เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๑๖ นายสมยศ ทูลบุตรดา
นายติณณภพ ไชยเพ็ชร
๑๗ นายสุทธิ วงษเวช
นายทนงศักดิ์ ใจเที่ยง
นายทวีพัฒน ชิ้นทอง
๑๘ นายสุเทพ จินดาวรรณ
นายมณี ปตเมฆ
๑๙ นายสุพล เจริญศรี
นายวัชระ ราชศิริ
๒๐ นายสุรชัย ปนแกว
นายวิชาญ อนเมฆ
๒๑ นายอภิชาติ ไพชํานาญ
นายไวดี้ อดิศรโภคิน
๒๒ นางชนมณี เชี่ยงปอง
นายสมเกษ ภูดิน
๒๓ นางศรีวรรณ ปญญาทอง
นายสมบัติ หวังเจริญ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๑ ราย)
นายชาญ นาคสุทธิ
๗ นายสมัย โกสิทธิ์
นายถม ขวัญนคร
๘ นายสุธี ชุณสาย
นายประโชติ ชัยบํารุง
๙ นายอนันต ผลจันทร
นายเพลิน มะกล่ําเทศ
๑๐ นายอรุณ ทองดี
นายศรีชวน เรืองหิรัญ
๑๑ นางวรรณา สุขสมบูรณ
นายสมบูรณ ชื่นฉ่ํา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๗ ราย)
๙ นายณรงคศักดิ์ ยางสันเทียะ
นายกมล จัดมวง
๑๐ นายถวิล ศรีเรือน
นายกฤษดา เจศรีชัย
๑๑ นายทรงพล นาคพะวัน
นายเกรียงศักดิ์ ศรศรี
๑๒ นายทวี ริยาธง
นายจตุพล ปาละวงศ
๑๓ นายทองใบ ภูทรัพย
นายจาก สุขเรือน
๑๔ นายทองพูน ชาปากดี
นายจําเนียร ทองปลาย
๑๕ นายทองหลอ เกศทอง
นายจิ๋ม พรรณวิชัย
๑๖ นายเนียง สิงหปญญา
นายเฉลิม เจริญวิถี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายบรรจง วิเศษพลกรัง
นายบุญ กุนนา
นายบุญธรรม เปลี่ยนสันเทียะ
นายบุญเลิศ ศรีวิลัย
นายประเจต วรสิงห
นายประยงค โพธิ์บุญปลูก
นายผดุง บุญสุข
นายพิบูลย บุญชู
นายพีรศักดิ์ วีรวุฒิชาญสิน
นายไพสันต กิมสือ
นายระดมพล วงศปทุม
นายเริงชัย เถือ่ นสอน
นายเลง พงษดี
นายวันชัย ทองอนันต
นายวิสิทธิ์ ไชยปรปกษ
นายศุภวิชญ เสสังขงาม
เบญจมาภรณชางเผือก
นายกมล ดอกพรม
นายกมล ทองขาว
นายกมลไชย มาสุข
นายกมลเดช บัวหงษ
นายกริช โภคเกาะ
นายกองทรัพย กูบกระโทก
นายกองมี แสนดี
นายกัณหา คงมาก
นายกันตภณ หมุนสมัย

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมเด็จ อัมพวรรณ
นายสังขชัย ชะนะชัย
นายสําภาส เจริญศรี
นายสุทศั น จันเกิด
นายสุธี อินทวิเศษ
นายสุนันท จินดาเวชช
นายสุพจน กอดแกว
นายสุพจน พูลเพียร
นายสุมิตตรา แกนจันทรดา
นายสุรสิทธิ์ แชมโตนด
นายเสทือน ลิบลับ
นายโสภา ลิขิต
นางณิชุบล บุญนาค
นางนภาผอง อินทรลาวัลย
นางสาวพรเพ็ญ สุขมาก

(รวม ๔๘๕ ราย)
๑๐ นายการียา สังเกะ
๑๑ นายกาวิน จันตา
๑๒ นายกิตติพงศ ปนเงิน
๑๓ นายกิตติศักดิ์ พิศภา
๑๔ นายกุศล พืชผักหวาน
๑๕ นายเกษม เสวกวงษ
๑๖ นายเกียรติศักดิ์ ขาวขํา
๑๗ นายโกวิทย ชังเรือง
๑๘ นายขจร พิมพพันธดี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ 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

นายขวัญเมือง แรยั่งยืน
นายคนอง กอนคําบา
นายคารม สังกรณีย
นายคําจันทร ชนะกุล
นายคําพอง เที่ยงธรรม
นายคําภีร วิลาวรรณ
นายคําสาย สิงหศร
นายเคน กุคําจัด
นายแคลว พะนะจะโปะ
นายเงิน ออนศรี
นายจงกล สุขสุวรรณ
นายจรูญ พูลงาม
นายจวน นวมโคกสูง
นายจันทร จอดนอก
นายจันทรา ชินผักแวน
นายจารุพันธ โพธิ์ธราวัชร
นายจํานงค ศรีเพ็ชร
นายจําปา จันทสิงห
นายจํารัส ปลุกกระโทก
นายจํารัส เพ็ญพิมพ
นายจํารัส ยารวง
นายจํารูญ สถาวร
นายจําเริญ มะซอและ
นายจําลอง ทรัพยพันธ
นายจําลอง เทียนดี
นายจําลอง มีสุข

หนา ๗
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 ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายจําลอง ไวประดิษฐ
นายจิตกร ศิริคํากร
นายจิตร แทนมาก
นายจิรโชติ เอกบุญฤทธิ์
นายแจม เพิ่มกระโทก
นายเฉลิมชัย เจริญธง
นายเฉลิมพล ชยุตพงศพันธุ
นายไฉน รอดอดทน
นายชด ปานแยม
นายชนินทร ชูแกว
นายชวน ศรีพรม
นายชวย มาสวัสดิ์
นายชัย ชาติผดุง
นายชัย มาลี
นายชัยณรงค สาหราย
นายชัยยศ เหงรวย
นายชัยรัตน เบสูงเนิน
นายชัยวัฒน อินตา
นายชาญ ชอบคาขาย
นายชาญชัย วรจิตร
นายชาติชาย ภูกาสอน
นายชํานาญ ชื่นไทย
นายชิด ผลดี
นายชุมพร ชื่นบาน
นายชูเชิด พุทธินวกาญจน
นายชูศักดิ์ สุวรรณกูฏ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

นายเชาวลิต บุญยัง
นายไชยรัฐ หยงสตาร
นายณพงษ มหาวรรณ
นายณรงค คําใส
นายณรงค ชางหลก
นายณรงค บุญเนียม
นายณรงค แสงจันทร
นายณัฐพร สัตยนาโค
นายณุจิต เนินทราย
นายดํารงค คงสุวรรณ
นายตรีเพชร พูดเพราะ
นายตา วงษดี
นายถวิล กํากระโทก
นายถวิล ชวงถึก
นายถวิล ใสสม
นายถาวร จําปา
นายถาวร โปริสา
นายทวี เดชบุญมาก
นายทวีสิทธิ์ แซงโคตร
นายทศพล สถิรอนันต
นายทองคูณ โพธิ์เมืองเพีย
นายทองแดง ศรีเกตุ
นายทองพันธ ยลสุข
นายทองพูล กันยาทอง
นายทองมา วงษาลี
นายทองหลอ กันทาเปง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายทิพย บุบผาพรมราช
นายทุง ดาประสงค
นายธวัช การแข็ง
นายธวัช แกวลบ
นายธานินทร อินทพันธ
นายธีรพงศ ศรีรุณ
นายธีรศักดิ์ ลํามนา
นายธีระสิทธิ์ เกตุคําขวา
นายนงชัย ประกิ่ง
นายนพดล กองไชยสงค
นายนพดล เสนวิรัช
นายนเรศ ทองใบ
นายนัก วงศลา
นายนันทวัจน พัจนา
นายนาวิน สินมะเริง
นายนิทัศน คณะทอง
นายนิมิต สะอาดศรี
นายนิมิตร ชอบพานิช
นายบรรจบ เกษรพันธุ
นายบริสุทธิ์ สันติวัฒนพันธ
นายบัณฑิต อารีรัตน
นายบัวกัน ถิ่นขาม
นายบัวริน สรางคํา
นายบาง ชมพักตร
นายบํารุง เรืองโรจน
นายบุญกอง คําทา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

นายบุญจันทร แกวประเสริฐ
นายบุญจันทร อําไพเทศ
นายบุญชวย ศรีชํานาญ
นายบุญชู ทองออน
นายบุญตอ เพชรราม
นายบุญถม ถุงน้ําคํา
นายบุญถิ่น ศิริกุลชัยวัฒนา
นายบุญทวี วังพฤกษ
นายบุญธรรม กัลระโห
นายบุญธรรม มีบุญล้ํา
นายบุญนอม เพ็ญพิมพ
นายบุญนาค แปนเกิด
สิบตรี บุญนาค รูปดี
นายบุญมา เกื้อกูล
นายบุญมี บุญจันทร
นายบุญมี บุญธรรม
นายบุญยก รัตนยงค
นายบุญรอด เตียงแกว
นายบุญรอด สีดํา
นายบุญเรือง มีศิลป
นายบุญเลิศ พรหมชนะ
นายบุญเลิศ ไพราม
นายบุญสง สนสาย
นายบุญสม แถมสกุล
นายบุญสอน กลมเกลี้ยง
นายบุญสืบ ยิ้มชาง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายบุญโสม หมูทอง
นายบุญเอื้อม มาลัย
นายประกาศ มวงสวน
นายประกาศ สุธรรมวงศ
นายประจบ โพธิ์หอม
นายประจักษ ฉิมมา
นายประชา เหมากระโทก
นายประทวน จันทรลอย
นายประทวน เมืองงิ้วราย
นายประเทือง คําจันทึก
นายประมวล คํากระจาย
นายประมวล แผลงสูงเนิน
นายประมาณ ปดตะคุ
นายประยงค บัวใหญ
นายประยูร ปลอดโปรง
นายประสงค ยอดจันทร
นายประสม ทาวชัยมูล
นายประสิทธิ์ แกวมน
นายประสิทธิ์ ตามกูล
นายประสิทธิ์ เศษกลาง
นายประเสริฐ กําลังประสิทธิ์
นายประเสริฐ คําไทย
นายประเสริฐ ดอนดง
นายประเสริฐ พรมสะอาด
นายปรัชญา ดาวเรือง
นายปรีชา กาละปตย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

นายปรีชา คงธนอนุรักษ
นายปรีชา พรหมมา
นายปรีชา พานอิ่มมะเริง
นายปรีดา สงบภัย
นายปญญา ไตรยวงษ
นายปน ชุมดี
นายแปน ผัดกระโทก
นายผล เทศศรีเมือง
นายพงศพันธ โยนสนิท
นายพงษพล ทองมา
นายพงษศักดิ์ แยมสังข
นายพงษสุทธิ์ อินทรแพง
นายพจน ดํานุช
นายพนม เขียวปน
นายพนม พันธุวงษ
นายพนม มาลา
นายพนัส ออนคําบง
นายพยุง แสงทานั่ง
นายพรมมา วันเคียง
นายพรศักดิ์ คํามะยอม
นายพวนทอง ขุนพาพุก
นายพิเชษฐ ชี้แจง
นายพิทักษ มาลาจักร
นายพีระทัย สิงหสุดี
นายเพชร ผลิกระโทก
นายเพียร ธวัชกุล

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายแพง สิมาวัน
นายไพฑูรย เจริญผล
นายไพโรจน คําแกนกลาง
นายไพโรจน ชัยวรณ
นายภักดี แกวทองสุข
นายมงคล พันตาเอก
นายมนตรี จั้นอรัญ
นายมนตรี นิยมสุข
นายมนตรี บัวพลับ
นายมนเทียน ทองประสพโชค
นายมนัส ชูอรรถ
นายมนัส ทองประเทือง
นายมนูญ ศรีนวลสกุลนี
นายมังกร สีสนิท
นายมานพ ดุลยะเฮง
นายมานพ พลายมีสี
นายมานะ วิริยะ
นายมานัด มิลามัย
นายมานิตย วงษาบูรณ
นายมาโนช กองทิพย
นายยุทธวีร กิตติธนาโชติ
นายเยื้อน ยอดเต็มคงคา
นายรอนใจ หนูทัศน
นายระมัด ขจัดภัย
นายรักชาติ ปลัดศรีชวย
นายราโช ศรีสวาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒

นายรุงโรจน ตรีพาณิชกุล
นายรุจิรัตน บุญมีทวี
นายรุด แจมฉาย
นายเรวัต เกษรุงเรือง
นายเรืองฤทธิ์ เรืองขจร
นายลวน จินดาธนาพร
นายลือชัย แจงไชย
นายเล็ง ปยพันธ
นายเลิศ แปลงดี
นายเลี้ยง ศรีรัมย
นายเลี่ยม ยินรัมย
นายวรฉัตร โสภารัตน
นายวรพจน ธนบัตร
นายวรวิทย หลอดเงิน
นายวราพงษ ศรีวิไล
นายวรายุทธ เชื้อวงศ
นายวะสัน บุญมาพันธ
นายวัชระ คะนาดา
นายวัชระ เจริญสุข
นายวัชระ มะลุมกลาง
นายวัน กลไกร
นายวิชัย ผกาลา
นายวิชา หันเวียน
นายวิชาญ เทือกตะ
นายวิชิต ภูนาเชียง
นายวิชิต อรรคฮาด

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวิชิต อิ่มนาง
นายวิเชาว พูลสวัสดิ์
นายวิเชียร ดาวเรือง
นายวิเชียร นาเจริญ
นายวิเชียร พิกุลแยม
นายวิเชียร ศรีวะโสภา
นายวิเชียร อาจเอื้อม
นายวิทยา ขจัดภัย
นายวิทยา ชุติพงศ
นายวินัย กลั่นปาน
นายวินัย ทองรัตน
นายวินัย บุญมาก
นายวินัย พวงรักษ
นายวินัย เพิ่มพล
นายวินิจฉัย รักษาสุวรรณ
นายวิรัตน สุวรรณสถิตย
นายวิโรจน ยศพรมราช
นายวิวัฒน ครึกกระโทก
นายวิศูจน เขียนเจริญ
นายวิสูตร สินไชย
นายวีรวัตร แกวจันทึก
นายวีระศักดิ์ เนื่องจากจันทร
นายวีระศักดิ์ ไสยาสน
นายวุฒิไกร ดาทอง
นายวุฒิชัย คํารื่น
นายวุฒินันท เทศดี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔

นายวุฒิพงศ ภาษิต
นายวุธ คงเปย
นายศรีธน ปวงคํา
นายศักดิ์ แสนหลวง
นายสงวน ทาพันธ
นายสงวน มากเพ็ง
นายสงเสริม รางวิจิตร
นายสงัด หอมออน
นายสงา ศิริปญญาลักษณ
นายสงา สุดลา
นายสนอง ขัติเสธ
นายสนอง คนบุญ
นายสนั่น ปานปรีชา
นายสนิท รุงศิริ
นายสมเกียรติ กาญจนพาที
นายสมเกียรติ ทาประจิตร
นายสมจิตร เวียงสงค
นายสมใจ ไพรเขียว
นายสมใจ สารีมูล
นายสมชาย พลขจร
นายสมชาย พลองเพ็ชร
นายสมชาย พันธุลี
นายสมชาย มะณีวงษ
นายสมชาย หาญยิ่ง
นายสมชาย เอี่ยมมงคล
นายสมเดช ปญญาวรรณ

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมนึก ธรรมสาร
นายสมนึก แสนจันทร
นายสมนึก อาดํา
นายสมเนตร ครุฑวิเศษ
นายสมบัติ แดงเกตุ
นายสมบัติ ตะโคตร
นายสมบัติ ทองออน
นายสมบัติ ภูโทสนธิ์
นายสมบัติ สุขเกษม
นายสมบูรณ แกวคําภา
นายสมบูรณ พูนกระโทก
นายสมปอง กานสันเทียะ
นายสมปอง ศิริบูรณ
นายสมพงษ เขียวปว
นายสมพงษ พุทธวาลย
นายสมพงษ สมรื่น
นายสมพร ตะยะพงศ
นายสมพร พรมลวน
นายสมพิศ เมฆเคลื่อน
นายสมยศ เนื่องกรุน
นายสมร แมนกระโทก
นายสมศักดิ์ โคตรสมพงษ
นายสมศักดิ์ ดีสีปาน
นายสมศักดิ์ วรรณคีรี
นายสมศักดิ์ อินทรพันธ
นายสมหมาย ใยบัว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖

นายสมหวัง บุญมาก
นายสมหวัง รักษสัตย
นายสมัย งามสุข
นายสมัย ดวงราช
นายสมัย พรมบัน
นายสมัย แพงศรี
นายสมาน แกวเมือง
นายสมาน ยอดประเสริฐ
นายสมาน สีสันต
นายสรวง สิงหโตทอง
นายสรายุทธิ์ ครองหนองแดง
นายสวรรค ปนตะคุ
นายสวัสดิ์ ศิริจันทรฉาย
นายสวาง ทองดี
นายสะอาด จงใจรักษ
นายสังวร บุราไกร
นายสังวาลย อินทับ
นายสังเวียน คณากรณ
นายสัมภาษณ บุญยืน
นายสัมฤทธิ์ ฉายแสง
นายสัมฤทธิ์ สุโคตร
นายสามารถ ทองปลั่ง
นายสามารถ วิริยะตระกูลธร
นายสายู ใจเย็น
นายสายยนต พรหมดวงดี
นายสายันต นุชศรี

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสําเนา พุม จันทร
นายสําเภา วรรณชาติ
นายสํารวม เรืองวัฒกี
นายสํารวย สอนปอม
นายสํารวย เอี่ยมสุวรรณ
นายสําราญ เกิดทิน
นายสําราญ รุนกระโทก
นายสําเรียง ปนพรมราช
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
นายสินาค ใจคุณ
นายสิรวุฒิ ยังสวัสดิ์
นายสิริวรรณ ปงกระโทก
นายสีพรม สินสุวรรณ
นายสีเฟอน พรหมกสิกร
นายสุคํา คําปลิว
นายสุชาติ ปนอมร
นายสุดใจ สุนทรา
นายสุทธิ ทาวทอง
นายสุทัศน กลอนจะโปะ
นายสุทัศน เย็นตะคุ
นายสุทิน สุขทรัพยทวีผล
นายสุเทพ พลอยนัด
นายสุธรรม วงศคําศักดิ์
นายสุนทร ทองทศ
นายสุนันต วิเศษหมื่น
นายสุนา ไชยสัตย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘

นายสุพร จริงจิตร
นายสุพร สุขพนันศิริ
นายสุพล แข็งสัน
นายสุภีย ชุมพล
นายสุรชาติ กิ่งแกว
นายสุรเชษฐ ชัยปญหา
นายสุรพล พลรอด
นายสุรพล มั่นคง
นายสุระศักดิ์ โคตรพงษ
นายสุรินทร เกตุแกว
นายสุริยา ทุมมานาม
นายสุวรรณ กาวิละ
นายสุวรรณ บุญพงศ
นายสุวิทย กรสันเทียะ
นายสุวิทย เดชอิ่ม
นายสุวิทย ธรรมรักษ
นายเสนห กลมพุก
นายเสนห จันทรเนตร
นายเสร็จ แคนดี
นายเสลี่ยง อินทรพินิจ
นายแสงรัตน ศรกอม
นายแสวง อุทภู
นายโสภณ ประดับ
นายไสว กํากระโทก
นายไสว ประตังถาเน
นายหนูกร สุพัฒน

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายหมาย ดอกหอมกลาง
นายอดิพงษ เปรมกาศ
นายอดิศร เมฆะแสน
นายอดิศักดิ์ อภัยโส
นายอดุลย ตายคนอง
นายอนนท กันฟก
นายอนรรถ อุนจันทร
นายอนันต ภูสําเภา
นายอนันต รัตนพงศ
นายอนุชิต สิงหแรง
นายอภิชาติ บัวทองสกุล
นายอภิรักษ อนุกิตติรัตน
นายอภิวัฒน ดวงสุภา
นายอมร วิมุกตายน
นายอรุณ จันทรจับ
นายอรุณ โพงมาลา
นายอวบ อูหนู
นายอาคม หลาคํา
นายอาทิตย คัมภทวี
นายอํานวย บัวทอง
นายอํานวย รอดทิม
นายอํานวย สุวรรณไพศาลสกุล
นายอิ่นแกว กุนทะวรรณา
นายอินตา แรกเรียง
นายอินถา ทาแกง
นายอินสน กันทะเสน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐

นายอุดม เทพสถิตย
นายอุดม เวียงสงค
นายอุทัย กุลวงษ
นายอุทัย เกิดทิม
นายอุทัย แกนทอง
นายอุทัย บุญลอม
นายอุทัย ปานสันเทียะ
นายอุสมาน ดาโรส
นายเอกพร ชืน่ กลาง
นายแอด สินธุไชย
นายเฮง กุลชุติมาพงษ
นางกนกพร รุจิราชยากร
นางกนกภรณ มงคลแท
นางกนกรัตน นอยเทียม
นางกอบแกว มีนา
นางจันทรจิรา บุญชัยยุทธศักดิ์
นางจําเนียร ศรีสมรส
นางสาวจิรัญญา หาญดํารงครักษ
นางณัฐธยาน กุลทัศน
นางทิพยสุดา พันธุงามพงศ
นางนงลักษณ ตั้งวงศทอง
นางสาวปราณี แสงฝาก
นางพัชรณี วิริยะ
นางสาวพัชรา โทนแจง
นางพัชรินทร หิรัญวงศสวาง
นางเพ็ญพัฒนา วงคคําหาร

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางภัคพร คุมสุวรรณ
นางมนฑิรา สุภา
นางสาวยุพิน กิจกิ่ง
นางลักคณา ฟกเทศ
นางลําปาง แสนทวีสุข
นางวรรณวิมล จันทรสุข
นางวรรณี เปรมปรีชา
นางสาววอย กฤษเชิด
นางวัชรา กันธัง
นางวิรดาพรรณ เกิดนอก
นางสาววิรัตนตา เปรื่องสุวรรณ
นางวิไล สมเฟอง
นางสมัย พงษโพธิ์ชัย
นางสะใบ โมครัตน
นางสิริพร สาธา
นางสิริมา สุวรรณสถิตย
นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล
นางสุปราณี ธาดาภาคย
นางสาวสุภาพร กุลนาม
นางสุมาลี บุญนํา
นางหทัยรัตน ตรีพิษจักร
นางสาวอรณิช ทรงศิริ
นางอรทัย จันทา
นางอัมพร เทศบุญ
นางอุทัยวรรณ พละทรัพย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกมลเอก บุญเอก
๒๖
นายกิจสุพล จันทรนอย
๒๗
นายกิตติเทพ สมสวย
๒๘
นายกิตติศักดิ์ แกวนาง
๒๙
นายเกียรติศักดิ์ สายเสมา
๓๐
นายโกวิทย หมื่นจิตร
๓๑
นายขาว จาออน
๓๒
นายคมฑวัต รักษาพล
๓๓
นายคมสันต พันธโพธิ์
๓๔
๓๕
นายคํานวน ออนมณี
๓๖
นายคํานึง บุญประเสริฐ
๓๗
นายคุณทด นาคนวล
๓๘
นายจเด็จ แจงอวม
๓๙
นายจรูญ พรหมปาลิต
๔๐
นายจําลอง ประจะเนย
๔๑
นายเจียมรัตน ดวงแกว
๔๒
นายเฉลิม บัวเงิน
นายเฉลิม ศรีชํานาญ
๔๓
นายชาญยุทธ อมรรัตนวรรณ
๔๔
นายชาญวิทย ออมสิน
๔๕
๔๖
นายชูชาติ สายหยุด
๔๗
นายเชาว ขํากิ่ง
๔๘
นายเชื้อ หินลอย
๔๙
นายณรงค กูลธรรม
๕๐
นายณรงค ต่ําคําดี

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
๒๐๓ ราย)
นายณรงค โสมกูล
นายดําริห ผิวตะขบ
นายเดชณรงค มัชเรส
นายแดง ดวงไฟ
นายตระกูลศักดิ์ ยุทธวิธี
นายถวิล นิยมดุสดี
นายทวีศักดิ์ เอิบสําโรง
นายทองพูน โพธิ์ขํา
นายทองมวน ไชยทุม
นายทองมวน ปานาสา
นายทองสุข ขาวผอง
นายเทอดศักดิ์ พืชทองหลาง
นายธงชัย จุฬารมย
นายธงชัย รุงบุญคง
นายธนโชติ ตุลยาทร
นายธนากร หิรัญยะมาน
นายธนาวัตร พันทุม
นายธนาสิทธิ์ แกนแกว
นายธนูศร ชัยมงคล
นายธวัชชัย โพธิ์ศรี
นายธวัชชัย สอนอาจ
นายธีรวัฒน ไชยปรุง
นายธีระ คงสมบูรณ
นายนคร จรรยาวัฒน
นายนเรศน สีลา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายน้ําเพชร เสงี่ยมทรัพย
นายนิพนธ ดวงคํา
นายนิวัติ วิจิตร
นายบาน อารีกุล
นายบุญธรรม นาซาย
นายบุญมา ไตรจะโปะ
นายบุญมาก บุญตา
นายบุญสง นันทบุตร
นายประคอง ตะรินันท
นายประจันต พิมาร
นายประชา ราษฎรดํารง
นายประทวน บริสุทธิ์
นายประทวน พุมกลอม
นายประทวน ศรีบรรเทา
นายประมวล เจริญขํา
นายประมวล เรงพิมาย
นายประเวช จันทะเสน
นายประสงค วาดี
นายประสิทธิ แรเพ็ชร
นายประสิทธิ์ ดุจรักษ
นายประหยัด ทะคําวงษ
นายปรีชา บัวดํา
นายปจจานึก ดวงอาจ
นายปญญา กันฟก
นายปน บุรีแกว
นายผดุง กลักกระโทก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายพรชัย นอยคํา
นายพรศักดิ์ ชนะชัย
นายพฤทธินันท บัวแยม
นายพล คําจันแกว
นายพัฒนพงษ ดวงแกว
นายพิเชษฐ คุโณภาส
นายพิทักษ ทองเวียง
นายพิมล ชาชุมพร
นายไพฑูรย เสือเปรม
นายไพริน ไชยจํา
นายไพรินทร รายพรมราช
นายไพศาล เพชรแกวณา
นายมงคล กินกิ่ง
นายมนัส คําศรีสุข
นายมนัส อําสันเทียะ
นายมานพ ศรีสวัสดิ์
นายมานพ สมรัก
นายยงศิลป งาตะขบ
นายรุงรัตน เจริญบุญ
นายลิขิต จูมทอง
นายวัชรพงษ แกวสวาง
นายวัชระ ดวงเมือง
นายวัชรากรณ ทําการ
นายวิจิตร สมุทรศรี
นายวิเชียร ผาธรรม
นายวิเชียร สุพรม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายวินัย เพ็ชรสวัสดิ์
นายวินัย เอี่ยมละออ
นายวีรวัฒน อาจวิชัย
นายวีระ แกวสา
นายวีระ บุญมา
นายเวียน สุวรรณชาตรี
นายไวพจน นาคพันธ
นายศรีจันทร จันทะวัน
นายศักดิ์กรินทร ศรีจันทรเวียง
นายศักดิ์ชัย ใจโต
นายศักดิ์ชัย อินอราม
วาที่รอยตรี ศุภชัย ขันธเขต
นายสงคราม อานุภาพ
นายสมชาย คํามณีจันทร
นายสมชาย ตายลํายงค
นายสมชาย ปดสาโก
นายสมชาย ยิ้มงาม
นายสมชาย เสงหวาน
นายสมชาย หินกลาง
นายสมบัติ วงศจําปา
นายสมบัติ เสวกระโทก
นายสมบูรณ เจริญโสภา
นายสมบูรณ เดชอุดม
นายสมปอง แววกระโทก
นายสมพงษ คํามาโฮม
นายสมพงษ จินาวัง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมพร สาธุจรัญ
นายสมภพ ศรีทะ
นายสมยศ เยื่องกลาง
นายสมศักดิ์ กันตีมูล
นายสมสกุล มิตรจิตต
นายสมสวน ซิลพรมราช
นายสมหมาย คําศิริ
นายสมหมาย ไชยพิมพ
นายสมหมาย ทองแฟง
นายสมหมาย พาลัง
นายสมหวัง โคตรมนตรี
นายสรอย กลกลาง
นายสรายุทธ ศิลปกิจ
นายสวาท เครืออุนเรือน
นายสังวาลย พรมหนู
นายสันติ วงษไว
นายสากล นิยมประภาสกุล
นายสายัญห แกวหมื่นไวย
นายสายันต รัตนพงษ
นายสํารอง คําภาทู
นายสําลี พรมมากอง
นายสิทธิศักดิ์ แดงนําคู
นายสิริชัย มุง เขตกลาง
นายสี เอกศิริ
นายสุข เสมอจิตร
นายสุดใจ ปุญญฤทธิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙

นายสุดสาคร ประทุมชัย
นายสุเทพ พรมโลกา
นายสุนทร เชยโพธิ์
นายสุรชัย กลายสุข
นายสุรสิทธิ์ รัตนนิกร
นายสุวรรณ ชัยสุข
นายสุวรรณ แสงสวาง
นายสุวิทย พรหมเมตตา
นายสุวิทย มาแสง
นายเสกสรรค มณีวงษ
นายเสถียร ทบธรรม
นายเสถียร ปน ปน
นายเสริฐศักดิ์ หูตาชัย
นายเสวียน ศรีริคํา
นายแสวง พิมพภักดี
นายหนึ่ง แสนโคตร
นายหวานเย็น หยนครบุรี
นายอธิเดช สีถาการ
นายอภิชัย สําเภา
นายอมร สิทธิสม
นายอรุณ แสนทวีสุข
นายอรุณ หมานมา
นายอรุณศักดิ์ สุภาสุข
นายอากร โพธิ์มงคล
นายอาแส เจะหะ

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายอํานาจ รัตนโคน
นายอําพล เลิศเวียง
นายอินโชติ คําปาตัน
นายอุดร ปุยฝาย
นายอุเทน ศรเพชร
นายอุบล งามดี
นายเอกพงศ ปรีชา
นายเอนก จรกิ่ง
นางกนกวรรณ พึ่งชัย
นางจุฑารัตน ธานี
นางสาวณิมากรณ จิณานุกูล
นางดวงพร คงธนอนุรักษ
นางนงเยาว กอนทอง
นางบัวริม ดอกไธสง
นางสาวบุญเศียร เทพชุม
นางเบ็ญจภรณ ยานารมย
นางสาวพิมพใจ ใจนอย
นางวิมลรัตน วารีบริสุทธิกุล
นางสาวศจีวไล เฉลิมทอง
นางสมพิมพ เกิดกระโทก
นางสาวสุภาวดี แกนนาคํา
นางแสงดาว สมบัตินันท
นางอมรรัตน แสงศรีจันทร
นางสาวอุดมสุข วงษสมบูรณ

