
 หนา   ๔ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗ นายสยาม  ล้ิมแดงสกุล 

 ๘ นายสุรศักดิ์  วงษขันธ 

 ๙ นายอานนท  กุลฉิม 

 ๑๐ นายอุทิศ  โมกขะเวส 

 ๑๑ นางจันทนา  ไมคลายมี 

 ๑๒ นางเตือนจิต  สุตะพรหม 

 ๑๓ นางพุทธา  แยมบาล 

 ๑๔ นางสาวสิริลักษณ  แซฉิ่น 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายมงคล  เทียนถวาย  ๒ นายอาวุฒ  ไกรประสิทธิ์ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายวนาราม  ศักดิ์ศร ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายเกื้อ  บุญจันทร 

 ๒ นายจักรพันธุ  เคนไชยวงศ 

 ๓ นายจาง  โพรัง 

 ๔ นายทรงศักดิ์  คําพิชัย 

 ๕ นายมนู  ประดับปน 

 ๖ นายวันชัย  เกิดโภคา 

 ๗ นายวันชัย  คลายสุข 

 ๘ นายวินิจ  ธีระกุลพิศุทธ 

 ๙ นายวิมล  รินสาร 

 ๑๐ นายวีระศักดิ์  รอดทิม 

 ๑๑ นายศิริชัย  ไชยเทพ 

 ๑๒ นายสมบัติ  ทรัพยศรีเกื้อกูล 

 ๑๓ นายสันติ  ฟกแฟง 

 ๑๔ นางศรุดา  ชนะมาร 

 ๑๕ นางอรพิณ  ไกรดิษฐ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๙  ราย) 

 ๑ นายกัญญา  คุณพันธุ 

 ๒ นายครองศักดิ์  ปยะรักษ 

 ๓ นายจําเนียร  ชะตารุง 

 ๔ นายฉันท  แสงคํา 

 ๕ นายเฉลิมชนม  เลิศเกษม 

 ๖ นายชลอ  เทพสวัสดิ์ 

 ๗ นายชวรัฐ  การุณ 

 ๘ นายชัยรัตน  สีดากุล 

 ๙ นายชาติชาย  โพธิ์สวัสดิ์ 

 ๑๐ นายดิเรก  ผ้ึงนอย 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๑ นายตุลา  ชํานาญชาง 

 ๑๒ นายทวีรักษ  นวมโต 

 ๑๓ นายธงชัย  ดีศรี 

 ๑๔ นายธวัชชัย  ปงวัง 

 ๑๕ นายนพดล  ชุรี 

 ๑๖ นายนิรมิต  เนื่องกําเหนิด 

 ๑๗ นายบํารุง  จันทรสุวรรณ 

 ๑๘ นายบุญเชิด  ตาดเดิม 

 ๑๙ นายบุญทัย  แสงขาว 

 ๒๐ นายบุญฤทธิ์  ยอดสุรางค 

 ๒๑ นายประสพ  อธิกวงศ 

 ๒๒ นายประสิทธิ์  บริสุทธิ์ 

 ๒๓ นายประเสริฐ  สุขกุล 

 ๒๔ นายปญญา  ทัพบุรี 

 ๒๕ นายปญญา  ธูสรานนท 

 ๒๖ นายปญญา  พลอยนุช 

 ๒๗ นายปุย  กุลคง 

 ๒๘ นายผง  แคลวกระโทก 

 ๒๙ นายพัฒนา  รักวงษ 

 ๓๐ นายไพศาล  วงษสาโรจน 

 ๓๑ นายภิรมย  ณรงค 

 ๓๒ นายมนัส  ปนสอาด 

 ๓๓ นายยุพิน  เหมือนสันเทียะ 

 ๓๔ นายรุงโรจน  ลีลาทรัพยเลิศ 

 ๓๕ นายเรวัต  กระตาย 

 ๓๖ นายวรพงษ  วรงค 

 ๓๗ นายวัฒนากุล  หอมรักพงษ 

 ๓๘ นายวิชัย  ควรสงวน 

 ๓๙ นายวินัย  เทียนศรี 

 ๔๐ นายวิวัฒน  นุสุริยา 

 ๔๑ นายวิสุทธิ์  ทองมาก 

 ๔๒ นายศรายุทธ  อิสสระวงศ 

 ๔๓ นายศักดา  สิงหขันธ 

 ๔๔ นายสถาพร  รื่นรวย 

 ๔๕ นายสมชาย  นกนอย 

 ๔๖ นายสมบูรณ  ทรัพยศิริ 

 ๔๗ นายสมปอง  แกวนิล 

 ๔๘ นายสมยศ  จุลเพ็ญ 

 ๔๙ นายสมศักดิ์  ลีลาการพณิช 

 ๕๐ นายสรรเสริญ  เกตุจ๋ิว 

 ๕๑ นายสายันต  บุษบงก 

 ๕๒ นายสิทธิกูล  สะทานสุข 

 ๕๓ นายสิทธิชัย  นุมเมือง 

 ๕๔ นายสุคนธ  เคียงวงษ 

 ๕๕ นายสุทัศน  จันทรวิชัย 

 ๕๖ นายสุนทร  แซจ้ิว 

 ๕๗ นายสุนันท  จําป 

 ๕๘ นายสุรชัย  กินร 

 ๕๙ นายแสงอรุณ  ดายกลาง 

 ๖๐ นายไสว  ทุมมา 

 ๖๑ นายอดุลย  พรหมเสน 

 ๖๒ นายอาทิตย  ชะแลวรรณ 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๓ นายอุกฤษฏ  สิงหเขียว 

 ๖๔ นายอุดม  ปนตาอินทร 

 ๖๕ นายอุทัย  ทัศเกษร 

 ๖๖ นายอุทัย  อารีรอบ 

 ๖๗ นางณัฐพร  แดงตนุ 

 ๖๘ นางนฤมล  พันธสมบัติ 

 ๖๙ นางสาวนฤมล  ศรีภู 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๓๔๐  ราย) 

 ๑ นายกมล  สุขแกว 

 ๒ นายกรี  กองเทียม 

 ๓ นายกฤษฎา  ไชยวิเศษ 

 ๔ นายกฤษดา  บุตรอําคา 

 ๕ นายกลาณรงค  ทองแกว 

 ๖ นายกสินธุ  ถนอมรัตน 

 ๗ นายกองสุน  อินนา 

 ๘ นายกานต  สวางดี 

 ๙ นายกาบิน  ชิลภักดิ์ 

 ๑๐ นายการุณ  หัสภาค 

 ๑๑ นายกําธร  กองเงิน 

 ๑๒ นายกําพล  จิตรมิตร 

 ๑๓ นายกําพล  บุญอมร 

 ๑๔ นายกิตติธัช  โตทุย 

 ๑๕ นายกี  จ่ิงตา 

 ๑๖ นายกุญชร  อรรคนิมาตย 

 ๑๗ นายเกรียงศักดิ์  ชัญถาวร 

 ๑๘ นายเกรียงศักดิ์  บาลี 

 ๑๙ นายเกษม  มโนรมย 

 ๒๐ นายเกษม  มีศรี 

 ๒๑ นายเกษม  ล้ิมไสหั้ว 

 ๒๒ นายเกษม  สามัญ 

 ๒๓ นายเกียรติศักดิ์  ไชยคําหาญ 

 ๒๔ นายเกียรติศักดิ์  เนื้อทอง 

 ๒๕ นายเกื้อ  สุระคันธ 

 ๒๖ นายโกมาศ  มานทอง 

 ๒๗ นายโกศล  จันทรเสน 

 ๒๘ นายโกศล  เรืองนุย 

 ๒๙ นายโกศล  เล้ียวสกุล 

 ๓๐ นายไกรศรี  สีนวล 

 ๓๑ นายไกรสร  ขยันการนาวี 

 ๓๒ นายขวัญ  ลาวนอย 

 ๓๓ นายขวัญชัย  ขวัญศรี 

 ๓๔ นายขวัญชัย  คํานนท 

 ๓๕ นายขวัญชัย  ลอยสนั่น 

 ๓๖ นายขาว  นาคสิงห 

 ๓๗ นายขาว  ศรีไชย 

 ๓๘ นายขุน  เมือสํานัก 

 ๓๙ นายเขมภิวัฒน  อัควงค 

 ๔๐ นายเขียว  ทินปราณี 

 ๔๑ นายคณิต  บุตตะเขียว 

 ๔๒ นายคนอง  กันทาสี 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๓ นายคมกริช  เนาวรัตน 

 ๔๔ นายคมกริช  ภักดิ์ใส 

 ๔๕ นายครสาย  บรรลุสันติ์ 

 ๔๖ นายคําซาว  พลขีดขีน 

 ๔๗ นายคําตัน  สนทอง 

 ๔๘ นายคําตา  จันทะศิลา 

 ๔๙ นายคําปุน  อินทรสิทธิ์ 

 ๕๐ นายคําผล  สีโพธิ์ลี 

 ๕๑ นายคําผอง  ปราบคนชั่ว 

 ๕๒ นายคําผาง  แกวกาหลง 

 ๕๓ นายคําพลอง  เชื้อศิริ 

 ๕๔ นายคําพัน  ธรรมมา 

 ๕๕ นายคําพันธ  ทานะ 

 ๕๖ นายคําพันธ  บุญมา 

 ๕๗ นายคําฟอง  แกวบุดดี 

 ๕๘ นายคําภี  เหลาลาภะ 

 ๕๙ นายคํามี  โคสารคุณ 

 ๖๐ นายคํามี  ปานานนท 

 ๖๑ นายคํารณ  กุดรังนอก 

 ๖๒ นายคํารณ  วงศสกุล 

 ๖๓ นายคําไร  ภูบุญเติม 

 ๖๔ นายคุณากร  กันยานะ 

 ๖๕ นายจรัล  กิริยา 

 ๖๖ นายจรัล  ขําดี 

 ๖๗ นายจรัล  มัธยม 

 ๖๘ นายจรัส  ภิรมยรื่น 

 ๖๙ นายจรัส  สองสวาง 

 ๗๐ นายจรัส  หลักดี 

 ๗๑ นายจรีย  จันทามฤต 

 ๗๒ นายจรูญ  ลําบอง 

 ๗๓ นายจรูญสิน  จูงกลาง 

 ๗๔ นายจรูณ  สุดอาราม 

 ๗๕ นายจเร  นอยบุญลือ 

 ๗๖ นายจเร  มีธรรม 

 ๗๗ นายจวน  มูลเสนา 

 ๗๘ นายจอม  อินทมาศ 

 ๗๙ นายจอมศรี  ลครพล 

 ๘๐ นายจักรธร  ชัยเนตร 

 ๘๑ นายจักรพงษ  กุมรัมย 

 ๘๒ นายจักรพจน  พิชญางกุล 

 ๘๓ นายจันทร  วังลึก 

 ๘๔ นายจันทรสวัสดิ์  ละออใส 

 ๘๕ นายจันทา  จันแจง 

 ๘๖ นายจารึก  สุขแดง 

 ๘๗ นายจํานง  ภัตศรี 

 ๘๘ นายจํานงค  โชติวิวัฒน 

 ๘๙ นายจํานงค  ทองโทน 

 ๙๐ นายจํานงค  ทิพยสุภา 

 ๙๑ นายจํานงค  ไปแดน 

 ๙๒ นายจํานงค  หมูพยัคฆ 

 ๙๓ นายจํานงค  อัตถาหาร 

 ๙๔ นายจํานวน  เกลียวเพียร 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๕ นายจําเนียร  กัณหารัตน 

 ๙๖ นายจําเนียร  เขียวแกว 

 ๙๗ นายจําเนียร  ศรีเหรา 

 ๙๘ นายจําเนียร  อิงขนร 

 ๙๙ นายจําปา  งามดี 

 ๑๐๐ นายจํารอง  มีมุข 

 ๑๐๑ นายจํารัส  เถิ้มแกว 

 ๑๐๒ นายจํารัส  วิจิตพจน 

 ๑๐๓ นายจําเริญ  ขันคํา 

 ๑๐๔ นายจําเริญ  ผองใส 

 ๑๐๕ นายจําลอง  พานรอด 

 ๑๐๖ นายจิต  มอนมะขัน 

 ๑๐๗ นายจิตกร  ย่ิงยืน 

 ๑๐๘ นายจิตร  เรืองศรี 

 ๑๐๙ นายจิรทีปต  จันทมาลา 

 ๑๑๐ นายจิรวิทย  รุญเจริญ 

 ๑๑๑ นายจิรศักดิ์  สุจริต 

 ๑๑๒ นายจิรศักดิ์  หอมขะ 

 ๑๑๓ นายจิระศักดิ์  ฟกสนิท 

 ๑๑๔ นายจิรันรารุวัฒน  พลาพล 

 ๑๑๕ นายจีรศักดิ์  พิทักษกุล 

 ๑๑๖ นายจุน  มากเพชร 

 ๑๑๗ นายจุล  เพชรกาญจน 

 ๑๑๘ นายเจริญ  เตยตะคุ 

 ๑๑๙ นายเจริญ  ศรีวิชัย 

 ๑๒๐ นายเจริญ  สุดใจ 

 ๑๒๑ นายเจียก  ดีปญญา 

 ๑๒๒ นายฉกาจ  เสมอภาค 

 ๑๒๓ นายฉลวย  คงมั่น 

 ๑๒๔ นายฉลวย  บูรณพันธ 

 ๑๒๕ นายฉออน  อินทนิน 

 ๑๒๖ นายฉัตรพล  แกวมา 

 ๑๒๗ นายเฉลา  หมวดเชียงคะ 

 ๑๒๘ นายเฉลิม  พรมวาศรี 

 ๑๒๙ นายเฉลิมชัย  ภูมิลักษณ 

 ๑๓๐ นายเฉิน  ชาติดํา 

 ๑๓๑ นายแฉลม  ทองปรุง 

 ๑๓๒ นายไฉน  กะนีจิตร 

 ๑๓๓ นายชนพัทธ  ชูเขียว 

 ๑๓๔ นายชนะ  ณ  สงขลา 

 ๑๓๕ นายชนะชัย  ใจเล่ือม 

 ๑๓๖ นายชล  ชนะภู 

 ๑๓๗ นายชลอ  เขียวจันทร 

 ๑๓๘ นายชลอ  ชุบเล้ียง 

 ๑๓๙ นายชลอ  มีเทียม 

 ๑๔๐ นายชลอ  หวังโสะ 

 ๑๔๑ นายชวง  นิดกระโทก 

 ๑๔๒ นายชวลิต  สงหนู 

 ๑๔๓ นายชวะบูรณ  จันทรทิพย 

 ๑๔๔ นายชะรินทร  ประยูรเพชร 

 ๑๔๕ นายชัชนันท  เจริญไชย 

 ๑๔๖ นายชัชวาลย  มณีประเสริฐ 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๔๗ นายชัชวาลย  รัตนทิพย 

 ๑๔๘ นายชัฐพนธ  ศรประสิทธิ์ 

 ๑๔๙ นายชั้น  นิยมทวี 

 ๑๕๐ นายชัยณรงค  พวงเรือนแกว 

 ๑๕๑ นายชัยณรงค  วิไลศรี 

 ๑๕๒ นายชัยณรงค  สังเกตการณ 

 ๑๕๓ นายชัยพงษ  พนภัย 

 ๑๕๔ นายชัยยงค  รามศิริ 

 ๑๕๕ นายชัยรัตน  จันทรัตน 

 ๑๕๖ นายชัยวัฒน  คะลีลวน 

 ๑๕๗ นายชัยวัฒน  ดวงแกว 

 ๑๕๘ นายชาญชัย  คําศรี 

 ๑๕๙ นายชาญชัย  ยะมัง 

 ๑๖๐ นายชาญชัย  เลาวิริยะ 

 ๑๖๑ นายชาญเดช  ชูสกุล 

 ๑๖๒ นายชาตรี  โทนผุย 

 ๑๖๓ นายชาติ  วอนยิน 

 ๑๖๔ นายชาติชาย  เวชกามา 

 ๑๖๕ นายชาติชาย  อินพิทักษ 

 ๑๖๖ นายชาลี  สายสุวรรณะ 

 ๑๖๗ นายชํานาญ  พวงพ้ัว 

 ๑๖๘ นายชํานาญ  สูงงาม 

 ๑๖๙ นายชํานาญกิจ  กล่ิมโกสุม 

 ๑๗๐ นายชินกร  สิงหซอม 

 ๑๗๑ นายชินวัชร  วิเชียรเลิศ 

 ๑๗๒ นายชุมพร  อัครขจร 

 ๑๗๓ นายชุมพล  สมภาร 

 ๑๗๔ นายชูชาติ  ปริ่มผล 

 ๑๗๕ นายชูชาติ  มากสุริยวงษ 

 ๑๗๖ นายชูชีพ  ดีคลาย 

 ๑๗๗ นายชูชีพ  มะลัยคํา 

 ๑๗๘ นายชูศักดิ์  ทาวสิมมา 

 ๑๗๙ นายชูศักดิ์  ไผงาม 

 ๑๘๐ นายชูศักดิ์  สุปง 

 ๑๘๑ นายเชวง  จันทรขาว 

 ๑๘๒ นายเชวง  บุตรพรม 

 ๑๘๓ นายเชาวชิน  ศรีทอง 

 ๑๘๔ นายเชาวลิต  บุญเกษ 

 ๑๘๕ นายเชาวลิต  พรมสุข 

 ๑๘๖ นายเชาวลิตร  เกตุแจม 

 ๑๘๗ นายเชิด  ละครวงษ 

 ๑๘๘ นายเชิดศักดิ์  หมื้อชุม 

 ๑๘๙ นายเชี่ยวชาญ  ธัญญะชาติ 

 ๑๙๐ นายเชื้อ  จันทรตา 

 ๑๙๑ นายเชือน  หมื่นอะเส็ม 

 ๑๙๒ นายโชคอํานวย  เทียนฟก 

 ๑๙๓ นายโชติ  เทียมคีรี 

 ๑๙๔ นายไชยยา  โพธิ์แกว 

 ๑๙๕ นายฐานันท  สวนสามแกว 

 ๑๙๖ นายณรงค  จับใจนาย 

 ๑๙๗ นายณรงค  เดฟา 

 ๑๙๘ นายณรงค  ทองนรินทร 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๙๙ นายณรงค  นามกูล 

 ๒๐๐ นายณรงค  เรืองศรี 

 ๒๐๑ นายณรงค  ศิริกุล 

 ๒๐๒ นายณรงค  สิทธิฤทธิ์ 

 ๒๐๓ นายณรงค  แสงทอง 

 ๒๐๔ นายณรงคชัย  ฤกษมงคล 

 ๒๐๕ นายณรงศักดิ์  เนาวชุมภู 

 ๒๐๖ นายณัฐพงศ  ศรีตนชัย 

 ๒๐๗ นายณัฐยศ  วงศอนันต 

 ๒๐๘ นายณัฐวุฒิ  กวานเจาจันทร 

 ๒๐๙ นายณัทธศิลป  ปะทะกัง 

 ๒๑๐ นายดวงใจ  พลจันทึก 

 ๒๑๑ นายดวงดี  ชื่นจิต 

 ๒๑๒ นายดอกรัก  แดงคํา 

 ๒๑๓ นายดาวดี  นอยทรง 

 ๒๑๔ นายดํารง  มาฆะเซ็นต 

 ๒๑๕ นายดํารงค  เขียวยันต 

 ๒๑๖ นายดํารงค  บุญรอด 

 ๒๑๗ นายดํารงค  แสงกลา 

 ๒๑๘ นายดํารัส  บุญสติ 

 ๒๑๙ นายดิลก  สายพันธุ 

 ๒๒๐ นายดุลกอเดช  หวังกุหลํา 

 ๒๒๑ นายเดช  กองชุม 

 ๒๒๒ นายเดชณรงค  ภิญโญศรี 

 ๒๒๓ นายเดชฤทธิ์  วงศชัย 

 ๒๒๔ นายเดชา  แจงกิจ 

 ๒๒๕ นายเดชา  โพนดาแคบ 

 ๒๒๖ นายเดชา  เรงเร็ว 

 ๒๒๗ นายเดชา  สืบสาย 

 ๒๒๘ นายเดชา  อิ่มสะอาด 

 ๒๒๙ นายแดง  ทองหลอ 

 ๒๓๐ นายแดง  ศรีทอง 

 ๒๓๑ นายตวน  ใจเย็น 

 ๒๓๒ นายติว  เสมอโภค 

 ๒๓๓ นายตี๋  ไขศรี 

 ๒๓๔ นายถนอมศักดิ์  พรหมขัติแกว 

 ๒๓๕ นายถวัลย  นอยโสมศรี 

 ๒๓๖ นายถวัลย  มีแกน 

 ๒๓๗ นายถวาย  กลางทาไคร 

 ๒๓๘ นายถวิล  พลราชม 

 ๒๓๙ นายถาวร  ทองจันทร 

 ๒๔๐ นายทนง  สาระโท 

 ๒๔๑ นายทนงศักดิ์  สิงหเขียว 

 ๒๔๒ นายทรงยศ  กาฬภักดี 

 ๒๔๓ นายทรงฤทธิ์  ขันธิวงศ 

 ๒๔๔ นายทรงวุฒิ  กล่ินชิด 

 ๒๔๕ นายทรงวุฒิ  เพชระ 

 ๒๔๖ นายทรงศักดิ์  ตรงประสิทธิ์ 

 ๒๔๗ นายทรสวรรค  อวนละมัย 

 ๒๔๘ นายทรัพย  แนมขุนทด 

 ๒๔๙ นายทวน  ชาญศึก 

 ๒๕๐ นายทวี  ปดชาเขียว 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๕๑ นายทวี  ไผงาม 

 ๒๕๒ นายทวี  พลังสุข 

 ๒๕๓ นายทวี  สาลิง 

 ๒๕๔ นายทวีชัย  พินธุโท 

 ๒๕๕ นายทวีพร  วงศพระจันทร 

 ๒๕๖ นายทวีศักดิ์  แกวรักษา 

 ๒๕๗ นายทวีศักดิ์  ทวีกาญจน 

 ๒๕๘ นายทศพัทธ  พยัคฆพล 

 ๒๕๙ นายทอง  ศรีแกว 

 ๒๖๐ นายทองขัน  ใสหนองเปด 

 ๒๖๑ นายทองคํา  ธงชัย 

 ๒๖๒ นายทองคํา  บุตรสระคู 

 ๒๖๓ นายทองคํา  ปลายสวน 

 ๒๖๔ นายทองคํา  พวงเขียว 

 ๒๖๕ นายทองคํา  เพ่ิมพูน 

 ๒๖๖ นายทองคูณ  มั่นธรรม 

 ๒๖๗ นายทองจันทร  ถึงไชย 

 ๒๖๘ นายทองดํา  บุญพันธ 

 ๒๖๙ นายทองแดง  แสงสาย 

 ๒๗๐ นายทองบาง  มากผาสุข 

 ๒๗๑ นายทองใบ  กล่ินโท 

 ๒๗๒ นายทองมวน  ผิวผุย 

 ๒๗๓ นายทองยง  พานิชยเจริญ 

 ๒๗๔ นายทองสา  คําศรี 

 ๒๗๕ นายทองสา  บุญวิเศษ 

 ๒๗๖ นายทองสุข  เทวิน 

 ๒๗๗ นายทองหลอ  พิมพะนา 

 ๒๗๘ นายทองหลอ  สุขชัง 

 ๒๗๙ นายทองเหรียญ  แกวพามา 

 ๒๘๐ นายทัด  บุญจันทร 

 ๒๘๑ นายทัน  บุญดี 

 ๒๘๒ นายทัศนะ  ทรัพยขํา 

 ๒๘๓ นายทินกร  ปญญาชัย 

 ๒๘๔ นายทิพากร  พงศสิทธิศักดิ์ 

 ๒๘๕ นายทุเรียน  ทัดเที่ยง 

 ๒๘๖ นายทูล  วงศแกว 

 ๒๘๗ นายเทพพิทักษ  พูนไชโย 

 ๒๘๘ นายเทวิน  คิดอาน 

 ๒๘๙ นายเทอดศักดิ์  แผลงงาม 

 ๒๙๐ นายเทอดศักดิ์  เพ่ิมศิริ 

 ๒๙๑ นายเทิด  คิ้วเที่ยง 

 ๒๙๒ นายธงชัย  จันทรศรี 

 ๒๙๓ นายธงชัย  ปองเศรา 

 ๒๙๔ นายธงชัย  ไวศยะสวัสดิ์ 

 ๒๙๕ นายธงชัย  สมกระบวน 

 ๒๙๖ นายธงชัย  สุวรรณแสง 

 ๒๙๗ นายธงชัย  หอมสุวรรณ 

 ๒๙๘ นายธงชัย  อินทรัตน 

 ๒๙๙ นายธงชาติ  จันทาพูล 

 ๓๐๐ นายธนโชติ  ศรีนนท 

 ๓๐๑ นายธนวัตน  สารีบุตร 

 ๓๐๒ นายธนาสิน  กวางประเสริฐ 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๐๓ นายธนู  บุญผอง 

 ๓๐๔ นายธนูศร  ปญญาสาร 

 ๓๐๕ นายธวัช  ครูวรรณะ 

 ๓๐๖ นายธวัช  สมพร 

 ๓๐๗ นายธวัชชัย  นุมอวม 

 ๓๐๘ นายธานินทร  จันทรสนาม 

 ๓๐๙ นายธํามรงค  สีแสด 

 ๓๑๐ นายธีรชัย  ศรีสุข 

 ๓๑๑ นายธีรพงษ  แจงกิจจา 

 ๓๑๒ นายธีรพจน  เฉยสะอาด 

 ๓๑๓ นายธีรพล  ขันทะชา 

 ๓๑๔ นายธีรวัฒน  ถ้ํากลาง 

 ๓๑๕ นายธีรศักดิ์  เจริญไว 

 ๓๑๖ นายนนท  มีแกว 

 ๓๑๗ นายนนทพัทธ  นิธิธรรมรุจน 

 ๓๑๘ นายนพดล  จันทรา 

 ๓๑๙ นายนพดล  ชมภู 

 ๓๒๐ นายนพดล  บริบูรณ 

 ๓๒๑ นายนรงค  ตวนเคลือ 

 ๓๒๒ นายนรากร  ดําริห 

 ๓๒๓ นายนรินทร  ไรนุน 

 ๓๒๔ นายนเรศ  โคตรผาบ 

 ๓๒๕ นายนเรศ  สายตรง 

 ๓๒๖ นายนวัตถ  เหลาลาภ 

 ๓๒๗ นายนันทสิทธิ์  จารุพันธ 

 ๓๒๘ นายนันสิน  สีสมออน 

 ๓๒๙ นายนาว  โททอง 

 ๓๓๐ นายนาวิน  ลาดปะละ 

 ๓๓๑ นายนิกร  เอียดวงษ 

 ๓๓๒ นายนิคม  ชํานาญอาสา 

 ๓๓๓ นายนิคม  ฐานวิสัย 

 ๓๓๔ นายนิคม  โถนาค 

 ๓๓๕ นายนิคม  เปาทอง 

 ๓๓๖ นายนิคม  มะกรูดอินทร 

 ๓๓๗ นายนิคม  ศรีกระษร 

 ๓๓๘ นายนิคม  เสาเวียง 

 ๓๓๙ นายนิคม  อินตะรัตน 

 ๓๔๐ นายนิด  นวลคํา 

 ๓๔๑ นายนิด  หอมสมบัติ 

 ๓๔๒ นายนิตรสัน  บุราณ 

 ๓๔๓ นายนิธิภัทร  วัชรากรกุลพัฒน 

 ๓๔๔ นายนิพนธ  อวมปวน 

 ๓๔๕ นายนิพลธ  หมายชัย 

 ๓๔๖ นายนิพันธุ  เจิมจันทร 

 ๓๔๗ นายนิมิต  นครังสุ 

 ๓๔๘ นายนิมิตร  ศิริพงษ 

 ๓๔๙ นายนิรพล  บุญทา 

 ๓๕๐ นายนิรศักดิ์  จํารัสแนว 

 ๓๕๑ นายนิรันดร  เด็ดขาด 

 ๓๕๒ นายนิรันดร  มณีวรรณ 

 ๓๕๓ นายนิวัฒน  ดลประสิทธิ์ 

 ๓๕๔ นายนิวัตรชัย  ศรีพันธ 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๕๕ นายนิวัติ  สลับศรี 

 ๓๕๖ นายนิสิต  บุญชู 

 ๓๕๗ นายโนรี  สนั่นไทย 

 ๓๕๘ นายบพิธ  ฉิมมานิตย 

 ๓๕๙ นายบรรจง  แสงเพชร 

 ๓๖๐ นายบรรจบ  สวัสดิ์รักษ 

 ๓๖๑ นายบรรทม  ศรีวรรณา 

 ๓๖๒ นายบรรลุ  พันธวงศ 

 ๓๖๓ นายบรรหยัด  อินทรแกว 

 ๓๖๔ นายบริบูรณ  อุดานนท 

 ๓๖๕ นายบัวชุม  กอมมะณี 

 ๓๖๖ นายบัวทอง  ปูคะธรรม 

 ๓๖๗ นายบัวผัน  ทองแกว 

 ๓๖๘ นายบัวพันธ  บุญเขื่อง 

 ๓๖๙ นายบัวเรียน  ประสงคดี 

 ๓๗๐ นายบัวลอง  บุญซอน 

 ๓๗๑ นายบุญ  พวงสวัสดิ์ 

 ๓๗๒ นายบุญ  พันทิม 

 ๓๗๓ นายบุญเกิด  คบทองหลาง 

 ๓๗๔ นายบุญคง  ทรัพยทวีผล 

 ๓๗๕ นายบุญจันทร  สิทธิชัย 

 ๓๗๖ นายบุญจันทร  อินธิเดช 

 ๓๗๗ นายบุญชวย  พุมโพธิ์ทอง 

 ๓๗๘ นายบุญตา  พันจําปา 

 ๓๗๙ นายบุญตา  โสเกษ 

 ๓๘๐ นายบุญตา  อัมภรัตน 

 ๓๘๑ นายบุญตา  อินทา 

 ๓๘๒ นายบุญถิ่น  ชางสี 

 ๓๘๓ นายบุญถิ่น  โสภารัตน 

 ๓๘๔ นายบุญทรัพย  ทองคง 

 ๓๘๕ นายบุญทวี  สุริยะ 

 ๓๘๖ นายบุญทัน  แดงสะอาด 

 ๓๘๗ นายบุญทัย  ชาทิพฮด 

 ๓๘๘ นายบุญเทิง  ชมภูทอง 

 ๓๘๙ นายบุญเทียม  พันประสาท 

 ๓๙๐ นายบุญเทียม  สระแกว 

 ๓๙๑ นายบุญธรรม  สุดทาแห 

 ๓๙๒ นายบุญนาค  สุขะ 

 ๓๙๓ นายบุญเนื่อง  โคตรคําหาญ 

 ๓๙๔ นายบุญประครอง  พงษสุวรรณ 

 ๓๙๕ นายบุญเพ็ง  จันพลงาม 

 ๓๙๖ นายบุญมา  นูคําดี 

 ๓๙๗ นายบุญมา  ออนนุม 

 ๓๙๘ นายบุญมี  ภูนาเพ็ชร 

 ๓๙๙ นายบุญมี  ศรีวงษา 

 ๔๐๐ นายบุญมี  สมมุติ 

 ๔๐๑ นายบุญยืน  ขีรัมย 

 ๔๐๒ นายบุญยืน  รอมทรัพย 

 ๔๐๓ นายบุญเย็น  บัวแกว 

 ๔๐๔ นายบุญเย่ียม  ปรางโท 

 ๔๐๕ นายบุญเย่ียม  สุทธิ 

 ๔๐๖ นายบุญรอด  คําโพธิ์ 



 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๐๗ นายบุญรัตน  กาวิน 

 ๔๐๘ นายบุญรัตน  มีสวน 

 ๔๐๙ นายบุญลือ  ออกหาญ 

 ๔๑๐ นายบุญเลิศ  แข็งแรง 

 ๔๑๑ นายบุญเลิศ  บุรีขันธ 

 ๔๑๒ นายบุญเลิศ  มูลศรี 

 ๔๑๓ นายบุญเลิศ  รุมกระโทก 

 ๔๑๔ นายบุญศรี  เกตุพักร 

 ๔๑๕ นายบุญศรี  อินทะศร 

 ๔๑๖ นายบุญสง  กันทะสอน 

 ๔๑๗ นายบุญสง  จันทรตา 

 ๔๑๘ นายบุญสง  จันทรบัว 

 ๔๑๙ นายบุญสง  บัวแกว 

 ๔๒๐ นายบุญสอน  จําปาแดง 

 ๔๒๑ นายบุญสี  นิยมกาล 

 ๔๒๒ นายบุญสืบ  รักยัง 

 ๔๒๓ นายบุญเหลือ  โคตรชมภู 

 ๔๒๔ นายบุญเหลือ  เพ็ชรรวง 

 ๔๒๕ นายบุญเหลือ  อัมพฤกษ 

 ๔๒๖ นายบุญโฮม  ศรีดา 

 ๔๒๗ นายเบญจ  วรรณทุ 

 ๔๒๘ นายปกาสิต  ใจเสงี่ยม 

 ๔๒๙ นายปฐม  นอยศรี 

 ๔๓๐ นายประกอบ  กลางโบราณ 

 ๔๓๑ นายประกิจ  ปลดรัมย 

 ๔๓๒ นายประกิต  วงษไทยเจริญ 

 ๔๓๓ นายประครอง  สมบัติดี 

 ๔๓๔ นายประเคน  อินทรอุนโชติ 

 ๔๓๕ นายประจรณ  บัวตูม 

 ๔๓๖ นายประจักร  ขุนเพชร 

 ๔๓๗ นายประจักษ  วันเชียง 

 ๔๓๘ นายประจิณ  คําธงชัย 

 ๔๓๙ นายประชุม  เชื้อเหิม 

 ๔๔๐ นายประดิษฐ  นนทคําจันทร 

 ๔๔๑ นายประดิษฐ  กระมูลวงษ 

 ๔๔๒ นายประดิษฐ  จันทรแยม 

 ๔๔๓ นายประดิษฐ  ชลารักษ 

 ๔๔๔ นายประดิษฐ  โนนสาลี 

 ๔๔๕ นายประดิษฐ  ปนหยา 

 ๔๔๖ นายประดิษฐ  ปตุภูมิสวัสดิ์ 

 ๔๔๗ นายประดิษฐ  แสนปุย 

 ๔๔๘ นายประดิษฐ  หมองคํา 

 ๔๔๙ นายประเดิม  ผองแผน 

 ๔๕๐ นายประทัด  ธรรมวงค 

 ๔๕๑ นายประทีป  กล่ันเกษร 

 ๔๕๒ นายประทีป  กุลวงค 

 ๔๕๓ นายประทีป  วารีอากาศ 

 ๔๕๔ นายประทีป  แสงทองดี 

 ๔๕๕ นายประทุม  ธรรมเสมา 

 ๔๕๖ นายประธาน  เอี่ยมสอาด 

 ๔๕๗ นายประนมพร  บุญทศ 

 ๔๕๘ นายประพรรณ  แสงทอง 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๕๙ นายประพันธ  กรอบเพชร 

 ๔๖๐ นายประพันธ  จะเขียว 

 ๔๖๑ นายประพันธ  ไพบูลยคงภัค 

 ๔๖๒ นายประภาส  โตย่ิง 

 ๔๖๓ นายประมวล  ใจศิริ 

 ๔๖๔ นายประมวล  บึงออ 

 ๔๖๕ นายประมุข  ชัชเวช 

 ๔๖๖ นายประยงค  กรุดเส็ง 

 ๔๖๗ นายประยงค  ผานาค 

 ๔๖๘ นายประยงค  แสนตรง 

 ๔๖๙ นายประยอม  ธรรมประชา 

 ๔๗๐ นายประยุทธ  เวียงคํา 

 ๔๗๑ นายประยูร  ตองกระ 

 ๔๗๒ นายประยูร  รักมาก 

 ๔๗๓ นายประยูร  ศรีเพียงจันทร 

 ๔๗๔ นายประยูร  สมตระกูล 

 ๔๗๕ นายประยูร  ออนสลุง 

 ๔๗๖ นายประยูร  อินกอง 

 ๔๗๗ นายประยูรณ  จันทรทิพย 

 ๔๗๘ นายประวิทย  เจริญรักษ 

 ๔๗๙ นายประวิทย  เทพนม 

 ๔๘๐ นายประเวศ  วงษา 

 ๔๘๑ นายประสงค  ไชยชมภู 

 ๔๘๒ นายประสงค  หร่ําจรูญ 

 ๔๘๓ นายประสพ  สวาง 

 ๔๘๔ นายประสพ  อุไรรัมย 

 ๔๘๕ นายประสพโชค  ฉุยฉาย 

 ๔๘๖ นายประสาท  ปรางโท 

 ๔๘๗ นายประสาน  จบไพร 

 ๔๘๘ นายประสาน  อยูเย็น 

 ๔๘๙ นายประสาร  พันธจันทร 

 ๔๙๐ นายประสาร  มะลิลา 

 ๔๙๑ นายประสิทธิ์  คํามา 

 ๔๙๒ นายประสิทธิ์  คุมทรัพย 

 ๔๙๓ นายประสิทธิ์  ญาณรังษี 

 ๔๙๔ นายประสิทธิ์  ธงสันเทียะ 

 ๔๙๕ นายประสิทธิ์  ปนคํา 

 ๔๙๖ นายประสิทธิ์  มะโนวรรณ 

 ๔๙๗ นายประสิทธิ์  สนแกว 

 ๔๙๘ นายประสิทธิ์  สิทธิสอน 

 ๔๙๙ นายประสิทธิ์  สีแดด 

 ๕๐๐ นายประสิทธิ์  สุภาพงษ 

 ๕๐๑ นายประสิทธิ์  แสนกลา 

 ๕๐๒ นายประสิทธิ์  อารียรักษ 

 ๕๐๓ นายประเสริฐ  กุลสละ 

 ๕๐๔ นายประเสริฐ  บุญปลอด 

 ๕๐๕ นายประเสริฐ  เพ่ือนสงคราม 

 ๕๐๖ นายประเสริฐ  สิงหสิทธิ์ 

 ๕๐๗ นายประเสริฐ  แสงประเสริฐ 

 ๕๐๘ นายประเสริฐ  โสรส 

 ๕๐๙ นายประเสริฐศักดิ์  ภูมิลําเนา 

 ๕๑๐ นายประหยัด  บุญมาติด 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๑๑ นายปราโมทย  จําปาโพธิ์ 

 ๕๑๒ นายปราโมทย  จิตดี 

 ๕๑๓ นายปราโมทย  บอวารี 

 ๕๑๔ นายปริญญา  ชื่นสมบัติ 

 ๕๑๕ นายปริญญา  วงศาวณิชกิจ 

 ๕๑๖ นายปรีชา  คิ้วนาง 

 ๕๑๗ นายปรีชา  เจริญสุข 

 ๕๑๘ นายปรีชา  ณรงคชัย 

 ๕๑๙ นายปรีชา  ทองเกตุ 

 ๕๒๐ นายปรีชา  ประยูรชาญ 

 ๕๒๑ นายปรีชา  ศิริเกตุ 

 ๕๒๒ นายปรีชา  สมหวัง 

 ๕๒๓ นายปรีชา  แสงมณี 

 ๕๒๔ นายปรื้ม  เณรแตง 

 ๕๒๕ นายปสุตจิณณ  บุญอนันตวรพล 

 ๕๒๖ นายปญญา  กุลโพนเมือง 

 ๕๒๗ นายปญญา  ชื่นบาน 

 ๕๒๘ นายปญญารัตน  พัฒนิยม 

 ๕๒๙ นายปน  ขุนวิเศษ 

 ๕๓๐ นายปน  ทองเนตร 

 ๕๓๑ นายปาน  ตระการ 

 ๕๓๒ นายปาพจน  หิตาพิสุทธิ์ 

 ๕๓๓ นายปน  คําพร 

 ๕๓๔ นายเปล่ียน  ธรรมเดช 

 ๕๓๕ นายเปยน  ยาวยวน 

 ๕๓๖ นายผจญ  วงศนอย 

 ๕๓๗ นายผดุง  คําเสา 

 ๕๓๘ นายผลิต  รวมสุข 

 ๕๓๙ นายผาสุข  พูลเทียน 

 ๕๔๐ นายผิน  ฆองบานโขง 

 ๕๔๑ นายเผา  เศรษฐกิจ 

 ๕๔๒ นายแผว  สนมศรี 

 ๕๔๓ นายพงศณรินทร  เนาวประดิษฐ 

 ๕๔๔ นายพงษศักดิ์  พรหมสิทธิ์ 

 ๕๔๕ นายพงษศักดิ์  ยอดคีรี 

 ๕๔๖ นายพงษศักดิ์  ศิริบูรณ 

 ๕๔๗ นายพนม  กลวยหอมทอง 

 ๕๔๘ นายพเนตร  เตาสุภาพ 

 ๕๔๙ นายพยนต  ฉ่ํามาก 

 ๕๕๐ นายพโยม  ผิวตาลดี 

 ๕๕๑ นายพรจิต  อุดมมา 

 ๕๕๒ นายพรชัย  อิ่มสําราญรัชต 

 ๕๕๓ นายพรพิษ  แปนหวย 

 ๕๕๔ นายพรมมา  พันทอง 

 ๕๕๕ นายพรมมา  สุวรรณสุข 

 ๕๕๖ นายพรมมา  อยูประไพ 

 ๕๕๗ นายพรศักดิ์  เจริญจิต 

 ๕๕๘ นายพรศักดิ์  ตูทอง 

 ๕๕๙ นายพรหมจิตต  คําตุม 

 ๕๖๐ นายพรหมมา  กันทอน 

 ๕๖๑ นายพล  กันหาเขียว 

 ๕๖๒ นายพล  ทองไฝ 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๖๓ นายพล  ปนทวัง 

 ๕๖๔ นายพลชิต  คํางาม 

 ๕๖๕ นายพะยศ  สุนทร 

 ๕๖๖ นายพัฒนพงษ  เภาแกว 

 ๕๖๗ นายพัลลพ  คํายวง 

 ๕๖๘ นายพัลลภ  อินตายวง 

 ๕๖๙ นายพิชัย  แกวอรสาร 

 ๕๗๐ นายพิชิต  กันยา 

 ๕๗๑ นายพิเชฐ  คําหอม 

 ๕๗๒ นายพิเชฐ  ปรียงค 

 ๕๗๓ นายพิเชษฐ  แสนนุจา 

 ๕๗๔ นายพิทยา  นิสีดา 

 ๕๗๕ นายพิทักษ  บุญคําสูง 

 ๕๗๖ นายพิทักษ  แฝงฤทธิ์ 

 ๕๗๗ นายพิทัย  อยูนาน 

 ๕๗๘ นายพินทอง  ซาวคําเขตต 

 ๕๗๙ นายพินิจ  คําฮอ 

 ๕๘๐ นายพินิจ  นาคพุฒ 

 ๕๘๑ นายพินิจ  วันดึก 

 ๕๘๒ นายพินิจ  เหลาคนคา 

 ๕๘๓ นายพิภพ  ชูรอด 

 ๕๘๔ นายพิภพ  ใสสวาง 

 ๕๘๕ นายพิศัลย  นาคออน 

 ๕๘๖ นายพิศิษฐ  ประดุจพงษเพชร 

 ๕๘๗ นายพุฒ  ดาราย้ิมฤทธิ์ 

 ๕๘๘ นายพุฒ  วงษประเสริฐ 

 ๕๘๙ นายพุฒทอง  สีหะวงษ 

 ๕๙๐ นายพูน  เคากระโทก 

 ๕๙๑ นายพูน  วิเศษพงษ 

 ๕๙๒ นายพูน  สุขประสงค 

 ๕๙๓ นายพูนศักดิ์  เตชะผล 

 ๕๙๔ นายเพชร  วันนา 

 ๕๙๕ นายเพทาย  เรืองหงษา 

 ๕๙๖ นายเพ่ิมทวี  มากเจริญ 

 ๕๙๗ นายเพียร  ชูฉิม 

 ๕๙๘ นายเพียร  บุตรเพชร 

 ๕๙๙ นายแพง  ชาญจิตร 

 ๖๐๐ นายโพธิ์แดง  ผาอํานาจ 

 ๖๐๑ นายไพฑูรย  จันทราภรณ 

 ๖๐๒ นายไพฑูรย  ทับทอง 

 ๖๐๓ นายไพฑูรย  นาปอม 

 ๖๐๔ นายไพฑูรย  ยังธัญญา 

 ๖๐๕ นายไพบูลย  นามศรี 

 ๖๐๖ นายไพบูลย  แผลงฤทธิ์ 

 ๖๐๗ นายไพรยันต  แสนอุบล 

 ๖๐๘ นายไพรวรรณ  สิงหทองลา 

 ๖๐๙ นายไพรัช  ศรีบาง 

 ๖๑๐ นายไพรัตน  เหรียญทอง 

 ๖๑๑ นายไพโรจน  แกวปานกัน 

 ๖๑๒ นายไพโรจน  ปารมีแจ 

 ๖๑๓ นายไพโรจน  ผิวพรรณ 

 ๖๑๔ นายไพโรจน  มั่นนุช 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๑๕ นายไพโรจน  เรืองเชื้อเหมือน 

 ๖๑๖ นายไพโรจน  เสียงลิบ 

 ๖๑๗ นายไพศาล  จ่ันฤทธิ์ 

 ๖๑๘ นายไพศาล  ไชยเทพ 

 ๖๑๙ นายไพศาล  ดวงจังหวัด 

 ๖๒๐ นายไพศาล  โยธาภัย 

 ๖๒๑ นายไพศาล  ระรื่นรมย 

 ๖๒๒ นายฟอง  จันทรธรรม 

 ๖๒๓ นายฟู  พุมพวง 

 ๖๒๔ นายภบพิรุณ  นุนชูผล 

 ๖๒๕ นายภัทรพันธุ  ศุภนคร 

 ๖๒๖ นายภานุวัตร  นาคคง 

 ๖๒๗ นายภิญโญ  ฤทธิเดช 

 ๖๒๘ นายภิรมย  จุลบุตร 

 ๖๒๙ นายภูผา  ศรียา 

 ๖๓๐ นายมงคล  ขันวงษ 

 ๖๓๑ นายมงคล  บุญเพ็ง 

 ๖๓๒ นายมงคล  พันธศรี 

 ๖๓๓ นายมณี  รูปโสภา 

 ๖๓๔ นายมนตรี  ศรีบุญญะกุล 

 ๖๓๕ นายมนัส  กอนแกว 

 ๖๓๖ นายมนัส  ไกรเทพ 

 ๖๓๗ นายมนัส  ทวมนาค 

 ๖๓๘ นายมนัส  ปานเจริญ 

 ๖๓๙ นายมนูญ  ไชยภูมิ 

 ๖๔๐ นายมนูญ  สองแสง 

 ๖๔๑ นายมั่นคง  อินทุวงค 

 ๖๔๒ นายมัย  ทรงเครื่อง 

 ๖๔๓ นายมานพ  ตรีสงวนจันทร 

 ๖๔๔ นายมานพ  แสวงรัตน 

 ๖๔๕ นายมานะ  ไตรยะถา 

 ๖๔๖ นายมานะ  พิมพเกาะ 

 ๖๔๗ นายมานะ  ไวยขุนทด 

 ๖๔๘ นายมานะศักดิ์  ภูพิจิตร 

 ๖๔๙ นายมานัด  ทวีชัย 

 ๖๕๐ นายมานิจ  สุดาเดช 

 ๖๕๑ นายมานิต  มนตรี 

 ๖๕๒ นายมานิตย  อาจคงหาญ 

 ๖๕๓ นายมาย  ทองจินดา 

 ๖๕๔ นายมาหะมะเฟาซี  ดอเลาะ 

 ๖๕๕ นายมิต  ครุฑวงษ 

 ๖๕๖ นายมี  คําคุม 

 ๖๕๗ นายไมย  ยะกันทะ 

 ๖๕๘ นายยงยุทธ  แกวใส 

 ๖๕๙ นายยงยุทธ  เพ็ชรนาม 

 ๖๖๐ นายยงยุทธ  เสมจิตร 

 ๖๖๑ นายยงยุทธ  ทิพวรรณ 

 ๖๖๒ นายยงยุทธ  พัสกุล 

 ๖๖๓ นายยม  นาคบุญมา 

 ๖๖๔ นายยศ  ไชยบุญเรือง 

 ๖๖๕ นายยศศักดิ์  สุคําภา 

 ๖๖๖ นายยาการียา  หะมะ 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๖๗ นายยาหยา  สันมาหมูด 

 ๖๖๘ นายย้ิม  เพ็ชรมั่น 

 ๖๖๙ นายยุง  สีทา 

 ๖๗๐ นายยุทธนา  บุญสมทบ 

 ๖๗๑ นายยุพล  รัตนวงษา 

 ๖๗๒ นายเย็น  หวังพิทักษ 

 ๖๗๓ นายรณไกร  เผาผา 

 ๖๗๔ นายรมลี  รอสาล 

 ๖๗๕ นายรอย  สวัสดิรักษ 

 ๖๗๖ นายรอเหม  เทศอาเส็น 

 ๖๗๗ นายรังสรรค  คําโสมศรี 

 ๖๗๘ นายรังสรรค  ใหมเทวินทร 

 ๖๗๙ นายรังสิวุฒิ  จิอู 

 ๖๘๐ นายรัชภูมิ  ยิงนารัมย 

 ๖๘๑ นายรัศมี  กาละดี 

 ๖๘๒ นายรุง  เนื้อแตงเย็น 

 ๖๘๓ นายรุงเพชร  เทือกธรรมมา 

 ๖๘๔ นายรุงโรจน  คนสมบูรณ 

 ๖๘๕ นายเริงชัย  กาหลํ่า 

 ๖๘๖ นายเริงชัย  ของเมืองพรวน 

 ๖๘๗ นายเรียง  แกวศรีหาวงษ 

 ๖๘๘ นายเรียง  รักษาศิล 

 ๖๘๙ นายลมโชย  ขุนทอง 

 ๖๙๐ นายลวบ  สังวิชัย 

 ๖๙๑ นายลวม  สุขสําราญ 

 ๖๙๒ นายลอน  ไกรกิจราษฎร 

 ๖๙๓ นายลอย  เคล่ือนทอง 

 ๖๙๔ นายละมอม  แสงจันทร 

 ๖๙๕ นายละมัย  ตะกรุดสงฆ 

 ๖๙๖ นายละออ  บุญประเสริฐ 

 ๖๙๗ นายละเอียด  คุณพันธุ 

 ๖๙๘ นายลําดวน  แกวมาเหนือ 

 ๖๙๙ นายลําใย  จีนดวง 

 ๗๐๐ นายเล็ก  ขุนศรี 

 ๗๐๑ นายเล็ก  แสนพรม 

 ๗๐๒ นายเลิศศักดิ์  ชนะโลก 

 ๗๐๓ นายเล่ือน  อาษา 

 ๗๐๔ นายวงเดือน  วงคเหงา 

 ๗๐๕ นายวงษวิวัฒน  เครือพลัง 

 ๗๐๖ นายวรรณศักดิ์  เปดทิพย 

 ๗๐๗ นายวรวิทย  แยมแสง 

 ๗๐๘ นายวรวิทย  อนุชนปญญา 

 ๗๐๙ นายวรวุฒิ  บุญทอง 

 ๗๑๐ นายวรวุฒิ  พรมมี 

 ๗๑๑ นายวรสิทธิ์  ศรีคํามวน 

 ๗๑๒ นายวอ  นานาวัน 

 ๗๑๓ นายวัชรพล  ศาลตัดสิน 

 ๗๑๔ นายวัชรศักดิ์  เกษราช 

 ๗๑๕ นายวัชรินทร  บอทอง 

 ๗๑๖ นายวัฒนพงศ  นะวะสด 

 ๗๑๗ นายวัฒนพงษ  พิทักษ 

 ๗๑๘ นายวัฒนา  ภุมมามั่น 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๑๙ นายวันชัย  กล่ันบุศย 

 ๗๒๐ นายวันชัย  ชลธี 

 ๗๒๑ นายวันไชย  หมูกิ้ง 

 ๗๒๒ นายวันนา  คําศรี 

 ๗๒๓ นายวัลลภ  บุญสมปอง 

 ๗๒๔ นายวารินทร  ชื่นแชม 

 ๗๒๕ นายวิจิตร  ทองรักษ 

 ๗๒๖ นายวิจิตร  เทพวงศ 

 ๗๒๗ นายวิชัน  เมาดา 

 ๗๒๘ นายวิชัย  เกิดศิลป 

 ๗๒๙ นายวิชัย  จบศักดิ์สาย 

 ๗๓๐ นายวิชัย  จําปา 

 ๗๓๑ นายวิชัย  เรืองยศ 

 ๗๓๒ นายวิชา  ทองอยู 

 ๗๓๓ นายวิชา  ศรีคํา 

 ๗๓๔ นายวิชาญ  มาสีจันทร 

 ๗๓๕ นายวิชาติ  หวยลํ้า 

 ๗๓๖ นายวิชิต  ผองแผว 

 ๗๓๗ นายวิเชียร  ชัยเขต 

 ๗๓๘ นายวิเชียร  ไชยพันธ 

 ๗๓๙ นายวิเชียร  ไชยวัฒน 

 ๗๔๐ นายวิเชียร  โตสิงห 

 ๗๔๑ นายวิเชียร  เถาหอม 

 ๗๔๒ นายวิเชียร  ทาวไทย 

 ๗๔๓ นายวิเชียร  พละทรัพย 

 ๗๔๔ นายวิเชียร  ภูผา 

 ๗๔๕ นายวิเชียร  ฤทธี 

 ๗๔๖ นายวิเชียร  สิงหมณี 

 ๗๔๗ นายวิเชียร  สุธะกาล 

 ๗๔๘ นายวิเชียร  แหวเพ็ชร 

 ๗๔๙ นายวิญู  สวนไผ 

 ๗๕๐ นายวิฑูรย  มหานาม 

 ๗๕๑ นายวิฑูรย  อภินันททิพยกุล 

 ๗๕๒ นายวิทยา  นนทารมย 

 ๗๕๓ นายวิทยา  แลชาติ 

 ๗๕๔ นายวินัย  กองกูต 

 ๗๕๕ นายวินัย  แกวอุไร 

 ๗๕๖ นายวินัย  คําเหมือง 

 ๗๕๗ นายวินัย  ธรรมนิยม 

 ๗๕๘ นายวินัย  บัวบาน 

 ๗๕๙ นายวินิจ  เสารเพ็ง 

 ๗๖๐ นายวิม  เนียมสม 

 ๗๖๑ นายวิมล  สุวรรณศรี 

 ๗๖๒ นายวิมัยชัย  เธียรสุขะธิติ 

 ๗๖๓ นายวิระ  นวลทอง 

 ๗๖๔ นายวิรัช  ขันกสิกรณ 

 ๗๖๕ นายวิรัช  จันทรอุดร 

 ๗๖๖ นายวิรัต  สมุทรประภูติ 

 ๗๖๗ นายวิรัตน  โคตรภูธร 

 ๗๖๘ นายวิรัตน  เซียรัมย 

 ๗๖๙ นายวิรัตน  ดําแปน 

 ๗๗๐ นายวิรัตน  บุญเรือง 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑๒/๑) 
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 ๗๗๑ นายวิรัตน  มณีรัตน 

 ๗๗๒ นายวิรัตน  เล็กมาก 

 ๗๗๓ นายวิรัตน  ศรีเที่ยง 

 ๗๗๔ นายวิรัตน  สระแกว 

 ๗๗๕ นายวิรัตน  อักโข 

 ๗๗๖ นายวิรัตน  เอี่ยมละออ 

 ๗๗๗ นายวิรัส  ธุระธรรม 

 ๗๗๘ นายวิริยะ  เคนบุปผา 

 ๗๗๙ นายวิโรจน  จูพันธุ 

 ๗๘๐ นายวิโรจน  ตันใบ 

 ๗๘๑ นายวิโรจน  ตารินทร 

 ๗๘๒ นายวิโรจน  พวงสินธิ์ 

 ๗๘๓ นายวิโรจน  แหนมเชย 

 ๗๘๔ นายวิลัย  พาหนวด 

 ๗๘๕ นายวิลาส  ทองนอย 

 ๗๘๖ นายวิไล  โภคัย 

 ๗๘๗ นายวิวัฒน  แสนใจวุฒิ 

 ๗๘๘ นายวิศิษฎ  ภาชีรัตน 

 ๗๘๙ นายวิสิทธิ์  อัคราช 

 ๗๙๐ นายวิสุทธิ์  ราชพิลา 

 ๗๙๑ นายวิสูตร  ทับทอง 

 ๗๙๒ นายวีรศักดิ์  ชาญสุข 

 ๗๙๓ นายวีระ  ชูจันทร 

 ๗๙๔ นายวีระ  ปวนแกวหาญ 

 ๗๙๕ นายวีระ  มงคลกูล 

 ๗๙๖ นายวีระชัย  อุปถัมภ 

 ๗๙๗ นายวีระพงษ  ธุถาวร 

 ๗๙๘ นายวีระพัฒน  จันทวงศ 

 ๗๙๙ นายวีระพัฒน  ภูทะวัง 

 ๘๐๐ นายวีระศักดิ์  กาวิล 

 ๘๐๑ นายวีระศักดิ์  ครองเคหา 

 ๘๐๒ นายวีระศักดิ์  เพ่ือบุญมาก 

 ๘๐๓ นายวุฒิชัย  ประดู 

 ๘๐๔ นายวุฒิชัย  หมื่นเดช 

 ๘๐๕ นายวุฒิพงษ  ชยกุล 

 ๘๐๖ นายเวนิส  สิทธิหา 

 ๘๐๗ นายศรชัย  กาหา 

 ๘๐๘ นายศรศรี  ดีชูศร 

 ๘๐๙ นายศราวุฒิ  เหลาพิเดช 

 ๘๑๐ นายศรีนวล  สังเวียนวงค 

 ๘๑๑ นายศรีลา  โมราขาว 

 ๘๑๒ นายศรีวิไล  สาสงวน 

 ๘๑๓ นายศักดา  พิมพเสนา 

 ๘๑๔ นายศักดิ์คร  ขวัญแนน 

 ๘๑๕ นายศิริพล  เรืองตระกูลชัย 

 ๘๑๖ นายศิริวรรณ  ชัยสุวรรณ 

 ๘๑๗ นายศิลา  อางทอง 

 ๘๑๘ นายศุภชัย  ดวงจังหวัด 

 ๘๑๙ นายศุภโชค  นวลปาน 

 ๘๒๐ นายศุภักชัย  นิวงษา 

 ๘๒๑ นายสงกรานต  เรืองฤทธิ์ 

 ๘๒๒ นายสงคราม  สุธรรม 
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 ๘๒๓ นายสงวน  เชื้อทุม 

 ๘๒๔ นายสงวน  เทศสิงห 

 ๘๒๕ นายสงวน  เมืองมา 

 ๘๒๖ นายสงัด  จันทิมา 

 ๘๒๗ นายสงัด  รามวงศ 

 ๘๒๘ นายสงา  คําโนนมวง 

 ๘๒๙ นายสงา  ดวงภาค 

 ๘๓๐ นายสงา  ธิจร 

 ๘๓๑ นายสงา  สุวรรณประทีป 

 ๘๓๒ นายสถาน  แสนสุภา 

 ๘๓๓ นายสถิตย  จันทรสําอางค 

 ๘๓๔ นายสถิตย  จันทาพูน 

 ๘๓๕ นายสถิตย  มุงหมาย 

 ๘๓๖ นายสถิตย  วรขันธ 

 ๘๓๗ นายสนอง  นราพล 

 ๘๓๘ นายสนั่น  จันใส 

 ๘๓๙ นายสนั่น  โมทะจิตร 

 ๘๔๐ นายสนาม  สุขเกษม 

 ๘๔๑ นายสนิท  ภูศรีฤทธิ์ 

 ๘๔๒ นายสนิท  แสงไชยราช 

 ๘๔๓ นายสนุน  กล่ินมาลัย 

 ๘๔๔ นายสมเกียรติ  แกวถนอม 

 ๘๔๕ นายสมเกียรติ  เพ็ชรแกวนา 

 ๘๔๖ นายสมเกียรติ  ภูจีน 

 ๘๔๗ นายสมเกียรติ์  เปรมสุข 

 ๘๔๘ นายสมควร  ดอนวิชา 

 ๘๔๙ นายสมควร  แดงเจียม 

 ๘๕๐ นายสมควร  ไผโสภา 

 ๘๕๑ นายสมควร  สมาพงษ 

 ๘๕๒ นายสมควร  สอนนอย 

 ๘๕๓ นายสมควร  แสงจิตตพันธุ 

 ๘๕๔ นายสมคิด  ทับเอม 

 ๘๕๕ นายสมคิด  ธรรมสุนา 

 ๘๕๖ นายสมคิด  บุญมาก 

 ๘๕๗ นายสมจิต  กัญญา 

 ๘๕๘ นายสมจิตร  กิจนะที 

 ๘๕๙ นายสมจิตร  จงไทย 

 ๘๖๐ นายสมจิตร  สุขประเสริฐ 

 ๘๖๑ นายสมเจตน  เจียมสกุล 

 ๘๖๒ นายสมใจ  ธรรมโชโต 

 ๘๖๓ นายสมใจ  สุบิน 

 ๘๖๔ นายสมชัย  ทะแพงพันธ 

 ๘๖๕ นายสมชาญ  วะสะศิริ 

 ๘๖๖ นายสมชาติ  พวงโพธิ์ทอง 

 ๘๖๗ นายสมชาย  กฤษดี 

 ๘๖๘ นายสมชาย  คงออน 

 ๘๖๙ นายสมชาย  เครือนอก 

 ๘๗๐ นายสมชาย  ธรรมวัตร 

 ๘๗๑ นายสมชาย  ปุริโต 

 ๘๗๒ นายสมชาย  พรหมสวาง 

 ๘๗๓ นายสมชาย  ศรีสําราญ 

 ๘๗๔ นายสมชาย  สถิตโกศล 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๗๕ นายสมชาย  สอนทอง 

 ๘๗๖ นายสมชาย  สิทธิยาสกุล 

 ๘๗๗ นายสมชาย  แสงเงิน 

 ๘๗๘ นายสมชาย  อินทภัก 

 ๘๗๙ นายสมเดช  แกวภักดี 

 ๘๘๐ นายสมเดช  เชื้อเนตร 

 ๘๘๑ นายสมเดช  เหมือนพิมพทอง 

 ๘๘๒ นายสมเด็ด  โคกมวง 

 ๘๘๓ นายสมถิ่น  แสงเนตร 

 ๘๘๔ นายสมทบ  ราคํา 

 ๘๘๕ นายสมทรง  ศาสตรศรี 

 ๘๘๖ นายสมนึก  จุลแสน 

 ๘๘๗ นายสมนึก  จูเมา 

 ๘๘๘ นายสมนึก  เดชคุณมาก 

 ๘๘๙ นายสมนึก  ตนศรี 

 ๘๙๐ นายสมนึก  ปราบณศักดิ์ 

 ๘๙๑ นายสมนึก  อภัยจิตต 

 ๘๙๒ นายสมบัติ  ขอแชมกลาง 

 ๘๙๓ นายสมบัติ  ชูรอด 

 ๘๙๔ นายสมบัติ  สมแสง 

 ๘๙๕ นายสมบัติ  สุนันตะ 

 ๘๙๖ นายสมบูรณ  เกษหอม 

 ๘๙๗ นายสมบูรณ  เครือพรมมินทร 

 ๘๙๘ นายสมบูรณ  นาสมกบ 

 ๘๙๙ นายสมบูรณ  พิกุล 

 ๙๐๐ นายสมบูรณ  ภูมิคอนสาร 

 ๙๐๑ นายสมบูรณ  ยอดญาติไทย 

 ๙๐๒ นายสมบูรณ  ย้ิมเครือทอง 

 ๙๐๓ นายสมบูรณ  รักษาเงิน 

 ๙๐๔ นายสมบูรณ  ลานุย 

 ๙๐๕ นายสมบูรณ  อุทัยฉาย 

 ๙๐๖ นายสมประสงค  จันทาทิพย 

 ๙๐๗ นายสมผาย  กาญจนา 

 ๙๐๘ นายสมพงค  บาลไทยสงค 

 ๙๐๙ นายสมพงษ  กุดั่น 

 ๙๑๐ นายสมพงษ  แกวกอง 

 ๙๑๑ นายสมพงษ  โกละกะ 

 ๙๑๒ นายสมพงษ  คําเอี่ยม 

 ๙๑๓ นายสมพงษ  จามจุรี 

 ๙๑๔ นายสมพงษ  โฉมเอม 

 ๙๑๕ นายสมพงษ  ไชยโย 

 ๙๑๖ นายสมพงษ  น้ําขาว 

 ๙๑๗ นายสมพงษ  พละสิงห 

 ๙๑๘ นายสมพงษ  มาโพธิ์ 

 ๙๑๙ นายสมพงษ  ย่ีโตะ 

 ๙๒๐ นายสมพงษ  แสงวิเชียร 

 ๙๒๑ นายสมพร  เจริญผล 

 ๙๒๒ นายสมพร  รักประทุม 

 ๙๒๓ นายสมพร  วองไวรุด 

 ๙๒๔ นายสมพร  หากิจ 

 ๙๒๕ นายสมพร  อํานาจ 

 ๙๒๖ นายสมภพ  คุมเวช 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๒๗ นายสมโภชน  นาคลวน 

 ๙๒๘ นายสมมิตร  คําเต็ม 

 ๙๒๙ นายสมยศ  จังพานิช 

 ๙๓๐ นายสมยศ  ทองใบ 

 ๙๓๑ นายสมยศ  ฤทธิ์กะเตาะ 

 ๙๓๒ นายสมยศ  สีบุตรา 

 ๙๓๓ นายสมยศ  เหลืองประมวล 

 ๙๓๔ นายสมรชัย  พลจะโปะ 

 ๙๓๕ นายสมฤทธิ์  ทิศพรม 

 ๙๓๖ นายสมฤทธิ์  เหลาคํา 

 ๙๓๗ นายสมศักดิ์  กันหาบุตร 

 ๙๓๘ นายสมศักดิ์  กุลสุข 

 ๙๓๙ นายสมศักดิ์  แกวกัณหา 

 ๙๔๐ นายสมศักดิ์  ขันศรี 

 ๙๔๑ นายสมศักดิ์  จิตสาคร 

 ๙๔๒ นายสมศักดิ์  แจงชัด 

 ๙๔๓ นายสมศักดิ์  ชินโคตร 

 ๙๔๔ นายสมศักดิ์  ตองรักชาติ 

 ๙๔๕ นายสมศักดิ์  ในระหวางพิมพ 

 ๙๔๖ นายสมศักดิ์  พลสวัสดิ์ 

 ๙๔๗ นายสมศักดิ์  พูลนิ่ม 

 ๙๔๘ นายสมศักดิ์  แมนพวง 

 ๙๔๙ นายสมศักดิ์  ยศปญญา 

 ๙๕๐ นายสมศักดิ์  วงคหาญ 

 ๙๕๑ นายสมหมาย  เพชรสุวรรณ 

 ๙๕๒ นายสมหมาย  ยืนยาว 

 ๙๕๓ นายสมหมาย  สรารัมย 

 ๙๕๔ นายสมหมาย  สุปะนา 

 ๙๕๕ นายสมหวัง  จันทร 

 ๙๕๖ นายสมหวัง  พิณทิพย 

 ๙๕๗ นายสมัย  ชิวชูกูล 

 ๙๕๘ นายสมัย  พรมศิริ 

 ๙๕๙ นายสมัย  พิมจันทึก 

 ๙๖๐ นายสมาน  คําจีน 

 ๙๖๑ นายสมาน  ทิพยรักษา 

 ๙๖๒ นายสมาน  ปนทะนา 

 ๙๖๓ นายสมาน  เระนุย 

 ๙๖๔ นายสมาน  ศรีเสถียร 

 ๙๖๕ นายสมิง  แดงเจริญ 

 ๙๖๖ นายสมิง  ทิพพิชัย 

 ๙๖๗ นายสไมมิตร  พละศักดิ์ 

 ๙๖๘ นายสรอย  พลไชยะ 

 ๙๖๙ นายสฤทธิ์  ไชยพันโท 

 ๙๗๐ นายสลาน  ดูงาม 

 ๙๗๑ นายสวงค  ศรีคงรักษ 

 ๙๗๒ นายสวน  ศรีวิเศษ 

 ๙๗๓ นายสวนิตย  กําทองดี 

 ๙๗๔ นายสวยลาน  โพกุนนะ 

 ๙๗๕ นายสวัสดิ์  กสิกิจ 

 ๙๗๖ นายสวัสดิ์  คงเมฆ 

 ๙๗๗ นายสวัสดิ์  คะณีวัน 

 ๙๗๘ นายสวัสดิ์  ทาจําเริญ 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๗๙ นายสวัสดิ์  โพธิ์สาราช 

 ๙๘๐ นายสวัสดิ์  ศรีอินทร 

 ๙๘๑ นายสวาท  นอมธรรม 

 ๙๘๒ นายสวาท  แสนวัง 

 ๙๘๓ นายสอาด  คงคา 

 ๙๘๔ นายสอาด  มายรรยงค 

 ๙๘๕ นายสังคม  ประทัด 

 ๙๘๖ นายสังคม  เสาทิ 

 ๙๘๗ นายสังวาลย  ชํานาญ 

 ๙๘๘ นายสังเวียน  เจริญครบุรี 

 ๙๘๙ นายสัญญา  โรจนบัณฑิต 

 ๙๙๐ นายสัน  เนื้อทอง 

 ๙๙๑ นายสันตยา  คลายไชยา 

 ๙๙๒ นายสันติ  ปนตา 

 ๙๙๓ นายสันติ  พุทธวงค 

 ๙๙๔ นายสันติ์  นามวิชา 

 ๙๙๕ นายสันติชัย  ทาระพันธ 

 ๙๙๖ นายสัมพันธ  ขันแกว 

 ๙๙๗ นายสากล  กุลหอม 

 ๙๙๘ นายสาคร  แกวบุญเรือง 

 ๙๙๙ นายสาคร  ปลาเงิน 

 ๑๐๐๐ นายสาคร  พันธขาว 

 ๑๐๐๑ นายสาคร  ฟองเสียง 

 ๑๐๐๒ นายสาคร  วงศรีจันทร 

 ๑๐๐๓ นายสานิต  คําแสนโคตร 

 ๑๐๐๔ นายสานิตย  ดวงจันทร 

 ๑๐๐๕ นายสามารถ  มะลิหวล 

 ๑๐๐๖ นายสายฝน  สุวรรณวงษ 

 ๑๐๐๗ นายสายยนต  เสระเทพ 

 ๑๐๐๘ นายสํารวจ  สุวรรณจักร 

 ๑๐๐๙ นายสํารวย  บุญมีรัตน 

 ๑๐๑๐ นายสํารวย  ประคองจิต 

 ๑๐๑๑ นายสํารวย  เหลาขุนคา 

 ๑๐๑๒ นายสํารวย  อินทรนอก 

 ๑๐๑๓ นายสําราญ  ญาณประสพ 

 ๑๐๑๔ นายสําราญ  ธะสุข 

 ๑๐๑๕ นายสําราญ  ผูกเหมาะ 

 ๑๐๑๖ นายสําราญ  สมาธิ 

 ๑๐๑๗ นายสําราญ  อวมอั๋น 

 ๑๐๑๘ นายสําราญ  อิ่มอุรา 

 ๑๐๑๙ นายสําเริง  คําผุด 

 ๑๐๒๐ นายสําเริง  แดงอรุณ 

 ๑๐๒๑ นายสําเริง  ทับแสง 

 ๑๐๒๒ นายสําเริง  สวางสุข 

 ๑๐๒๓ นายสําเริง  สังขทอง 

 ๑๐๒๔ นายสําเริง  สุขหลา 

 ๑๐๒๕ นายสิงหแกว  ราษฎรดี 

 ๑๐๒๖ นายสิทธิชัย  ทองทวิง 

 ๑๐๒๗ นายสีทัศน  สมอดี 

 ๑๐๒๘ นายสุกฤษฎ  สุภาศรี 

 ๑๐๒๙ นายสุกิจ  อินทะนัด 

 ๑๐๓๐ นายสุข  ทองสุข 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๐๓๑ นายสุขสันต  ชํานาญวงศ 

 ๑๐๓๒ นายสุขสันต  สุบงกช 

 ๑๐๓๓ นายสุคนธ  บุบผาทอง 

 ๑๐๓๔ นายสุจิน  เนียมทรัพย 

 ๑๐๓๕ นายสุชาติ  กรกนก 

 ๑๐๓๖ นายสุชาติ  กิ้มจอง 

 ๑๐๓๗ นายสุชาติ  ชาวอินเอก 

 ๑๐๓๘ นายสุชาติ  รอดเนียม 

 ๑๐๓๙ นายสุชาติ  ล้ิมภูมิณรงค 

 ๑๐๔๐ นายสุชาติ  เศียรเขียว 

 ๑๐๔๑ นายสุชาติ  สมจิตร 

 ๑๐๔๒ นายสุชาติ  อังสุภานิช 

 ๑๐๔๓ นายสุชาติ  อินทรนอก 

 ๑๐๔๔ นายสุเดช  ชื่นบาน 

 ๑๐๔๕ นายสุทธิ  พุทธา 

 ๑๐๔๖ นายสุทธิ  ฟกเงิน 

 ๑๐๔๗ นายสุทธิพงษ  อนุตรี 

 ๑๐๔๘ นายสุทธิศักดิ์  ไชยธรรม 

 ๑๐๔๙ นายสุทธิศักดิ์  หอมหวล 

 ๑๐๕๐ นายสุทน  ไฝแจคํามูล 

 ๑๐๕๑ นายสุทัด  รินทะรักษ 

 ๑๐๕๒ นายสุทัศน  ขันคํา 

 ๑๐๕๓ นายสุทัศน  พุมไม 

 ๑๐๕๔ นายสุทัศน  หลําพริ้ง 

 ๑๐๕๕ นายสุทิน  นาดี 

 ๑๐๕๖ นายสุทิน  นิยม 

 ๑๐๕๗ นายสุทิน  ปญญาดี 

 ๑๐๕๘ นายสุทิน  อินทรเพ็ญ 

 ๑๐๕๙ นายสุทิน  อุปกูล 

 ๑๐๖๐ นายสุทิพ  ซื้อจาง 

 ๑๐๖๑ นายสุเทพ  กล่ินพิพัฒน 

 ๑๐๖๒ นายสุเทพ  ใจตาง 

 ๑๐๖๓ นายสุเทพ  เท่ียงธรรม 

 ๑๐๖๔ นายสุเทพ  ธรรมสาร 

 ๑๐๖๕ นายสุเทพ  พากุดเลาะ 

 ๑๐๖๖ นายสุเทพ  ภูกาม 

 ๑๐๖๗ นายสุเทพ  มุนเชย 

 ๑๐๖๘ นายสุเทพ  รักษจันทร 

 ๑๐๖๙ นายสุเทพ  โสภาเวช 

 ๑๐๗๐ นายสุธนัย  ชัยมีเขียว 

 ๑๐๗๑ นายสุธรรม  คงสะอาด 

 ๑๐๗๒ นายสุธี  อุมาบล 

 ๑๐๗๓ นายสุนทร  ขะขอม 

 ๑๐๗๔ นายสุนทร  คงโนนกอก 

 ๑๐๗๕ นายสุนทร  คํามา 

 ๑๐๗๖ นายสุนทร  จันทรศิริ 

 ๑๐๗๗ นายสุนทร  ดอนแกว 

 ๑๐๗๘ นายสุนทร  นนทะพุทธ 

 ๑๐๗๙ นายสุนทร  บุญไชยะ 

 ๑๐๘๐ นายสุนทร  รอดนอย 

 ๑๐๘๑ นายสุนทร  สอาด 

 ๑๐๘๒ นายสุนทร  สามสี 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๐๘๓ นายสุนทร  สุทธิยานุช 

 ๑๐๘๔ นายสุนทร  แสงทอง 

 ๑๐๘๕ นายสุนทร  หลอมนาค 

 ๑๐๘๖ นายสุนทร  อุทัยกัน 

 ๑๐๘๗ นายสุนันท  แถวพันธ 

 ๑๐๘๘ นายสุนันท  นิสวงษ 

 ๑๐๘๙ นายสุนันท  พูลแกว 

 ๑๐๙๐ นายสุบรรณ  โสดามุข 

 ๑๐๙๑ นายสุบิน  ชินเสนา 

 ๑๐๙๒ นายสุบิน  ติดชัย 

 ๑๐๙๓ นายสุบิน  แสงใบ 

 ๑๐๙๔ นายสุบิน  แสนสี 

 ๑๐๙๕ นายสุประดิษฐ  โคตรสขึง 

 ๑๐๙๖ นายสุพจน  จันทะบาล 

 ๑๐๙๗ นายสุพจน  จิรังดา 

 ๑๐๙๘ นายสุพจน  พรมศักดิ์ 

 ๑๐๙๙ นายสุพจน  วันดี 

 ๑๑๐๐ นายสุพจน  เอมสุวรรณ 

 ๑๑๐๑ นายสุพร  พันทะ 

 ๑๑๐๒ นายสุพร  เลิศไธสง 

 ๑๑๐๓ นายสุพรม  น้ําจ่ัน 

 ๑๑๐๔ นายสุพัฒน  คําศรี 

 ๑๑๐๕ นายสุพันธ  บาลโสง 

 ๑๑๐๖ นายสุพี  ศรีธรรม 

 ๑๑๐๗ นายสุภชัย  ทองนอก 

 ๑๑๐๘ นายสุภาพ  สารบุญ 

 ๑๑๐๙ นายสุภี  บรรเทา 

 ๑๑๑๐ นายสุภี  สายตรง 

 ๑๑๑๑ นายสุมิตร  ตะกรุดโฉม 

 ๑๑๑๒ นายสุเมธ  ยอดมณี 

 ๑๑๑๓ นายสุเมธ  ฦาชา 

 ๑๑๑๔ นายสุเมธ  วีระสะ 

 ๑๑๑๕ นายสุรจิต  อินแนน 

 ๑๑๑๖ นายสุรจิตร  เจริญดี 

 ๑๑๑๗ นายสุรชัย  ไชยทา 

 ๑๑๑๘ นายสุรชาติ  ชุมภูสืบ 

 ๑๑๑๙ นายสุรชาติ  สุขแสงสุวรรณ 

 ๑๑๒๐ นายสุรเดช  ลาวรรณา 

 ๑๑๒๑ นายสุรนันท  เกล้ียงจันทร 

 ๑๑๒๒ นายสุรประสิทธิ์  บานเย็น 

 ๑๑๒๓ นายสุรพงษ  อุนสงคราม 

 ๑๑๒๔ นายสุรพล  คําผา 

 ๑๑๒๕ นายสุรพันธ  กองเงิน 

 ๑๑๒๖ นายสุรวิทย  พงษจํานงค 

 ๑๑๒๗ นายสุรศักดิ์  สุขรี 

 ๑๑๒๘ นายสุรศักดิ์  อุเส็น 

 ๑๑๒๙ นายสุรสิทธิ์  กลาหาญ 

 ๑๑๓๐ นายสุระกฤษฎ  ทองพูน 

 ๑๑๓๑ นายสุรัตน  เขียวไทร 

 ๑๑๓๒ นายสุรัตน  ตั้งใจ 

 ๑๑๓๓ นายสุรัตน  โพธิ์ศรี 

 ๑๑๓๔ นายสุรินทร  กองโกย 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๑๓๕ นายสุรินทร  สุขแกว 

 ๑๑๓๖ นายสุริยา  เกตุนรินทร 

 ๑๑๓๗ นายสุริยานนท  นามบุตร 

 ๑๑๓๘ นายสุวรรณ  จรัญญา 

 ๑๑๓๙ นายสุวรรณ  ชายา 

 ๑๑๔๐ นายสุวรรณ  ทะวงเงิน 

 ๑๑๔๑ นายสุวรรณ  บุญหลา 

 ๑๑๔๒ นายสุวรรณ  มีคําเหลือง 

 ๑๑๔๓ นายสุวรรณ  สันดา 

 ๑๑๔๔ นายสุวรรณ  เสวกวงษ 

 ๑๑๔๕ นายสุวรรณ  คะรานรัมย 

 ๑๑๔๖ นายสุวรรณ  จอมเขียว 

 ๑๑๔๗ นายสุวิทย  งามย่ิง 

 ๑๑๔๘ นายสุวิทย  ชลสินธุ 

 ๑๑๔๙ นายสุวิทย  ดําเกล้ียง 

 ๑๑๕๐ นายสุวิทย  อุดหนุนชาติ 

 ๑๑๕๑ นายเสงี่ยม  จันทรชัยภูมิ 

 ๑๑๕๒ นายเสงี่ยม  ใจเที่ยง 

 ๑๑๕๓ นายเสด็จ  สิงหสิทธิ์ 

 ๑๑๕๔ นายเสถียร  บรรจงปรุ 

 ๑๑๕๕ นายเสนห  ตะกรุดราช 

 ๑๑๕๖ นายเสนห  ทัศสนธ 

 ๑๑๕๗ นายเสนห  ธรรมชัย 

 ๑๑๕๘ นายเสนห  ผิวบาง 

 ๑๑๕๙ นายเสนห  ภูมิโคกรักษ 

 ๑๑๖๐ นายเสนห  มั่นคง 

 ๑๑๖๑ นายเสนห  ยลวิลาศ 

 ๑๑๖๒ นายเสนอ  เตียงประโคน 

 ๑๑๖๓ นายเสนาะ  ศรีมังคละ 

 ๑๑๖๔ นายเสนาะ  อักโข 

 ๑๑๖๕ นายเสนียม  สมอินทร 

 ๑๑๖๖ นายเสริม  กิ่งจําปา 

 ๑๑๖๗ นายเสรี  จูมจัตุรัส 

 ๑๑๖๘ นายเสรี  ชัยมาโย 

 ๑๑๖๙ นายเสรี  ศรีตระกูล 

 ๑๑๗๐ นายเสวย  ประสานจิตร 

 ๑๑๗๑ นายเสาร  บุญเริ่ม 

 ๑๑๗๒ นายแสงจันทร  ปลาทอง 

 ๑๑๗๓ นายแสงวิทย  สิทธิพรม 

 ๑๑๗๔ นายแสงอุทัย  ชาภักดี 

 ๑๑๗๕ นายไสย  นามวงศา 

 ๑๑๗๖ นายไสว  เบี้ยวนอย 

 ๑๑๗๗ นายไสว  พลพิมพ 

 ๑๑๗๘ นายหนูจีน  ชวยนา 

 ๑๑๗๙ นายหนูสิน  สมรักษ 

 ๑๑๘๐ นายหมอน  นอยคําพวง 

 ๑๑๘๑ นายหมั่น  วอนอก 

 ๑๑๘๒ นายหลาน  สนใจ 

 ๑๑๘๓ นายหลํ่า  เดชเรืองศรี 

 ๑๑๘๔ นายหวง  ปาขัน 

 ๑๑๘๕ นายหวล  ย่ิงนารัมย 

 ๑๑๘๖ นายหวิง  เพ็งจันทร 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๑๘๗ นายหอมหวล  ปะโมนะตา 

 ๑๑๘๘ นายแหวน  พาลี 

 ๑๑๘๙ นายไหล  สิงทองไชย 

 ๑๑๙๐ นายองอาจ  ผสม 

 ๑๑๙๑ นายองอาจ  มหาวรรณ 

 ๑๑๙๒ นายองอาจ  ยาวิใจ 

 ๑๑๙๓ นายอดุลย  ชูประเสริฐ 

 ๑๑๙๔ นายอดุลย  ตลับเพชร 

 ๑๑๙๕ นายอดุลย  บุญปก 

 ๑๑๙๖ นายอดุลย  บุญเสริฐ 

 ๑๑๙๗ นายอดุลย  ผสมทรัพย 

 ๑๑๙๘ นายอดุลย  วองไว 

 ๑๑๙๙ นายอนันต  ทองเจริญ 

 ๑๒๐๐ นายอนันต  เนื่องเสวก 

 ๑๒๐๑ นายอนันต  บัวหอม 

 ๑๒๐๒ นายอนันต  ปริญญา 

 ๑๒๐๓ นายอนันต  สีชมภู 

 ๑๒๐๔ นายอนันต  อุบลเสมา 

 ๑๒๐๕ นายอนันท  ทองมณี 

 ๑๒๐๖ นายอนุมัติ  กล่ินจันทร 

 ๑๒๐๗ นายอนุรักษ  เทพวงค 

 ๑๒๐๘ นายอนุศักดิ์  คัมภีระ 

 ๑๒๐๙ นายอนุสรณ  แกวฟู 

 ๑๒๑๐ นายอภิชาติ  สุคะตะ 

 ๑๒๑๑ นายอภินันท  นุยโสะ 

 ๑๒๑๒ นายอภิรักษ  ฦากําลัง 

 ๑๒๑๓ นายอมร  ทองวรณ 

 ๑๒๑๔ นายอมร  ธรรมใจ 

 ๑๒๑๕ นายอมร  พระจอหอ 

 ๑๒๑๖ นายอมร  โพธิ์จวง 

 ๑๒๑๗ นายอมร  สิทธิสม 

 ๑๒๑๘ นายอมฤต  กองพรม 

 ๑๒๑๙ นายอรรถชัย  เทพจันทร 

 ๑๒๒๐ นายอรรถพร  ปลีบุตร 

 ๑๒๒๑ นายอรุณ  จีนธาดา 

 ๑๒๒๒ นายอรุณ  มานาแวน 

 ๑๒๒๓ นายอรุณ  เรืองศรี 

 ๑๒๒๔ นายอวยพร  คลังพระศรี 

 ๑๒๒๕ นายอักษร  คําปาน 

 ๑๒๒๖ นายอับดลราซิด  อะหลี 

 ๑๒๒๗ นายอับดุลบาเสร  มะแซ 

 ๑๒๒๘ นายอับดุลราโอบ  ปะดุกา 

 ๑๒๒๙ นายอัมพร  ขันทีทาว 

 ๑๒๓๐ นายอาคม  คําปลิว 

 ๑๒๓๑ นายอาจ  บาลรัมย 

 ๑๒๓๒ นายอาทร  โกมล 

 ๑๒๓๓ นายอานัตย  บุญมาหลา 

 ๑๒๓๔ นายอานัน  อาหมาน 

 ๑๒๓๕ นายอานันท  ดอกกระโทก 

 ๑๒๓๖ นายอามร  สุวรรณสม 

 ๑๒๓๗ นายอํานวย  แกวคํา 

 ๑๒๓๘ นายอํานวย  ทองเอียด 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๒๓๙ นายอํานวย  ฝนเมา 

 ๑๒๔๐ นายอํานวย  ศรีบุญเรือง 

 ๑๒๔๑ นายอํานวย  สมศิริ 

 ๑๒๔๒ นายอํานวย  อินทพันธ 

 ๑๒๔๓ นายอํานาจ  ไกรภูมิ 

 ๑๒๔๔ นายอํานาจ  แข็งเขตการณ 

 ๑๒๔๕ นายอํานาจ  จันทรวิเชียร 

 ๑๒๔๖ นายอํานาจ  เวียงคํา 

 ๑๒๔๗ นายอําพล  ทรัพยจันทร 

 ๑๒๔๘ นายอิทธิพล  แสวงผล 

 ๑๒๔๙ นายอินจันทร  ปาทายะ 

 ๑๒๕๐ นายอินชม  ยะมะโน 

 ๑๒๕๑ นายอินถา  จันตา 

 ๑๒๕๒ นายอุดม  งามแสง 

 ๑๒๕๓ นายอุดม  จันทรเศรษฐี 

 ๑๒๕๔ นายอุดม  บิลังโหลด 

 ๑๒๕๕ นายอุดม  มโนสมบัติ 

 ๑๒๕๖ นายอุดม  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๒๕๗ นายอุดม  อูทอง 

 ๑๒๕๘ นายอุดมพร  จํานงคจันทร 

 ๑๒๕๙ นายอุดร  เกษมสินธุ 

 ๑๒๖๐ นายอุทัย  แกววงศา 

 ๑๒๖๑ นายอุทัย  พัดคอ 

 ๑๒๖๒ นายอุทัย  พิสัยสวัสดิ์ 

 ๑๒๖๓ นายอุทัย  ลบบํารุง 

 ๑๒๖๔ นายอุทัย  วรรณา 

 ๑๒๖๕ นายอุทัย  หยํ่าวิลัย 

 ๑๒๖๖ นายอุไร  จําลองนาค 

 ๑๒๖๗ นายอุไร  ปนกระจัน 

 ๑๒๖๘ นายเอกพงศ  คําเคน 

 ๑๒๖๙ นายโฮม  คําเม็ก 

 ๑๒๗๐ นางกันยารัตน  บุนนาค 

 ๑๒๗๑ นางกัลยา  ธิกุลวงษ 

 ๑๒๗๒ นางเขมฤทัย  ตูเพ็ชร 

 ๑๒๗๓ นางเครือวัลย  กองแกว 

 ๑๒๗๔ นางจริยา  ธรรมเท่ียง 

 ๑๒๗๕ นางจอมขวัญ  แกวนิคม 

 ๑๒๗๖ นางจอย  กิริยา 

 ๑๒๗๗ นางจารุณี  อิสสระวงศ 

 ๑๒๗๘ นางฉลวย  บุญชู 

 ๑๒๗๙ นางสาวฉวีวรรณ  วงษแสง 

 ๑๒๘๐ นางชอเอื้อง  ชาสุนทร 

 ๑๒๘๑ นางสาวดรุณีวรรณ  อารีรอบ 

 ๑๒๘๒ นางดอกรัก  ชาญณรงค 

 ๑๒๘๓ นางเตือนใจ  จันทรอน 

 ๑๒๘๔ นางทิพวรรณ  สมสอน 

 ๑๒๘๕ นางสาวธนวรรณ  ขาบจันทึก 

 ๑๒๘๖ นางนัยนา  สุขวิบูลย 

 ๑๒๘๗ นางนาถรฏา  ย้ิมนิยม 

 ๑๒๘๘ นางน้ําหวาน  น้ําสุทอง 

 ๑๒๘๙ นางนิตยา  ดุสิตพันธ 

 ๑๒๙๐ นางสาวบังอร  รณหงษา 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๒๙๑ นางบัวทอง  ประยูรเพชร 

 ๑๒๙๒ นางบัวลอน  ไชยบาล 

 ๑๒๙๓ นางบุญยืน  จันทรสี 

 ๑๒๙๔ นางบุญรวม  คําแสนโคตร 

 ๑๒๙๕ นางสาวปณิศา  หุภาทิพย 

 ๑๒๙๖ นางประจวบ  แสงตระการ 

 ๑๒๙๗ นางประทิน  จันทรเศรษฐ ี

 ๑๒๙๘ นางประนอม  พรหมณี 

 ๑๒๙๙ นางสาวพรทิพย  พาคํา 

 ๑๓๐๐ นางพิมพร  คีรีกองสกล 

 ๑๓๐๑ นางมณี  ปุริโสตะโย 

 ๑๓๐๒ นางมะลิ  วงหาญ 

 ๑๓๐๓ นางมาเหล่ียม  แสงทอง 

 ๑๓๐๔ นางรวิษฎา  มีเอี่ยม 

 ๑๓๐๕ นางระนอง  เริ่มรัตน 

 ๑๓๐๖ นางรัชนี  จงภักดี 

 ๑๓๐๗ นางสาวราตรี  พิมพชัย 

 ๑๓๐๘ นางลักขณา  สุทธิธรรม 

 ๑๓๐๙ นางวงศรัตน  นิพรรัมย 

 ๑๓๑๐ นางวรรธนี  ทองบุตรดี 

 ๑๓๑๑ นางสาววัชรี  ภิบาล 

 ๑๓๑๒ นางสาววาสุกาญจน  พัสสร 

 ๑๓๑๓ นางวิลาวัณย  ลักขณาเมธากร 

 ๑๓๑๔ นางวิไล  จันทรศิลานุรักษ 

 ๑๓๑๕ นางศรีวรรณ  ดอนขํา 

 ๑๓๑๖ นางศิรประภา  ศรีปล่ัง 

 ๑๓๑๗ นางสมคิด  คงออน 

 ๑๓๑๘ นางสมจิตร  พลายอยูวงษ 

 ๑๓๑๙ นางสมปอง  จันทะหงษ 

 ๑๓๒๐ นางสมปอง  ยาเครือ 

 ๑๓๒๑ นางสมพร  กุลครอง 

 ๑๓๒๒ นางสาวสมพร  วอรม 

 ๑๓๒๓ นางสมพิศ  จันธํารงค 

 ๑๓๒๔ นางสมหญิง  สิทธิบุศย 

 ๑๓๒๕ นางสมหวัง  ศรีวิเชียร 

 ๑๓๒๖ นางสายบัว  ยุทธกลาง 

 ๑๓๒๗ นางสายฝน  สกุลเดช 

 ๑๓๒๘ นางสายเย้ือ  หนูเกล้ียง 

 ๑๓๒๙ นางสํารวย  วะสะศิริ 

 ๑๓๓๐ นางสุกันยา  สุขเสนา 

 ๑๓๓๑ นางสุนีย  ชื่นนิรันดร 

 ๑๓๓๒ นางแสงเดือน  บุญคํา 

 ๑๓๓๓ นางสาวโสภา  กิ้มส้ัน 

 ๑๓๓๔ นางอมรรัตน  คชเชนทร 

 ๑๓๓๕ นางสาวอรอนงค  ภูอินนา 

 ๑๓๓๖ นางอรอุมา  มีจํารัส 

 ๑๓๓๗ นางอรัญญา  จิตจง 

 ๑๓๓๘ นางอํานวยพร  จีนฉาย 

 ๑๓๓๙ นางอุทิพย  ภูปรางค 

 ๑๓๔๐ นางอุไร  สรอยสิงห 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๑๙  ราย) 

 ๑ นายกมล  พลนิกร 

 ๒ นายกฤษดา  เจียรมาศ 

 ๓ นายกองแพง  ดีโนนอด 

 ๔ นายแกว  บรรชิต 

 ๕ นายโกวิท  ธนวาที 

 ๖ นายขันธ  โคตรคํา 

 ๗ นายเขียน  ธรรมราช 

 ๘ นายคมสัน  เจียรัมย 

 ๙ นายคํา  พังภักดี 

 ๑๐ นายคําดี  เขียวพันธ 

 ๑๑ นายคําผิน  ศิริคําเพ็ง 

 ๑๒ นายคําพัน  คงโนนกอก 

 ๑๓ นายคําสอน  คําเมืองแสน 

 ๑๔ นายคูณ  จันทรสอน 

 ๑๕ นายจรัญ  ศรีสวางจิตร 

 ๑๖ นายจรัส  บุญอภัย 

 ๑๗ นายจวน  เหล็กลอย 

 ๑๘ นายจันหอม  สีมวง 

 ๑๙ นายจําเนียร  ใจทิพย 

 ๒๐ นายจํารัส  บุษยศรี 

 ๒๑ นายจํารูญ  จันทรเชา 

 ๒๒ นายจีรศักดิ์  อาจหาญ 

 ๒๓ นายเจริญ  บัวสนธิ์ 

 ๒๔ นายฉลอง  กองเปง 

 ๒๕ นายฉัตรชัย  เจริญทิม 

 ๒๖ นายชรินทร  พระคง 

 ๒๗ นายชลอ  คําสุกดี 

 ๒๘ นายชอบ  โสรถาวร 

 ๒๙ นายชัชวาล  จากผา 

 ๓๐ นายชัยโย  บุญธรรม 

 ๓๑ นายชัยสิน  โปรงใจ 

 ๓๒ นายชาติชาย  จันทรสุข 

 ๓๓ นายชุมพร  ลีพิลา 

 ๓๔ นายเชาวลิต  เกษมสุข 

 ๓๕ นายเชิดศักดิ์  ลาภทวี 

 ๓๖ นายเชียงชาญ  มีแยมภักดิ์ 

 ๓๗ นายโชคดี  อุสาพรหม 

 ๓๘ นายโชคอํานวย  จิตใส 

 ๓๙ นายณรงค  ปองเศรา 

 ๔๐ นายณรงค  อามาตยสมบัติ 

 ๔๑ นายณรงค  อุนหลา 

 ๔๒ นายณรงคชัย  นวลตา 

 ๔๓ นายณรงคศักดิ์  กุลเดช 

 ๔๔ นายดํารง  ฝนเตย 

 ๔๕ นายเดชา  บุญมาลา 

 ๔๖ นายเดวิท  ศรีเรือง 

 ๔๗ นายตุม  ผาพองยุน 

 ๔๘ นายไตรสรณ  พงษสุวรรณ 

 ๔๙ นายถนอมศักดิ์  ฤทธิ์สนอง 

 ๕๐ นายถวัลย  พยัฆทร 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๑ นายถาวร  จันทะขิน 

 ๕๒ นายถาวร  เชียงคํา 

 ๕๓ นายถาวร  ปุตตาพัฒน 

 ๕๔ นายถาวร  พวงสมบัติ 

 ๕๕ นายถิรวัฒน  อินทะกูล 

 ๕๖ นายทนาวุธ  สมฤทธิ์ 

 ๕๗ นายทเนตร  มนตรี 

 ๕๘ นายทรงชัย  กันทะเปง 

 ๕๙ นายทรงเดช  ศิริวาท 

 ๖๐ นายทรงศักดิ์  ถามะพันธ 

 ๖๑ นายทวี  เพชรสุก 

 ๖๒ นายทอง  วังคํา 

 ๖๓ นายทองคํา  วรรณประภา 

 ๖๔ นายทองดี  วงษจันทร 

 ๖๕ นายทองพูล  โคตรภู 

 ๖๖ นายทองพูล  เชื้อดวงผุย 

 ๖๗ นายทองพูล  บัวหอม 

 ๖๘ นายทําเนียบ  ปาประโคน 

 ๖๙ นายธงชัย  ทองคง 

 ๗๐ นายธนพัฒน  เติดพัน 

 ๗๑ นายธนยศ  มยุฤทธิ์กุล 

 ๗๒ นายธนศักดิ์  เดชโฮม 

 ๗๓ นายธานินทร  เจริญศรี 

 ๗๔ นายธํารงค  ระวิชัย 

 ๗๕ นายธิติพงศ  คําเพราะ 

 ๗๖ นายธิวากร  ถาวร 

 ๗๗ นายธีระ  กาสสกุล 

 ๗๘ นายธีระ  เสือสิงห 

 ๗๙ นายธีระพงษ  โกตะมะ 

 ๘๐ นายนพรัตน  จุมปา 

 ๘๑ นายนอม  จันทรหอม 

 ๘๒ นายนาวิน  กันทะ 

 ๘๓ นายนาวิน  ประยูรเพชร 

 ๘๔ นายนิคม  เกนขุนทด 

 ๘๕ นายนิยม  นาควิจิตร 

 ๘๖ นายนิสิต  ยุยง 

 ๘๗ นายบงการ  สิงหคํา 

 ๘๘ นายบรรพต  แปลกจิตร 

 ๘๙ นายบวร  พรมศรี 

 ๙๐ นายบังวร  วงศคําชาญ 

 ๙๑ นายบัณฑิต  เปลือยหนองแข 

 ๙๒ นายบุญกอง  จอกนอย 

 ๙๓ นายบุญชู  สิงหา 

 ๙๔ นายบุญถม  ผงโนนแดง 

 ๙๕ นายบุญเทียม  อนุพันธิกุล 

 ๙๖ นายบุญไทย  อุสาพรหม 

 ๙๗ นายบุญธรรม  มโนมัย 

 ๙๘ นายบุญรอด  บุญลา 

 ๙๙ นายบุญเลิศ  เนียมพันธ 

 ๑๐๐ นายบุญสง  ย้ิมแยม 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๐๑ นายบุญโฮม  คําภามูล 

 ๑๐๒ นายประกอบ  จันทรอยูจริง 

 ๑๐๓ นายประจวบ  สารี 

 ๑๐๔ นายประจักษ  ศรีวิเชียร 

 ๑๐๕ นายประชา  พิศวง 

 ๑๐๖ นายประดิษ  ทิพา 

 ๑๐๗ นายประเทือง  สิงหแขก 

 ๑๐๘ นายประนอม  ธรรมนิยม 

 ๑๐๙ นายประไพ  วงคตาผา 

 ๑๑๐ นายประภาส  ชูสิทธิ์ 

 ๑๑๑ นายประภาส  ธารายศ 

 ๑๑๒ นายประยงค  คําจันทร 

 ๑๑๓ นายประยงค  เล้ียงอํานวย 

 ๑๑๔ นายประวิทย  อวนนวล 

 ๑๑๕ นายประสงค  พงสุด 

 ๑๑๖ นายประสงค  สินค้ําคูณ 

 ๑๑๗ นายประสาท  สําอางเพชร 

 ๑๑๘ นายประสิทธิ์  ปนดอกไม 

 ๑๑๙ นายประสิทธิ์  พลโลก 

 ๑๒๐ นายประสิทธิ์  สีมาลัย 

 ๑๒๑ นายประเสริฐ  ซอนกล่ิน 

 ๑๒๒ นายประเสริฐ  นะที 

 ๑๒๓ นายประเสริฐ  พรหมเรือง 

 ๑๒๔ นายประเสริฐ  วิทา 

 ๑๒๕ นายประเสริฐ  อุดานนท 

 ๑๒๖ นายปราโมทย  รุงเรือง 

 ๑๒๗ นายปริญญา  รอดนอย 

 ๑๒๘ นายปรีชา  แกวคําแสน 

 ๑๒๙ นายปรีชา  ชาติชาตรี 

 ๑๓๐ นายปรีชา  ย้ิมกล่ัน 

 ๑๓๑ นายปรีชา  สุทธิเมือง 

 ๑๓๒ นายปรีชาพัฒน  หงษลอยวงษ 

 ๑๓๓ นายปญญา  บัณฑโก 

 ๑๓๔ นายปญญา  ยิกทิม 

 ๑๓๕ นายปญญา  วิเชียร 

 ๑๓๖ นายผล  ภารการ 

 ๑๓๗ นายพงษศักดิ์  พุฒิษากุล 

 ๑๓๘ นายพนมไพร  ทวีพัฒน 

 ๑๓๙ นายพรชัย  แกวคําปอด 

 ๑๔๐ นายพรชัย  ชัยดี 

 ๑๔๑ นายพรชัย  ปญญาทิพย 

 ๑๔๒ นายพินิจ  ขันดวง 

 ๑๔๓ นายพิบูลย  สระแกว 

 ๑๔๔ นายพิพัฒน  คลายคลึง 

 ๑๔๕ นายพุฒิพงศ  เทศสิงห 

 ๑๔๖ นายเพชร  แสนสุริวงค 

 ๑๔๗ นายไพบูลย  ตนตะภา 

 ๑๔๘ นายไพรวัลย  ดําเนิน 

 ๑๔๙ นายฟน  ดําคง 

 ๑๕๐ นายภัยวัน  ประกิ่ง 

 ๑๕๑ นายมงคล  ยิงยอม 

 ๑๕๒ นายมนตรี  คามทิศ 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๕๓ นายมนตรี  พลชนะ 

 ๑๕๔ นายมนู  ทองออน 

 ๑๕๕ นายมนูญ  คํากอน 

 ๑๕๖ นายมังกร  กอนเอีย 

 ๑๕๗ นายมานะ  ทองมาก 

 ๑๕๘ นายมานะ  พูนวิลัย 

 ๑๕๙ นายมานิตย  เรืองพิจิตร 

 ๑๖๐ นายมาโนช  ศรีไชย 

 ๑๖๑ นายมิตร  นิวงษา 

 ๑๖๒ นายยงยุทธ  ไชยแกว 

 ๑๖๓ นายยุทธพล  แกวดํา 

 ๑๖๔ นายรอมิด  หมาน 

 ๑๖๕ นายรัตนพล  กาละวงค 

 ๑๖๖ นายราเมธ  เนตรขันทอง 

 ๑๖๗ นายรุงศักดิ์  สืบพันธโกย 

 ๑๖๘ นายเรืองฤทธิ์  อิ่มเต็ม 

 ๑๖๙ นายฤทธิชัย  เฉลิมวัฒน 

 ๑๗๐ นายลํ่า  ธรรมประชา 

 ๑๗๑ นายวรเทพ  มงคลแท 

 ๑๗๒ นายวรพงษ  พออามาตย 

 ๑๗๓ นายวราสิทธิ  ศรีปตเนตร 

 ๑๗๔ นายวสันต  บุญมาก 

 ๑๗๕ นายวัชรินทร  โลจันติ 

 ๑๗๖ นายวัฒนะ  แถมพยัคฆ 

 ๑๗๗ นายวิชัย  เงานอ 

 ๑๗๘ นายวิชิต  ปนกอ 

 ๑๗๙ นายวิเชียร  ขุยคํา 

 ๑๘๐ นายวิเชียร  เคารพ 

 ๑๘๑ นายวิทูลย  ธรรมจักร 

 ๑๘๒ นายวิธวินท  นิยมเดชา 

 ๑๘๓ นายวินัย  หลวงกลาง 

 ๑๘๔ นายวินิจ  ดอกไมทอง 

 ๑๘๕ นายวิมล  เจือบุญ 

 ๑๘๖ นายวิรัตน  ถนอมใจ 

 ๑๘๗ นายวิษณุ  ศรีเมืองชาง 

 ๑๘๘ นายวิสิทธิ์  วรรณปะเก 

 ๑๘๙ นายวิสุทธิ์  ทับยอย 

 ๑๙๐ นายวีระ  ชะฎาจิตร 

 ๑๙๑ นายวีระ  ประเสริฐศรี 

 ๑๙๒ นายวีระชาติ  ประจันตะเสน 

 ๑๙๓ นายศรีรัตน  ศรีแกว 

 ๑๙๔ นายศรีศักดิ์  เหลาเคน 

 ๑๙๕ นายศลชัย  ทองมา 

 ๑๙๖ นายศักดิ์ชาย  ประทุมทอง 

 ๑๙๗ นายศักดิ์ศรี  สมพงษ 

 ๑๙๘ นายศักดิ์สิทธิ์  สีชมภู 

 ๑๙๙ นายศิริพล  เคนซุย 

 ๒๐๐ นายศุภลักษณ  สุวรรณไตร 

 ๒๐๑ นายสถิตย  ศิริทารา 

 ๒๐๒ นายสนธยา  ลือแรง 

 ๒๐๓ นายสนิท  สุมุกดา 

 ๒๐๔ นายสม  พิมพสุวรรณ 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๐๕ นายสมกิจ  ทัพกลาง 

 ๒๐๖ นายสมเกียรติ  ดวนใหญ 

 ๒๐๗ นายสมควร  แกวภูบาล 

 ๒๐๘ นายสมควร  อินทรจักร 

 ๒๐๙ นายสมคิด  ถวิลวงค 

 ๒๑๐ นายสมจิต  ดีรักษา 

 ๒๑๑ นายสมชัย  แกวสวาง 

 ๒๑๒ นายสมชาย  นุมแนน 

 ๒๑๓ นายสมชาย  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๑๔ นายสมเดช  บุพศิริ 

 ๒๑๕ นายสมนึก  อัมพวัน 

 ๒๑๖ นายสมบัติ  บุญบํารุง 

 ๒๑๗ นายสมบัติ  รัศมีพันธ 

 ๒๑๘ นายสมบูรณ  เขตรบุญพรอม 

 ๒๑๙ นายสมบูรณ  คลองแคลว 

 ๒๒๐ นายสมพงค  บุญคง 

 ๒๒๑ นายสมพร  เวชพันธ 

 ๒๒๒ นายสมพร  สุวรรณหอย 

 ๒๒๓ นายสมพิต  สุขเกิด 

 ๒๒๔ นายสมยศ  บุตรแกว 

 ๒๒๕ นายสมร  จิตรกลา 

 ๒๒๖ นายสมหมาย  จันทรนอย 

 ๒๒๗ นายสมาน  จันทรธง 

 ๒๒๘ นายสมาน  พลไชย 

 ๒๒๙ นายสมาน  ล้ิมน้ําคํา 

 ๒๓๐ นายสวาง  สนสับ 

 ๒๓๑ นายสวาท  มงคลวัจน 

 ๒๓๒ นายสังวร  สังกะเพศ 

 ๒๓๓ นายสังวาร  ธานี 

 ๒๓๔ นายสังวาลย  มีศรี 

 ๒๓๕ นายสัณฑพล  ยอดสุขเกษม 

 ๒๓๖ นายสันติ  บุตรสองคร 

 ๒๓๗ นายสาคร  เภาพรม 

 ๒๓๘ นายสานัน  มุสิกภูมิ 

 ๒๓๙ นายสายัญ  พรหมมูล 

 ๒๔๐ นายสําราญ  ดวงจนิตา 

 ๒๔๑ นายสําราญ  เพ็ญกุล 

 ๒๔๒ นายสําเริง  รักษาดี 

 ๒๔๓ นายสําเริง  สอดศรีจันทร 

 ๒๔๔ นายสิงหคํา  ฑีฆาวงค 

 ๒๔๕ นายสิงหราช  สอนทวี 

 ๒๔๖ นายสิทธิ์  พรรณสน 

 ๒๔๗ นายสิทธิเดช  อินภูวา 

 ๒๔๘ นายสุคนธ  เกล้ียงเกลา 

 ๒๔๙ นายสุชาติ  ชุมแกว 

 ๒๕๐ นายสุชาติ  ประมูลศิลป 

 ๒๕๑ นายสุชิน  สาหรายพันธ 

 ๒๕๒ นายสุดใจ  สุคะตะ 

 ๒๕๓ นายสุทธิรักษ  พันธสุวรรณ 

 ๒๕๔ นายสุทิน  วีระนนท 

 ๒๕๕ นายสุทิศ  เกษรอินทร 

 ๒๕๖ นายสุนันท  เวียงสมุทร 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๕๗ นายสุบรรณ  พุทธิเสน 

 ๒๕๘ นายสุบรรณ  จันทะเสน 

 ๒๕๙ นายสุบิน  ขวัญเดช 

 ๒๖๐ นายสุพัฒน  จันแปงเงิน 

 ๒๖๑ นายสุมิตร  เทียนวรรณ 

 ๒๖๒ นายสุรพล  นกสวาง 

 ๒๖๓ นายสุรพล  วอรม 

 ๒๖๔ นายสุรภักดิ์  พันธไชย 

 ๒๖๕ นายสุระ  ธานี 

 ๒๖๖ นายสุรัตน  พันธฉลาด 

 ๒๖๗ นายสุริยันต  พิมพสังกุล 

 ๒๖๘ นายสุวัฒน  จิตอราม 

 ๒๖๙ นายสุวิทย  อิ่มอุไร 

 ๒๗๐ นายเสกสรร  เชิญชัยภูมิ 

 ๒๗๑ นายเสถียร  เพ็งแจม 

 ๒๗๒ นายเสริม  คันศิลป 

 ๒๗๓ นายแสวง  ชมสมุทร 

 ๒๗๔ นายหนูกรณ  ประดับทอง 

 ๒๗๕ นายองอาจ  สันคม 

 ๒๗๖ นายอดิศักดิ์  เนตรภักดี 

 ๒๗๗ นายอนุกูล  นิยมทอง 

 ๒๗๘ นายอนุวัฒน  รัตนกุล 

 ๒๗๙ นายอภิวัฒน  ประวัง 

 ๒๘๐ นายอมร  รัตนสุข 

 ๒๘๑ นายอโมทัย  บุญสาร 

 ๒๘๒ นายอรุณศิลป  บัวพรมมา 

 ๒๘๓ นายอลงกร  ผูกเหมาะ 

 ๒๘๔ นายอัษฎาวุธ  ศรีสําราญ 

 ๒๘๕ นายอารี  ศรีหงษทอง 

 ๒๘๖ นายอํานวย  ศรีชัย 

 ๒๘๗ นายอํานาจ  ชัยมงคล 

 ๒๘๘ นายอิสรภาพ  มั่นเหมาะ 

 ๒๘๙ นายอิสระ  วงษใหญ 

 ๒๙๐ นายอุดม  ภูสทาน 

 ๒๙๑ นายอุดม  หลอดทอง 

 ๒๙๒ นายอุดร  โพธิ์ทอง 

 ๒๙๓ นายอุดร  มากทรัพย 

 ๒๙๔ นายอุทิศ  สุขผอง 

 ๒๙๕ นายเอนก  พิมพขันธ 

 ๒๙๖ นายเอี่ยม  เจิมขุนทด 

 ๒๙๗ นายเอี่ยม  มาลีหวล 

 ๒๙๘ นางสาวกนกรัตน  ทองดี 

 ๒๙๙ นางสาวกัญจนนิกข  สาทอง 

 ๓๐๐ นางจันทรมา  นามพงษ 

 ๓๐๑ นางจันทรวัน  รั่วรู 

 ๓๐๒ นางจิตรารัตน  สมใส 

 ๓๐๓ นางสาวจิราพร  พุทธเลิศ 

 ๓๐๔ นางเตือนใจ  อินทรศักดิ์ 

 ๓๐๕ นางทองเส่ียน  สุทธโส 

 ๓๐๖ นางนันทนภัส  แดงประทุม 

 ๓๐๗ นางนุกูล  กระอาจ 

 ๓๐๘ นางสาวปณิดา  อึ้งสกุล 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๐๙ นางประสงค  คงธิ 

 ๓๑๐ นางปุณยวีร  ศิริกัลยรัตน 

 ๓๑๑ นางพรรณี  เหลาอาย 

 ๓๑๒ นางพูลศรี  ปนทอง 

 ๓๑๓ นางมิกา  ฟาประทานพร 

 ๓๑๔ นางรวิวรรณ  แพรวพราย 

 ๓๑๕ นางศกุนตลา  มาฆะสิทธิ์ 

 ๓๑๖ นางสาวสุกรรณญา  ธรรมเสมา 

 ๓๑๗ นางสุรินพร  พานิชย 

 ๓๑๘ นางหนูรื่น  พลเคน 

 ๓๑๙ นางอังสิมารินท  ชุมสาย  ณ  อยุธยา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายดาวเรือง  คงเพ็ชร 

 ๒ นายถวิล  ทองงาม 

 ๓ นายบุญธรรม  ตะเปง 

 ๔ นายบุญสง  ฉิมพลี 

 ๕ นายประสพ  เสถียรอรรถ 

 ๖ นายประสาน  เจริญ 

 ๗ นายโยธิน  โพธินาม 

 ๘ นายวรพล  คงคํา 

 ๙ นายสมาต  ศรีสุโพธิ์ 

 ๑๐ นางสาวชัชชล  มณีโมรา 

 ๑๑ นางเบญจมาศ  บุญนุช 

 ๑๒ นางรัชนีกร  ชูระหงษ 

 ๑๓ นางสาวสุนีย  สาดตระกูลวัฒนา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๐  ราย) 

 ๑ นายโกศล  เจริญสิงห 

 ๒ นายจํานงค  ชมกุล 

 ๓ นายจํารัส  รอดเจริญ 

 ๔ นายณิขิต  ใจเท่ียง 

 ๕ นายถนอม  เกษตรสมบูรณ 

 ๖ นายถวิล  ศิริเกตุ 

 ๗ นายทองคํา  ภาคพจน 

 ๘ นายทองหลอ  จันทรแสง 

 ๙ นายธงชัย  คงไพศาล 

 ๑๐ นายธงชัย  ประเสริฐสุข 

 ๑๑ นายธนธรณ  ภูมิภักดิ์ 

 ๑๒ นายธีระ  หลอมประโคน 

 ๑๓ นายนวธรรม  พลภักดี 

 ๑๔ นายบุญยืน  ใครกระโทก 

 ๑๕ นายประดิษฐ  เสมอใจ 

 ๑๖ นายประดิษฐ  ซาวสุภา 

 ๑๗ นายประมวล  ทรัพยบุญ 

 ๑๘ นายประสิทธิ์  พันธพาณิชย 


