เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

กรมทรัพยสินทางปญญา
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายมานะ คํารุณ

กระทรวงมหาดไทย

๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๘ ราย)
นายชูเดช เสนดง
๕ นายศรัณย ธงศรี
นายดําเกิง ตาสิติ
๖ นายสมภพ เพ็งทรัพย
นายนิพนธ กันตี
๗ นายสําราญ เอี่ยมพริ้ง
นายพงษศักดิ์ สื่อกระแสร
๘ นายสุรเดช รัตนจรัญ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
นายณัฏฐ ฝายบุญยืน
๕ นายสมเดช สิทธิมงคล
นายบุญชวย ดวงปากดี
๖ นายสมร จันทรเสนา
นายประสิทธิ์ มั่นแยม
๗ นายอํานวย จันทรรอด
นายไพศาล ทองทาบลวน
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๘๗ ราย)
นายกลาณรงค แกวระวัง
๑๐ นายชะโอด ปอมเจริญ
นายกําพล พุกพาน
๑๑ นายเชิญ ปประกาย
นายกิตติศักดิ์ ตัณฑสิทธิ์
๑๒ นายโชคชัย กกทองหลาง
นายเกียรติบดินทร เพงพิศ
๑๓ นายไชยา ศรีกรินทร
นายโกมินทร อุตพัน
๑๔ นายณรงค ญาณศิริ
นายจิตรภาณุ สุขเหม
๑๕ นายณรงค ดีแกว
นายเจริญ เครือรักษ
๑๖ นายดิลก สินธุนาวา
นายใจเพชร ศรีมูลเมือง
๑๗ นายทรงเวทย ปานภูมิ
นายชม กาญจนศิริวณิช
๑๘ นายบรรจง สระแกว

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นายบํารุง จันทรขาว
นายบุญกอง ผาสิน
นายบุญชวย โชคประทานทวี
นายบุญชวย อุทธี
นายบุญเพ็ง ภิญญา
นายบุญเลิศ คุมเนตร
นายบุญเลิศ เสาสูง
นายบุญเลิศ แสนสุข
นายบุญสี พิหูสูตร
นายประโยชน พนมมรรค
นายประสิทธิ์ ขําศิริ
นายประสิทธิ์ ศรีกุล
นายประเสริฐ วงษหาญ
นายปญจะพล ทิพรัตน
นายปญญา ศรวณียกุล
นายพสิษฐ ใจมั่น
นายพิทักษ ไทชนบท
นายพิมล ทิวะพล
นายพูลศักดิ์ เจดีย
นายเพิ่มพูน ไชยชนะ
นายไพรัตน สุขโรจน
นายไพริน จีนออน
นายมาโนช บํารุงวัฒนะ
นายไม พันเสนา
นายยนต อุดมขันธ
นายยอดชาย บุญเจริญ

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายเล็ก สกุลจีน
นายวัตนชัย ไกรนรา
นายวิชัย เจริญศรี
นายวิชาญ เล็กสุวัฒน
นายวิเชียร คําหมอน
นายวิรัตน ธงศรี
นายศรีวรรณ นวลคํา
นายศักรินทร จรจอม
นายสงคราม มณีวงษ
นายสนุ จันทขัมมา
นายสมคิด บุญศรี
นายสมนึก ไทรทวม
นายสมบัติ โพธิ์มั่น
นายสมบูรณ เนียมสวัสดิ์
นายสมพงษ จันทา
นายสมพงษ ประดิษฐ
นายสมศักดิ์ รอดบํารุง
นายสามารถ จักรนอย
นายสิทธิโชค ไชยสุข
นายสุเกียรติ โพคํา
นายสุชาติ พวงมาลัย
นายสุชาติ แววดี
นายสุเชษฐ แซมเพชร
นายสุทธิพงษ เทียบดารา
นายสุพจน นอกกระโทก
นายสุพจน ฤทธิ์ทา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๑
๑
๒
๓
๔

นายสุพจน ฤทธิ์ผาด
นายเสริมพล ศาสนสุทิน
นายองอาจ อานุภาพ
นายอนุชา ลักษณะสุต
นายอนุวัฒน สุรปยวงศ
นายอํานาจ ก๋ํารามัญ
นายอิทธิพล เอมจั่น
นายอุดม ผิวหอม
นางฉันทนา เกตุกลับ

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางชูศรี หวางเพียร
นางดาวรินทร ชวลิต
นางถิราพร พูนสูงเนิน
นางปราการ ปวงแกว
นางศศินิภา ตาตะ
นางสายชล ศันสนะพิทยากร
นางสาวสําเนียง แสงไกร
นางสีไค จันทรธานี

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๓ ราย)
นายคงณฤทธิ์ บุญมาติด
๘ นายสมพงค มณีชวง
๙ นายสมโภชน เธียรปญญายิ่ง
นายจรูญ จันทรนิยม
นายชํานาญ ชังขํา
๑๐ นายสมยศ แกวเก็บ
นายทองตวน แสนอาทิตย
๑๑ นางวันทอง ศรศิลป
นายประพันธศักดิ์ ทางนะที
๑๒ นางศิริพร บุญมีรอด
นายพะเยาว ศรีอนันต
๑๓ นางเสาวลักษณ มณเฑียรรัตน
นายวารินทร ศรีดี
กรมการพัฒนาชุมชน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นายพิษณุ จันทรสีทอง
๒ นายสมบูรณ เชยบัวแกว
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘ ราย)
นายเกริกฤทธิ์ กลางพรหม
๕ นายประหยัด ทองสัมฤทธิ์
นายคงศักดิ์ พลจันทร
๖ นายมานะ หาวหาญ
นายจรูญศักดิ์ มหายศนันท
๗ นายสนั่น พรหมเกิด
นายธรรมกร ธรรมสาร
๘ นายสินสมุทร ปยะนันทร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒

๑
๒
๓
๔
๑

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๕ ราย)
๑๔ นายวรวุฒิ บุญจุบัน
นายขรรคชัย เจริญวงศลิขิต
๑๕ นายวิทยา กันพิบูลย
นายจรัล มวงไหมทอง
๑๖ นายศักดิ์ดา ศิริสมบัติ
นายชาตรี สังขทองงาม
๑๗ นายเศรษฐพงษ สุมณฑา
นายเชิดพงษ ยิ้มสงบ
๑๘ นายสมคิด พองพงษศรี
นายณรงค สุริวงษ
๑๙ นายสมพงษ ใจสุดา
นายทวีศักดิ์ ชอมณี
๒๐ นายสมพงษ หมั่นดี
นายธานินทร นิลโขง
๒๑ นายสมศักดิ์ จันทรควง
นายพนมกร แกวเปย
นายไพรัตน นุมตี่
๒๒ นายสันติ อุทธา
นายมงคล ชออุบล
๒๓ นายอดุลย ทรัพยศรี
๒๔ นายอภิรมย แสนสนธิ์
นายมนตรี พุกกะรัต
๒๕ นายอมร พวงทอง
นายมนูญ เวชสาร
นายมานัส ฉายาวาท
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
นายธรรมนูญ จันทรานนท
๓ นางเสาวนีย เบามูลตรี
นายภัทราวุช พยัคฆวงศ
กรมที่ดิน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๘ ราย)
นายดําเนิน เจียมออน
๕ นายวสันต สืบเนียม
๖ นายวินัย ปริงกระโทก
นายปรีชา ใจสุข
นายปญจะ ใยไพโรจน
๗ นายวีระ รอสมิง
นายมา นอยปน
๘ นายสุเมฆ วุฒยากร
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๓ ราย)
นายจีระ เต็มตาวงษ
๒ นายชวฤทธิ์ ปานเพ็ชร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายณรงค แสงสาง
นายณัฐพงษ ทองอยู
นายธนบดินทร โอนสูงเนิน
นายธราพงษ พันธุแกว
นายธีรกุล สุวรรณสุข
นายนิคม ทิพสุภา
นายนิยม สุขเจริญ
นายบุญชวย คชเรนทร
นายบุญนํา มาเจริญ
นายบุญสง เกตุวิไล
นายประจันทร วามะขันธ
นายประโยชน ทับแปน
นายประเสริฐ ปญญาวงค
นายปญญา จิตตปราณี
นายพนา แสงออน
นายไพฑูรย ซื่อสัตย
เบญจมาภรณชางเผือก
นายโกมินทร สุขะพะวงษ
นายเซียง เสียงเพราะ
นายณรงค กนกศรีขริน
นายถง จิณะกับ
นายทองแยม ศรีรักษ
นายธวัชชัย คําจีน
นายบรรจง สุขสุยนต
นายบุญชวย เพ็ชรพินิจ
นายไป สุวรรณสนธิ์
นายเผชิญ วิญญา

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายไพฑูรย เรืองขจร
นายมงคล รัตนะชีวะกุล
นายยุทธ ยศเปง
นายรุงโรจน ศุภฤกษพรชัย
นายวรนพ มโนนพเกลา
นายสมพร ใจบุญ
นายสวัสดิ์ วงษเพ็ชร
นายสิทธิโชค บุญเรือง
นายสุชิน คงโครัด
นายสุดชาย เชาวประเสริฐ
นายสุภี พิมพสมโภชน
นายสุวิทย โกอินตะ
นายโสภณ บุตรโท
นายอดิศักดิ์ ชาตรูปะมัย
นายอุทร มานิตย

(รวม ๒๐ ราย)
๑๑ นายพรสิทธิ์ วงศษาพาน
๑๒ นายมานะ ปดถาสาย
๑๓ นายยก ใจกอง
๑๔ นายสงคราม พลฤทธิ์
๑๕ นายสมชาย ยันตทอง
๑๖ นายสัมพันธ ใจกอง
๑๗ นายสําเริง ประสงคเงิน
๑๘ นายสุทธิพงศ แพงสุภา
๑๙ นายสุพร สุวรรณสนธิ์
๒๐ นายอดุลย พลายเล็ก

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๑ ราย)
๑๒ นายสมศักดิ์ แกวศรี
นายกัมปนาท โชติอน
๑๓ นายสิทธิโชค อุณหฤกษ
นายจรัลพงษ ชัยจันทร
๑๔ นายสุชาติ เลขะพาศ
นายชาญชัย หอหุมดี
๑๕ นายหฤษฎ แกวหนู
นายนัตฐิวุฒิ อัศวภูมิ
๑๖ นางจันทรา คงคูณ
นายบรรจง ชํานาญ
๑๗ นางนันทิยา จินดานิล
นายประจวบ โพธิ์กิ่ง
๑๘ นางสาวเนตรทิพย บุญมา
นายประชา เพียรนิยมรัตน
๑๙ นางวิมลศรี เจริญชัย
นายประพันธ พรรณขาม
๒๐ นางสาววิรานุช คํามณี
นายประเสริฐ ซองเหล็กนอก
๒๑ นางสาวสุพรรณี สนนิ่ม
นายพัฒนา นันตะเคน
นายศรกฤษณ สุนัติ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๕๑ ราย)
๑๒ นายชีพ คําสาลีรักษ
นายกวาง เพิ่มวงษ
๑๓ นายถนอม ทองกาสี
นายกอน ชาวกงจักร
๑๔ นายถวิล คงประเสริฐ
นายกิตธนศาล พวงสายใจ
๑๕ นายถาวร เนตรสูงเนิน
นายแกว ไชยชาติ
๑๖ นายทวีป รุงเรือง
นายไกรดารา แสงสา
๑๗ นายทองพัด โคตรพงษ
นายคํานึง วิคบําเพิง
๑๘ นายทองสุข อาจกลา
นายคําไพร ปนะเต
๑๙ นายทับทิม มาพันธุ
นายจํานอง ปราสัย
๒๐ นายธวัชชัย ธิถา
นายจุมพล สุขอิ่ม
๒๑ นายนิพนธ พละศักดิ์
นายเจริญ จันทรโท
๒๒ นายประจักษ ประทุมวัน
นายชัยชาญ นครไทย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสมวงศ สงสุรินทร
นายสมศักดิ์ ชูปาน
นายสมศักดิ์ วิเศษอักษร
นายสมหมาย สนิทพันธุ
นายสวัสดิ์ ไชยทา
นายสวัสดิ์ ศรีหาญ
นายสวาง ศิริวรรณา
นายสุขสันต เสี้ยวภูเขียว
นายสุชาติ รวมชาติ
นายเสียง สุขมิ่ง
นายหนอแกว เชื้อสายใจ
นายอภิชาติ ไตรรัตนภิรมย
นายอรุณ หวังกุหลํา
นางสาวเบญจพร แกนสาร

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นายประสิทธิ์ พงษศิริ
นายประสิทธิ์ รามมะมะ
นายประสินธุ บัวภา
นายประเสริฐ ดิษดํา
นายประเสริฐ เพ็งพิมพ
นายเปย คูณทวี
นายพลอย สุบงกช
นายไพทูล ปนภู
นายมงคล หลวงกลาง
นายยงยุทธ เกิดอ่ํา
นายวิเชฎฐ มั่นกลาง
นายไวยวิทย แกนวงศคํา
นายสงบ ทองงาม
นายสมคิด พิเศษ
นายสมบูรณ ตากูล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖๑ ราย)
๑๑ นายเดชา ชุมชวย
นายกฤษฎา ศิริโยธา
นายกุศล คําใส
๑๒ นายไตรดา สุขนันท
นายเกษม วรรณทอง
๑๓ นายถาวร เย็นสบาย
นายไข เกื้อมิตร
๑๔ นายทศพล เกียรติศรีสิริ
นายจักรกฤษ สถิตรัชตสถาพร
๑๕ นายทอง หัวนา
นายจํานงค วรรณยศ
๑๖ นายทองเลื่อน เมืองซอง
นายชัยวัฒน ปญญาสุวรรณ
๑๗ นายนพรุจ สิทธิรักษ
นายชาตรี สุวรรณรงค
๑๘ นายบรรลัง ปะกานะภูเต
นายณัฐพงษชัย เวชชธรรม
๑๙ นายบุญสง สิงหทอง
นายดวง ธีรศาสตร
๒๐ นายปฏิภาณ ทัพซาย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๑
๒
๓
๔

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายประจวบ ขวัญขํา
นายประสาร เดชหาญ
นายพงศศักดิ์ พลภักดี
นายพิศิษฐ มหา
นายภิญโญ เตาะวงษา
นายมะหะมะ กาเดร
นายลพธ หมานบุญ
นายวรจักร สุวรรณไชยรบ
นายวัชระ วัชเรนทรสุนทร
นายวิชัย สําราญบํารุง
นายวินัย เมฆขยาย
นายวินัย เลิศล้ํา
นายสบุลเลาะ สาหมัด
นายสมคิด แยกงูเหลือม
นายสมนึก อินไชยา
นายสมพงษ สรอยศรีสุวรรณ
นายสมศักดิ์ ทองดี
นายสมัย เทศสาย
นายสฤษดิ์ กันทะพันธ
นายสัญญา นอยผล
นายสําเนียง คําอาย
เบญจมาภรณชางเผือก
นายกําพล โพธิ์งาม
นายเกษมสันต มนตรีโพธิ์
นายเกียรติศักดิ์ อนุรักษนา
นายคมกริช ศรีเกิด

๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสินธพ พระศรี
นายสี ไผปอง
นายสืบศักดิ์ เถาวโท
นายสุขสันต มุลศรี
นายสุดใจ ดาวเศรษฐ
นายสุดใจ พลเลียบ
นายสุธรรม พรหมมาณพ
นายสุบิล เลิกนอก
นายสุพจน ศรีภักดี
นายสุรศักดิ์ ธรรมศร
นายสุวรรณ เลิศศิริ
นายเสารแกว หลังมาทา
นายโสภณ นันทะชมภู
นายอนันตชัย เมหิ
นายอนุชา บุญพิมพ
นายอภิวัฒน ชาติไทย
นายอํานวย อินตะสืบ
นายอุดร ขัดสีใส
นายอุทัย พลับอินทร
นายอุทาน แบบทอง

(รวม ๕๔ ราย)
๕ นายคมสัน อินตะรัตน
๖ นายคุณากร เจริญผล
๗ นายเคลื่อน จันทรคง
๘ นายจํานงค อินทรชวย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

นายจํารูญ เมษสุวรรณ
๓๒ นายวรพงษ พรหมบุตร
นายจําลอง พรหมพิชัย
๓๓ นายวิทยา โพธิ์ละคร
นายฉัตรชัย พันธุหนอง
๓๔ นายวิศณุกร แกวคร่ําทอง
นายชัยวัฒน เขียวนนท
๓๕ สิบตรี ศรีเนตร ใจคํา
นายชัยวิทย คุยเจริญ
๓๖ นายศักดิ์ชาย พวงจันทร
นายเดชา หาชา
๓๗ นายสมทบ นิลพรหม
นายถนอม ศรีจันทร
๓๘ นายสมพงษ คุมรอบ
นายนพพล พิมพประจักษ
๓๙ นายสมภพ นันทรักษ
นายนาวิน ศรีสมบุญ
๔๐ นายสมศักดิ์ ปอยไหม
นายนิวัฒน สุนทรวาที
๔๑ นายสมศักดิ์ พุทธิวงศ
๔๒ นายสําเรียง แสงเดือนเพ็ญ
นายนุกูล พวงทวี
๔๓ นายสุเทพ เคหา
นายบรรจง แยมกลิ่น
๔๔ นายสุเทพ ชัยหาญ
นายบรรลุ สิงหแมง
๔๕ นายสุริยะ ดําพิทักษ
นายประพันธ ขานพุทรา
๔๖ นายสุวรรณ กาฬภักดี
นายประสาน ลิขิตวัฒนกิจ
๔๗ นายสุวรรณ ทรัพยประเสริฐ
นายปญญา สีหะราช
๔๘ นายสุวีระ โพนเกาะ
นายพงษเจริญ โพธิพิบูลย
๔๙ นายเสริม พรหมนวล
นายพิชิตศักดิ์ เดชบุญ
๕๐ นายอนันต มณี
นายพิเชฎฐ แซอึ้ง
๕๑ นายอนันต รัตนพันธุจักร
นายพิษณุ ศรีภักดี
นายไพฑูรย ชาญเดช
๕๒ นายอนิรุทธ ดวงสุภา
๕๓ นายอุดม ขัดสีใส
นายมาโนช เนติธรรมกุล
๕๔ นายอุดมศักดิ์ สุขแกว
นายเยาว อินทจักร
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕๑ ราย)
๑ นายกฤษฎางค สยามา
๓ นายเกรียงศักดิ์ กีรติกานตสกุล
๒ นายกิตติ ศรีกรินทร
๔ นายเกียรติพงษ ชินสมบูรณกิจ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

๕ นายไกรวุฒิ แกวชวย

๒๙ นายพิษณุ ชํานาญศรี

๖ นายคงเดช เชื้อสีนนตรี

๓๐ นายไพ ทรงจอหอ

๗ นายจักรกฤษณ ทิพยธรรม

๓๑ นายไพโรจน แสงแจม

๘ นายจันทรเกษม นามวันทา

๓๒ นายวรัญชัย หนูบุญ

๙ นายจิรัฐ วงศชูพันธ

๓๓ นายวสันต แสงมณี

๑๐ นายชลอ เขียวเพ็ช

๓๔ นายวัชรินทร พระแกว

๑๑ นายชํานาญ เรืองมี

๓๕ นายวินัย เมืองกระจาง

๑๒ นายชูเกียรติ กฐินทอง

๓๖ นายวิรัตน ชนะจิตต

๑๓ นายณพมนัส เย็นใจ

๓๗ นายวิษณุ หลําเบ็ลสะ

๑๔ นายตรัยวุฒิ วิชัยธวัช

๓๘ นายเวียง โกมลตรี

๑๕ นายทวีศักดิ์ มาดี

๓๙ นายสมสถิตย ถิตยกุล

๑๖ นายธวัช บัวเกษร

๔๐ นายสวัสดิ์ จุมพลสวัสดิ์

๑๗ นายธวัชชัย ทาวิรัตน

๔๑ นายสันติ ถอนโพธิ์

๑๘ นายธีรวัฒน ไมตรีสวัสดิ์

๔๒ นายสุชีพ แกวนพรัตน

๑๙ นายบรรทม บุญมานอย

๔๓ นายสุบรรชา สาริพัฒน

๒๐ นายปพน แผผล

๔๔ นายสุรชัย ศรีมวงโป

๒๑ นายปภณ แหนคํา

๔๕ นายสุริยันห พื้นอภัย

๒๒ นายประถม ชัยมงคล

๔๖ นายสุวิสิทธิ์ หนูแบน

๒๓ นายประสิทธิ์ แกวเพชร

๔๗ นายอภิชิต ขันทอง

๒๔ นายพงษทร บุญชุมใจ

๔๘ นายอรรณพ ปาละวัน

๒๕ นายพรลภัส ยอดสวัสดิ์

๔๙ นายอัมพร ทวิสุวรรณ

๒๖ นายพิชัย ฉิมผกา

๕๐ นายอิทธิพล ทองทาฉาง

๒๗ นายพิเชฐ ลีละรัชต

๕๑ นายอุทัย ราชเรืองศรี

๒๘ นายพิบูลชัย เหมืองทอง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข

๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
นายกิตติศักดิ์ คัมภิรานนท
๓ นางสาวมัชรี เทียนสุวรรณ
นายวิรัตน อยูดี
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๒ ราย)
๗ นายมนตรี มณีเพชร
นายการุณ เอ็งสุวรรณ
๘ นายวรเทพ ลิ้นทอง
นายจรัญ มณีโชติ
๙ นายสุจริต กฤษณจินดา
นายจันทรตรี กิ่งแกว
๑๐ นายสุธรรม หนูมณี
นายชยณัฐ อาชะนะชัย
๑๑ นายอรรถพงษ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายชัยรัตน นวลแตง
นายประกอบ สีนาค
๑๒ นายอํานวย ทรัพยสิน
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๓ ราย)
นายคมทัด บุญเทียมทัด
๑๓ นายเผชิญ หวานคําพร
นายจตุพร ธนะสีลังกูร
๑๔ นายไพฑูรย ซื่อตรง
นายจําเนียร แกวบุดตา
๑๕ นายเล็ก ตรีมงคล
นายชลอ ภูเดช
๑๖ นายสมบัติ ชื่นอุทัย
นายเชาวลิต ตรียัง
๑๗ นายสมพงษ ลุนลา
นายณรงค มาลี
๑๘ นายสมศักดิ์ เอี่ยมอําพันธ
นายเดช กงพลี
๑๙ นายสิทธิชัย กุลนันทกานต
นายทองฝน มุลลุน
๒๐ นายอนุชา ทวีวรรณ
นายบัณฑิต ไวยธิรา
๒๑ นายฐิศิรักน บุญเปลง
นายบุญธรรม บัวเกิด
๒๒ นางสาวเพ็ญแข ปลอดทอง
๒๓ นางอรุณศรี ธรรมสวัสดิ์
นายบุญศรี แสวงดี
นายปญญา ใจผอง
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๙ ราย)
นายจิรายุ บุญรอดรักษ
๒ นายชิตพล ไหมทอง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายชูศักดิ์ คมขํา
นายประมาณ สาพิมพ
นายพิชัย ทองสุข
นายมานพ สุขโข
นายมานะ พึ่งบุญลือ
นายมานะ เหลาเปย
นายศจิษฐา เรืองตาตะ
นายสมจินต จิตรภักดี
นายสมชาย แยมทรัพย

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสุรเชษฐ ภูสุด
นายสุริยงค วงศโพธิพันธ
นายสุริยา ชนกกานต
นางกมลวรรณ ผิวสอาด
นางวันเพ็ญ คําพร
นางสมใจ ทรัพยสิน
นางสุพรรณา ศรแกวดารา
นางสาวหยาดพิรุณ จั่นบํารุง

กรมการปกครอง
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นางนิรังษิยา พิทยาภินันท
๒ นางรอปอะ ยูโซะ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๑ นายเดชา ใจอดทน
๓ นางวิสา เขียวนอย
๒ นายสุเทพ ทัศนา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๖๒ ราย)
๙ นายถนอม อบพล
นายกร แกวเนตร
๑๐ นายถวิล เบาวันดี
นายขจร รัตนจันทร
นายคลอย ทิมศรีนวล
๑๑ นายธวัช โอสถ
นายจํานงค ศรีคํา
๑๒ นายบัญญัติ โสพิน
นายเจริญ ไทรรารอด
๑๓ นายบุญยืน แสงอาทิตย
นายเจริญ ปญญาทิพย
๑๔ นายประกอบ กัลปนาท
นายเจียด ชวยบํารุง
๑๕ นายประจวบ ธรรมยิ่ง
นายฐานุพงศ ฐานุเจริญวัฒน
๑๖ นายประเด็จ ขาวสอาด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

นายประไพ วีระสอน
นายประยงค ตองกลิ่น
นายประยุทธ ทองฟา
นายประสงค อวมเครือ
นายเผี้ยน สงเอียด
นายพงษศักดิ์ เรืองตา
นายพล สําเภาทอง
นายไพศาล พูลศิริ
นายมณี จันทรพิมพ
นายมนัส สุขเจริญ
นายเรวัต ฤทธิ์รอด
นายวิจารณ สิทธิกัน
นายวินัย ปาลวัฒน
นายวิรัตน แสงชาติ
นายวีระกุล สํารองพันธ
นายวุฒิชัย พรมคําแดง
นายสน นวนพลอย
นายสนั่น ทาดี
นายสมพร ไมมีทุกข
นายสมศักดิ์ ชมภูอินทร
นายสมาน สุขสถิตย
นายสวรรค สัตปานนท
นายสอย นวนพลอย

๑ นายกําจร มูลละ
๒ นายเกษม วงศสถาน

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

๔๐ นายสังคีต เจริญเมือง
๔๑ นายสุนทร สมยอม
๔๒ นายสุพร สินธุปน
๔๓ นายสุเมต ชาวนา
๔๔ นายสุรศักดิ์ ชาญชาตรี
๔๕ นายหิรัญ มะประสิทธิ์
๔๖ นายอํานวย พันธุมณี
๔๗ นายอินทศักดิ์ อินทโชติ
๔๘ นางงามนิตย ซอนจําปา
๔๙ นางจีราวรรณ จุลกัลป
๕๐ นางจุฑารัตน รุพันธ
๕๑ นางโฉมจิตร กิตติบริบูรณ
๕๒ นางสาวชัชวาลย เจียนกลาง
๕๓ นางดรุณี สมแสง
๕๔ นางดวงจันทร บํารุง
๕๕ นางดวงพร ขุนชนะ
๕๖ นางทองพิน สอนลือ
๕๗ นางพารีดาห โตะเล
๕๘ นางวัลยา วีระกุล
๕๙ นางเสฏฐินา เทศรุงเรือง
๖๐ นางแสงเดือน ผดุงพล
๖๑ นางอนงค โพธิ์แกว
๖๒ นางอําภา ทาไชย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๓๗ ราย)
๓ นายจรัส พรหมขอม
๔ นายจักรกฤษณ เกียรติณรงค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายจํารัส ทองศรีนุน
นายฉลอง สาสุข
นายชยันต เพชรมีคา
นายชัยแดน บุพเต
นายชัยวัฒน ชัชวรัตน
นายชัยวัฒน แสงจันทร
นายชาตรี ไพรวัลย
นายชํานาญ นพแจม
นายชูชีพ พวงทอง
นายเชษฐ ทายา
นายณรงค คงฤทธิ์
นายณรงค คําอาย
นายณรงค นาคสนธิ์
นายณรงค ผิวบุญเรือง
นายดํารงศักดิ์ จรรยพัฒน
นายเดชา คิดหาทอง
นายแดง เกื้อกูล
นายแดง โตไผ
นายทวี ณ นคร
นายทวีป ธรรมวาจา
นายทวีศักดิ์ วงศเครือศร
นายทองหลอ เจริญพัฒน
นายเทียมเสริฐ นอยวงศ
นายธนาธร ตอนรับ
นายนที โตมร
นายนพดล เกาะพราหมณ

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายนพรัตน ลาล้ํา
นายนิพาท พฤทธิพันธ
นายนิภา โพธิ์ศรีวังชัย
นายนิวัฒน แสงโชติ
นายเนาวริศร เมฆมวง
นายบัว ดังกอง
นายบัวหลั่น พุทธา
นายบานเย็น เย็นปน
นายบุญกวาง แสนจันทร
นายบุญปน ยอดคําวัง
นายบุญเลิศ แกวกลม
นายบุญเลิศ สุภามณี
นายบุญเหลือ จั่นปลั่งสิริกุล
นายประดิษฐ ชูประจง
นายประเทิง ชัยรัตน
นายประพันธ แยมสํารวล
นายประยงค ยกสุวรรณ
นายประยูร มาลัยมาตย
นายประวิม เพิ่มทรัพย
นายประสพชัย วิมูลชาติ
นายประเสริฐ เรือนแกว
นายปญญา รอบคอบ
นายปญญา อินดี
นายปนคํา จุมปูวงค
นายเผียน แปนเอียด
นายพนัส พิทักษบุญชัย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

นายพลายงาม สมศักดิ์
นายพิชัยยุทธ นิลแสง
นายพูล ทองยัง
นายไพโรจน พวงมาลัย
นายมนตรี เอี่ยมละออ
นายมนัส วงษเสถียร
นายมนูญ ลิ่มมณี
นายมานะ พรหมดี
นายมาโนช ศิริโภคา
นายมาโนตย นุชผอง
นายไมตรี กลิ่นชื่น
นายยก ศรีวงค
นายยงยุทธ แสนทาว
นายยุทธนา บุญยมณี
นายรัตน มธุรส
นายเรืองฤทธิ์ ขมักการ
นายวชิระ กุลยะ
นายวชิราวุฒิ แกวกรรมพฤกษ
นายวธัญู กาฬแกว
นายวรรณกิจ จันสุตะ
นายวัชระ จันปะระ
นายวัฒนชัย อภิวัฒนานนท
นายวัฒนา ภาษี
นายวิจิตร เกาคุณากร
นายวิเชียร แกนภิรมย
นายวิฑูรย ปารดิษฐ

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายวินัย รักษา
นายวิรัตน นิ่มมา
นายศวิรพงศ สุขเอี่ยม
นายศักดิ์ณรงค ทองเจริญ
นายสนธยา เชยกิลนพุฒ
นายสมคิด สีหานารี
นายสมชาย สวัสดี
นายสมบุญ วายุโชติ
นายสมบูรณ จันทรแยม
นายสมปอง สุมัง
นายสมพร มะโนใน
นายสมยศ เชื้อสมุทร
นายสมาน เตชะพรอมวุฒิ
นายสฤษดิ์ ราชกิจจํานงค
นายสละ ซื่อตรง
นายสวาท จันทิ
นายสวาท บอสวัสดิ์
นายสองเมือง ชออุบล
นายสังวร ทรัพยบุญ
นายสามารถ กิ่งเล็ก
นายสายันต ประเสริฐวิทย
นายสํารวย นิพพาน
นายสิริวัฒน สุวรรณโยธี
นายสุทธิศักดิ์ บุญไทย
นายสุเทพ สุวรรณกายี
นายสุนทร ใจกาวัง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

๑๒๔ นางกันยารัตน ดําหนู
นายสุบิน สวัสดี
๑๒๕ นางฉันทนา หุนเกา
นายสุรชัย ยะมะโน
๑๒๖ นางดวงมณี ทิพยสังขวงษ
นายสุรพล คนซื่อ
๑๒๗ นางพิมพา สุขศิริสถาพร
นายสุรัตน ชังเภา
๑๒๘ นางพิศเพลิน ดิษฐาอภิชัย
นายเสนอ ไกรชะนะ
๑๒๙ นางรัชฎา บุญเรืองขาว
นายเสมียน กอกวังใน
นายแสง บุญสวัสดิ์
๑๓๐ นางละเอียด เอกชัย
นายไสว แกนภิรมย
๑๓๑ นางวิระตา มะหะหมัด
นายอนุสรณ ปรีดาวัลย
๑๓๒ นางสมร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายอวน จันทระ
๑๓๓ นางสวิง อินทรกลิ่น
นายอับดลมูดตอเหล็บ ฮะอุรา
๑๓๔ นางสุนันทา องศารา
๑๓๕ นางสาวสุนี ธนโศภิษฐ
นายอํานาจ คงดิษ
๑๓๖ นางสุภารัตน เกตุสิงห
นายอุดม ดอนนะไชย
๑๓๗ นางอัญชลี บุณยรัตนกลิน
นายเอี่ยมศักดิ์ อรุโณทัยสกุล
นายโอรส หวานชัยสิทธิ์
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔๓๒ ราย)
นายกนก กาญจนพันธุ
๑๑ นายคมกฤชย แกนทอง
นายกองพัน ศรีมาเกิด
๑๒ นายควง ชายเกตุ
นายกังวน ไทยพานิช
๑๓ นายคําปุน แสงสาย
นายกิตติชัย พวงใหญ
๑๔ นายคําพันธ นาคสุด
นายกิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
๑๕ นายงาม วงษจันทรอินทร
นายกูเซะ กูจิ
๑๖ นายจรัญ รัตนวิโรจน
นายโกศล การไถเจริญ
๑๗ นายจรูญ ปุนทะมณี
นายไกรสวัสดิ์ พงษประเทศ
๑๘ นายจรูญ พุฒคํา
นายขจรพันธ อภัยพงษ
๑๙ นายจะเด็ด จํานงบุตร
นายขวัญชัย ลิอุบล
๒๐ นายจักรี พิทยกิจ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายจํารูญ สังขาชาติ
นายจําลอง จิโน
นายจําลอง อุณหะกะ
นายจิตต อินทเอิบ
นายจีรบุตร กลิ่นหอม
นายจุมพล มีวีระสม
นายเจก สอาดเอี่ยม
นายเจริญ อูทอง
นายเจริญฤทธิ์ พลแสน
นายใจมา คําฟองเครือ
นายฉลวย เพชรแสวง
นายฉลอง กุยเทพ
นายฉลอง ไชยวงศ
นายฉลอง มีกุล
นายเฉลิม ปอมสนาม
นายเฉลิมพร โพธิ์พา
นายไฉน แสงรัตน
นายชนะ กลับวิหค
นายชวนินทร ยิ่งกําแหง
นายชวลิต สุภรมย
นายชัชวาลย แกวมณีโชติ
นายชัย เชิดเพชรรัตน
นายชัยชนะ แกวมณีโชติ
นายชัยณรงค คงสวัสดิ์
นายชัยณัฎฐากร สุทธิทักษ
นายชัยพฤกษ ดิษฐเชื้อ

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายชัยยันต บุญศรีนุย
นายชัยรัตน มาลัยมาตร
นายชัยศิริ พิมพิลา
นายชาญ พัฒนา
นายชาติชัย ถังยิ้ม
นายชาติชาย งามบุปผา
นายชาติชาย ศรีสมุทร
นายชํานาญ เกษรโอสถ
นายชํานาญ สาลี
นายชิด คงสาม
นายชิน จันทรมูล
นายชินาวุฒิ อยูสุข
นายชูเกียรติ ผลสันต
นายชูชีพ เกณฑกระโทก
นายชูสิทธิ์ น้ําทองดี
นายเชวงศักดิ์ ดนเสมอ
นายเชาวฤทธิ์ ศุภสมภพ
นายโชคชัย ไวยเวช
นายณฐพล สกุลพอง
นายณรงค ชัยชาง
นายณรงค หนูนอยประดิษฐ
นายณัฐพงษ สุภาพงษ
นายดวงคํา อินจันทร
นายดาวใส แกวบุญเรือง
นายดิเรก ชลสินธุ
นายดิเรก พันธุวัฒน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

นายดุจสมัย ศรียา
นายถนอม แจมจํารัส
นายถาวร สงทับ
นายถิรพล ไชยวงคคํา
นายทรงศักดิ์ จินะทอง
นายทรงศักดิ์ เมืองโคตร
นายทวนทอง อิ่นคํา
นายทวี ปนประดับ
นายทวีป โตไผ
นายทวีศักดิ์ อยูหุน
นายทองดาว คงแสนคํา
นายทองดี พุฒซอน
นายทองแดง ปาติ้ว
นายทองพูล พนาราบ
นายทองสุข เทียบแกว
นายทอน นิ่มสุข
นายทิม คูณขุนทด
นายธงชัย ทองขวัญ
นายธงชัย วาจาตรง
นายธนกฤต หอมจันทร
นายธนพล ผลสอน
นายธนิต ชนชนะ
นายธวัชชัย แกวดวงใหญ
นายธีระพงษ เชษฐขุนทด
นายธีระศักดิ์ ชํานาญ
นายนพฤทธิ์ ออนคํา

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายนพเสณี รื่นฤดี
นายนาครินทร สุทาวัน
นายนิคม พงษไพบูลย
นายนิคม รุงเรือง
นายนิคม ลาวัลย
นายนิคม แสงจันทร
นายนิภัทร เตระจิตต
นายนิยมรัตน ฟูสาย
นายนิรันดร คงสกุล
นายนิวัตร มาเอียด
นายบรรจง กลิ่นหมื่นไวย
นายบวร ศรีโพธิ์
นายบังเอิญ มงตะ
นายบัญชา พัฒนกูล
นายบัณฑิต ลัดพลี
นายบานชัย อารีย
นายบุญจันทร สุระมิตร
นายบุญชวง ประเสริฐ
นายบุญชู ศิริพัลลภ
นายบุญแทน โสมศรี
นายบุญธรรม ทิพยรัตน
นายบุญธรรม ปาติ้ว
นายบุญมี เทียนปวโรจน
นายบุญยศ ขุนนาค
นายบุญรอด สวัสดิ์จะบก
นายบุญฤทธิ์ นุนสง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

นายบุญเลิศ กันทัด
นายประคอง อินทรา
นายประจวบ ทุนกาศ
นายประจักษ ขวัญใจพิณทอง
นายประจักษ อิทธิพรม
นายประชาเกียรติ ทองดี
นายประดิษฐ ชางงาม
นายประทวน เพชรสัมฤทธิ์
นายประทวน ยิ่งภิญโญ
นายประทีป ธรรมเจริญ
นายประนอม ศรีคละมะหันโต
นายประพันธ โปรณะ
นายประพันธ หวงจริง
นายประเพียร สมบูรณ
นายประภาส แสงประกาย
นายประมวล พันธนาดี
นายประยงค ครามยิ้ม
นายประยุทธ ชูชื่น
นายประยุทธ เชิดชู
นายประยุทธ ออนพร
นายประยูร จันทรวิวัฒน
นายประยูร ดวงพิมพ
นายประยูร นาสถิตย
นายประยูร ยากทอง
นายประวัติ วิเศษบุตร
นายประสงค ยืนยงค

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายประสพ ละอองเทพ
นายประสพผล คีรีวรรณ
นายประสาธน แสนวงศ
นายประสาน โพธิ์ทอง
นายประสิทธิ์ พรมดี
นายประสิทธิ์ สุขชวย
นายประสิทธิ์ สุดปอม
นายประเสริฐ จินตะไล
นายประเสริฐ ชูตาลัด
นายประเสริฐ บุญเซง
นายประเสริฐ มะสุวรรณ
นายประเสริฐ วงศวิวัฒน
นายปรัชญา มุนิกานนท
นายปราการ มานะกุล
นายปราโมช ปราบจะบก
นายปริญญา ขวัญทอง
นายปรีชา กังสดาลย
นายปรีชา วงษแสงนอย
นายปรีชา สุขประเสริฐ
นายปรีดา โคตะมี
นายปอย พัดสูงเนิน
นายปญญา จันทรเดช
นายปญญา หอมเกตุ
นายผดุง แกวทอน
นายพงษศักดิ์ กิตติอุดมพันธ
นายพงษศักดิ์ ชัยพรหม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒

นายพงษศิริ พุทธวัน
นายพรชัย ฤทธิรณ
นายพรทิพย หุนทอง
นายพรพันธ สุภาพกุล
นายพัลลภ จันทรนุม
นายพานทอง ไชยคีนี
นายพิชิต จันระวังยศ
นายพิเชษฐ คงมา
นายพิณทอง ธารเอี่ยม
นายพิณสนอง จันทรชนะ
นายพินิจ บุตรนุชิต
นายพิมล พินิจนอก
นายพิศัณย ใสสา
นายพีระพงษ เมฆทัพ
นายเพนิน กุลมณี
นายเพิ่มศักดิ์ นามวัฒน
นายไพฑูรย ทองมาก
นายไพฑูลย พลรักษ
นายไพบูลย แยมทา
นายไพรัช จันทรแกว
นายไพรัช วรรณมณีศิริ
นายไพรัช อินทรเอี่ยม
นายไพโรจน คําเขียน
นายไพโรจน ไชยคีนี
นายไพโรจน ทิพารัตน
นายไพศาล จันทะเดช

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายไพศาล สภาพฤกษ
นายไพศาล อินแสง
นายภัทรพงษ พรมประชุม
นายมงคล จันทรภักดี
นายมงคล ปนตาเปย
นายมงคลศิลป เมืองสมพงศ
นายมณี ปนปรางค
นายมนตรี จันทรยอย
นายมนตรี ตันสา
นายมนัส ธนสมบัติวงศ
นายมนิต รักษาคาม
นายมนู หวังดี
นายมนูชัย จอมอารี
นายมะ มะเละ
นายมะรูดี อุเซ็ง
นายมะแส สาระยาน
นายมานพ โกมุท
นายมานพ ไชยเชษฐ
นายมานพ พระสุรัมย
นายมานิตย ตัณฑทวี
นายมาโนช คชรินทร
นายมาโนช ถิตานนท
นายมาหะมะลูดิง พีรีซี
นายเมี้ยน ประดับพันธุ
นายยม ธานีเจตน
นายยอด กิจบํารุง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายยิ่งศักดิ์ วิจิตรจันทร
นายยุทธชัย ปนเขตต
นายยุทธพงษ หลากาวิน
นายยูโซะ สาเล็ง
นายรณชัย จารุบุตร
นายราเชนทร เงาะ
นายรุงเรือง จํารัส
นายเรวัตร กาญจนา
นายลอน เกิดชาง
นายละมาย บุตรเจียมจาย
นายเล็ก ประสพสุข
นายไล ถาวรหมื่น
นายวรพจน โภคะสุนทรางกูล
นายวรพล เกษชุมพล
นายวริทธิ์นันท วังชะรัตน
นายวอง ชวยคิด
นายวัชรินทร สุขสมบัติ
นายวัฒนา จันทรภักดี
นายวัฒนา พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายวันชัย กิตติวรรณโสภณ
นายวันชัย เตียนธนา
นายวันเพ็ญ ผลสมหวัง
นายวาสนา ดิษดํา
นายวิกรม บุญผุดผอง
นายวิชัย ดวงพัตรา
นายวิชัย นุมประเสริฐ

๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายวิฑูรย บุญเย็น
นายวิฑูรย ลอยสะเทื้อน
นายวิทยา เหาตะวานิช
นายวินัย เติมตันท
นายวินิจ เอื้อบํารุงเกียรติ
นายวิระ ไทยแท
นายวิรัตน วงศขัติ
นายวิรัตน สวางวงค
นายวิลาศ บุญเปง
นายวิศาล อัมพรสินธุ
นายวิสูตร เที่ยงธรรม
นายวีระยุทธ กิตติวรวัฒน
นายวีระศักดิ์ ศรีรักษา
นายวุฒิ ทรัพยทวีสิริชล
นายวุน มีเสมอ
นายแวปูอะ แวดอเลาะ
นายศรากร ตรีเนตร
นายศรีไพล สวนดอกไม
นายศรีรัตน วันสนุก
นายศรีรันดร เทียมสิงห
นายศิริ เกลือดี
นายศิริ อุทัยแจม
นายศิริชัย เพชรชํานาญ
นายศิริเนตร นราศรี
นายศิริศักดิ์ เกิดราศรี
นายศิริศักดิ์ นนทวงศ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖

นายศิลา แอนไธสง
นายศุภชัย ตันฮะเส็ง
นายศุภชัย รัชตะวรรณ
นายสกล นครไทย
นายสง พงษกิ่ง
นายสงวนศักดิ์ ปนทองดี
นายสงา ลุยพิมพ
นายสงา อินตะนัย
นายสถาพร จิตรภักดี
นายสถาพร ชะตา
นายสถิตย บุญเส็ง
นายสถิตย สตาเขตต
นายสนชัย ทรัพยแสง
นายสนอง นิลกิจ
นายสนิท ดวงมาลา
นายสนิท พันธุดี
นายสมเกียรติ แกนภิรมย
นายสมควร ประคําทอง
นายสมคาด ทาจําป
นายสมคิด ไตรจักร
นายสมเจตน รอดพุม
นายสมชัย คําพันธ
นายสมชาติ ขําดอน
นายสมชาย กลิ่นมี
นายสมชาย จินตะไล
นายสมชาย ผินโพธิ์

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสมโชติ ทับทิมหลา
นายสมนึก คงศรี
นายสมนึก ใจบุญ
นายสมนึก ชอบธรรม
นายสมนึก ภูทรัพย
นายสมบัติ บุญมี
นายสมบุญ มากเอี่ยม
นายสมบูรณ ปลื้มบุญ
นายสมบูรณ ปอมสมบูรณ
นายสมบูรณ ปาติ้ว
นายสมบูรณ พรมจักรแกว
นายสมบูรณ มีสักขะ
นายสมบูรณ วงษา
นายสมบูรณ แสงทอง
นายสมประสงค จันไทย
นายสมพัก มลสิน
นายสมรัตน เทศสาลี
นายสมศักดิ์ กิจสมุทร
นายสมศักดิ์ เกษรเสนา
นายสมศักดิ์ คชพันธ
นายสมศักดิ์ จาพานิชย
นายสมศักดิ์ จีนใจตรง
นายสมศักดิ์ ไชยพุฒ
นายสมศักดิ์ บุษบาศรี
นายสมศักดิ์ พยนต
นายสมศักดิ์ พลรบ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘

นายสมศักดิ์ สินบางหวา
นายสมาน กั้นหองกลาง
นายสมาน แกวบังวัน
นายสมาน นิจใหม
นายสมิตร คําสมหมาย
นายสวัสดิ์ สําราญสุข
นายสวิก วันทอง
นายสอาด ดิษเจริญ
นายสังเวียน มุงหมาย
นายสามารถ บุญศรีนุย
นายสายชล นุชรักษ
นายสายัณห ชาญธัญกร
นายสาโรจน สมประสงค
นายสาลี่ เกลือดี
นายสาวิต เฮาเลิศ
นายสํานวน แสนศรีมน
นายสําเนียง นิลมงคล
นายสํารอง เกตุใหม
นายสําราญ สิทธิกรรณ
นายสําเริง เปยมเบี้ย
นายสิริ สุขเกิน
นายสี เคนเพชรแสง
นายสุขใจ วงศเครือศร
นายสุชาติ คงมี
นายสุชาติ คุมภัย
นายสุชีพ คํามณี

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสุทธิชัย ฤกษสงเคราะห
นายสุทธิพร วีระกุล
นายสุทิน ครามอยู
นายสุเทพ คงชาติ
นายสุเทพ วงศสุนทร
นายสุเทพ สุขศุข
นายสุธี สุขเจริญ
นายสุนทร กําเนิดนิล
นายสุนัส สุรังษี
นายสุพล รุงสวาง
นายสุรกิต นุชนานนท
นายสุรชัย วราสิทธิ์
นายสุรชัย สถิตยธรรม
นายสุรเดช พรมปญญา
นายสุรพล หมอกเหมย
นายสุรพันธ บินดอเลาะ
นายสุรสิทธิ์ อัครวรกุล
นายสุริยา แซเลี้ยว
นายสุริยา ทองศรี
นายสุริยา ฟอนศิริ
นายสุวัฒน ขาวผอง
นายสุวัฒน สมบูรณ
นายสุวิชัย สถาวรสมิตร
นายเสกสรรค นงนุช
นายเสนห ทวีสิน
นายเสนอ คําพิทูล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายเสรี ทองใส
นายแสวง แสงสวาง
นายหนิด สีคําแท
นายหนูกี กองเพชร
นายหล่ํา ดีชะดา
นายองอาจ ทองทาฉาง
นายองอาจ มวงงาม
นายอดิศักดิ์ แบงลาภ
นายอธิป รินทรเขียว
นายอนุวัตร นงนุช
นายอนุสิษฐ สุวรรณไวทยานนท
นายอรรณพ ทองอยู
นายอลงกรณ ถ้ําโคนทอง
นายอาง เกตุสุนทร
นายอาชิ เพชรคง
นายอาแซ บูละ
นายอาณัติ เหลาลิ้นฟา
นายอารมา มะ
นายอาวุธ เจริญสุข
นายอํานวย แตงไทย
นายอํานาจ ดวงศรี
นายอํานาจ เด็ดแกว
นายอําพล จันทรทิวัตถ
นายอิ่นแกว คําวะรัตน
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑ นายกมล โชติมณี

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

๔๐๙ นายอินทร เถนนิยม
๔๑๐ นายอุทร เชียงใหม
๔๑๑ นายอุเทน สุขดี
๔๑๒ นายเอกภัณฑ บุญกัณฑ
๔๑๓ นายแอด ลายสนธิ์
๔๑๔ นายฮารีดี รอมือลี
๔๑๕ นางขันทอง คําอภิวงศ
๔๑๖ นางเครือวัลย วงศไพบูลยวัฒน
๔๑๗ นางสาวจุฑารัตน ชุมบุญ
๔๑๘ นางฉวีวรรณ ชํานาญกลาง
๔๑๙ นางณัฎธิดา แกลวทนงค
๔๒๐ นางมะยุนี ชํานาญจุย
๔๒๑ นางมาลี เปาเพชร
๔๒๒ นางสาวรั่นทม ไกรชะนะ
๔๒๓ นางเลิศลักษณ สอิ้งทอง
๔๒๔ นางศิริพร ภาวะเวส
๔๒๕ นางศิริรัตน ปทมดิลก
๔๒๖ นางสาวสนธยา ไมหอม
๔๒๗ นางสมทรัพย ลือขุนทด
๔๒๘ นางสมร ประเสริฐผล
๔๒๙ นางสมศรี แสงเทียน
๔๓๐ นางสุนัยนา มะรูดิง
๔๓๑ นางสุพัฒนา ไพรบึง
๔๓๒ นางอบเชย โพธิ์โต
(รวม ๑,๑๓๕ ราย)
๒ นายกมล ตาไต

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นายกมล ทองหลอ
นายกรกฎ เพชรดี
นายกฤษฎา ขุนภูเขียว
นายกฤษณะ วงศสุขโสรัจจะ
นายกฤษณ แจมแจง
นายกฤษณ ภักดี
นายกฤษดา ตูประดับ
นายกฤษธเนศ สุขสาลี
นายกวีวัฒน สุทธินุน
นายกษิดิ์เดช นาคเสน
นายกองกังวาน พันธลี
นายกัมปนาท บุญชวย
นายกาบิน พิชัยคํา
นายกําพล สงวนบุญ
นายกําพล เอื้อชล
นายกิตติศักดิ์ สมอาษา
นายเกรียงไกร นิติกิจไพบูลย
นายเกรียงไกร บุญปกครอง
นายเกรียงศักดิ์ ไชยณรงค
นายเกรียงศักดิ์ ธรรมะ
นายเกษตร สวัสดิ์อุบล
นายเกษม วงศฝน
นายเกษม ศรีสมบูรณ
นายเกษม สุดใจ
นายแกะ อินทรยา
นายไกรลาศ ชัยชมภู

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายไกรวุฒิ สุนทรวรพจน
นายไกรศึก จุฬาลี
นายขจร คงเจาะ
นายขจรศักดิ์ เสนเศษ
นายเขียน แจมแจง
นายคมเดช อินทรามาลัย
นายคมสัน จินดาศักดิ์
นายครึ่ม กูลแกว
นายคํา คําหงษา
นายคํานวน ธรรมพุมา
นายคํานึง ขันใจ
นายคําปน ประวันเทา
นายคําปาง คณะวาป
นายคําภี โชโคตร
นายคํามวน ศรีคลัง
นายคํามอญ วิชาธร
นายคิดชอบ คมคาย
นายจเด็จ พึ่งสาย
นายจรัญ คุมสุพรรณ
นายจรัญ นภาลัย
นายจรัญ สุธรรมปวง
นายจรัญ หนูจันทร
นายจรัล มีสัตธรรม
นายจรินทร ดอนหิต
นายจรินทร เผือกสอาด
นายจรินทร อินทรสมบัติ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

นายจรุงศักดิ์ ภูพิพัฒน
นายจรุณ นวมหอม
นายจวน นุชจีด
นายจักรกริช ทรัพยโภคา
นายจักริน สังขทอง
นายจันดี กองปู
นายจันทร คําดี
นายจํานงค จันทรศิริ
นายจําลอง ทองไกร
นายจําลอง บุญศิริ
นายจําลอง แสงสวาง
นายจําลอง อินทรสิทธิ์
นายจิรศักดิ์ ฤกษงามสงา
นายจิระ กวางแกว
นายเจริญ แกนเมือง
นายเจริญ เพชรสุริยา
นายเจริญ ราชสิงโห
นายเจริญชัย จันทรโต
นายเจริญรัตน มะโนใจ
นายเจษฎา มณเฑียรทอง
นายเจษฎา อินทวารี
นายใจ ยงยืน
นายฉกาจ ชูผล
นายฉลาด แสงทอง
นายฉัตรชัย เตรียมวิทยานนท
นายเฉลิม โนนพลกรัง

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายเฉลิม มุขกระโทก
นายเฉลิม ยืนบุรี
นายเฉลิม หลวงกระโทก
นายเฉลิมชัย นักปเหมย
นายเฉลียว ทองมา
นายเฉลียว วงษทอง
นายชม บุตมี
นายชลอ กลิ่นเกษร
นายชลอ งิ้วเมน
นายชลอ พรหมรักษา
นายชลอ พิมเสน
นายชวลิต เจียมจิระเศรษฐ
นายชวลิต ลักษณะกุลบุตร
นายชัชชัย เพ็ชรเกิด
นายชัชวาลย มันทะกาศ
นายชัย อุดม
นายชัยทัต รังสรรคเมธากุล
นายชัยพร ชูสุวรรณ
นายชัยยุทธ ไวยพันธ
นายชัยวัฒน สิทธิบุศย
นายชาญ ศรีอินทรสุทธิ
นายชาญชัย บุญทั่ง
นายชาญชัย ประดับมุข
นายชาญชัย ฤาชา
นายชาญศึก โอชะกะ
นายชาติ วีระกุล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

นายชาติชัย ทองคําชู
นายชาลี แจมเหมือน
นายชีชัน วัฒนะ
นายชุติชัย ไชยมาตร
นายชูเกียรติ วรรณบุตร
นายชูชาติ นาคสมบูรณ
นายชูชาติ หวังเจริญ
นายชูชีพ โสภา
นายชูศักดิ์ ยอดตอ
นายเชวงศักดิ์ แสวงศรี
นายเชาวลิต จรัญยาออน
นายเชาวลิต ศรีสมบัติ
นายเชาว สิทธานนท
นายเชิดชัย ขีรัมย
นายไชยยันต สามกองงาม
นายไชยา ปญยาเลิศสุข
นายฐากูร สุวรรณรัตน
นายณภัทร สนหลี
นายณรงค เกียรติสํารอง
นายณรงค คะเชนทรชัย
นายณรงค คะวิศูนย
นายณรงค ไชยเทพ
นายณรงค ปญสุวรรณ
นายณรงค รมเย็น
นายณรงค วงศสวรรค
นายณรงค หนูทอง

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายณรงควิทย เพชรทอง
นายณรงคศักดิ์ รัตนกุญชร
นายณัฐชานนท ดีมีวงศ
นายณัฐนนท อูปแกว
นายณัฐพล ใจกระจาง
นายณัทธอัสมสุชน บุญเลิศ
นายดวน อินสุวรรณ
นายดาโหด เกปน
นายดิเรก วัฒนพลอย
นายเดชา ดวงวงศ
นายเดโช เมืองนอย
นายเดือน เสนภักดิ์
นายเดือนไสย ไชยโคตร
นายตวน ทองคํา
นายตอย เพียแค
นายตัน สระทองหน
นายตา ศิรินนท
นายเต็ก ชุมศรี
นายไตรยสิทธิ์ ศรีมาจันทร
นายถวัช พุดกลัด
นายถวิล แคฝอย
นายถวิล เพราะชม
นายถวิล โยสา
นายถาวร เกลาเกลี้ยง
นายถาวร ฉะพงศภพ
นายถาวร พรมประดู

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

นายถาวร มาลาศรี
นายแถม อุนเรือน
นายทรงศักดิ์ สวัสดี
นายทรงศิลป สัมพันธรัตน
นายทวี ภูมุสิก
นายทวี ยิ้มเขียว
นายทวี สีหะวงษ
นายทวีพงษ บัณฑุกุล
นายทวีพจน ศิริเลิศ
นายทวีศักดิ์ ฉายะสุทธิ์
นายทวีศักดิ์ พันธทอง
นายทศพล ทรัพยทรวง
นายทองคํา ไชยเดช
นายทองแดง การบรรจง
นายทองใบ ลาภานิช
นายทองมวน พรมทัศน
นายทองมาก เผาหอม
นายทองมี นอยนิล
นายทองยุน ผลภิญโญ
นายทองใส มะโนรา
นายทองอินทร อินโต
นายทัศนัย หลอจันอัด
นายเทพฤทธิ์ ทารัตน
นายเทวัญ วัดเพ็ชร
นายเทอดศักดิ์ กายเมืองปก
นายเทอดศักดิ์ บุญประสพ

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายเทียน ชูกระโทก
นายธงชัย ตัณไชยศรีนคร
นายธงชัย ปนธิ
นายธนกร สุวรรณศิริคํา
นายธนกิจ นนทศร
นายธนชาต หิรัญ
นายธนภณ จันทรพุม
นายธนรัตน ตางจิตร
นายธนัช อริยะธนศาสตร
นายธนา ฉิมสกุล
นายธนากร ไชยลักษณ
นายธนาทร แสงนาค
นายธนุวรรณ ขุมเพ็ชร
นายธรรมนุ ใจเสงี่ยม
นายธวัช จิตรเกาะ
นายธวัช รัชตสวัสดิ์
นายธวัชชัย นะสุทธิ
นายธวัชชัย พันธลี
นายธัญวัตน วงหาร
นายธํารงคศักดิ์ รักษศรีทอง
นายธีรพงษ ทองสายใหญ
นายธีรภัทร นิรภัย
นายธีระพงษ นันตา
นายธีระพล เลิศเสรี
นายธีระเมธ ผลโสตร
นายนพดล ทรรพคช

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖

นายนพดล แพใหม
นายนพดล หาทรัพย
นายนภสิทธิ์ สุขประเสริฐ
นายนภาพล รักษวิเชียร
นายนริศน ยมนก
นายนฤนาท ยืนยง
นายนะเรตร จั่นมุย
นายนักรบ แนวโนนทัน
นายนิกุล ไขคํา
นายนิคม ใจบุญ
นายนิคม มหายศ
นายนิพนธ ทิพยเกษร
นายนิพล ติระวัฒน
นายนิยม ชนะพาห
นายนิโรจน คงสุวรรณ
นายนิลนนท นุชเนียม
นายนิวัฒน อินถา
นายนิวัติ ศิริโชติ
นายเนตร กิตตะ
นายเนติวุฒิ ทองปาน
นายบรรจง เหลาเจริญ
นายบรรเจิด ทองยอย
นายบรรเจิด เวชกิจ
นายบรรพจน ประสมผล
นายบริรักษ เต็งผักแวน
นายบวร พิศลืม

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายบัญเจิด ศรีบาง
นายบัวรัตน รูปคม
นายบุญจันทร ขานเรือง
นายบุญจันทร เครือเขื่อนเพชร
นายบุญโฉม สามารถ
นายบุญชวย แกวใจมา
นายบุญชวย สิทธิมา
นายบุญชวย หลุงมา
นายบุญชู เปยมพืช
นายบุญชู มั่งไมวัฒนา
นายบุญทิ้ง บุญชอบ
นายบุญเทียม สุขศรี
นายบุญเทียม อุทธา
นายบุญธรรม แกวภักดี
นายบุญธรรม ไชยปาน
นายบุญธรรม รักผล
นายบุญธรรม ศิลาทะเล
นายบุญนาค จิตเจริญ
นายบุญมั่น วัดแกว
นายบุญมี บุตรดี
นายบุญรอด ปาเจริญ
นายบุญรุง อูอน
นายบุญเลิศ ตั้งภูมิ
นายบุญเลิศ สรอยประดิษฐ
นายบุญเลิศ สุทธิศักดิ์
นายบุญศรี เขียวดี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘

นายบุญสง โฉมดี
นายบุญสง นะวัน
นายบุญสง พันธุสุขเลิศ
นายบุญสุข ชอดอกไม
นายบุญหลาย แปลงเงิน
นายบู หวังพิทักษ
นายเบ็น หาญสุรินทร
นายปภา วงษสุดตา
นายประกอบ แกนละออ
นายประกอบ ชางทอง
นายประกอบ อึงสวัสดิ์
นายประคอง คลายแดง
นายประจบ ธรรมอารี
นายประจักษ ผดุงจิตร
นายประชิต จรุงจรรยาพงศ
นายประณต กิตติกูล
นายประดิษฐ เขมนเขตวิท
นายประดิษฐ พูลพิทักษ
นายประดิษฐ ศรีหา
นายประถม พงษบุตร
นายประทวน เชงเอียง
นายประไพ วงศเปย
นายประมวญ โกสูงเนิน
นายประมวล ฮามสมพันธ
นายประมูล สังคะคุ
นายประยงค ดีสมศักดิ์

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายประยุทธ พันธุกุล
นายประยุทธ จันทรหอม
นายประยูร แกวนิตย
นายประยูร พลภักดี
นายประโยชน พืชจันทร
นายประวัติ ดาสุข
นายประวิทย แสงอรุณ
นายประเวทย เรืองพัฒนทวี
นายประสงค ไชยเดช
นายประสาท ชางจักรดี
นายประสาท วงคแดง
นายประสาร ผลิคง
นายประสาร อาจคงหาญ
นายประสิทธิ บัวคลี่
นายประสิทธิชัย ภิญญโสภานิชต
นายประสิทธิพร วิชัยดิษฐ
นายประสิทธิ์ ชังชั่ว
นายประสิทธิ์ ไชยจะโปะ
นายประสิทธิ์ ประเสริฐสังข
นายประสิทธิ์ พวงชน
นายประสูติ เจนเจริญกิจ
นายประเสริฐ เบี้ยกระโทก
นายประเสริฐ พริ้งกระโทก
นายประเสริฐ แวนสระนอย
นายประเสริฐ ศรีพิเศษ
นายปรัชญา ดอนวัดไพร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐

นายปราโมทย ประทุมมาศ
นายปราศรัย พลชู
นายปรีชา กวางแกว
นายปรีชา ณ ระนอง
นายปรีชา ดําดี
นายปรีชา ประสม
นายปรีชา ภาคโอรส
นายปรีชา ยอดบุญ
นายปรีชา ศรีไชย
นายปรีชา ศรีบุญรอด
นายปรีชา เอี่ยมงวน
นายปรีดา นนทรักษ
นายปรีดา บุตรโคษา
นายปรีดา สาโรจน
นายปญญา มีสุข
นายปญญา รสหวาน
นายปยะ เลื่อมใสธรรม
นายเปรมศักดิ์ เกษมสําราญ
นายผจญ สิงหปอง
นายผล สงวนไชยศิลป
นายผาน พึ่งพระ
นายพงศธร ศรีหลา
นายพงศพันธ หมื่นรักษ
นายพงษเทพ รายณะสุข
นายพงษเทพ ออนหนู
นายพงษธร บุญชวยสุวรรณ

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายพงษศักดิ์ ยศวิไล
นายพนมพร ทองสอน
นายพยอม ยอดคู
นายพรทวีชัย ชื่นชอบ
นายพล พันธุจู
นายพัฒณะพงษ นอยศรี
นายพันธุ จะตุมาก
นายพัลลภ สุทธิวงศ
นายพิชิต จันทมาศ
นายพิชิต เนื้อนอย
นายพิเชษฐ สาฤกษ
นายพิเชษฐ อาคมอิสราวัฒน
นายพิทักษ กําลังเสือ
นายพินทุศักดิ์ แกวกันทา
นายพิมพา งวงชาง
นายพิสิษฐ พรหมประเสริฐ
นายพีรพัฒน ศรีรัตน
นายพีระ อินทโชติ
นายเพลิน อินทิยศ
นายไพฑูลย สืบรักษาตระกูล
นายไพบูลย ชาญสมร
นายไพบูลย พรมสิงห
นายไพรัช ดอกรัก
นายไพรัช สนธิสวัสดิ์
นายไพรัตน เมืองไทย
นายไพรี จันทรพิมาย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒

นายไพโรจน บุญยงค
นายไพโรจน ปวนปนตา
นายไพโรจน พวงภู
นายไพโรจน วังหนา
นายไพศาล พันธารักษ
นายภักดี พุฒรัตน
นายภานุสิต สุรินทร
นายภิกัญ กุมพันธ
นายภิญโญ บัวคง
นายภูมิพัฒน สีคําพล
นายมงคล ศรีดาพล
นายมนตรี ชมบุญ
นายมนตรี ตั้งชิม
นายมนตรี บุญรักษา
นายมนตรี สารฤทธิ์
นายมนัส กรุดอ่ํา
นายมนัส แกนแกว
นายมนัส ขนอม
นายมนัส นิมิตไมตรกุล
นายมนัส มหาวัน
นายมนูญ ขาวดํา
นายมะนาเซ ดอเลาะ
นายมังกร เหระวัน
นายมานพ ขวัญทอง
นายมานพ แจมเรือน
นายมานพ บัวสุวรรณ

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายมานพ ปวนปนตา
นายมานพ ยามี
นายมานพ อ่ําแห
นายมานัตย อรรถสมบัติ
นายมานิตย บุญลอม
นายมานูญ พิพัฒนผล
นายมาโนช เฉลิมวัฒน
นายมาโนชญ เสกหวัง
นายมาโนต กุดสาขา
นายมิตร คงจีบ
นายมิตร สาระจันทร
นายเมธี แกวประเทศ
นายเมธี เยื่อทองเทศ
นายไมตรี ใจบรรจง
นายไมตรี ยะโกะ
นายยงยุทธ สะอาดเอี่ยม
นายยงยุทธ สาอาจ
นายยอด มหาไม
นายยะโกะ บอเถาะ
นายยุทธกิจ ออนสุวรรณ
นายยุทธชัย แซอึ้ง
นายยุทธเดช ไชยตา
นายยุทธนา แกวมณี
นายรักชาติ เสวกพันธ
นายรักศักดิ์ สุมมาตย
นายรังสรรค สุขเจริญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔

นายรัตนชัย อินทรแหยม
นายรุงโรจน คําสระ
นายเริงศักดิ์ มีแกว
นายเรืองศักดิ์ สมจันทร
นายฤทธิ์ ชมสวนสวรรค
นายละเอียด พานบัว
นายเล็ก คงเต็ม
นายเลี่ยม หมั่นคํา
นายวรรณา บุญสิงห
นายวรวุธ จิตคํารณ
นายวัชรากร เกตุทองคํา
นายวัชรินทร จันทเวช
นายวัชรินทร ถิ่นวงษแพง
นายวัชรินทร ราหุละ
นายวัน คําหลวง
นายวันชัย ดิษกุล
นายวันชัย ผลสมหวัง
นายวันชัย หิรัญรัตน
นายวันเชิญ กาญจนะเลขา
นายวาณิช รักษสุจิตรัตน
นายวารินทร ไทยเนียมนอย
นายวารี ชตานนท
นายวิกูล พูลสิน
นายวิจิตต แสนทวีสุข
นายวิชัย ผองเกตุ
นายวิชัย ศรีจันทรตา

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายวิชิต นาควงษ
นายวิเชษฐ แพงมิ่ง
นายวิเชียร ดําดี
นายวิเชียร เสาะสืบงาม
นายวิฑูรย ชินวรรณะ
นายวิทยา ไชยธรรม
นายวิทยา สพานกลาง
นายวิน วงศฝน
นายวินัย โกมาร
นายวินัย ปานเขียว
นายวิภาค เอี่ยมละออ
นายวิรัช จีนปรีชา
นายวิรัช นะมูลพันธ
นายวิรัช แวนสุวรรณ
นายวิรัตน กัลยาบาล
นายวิรุณ ยั่งยืน
นายวิรุตติ์ ปะดุกา
นายวิรุฬห รัตนสุวรรณ
นายวิโรจน พงษชาตรี
นายวิโรจน เวชเดช
นายวิโรจน แสงศร
นายวิไล นุชสาย
นายวิไล มาตราช
นายวิวัฒน ทองสุขา
นายวิเวก ตาบานดู
นายวิศิษฎ กิตติศักดิ์

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖

นายวิษณุ กามาอูเซ็ง
นายวิสุทธิ์ ทรัพยประภาสุข
นายวีรพล ประศาสตรศิลป
นายวีรยุทธ ยศปญญา
นายวีระ เจริญศิลป
นายวีระ ฉิมเลี้ยง
นายวีระ สิงหทอง
นายวีระพล แสงโสภา
นายวีระพันธ มหาวงค
นายวีระศักดิ์ บุตรบุราณ
นายวุฒิ มุสิกวงศ
นายเวทยไกรวิชญ ศรีสอาด
นายแวหะมะสุมรอ เซ็งมามะ
นายแวอาลี แวอูมา
นายแวอูมา แวยูโซะ
นายไวภพ หงษชุมแพ
นายศรีโพธิ์ สุขเจริญ
นายศักดา เข็มนาค
นายศักดา นามวงษ
นายศักดิ์ชัย พรหมเสน
นายศักดิ์ชัย พันธทา
นายศักดิ์ชาย ฤทัยรัตน
นายศักดิ์สิทธิ์ แหลมสั้น
นายศาสนา อภิเดช
นายศิรพงศ มูลสารชัยยศ
นายศุภวัฒน ภมรสูตร

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายเศรษฐา มานะจิตต
นายสงบ สงศบุญ
นายสงวน อินธิยะ
นายสงัด เลียวกลาง
นายสงา เล็กนอย
นายสถิตย สมเพชร
นายสนธยา ยอดหอม
นายสนธยา ศิริรัตน
นายสนิทวรรณ พรหมเพศ
นายสม สันตะโร
นายสมเกียรติ แจมแจง
นายสมเกียรติ เนียมฉิมพลี
นายสมเกียรติ พยายงาม
นายสมเกียรติ พัดสําราญ
นายสมเกียรติ มณเฑียรสุภา
นายสมเกียรติ สัณหภักดี
นายสมเกียรติ เอี่ยมสวัสดิ์
นายสมคิด ใจมั่น
นายสมคิด วงคคําชวย
นายสมจิต คําแดง
นายสมจิตร นามโยธี
นายสมจิตร วงษโคคุม
นายสมจิตร พรรณยงค
นายสมใจ เจียนรัมย
นายสมชาย ครามทิม
นายสมชาย งามประดิษฐ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘

นายสมชาย จาริภักดิ์
นายสมชาย ทองพูล
นายสมชาย ธนาทิพยกุล
นายสมชาย นิ่มเชิงคะ
นายสมชาย นุชเทศ
นายสมชาย เพชรนาจักร
นายสมชาย รัตนบุรี
นายสมชาย ลาโสภี
นายสมนึก ขนุนแดง
นายสมนึก นอยทรงศ
นายสมนึก แยมปว
นายสมนึก รัตนประยูร
นายสมนึก ลี่ผาสุข
นายสมนึก สุชาติพงศ
นายสมบัติ ปานจันทร
นายสมบัติ มุเส็มสะเดา
นายสมบัติ เรียนมงคล
นายสมบัติ วงศการนา
นายสมบัติ สงวนนาม
นายสมบัติ สุขีเดช
นายสมบูรณ ซุนตระกูล
นายสมบูรณ มงคลยศ
นายสมบูรณ มานิสสรณ
นายสมบูรณ เหมาะมาตร
นายสมบูรณ ใหมสุวรรณ
นายสมพงษ ไกรราช

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสมพงษ พานทอง
นายสมพงษ มิสักขะ
นายสมพงษ สมบูรณ
นายสมพงษ เอี่ยมสะอาด
นายสมพจน ทิพวงศ
นายสมพร แดงสมสุขเจริญ
นายสมพร เทพิกัน
นายสมพร นุชบานปา
นายสมพร ภาประจง
นายสมพร ยุธร
นายสมพร รังสิมันตุวงษ
นายสมพร สีวงษษา
นายสมพล วงษสมศรี
นายสมพล ศรีเจริญ
นายสมพักต คําพุทธ
นายสมภพ ทับพุม
นายสมโภชน ณ นคร
นายสมโภชน ทัดเทียม
นายสมมิตร เชาวพลกรัง
นายสมยศ เชื้อวงษ
นายสมยศ ณะลาโต
นายสมร แกวนพ
นายสมร มีคุณ
นายสมรถ สุดสะอาด
นายสมรัก สะบายดี
นายสมศักดิ์ คงศิริ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐

นายสมศักดิ์ จันทรเรือง
นายสมศักดิ์ จันทรสูง
นายสมศักดิ์ ชัยภักดี
สิบเอก สมศักดิ์ ตรวจมรรคา
นายสมศักดิ์ แบกกระโทก
นายสมศักดิ์ เปลงอราม
นายสมศักดิ์ แผนทอง
นายสมศักดิ์ มุงอาษา
นายสมศักดิ์ วงศเพียร
นายสมศักดิ์ สมสู
นายสมศักดิ์ สุทธิสุวรรณ
นายสมศักดิ์ ออนใจ
นายสมสี ชาธรรม
นายสมหมาย จันทรสุข
นายสมหมาย ชอจันทร
นายสมหมาย เชาวการณ
นายสมหมาย อินธิจันทร
นายสมัย ทานงาม
นายสมัย นามโคตร
นายสมาน คุณา
นายสมาน นินบุรี
นายสมานมิตร รัตนวงษา
นายสรเดช ไทยดํารงเดช
นายสรวิญช ฐานะธนนิตย
นายสราวุธ อนุภักดิ์
นายสฤษดิ์ สีหะวงษ

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสวัสดิ์ บัวแกว
นายสวัสดิ์ ศรีอภัย
นายสวาท วงคมอย
นายสะสอาวี ยูโซะ
นายสะเหาะ สาเล็ง
นายสังวาลย รอดประชา
นายสัญญา คุณปลื้ม
นายสันติ บุญทรัพย
นายสันติ โภคทรัพย
นายสันติ สุทธิดิส
นายสันติ เหมสะดะ
นายสันทัด มอญขาม
นายสา นอยนู
นายสาคร จันทรฝาง
นายสาคร จุลภักดิ์
นายสาธร โหยชุม
นายสามารถ เกตุเกลา
นายสามารถ บุญประกอบ
นายสายชล เขมกําลัง
นายสายัณ ดาวเรือง
นายสาลี่ อุมา
นายสํารวย ชาดํา
นายสํารวย สีเขียว
นายสําราญ เข็มกลัด
นายสําราญ เฉลียวฉลาด
นายสําราญ เทพงาม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒

นายสําราญ บุญสกุล
นายสําราญ ฝกบัว
นายสําราญ มุงจีนกลาง
นายสําราญ ฤทธิเกิด
นายสําราญ ศรีวงษ
นายสําราญ หิรัญพันธ
นายสําริด ภูศรี
นายสําริด สาทํา
นายสําลี มวงศรี
นายสําลี ลาวตูม
นายสําอางค กลิ่นคง
นายสําอางค ผลสุด
นายสิทธิชัย ประดับญาติ
นายสิทธิชัย สีหาเสน
นายสิริภาพ สายกี่เสง
นายสีเทา ศรีปา
นายสุกัน คําภะวา
นายสุกิจ ชมบุญตา
นายสุขเกษม ประสิทธิ์
นายสุขุม สมีนอย
นายสุชาติ จันทาพูน
นายสุชาติ ไชยชาญยุทธ
นายสุชาติ ทองชุม
นายสุชาติ มาชวย
นายสุชาติ เลิศดี
นายสุชิน เล็กสิริ

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสุชีพ เสวกระโทก
นายสุดใจ แคชัย
นายสุดใจ ทองประเสริฐ
นายสุทธิชัย สุขทวีไพบูลย
นายสุทธิพงค วรรณสุวงศ
นายสุทัศน ศรีประทุม
นายสุทิน คําสุภาพ
นายสุทีป บําเรอจิตร
นายสุเทพ คํามี
นายสุเทพ นิวรณ
นายสุเทพ บัวทอง
นายสุเทพ สหธรรม
นายสุธรรม สกุลรัตน
นายสุธาทัย ขุนมธุรส
นายสุนทร ทิพยรักษ
นายสุนทร รักสาย
นายสุนันท ครามเขียว
นายสุนันท พิบูลย
นายสุนันท ฤหรมย
นายสุนัย จักรไชย
นายสุบิน บุญนํา
นายสุพจน นิลโมทย
นายสุพจน บุญฤทธิ์
นายสุพจน ปานกําเหนิด
นายสุพจน ผุดนวล
นายสุพจน ยากะบิล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔

นายสุพจน สมบัติชัย
นายสุพจน อังคสิงห
นายสุพจน อุดเทพ
นายสุพัฒน เริงราญภัย
นายสุภชัย สงวนทรัพย
นายสุภาพ ศรีนุน
นายสุมัย ฤทธิ์คํา
นายสุเมธ ลวดทรง
นายสุรชัย ตัณฑกิจ
นายสุรชัย ทอนศรี
นายสุรชัย พุฒซอน
นายสุรชาติ ศรีรัตน
นายสุรพงศ ตัณทราวัฒนพันธ
นายสุรพล แปงทิศ
นายสุรวุฒิ ศรียานนท
นายสุรศักดิ์ ดาบพิมพศรี
นายสุรศักดิ์ สารกุล
นายสุระเจตน บุญเลา
นายสุรัตน อาจเนียม
นายสุราษ เหมือนแยม
นายสุรินทร สกุลพราหมณ
นายสุรินทร สํานักบานโคก
นายสุริยันต ตุยไชย
นายสุริยันต พาธุรัตน
นายสุริยา แกวหมื่นไวย
นายสุริยา บุญพิลา

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายสุวรรณ กลิ่นเพชร
นายสุวรรณ พงษพิทักษ
นายสุวัฒน วิพัฒนเจริญลาภ
นายสุวัตร นาปองสี
นายสุวิท จิตตชื้น
นายสุวิท หลีจวน
นายสุวิทย เครือแกว
นายสุวิทย พวงสวัสดิ์
นายสุวิทย ลอมลังกา
นายสุวิทย ลีละสกุลมีเกียรติ
นายเสกสรร สุริยเรือน
นายเสกสรรค ไชยเมือง
นายเสถียน สีภูมี
นายเสถียร จารยสูงเนิน
นายเสน จันทรแจง
นายเสนห ขันทอง
นายเสนห ปาลวัฒน
นายเสนห เปลี่ยนจัด
นายเสนาะ นุมแปน
นายเสนาะ เพ็ญราชา
นายเสมียด แกววิเชียร
นายเสรือน เมชบุตร
นายเสารคํา มณีวรรณ
นายเสียน ลาภูตะมะ
นายเสือ บานนางแยม
นายแสง สวางจันทร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖

นายโสภณ ปานทองมาก
นายไสว เพ็งภัตรา
นายไสว สิงหปน
นายหทัย โลทะกะ
นายหนูกอน กุลดวง
นายหมาดเสเกต สาริปา
นายหลุย โฉมฉิน
นายหวัน พิจารโชติ
นายหอม มุงจีนกลาง
นายหาญณรงค คําภูมี
นายหิรัญ ชวงชู
นายอดิศร บางเพลิง
นายอดุล จันดาหาร
นายอดุลย มาศยคง
นายอทิรุจน เหมือนมณี
นายอนันต จันทวาท
นายอนันต เชิดชูสุวรรณ
นายอนันท เพิ่มสุข
นายอนิรุธ ธันศรี
นายอนุภาพ ศรีเพชร
นายอนุศิษฎ ตั่นไพโรจน
นายอภัย เหลางาม
นายอภิชาติ สมีนาง
นายอภิวัฒน มูลเมือง
นายอภิวัฒน แสวงผล
นายอภิสิทธิ์ กอนจันทรเทศ

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นายอภิสิทธิ์ คําแทง
นายอภิสิทธิ์ ใจเงิน
นายอมร แสงกําดัด
นายอรรถวิทย ภูทรัพยสิน
นายอริยเดช สรรประเสริฐ
นายอรุณ นรัตนทรุ าทรณ
นายอวยชัย บรรลือ
นายอวยพร เตชะโต
นายอัมพร กาญจันดา
นายอัมพร จุยมวงศรี
นายอัมพร อบรมชอบ
นายอาคม จันทรสอน
นายอาคม สุกดี
นายอาทร รังสิกมล
นายอานนท คําพุฒิ
นายอารมย ธรรมเสถียร
นายอํานวย เรืองพุม
นายอํานวย สุขดิษฐ
นายอํานวย หลักศิลป
นายอํานาจ บุสิงห
นายอําพร เดสูงเนิน
นายอําพัน ทะพงศ
นายอิทธิพล วงศอิสเรส
นายอินสม ยะมูล
นายอิบราฮิม สุหลง
นายอุเซ็ง มามะ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘

นายอุดม กล่ําสุทธุ
นายอุทัย สงแสง
นายอุทิศ การิกาญจน
นายอุปถัมภ อินทกาศ
นายอุสิทธิ์ ปานะสุวรรณ
นายเอกชัย ทองบอ
นายเอกชัย มั่งสูงเนิน
นายเอกพันธ ยอดเสาร
นายเอกรัตน เงินเกิด
นายเอกราช เวียงทอง
นายเอกลักษณ เลี้ยงพรรัตนะ
นายเอกลักษณ โสมนัส
นายเอกอํานาจ คงปาน
นายเอนก อึ้งสวรรค
นายโอภาส ปุกถนน
นายโอภาส เล็กรังส
นางสาวกชกร เอกชัย
นางสาวกนกอร ปรีเจริญ
นางกมลรัตน ทองทิพย
นางกมลวรรณ บุญแกว
นางกมลาภรณ อินนุพัฒน
นางกรกนก แกวรอด
นางกรกมล เหมระ
นางกลอยใจ นวลจันทร
นางสาวกัญญา คุณลา
นางกิ่งกาญจน โนนทะศรี

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางเกศิณี เรืองงาม
นางเกียรติสุดา บูทอง
นางสาวขนิษฐ นพรัตน
นางขวัญใจ อิทธิพลประเสริฐ
นางขวัญตา เจตนนิรันดร
นางสาวคณารักษ ขอบเวช
นางสาวคาลิน กิติเงิน
นางจตุพร รวมศรี
นางจรัสศรี บุญทิพย
นางจันจิรา ทองมาก
นางจันทนา กลิ่นไม
นางสาวจันทนา ลาภเดโช
นางสาวจันทรจิรา สุวรรณะ
นางจันทรฉาย อิศระภิญโญ
นางจันทรหอม สุวรรณกูล
นางจารุวรรณ งามกิจ
นางจําเนียร แกวเขียว
นางจําเริญ มงคลทอง
นางสาวจิตรนภา สุนทรรัตนา
นางจินดา เกตุมา
นางจิราพร ชลสินธุ
นางจีรดา ทรัพยอรัญ
นางจุฑาทิพย สิมกิ่ง
นางสาวจุฑามาศ ใจตา
นางจุฑารัตน นิลงาม
นางสาวจุฑารัตน รักษศรีทอง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐

นางจุฬาภรณ ทะยะราษฎร
นางเจษฎาภรณ นาคเอี่ยม
นางสาวฉลอม บานยาง
นางสาวฉัตรสุดา เดือนกลาง
นางเฉลิมศรี ไขสิงหทอง
นางชฎาพร ชโลธร
นางชนนิกานต บํารุงชาติ
นางชนากานต มากสุวรรณ
นางชนานันท สิทธิหีต
นางชยาภรณ มณีคง
นางชลดา สุกใส
นางชลธิชา ฑิตะลําพูน
นางชลลดา รวมขุนทด
นางชลสิน เดชพิทักษ
นางชวลี ชุนประเสริฐ
นางชอทิพย สงแจง
นางชุติมน ไผลอม
นางชุลีพร ไกรปราบ
นางญาณิศา ขุนเศษ
นางสาวฐิตาภรณ พาทยโกศล
นางฐิติกาญจน ดวงไสย
นางฐิติยา ทวีสขุ
นางณัฐชลิตา ปจนันท
นางณัฐฐินันท เพิ่มพูล
นางสาวณัฐธินี อินอ่ํา
นางณัฐาภรณ คงเจริญ

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางณิชากมล งอนชัยภูมิ
นางดวงใจ เดชมณี
นางดวงนภา บุญรักษา
นางดวงฤดี มะลิวงศ
นางดารินทร รัตนภิญโญพงษ
นางดาวใจ นาคทั่ง
นางเดือนฉาย อมะลัษเฐียร
นางสาวเตือนใจ แสวงสิน
นางสาวทรงจันทร ราชจันทร
นางทองคํา สรางธรรม
นางสาวทิพยสุคนธ ขวัญออน
นางธิดารัตน สืบทิม
นางสาวธิตินันต ศิลาแสงสุวรรณ
นางธีรรัตน โสตถิรัตนพันธ
นางธีรารัตน สายทอง
นางสาวนงเยาว ชัยอุดม
นางนงศเยาว เพชรศรีเงิน
นางนรากร จอมเผือก
นางสาวนฤมล แชมชื่น
นางนวลรุจี ลักขษร
นางสาวนวลอนงค พวงบุบผา
นางสาวนันทนิตย โกมลตรี
นางนันทวัน สุขทอง
นางสาวนันทิยา ขําศิริ
นางสาวนาฎยา อุนภักดิ์
นางน้ําออย สุขอรุณ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒

นางนิตยา มีวงศสม
นางสาวนิตยา โลทะกะ
นางนิภา เหรียญทอง
นางสาวนิรมล ดานประเสริฐกุล
นางสาวนิลฎารัตน ตาวุน
นางนิลวัลย ศรีสุข
นางนิษา ลิขิตกาญจน
นางสาวนุชนาถ ใบกุหลาบ
นางเนาวรัตน ขําคม
นางบังอร กูบขุนทด
นางบังอร โหมดศิริ
นางบุญยิ่ง ศศิธร
นางบุญรัตน สุขภิมุข
นางบุษฎีกาญจน อํานวยวัฒนกุล
นางบุษบา พัสดร
นางเบญจมาศ บามขุนทด
นางเบญจวรรณ บุญคะสีทา
นางประคอง ไตรผักแวน
นางประทุม สารวงศ
นางประทุมทอง สิทธิศาสตร
นางประเทือง กาญจนกาศ
นางประเทือง แกวกันเนตร
นางประนอม ดวงชัย
นางประนอม ฤทธิ์จรูญ
นางประพิงค สุดชู
นางประไพ สวนโต

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางปราณี ขําเรือง
นางปราณี ฉวยฉาบ
นางปราณี มะคาทอง
นางปราณีต อิ่มจันทึก
นางปรีญา ศิริ
นางปรียา ประเสริฐ
นางสาวปวลี จี๋ดอกแกว
นางปสุดา บุตรสามาลี
นางสาวปทมา บุญเทียม
นางปานทิพย ชูราชวงค
นางปานริศา คณาจันทร
นางสาวปาลิดา สําราญจิตต
นางสาวเปรมสิริ กันทะ
นางผกามาศ จิ๋วประดิษฐกุล
นางพนมกร เลาเจริญ
นางพนารัตน หนูสิงห
นางสาวพนิดา จันทับ
นางพนิดา บุญคง
นางพรทิพย จุลลวาทีเลิศ
นางพรทิพย สงแสง
นางพรทิพา ภัคดีสุวรรณ
นางสาวพรนภัส คงนิสัย
นางพรนิภา เพ็งบุญโสม
นางพรพิไล อินตะ
นางพรรณทิพย ใจอาจหาญ
นางพรรณทิภา ชุมทอง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔

นางพรรณรัตน สุขโพธิ์เพชร
นางพรรณี พรมจอย
นางพรรณี พวงสายใจ
นางพัชราภรณ ยาประเสริฐ
นางพัชราภา รักษาราษฎร
นางพัชราวดี จันทรดร
นางพัชรินทร เทพรัตน
นางสาวพัชรีพร ชูรัตน
นางสาวพิลัยพร ภูทอง
นางพิลาสลักษณ คํางาม
นางพิไลวรรณ เชียงกุมาลย
นางพิศมัย จําปาหมื่น
นางพิศมัย เทพเกลี้ยง
นางสาวภทรมน โสภาจารีย
นางภัณฑภัสสร สวัสดิ์รักษา
นางสาวภัสรา สองเมือง
นางภุมรินทร สมบุญ
นางมงกฎรัตน สรอยสน
นางมณิสร ธรรมเพียร
นางมณี ทองมัน
นางมณี อ่ําเจริญ
นางสาวมยุเรศ กองกูล
นางมัชยา นอยวงศ
นางมาเรีย วันพนม
นางมาลินี เหลาเพิ่ม
นางมาลี หมัดหระ

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางยุพา จักรบุญมา
นางยุพา จันทนภาวิบูลย
นางยุพา ดวงนา
นางยุพา เพ็ชรสุข
นางสาวยุพา สุวรรณกิต
นางเยาวภา นวลชมภู
นางรจนา เถื่อนใย
นางรสกร พันธสน
นางรังสิยา วรรณพันธุ
นางรัชดาภรณ วิมุกตะลพ
นางสาวรัชนก ยุคุณธร
นางรัชนี เพ็ชรจรูญ
นางรัชนีกร ปานอุทัย
นางรัชนีกร แสนประสิทธิ์
นางรัตนา ทองระยา
นางรัตนา รัตนวรรณ
นางรัตนาภรณ กระแสรชล
นางรัศมี กินรี
นางสาวรัสมี บัวตูม
นางราตรี ทองทา
นางสาวรุงณัฏฐา รุงเรืองศรี
นางสาวรุงทิพย ดวงปน
นางรุงทิพย อาระยะวงค
นางรุงนภา ใจยะสุ
นางสาวรุงรัตน วิเวก
นางรุงฤทัย เกตานนท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖

นางรุจิรา หยูทองคํา
นางเรไร บุญนํา
นางเรไร พลแสง
นางลลิตา พลายงาม
นางสาวลัดดา แปงชมภู
นางลําเพ็ญ ศักดิ์ปกรณกานต
นางสาววชิราภรณ กอนสัดทัด
นางวนิดา จิตตเสง
นางวนิดา พึ่งวิเศษ
นางวรรณี หนูนุน
นางวรวรรณ คงคูณ
นางวัชลี พุทธวิเศษสรรค
นางสาววันทนา โพธิ์ทอง
นางวันเพ็ญ สมัยพานิช
นางวันวิสาข รอดมรณ
นางวัลลีย รองแกว
นางสาววาป กองตัน
นางสาววาสนา มาลา
นางวาสนา เอี่ยมอุดม
นางวิบูล สุขพันธ
นางวิภาดา ทองดวง
นางวิภาดา บัวพวง
นางวิภาพร มะนะมุติ
นางสาววิภารัตน บุญสิน
นางวิภาวี ยุทธโกศา
นางวิยดา พูลสวัสดิ์

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางสาววิริญญา เจือจันทึก
นางสาววิไลวัลย โชติทับทิม
นางวิศาชล กาญจนแกว
นางวีนา สงระวิ
นางเวณิกา ละออ
นางศรัญญา ชิวราภรณ
นางศรีนวล เห็นแกว
นางสาวศรีพรรณ ใจคําปน
นางสาวศรีไพร ฤทธจันทร
นางศรีสุริโย ตังศรี
นางสาวศศิธร ยุบล
นางศศิธร รัตนวิจิตตเวช
นางสาวศิริพร ดํารงโรจนวัฒนา
นางสาวศิริวรรณ ฉิมนอก
นางสาวศิริวรรณ ชูวงษวาลย
นางศิวพร ทองเชื้อ
นางสาวศึกษา ตันเจริญ
นางสกาวเดือน เกษวิเศษ
นางสกุณา โพธิ์ประสาท
นางสาวสมใจ ชนะวงคษา
นางสาวสมใจ พงพุฒ
นางสมใจ สุทธิสิทธิ์
นางสมทวี คณาวัลย
นางสมนึก เจริญผล
นางสมบุญ พัติบูรณ
นางสมร สีตะวัน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘

นางสาวสมศรี ยอดระบํา
นางสาวสัญจณา เชื้อดี
นางสายฝน วงศยะรา
นางสารภี ภูเจริญวงศ
นางสํานวน กลิ่นจันทร
นางสิรภัทร จันทรสวัสดิ์
นางสิราลักษณ งามระเบียบ
นางสิริพร เรืองหยู
นางสาวสุกัญญา นามไร
นางสุกัญญา เลี้ยงเจริญ
นางสาวสุกัลยา บาลิตร
นางสุกิจ ชูวิเชียร
นางสุขศรี แสงตะครอ
นางสุจินดา รัตนานันท
นางสาวสุดา แกวกระจาง
นางสุดา จันทราธนากุล
นางสุดาทิพย สุธาวา
นางสุดาเนตร เวสวรางกูร
นางสาวสุดารัตน ชูชาติ
นางสุธาทิพย เสมกันทา
นางสาวสุธาทิพย เอี่ยมนอย
นางสุธาสินี จุลแสน
นางสาวสุนิดา ชูประดิษฐ
นางสุนิศา เกื้อชูศรี
นางสุนิสา ปานสังข
นางสุปราณี ถูกอยาง

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางสุปรีดา ขุนล่ํา
นางสาวสุพัตรา โคกกระชาย
นางสุภาพร ปานแกว
นางสุภาภรณ ใจน้ํา
นางสุภาภรณ ประทุม
นางสุภาวดี สุปญญาพานิชญ
นางสุภาวัลย บุญกอ
นางสุภิญญา ใหมหลา
นางสุมาภรณ อุนใจ
นางสุมาลี กุศลสง
นางสาวสุมาลี ธรรมเจริญ
นางสาวสุมาลี แสงเมือง
นางสุระพี จิตจักร
นางสุรินทร กวางเจริญกิจ
นางสาวสุรีย แกวเขียว
นางสาวสุรีรัตน เย็นดี
นางสุลัดดา โกมลเปริน
นางสาวสุลีภรณ พรหมมณี
นางสุวารี บุญมา
นางสุวิชญา ภารดีรุจิรา
นางเสาวณีย ไชยนิตย
นางสาวเสาวลักษณ เพ็งเจริญ
นางแสงเดือน อยูชัย
นางสาวโสภา ฤทธิศาสตร
นางโสภี สังขจันทร
นางโสมเกตุภรณ โสมณี

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕

นางสาวหัลหวล ไลกสิกรรม
นางฬุริยา พวงลําเจียก
นางอนงค ทรัพยสุริต
นางอนงค พิมพศรี
นางสาวอนงค หนูรอด
นางอภิญญา โภคทรัพย
นางสาวอมรรัตน พรหมอินทร
นางสาวอมรรัตน อรุณเลิศ
นางอรณี มูสิกิ้ม
นางอรนัดดา ศรุติรัตนวรกุล
นางอรนุช สิมประเสริฐ
นางอรสา เหลาตน
นางสาวอรอนงค เสวตบุตร
นางอรุณวรรณ ทองคําดี
นางอรุณี เจะเลาะ
นางอวยพร มีชูบท
นางอังคณา แกวปลั่ง
นางอังคณา จันทรหนองหวา
นางอัจฉรา ศรวิชัย
นางสาวอัญชลี ใจตรง
นางอัญชลี รื่นจิตร

๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕

(เลมที่ ๑๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางอารดา มะสะอะ
นางอารีย วงศราช
นางสาวอารีรัตน สมคะเน
นางสาวอารีวรรณ ทิพยรักษ
นางอําพา ดวงเอียด
นางอําไพ กองพา
นางอําไพ ชวยชู
นางสาวอิงอร แกวเรือนทอง
นางสาวอุดมพร อุดมสวัสดิ์
นางอุทุมพร สุวรรณโณ
นางสาวอุนเรือน สามารถ
นางสาวอุบล ไตรรัตน
นางอุบล สุขศรี
นางสาวอุบลรัตน ประเสริฐศิลป
นางอุไร ชวยจิตร
นางสาวอุไรลักษณ เครือทอง
นางอุไรวรรณ คําดีบุญ
นางอุษณี อนันตกูล
นางเอื้อมพร ปอมดี
นางเอื้ออารีย จิตมั่น

กระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายยงยศ สูงพน

