เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑
๒
๓
๔

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๘ ราย)
นายเกียรติศักดิ์ สิงหกุล
๕ นายธนูชัย ถึงแสง
นายขวัญชัย สุขสดใส
๖ นายมนตรี ทวีโคตร
นายจิรวัฒน เวชวิมล
๗ นายมีศักดิ์ มีประเสริฐ
นายถนอม กลางนอก
๘ นายสมโภชน โคตรโสดา

๑ นายชาลี นัยบุตร

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางอารีรัชฏ วงศพันธุ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๒ นายบุญหลง ปานพรม

กระทรวงศึกษาธิการ
๑ นายณรงค มีถาวร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

สํานักงานรัฐมนตรี
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๒ นายพีระวัส มีมาก

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๓ ราย)
นายกุศล พรหมสาขา ณ สกลนคร
๙ นายปรานีชย วงษพิทักษ
นายจิตกร จินตะการ
๑๐ นายพงศศักดิ์ หนูทิม
นายฉลาด คําขัน
๑๑ นายไพบูลย ปรีชพันธุ
นายเฉลิม ทองสีออน
๑๒ นายยุทธนา เรืองสุวรรณนที
นายเฉลียว เพ็ชรลอมทอง
๑๓ นายฤทธิรงค มหาทอง
นายณรงคชัย ทัศนศรี
๑๔ นายวัลลภ ชัยวงศ
นายทรงพรต คงกลอม
๑๕ นายวิชัย เสียงประเสริฐ
นายนิมา นิติมุง
๑๖ นายสามารถ ทรัพยประกอบ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นายสุเชษ มากชูชิต
นายสุรศักดิ์ ศิรธรานนท
นายสุวิทย รันตสุวรรณ
นายสุวิทย อดุลยสุข

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
นายเกรียงไกรราษฎร สุวรรณจักร
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสาลี
นายขันตรี ตังคโณบล
นายคณิต สาธรราษฎร
นายชนิท พันธุเมน
นายชนินทร เดือนเพ็ง
นายชัยณรงค แสงทับทิม
นายชัยโย อนุเกตุ
นายชาติ พูลเขตรกิจ
นายณรงค โกมลสิงห
นายทวีศักดิ์ เครือสาย
นายธนนท ปฏิทัศน
นายนิคม ชมภูนิมิตร
นายนิพนธ สุขเจริญ
นายนุกูล เรือนทอง
นายบุญปลูก จันทรแกว
นายบุญมี บรรเทา
นายบุญเรือง การะเกตุ
นายประจวบ ผาบสิมมา
นายประดิษฐ ชัยสอน
นายประเทือง มุสิแกว

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๑ นายเสถียร ทวีรัตน
๒๒ นายเสนอ อุคําพันธ
๒๓ นายอํานาจ ทับยิ้ม
(รวม
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

๘๒ ราย)
นายประสาร โพธิ์มั่น
นายปรีดี พวงมณี
นายพงศพันธ บุญจําภู
นายไพบูลย ดีพรอม
นายไพรัตน แสงจันทร
นายมนู บูรณะสันติ
นายวันชัย รุงเรือง
นายสนิท ปญจา
นายสมปอง ปุยขาว
นายสมปอง เสาเวียง
นายสมมาตร อูทอง
นายสมหวัง ศรีสุกใส
นายสวัสดิ์ ปองเศรา
นายสวัสดิ์ สุขชุม
นายสัมฤทธิ์ พันธไพโรจน
นายสามารถ ใจหลัก
นายสายชล แยมเกตุ
นายสุชาติ ศรีราชยา
นายสุนทร อยูคํา
นายสุวมิตร ธรรมสัญจร
นายเสกข อาราเม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายไสว สมศรี
นายหนุม นาครอด
นายอดุลย แสงมณี
นายอนุชา การุญกร
นายอนุสรณ มีคุณสูต
นายอรัญ เชี่ยวการ
นายอํานวย ศรีสุข
นายเอกสิทธิ์ เตมิยสูต
นางกัลยกร มหาพิบูลย
นางกาญจนา ประดับจิตร
นางจิดาภา ดวงใจดี
นางเฉลียว ศรีมวง
นางชนมนิภา นวลปาน
นางนันทนลิน ประเสริฐสังข
นางบุญชวย เตมิยนันท
นางสาวประทีป ยั่งยืน
นางสาวผกาภรณ จันทรบัว
นางพรทิพย ศิริรัตนพันธุ
นางสาวพรนิภา จงเจริญ
นางเพ็ญญารัตน บุญยังดํารง
เบญจมาภรณชางเผือก
นายกมลวิทย บํารุงเกียรติ
นายณรงค เล็กกลาง
นายณรงคศักดิ์ สุริบุตร
นายเตชินท บุตรเจริญตระกูล
นายทวีชัย อารีย

๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
(รวม
๖
๗
๘
๙
๑๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางมาลินี คฤหานนท
นางสาวเมตตา อิ่มใจ
นางเยาวภา แพงศรีสาร
นางรัตนา ชินทอง
นางละออง พัสสระ
นางลําจวน แสงมณี
นางสาววงเดือน ผลธุระ
นางวนิจ โตจันทร
นางวรรธนี ขันธวงศ
นางศิริพร ถาพรพาส
นางสมคิด ศรีมวง
นางสมพร วุฒิลาภ
นางสรัญญา ยศนันท
นางสําราญจิต รอบรู
นางสาวสําลี สีนวน
นางสาวสุธีจินต พลอยกระจาง
นางหทัยทิพย โตเกิด
นางสาวหรรษา ศรีสมบูรณ
นางสาวอังศุวีร จรลี
นางอุบลรัตน พลศรี
๔๓ ราย)
นายทวีพัฒน ชิ้นทอง
นายประมูล พรหมวงศ
นายปรีชา อภิชาติ
นายพลพิไสย ศิริมาตย
นายพัฒนศักดิ์ หนูภิบาล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายไพโรจน ขาวสําลี
นายภูธร มณีรัตน
นายเมืองมล บุญสะอาด
นายวรพล โยธะกะ
นายวิรัติ หักทะเล
นายศักดิ์ชัย ปนออน
นายสมเกษ ภูดิน
นายสมพงษ กองสุข
นายสมภาศ ขวัญใจ
นายสมยศ ทูลบุตรดา
นายสัมฤทธิ์ ชมภูวิเศษ
นายสําราญ จันทรประทุม
นายสุรพล โกนกระโทก
นายสุรภาส คุมประดิษฐ
นายสุวัธชัย ขําระหงษ
นายอนุชิต รสานนท
นายอนุรักษ กุลจันทร

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายอภิชาต ไพชํานาญ
นายอํานาจ คนหา
นายเอกกรกฤตย ศรีรอด
นายโอฬาร ดอนโอฬาร
นางสาวจารึก คงสงค
นางสาวนิชานันท มุขโต
นางประชิตแข นรทัต
นางปรีดา โพธิ์ศรี
นางภัทรวรรณ ทองเดช
นางมะลิวัลย หมั่นตรวจ
นางวัชรินทร ดอกไธสง
นางวิจิตรา อุณหเลขจิตร
นางสมจิตร ทุงคาใน
นางสังวาลย กลั่นดี
นางสาวสุพัตรา สีทองสุข
นางเอื้อมพร เอกบุตร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๓ ราย)
๘ นายวิสิทธิ์ ไชยปรปกษ
นายกฤษดา เจศรีชัย
๙ นายศักดา บุญเรือง
นายจตุพล ปาละวงศ
๑๐ นายศุภวิชญ เสสังขงาม
นายนิพนธ อึ้งตระกูล
๑๑ นายสุพจน กอดแกว
นายประภาส ศรีเมือง
๑๒ นายองอาจ ชูดํา
นายประเสริฐศิลป เดชเสน
๑๓ นางอรวีร อินรีสพงษ
นายปุญญทรัพย วรสิงห
นายวิชัย ตั้งดํารงรัตน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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 ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๘๕ ราย)
นายกมล ศรีนาค
๒๖ นายเจริญ ปญญา
นายกมลชัย เพ็งสุข
๒๗ นายเจียมศักดิ์ กาญจนคงคา
นายกมลไชย มาสุข
๒๘ นายชนะ แสนสุข
นายกองเกียรติ ชาววัฒนา
๒๙ นายชม สาทะเล
นายการียา สังเกะ
๓๐ นายชลอ โตมวย
นายการุญ การสมธร
๓๑ นายชวลิต ชยุตพงศพันธุ
สิบเอก กิตติภัฎ พัทมินทร
๓๒ นายชัชวาลย เอี่ยมชูกุล
นายเกลี้ยง เสยกระโทก
๓๓ นายชัยพร ทองศิริ
นายเกษม เสวกวงษ
๓๔ นายชัยวัฒน ชมนา
นายโกศล หิรัญรัตน
๓๕ นายชาญ ไทยปราณีต
นายขจร พิมพพันธดี
๓๖ นายชํานาญ แสงนิล
นายเข็ม เกิดคํา
๓๗ นายชํานาญ อิ่มใจ
นายค่ํา บุญพันธ
๓๘ นายชิษณุพงศ แสงทอง
นายคํารณ แสงถึก
๓๙ นายชีวา อารดร
นายจตุพร แปนคง
๔๐ นายเชิง เพ็ชรสันทัด
นายจตุรวิทยา สุขะปณะ
๔๑ นายเชิด วันดี
นายจรูญ ชุมวิริยะสุขกุล
๔๒ นายไชยวัฒน เพ็งอินทร
นายจัก แฝงกระโทก
๔๓ นายณรงค ชอบผักแวน
นายจันโท สหรัฐ
๔๔ นายณรงค ปญญาธงชัย
นายจารุพันธ โพธิ์ธราวัชร
๔๕ นายดงเย็น ปลองนาค
นายจํานงค วิลาวรรณ
๔๖ นายดอน ชีเปรม
นายจําเนียร จันทรภิรมย
๔๗ นายดุสิต ปญญาคํา
นายจําเริญ สมานพันธ
๔๘ นายเดชา อินทเสน
นายจําลอง ทองแดง
๔๙ นายแดง ปรีชาชม
นายจินดา แยมเนตร
๕๐ นายเติม จันดีบาง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายถนอม ทองนันไชย
นายถาวร ดนตรี
นายทวี คําวิชิต
นายทองดี ปะนะภูเต
นายทองสุข สุขวิโรจน
นายเทียม มีเงิน
นายธงชัย โอภาส
นายธนิตย ทองมวง
นายธวัช แกวลบ
นายนคร จันทรชนะ
นายนนทวัจน พัจนา
นายนพเกา กุลนอย
นายนิคง ทนุ
นายนิคม หาดี
นายนิพนธ เลไทย
นายนิมิตร เพาะพูล
นายนิยม ครองบุญ
นายนิรันดร กอนทองคํา
นายบรรพต ใสสะอาด
นายบวร สุขประเสริฐ
นายบอย ไกรกิจราษฏร
นายบัณฑิต จําเริญทรัพย
นายบาง ชมพักตร
นายบํารุง ทิมทอง
นายบํารุง แสงศรี
นายบุญชอบ จิตพินิจ

หนา ๖๔
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)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายบุญชัย เกี้ยวกระโทก
นายบุญชิน เพชรภูวนัย
นายบุญถือ โสภา
นายบุญทวี วังพฤกษ
นายบุญธรรม ธูปประดิษฐ
สิบตรี บุญนาค รูปดี
นายบุญนํา คันศร
นายบุญมา เมาหา
นายบุญยงค มูลคํา
นายบุญยฤทธิ์ วงษสุวรรณ
นายบุญยืน บุญยานันต
นายบุญยืน ภาระสุดใจ
นายบุญรอด สีดํา
นายบุญเลิศ ไทยเขียว
นายบุญเลิศ ไพราม
นายบุญเลิศ เฟองฟูง
นายประจญ พันธุพืช
นายประจวบ สุทธศรี
นายประจักษ คําเมือง
นายประจักษ สารพัตร
นายประเจิด นุชนารถ
นายประชัน สีจันทร
นายประทีบ เสือคํา
นายประนัย ทาวโพธิ์เอน
นายประภาส ภูอองทอง
นายประยูร ทาสีภู

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายประสาน ปานเรือง
นายประสิทธิ์ ใจแปง
นายประสิทธิ์ มาตลาด
นายประเสริฐ แคนยุกต
นายประเสริฐ ถมยาแกว
นายประเสริฐ บัวสา
นายประหยัด ขวัญเมือง
นายปรัชญา ดาวเรือง
นายปรีชา แข็งขัน
นายปรีชา แทนนิล
นายผล การเก็บ
นายพงศกร เรือนแกว
นายพงษไทย เอี่ยมพงษ
นายพงษศักดิ์ ลูกอินทร
นายพงษเอก สิงหนอย
นายพนม เขียวปน
นายพยง วิลัยรัตน
นายพรชัย โอปน
นายพรศักดิ์ คํามะยอม
นายพรศักดิ์ ศรีเมือง
นายพัก บุญพวง
นายพิจักษณ ทองไชย
นายพิชัย บุญตาม
นายพิชัย โพธิบุตร
นายพินิจ สุวรรณสิงห
นายพินิต จันทนา

หนา ๖๕
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)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายพิลาศ ขําแยม
นายพิศิษฐ ปานพรหมมาศ
นายพีระทัย สิงหสุดี
นายไพฑูรย สืบพันธโกย
นายไพศาล สัพพัญู
นายภาณุวัฒน พุทธา
นายภาณุวัฒน ศรีบุญเพ็ง
นายภิญโญ สวางดี
นายมงคล ดุนสูงเนิน
นายมนตรี คําพุฒ
นายมนัส กนกขุมทรัพย
นายมนัส ทองประเทือง
นายมนัส สุปนธรรม
นายมังกร พูลทวี
นายมานะ วิริยะ
นายมานิจ จันทรเปรม
นายมาโนช แกวเกา
นายไมตรี แกวทะ
นายยอด หอมทอง
นายยัน สุวรรณลาภา
นายโรม จันทรยอง
นายลําดวล รมโพธิ์
นายลือชา เลิศไชย
นายวรฉัตร โสภารัตน
นายวรชิต มวงสวน
นายวสันต ทองไทยนันท

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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
๑๘๐

นายวัชระ มะลุมกลาง
นายวิชาญ ทับสิงคลา
นายวิชิต ภูนาเวียง
นายวิเชียร นาเจริญ
นายวิเชียร เพ็ชรสันทัด
นายวินัย กันหริ
นายวินัย ขําศรี
นายวินัย วีระสุข
นายวิมล สีชมภู
นายวิรัตน เข็มทอง
นายวิวัฒน วัฒนาอภิรักษ
นายวีระ ฉลาดเลิศ
นายวีระ ติเยาว
นายวีระชัย เพ็ชรไทย
นายวีระศักดิ์ เนื่องจากจันทร
นายวุฒิชัย คํารื่น
นายวุฒิพงศ ภาษิต
นายศรีทวน ปวกพรมมา
นายศรีอําพร สมปู
นายศักดิ์ชัย สุนทรศรี
นายสงกรานต ทนันชัย
นายสงกรานต ปะนันท
นายสงา สุดลา
นายสนทยา ทองอิ่ม
นายสมเกียรติ คชประดิษฐ
นายสมเกียรติ แสงทอง

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสมควร ลมกิ่ง
นายสมคิด ภูเมือง
นายสมชัย กํามะหยี่
นายสมชาย แกนจันทึก
นายสมชาย ทองเลิศ
นายสมชาย ภูเจริญศักดิ์
นายสมชาย เอี่ยมมงคล
นายสมเดช กระเปาทอง
นายสมนึก วุนออน
นายสมนึก สังคง
นายสมบัติ จุฬา
นายสมบัติ ตะโคตร
นายสมบัติ ภูโทสนธิ์
นายสมพงศ อาราเม
นายสมพงษ พุทธวาลย
นายสมยศ จินดาชวลิตกุล
นายสมยศ เนื่องกรุน
นายสมยศ สิงหทอน
นายสมศักดิ์ แกวบุญชวย
นายสมศักดิ์ มั่งจิ๋ว
นายสมศักดิ์ สืบสุข
นายสมศักดิ์ สุขอิ่ม
นายสมสวน ใจยืน
นายสมสวน โทนเปา
นายสมสุข อยูกรุง
นายสมหมาย ศรีวารี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

นายสมาน แกวเมือง
นายสมาน บุญประกอบ
นายสวาง ทองดี
นายสังวาลย ตุมทอง
นายสัมภาส จูชาวนา
นายสายัณห จุมพรม
นายสาโรจน บานกลวย
นายสําราญ รุนกระโทก
นายสําราญ ศรีภักดิ์
นายสําอางค อนันตกาล
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
นายสิทธิรักษ แกวทองคํา
นายสินทัน เกตุประสาร
นายสินาด ใจคุณ
นายสุขเจริญ ทะแยง
นายสุชาติ สิทธิอุทัยวงศ
นายสุชีพ สีเมืองสํานัก
นายสุทธิ อาจอินทร
นายสุทธิพงศ เขียวศร
นายสุทัศน ธัญญะภู
นายสุทัศน ภูเจริญ
นายสุเทพ ผายฉิมพลี
นายสุเทพ มณฑา
นายสุเทพ อินอําพร
นายสุธี นายอง
นายสุธี สุวรรณภาพ

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสุนันท หงษาวดี
นายสุนู ฉิมมา
นายสุเนตร คลายทองดี
นายสุภณัฐ วีแกว
นายสุรพงศ เย็นทรวง
นายสุรพล ประพงษ
นายสุรสิทธิ์ วงศกาฬสินธุ
นายสุรินทร ยาบุญ
นายสุวรรณ ดาวกระจาง
นายเสถียร สุริวงษ
นายเสถียร แสนคํา
นายเสมอ บานกลวย
นายเสริม ลีกระโทก
นายเสลี่ยง อินทรพินิจ
นายไสว ฉิมพุก
นายไสว อุตมะบัวจันทร
นายหยด ปนคํา
นายหวล กลาดี
นายอดิศร ดวงศรี
นายอนันต กีรติวิทยาภรณ
นายอนันต นามบํารุง
นายอนันต สันปาแกว
นายอนุกร สินธเกิด
นายอรรณพ ขัดเรือง
นายอํานวย บัวทอง
นายอิ่นแกว กุนทะวรรณา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นายอุดม แพรวงษ
๒๗๓ นางสาวบุญญาภา ชัยพิมพ
นายอุดม เสนนะ
๒๗๔ นางประเทือง วงษหอย
นายอุทร ประสม
๒๗๕ นางประสาร บุญสิงห
นายอุทัย สีโลน
๒๗๖ นางภัทธิรา เชษฐตระกูล
นายอุทัย อินตะสงค
๒๗๗ นางรัตนา นาคธรรมขันธ
นายเอก เผื่อนปฐม
๒๗๘ นางลักคณา ฟกเทศ
นายเอนก บุญเทียน
๒๗๙ นางศิรประภา วันทอง
นางสาวกนกพร รุจิราชยากร
๒๘๐ นางสุขสมาน ไตรศักดิ์ศรี
นางสาวเขมนันท คําอาจ
๒๘๑ นางสุพรรณี คันธะ
นางจันทรจิรา บุญชัยยุทธศักดิ์
๒๘๒ นางสาวสุภาพร กุลนาม
นางจันทรสม อินทรสอาด
๒๘๓ นางสุภาพร ชุมชื่น
นางจําเนียร ศรีสมรส
๒๘๔ นางอรุณี การะนอย
นางณัฐธยาน กุลทัศน
๒๘๕ นางอุทัยวรรณ พละทรัพย
นางนุชนาฏ เพิกเฉย
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑,๒๓๘ ราย)
นายกมล เอียดเจริญ
๑๒ นายกาวิน ไตรทิพย
นายกรรณ หมั่นเดช
๑๓ นายกําจัด สังฆรักษ
นายกระษิร พันธุปญญา
๑๔ นายกําพล ทรงจิตต
นายกรีฑา วรรณพงษ
๑๕ นายกําพล หยิบรัมย
นายกฤษณวิโรจน อัมพะวา
๑๖ นายกําไล แสงสวาง
นายกฤษณะ พินเสนาะ
๑๗ นายกิ่งแกว หาสุข
นายกังวาล กังวล
๑๘ นายกิจติ สริจันทร
นายกัญยา มูลเหลา
๑๙ นายกิตติ นวมคุณสิน
นายกัมพล ยังคลาย
๒๐ นายกิตติคุณ เสมระสะ
นายกัลยา แผวชนะ
๒๑ นายกิตติพงษ กุลศิริ
นายกายสิทธิ์ ศรีพิทักษ
๒๒ นายกิตติศักดิ์ ตะรุสานนท

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นายกิตติศักดิ์ ภูโอบ
นายกิตติศักดิ์ แสนพิพิต
นายกิติศักดิ์ แข็งแรง
นายกิติศักดิ์ อินทรกอง
นายเกรียงศักดิ์ ทับเงิน
นายเกรียงศักดิ์ มั่นคง
นายเกษม จันทรอินทร
นายเกษม บัวน้ําจืด
นายเกษมชัย โหมดรุง
นายเกียรติ รองจันทร
นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์
นายเกียรติศักดิ์ จงสมจิตต
นายโกวิทย วองสาริกิจ
นายโกศล เกิดหนู
นายโกสิทธิ์ มณีมัย
นายไกรฤกษ จินดามณี
นายขจร ประสานสุข
นายขจรจิต สุดใจ
นายขวัญชัย ฉิมบุญอยู
นายขวัญชัย ไวยวิก
นายขันทอง คลังกลาง
นายขาว จาออน
นายเขตชิน อินตะนัย
นายเข็มทราย ศรีชินเลิศ
นายเข็มพร หาหอม
นายคงคา จันเวียง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายคฑาวุธ ผิวออน
นายคณินทรวัชญ นอยวิมล
นายคนอง พงษสิงห
นายคนอง วงคงาม
นายคนิษร คงสูน
นายคม ชาบําเหน็จ
นายคมกฤช แกวแสนสินธุ
นายควงศิลป พันธพรม
นายคําจันทร ดลวิชัย
นายคํานวล ขําบางเลน
นายคําเบา เสริมเหลา
นายคําผาย ฟองคํา
นายคํารณ ดวงเกตุ
นายคํารณ บุญสุธากุล
นายคํารภ ถาวรชน
นายคําใส พาแกว
นายคิด คํามานะ
นายคุณทด นาคนวล
นายงา พันธแกน
นายจรัญ โกโสภา
นายจรัญ คําวงคษา
นายจรัญ วิชาดี
นายจรัล นาทิพย
นายจรัล แหงหน
นายจรัส ธรรมนาม
นายจรินทร ยามี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

นายจรูญ ชาติแดง
นายจลอง เหมือนถนอม
นายจลัมภงศ เจนใจ
นายจอง เปรมปรี
นายจอน รุณรูรอบ
นายจอม มานาม
นายจอมพิเดช ศรีนาม
นายจักรกฤษ วรรณา
นายจักรกฤษณ สัมฤทธิ์ตระกูล
นายจักริน ใจตึง
นายจันทรดี นายอง
นายจันทุน ผองใส
นายจาง วันรัตน
นายจารึก ชวยฤกษ
นายจํานงค แจมนาน
นายจํานงค ทราธรณ
นายจํานงค ไทยเสน
นายจํานงค ภาเภา
นายจํานงค สุวรรณมณี
นายจํานงค อนุมาตย
นายจําเนียร ไขสอาด
นายจําเนียร ตะกรุดเงิน
นายจําเนียร วันชุลี
นายจํารัส ดีศรี
นายจํารัส ทะอุทัย
นายจํารัส โพธิ์มั่น

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายจํารัส มงคลธง
นายจํารัส วันสอน
นายจํารัส เสมรอด
นายจํารูญ สวางภพ
นายจําเริญ หาญประเสริฐ
นายจําลอง กลิ่นกุหลาบ
นายจําลอง ทะพรม
นายจําแลง ทองคงแกว
นายจําหริด เชี่ยวชาญ
นายจิรพล กองแกว
นายจิรภัทร คําแสน
นายจิรมิตร พิมพเลิศ
นายจิระศักดิ์ เมนสุวรรณ
นายจิรายุทธ ตังควานิช
นายจุน ขยันสลุง
นายจุม แฝงกระโทก
นายจุมพล อิ่มสมจิตต
นายเจน เอี่ยมสุวรรณ
นายเจริญ คงพลอย
นายเจริญ ชูสุข
นายเจริญ แซลิ่ม
นายเจริญ ไทยอุดมทรัพย
นายเจริญ บาดาล
นายเจริญ เมืองมูล
นายเจษฎา สืบศักดิ์
นายเจษฎาภรณ อินทกาญจน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

นายเจียร ลายงาม
นายฉลวย กวดนอก
นายฉลอง ตอสูงเนิน
นายฉลอง โตยัง
นายฉลอง รวงกลาง
นายฉลอง เรืองฤทธิ์
นายฉลอง สิทธิพานิช
นายฉลอม พันธมูล
นายฉลาด ภูขาว
นายเฉลิม นิลจันทร
นายเฉลิม พิลาวรรณ
นายเฉลิม เพชรศิริ
นายเฉลิม สุขแกว
นายเฉลิมชัย ปุริทาสังข
นายเฉลิมพล บุญเชิดฉาย
นายเฉลิมพล ละอองเอก
นายเฉลิมศักดิ์ สังขศิริ
นายเฉลิมศิลป จินดาหลวง
นายเฉลียว มั่นคง
นายเฉลียว มุงแอบกลาง
นายแฉลม ทองแจง
นายไฉน อองเภา
นายชนพัฒน นางเมาะ
นายชนะ โพธิ์มัน
นายชนะชัย ภูคง
นายชมพนัส เพิ่มนาม

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายชล พุทธรัตน
นายชลอ บรรจง
นายชวน รมกลาง
นายชวลิต ชูนพรัตน
นายชอบ คําไว
นายชัช นุชเครือ
นายชัยญา ชาติรักษา
นายชัยยง คํามุงคุณ
นายชัยยันต ฤษฎีร
นายชัยยุทธ เภาเปรม
นายชัยโย สายเพชร
นายชัยรัตน จูมานัส
นายชัยรัตน แยมพราย
นายชัยรัตน รวยเงิน
นายชัยวัฒน สุยะมงคล
นายชัยสวัสดิ์ อินทรสิงห
นายชาญ แตงหอม
นายชาญชัย ทัศนบรรจง
นายชาญณรงค คุณิสสรางกูร
นายชาญศักดิ์ ยิ่งนอก
นายชาตรี ทัพทวี
นายชาติชาย แกวรักษ
นายชํานาญ สรอยทอง
นายชิน สายธนู
นายชื่นฤทัย วรรณสา
นายชุติพงษ ดิษมา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

นายชู บุญนํา
นายชูเกียรติ ฉัตรารักษ
นายชูชาติ มณีเขียว
นายชูศักดิ์ กุยสา
นายชูศักดิ์ บุญอินทร
นายเชน ราชาชาญ
นายเชาว รอตงาม
นายเชาวลิต ตาเจริญเมือง
นายเชาวลิต โพธิ์สุวรรณ
นายเชียร นาเมือง
นายไชยา นาสวัสดิ์
นายไชยา ผุดผอง
นายฐิติรัตน สิมมาโคตร
นายณรงค โตนาค
นายณรงค ธาตุประกอบ
นายณรงค บรรยงค
นายณรงค ปญญาวงศ
นายณรงค พลายแกว
นายณรงค มานําไทย
นายณรงค รัตนปนตา
นายณรงค สุขสาร
นายณรงค แสงหิรัญ
นายณรงค เอี่ยมแยม
นายณรงคศักดิ์ อินทมาส
นายณัฐชสัณห อรุณธนารัชฏ
นายณัฐพงค คุมสุข

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายณัฐพงศ แสนสุข
นายณัฐพล ขันแข็ง
นายณัฐพัชร พรโคตรปลอง
นายดอกเรียง เรืองออน
นายดิลก ใจเย็น
นายดุสิต ภูคําตา
นายเดชณรงค มัชเรส
นายเดชา คงเผาพงษ
นายเดชา บุญสําเร็จ
นายเดชา วิลัยรส
นายเดชาธร สื่อกลาง
นายเดโช บัวทอง
นายเดนชัย กลัดเล็ก
นายเดียว มังกรทอง
นายเดือน ปรียาชีวะ
นายแดง ดวงไฟ
นายแดง เดชสุวรรณ
นายตรีเนตร ราชวงศ
นายตํารา มาลัยงาม
นายเติมพงศ สุโพธิ์
นายแตม ขวดพุดซา
นายถนอม อบมา
นายถวัลย เสนานอย
นายถวิล นิยมดุสดี
นายถาวร สินราช
นายถาวร แสงทองยอย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖

นายถาวรวิทย ศรีเกตุ
นายแถม สมบูรณ
นายทนงศักดิ์ ศรีธวัช
นายทรงเกียรติ ภาณุไพชยนต
นายทรงเดช บุญประคม
นายทรงเดช พันธุโพธิ์
นายทรงวุฒิ มูลศรี
นายทรัพย นิลกระยา
นายทรัพย เหลิมทอง
นายทวีชัย นาสารีย
นายทวีศักดิ์ กลิ่นบุญ
นายทวีศักดิ์ เฉลียวไว
นายทวีศักดิ์ บุญชู
นายทวีศักดิ์ บุญล้ํา
นายทวีศักดิ์ ประเสริฐศรี
นายทวีศักดิ์ เอี่ยมสอาด
นายทองคํา คานทอง
นายทองคํา ดวงจันทร
นายทองคํา บุญมากุล
นายทองคํา พื้นทอง
นายทองดี ทรการ
นายทองดี ผันผอน
นายทองแท เภาออน
นายทองมวน ปานาสา
นายทองเริ่ม อินทรสุข
นายทองสอน อุดมสัย

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายทองสุข ซายสุข
นายทองสุข บุญแสง
นายทองสุข เพ็งสุข
นายทองใส ปุระหลา
นายทองหลอ เนียมปาน
นายทองอินทร เชื้อมี
นายทอน สุคําภา
นายทะวิท ชูราศรี
นายทัน เกตุสุริยงค
นายทัศนะ เวทยอุดม
นายทานิล คลอยอยู
นายทิพกร พลพินิจ
นายทิพย เผาพงษ
นายทิวา กุลพานิช
นายเทวิล จินะกาศ
นายเทียบ ผิวฟก
นายแทน พิมพพันธุ
นายไทยรงค กองสุข
นายธงชัย กะพุทธา
นายธงชัย จุฬารมย
นายธงชัย พรมบุตร
นายธงชัย วงศตั้ง
นายธงชัย เอี่ยมเสริม
นายธนกร วัฒนสัจจานุกูล
นายธนกฤต เปนตามวา
นายธนชาติ วงษภูดร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘

นายธนธิป ชัยวิเศษ
นายธนพัฒน เติดพัน
นายธนวัฒน วารีรัตน
นายธนากร คงขุนทด
นายธนาวัตร พันทุม
นายธนู ชาญเดช
นายธนูศิลป มั่นคง
นายธวัช เจริญสวัสดิ์
นายธวัชชัย โพธิ์ศรี
นายธัชกร กออินทร
นายธานินทร พรามนอย
นายธํารงค อุนเรือน
นายธีรโชติ เพชรไทย
นายธีรพณ ทองลิ่ม
นายธีระชัย นิโรจนรัมย
นายธีระยุทธ ยั่งยืน
นายธีระศักดิ์ ประสงคผล
นายธุรี พิมพา
นายนกเล็ก ทิพยอักษร
นายนคร ปวงสมุทร
นายนงค อาษาทอง
นายนที แกวอรุณ
นายนพดล เหลืองทอง
นายนพพร ชัยคุม
นายนพพร สมศรี
นายนพรัตน เรือนไทย

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายนพรัตน สวนบอแร
นายนราวุธ มาลัยงาม
นายนริศ ลาดเหลา
นายนเรศ พวงนุย
นายนอม ภาสะอาด
นายนัฐพงษ คําหวา
นายนัทธวัฒน จันทรสิงห
นายนาวา เศษมา
นายนาวี หนอทิม
นายนิกร ทาสะอาด
นายนิกร อวมสวยศรี
นายนิคม กันไชยา
นายนิคม ชีขาว
นายนิคม ทันใจ
นายนิคม ยินดี
นายนิด ยาชัย
นายนิพนธ ชุมมิ่ง
นายนิพนธ เปาอินทร
นายนิพนธ เผือกทิม
นายนิพนธ มูลเหลา
นายนิพล ทรัพยเที่ยง
นายนิพัฒน คงตะโม
นายนิพันธ สังขแกว
นายนิยม มาริษา
นายนิรมล เชียรรัมย
นายนิระพล ผลจันทร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐

นายนิรัญ จันถนอม
นายนิวัตรชัย ขยา
นายนุ วายประโคน
นายนุรุต กลั่นเรือง
นายนุศร ปนป
นายเนียม พัฒศรี
นายโนรี เณรทอง
นายโนรี พงษภู
นายบพิตร นิยม
นายบรรจง ไขทอง
นายบรรจง มีพวง
นายบรรจบ คลายมั่ง
นายบรรเจิด สวยสม
นายบรรทม หงษา
นายบรรเทิง ทองใบออน
นายบรรพจน จันทรทอง
นายบรรพต ชางเหล็ก
นายบริสุทธิ์ อิ่นทา
นายบัญชา พิศาภาค
นายบันเทิง ธิกาศ
นายบัว ชนไพโรจน
นายบัวเรียว แกวโสภา
นายบํารุง นุมจันทร
นายบุญกวาง ณ อุบล
นายบุญเกตุ พะจุไทย
นายบุญเกิด บรรจงแกว

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายบุญครอง ไกรหาญ
นายบุญชงค แสนจันทร
นายบุญชวย ศรีวงษา
นายบุญชวย เสมศักดิ์
นายบุญชุ นาพุทธซา
นายบุญชู พุมเมน
นายบุญเชิด คําอวน
นายบุญเติม พาฤทธิ์
นายบุญถิน ลือจันดา
นายบุญเทิด สลุงอยู
นายบุญเทียน สุโข
นายบุญธรรม ตันตา
นายบุญธรรม ฟูวิโรจน
นายบุญธรรม มาตยนอก
นายบุญธรรม ยุธาชิต
นายบุญปลอด ภารตรัตน
นายบุญพา จันทรสุข
นายบุญมา จันดี
นายบุญยงค เนยสูงเนิน
นายบุญยัง สุรินทร
นายบุญยิ่ง คงอยู
นายบุญยืน นาคเงิน
นายบุญรอด แสงเปา
นายบุญรุง ประดิษฐกุล
นายบุญเรือง มีพันธ
นายบุญลอม มะโรงผือ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒

นายบุญเลิศ ขําฟุง
นายบุญเลิศ ขุยยอง
นายบุญเลิศ จันทรโท
นายบุญเลิศ เจริญสุข
นายบุญเลิศ พุมเผย
นายบุญเลิศ ลาดเหลา
นายบุญสง ทองดอนจุย
นายบุญสง สระเกตุ
นายบุญสม ชูชาติ
นายบุญเหลี่ยม รักดี
นายปฏิพล พวงแกว
นายประกอบ สวัสดิ์รักษา
นายประกาย คุมเขตร
นายประคอง ใจเย็น
นายประจวบ กิ่งขจร
นายประจวบ ไกรสินธุ
นายประจวบ เขาเหิน
นายประจักษ สะอาด
นายประดิษฐ ศรศักดิ์
นายประดิษฐ คํานอย
นายประทวน บริสุทธิ์
นายประทวน อยูคง
นายประทิน กันภัย
นายประทีป คงสิทธิ์
นายประทีป คชกฤษ
นายประทีป รัตนกาญจน

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายประเทือง ปนทองคํา
นายประเทือง สุดใจ
นายประธาน ยะอินทร
นายประนงครักษ ศรีกําพล
นายประพันธ ปยะพันธ
นายประพิศ สันตประเสริฐ
นายประภาษ ดอนขัน
นายประมล ศรีสุวรรณ
นายประมวล เจริญขํา
นายประมวล เนื่องอุทัย
นายประมุข ชุมอักษร
นายประยัติ อเนกศรี
นายประยุทธ หมั่นเก็บ
นายประยุทธ ออนละมุน
นายประยูร ปรึกษา
นายประยูร ลอยบรรดิษฐ
นายประยูร วันดี
นายประโยชน นิลน้ําเพชร
นายประลอง ถาวรสาลี
นายประวงค แสงจันทร
นายประวัติ สรอยมาลี
นายประวิทย แกวทุง
นายประวิทย ขันนาค
นายประวิทย นรสาร
นายประสงค กาวี
นายประสงค มนุษยนิ่ม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔

นายประสงค รุณดิษฐ
นายประสพ สุทธหลวง
นายประสม ถนอมพลกรัง
นายประสวย กวางสวาสดิ์
นายประสาท เตือนจันทรทึก
นายประสาท อารีเอื้อ
นายประสาทพร ศรีราม
นายประสาน ชูโชติ
นายประสิทธิ์ ใจเหี้ยม
นายประสิทธิ์ ดุจรักษ
นายประสิทธิ์ โดดเดี่ยว
นายประสิทธิ์ ทองตอย
นายประสิทธิ์ บัวกุล
นายประเสริฐ ฉายา
นายประเสริฐ บัวชื่น
นายประเสริฐ พลายชุม
นายประหยัด ประกายเพชร
นายประหยัด พลพุทธา
นายประหยัด หนูขาว
นายปราณีต ผลจันทร
นายปราโมทย แสนสวัสดิ์
นายปราโมทย หนูเมือง
นายปริทชา กิจลาภนิวัติ
นายปรีชา กระจางแผว
นายปรีชา ดีแกว
นายปรีชา บุญประจวบ

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายปรีชา ยานะกูล
นายปรีชา ล้ําจุมจัง
นายปรีดา สิทธิกัน
นายปฤษฎี แกวเทียมบุตร
นายปอมนรา พึ่งธรรมจิตต
นายปญจพล นามสวัสดิ์
นายปญจพล แสงดาวเรือง
นายปญญา กันฟก
นายปญญา จันทรนิธิ
นายปญญา ดิษชู
นายปญญา สายเลี้ยม
นายเปลี่ยน ทุมภู
นายผจญชาย เทพชัย
นายผจร ดอนเหนือ
นายผิน ฤดีใจ
นายเผด็จ กลิ่นปาน
นายเผด็จ ลมสูงเนิน
นายเผาพงษ นาชัยสินธุ
นายพงษชัย นวมชม
นายพงษนรินทร ทีรฆภัทร
นายพงษพิทักษ หาญกุล
นายพงษศักดิ์ บุษภา
นายพงษสถิตย บุญรอดดิษฐ
นายพจน จันทบูรณ
นายพชร ษรจันทร
นายพนม จงกล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖

นายพนม ทิพวรรณ
นายพนม นามเดช
นายพนาวัลย ทับยอย
นายพยอม โพธิพันธ
นายพยุง ดอนโคกสูง
นายพรชัย บุญสระนะ
นายพรเทพ บุญสอน
นายพรเทพ สลาเพชร
นายพรศักดิ์ กาละคําหาญ
นายพรสวัสดิ์ จันทรเกตุ
นายพล ฟาคะนอง
นายพล รัตนพันธ
นายพล วงศใหญ
นายพลกฤต แสงพลอย
นายพลกฤษณ จิตติพิมพ
นายพะเนิน สุวรรณพัฒน
นายพะยงค บุญเพิ่ม
นายพะโยม ประเสริฐสังข
นายพัน แพงเพชร
นายพันธ ปนตาแกว
นายพานิชย เพ็ชรไทย
นายพายัพ จินดา
นายพาหน ถาวรสุทธิ์
นายพิกุล หอมสมบัติ
นายพิจิต อายุวัฒน
นายพิชชญาณ จงเพียร

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายพิชัย กมลมาลย
นายพิชัย แกวทิพย
นายพิชิต รัตนพันธ
นายพิชิต เสียราช
นายพิชิต หมื่นสกดดี
นายพิเชษฐ เสนารายณ
นายพิเชษฐ คนดี
นายพิทักษ บุญเปง
นายพินิจ นาชม
นายพินิจ หินจันทร
นายพิพัฒน อินทราย
นายพิศาล จันแดง
นายพิศุทธิ์ หอมบุปผา
นายพิษณุ ใจชื่น
นายพิษณุ พรหมพันธุใจ
นายพิสิฐ โพธิ์ทอง
นายพิสิษฐ จิตราเที่ยง
นายพิสิษฐ วิชา
นายพีระพงษ จันทรเกื้อ
นายพีระพนธ ชิตรัตฐา
นายพีระพล พาหะซา
นายเพชรแกรง เกียรติทวี
นายเพรียง อาญา
นายเพียร คิดประโคน
นายไพจิต ศิริสานต
นายไพฑูรย คําภีระ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘

นายไพฑูรย ตรียาวรรณ
นายไพฑูรย เหล็กดีเศษ
นายไพทูล คลายเดช
นายไพบูลย หนูดี
นายไพรัตน ลัดดาไสว
นายไพรัตน สถิตยพงษ
นายไพรัตน สุขมาก
นายไพรัตน หวองเจริญพานิช
นายไพโรจน เพียงโคกกรวด
นายไพโรจน เอมโอษฐ
นายไพศาล ชูดวงเงิน
นายไพศาล พงษดา
นายภักดี วงษทาว
นายภัทรวุฒิ เอื้องคําประเสริฐ
นายภากร สอนใจ
นายภูมินทร ถิ่นชีลอง
นายภูษิต บรรจงการ
นายมงคล แซมสีมวง
นายมงคล พาพร
นายมงคล มั่งมา
นายมงคล สุขสบาย
นายมงคลสุข เมืองใจ
นายมณี เกตุเผือก
นายมณี ชูพงษ
นายมณี ทรัพยพล
นายมณี ศรีผาย

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายมนตเทียน จําปาทอง
นายมนตรี ชัยวงค
นายมนตรี รันรัตน
นายมนตรี วงษทองดี
นายมนตรี ศิลปปรีชา
นายมนัส กังแฮ
นายมนัส เกิดถมยา
นายมนัส จินนา
นายมนัส ประชานารถ
นายมนุช รินไธสง
นายมนู แสนทา
นายมนูญ จําปาพุด
นายมนูญ ปลื้มใจ
นายมนูญ ภูละคร
นายมนูญ หาญรักษ
นายมลทิพย กลอมเกลี้ยง
นายมอญ เจนใจ
นายมะระ หมอบอก
นายมังกร บัวมาศ
นายมานพ ณ เมธา
นายมานพ เตียงกูล
นายมานพ นวมขํา
นายมานะ โพธิ์วัด
นายมานัส พุทธแกววงค
นายมานัส อินทรีวงษ
นายมานิตย วงคสุฤทธิ์

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐

นายมาโนช วองกสิกรรม
นายมาโนช อิ่มศิริ
นายมารุต กิจจรัญ
นายมาลา บุญเภา
นายมาลิกี มุสา
นายมิ่ง ราตรี
นายมิตร ขันทะชา
นายเมธา สถิตมงคลชัย
นายไมตรี เหนี่ยงจิตต
นายยอด บุญเสนอ
นายยา จะปะกียา
นายยุทธภูมิ เฉยฉิว
นายยุย ทองเชื้อ
นายยูโซะ สามะ
นายรวงเพชร เพ็งเพา
นายระพี ศรีทองออน
นายรังสรรค สินเธาว
นายรัตน เนียมหอม
นายรัตนพงษ จันทรชัย
นายราชธานี ชอมะลิ
นายราชันย ขุนทอง
นายรําเพย ประทุมเมศร
นายรุงเรือง ภูสี
นายรุงเรือง หลิมเฮงหงวน
นายรุงโรจน จันทรงาม
นายรุงโรจน ชัยชนะมงคล

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายรุงอรุณ สุขกะสิ
นายเรืองศักดิ์ รักชาติพานิช
นายฤทธิรงค ชูจําปา
นายฤทธิรงค อยูสบาย
นายฤาชัย สังขจันทร
นายลอย พุดทะเล
นายลาญ นอยโสภา
นายลาฮูดิง มะเตะแล
นายลือเดช ทองนอย
นายเล็ก อภิรักษชัยพร
นายเลอสรร ออนอุน
นายเลิศ กองทุงมน
นายเลื่อน เสนารินทร
นายวร จันสุรีวงค
นายวรงคกรณ สุวรรณศรี
นายวรจิตต สังขสัมฤทธิ์
นายวรรณชัย ตั้งกองทรัพย
นายวรรณยุกต ดํามุณี
นายวรวิทย สมวงษ
นายวรวุฒิ ค้ําจุน
นายวรันต ชินทอง
นายวราพันธ ทิมทอง
นายวัชรากรณ ทําการ
นายวัชรินทร หมวดรุง
นายวัฒนา รุณรด
นายวันคาร ไทรสังขสิริพงศ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒

นายวันชัย ไกรวิจิตร
นายวันชัย ประทุมเกตุ
นายวันชัย พรึกสลุง
นายวันชัย เวชสิทธิ์
นายวันชัย ไวยเวทา
นายวันชัย อําพร
นายวันชิต กาญจนสุธา
นายวัลลภ คําแกว
นายวัลลภ มณฑา
นายวิจิตร จุยนวล
นายวิจิตร พนความทุกข
นายวิจิตร ลําเพยพล
นายวิชัย ขุดโพธิ์
นายวิชัย จงกลรัตน
นายวิชัย ภูระยา
นายวิชัย มีวิริยกุล
นายวิชัย โรจนัด
นายวิชัย วงศศรีวิศาล
นายวิชัย สัตถาภรณ
นายวิชา ศรีอุบล
นายวิชาญ ศรศิลชัย
นายวิชิต กกสมบูรณ
นายวิชิต ขุนทอง
นายวิชิต ทาดี
นายวิชิต ไผโสภา
นายวิเชียร ปตบุตร

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายวิเชียร พลกระจาย
นายวิเชียร เพ็ชรประดับ
นายวิเชียร สังขพงษ
นายวิเชียร สุวรรณ
นายวิเชียร สุสิคง
นายวิเชียร สูรยราช
นายวิเชียร อึ่งปอง
นายวิเชียร อุนเรือน
นายวิทยา จันทรกัน
นายวิทยา ทะลิ
นายวินัย กําแพงนาดี
นายวินัย ใจบุญ
นายวินัย ทองขํา
นายวินัย ปนอิน
นายวินัย มั่งคั่ง
นายวินัย วงญาติ
นายวินัย อยูมา
นายวินัย ออกแมน
นายวินัย อินทรออน
นายวินัย อุตมา
นายวินัส ศิริแกว
นายวินิจ ประพาฬ
นายวิมล แกวพรม
นายวิมล ตราชู
นายวิยนต เที่ยงทัศน
นายวิระศักดิ์ ศรีประไหม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔

นายวิรัช ขาวละเอียด
นายวิรัช ทองยอย
นายวิรัตน กองสุข
นายวิรัตน เขจรรักษ
นายวิรัตน คําชาตา
นายวิรัตน นิลกําเนิด
นายวิรัตน สุนะพรหม
นายวิโรจน ไกรจะบก
นายวิโรจน ตาทิพย
นายวิโรจน นกลอย
นายวิโรจน โพธิ์ทะเล
นายวิโรจน สมศักดิ์
นายวิโรจน อยูสนิท
นายวิโรจน อินทนาคา
นายวิไลย นาลา
นายวิวัฒน พันธอยู
นายวิศิษฐ พราหมณฤกษ
นายวิศิษย เรืองขจร
นายวิสันติ มานุ
นายวิสูตร หมีแรต
นายวีรชน ภักดีสอน
นายวีรพงษ ศรนารายณ
นายวีระ พยัคฆมุสิกพงษ
นายวีระ ภิรมยโพลง
นายวีระ สุกอระนันท
นายวีระ หาญประเสริฐ

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายวีระชน ทองดอนนอย
นายวีระชัย น้ําพระหัส
นายวีระพล พงษโนรี
นายวีระยุทธ ทิพยศรี
นายวีระยุทธ สาบุง
นายวีระศักดิ์ แดงแกว
นายวีระศักดิ์ ศิริวารินทร
นายวีระศักดิ์ อินตะนัย
นายวุฒิชัย โสภาภิญ
นายวุฒิภัทร ฤทธิจันทร
นายวุฒิศักดิ์ แจมปรีชา
นายไวยพจน ชื่นรุง
นายศตวรรษ เวียงนิล
นายศรีนวล ทิพยเนตร
นายศรีประไพ ไชยทอง
นายศรีมูล เถิงคํา
นายศรีวิชัย จุลบุตร
นายศรีอุทัย พรมศรี
นายศักดา บรรณสาร
นายศักดา ลายนอก
นายศักดา สมทับทัย
นายศักดิ์กรินทร ศรีจันทรเวียง
นายศักดิ์ชัย ดอนบุญไทย
นายศักดิ์ณรงค จันทรแกว
นายศักดิ์ดา สิงหเขียว
นายศิริพงษ นิลน้ําเพ็ชร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖

นายศิลป คอมทอง
นายศุภชัย กรศรี
นายศุภชัย จันทรตรี
นายศุภชัย สาวิสิทธิ์
นายศุภไชย สมานวงษ
นายเศกสรรค สังขวิเศษ
นายเศรษฐพงษ พิมสารดุก
นายเศียร บุญวงศ
นายสกล อินธนู
นายสกุลไทย คําคลี่
นายสงกรานต ธนูหงษ
นายสงวนชีพ แสนเมือง
นายสถาพร รุงวิสัย
นายสถิตย วรรณา
นายสถิตย หาญจิตต
นายสนทยา สิงหโต
นายสนธยา พันธเสี้ยม
นายสนธิรักษ ศรีเมฆ
นายสนอง คําหอม
นายสนั่น จิตระออน
นายสนั่น เดชะกุล
นายสนิท เทาศิริ
นายสนิท นุชชมภู
นายสนิท อินสิงห
นายสนิท เอมโอษฐ
นายสมเกียรติ ตุยหลา

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสมเกียรติ รอดทอง
นายสมเกียรติ วรสาร
นายสมเกียรติ ศรีทอง
นายสมเกียรติ อุนแกว
นายสมคิด เกยสูงเนิน
นายสมคิด พลจรัส
นายสมคิด ศรชัย
นายสมคิด สงางาม
นายสมจิตต ตันสุวรรณ
นายสมจิตร พรหมภักดี
นายสมจิตร พวงมีชัย
นายสมจิตร หอมฟุง
นายสมเจตร ศึกษาชาติ
นายสมชัย พระแทน
นายสมชัย สุปดคํา
นายสมชาย กิจผสมทรัพย
นายสมชาย ธรรมธวัช
นายสมชาย นันตา
นายสมชาย ผองอําพันธ
นายสมชาย พันธไสว
นายสมชาย พุมพฤกษ
นายสมชาย มั่งชูพันธุ
นายสมชาย วัฒนะโชติ
นายสมชาย สถาพร
นายสมชาย เสงหวาน
นายสมชาย หนูผาสุข

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘

นายสมเด็จ เยี่ยมสวัสดิ์
นายสมเดช แสนกุล
นายสมทบ ศรีสุวรรณ
นายสมทรง ศุขะเนตร
นายสมทรง องอาจ
นายสมทรัพย ละออเอี่ยม
นายสมนึก แจมทุง
นายสมนึก บุญประมวล
นายสมบท รูปน
นายสมบัติ ชมภูทวีป
นายสมบัติ เส็งเหี่ยว
นายสมบัติ หนูรอด
นายสมบูรณ นวลหงษ
นายสมบูรณ บุญพันธจันที
นายสมบูรณ ปราบสูงเนิน
นายสมบูรณ เวียงนนท
นายสมบูรณ สังขเมือง
นายสมปอง ผาสุข
นายสมพงศ ทองศรีจันทร
นายสมพงษ เกิดโภคา
นายสมพงษ แกวนไกว
นายสมพงษ นาคกู
นายสมพงษ เนื่องจํานงค
นายสมพงษ ลี้พิมพา
นายสมพงษ วงศคําหาญ
นายสมพงษ ศักดิ์บริบูรณ

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสมพงษ แสงนวน
นายสมพงษ อินทรตา
นายสมพงษ อุทัยบุรมย
นายสมพร กองทอง
นายสมพร แกวมะณีบุตร
นายสมพร คงศรี
นายสมพร ดรละคร
นายสมพร ทาวนิล
นายสมพร เรืองธรรม
นายสมพร ศรีระกิ่ง
นายสมพร ศรีสวัสดิ์
นายสมพล อรรถกุล
นายสมพิศ คลอยอรุณ
นายสมพิศ นอยจีน
นายสมพิศ สมมูล
นายสมภพ เปรมสุข
นายสมภพ มาเกิด
นายสมภพ ศรีทะ
นายสมภพ ศุภชัยวัฒนา
นายสมภักดิ์ โตเฟอง
นายสมยศ ยี่หวา
นายสมลิด อุประ
นายสมศรี แสงกุดเลาะ
นายสมศักดิ์ เกศเกลา
นายสมศักดิ์ จามวง
นายสมศักดิ์ ชูตระกูลธรรม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐

นายสมศักดิ์ ไชยโสดา
นายสมศักดิ์ ตรีบุตร
นายสมศักดิ์ ไตรมูล
นายสมศักดิ์ ทองแดง
นายสมศักดิ์ ทับจิตร
นายสมศักดิ์ บุญคง
นายสมศักดิ์ ประกัน
นายสมศักดิ์ ปานจันทร
นายสมศักดิ์ เปรมเดชา
นายสมศักดิ์ พงษดนตรี
นายสมศักดิ์ พลราชม
นายสมศักดิ์ สนุกแสน
นายสมศักดิ์ สุระคันธ
นายสมศักดิ์ แสนโท
นายสมศักดิ์ องอาจ
นายสมหมาย ฉวีวงษ
นายสมัย มงคล
นายสมาน จันทรอู
นายสมาน ฟกขาว
นายสมาน ยีรัมย
นายสรชัย เปลงปลั่ง
นายสรชัย หลังสันเทียะ
นายสรศักดิ์ โสวรรณา
นายสราวุธ เชลงวิทย
นายสวัสดิ์ เงาคํา
นายสวัสดิ์ จันทรตรง

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสวัสดิ์ ไชยพรม
นายสวัสดิ์ บุญพรหม
นายสวัสดิ์ สุทธหลวง
นายสวาง กันธาทิพย
นายสวาง ศิรินนท
นายสวาท เครืออุนเรือน
นายสวาท ชารีจิต
นายสวาท ทับไทย
นายสวาท บุญยืน
นายสวาท ปรีชา
นายสวาสดิ์ มูลชมภู
นายสวิท พรมโสภา
นายสอาด กิตติสุบรรณ
นายสังวร อาวลึกนอย
นายสังเวย หอกคํา
นายสังเวียน เมืองมา
นายสัญจร แนกลาง
นายสัญญา ทองพันธ
นายสันตยา คลายไชยา
นายสันติ กวางทอง
นายสันติ พุมดี
นายสันติ ลิขิตวัน
นายสันติ วงษไว
นายสันติชัย วิทยาบํารุง
นายสัมภาส ภูโทสนธิ์
นายสัมฤทธิ์ ใกลประยูร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒

นายสัมฤทธิ์ นิยมผล
นายสัมฤทธิ์ มณีรอด
นายสาคร จิตพิทักษ
นายสาคร ดนตรี
นายสาคร นุยเกลี้ยง
นายสาคร โบกบัว
นายสาคร สาหราย
นายสาคร สุระพร
นายสาทิษฏ เจริญรัมย
นายสามเมือง พลอาจทัน
นายสามาต กําแหงนา
นายสาย โพธิ์บุญ
นายสาย อุนใจ
นายสายชน ใจชื่น
นายสายชล เพ็ชรเวช
นายสายธาร แดนโพธิ์
นายสายยัน สมเชื้อ
นายสายหยุด เหมือนศรี
นายสายัญ ศรีสม
นายสายัณห วิลาศรี
นายสายันต กูลนรา
นายสายันต พูลสวัสดิ์
นายสําเนาว ศรีชาย
นายสําเภา ขันแข็ง
นายสําเภา ดอกพอง
นายสําเภา ทันบาล

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสําเภา สุขจอย
นายสําเภาทอง ฉายยิ่งเชี่ยว
นายสํารวย ขาวสําราญ
นายสํารวย คําดี
นายสํารวย จันทรแยม
นายสํารวย ภูนคร
นายสํารอง ชนิดพจน
นายสําราญ บึงไกร
นายสําราญ ยิ่งสบาย
นายสําราญ รักชวย
นายสําราญ แรภูเขียว
นายสําเริง บุญธิมา
นายสําเริญ จันทรสิงห
นายสําฤทธิ์ บุญเหลือ
นายสิทธิ์ ศิริภูธร
นายสิทธิชัย สิทธิสมพงศ
นายสิทธิศักดิ์ แดงน้ําคู
นายสิรพงศ ลัทธิวรรณ
นายสิริ ดีขุนทด
นายสิริชัย มุงเขตกลาง
นายสีนคร ศรีประไหม
นายสุกล นอยนาเพียง
นายสุกัน ภาลีนนท
นายสุกิจ บุญแกววัน
นายสุขสันต เนื่องมี
นายสุขสันต เปลี่ยนสันเทียะ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔

นายสุคนธ ประทุม
นายสุชาติ คชรักษ
นายสุชาติ ชินศรี
นายสุชาติ แชมชอย
นายสุชาติ บัวคุม
นายสุชาติ บัวทอง
นายสุชาติ สุนทโร
นายสุชาติ อาสาสะนา
นายสุชิน กลิ่นหอม
นายสุดใจ ปรีชากุล
นายสุดใจ พลชัย
นายสุดที อินทะผล
นายสุทธิชล นุมมาก
นายสุทธิชัย สายยศ
นายสุทัศ สังเพ็ง
นายสุทัศน เฉลยสาร
นายสุทัศน ตราบดี
นายสุทัศน ศรีนวล
นายสุทัศน อินทรนุช
นายสุทิน วองไว
นายสุทิน หรั่งอินทร
นายสุเทพ เขมนกิจ
นายสุเทพ จันทรฉาย
นายสุเทพ ชางเพ็ชรผล
นายสุเทพ พวงเจริญ
นายสุเทพ พินเผือก

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสุเทพ สายวัน
นายสุเทพ สีตะการ
นายสุธรรม ประดิษฐ
นายสุธรรม วิมานจันทร
นายสุธีร หาวหาญ
นายสุนทร คํากวดแกว
นายสุนทร เชยโพธิ์
นายสุนทร รวมชาติ
นายสุนทร วองไว
นายสุนทร สุพรธรรม
นายสุนทร หมื่นสองศรี
นายสุนันท สุวรรณชัด
นายสุนาน หมอนไหม
นายสุนิด ปริยะ
นายสุบิน ชื่นบาน
นายสุบิน เวชการ
นายสุพจน การศักดิ์
นายสุพจน รวงกลาง
นายสุพจน หัวเมืองเพชร
นายสุพจน อยูสุข
นายสุพร ฟกแฟง
นายสุพรรณ ศรีบุญมี
นายสุพัฒนา รําไพ
นายสุพิชัย แชกขุนทด
นายสุพี เจริญลอย
นายสุมิตร ใจพรมมา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖

นายสุมิตร ปญโญ
นายสุเมธ ไทยมี
นายสุเมธ รอดเรือง
นายสุรชัย รักงาม
นายสุรชัย สังขจรัส
นายสุรพล เจริญพงศ
นายสุรพล เฉลยโอฐ
นายสุรพล ชาวสวน
นายสุรพล ไชยสิงหคํา
นายสุรพล เซ็นกลาง
นายสุรพล ตรีบุบผา
นายสุรพล ลําพุทธา
นายสุรพล หมดศรีมา
นายสุรพล อาจปาสา
นายสุรพิทย แหลมพิมาย
นายสุรศักดิ์ คําแชม
นายสุรศักดิ์ ดาบโฉมศรี
นายสุรศักดิ์ บอบสันเทียะ
นายสุรศักดิ์ สอสม
นายสุรศักดิ์ เสือสีนาค
นายสุรสิทธิ์ ธนะสมบัติ
นายสุรสิทธิ์ นนทะเสน
นายสุรสิทธิ์ ภูมิวงษ
นายสุรสิทธิ์ สายดํา
นายสุระ สิงหะนาท
นายสุรัตน เข็มกลัด

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสุรัตน สัตยสุขยิ่ง
นายสุรินทร เกิดโพธิ์ชา
นายสุรินทร ทะปาละ
นายสุรินทร พรอมเจริญ
นายสุรินทร ใหมเอียด
นายสุรินทร อุตสาหะวงศ
นายสุริพร ปนคํา
นายสุริยา เครือเค
นายสุริยา ปอมสุวรรณ
นายสุวัฒน ถิ่นเขานอย
นายสุวิช ใจเตี้ย
นายสูดิง เจะหะ
นายเสกสรร รุงศรี
นายเสถียร คํากองเกิ่ง
นายเสถียร โคตะมะ
นายเสถียร ปนปน
นายเสถียร มาบุญ
นายเสนห ขันตี
นายเสนห จันทรสอน
นายเสนห ปญโย
นายเสนอ ไชยพลบาล
นายเสนาะ นวลคํา
นายเสนาะ สุจริต
นายเสรินทร บัวกลาง
นายเสริม เสนียศรีสกุล
นายเสรี จันทรชุม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘

นายเสรี แทงกระโทก
นายเสรี สนิทชอบ
นายแสนคม นิยมกุล
นายโสพล ยิ่งดํานุน
นายไสว คําเลิศ
นายไสว แทนคํา
นายไสว สูตรเลข
นายหนูเจียม มูลเพ็ญ
นายหยุด หนูนุรัตน
นายหลั่น คําเขียว
นายหวัน เจียกขจร
นายหัสดินทร งวนกิม
นายหัสสัน คิสาลัง
นายเหมือน นาคเขียว
นายใหม พรมวัน
นายอดิศักดิ์ บัวเลี้ยง
นายอดิศักดิ์ สิงหเสนี
นายอดุล ธชีพันธ
นายอดุลย โคตรวงษ
นายอดุลย ทอดสนิท
นายอดุลย พุทธขันธ
นายอนันต ดิ้นทอง
นายอนันต วรรณจักร
นายอนันท นิ่มนวล
นายอนุ อุปนาม
นายอนุชา เกงกลา

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายอนุชา แกลวกลา
นายอนุชา ชูกลิ่น
นายอนุชา โทนสังขอินทร
นายอนุชา พรรธนานุวัติ
นายอนุชา เอื้อการุณวงศ
นายอนุชิต เสงี่ยมกลาง
นายอนุพันธ สังขเพิ่ม
นายอนุภาพ โตโสภณ
นายอบรม คําสําแดง
นายอภิชาติ ลีเสย
นายอภิรักษ ทั่งถิร
นายอภิสินธุ หีบทาไม
นายอรรถวิทย ขาวนวม
นายอรัญ สุทธิประสิทธิ์
นายอรุณ เขาใหญ
นายอรุณ คําภิรมย
นายอรุณ พุกงาม
นายอลงกรณ บุญเรือง
นายออด สุขคํา
นายอังคาร เงินมูล
นายอับดุล เพ็ชรสนั่น
นายอับดุลรอฮีม จะปะกียา
นายอับดูลเลาะ แมฮะ
นายอาคม ไชยคํา
นายอาคม วิลามาศ
นายอาคาร โพธิ์ทอง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐

นายอานนท ธารสุวรรณ
นายอามิตร จันทพันแจง
นายอาหะมะ นิมะแม
นายอาหามะ สาและ
นายอํานวย ฆองชัยฤทธิ์
นายอํานวย ดวงจันทร
นายอํานวย ทองบุญยัง
นายอํานวย บุญสม
นายอํานวย โพธิมัด
นายอํานวย รักถึง
นายอํานวย แสงเทพ
นายอํานวย แหยมสกุล
นายอํานาจ พลับแจง
นายอํานาจ ภูหอย
นายอําพร วงศสรรพ
นายอําพันธ คําเกาะ
นายอิทธิพล กุลเทกอง
นายอินทร มโนชมภู
นายอิบรอเฮ็ง วาโดร
นายอิสมาแอล เจะและ
นายอิสมาแอล ปะจู
นายอุงหมอง ใจคงอยู
นายอุดม ปานประเสริฐ
นายอุดม หาญจริง
นายอุดมศักดิ์ ไชยพันธ
นายอุดมศักดิ์ ศรีวสุธากุล

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายอุดมศักดิ์ แสนจันทร
นายอุดร ปญหา
นายอุทัย เสาแกว
นายอุทัย เหล็กพิมาย
นายอุทิศ ทองแสน
นายอุบล อินทนอย
นายอุไร ยนทะวงศ
นายเอกชัย แสงสุวรรณ
นายเอนก นวลมังสอ
นายเอนก ราตรี
นายเอนก อินทรมา
นายฮาแว กือจิ
นายเฮง ไชยพันธ
นางสาวกฤตยา ตองติน
นางกาญจนา จิธานนท
นางเกตุแกว วันจะกา
นางเกศกาญจน บรรจง
นางสาวขนิษฐา วงษทับทิม
นางคนึง สารทอศรี
นางจรรยา เวียงมูล
นางจันทรเพ็ญ มะนูญ
นางจันทรา สีทาไข
นางจินตนา แสงมูล
นางสาวชนากานต เสมอวงษ
นางสาวชลฤทัย ผลวาทิต
นางชองมาศ ขลิบสุวรรณ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒

นางณฐอร ตังนิธภัทร
นางเตือน นิยมรัตน
นางสาวนงคราญ วิเลปะนะ
นางนงเยาว สรอยสีดํา
นางนภสร ภูอารีย
นางนฤมล ทองแดง
นางบังอร ฉ่ําชื่นวงศ
นางบังอร วันกระจาง
นางบุญชวย บัวธารา
นางบุญธรรม สุนทร
นางสาวเบญจวรรณ อยูนุช
นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี
นางประจวบ นะเปา
นางประไพ เหมรา
นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช
นางผองศรี ธานีวงศ
นางพจมาน รื่นชาญ
นางพเยาว ชูราศรี
นางพะยงค แจงเรือง
นางสาวพัชรา โถทอง
นางพัชรา นกอยู
นางพัชรี สีเหลือง
นางพิณผกา ทิพยคุณ
นางพิศมัย เกียรติคุณ
นางมรกต อยูศาสตรา
นางมารีแย ตาเห

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางแมด สีดํา
นางยุพา ขําผึ้ง
นางรวมจิต พัฒนสาร
นางสาวรัชนี ออยไร
นางรัชนีกร จุมปา
นางรัตนา นุสุริยา
นางรําเพย ศรีสุดโท
นางเรียด อยูสบาย
นางสาวเรืองรัตน เผาภูรี
นางลภัส ธาตุดี
นางลําใย กันทาเปย
นางวรรณี ทองพรมราช
นางสาววราพร คงเจริญ
นางวลัยพร แสงสวาง
นางวันเพ็ญ ศรีเดช
นางวันเพ็ญ สุภาผล
นางวาสนา ทนันชัย
นางสาววิไลภรณ เกษามูล
นางสมนึก ธรรมาเสมา
นางสมพิมพ เกิดกระโทก
นางสมลิตร ไพรเถื่อน
นางสมเวียง สิริวรพันธ
นางสมหมาย งวนกิม
นางสรอยทอง สุนทรมณีโชติ
นางสาธิตา ธูปแจง
นางสายรุง อุดมรักษาสกุล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสายหยุด มลิทอง
๑๒๒๙
นางสําเร็จ นิยมรัตน
๑๒๓๐
นางสีตลา บัวงาม
๑๒๓๑
นางสุชานันท ทองแฉลม
๑๒๓๒
นางสุธาดา คําทรัพย
๑๒๓๓
นางสุบัน โพธิ์ไทรย
๑๒๓๔
นางสุภัทรา อินทรสุข
๑๒๓๕
นางสุวรินทร แสนสงสาร
๑๒๓๖
นางสุวิมล ศรีเจริญ
๑๒๓๗
นางสุวิมล ศรีประทุม
๑๒๓๘
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑
๑ นางจันทรจิรา องอาจ

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางเสาวนีย หาญประเสริฐ
นางแสงจันทร โคดี
นางแสงดาว สมบัตินันท
นางอนุลักษณ กองสุข
นางอรษา ลอคํา
นางสาวอริยาวรรณ สอดแสงจันทร
นางอรุณี อักษรพุทธ
นางอารีย บัวเขียว
นางอําไพ โภชะเจริญ
นางอุษา ออกฉิม
ราย)

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวดวงจันทร มาคําสาย
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายสายฝน แสนมัน่

๑
๒
๓
๔
๑

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
นายนพดล หอยสังข
๕ นายสําราญ ทัศนาเอี่ยม
นายไพโรจน แกวมนูญ
๖ นายสุรพล สงครามยศ
นายมานพ พึ่งคง
๗ นายเสนห สาระกูล
นายมานัด สอนสําแดง
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
นายจักรกฤษณ คํามอนมาย
๒ นายชัยพัชญ ธนวัชรสมบัติ

