
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๕๕ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่   ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  รวมทั้ง ส้ิน  ๒๔๗ ,๐๕๗  ราย   

ดังรายชื่อทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ย่ิงลักษณ  ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

สํานักนายกรัฐมนตร ี

สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายนพดล  กองสุข 

 ๒ นายประพนธ  วงศศรีวัฒนกุล 

 ๓ นายยงยุทธ  โหระกุล 

 ๔ นายวรวุฒิ  หอมเนียม 

 ๕ นายวรวุฒิ  อังประทีป 

 ๖ นายสมเกียรติ  สมทอง 

 ๗ นางกมลมณี  บุณยเกียรติ 

 ๘ นางสาวฐิติรัตน  สุวรรณราช 

 ๙ นางสาวพิมพใจ  บัวเกิด 

 ๑๐ นางสาวยุพดี  สงวนเชื้อ 

 ๑๑ นางวิยดา  บุพฤทธิ์ 

 ๑๒ นางสาวสมปอง  ย่ิงสุขกมล 

 ๑๓ นางสายพิน  สมบัติทอง 

 ๑๔ นางสาวสังวาลย  เอี่ยมสอาด 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘  ราย) 

 ๑ นายชัชวีณ  วารีสะอาด 

 ๒ นายสุกิจ  ประกาศสุขการ 

 ๓ นายอนนท  ปลอดทุกข 

 ๔ นายอุกฤษฏ  ภักดีวานิช 

 ๕ นางสาวกาญจนา  เอื้ออารักษพงศ 

 ๖ นางกุลธิดา  มาแจง 

 ๗ นางสาวขวัญใจ  เมืองโคตร 

 ๘ นางนภาพร  จันทรสุข 

 ๙ นางสาวธิดารัตน  ดวงเดนมาก 

 ๑๐ นางสาวย่ิงลักษณ  สมศิริ 

 ๑๑ นางศริณยา  เถาตะกู 

 ๑๒ นางสาวศศิกาญ  เรืองตระกูล 

 ๑๓ นางสกาวรัตน  ทองเทพ 

 ๑๔ นางสาวสายชล  กําเนิดบง 

 ๑๕ นางสุชานันท  พันธเพชร 

 ๑๖ นางสาวสุภาพร  รื่นโยธา 

 ๑๗ นางสุวรรณี  ศิลาวิลาศภักดี 

 ๑๘ นางอรสา  วงศชิโนเรศ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายปติพงศ  เลิศพิสุทธิ์โสภณ 

 ๒ นายสรศักดิ์  ระดาเขตร 

 ๓ นายอนพัทย  สุขเสียงศรี 

 ๔ นางดวงเดน  นุเรมรัมย  เชิดชู 

 ๕ นางสาวมานิตา  เฉลิมทรงศักดิ์ 

 ๖ นางสาวมีนา  เหลาหะเกียรติ 

 ๗ นางศิรินทร  เดชาภิวุฒิ 

 ๘ นางสาวสุวีรยา  ทองพิทักษ 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙ นายสุรพงษ  อนุตธโต 

 ๑๐ นายอดุลยรัตน  แคลวคลาด 

 ๑๑ นายอลงกต  โพธิ์ดี 

 ๑๒ นางสาวจุฑามาส  ฟกทองพรรณ 

 ๑๓ นางสาวชญานุช  ตรีพันธ 

 ๑๔ นางสาวชฎาพร  คงนาม 

 ๑๕ นางชุติมา  วิหกเหิน 

 ๑๖ นางสาวณัฏฐชยธร  ขัตติยะพุฒิเมธ 

 ๑๗ นางสาวณัฐฏา  ดีรักษา 

 ๑๘ นางสาวเทวี  แสนกลา 

 ๑๙ นางสาวธมลวรรณ  ขิวรัมย 

 ๒๐ นางสาวนภา  บุญสังข 

 ๒๑ นางสาวนันทกานต  ขุนโหร 

 ๒๒ นางสาวพัฒนนรี  รักษคิด 

 ๒๓ นางยอดหญิง  สอนสุภาพ 

 ๒๔ นางสาวยุคลรัตน  เพ็ญญาไลย 

 ๒๕ นางรัตนาภรณ  คชวงศ 

 ๒๖ นางสาวรัตนาวลี  พรหมเพียรพงศ 

 ๒๗ นางสาวรุงรวี  บุญท่ัง 

 ๒๘ นางสาวรุจิรา  สุขโหตุ 

 ๒๙ นางสาวศราริน  กล่ินโพธิ์กลับ 

 ๓๐ นางสาวศุภากร  ดวนใหญ 

 ๓๑ นางสงกรานต  มะลิสอน 

 ๓๒ นางสาวสโรชา  ถึงสุข 

 ๓๓ นางสาวสุพี  วนศิรากุล 

 ๓๔ นางอภิวันท  วรินทร 

 ๓๕ นางอัครชาพรรณ  กวางแกว 

 ๓๖ นางสาวอาภรณ  ทองบุราณ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายณรงฤทธิ์  พิณสุวรรณ 

 ๒ นางสาวขนิษฐา  วงคชัย 

 ๓ นางสาวยุพา  สุขเพ็ง 

 ๔ นางวราภรณ  ผมทอง 

 ๕ นางสาวสุนิสา  แยมผอบ 

 ๖ นางเสาวลักษณ  คงถิ่น 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นางสาวชาลินี  ปานชาง 

 ๒ นางสาวฐิติมา  ลิสวัสดิ์ 

 ๓ นางสาวปราณี  นามไพร 

 ๔ นางสาวยุภาพร  เพชรพลอย 

กรมสงเสริมการเกษตร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๘๙  ราย) 

 ๑ นายกมล  บุญทิพย 

 ๒ นายกมล  อินวิเชียร 

 ๓ นายกฤติเดช  น้ําจันทร 

 ๔ นายกอบลาภ  เขียวอุดม 

 ๕ นายกําจร  อยูเจริญกิจ 

 ๖ นายกําธร  สังขทอง 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗ นายกิจพงศศักดิ์  ปลอดทองสม 

 ๘ นายกิตติพันธ  จันทาศรี 

 ๙ นายเกรียงศักดิ์  สุนทรรัตนา 

 ๑๐ นายเกษตร  ขุนจันทร 

 ๑๑ นายเกษม  พุฒธะพันธ 

 ๑๒ นายเกียรติศักดิ์  เมตตา 

 ๑๓ นายเกียรติศักดิ์  สุขบรรเทิง 

 ๑๔ นายโกมุท  ใจเย็น 

 ๑๕ นายโกวิทย  ศีลพัฒน 

 ๑๖ นายขจร  สุขศรีนวล 

 ๑๗ นายขจรศักดิ์  พนานุสรณ 

 ๑๘ นายขวัญชัย  สะอาดย่ิง 

 ๑๙ นายขัญติภาณ  ศรีใส 

 ๒๐ นายคณาวุฒิ  บุตรดีขันธ 

 ๒๑ นายคนึงศักดิ์  ศรีสุข 

 ๒๒ นายคมกฤต  พงษพิมาย 

 ๒๓ นายคมสัน  แสนจันทร 

 ๒๔ นายคํานึง  สุขแกว 

 ๒๕ นายคําพู  ทานะมัย 

 ๒๖ นายคํามี  บรรพกัญญา 

 ๒๗ นายคํารณ  แผนสมบูรณ 

 ๒๘ นายจงวัฒน  แจมสุวรรณ 

 ๒๙ นายจรัญ  จุลพันธ 

 ๓๐ นายจรินทร  เกริ่นสระนอย 

 ๓๑ นายจรูญ  ชินทะวัน 

 ๓๒ นายจรูญ  ภักดีโชติ 

 ๓๓ นายจรูญศักดิ์  แสงสวาง 

 ๓๔ นายจักรวาล  พรมสาร 

 ๓๕ นายจักรี  วันโสภา 

 ๓๖ นายจันทร  กอนทอง 

 ๓๗ นายจารึก  ศิริกุล 

 ๓๘ นายจํานงค  ขันกสิกรรม 

 ๓๙ นายจํารอง  เครือปอ 

 ๔๐ นายจําลอง  ภาณสิต 

 ๔๑ นายจําลอง  เออไชยยา 

 ๔๒ นายจิตกรวัฒน  สาแกว 

 ๔๓ นายจิตติศักดิ์  แกวโพธิ์ 

 ๔๔ นายจิตรกร  จิตรสกุล 

 ๔๕ นายจิรวงค  ทอนศรี 

 ๔๖ นายจุมพล  จันทรประทีป 

 ๔๗ นายจุมพล  ไทยสุชาติ 

 ๔๘ นายจุล  พิกุล 

 ๔๙ นายจุลพงษ  ดํารงคภูมิ 

 ๕๐ นายจุฬาลักษ  มณีจันทร 

 ๕๑ นายเจริญ  เชยบาล 

 ๕๒ นายเจริญ  ผัดยา 

 ๕๓ นายเจริญ  พิมพขาล 

 ๕๔ นายเจษฎา  แกวสงา 

 ๕๕ นายเจิมศักดิ์  ศรีอินทร 

 ๕๖ นายฉัตรณรงค  มาจันทร 

 ๕๗ นายฉัตรติพงศ  เปอะปน 

 ๕๘ นายเฉลิม  แกวคํามา 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๙ นายเฉลิมเกียรติ  สังขแกว 

 ๖๐ นายเฉลียว  จันทะวงค 

 ๖๑ นายชม  วองไว 

 ๖๒ นายชยุต  เลียนกาญจนากร 

 ๖๓ นายชรินทร  พลเล็ก 

 ๖๔ นายชลอ  เอี่ยมรอด 

 ๖๕ นายชวเรศ  มีบุตรดี 

 ๖๖ นายชัยชนะ  ภูมิคอนสาร 

 ๖๗ นายชัยณรงค  ชาระ 

 ๖๘ นายชัยณรงค  ภารสําเร็จ 

 ๖๙ นายชัยณรงค  ภูนี 

 ๗๐ นายชัยเดช  วงศประสาร 

 ๗๑ นายชัยนันทน  มั่นสาคร 

 ๗๒ นายชัยรัตน  แกวนวล 

 ๗๓ นายชัยรัตน  เล่ือนสูงเนิน 

 ๗๔ นายชัยเลิศ  บํารุงดี 

 ๗๕ นายชัยวัฒน  แสนโสม 

 ๗๖ นายชัยวัฒน  อวนโพธิ์กลาง 

 ๗๗ นายชัยวุฒิ  วิสมกา 

 ๗๘ นายชัยศรี  เคาแคน 

 ๗๙ วาที่รอยตรี  ชัยศรี  ไชยมณี 

 ๘๐ นายชาญชัย  ไชยทองดี 

 ๘๑ นายชาญณรงค  ยาวสง 

 ๘๒ นายชาญวิทย  ดวงแสงจันทร 

 ๘๓ นายชาญศักดิ์  ขจรบุญ 

 ๘๔ นายชาติชาย  ประเสริฐไทย 

 ๘๕ นายชานนท  เพียรสบาย 

 ๘๖ นายชาย  มณี 

 ๘๗ นายชุมพล  มูลวรรณ 

 ๘๘ นายชูชัย  ฤทธิเดช 

 ๘๙ นายชูศักดิ์  ประทุมวัน 

 ๙๐ นายชูศักดิ์  ศรีบุญเรือง 

 ๙๑ นายเชิงชาย  เรือนคําปา 

 ๙๒ นายโชคชัย  ศิริคํา 

 ๙๓ นายโชติ  วงศสุเพ็ง 

 ๙๔ นายไชยนันท  ใจตรง 

 ๙๕ นายไชยยศ  สาระรักษ 

 ๙๖ นายญานณรงค  หุนเจริญกุล 

 ๙๗ นายณรงค  จันทรแดง 

 ๙๘ นายณรงค  แจมประเสริฐ 

 ๙๙ นายณรงค  ไชยวงศคํา 

 ๑๐๐ นายณรงค  เท่ิงขุนทด 

 ๑๐๑ นายณรงค  สําแดงเดช 

 ๑๐๒ นายณรงค  อิ่นแกว 

 ๑๐๓ นายณัฐพล  ดํารงค 

 ๑๐๔ นายณัฐพิสิฐ  ณิฐิสิริโชติ 

 ๑๐๕ นายดํารงค  แกวศรีงาม 

 ๑๐๖ นายดํารงศักดิ์  ทรงอาจ 

 ๑๐๗ นายเดชา  ปะระมะ 

 ๑๐๘ นายเติม  นกแกว 

 ๑๐๙ นายถนอม  พันหนอง 

 ๑๑๐ นายถนัด  วิชาภรณ 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๑๑ นายถนัดกิจ  จุลโลบล 

 ๑๑๒ นายเถลิงพันธ  ระดมสุข 

 ๑๑๓ นายทรงกลด  คุณนะลา 

 ๑๑๔ นายทรงยศ  พุมทับทิม 

 ๑๑๕ นายทรงวุฒิ  เรืองยุบล 

 ๑๑๖ นายทรงวุฒิ  วาสุกรี 

 ๑๑๗ นายทรงสิทธิ์  จํานงควัฒน 

 ๑๑๘ นายทวีศักดิ์  โยประทุม 

 ๑๑๙ นายทองอินทร  กินรียศ 

 ๑๒๐ นายทํานุ  ปญญารัมย 

 ๑๒๑ นายทิน  รั้งกลาง 

 ๑๒๒ นายทินกร  ศิวะศิลปประศาสน 

 ๑๒๓ นายทิวา  โทบุราณ 

 ๑๒๔ นายเทียนชัย  ชุมบุญชู 

 ๑๒๕ นายธงชัย  หลอวิไล 

 ๑๒๖ นายธนชาติ  วะชุม 

 ๑๒๗ นายธนพงศ  สําเภาลอย 

 ๑๒๘ นายธนวัฒน  กลอมเกล้ียง 

 ๑๒๙ นายธรรมนูญ  สนธิคุณ 

 ๑๓๐ นายธรรมศาสตร  แสนสุข 

 ๑๓๑ นายธวัชชัย  บัวทองหลาง 

 ๑๓๒ นายธวัชชัย  สมตุย 

 ๑๓๓ นายธีรพันธ  สนามพล 

 ๑๓๔ นายธีระพงษ  สุขประเสริฐ 

 ๑๓๕ นายธีระพล  ภาพสิงห 

 ๑๓๖ นายธีระศักดิ์  เนียมสุวรรณ 

 ๑๓๗ นายธีระศักดิ์  สิทธิชัย 

 ๑๓๘ นายนครินทร  บุญกอแกว 

 ๑๓๙ นายนรินทร  อินทวงศ 

 ๑๔๐ นายนรินทร  ภูศรีฐาน 

 ๑๔๑ นายนเรศ  เทพปตุพงศ 

 ๑๔๒ นายนฤมิตร  สมัคร 

 ๑๔๓ นายนัฐพงษ  แสนทวีสุข 

 ๑๔๔ นายนาค  สนิทลุน 

 ๑๔๕ นายนารายณ  อนุรักษ 

 ๑๔๖ นายนิกร  ลาภเจือจันทร 

 ๑๔๗ นายนิคม  คําสองสี 

 ๑๔๘ นายนิคม  ไชยวุฒิ 

 ๑๔๙ นายนิติพัฒน  ทองคําเภา 

 ๑๕๐ นายนิพนธ  คีรีแกว 

 ๑๕๑ นายนิพนธ  ภูแตมนิล 

 ๑๕๒ นายนิพนธ  แรมวิโรจน 

 ๑๕๓ นายนิพันธ  ศรีวิชัย 

 ๑๕๔ นายนิยม  นิลสมัย 

 ๑๕๕ นายนิยม  วงษปญญา 

 ๑๕๖ นายนิยม  อุทธิยา 

 ๑๕๗ นายนิรันดร  เชาวลิต 

 ๑๕๘ นายนิวัต  ใจรินทร 

 ๑๕๙ นายนุรักษ  ศรีสระคู 

 ๑๖๐ นายเนติกร  สุทธิชาติ 

 ๑๖๑ นายบรรทร  สังขศร 

 ๑๖๒ นายบรรยง  สันติพิทักษ 
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 ๑๖๓ นายบริบูรณ  โอฐย้ิมพราย 

 ๑๖๔ นายบวร  คําสุข 

 ๑๖๕ นายบวรพงศ  จรูญพงศ 

 ๑๖๖ นายบัญญัติ  บุตรจอม 

 ๑๖๗ นายบัณฑิต  วาทิรอยรัมย 

 ๑๖๘ นายบุญทวี  โคมแกว 

 ๑๖๙ นายบุญเทียน  แหลงคํา 

 ๑๗๐ นายบุญเทียม  เขื่อนแกว 

 ๑๗๑ นายบุญนาค  มั่นเมือง 

 ๑๗๒ นายบุญรวม  หนูนอง 

 ๑๗๓ นายบุญรอด  แคนติ 

 ๑๗๔ นายบุญลือ  คงสูงเนิน 

 ๑๗๕ นายบุญเลิศ  พะเยาว 

 ๑๗๖ นายบุญศรี  พาลมูล 

 ๑๗๗ นายปกรณ  รากคํา 

 ๑๗๘ นายปภาวิน  สิงหเดช 

 ๑๗๙ นายประจัญ  ขันพิมล 

 ๑๘๐ นายประชวน  ศุภดล 

 ๑๘๑ นายประชัน  เถาแตงออน 

 ๑๘๒ นายประชัน  ปนคํา 

 ๑๘๓ นายประทีป  สุขวาสนะ 

 ๑๘๔ นายประธาน  ถาเขียว 

 ๑๘๕ นายประนบ  เสริมศิริ 

 ๑๘๖ นายประพนธ  สารบุญเปง 

 ๑๘๗ นายประพัฒน  คันธไพโรจน 

 ๑๘๘ นายประพันธ  คลังทรัพย 

 ๑๘๙ นายประภาส  ปาติปาเลท 

 ๑๙๐ นายประมวล  มะลีจันทร 

 ๑๙๑ นายประยูร  กาญจนพรหม 

 ๑๙๒ นายประสงค  บุญเจริญ 

 ๑๙๓ นายประสาน  นักเคน 

 ๑๙๔ นายประสิทธิ์  นําปูนสัก 

 ๑๙๕ นายประเสริฐ  งามจบ 

 ๑๙๖ นายประเสริฐ  วณิชชากรวิวัฒน 

 ๑๙๗ นายประหยัด  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๙๘ นายปรารภ  คันธวัน 

 ๑๙๙ นายปริญญา  เชียงทา 

 ๒๐๐ นายปริญญา  วิเศษวงษา 

 ๒๐๑ นายปรีชา  คงเกล้ียง 

 ๒๐๒ นายปรีชา  ทองจาม 

 ๒๐๓ นายปรีชา  บํารุงศรี 

 ๒๐๔ นายปรีชา  พุทธิโชติ 

 ๒๐๕ นายปรีชาญาณ  หาญกุดตุม 

 ๒๐๖ นายปรียะ  โพธิ์เงิน 

 ๒๐๗ นายปญญา  หันตุลา 

 ๒๐๘ นายปติพงษ  พิมพศรี 

 ๒๐๙ นายผจญ  มากมาย 

 ๒๑๐ นายผาน  ศรีนอย 

 ๒๑๑ นายเผาพันธุ  นวลคํามา 

 ๒๑๒ นายแผ  ตระการพินิตพงศ 

 ๒๑๓ นายพงรักษ  มีชัย 

 ๒๑๔ นายพงษชัย  พุทธคุณรักษา 
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 ๒๑๕ นายพงษศักดิ์  ทรายนอย 

 ๒๑๖ นายพจน  สมแพง 

 ๒๑๗ นายพนมศักดิ์  เฮาประมงค 

 ๒๑๘ นายพรเทพ  พิมพสุวรรณ 

 ๒๑๙ นายพรศักดิ์  เพชรชอ 

 ๒๒๐ นายพรศักดิ์  ศรีเผด็จ 

 ๒๒๑ นายพล  มีระหารนอก 

 ๒๒๒ นายพันธศักดิ์  เตปนวงศ 

 ๒๒๓ นายพานิชย  ปวงสวัสดิ์ 

 ๒๒๔ นายพิชัย  ถาแปง 

 ๒๒๕ นายพิชัย  ทองกร 

 ๒๒๖ นายพิชัย  พรมโนนศรี 

 ๒๒๗ นายพิชัย  แพงออน 

 ๒๒๘ นายพิชัย  สินธุภูมิ 

 ๒๒๙ นายพิเชษฐ  จันตะโมกข 

 ๒๓๐ นายพิฑูรย  จรูญรัตน 

 ๒๓๑ นายพิทักษ  เจริญผล 

 ๒๓๒ นายพิทักษ  ศรีทองสุก 

 ๒๓๓ นายพินิต  พูนพิพัฒน 

 ๒๓๔ นายพิษณุพงศ  นาสะอาน 

 ๒๓๕ นายพิสิษฐ  ยังใหผล 

 ๒๓๖ นายพีระ  พลอยดี 

 ๒๓๗ นายพีระพงษ  สุทธกุล 

 ๒๓๘ นายพีระศักดิ์  ศรีรัตน 

 ๒๓๙ นายพูลทรัพย  รัชปญญา 

 ๒๔๐ นายเพทาย  ธงไชย 

 ๒๔๑ นายโพยม  ศรวิชัย 

 ๒๔๒ นายไพฑูรย  ไพรสารี 

 ๒๔๓ นายไพโรจน  ปารมณ 

 ๒๔๔ นายไพโรจน  ศรีทานันท 

 ๒๔๕ นายไพศาล  วงคณรัตน 

 ๒๔๖ นายภาณุ  อินทรวิจิตร 

 ๒๔๗ นายภิรมย  รอดยอย 

 ๒๔๘ นายภูมิ  ผลยาม 

 ๒๔๙ นายมงคล  เกศกนกวงศ 

 ๒๕๐ นายมงคล  ผัดผล 

 ๒๕๑ นายมนตรี  ชะนะชมภู 

 ๒๕๒ นายมนัส  วงศสุภา 

 ๒๕๓ นายมานพ  อินพวง 

 ๒๕๔ นายมานะ  กุญชรินทร 

 ๒๕๕ นายมาโนช  เทียนขาว 

 ๒๕๖ นายมาลัย  ปรีสวิง 

 ๒๕๗ นายเมธี  ชินชัย 

 ๒๕๘ นายแมกอาเธอร  มหาธร 

 ๒๕๙ นายไมตรี  ศรีเปรม 

 ๒๖๐ นายยงยุทธ  ศรีนวล 

 ๒๖๑ นายยงยุทธ  สุขเกษม 

 ๒๖๒ นายยงยุทธิ์  ทองมุณี 

 ๒๖๓ นายรณชัย  ศรีพอ 

 ๒๖๔ วาที่รอยเอก  รวมสิน  เนตรหาญ 

 ๒๖๕ นายรังสรรค  ชนะนา 

 ๒๖๖ นายรังสรรค  เลิศสูงเนิน 
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 ๒๖๗ นายรัชดาพล  ศรีทะแกว 

 ๒๖๘ นายรุงเรือง  เมืองเหมอะ 

 ๒๖๙ นายเรวัต  รัตนวิชัย 

 ๒๗๐ นายเรือง  มณีศรี 

 ๒๗๑ นายเรืองกิตติ์  พันธุเลิศเมธี 

 ๒๗๒ นายเรืองพจน  ธารานาถ 

 ๒๗๓ นายละไม  บุญกลาง 

 ๒๗๔ นายละออ  เสร็จกิจ 

 ๒๗๕ นายเลิศชาย  สุทธิรักษา 

 ๒๗๖ นายเลิศศักดิ์  ทวีเกียรติกําธร 

 ๒๗๗ นายวงศยเรศ  อัยวรรณ 

 ๒๗๘ นายวรรณกร  บํารุงศรี 

 ๒๗๙ นายวสันต  สุขสุวรรณ 

 ๒๘๐ นายวัฒนพงษ  กิ่งแกว 

 ๒๘๑ นายวัฒนศักดิ์  โพธิ์บาย 

 ๒๘๒ นายวัฒนา  คําแสนพันธ 

 ๒๘๓ นายวัฒนา  ยุระพันธ 

 ๒๘๔ นายวันชัย  นิลวงศ 

 ๒๘๕ นายวันชัย  สงสุวงค 

 ๒๘๖ นายวัลลภ  อุนจิตรพันธุ 

 ๒๘๗ นายวาทศิลป  บัวทอง 

 ๒๘๘ นายวิจิตร  สิงหกาล 

 ๒๘๙ นายวิชัน  วิเทศ 

 ๒๙๐ นายวิชัย  เคลือบสําราญ 

 ๒๙๑ นายวิชัย  นีระพันธ 

 ๒๙๒ นายวิชิต  จันทรขาว 

 ๒๙๓ นายวิชิต  อัครพรชัย 

 ๒๙๔ นายวิเชียร  ดวงฉุน 

 ๒๙๕ นายวิเชียร  ดําคงแสง 

 ๒๙๖ นายวิเชียร  แปงใจ 

 ๒๙๗ นายวิเชียร  พันชน 

 ๒๙๘ นายวิเชียร  สงสุรินทร 

 ๒๙๙ นายวิฑูร  อินทมณี 

 ๓๐๐ นายวินัย  แสงกลา 

 ๓๐๑ นายวินัย  อินตะลือ 

 ๓๐๒ นายวิบูลย  ขาวออน 

 ๓๐๓ นายวิรุณ  รักทอง 

 ๓๐๔ นายวิโรจน  เงินคีรี 

 ๓๐๕ นายวิโรจน  จันทรขาว 

 ๓๐๖ นายวิโรจน  สุบการี 

 ๓๐๗ วาที่พันตรี  วิเวก  จงสูงเนิน 

 ๓๐๘ นายวิสุทธิ์  รังษี 

 ๓๐๙ นายวีระ  บัวจันทร 

 ๓๑๐ นายวีระ  สมัตถะ 

 ๓๑๑ นายวีระ  สังขทอง 

 ๓๑๒ นายวีระพงศ  แกวนพรัตน 

 ๓๑๓ นายวีระพงษ  ฉ่ํามาก 

 ๓๑๔ นายวีระพงษ  สีหงอก 

 ๓๑๕ นายวีระพล  วงศคําสาย 

 ๓๑๖ นายวีระศักดิ์  ประยงค 

 ๓๑๗ วาที่รอยตรี  วุฒศิษฐ  วงษเนตร 

 ๓๑๘ นายวุฒิกร  ธรรมวงศ 
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 ๓๑๙ นายวุฒิชัย  ชิณวงศ 

 ๓๒๐ นายวุฒินันท  พิมพศรี 

 ๓๒๑ นายวุฒิพงษ  ปดตาลาคะ 

 ๓๒๒ นายเวนิส  จันทรพานิช 

 ๓๒๓ นายไวกูณฐ  แผเต็ม 

 ๓๒๔ นายศรศักดิ์  ยศชนะ 

 ๓๒๕ นายศรีสวัสดิ์  ทรัพยกอง 

 ๓๒๖ นายศักดา  บุญสังวาลย 

 ๓๒๗ นายศักดิ์ชัย  พิมพกะภีร 

 ๓๒๘ นายศักดิ์ดา  ภูศรี 

 ๓๒๙ นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีวิชัย 

 ๓๓๐ นายศิริพงษ  พาสุทธิ์ 

 ๓๓๑ นายศิริศักดิ์  เชี่ยวชาญ 

 ๓๓๒ นายศุภชัย  กิ่งรัตน 

 ๓๓๓ นายศุภชัย  ศรีจันทรดร 

 ๓๓๔ นายศุภวัฒน  โกวะประดิษฐ 

 ๓๓๕ นายสกุล  สุริยศ 

 ๓๓๖ นายสงคราม  วีระพล 

 ๓๓๗ นายสงัด  กาวิน 

 ๓๓๘ นายสถาพร  คําวงศปน 

 ๓๓๙ นายสถิตพงศ  ทัดศรี 

 ๓๔๐ นายสนั่น  กันเงิน 

 ๓๔๑ นายสนิท  มีพืชน 

 ๓๔๒ นายสนิท  สีหนาท 

 ๓๔๓ นายสมเกียรติ  ขรรคชัย 

 ๓๔๔ นายสมเกียรติ  เชื้อทหาร 

 ๓๔๕ นายสมเกียรติ  ดีบาง 

 ๓๔๖ นายสมเกียรติ  อยูสุข 

 ๓๔๗ นายสมคิด  เฉลิมเกียรติ 

 ๓๔๘ นายสมคิด  นรเดชานนท 

 ๓๔๙ นายสมคิด  วรรณกูล 

 ๓๕๐ นายสมจิต  แดงเอียด 

 ๓๕๑ นายสมจิตร  คําสี 

 ๓๕๒ นายสมจิตร  สอนภักดี 

 ๓๕๓ วาที่รอยตรี  สมใจ  ทองศิริ 

 ๓๕๔ นายสมชัย  นิ่มนวล 

 ๓๕๕ นายสมชาติ  เนื้อแกว 

 ๓๕๖ นายสมชาย  จีนอนงค 

 ๓๕๗ นายสมชาย  ทองชื่น 

 ๓๕๘ นายสมชาย  มูลบรรจง 

 ๓๕๙ นายสมชาย  สิงหศร 

 ๓๖๐ นายสมโชค  ณ  นคร 

 ๓๖๑ นายสมทบ  พูเข็มประยูร 

 ๓๖๒ นายสมทรัพย  ศรีหนองจิก 

 ๓๖๓ นายสมนึก  คําภีระ 

 ๓๖๔ นายสมนึก  ปลอดทอง 

 ๓๖๕ นายสมนึก  สมเพ็ชร 

 ๓๖๖ นายสมปราชญ  มุสิกรักษ 

 ๓๖๗ นายสมพงษ  คลองส่ังสอน 

 ๓๖๘ นายสมพงษ  จีระยา 

 ๓๖๙ นายสมพงษ  ทองนพ 

 ๓๗๐ นายสมพร  ขันตี 
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 ๓๗๑ นายสมพร  นามพิลา 

 ๓๗๒ นายสมพร  สังกะเพศ 

 ๓๗๓ นายสมพิศ  กงวัตร 

 ๓๗๔ นายสมศรี  นิสสัยดี 

 ๓๗๕ นายสมศักดิ์  ขวัญเมือง 

 ๓๗๖ นายสมศักดิ์  จงทวมกลาง 

 ๓๗๗ นายสมศักดิ์  พิทยพงศา 

 ๓๗๘ นายสมัย  เพียสังกะ 

 ๓๗๙ นายสมาน  เตียนตะนันท 

 ๓๘๐ นายสรรเสริญ  ชุมสุข 

 ๓๘๑ นายสราวุฒิ  ชางถม 

 ๓๘๒ นายสวง  โฮสูงเนิน 

 ๓๘๓ นายสหรัฐ  นิรันตสุข 

 ๓๘๔ นายสอาด  อินตาพรม 

 ๓๘๕ นายสัจจา  สัตตานุสรณ 

 ๓๘๖ นายสัญชัย  ชาญสมุห 

 ๓๘๗ นายสัญชัย  อึ้งรังษี 

 ๓๘๘ นายสัญญา  แกวอราม 

 ๓๘๙ นายสันต  พรหมลิกุล 

 ๓๙๐ นายสันติ  จันดีบาง 

 ๓๙๑ นายสันติภาพ  แสงออมสิน 

 ๓๙๒ นายสัมภาษณ  ศรีสมัย 

 ๓๙๓ นายสาคร  สุวรรณรัตน 

 ๓๙๔ นายสาทิต  ศรีประเสริฐ 

 ๓๙๕ นายสายัณห  แกวคํามูล 

 ๓๙๖ นายสายัณห  เอื้อละพันธ 

 ๓๙๗ นายสาโรจน  ปนกันทา 

 ๓๙๘ นายสํารง  สายสุยะ 

 ๓๙๙ นายสํารวย  ปทมธรรม 

 ๔๐๐ นายสําราญ  วงศทิพย 

 ๔๐๑ นายสําเริง  ใบยา 

 ๔๐๒ นายสําเริง  วงษปอม 

 ๔๐๓ นายสิทธิ์  แปงใจ 

 ๔๐๔ นายสิทธิชัย  ชัยวร 

 ๔๐๕ นายสิทธิชัย  พรมภักดี 

 ๔๐๖ นายสิทธิวุฒิ  รูประเสริฐ 

 ๔๐๗ นายสุกิจ  ราชเมืองขวาง 

 ๔๐๘ นายสุคนธ  วัชรเฉลิม 

 ๔๐๙ นายสุจิตร  แสงจันทร 

 ๔๑๐ นายสุจิตร  แกวกาศ 

 ๔๑๑ นายสุจิตร  วุฒิศักดิ์ 

 ๔๑๒ นายสุชาติ  กล่ินทองหลาง 

 ๔๑๓ นายสุชาติ  ออนดํา 

 ๔๑๔ วาที่รอยตรี  สุชาติ  อินแนน 

 ๔๑๕ นายสุชาย  ทานาฤทัย 

 ๔๑๖ นายสุเชษฐ  เพชรอินทร 

 ๔๑๗ นายสุดสาคร  จันปุม 

 ๔๑๘ นายสุทัศน  ตันติพันธุพิพัฒน 

 ๔๑๙ นายสุเทพ  นารอง 

 ๔๒๐ นายสุธรรม  เรืองชวย 

 ๔๒๑ นายสุนทร  มีสิงห 

 ๔๒๒ นายสุนันท  แสงสวาง 
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 ๔๒๓ นายสุพจน  สุระณี 

 ๔๒๔ นายสุพจน  เสาวกุล 

 ๔๒๕ นายสุพจน  อายมา 

 ๔๒๖ นายสุพรรณ  สมณะ 

 ๔๒๗ นายสุพล  มะลิวัลย 

 ๔๒๘ นายสุพัฒชัย  นาดี 

 ๔๒๙ นายสุพินท  บัวหลวง 

 ๔๓๐ นายสุภาพ  คงทวัน 

 ๔๓๑ นายสุมิตร  ปนใจ 

 ๔๓๒ นายสุรจิต  สุริยะจันทร 

 ๔๓๓ นายสุรทิน  แสนมี 

 ๔๓๔ นายสุรพงษ  สินสราง 

 ๔๓๕ นายสุรพร  พงศประเสริฐชัย 

 ๔๓๖ นายสุรพล  ชมภู 

 ๔๓๗ นายสุรพล  ชอผกา 

 ๔๓๘ นายสุรพล  ไตรพจน 

 ๔๓๙ นายสุรพันธ  วรรธนะภูติ 

 ๔๔๐ นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน 

 ๔๔๑ นายสุริยนต  คําลอย 

 ๔๔๒ นายสุริยา  ปะรินสารัมย 

 ๔๔๓ นายสุวรรณ  จงหวัง 

 ๔๔๔ นายสุวรรณ  ธุระแสง 

 ๔๔๕ นายสุวัจน  บรรเลง 

 ๔๔๖ นายสุวัฒน  ทองสุข 

 ๔๔๗ นายสุวันชัย  สิบหมู 

 ๔๔๘ นายสุวิทย  มรกต 

 ๔๔๙ นายสุวิทย  โลหวันทา 

 ๔๕๐ นายเสนห  คันธะวงศ 

 ๔๕๑ นายเสนห  ทองเกล้ียง 

 ๔๕๒ นายเสนีย  ฤทธิสุนทร 

 ๔๕๓ นายเสริม  จันทรพลอย 

 ๔๕๔ นายหลวน  ชวงโชติ 

 ๔๕๕ นายหวน  ทนงาน 

 ๔๕๖ นายอดุลย  เจะอาลี 

 ๔๕๗ นายอธิป  อุปมา 

 ๔๕๘ นายอนุชา  ยาอีด 

 ๔๕๙ นายอนุรักษ  สิงหเสนี 

 ๔๖๐ นายอภินันท  ศรีชูจิตร 

 ๔๖๑ นายอรรณพ  บรรจงเลิศ 

 ๔๖๒ นายอรรถพร  จินดามณี 

 ๔๖๓ นายอรรถพล  ปกกาเวสา 

 ๔๖๔ นายอราม  รัตนประดับ 

 ๔๖๕ นายอัครภูมิ  สมแสง 

 ๔๖๖ นายอาคม  สมคะเนย 

 ๔๖๗ นายอาวุธ  ธรรมวาโร 

 ๔๖๘ นายอํานวย  กอนทอง 

 ๔๖๙ นายอํานวย  สมสิงห 

 ๔๗๐ นายอํานวย  แออุดม 

 ๔๗๑ นายอํานาจ  เซงเซี่ยง 

 ๔๗๒ นายอําพน  ศิริคํา 

 ๔๗๓ นายอํามร  อินนุรักษ 

 ๔๗๔ นายอิทธิพล  เลิศพิชญเมธา 
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 ๔๗๕ นายอิทธิสุนทร  ขันทะสีมา 

 ๔๗๖ นายอินโต  บุญวงศ 

 ๔๗๗ นายอุดม  ราศรี 

 ๔๗๘ นายอุดม  ศรีทอง 

 ๔๗๙ นายอุดร  วงศใหญ 

 ๔๘๐ นายอุทัย  เมฆลา 

 ๔๘๑ นายอุทัย  สมรรถชัย 

 ๔๘๒ นายอุทัย  แสงแกว 

 ๔๘๓ นายเอกชัย  ทัศศิริ 

 ๔๘๔ นายเอกภาส  สุขสูงเนิน 

 ๔๘๕ นายเอกรัฐ  นาถ้ําทอง 

 ๔๘๖ นายเอนก  วงษคํา 

 ๔๘๗ นางสาวกมลวัลย  แสนบุณยพัฒน 

 ๔๘๘ นางกฤษณา  กันทะวังส 

 ๔๘๙ นางกฤษณา  คําหวาน 

 ๔๙๐ นางเกษศิรินทร  เกียรติสุทธากร 

 ๔๙๑ นางโกสุม  โยธาสอน 

 ๔๙๒ นางขวัญเรือน  ทัศนกิจ 

 ๔๙๓ นางไขแกว  วิบุญมา 

 ๔๙๔ นางเครือวัลย  พิพิธจันทร 

 ๔๙๕ นางจันทรจิรา  จินาวรณ 

 ๔๙๖ นางจันทรรัตน  เชิดชูงาม 

 ๔๙๗ นางสาวจารุณี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๙๘ นางจารุวรรณ  นภวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๔๙๙ นางจินตนา  โชติจันทึก 

 ๕๐๐ นางจิราภรณ  เขตแดน 

 ๕๐๑ นางสาวแจมจันทร  ทองภิรมย 

 ๕๐๒ นางฉวีวรรณ  นันทารมย 

 ๕๐๓ นางเฉลิมศรี  คลองสระบัว 

 ๕๐๔ นางสาวชญานิศ  เรียนทับ 

 ๕๐๕ นางชฎารัตน  กุดหอม 

 ๕๐๖ นางสาวชฏารัตน  เมฆเจริญ 

 ๕๐๗ นางชนิกา  ขันธนิยม 

 ๕๐๘ นางชนิดา  ศรีฮาตร 

 ๕๐๙ นางชนิดา  สีตะพงศ 

 ๕๑๐ นางชลอศรี  กกกล่ิน 

 ๕๑๑ นางชองมาศ  ทองพลับ 

 ๕๑๒ นางชาดา  ทั่งทอง 

 ๕๑๓ นางชีวัน  ศิริรัตน 

 ๕๑๔ นางชุลี  นิลยนารถ 

 ๕๑๕ นางฐิตาพร  วิฑูรยพันธ 

 ๕๑๖ นางสาวฐิติกานต  กลัมพสุต 

 ๕๑๗ นางณฐวรรณ  บัวแกว 

 ๕๑๘ นางณัฐฐิญา  กิตติวัชรพงษ 

 ๕๑๙ นางณัฐนันท  มังคละกนก 

 ๕๒๐ นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต 

 ๕๒๑ นางดวงใจ  วัฒนกุล 

 ๕๒๒ นางสาวดวงใจ  อินทกูล 

 ๕๒๓ นางดวงสมร  พฤฑฒิกุล 

 ๕๒๔ นางดาวหทัย  สาสิมมา 

 ๕๒๕ นางเต็มดวง  เวฬุวันใน 

 ๕๒๖ นางเตือนใจ  ทองวิจิตร 
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 ๕๒๗ นางทวี  ศรีสุธรรม 

 ๕๒๘ นางทิพยวรรณ  บุรินทร 

 ๕๒๙ นางธมลทัศน  ทัพพระจันทร 

 ๕๓๐ นางธัชกร  อินทรพานิช 

 ๕๓๑ นางธัญญลักษณ  แกวนุน 

 ๕๓๒ นางนงคราญ  พิมพโคตร 

 ๕๓๓ นางนงนุช  แตงทรัพย 

 ๕๓๔ นางนงนุช  โสภาภูมิ 

 ๕๓๕ นางสาวนพพร  พันธวงศ 

 ๕๓๖ นางนพมาศ  บุญญานุสนธิ์ 

 ๕๓๗ นางนพสร  เพชรรัตน 

 ๕๓๘ นางนภวรรณ  บัวสาย 

 ๕๓๙ นางนภาพร  กองวิเศษ 

 ๕๔๐ นางสาวนภาวรรณ  ราชเสน 

 ๕๔๑ นางนันทิชา  แปนหวย 

 ๕๔๒ นางนาฎยา  ศรีโพธิ์ 

 ๕๔๓ นางนิตยา  ดัดวงษ 

 ๕๔๔ นางนิตยา  รอดศรีนาค 

 ๕๔๕ นางสาวนิภาภัทร  เวียงวะลัย 

 ๕๔๖ นางนิ่มนวล  สิมะวัฒนะ 

 ๕๔๗ นางบรรจร  บุญจูบุตร 

 ๕๔๘ นางบานชื่น  คงเจริญ 

 ๕๔๙ นางบุญเพ็ง  สิงหศร 

 ๕๕๐ นางบุญสิตา  ประสารภักดิ์ 

 ๕๕๑ นางเบญจวรรณ  สิทธิตุน 

 ๕๕๒ นางประชิต  วิสมกา 

 ๕๕๓ นางประณีต  ศรีอินทร 

 ๕๕๔ นางสาวประทีป  จันทรจิระ 

 ๕๕๕ นางประทุม  มวงทอง 

 ๕๕๖ นางประทุมวัน  บัวเผียน 

 ๕๕๗ นางประภาภรณ  ไชยวัง 

 ๕๕๘ นางประเสริฐศรี  ศรีเจริญพันธ 

 ๕๕๙ นางปราณี  กองคํา 

 ๕๖๐ นางปราณี  ครองยุทธ 

 ๕๖๑ นางปราณี  สมบูรณ 

 ๕๖๒ นางปรียา  จิตตพงศ 

 ๕๖๓ นางปรียา  ศรประสิทธิ ์

 ๕๖๔ นางปาณิศา  วงกต 

 ๕๖๕ นางพรทิพย  ศรีสมโภชน 

 ๕๖๖ นางสาวพรพิมล  โตนิ่ม 

 ๕๖๗ นางพรเพ็ญ  กุลศิริ 

 ๕๖๘ นางพรเพ็ญ  ฑิตานุรักษ 

 ๕๖๙ นางพรรณวดี  วิทักษบุตร 

 ๕๗๐ นางพรศิริภัสร  เอี้ยงหมี 

 ๕๗๑ นางพัชรนันท  ปติเฉลิมโรจน 

 ๕๗๒ นางพัชรภรณ  ภูสวัสดิ์ 

 ๕๗๓ นางพัทมนัส  สบายสูงเนิน 

 ๕๗๔ นางพิมลรัตน  ใจบุญลือ 

 ๕๗๕ นางพุทธชาติ  นารีจันทร 

 ๕๗๖ นางเพทาย  พงษนาค 

 ๕๗๗ นางเพลินพิศ  กาศสกูล 

 ๕๗๘ นางไพรินทร  ประเสริฐสังข 
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 ๕๗๙ นางภัทรวดี  จินดาพันธ 

 ๕๘๐ นางภัทรา  วารสิทธิ์ 

 ๕๘๑ นางมณี  ขาวทอง 

 ๕๘๒ นางมณี  อิ่มสมบัติ 

 ๕๘๓ นางมณีจันทร  คํามุงคุณ 

 ๕๘๔ นางมยุรี  สิทธิดาง 

 ๕๘๕ นางมยุรี  แสนกลา 

 ๕๘๖ นางมัณฑนี  ไพรสารี 

 ๕๘๗ นางมาริน  สมคิด 

 ๕๘๘ นางสาวยวงเพชร  อิฐรัตน 

 ๕๘๙ นางยุพา  คุณชล 

 ๕๙๐ นางยุพิน  แยมประชา 

 ๕๙๑ นางสาวยุภาพร  วงศรัตนชัย 

 ๕๙๒ นางเย็นจิต  ออนพะไล 

 ๕๙๓ นางเยาวธิดา  ศักดิ์พงศสิงห 

 ๕๙๔ นางรวงทอง  พิมพกา 

 ๕๙๕ นางสาวระวีวรรณ  ไกรนิตย 

 ๕๙๖ นางรัตติยา  ขวัญคํา 

 ๕๙๗ นางสาวรัตนา  แสงสุย 

 ๕๙๘ นางรัตนาภรณ  สีสวาสดิ์ 

 ๕๙๙ นางรัติกาล  วงคภาคี 

 ๖๐๐ นางรุงทิพย  สะบาย 

 ๖๐๑ นางเรณู  ยอดอุดม 

 ๖๐๒ นางเรณู  ศรีกรินทร 

 ๖๐๓ นางสาวไรพร  ไชยโยธา 

 ๖๐๔ นางฤทัยทิพย  จุมพิศ 

 ๖๐๕ นางสาวลักขณา  ธาวุฒิสกุล 

 ๖๐๖ นางลัดดา  ศรีเพียงจันทร 

 ๖๐๗ นางลําเจิด  แกวขวัญไกร 

 ๖๐๘ นางลําไพ  ใจชวง 

 ๖๐๙ นางวรญาดา  เหลาเจษฎา 

 ๖๑๐ นางวรรณถวิล  ปดตาลาคะ 

 ๖๑๑ นางวราภรณ  สะอาดย่ิง 

 ๖๑๒ นางวรินทร  มั่งมูลอู 

 ๖๑๓ นางวัฒนา  รัตนวงค 

 ๖๑๔ นางวันเพ็ญ  กันธิมา 

 ๖๑๕ นางสาววันเพ็ญ  นอยเกิด 

 ๖๑๖ นางวาสนา  ชุมพล 

 ๖๑๗ นางวาสนา  ไชยานนท 

 ๖๑๘ นางวาสนา  บุญพรอมอาษา 

 ๖๑๙ นางวิเจียม  ประจง 

 ๖๒๐ นางสาววิภาดา  สุภานันท 

 ๖๒๑ นางวิไล  พาที 

 ๖๒๒ นางวิไลวรรณ  เมืองใจ 

 ๖๒๓ นางสาววิไลวรรณ  สีนา 

 ๖๒๔ นางวิสาข  ลิมังกูร 

 ๖๒๕ นางศยามล  จิตตางกูร 

 ๖๒๖ นางศรัญญา  เพ็ชรรักษ 

 ๖๒๗ นางศรีนวล  โชติดิลก 

 ๖๒๘ นางศรีสุดา  กันธวงศ 

 ๖๒๙ นางศันสนีย  เกษตรสินสมบัติ 

 ๖๓๐ นางศัลยา  สุวรรณ 
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 ๖๓๑ นางศิรฎา  ทิมประเสริฐ 

 ๖๓๒ นางศิริ  ตรีมรรค 

 ๖๓๓ นางศิริวรรณ  หวังดี 

 ๖๓๔ นางสมควร  ยุทธวิถี 

 ๖๓๕ นางสมคิด  นุมปราณี 

 ๖๓๖ นางสมจิตร  ทองอิสาณ 

 ๖๓๗ นางสมบัติ  สุวนานนท 

 ๖๓๘ นางสมมาส  วงษจันทรา 

 ๖๓๙ นางสมลักษณ  ฟกปอม 

 ๖๔๐ นางสมหมาย  อังศุศตพรรษ 

 ๖๔๑ นางสังวาลย  ฟองจันทร 

 ๖๔๒ นางสัมฤทธิ์  หมวดไธสง 

 ๖๔๓ นางสานิต  บุญปทุมพงศ 

 ๖๔๔ นางสายใจ  ปุญจุบัน 

 ๖๔๕ นางสายสมร  เขื่อนสิริมงคล 

 ๖๔๖ นางสาวสายสวาทดิ์  สงวนใจ 

 ๖๔๗ นางสําเนียง  ขันพิมล 

 ๖๔๘ นางสิริกร  พรหมไชยศรี 

 ๖๔๙ นางสาวสิริกาญจน  โภคทรัพย 

 ๖๕๐ นางสุกฤตา  วัฒนประคัลภ 

 ๖๕๑ นางสุกัญญา  กาสุริยะ 

 ๖๕๒ นางสุกัญญา  เนตรสุวรรณ 

 ๖๕๓ นางสุคณทิพย  ราชสีห 

 ๖๕๔ นางสุคนธ  โพชะราช 

 ๖๕๕ นางสุจิต  แหลมไธสง 

 ๖๕๖ นางสุจิตรา  โพนยะพันธ 

 ๖๕๗ นางสุจิตรา  สมบูรณพันธ 

 ๖๕๘ นางสุดใจ  คําเสียง 

 ๖๕๙ นางสุทธิพร  พรมวิชัย 

 ๖๖๐ นางสุนันท  สุธรรมฤทธิ์ 

 ๖๖๑ นางสุพัตรา  รักษณรงค 

 ๖๖๒ นางสุภัทรา  กรกระโทก 

 ๖๖๓ นางสุภา  ภูวนไท 

 ๖๖๔ นางสาวสุภารัตน  เทพอาจ 

 ๖๖๕ นางสุมาลี  ดีย่ิง 

 ๖๖๖ นางสุเมธา  คาระโก 

 ๖๖๗ นางเสาวนีย  ทับไทร 

 ๖๖๘ นางเสาวภา  อุสสาพันธ 

 ๖๖๙ นางเสาวลักษณ  นอยสระ 

 ๖๗๐ นางแสงจันทร  ย้ิมแยม 

 ๖๗๑ นางหนูพิศ  มูลเสน 

 ๖๗๒ นางอภิญญา  พรหมมีชัย 

 ๖๗๓ นางอรณี  มั่นดี 

 ๖๗๔ นางอรไท  อาจหาญ 

 ๖๗๕ นางสาวอรนุช  ดีมั่น 

 ๖๗๖ นางอรพิณ  ธรรมวัติ 

 ๖๗๗ นางอรภา  วัฒนินทร 

 ๖๗๘ นางสาวอรวรรณ  คงอภิรักษ 

 ๖๗๙ นางอรุณ  หนูผุด 

 ๖๘๐ นางอรุณี  ดอนจักร 

 ๖๘๑ นางอารมย  แสงกล่ิน 

 ๖๘๒ นางอารีย  จักรมานนท 
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 ๖๘๓ นางสาวอารีวรรณ  เดชดํารงคศักดิ์ 

 ๖๘๔ นางอําไพ  ศรีสาลี 

 ๖๘๕ นางสาวอุนเรือน  จรรยานะ 

 ๖๘๖ นางอุปการินทร  เคาแคน 

 ๖๘๗ นางอุไร  อรุณชัย 

 ๖๘๘ นางอุไรวรรณ  สัมฤทธินันท 

 ๖๘๙ นางอุษา  ทองแจง 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๘  ราย) 

 ๑ นายเฉลิมพล  ทองแยม 

 ๒ นายณัฐกมลวัสส  วิกัน 

 ๓ นายเดนพงษ  เวียงศรีพนาวัลย 

 ๔ นายธนาศักดิ์  คําจร 

 ๕ นายนิธิพันธ  เขงทอง 

 ๖ นายบรรจง  ชิณแสน 

 ๗ นายบรรพต  มีสุข 

 ๘ นายปฐมชาติ  ศรีเจริญจิตร 

 ๙ นายพจน  ลําพุทธา 

 ๑๐ วาที่รอยตรี  พลทิวา  ขจรฤทธิ์ 

 ๑๑ นายพิสิษฐ  เย็นใจ 

 ๑๒ นายมานิต  แกวพิบูลย 

 ๑๓ นายมาโนช  ระรวยรส 

 ๑๔ นายแยม  ดําปานรัตน 

 ๑๕ นายวัลลภ  จันทรงาม 

 ๑๖ นายวินัย  อินทอง 

 ๑๗ นายวุฒิศักดิ์  เพชรมีศรี 

 ๑๘ นายสมเดช  วองทั่ง 

 ๑๙ นายสังข  ทองแทงใหญ 

 ๒๐ นายสาธิต  ไชยวังษา 

 ๒๑ นายสายชล  เจริญพร 

 ๒๒ นายสํารอง  บุญสงเสริม 

 ๒๓ นายสุชิน  รักดีแข 

 ๒๔ นายสุธีร  ชัยประเดิมศักดิ์ 

 ๒๕ นายสุบรรณ  รักษทอง 

 ๒๖ นายสุรสร  กุลวงษ 

 ๒๗ นายเสนีย  อรรคชัย 

 ๒๘ นายอดิศักดิ์  คําสงค 

 ๒๙ นายอภัย  เคนาอุประ 

 ๓๐ นางกมลวรรณ  เกิดแสง 

 ๓๑ นางสาวกรองแกว  จันทรเอียง 

 ๓๒ นางกัลยา  สวางอารมย 

 ๓๓ นางคําตัน  บุญกาญจน 

 ๓๔ นางจรัสศรี  คําภีรสิงห 

 ๓๕ นางสาวจริยา  โลหะ 

 ๓๖ นางจิตลัดดา  คงอําพล 

 ๓๗ นางสาวชรินทร  เนตรแกว 

 ๓๘ นางชลิดา  จันตะโมกข 

 ๓๙ นางสาวชาลินี  ศรีนพรัตน 

 ๔๐ นางณัฐนันท  อุทัยชัย 

 ๔๑ นางณัฐมนตร  สกุลชน 

 ๔๒ นางสาวธนนันท  ศรีสุวะ 
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 ๔๓ นางนงลักษณ  วันเพ็ญ 

 ๔๔ นางนัยนา  กมลมุณีรัตน 

 ๔๕ นางนัสสุดา  เสนารักษ 

 ๔๖ นางนิตยา  บุญทองเสน 

 ๔๗ นางนิภาพร  คานทอง 

 ๔๘ นางเนาวรัตน  แกวแจง 

 ๔๙ นางบุปผาพรรณ  ไชยฤกษ 

 ๕๐ นางปรารถนา  แกวพรอม 

 ๕๑ นางปรียาภรณ  พรหมบุตร 

 ๕๒ นางปุณยนุช  เนตรนอย 

 ๕๓ นางเปรมฤดี  ศิลานิล 

 ๕๔ นางพงษลัดดา  โพธิเสน 

 ๕๕ นางสาวพรทิพย  เริงธรรม 

 ๕๖ นางสาวพรพรรณ  เกริกเบญจธรรม 

 ๕๗ นางสาวเพทาย  เดชเพชร 

 ๕๘ นางสาวมยุรี  บุญญาเสนียกุล 

 ๕๙ นางราตรี  แสงทอง 

 ๖๐ นางโรซานา  สือนิ 

 ๖๑ นางสาวละคร  มูลแวง 

 ๖๒ นางลัดดาวรรน  โอนแกว 

 ๖๓ นางวรรณนภา  คงเคว็จ 

 ๖๔ นางสาววรวรรณ  อังกสิทธิ์ 

 ๖๕ นางวราภรณ  วิลาศรี 

 ๖๖ นางวันทนีธ  ชั้นสูง 

 ๖๗ นางสาววารีทิพย  อินทวิพันธุ 

 ๖๘ นางวีนา  ทวีสัตย 

 ๖๙ นางศรีพรรณ  อุประหนอง 

 ๗๐ นางศิริเพ็ญ  คชภักดี 

 ๗๑ นางศิลิล  โภคา 

 ๗๒ นางสาวสมจิต  บุทธิจักร 

 ๗๓ นางสมถวิล  ทาสมบูรณ 

 ๗๔ นางสาวสมนิตย  เหล็กอุนวงษ 

 ๗๕ นางสมปอง  บํารุงวัตร 

 ๗๖ นางสิริลักษณ  นอยเคียง 

 ๗๗ นางสุชาวดี  รัตนเศรณี 

 ๗๘ นางสาวสุภัทตา  สินไชย 

 ๗๙ นางสุภาวดี  ชํานิงาน 

 ๘๐ นางสาวสุรัชนา  พิชญานนท 

 ๘๑ นางโสภา  ยอดเกล้ียง 

 ๘๒ นางสาวหฤทัย  ซอกาญจน 

 ๘๓ นางสาวอนุธิดา  วชิรวัฒนา 

 ๘๔ นางอมรรัตน  กุลเลียบ 

 ๘๕ นางอัจฉรา  บุญนิยม 

 ๘๖ นางสาวอัจฉรา  สุขสมบูรณ 

 ๘๗ นางสาวอาภรณ  อรุณศิริโชค 

 ๘๘ นางอุราวรรณ  ภูเพ็ชร 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๘๒  ราย) 

 ๑ นายกฤษดา  ดาวัลย 

 ๒ นายกําธร  สาสุธรรม 

 ๓ นายเกียรติศักดิ์  อาจหาญ 

 ๔ นายจิตรกรณ  บุญมาศรี 
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 ๕ นายเจษฎา  กาพยไชย 

 ๖ นายชัชวาลย  ล้ิมประสิทธิศักดิ์ 

 ๗ นายชัยธวัช  ชูศรี 

 ๘ นายชัยยุทธ  ทองชัย 

 ๙ นายชินวัส  สวางแจง 

 ๑๐ นายเชิดชัย  เย็นสุขศิริ 

 ๑๑ นายซุฟเฟยน  สะอะ 

 ๑๒ นายโซฟน  ระเดนอาหมัด 

 ๑๓ นายณัฐวรรธ  เผาภูธร 

 ๑๔ นายเดชา  ศรีเชียงสา 

 ๑๕ นายติณณปรัชย  วงศจิตธรรม 

 ๑๖ นายไตรรงค  ชาญพิชิต 

 ๑๗ นายถาวร  หลักคํา 

 ๑๘ นายทรงกลด  วีระเสถียร 

 ๑๙ นายธนบดี  โคตรชนะ 

 ๒๐ นายธนากร  โปทิกําชัย 

 ๒๑ นายธเรศ  ไขมุกข 

 ๒๒ นายธวัช  ปานศรีทอง 

 ๒๓ นายธานินทร  ภูติโส 

 ๒๔ นายธิติพัทธ  ชัญถาวร 

 ๒๕ นายธีรวิทย  ทองวรณ 

 ๒๖ นายนฤดม  สุริยตัน 

 ๒๗ นายนิกร  ชิดเชื้อ 

 ๒๘ นายนิติ  จันขุน 

 ๒๙ นายนิพิจ  พินิจผล 

 ๓๐ นายบุญมี  บัวงาม 

 ๓๑ นายประคอง  ศิลลา 

 ๓๒ นายประจักษ  เทพคุณ 

 ๓๓ นายประดิษฐ  เจริญสุข 

 ๓๔ นายประสาธน  แกวโพนงาม 

 ๓๕ นายปยะวัฒน  ปาระภา 

 ๓๖ นายพงษศักดิ์  ใจงาม 

 ๓๗ นายพงษศักดิ์  แดงปง 

 ๓๘ นายพรชัย  ทุราช 

 ๓๙ นายพันธนู  ใจกวาง 

 ๔๐ นายพันธุเสนห  เปรมสัย 

 ๔๑ นายภควรรณ  ชัยรัตนเมธี 

 ๔๒ นายภิมลชัย  ณ  ตะกั่วทุง 

 ๔๓ นายภูมินทร  จันทพิมล 

 ๔๔ นายยงยศ  ชวยบุญ 

 ๔๕ นายยุทธนา  ชมโคกกรวด 

 ๔๖ นายโยธี  เปลงขํา 

 ๔๗ นายราเมศ  จําศิลป 

 ๔๘ นายเรวัต  พรมสาสน 

 ๔๙ นายเริงชัย  ดวงแวว 

 ๕๐ นายแรงราม  พลจันทร 

 ๕๑ นายวรพจน  สุวจิตตานนท 

 ๕๒ นายวิศรุต  ตุยศักดา 

 ๕๓ นายวิษณุ  คําพินิจ 

 ๕๔ นายวีรพันธุ  นิลวัตร 

 ๕๕ นายแวยีดิง  แวสะมาแอ 

 ๕๖ นายศตนัน  พรรณอภัยพงศ 
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 ๕๗ นายศักดิ์ชาย  บุญญาทวี 

 ๕๘ นายศุภกฤต  การวรรณี 

 ๕๙ วาที่รอยโท  สกุลไชย  ขําประถม 

 ๖๐ นายสงกา  ปราชม 

 ๖๑ นายสมชาย  พรุเพชรแกว 

 ๖๒ นายสมบัติ  ทนงจิตรไพศาล 

 ๖๓ นายสมเพชร  ยอดออน 

 ๖๔ นายสมภรณ  โทวันนัง 

 ๖๕ นายสมยศ  เอี่ยมใบพฤกษ 

 ๖๖ นายสรณรงค  ประทุมนันท 

 ๖๗ นายสอง  โสมเกษตรินทร 

 ๖๘ นายสันติ  มณีออน 

 ๖๙ นายสัมฤทธิ์  เทวะภูมิ 

 ๗๐ นายสุทธิเดช  ทองมาก 

 ๗๑ นายสุทธิวิทย  ศรีสุวรรณ 

 ๗๒ นายสุภาพ  เมธาอนันตกุล 

 ๗๓ นายสุรวุฒิ  เสารพูล 

 ๗๔ นายเสริมพงษ  พงษพิกุล 

 ๗๕ นายหมัดซากี  บินยูโซะ 

 ๗๖ นายองอาจ  แผนแกว 

 ๗๗ นายอนิวรรตน  บุตรวิไล 

 ๗๘ นายอนุรักษ  ชูเจริญ 

 ๗๙ นายอภิชน  อินทรชูพงษ 

 ๘๐ นายอภิสิทธิ์  มุกดารัตน 

 ๘๑ นายอับดะห  มามะ 

 ๘๒ นายอับดุลฮาฟซ  สะตีมือมะ 

 ๘๓ นายอารีฟ  มหัศนียนนท 

 ๘๔ นายอิบรอฮิม  เจะเละ 

 ๘๕ นายเอกนรินทร  หลินเภอ 

 ๘๖ นายฮาเซม  ดอเลาะ 

 ๘๗ นางกนกกร  แกวทอง 

 ๘๘ นางสาวกมลลักษณ  ดิษยนันท 

 ๘๙ นางกรรณิกา  ดวงพรม 

 ๙๐ นางสาวกรรณิการ  ทองมวล 

 ๙๑ นางสาวกรองกาญจน  กาญจนวิบูลย 

 ๙๒ นางกฤษณา  กุประดิษฐ 

 ๙๓ นางกัณฑิมา  คงเพชรศักดิ์ 

 ๙๔ นางกันยากร  เพชรรัตน 

 ๙๕ นางสาวกัลยา  ไชยคําแดง 

 ๙๖ นางสาวกาญจนา  อังคุลี 

 ๙๗ นางกาญจนาภรณ  พรรณกมลกุล 

 ๙๘ นางสาวกิตติวรรณ  ทวิสุวรรณ 

 ๙๙ นางสาวเกณฑฤดี  ศรีสําราญ 

 ๑๐๐ นางเกยูร  จารุรัตนพงศ 

 ๑๐๑ นางสาวเกศรินทร  ถาคําติ๊บ 

 ๑๐๒ นางสาวขจิตรา  โผดโผน 

 ๑๐๓ นางขนิษฐา  บุญสม 

 ๑๐๔ นางขวัญกมล  จันทรมาทอง 

 ๑๐๕ นางสาวเขมจิรา  สุทธิ 

 ๑๐๖ นางสาวจรรยา  ทุกขจาก 

 ๑๐๗ นางสาวจรัญญา  เพียซาย 

 ๑๐๘ นางสาวจริญญา  สมบัติทิพย 
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 ๑๐๙ นางจันทนา  หมัดหลี 

 ๑๑๐ นางจําเนียร  สุทธิศาสตรสกุล 

 ๑๑๑ นางสาวจิตตนันท  แกวมณีสุข 

 ๑๑๒ นางสาวจิตติมา  ภูมิไชยโชติ 

 ๑๑๓ นางจินตนา  ดุลยพัชร 

 ๑๑๔ นางจินตนา  ศรีชู 

 ๑๑๕ นางจิราพงษ  พันทะชุม 

 ๑๑๖ นางสาวจีรนันท  ไทยสุชาติ 

 ๑๑๗ นางสาวจีระนันท  พุทธสอน 

 ๑๑๘ นางจุฑาทิพย  ศิริสืบ 

 ๑๑๙ นางสาวจุฑารัตน  สุวรรณคีรีขันธ 

 ๑๒๐ นางสาวจุฬาภรณ  นกสกุล 

 ๑๒๑ นางสาวจุฬาลักษณ  มลิวัลย 

 ๑๒๒ นางเจตนพนิตสา  สิทธิหาโคตร 

 ๑๒๓ นางสาวชนัญญา  พันจีบ 

 ๑๒๔ นางชมัยพร  โยนกนา 

 ๑๒๕ นางสาวชวนคนึง  วรัจฉรียกุล 

 ๑๒๖ นางชาลิสา  โกญจนาท 

 ๑๒๗ นางสาวโชตนา  ล่ิมสอน 

 ๑๒๘ นางซูไรดา  สือนิ 

 ๑๒๙ นางสาวฐิตาภรณ  ชาลี 

 ๑๓๐ นางสาวฐิตินันท  เนื้อนอย 

 ๑๓๑ นางสาวฐิติมา  กลางจิตร 

 ๑๓๒ นางสาวณะที  นาหวยลอม 

 ๑๓๓ นางสาวณัชชา  ล้ีวิศิษฏพัฒนา 

 ๑๓๔ นางณัฐกาญจน  ศรีวะรมย 

 ๑๓๕ นางสาวณัฐธภา  ศิริมาก 

 ๑๓๖ นางณัฐนันท  กันตุม 

 ๑๓๗ นางณัฐพร  โคตรพรม 

 ๑๓๘ นางณิชกานต  จิตหาญ 

 ๑๓๙ นางสาวดวงฤทัย  ธรรมอนันต 

 ๑๔๐ นางสาวทัศพร  คําสีทา 

 ๑๔๑ นางสาวทิพยธญา  รอดพล 

 ๑๔๒ นางสาวทิพยอุษา  พิมนาค 

 ๑๔๓ นางสาวทิพรัตน  สันติเสรีวงศ 

 ๑๔๔ นางเทวี  ดีอวม 

 ๑๔๕ นางสาวธญขวัญ  ชาติวงศ 

 ๑๔๖ นางธัญญรวี  ธนศิริพูลภัทร 

 ๑๔๗ นางธัญญรัตน  ปาระมี 

 ๑๔๘ นางสาวธัญญลักษณ  พลีพูล 

 ๑๔๙ นางธัญนิชา  ตุมทองกุลธร 

 ๑๕๐ นางสาวธิดารัฐ  ธารพันธุ 

 ๑๕๑ นางธิติมา  เกิดเนตร 

 ๑๕๒ นางสาวธีรชยา  สาวะรก 

 ๑๕๓ นางสาวนคร  คมกลา 

 ๑๕๔ นางสาวนงคเยาว  เหลาคนคา 

 ๑๕๕ นางนงคลักษณ  เสนาไทย 

 ๑๕๖ นางนงเยาว  สิงหลอ 

 ๑๕๗ นางนงลักษณ  แสนบัวผัน 

 ๑๕๘ นางสาวนพเกลา  ดวงหิรัญภักดี 

 ๑๕๙ นางนพวรรณ  ปราสาทหินพิมาย 

 ๑๖๐ นางนฤมล  พลับพลา 
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 ๑๖๑ นางสาวนฤมล  พุกพิกุล 

 ๑๖๒ นางสาวนันทยา  ลัดกลาง 

 ๑๖๓ นางสาวนันทวัน  ทองเบ็ญญ 

 ๑๖๔ นางสาวนันทวัน  วัฒนา 

 ๑๖๕ นางสาวนันทา  เพราะทอง 

 ๑๖๖ นางนันทิดา  สินสายไทย 

 ๑๖๗ นางนันทิยา  ศรีทัดจันทา 

 ๑๖๘ นางนัยนา  คนครอง 

 ๑๖๙ นางนัสรีน  บากา 

 ๑๗๐ นางสาวนารีรัตน  สุขยานุดิษฐ 

 ๑๗๑ นางน้ําเย็น  ศิริพัฒน 

 ๑๗๒ นางนิตยา  เจนจบ 

 ๑๗๓ นางนิตยา  ยงประเดิม 

 ๑๗๔ นางสาวนิตยา  เย็นตั้ง 

 ๑๗๕ นางสาวนิตยา  อุปชฌาย 

 ๑๗๖ นางสาวนิภา  สงฤทธิ์ 

 ๑๗๗ นางสาวนุชนารถ  ดีพันธุ 

 ๑๗๘ นางสาวนูรยานี  สามะอาลี 

 ๑๗๙ นางเนตรพรรณี  สิงหทอง 

 ๑๘๐ นางสาวบังเอิญ  แกวพระโต 

 ๑๘๑ นางบํารุงรัทย  ขันทอง 

 ๑๘๒ นางสาวบุษราภรณ  เพ็ชรมณี 

 ๑๘๓ นางสาวปนัดดา  ทิพยะรัตน 

 ๑๘๔ นางสาวประภาพร  ทองสวาง 

 ๑๘๕ นางสาวปรางทิพย  บุญกลํ่า 

 ๑๘๖ นางสาวปทมาภรณ  ติดทะ 

 ๑๘๗ นางสาวปาจรีย  โคตรบัญชา 

 ๑๘๘ นางสาวพจนีย  พิมพมหา 

 ๑๘๙ นางพรรณี  พิมพพันธ 

 ๑๙๐ นางสาวพรรณี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๙๑ นางสาวพัชดา  ถือกลา 

 ๑๙๒ นางสาวพัชนีกุล  บุญแสง 

 ๑๙๓ นางสาวพันธิวา  พรมเพียงชาง 

 ๑๙๔ นางเพชรี  บุญทวี 

 ๑๙๕ นางสาวเพ็ญประภา  ทิพพิลา 

 ๑๙๖ นางสาวภัทรมาศ  พานพุม 

 ๑๙๗ นางสาวภารณี  กฤษฎาเรืองศรี 

 ๑๙๘ นางสาวมยุรี  ประกอบแสง 

 ๑๙๙ นางมยุเรศ  ทองสุข 

 ๒๐๐ นางมัฑนา  ธรรมใจ 

 ๒๐๑ นางสาวมัณฑนา  กมลมุนีโชติ 

 ๒๐๒ นางสาวมาลินี  สังเวียนวงศ 

 ๒๐๓ นางสาวมีนา  เพ็งเจริญ 

 ๒๐๔ นางสาวเมตตา  ชนะกุล 

 ๒๐๕ นางสาวเมธินี  กีรเกียรติ 

 ๒๐๖ นางยอดขวัญ  สามะ 

 ๒๐๗ นางสาวรติกร  เพชรรัตน 

 ๒๐๘ นางรวิสรา  นรินญา 

 ๒๐๙ นางรอกีเยาะ  วามะ 

 ๒๑๐ นางสาวรัชนีวรรณ  สุขเจริญดี 

 ๒๑๑ นางสาวรัตติญา  งามระบํา 

 ๒๑๒ นางรัตติยา  ฐิติสมบูรณ 
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 ๒๑๓ นางสาวรัตนา  จันทรแกว 

 ๒๑๔ นางสาวรัตนา  ทองนุม 

 ๒๑๕ นางสาวรัตนาพร  เลิศชู 

 ๒๑๖ นางรัติกาล  รัตนา 

 ๒๑๗ นางสาวเรณุดา  หอมชะเอม 

 ๒๑๘ นางสาวโรสนานี  แวมามะ 

 ๒๑๙ นางสาวลาวัณย  สังขวัดชุม 

 ๒๒๐ นางวรรณรัตน  อารียวงษ 

 ๒๒๑ นางสาววราภรณ  จอมทิพย 

 ๒๒๒ นางวราภรณ  ผ้ึงปาน 

 ๒๒๓ นางสาววะรีรัตน  สายันเกณะ 

 ๒๒๔ นางวัชรา  โตย่ิงสิริกุล 

 ๒๒๕ นางสาววัชรี  ดวงแกว 

 ๒๒๖ นางสาววาริศา  กมลรัตน 

 ๒๒๗ นางสาววิชชุลดา  จันทรตระกูล 

 ๒๒๘ นางสาววิมลรัตน  ออนอก 

 ๒๒๙ นางวิลัย  นันทา 

 ๒๓๐ นางวิลาวัลย  ประดู 

 ๒๓๑ นางวิไลพร  โพธิพฤกษ 

 ๒๓๒ นางวิไลรัตน  ไตรไทยธีระ 

 ๒๓๓ นางวิไลวรรณ  หลาแหลง 

 ๒๓๔ นางสาววิษากรานต  ตุนทอง 

 ๒๓๕ นางสาวศิรินทิพย  บุษราคัมวดี 

 ๒๓๖ นางสาวศิริรัตน  ตุมโท 

 ๒๓๗ นางสาวศิริลักษณ  ศรีสังขงาม 

 ๒๓๘ นางสาวศิวพร  ปนแกว 

 ๒๓๙ นางสาวศุภลักษณ  แพงไธสงค 

 ๒๔๐ นางสาวสมใจ  พันธุพิทยแพทย 

 ๒๔๑ นางสมศรี  วิไลประสงค 

 ๒๔๒ นางสาวสมีนูรวานีตา  มะแด 

 ๒๔๓ นางสินันตธร  อุดมญาติ 

 ๒๔๔ นางสิริกร  ถิ่นพังงา 

 ๒๔๕ นางสิริพร  จันทนเกษร 

 ๒๔๖ นางสิริรัตน  รองเดช 

 ๒๔๗ นางสาวสุกัญญา  เพ็งศรี 

 ๒๔๘ นางสาวสุจิตรา  นิธิยานันท 

 ๒๔๙ นางสาวสุดสวาท  ชูศิลป 

 ๒๕๐ นางสาวสุดาจิต  จิตลดาพร 

 ๒๕๑ นางสาวสุทิน  หิรัญออน 

 ๒๕๒ นางสุทิพย  นาคเทวัญ 

 ๒๕๓ นางสาวสุธาสินี  สุริยะ 

 ๒๕๔ นางสุนันทา  ชายสวัสดิ์ 

 ๒๕๕ นางสุพัตรา  พันธุชิน 

 ๒๕๖ นางสุภร  ตรีสวัสดิ์วงษ 

 ๒๕๗ นางสุภาชินี  ธนูศิลป 

 ๒๕๘ นางสาวสุภาพร  พงษโพธิ์เจริญ 

 ๒๕๙ นางสุริวัลย  เจริญรัตน 

 ๒๖๐ นางสาวเสาวคนธ  นุสติ 

 ๒๖๑ นางเสาวณีย  พูลแยม 

 ๒๖๒ นางเสาวภา  คงหอม 

 ๒๖๓ นางสาวเสาวภา  แชมชื่น 

 ๒๖๔ นางสาวแสงดาว  สมใจ 
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 ๒๖๕ นางสาวหทัยชนก  สุขเปยม 

 ๒๖๖ นางสาวไหมอุมา  บัวแกว 

 ๒๖๗ นางสาวอธิฐาน  ชวยหนู 

 ๒๖๘ นางสาวอนงค  พยัคฆัยหพล 

 ๒๖๙ นางอรจิรา  มุงดี 

 ๒๗๐ นางสาวอรชา  วงศาโรจน 

 ๒๗๑ นางอรณัส  การสรรพ 

 ๒๗๒ นางอรทัย  จันทรทอง 

 ๒๗๓ นางอรวรรณ  หวานดี 

 ๒๗๔ นางอรอนงค  สารโมฬี 

 ๒๗๕ นางสาวอริยพร  เซงซิ้ว 

 ๒๗๖ นางสาวอริสรา  ภูเดนผา 

 ๒๗๗ นางสาวอรุณี  นิคงรัมย 

 ๒๗๘ นางสาวออนศรี  บรรคุเนิน 

 ๒๗๙ นางสาวอัมรา  ภัทรขวัญ 

 ๒๘๐ นางสาวอาภรณ  รัตนพิบูลย 

 ๒๘๑ นางสาวอาภาภรณ  ชูเกียรติศิริ 

 ๒๘๒ นางฮาฟซา  เมาะมิง 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๐๔  ราย) 

 ๑ นายกิตติพงษ  สันติเสวีกุล 

 ๒ นายเกียรติศักดิ์  เกอะประสิทธิ์ 

 ๓ นายฉัตรชัย  นาออม 

 ๔ นายเฉลิมพน  ทวีผล 

 ๕ นายชัชวาลย  กลไกล 

 ๖ นายชัยดิษฐ  ค่ําอํานวย 

 ๗ นายชายแดน  ภาวะโคตร 

 ๘ นายชํานาญวิทย  ทินวงค 

 ๙ นายชูพงศ  ธนะไพศาขมาส 

 ๑๐ นายซูลกอรนัยน  มะลี 

 ๑๑ นายญันยงค  ปลองออน 

 ๑๒ นายณรงค  ทาขาว 

 ๑๓ นายณรงค  ภัทรขวัญ 

 ๑๔ นายณัฏฐพร  บุณยัษเฐียร 

 ๑๕ นายดนัย  ตรวจงูเหลือม 

 ๑๖ นายดนัย  ทองงอก 

 ๑๗ นายดํารัส  ออนทรวง 

 ๑๘ นายตุลย  ทิพยจันทร 

 ๑๙ นายถวัลย  สามทอง 

 ๒๐ นายทวีปกรณ  บุญวรนุช 

 ๒๑ นายธนภูมิ  มีธรรม 

 ๒๒ นายนฤเทพ  บุญเรืองขาว 

 ๒๓ นายนิรันดร  แกวรัตน 

 ๒๔ นายบัญชา  เกิดลอง 

 ๒๕ นายปฐมพงษ  โนนไธสง 

 ๒๖ นายปรเมศวร  วีระโสภณ 

 ๒๗ นายประทีป  จันทรวรพิพัฒน 

 ๒๘ นายพันวิทย  ศรีสังขงาม 

 ๒๙ นายพิษณุ  โกมล 

 ๓๐ นายภูรินันท  ศรีรัตน 

 ๓๑ นายยุทธการ  กองวงค 

 ๓๒ นายยุพรัตน  จงเพียร 
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 ๓๓ นายวรพจน  ทองรอด 

 ๓๔ นายวัชระ  ทองสุขนอก 

 ๓๕ นายวิจิตร  อาจสอน 

 ๓๖ นายวิชาญ  นิมาลา 

 ๓๗ นายวิชิต  ใจเฉื่อย 

 ๓๘ นายวิทยา  ขันติยู 

 ๓๙ นายวิทยา  โคตรรักษา 

 ๔๐ นายวิโมกษ  พรหมทอง 

 ๔๑ นายวิระชัย  ถือทอง 

 ๔๒ นายวิรัตน  นาคเอี่ยม 

 ๔๓ นายสนธยา  อินทรชื่น 

 ๔๔ นายสมชาย  กันธะวงค 

 ๔๕ นายสมปอง  เพชรทอง 

 ๔๖ นายสรายุทธ  สีนารอด 

 ๔๗ นายสาชล  เตรียมมหาเกษม 

 ๔๘ นายสุกิติ์  วงศโดยหวัง 

 ๔๙ นายสุชาติ  ทองมาก 

 ๕๐ นายสุเมต  ประจงจิตร 

 ๕๑ นายสุรเชษฐ  อยูสวัสดิ์ 

 ๕๒ นายสุราษฎร  แกวอารี 

 ๕๓ นายสุริยา  ศรีนาโค 

 ๕๔ นายเสกสัณห  ชูสินธ 

 ๕๕ นายอดิสรณ  ลาภพระแกว 

 ๕๖ นายอนันต  ศรีหงษ 

 ๕๗ นายอนุพนธ  มูลตุย 

 ๕๘ วาที่รอยตรี  อโนทัย  เกื้อปญญา 

 ๕๙ นายอรุณ  อิ่นแกวเครือ 

 ๖๐ นายอลงกต  อุทัยธนกิจ 

 ๖๑ นายอามัด  สาและเนาะ 

 ๖๒ นายอารีย  โสะสันสะ 

 ๖๓ นายอุทาน  พันธณวงค 

 ๖๔ นายเอกพล  ทิพชัย 

 ๖๕ นายเอกราช  เชื้อทอง 

 ๖๖ นางสาวกชพร  สุนันตะ 

 ๖๗ นางสาวกนกทิพย  กันธา 

 ๖๘ นางสาวกนกวรรณ  วชิรบรรจง 

 ๖๙ นางสาวกมลนัทธ  ชูเซง 

 ๗๐ นางสาวกฤษณา  เพราะขุนทด 

 ๗๑ นางกัญญาณัฐ  ขุลิดี 

 ๗๒ นางกัลยกร  ศุภโกศล 

 ๗๓ นางสาวกาญจนา  เรียงเล็กจํานงค 

 ๗๔ นางสาวเกษร  ศิริโยธา 

 ๗๕ นางสาวขนิษฐา  พวงจําปา 

 ๗๖ นางขวัญดาว  กาศวิเศษ 

 ๗๗ นางสาวเครือมาส  ดิษโร 

 ๗๘ นางสาวจตุรพร  ปวนปนคํา 

 ๗๙ นางสาวจริยา  นิยมพาณิช 

 ๘๐ นางสาวจริยา  สุวรรณรัตน 

 ๘๑ นางจารุรัตน  ใจการ 

 ๘๒ นางสาวจารุวรรณ  บุบผามะตะนัง 

 ๘๓ นางสาวจิรนันท  เดิมหมวก 

 ๘๔ นางจิราพร  มูลบานดง 
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 ๘๕ นางสาวจุรีรักษ  บุญชู 

 ๘๖ นางสาวฉัตรแกว  จันทรคง 

 ๘๗ นางสาวชวนพิศ  พ่ึงพิพัฒน 

 ๘๘ นางสาวชวิศา  สุริยา 

 ๘๙ นางสาวชุติมา  อธิคมธร 

 ๙๐ นางสาวเชาวนี  โคมแกว 

 ๙๑ นางโซเฟย  เพ็งเทพ 

 ๙๒ นางสาวฌามา  รื่นรมย 

 ๙๓ นางสาวณัฐินี  คงสุข 

 ๙๔ นางสาวดวงกมล  ศรีสกุล 

 ๙๕ นางสาวดวงกมล  อภิรัตนวงศ 

 ๙๖ นางทิพยมณฑา  แปนเกิด 

 ๙๗ นางสาวทิพากร  เอี่ยวสิโป 

 ๙๘ นางสาวเทวา  คํากลอง 

 ๙๙ นางสาวธนันรดา  เทียนทอง 

 ๑๐๐ นางสาวธัญลักษณ  นิ่มนุย 

 ๑๐๑ นางธิดารัตน  เพ็งคําศรี 

 ๑๐๒ นางนงลักษณ  เพชรสะแก 

 ๑๐๓ นางสาวนนิดา  คุปตกาญจนากุล 

 ๑๐๔ นางนันทริยา  สุวรรณลอม 

 ๑๐๕ นางสาวนันธิดา  ไผตะคุ 

 ๑๐๖ นางสาวนิยะดา  มุสิกา 

 ๑๐๗ นางเนาวรัตน  ทิพสุวรรณ 

 ๑๐๘ นางสาวบังอร  แสนศรี 

 ๑๐๙ นางปฏิญญา  ทองสนิท 

 ๑๑๐ นางสาวปภสร  อินตะไชย 

 ๑๑๑ นางสาวประทุมวัน  เสารประโคน 

 ๑๑๒ นางประภัสสร  แสนออน 

 ๑๑๓ นางปาลิน  นวลศรีทอง 

 ๑๑๔ นางสาวปยนันท  บุญสราง 

 ๑๑๕ นางสาวปยะมาส  สังขชัย 

 ๑๑๖ นางปยะวรรณ  โหงวสกุล 

 ๑๑๗ นางพจนา  โกบาน 

 ๑๑๘ นางสาวพรปวีณ  สันธิ 

 ๑๑๙ นางสาวพรพิณ  พิมพสุรินทร 

 ๑๒๐ นางสาวพรพิมล  ศิริการ 

 ๑๒๑ นางพรรณี  จันทรสืบ 

 ๑๒๒ นางสาวพรรณี  ใยมณี 

 ๑๒๓ นางสาวพิกุล  ลวดทรง 

 ๑๒๔ นางสาวพิมพจิต  ชาญประโคน 

 ๑๒๕ นางสาวพีรยา  บกหมื่นไวย 

 ๑๒๖ นางสาวเพ็ญแข  จีราระรื่นศักดิ์ 

 ๑๒๗ นางสาวไพรินทร  เรืองศรี 

 ๑๒๘ นางสาวภาณุมาศ  หมดมลทิน 

 ๑๒๙ นางสาวมณวิภา  เพ็ชรักษ 

 ๑๓๐ นางสาวมนทิพ  วรรณทรัพยศิริ 

 ๑๓๑ นางสาวมลฤดี  ชัยเดช 

 ๑๓๒ นางสาวมาลินี  จันวรรณ 

 ๑๓๓ นางมาลี  เรืองสวัสดิ์ 

 ๑๓๔ นางสาวรอฮยาตี  หะยีสาอุ 

 ๑๓๕ นางระเบียบ  นาไชยเวศน 

 ๑๓๖ นางสาวรัชนี  เทพสถิตย 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๓๗ นางสาวรัชนี  นิลละออ 

 ๑๓๘ นางรัชนีวรรณ  เปงพรม 

 ๑๓๙ นางรัตนาวรรณ  คําลนธนิสรกุล 

 ๑๔๐ นางสาวรุงทิวา  รักษาแกว 

 ๑๔๑ นางสาวรุงทิวา  วงศรักษงาน 

 ๑๔๒ นางสาวรุงลัดดา  บุญทรง 

 ๑๔๓ นางสาวรุจิรัตน  วงษจันทรแดง 

 ๑๔๔ นางรุสลีนา  เนื้อออน 

 ๑๔๕ นางสาวเริงขวัญ  สุริยะปน 

 ๑๔๖ นางสาวลักษณพร  เย็นประเสริฐ 

 ๑๔๗ นางสาวลัดดาวัลย  สีเขียว 

 ๑๔๘ นางสาวลาวัณย  เทวินทร 

 ๑๔๙ นางสาววรรณภรณ  สงากชกร 

 ๑๕๐ นางสาววรรณวิมล  ทวีสุวรรณ 

 ๑๕๑ นางสาววรรณวีรา  วัฒนศิริยานนท 

 ๑๕๒ นางวราภรณ  ชายเกตุ 

 ๑๕๓ นางสาววัลภา  จารุมัศย 

 ๑๕๔ นางสาววาทินี  จํานงสุทธเสถียร 

 ๑๕๕ นางสาววารุณี  เหยนอย 

 ๑๕๖ นางสาววิชญาดา  ชัยศรีษะ 

 ๑๕๗ นางสาววิชุดา  เอี่ยมครุฑ 

 ๑๕๘ นางวิภา  จิระวัฒน 

 ๑๕๙ นางสาววิยะดา  ศรีบุญเรือง 

 ๑๖๐ นางศรีวรรณ  โฉสูงเนิน 

 ๑๖๑ นางสาวศรีสุดา  ศรีละ 

 ๑๖๒ นางสาวศศิธร  โคโต 

 ๑๖๓ นางศิริทิพย  แกวกระจาง 

 ๑๖๔ นางสาวศิริวรรณ  วิญญายงค 

 ๑๖๕ นางสาวศุภาวดี  สุทธิแสน 

 ๑๖๖ นางสาวโศรยา  เส็งชื่น 

 ๑๖๗ นางสาวสกาวรัตน  เมืองงาม 

 ๑๖๘ นางสริตา  สามิลา 

 ๑๖๙ นางสาวสาริศา  ยางศิลา 

 ๑๗๐ นางสาวสินีนารถ  กีรติพงศพิศาล 

 ๑๗๑ นางสุกัญญา  บุตรดี 

 ๑๗๒ นางสุดใจ  ดวงนามล 

 ๑๗๓ นางสุทิน  ดีอุโมงค 

 ๑๗๔ นางสาวสุธารัตน  คงสุวรรณ 

 ๑๗๕ นางสาวสุนทรี  เรืองศรี 

 ๑๗๖ นางสาวสุนันทา  กิจบุญชู 

 ๑๗๗ นางสุปราณี  ระวังดี 

 ๑๗๘ นางสาวสุพรรษา  จันโสภา 

 ๑๗๙ นางสาวสุพัตรา  เนื้อไมหอม 

 ๑๘๐ นางสาวสุพัตรา  ศรีมุกข 

 ๑๘๑ นางสาวสุภัท  สุขสุคนธ 

 ๑๘๒ นางสาวสุภัทธิรา  โคตรศิลากูล 

 ๑๘๓ นางสาวสุภาพร  กองแกว 

 ๑๘๔ นางสาวสุภาพร  พิณเสนาะ 

 ๑๘๕ นางสุภาภรณ  รอดแกว 

 ๑๘๖ นางสุภาวดี  บุญสุวรรณ 

 ๑๘๗ นางสาวสุภาวดี  สุทธิประภา 

 ๑๘๘ นางสาวสุรัชณี  พวงศิริ 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๘๙ นางสาวสุวรรณี  รักเหลือ 

 ๑๙๐ นางสาวเสาวลักษณ  ฤทธิ์อนันตชัย 

 ๑๙๑ นางโสมฉาย  จุนหัวโทน 

 ๑๙๒ นางสาวอรสา  เกตศักดิ์ 

 ๑๙๓ นางสาวอรุณยพันธ  สัจจวณิชย 

 ๑๙๔ นางสาวอัจจิมา  เสนานิวาส 

 ๑๙๕ นางอัจจิมา  หันสกุล 

 ๑๙๖ นางสาวอัซมาวาตี  ศิริเมธากุล 

 ๑๙๗ นางสาวอัฐิยา  อรุณวงศ 

 ๑๙๘ นางสาวอารีนาถ  กุณที 

 ๑๙๙ นางอารีย  กาเพ็ชร 

 ๒๐๐ นางสาวอาลีวรรณ  เวชกิจ 

 ๒๐๑ นางอินธุอร  ทองงอก 

 ๒๐๒ นางสาวอิสรี  เกงนอก 

 ๒๐๓ นางสาวอุษากร  สุขปน 

 ๒๐๔ นางสาวเอมอร  โพธิ์มี 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางมลทนา  โคตรชัย  ๒ นางสุนทรี  ทองหนูแดง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายนพพร  ประชุมทอง 

 ๒ นางภาวิณี  ทับรอด 

 ๓ นางรัตนาภรณ  ปญญาเหลือ 

 ๔ นางสาวอัมภิญา  ปนสี 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๔  ราย) 

 ๑ นายเกียรติกุล  โพธิ์ไหม 

 ๒ นายสุวัฒน  แซล้ิว 

 ๓ นางสาวกชกมล  เถื่อนทับ 

 ๔ นางสาวกฤษณา  สมศรี 

 ๕ นางกุลนิภา  ทะเพชร 

 ๖ นางฉัตรรัตน  พูลสวัสดิ์ 

 ๗ นางสาวชณิดา  บริพันธุ 

 ๘ นางสาวชนัญธิดา  อนันตถาวร 

 ๙ นางฐิติชญาน  ประยูรยวง 

 ๑๐ นางฐิติมา  บุษบงค 

 ๑๑ นางนันทนภัส  สุทธะตั้ง 

 ๑๒ นางสาวนันทนา  คงแกว 

 ๑๓ นางนัยนา  สําแดงฤทธิ์ 

 ๑๔ นางสาวนิรมล  สถิรภูมิชัย 

 ๑๕ นางสาวนุชจรีย  กํามา 

 ๑๖ นางนุชวรา  ผาแสนเถิน 

 ๑๗ นางประภาพร  บวบทอง 

 ๑๘ นางปยะพร  รัตนจารีต 

 ๑๙ นางพนิดา  อุนกันทา 

 ๒๐ นางพเยาว  เรืองสุกใส 

 ๒๑ นางเพียงกมล  ฤาชัยสา 

 ๒๒ นางสาวมะลิวัลย  มะลิรักษ 

 ๒๓ นางมัทนา  วงทองคํา 

 ๒๔ นางสาวยุพา  เอี่ยมพูล 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๕ นางสาวรติรัตน  กอเซ็ม 

 ๒๖ นางสาวรัตนาภรณ  เมืองชา 

 ๒๗ นางสาวราตรี  เสนาะสรรพ 

 ๒๘ นางสาววนัสสิกานต  เกตุวังแดง 

 ๒๙ นางสาววัลยา  แสงปาน 

 ๓๐ นางสาวสายฝน  ชุนเกาะ 

 ๓๑ นางสาวสุธารัตน  รังสิวิวัฒน 

 ๓๒ นางสาวสุธาศินี  นอมี 

 ๓๓ นางสาวสุพรรณี  พรหมเศษ 

 ๓๔ นางสาวสุพิชฌาย  ภักดีกูล 

 ๓๕ นางสาวสุภาพร  สุวรรณวงค 

 ๓๖ นางสุรี  โพธิ์นาม 

 ๓๗ นางสุวรรณี  จันทรนาค 

 ๓๘ นางสาวสุวิมล  ศิริเวช 

 ๓๙ นางสาวเสาวลักษณ  บุตชา 

 ๔๐ นางสาวอภิรดา  เทียนงูเหลือม 

 ๔๑ นางอรอนงค  เถาวันดี 

 ๔๒ นางอารีรัตน  ใหญบก 

 ๔๓ นางอําไพ  เชื้อเมืองพาน 

 ๔๔ นางสาวอุบลศรี  วิจิตร 

กรมสงเสริมสหกรณ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๑  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  สูเจริญ 

 ๒ นายกัมพล  นุชสมบัติ 

 ๓ นายกิตติศักดิ์  ไชยกิตติ 

 ๔ นายกุหลาบ  สภาพันธ 

 ๕ นายเกรียงศักดิ์  หางนาค 

 ๖ นายโกมินทร  จันทะวงษศรี 

 ๗ นายขบวน  ทองดี 

 ๘ นายคณิต  ทาศรี 

 ๙ นายจักรภพ  ปาลาศ 

 ๑๐ นายจักรภพ  สุมมาตย 

 ๑๑ นายชนัต  บุญชื่น 

 ๑๒ นายชูชีพ  ศฤงคาร 

 ๑๓ นายฐาปนพงศ  แสงทอง 

 ๑๔ นายเดชา  ธาราพรหม 

 ๑๕ นายทวีพัฒน  เหลาบรรเทา 

 ๑๖ นายธนรัฐ  โคจรานนท 

 ๑๗ นายธนสาร  บุญมา 

 ๑๘ นายธราดล  ศิลาลาย 

 ๑๙ นายนริทร  ปญทจักร 

 ๒๐ นายนิคม  สีดาคํา 

 ๒๑ นายนิทัศน  นกแกว 

 ๒๒ นายบรรจง  ชัยขุนพล 

 ๒๓ นายบัลลังก  สังขพิชัย 

 ๒๔ นายประยุทธ  มั่นฑะกะ 

 ๒๕ นายประยูร  พะมะ 

 ๒๖ นายประเสริฐ  บุนนาค 


