
 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๕ นางสาวพันธิตรา  บุญเรือง 

 ๓๖ นางสาวพิชญา  ทิพยชัย 

 ๓๗ นางพิชามญชุ  จามะลี 

 ๓๘ นางไพริน  ไชยสมาน 

 ๓๙ นางสาวภัควลัญชญา  ภูริณัฐวรวิบูล 

 ๔๐ นางมลธิรา  คําปลอง 

 ๔๑ นางเยาวลักษณ  ณัฐนร ี

 ๔๒ นางสาวรัตนวดี  วงษา 

 ๔๓ นางสาววิภาพร  จันทรเสนา 

 ๔๔ นางวิภาวี  ขาวดี 

 ๔๕ นางวิมลณัฐ  ไชยลังกา 

 ๔๖ นางสาวสมพร  หมีหริ่ง 

 ๔๗ นางสาวสุคนธทิพย  ย้ิมยอง 

 ๔๘ นางสุดารัตน  ภาคสุโพธิ์ 

 ๔๙ นางสาวสุนันทา  ทองโอ 

 ๕๐ นางสาวสุภาพร  พลแกว 

 ๕๑ นางสาวสุรินทรา  หัดขุนทด 

 ๕๒ นางสาวสุรีรัตน  ชมสุดา 

 ๕๓ นางสุวิมล  จิตรารัชต 

 ๕๔ นางสาวหทัยทิพย  บัวผัน 

 ๕๕ นางสาวอภิญญา  ยอดสอน 

 ๕๖ นางอภิญญา  สมบุตร 

 ๕๗ นางอรอุมา  อนุเดช 

 ๕๘ นางสาวอรุณี  เชื้อวิเศษ 

 ๕๙ นางสาวอุบล  ไลทอง 

 ๖๐ นางอุไรวรรณ  เมืองพุฒธา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นางสาวขวัญฤทัย  คนชม 

 ๒ นางสาวณัชชา  กองอุนนท 

 ๓ นางสาวพัชราภรณ  โอชติน 

 ๔ นางสาววิชุตา  เหล่ียมเคลือบ 

 ๕ นางสาวสุทิสา  สนธิสงา 

กรมปาไม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗๑  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะ  ศรีเจริญ 

 ๒ นายกําชัย  คําสีดา 

 ๓ นายกําพล  ชูปรีดา 

 ๔ นายกิตติพัฒน  ลิขิตวรโชติ 

 ๕ นายจักรกฤษณ  อภิญญาสุวรรณ 

 ๖ นายจักรพงษ  ชนะบุญ 

 ๗ นายฉกรรจ  หมุดแกว 

 ๘ นายฉัตรชัย  เปยงเพ้ียง 

 ๙ นายชานนท  วงศจําปา 

 ๑๐ นายซาการี  หามะ 

 ๑๑ นายเดนณรงค  โลภสูงเนิน 

 ๑๒ นายทวีศักดิ์  เทียรวรรณ 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓ นายทศพล  สาแยม 

 ๑๔ นายธรรมา  บุญอินทร 

 ๑๕ นายธัญญะ  อําพรพงษ 

 ๑๖ นายธํารงค  ชฎารัตน 

 ๑๗ นายธีรยุทธ  พรรื่นเริง 

 ๑๘ นายธีรยุทธ  นวลนุกูล 

 ๑๙ นายธีรวัฒน  วงคคีนี 

 ๒๐ นายธีรศักดิ์  เยาวดวง 

 ๒๑ นายธีระ  วงษแสง 

 ๒๒ นายธีระเดช  แลบัว 

 ๒๓ นายธีระพงษ  นันทสวาง 

 ๒๔ นายธีระวุฒิ  เขียวสลับ 

 ๒๕ นายธีระวุธ  ธรรมวงค 

 ๒๖ นายธีระศักดิ์  ชอจําป 

 ๒๗ นายนพคุณ  พริบไหว 

 ๒๘ นายนวัตน  คีรีแรง 

 ๒๙ นายนิคม  น้ําทิพย 

 ๓๐ นายบรรเจิด  ผองอําพล 

 ๓๑ นายประทีป  สุนทรกิจ 

 ๓๒ นายปรีชา  พุทธรักษ 

 ๓๓ นายปยะ  ศรีไหม 

 ๓๔ นายพงษกร  อิทธิวิศวกุล 

 ๓๕ นายพิเชษฐ  หลักเพชร 

 ๓๖ นายพินิจ  สมัยอยู 

 ๓๗ นายพูลศักดิ์  มโนพฤกษ 

 ๓๘ นายไพรสนธิ์  นามคํา 

 ๓๙ นายมงคล  ถิ่นจะนะ 

 ๔๐ นายมุกตา  เยาะลีมา 

 ๔๑ นายรุงโรจน  ประพาฬ 

 ๔๒ นายเรืองศักดิ์  กล่ินจันทร 

 ๔๓ นายวสุ  อรรณพานุรักษ 

 ๔๔ นายวิทยา  ภูมิพันธ 

 ๔๕ นายวินัย  สามิภัก 

 ๔๖ นายวิสันต  เจริญพร 

 ๔๗ นายวุฒิชัย  ทองรวย 

 ๔๘ นายศตสิทธิ  เพ็ชรแกว 

 ๔๙ นายศุภโชค  โกมารทัต 

 ๕๐ นายสมชาย  บุญเสริม 

 ๕๑ นายสันติ  รุจิรัตนวานิช 

 ๕๒ นายสันทัศน  ทิพยจํานงค 

 ๕๓ นายสายันต  ดวนเกตุ 

 ๕๔ นายสําราญ  ใจเดช 

 ๕๕ นายสุทธิวิทย  เพชรมีศรี 

 ๕๖ นายสุทัศน  ตาปญโญ 

 ๕๗ นายสุธี  ธนะศรี 

 ๕๘ นายอนันตชัย  อยูดี 

 ๕๙ นายอนุชิต  ชูพงษ 

 ๖๐ นายอภิโชติ  ปานทอง 

 ๖๑ นายอานนท  จันทรสวัสดิ์ 

 ๖๒ นางสาวกนกวรรณ  เทียมคง 

 ๖๓ นางสาวกนกวรรณ  สุขทวี 

 ๖๔ นางสาวกรรณิการ  ดุมา 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๕ นางสาวกรสรวง  สดใส 

 ๖๖ นางกัลยาณี  ขวัญศักดิ์ 

 ๖๗ นางสาวกัลยาณี  ผิวนวล 

 ๖๘ นางสาวกัลยารัตน  มานะดี 

 ๖๙ นางสาวกานดา  โตะถึง 

 ๗๐ นางสาวกานตสุดา  หลอเลิศธรรม 

 ๗๑ นางขจิตต  แกวยัง 

 ๗๒ นางสาวขนิษฐา  สุวดิษฐ 

 ๗๓ นางสาวคนึง  เข็มกลัด 

 ๗๔ นางจริญา  วันทะมาตย 

 ๗๕ นางสาวจิตติมา  อยูหาญ 

 ๗๖ นางสาวจิราภรณ  สินธุเทา 

 ๗๗ นางจีรภา  กลาหาญ 

 ๗๘ นางจีราพัชร  เกล้ียงจันทึก 

 ๗๙ นางฉัตรดาว  สุจริตธรรม 

 ๘๐ นางสาวชรินรัตน  ศิริสิทธิ์ 

 ๘๑ นางสาวชุติมา  เจริญศรี 

 ๘๒ นางสาวฐิติภรณ  บุญแยม 

 ๘๓ นางสาวณัฎฐธนัน  ทรัพยโภค 

 ๘๔ นางสาวณัฐธิดา  มั่นเหมาะ 

 ๘๕ นางสาวดรุณี  นะดํา 

 ๘๖ นางสาวดารุณี  มาเพชร 

 ๘๗ นางดารุณี  สีพา 

 ๘๘ นางดาวนภา  กาหลง 

 ๘๙ นางสาวนุชนารถ  ปญญาประดิษฐ 

 ๙๐ นางทิพยวรุณ  ศรีสงคราม 

 ๙๑ นางสาวทิพวรรณ  ศิริสาคร 

 ๙๒ นางธนวรรณ  ประมวลทรัพย 

 ๙๓ นางธนิษฐา  รุงอินทร 

 ๙๔ นางธัญรัตน  โสมภีร 

 ๙๕ นางธัญลักษณ  มาติ๊บ 

 ๙๖ นางสาวนงนภัส  แกวชาฎก 

 ๙๗ นางนันทนภัส  เฟองโกศล 

 ๙๘ นางสาวนิตากาญจน  ดวงดํา 

 ๙๙ นางสาวนาฎยา  เสือขาว 

 ๑๐๐ นางสาวน้ําเย็น  แสงวงษ 

 ๑๐๑ นางสาวเนราธร  เมืองมูล 

 ๑๐๒ นางโนร ี ภูมี 

 ๑๐๓ นางสาวบุญฉัน  คําสาสินธ 

 ๑๐๔ นางสาวบุษรา  กองจินดา 

 ๑๐๕ นางสาวปทิตตา  ศรีวิเชียร 

 ๑๐๖ นางประไพพิศ  เปยมปฏิภาณ 

 ๑๐๗ นางประภา  บุณยรัตพันธุ 

 ๑๐๘ นางสาวปราณี  จันทรพา 

 ๑๐๙ นางสาวปฐมา  ทองพานเหล็ก 

 ๑๑๐ นางสาวปยะอร  ผูแตม 

 ๑๑๑ นางสาวพจนีย  ย่ิงคุม 

 ๑๑๒ นางสาวพยอม  ทองสวาง 

 ๑๑๓ นางพรนภัส  เพ็งแดง 

 ๑๑๔ นางสาวพรวิมล  รัตนพล 

 ๑๑๕ นางสาวเพชรี  จิรเศรษฐดิลก 

 ๑๑๖ นางมณิศา  แสนบุตร 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๑๗ นางสาวมัลยาพรรณ  วงษเวียง 

 ๑๑๘ นางสาวเมตตา  ปราศจาก 

 ๑๑๙ นางสาวยาลีฮะ  ดอเลาะ 

 ๑๒๐ นางสาวยุวดี  แกวมณี 

 ๑๒๑ นางเยาวลักษณ  สําลีแกว 

 ๑๒๒ นางสาวรอปอะ  ยูโซะ 

 ๑๒๓ นางรัตติกาล  ชมบุญ 

 ๑๒๔ นางสาวรัตนา  ศรีวะรมย 

 ๑๒๕ นางสาวรินดา  พุมเรือง 

 ๑๒๖ นางสาวรุงนภา  หอมดาวเรือง 

 ๑๒๗ นางรุงรัตน  สารนิตย 

 ๑๒๘ นางละมิต  สุภาพ 

 ๑๒๙ นางลักขณา  พวงมาลัย 

 ๑๓๐ นางสาววรณัฐา  หนูย้ิมซาย 

 ๑๓๑ นางสาววรรณภัค  รัตนะดิลกวิลาศ 

 ๑๓๒ นางสาววรรณภา  สมบัติ 

 ๑๓๓ นางสาววรรณวิภา  จุมพิศ 

 ๑๓๔ นางวรรณี  จิตรงามขํา 

 ๑๓๕ นางสาววรรษชล  เพ็งแยม 

 ๑๓๖ นางวรัชยา  ศรีคราม 

 ๑๓๗ นางสาววริญญา  โลมรัตน 

 ๑๓๘ นางสาววลัยภรณ  สารยศ 

 ๑๓๙ นางวาสนา  ปานภูมิ 

 ๑๔๐ นางสาววิภารัตน  จีนเมง 

 ๑๔๑ นางสาววิภาวี  กลีบทอง 

 ๑๔๒ นางสาววิภาวี  แกวตาล 

 ๑๔๓ นางสาววิลัย  รุงแจง 

 ๑๔๔ นางสาวศศิกาญจน  คุณคํา 

 ๑๔๕ นางสาวศศิธร  สุขสบาย 

 ๑๔๖ นางสาวศันสนีย  สหเต็มภูมิ 

 ๑๔๗ นางสาวศิริพร  กุลเพชรกุญชร 

 ๑๔๘ นางศิริพร  จักรแกว 

 ๑๔๙ นางสาวศิริพร  สรรพศรี 

 ๑๕๐ นางสาวศุภมาศ  เชาวะเจริญ 

 ๑๕๑ นางสาวสมาภรณ  เพ็ชรกําจัด 

 ๑๕๒ นางสานิตย  จันทรหอม 

 ๑๕๓ นางสาวสายใจ  มณเฑียรทอง 

 ๑๕๔ นางสาวสาวิตรี  บุตรโยธี 

 ๑๕๕ นางสาวสุจิตรตรา  วาระเพียง 

 ๑๕๖ นางสุทิมา  ภูละมุล 

 ๑๕๗ นางสาวสุทิสา  เพชรยวน 

 ๑๕๘ นางสาวสุธาทิพย  รงคทอง 

 ๑๕๙ นางสาวสุนีย  บุบผะโก 

 ๑๖๐ นางสุปราณี  ทองดํา 

 ๑๖๑ นางสาวสุภาวนีย  เกิดทิพย 

 ๑๖๒ นางโสภี  บุปผาพวง 

 ๑๖๓ นางอรทัย  ชื่นจันทร 

 ๑๖๔ นางสาวอรวรรณ  เบญจศิลารักษ 

 ๑๖๕ นางสาวอรสุมา  อินทสาตร 

 ๑๖๖ นางสาวอระภรณ  ชูรัตน 

 ๑๖๗ นางอัจฉรา  คงมาก 

 ๑๖๘ นางสาวอันทิยา  อินทรักษ 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๖๙ นางสาวอาทิตยา  บัวเผ่ือน 

 ๑๗๐ นางสาวอุไรวรรณ  สุขสําราญ 

 ๑๗๑ นางสาวฮัมตะ  ลาเตะ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๕๓  ราย) 

 ๑ นายกมล  กัลยาพันธ 

 ๒ นายกฤต  สุขสุวรรณ 

 ๓ นายกฤษฎา  กุฎมหาราช 

 ๔ นายกฤษฎา  นุยเพชร 

 ๕ นายกฤษฎี  ศิริมงคล 

 ๖ นายกฤษณะ  ไพศาลศักดิ์ 

 ๗ นายกฤษดา  เถาวัลย 

 ๘ นายกวินทร  ดาวัลย 

 ๙ นายกอบเกียรติ์  พรหมชาติ 

 ๑๐ นายกิตติกุล  เวชกิจ 

 ๑๑ นายกิตติคุณ  ไชยวงศ 

 ๑๒ นายกิตติชัย  ปงผาบ 

 ๑๓ นายกิตติพงศ  วงษธัญกรรม 

 ๑๔ นายกิตติพงศ  หลักไชย 

 ๑๕ นายกูอารฟช  มณีกามัน 

 ๑๖ นายเกงกาจ  ศูนยกลาง 

 ๑๗ นายเกรียงไกร  คําเนียม 

 ๑๘ นายเกรียงไกร  ธานีกุล 

 ๑๙ นายเกษ  วรรณารักษ 

 ๒๐ นายเกษม  ชาวนา 

 ๒๑ นายเกียรติศักดิ์  ใจปง 

 ๒๒ นายเกียรติศักดิ์  บัวทอง 

 ๒๓ นายขจรวุฒิ  มากแกว 

 ๒๔ นายขวัญ  ประจันทรกลาง 

 ๒๕ นายขวัญเมือง  ทองโสม 

 ๒๖ นายขันแกว  ไทยเจริญ 

 ๒๗ นายคธาวุธ  พลายดวง 

 ๒๘ นายคนอง  หงษแสง 

 ๒๙ นายคมกริช  พาหามแห 

 ๓๐ นายคมกฤช  นอยอินทรศรี 

 ๓๑ นายคมสัณห  อารีเสวต 

 ๓๒ นายคมสันต  งามสมฤกษ 

 ๓๓ นายครทวี  โฉมเฉลา 

 ๓๔ นายคราทร  เดชพลมาตย 

 ๓๕ นายคํารพ  สวยฉลาด 

 ๓๖ นายคําสิงห  หมอกวัน 

 ๓๗ นายจรัญ  ตาละคํา 

 ๓๘ นายจรัญู  ปุยวงค 

 ๓๙ นายจรัล  ปองนันต 

 ๔๐ นายจรูญ  ใจมอย 

 ๔๑ นายจรูญ  ชูพิน 

 ๔๒ นายจรูญ  โมสิโก 

 ๔๓ นายจักรกฤษณ  ชูจิตต 

 ๔๔ นายจักรพงษ  วงคเขื่อนแกว 

 ๔๕ นายจักรวุฒิ  ศักคุณี 

 ๔๖ นายจําเนียร  พรายแกว 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๗ นายจํารัส  แสงสุข 

 ๔๘ นายจําลอง  ชาปาน 

 ๔๙ นายจิรพงษ  หลามิ่ง 

 ๕๐ นายจีระศักดิ์  สวนยศ 

 ๕๑ นายเจตนิพัทธ  แมนวิเศษ 

 ๕๒ นายเจมวัฒน  นัสฐาน 

 ๕๓ นายเจริญ  อกตัน 

 ๕๔ นายเจริญ  อุทก 

 ๕๕ นายเจริญธรรม  อนุสุวรรณ 

 ๕๖ นายเจษฎา  ธรรมกุล 

 ๕๗ นายฉัตรชัย  ปญญโรจน 

 ๕๘ นายฉัตรชัย  เปยงเพ้ียง 

 ๕๙ นายเฉลียว  กาญจนะ 

 ๖๐ นายเฉลียว  จะกู 

 ๖๑ นายไฉน  บุญมา 

 ๖๒ นายชลาธร  สงภักดิ์ 

 ๖๓ นายชัยชนะ  สีใจมา 

 ๖๔ นายชัยญา  เกษเมือง 

 ๖๕ นายชัยธวัช  ชนะภัย 

 ๖๖ นายชัยพร  อินดี 

 ๖๗ นายชัยพล  พงษขจร 

 ๖๘ นายชัยภัทร  สุดปาน 

 ๖๙ นายชัยยันต  ทาละวงค 

 ๗๐ นายชัยยา  เขียวมี 

 ๗๑ นายชัยรัตน  กาญจนพันธ 

 ๗๒ นายชัยวัฒน  พันธุสามารถ 

 ๗๓ นายชัยวัฒน  วงษลอ 

 ๗๔ นายชัยวัฒน  วลีเรืองรอง 

 ๗๕ นายชาตรี  จันทรวงศ 

 ๗๖ นายชาติ  บุญเทพ 

 ๗๗ นายชาติ  ปกแกว 

 ๗๘ นายชาติมงคล  วงคมา 

 ๗๙ นายชํานาญ  นาคสุวรรณ 

 ๘๐ นายชูเกียรติ  รังสิเสนา  ณ  อยุธยา 

 ๘๑ นายชูเกียรติ  วงคทอง 

 ๘๒ นายชูชาติ  กาสา 

 ๘๓ นายชูชาติ  แกวแจม 

 ๘๔ นายชูชาติ  แสนศรี 

 ๘๕ นายเชวงศักดิ์  ศรีลอม 

 ๘๖ นายเชษฐธิพงค  ไชยยงค 

 ๘๗ นายเชาว  ชุมใจ 

 ๘๘ นายเชิดศักดิ์  เดชโบราณ 

 ๘๙ นายไชยโรจน  ปรีชาชน 

 ๙๐ นายฐานทอง  หลีกเล่ียง 

 ๙๑ นายณรงค  บุญรมย 

 ๙๒ นายณัฐพงษ  สนเมือง 

 ๙๓ นายณัฐพันธ  โภคากร 

 ๙๔ นายดนัสถ  ศิริภาพ 

 ๙๕ นายดาบชัย  ดีศรี 

 ๙๖ นายดํารุง  โสลิกี 

 ๙๗ นายเดช  แกวอารมณ 

 ๙๘ นายเดช  เปดชอง 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๙ นายเดช  เพ่ิมนาม 

 ๑๐๐ นายเดน  จันแปน 

 ๑๐๑ นายเดน  ทองนวล 

 ๑๐๒ นายถวัลย  บุญเลิศ 

 ๑๐๓ นายถวิล  โตนะโพธิ์ 

 ๑๐๔ นายถาวร  ชอนชัย 

 ๑๐๕ นายถาวร  มิตรสม 

 ๑๐๖ นายทนงค  เวียงยางกุง 

 ๑๐๗ นายทรงเกียรติ  พรหมณรงค 

 ๑๐๘ นายทรงธรรม  อวมเจริญ 

 ๑๐๙ นายทวน  ชัยหมอน 

 ๑๑๐ นายทวิช  สมใจ 

 ๑๑๑ นายทวีป  ทองมีเหลือ 

 ๑๑๒ นายทวีศักดิ์  โตคีรี 

 ๑๑๓ นายทวีศักดิ์  มวงแคลว 

 ๑๑๔ นายทศพล  กันจันทร 

 ๑๑๕ นายทองดี  ดีกัน 

 ๑๑๖ นายทิน  ชัยหมอน 

 ๑๑๗ นายโทรนี้  หลาบคํา 

 ๑๑๘ นายธงชัย  แสงไชย 

 ๑๑๙ นายธนพล  ไชยโชติ 

 ๑๒๐ นายธนภัสสร  ดอนดีไพร 

 ๑๒๑ นายธนวัฒน  อินนะลา 

 ๑๒๒ นายธนเศรษฐ  หาที 

 ๑๒๓ นายธนัทเทพ  ราชมณี 

 ๑๒๔ นายธนากร  มีเท่ียง 

 ๑๒๕ นายธนาวุฒิ  แทนสุวรรณ 

 ๑๒๖ นายธนู  พุฒเจือ 

 ๑๒๗ นายธรรมนูญ  พรหมรักษา 

 ๑๒๘ นายธรรมรัตน  มัชชะ 

 ๑๒๙ นายธวัชชัย  เกษอุบล 

 ๑๓๐ นายธีรยุทธ  พรรืน่เริง 

 ๑๓๑ นายธีรยุทธ  นวลนุกูล 

 ๑๓๒ นายธีรวัฒน  วงคคีนี 

 ๑๓๓ นายธีรศักดิ์  เยาวดวง 

 ๑๓๔ นายธีระ  วงษแสง 

 ๑๓๕ นายธีระเดช  แลบัว 

 ๑๓๖ นายธีระพงษ  ตรงประเสริฐศิริ 

 ๑๓๗ นายธีระพงษ  นันทสวาง 

 ๑๓๘ นายธีระวุฒิ  เขียวสลับ 

 ๑๓๙ นายธีระวุธ  ธรรมวงค 

 ๑๔๐ นายธีระศักดิ์  ชอจําป 

 ๑๔๑ นายนดัย  เมืองมูล 

 ๑๔๒ นายนที  ลําคํา 

 ๑๔๓ นายนพดล  จอมฟอง 

 ๑๔๔ นายนพดล  ชูสิทธิ์ 

 ๑๔๕ นายนพดล  ดีมี 

 ๑๔๖ นายนพดล  วาที 

 ๑๔๗ นายนพดล  สมสุข 

 ๑๔๘ นายนพพร  แกวเอียด 

 ๑๔๙ นายนพรัตน  ทองมาก 

 ๑๕๐ นายนพรัตน  ภิมอญ 



 หนา   ๒๒ (เลมที่  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๕๑ นายนพรัตน  อุมา 

 ๑๕๒ นายนรินทร  เตโช 

 ๑๕๓ นายนรินทร  เลงคํา 

 ๑๕๔ นายนเรศ  มีความเจริญ 

 ๑๕๕ นายนฤนาท  จันทรักษ 

 ๑๕๖ นายนันทกร  ดวงแกว 

 ๑๕๗ นายนาทนิรันดร  อูปคําแดง 

 ๑๕๘ นายนิคม  ทานะ 

 ๑๕๙ นายนิคม  สถิตยสร 

 ๑๖๐ นายนิทัศน  บุญรัก 

 ๑๖๑ นายนิพนธ  นุชชมภู 

 ๑๖๒ นายนิพพล  กรงทอง 

 ๑๖๓ นายนิพล  แขวงเมฆ 

 ๑๖๔ นายนิยม  คงชวย 

 ๑๖๕ นายนิรันดร  เพชรลํ้า 

 ๑๖๖ นายนิวัฒน  คงมณี 

 ๑๖๗ นายนุกูล  คงสวี 

 ๑๖๘ นายนุธากรณ  ภักตรา 

 ๑๖๙ นายเนติพล  ไชยราช 

 ๑๗๐ นายบรรเจิด  คิดวอง 

 ๑๗๑ นายบัญชา  อุนมีศรี 

 ๑๗๒ นายบัญญัติ  ภูจิรเกษม 

 ๑๗๓ นายบัญดิษฐ  หิรณรมย 

 ๑๗๔ นายบีสอน  หมัดหลี 

 ๑๗๕ นายบุญเชษ  ครุฑเขียน 

 ๑๗๖ นายบุญเดช  เมฆแสงสี 

 ๑๗๗ นายบุญมา  โคตรสีวงษ 

 ๑๗๘ นายบุญมี  พรมเสน 

 ๑๗๙ นายบุญรวม  บุญเลิศ 

 ๑๘๐ นายบุญรัส  อาทรเกตุ 

 ๑๘๑ นายบุญฤทธิ์  วรรณบวร 

 ๑๘๒ นายบุญลือ  ปนแกว 

 ๑๘๓ นายบุญเลิศ  อยูเจริญ 

 ๑๘๔ นายบุญศรี  เครือโลมา 

 ๑๘๕ นายบุญสง  สังวรกาญจน 

 ๑๘๖ นายบุญสงค  เกตุสุริยา 

 ๑๘๗ นายบุญสาน  เพชรพิรุณ 

 ๑๘๘ นายบุญเสริม  ออนสันเทียะ 

 ๑๘๙ นายปกรณ  มาลี 

 ๑๙๐ นายปฏิภาณ  กองศรี 

 ๑๙๑ นายปฐม  แกวปง 

 ๑๙๒ นายประกอบ  ปญญาเกง 

 ๑๙๓ นายประการ  เฉลิมหมู 

 ๑๙๔ นายประจักษ  นวลแกว 

 ๑๙๕ นายประชวน  ตะสุทา 

 ๑๙๖ นายประชา  ทิพยอนันตกุล 

 ๑๙๗ นายประทีป  เคียงคู 

 ๑๙๘ นายประทีป  ปนวาละ 

 ๑๙๙ นายประมวล  หญีตจันทร 

 ๒๐๐ นายประยุทธ  นพกาศ 

 ๒๐๑ นายประยุทธ  สนปรุ 

 ๒๐๒ นายประยูร  ดวงคําวัน 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๐๓ นายประยูร  ดาหนองเปด 

 ๒๐๔ นายประยูร  พิลากุล 

 ๒๐๕ นายประวัติ  พัฒนประดิษฐ 

 ๒๐๖ นายประวิณ  สาวสวรรค 

 ๒๐๗ นายประวิทย  มาเกิด 

 ๒๐๘ นายประสงค  แสนสิทธิ์ 

 ๒๐๙ นายประสาตร  ราชวงษ 

 ๒๑๐ นายประสิทธิ์  ยาเคน 

 ๒๑๑ นายประสิทธิ์  ศรีศักดา 

 ๒๑๒ นายประเสริฐ  ทองเหลือ 

 ๒๑๓ นายประเสริฐ  อาวรณ 

 ๒๑๔ นายประหยัด  จินะสะทุง 

 ๒๑๕ นายประหยัด  ภูพยัคฆ 

 ๒๑๖ นายปรัชญา  ฤทธิรงค 

 ๒๑๗ นายปราโมทย  ยันตวิเศษ 

 ๒๑๘ นายปราโมทย  สมงาม 

 ๒๑๙ นายปริญญา  สุขเสริม 

 ๒๒๐ นายปรีชา  กองยอด 

 ๒๒๑ นายปรีชา  คูณแกว 

 ๒๒๒ นายปรีชา  ภูมิสุวรรณ 

 ๒๒๓ นายปรีชา  อุนเรือน 

 ๒๒๔ นายปญจพล  บุตรโคษา 

 ๒๒๕ นายปยะ  จารุมา 

 ๒๒๖ นายปยะ  ชัยนนถี 

 ๒๒๗ นายผล  จิตรวงศ 

 ๒๒๘ นายพงศนเรศ  ธรรมฤทธิ์ 

 ๒๒๙ นายพงศักดิ์  บุญสนอง 

 ๒๓๐ นายพงศักดิ์  บุญสราง 

 ๒๓๑ นายพงษกร  โพธิ์ศิริ 

 ๒๓๒ นายพงษเทพ  วงคชางเงิน 

 ๒๓๓ นายพงษพันธ  ภุมรินทร 

 ๒๓๔ นายพงษพิสิทธิ์  สารไชย 

 ๒๓๕ นายพงษศักดิ์  เพ็งวิสาภาพพงษ 

 ๒๓๖ นายพงษศักดิ์  มีสติ 

 ๒๓๗ นายพงษศักดิ์  สงเคราะห 

 ๒๓๘ นายพงษศักดิ์  อินตะชัย 

 ๒๓๙ นายพนมพร  สนธิรักษ 

 ๒๔๐ นายพยงค  ไพคํานาม 

 ๒๔๑ นายพรสวัสดิ์  สุธน 

 ๒๔๒ นายพริศกระพงษ  ศรีดอนชัน 

 ๒๔๓ นายพลวัฒน  ใจอินถา 

 ๒๔๔ นายพัฒพงศ  อําลอย 

 ๒๔๕ นายพัทรพงษ  เมืองมูลสุรินทร 

 ๒๔๖ นายพิชัย  จันทราช 

 ๒๔๗ นายพิชิต  โฉสูงเนิน 

 ๒๔๘ นายพิเชษฐ  ไชยเกตุ 

 ๒๔๙ นายพิเชษฐ  เทียมเกา 

 ๒๕๐ นายพิทักษ  นิ่มกาญจนา 

 ๒๕๑ นายพิทักษ  นิลคง 

 ๒๕๒ นายพีรวัฒน  สุยะ 

 ๒๕๓ นายพีระพงษ  ขุนจร 

 ๒๕๔ นายพุทธชาติ  ปชชามูล 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๕๕ นายพุทธมนต  งวนสน 

 ๒๕๖ นายพุธ  กุลบุตร 

 ๒๕๗ นายเพชรสยาม  กุดวงคแกว 

 ๒๕๘ นายเพลิน  คําลือ 

 ๒๕๙ นายไพฑูรย  เทาขุนทด 

 ๒๖๐ นายไพฑูรย  ศรีภูมิ 

 ๒๖๑ นายไพรัช  ชื่นใจ 

 ๒๖๒ นายไพรัตน  นพสมบูรณ 

 ๒๖๓ นายไพรัตน  สูงสุดยอด 

 ๒๖๔ นายไพโรจน  ไชยไธสง 

 ๒๖๕ นายฟาสนั่น  ถนอมจิต 

 ๒๖๖ นายภราดร  วงศหงษ 

 ๒๖๗ นายภัทรพล  โลชา 

 ๒๖๘ นายภาณุ  รุงเรืองศรี 

 ๒๖๙ นายภาณุพงศ  พรหมจารีย 

 ๒๗๐ นายมงคล  ชัยทอง 

 ๒๗๑ นายมงคล  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๗๒ นายมงคล  แสนดวง 

 ๒๗๓ นายมนตรี  ขัดเรือน 

 ๒๗๔ นายมนตรี  ขันแกว 

 ๒๗๕ นายมนตรี  พอชู 

 ๒๗๖ นายมนพ  บุญมากปาน 

 ๒๗๗ นายมนูญ  ศรีศาสนา 

 ๒๗๘ นายมังกร  พิมพจําปา 

 ๒๗๙ นายมาณะ  ขุนธน 

 ๒๘๐ นายมานพ  กาใจ 

 ๒๘๑ นายมานพ  บุญเลิศ 

 ๒๘๒ นายมานะ  เทียนแกว 

 ๒๘๓ นายมานะชัย  สมบัติหลาย 

 ๒๘๔ นายมานิตย  ไชยวงค 

 ๒๘๕ นายมาโนช  สังขกลํ่า 

 ๒๘๖ นายมามะ  ตีมุง 

 ๒๘๗ นายเมธี  วงศคําปน 

 ๒๘๘ นายไมตรี  จันทรผา 

 ๒๘๙ นายยรรยง  ภักดิ์โพธิ์ 

 ๒๙๐ นายยุทธพล  ทรัพยโยธิน 

 ๒๙๑ นายรพีวิชน  พัฐวิโรจน 

 ๒๙๒ นายรังสรรค  คงดํา 

 ๒๙๓ นายรัญญา  พรมเดช 

 ๒๙๔ นายรัฐพล  แกวขํา 

 ๒๙๕ นายรุสลัน  สุลง 

 ๒๙๖ นายเรืองเดช  ตั้งเงิน 

 ๒๙๗ นายฤกษชัย  ประทีปเกาะ 

 ๒๙๘ นายฤทธิเดช  สุปนตี 

 ๒๙๙ นายละเมียร  บํารุง 

 ๓๐๐ นายลักษณ  แกวมา 

 ๓๐๑ นายลําดร  อะปะมายา 

 ๓๐๒ นายเลิศ  ขุนสุนทร 

 ๓๐๓ นายวงษอัมพร  ทิมดี 

 ๓๐๔ นายวรชาติ  คํามาปน 

 ๓๐๕ นายวรเดช  คันหาด ี

 ๓๐๖ นายวรรณชัย  ราชพัฒน 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๐๗ นายวรวุฒิ  สุทธิอาจ 

 ๓๐๘ นายวรายุทธ  พินิจเนตร 

 ๓๐๙ นายวสันต  เคานาวัง 

 ๓๑๐ นายวัชรพงศ  บํารุง 

 ๓๑๑ นายวัชรา  ตะสุภา 

 ๓๑๒ นายวัฒนาพล  พิไชยอน 

 ๓๑๓ นายวิชัย  ซุนซา 

 ๓๑๔ นายวิชาญ  ระวังวงค 

 ๓๑๕ นายวิชาญ  อินทรแดง 

 ๓๑๖ นายวิชิต  มีระหันนอก 

 ๓๑๗ นายวิชิต  สุวรรณเมือง 

 ๓๑๘ นายวิเชียร  พรมแกวพันธ 

 ๓๑๙ นายวิเชียร  ยายะวงค 

 ๓๒๐ นายวิทยา  ทาจิตต 

 ๓๒๑ นายวินัย  สงวนลํ้า 

 ๓๒๒ นายวินิจ  จิโสะ 

 ๓๒๓ นายวิระศักดิ์  หอกุล 

 ๓๒๔ นายวิรัช  พินิจนารถ 

 ๓๒๕ นายวิโรจน  ใจยา 

 ๓๒๖ นายวิวัฒ  มาระครอง 

 ๓๒๗ นายวิวัฒน  พูลเอียด 

 ๓๒๘ นายวิเศษ  โสธร 

 ๓๒๙ นายวิสชัย  ไมนอย 

 ๓๓๐ นายวีรพงศ  เกี๋ยวคํา 

 ๓๓๑ นายวีรศักดิ์  ภูดอนโพธิ์ 

 ๓๓๒ นายวีระ  รีอินทร 

 ๓๓๓ นายวุฒิชัย  บุษรากรณ 

 ๓๓๔ นายวุฒิชัย  เหล่ียมศรี 

 ๓๓๕ นายเวลา  บุญหนา 

 ๓๓๖ นายไวพจน  สุดถนอม 

 ๓๓๗ นายศรัณย  ปูเตะ 

 ๓๓๘ นายศราวุฒิ  พรหมประพันธ 

 ๓๓๙ นายศราวุธ  จินดาศิลป 

 ๓๔๐ นายศรีจันทร  นิวาโต 

 ๓๔๑ นายศรีมูล  ใจนาน 

 ๓๔๒ นายศรีวรรณ  กอเกิด 

 ๓๔๓ นายศิลธรรม  เปยมี 

 ๓๔๔ นายศิลปไชย  ทองใหญ 

 ๓๔๕ นายศิวเรศ  เชื้อวงคพรหม 

 ๓๔๖ นายศุภชัย  แตมรู 

 ๓๔๗ นายศุภชัย  สุโรพันธ 

 ๓๔๘ นายศุภมิตร  สุทธหลวง 

 ๓๔๙ นายเศกสรรค  สอนบุญปาน 

 ๓๕๐ นายเศรษฐสิทธิ์  คําแพงศรี 

 ๓๕๑ นายสงวนศักดิ์  ล่ิมบุตร 

 ๓๕๒ นายสถาพร  ใจสมุทร   

 ๓๕๓ นายสถิตย  ฤทธิ์ชวย 

 ๓๕๔ นายสนธยา  ทองแสง 

 ๓๕๕ นายสม  ผูงาม 

 ๓๕๖ นายสมเกียรติ  สีกร 

 ๓๕๗ นายสมควร  สมประสงค 

 ๓๕๘ นายสมคิด  ซอนปา 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๕๙ นายสมคิด  ราชพลแสน 

 ๓๖๐ นายสมจิต  คูสุวรรณโชค 

 ๓๖๑ นายสมจิตร  พวงงาม 

 ๓๖๒ นายสมชาติ  ไตรเวทย 

 ๓๖๓ นายสมชาย  จันทูล 

 ๓๖๔ นายสมชาย  จิตราภิรมย 

 ๓๖๕ นายสมชาย  ดวงแกว 

 ๓๖๖ นายสมชาย  เนื้อแกว 

 ๓๖๗ วาที่รอยตรี  สมชาย  บุญโชติ 

 ๓๖๘ นายสมชาย  รักฝูง 

 ๓๖๙ นายสมชาย  ศรีออน 

 ๓๗๐ นายสมนึก  เหมทานนท 

 ๓๗๑ นายสมบัติ  นุตภิบาล 

 ๓๗๒ นายสมบัติ  สุรินทรรักษ 

 ๓๗๓ นายสมบูรณ  จันตะสา 

 ๓๗๔ นายสมบูรณ  พุฒมาเล 

 ๓๗๕ นายสมบูรณ  มูลฟู 

 ๓๗๖ นายสมบูรณ  เรือนแกว 

 ๓๗๗ นายสมปอง  วัตรสติ 

 ๓๗๘ นายสมพงศ  ใหมซอน 

 ๓๗๙ นายสมพงษ  ทองเพ็ญ 

 ๓๘๐ นายสมพงษ  ผุดมี 

 ๓๘๑ นายสมพงษ  สาริขา 

 ๓๘๒ นายสมพร  ไกแกว 

 ๓๘๓ นายสมพร  ประสานทอง 

 ๓๘๔ นายสมพล  ทรายยศ 

 ๓๘๕ นายสมพาน  สุระชัย 

 ๓๘๖ นายสมโภชน  ขุนใจ 

 ๓๘๗ นายสมมิตร  ทรัพยประเสริฐ 

 ๓๘๘ นายสมศักดิ์  คําแทง 

 ๓๘๙ นายสมศักดิ์  จริยจรรยา 

 ๓๙๐ นายสมศักดิ์  พรหมแกว 

 ๓๙๑ นายสมศักดิ์  พิมพตอ 

 ๓๙๒ นายสมศักดิ์  สมชิต 

 ๓๙๓ นายสมศักดิ์  หกส่ี 

 ๓๙๔ นายสมศักดิ์  หนูสวาง 

 ๓๙๕ นายสรนัย  วัฒณะกูล 

 ๓๙๖ นายสรรชัย  พิมพสอน 

 ๓๙๗ นายสรวิชญ  วงศศรีใส 

 ๓๙๘ นายสฤษดิ์  พุมทอง 

 ๓๙๙ นายสวัสดิ์  สะหลําหมะ 

 ๔๐๐ นายสัจจะ  สิงหไชย 

 ๔๐๑ นายสัญชัย  เนตรสถิตย 

 ๔๐๒ นายสัญญา  เส่ือพานิช 

 ๔๐๓ นายสันติ  สุนทร 

 ๔๐๔ นายสันติเพชร  นุยเพชร 

 ๔๐๕ นายสันทัศน  ทะนันชัย 

 ๔๐๖ นายสัมภาษณ  สิงคิวิบูลย 

 ๔๐๗ นายสาคร  ปญญายาว 

 ๔๐๘ นายสามารถ  สมบูรณ 

 ๔๐๙ นายสายชน  เอี่ยมเหนือ 

 ๔๑๐ นายสายยันต  คงแกว 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๑๑ นายสายยัณห  แขวงเมฆ 

 ๔๑๒ นายสายันต  ใจตะ 

 ๔๑๓ นายสําเนาว  พรหมภากร 

 ๔๑๔ นายสําราญ  สังขเพชร 

 ๔๑๕ นายสําเริง  คะชา 

 ๔๑๖ นายสิงห  จันทรออน 

 ๔๑๗ นายสิทธิชัย  มาละวิชัย 

 ๔๑๘ นายสิน  อินเขียวสาย 

 ๔๑๙ นายสิบตรี  หาวหาญ 

 ๔๒๐ นายสุขคํา  เทพสุรินทร 

 ๔๒๑ นายสุขเจริญ  วังคีรี 

 ๔๒๒ นายสุชาติ  คีรีเกษตร 

 ๔๒๓ นายสุชาติ  พวงมาลา 

 ๔๒๔ นายสุชาติ  โสตะวงศ 

 ๔๒๕ นายสุเชาว  วัฒนชัย 

 ๔๒๖ นายสุฐภัช  บุญจูง 

 ๔๒๗ นายสุดที่รัก  แสนวิเศษ 

 ๔๒๘ นายสุทัศน  ชวยจันทร 

 ๔๒๙ นายสุทัศน  วรรณรักษ 

 ๔๓๐ นายสุทิน  แสนคําฟู 

 ๔๓๑ นายสุทิน  อรุณพันธ 

 ๔๓๒ นายสุเทพ  ชูพรอม 

 ๔๓๓ นายสุธางค  ศรีเตชะ 

 ๔๓๔ นายสุธีร  คาผุก 

 ๔๓๕ นายสุธีรัชต  สุกงพงษพันคํา 

 ๔๓๖ นายสุนทร  จิตมะโน 

 ๔๓๗ นายสุนทร  สมภาวะ 

 ๔๓๘ นายสุพรรณ  มั่นหมาย 

 ๔๓๙ นายสุพรรณ  คําฟูบุตร 

 ๔๔๐ นายสุเมธ  ณ  ถลาง 

 ๔๔๑ นายสุรพงษ  เงาตุน 

 ๔๔๒ นายสุรพล  รอนพิบูลย 

 ๔๔๓ นายสุรศักดิ์  พลพิลา 

 ๔๔๔ นายสุรสิทธิ์  อํานาจผูก 

 ๔๔๕ นายสุระชัย  ใหมเสน 

 ๔๔๖ นายสุระเดช  ระวิวรรณ 

 ๔๔๗ นายสุระเวน  สันวรรณะ 

 ๔๔๘ นายสุรินทร  พรหมแกว 

 ๔๔๙ นายสุริยะ  ธุวานนท 

 ๔๕๐ นายสุริยัน  จันทรส 

 ๔๕๑ นายสุริยันต  เกิดเนตร 

 ๔๕๒ นายสุริยันต  บุญฝน 

 ๔๕๓ นายสุริยา  ทองพันธ 

 ๔๕๔ นายสุริยา  นิลนามมะ 

 ๔๕๕ นายสุริยา  มีครู 

 ๔๕๖ นายสุริยา  สมศรี 

 ๔๕๗ นายสุวรรณ  ขุนแขวง 

 ๔๕๘ นายสุวิทย  จันตะวงศ 

 ๔๕๙ นายสุวิทย  ณะคําสาร 

 ๔๖๐ นายสุวิทย  เดชทุงคา 

 ๔๖๑ นายสุไวย  จันทรยก 

 ๔๖๒ นายเสถียร  แพทยสมาน 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๖๓ นายเสถียร  มากดีคง 

 ๔๖๔ นายเสนห  พิมพา 

 ๔๖๕ นายแสง  สุฤทธิ์ 

 ๔๖๖ นายแสนสุข  บุญปก 

 ๔๖๗ นายโสภณ  บุญอาษา 

 ๔๖๘ นายหนึ่ง  ทองพูนศรี 

 ๔๖๙ นายอดิศักดิ์  เสนจันฒิชัย 

 ๔๗๐ นายอดิศักดิ์  หิรัญ 

 ๔๗๑ นายอดุลย  ทองปาน 

 ๔๗๒ นายอดุลย  พัฒนแฟง 

 ๔๗๓ นายอดุลย  วงคษาปน 

 ๔๗๔ นายอดุลย  อนันตา 

 ๔๗๕ นายอธิรัชต  การิกาญจน 

 ๔๗๖ นายอธิรัตน  นวลใย 

 ๔๗๗ นายอธิวัฒน  ศรีประมูล 

 ๔๗๘ นายอนันต  เดชะ 

 ๔๗๙ นายอนุกัลย  กอบกํา 

 ๔๘๐ นายอนุชิต  มีแพง 

 ๔๘๑ นายอนุมัติ  บากา 

 ๔๘๒ นายอนุลักษณ  อินคํา 

 ๔๘๓ นายอนุวัฒน  ดับใหม 

 ๔๘๔ นายอนุวัต  พวงทอง 

 ๔๘๕ นายอนุสรณ  ใจชื่น 

 ๔๘๖ นายอโนทัย  ขวัญศิริ 

 ๔๘๗ นายอภิชาติ  กาญจนพิรุณ 

 ๔๘๘ นายอภิชาติ  ลัมยศ 

 ๔๘๙ นายอภิรักษ  เรือนนุช 

 ๔๙๐ นายอภิศักดิ์  วนาสินสมบูรณ 

 ๔๙๑ นายอภิสรรค  สิทธิวัง 

 ๔๙๒ นายอภิสิทธิ์  แตมดี 

 ๔๙๓ นายอมรรัตน  เรือนแกว 

 ๔๙๔ นายอมรฤทธิ์  สนอุทา 

 ๔๙๕ นายอรรถพล  มูลทุง 

 ๔๙๖ นายอรรถสิทธิ์  บุปผาพวง 

 ๔๙๗ นายอรุณ  แกวนาเหนือ 

 ๔๙๘ นายอรุณ  สําเภา 

 ๔๙๙ นายอะติศักดิ์  ทองแกว 

 ๕๐๐ นายอักคนิรุจน  เจริญคํา 

 ๕๐๑ นายอัฐพงษ  มีโรง 

 ๕๐๒ นายอัศดางค  พรหมจักรังษี 

 ๕๐๓ นายอาทร  กัณฑราย 

 ๕๐๔ นายอาทิตย  ไขมีเพ็ชร 

 ๕๐๕ นายอาย  ไชยเมืองชื่น 

 ๕๐๖ นายอาหะมะ  มามะ 

 ๕๐๗ นายอํานวย  แซพาน 

 ๕๐๘ นายอํานวย  ตะสิทธิ์ 

 ๕๐๙ นายอํานวย  บุญทอง 

 ๕๑๐ นายอํานวย  อาวรณ 

 ๕๑๑ นายอํานาจ  จันแปน 

 ๕๑๒ นายอํานาจ  บุญงามขํา 

 ๕๑๓ นายอํานาจ  ปนปน 

 ๕๑๔ นายอําพล  สีสด 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๑๕ นายอินแกว  หนอใหม 

 ๕๑๖ นายอุดม  กันทะวงค 

 ๕๑๗ นายอุดม  ระวังวงค 

 ๕๑๘ นายอุดม  อินเกิด 

 ๕๑๙ นายอุทัย  สุดแกว 

 ๕๒๐ นายอุทัย  อยูยอด 

 ๕๒๑ นายอุทัย  เอกมงคลกิจ 

 ๕๒๒ นายอุทิศ  แคสนั่น 

 ๕๒๓ นายอูสลัน  สะแลแม 

 ๕๒๔ นายเอกชัย  สวางญาติ 

 ๕๒๕ นายเอกดนัย  ลาดปาละ 

 ๕๒๖ นายเอกรัฐ  ศรีเรือง 

 ๕๒๗ นายเอกอัมรินทร  แตมรู 

 ๕๒๘ นายเอนก  ใจกลม 

 ๕๒๙ นายเอนก  นาวาเงิน 

 ๕๓๐ นายเอนก  บุญศิริชัย 

 ๕๓๑ นายเอนก  สายยัง 

 ๕๓๒ นางสาวกชพร  ดลชญาพินิจ 

 ๕๓๓ นางกรกนก  วงษเสงี่ยม 

 ๕๓๔ นางกรุณา  วรธิพรหมมา 

 ๕๓๕ นางกฤษณา  ทองเพ็ญ 

 ๕๓๖ นางสาวกัญญาพัฒน  โคตรพันธ 

 ๕๓๗ นางกัญฐณา  เสนะสุทธิพันธุ 

 ๕๓๘ นางสาวกัณจนอมล  กีตา 

 ๕๓๙ นางสาวกัลยาณี  นันตะสุข 

 ๕๔๐ นางสาวกานตสินี  แบขุนทด 

 ๕๔๑ นางสาวกิจสงวน  เบาโนนทอง 

 ๕๔๒ นางสาวกุสุมาลย  ปอมอารีย 

 ๕๔๓ นางสาวเกศรินทร  พรมเปยง 

 ๕๔๔ นางสาวเกษมณี  วงษเนตร 

 ๕๔๕ นางสาวขวัญ  ชุมภูชัย 

 ๕๔๖ นางฆัสชมาภรณ  สายยัง 

 ๕๔๗ นางจรรยารักษ  ใจเท่ียง 

 ๕๔๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  ขุนสังหาร 

 ๕๔๙ นางสาวจันทรา  ผลภักดี 

 ๕๕๐ นางจันทิรา  เด็กหลี 

 ๕๕๑ นางสาวจารุวรรณ  มูลพิทักษ 

 ๕๕๒ นางจําลองลักษณ  วิทยารัตน 

 ๕๕๓ นางจินตนา  นาควัน 

 ๕๕๔ นางสาวจีรภา  พรหมโคตร 

 ๕๕๕ นางสาวจุไรรัตน  คํานาน 

 ๕๕๖ นางสาวจุฬารัตน  พรมท ี

 ๕๕๗ นางสาวเฉลิมขวัญ  วัชระวราภรณ 

 ๕๕๘ นางสาวชนพร  เงินเย็น 

 ๕๕๙ นางสาวชลดา  ปยฉัตรตระกูล 

 ๕๖๐ นางสาวชวนพิศ  นวลลมลี 

 ๕๖๑ นางสาวฐิติพร  แปงนวล 

 ๕๖๒ นางสาวณัฎฐนิช  สุขจิตต 

 ๕๖๓ นางสาวณัฎฐา  เจริญกุล 

 ๕๖๔ นางสาวณัฐกฤตา  อรุณเมฆ 

 ๕๖๕ นางณัฐณิชา  สืบแกว 

 ๕๖๖ นางณาตยาณี  ภาระการ 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๖๗ นางสาวณีรนุช  คงรัตน 

 ๕๖๘ นางดวงกมล  ปญญาภู 

 ๕๖๙ นางสาวดวงพร  เถาวจันทร 

 ๕๗๐ นางสาวเดือนเพ็ญ  แสนทวีสุข 

 ๕๗๑ นางสาวตรีสุคนธ  พรมพัง 

 ๕๗๒ นางทรรศนีย  เหตุทอง 

 ๕๗๓ นางทองสาย  หงษอินทร 

 ๕๗๔ นางสาวทิพยวรรณ  มิ่งทองคํา 

 ๕๗๕ นางสาวทิพวรรณ  สังขวรรณะ 

 ๕๗๖ นางทิพาภรณ  วะรินทร 

 ๕๗๗ นางธนพร  กาสา 

 ๕๗๘ นางธนพร  จันทรเต็มดวง 

 ๕๗๙ นางสาวธนพร  เพ็ญฉาย 

 ๕๘๐ นางธนัชชา  ตรงสุวรรณ 

 ๕๘๑ นางธันยชนก  รักษาสัตย 

 ๕๘๒ นางนงคราญ  แกวสม 

 ๕๘๓ นางสาวนงคราญ  พุยมอม 

 ๕๘๔ นางนงคราญ  วิชายะ 

 ๕๘๕ นางสาวนงเยาว  ดูจันตะ 

 ๕๘๖ นางนพมาศ  ศรีแกวดี 

 ๕๘๗ นางนภาภรณ  พิสัยสวัสดิ์ 

 ๕๘๘ นางนันณภัฐฑ  พิมพทนต 

 ๕๘๙ นางนันทนา  วงษศา 

 ๕๙๐ นางสาวนาฎฤดี  เมืองตา 

 ๕๙๑ นางสาวนาตยา  ลอตระกูลพาณิชย 

 ๕๙๒ นางนิตยา  คชรี 

 ๕๙๓ นางสาวนิตยา  ทะนันตา 

 ๕๙๔ นางสาวนิตยา  พรหมแกว 

 ๕๙๕ นางสาวนิตยา  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๙๖ นางสาวนิตยา  วงษทอง 

 ๕๙๗ นางสาวนิภาพร  ขมหนองเตา 

 ๕๙๘ นางสาวนิภาพร  ไชยเลิศ 

 ๕๙๙ นางนิภาพร  อาคุณยาดา 

 ๖๐๐ นางสาวนิ่มอนงค  สําเนียงแจม 

 ๖๐๑ นางสาวนิษฐชลีย  วิเชียรลํ้า 

 ๖๐๒ นางสาวนุจรินทร  กันหา 

 ๖๐๓ นางสาวบังอร  เพ็ชรผ้ึง 

 ๖๐๔ นางบงัอร  อภิรมยานนท 

 ๖๐๕ นางสาวบัณฑิตา  กันฮะ 

 ๖๐๖ นางบุษบา  แดนขนบ 

 ๖๐๗ นางเบญจวรรณ  กําสมุทร 

 ๖๐๘ นางสาวเบญญาภา  ไชยปญญา 

 ๖๐๙ นางปรัชญา  ราชบัวขาว 

 ๖๑๐ นางสาวปภาภัทร  แกวมณี 

 ๖๑๑ นางสาวปราณี  บุญเชิด 

 ๖๑๒ นางสาวปรานอม  คชนวม 

 ๖๑๓ นางปรารถนา  พันธุสามารถ 

 ๖๑๔ นางปริยากร  บุตรสมบัติ 

 ๖๑๕ นางปริศนา  ปานเจริญ 

 ๖๑๖   นางปอแกว  เขียวขาว 

 ๖๑๗ นางสาวปทมาวดี  คงหวาน 

 ๖๑๘ นางสาวปุญญปาล  สัมฤทธิ์ 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๑๙ นางผกาศรี  จันทรศรี 

 ๖๒๐ นางสาวพจนา  หิรณรมย 

 ๖๒๑ นางสาวพชรพร  ตอสกุล 

 ๖๒๒ นางสาวพรทิพย  นวลไทย 

 ๖๒๓ นางสาวพรทิพย  ศรีอุดม 

 ๖๒๔ นางพรนภา  ศรีสูงเนิน 

 ๖๒๕ นางสาวพรนิภา  จิตเกษม 

 ๖๒๖ นางสาวพรพรรณ  โมลี 

 ๖๒๗ นางพรพิมล  กงถัน 

 ๖๒๘ นางสาวพรพิมล  อุปมัย 

 ๖๒๙ นางพรพิรุฬ  ใจยะสุข 

 ๖๓๐ นางสาวพรรณพิลาศ  อาทะวงศ 

 ๖๓๑ นางพัชรินทร  เครือพินธุ 

 ๖๓๒ นางสาวพัชรินทร  อายุชัย 

 ๖๓๓ นางสาวพิชญศิณี  คําสุ 

 ๖๓๔ นางสาวพิณนภา  วงศสุวรรณ 

 ๖๓๕ นางสาวพิมพฉัตร  สุขประเสริฐ 

 ๖๓๖ นางสาวพิมพทอง  ทะนันชัย 

 ๖๓๗ นางสาวพิไลวรรณ  ศรีละหาญ 

 ๖๓๘ นางสาวเพ็ชรรุง  เข็มเพ็ชร 

 ๖๓๙ นางสาวเพ็ญนภา  รินไชยสงค 

 ๖๔๐ นางสาวแพทอง  ศรีคาน 

 ๖๔๑ นางสาวภวันรัตน  อินทรเกล้ียง 

 ๖๔๒ นางภัคจิรา  ดีศรี 

 ๖๔๓ นางภัทรวดี  โวทาน 

 ๖๔๔ นางสาวภัทรา  ณวงค 

 ๖๔๕ นางสาวภิญญาพัชญ  ขํารอด 

 ๖๔๖ นางสาวภิรมยรัตน  รองบุดสี 

 ๖๔๗ นางสาวภูษณิศา  ศิลาออน 

 ๖๔๘ นางสาวมณฑิรา  คํารอด 

 ๖๔๙ นางสาวมนัสวี  นครพล 

 ๖๕๐ นางสาวมะลิขวัญ  ทาราษฎร 

 ๖๕๑ นางสาวมาลาวัน  กลางประพันธ 

 ๖๕๒ นางยุพิน  พันธัง 

 ๖๕๓ นางเยาวเรศ  แกวรุงเรือง 

 ๖๕๔ นางเยาวเรศ  ทวีนันท 

 ๖๕๕ นางสาวเยาวลักษณ  ชินวงศ 

 ๖๕๖ นางสาวเยาวลักษณ  สิมสวน 

 ๖๕๗ นางสาวรอฮีหมะ  หะแวเตะ 

 ๖๕๘ นางระพีพร  โทแสง 

 ๖๕๙ นางระวีพรรณ  คงทน 

 ๖๖๐ นางสาวรัชฎาภรณ  สุยะใจ 

 ๖๖๑ นางสาวรัตถกาล  อยูสนิท 

 ๖๖๒ นางรัตนา  กิจประเสริฐ 

 ๖๖๓ นางรัศมี  เทศดี 

 ๖๖๔ นางรุจิรา  ราตรี 

 ๖๖๕ นางเรณู  มวงอยู 

 ๖๖๖ นางละอองดาว  พิชิตวงคตระกูล 

 ๖๖๗ นางลักขณา  หมอสินธ 

 ๖๖๘ นางลักษคณา  เจริญพร 

 ๖๖๙ นางสาวลัดดา  กองหาโคตร 

 ๖๗๐ นางสาววนัสภรณ  บุญวาที 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๗๑ นางสาววนิดา  จอมเกาะ 

 ๖๗๒ นางวรพรรณ  ธนะนิรันดร 

 ๖๗๓ นางสาววรรณภา  ฤทธิ์จรูญ 

 ๖๗๔ นางสาววรรณวิไล  อุทัยศรี 

 ๖๗๕ นางวรรณา  อัตตสัมพันธ 

 ๖๗๖ นางสาววรรธณา  อนุพันธ 

 ๖๗๗ นางสาววราพร  คงอรุณ 

 ๖๗๘ นางวรินทนิภา  อุปจักร 

 ๖๗๙ นางสาววริศรา  พินดอน 

 ๖๘๐ นางสาววัชรา  เขียวนอย 

 ๖๘๑ นางวัชรี  พิเคราะห 

 ๖๘๒ นางวารุณี  ธะนะสม 

 ๖๘๓ นางสาววาสนา  กล้ันกลืน 

 ๖๘๔ นางสาววิชุดา  วรรณสนิท 

 ๖๘๕ นางสาววิริยา  ศุภศร 

 ๖๘๖ นางวิลาวัลย  จันขุนทด 

 ๖๘๗ นางสาววิไลพร  เจริญวัย 

 ๖๘๘ นางสาววีนา  หลอหลอม 

 ๖๘๙ นางสาวศรัญญา  จองคํา 

 ๖๙๐ นางสาวศรินณา  ชาญเชี่ยว 

 ๖๙๑ นางสาวศรีภาพร  กองมณี 

 ๖๙๒ นางสาวศศิชา  เจริญรักษ 

 ๖๙๓ นางสาวศศิธร  เกิดศิริ 

 ๖๙๔ นางสาวศศิธร  เจริญดี 

 ๖๙๕ นางสาวศศิธร  สุวรรณนอย 

 ๖๙๖ นางศิริพร  รักนาม 

 ๖๙๗ นางสาวศิริพร  ลินเทศ 

 ๖๙๘ นางสาวศิริลักษณ  สัจจา 

 ๖๙๙ นางศิริวรรณ  ฝนคําอาย 

 ๗๐๐ นางสาวศุภกัญญา  สังขทอง 

 ๗๐๑ นางศุภัฌลักษณ  ยุวรรณศรี 

 ๗๐๒ นางศุภากร  สิงหทองชัย 

 ๗๐๓ นางสาวสภัทธนันท  วราสังวาลย 

 ๗๐๔ นางสมคิด  เขียวไสว 

 ๗๐๕ นางสมปอง  อนุษา 

 ๗๐๖ นางสมรัตน  หอมนาน 

 ๗๐๗ นางสาวสมหมาย  แกวมี 

 ๗๐๘ นางสาวสลักจิต  เหมือนบัว 

 ๗๐๙ นางสาวสิตา  นนทสินทอง 

 ๗๑๐ นางสาวสิระลักษ  มีใจ 

 ๗๑๑ นางสาวสิริกร  หอมจันทร 

 ๗๑๒ นางสาวสุกัญญา  สาระรัตน 

 ๗๑๓ นางสาวสุการดา  หรั่งย้ิม 

 ๗๑๔ นางสาวสุชีรา  เดชสนธิ 

 ๗๑๕ นางสุดใจ  สอนแปน 

 ๗๑๖ นางสาวสุดารัตน  ชื่นชม 

 ๗๑๗ นางสาวสุดารัตน  ไตรทิพย 

 ๗๑๘ นางสุทิวรรณ  จีนเกา 

 ๗๑๙ นางสาวสุนิสา  ปจฉิมพิหงษ 

 ๗๒๐ นางสาวสุพรทิพย  ฤทธิเดช 

 ๗๒๑ นางสาวสุพรรษา  ดวงจันทร 

 ๗๒๒ นางสาวสุพรรษา  ผลโยธิน 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑๔/๑๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗๒๓ นางสาวสุพรรษา  สีวานนท 

 ๗๒๔ นางสาวสุภัค  คุมพงษ 

 ๗๒๕ นางสาวสุภาพร  ปนสุวรรณ 

 ๗๒๖ นางสุมาพร  นะชัยสงค 

 ๗๒๗ นางสุรีพร  มาลัย 

 ๗๒๘ นางสาวเสาวลักษณ  ชาติภูมิ 

 ๗๒๙ นางแสงจันทร  มุงคุณ 

 ๗๓๐ นางสาวแสงมะณี  แสนสีแกว 

 ๗๓๑ นางสาวแสงอรุณ  ทองสลับ 

 ๗๓๒ นางสาวโสพิศ  วงครูการ 

 ๗๓๓ นางสาวหทัยรัตน  ศรีเพ็ญแกว 

 ๗๓๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  อุณารักษ 

 ๗๓๕ นางอนัญญา  นุชเขียว 

 ๗๓๖ นางสาวอภัชรา  เมืองคํา 

 ๗๓๗ นางสาวอภิญญา  อาศนสุวรรณ 

 ๗๓๘ นางสาวอภิสุณา  เฟองถี่ 

 ๗๓๙ นางสาวอมรศรี  ทําขุนทด 

 ๗๔๐ นางอรสา  ทินสมบูรณ 

 ๗๔๑ นางอรัญญา  ปนปน 

 ๗๔๒ นางสาวอริสรา  เภอเกล้ียง 

 ๗๔๓ นางสาวอรุณ  ตุแสง 

 ๗๔๔ นางสาวอรุณวรรณ  เทวบุญ 

 ๗๔๕ นางสาวอัญชลี  ขวัญเนตร 

 ๗๔๖ นางอัมพร  ถาคํา 

 ๗๔๗ นางอัมพวัน  เหมบุรุษ 

 ๗๔๘ นางสาวอินทุกานต  รุงแสง 

 ๗๔๙ นางสาวอุบล  ปดตาลาคะ 

 ๗๕๐ นางสาวอุไร  โพธิ์ทอง 

 ๗๕๑ นางสาวอุไรลักษณ  ศรีสุโพธิ์ 

 ๗๕๒ นางสาวอุษณีษ  กัณทะวงศวาร 

 ๗๕๓ นางสาวเอื้อง  ดีสิงหบุญ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายวิทยา  เทียมศักดิ์  ๒ นายถาวร  เมืองซอง 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายธีระพงค  ชวยธานี  ๒ นายเมธา  ตูเพชร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙  ราย) 

 ๑ นายกันตธีรพัฒน  อยูแกว 

 ๒ นายรชฏ  จันทรศรี 

 ๓ นายวีระศิษฏ  แกวปอง 

 ๔ นายอดุลยเดช  ปดภัย 

 ๕ นางสาวกนกวรรณ  หอผล 

 ๖ นางสาวจินดาวรรณ  ทองจันทร 


