐ นางประทุม  มวงทอง 

 ๑๐๕๑ นางประทุมวัน  บัวเผียน 

 ๑๐๕๒ นางสาวประพันธ  ชนะวรรณโณ 

 ๑๐๕๓ นางประพิศ  อภิรักษโยธิน 

 ๑๐๕๔ นางสาวประไพศรี  บุรีคํา 

 ๑๐๕๕ นางประภาภรณ  ไชยวัง 

 ๑๐๕๖ นางประเสริฐศรี  ศรีเจริญพันธ 

 ๑๐๕๗ นางปราณี  กองคํา 

 ๑๐๕๘ นางปราณี  ครองยุทธ 

 ๑๐๕๙ นางปราณี  โนจักร 

 ๑๐๖๐ นางปราณี  สมบูรณ 

 ๑๐๖๑ นางปรียา  จิตตพงศ 

 ๑๐๖๒ นางปรียา  ศรประสิทธิ ์

 ๑๐๖๓ นางปรึกษา  ชํานาญ 

 ๑๐๖๔ นางปาณิศา  วงกต 

 ๑๐๖๕ นางปานทอง  สรรพชัย 

 ๑๐๖๖ นางปารีณา  ภคุโล 

 ๑๐๖๗ นางปยะนุช  กล่ินคลาย 

 ๑๐๖๘ นางปยะวรรณ  ฉ่ําไกร 

 ๑๐๖๙ นางผจงจิตต  ศรีพรวงศ 

 ๑๐๗๐ นางพงคสุวรรณ  ทองคง 

 ๑๐๗๑ นางสาวพยอม  สูงพน 

 ๑๐๗๒ นางพรพรรณ  มิลําเอียง 

 ๑๐๗๓ นางพรเพ็ญ  กุลศิริ 

 ๑๐๗๔ นางพรเพ็ญ  ฑิตานุรักษ 

 ๑๐๗๕ นางพรรณวดี  ทองแดง 

 ๑๐๗๖ นางสาวพรรณวดี  บุญบรรจง 

 ๑๐๗๗ นางพรไสว  ชุมบุญชู 

 ๑๐๗๘ นางพลอยตะวัน  อาษาศรี 

 ๑๐๗๙ นางพะเยา  ไตรยวงศ 

 ๑๐๘๐ นางพัชรนันท  ปติเฉลิมโรจน 

 ๑๐๘๑ นางพัชรภรณ  ภูสวัสดิ์ 

 ๑๐๘๒ นางพัชรินทร  บุญเจิม 

 ๑๐๘๓ นางสาวพัชรี  อําภา 

 ๑๐๘๔ นางพัชรี  เอี้ยงหมี 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๔) 
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 ๑๐๘๕ นางพัฒนนรี  ทาสม 

 ๑๐๘๖ นางพัทมนัส  สบายสูงเนิน 

 ๑๐๘๗ นางพิมลรัตน  ใจบุญลือ 

 ๑๐๘๘ นางพิสมัย  พิจารณ 

 ๑๐๘๙ นางพิสวาท  ไชยวงษ 

 ๑๐๙๐ นางสาวพีรดา  จันทรเกษร 

 ๑๐๙๑ นางพุทธชาติ  นารีจันทร 

 ๑๐๙๒ นางสาวพุทธรักษา  ภูพุม 

 ๑๐๙๓ นางสาวพุทธิพร  เถื่อนใหญ 

 ๑๐๙๔ นางเพชรา  แกวมณี 

 ๑๐๙๕ นางเพ็ญนภา  ออนศรี 

 ๑๐๙๖ นางเพ็ญประภา  จันทรคง 

 ๑๐๙๗ นางเพ็ญศรี  ภิริสมบูรณ 

 ๑๐๙๘ นางเพ็ญศรี  มีทองหลาง 

 ๑๐๙๙ นางเพทาย  พงษนาค 

 ๑๑๐๐ นางเพยาว  พุทธมาตย 

 ๑๑๐๑ นางเพลินพิศ  กาศสกูล 

 ๑๑๐๒ นางสาวเพียงเพ็ญ  จันทร 

 ๑๑๐๓ นางแพรวพิศ  ฤทธิโชติ 

 ๑๑๐๔ นางไพรินทร  ประเสริฐสังข 

 ๑๑๐๕ นางภมรวรรณ  พีระพันธุ 

 ๑๑๐๖ นางภัทรา  วารสิทธิ์ 

 ๑๑๐๗ นางภัสรา  สิงหศร 

 ๑๑๐๘ นางภาณิดา  ชูสุวรรณ 

 ๑๑๐๙ นางภาระดี  ชูเฉลิมพร 

 ๑๑๑๐ นางภีรนุช  ดวงชมภู 

 ๑๑๑๑ นางมณี  ขาวทอง 

 ๑๑๑๒ นางมณี  อิ่มสมบัติ 

 ๑๑๑๓ นางมณีจันทร  คํามุงคุณ 

 ๑๑๑๔ นางมณีวรรณ  บอคําเกิด 

 ๑๑๑๕ นางมยุรี  สิทธิดาง 

 ๑๑๑๖ นางมยุรี  แสนกลา 

 ๑๑๑๗ นางมะลิ  บุญนาน 

 ๑๑๑๘ นางมัญจณา  อนุสนธิ 

 ๑๑๑๙ นางมัณฑนี  ไพรสารี 

 ๑๑๒๐ นางมาริน  สมคิด 

 ๑๑๒๑ นางยุพา  คุณชล 

 ๑๑๒๒ นางสาวยุพา  รอดออน 

 ๑๑๒๓ นางสาวยุพาพร  พากเพียร 

 ๑๑๒๔ นางยุพิน  แยมประชา 

 ๑๑๒๕ นางสาวยุภาพร  วงศรัตนชัย 

 ๑๑๒๖ นางเย็นจิต  ออนพะไล 

 ๑๑๒๗ นางเยาวธิดา  ศักดิ์พงศสิงห 

 ๑๑๒๘ นางสาวเยาวภา  ชัยประจง 

 ๑๑๒๙ นางเยาวเรศ  สุภาษร 

 ๑๑๓๐ นางรวงทอง  พิมพกา 

 ๑๑๓๑ นางรวิวรรณ  เจียงคํา 

 ๑๑๓๒ นางสาวระวีวรรณ  ไกรนิตย 

 ๑๑๓๓ นางระวีวรรณ  ศรีรับขวา 

 ๑๑๓๔ นางรัตติยา  ขวัญคํา 

 ๑๑๓๕ นางรัตนสร  รุงเชา 

 ๑๑๓๖ นางสาวรัตนา  แสงสุย 
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 ๑๑๓๗ นางรัตนาภรณ  สีสวาสดิ์ 

 ๑๑๓๘ นางรัติกาล  วงคภาคี 

 ๑๑๓๙ นางราตรี  ศรีบัว 

 ๑๑๔๐ นางรานีย  ทาโพธิ์ 

 ๑๑๔๑ นางรุงทิพย  สะบาย 

 ๑๑๔๒ นางรุงรดา  ปกิจเฟองฟู 

 ๑๑๔๓ นางรุงรัศมี  คําลอย 

 ๑๑๔๔ นางรุจิรา  สุขสุทธิ์ 

 ๑๑๔๕ นางเรณู  ยอดอุดม 

 ๑๑๔๖ นางเรณู  ศรีกรินทร 

 ๑๑๔๗ นางสาวไรพร  ไชยโยธา 

 ๑๑๔๘ นางฤทัย  อนเกตุ 

 ๑๑๔๙ นางฤทัยทิพย  จุมพิศ 

 ๑๑๕๐ นางละมัย  อุปภา 

 ๑๑๕๑ นางสาวละมุล  วงศศิริ 

 ๑๑๕๒ นางสาวลักขณา  ธาวุฒิสกุล 

 ๑๑๕๓ นางลัดดา  ศรีเพียงจันทร 

 ๑๑๕๔ นางลําเจิด  แกวขวัญไกร 

 ๑๑๕๕ นางสาวลําดวน  ขันซอน 

 ๑๑๕๖ นางลําพอง  อาจกิจ 

 ๑๑๕๗ นางสาวลําพึง  มหานาม 

 ๑๑๕๘ นางลําไพ  ใจชวง 

 ๑๑๕๙ นางวรญาดา  เหลาเจษฎา 

 ๑๑๖๐ นางวรนุช  บูรภักดิ์ 

 ๑๑๖๑ นางสาววรรณ  เจริญสิน 

 ๑๑๖๒ นางวรรณถวิล  ปดตาลาคะ 

 ๑๑๖๓ นางวรรณา  เล่ืองปุย 

 ๑๑๖๔ นางวรรณี  นอยคํา 

 ๑๑๖๕ นางวรรัตน  สุพรรณรัตน 

 ๑๑๖๖ นางวรัญญา  ปรีชาชุมวงศ 

 ๑๑๖๗ นางวรางคณา  รุงโรจน 

 ๑๑๖๘ นางวราภรณ  สะอาดย่ิง 

 ๑๑๖๙ นางวรารัตน  ชวยพิทักษ 

 ๑๑๗๐ นางวรินทร  มั่งมูลอู 

 ๑๑๗๑ นางวริศรา  ยอยแสง 

 ๑๑๗๒ นางสาววลัยพร  ชนกกําชัย 

 ๑๑๗๓ นางวัชราภรณ  ดวงมะฮุง 

 ๑๑๗๔ นางสาววัฒนา  คุมครอง 

 ๑๑๗๕ นางวัฒนา  รัตนวงค 

 ๑๑๗๖ นางวัทนารีณ  ทาปลูก 

 ๑๑๗๗ นางวันเพ็ญ  กันธิมา 

 ๑๑๗๘ นางสาววันเพ็ญ  นอยเกิด 

 ๑๑๗๙ นางวันเพ็ญ  สมแกว 

 ๑๑๘๐ นางวาสนา  ชุมพล 

 ๑๑๘๑ นางวาสนา  ไชยานนท 

 ๑๑๘๒ นางวาสนา  บุญพรอมอาษา 

 ๑๑๘๓ นางวาสนา  สุยะหมุด 

 ๑๑๘๔ นางวิเจียม  ประจง 

 ๑๑๘๕ นางสาววิภาดา  สุภานันท 

 ๑๑๘๖ นางวิมลนาถ  โนรีรัตน 

 ๑๑๘๗ นางสาววิรัตน  จิตจักร 

 ๑๑๘๘ นางวิไล  พาที 
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 ๑๑๘๙ นางวิไล  อุตสาห 

 ๑๑๙๐ นางวิไลลักษณ  สุธรรม 

 ๑๑๙๑ นางวิไลวรรณ  เมืองใจ 

 ๑๑๙๒ นางวีรดา  แสงอรุณ 

 ๑๑๙๓ นางศยามล  จิตตางกูร 

 ๑๑๙๔ นางศรีนวล  โชติดิลก 

 ๑๑๙๕ นางสาวศรีประไพ  แหวนหลอ 

 ๑๑๙๖ นางศรีพรรณ  คําสงค 

 ๑๑๙๗ นางศรีสุดา  กันธวงศ 

 ๑๑๙๘ นางศัลยา  สุวรรณ 

 ๑๑๙๙ นางศิรฎา  ทิมประเสริฐ 

 ๑๒๐๐ นางศิริ  ตรีมรรค 

 ๑๒๐๑ นางศิริธร  บุญเจริญ 

 ๑๒๐๒ นางสาวศิริพร  มณีโชติ 

 ๑๒๐๓ นางศิริมา  บางัสสาเระ 

 ๑๒๐๔ นางศิริรัตน  สมนึก 

 ๑๒๐๕ นางศิริรัตน  ไสยประกาศ 

 ๑๒๐๖ นางศิริวรรณ  หวังดี 

 ๑๒๐๗ นางศุภร  ออยบงค 

 ๑๒๐๘ นางสาวศุภลักษณ  มูลตรีศรี 

 ๑๒๐๙ นางสมควร  ยุทธวิถี 

 ๑๒๑๐ นางสมคิด  นุมปราณี 

 ๑๒๑๑ นางสมจิตร  ทองอิสาณ 

 ๑๒๑๒ นางสมใจ  สัพโส 

 ๑๒๑๓ นางสมทรง  มานะกิจกลการ 

 ๑๒๑๔ นางสมนึก  ดานซาย 

 ๑๒๑๕ นางสมบัติ  สุวนานนท 

 ๑๒๑๖ นางสมพร  ตามควร 

 ๑๒๑๗ นางสมพิศ  ขวัญสูงเนิน 

 ๑๒๑๘ นางสมพิส  ทองดีนอก 

 ๑๒๑๙ นางสาวสมมะนัส  เอนไชย 

 ๑๒๒๐ นางสมมาส  วงษจันทรา 

 ๑๒๒๑ นางสมลักษณ  ฟกปอม 

 ๑๒๒๒ นางสมหมาย  อังศุศตพรรษ 

 ๑๒๒๓ นางสวนิตย  พรหมโชติ 

 ๑๒๒๔ นางสาวสวรส  แดงทาขาม 

 ๑๒๒๕ นางสังวาลย  ฟองจันทร 

 ๑๒๒๖ นางสัมฤทธิ์  หมวดไธสง 

 ๑๒๒๗ นางสานิต  บุญปทุมพงศ 

 ๑๒๒๘ นางสายใจ  ปุญจุบัน 

 ๑๒๒๙ นางสายสมร  เขื่อนสิริมงคล 

 ๑๒๓๐ นางสายสมร  ธรรมสละ 

 ๑๒๓๑ นางสาวสายสวาทดิ์  สงวนใจ 

 ๑๒๓๒ นางสาวสายสุนีย  รัตนรักษติยา 

 ๑๒๓๓ นางสาลินี  ไชยปญญา 

 ๑๒๓๔ นางสําเนียง  ขันพิมล 

 ๑๒๓๕ นางสิริกร  พรหมไชยศรี 

 ๑๒๓๖ นางสาวสิริกาญจน  โภคทรัพย 

 ๑๒๓๗ นางสิริดา  อุปนันท 

 ๑๒๓๘ นางสุกฤตา  วัฒนประคัลภ 

 ๑๒๓๙ นางสุกัญญา  กาสุริยะ 

 ๑๒๔๐ นางสุกัญญา  เนตรสุวรรณ 
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 ๑๒๔๑ นางสุขหทัย  ศรีธรรมมา 

 ๑๒๔๒ นางสุคณทิพย  ราชสีห 

 ๑๒๔๓ นางสุคนธ  โพชะราช 

 ๑๒๔๔ นางสุจิต  แหลมไธสง 

 ๑๒๔๕ นางสุจิตรา  ญาณะนันท 

 ๑๒๔๖ นางสุจิตรา  โพนยะพันธ 

 ๑๒๔๗ นางสุจิตรา  สมบูรณพันธ 

 ๑๒๔๘ นางสุณีย  ศรีโพธิ์ 

 ๑๒๔๙ นางสุดใจ  เกล้ียงสง 

 ๑๒๕๐ นางสุดใจ  คําเสียง 

 ๑๒๕๑ นางสุดา  ยาอีด 

 ๑๒๕๒ นางสุดารัตน  ทองเดือน 

 ๑๒๕๓ นางสุทธิพร  พรมวิชัย 

 ๑๒๕๔ นางสุทิน  วงศสวัสดิ์ 

 ๑๒๕๕ นางสุนันท  สุธรรมฤทธิ์ 

 ๑๒๕๖ นางสุนันทา  แกงทอง 

 ๑๒๕๗ นางสุนิภา  คีรีนารถ 

 ๑๒๕๘ นางสุนิศา  ไกรนรา 

 ๑๒๕๙ นางสุนีย  พรหมคํา 

 ๑๒๖๐ นางสุพัตรา  รักษณรงค 

 ๑๒๖๑ นางสุพิศ  เวชพันธุ 

 ๑๒๖๒ นางสุภัทรา  กรกระโทก 

 ๑๒๖๓ นางสุภา  ภูวนไท 

 ๑๒๖๔ นางสาวสุภารัตน  เทพอาจ 

 ๑๒๖๕ นางสุมามาลย  สุทธิสารากร 

 ๑๒๖๖ นางสุมาลี  ดีย่ิง 

 ๑๒๖๗ นางสุมาลี  ริยะสาร 

 ๑๒๖๘ นางสาวสุมิตตา  บุญผิว 

 ๑๒๖๙ นางสุเมธา  คาระโก 

 ๑๒๗๐ นางสุลีวรรณ  ตั้นซู 

 ๑๒๗๑ นางสุวรรณา  ชาติชาตรี 

 ๑๒๗๒ นางสาวสุวรรณี  สมภักดี 

 ๑๒๗๓ นางสุศฤงคาร  เสนา 

 ๑๒๗๔ นางเสาวนีย  ทับไทร 

 ๑๒๗๕ นางเสาวภา  อุสสาพันธ 

 ๑๒๗๖ นางเสาวลักษณ  นอยสระ 

 ๑๒๗๗ นางแสงจันทร  ย้ิมแยม 

 ๑๒๗๘ นางสาวแสนพลอย  พรมหนองแสน 

 ๑๒๗๙ นางไสลทิพย  โชติพันธ 

 ๑๒๘๐ นางหนูพิศ  มูลเสน 

 ๑๒๘๑ นางหนูสอน  กันหารัตน 

 ๑๒๘๒ นางอพินยา  ทิพยพรม 

 ๑๒๘๓ นางอภิญญา  พรหมมีชัย 

 ๑๒๘๔ นางอภิวันท  ทองแทน 

 ๑๒๘๕ นางอมรทิพย  ภิรมยบูรณ 

 ๑๒๘๖ นางอมรรัตน  ลิมปสุคนธ 

 ๑๒๘๗ นางอรชา  หมวดเมือง 

 ๑๒๘๘ นางอรณี  มั่นดี 

 ๑๒๘๙ นางอรทัย  เพ็งประไพ 

 ๑๒๙๐ นางอรทัย  สมใส 

 ๑๒๙๑ นางสาวอรทัย  สมัชชัย 

 ๑๒๙๒ นางอรไท  อาจหาญ 
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 ๑๒๙๓ นางอรพิณ  ธรรมวัติ 

 ๑๒๙๔ นางอรพินท  วุฒิอุทัย 

 ๑๒๙๕ นางอรภา  วัฒนินทร 

 ๑๒๙๖ นางอรวรรณ  แกนหอม 

 ๑๒๙๗ นางสาวอรวรรณ  คงอภิรักษ 

 ๑๒๙๘ นางอรวรรณ  ซงเขียวชุมพล 

 ๑๒๙๙ นางอรวรรณ  สิทธิสังข 

 ๑๓๐๐ นางสาวอรวีณ  จุฑาวรรธนะ 

 ๑๓๐๑ นางอรอนงค  สวางศรี 

 ๑๓๐๒ นางอรอนงค  เสียงหวาน 

 ๑๓๐๓ นางอรามศรี  พลเดชา 

 ๑๓๐๔ นางอรุณ  หนูผุด 

 ๑๓๐๕ นางอรุณี  ดอนจักร 

 ๑๓๐๖ นางอัญชลี  บุญมี 

 ๑๓๐๗ นางอัญชลี  ปญญาวรรณ 

 ๑๓๐๘ นางสาวอัญชลี  ศรัยทอง 

 ๑๓๐๙ นางสาวอัญชลี  ศรีสมรรถการ 

 ๑๓๑๐ นางสาวอัมพร  ถาวรกสิอนันต 

 ๑๓๑๑ นางอัษฎางค  นาคบรรพ 

 ๑๓๑๒ นางสาวอาจรี  วิเศษศรี 

 ๑๓๑๓ นางอาภรณ  จําเนียรกุล 

 ๑๓๑๔ นางสาวอาภาภรณ  มีนาพันธ 

 ๑๓๑๕ นางอารมย  แสงกล่ิน 

 ๑๓๑๖ นางอารีย  จักรมานนท 

 ๑๓๑๗ นางอารีย  ใจกลา 

 ๑๓๑๘ นางอารีรัตน  ชวงโพธิ์ 

 ๑๓๑๙ นางสาวอารีวรรณ  เดชดํารงคศักดิ์ 

 ๑๓๒๐ นางอําพร  แสงอรุณ 

 ๑๓๒๑ นางอําไพ  ศรีสาลี 

 ๑๓๒๒ นางอุดม  อาจศิริ 

 ๑๓๒๓ นางอุทัยวรรณ  ศิริพล 

 ๑๓๒๔ นางสาวอุนเรือน  จรรยานะ 

 ๑๓๒๕ นางสาวอุนเรือน  เหรียญสูงเนิน 

 ๑๓๒๖ นางอุบล  มากอง 

 ๑๓๒๗ นางอุปการินทร  เคาแคน 

 ๑๓๒๘ นางอุมาวลี  กัณหา 

 ๑๓๒๙ นางอุไร  วงศแสนสี 

 ๑๓๓๐ นางอุไร  แสงภักดี 

 ๑๓๓๑ นางอุไร  อรุณชัย 

 ๑๓๓๒ นางอุษณี  เจียมรา 

 ๑๓๓๓ นางอุษา  ทองแจง 

 ๑๓๓๔ นางเอมอร  โสระธิวา 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗๒  ราย) 

 ๑ นายกฤตยา  สุขไชย 

 ๒ นายกฤษดา  พลสิทธิ์ 

 ๓ นายกิตติ  ศรีสุราช 

 ๔ นายเกริก  เรือนแกว 

 ๕ นายเจริญชัย  อินทรแดน 

 ๖ นายฉัตรชัย  โชคเหมาะ 

 ๗ นายเฉลิมพร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๘ นายชรินทร  สุขศิริ 
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 ๙ นายชวลิต  แสงขํา 

 ๑๐ นายชัยณรงค  ทิพยพรม 

 ๑๑ นายชาญณรงค  วิรุณสาร 

 ๑๒ นายณัฐพัชร  ศรีทรัพย 

 ๑๓ นายเดนพงษ  เวียงศรีพนาวัลย 

 ๑๔ นายถนอมศักดิ์  พันคูณ 

 ๑๕ นายธงอาจ  จันทรแดง 

 ๑๖ นายธนดล  วงษขันธ 

 ๑๗ นายธนะรัตน  แสงรัตนชัยกุล 

 ๑๘ นายธราวิทย  คําหลา 

 ๑๙ นายนนทนภนต  นาพอ 

 ๒๐ นายนราพัฒน  วัฒนไกวัลวงศ 

 ๒๑ นายนฤพนธ  หินคลาย 

 ๒๒ นายนิธิพันธ  เขงทอง 

 ๒๓ นายนิพนธ  สุนทรวัฒน 

 ๒๔ นายประกอบ  จรเจริญ 

 ๒๕ นายประเทือง  จําปาเทศ 

 ๒๖ นายประเมิน  เสนานาม 

 ๒๗ นายประสิทธิ์  ดวงจิตร 

 ๒๘ นายปยะ  ทองมณี 

 ๒๙ นายพงศพิทย  พืชมงคล 

 ๓๐ นายพงษชัย  สิทธิมาลัยรัตน 

 ๓๑ นายพรภิรมย  ยลถวิล 

 ๓๒ นายพัฒนะ  วาสนา 

 ๓๓ นายพิเชฎฐ  นามเตียน 

 ๓๔ นายพิสิษฐ  เย็นใจ 

 ๓๕ นายไพศาล  แกวบุตรดี 

 ๓๖ นายมนตรี  แนบเนียร 

 ๓๗ นายมาโนด  เกื้อนุน 

 ๓๘ นายยุทธศักดิ์  กัณหา 

 ๓๙ นายวสันต  จ้ีปูคํา 

 ๔๐ นายวันชัย  เต็งสกุลดํารง 

 ๔๑ นายวัลลภ  จันทรงาม 

 ๔๒ นายวิชา  คํามุงคุณ 

 ๔๓ นายวิเชียร  ชินเจริญทรัพย 

 ๔๔ นายวิทยา  วิริพันธุ 

 ๔๕ นายวินัย  อินทอง 

 ๔๖ นายวีระศักดิ์  ธิถา 

 ๔๗ นายวีระศักดิ์  พายุบุตร 

 ๔๘ นายวุฒิศักดิ์  เพชรมีศรี 

 ๔๙ นายสมควร  ไชยมหา 

 ๕๐ นายสมชาย  ไชยแสง 

 ๕๑ นายสมชาย  สีโต 

 ๕๒ นายสมพงษ  ดวงสุข 

 ๕๓ วาที่รอยตรี  สมพงษ  ภาคี 

 ๕๔ นายสมพร  วงคชัยยา 

 ๕๕ นายสมศักดิ์  ฉ่ําชื่นใจ 

 ๕๖ นายสมาน  อุทธิสินธุ 

 ๕๗ นายสรคุปต  สินธุวานิช 

 ๕๘ นายสรรคชัย  สมแกว 

 ๕๙ นายสังข  ทองแทงใหญ 

 ๖๐ นายสาย  หวังแลกลาง 
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 ๖๑ นายสายชล  เจริญพร 

 ๖๒ นายสิทธิพงษ  กองพันธ 

 ๖๓ นายสุเชษฐ  อินเจือจันทร 

 ๖๔ นายสุทธินัย  จันทะสอน 

 ๖๕ นายสุทธิศักดิ์  ดานสวัสดิ์ 

 ๖๖ นายสุเทพ  ศรีวะวงค 

 ๖๗ นายสุธีร  ชัยประเดิมศักดิ์ 

 ๖๘ นายสุนทร  ภูดีทิพย 

 ๖๙ นายสุนันทา  โรจนชาลี 

 ๗๐ นายสุรศักดิ์  สิทธิไชย 

 ๗๑ นายสุรสร  กุลวงษ 

 ๗๒ นายสุรินทร  ย่ีสุนทรง 

 ๗๓ นายเสรี  พยุงวงศ 

 ๗๔ นายเสรี  มีพฤกษ 

 ๗๕ นายอนุชิต  ผลสวัสดิ์ 

 ๗๖ นายอับดุลมานัฟ  หะยีอาแว 

 ๗๗ นายอุดม  พรมจันทรตา 

 ๗๘ นายเอนก  ชื่นอารมณ 

 ๗๙ นางสาวกวิตา  ศรีวรมย 

 ๘๐ นางสาวกาญจนา  สงวนงาม 

 ๘๑ นางสาวคนึงนิจ  พิชญานนท 

 ๘๒ นางสาวงามเพ็ญ  ลอยเมฆ 

 ๘๓ นางสาวจันทนา  มนตรีวิวัฒน 

 ๘๔ นางสาวจารุภา  คงชะนะ 

 ๘๕ นางสาวจิรฐา  หินเดช 

 ๘๖ นางสาวจิราวัลย  ทรัพยคูณ 

 ๘๗ นางฉลวย  เวียนคํา 

 ๘๘ นางฉวีวรรณ  อินทรายศ 

 ๘๙ นางสาวฉัติญา  พรหมปองสุข 

 ๙๐ นางสาวชุรีรัตน  สาเสาร 

 ๙๑ นางสาวณฐกานต  มั่นแดง 

 ๙๒ นางณัฐนันท  อุทัยชัย 

 ๙๓ นางดรุณี  สงเสริม 

 ๙๔ นางสาวดลลดา  ชัยวรากรณ 

 ๙๕ นางทองวัน  ลีกอก 

 ๙๖ นางสาวธัญญทิพย  ธรรมวงษา 

 ๙๗ นางนัยนา  กมลมุณีรัตน 

 ๙๘ นางนิภาพร  คานทอง 

 ๙๙ นางสาวนิลุบล  สุขประเสริฐ 

 ๑๐๐ นางนิศารัตน  สาเรศ 

 ๑๐๑ นางสาวนุชจรี  วัชรวงษไพบูลย 

 ๑๐๒ นางเนาวรัตน  แกวแจง 

 ๑๐๓ นางบุญเตือน  กอกุลจันทร 

 ๑๐๔ นางบุปผาพรรณ  ไชยฤกษ 

 ๑๐๕ นางบุษรา  ชุมแกว 

 ๑๐๖ นางบุหงา  เขียวขํา 

 ๑๐๗ นางสาวปดารณี  ทองใบ 

 ๑๐๘ นางประพันตรี  ประกอบ 

 ๑๐๙ นางสาวประพิศพรรณ  อนุพันธ 

 ๑๑๐ นางสาวปราณี  เพ็งแพง 

 ๑๑๑ นางปรีดาวรรณ  บุญสนิท 

 ๑๑๒ นางปรียาพร  ปานอุทัย 
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 ๑๑๓ นางปวีณา  นิลมาตย 

 ๑๑๔ นางปทมา  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๑๑๕ นางปุณยวยี  หินคลาย 

 ๑๑๖ นางพนัชกร  จันทรทวี 

 ๑๑๗ นางพรพรรณ  จันทรนวน 

 ๑๑๘ นางพรรณี  สุขใส 

 ๑๑๙ นางสาวพิณนา  วงษศิลป 

 ๑๒๐ นางสาวเพทาย  เดชเพชร 

 ๑๒๑ นางภิรมยรัตน  ชูชวย 

 ๑๒๒ นางมลิวรรณ  ไพรพารี 

 ๑๒๓ นางระพี  เตชะสอน 

 ๑๒๔ นางสาวรัฐพร  พรหมแกว 

 ๑๒๕ นางสาวรัตนา  ไตรยวงค 

 ๑๒๖ นางลัดดาวรรน  โอนแกว 

 ๑๒๗ นางสาววราพร  หลวงปลอด 

 ๑๒๘ นางวันวิภา  มีชัย 

 ๑๒๙ นางสาววัลภา  ปนตะ 

 ๑๓๐ นางสาววารีทิพย  อินทวิพันธุ 

 ๑๓๑ นางวาสนา  ดวงดี 

 ๑๓๒ นางสาววิภานันท  สุขะ 

 ๑๓๓ นางสาววิไลวรรณ  สอนพูล 

 ๑๓๔ นางศศิธร  ชาญประเสริฐ 

 ๑๓๕ นางศิริเพ็ญ  คชภักดี 

 ๑๓๖ นางศิริเพ็ญ  ลาภวงศเมธี 

 ๑๓๗ นางสาวศิริลักษณ  ฟงวัฒนา 

 ๑๓๘ นางสาวสมจิต  บุทธิจักร 

 ๑๓๙ นางสมปอง  นาสารีย 

 ๑๔๐ นางสาคร  สุขจิตต 

 ๑๔๑ นางสายสมัย  มากสกุล 

 ๑๔๒ นางสุกัญญา  ตูแกว 

 ๑๔๓ นางสุดา  ประยูรพันธุ 

 ๑๔๔ นางสุธิดา  ตระกูลกองโต 

 ๑๔๕ นางสาวสุนันทา  หมื่นแกว 

 ๑๔๖ นางสุนียรัตน  ชารีแกว 

 ๑๔๗ นางสาวสุพัตรา  สมบัติมานะผล 

 ๑๔๘ นางสุพิศ  เหมะสิขัณฑกะ 

 ๑๔๙ นางสุภัชชา  เกื้อนุน 

 ๑๕๐ นางสุภาภรณ  ครองยุติ 

 ๑๕๑ นางสุมนรัตน  นาคมณี 

 ๑๕๒ นางสุมาลี  ชิณวงศ 

 ๑๕๓ นางสาวสุมาลี  ทวีเดชกุล 

 ๑๕๔ นางสุรีย  นุกูลรัตน 

 ๑๕๕ นางอนงคนาฏ  ศรีรัตนา 

 ๑๕๖ นางอนัญทยา  ลาศา 

 ๑๕๗ นางสาวอนุธิดา  วชิรวัฒนา 

 ๑๕๘ นางอนุสรา  เนตรนอย 

 ๑๕๙ นางอรสา  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๑๖๐ นางอรอารี  แตงแดน 

 ๑๖๑ นางอรอุมา  ชิณแสน 

 ๑๖๒ นางสาวอรัญญา  ชูแกว 

 ๑๖๓ นางอริยา  แกวพิมล 

 ๑๖๔ นางสาวอัจฉรา  นพรัตน 
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 ๑๖๕ นางสาวอัจฉรา  สมสวย 

 ๑๖๖ นางอาภรณ  วิศวไพศาล 

 ๑๖๗ นางสาวอารยา  สงวนบุญ 

 ๑๖๘ นางอินทิอร  วงศสหวิวัฒน 

 ๑๖๙ นางสาวอุดม  โพธิ์เงิน 

 ๑๗๐ นางอุไร  กาลปกษ 

 ๑๗๑ นางสาวอุไรวรรณ  ตวงสิน 

 ๑๗๒ นางสาวอุษณีษ  แสงกระจาง 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๓๕  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะ  นาคหมื่นไวย 

 ๒ นายกิตติทัต  สองสวาง 

 ๓ นายเกริกฤทธิ์  ศักดิ์คําดวง 

 ๔ นายเกียรติศักดิ์  อาจหาญ 

 ๕ นายโกวิท  พหุนันต 

 ๖ นายคมกฤษณ  บุญเลิศ 

 ๗ นายจงรัก  ฮาดภักดี 

 ๘ นายจเรวัชร  ปลาลาศ 

 ๙ นายจักรพรรดิ์  บรรจง 

 ๑๐ นายจักรพันธ  เส็งเล็ก 

 ๑๑ นายจักรพันธ  อินไสย 

 ๑๒ นายจิตรกรณ  บุญมาศรี 

 ๑๓ นายเจตนิพิฐ  ปานเพชร 

 ๑๔ นายเจษฎา  กาพยไชย 

 ๑๕ นายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ 

 ๑๖ นายชัชวาลย  ล้ิมประสิทธิศักดิ์ 

 ๑๗ นายชาญชัย  เพชรคง 

 ๑๘ นายชํานาญ  โพธิ์สุข 

 ๑๙ นายเชิดชัย  เย็นสุขศิริ 

 ๒๐ นายณัฐพร  สิทธิวัฒน 

 ๒๑ นายณัฐวรรธ  เผาภูธร 

 ๒๒ นายณิมิตร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๓ นายเดชา  ศรีเชียงสา 

 ๒๔ นายถาวร  หลักคํา 

 ๒๕ นายทรงกลด  วีระเสถียร 

 ๒๖ นายธนกฤต  จันทคัต 

 ๒๗ นายธนวัตร  ค้ําชู 

 ๒๘ นายธเนศพล  วงศเจริญ 

 ๒๙ นายธเรศ  ไขมุกข 

 ๓๐ นายธวัช  ปานศรีทอง 

 ๓๑ นายธวัชชัย  ดีลาส 

 ๓๒ นายธานินทร  ภูติโส 

 ๓๓ นายธิติพัทธ  ชัญถาวร 

 ๓๔ นายนฤดม  สุริยตัน 

 ๓๕ นายนิกร  ชิดเชื้อ 

 ๓๖ นายนิติ  จันขุน 

 ๓๗ นายนิพิจ  พินิจผล 

 ๓๘ นายบุญมี  บัวงาม 

 ๓๙ นายประคอง  ศิลลา 

 ๔๐ นายประดิษฐ  เจริญสุข 

 ๔๑ นายประธาน  จงกลณี 

 ๔๒ นายประสาธน  แกวโพนงาม 
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 ๔๓ นายปยะวัฒน  ปาระภา 

 ๔๔ นายพงษศักดิ์  ใจงาม 

 ๔๕ นายพรชัย  ทุราช 

 ๔๖ นายพันธนู  ใจกวาง 

 ๔๗ นายพันธุเสนห  เปรมสัย 

 ๔๘ นายภควรรณ  ชัยรัตนเมธี 

 ๔๙ นายภิมลชัย  ณ  ตะกั่วทุง 

 ๕๐ นายมานะ  เหลืองทองวัฒนา 

 ๕๑ นายเมธา  นุชนารถ 

 ๕๒ นายเมธี  มุงเอื้อมกลาง 

 ๕๓ นายยงยศ  ชวยบุญ 

 ๕๔ นายยุทธนา  ชมโคกกรวด 

 ๕๕ นายยุทธพงศ  เอี่ยมสําอางค 

 ๕๖ นายยุทธศักดิ์  ทองสังวรณ 

 ๕๗ นายรัฐพล  ปนชัยมูล 

 ๕๘ นายราเมศ  จําศิลป 

 ๕๙ นายเรวัต  พรมสาสน 

 ๖๐ นายเริงชัย  ดวงแวว 

 ๖๑ นายแรงราม  พลจันทร 

 ๖๒ นายวรพจน  สุวจิตตานนท 

 ๖๓ นายวรวิทย  คําสิงห 

 ๖๔ นายวโรดม  ไชยจรัส 

 ๖๕ นายวินัย  แทนจินดา 

 ๖๖ นายวิวัฒน  ภูพรอม 

 ๖๗ นายวิศรุต  ตุยศักดา 

 ๖๘ นายวิสูตร  สวางอุระ 

 ๖๙ นายวีระศักดิ์  ฤทธิรณ 

 ๗๐ นายวุฒิกร  สุวรรณมิ่ง 

 ๗๑ นายวุฒิพงศ  วงศจิตธรรม 

 ๗๒ นายศตนัน  พรรณอภัยพงศ 

 ๗๓ นายศุภกฤต  การวรรณี 

 ๗๔ นายโศภิษฐ  คําแกว 

 ๗๕ นายสกฤษพงศ  ปกสังคะเณย 

 ๗๖ วาท่ีรอยโท  สกุลไชย  ขําประถม 

 ๗๗ นายสมชาย  เจียมตัว 

 ๗๘ นายสมชาย  พรุเพชรแกว 

 ๗๙ นายสมชาย  ไพรออ 

 ๘๐ นายสมบัติ  ทนงจิตรไพศาล 

 ๘๑ นายสมภรณ  โทวันนัง 

 ๘๒ นายสมยศ  เอี่ยมใบพฤกษ 

 ๘๓ นายสมลักษณ  วงษตานี 

 ๘๔ นายสรรพสิทธิ์  สิงหป 

 ๘๕ นายสราวุธ  งานสินโสภณ 

 ๘๖ นายสอง  โสมเกษตรินทร 

 ๘๗ นายสันติ  มณีออน 

 ๘๘ นายสัมฤทธิ์  เทวะภูมิ 

 ๘๙ นายสายันต  กมลคร 

 ๙๐ นายสิทธิชัย  ชวยสงค 

 ๙๑ นายสิทธิศักดิ์  สุขประเสริฐ 

 ๙๒ นายสุทธิเดช  ทองมาก 

 ๙๓ นายสุทธิวิทย  ศรีสุวรรณ 

 ๙๔ นายสุพจน  พูลสมบัติ 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๕ นายสุพรรณ  สมหมาย 

 ๙๖ นายสุภาพ  เมธาอนันตกุล 

 ๙๗ นายสุเมธ  พ่ัวพัก 

 ๙๘ นายสุรฉัตร  ศรีลับซาย 

 ๙๙ นายเสริมพงษ  พงษพิกุล 

 ๑๐๐ นายโสมพมิตร  ณ  กาฬสินธุ 

 ๑๐๑ นายโสรจน  อรุณพันธุ 

 ๑๐๒ นายองอาจ  แผนแกว 

 ๑๐๓ นายอนันต  ผิวขาว 

 ๑๐๔ นายอนิวรรตน  บุตรวิไล 

 ๑๐๕ นายอนุวัฒน  สงคง 

 ๑๐๖ นายอภิชาติ  จําเริญพัฒน 

 ๑๐๗ นายอาคม  บุญวิเศษ 

 ๑๐๘ นายอํานาจ  ยงยืน 

 ๑๐๙ นายอุบล  โคตรพงษ 

 ๑๑๐ นายเอกรัฐ  มาลัยประเสริฐ 

 ๑๑๑ นางกนกกร  แกวทอง 

 ๑๑๒ นางกนกวรรณ  สมคํา 

 ๑๑๓ นางกนกอร  จริยพันธ 

 ๑๑๔ นางสาวกมลลักษณ  ดิษยนันท 

 ๑๑๕ นางสาวกรรณิการ  ทองมวล 

 ๑๑๖ นางสาวกรรณิการ  ใบบอกบุญ 

 ๑๑๗ นางกรรณิการ  ศรฉัตรารักษ 

 ๑๑๘ นางสาวกรองกาญจน  กาญจนวิบูลย 

 ๑๑๙ นางสาวกฤตยาภรณ  สําราญพัฒน 

 ๑๒๐ นางสาวกัญญา  สุวรรณโณ 

 ๑๒๑ นางกันยากร  เพชรรัตน 

 ๑๒๒ นางสาวกัลยา  ไชยคําแดง 

 ๑๒๓ นางสาวกัลลิกา  ตาระกา 

 ๑๒๔ นางสาวกาญจนา  จุฬามณี 

 ๑๒๕ นางกาญจนาณัฏฐ  กันตา 

 ๑๒๖ นางสาวกิตติภรณ  กําแพงแกว 

 ๑๒๗ นางสาวกุลธิดา  ประพฤติชอบ 

 ๑๒๘ นางเกยูร  จารุรัตนพงศ 

 ๑๒๙ นางสาวเกศรินทร  ถาคําติ๊บ 

 ๑๓๐ นางสาวขจิตรา  โผดโผน 

 ๑๓๑ นางขวัญกมล  จันทรมาทอง 

 ๑๓๒ นางสาวขวัญชนก  บุปผากิจ 

 ๑๓๓ นางจงกล  เพ็งวัน 

 ๑๓๔ นางจรรฎา  ดีปาละ 

 ๑๓๕ นางสาวจรัญญา  เพียซาย 

 ๑๓๖ นางสาวจริญญา  สมบัติทิพย 

 ๑๓๗ นางสาวจันทนา  คงสมบัติ 

 ๑๓๘ นางสาวจันทนา  จันทรแกว 

 ๑๓๙ นางสาวจันสุดา  บุตรสีทัด 

 ๑๔๐ นางจิตติมา  ชวพันธ 

 ๑๔๑ นางสาวจินตนา  ศรีชู 

 ๑๔๒ นางสาวจีระนันท  พุทธสอน 

 ๑๔๓ นางจุฑาทิพย  ศิริสืบ 

 ๑๔๔ นางสาวจุฬาภรณ  นกสกุล 

 ๑๔๕ นางสาวจุฬาลักษณ  มลิวัลย 

 ๑๔๖ นางเจตสุภางค  พรหมสุคนธ 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๔๗ นางสาวชนัญญา  ดวงดี 

 ๑๔๘ นางชัญญา  เนตรสวาง 

 ๑๔๙ นางสาวชาลินี  สมถวิล 

 ๑๕๐ นางชาลิสา  โกญจนาท 

 ๑๕๑ นางสาวชื่นดวงใจ  คงบาล 

 ๑๕๒ นางสาวโชตนา  ล่ิมสอน 

 ๑๕๓ นางซารีฮะ  อาดหมาด 

 ๑๕๔ นางสาวฐนัฏษร  เจริญเชาว 

 ๑๕๕ นางฐาปนีย  มีแสง 

 ๑๕๖ นางสาวฐิตาภรณ  ชาลี 

 ๑๕๗ นางสาวฐิติมา  กลางจิตร 

 ๑๕๘ นางสาวณะที  นาหวยลอม 

 ๑๕๙ นางสาวณัชชา  ล้ีวิศิษฏพัฒนา 

 ๑๖๐ นางสาวณัฏฐพร  จันทขันธ 

 ๑๖๑ นางณัฐนันท  กันตุม 

 ๑๖๒ นางสาวดวงฤทัย  ธรรมอนันต 

 ๑๖๓ นางสาวทัศนา  คิดสราง 

 ๑๖๔ นางทัศนีย  บุตรทอง 

 ๑๖๕ นางสาวทัศพร  คําสีทา 

 ๑๖๖ นางสาวทิชากร  บุเกตุ 

 ๑๖๗ นางสาวทิพยอุษา  พิมนาค 

 ๑๖๘ นางทิพวรรณ  ชัยชนะ 

 ๑๖๙ นางสาวทิพาพร  ศรีกระทุม 

 ๑๗๐ นางเทวี  ดีอวม 

 ๑๗๑ นางสาวธัญญลักษณ  พลีพูล 

 ๑๗๒ นางธารารัตน  ไลกสิกรรม 

 ๑๗๓ นางสาวธิดารัฐ  ธารพันธุ 

 ๑๗๔ นางธิติมา  เกิดเนตร 

 ๑๗๕ นางสาวธีรชยา  สาวะรก 

 ๑๗๖ นางสาวนคร  คมกลา 

 ๑๗๗ นางสาวนงเยาว  แกววิเศษ 

 ๑๗๘ นางสาวนงเยาว  ศิริมาก 

 ๑๗๙ นางนงเยาว  สิงหลอ 

 ๑๘๐ นางนงลักษณ  แสนบัวผัน 

 ๑๘๑ นางสาวนภาภรณ  คุณธะรักษ 

 ๑๘๒ นางนฤมล  ปลองออน 

 ๑๘๓ นางสาวนฤมล  พุกพิกุล 

 ๑๘๔ นางนลินี  พงศกรนฤวงษ 

 ๑๘๕ นางสาวนวรัตน  กวินพิศุทธิ์ 

 ๑๘๖ นางสาวนันทนภัสร  ศรีสมุทร 

 ๑๘๗ นางสาวนันทยา  ลัดกลาง 

 ๑๘๘ นางสาวนันทวัน  ทองเบ็ญญ 

 ๑๘๙ นางสาวนันทวัน  วัฒนา 

 ๑๙๐ นางสาวนันทา  เพราะทอง 

 ๑๙๑ นางนันทิยา  ศรีทัดจันทา 

 ๑๙๒ นางนัยนา  คนครอง 

 ๑๙๓ นางสาวนารีรัตน  สุขยานุดิษฐ 

 ๑๙๔ นางสาวน้ําทิพย  มณีฉาย 

 ๑๙๕ นางสาวน้ําทิพย  สิทธิ 

 ๑๙๖ นางสาวน้ําฝน  พวงนางแยม 

 ๑๙๗ นางนิตยา  เจนจบ 

 ๑๙๘ นางสาวนิพวรรณ  หมีทอง 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๙๙ นางสาวนิภา  สงฤทธิ์ 

 ๒๐๐ นางสาวนุชนาถ  จิตโสภา 

 ๒๐๑ นางสาวนุชนารถ  ดีพันธุ 

 ๒๐๒ นางสาวบังเอิญ  แกวพระโต 

 ๒๐๓ นางสาวเบญจรัตน  วุฒิกมลชัย 

 ๒๐๔ นางสาวปนัดดา  ทิพยะรัตน 

 ๒๐๕ นางสาวปรางทิพย  บุญกลํ่า 

 ๒๐๖ นางปรานี  จันทรทา 

 ๒๐๗ นางปรีดารัตน  จันทรบูรณ 

 ๒๐๘ นางสาวปรียารัตน  สืบวงศ 

 ๒๐๙ นางสาวปฤษณา  ดิษาภิรมย 

 ๒๑๐ นางปวีณา  ปล่ังดี 

 ๒๑๑ นางสาวพจนีย  พิมพมหา 

 ๒๑๒ นางพรทิพย  สมวงศ 

 ๒๑๓ นางพรรณี  พิมพพันธ 

 ๒๑๔ นางสาวพรรณี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๑๕ นางสาวพัชดา  ถือกลา 

 ๒๑๖ นางสาวพัชนีกุล  บุญแสง 

 ๒๑๗ นางสาวพัชรินทร  นาคา 

 ๒๑๘ นางสาวพันธิวา  พรมเพียงชาง 

 ๒๑๙ นางสาวพิชญาภัค  ฮองเซง 

 ๒๒๐ นางสาวพิสมัย  โพธิ์ขาว 

 ๒๒๑ นางเพชรี  บุญทวี 

 ๒๒๒ นางสาวเพ็ญประภา  ทิพพิลา 

 ๒๒๓ นางสาวเพ็ญประภา  แพงภูงา 

 ๒๒๔ นางสาวเพ็ญพักตร  ลาภเจริญกิจสกุล 

 ๒๒๕ นางสาวเพียงใจ  นอยดี 

 ๒๒๖ นางเพียงฤดี  สุขแกว 

 ๒๒๗ นางสาวภก  วุฒิสวัสดิ์ 

 ๒๒๘ นางสาวภัควิไล  รัตนวาร 

 ๒๒๙ นางสาวภัทรมาศ  พานพุม 

 ๒๓๐ นางสาวภารณี  กฤษฎาเรืองศร ี

 ๒๓๑ นางสาวภิญญาพัชญ  แนแท 

 ๒๓๒ นางสาวมนัสนันท  แกวเนตรธนวัชร 

 ๒๓๓ นางมนัสนันท  หนูจิตต 

 ๒๓๔ นางสาวมยุรี  ประกอบแสง 

 ๒๓๕ นางสาวมรกต  สุดประเสริฐ 

 ๒๓๖ นางสาวมัณฑนา  กมลมุนีโชติ 

 ๒๓๗ นางมันทนา  บาโด 

 ๒๓๘ นางสาวมีนา  เพ็งเจริญ 

 ๒๓๙ นางสาวเมตตา  ชนะกุล 

 ๒๔๐ นางสาวเมธินี  กีรเกียรติ 

 ๒๔๑ นางยอดขวัญ  สามะ 

 ๒๔๒ นางสาวยุพาพรรณ  รักบัว 

 ๒๔๓ นางสาวรักชณา  สารภิรม 

 ๒๔๔ นางสาวรัชนี  กุลศรี 

 ๒๔๕ นางรัชนี  จิตรตระวี 

 ๒๔๖ นางสาวรัชนีพร  แนมจันทร 

 ๒๔๗ นางสาวรัชนีวรรณ  สุขเจริญดี 

 ๒๔๘ นางสาวรัตติญา  งามระบํา 

 ๒๔๙ นางรัตติยา  ฐิติสมบูรณ 

 ๒๕๐ นางรัตติยาพร  ปราชญาวงศ 



 หนา   ๑๖๓ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๕๑ นางสาวรัตนา  จันทรแกว 

 ๒๕๒ นางสาวรัตนา  ทองนุม 

 ๒๕๓ นางสาวรัตนาพร  เลิศชู 

 ๒๕๔ นางราตรี  นักฟอน 

 ๒๕๕ นางสาวรุจิพรรณ  ทองล่ิม 

 ๒๕๖ นางสาวเรณุดา  หอมชะเอม 

 ๒๕๗ วาที่รอยตรี  ละมุล  ปนสุวรรณ 

 ๒๕๘ นางสาวลักขณา  เมืองแวง 

 ๒๕๙ นางสาวลําดวน  สระทองอินทร 

 ๒๖๐ นางลําไพร  ปรีชาโชติ 

 ๒๖๑ นางสาววงเดือน  ใชไดสุก 

 ๒๖๒ นางวจิรา  พรส่ี 

 ๒๖๓ นางวนิดา  สายรัตน 

 ๒๖๔ นางวรรณภา  ทองโสม 

 ๒๖๕ นางวรรณรัตน  อารียวงษ 

 ๒๖๖ นางวรวรรณ  ตันสุริวงค 

 ๒๖๗ นางสาววชัรี  ดวงแกว 

 ๒๖๘ นางสาววันเพ็ญ  เจริญจิต 

 ๒๖๙ นางสาววิชชุดา  ตองออน 

 ๒๗๐ นางวิภา  ปกกาสาตัง 

 ๒๗๑ นางสาววิมลรัตน  ออนอก 

 ๒๗๒ นางสาววิยะดา  ขันอาสา 

 ๒๗๓ นางสาววิรัชดา  ทรงงาม 

 ๒๗๔ นางวิลัย  นันทา 

 ๒๗๕ นางวิลาวัณย  พ่ัวพัก 

 ๒๗๖ นางวิไลพร  โพธิพฤกษ 

 ๒๗๗ นางวิไลวรรณ  หลาแหลง 

 ๒๗๘ นางสาวศิขรินทร  กุหลาบ 

 ๒๗๙ นางสาวศิรินทิพย  บุษราคัมวดี 

 ๒๘๐ นางสาวศิริพร  สุขรัตนากร 

 ๒๘๑ นางสาวศิริลักษณ  ศรีสังขงาม 

 ๒๘๒ นางสาวศิวพร  ปนแกว 

 ๒๘๓ นางสาวศุภลักษณ  แพงไธสงค 

 ๒๘๔ นางสาวศุภวรรณ  ทิทา 

 ๒๘๕ นางสาวสมเกียรติ  แกวงาม 

 ๒๘๖ นางสาวสมใจ  พันธุพิทยแพทย 

 ๒๘๗ นางสมถวิล  โทนหงสสา 

 ๒๘๘ นางสมพร  ลุประสงค 

 ๒๘๙ นางสาวสมัย  สังขทองงาม 

 ๒๙๐ นางสาวสราลี  นาหวยทอง 

 ๒๙๑ นางสาวสิทธิณี  พิศงาม 

 ๒๙๒ นางสินันตธร  อุดมญาติ 

 ๒๙๓ นางสาวสิริกาญจน  ชนะภัทรพงษ 

 ๒๙๔ นางสิรพิร  จันทนเกษร 

 ๒๙๕ นางสาวสุกัญญา  เพ็งศรี 

 ๒๙๖ นางสุจรรยา  ลายศรี 

 ๒๙๗ นางสาวสุจิตรา  นิธิยานันท 

 ๒๙๘ นางสาวสุดาจิต  จิตลดาพร 

 ๒๙๙ นางสุทิพย  นาคเทวัญ 

 ๓๐๐ นางสาวสุธาสินี  สุริยะ 

 ๓๐๑ นางสุพัตรา  พันธุชิน 

 ๓๐๒ นางสาวสุพา  หมื่นรักษ 

 ๓๐๓ นางสุภาชินี  ธนูศิลป 

 ๓๐๔ นางสาวสุภาพ  ปนแกว 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๐๕ นางสาวสุภาพร  พงษโพธิ์เจริญ 

 ๓๐๖ นางสุมนา  โหวงศ 

 ๓๐๗ นางสุรัสวดี  วรวุฒิพุทธพงศ 

 ๓๐๘ นางสุรีย  ภูขมัง 

 ๓๐๙ นางสาวสุวิสาข  เกตุอินทร 

 ๓๑๐ นางสุวิสาส  กันตอนันตพร 

 ๓๑๑ นางสาวเสาวคนธ  นุสติ 

 ๓๑๒ นางเสาวณีย  พูลแยม 

 ๓๑๓ นางสาวแสงแกว  สุดรัก 

 ๓๑๔ นางสาวหทัยชนก  สุขเปยม 

 ๓๑๕ นางหทัยทิพย  บุญโย 

 ๓๑๖ นางสาวหับสะ  ตงเยต 

 ๓๑๗ นางสาวเหมวดี  กระจางกลาง 

 ๓๑๘ นางสาวอโนทัย  หินสูงเนิน 

 ๓๑๙ นางอมรรัฎฐ  ชื่นมาลัย 

 ๓๒๐ นางสาวอรชา  วงศาโรจน 

 ๓๒๑ นางอรณัส  การสรรพ 

 ๓๒๒ นางสาวอรสา  ชวยบํารุง 

 ๓๒๓ นางอรอนงค  สารโมฬี 

 ๓๒๔ นางสาวอริสรา  ภูเดนผา 

 ๓๒๕ นางสาวอรุณี  นิคงรัมย 

 ๓๒๖ นางออนนวน  หลีเกียรติอนันต 

 ๓๒๗ นางสาวออนศรี  บรรคุเนิน 

 ๓๒๘ นางอังคณา  คุมแสง 

 ๓๒๙ นางอังคณา  หงษษา 

 ๓๓๐ นางอัจฉรา  ทองประดับ 

 ๓๓๑ นางอัญชนะ  เกงขุนทด 

 ๓๓๒ นางสาวอาทิตยา  ไชโย 

 ๓๓๓ นางสาวอาภาภรณ  ชูเกียรติศิริ 

 ๓๓๔ นางสาวอินทนิล  นิลเกตุ 

 ๓๓๕ นางสาวอิสราภรณ  ทองเพียง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ สิบโท  เสกสรร  บางตุม 

 ๒ นายเสกสัณห  ชูสินธ 

 ๓ นางจารุวรรณ  โยธการี 

 ๔ นางพรทิพย  ฐานสันโดษ 

 ๕ นางพรศรี  นิลบวร 

 ๖ นางรัตนาภรณ  ปญญาเหลือ 

 ๗ นางสลักจิต  นิ่มบุญ 

 ๘ นางสาวอรสา  เกตศักดิ์ 

กรมสงเสริมสหกรณ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๐  ราย) 

 ๑ นายกมล  กัณหา 

 ๒ นายเจริญ  นวลจริง 

 ๓ นายชวลิต  จันทรสวัสดิ์ 

 ๔ นายชยุต  สุขเสงี่ยม 

 ๕ นายชัยเดช  เอ็นยอด 

 ๖ นายชาญชัย  หาญสุวรรณ 


