
 หนา   ๒๗๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานรัฐมนตรี 

๑  นายผจญ  นาวาวิจิต 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๑ วาที่รอยตรี  กาศพล  แกวประพาฬ 
 ๒ นายเกรียงศักด์ิ  กุลภัทรศักด์ิ 
 ๓ นายเกียรติศักด์ิ  รัตนาวดี 
 ๔ นายขวัญชัย  วงศนิติกร 
 ๕ นายคนองฤทธิ์  เจริญพันธุ 
 ๖ นายคมสัน  แดงอุทัย 
 ๗ นายจตวุฒิ  ภวภูตานนท  ณ  มหาสารคาม 
 ๘ นายจําเริญ  ยุติธรรมสกุล 
 ๙ นายจิรศักด์ิ  มุทิตานนท 
 ๑๐ นายเฉลิมพล  ชัยกิตติภรณ 
 ๑๑ นายชัยภัทร  หิรัณยเลขา 
 ๑๒ นายชัยรัตน  ธาราสันติสุข 
 ๑๓ นายชูเกียรติ  บุศยรัตน 
 ๑๔ นายไชยยงค  พิทักษสฤษด์ิ 
 ๑๕ นายณรงคเดช  ทองศรี 
 ๑๖ นายดุสิต  มาลาวงษ 
 ๑๗ นายเดชฤทธิ์  ปญจะมูล 
 ๑๘ นายเดชศักด์ิ  อังกลมเกลียว 
 ๑๙ นายไตรรัตน  คุณแกว 
 ๒๐ นายถาวร  พรหมมีชัย 
 ๒๑ นายทนงเกียรติ  บุญ-หลง 
 ๒๒ นายทรงศักด์ิ  กาญจนรังสิชัย 

 ๒๓ นายทรงศักด์ิ  ภูมิผล 
 ๒๔ นายทศพล  รักสัตย 
 ๒๕ นายเทวัญ  สรรคนิกร 
 ๒๖ นายธงชัย  นิคม 
 ๒๗ นายธนะ  ประมาภรณ 
 ๒๘ นายธาดา  เสือพันธุเจริญ 
 ๒๙ นายธานี  ปลูกเจริญ 
 ๓๐ นายธีรชาติ  ฉัตรตระกูล 
 ๓๑ นายนภา  บุณยเกียรติ 
 ๓๒ นายนรังสรรค  ชวนานุกูล 
 ๓๓ นายนเรศ  วงศสวัสด์ิ 
 ๓๔ นายนาวีศักด์ิ  จรรยาเจริญ 
 ๓๕ นายนิมิต  จันทนวิมล 
 ๓๖ นายนิรันดร  กัลยาณมิตร 
 ๓๗ นายประพันธ  สัมฤทธิ์วงศ 
 ๓๘ นายประยงค  อินชูรันต 
 ๓๙ นายประโยชน  ชาญธัญกรรม 
 ๔๐ นายประวัติ  ถีถะแกว 
 ๔๑ นายประเสริฐ  แยมสรวล 
 ๔๒ นายปราชญา  กรองแกวอารยะ 
 ๔๓ นายปรีดา  บูรณะเวศมวัฒน 
 ๔๔ นายผาน  สีโสภา 



 หนา   ๒๗๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๔๕ นายพงศศักด์ิ  กรีทอง 
 ๔๖ นายพิสิทธิ์  พลอยโสภณ 
 ๔๗ นายพีรไสว  รัตนเอกวาที 
 ๔๘ นายพูลศักด์ิ  วงศประทุม 
 ๔๙ นายภาณุ  อุทัยรัตน 
 ๕๐ นายภานุพันธ  พนัธจํานงค 
 ๕๑ นายภานุวัฒน  สกุลคู 
 ๕๒ นายมงคล  สุระสัจจะ 
 ๕๓ นายมณเฑียร  ทองนิตย 
 ๕๔ นายมานพ  ปุสิงห 
 ๕๕ พันจาเอก  มานัส  ยืนนาน 
 ๕๖ นายวรชาติ  ศรีไพร 
 ๕๗ นายวรพจน  ประทีปรัตน 
 ๕๘ นายวลัญจกร  ไกรเลิศ 
 ๕๙ นายวัชระ  กุดกุง 
 ๖๐ นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ 
 ๖๑ นายวัฒนาพร  วีระอมรกุล 
 ๖๒ นายวิจารณ  แจงสวาง 
 ๖๓ นายวินัย  วิทยานุกูล 
 ๖๔ จาสิบตํารวจ  วินัย  สายทอง 
 ๖๕ นายวิระ  สวัสดี 
 ๖๖ นายวิโรจน  จิวะรังสรรค 
 ๖๗ นายวีระชัย  อารีรมย 
 ๖๘ นายศักด์ิสิทธิ์  ทิพยเสนา 
 ๖๙ นายศักย  อิสระพงศ 
 ๗๐ นายศาศวัต  วรภากร 

 ๗๑ นายศิระ  กัณหคุณ 
 ๗๒ นายศิลปสิทธิ  สุจริตธรรม 
 ๗๓ นายสธนพล  เถื่อนเหมือน 
 ๗๔ นายสนธยา  ถนอมพลกรัง 
 ๗๕ นายสมชัย  กมลเทพเทวินทร 
 ๗๖ วาที่รอยตรี  สมชาย  จันเทศ 
 ๗๗ นายสมชาย  พุมพวง 
 ๗๘ นายสมนึก  วิจิตสรัตน 
 ๗๙ นายสมบูรณ  เหลาสุนทรียา 
 ๘๐ นายสมยศ  ตันตยาภรณ 
 ๘๑ นายสมศักด์ิ  สุวรรณสุจริต 
 ๘๒ นายสมัคร  สดุดี 
 ๘๓ นายสมัย  บัวขจร 
 ๘๔ นายสันติภพ  สรวมศิริ 
 ๘๕ นายสันธนะ  พรหมมา 
 ๘๖ นายสามารถ  จันทรโคตร 
 ๘๗ นายสายัณห  สายบุญลี 
 ๘๘ นายสิทธิชัย  ประเสริฐศรี 
 ๘๙ นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล 
 ๙๐ นายสุกิตติ  ธนพิทักษ 
 ๙๑ นายสุขวัฒน  สุขสวัสด์ิ 
 ๙๒ นายสุชีพ  พันธุจันทร 
 ๙๓ นายสุทัศน  สุทนักิตระ 
 ๙๔ นายสุเทพ  ลีละตานนท 
 ๙๕ นายสุนันท  กิจพงศธาดา 
 ๙๖ นายสุนันท  ดีทองออน 



 หนา   ๒๗๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๙๗ นายสุพจน  วัฒนสังสุทธิ ์
 ๙๘ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ศิริคง 
 ๙๙ นายสุรศักด์ิ  เขมวัฒน 
 ๑๐๐ นายสุรศักด์ิ  เอกจิตร 
 ๑๐๑ นายสุระศักด์ิ  จ่ันเพิ้ง 
 ๑๐๒ นายองอาจ  มานะกุลอิสสระ 
 ๑๐๓ นายอดิศร  พิทยายน 
 ๑๐๔ นายอมร  วีระพันธุ 
 ๑๐๕ นายอรรถพล  ไชยสุวรรณ 
 ๑๐๖ นายอัครเดช  เจิมศิริ 
 ๑๐๗ นายอุทัย  แสงอินทร 
 ๑๐๘ นายอุเทน  ตัณตรีบูรณ 
 ๑๐๙ นายอุบล  การะเวก 
 ๑๑๐ นางครองสิน  นิติพงศพัฒนะ 
 ๑๑๑ นางจรรยา  สมใจ 
 ๑๑๒ นางฉัตรพร  ราษฎรดุษดี 
 ๑๑๓ นางชุติมา  มุงทอง 
 ๑๑๔ นางสาวซุจิตา  เทวี  ซิงห 
 ๑๑๕ นางสาวณุวรรณา  อนันตกิจไพศาล 
 ๑๑๖ นางดวงดาว  สารสมบัติ 
 ๑๑๗ นางตถิยา  โพธิ์แดง 
 ๑๑๘ นางทัศนีย  อุนออน 
 ๑๑๙ นางทิพอาภา  พรหมชุติมา 
 ๑๒๐ นางธารทิพย  จารุโณปถัมภ 
 ๑๒๑ นางนภา  ศกุนตนาค 
 ๑๒๒ นางสาวนันทิยา  วรุณกาญจน 

 ๑๒๓ นางบัวไข  คนขยัน 
 ๑๒๔ นางสาวบุษบา  ธรรมรักษ 
 ๑๒๕ นางปราณี  เลื่อมประเสริฐ 
 ๑๒๖ นางปยรัตน  กรุสวนสมบัติ 
 ๑๒๗ นางสาวพนิดา  อรุณสกุล 
 ๑๒๘ นางพรทิพย  ยุทธวารีชัย 
 ๑๒๙ นางพรรณิภา  อันประยูร 
 ๑๓๐ นางพรรณี  งามขํา 
 ๑๓๑ นางพูนศรี  กมลเทพเทวินทร 
 ๑๓๒ นางเพ็ญศรี  พิทยาธรเลิศ 
 ๑๓๓ นางเพ็ญศรี  สวัสด์ิกิจ 
 ๑๓๔ นางสาวเพียงใจ  เอี่ยมวรรณะ 
 ๑๓๕ นางสาวภัณทิลา  ศรสิทธิ์ 
 ๑๓๖ นางสาวมณฑา  แสงทอง 
 ๑๓๗ นางมณีวรรณ  หยูหนูสิง 
 ๑๓๘ นางยุภา  วัชรีฤทัย 
 ๑๓๙ นางสาวเยาวลักษณ  ภุชงคชัย 
 ๑๔๐ นางสาวรสวรรณ  ต้ังสุข 
 ๑๔๑ นางรัชดาวัลย  เข่ือนแกว 
 ๑๔๒ นางสาวรัตนา  นิจกาล 
 ๑๔๓ นางลําใย  ศรีแสง 
 ๑๔๔ นางวัชรี  สันติสกุลวงศ 
 ๑๔๕ นางวันเพ็ญ  ทรงวิวัฒน 
 ๑๔๖ นางสาวศิริพร  ศุภวิไล 
 ๑๔๗ นางโศภิต  หลาวเจริญ 
 ๑๔๘ นางสาวสวางศรี  สวางไพร 



 หนา   ๒๘๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๔๙ นางสํารวย  ขันแข็ง 
 ๑๕๐ นางสิริ  เสียงเจริญ 
 ๑๕๑ นางสิริวรรณ  ไชยชนะ 
 ๑๕๒ นางสุกัญญา  สมัครไทย 
 ๑๕๓ นางสุณีย  ชูปรีชา 
 ๑๕๔ นางสุดใจ  ลีลาถาวรชัย 
 ๑๕๕ นางสาวสุดา  กาเดอร 
 ๑๕๖ นางสุทธภา  พงศสุวีรสินธุ 
 ๑๕๗ นางสุนันท  ราชกิจ 
 ๑๕๘ นางสาวสุนันท  องัเกิดโชค 
 ๑๕๙ นางสาวสุพลา  คงสกุล 
 ๑๖๐ นางสาวสุภาณี  เตชะดํารงสิน 
 ๑๖๑ นางสุภาภรณ  ดาวเรือง 
 ๑๖๒ นางสุไลลักษณ  ศรีใจ 
 ๑๖๓ นางสุวรรณา  สีสะอาด 

 ๑๖๔ นางเสริมสง  จอมพงษ 
 ๑๖๕ นางสาวเสาวนีย  ทศภพ 
 ๑๖๖ นางเสาวลักษณ  สุขสันต์ิ 
 ๑๖๗ นางสาวหงษทอง  อภิวงศปญญา 
 ๑๖๘ นางอมรรัตน  โกพลรัตน 
 ๑๖๙ นางสาวอรชร  แกวประสพ 
 ๑๗๐ นางอรชร  ใจประเสริฐ 
 ๑๗๑ นางอรทัย  สิทธิสงวน 
 ๑๗๒ นางอรพิน  ไชยมงคล 
 ๑๗๓ นางอรุณี  พรหมพล 
 ๑๗๔ นางสาวอัจฉรา  เพชรดี 
 ๑๗๕ นางอารี  บุญออน 
 ๑๗๖ นางอําพัน  รุงแจง 
 ๑๗๗ นางอุไร  แสนธรรม

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑ นายจรัญ  ณ  นาน 
 ๒ นายจรัญ  สกุลพันธุ 
 ๓ นายจําลอง  มาบํารุง 
 ๔ นายจําลอง  สโมทัย 
 ๕ นายเจริญ  ตันติสุโชติ 
 ๖ นายฉัตรชัย  ทองแปน 
 ๗ นายฉัตรณรงค  อุตสาหกุล 
 ๘ นายชัยรัตน  ประเสริฐศรี 
 ๙ นายชาญยุทธ  รัตนพัลลภ 
 ๑๐ นายชิด  อินออน 

 ๑๑ นายเชิงชาย  ภักดีบุตร 
 ๑๒ นายไชโย  ฤทธิรงค 
 ๑๓ นายณรงค  ลิลาวดี 
 ๑๔ นายณัฐวัฒน  ออนสุวรรณ 
 ๑๕ นายดําริ  วชิโรดม 
 ๑๖ นายเดชา  สุวรรณศรี 
 ๑๗ นายทรงชัย  โรหิตะชาติ 
 ๑๘ นายทวี  บอแกว 
 ๑๙ นายทองหลอ  เนียมกุญชร 
 ๒๐ นายธวัช  ชัยธิมา 



 หนา   ๒๘๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๑ นายธวัชชัย  สหชาติมานพ 
 ๒๒ นายนคร  คําวงศ 
 ๒๓ นายนรชัย  ภมะราภา 
 ๒๔ นายนริศร  อินทกูล 
 ๒๕ นายนิติพล  รัตนะธํารงพรรณ 
 ๒๖ นายนุชิต  อาทิตยโสภา 
 ๒๗ นายบัญชา  สุขเขียว 
 ๒๘ นายประชัญ  บุญสูง 
 ๒๙ นายประพนธ  ศศิเจริญรัตน 
 ๓๐ นายปรีชา  ดวงบุญมา 
 ๓๑ นายปยะรักษ  นวลโคกสูง 
 ๓๒ นายปโยรส  นิจจะ 
 ๓๓ นายพิศิษฐ  แถวทองคํา 
 ๓๔ นายภากุละ  อาวัชนากร 
 ๓๕ นายมงคล  รอดจากทุกข 
 ๓๖ นายมาโนช  จุติพรประสิทธิ์ 
 ๓๗ นายมีสิทธิ์  ใจหาว 
 ๓๘ นายเมธี  หะรังศรี 
 ๓๙ นายรังสรรค  จันทอง 
 ๔๐ นายวรพจน  เอี่ยมรักษา 
 ๔๑ นายวิมล  รติวัฒน 
 ๔๒ นายวีรชัย  กิตติวัจนสกุล 
 ๔๓ นายวีรชัย  คัมภีรพงศ 
 ๔๔ นายศุภเดช  เหล็กชูชาติ 
 ๔๕ นายสมเกียรติ  อินทรคํา 
 ๔๖ นายสมคิด  ผานุการณ 

 ๔๗ นายสมชาย  ประสมสิน 
 ๔๘ นายสมชาย  สายเจริญ 
 ๔๙ นายสมบูรณ  เกยจอหอ 
 ๕๐ นายสมศักด์ิ  คงเพชร 
 ๕๑ นายสมาน  เปยมประวัติ 
 ๕๒ นายสัลเลข  คําใจ 
 ๕๓ นายสุขชัย  เมธาวิกูล 
 ๕๔ นายสุขสันต  บุญโทแสง 
 ๕๕ นายสุรพล  ชนไธสง 
 ๕๖ นายอดุลย  พยุหะ 
 ๕๗ นายอภิชาติ  มั่นศิลป 
 ๕๘ นายอรัญ  ชุนนะวรรณ 
 ๕๙ นายออน  คํานนัท 
 ๖๐ นายอานนท  มูลปอม 
 ๖๑ นายอุดม  จีนกูล 
 ๖๒ นางกรรณิการ  เย็นทรวง 
 ๖๓ นางกานดา  จันทวัฒน 
 ๖๔ นางสาวงามพิศ  แกวประดิษฐ 
 ๖๕ นางจารุณี  เสรีวัฒน 
 ๖๖ นางจิตรลดา  หิรัญพต 
 ๖๗ นางดุษณีย  เหียงมณี 
 ๖๘ นางเตือนจิตต  รุจิระชุณห 
 ๖๙ นางทวีวรรณ  โตทาโรง 
 ๗๐ นางนงลักษณ  กุลเที่ยง 
 ๗๑ นางนันทวัน  อุนาพรหม 
 ๗๒ นางนุศรา  ศีลธร 



 หนา   ๒๘๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๗๓ นางบุญรอด  โพชะเรือง 
 ๗๔ นางเบญจพร  ปุณกะบุตร 
 ๗๕ นางประพิศ  พุทธคุยะนาถ 
 ๗๖ นางประภัสสร  นวมพิพัฒน 
 ๗๗ นางปราณี  รอดออง 
 ๗๘ นางผกามาส  แกวคงทน 
 ๗๙ นางพงา  เพทายบรรลือ 
 ๘๐ นางพรรณพิมล  ไพฑูรยรัตนชัย 
 ๘๑ นางพรรณี  อั้งสกุล 
 ๘๒ นางพิมลพรรณ  มะโนแสน 
 ๘๓ นางเพ็ญจิต  สุวลักษณ 
 ๘๔ นางสาวเพ็ญฉาย  นิติเรืองจรัส 
 ๘๕ นางเพ็ญศรี  สุขเกษม 
 ๘๖ นางสาวมาลัย  ขัตพันธุ 
 ๘๗ นางรวีวรรณ  จันทรวงษ 
 ๘๘ นางวรนาถ  กาวิละ 
 ๘๙ นางวรรณวดี  เพชรรัตน 
 ๙๐ นางวรรณา  ปตะนีละวัต 
 ๙๑ นางวรรณี  อัศวดารากร 

 ๙๒ นางวันเพ็ญ  วรานุกูลวัฒน 
 ๙๓ นางวาสนา  พิงคารักษ 
 ๙๔ นางวาสนา  วปนานนท 
 ๙๕ นางสาววิบูลยจันทร  แสดงหาญ 
 ๙๖ นางวีรุทัย  มาเจริญ 
 ๙๗ นางศจี  ไพโรจนศักด์ิ 
 ๙๘ นางสาวศรีพงษ  เจียมประสิทธิ์ 
 ๙๙ นางศิริพรรณี  บุณยมาลิก 
 ๑๐๐ นางสมศรี  เงายุธากร 
 ๑๐๑ นางสุจิตรา  พรมประสิทธิ์ 
 ๑๐๒ นางสุภา  อังศุธนมาล ี
 ๑๐๓ นางสุภาพร  ไตรวิจิตรคุณ 
 ๑๐๔ นางสุภาพร  สวยรูป 
 ๑๐๕ นางสุรีรัตน  วุฒิกรวาที 
 ๑๐๖ นางสาวสุวัฒนา  กอนคํา 
 ๑๐๗ นางเสาวลักษณ  ดีมั่น 
 ๑๐๘ นางอัมพร  สังขชวย 
 ๑๐๙ นางอารียา  โลณะปาลวงษ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ๑ นายการุณย  บุญชูชวย 
 ๒ นายกําธร  เพ็งลี 
 ๓ นายเขตโสภณ  หิรัญลักษณ 
 ๔ นายคูณศักด์ิ  กุฎีศรี 
 ๕ นายจรงค  เสมดี 
 ๖ นายจํารูญ  ใจเฉ่ือย 

 ๗ นายจิรายุ  เขาแกว 
 ๘ นายเฉลิมชัย  เรืองนนท 
 ๙ นายชัชวาลย  วิไลวงษ 
 ๑๐ นายชัยฤทธิ์  วงศพุฒ 
 ๑๑ นายเชตวัน  อนนัตสมบูรณ 
 ๑๒ นายณัฐพร  ชนะสงคราม 



 หนา   ๒๘๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๓ นายถวัลย  วงศชนะ 
 ๑๔ นายทองอยู  เต็งศิริมงคล 
 ๑๕ นายธีรกุล  วัฒนกูล 
 ๑๖ นายนนทัช  ไชยทอง 
 ๑๗ นายนพดล  คํามุงคุล 
 ๑๘ นายประทีป  ฉัตรอุทัย 
 ๑๙ นายประพนธ  เอี่ยมสุนทร 
 ๒๐ นายประยูร  นวลจรรยา 
 ๒๑ นายประสงค  ไชยออนแกว 
 ๒๒ นายปรีชา  รณรงค 
 ๒๓ นายเผด็จ  อัมพันธุ 
 ๒๔ นายพนภัย  วิไลรัตน 
 ๒๕ นายไพรัช  จันทรา 
 ๒๖ นายมเหศวร  ภักดีคง 
 ๒๗ นายเมตตา  พานิช 
 ๒๘ นายรฐนนท  วิเชียรรักษ 
 ๒๙ นายวัชรินทร  วัฒนเดช 
 ๓๐ นายวิทยา  ศุกระศร 
 ๓๑ นายวิศิษฎศักด์ิ  อาจหาญ 
 ๓๒ นายวิสิษฐ  ตันศิริ 
 ๓๓ นายสกล  มาฆะบูชา 
 ๓๔ นายสมาน  แสงอุไร 
 ๓๕ นายสมภูม  พูลเพิ่มทรัพย 
 ๓๖ นายสันติ  ศิระวงษ 
 ๓๗ นายสาธิต  แสงนิล 
 ๓๘ นายสุชาติ  ตรีสัตยพันธ 

 ๓๙ นายสุเทพ  กาญบุตร 
 ๔๐ นายสุรพล  พันธุหวยพงษ 
 ๔๑ นายสุรพล  ศราทธทัต 
 ๔๒ นายเสริมศักด์ิ  โควานนท 
 ๔๓ นายเสถียร  เขงวา 
 ๔๔ นายเสนอ  เกิดเอียง 
 ๔๕ นายอภิชาติ  กําธรเกียรติ 
 ๔๖ นายอภิชาติ  ดุละลัมพะ 
 ๔๗ นายอุดม  จันทรตรี 
 ๔๘ นางเกษร  พงศยมัด 
 ๔๙ นางสาวเจียดทอง  ศรีประเวศ 
 ๕๐ นางชัญญาทิพพ  จงคิด 
 ๕๑ นางณัฐฉัตร  วรภักด์ิ 
 ๕๒ นางเทียนทอง  แกวบุญเรือง 
 ๕๓ นางนภาพร  ทองสุข 
 ๕๔ นางนิตยา  วิเชียรรักษ 
 ๕๕ นางสาวปริยาตร  ซาลิมี 
 ๕๖ นางปรียา  แสงนาค 
 ๕๗ นางเปรมจิตร  ทรัพยสิน 
 ๕๘ นางพัชราภรณ  วัฒนธรรมรักษ 
 ๕๙ นางรัตนา  สังขวรรณะ 
 ๖๐ นางวนิดา  วานิช 
 ๖๑ นางวิภา  เงินสุข 
 ๖๒ นางศรินทรวรรณ  เจริญผล 
 ๖๓ นางศันสนีย  ศรีศุกรี 
 ๖๔ นางสาวสมหมาย  ปรีชาศิลป 



 หนา   ๒๘๔ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๖๕ นางสุพรรณ  มั่นศักด์ิ 
 ๖๖ นางโสมวดี  ทองสมบัติ 

 ๖๗ นางอุรชา  สุจริต 

กรมที่ดิน 
 ๑ นายกองภัค  จําปาวัลย 
 ๒ นายกอเดช  เกปน 
 ๓ วาที่รอยตรี  กําธร  บํารุงศิลป 
 ๔ นายกิตติชัย  โชติทิฆัมพร 
 ๕ นายกุศล  วงศกําแหง 
 ๖ นายเกษม  ศรีเจริญ 
 ๗ นายเกษมศักด์ิ  ปนมณ ี
 ๘ นายครรชิต  จวบความสุข 
 ๙ นายคําผัน  วังเอก 
 ๑๐ นายจรัส  พงศจันทรเสถียร 
 ๑๑ นายจรูญ  ลองสุวรรณ 
 ๑๒ นายจักรกฤช  สุชินศักด์ิ 
 ๑๓ นายจําเริญ  นิ่มนนท 
 ๑๔ นายจิณณวัตร  ฉิมเรือง 
 ๑๕ นายจิตรกร  สุวรรณรัตน 
 ๑๖ นายจุมพล  ยุทธวงศ 
 ๑๗ นายเจะลําลี  ลาเตะ 
 ๑๘ นายฉลาด  ทํานุพรพันธ 
 ๑๙ นายเฉลิมชัย  นอยวานิช 
 ๒๐ นายชลวิทย  เทพาศักด์ิ 
 ๒๑ นายชลิต  เรืองเดช 
 ๒๒ นายชวลิต  ผิวศิริ 
 ๒๓ นายชัยณรงค  พรหมเทพ 

 ๒๔ นายชัยยุทธ  ตูทองคํา 
 ๒๕ นายชัยยุทธ  พันธศุักด์ิ 
 ๒๖ นายชัยลักษณ  กังวาล 
 ๒๗ นายชัยวัฒน  ก่ิงตระการ 
 ๒๘ นายชัยวัฒน  สิโนทก 
 ๒๙ นายชัยวัฒน  อศัวะมหาศักดา 
 ๓๐ นายชาญชัย  เธียรวรรณ 
 ๓๑ นายชาญยุทธ  ประเสริฐสิน 
 ๓๒ นายชาติชาย  คุมพะเนียด 
 ๓๓ นายชูเกียรติ  ชนะเอกมงคล 
 ๓๔ นายชูชาติ  มหาดิลก 
 ๓๕ นายชูชาติ  องควัฒนเกษม 
 ๓๖ นายชูศักด์ิ  ศรีอนุชิต 
 ๓๗ นายเชาวลิต  อาสนสุวรรณ 
 ๓๘ นายเชี่ยวชาญชัย  ทองอราม 
 ๓๙ นายณภัทร  ลีลาชัย 
 ๔๐ นายณัฐวุฒิ  พงศนภา 
 ๔๑ นายดิเรก  นามมีชัย 
 ๔๒ นายเดชา  ธีระสรรพวิทยา 
 ๔๓ นายถาวร  โพธิ์ทอง 
 ๔๔ นายทรงกลด  พจนอรรถกร 
 ๔๕ นายทรงพล  พรหมสวางศิลป 
 ๔๖ นายทวี  รังสิโยภาส 



 หนา   ๒๘๕ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๔๗ นายทวีเกียรติ  บรรจงราชเสนา  ณ  อยุธยา 
 ๔๘ นายทศพล  ลัดดากลม 
 ๔๙ นายทองดี  ชูพงษ 
 ๕๐ นายเทอดศักด์ิ  เอื้อพูนผล 
 ๕๑ นายโทณะ  ทรงธรรมวัตร 
 ๕๒ นายธนธัช  จาติกานนท 
 ๕๓ นายธนู  บุญเลศิ 
 ๕๔ นายธีระศักด์ิ  การิกาญจน 
 ๕๕ นายนิคม  สุขจินดา 
 ๕๖ นายบรรจง  ทิพยจันทร 
 ๕๗ นายบรรจบ  สายทองอินทร 
 ๕๘ นายบัญชา  ศรีนาคคํา 
 ๕๙ นายบําเหน็จ  วิริยะสุนทร 
 ๖๐ นายบุญทวี  กันตะศรี 
 ๖๑ นายบุญธรรม  เลาะไธสง 
 ๖๒ นายบุญสง  ทองบัวศิริไล 
 ๖๓ นายบุญสง  ทองเพิ่ม 
 ๖๔ นายประกอบ  ชั้นกลาง 
 ๖๕ นายประจวบ  ชาวนา 
 ๖๖ นายประทีป  ขันทอง 
 ๖๗ นายประพนธ  ฤทธิโชติ 
 ๖๘ นายประมุกข  แสงรัตนโอภาส 
 ๖๙ นายประยูร  เวนัย 
 ๗๐ นายประสิทธิ์  วัดเอก 
 ๗๑ นายปราโมทย  จันทรเหลี่ยม 

 ๗๒ นายปราสาท  เกษอมรวัฒนา 
 ๗๓ นายปรีชา  ฉิมเรศ 
 ๗๔ นายปรีชา  มาทิพย 
 ๗๕ นายปรีชา  ยมพุก 
 ๗๖ นายปญญา  ชูอําไพ 
 ๗๗ นายปญญา  ตันเงิน 
 ๗๘ นายปญญา  บุญญสิริกูล 
 ๗๙ นายพงษเทพ  สงวนพงษ 
 ๘๐ นายพยนต  ทองประกอบ 
 ๘๑ นายพรลัพภ  อุไรรัตน 
 ๘๒ นายพรอมทรัพย  เมฆมงคล 
 ๘๓ นายพินิจ  สุทธิวรรณา 
 ๘๔ นายพิภพ  เถื่อนสุริยะ 
 ๘๕ นายพิมล  แสงมุณ ี
 ๘๖ นายพูมเกียรติ  ภูมิสุวรรณ 
 ๘๗ นายไพเราะ  สีสวย 
 ๘๘ นายภาณุวัชร  มาสุข 
 ๘๙ นายภาณุวัตร  สุทธิสวาท 
 ๙๐ นายภิญโญ  จันทะสีลา 
 ๙๑ นายภิญโญ  หิตโกเมท 
 ๙๒ นายมงคล  แตงเส็ง 
 ๙๓ นายมลศักด์ิ  จงรักษ 
 ๙๔ นายมานนท  ศรีคําดี 
 ๙๕ นายมาโนช  สุตัญต้ังใจ 
 ๙๖ นายมามะ  ดอเลาะ 



 หนา   ๒๘๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๙๗ นายมามะ  ยะเอะ 
 ๙๘ นายเมฆิน  เย็นมาก 
 ๙๙ นายยุทธ  แสงรุงเรือง 
 ๑๐๐ นายยุทธชัย  พันธุวัฒนา 
 ๑๐๑ นายยุทธชัย  วรวิบูลย 
 ๑๐๒ นายยุทธศักด์ิ  เอี่ยมสากล 
 ๑๐๓ นายรัฐพล  กิจโกศล 
 ๑๐๔ นายเรวัต  สุวรรณรัตน 
 ๑๐๕ นายวรวุฒิ  ตันติภาสวศิน 
 ๑๐๖ นายวรวุธ  จิรวุฒวิรวงษ 
 ๑๐๗ นายวริทธิ์  คงนคร 
 ๑๐๘ นายวัชรชัย  สุจริตพิทักษ 
 ๑๐๙ นายวันชัย  ตันนเิวชยันต 
 ๑๑๐ นายวิชัย  ธิรางกูรรัตต 
 ๑๑๑ นายวิชาญ  สุวรรณรัตน 
 ๑๑๒ นายวิเชียร  กิจทวีพานิชย 
 ๑๑๓ นายวิฑูร  ครองธานินทร 
 ๑๑๔ นายวิฑูรย  ประยูรสวัสด์ิเดช 
 ๑๑๕ นายวิรัตน  บายใจบาน 
 ๑๑๖ นายวิรัตน  วุฒิสาร 
 ๑๑๗ นายวิรัตน  สายลิ่ม 
 ๑๑๘ นายวิรุฬชัย  ชํานาญราช 
 ๑๑๙ นายวิวัฒนชัย  เลี่ยมสกุล 
 ๑๒๐ นายวิศิษฎ  ถาวรวงษ 
 ๑๒๑ นายวิศิษฐ  ขอผดุง 
 ๑๒๒ นายวีรเทพ  ดานุรักษ 

 ๑๒๓ นายวีรวุฒิ  แคลวภัยพาล 
 ๑๒๔ นายวีระพงศ  เพียรพานิช 
 ๑๒๕ นายวุฒิพงษ  บุญรักษ 
 ๑๒๖ นายศิระ  ศรีชุณหเดช 
 ๑๒๗ นายศิริชัย  ทวีชนม 
 ๑๒๘ นายศิริพงษ  สรสิทธิ์ 
 ๑๒๙ นายศุภชัย  ศรีวิบูลยรัตน 
 ๑๓๐ นายศุภวัชร  ศักดา 
 ๑๓๑ นายสนอง  ทัพชัย 
 ๑๓๒ นายสมเกียรติ  วัฒนวงศสกุล 
 ๑๓๓ นายสมเกียรติ  แสงรุง 
 ๑๓๔ นายสมควร  สุขแกว 
 ๑๓๕ นายสมคิด  ตระกูลไทย 
 ๑๓๖ นายสมชาย  พรหมชวย 
 ๑๓๗ นายสมชาย  พรหมหมื่นไวย 
 ๑๓๘ นายสมเดช  ฮัยวงษ 
 ๑๓๙ นายสมบูรณ  มูสิกะเจริญ 
 ๑๔๐ นายสมบูรณ  สวางกิจวัฒนา 
 ๑๔๑ นายสมพงษ  เฮงสุวรรณ 
 ๑๔๒ นายสมศักด์ิ  จงรวมกลาง 
 ๑๔๓ นายสมศักด์ิ  นุกูลเอื้ออํารุง 
 ๑๔๔ นายสมศักด์ิ  เผื่อนนอย 
 ๑๔๕ นายสมศักด์ิ  โรจนพุทธิกุล 
 ๑๔๖ นายสยามยงค  ทะขัติ 
 ๑๔๗ นายสังคม  ทางธรรม 
 ๑๔๘ นายสันติ  เบญจศานต 



 หนา   ๒๘๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๔๙ นายสันติชัย  สุขย่ิง 
 ๑๕๐ นายสัมภาชน  จิตตประเสริฐ 
 ๑๕๑ นายสากล  พลเสน 
 ๑๕๒ นายสาธิต  เจียมพานทอง 
 ๑๕๓ นายสาโรช  จันทรเกษมพร 
 ๑๕๔ นายสาโรช  นุมสรอย 
 ๑๕๕ นายสิน  ชุมนิรัตน 
 ๑๕๖ นายสุกิจจา  สุขเกษม 
 ๑๕๗ นายสุขุม  เรืองทอง 
 ๑๕๘ นายสุจิต  จงประเสริฐ 
 ๑๕๙ นายสุทัศน  สมศรีม ี
 ๑๖๐ นายสุธรรม  หนูงาม 
 ๑๖๑ นายสุพัฒน  ธิยารักษ 
 ๑๖๒ นายสุพิชญ  มีสุวรรณ 
 ๑๖๓ นายสุรชัย  บูรณศีลสุนทร 
 ๑๖๔ นายสุรเชษฐ  เหล็กกลา 
 ๑๖๕ นายสุรเชษฐ  อัจฉริยพันธกุล 
 ๑๖๖ นายสุรัตน  ไตรศิริเวทวัฒน 
 ๑๖๗ นายสุรินทร  เหลาเกษมสุขวงศ 
 ๑๖๘ นายเสรี  เลิศปรัชญากุล 
 ๑๖๙ นายโสภณ  แกวน้ํา 
 ๑๗๐ นายหลัก  วงศหาญกุล 
 ๑๗๑ นายอดุลย  บุญสม 
 ๑๗๒ นายอนันต  นวลวัฒน 
 ๑๗๓ นายอภิชาติ  มุสิกไชย 
 ๑๗๔ นายอภิบาล  ไมตรี 

 ๑๗๕ นายอาจิณ  ศรีรักษ 
 ๑๗๖ นายอํานาจ  หลอชัยวัฒนา 
 ๑๗๗ นายอําพล  อิ่มแกว 
 ๑๗๘ นายเอกกมล  มวงสมมุข 
 ๑๗๙ นายเอกชัย  แกวมชีัย 
 ๑๘๐ นางกนกกร  กลั่นหอม 
 ๑๘๑ นางกรุณา  กันธจันทร 
 ๑๘๒ นางกาญจนา  วงศวีระชัย 
 ๑๘๓ นางกานดา  สายสุนทร 
 ๑๘๔ นางสาวคมทอง  ระกิติ 
 ๑๘๕ นางสาวจันทนา  ยาปนเวช 
 ๑๘๖ นางจันทราทิพย  พานาดา 
 ๑๘๗ นางจันทราวรรณ  สุขเปยม 
 ๑๘๘ นางสาวจิตรา  จิตประสิทธิ์ 
 ๑๘๙ นางจุฑามาศ  โตเหมือน 
 ๑๙๐ นางจุรีย  ยังรอต 
 ๑๙๑ นางจุลพรรณ  ทริยะ 
 ๑๙๒ นางฉวีวรรณ  บุญเลิศ 
 ๑๙๓ นางฉัฐรพี  ทองเจริญ 
 ๑๙๔ นางสาวชื่นจิตต  โพธิ์อบ 
 ๑๙๕ นางฐิติรัตน  เพ็ชรพล 
 ๑๙๖ นางดวงกมล  นาคเกษม 
 ๑๙๗ นางทรงศรี  ดอนจันทรโคตร 
 ๑๙๘ นางทรงศรี  วัฒนวิกยกิจ 
 ๑๙๙ นางทองสุข  ศิริโสม 
 ๒๐๐ นางทิพยสุริน  กาบคํา 



 หนา   ๒๘๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๐๑ นางทิพวรรณ  วงษสนิท 
 ๒๐๒ นางธนา  แมนญาติ 
 ๒๐๓ นางธัญญนัท  ศฤงฆานนท 
 ๒๐๔ นางธิชา  คงโพธิ์ 
 ๒๐๕ นางนงลักษณ  อัครกุล 
 ๒๐๖ นางนนทศรี  บุญยอย 
 ๒๐๗ นางนภาพร  ศรีมงคล 
 ๒๐๘ นางนัทธกัญญ  คลังทรัพย 
 ๒๐๙ นางนันทิยา  นลิศรี 
 ๒๑๐ นางนารี  มานะกิจ 
 ๒๑๑ นางนิตยา  บุญชูวงศ 
 ๒๑๒ นางนิตยา  อิงคนินันท 
 ๒๑๓ นางนิภา  บดิกาญจน 
 ๒๑๔ นางสาวนิภา  สงเสริมสกุล 
 ๒๑๕ นางนิภา  สุธาวา 
 ๒๑๖ นางนิภารัตน  สุขะวัธนกุล 
 ๒๑๗ นางนุชพร  ประเสริฐศรี 
 ๒๑๘ นางเนืองนิตย  ถนอมสนิรัตน 
 ๒๑๙ นางบังอร  คชสีห 
 ๒๒๐ นางบุญญิสา  ถมตะคุ 
 ๒๒๑ นางบุญเรือน  อุทัยผล 
 ๒๒๒ นางเบญจมา  ครุตรารักษ 
 ๒๒๓ นางสาวประไพ  ผลโยธิน 
 ๒๒๔ นางประไพ  ล่ิมเฮา 
 ๒๒๕ นางสาวประภาศรี  แกวทับ 
 ๒๒๖ นางสาวปราณี  คําผองศรี 

 ๒๒๗ นางปราณี  ไทยเจริญ 
 ๒๒๘ นางปทมพร  วิริยะสุนทร 
 ๒๒๙ นางปทมา  เฉลิมศรี 
 ๒๓๐ นางผกา  ราศรี 
 ๒๓๑ นางสาวผกาวรรณ  คงศิลลา 
 ๒๓๒ นางผุสดี  รุงรัศมี 
 ๒๓๓ นางสาวพรทิพย  เสียงแจว 
 ๒๓๔ นางพรนภัส  วิชัยธรรม 
 ๒๓๕ นางพรพรรณ  เลิศอาภานนท 
 ๒๓๖ นางสาวพรพรรณ  ศิริลัทพร 
 ๒๓๗ นางสาวพรพรรณ  หวังสิทธิเดช 
 ๒๓๘ นางสาวพรพรรณ  ธีระชัย 
 ๒๓๙ นางพรพิมล  โรจนประดิษฐ 
 ๒๔๐ นางสาวพรศรี  สุดโต 
 ๒๔๑ นางพรสิริ  ศิริสวัสด์ิ 
 ๒๔๒ นางพัชรี  คําภู 
 ๒๔๓ นางพินทอง  วัณณโอฬาร 
 ๒๔๔ นางพิพาภรณ  รวิพลศาตนันท 
 ๒๔๕ นางสาวเพ็ญแข  คงเสมา 
 ๒๔๖ นางเพ็ญพิมล  มั่นกิจ 
 ๒๔๗ นางเพิ่มสุข  ถาวรสุข 
 ๒๔๘ นางภัทรภร  จันทรเกษมพร 
 ๒๔๙ นางภารุณี  สังขานวม 
 ๒๕๐ นางมนตนัทธ  เกปน 
 ๒๕๑ นางมนทิราลัย  ประทุมวงศ 
 ๒๕๒ นางมะลิวรรณ  ขาวเมืองนอย 



 หนา   ๒๘๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๕๓ นางมุกดา  เจนจิต 
 ๒๕๔ นางยุพร  อารียรักษากุล 
 ๒๕๕ นางเยาวดี  โรจนสุวรรณ 
 ๒๕๖ นางเยาวภา  มารอด 
 ๒๕๗ นางระวิวรรณ  เสถียรมาศ 
 ๒๕๘ นางรัชนี  ศรีงามเมือง 
 ๒๕๙ นางรัตติกร  จันทรศิริ 
 ๒๖๐ นางรัตนาภรณ  สําแดง 
 ๒๖๑ นางรําไพ  จันทะสีลา 
 ๒๖๒ นางเรณู  การเดช 
 ๒๖๓ นางเรณู  ไกรแกว 
 ๒๖๔ นางเรณู  พรไพบูลย 
 ๒๖๕ นางลัดดาวัลย  กลับเนียม 
 ๒๖๖ นางลาวัณย  รัตนรักษ 
 ๒๖๗ นางวงศทิพย  เชิงทอง 
 ๒๖๘ นางสาววนิดา  แกวสมัย 
 ๒๖๙ นางวรรณพร  เลิศสิริกุล 
 ๒๗๐ นางสาววรรณวิมล  สุนทรสุต 
 ๒๗๑ นางวรรณี  ทองมานะเสถียร 
 ๒๗๒ นางวรรณี  วัฒโนภาศ 
 ๒๗๓ นางวราภรณ  กุศลธรรมรัตน 
 ๒๗๔ นางวราภรณ  ทรงศลิป 
 ๒๗๕ นางวราภรณ  อุดมผล 
 ๒๗๖ นางวลัยรัตน  ทองนพคุณ 
 ๒๗๗ นางวลี  ปานเจริญ 
 ๒๗๘ นางวัลภา  สุนทรธีระศาสตร 

 ๒๗๙ นางวาสนา  กฤษณสุวรรณ 
 ๒๘๐ นางวาสนา  จันสายทอง 
 ๒๘๑ นางวิมลศรี  ศรีพระนาม 
 ๒๘๒ นางสาววิลาวรรณ  นพรัตน 
 ๒๘๓ นางสาววิไลรัตน  ชางประดิษฐ 
 ๒๘๔ นางสาววีณา  บัณฑูรรังษี 
 ๒๘๕ นางศริยา  กรกมล 
 ๒๘๖ นางศรีธารา  พวงคํา 
 ๒๘๗ นางศรีเพ็ชร  เทิ่งขุนทด 
 ๒๘๘ นางศรีไพบูลย  เถกิงศรี 
 ๒๘๙ นางสาวศรีวัลลา  ราชบุรุษ 
 ๒๙๐ นางศรีสุดา  ขจรภัย 
 ๒๙๑ นางศิริกาญจน  เจนการศึก 
 ๒๙๒ นางศิริพร  เมืองถ้ํา 
 ๒๙๓ นางโศภิษฐ  อินทรออง 
 ๒๙๔ นางษมาภรณ  ชื่นอุไทย 
 ๒๙๕ นางสาวสมถวลิ  ไลสุวรรณ 
 ๒๙๖ นางสาวสมทรง  ภิริสมบูรณ 
 ๒๙๗ นางสมประดี  บุญแกว 
 ๒๙๘ นางสาวสมพรพรรณ  ต้ังธราธร 
 ๒๙๙ นางสมศรี  เทพทมิ 
 ๓๐๐ นางสาวสมศรี  ประทุมเมฆ 
 ๓๐๑ นางสายใจ  ยุกตานนท 
 ๓๐๒ นางสาลินี  วรรณภิรมย 
 ๓๐๓ นางสุขสวัสด์ิ  กุมสุระ 
 ๓๐๔ นางสาวสุชาดา  มนัสโสภี 



 หนา   ๒๙๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๓๐๕ นางสุทธิรัตน  เสพยธรรม 
 ๓๐๖ นางสาวสุทธิลักษณ  กฤดานรากรณ 
 ๓๐๗ นางสาวสุธรรมมา  สรรพอาษา 
 ๓๐๘ นางสุนันทา  สนทนา 
 ๓๐๙ นางสุพร  ชัยสุนทร 
 ๓๑๐ นางสุพรรณพร  อุดมเดช 
 ๓๑๑ นางสุพรรณี  สําราญเริง 
 ๓๑๒ นางสุพัตรา  ประพาฬพงศพันธ 
 ๓๑๓ นางสุพัตรา  โพธิ์ปฐม 
 ๓๑๔ นางสาวสุภา  สงาไพบูลย 
 ๓๑๕ นางสุภาณินี  อุสาหะ 
 ๓๑๖ นางสาวสุภาพิมพ  สิงหพันธุ 
 ๓๑๗ นางสาวสุมาลี  แสงสุวรรณกุล 
 ๓๑๘ นางสาวสุมิตรา  ล้ิมเจริญสุข 
 ๓๑๙ นางสาวสุรางค  กลั่นการบุญ 
 ๓๒๐ นางสุรีย  เพ็ชรสน 
 ๓๒๑ นางสุวรรณา  พูลทรัพย 
 ๓๒๒ นางสาวสุวัฒนา  การสมจิตร 
 ๓๒๓ นางสาวเสาวณี  สุขเจริญคิว 

 ๓๒๔ นางอมรรัตน  มีแดง 
 ๓๒๕ นางสาวอรทัย  กลิ่นสุคนธ 
 ๓๒๖ นางสาวอัจฉรา  สันติปรีชาจิตต 
 ๓๒๗ นางอัจฉรา  เอี่ยมสากล 
 ๓๒๘ นางอัญชนา  มั่งม ี
 ๓๒๙ นางสาวอัญชลี  มีเสถียร 
 ๓๓๐ นางอัมพร  วงษหนองหวา 
 ๓๓๑ นางอาภา  เศรษฐมาก 
 ๓๓๒ นางอารียา  ประจันตะเสน 
 ๓๓๓ นางอําไพ  โยธาจักร 
 ๓๓๔ นางอุทัยวรรณ  คูชัมภู 
 ๓๓๕ นางอุทัยวรรณ  ทิพยเนตร 
 ๓๓๖ นางอุทุมพร  นารัตน 
 ๓๓๗ นางอุบล  มิ่งเมือง 
 ๓๓๘ นางอุรุยา  วีรีรัตน 
 ๓๓๙ นางอุไรวรรณ  กองกังวาล 
 ๓๔๐ นางอุไรวรรณ  หวลมานพ 
 ๓๔๑ นางอุษณีย  เขียวยะสิทธิ์ 

กรมการพัฒนาชุมชน 
 ๑ นายกร  ปจดี 
 ๒ นายกสิณ  นวลโคกสูง 
 ๓ นายกอบกิจ  พิศสุวรรณ 
 ๔ นายกัณหา  กางบุญเรือง 
 ๕ นายกัลปพฤกษ  ผดุงพงษ 
 ๖ นายกําธร  ธิฉลาด 

 ๗ นายกิตติ  ชิตกุล 
 ๘ นายเกรียงศักด์ิ  วงศจันทรมณี 
 ๙ นายเกษมสุข  คงสุข 
 ๑๐ นายโกศล  ชูดวง 
 ๑๑ นายไกรวัลย  นวกุลกานต 
 ๑๒ นายขรรคชัย  จันทรงาม 



 หนา   ๒๙๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๓ นายคงศักด์ิ  คงแขม 
 ๑๔ นายคณิต  วรพุฒ 
 ๑๕ นายคณิศร  สังวรดี 
 ๑๖ นายคําไพ  นามนนท 
 ๑๗ นายจรัญ  คําสุวรรณ 
 ๑๘ นายจรูญ  อินทนาศักด์ิ 
 ๑๙ นายจารึก  บุญยัง 
 ๒๐ นายจารุพัฒน  ศรีวิริยะ 
 ๒๑ นายจิระศักด์ิ  รุจิรกาล 
 ๒๒ นายเจริญ  ปญญาเรือง 
 ๒๓ นายฉลอง  รักษกุล 
 ๒๔ นายเฉลิม  ขีดลอง 
 ๒๕ นายชรินทร  อาสาวดีรส 
 ๒๖ นายชัยรัตน  ศรีโมรา 
 ๒๗ นายชัยสิทธิ์  ศรีกงพาน 
 ๒๘ นายชาญชัย  ศัลยคุปต 
 ๒๙ นายชาตรี  ลักษณาวงษ 
 ๓๐ นายชาตรี  สิทธิศักด์ิ 
 ๓๑ นายชาติชาย  มีเกิดมูล 
 ๓๒ นายชุมพล  ผองแผว 
 ๓๓ นายชูชาติ  เอี่ยมวิจิตร 
 ๓๔ นายเชวงศักด์ิ  บุญประเสริฐ 
 ๓๕ นายเชิดชัย  นาคะอินทร 
 ๓๖ นายเชี่ยวชล  ธรรมพิทักษกุล 
 ๓๗ นายเชี่ยวชาญ  ออนหวาน 
 ๓๘ นายณรงค  ดีรักษา 

 ๓๙ นายณิชศพล  ศรีปญญา 
 ๔๐ นายดนู  บุญพิพัฒนาพงศ 
 ๔๑ นายดําเนิน  สุขสถาน 
 ๔๒ นายเดชา  เลขาภิสิทธิ์ 
 ๔๓ นายถวิล  ทิพยมณ ี
 ๔๔ นายถวิล  ปนศักด์ิ 
 ๔๕ นายถาวร  ทองทา 
 ๔๖ นายถาวร  อาจารีพิพัฒน 
 ๔๗ นายทนง  บุรีรักษ 
 ๔๘ นายทนงศักด์ิ  สุภาพกุล 
 ๔๙ นายทรงยศ  ทองคําใส 
 ๕๐ นายทวี  ดํารงเลิศบวร 
 ๕๑ นายทัศนะ  รุจยากรกุล 
 ๕๒ นายทํานอง  รักทอง 
 ๕๓ นายทิวา  รัชชุศิริ 
 ๕๔ นายธนมาตร  รักรอด 
 ๕๕ นายธนิต  ประกอบแสง 
 ๕๖ นายธนูศิลป  หลักทอง 
 ๕๗ นายธรรมนูญ  คงทน 
 ๕๘ นายธวัชชัย  ธนปาลี 
 ๕๙ นายธานี  สุคโต 
 ๖๐ นายนคร  สีละสังวร 
 ๖๑ นายนพดล  เจริญโสภารัตน 
 ๖๒ นายนพดล  เชยกุล 
 ๖๓ นายนรเศรษฐ  อนิทยุง 
 ๖๔ นายนิมิตร  สมานมิตรกุล 



 หนา   ๒๙๒ (เลมที่  ๑๕) 
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 ๖๕ นายนิเลาะ  เจะโวะ 
 ๖๖ นายนิวัฒน  ประธาน 
 ๖๗ นายนุสิทธิ์  เพช็รทอง 
 ๖๘ นายบัญชา  สิทธ ิ
 ๖๙ นายบานเย็น  สอาดถิ่น 
 ๗๐ นายบําเพ็ญ  เกตุนคร 
 ๗๑ นายบุญนะ  หอมยามเย็น 
 ๗๒ นายบุญมี  เหลาทวี 
 ๗๓ นายบุญสง  กิจปกรณสันติ 
 ๗๔ นายบุญหนัก  เบียนชัย 
 ๗๕ นายประยุทธ  อินทกูล 
 ๗๖ นายประวัติ  ธรรมสัตย 
 ๗๗ นายประวุฒิ  ต้ังเขาทอง 
 ๗๘ นายประสงค  วรรณสุทธิ์ 
 ๗๙ นายปญญา  สํารวมจิตต 
 ๘๐ นายพงษศิลป  ผลหิรัญ 
 ๘๑ นายพิน  รักษศรีทอง 
 ๘๒ นายไพรัตน  สาหัดสะตํา 
 ๘๓ นายไพโรจน  ไทยย่ิงยงค 
 ๘๔ นายไพโรจน  โพธิศาสตร 
 ๘๕ นายไพโรจน  สวัสดีสถิต 
 ๘๖ นายไพโรจน  อรรถอาภา 
 ๘๗ นายภควา  มุสิกะวัน 
 ๘๘ นายภัทร  สาไชยยา 
 ๘๙ นายภาสกร  เชมนะศิริ 
 ๙๐ นายมนตรี  นาคสมบูรณ 

 ๙๑ นายมนตรี  พลพันธ 
 ๙๒ นายมนัส  สุวรรณเทพ 
 ๙๓ นายยงยุทธ  พนาสนธิ ์
 ๙๔ นายยงยุทธ  เย่ียมเวช 
 ๙๕ นายรัตน  ขาวชะอุม 
 ๙๖ นายราวี  อินทรามะ 
 ๙๗ นายวทัญู  แสนใจวุฒ ิ
 ๙๘ นายวรเชฎฐ  หนอคํา 
 ๙๙ นายวรพจน  ทิวะสิงห 
 ๑๐๐ นายวรพันธ  ประดับวิทย 
 ๑๐๑ นายวสันต  ออนหวาน 
 ๑๐๒ นายวัชชีระ  ศิริกุล 
 ๑๐๓ นายวันไชย  ไชยมงคล 
 ๑๐๔ นายวิชัย  เถื่อนถ้ํา 
 ๑๐๕ นายวิชิต  บุญฟุง 
 ๑๐๖ นายวิเชียร  อินทะเสน 
 ๑๐๗ นายวิทูรย  จิรัษฐิติพงศ 
 ๑๐๘ นายวินัย  พันธุอยู 
 ๑๐๙ นายวินัย  สังขแกว 
 ๑๑๐ นายวิบูลยศักด์ิ  โตสมภาพ 
 ๑๑๑ นายวิพัฒน  ศรีสารคาม 
 ๑๑๒ นายวิรัช  ชลายนเดชะ 
 ๑๑๓ นายวิรัตน  คําโฮง 
 ๑๑๔ นายวิรัตน  อิ่มสําราญ 
 ๑๑๕ นายวิโรจน  พุทธฤทธิ ์
 ๑๑๖ นายวิโรจน  เพ็ชรประสิทธิ์ 
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 ๑๑๗ นายวีรพงษ  เกตุบรรจง 
 ๑๑๘ นายวีระชิต  ชวยมั่นคง 
 ๑๑๙ นายวีระยุทธ  มณีผาย 
 ๑๒๐ นายวีระศักด์ิ  ประภาวัฒนเวช 
 ๑๒๑ นายศรีทะยา  ศรีสมบูรณพงศ 
 ๑๒๒ นายศักดิธร  ทองบอ 
 ๑๒๓ นายศานิต  ต้ังใจ 
 ๑๒๔ นายศิรี  สวัสดิรักษา 
 ๑๒๕ นายศุภกร  มูลสุวรรณ 
 ๑๒๖ นายศุภชัย  เขตรขันธ 
 ๑๒๗ นายสเกน  เขตชําน ิ
 ๑๒๘ นายสงวน  ฉิมสุวรรณ 
 ๑๒๙ นายสมเกียรติ  กล่ําคลาย 
 ๑๓๐ นายสมเกียรติ  จันทวงษศรี 
 ๑๓๑ นายสมเกียรติ  ลาสา 
 ๑๓๒ นายสมควร  พลหาราช 
 ๑๓๓ นายสมเจตน  จงศุภวิศาลกิจ 
 ๑๓๔ นายสมเจตน  สุจริตจิตร 
 ๑๓๕ นายสมชาย  วัตตธรรม 
 ๑๓๖ นายสมชาย  อนันตศิริรัตน 
 ๑๓๗ นายสมมาตร  จันทรขุน 
 ๑๓๘ นายสมยศ  สุนทรา 
 ๑๓๙ นายสมยศ  สุวรรณรักษา 
 ๑๔๐ นายสมศักด์ิ  ศิริธรากูล 
 ๑๔๑ นายสมศักด์ิ  หวองประเสริฐ 
 ๑๔๒ นายสมหมาย  ภักดี 

 ๑๔๓ นายสรรเสริญ  ศิริวงษ 
 ๑๔๔ นายสวัสด์ิ  พรลือชา 
 ๑๔๕ นายสวัสด์ิ  มีแตม 
 ๑๔๖ นายสันติชัย  ศิวะพรประสงค 
 ๑๔๗ นายสัมฤทธิ์  ก้ัวนามน 
 ๑๔๘ นายสาโรจน  นรชัย 
 ๑๔๙ นายสําราญ  ไชยศร 
 ๑๕๐ นายสําราญ  พุทธโร 
 ๑๕๑ นายสุพจน  อินทรแกว 
 ๑๕๒ นายสุพัฒน  สัมมาขันธ 
 ๑๕๓ วาที่รอยโท  สุเมธ  ทองดี 
 ๑๕๔ นายสุเมธ  มานะกิจ 
 ๑๕๕ นายสุรพล  ไทยราษฎร 
 ๑๕๖ นายสุรพล  บุญพันธ 
 ๑๕๗ นายสุรพล  สุกกรี 
 ๑๕๘ นายสุรพันธุ  สุภัณภพ 
 ๑๕๙ นายสุรศักด์ิ  ราษฎรนุย 
 ๑๖๐ นายสุรศักด์ิ  สามประดิษฐ 
 ๑๖๑ นายสุวรรณ  จันทรเกษร 
 ๑๖๒ นายสุวัฒน  คําเพราะ 
 ๑๖๓ นายเสริม  พอบุตรดี 
 ๑๖๔ นายไสว  วิชญธรกุล 
 ๑๖๕ นายหาญจิต  ศรีสุพรรณ 
 ๑๖๖ นายอภิชา  วิชานพคุณ 
 ๑๖๗ นายอภิรักษ  วงศคงเดช 
 ๑๖๘ นายอัครรัฐ  ย่ิงดํานุน 
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 ๑๖๙ นายอัครสิงห  วิบูลยเสข 
 ๑๗๐ นายอับดุลเลาะ  ยูโซะ 
 ๑๗๑ นายอัมพล  บุญณสะ 
 ๑๗๒ นายอาคม  พรหมสร 
 ๑๗๓ นายอาทิตย  อินทรเสาร 
 ๑๗๔ นายอานนท  มุสิกวัณณ 
 ๑๗๕ นายอารักษ  หะยีดารียอ 
 ๑๗๖ นายอารีย  หมัดนุรักษ 
 ๑๗๗ นายอุดมศักด์ิ  แกลวกลา 
 ๑๗๘ นางกชกร  เพียรพิทักษ 
 ๑๗๙ นางกนกสิริ  สุคันธกาญจน 
 ๑๘๐ นางกระแส  ตีบเจริญ 
 ๑๘๑ นางกองทรัพย  เจริญศิริ 
 ๑๘๒ นางกัญญา  สุนทรวัฒน 
 ๑๘๓ นางกัญญาพัชร  ศุภเอม 
 ๑๘๔ นางกัญญารส  อานอาชา 
 ๑๘๕ นางกาญจนา  เลาหวิวัฒน 
 ๑๘๖ นางกิจติกรณ  อินทรสอาด 
 ๑๘๗ นางกุสุมา  ธนากรภักดี 
 ๑๘๘ นางเกศินี  จีนนิกุล 
 ๑๘๙ นางเกื้อกูล  แกวจันทรแกว 
 ๑๙๐ นางขนิษฐาพร   
  เทียมเมืองแพน 
 ๑๙๑ นางไขแสง  ดีประดิษฐ 
 ๑๙๒ นางคํานึง  ภูพงศ 

 ๑๙๓ นางจารุณี  แสนสุนนท 
 ๑๙๔ นางจําป  ขาวชะอุม 
 ๑๙๕ นางสาวจินตนา  จันแดง 
 ๑๙๖ นางจินตนา  ชํานาญผล 
 ๑๙๗ นางจิรพร  ภารัตตะ 
 ๑๙๘ นางจิรัฐกิาล  การะหงษ 
 ๑๙๙ นางจิราภรณ  แกวสิน 
 ๒๐๐ นางจีระนันท  ทองสันติสุข 
 ๒๐๑ นางจุรีวรรณ  ดีออน 
 ๒๐๒ นางสาวเจตนา  พินิจ 
 ๒๐๓ นางฉวีวรรณ  สาไชยยา 
 ๒๐๔ นางเฉลา  ผดุงพงษ 
 ๒๐๕ นางเฉลียว  พื้นผา 
 ๒๐๖ นางสาวชณัญญา   
  เสนียวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๒๐๗ นางชูศรี  เทพรัตน 
 ๒๐๘ นางซีตีจะแลกอ  มามะ 
 ๒๐๙ นางณภัทรจรูญ  แกวคํา 
 ๒๑๐ นางณัฐสุดา  ใจเฉพาะ 
 ๒๑๑ นางณิชารีย  ศุภานันทน 
 ๒๑๒ นางดาลินี  ศิริกุล 
 ๒๑๓ นางทวีลาภ  สมโลก 
 ๒๑๔ นางทัศนี  ภักดีคง 
 ๒๑๕ นางทิพยวรรณ  ศรัณยวงศ 
 ๒๑๖ นางทิพยวรรณ  แสงทอง 
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 ๒๑๗ นางสาวทิพวรรณ  ไพรจันดา 
 ๒๑๘ นางสาวธนพร  คลายกัน 
 ๒๑๙ นางธัญญา  จันทกานนท 
 ๒๒๐ นางนวพร  ยังวนิชเศรษฐ 
 ๒๒๑ นางนวรัตน  สมฤทธิ ์
 ๒๒๒ นางนวลฉวี  สัตยาภรณ 
 ๒๒๓ นางนิตยา  พงษนาค 
 ๒๒๔ นางนิพา  งามไตรไร 
 ๒๒๕ นางสาวนิภา  นภาเศรษฐ 
 ๒๒๖ นางนิภา  ศรีสุขใส 
 ๒๒๗ นางบําเพ็ญ  มะซง 
 ๒๒๘ นางบุษบา  โภชนา 
 ๒๒๙ นางสาวบุษรา  โกสิทธิ์ 
 ๒๓๐ นางบุหลัน  ปะวะโพตะโก 
 ๒๓๑ นางบูรณี  บุญประเสริฐ 
 ๒๓๒ นางเบญจพร  แกวเขียว 
 ๒๓๓ นางประนอม  จันตรัสดี 
 ๒๓๔ นางประภาพรรณ  พิมพามา 
 ๒๓๕ นางสาวปราณี  ภารังกูล 
 ๒๓๖ นางปญญารัตน  หุนดี 
 ๒๓๗ นางปานจิตต  สัณหสกุล 
 ๒๓๘ นางเปรมจิต  แสงสวาง 
 ๒๓๙ นางพรทิพย  พลอยจ่ัน 
 ๒๔๐ นางพรรณี  กาญจนวงศ 
 ๒๔๑ นางพรรษา  มนูญผล 

 ๒๔๒ นางพฤฒิยา  วิชัยดิษฐ 
 ๒๔๓ นางสาวพัชณีย  อนุกูล 
 ๒๔๔ นางสาวพิมพรรณ  พันธศรี 
 ๒๔๕ นางสาวเพ็ญนภา  นุชถาวร 
 ๒๔๖ นางไพลิน  ชูปญญา 
 ๒๔๗ นางสาวไพศรี  รัตนกรัณฑ 
 ๒๔๘ นางฟารีดะห  วิเศษรัตน 
 ๒๔๙ นางมณี  ย้ิมเสง่ียม 
 ๒๕๐ นางมนัส  แกวประพันธ 
 ๒๕๑ นางสาวมะลิวัลย  บุษยะกนิษฐ 
 ๒๕๒ นางมาลัย  ทองคํา 
 ๒๕๓ นางมาลินี  ราชิวงศ 
 ๒๕๔ นางไมตรี  อินทนาศักด์ิ 
 ๒๕๕ นางยุพิน  สุสําเภา 
 ๒๕๖ นางยุภาณี  คุปตกาญจนากุล 
 ๒๕๗ นางรัตติยา  หะยีดารียอ 
 ๒๕๘ นางรัตนา  อุปดิษฐ 
 ๒๕๙ นางฤดีกร  สมุทระกพงศ 
 ๒๖๐ นางละมุล  ใจตรง 
 ๒๖๑ นางสาวลักษมี  สุรารักษ 
 ๒๖๒ นางลําไพ  ชุมแกว 
 ๒๖๓ นางวณิชชา  บุญธรรม 
 ๒๖๔ นางวนิดา  กิจอิ่มลาภ 
 ๒๖๕ นางวนิดา  สุธราพันธ 
 ๒๖๖ นางวรยา  ดามาพงษ 
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 ๒๖๗ นางวรรณธนา  ธรรมฉัตร 
 ๒๖๘ นางสาววรรณพร  ลาภเกิน 
 ๒๖๙ นางวรรณา  เพชรรงค 
 ๒๗๐ นางวราภรณ  งามศิริ 
 ๒๗๑ นางวลัยพร  จินดามณี 
 ๒๗๒ นางสาววัลลิภา  เจือทอง 
 ๒๗๓ นางวิจิตร  ศรีจริต 
 ๒๗๔ นางสาววิมลวรรณ  โกยกุล 
 ๒๗๕ นางสาวศรีวรรณา  จันทรจิตรเพ็ชร 
 ๒๗๖ นางศรีสลับ  นาชัยเร่ิม 
 ๒๗๗ นางศศิธร  ฤทธพิร 
 ๒๗๘ นางสาวศิริพร  อองสวัสด์ิ 
 ๒๗๙ นางศิริมา  วิชญธรกุล 
 ๒๘๐ นางสกาวรัตน  กลีบโกมุท 
 ๒๘๑ นางสกุลพร  ทองงามขํา 
 ๒๘๒ นางสถาพร  สมกอบกิจ 
 ๒๘๓ นางสาวสถิตยพร  ไชยกําบัง 
 ๒๘๔ นางสนม  สุจริตจิตร 
 ๒๘๕ นางสมจิตร  บุญเพ็ง 
 ๒๘๖ นางสมใจ  จุลเอียด 
 ๒๘๗ นางสมทรง  หะมะ 
 ๒๘๘ นางสมบูรณ  อยูคง 
 ๒๘๙ นางสอิ้ง  ศรีจันทร 
 ๒๙๐ นางสะอาด  สุวรรณเทพ 
 ๒๙๑ นางสายสุนีย  เสาวภาภรณ 
 ๒๙๒ นางสินีนาฎ  นภาพงษ 

 ๒๙๓ นางสาวสุจิตติมา  คงธนะรุง 
 ๒๙๔ นางสุจิตรา  เพชรคงทอง 
 ๒๙๕ นางสาวสุณี  สุทธิวานิช 
 ๒๙๖ นางสุทธิรักษ  กุลโฮง 
 ๒๙๗ นางสุนทรา  ชวพงศ 
 ๒๙๘ นางสพุัตรา  พันธรักษพงษ 
 ๒๙๙ นางสุพัตรา  แสงทอง 
 ๓๐๐ นางสาวสุพิศดา  จึงเอี่ยมศรี 
 ๓๐๑ นางสาวสุภาพร  พวงลําใย 
 ๓๐๒ นางสุมาลี  กรสวัสด์ิ 
 ๓๐๓ นางสุมาลี  พลแสน 
 ๓๐๔ นางสุมาลี  ศรีจันทรงาม 
 ๓๐๕ นางสุมาลี  สุวประดับ 
 ๓๐๖ นางสุรัตน  ชมภูบุตร 
 ๓๐๗ นางสุรินทร  คชรัตน 
 ๓๐๘ นางสุรีย  อินทวรันต 
 ๓๐๙ นางสุวดี  การกรณ 
 ๓๑๐ นางสุวิมล  เจริญศรี 
 ๓๑๑ นางสาวเสาวภา  บุญญฤทธิพงษ 
 ๓๑๒ นางโสภา  กณะบุตร 
 ๓๑๓ นางอนงค  ไชยกุล 
 ๓๑๔ นางอมรพันธุ  คณะโต 
 ๓๑๕ นางอรนิตย  พูนผล 
 ๓๑๖ นางอรพรรณ  ขุนทอง 
 ๓๑๗ นางสาวอรสา  เนียมศิริ 
 ๓๑๘ นางสาวอังคณา  ถาวรพัฒนพงศ 



 หนา   ๒๙๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๓๑๙ นางอัญชลีพร  พนัธุวิไล 
 ๓๒๐ นางสาวอัธยา  ธเนศนิรัตศัย 
 ๓๒๑ นางอาภรณรัตน  ศรีนวล 

 ๓๒๒ นางอําภา  ไชยเนตร 
 ๓๒๓ นางอุมาพร  ตรีณาวงษ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 ๑ นายกฤตธี  จําเริญพานิช 
 ๒ นายกฤตนัย  ปุญญะสิทธิ์ 
 ๓ นายกฤษฎา  ศรีวงศ 
 ๔ นายกฤษดา  โพธิ์ทอง 
 ๕ นายกัมพล  เจนพชิัย 
 ๖ นายกิจจา  แตงรอด 
 ๗ นายกิตติพงษ  แสงบัณฑิต 
 ๘ นายกิตติพันธ  อินทรใจเอื้อ 
 ๙ นายกิติชัย  วรรธนะชีพ 
 ๑๐ นายกูศักด์ิ  พานชิการ 
 ๑๑ นายเกรียงศักด์ิ  ตัณฑะตะนัย 
 ๑๒ นายเกรียงศักด์ิ  แสงทอง 
 ๑๓ นายเกษม  โคนชัยภูม ิ
 ๑๔ นายเกษมศักด์ิ  มุสิกรัตนธํารง 
 ๑๕ นายโกมล  ไวยกาญจน 
 ๑๖ นายโกวิทย  วองทรงเจริญ 
 ๑๗ นายโกศล  มะนะกุล 
 ๑๘ นายคณิต  ศิลาออน 
 ๑๙ นายคมเชษฐ  โตะทับทิม 
 ๒๐ นายควง  อินทะพันธุ 
 ๒๑ นายคํานวณ  เทพสิทธา 
 ๒๒ นายจงเจริญ  ย่ังยืน 

 ๒๓ นายจรัญ  อุนอารมย 
 ๒๔ นายจเร  เหมือนแมน 
 ๒๕ นายจเร  อนุกูล 
 ๒๖ นายจารึก  เกตุแกว 
 ๒๗ นายจารุศิริ  คงทอง 
 ๒๘ นายจํารัส  ดีมงคล 
 ๒๙ นายจําลอง  ภูสีเหลื่อม 
 ๓๐ นายจุตติ  โสมวิภาต 
 ๓๑ นายเจริญ  ชวงชิต 
 ๓๒ นายเจษฎา  ชัยฤกษ 
 ๓๓ นายเจษฎา  อินทรศร 
 ๓๔ นายฉลอง  ตรียศ 
 ๓๕ นายเฉลิม  สงวนพรรค 
 ๓๖ นายเฉลิมพล  ชูชาติ 
 ๓๗ นายเฉลิมศักด์ิ  ศรีชําน ิ
 ๓๘ นายชัยยุทธ  รัตนปทุมวรรณ 
 ๓๙ นายชัยวัฒน  คงจันทร 
 ๔๐ นายชัยวัฒน  เศรษฐศิโรตม 
 ๔๑ นายชัยสิทธิ์  อาศิระวิชัย 
 ๔๒ นายชาญ  ออนวงษ 
 ๔๓ นายชินพล  ยาวิลาศ 
 ๔๔ นายชีพ  กิจพิทักษ 



 หนา   ๒๙๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๔๕ นายชุมพล  ดากลอม 
 ๔๖ นายไชยโรจน  ไชยชนะ 
 ๔๗ นายไชยา  เย็นฑูร 
 ๔๘ นายณรงค  เกิดมรกต 
 ๔๙ นายดนัย  สุวรรณย่ี 
 ๕๐ นายดิเรก  สามสี 
 ๕๑ นายเดช  อิงคสิทธิ์ 
 ๕๒ นายเดชา  ภักดี 
 ๕๓ นายเดชา  มหาวิจิตร 
 ๕๔ นายเดชา  มีสัตธรรม 
 ๕๕ นายเดชา  วรรณพิมพ 
 ๕๖ นายตอศักด์ิ  แสงสอาด 
 ๕๗ นายถาวร  สมจิตร 
 ๕๘ นายทวี  ชมพิกุล 
 ๕๙ นายทวีศักด์ิ  วิจิตรวงศวาน 
 ๖๐ นายทศพล  ศุภสร 
 ๖๑ นายทินธรรม  บุญประกอบศักด์ิ 
 ๖๒ นายเทวินทร  กวางทอง 
 ๖๓ นายธงชัย  คนมั่น 
 ๖๔ นายธงศักด์ิ  จันทรเพ็ชร 
 ๖๕ นายธนวัฒน  เมธะพันธุ 
 ๖๖ นายธรรมธัช  บุญยรัตน 
 ๖๗ นายธรรมนูญ  กระทอง 
 ๖๘ นายธิปพงษ  พันธุโคตร 
 ๖๙ นายธีรภัทร  พรหมบุญ 
 ๗๐ นายธีรยุทธ  นวลมณ ี

 ๗๑ นายเธียรไชย  เทพยทอง 
 ๗๒ นายนพดล  หวังใจสุข 
 ๗๓ นายนภดล  นอยอ่ํา 
 ๗๔ นายนัครินทร  ขาวผอง 
 ๗๕ นายนันทชัย  จันทรังษี 
 ๗๖ นายนิรันดร  กลิ่นจันทร 
 ๗๗ นายนิรินธน  โพธิ์งาม 
 ๗๘ นายนิวัฒน  นาคสุข 
 ๗๙ นายนุยุทธ  จุติปญจพรกุล 
 ๘๐ นายบัญชา  โขมะพัฒน 
 ๘๑ นายบัณฑิต  รุกขชาติ 
 ๘๒ นายบุญทนา  คนคลอง 
 ๘๓ นายบุญเลิศ  ทองดี 
 ๘๔ นายบุญสืบ  แชมชอย 
 ๘๕ พันจาอากาศเอก  บุญเหลือ  เต็มจิตต 
 ๘๖ นายปรเมศวร  ชนะโรค 
 ๘๗ นายประกาศ  ทองนะ 
 ๘๘ จาสิบเอก  ประกาศ ธนะสถิตย 
 ๘๙ นายประจักษ  ทักษณา 
 ๙๐ นายประจักษ  โพธิ์พาชัยเรืองรุง 
 ๙๑ นายประจักษ  ศักด์ิณรงค 
 ๙๒ นายประจิน  เรืองฉิม 
 ๙๓ นายประชา  กรตเร่ียม 
 ๙๔ นายประชิด  เผาพันธ 
 ๙๕ นายประดิษฐ  บอผล 
 ๙๖ นายประเดิม  ดวงบาล 



 หนา   ๒๙๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๙๗ นายประโดม  รัชเวทย 
 ๙๘ นายประทีป  จุลวัฒฑะกะ 
 ๙๙ นายประพนธ  ต้ังใจมั่น 
 ๑๐๐ นายประพันธ  วงศขัด 
 ๑๐๑ นายประยุทธ  ธีระเดชพงศ 
 ๑๐๒ นายประยุทธ  ศรีโคตร 
 ๑๐๓ นายประยุทธ  ศรีพูน 
 ๑๐๔ นายประยุทธ  อริยธัช 
 ๑๐๕ นายประยูร  ชํานิจ 
 ๑๐๖ นายประโยชน  ฆารไสว 
 ๑๐๗ นายประวีณ  สุวรรณกูล 
 ๑๐๘ นายประสงค  ศิขรินทร 
 ๑๐๙ นายประสาท  ต้ังจรูญศรี 
 ๑๑๐ นายประสิทธิ์  ลาสอน 
 ๑๑๑ นายประเสริฐ  กุลพรวัฒนา 
 ๑๑๒ นายประเสริฐ  บุญวนิตย 
 ๑๑๓ นายปรัชญา  ศรีภา 
 ๑๑๔ นายปราจีน  จันทรักษา 
 ๑๑๕ นายปราโมทย  ลือสิทธิ์ 
 ๑๑๖ นายปราศรัย  อิสระ 
 ๑๑๗ นายปรีชา  ประชาสุขสมบูรณ 
 ๑๑๘ นายปญญา  ปุรัชการ 
 ๑๑๙ นายปญญา  ศิริคง 
 ๑๒๐ นายพงศฤทธิ์  ย้ิมงาม 
 ๑๒๑ นายพงษินทร  จิตตจันทร 
 ๑๒๒ นายพงษศักด์ิ  ชนะสิทธิ ์

 ๑๒๓ นายพงษสิษฐ  พวงผกา 
 ๑๒๔ นายพนา  ทวีงาม 
 ๑๒๕ นายพรลิขิต  โพธิชัย 
 ๑๒๖ นายพัฒนา  พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
 ๑๒๗ นายพันธุทิพย  มาลายา 
 ๑๒๘ นายพันธศักด์ิ  ดวงกุลสา 
 ๑๒๙ นายพิทยา  ดวงสุวรรณ 
 ๑๓๐ นายพินิจ  ตรีสุวรรณ 
 ๑๓๑ นายพินิจ  ทองเมือง 
 ๑๓๒ นายพินิจ  ศรีเร 
 ๑๓๓ นายพินิจ  อนิทรมงคล 
 ๑๓๔ นายพิภพ  แกวประชา 
 ๑๓๕ นายพิศณุ  โภคธรรม 
 ๑๓๖ นายพิษณุ  ร้ิวเพิ่มผล 
 ๑๓๗ นายไพฑูรย  นิ่มเจริญ 
 ๑๓๘ นายไพรัช  อัมพวานนท 
 ๑๓๙ จาสิบเอก ไพโรจน  พวงทอง 
 ๑๔๐ นายไพโรจน  สวามีชัย 
 ๑๔๑ นายภราดร  บุณโยประการ 
 ๑๔๒ นายภัทรชัย  วงศทองดี 
 ๑๔๓ นายภิญโญ  ธาตุไพบูลย 
 ๑๔๔ นายภิญโญ  พรเพชร 
 ๑๔๕ นายภูริวัฒน  เนื่องกันทา 
 ๑๔๖ นายมงคล  คล้ํานุช 
 ๑๔๗ นายมณี  แปนนอย 
 ๑๔๘ นายมนตรี  คําพุฒ 



 หนา   ๓๐๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๔๙ นายมนตรี  นักฟอน 
 ๑๕๐ นายมนตรี  บุญศรี 
 ๑๕๑ นายมนุเชศวร  ศรีโพธิ์วัง 
 ๑๕๒ นายมนู  สุมประเสริฐ 
 ๑๕๓ นายมรรยาท  มลิผล 
 ๑๕๔ นายมังกร  พรหมสร 
 ๑๕๕ นายมีชัย  ชัยโพธิ์ศรี 
 ๑๕๖ นายยงยุทธ  ธีรโพธิพันธ 
 ๑๕๗ นายยงยุทธ  อติเรกวุฒิ 
 ๑๕๘ นายยงศักด์ิ  นันตติกูล 
 ๑๕๙ นายรัฐชัย  สงประสพ 
 ๑๖๐ นายลัทธิ  ไชยวารี 
 ๑๖๑ นายวรยุทธ  อังศุสิงห 
 ๑๖๒ นายวรวัฒน  มะหมูดีย 
 ๑๖๓ นายวรวิทย  วัฒกวิกรานต 
 ๑๖๔ นายวสันต  วรรณวโรทร 
 ๑๖๕ นายวัชรพันธ  ถาวรหงส 
 ๑๖๖ นายวัชระ  มีอาษา 
 ๑๖๗ นายวัชรินทร  พรหมประเสริฐ 
 ๑๖๘ นายวัฒนา  โพธิ์งาม 
 ๑๖๙ นายวันชัย  อังกูรเกียรติ 
 ๑๗๐ นายวัลลภ  พร้ิงพงษ 
 ๑๗๑ นายวิจัย  บูชาเกียรติ 
 ๑๗๒ นายวิจิตร  สารานพกุล 
 ๑๗๓ นายวิชัย  ทัศสําราญ 
 ๑๗๔ นายวิชัย  หุนนาค 

 ๑๗๕ นายวิฑูรย  บุญสุภาพ 
 ๑๗๖ นายวิทยา  ใจแกว 
 ๑๗๗ นายวิทยาลัย  สระบัว 
 ๑๗๘ นายวินัย  เดชรัตนสุวรรณ 
 ๑๗๙ นายวินัย  พึ่งจิตร 
 ๑๘๐ นายวินิจ  มีสวัสด์ิ 
 ๑๘๑ นายวิบูลย  บูรณารมย 
 ๑๘๒ นายวิรัตน  ทํานุราศรี 
 ๑๘๓ นายวิรัตน  วังโฉม 
 ๑๘๔ นายวิโรจน  สุชาติ 
 ๑๘๕ นายวิสันต  ถนอมศักด์ิชัย 
 ๑๘๖ นายวีระ  เขียวอรุณ 
 ๑๘๗ นายวุฒิชัย  อิงไธสง 
 ๑๘๘ นายวุฒิศักด์ิ  ศรีสาลี 
 ๑๘๙ นายไวพจน  ผลวัฒนะ 
 ๑๙๐ นายศตวรรษ  ชวยนุม 
 ๑๙๑ นายศรชัย  ธานีรัตน 
 ๑๙๒ จาสิบเอก  ศรีศักด์ิ  ผองพุฒ ิ
 ๑๙๓ นายศักด์ิ  ทาปน 
 ๑๙๔ นายศักด์ิชัย  กลิ่นคําหอม 
 ๑๙๕ นายศักด์ิชัย  สุขีบท 
 ๑๙๖ นายศิริชัย  มานะชัย 
 ๑๙๗ นายศิริพงษ  คําโสมศรี 
 ๑๙๘ นายศุภชัย  ดํารงคุณาวุฒิ 
 ๑๙๙ นายสงเสริม  สมพงษ 
 ๒๐๐ นายสญชัย  อมตาริยกุล 



 หนา   ๓๐๑ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๐๑ นายสถาพร  ชัยเลิศ 
 ๒๐๒ นายสถิต  ดวงแกว 
 ๒๐๓ นายสถิตย  ไชยบุรี 
 ๒๐๔ นายสนั่น  จอมใจ 
 ๒๐๕ นายสนั่น  โมธนิา 
 ๒๐๖ นายสนิท  เจริญมาก 
 ๒๐๗ นายสมเกียรติ  จันทรวงษ 
 ๒๐๘ นายสมเกียรติ  เหลาประเสริฐ 
 ๒๐๙ นายสมควร  อัญญะโพธิ์ 
 ๒๑๐ นายสมคิด  พรมเสน 
 ๒๑๑ นายสมคิด  ศรีสวาง 
 ๒๑๒ นายสมชัย  มานวกุล 
 ๒๑๓ นายสมชาย  ชิดเชื้อ 
 ๒๑๔ นายสมชาย  วาสนาเปนสุข 
 ๒๑๕ นายสมชาย  สุทธตระกูล 
 ๒๑๖ นายสมไชย  ไพรินทร 
 ๒๑๗ นายสมดี  ธรรมโกลัง 
 ๒๑๘ นายสมบัติ  กุลบูรพา 
 ๒๑๙ นายสมบุญ  ขมิ้นผง 
 ๒๒๐ นายสมพงษ  กาฬวงค 
 ๒๒๑ นายสมพงษ  สันธิราษฎร 
 ๒๒๒ นายสมพล  วงศาชโย 
 ๒๒๓ นายสมภพ  ภูพิมพ 
 ๒๒๔ นายสมภพ  สฤกพงศ 
 ๒๒๕ นายสมโภชน  พิทักษพล 
 ๒๒๖ นายสมโภชนด  จันทรวงษ 

 ๒๒๗ นายสมยศ  ตันธนานุเทพ 
 ๒๒๘ นายสมยศ  เนตรสวาง 
 ๒๒๙ นายสมศักด์ิ  ความสุข 
 ๒๓๐ นายสมศักด์ิ  จันทรรุง 
 ๒๓๑ นายสมศักด์ิ  จินตเสถียร 
 ๒๓๒ นายสมศักด์ิ  บุญทิม 
 ๒๓๓ นายสมศักด์ิ  ลือพืช 
 ๒๓๔ นายสมศักด์ิ  สิทธิเกรียงไกร 
 ๒๓๕ นายสมศักด์ิ  อาจสม 
 ๒๓๖ นายสมศักด์ิ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 ๒๓๗ นายสมสนิท  ชีวะวิโรจน 
 ๒๓๘ นายสมหมาย  บุญทัน 
 ๒๓๙ นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ 
 ๒๔๐ นายสวงค  ศรีอินทร 
 ๒๔๑ นายสวัสด์ิ  คานสี 
 ๒๔๒ นายสวัสด์ิ  สุขศรี 
 ๒๔๓ นายสัญญา  อุชาดี 
 ๒๔๔ นายสัมพันธ  กรัชกายพันธ 
 ๒๔๕ นายสานิตย  เสียงไสย 
 ๒๔๖ นายสายัญ  จันทรแขวก 
 ๒๔๗ นายสาวิตต  หลวงประทุม 
 ๒๔๘ นายสําคัญ  โพธิวัฒน 
 ๒๔๙ นายสําเนียง  บุตรพรหม 
 ๒๕๐ นายสําราญ  ปทุมรัตน 
 ๒๕๑ นายสําราญ  พรหมเมศ 
 ๒๕๒ นายสําเริง  ศารทประภา 



 หนา   ๓๐๒ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๕๓ นายสิทธิชัย  ภัตติชาติ 
 ๒๕๔ นายสิทธิศักด์ิ  พรหมพิทยายุทธ 
 ๒๕๕ นายสุจินต  โอชาอัมพวัน 
 ๒๕๖ นายสุชาตรี  แกวมณ ี
 ๒๕๗ นายสุชาติ  ตะเคียนนุช 
 ๒๕๘ นายสุทิน  ตากอนทอง 
 ๒๕๙ นายสุทิน  ราศรี 
 ๒๖๐ นายสุเทพ  เขียวฤทธิ ์
 ๒๖๑ นายสุเทพ  พวงศิริ 
 ๒๖๒ นายสุเทพ  เมืองหมุด 
 ๒๖๓ นายสุธรรม  สอนพิมพพอ 
 ๒๖๔ นายสุธี  สุทัสนมาล ี
 ๒๖๕ นายสุนทร  ผุดผอง 
 ๒๖๖ นายสุพจน  ใจบุญ 
 ๒๖๗ นายสุพจน  สุภาพันธุ 
 ๒๖๘ นายสุพล  เครือมะโนรมย 
 ๒๖๙ นายสุมิตร  สภาวจิตร 
 ๒๗๐ วาที่รอยโท  สุเมธ  มูลคําบิน 
 ๒๗๑ นายสุรพล  มณีโชติ 
 ๒๗๒ นายสุรพล  สดชื่น 
 ๒๗๓ นายสุรศักด์ิ  ชาภูพวง 
 ๒๗๔ นายสุวัฒน  จันทรนาม 
 ๒๗๕ นายสุวัฒน  บุญชนะวิวัฒน 
 ๒๗๖ นายสุวัฒน  วรวัฒน 
 ๒๗๗ นายสุวิทย  ประภาวงศ 
 ๒๗๘ นายสุวิทย  ไมตรีสวัสด์ิ 

 ๒๗๙ นายสุวีน  เชื้อแปน 
 ๒๘๐ นายเสง่ียม  ไชยวุฒิ 
 ๒๘๑ นายเสนอ  คํามุกชิก 
 ๒๘๒ นายเสนีย  จันทรฝาย 
 ๒๘๓ นายเสริมสุข  คูสุวรรณ 
 ๒๘๔ นายโสภณ  นาคศิริ 
 ๒๘๕ นายใสสด  ไชยสิทธิ์ 
 ๒๘๖ นายไสว  ธุระสิทธิ์ 
 ๒๘๗ นายอโณทัย  อุไรกุล 
 ๒๘๘ นายอดุลย  ดราฮิง 
 ๒๘๙ นายอดุลย  บุญโนนแต 
 ๒๙๐ จาเอก อนุชา  หลวงเมือง 
 ๒๙๑ นายอนุรักษ  สันตานนท 
 ๒๙๒ นายอภิชาต  ชวยเกิด 
 ๒๙๓ นายอภิชาติ  โตะสัน 
 ๒๙๔ นายอภิชาติ  พืชพันธ 
 ๒๙๕ นายอภิศักด์ิ  พฤกษชาติ 
 ๒๙๖ นายอมรพงศ  พันธศรี 
 ๒๙๗ นายอรรณพ  ตรงดี 
 ๒๙๘ นายอราม  สัมพะวงศ 
 ๒๙๙ นายอวยชัย  จันทรัศม ี
 ๓๐๐ นายอัมรินทร  พลายแกว 
 ๓๐๑ นายอัสนี  ทองนิรมล 
 ๓๐๒ นายอาคม  เจริญยศ 
 ๓๐๓ นายอาคม  สมบูรณวงศ 
 ๓๐๔ นายอํานวย  ร่ืนเริง 



 หนา   ๓๐๓ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๓๐๕ นายอํานาจ  กนกแสง 
 ๓๐๖ นายอํานาจ  แดงกุล 
 ๓๐๗ นายอิศเรศ  ฐิติมานะกุล 
 ๓๐๘ นายอิสสระ  รัตนเปสละ 
 ๓๐๙ นายอุทัย  จินาผล 
 ๓๑๐ นายอุทัย  วงศาสุข 
 ๓๑๑ นายอุทัย  โสรสิงห 
 ๓๑๒ นายเอนก  ตุลาชม 
 ๓๑๓ นายเอนก  พุกประเสริฐ 
 ๓๑๔ นางกชพรรณ  โพธิ์สุวรรณ 
 ๓๑๕ นางกนกลักษณ  ขําเพ็ง 
 ๓๑๖ นางกรรณิกา  แกวนุม 
 ๓๑๗ นางกรรณิการ  มาบุญมี 
 ๓๑๘ นางสาวกรรณิการ  มาลัยเลิศ 
 ๓๑๙ นางกฤษณา  รอดพวง 
 ๓๒๐ นางกฤษณา  รัศม ี
 ๓๒๑ นางกัญจนา  อําไพ 
 ๓๒๒ นางกัญญา  จรุตานันท 
 ๓๒๓ นางกัญญา  นวลจันทร 
 ๓๒๔ นางกัลยาณี  เกียรติณรงค 
 ๓๒๕ นางกาญจณา  เจริญศรี 
 ๓๒๖ นางกาญจนา  จันทรสอน 
 ๓๒๗ นางกานตสินี  พงศศรีสุข 
 ๓๒๘ นางกานตหทัย  อูทรัพย 
 ๓๒๙ นางสาวกิ่งแกว  ลอยมา 
 ๓๓๐ นางกิตติมา  จิระมณี 

 ๓๓๑ นางกุมารี  จันทะวงษ 
 ๓๓๒ นางกุลวรรณ  คงสิทธิ์ธนกร 
 ๓๓๓ นางกุสุมา  เจริญศรี 
 ๓๓๔ นางกุสุมา  วงษจันทร 
 ๓๓๕ นางกุสุมา  หมอนล ี
 ๓๓๖ นางกุสุมา  อิสระ 
 ๓๓๗ นางสาวเกษณี  ทวีปญญสกุล 
 ๓๓๘ นางสาวเกษณีย  บรรจงปรุ 
 ๓๓๙ นางเกษมสุข  มุสิธรรม 
 ๓๔๐ นางเกษร  ญาณสุภาพ 
 ๓๔๑ นางสาวขนิษฐา  ต้ังตระกูล 
 ๓๔๒ นางขวัญเรือน  เนนิอุไร 
 ๓๔๓ นางแขอุไร  กนกกังวานโรจน 
 ๓๔๔ นางคณิศร  ตะนุสะ 
 ๓๔๕ นางคนึง  พระวิวงศ 
 ๓๔๖ นางคนึงนิษฐ  ใจตาบ 
 ๓๔๗ นางครองกาญจน  สมบัติเทพสุทธิ์ 
 ๓๔๘ นางคํานึง  คงศรี 
 ๓๔๙ นางคําปอง  เภรีพงษ 
 ๓๕๐ นางคูณสุข  ฉายสงา 
 ๓๕๑ นางจงกลนี  สุขกิจ 
 ๓๕๒ นางจงจิต  ธงทอง 
 ๓๕๓ นางจงดี  ภูพงษ 
 ๓๕๔ นางจตุพร  ศรีแกว 
 ๓๕๕ นางจรรยา  ชูดวง 
 ๓๕๖ นางจรรยา  หลักแหลง 
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 ๓๕๗ นางจรินทร  ทิมสอน 
 ๓๕๘ นางจันทรประภา  ถานิสโร 
 ๓๕๙ นางจันทรเพ็ญ  โชคเจริญผล 
 ๓๖๐ นางจันทรเพ็ญ  ลอมโฮม 
 ๓๖๑ นางจันทรเพ็ญ  หวังสกุลดีย่ิง 
 ๓๖๒ นางสาวจันทิรา  สิริวันต 
 ๓๖๓ นางจารี  โอทอง 
 ๓๖๔ นางจารึก  เสงเสน 
 ๓๖๕ นางจารุณี  ศุขเจริญ 
 ๓๖๖ นางจารุวรรณ  หมั่นทาํ 
 ๓๖๗ นางจําเนียร  เวชมะโน 
 ๓๖๘ นางจิตติมา  ศรีขาว 
 ๓๖๙ นางสาวจิตมณี  ดาวรุง 
 ๓๗๐ นางจิตรนิภา  วงศสุวรรณ 
 ๓๗๑ นางสาวจิตรา  รัตนมณี 
 ๓๗๒ นางจิตรา  สมสุข 
 ๓๗๓ นางจิตสุภัค  มาปก 
 ๓๗๔ นางสาวจิทานันท  จินดาพันธุ 
 ๓๗๕ นางสาวจินดา  สัจจินานนท 
 ๓๗๖ นางจินตนา  จตุราพุทธทิศ 
 ๓๗๗ นางจินตนา  ดวงสุวรรณ 
 ๓๗๘ นางสาวจินตนา  เปลงรัตน 
 ๓๗๙ นางจินตนา  ฟกทอง 
 ๓๘๐ นางจิรภา  สงวนสุข 
 ๓๘๑ นางสาวจิระสม  นอยพานิช 
 ๓๘๒ นางจิราภรณ  อาจสมัย 

 ๓๘๓ นางสาวจิราภา  อาจธัญญากรณ 
 ๓๘๔ นางจีรวรรณ  พิมาลัย 
 ๓๘๕ นางจุลี  ชวยชุม 
 ๓๘๖ นางเจริญศรี  ปภาพันธุ 
 ๓๘๗ นางเจือจันทน  ดาทุมมา 
 ๓๘๘ นางสาวแจมศรี  ดวงอินทร 
 ๓๘๙ นางฉลวย  ยกยอง 
 ๓๙๐ นางฉัฐพร  ผางโคกสูง 
 ๓๙๑ นางฉันทนี  ชิ้นปนเกลียว 
 ๓๙๒ นางเฉลิมศรี  เตรียมพัฒนา 
 ๓๙๓ นางเฉลิมศรี  บุนนาค 
 ๓๙๔ นางเฉลิมสุข  กลาวิกยกรณ 
 ๓๙๕ นางชนิดา  พิมพทนต 
 ๓๙๖ นางสาวชนิตา  ไมแดง 
 ๓๙๗ นางชไมพร  ศิริมาตย 
 ๓๙๘ นางชยาภรณ  ศิลาออน 
 ๓๙๙ นางชโรม  มานวกุล 
 ๔๐๐ นางชลชา  มากชวย 
 ๔๐๑ นางชอผกา  พราหมณแกว 
 ๔๐๒ นางชัชชฎา  ศรีโอฬาร 
 ๔๐๓ นางชื่นจิตต  ศักด์ิไพบูลย 
 ๔๐๔ นางชุติมา  ปทุมานนท 
 ๔๐๕ นางชูจิรัตน  จูฑะเตมีย 
 ๔๐๖ นางชูชีพ  คลายทรง 
 ๔๐๗ นางสาวชูญาติ  ลิลิตธรรม 
 ๔๐๘ นางเชาวลัย  พวงเกาะ 
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 ๔๐๙ นางสาวญาดา  กุลวดีวงศ 
 ๔๑๐ นางฐิตารีย  ตันสุรัตน 
 ๔๑๑ นางสาวฐิตินันท  พัฒนงาม 
 ๔๑๒ นางณรรฐวรรณ  ภูสุวรรณ 
 ๔๑๓ นางณัฎฐาภรณ  ชินกลาง 
 ๔๑๔ นางณัฐจิตรา  รัตนมุง 
 ๔๑๕ นางสาวดรรชนี  ตอวงศ 
 ๔๑๖ นางดรรชนีพร  บุญศิริ 
 ๔๑๗ นางดรุณี  จันทรธร 
 ๔๑๘ นางสาวดรุณี  เปรมสนธิ 
 ๔๑๙ นางดวงจันทร  วรรณศรี 
 ๔๒๐ นางสาวดวงรัตน  อาสิงสมานันท 
 ๔๒๑ นางสาวดารณี  ศาตากร 
 ๔๒๒ นางดารา  ขวัญมา 
 ๔๒๓ นางดารา  จุลเถียร 
 ๔๒๔ นางดาวประกาย  จําปาทิพย 
 ๔๒๕ นางดุษฎี  เพ็ชรสังข 
 ๔๒๖ นางตวงพร  วิจิตรพันธ 
 ๔๒๗ นางเตือนใจ  บัวเพชร 
 ๔๒๘ นางสาวถนอม  ออนสา 
 ๔๒๙ นางทรัพยสิน  ทุมวรรณ 
 ๔๓๐ นางทองคํา  ปนแกว 
 ๔๓๑ นางทองสุข  ทุคหิต 
 ๔๓๒ นางทองออน  ไชยฤทธิ ์
 ๔๓๓ นางทักขิณา  โพธิ์อ่ํา 
 ๔๓๔ นางทัศนีย  ไครจักร 

 ๔๓๕ นางทัศนีย  เซงซ้ิว 
 ๔๓๖ นางทัศนีย  พานทรัพย 
 ๔๓๗ นางทัศนีย  ไมมมีัว 
 ๔๓๘ นางทัศนีย  ศรีโสภา 
 ๔๓๙ นางทัศนีย  สุขชัย 
 ๔๔๐ นางทิณลดา ณ ระนอง 
 ๔๔๑ นางทิพวรรณ  สืบสหการ 
 ๔๔๒ นางทิพวัน  หลิมสวัสด์ิ 
 ๔๔๓ นางทิพากร  ทองนพคุณ 
 ๔๔๔ นางสาวทิพาพร  สุตันทวงษ 
 ๔๔๕ นางทิพาพรรณ  เจนสมบูรณ 
 ๔๔๖ นางธนวรรณ  แคนยุกต 
 ๔๔๗ นางธนวรรณ  วราวรรณ 
 ๔๔๘ นางธนัชพร  ศรีฟา 
 ๔๔๙ นางธนิตา  พิเรนทร 
 ๔๕๐ นางสาวธาริณี  เจียระไนพงศ 
 ๔๕๑ นางสาวนงนาถ  สุวรรณวิจิตร 
 ๔๕๒ นางนงเยาว  ผดุงวงศ 
 ๔๕๓ นางนงรักษ  ประสิทธิ์เวชศักด์ิ 
 ๔๕๔ นางนงลักษณ  ทองสัมฤทธ 
 ๔๕๕ นางนงลักษณ  เลขานุกิจ 
 ๔๕๖ นางนงลักษณ  สุขศิริ 
 ๔๕๗ นางสาวนพภา  เสือสะอาด 
 ๔๕๘ นางนพวรรณ  ศิริวุฒ ิ
 ๔๕๙ นางสาวนรมน  จันทรชุม 
 ๔๖๐ นางนฤมล  สุภโตษะ 
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 ๔๖๑ นางนฤมล  สุวรรณโอฬาร 
 ๔๖๒ นางสาวนวรัตน  ศรีทองดีประพันธ 
 ๔๖๓ นางสาวนวรัตน  สิงหะ 
 ๔๖๔ นางนวลจันทร  อําภรณ 
 ๔๖๕ นางนวลนอย  ประเสริฐแสง 
 ๔๖๖ นางสาวนวลมณี  จันทวัฒน 
 ๔๖๗ นางนวลสวาท  ไพจิตร 
 ๔๖๘ นางนันทนา  ระโหฐาน 
 ๔๖๙ นางนันทวรรณ  นวลสม 
 ๔๗๐ นางนาฏฤดี  วรานันตกุล 
 ๔๗๑ นางน้ําทิพย  เทียมพงศ 
 ๔๗๒ นางนิตยา  ไชยปะ 
 ๔๗๓ นางนิตยา  วัฒนะแยม 
 ๔๗๔ นางนิตยา  หล่ิมเจริญ 
 ๔๗๕ นางนิภา  นิตยโชติ 
 ๔๗๖ นางนิภา  บุญโสภณ 
 ๔๗๗ นางนิภา  ย่ิงสม 
 ๔๗๘ นางนิภาพร  พรหมศรีจันทร 
 ๔๗๙ นางนิภาภรณ  มวงแขก 
 ๔๘๐ นางนิรมล  อารีราษฎร 
 ๔๘๑ นางสาวนิลาวรรณ  เลาตระกูล 
 ๔๘๒ นางนิศารัตน  ตรีสุวรรณ 
 ๔๘๓ นางนิสา  แกวทาไม 
 ๔๘๔ นางนุชนาถ  ชูสิทธิ ์
 ๔๘๕ นางเนาวรัตน  สุวรรณสม 
 ๔๘๖ นางเนืองนิจ  สกุลวงศ 

 ๔๘๗ นางแนงนอย  ชวยมี 
 ๔๘๘ นางแนงนอย  วงศสุวรรณ 
 ๔๘๙ นางโนรี  รอดบัวทอง 
 ๔๙๐ นางบังอร  คํามณี 
 ๔๙๑ นางสาวบังอร  เนตรสวาง 
 ๔๙๒ นางบารนี  เลิศไพศาล 
 ๔๙๓ นางบุญญรัตน  ประเสริฐสุริยันต 
 ๔๙๔ นางบุญญา  จิตติวรรณ 
 ๔๙๕ นางบุญเตือน  ศรีสมบัติ 
 ๔๙๖ นางสาวบุญศรี  จักรวรรด์ิ 
 ๔๙๗ นางบุญสม  โตศักด์ิ 
 ๔๙๘ นางสาวบุบผา  จิริฐิติกุล 
 ๔๙๙ นางบุราวรรณ  มังคละคีรี 
 ๕๐๐ นางบุศรา  เอี่ยมจันทร 
 ๕๐๑ นางสาวบุษบา  กาญจนวารีทิพย 
 ๕๐๒ นางบุษบา  สมรรคเสวี 
 ๕๐๓ นางเบญจพร  สมโสภณ 
 ๕๐๔ นางเบญจมาภรณ  ชวนะเกรียงไกร 
 ๕๐๕ นางเบญจมาศ  ถินขาว 
 ๕๐๖ นางเบญจมาส  ไตรพฤกษชาติ 
 ๕๐๗ นางเบญจรัตน  วุฒิมานานนท 
 ๕๐๘ นางประคอง  ลือศิริ 
 ๕๐๙ นางประทิน  ทรวดทรง 
 ๕๑๐ นางประทุม  ลือพืช 
 ๕๑๑ นางประทุมพร  พลายเมือง 
 ๕๑๒ นางประนอม  เจริญทรัพย 



 หนา   ๓๐๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๕๑๓ นางประพิมพรรณ  ดํารงวุฒิ 
 ๕๑๔ นางประเพ็ญ  มิตรนนท 
 ๕๑๕ นางประไพ  นาคสุข 
 ๕๑๖ นางประไพ  พลรักษเขตต 
 ๕๑๗ นางประไพ  เลิกสายเพ็ง 
 ๕๑๘ นางประไพพร  ตุงคะสมิต 
 ๕๑๙ นางประภาพรรณ  สุรินา 
 ๕๒๐ นางประมวล  เตียวแช 
 ๕๒๑ นางประสานสุข  เขียวแกว 
 ๕๒๒ นางประสิทธิ์  สาลี่ 
 ๕๒๓ นางปราณี  เตาชัยภูมิ 
 ๕๒๔ นางปราณี  ประไพพงษ 
 ๕๒๕ นางปราณี  พันธุเลศิ 
 ๕๒๖ นางปราณี  หิรัญยัษฐิติ 
 ๕๒๗ นางปราณี  เฮ็งเส็ง 
 ๕๒๘ นางปรานอม  โพธิ์ทอง 
 ๕๒๙ นางปริษา  พิกุลขาว 
 ๕๓๐ นางปรีดา  สหกิจ 
 ๕๓๑ นางปรียาภรณ  เล็กพันธ 
 ๕๓๒ นางปรียาวัลย  มะเริงสิทธิ์ 
 ๕๓๓ นางปรุงจิต  จันทะสิงห 
 ๕๓๔ นางปทมนิล  อรรคศรี 
 ๕๓๕ นางปทมา  สมศรี 
 ๕๓๖ นางปาจรีย  สงวนศรี 
 ๕๓๗ นางปานชีวัน  สังคะรัศมี 
 ๕๓๘ นางปานทิพย  ตีระพานิชพันธ 

 ๕๓๙ นางปยวรรณ  อื้อสกุล 
 ๕๔๐ นางเปมิกา  พรหมบุญ 
 ๕๔๑ นางเปรมกมล  สีน้ําเงิน 
 ๕๔๒ นางสาวพชรภรณ  เจริญสุขมั่น 
 ๕๔๓ นางสาวพเยาว  เจือจันทร 
 ๕๔๔ นางสาวพรกมล  กิตติธรกุล 
 ๕๔๕ นางพรกมล  ศรัทธารัตนตรัย 
 ๕๔๖ นางพรทิพย  กุลราช 
 ๕๔๗ นางสาวพรทิพย  ดวงกมล 
 ๕๔๘ นางพรทิพย  วิวัฒนศรีไพบูลย 
 ๕๔๙ นางสาวพรทิพย  วีระชัย 
 ๕๕๐ นางพรพรรณ  ราชาธิราช 
 ๕๕๑ นางพรพิไล  ชวนประสิทธิ ์
 ๕๕๒ นางสาวพรเพ็ญ  ขวัญชื้น 
 ๕๕๓ นางพรเพ็ญ  ชูเชิด 
 ๕๕๔ นางพรรณา  พิมลสิงห 
 ๕๕๕ นางพรรณี  ชัชวาลชัยพรรณ 
 ๕๕๖ นางสาวพรศรี  ชาติสวัสด์ิ 
 ๕๕๗ นางพรสุข  วัฒนาศิริ 
 ๕๕๘ นางพัชราภรณ  บุญจิตต 
 ๕๕๙ นางพัชรินทร  กองมณ ี
 ๕๖๐ นางพัฒนา  สุขมวง 
 ๕๖๑ นางพัฒนนรี  พลรักษเขตต 
 ๕๖๒ นางพัลลภา  ศรีวิไล 
 ๕๖๓ นางพาณิชย  แกวทอง 
 ๕๖๔ นางพมิ  วงศเสนา 
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 ๕๖๕ นางพิมพใจ  พงศฉบับนภา 
 ๕๖๖ นางสาวพิมพใจ  เอมแยม 
 ๕๖๗ นางพิมพนรา  เอื้อไตรรัตน 
 ๕๖๘ นางพิมพพร  ปทมธานินท 
 ๕๖๙ นางพิมานจันทร  คําศิริ 
 ๕๗๐ นางพิศมัย  ชูเชิด 
 ๕๗๑ นางพิศมัย  พิทักษ 
 ๕๗๒ นางพิศมัย  วงคภูธร 
 ๕๗๓ นางพูนทรัพย  ขาวมะลิ 
 ๕๗๔ นางพูนศรี  ชนะโรค 
 ๕๗๕ นางสาวพูลผล  ชาญวิรัตน 
 ๕๗๖ นางสาวพูลสม  ถ่ินพังงา 
 ๕๗๗ นางเพ็ชรอร  ออนประทุม 
 ๕๗๘ นางสาวเพ็ญแข  ศรีเมือง 
 ๕๗๙ นางสาวเพ็ญจันทร  วิไลพล 
 ๕๘๐ นางเพ็ญจิต  สมยาภักดี 
 ๕๘๑ นางเพ็ญศิริ  ฤทธิขาบ 
 ๕๘๒ นางเพ็ญอาภา  ศิริเลิศ 
 ๕๘๓ นางเพียงใจ  ศิริขันธ 
 ๕๘๔ นางแพรวพรรณ  อินทรเสมา 
 ๕๘๕ นางไพฑูรย  ศรีวรมย 
 ๕๘๖ นางไพรวัลย  ประคุณสุขใจ 
 ๕๘๗ นางภคพร  สําเภาทอง 
 ๕๘๘ นางสาวภัชนา  พรหมชาติ 
 ๕๘๙ นางภาลี  ปญจขันธ 
 ๕๙๐ นางภาวนา  จันทราภัย 

 ๕๙๑ นางภาวิณี  โพธิ์เอี้ยง 
 ๕๙๒ นางภูศรี  สาสนะกระบวน 
 ๕๙๓ นางมณฑา  เกิดเปรมเวส 
 ๕๙๔ นางมณฑา  สุขเกื้อ 
 ๕๙๕ นางมณรัีตน  คงวัฒนะ 
 ๕๙๖ นางมณีรัตน  แจงนคร 
 ๕๙๗ นางมณีวรรณ  บุตรเทพ 
 ๕๙๘ นางสาวมนัสนันท  ขาวปริสุทธิ์ 
 ๕๙๙ นางมยุรี  บุญพรหม 
 ๖๐๐ นางมะลิวรรณ  สุพรรณพงศ 
 ๖๐๑ นางมันทนา  คงเจริญ 
 ๖๐๒ นางมัลลิกา  อังกูรเกียรติ 
 ๖๐๓ นางมานี  โชติเรืองนภา 
 ๖๐๔ นางมารศรี  บุญประคอง 
 ๖๐๕ นางมาลัย  แสงอิ่ม 
 ๖๐๖ นางสาวมาลินี  แสงวัฒนรัตน 
 ๖๐๗ นางสาวมาลี  ร้ิมประพันณ ี
 ๖๐๘ นางสาวยินดี  สุขเกษม 
 ๖๐๙ นางยุคล  รักราชการ 
 ๖๑๐ นางยุพดี  มูลสมบัติ 
 ๖๑๑ นางยุพิน  เทวนุกูล 
 ๖๑๒ นางสาวยุพิน  สัมมาพรต 
 ๖๑๓ นางยุวดี  สรรควิทยากุล 
 ๖๑๔ นางยุวรี  วงศสวาง 
 ๖๑๕ นางเยาวลักษณ  ดึงสุวรรณ 
 ๖๑๖ นางเยาวลักษณ  สุทธา 
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 ๖๑๗ นางรวิวรรณ  หลิบนุกูล 
 ๖๑๘ นางระพีพรรณ  จักรทอง 
 ๖๑๙ นางสาวรัชฎา  เมืองมาหลา 
 ๖๒๐ นางรัชนีญา  ทัพประดิษฐ 
 ๖๒๑ นางสาวรัชนีเพ็ญ  คํามุงคุล 
 ๖๒๒ นางรัตติกร  มูสาลี 
 ๖๒๓ นางรัตนา  ทองปสโน 
 ๖๒๔ นางรัตนา  ภูกัน 
 ๖๒๕ นางรัตนา  สุวรรณโยธิน 
 ๖๒๖ นางรัตนา  หะรังศรี 
 ๖๒๗ นางรัตนาทิพย  บัวขาว 
 ๖๒๘ นางรัตนาวรรณ  วงศศิริ 
 ๖๒๙ นางราตรี  เจริญธรรม 
 ๖๓๐ นางราตรี  บุญเลิศ 
 ๖๓๑ นางราตรี  แพงกุล 
 ๖๓๒ นางรําไพ  คําดอนใจ 
 ๖๓๓ นางรําไพ  นาคะวิโรจน 
 ๖๓๔ นางรุงรัชนี  รุงมณี 
 ๖๓๕ นางรุจิกร  พรหมประเสริฐ 
 ๖๓๖ นางสาวเรณู  คงเจริญ 
 ๖๓๗ นางเรณ ู สมภาร 
 ๖๓๘ นางลดาวัลย  สารีโท 
 ๖๓๙ นางลลิดา  บุญยง 
 ๖๔๐ นางสาวลออ  นอยหุน 
 ๖๔๑ นางละมัย  ทองเหม 
 ๖๔๒ นางละเมียด  พิพิธศักด์ิ 

 ๖๔๓ นางละออ  สงประสพ 
 ๖๔๔ นางละออง  ริยะสุ 
 ๖๔๕ นางละออง  วิมลพันธุ 
 ๖๔๖ นางละเอียด  อินทรตัง 
 ๖๔๗ นางลักษณทิพย  ไฝกิ่ง 
 ๖๔๘ นางลัดดาวลัย  สอางค 
 ๖๔๙ นางสาวลําดวน  ทิพยจารุโภคา 
 ๖๕๐ นางลํายอง  พลายดวง 
 ๖๕๑ นางลําใย  ทองธิราช 
 ๖๕๒ นางลินจง  สรรพอาษา 
 ๖๕๓ นางวงคศิริ  คงทิม 
 ๖๕๔ นางวรรณทิพย  บุณกานนท 
 ๖๕๕ นางวรรณพร  ขุนทองนอย 
 ๖๕๖ นางสาววรรณพร  จงเจริญ 
 ๖๕๗ นางวรรณพร  วรธเนศ 
 ๖๕๘ นางวรรณมณี  ศิลปราเมศวร 
 ๖๕๙ นางสาววรรณรัตน  ทพิยสุวรรณกุล 
 ๖๖๐ นางสาววรรณไสว  คงแสน 
 ๖๖๑ นางวรรณะ  ออนเกตุพล 
 ๖๖๒ นางวรรณา  บูรณเรืองศักด์ิ 
 ๖๖๓ นางวรรณา  แสงจินดา 
 ๖๖๔ นางวรรณี  พิพัฒนกุล 
 ๖๖๕ นางวรรณี  สุขสมสุทธิ์ 
 ๖๖๖ นางวรวรรณ  ชวลิตดํารง 
 ๖๖๗ นางวรัญญ  สมุทรคีรี 
 ๖๖๘ นางวรัตดา  พัศดุ 



 หนา   ๓๑๐ (เลมที่  ๑๕) 
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 ๖๖๙ นางวราพร  ศิขรินทร 
 ๖๗๐ นางวราภรณ  ทิพยวัลย 
 ๖๗๑ นางวราภรณ  ศรีสุรัตน 
 ๖๗๒ นางวรินญา  ตาจันทึก 
 ๖๗๓ นางวรินทร  อุณหโชค 
 ๖๗๔ นางวัจนา  หนูปน 
 ๖๗๕ นางสาววัชรพรรณ  เจริญวัฒน 
 ๖๗๖ นางวัชรี  มีก่ิง 
 ๖๗๗ นางวัฒนา  โพธิ์แกว 
 ๖๗๘ นางวัฒนา  หนูปลอง 
 ๖๗๙ นางวันดี  บุญรักษ 
 ๖๘๐ นางวันดี  อนนัตโชค 
 ๖๘๑ นางวันทนา  พงษกลา 
 ๖๘๒ นางวันทนา  พูลวัน 
 ๖๘๓ นางวันทนีย  ยุทธศักด์ิกําแหง 
 ๖๘๔ นางสาววันทนีย  อนศิริ 
 ๖๘๕ นางวันเพ็ญ  มชีิดสม 
 ๖๘๖ นางวาสนา  จันทรอุไร 
 ๖๘๗ นางวาสนา  ฉลองวงศ 
 ๖๘๘ นางวาสนา  ทัดกลาง 
 ๖๘๙ นางวาสนา  นาคา 
 ๖๙๐ นางวาสนา  พุทธรสเจริญ 
 ๖๙๑ นางวิจิตรา  พาณิชยกุล 
 ๖๙๒ นางวิเชียร  พรรคเจริญ 
 ๖๙๓ นางวิบูลยศรี  ปานรอด 
 ๖๙๔ นางวิภา  ศรีนนท 

 ๖๙๕ นางวิภาวดี  เพชรฤาชา 
 ๖๙๖ นางวิมลพรรณ  ขาววิเศษ 
 ๖๙๗ นางสาววิมาน  มุกดามวง 
 ๖๙๘ นางวิรวรรณ  ทองตัน 
 ๖๙๙ นางวิระวรรณ  พลหาราช 
 ๗๐๐ นางวิราวรรณ  แกวเวชวงศ 
 ๗๐๑ นางวิลาวัลย  ภูพันพร 
 ๗๐๒ นางวิไลรัตน  วัฒนสันติพงศ 
 ๗๐๓ นางวิไลรัตน  โฮมภิรมย 
 ๗๐๔ นางวิไลวรรณ  บุตรอุดม 
 ๗๐๕ นางสาววิไลวรรณ  อัชฌาศัย 
 ๗๐๖ นางวีนา  โคมพิทยา 
 ๗๐๗ นางวีรนาถ  ทองจํานงค 
 ๗๐๘ นางสาวศรกมล  รอดประดิษฐ 
 ๗๐๙ นางศรินนญรัตน  ทองพลาย 
 ๗๑๐ นางศรีพิมล  ศิริรัตน 
 ๗๑๑ นางศรีมอย  ชะเอมทอง 
 ๗๑๒ นางสาวศรีมาลา  เนียมรัตน 
 ๗๑๓ นางศรีเรือน  ชุติพงษวิเวท 
 ๗๑๔ นางศรีสุดา  นุกูล 
 ๗๑๕ นางสาวศรีสุดา  ราตรี 
 ๗๑๖ นางศลยา  ภูติอนันต 
 ๗๑๗ นางศศิกานต  บุญเกิดแกว 
 ๗๑๘ นางศศิธร  นาคสมบูรณ 
 ๗๑๙ นางศศิปภา  เหมาะสมยั 
 ๗๒๐ นางศิริกุล  จันทนแดง 



 หนา   ๓๑๑ (เลมที่  ๑๕) 
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 ๗๒๑ นางศิริธร  แกวศรีสังข 
 ๗๒๒ นางศิริบูลย  ประชากิตติกุล 
 ๗๒๓ นางศิริพงษ  มาวัน 
 ๗๒๔ นางศิริพร  ไหวเคลื่อน 
 ๗๒๕ นางศิริพักตร  นาคเสน 
 ๗๒๖ นางศิริลักษณ  แสงสวาง 
 ๗๒๗ นางศิริวรรณ  สัตยธีรานนท 
 ๗๒๘ นางศุภนุช  บอเหม 
 ๗๒๙ นางศุภรัตน  สารแกว 
 ๗๓๐ นางศุลีพร  สงแกว 
 ๗๓๑ นางสงวนวงศ  ผางสําเนียง 
 ๗๓๒ นางสถาพร  ชื่นปญญากมล 
 ๗๓๓ นางสาวสมควร  โฉมอุดม 
 ๗๓๔ นางสาวสมจิตต  มีกลิ่น 
 ๗๓๕ นางสาวสมจิตต  สังขมณี 
 ๗๓๖ นางสาวสมจิตต  สุตยสรณาคม 
 ๗๓๗ นางสมจิตร  หมานมา 
 ๗๓๘ นางสมจิตร  วันนา 
 ๗๓๙ นางสมใจ  กวยประเสริฐ 
 ๗๔๐ นางสมใจ  บัวหนอง 
 ๗๔๑ นางสมตา  สพันธพงษ 
 ๗๔๒ นางสมทรง  ปทพ ี
 ๗๔๓ นางสมบูรณ  ทุเรียน 
 ๗๔๔ นางสมปอง  แกวโมรา 
 ๗๔๕ นางสมพบ  คงเทศน 
 ๗๔๖ นางสมพร  ประทุมมาลย 

 ๗๔๗ นางสมพร  พงษไทย 
 ๗๔๘ นางสาวสมพร  ลักษณะศิริ 
 ๗๔๙ นางสมพร  อินทะกนก 
 ๗๕๐ นางสมพักตร  สุวรรณพงศ 
 ๗๕๑ นางสมพิสัย  สิงหศิริ 
 ๗๕๒ นางสมเพียง  ปานโชติ 
 ๗๕๓ นางสมร  มณฑาสุวรรณ 
 ๗๕๔ นางสมฤทัย  วงศเสน 
 ๗๕๕ นางสมศรี  เปรมปรีด์ิ 
 ๗๕๖ นางสาวสมศรี  ลอเพชระสิริกุล 
 ๗๕๗ นางสาวสมศรี  ศรีปานนาค 
 ๗๕๘ นางสมสวน  รัตนากร 
 ๗๕๙ นางสยุมพร  รัตติรมย 
 ๗๖๐ นางสรอยฟา  บุญวานิช 
 ๗๖๑ นางสวนีย  นักฟอน 
 ๗๖๒ นางสวาท  จันทรานุสรณ 
 ๗๖๓ นางสมัฤทธิ์  นอยสงา 
 ๗๖๔ นางสาวสาธุวร  วงษจินดา 
 ๗๖๕ นางสายชล  สุวรรณ 
 ๗๖๖ นางสายพิณ  จตุรพรชัย 
 ๗๖๗ นางสายสนม  มากบุญศรี 
 ๗๖๘ นางสายสวาท  มัจฉา 
 ๗๖๙ นางสายัณห  จิตตธรรม 
 ๗๗๐ นางสํารวย  ธรรมเกษร 
 ๗๗๑ นางสาวสําอาง  ปตวิน 
 ๗๗๒ นางสาวสินทอง  ไชยธัญสวัสด์ิ 
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 ๗๗๓ นางสินนภา  กิจสวัสด์ิ 
 ๗๗๔ นางสิรินพร  พูลสวัสด์ิ 
 ๗๗๕ นางสิริพร  นอยวิลัย 
 ๗๗๖ นางสิริพรรณ  ศิวะวามร 
 ๗๗๗ นางสีไพล  ปญญาคํา 
 ๗๗๘ นางสุกัญญา  คัสกุล 
 ๗๗๙ นางสุกัญญา  อินทรเนตร 
 ๗๘๐ นางสุขจิต  นิลโกสิต 
 ๗๘๑ นางสุขสันต  สันตานนท 
 ๗๘๒ นางสาวสุคนธ  ลครชัย 
 ๗๘๓ นางสุครณี  ศรีสุข 
 ๗๘๔ นางสุจารี  พรหมประเสริฐ 
 ๗๘๕ นางสุจารึก  พัฒนพงศ 
 ๗๘๖ นางสุจิตรา  คําพยา 
 ๗๘๗ นางสุจิตรา  โคกขุนทด 
 ๗๘๘ นางสาวสุจิตรา  เชื้อวงศ 
 ๗๘๙ นางสาวสุชาดา  ชัยธัมมะปกรณ 
 ๗๙๐ นางสุดา  นภานพดล 
 ๗๙๑ นางสุดารัตน  ดวงจันคํา 
 ๗๙๒ นางสุทธณิี  เรียนใจดี 
 ๗๙๓ นางสุทธิวรรณ  รุกขชาติ 
 ๗๙๔ นางสุธนา  โสมภีร 
 ๗๙๕ นางสุธานี  ปญญารินทร 
 ๗๙๖ นางสุธีรา  ประกอบกิจ 
 ๗๙๗ นางสุนครี  สุวรรณวิชนีย 
 ๗๙๘ นางสุนทรารักษ  พันธุโคตร 

 ๗๙๙ นางสุนารี  ขัตตะนัน 
 ๘๐๐ นางสุนิสา  วรอินทร 
 ๘๐๑ นางสุพรรณนิการ  เพงพิศ 
 ๘๐๒ นางสาวสุพรรณี  สินคํ้า 
 ๘๐๓ นางสุพัฒน  ธนิะ 
 ๘๐๔ นางสุพัตรา  ขําเอนก 
 ๘๐๕ นางสุพัตรา  ศัพทพันธุ 
 ๘๐๖ นางสุพัตรา  ศิรินอย 
 ๘๐๗ นางสุพัตรา  เสนาะ 
 ๘๐๘ นางสุพัตรา  โสรสิงห 
 ๘๐๙ นางสุภชา  ปุญญะสิทธิ์ 
 ๘๑๐ นางสุภนา  แมนประโคน 
 ๘๑๑ นางสุภางค  จะโรครัมย 
 ๘๑๒ นางสาวสุภาพร  จันทรดี 
 ๘๑๓ นางสุภาพร  เหล็กกลา 
 ๘๑๔ นางสุภาภรณ  ถนอมนวล 
 ๘๑๕ นางสุภาภรณ  เย็นฑูร 
 ๘๑๖ นางสุมล  จิตรกรียาน 
 ๘๑๗ นางสุมา  ชื่นใจ 
 ๘๑๘ นางสุมามาลย  เศรษฐีธัญญาหาร 
 ๘๑๙ นางสุมาลย  วงษสอาด 
 ๘๒๐ นางสาวสุมาลี  ขวาแซน 
 ๘๒๑ นางสุมาลี  ธรรมวินัยสถิต 
 ๘๒๒ นางสุมาลี  เบญจจินดา 
 ๘๒๓ นางสุมาลี  วันทอง 
 ๘๒๔ นางสุมาลี  สานุจิตร 
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 ๘๒๕ นางสุมาลี  สุนทราวิรัตน 
 ๘๒๖ นางสุมิตรา  ภูผาลา 
 ๘๒๗ นางสาวสุรณี  สุขสําราญ 
 ๘๒๘ นางสุรางค  ยอดอยาง 
 ๘๒๙ นางสาวสุรางค  สุมามาลย 
 ๘๓๐ นางสุริพร  หลวงใหญ 
 ๘๓๑ นางสุริยง  มีแกว 
 ๘๓๒ นางสุริยา  ศรีมณฑา 
 ๘๓๓ นางสาวสุรีพร  พิจิตรธรรม 
 ๘๓๔ นางสุรีย  หิมารัตน 
 ๘๓๕ นางสุรีรัตน  อินทรพุม 
 ๘๓๖ นางสุลักษณ  นิสยันต 
 ๘๓๗ นางสาวสุวพร  แกวกระจาง 
 ๘๓๘ นางสุวรรณศรี  ชวยคํ้าชู 
 ๘๓๙ นางสุวรรณา  ทรัพยาคม 
 ๘๔๐ นางสุวรรณา  ยอดย่ิง 
 ๘๔๑ นางสุวรรณีย  นอยแกว 
 ๘๔๒ นางสาวสุวารี  สิงหทองกูล 
 ๘๔๓ นางสุวิมล  จูฑะสุวรรณ 
 ๘๔๔ นางสุวิมล  นิภาโยธิน 
 ๘๔๕ นางเสงี่ยม  ศรีสลวย 
 ๘๔๖ นางสาวเสาวคนธ  บุญแฝง 
 ๘๔๗ นางเสาวณีย  ภูทัตโต 
 ๘๔๘ นางสาวเสาวลักษณ  กฤษณะเศรณี 
 ๘๔๙ นางเสาวลักษณ  มณีกาญจน 
 ๘๕๐ นางสาวเสาวลักษณ  เสพศิริสุข 

 ๘๕๑ นางสาวเสียงพิณ  ดรบัณฑิต 
 ๘๕๒ นางแสงหลา  แสงสิทธิศักด์ิ 
 ๘๕๓ นางสาวโสรส  สุขไชยะ 
 ๘๕๔ นางหงษสุดา  พันธสุวรรณ 
 ๘๕๕ นางหวานใจ  คุมคง 
 ๘๕๖ นางหัทยา  ชื่นบาน 
 ๘๕๗ นางสาวอดิสน  เอ็มดู 
 ๘๕๘ นางอนงค  กุหลาบทอง 
 ๘๕๙ นางสาวอนงค  โตโพธิ์ไทย 
 ๘๖๐ นางอนงค  เนียมสลุด 
 ๘๖๑ นางอนงค  เปยมประชา 
 ๘๖๒ นางสาวอนงค  มีบุญ 
 ๘๖๓ นางอนงคพรรณ  นันตะเสน 
 ๘๖๔ นางอนัญญา  เกิดทอง 
 ๘๖๕ นางอนุรักษ  สุมะนา 
 ๘๖๖ นางอนุสรณ  อธิปตยกุล 
 ๘๖๗ นางอมรรัตน  เนื้อจํารูญรัตน 
 ๘๖๘ นางอมรรัตน  โพธิวัฒน 
 ๘๖๙ นางอมรลักษณ  สุภากาญจน 
 ๘๗๐ นางอมรา  ไทรทอง 
 ๘๗๑ นางสาวอมรา  สุนทรสุต 
 ๘๗๒ นางอมราวดี  อุนจิตติ 
 ๘๗๓ นางอรทัย  จันทรโชติ 
 ๘๗๔ นางอรรจนาภรณ  สํารวมจิตต 
 ๘๗๕ นางอรวรรณ  มาพูนธนะ 
 ๘๗๖ นางอรสา  มะนะกุล 
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 ๘๗๗ นางอรสา  สรรพอุดม 
 ๘๗๘ นางสาวอรสา  อรุณรัศมี 
 ๘๗๙ นางอรัญญา  โกสุมาลย 
 ๘๘๐ นางอรุณศรี  ชายทอง 
 ๘๘๑ นางอรุณี  พงษประจักษ 
 ๘๘๒ นางสาวอรุณี  พงษศิริรักษ 
 ๘๘๓ นางอรุณี  มณฑา 
 ๘๘๔ นางอรุณี  เอมเกษม 
 ๘๘๕ นางอังคณา  ย้ิมงาม 
 ๘๘๖ นางอัจฉรา  พูนมา 
 ๘๘๗ นางสาวอัจฉรา  วงษเอก 
 ๘๘๘ นางอัจฉราพร  มวงนางรอง 
 ๘๘๙ นางอัจฉราพรรณ  นาวาพานิช 
 ๘๙๐ นางอัญชลี  จีนขาวขํา 
 ๘๙๑ นางสาวอัญชลี  ปกปงเมือง 
 ๘๙๒ นางอัญชลี  แสงสมบูรณ 
 ๘๙๓ นางอัญชัญ  รัตนวิจิตร 
 ๘๙๔ นางอันดุณีย  สันตานนท 
 ๘๙๕ นางอัมพร  ชัยฉกรรจ 
 ๘๙๖ นางอัมพร  เสรีศิริวัฒนา 
 ๘๙๗ นางอัมพวรรณ  กุลกัลยา 
 ๘๙๘ นางสาวอารมย  นาคมาศ 

 ๘๙๙ นางอารยา  ขันธสิทธิ์ 
 ๙๐๐ นางอารี  ทองบริบูรณ 
 ๙๐๑ นางอารีรัตน  ธรรมสิทธิ์ 
 ๙๐๒ นางอารีรัตน  สิงหทอง 
 ๙๐๓ นางอําพัน  เทพณรงค 
 ๙๐๔ นางอําไพ  หมั่นภักดี 
 ๙๐๕ นางอุบล  อังสุโชติ 
 ๙๐๖ นางอุบลพงศ  ศิริถาวร 
 ๙๐๗ นางอุบลรัตน  เสือนอย 
 ๙๐๘ นางอุบลวรรณ  บุนนาค 
 ๙๐๙ นางอุมาพร  ทัพหงษา 
 ๙๑๐ นางอุมาภรณ  พันธุอภัย 
 ๙๑๑ นางสาวอุไรวรรณ  ทรายยาโน 
 ๙๑๒ นางอุไรวัลย  สงวนพรรค 
 ๙๑๓ นางสาวอุษณีย  ลัดดาออน 
 ๙๑๔ นางอุษา  ศุภศักด์ิ 
 ๙๑๕ นางอุสาห  พินยงค 
 ๙๑๖ นางเอกอร  ตัณฑศิริ 
 ๙๑๗ นางเอมอร  เสริฐพรรณึก 
 ๙๑๘ นางเอื้อมพร  วิไลรัตน 
 ๙๑๙ นางเอื้อมภรณ  อิ่มเพช็ร  

กรมการปกครอง 
 ๑ นายกชกร  รักษาสรณ 
 ๒ จาเอก  กมล  มงกุฎ 
 ๓ นายกฤษฎา  ธีรกุล 

 ๔ นายกฤษดา  เขียวจันทร 
 ๕ นายกิจวัชร  พรหมลา 
 ๖ นายกิตติ  หอวรรณภากร 
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 ๗ นายกิตติพิสิฏฐ  หงษนิกร 
 ๘ นายกิติคุณ  วัชรศิริ 
 ๙ นายเกิดสวาง  ตอไมตรี 
 ๑๐ นายเกียรติศักด์ิ  มูลศาสตรสาทร 
 ๑๑ นายโกสินทร  ธาราศักด์ิ 
 ๑๒ นายไกรยุทธ  มุสิกชาติ 
 ๑๓ นายขจร  หลิมวานิช 
 ๑๔ นายคนึง  ขุนไชย 
 ๑๕ นายคํารณ  อดุลยธนกฤต 
 ๑๖ นายจตุพร  ชนะศรี 
 ๑๗ นายจรินทร  กรเลิศ 
 ๑๘ นายจักรทิพย  แกวดวงเล็ก 
 ๑๙ นายจักริน  เปลี่ยนวงษ 
 ๒๐ นายจักริน  สุบงกช 
 ๒๑ นายจารึก  วัสสุวรรณ 
 ๒๒ นายจําลอง  เณรแยม 
 ๒๓ นายจิตตวีร  ภูมิวุฒิสาร 
 ๒๔ นายจิรวัฒน  วัฒนรณชัย 
 ๒๕ นายจีระพันธ  บุณยะมัต 
 ๒๖ นายฉัตรปอง  ฉัตรภูติ 
 ๒๗ นายฉัทธนาตย  เทียนขาว 
 ๒๘ นายชโย  อัญชลีพัชระ 
 ๒๙ นายชโลธร  ผาโคตร 
 ๓๐ นายชอบ  ทองราช 
 ๓๑ นายชัชวาลย  พุทธโธ 
 ๓๒ นายชัยวัฒน  คงพิน 

 ๓๓ นายชัยสิทธิ์  รัตนชัยสิทธิ ์
 ๓๔ นายชาญชัย  ศรีเสถียร 
 ๓๕ นายชาติชาย  รัตนภานพ 
 ๓๖ นายชํานาญ  นิลชํานาญ 
 ๓๗ นายชิดชนก  ทบัแสง 
 ๓๘ นายชิโนรส  สุคนธปฏิภาค 
 ๓๙ นายชูชาติ  กีฬาแปง 
 ๔๐ นายชูศักด์ิ  เดนยุกต 
 ๔๑ นายเชษฐา  โชไชย 
 ๔๒ นายเชาวน  เทศสมบูรณ 
 ๔๓ นายเชาว  เปลงวิทยา 
 ๔๔ วาที่รอยตรี  เชิดศักด์ิ  จําปาเทศ 
 ๔๕ นายโชคชัย  ผลวัฒนะ 
 ๔๖ นายฐานิวัฒน  สายเย็น 
 ๔๗ นายณรงค  สวัสดี 
 ๔๘ นายณรงคศักด์ิ  เดชอุดม 
 ๔๙ นายณัฐนันท  วงศสมบูรณ 
 ๕๐ นายณัฐวัฒน  เทพคําดี 
 ๕๑ นายดุลยเดช  วัชรสินธุ 
 ๕๒ นายเดชรัฐ  สิมศิริ 
 ๕๓ นายเดชา  ใจยะ 
 ๕๔ นายโตน  กรอมี 
 ๕๕ นายถาวร  กุลโชติ 
 ๕๖ นายถิรวัฒน  ไพรบึง 
 ๕๗ นายทนงศักด์ิ  ฉัตรวัฒนา 
 ๕๘ นายทรงธรรม  วรรณสิทธิ์ 



 หนา   ๓๑๖ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๕๙ นายทรงพล  อารมณชื่น 
 ๖๐ นายทวีศักด์ิ  ประสิทธิโศภิน 
 ๖๑ นายทวีศักด์ิ  วะชุม 
 ๖๒ นายทํานอง  ศรีเมือง 
 ๖๓ นายธงชัย  ทุงโพธิแดง 
 ๖๔ นายธงศักด์ิ  อินทรตะ 
 ๖๕ นายธนพล  อนัติมานนท 
 ๖๖ นายธนากร  วัฒนาไพศาล 
 ๖๗ นายธเนศ  สังฆสุบรรณ 
 ๖๘ นายธรธรรม  ชินโกมุท 
 ๖๙ นายธรรมรงค  คงวัดใหม 
 ๗๐ นายธวัช  ไผประดิษฐ 
 ๗๑ นายธวัชชัย  แทเที่ยง 
 ๗๒ นายธวัฒนชัย  มวงทอง 
 ๗๓ นายธัชพงศ  แผความดี 
 ๗๔ นายธํารงค  เจริญกุล 
 ๗๕ นายธํารงศักด์ิ  โพธิสูง 
 ๗๖ นายธีรพล  ประเสริฐกุล 
 ๗๗ นายธีรวัฒน  ปนเงิน 
 ๗๘ นายธีรวุฒิ  พงศภัทรานนท 
 ๗๙ นายธีระพงศ  เศลารักษ 
 ๘๐ นายนพพงษ  ชัยอนนัต 
 ๘๑ นายนพพร  มัน่ตาย 
 ๘๒ นายนพรัตน  ต้ังกิตติถาวร 
 ๘๓ นายนรินทร  วรรณมหินทร 
 ๘๔ นายนฤพล  แหละตี 

 ๘๕ นายนาวิน  สินธุสอาด 
 ๘๖ นายนิกร  จันทรอําไพ 
 ๘๗ นายนิกร  ภัสสราภรณ 
 ๘๘ นายนิติ  ขจรวัฒนกุล 
 ๘๙ นายนิติพร  แกวศรีนวล 
 ๙๐ นายนิธิภัทร  เสนาะดนตรี 
 ๙๑ นายนิพนธ  นราพิทักษกุล 
 ๙๒ นายนิพนธ  อินทรสกุล 
 ๙๓ นายนิพันธ  ศิริธร 
 ๙๔ นายนิยม  ณ  สงขลา 
 ๙๕ นายนิรวัชช  ปณุณกันต 
 ๙๖ นายนิรันดร  สมสมาน 
 ๙๗ นายนิวัฒน  สายสนั่น  ณ  อยุธยา 
 ๙๘ นายเนตร  ธะนะไชย 
 ๙๙ นายบรรเจิด  อนุเวช 
 ๑๐๐ นายบุญไทย  กาฬศิริ 
 ๑๐๑ นายบุญฤทธิ์  งานสม 
 ๑๐๒ นายบุญสม  ศรีสุริยชัย 
 ๑๐๓ นายบุญเสริม  จิตเจนสุวรรณ 
 ๑๐๔ นายบุรี  ธรรมรักษ 
 ๑๐๕ นายประคอง  ตะนะดี 
 ๑๐๖ นายประจวบ  แสงสุวรรณ 
 ๑๐๗ นายประดิษฐ  จาดภักดี 
 ๑๐๘ นายประทีป  ฤทธิกุล 
 ๑๐๙ นายประพจน  ผุยนอย 
 ๑๑๐ นายประพฤทธิ์  ยูถนันท 



 หนา   ๓๑๗ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๑๑ นายประภาส  คงแตง 
 ๑๑๒ นายประศาสน  ผลแกว 
 ๑๑๓ นายประสิทธิ์  ภูชัชวนิชกุล 
 ๑๑๔ นายประเสริฐ  จิตมุง 
 ๑๑๕ นายประเสริฐ  ศรีพนารัตนกุล 
 ๑๑๖ นายประเสริฐ  โอสถาพันธุ 
 ๑๑๗ นายปราโมทย  พิณธุรักษ 
 ๑๑๘ นายปราโมทย  สําเภาเงิน 
 ๑๑๙ นายปรีชา  โชติทวีวัฒน 
 ๑๒๐ นายปรีชา  ปลอดทอง 
 ๑๒๑ นายปติเลิศ  สุวรรณเกษา 
 ๑๒๒ นายปยวัฒน  ไชยบูรณ 
 ๑๒๓ นายเปรมศักด์ิ  กีรานนท 
 ๑๒๔ นายผดุงย  ครองสนั่น 
 ๑๒๕ นายพงษศักด์ิ  คารวานนท 
 ๑๒๖ นายพรชัย  ขวัญสกุล 
 ๑๒๗ นายพรรังสรรค  มงคลประสิทธิ์ 
 ๑๒๘ นายพรศักด์ิ  เจียรณัย 
 ๑๒๙ นายพรหมเทพ  ไชยมณ ี
 ๑๓๐ นายพลากร  บุญประคอง 
 ๑๓๑ นายพัลลภ  ศรีภา 
 ๑๓๒ นายพิเชษฐ  ทองแยม 
 ๑๓๓ นายพิทักษ  ศรีวรนันท 
 ๑๓๔ นายพินัย  ไชยพงศ 
 ๑๓๕ นายพิพัฒน  สรีเพช็รพันธุ 
 ๑๓๖ นายพีระศักด์ิ  หินเมืองเกา 

 ๑๓๗ นายพูนศิรินทร  คงตระกูล 
 ๑๓๘ นายเพิ่มเกียรติ  จุลจาจันทร 
 ๑๓๙ นายเพียรศักด์ิ  ประภากร 
 ๑๔๐ นายไพฑูรย  อินสุข 
 ๑๔๑ นายไพบูลย  ย้ิมแยม 
 ๑๔๒ นายไพบูลย  โรจนะวิชานนท 
 ๑๔๓ นายไพรัช  ไกรดิษฐ 
 ๑๔๔ นายฟูศักด์ิ  เดชกลา 
 ๑๔๕ นายภาณุวัฒน  เจนประเสริฐ 
 ๑๔๖ นายภานุมาศ  สันติจิตโต 
 ๑๔๗ นายภาษิต  ทุนศิริ 
 ๑๔๘ นายภิรมย  รัตนสูรย 
 ๑๔๙ นายภุชงค  โพธิกุฎสัย 
 ๑๕๐ นายภูมิชัย  ราชพิตร  ภักดีวิเศษ 
 ๑๕๑ นายภูริรัตน  ธีรอรรถ 
 ๑๕๒ นายมงคล  ศรีใส 
 ๑๕๓ นายมนตชัย  พินประเสริฐ 
 ๑๕๔ นายมนัส  โสกันธิกา 
 ๑๕๕ นายมรกต  วราภรณ 
 ๑๕๖ นายมานิตย  เฉลิมภาค 
 ๑๕๗ นายเมฑา  ศิริรําไพวงษ 
 ๑๕๘ นายเมธา  ใจบริสุทธิ ์
 ๑๕๙ นายยศวัฒน  วัฒนศักด์ิชาญวิช 
 ๑๖๐ นายยุทธนา  นุชนารถ 
 ๑๖๑ นายยุทธนา  วิริยะกิตติ 
 ๑๖๒ นายรพิสิทธิ์  พิมพพัฒน 



 หนา   ๓๑๘ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๖๓ นายรังสรรค  รัตนสิงห 
 ๑๖๔ นายรัฐชัย  สําเภาทอง 
 ๑๖๕ นายเรืองฤทธิ์  ชํานาญศิลป 
 ๑๖๖ นายโรจนรัตน  จันทร 
 ๑๖๗ นายล้ํา  เลิศศรีมงคล 
 ๑๖๘ นายเลอสันต  ศศพิงศ 
 ๑๖๙ นายวรทัศน  วานชิอังกูร 
 ๑๗๐ นายวรวิทย  ปนนิกร 
 ๑๗๑ นายวราวุธ  ปนเงิน 
 ๑๗๒ นายวโรทัย  แนวบรรทัด 
 ๑๗๓ นายวสิทธิภัทร  บรรลือศักดิกุล 
 ๑๗๔ นายวัชรินทร  ทองสกุล 
 ๑๗๕ นายวัชรินทร  ปญญาประเสริฐ 
 ๑๗๖ นายวัชรินทร  รักชาติเจริญ 
 ๑๗๗ นายวัฒนะ  กันนะพนัธุ 
 ๑๗๘ นายวัฒนชัย  มานพกว ี
 ๑๗๙ นายวิจารณ  ทองรักษ 
 ๑๘๐ นายวิชัย  พูไพบูลย 
 ๑๘๑ นายวิชัย  สกุลพลไพศาล 
 ๑๘๒ นายวิชัย  สัมพันธรัตน 
 ๑๘๓ นายวิชา  ชะบางบอน 
 ๑๘๔ นายวิชา  บูรณพงศสกุล 
 ๑๘๕ นายวิเชียร  ชวลิต 
 ๑๘๖ นายวิเชียร  พุฒิวิญู 
 ๑๘๗ นายวิเชียร  ลักคนสุวรรณ 
 ๑๘๘ นายวิญู  ทองสกุล 

 ๑๘๙ นายวิรัช  วงษสมุทร 
 ๑๙๐ นายวิโรจน  ทัฬหะวาสน 
 ๑๙๑ นายวโิรจน  โรจนอําพร 
 ๑๙๒ นายวิลาศ  ดะนุดิษฐ 
 ๑๙๓ นายวิวรรธน  รุจนเลิศ 
 ๑๙๔ นายวิวัฒน  สุภาพ 
 ๑๙๕ นายวิสุทธิ์  อนนัตพงศ 
 ๑๙๖ นายวิสูตร  กรมพิศาล 
 ๑๙๗ นายวิสูตร  จันทรศิริกาญจน 
 ๑๙๘ นายวีรพล  บูรณะพานิช 
 ๑๙๙ นายวีระ  จันทรทิพรักษ 
 ๒๐๐ นายวีระ  บุญเกตุ 
 ๒๐๑ นายวีระ  รอดชีวัน 
 ๒๐๒ นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล 
 ๒๐๓ นายวีระ  อินทรประสิทธิ์ 
 ๒๐๔ นายวีระชัย  ภูเพียงใจ 
 ๒๐๕ นายวีระเดช  สมวรรณ 
 ๒๐๖ นายวีระพงศ  บูรณศิลป 
 ๒๐๗ นายศราวุธ  ศุภลักษณศึกษา 
 ๒๐๘ นายศรีสุรินทร  จําปา 
 ๒๐๙ นายศักด์ิสิทธิ์  พึ่งวุฒ ิ
 ๒๑๐ นายศิริชัย  สุวรรณคัณฑิ 
 ๒๑๑ นายศิริพงษ  หานตระกูล 
 ๒๑๒ นายศิริศักด์ิ  ภิญโญภานุวัฒน 
 ๒๑๓ นายศิวาโรจน  มุงหมายผล 
 ๒๑๔ นายศุภกิจ  จตุรพิตร 



 หนา   ๓๑๙ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๑๕ นายศุภชัย  ขันธะทิม 
 ๒๑๖ นายศุภวริศ  เพชรกาฬ 
 ๒๑๗ นายสถาพร  ประทุมทอง 
 ๒๑๘ นายสมคิด  ภูดิน 
 ๒๑๙ นายสมชาย  กุลนริศ 
 ๒๒๐ วาที่รอยตรี  สมชาย  เกษมนิมิตรพร 
 ๒๒๑ นายสมชาย  คอประเสริฐศักด์ิ 
 ๒๒๒ นายสมชาย  โยธาทิพย 
 ๒๒๓ นายสมชาย  ฤทธิเดช 
 ๒๒๔ นายสมชาย  อนะวัชกุล 
 ๒๒๕ นายสมดี  คชาย่ังยืน 
 ๒๒๖ นายสมนึก  ศรีวาณิชยโรจน 
 ๒๒๗ วาที่รอยตรี  สมบัติ  จันทรเจษฏากร 
 ๒๒๘ นายสมบูรณ  โกสิลา 
 ๒๒๙ นายสมบูรณ  บุญแสงทิพย 
 ๒๓๐ วาที่รอยตรี  สมบูรณ  พรต้ังจิตลิขิต 
 ๒๓๑ นายสมโภชน  โอทอง 
 ๒๓๒ นายสมมารถ  รักดนตรี 
 ๒๓๓ นายสมยศ  รักษกุลวิทยา 
 ๒๓๔ นายสมศักด์ิ  ศักด์ิณรงค 
 ๒๓๕ นายสมศักด์ิ  แสนหิรัณย 
 ๒๓๖ นายสมศักด์ิ  อุตมะพันธุ 
 ๒๓๗ นายสมหมาย  คงแข็ง 
 ๒๓๘ นายสมหวัง  วงศคูณ 
 ๒๓๙ นายสรรคชัย  วรธงไชย 
 ๒๔๐ นายสอาด  สิงหงาม 

 ๒๔๑ นายสะอาด  กันสุข 
 ๒๔๒ นายสันติ  เซ็นเชาวนชิ 
 ๒๔๓ นายสันติ  นฤมิตร 
 ๒๔๔ นายสันต  ปฏิพิพัฒน 
 ๒๔๕ นายสันต  สิทธิโชคชัยวุฒิ 
 ๒๔๖ นายสาธิต  ธรรมประดิษฐ 
 ๒๔๗ นายสายัณห  ใจบุญ 
 ๒๔๘ นายสาโรช  แสงอรุณ 
 ๒๔๙ นายสําราญ  ตันเรืองศรี 
 ๒๕๐ สิบตํารวจโท  สําราญ  แสงทอง 
 ๒๕๑ นายสิทธิชัย  กิตติกูล 
 ๒๕๒ นายสิทธิชัย  เผาพันธุ 
 ๒๕๓ นายสิทธิศักด์ิ  พรประสิทธิ์สุข 
 ๒๕๔ นายสินเธาว  สุวรรณมาโจ 
 ๒๕๕ นายสิริวุฒิ  เหมทัต 
 ๒๕๖ นายสุกิจ  สถาปนะวรรธนะ 
 ๒๕๗ นายสุขชัย  จ่ึงสกุล 
 ๒๕๘ นายสุชาติ  สุขดี 
 ๒๕๙ นายสุทธิชัย  กัลลประวิทย 
 ๒๖๐ นายสุทธินันท  บุญม ี
 ๒๖๑ นายสุทธิพงษ  ตันบุญยศิริเดช 
 ๒๖๒ นายสุทธิพงษ  สามหมอ 
 ๒๖๓ นายสุทธิลักษณ  รักษเจริญ 
 ๒๖๔ นายสุทิน  ทรัพยพันธุ 
 ๒๖๕ นายสุเทพ  แกวกัน 
 ๒๖๖ นายสุธี  คํามาเมือง 



 หนา   ๓๒๐ (เลมที่  ๑๕) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๖๗ นายสุธี  ภูจินดา 
 ๒๖๘ นายสุนทร  ธนังสิทธิ ์
 ๒๖๙ นายสุนทร  รัตนวราหะ 
 ๒๗๐ นายสุพจน  แสนสุริวงศ 
 ๒๗๑ นายสุพรรณ  ธรรมปญญา 
 ๒๗๒ นายสุพล  ดิฐสุขถาวร 
 ๒๗๓ นายสุรชัย  ขันอาสา 
 ๒๗๔ นายสุรชัย  มณีประกร 
 ๒๗๕ นายสุรชัย  ยติกูร 
 ๒๗๖ นายสุรชัย  ศรีสารคาม 
 ๒๗๗ นายสุรชัย  อุทัยรัตน 
 ๒๗๘ นายสุรพล  วาณิชเสน ี
 ๒๗๙ นายสุรพันธุ  ตรีมงคล 
 ๒๘๐ นายสุรพันธ  ดิสสะมาน 
 ๒๘๑ นายสุรพันธ  ศรีบุรี 
 ๒๘๒ นายสุรินทร  สรงสระแกว 
 ๒๘๓ นายสุวรรณ  กลาวสุนทร 
 ๒๘๔ นายสุวัจชัย  สังคพัฒน 
 ๒๘๕ นายสุวิทย  หงษภักดี 
 ๒๘๖ นายสุเวช  เทพ ี
 ๒๘๗ นายเสริม  ไชยณรงค 
 ๒๘๘ นายเสริมศักด์ิ  สัตตบุษย 
 ๒๘๙ นายเสรี  ทวีพันธุ 
 ๒๙๐ นายเสรี  สพานใหญ 
 ๒๙๑ นายแสงประทีป  บุญนอม 
 ๒๙๒ นายแสวง  เบื้องกลาง 

 ๒๙๓ เรืออากาศตรี  โสภณ  ภูขันเงิน 
 ๒๙๔ นายหิรัญ  ทนกลา 
 ๒๙๕ นายอดุล  จันทนปุม 
 ๒๙๖ นายอนนัตพล  บุญช ู
 ๒๙๗ นายอนิรุทธิ์  ดานศิระวานิชย 
 ๒๙๘ นายอนุรักษ  คลายขํา 
 ๒๙๙ นายอนุรักษ  จอนดี 
 ๓๐๐ นายอนุรักษ  ลัดดาสวัสด์ิ 
 ๓๐๑ นายอนุรัตน  ลีธีระประเสริฐ 
 ๓๐๒ นายอนุสนธิ์  ยงพานชิ 
 ๓๐๓ นายอนุสรณ  บัวภา 
 ๓๐๔ นายอภิชาติ  งามกมล 
 ๓๐๕ นายอภิชาติ  ชุมเชื้อ 
 ๓๐๖ นายอภิชาติ  เทียวพานิช 
 ๓๐๗ นายอภิชาติ  ภูเกิดพิมพ 
 ๓๐๘ นายอภินันท  ขวัญธํารง 
 ๓๐๙ นายอภินันท  จันทรังษี 
 ๓๑๐ นายอยุธยา  คลายสิงห 
 ๓๑๑ นายอรรถวิช  ปานะเจริญ 
 ๓๑๒ นายอรรถสิทธิ์  สุขธรรมนิยม 
 ๓๑๓ นายอานนท  กิติคุณไพโรจน 
 ๓๑๔ นายอานุภาพ  อานุภาพยรรยง 
 ๓๑๕ นายอํานาจ  แยมศิริ 
 ๓๑๖ นายอุกฤษฏ  เนตรเชาวลิต 
 ๓๑๗ นายอุดมศักด์ิ  จรกิจ 
 ๓๑๘ นายอุทัย  เลิศวุฒ ิ
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 ๓๑๙ นายเอนกพันธ  เพชรพลอย 
 ๓๒๐ นางสาวกรกนก  ธีระกุล 
 ๓๒๑ นางสาวกฤษณา  สวัสดิโกษา 
 ๓๒๒ นางกองกาญจน  สินทว ี
 ๓๒๓ นางกอบกุล  พนชิการ 
 ๓๒๔ นางงามลักษณวลี  ทรงรูป 
 ๓๒๕ นางจงจิตต  สังขทอง 
 ๓๒๖ นางสาวจรรยา  ดิษฐปรีชา 
 ๓๒๗ นางจรัญญา  หัตถา 
 ๓๒๘ นางจันทรตรี  รัศมีแกว 
 ๓๒๙ นางสาวจิตรา  อ่ําหนองโพ 
 ๓๓๐ นางจินตนา  ชโลธร 
 ๓๓๑ นางจุไรรัตน  ปนทอง 
 ๓๓๒ นางฉลวย  ประดิษกุล 
 ๓๓๓ นางฉวีวรรณ  พรหมบุตร 
 ๓๓๔ นางฉวีวรรณ  สุขพัฒน 
 ๓๓๕ นางชนิดา  สุวรรณนอย 
 ๓๓๖ นางสาวฎารุญา  มาลานิยม 
 ๓๓๗ นางฐิติรัตน  โพธิ์ศรีมา 
 ๓๓๘ นางเดือนนอย  ลีนะวัต 
 ๓๓๙ นางทองใบ  เจริญวิศิษฎโกศล 
 ๓๔๐ นางทองประดับ  เทพตาแสง 
 ๓๔๑ นางธัญพร  วงศริพัฒน 
 ๓๔๒ นางนงนุช  แกวเทพ 
 ๓๔๓ นางสาวนงนุช  สุวรรณสูนย 
 ๓๔๔ นางนงเยาว  ประจง 

 ๓๔๕ นางนันทนา  พัฒนา 
 ๓๔๖ นางนันทยา  ฎาราณุท 
 ๓๔๗ นางนันทยา  พนูสวัสด์ิพงศ 
 ๓๔๘ นางนัยนา  ทวีศรี 
 ๓๔๙ นางนาตยา  คชาชีวะ 
 ๓๕๐ นางสาวบุญเทียม  วังแวว 
 ๓๕๑ นางเบญจวรรณ  พันธุศรีนคร 
 ๓๕๒ นางสาวประคอง  พิเชฐภูรี 
 ๓๕๓ นางประจวบ  โชติชวง 
 ๓๕๔ นางประไพร  คงพันธุ 
 ๓๕๕ นางปราณี  จันทรรุง 
 ๓๕๖ นางปราณี  ณ  สงขลา 
 ๓๕๗ นางปราณี  สถิรโสภณ 
 ๓๕๘ นางปราณี  อินทรพรหม 
 ๓๕๙ นางปทมา  สุขสมรัมภ 
 ๓๖๐ นางพรทิพย  ศรีโอษฐ 
 ๓๖๑ นางพรทิพย  อภิบาลศรี 
 ๓๖๒ นางพรรณี  วัฒนศิริ 
 ๓๖๓ นางพะนอม  จิระวัชร 
 ๓๖๔ นางพัชรี  ศรไชย 
 ๓๖๕ นางพัฒตราภรณ  วิริยปยะ 
 ๓๖๖ นางเพ็ญนภา  คุมสวัสด์ิ 
 ๓๖๗ นางเพลินทิพวรรณ  สุขเจริญ 
 ๓๖๘ นางสาวเพียงจันทร  เรืองวานิช 
 ๓๖๙ นางสาวมนัสวี  ชุมมะ 
 ๓๗๐ นางสาวมะลิ  อติวรมันต 
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 ๓๗๑ นางมะลิวัลย  ประจิม 
 ๓๗๒ นางสาวมาธินี  วรัยพันธ 
 ๓๗๓ นางมาลัย  สนธิโพธิ ์
 ๓๗๔ นางมาลัย  ออดุลย 
 ๓๗๕ นางยุพิน  วรรณพงษ 
 ๓๗๖ นางเยาวภาณี  ตรีพลอักษร 
 ๓๗๗ นางเยาวลักษณ  กันภัย 
 ๓๗๘ นางสาวเยาวลักษณ  เจริญกุล 
 ๓๗๙ นางรัชฎาวรรณ  แสงทอง 
 ๓๘๐ นางรัชนี  แกวทวี 
 ๓๘๑ นางราตรี  นามนาค 
 ๓๘๒ นางรุจิรา  ชื่นใจ 
 ๓๘๓ นางสาวละออ  ศิริสายัณห 
 ๓๘๔ นางลักษณา  หัตถกิจ 
 ๓๘๕ นางลัดดาวัลย  ประทีป 
 ๓๘๖ นางลําเจียก  บางชวด 
 ๓๘๗ นางลําดวน  เวชรัตนะวัฒน 
 ๓๘๘ นางวรรณา  พระแกว 
 ๓๘๙ นางสาววรัทยา  พุธวัฒนะ 
 ๓๙๐ นางวราพร  คีรีเพชร 
 ๓๙๑ นางวิญญาณ  เจริญลาภ 
 ๓๙๒ นางวิพัฒน  หงสวิลัย 
 ๓๙๓ นางวิไล  ตัณฑะสุวรรณะ 
 ๓๙๔ นางวิไลพร  ผองคําพันธุ 
 ๓๙๕ นางวิไลภรณ  ศรีระพรม 
 ๓๙๖ นางวิไลวรรณ  เจริญชัย 

 ๓๙๗ นางศรีเพ็ญ  ตานอย 
 ๓๙๘ นางสาวศรีสมร  พุทธลิผล 
 ๓๙๙ นางสาวศศิธร  รักษาแกว 
 ๔๐๐ นางศศิธร  วัชรพนัธุ 
 ๔๐๑ นางศศินิภา  ศรีจันทร 
 ๔๐๒ นางศิรินันท  แกวมูล 
 ๔๐๓ นางสาวศิริพร  จันทรแชมชอย 
 ๔๐๔ นางศิวพร  ใจใหญ 
 ๔๐๕ นางสมควร  ชื่นสวัสด์ิ 
 ๔๐๖ นางสมจิตร  มวงนิล 
 ๔๐๗ นางสมใจ  จันทมาศ 
 ๔๐๘ นางสมศรี  แกวสุขสมบัติ 
 ๔๐๙ นางสรอยทอง  วรรณแตง 
 ๔๑๐ นางสัจจภร  สมัครการ 
 ๔๑๑ นางสาวสารภี  สวัสดิสุข 
 ๔๑๒ นางสําอางค  ชามขุนทด 
 ๔๑๓ นางสุกัญญา  สรอยแสง 
 ๔๑๔ นางสุขใจ  จารุสาร 
 ๔๑๕ นางสุชาดา  ทองกร 
 ๔๑๖ นางสุชาดา  ปรีชามาตย 
 ๔๑๗ นางสาวสุชาดา  สอดสุข 
 ๔๑๘ นางสุชาตา  ออนสําลี 
 ๔๑๙ นางสุชานุช  สวางพงศ 
 ๔๒๐ นางสาวสุดารัตน  อังศิริลาวัลย 
 ๔๒๑ นางสุนันท  ไชยธรรม 
 ๔๒๒ นางสาวสุนีย  เอกธรรมเจริญ 
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 ๔๒๓ นางสุปราณี  ปานสูงเนิน 
 ๔๒๔ นางสุพัตรา  สุวรรณรัตน 
 ๔๒๕ นางสุพิน  วงแหวน 
 ๔๒๖ นางสุเมตตา  แจงอนันต 
 ๔๒๗ นางสุรีย  จิตตโสภา 
 ๔๒๘ นางสุวรรณี  โพธิรังสิยากร 
 ๔๒๙ นางสุวรรณี  สอนจิตร 
 ๔๓๐ นางสาวสุวรรณี  หริรักษวงศ 
 ๔๓๑ นางสุวิมล  ชนะพนัธ 

 ๔๓๒ นางเสาวลักษณ  โสรัจจ 
 ๔๓๓ นางสาวโสภา  หลักแหลง 
 ๔๓๔ นางอทิติ  เกิดชวย 
 ๔๓๕ นางอรุณี  ชมเกษร 
 ๔๓๖ นางอัจฉรา  แววสิงหงาม 
 ๔๓๗ นางสาวอัญชลี  อุทัย 
 ๔๓๘ นางสาวอาภรณ  คุณาภรณ 
 ๔๓๙ นางอารี  ชัยชนะ 
 ๔๔๐ นางอุไรลักษณ  สุดตลอด 

 




