
 หนา   ๒๒๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๓ นายบุญทา  หนอแกว 
 ๔ นายบุญยัง  ลอยไสว 

 ๕ นายประสงค  เผาลือ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 
 ๑ นายธงชัย  ปญจเสวี 
 ๒ นายนิคมน  เสือปู 

 ๓ นายพิเชฐ  กองสุข 
 ๔ นายสมศักด์ิ  นิยังตัง 

  
กรมทรัพยสินทางปญญา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายพิทุน  แสนเพ็ชร  ๒ นางวราภรณ  คลายสุวรรณ 
  

กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐  ราย) 
 ๑ นายชัยยันต  เตจะ 
 ๒ นายณรงค  กุลวงศ 
 ๓ นายณรงค  แกวบุตร 
 ๔ นายณรงค  รอยเที่ยง 
 ๕ นายถาวร  ทองคณารักษ 
 ๖ นายธนะรัตน  พราหมณเทศ 
 ๗ นายนิพัทธ  นุชพงษ 
 ๘ นายบุญเลิศ  กุดหอม 
 ๙ นายประจักษ  สกุลมา 
 ๑๐ นายประวิทย  แสงศรี 

 ๑๑ นายวิยนต  เสนาะพิณ 
 ๑๒ นายสมชาย  ผองออน 
 ๑๓ นายสมบัติ  บุญกัลยา 
 ๑๔ นายสมฤทธิ์  กาใจ 
 ๑๕ นายสําราญ  เกิดดารา 
 ๑๖ นายโสภิญ  รัตนเสวี 
 ๑๗ นายอุทัย  คําภู 
 ๑๘ นางชูจิต  เมธยะประภาส 
 ๑๙ นางนงลักษณ  เกียรติบุตร 
 ๒๐ นางสุมิตรา  บางวิวัฒน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗  ราย) 
 ๑ นายจํานน  มนิิพันธ 
 ๒ นายจําป  บุญเจริญ 

 ๓ นายชูชีพ  ไหมทอง 
 ๔ นายเทียม  เกษรทอง 



 หนา   ๒๒๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕ นายนพรัตน  มงคล 
 ๖ นายบํารุง  พึ่งพิณ 
 ๗ นายบุญปลูก  นอยชอย 
 ๘ นายประเสริฐ  นนทมาลย 
 ๙ นายพรรัตน  เองฉวน 
 ๑๐ นายพิจิตร  สุวรรณสิงห 
 ๑๑ นายพิทักษ  ผองใส 

 ๑๒ นายวรวัฒน  ธนิตธาดา 
 ๑๓ นายวิเชียร  โลหะ 
 ๑๔ นายสงวน  เจ่ิงฤทธิ์ 
 ๑๕ นายสุพัตชัย  วงษลา 
 ๑๖ นายเสรี  โพธิ์เนตร 
 ๑๗ นายไสว  กาญจนะ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๗  ราย) 
 ๑ นายคาน  วรรณประภา 
 ๒ นายเจริญ  เจดียยศ 
 ๓ นายชวน  ดวงสุวรรณ 
 ๔ นายณัฐวุธ  เรืองดํา 
 ๕ นายทองจันทร  ชัยยะ 
 ๖ นายทองเริ่ม  พรมพิมพ 
 ๗ นายเทอญศักด์ิ  อติชาติ 
 ๘ นายบุญหลี  พุทธวงศ 
 ๙ นายประดิษฐ  จันทรประดับ 
 ๑๐ นายประหยัด  จุติบุตร 
 ๑๑ นายพนมพร  สุขยอด 
 ๑๒ นายพัชนา  มีทอง 
 ๑๓ นายไมตรี  หอมเฮา 
 ๑๔ นายวันชัย  โกวเครือ 

 ๑๕ นายสนอง  ออนธรรม 
 ๑๖ นายสนั่น  จันทร 
 ๑๗ นายสมควร  ดําดี 
 ๑๘ นายสมบัติ  ผลอําพันธุ 
 ๑๙ นายสมบูรณ  สําอางสอาด 
 ๒๐ นายสวัสด์ิ  สุธีพัฒนชัย 
 ๒๑ นายสะอาด  กันสาย 
 ๒๒ นายสิริธร  วงศแหวน 
 ๒๓ นายสุรินทร  สิงหฤทธิ์ 
 ๒๔ นายสุริยัน  บุญสนาม 
 ๒๕ นายสุวัฒน  พรมดี 
 ๒๖ นายโสภณ  เขาแกว 
 ๒๗ นายไสว  ตะไชยา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๐  ราย) 
 ๑ นายเจิม  สังขมัน 
 ๒ นายฐิติพร  จันทรสกุนต 
 ๓ นายณรงคฤทธิ์  เรืองมณี 

 ๔ นายนคร  ใจออน 
 ๕ นายบรรจง  หนอแกว 
 ๖ นายประดิษฐ  นิลบุตรดา 



 หนา   ๒๒๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๗ นายประพันธ  พงศผาสุก 
 ๘ นายประสิทธิ์  แกวใหม 
 ๙ นายมนตรี  เถื่อนสุคนธ 
 ๑๐ นายยงยศ  แกวศิริ 
 ๑๑ นายวิโรจน  สมานพันธ 
 ๑๒ นายศักด์ิชัย  ตันติลักษณ 
 ๑๓ นายศิริ  รัตนบุตร 
 ๑๔ นายสถาพร  ลันนันท 
 ๑๕ นายสมชาย  แนวพะนา 
 ๑๖ นายสมชาย  สุขเกื้อ 
 ๑๗ นายสมดุลย  พูนโภค 
 ๑๘ นายสมพงษ  ธาน ี

 ๑๙ นายสอง  แซต้ัน 
 ๒๐ นายสังวาลย  โพธิ์อุบล 
 ๒๑ นายสําคัญ  ลุงกี่ 
 ๒๒ นายสําราญ  จันทรบาง 
 ๒๓ นายสิทธิ  บุญทอง 
 ๒๔ นายสินธุ  คําภู 
 ๒๕ นายสุมิตร  กออุดม 
 ๒๖ นางสาวนุชนาถ  แสงมุกดา 
 ๒๗ นางสาวเลิศลักษณ  ทองเปาด 
 ๒๘ นางวิภา  สนธิเพชร 
 ๒๙ นางสาวสุดา  นิวรณ 
 ๓๐ นางอัปสร  ธงภักดี 

 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๑  ราย) 
 ๑ นายขวัญชัย  ประทุมมาศ 
 ๒ นายคําจันทร  ขาววิมล 
 ๓ นายจารึก  วิชิต 
 ๔ นายฉออน  ทับทมิดี 
 ๕ นายเฉลิม  กุยแกว 
 ๖ นายชลอม  เครือยา 
 ๗ นายชวน  สุดประเสริฐ 
 ๘ นายเชาวฤทธิ์  แจงแกว 
 ๙ นายณรงค  ใกลชิด 
 ๑๐ นายณรงค  รุงหนองกระดี่ 
 ๑๑ นายถาวร  เดชะยา 

 ๑๒ นายทวีศักด์ิ  โตวราธรรม 
 ๑๓ นายทองดี  พิมพจันทร 
 ๑๔ นายทองใบ  บุบผา 
 ๑๕ นายธง  เขยกลาง 
 ๑๖ นายธีรยุทธ  ยอดปรางค 
 ๑๗ นายนรินทร  โมเขียว 
 ๑๘ นายนาน  หาญรักษ 
 ๑๙ นายนาวี  ภุมมะโสภณ 
 ๒๐ นายนิยม  เหลาทอง 
 ๒๑ นายบัณฑิต  มวลเมืองสอง 
 ๒๒ นายบุญจันทร  เวฬุ 



 หนา   ๒๓๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๒๓ นายบุญชนะ  ปญยาลักษณ 
 ๒๔ นายบุญชวย  นอนโพธิ ์
 ๒๕ นายบุญธรรม  ภูศรีโสม 
 ๒๖ นายบุญเมือง  พุมไม 
 ๒๗ นายประจวบ  ชัยมานะพร 
 ๒๘ นายประชา  แอลอง 
 ๒๙ นายประไทย  เนินชนม 
 ๓๐ นายประวัติ  เจริญรัมย 
 ๓๑ นายประวิทย  หมัดสนิ 
 ๓๒ นายประสิทธิ์  รักธรรม 
 ๓๓ นายปราณี  เมืองสนธิ ์
 ๓๔ นายปราศรัย  สุขเกษม 
 ๓๕ นายปญญา  ทัศนภักดี 
 ๓๖ นายปญญา  สุนทร 
 ๓๗ นายพรม  ตะวัน 
 ๓๘ นายพลธร  พุทธคุยะนาถ 
 ๓๙ นายพัลลภ  ปรักมาศ 
 ๔๐ นายไพบูลย  คะลา 
 ๔๑ นายภิญโญ  พงศไพจิตร 
 ๔๒ นายมงคล  นาคประเวศน 
 ๔๓ นายมานพ  สําเร็จ 
 ๔๔ นายมานิตย  เทวานุรักษ 
 ๔๕ นายมิ่ง  เกลื่อนกลางดอน 
 ๔๖ นายมีชัย  นิตยสุภาพ 
 ๔๗ นายยุทธศิลป  สุดตา 
 ๔๘ นายรวม  เดือนกลาง 

 ๔๙ นายรังสันต  เย็นตา 
 ๕๐ นายรําพรรณ  นามแสง 
 ๕๑ นายละเมิด  สาดกระโทก 
 ๕๒ นายลําพอง  มาตยภูธร 
 ๕๓ นายลํายงค  โพธิ์ดี 
 ๕๔ นายลู  นันคํา 
 ๕๕ นายวรพงศ  แกวงาม 
 ๕๖ นายวรหาร  ศรีทรานุกูล 
 ๕๗ นายวองไว  นาคมะเริง 
 ๕๘ นายวิเชียร  สุทธิมาศ 
 ๕๙ นายวีรวัฒน  สิงหสถิต 
 ๖๐ นายสงบ  สายแกว 
 ๖๑ นายสงัด  ชาวกงจักร 
 ๖๒ นายสนิท  เถาหมอ 
 ๖๓ นายสมเกียรติ  อังคพัทยา 
 ๖๔ นายสมจิตร  นิวาศานนท 
 ๖๕ นายสมชาติ  วงศประเทศ 
 ๖๖ นายสมเด็จ  คมขํา 
 ๖๗ นายสมทบ  สุกัน 
 ๖๘ นายสมพงษ  อุยสิริพรกุล 
 ๖๙ นายสมพร  ดําพลงาม 
 ๗๐ นายสมพร  วงศกาฬสินธุ 
 ๗๑ นายสมพิศ  ไกรกลาง 
 ๗๒ นายสวาท  วิสูงเร 
 ๗๓ นายสังคม  ชาวนา 
 ๗๔ นายสังวาลย  ชัยสุวรรณ 



 หนา   ๒๓๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๗๕ นายสันติ  นิลครบุรี 
 ๗๖ นายสันติ  มีเกาะ 
 ๗๗ นายสันติ  สีทาบุตร 
 ๗๘ นายสําเนียง  รวมชาติ 
 ๗๙ นายสิงห  สงครามยศ 
 ๘๐ นายสุคนธ  ทองมูลชัย 
 ๘๑ นายสุชิน  ศิริทับ 
 ๘๒ นายสุทัศน  ปราบคะเซ็นทร 
 ๘๓ นายสุทิพย  วุฒิสม 
 ๘๔ นายสุพจน  สานันท 
 ๘๕ นายสุพร  ทองหลังสวน 
 ๘๖ นายสุภาพ  ภิรมยพันธุ 
 ๘๗ นายสุรพงศ  จรรยาศิริ 
 ๘๘ นายเสกสรร  ประเสริฐสันติสุข 

 ๘๙ นายเสถียร  มหาสวัสด์ิ 
 ๙๐ นายเสนีย  วิลัยทอง 
 ๙๑ นายเสริมศักด์ิ  ชุมศรี 
 ๙๒ นายแสงยศ  ปอมแสนพล 
 ๙๓ นายหนูคลาย  เสนบี ้
 ๙๔ นายอํานาจ  สืบศิลป 
 ๙๕ นายอําพันธ  แสงศรี 
 ๙๖ นายอุทัย  นนทพรม 
 ๙๗ นายอุทัย  ปลัด 
 ๙๘ นางดุษฎี  การธนะศาษฐ 
 ๙๙ นางลัดดาวัลย  พจนา 
 ๑๐๐ นางวันดี  เอี่ยมองค 
 ๑๐๑ นางสุกัญญา  อึ่งวรากร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔๙  ราย) 
 ๑ นายกาดูล  กษณะสาย 
 ๒ นายเกษม  หงุนกระโทก 
 ๓ นายขวิ่น  เส็นบัตร 
 ๔ นายคําไป  จันทะนพ 
 ๕ นายเคน  ฤทธิ์แผว 
 ๖ นายเคลื่อน  เพชราวุธ 
 ๗ นายจํารัส  กาฬภักดี 
 ๘ นายจิรวุฒิ  ศรีฉาย 
 ๙ นายเจษฎา  มวงนอยเจริญ 
 ๑๐ นายฉลอง  เรืองทอง 
 ๑๑ นายฉลอม  ทิมบูรณ 

 ๑๒ นายเฉลิม  โบงูเหลือม 
 ๑๓ นายชญา  วิทยารัฐ 
 ๑๔ นายชอน  มะโนคํา 
 ๑๕ นายชัยธร  แสงสวาง 
 ๑๖ นายชัยยศ  เอี่ยมสะอาด 
 ๑๗ นายชาม  สีหมากสุก 
 ๑๘ นายชูเกียรติ  วัชรดํารงเดชา 
 ๑๙ นายชูชาติ  วงศปน 
 ๒๐ นายชูชาติ  เษมศร ี
 ๒๑ นายณรงค  เกตุยอย 
 ๒๒ นายเดช  พุทธสอน 



 หนา   ๒๓๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๒๓ นายเดชา  เพชรงาม 
 ๒๔ นายเติม  วงศแดง 
 ๒๕ นายถวัน  นาบุญ 
 ๒๖ นายถาวร  เจริญสุข 
 ๒๗ นายทนาดร  คัมภีรพงษ 
 ๒๘ นายทวี  ทองหลาง 
 ๒๙ นายทองแดง  เลิกนอก 
 ๓๐ นายทองเลื่อน  ผักเทา 
 ๓๑ นายทองสา  มั่งมา 
 ๓๒ นายทองใส  ปุนหาวงศ 
 ๓๓ นายเทวราช  กาฬภักดี 
 ๓๔ นายเทิ่ง  อินทรจอหอ 
 ๓๕ นายเทียม  แขนโพธิ ์
 ๓๖ นายธนา  บุญเรือง 
 ๓๗ นายธรรมพร  ภูระยา 
 ๓๘ นายธราพงษ  โยตะสิงห 
 ๓๙ นายธีรภัทร  ไกรศร 
 ๔๐ นายธีระ  มงคลสวัสด์ิ 
 ๔๑ นายนพวงศ  อุบลโพธิ ์
 ๔๒ นายนิคม  แสนศิลา 
 ๔๓ นายนิดหนอย  อารินทร 
 ๔๔ นายนิมิตร  โสะสุบ 
 ๔๕ นายบรรรูณ  นามเหลา 
 ๔๖ นายบัญชา  เอกวิเชียร 
 ๔๗ นายบัวทอง  มีชัน้ชวง 
 ๔๘ นายบุญจันทร  บุญแนน 

 ๔๙ นายบุญเทียม  อินคงทาชาง 
 ๕๐ นายบุญสง  สามรอยยอด 
 ๕๑ นายแบน  รัตนคช 
 ๕๒ นายประเคน  เพิ่มพูล 
 ๕๓ นายประจวบ  แสนสุภา 
 ๕๔ นายประนอม  ธรรมครุฑ 
 ๕๕ นายประนอม  เสาแกว 
 ๕๖ นายประพันธ  คงแคลว 
 ๕๗ นายประภาส  เริงนิสสัย 
 ๕๘ นายประยุกต  ย่ิงยวด 
 ๕๙ นายประยูร  เมฆขยาย 
 ๖๐ นายประเวศ  อภัยรัตน 
 ๖๑ นายประสงค  เหมือนรักษา 
 ๖๒ นายประสาท  ทาบอ 
 ๖๓ นายประสิทธิ์  นานนท 
 ๖๔ นายประสิทธิ์  ศรีหาวงษ 
 ๖๕ นายประเสริฐ  จันทรหอม 
 ๖๖ นายประเสริฐ  พรมแกวงาม 
 ๖๗ นายปรีชา  สุทธิอาจ 
 ๖๘ นายปานศักด์ิ  ผนิโพธิ ์
 ๖๙ นายผดุงศักด์ิ  ยศแกว 
 ๗๐ นายผัด  ต๋ันฝน 
 ๗๑ นายผิน  ฟกชาง 
 ๗๒ นายเผียน  เหตุทอง 
 ๗๓ นายพงศพิพัฒน   
  อธิคมานนท 



 หนา   ๒๓๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๗๔ นายพรชัย  ดีวงศสาย 
 ๗๕ นายพิน  ดอนชาไพร 
 ๗๖ นายพิพัฒน  สุเมธพิพัธน 
 ๗๗ นายพิสิทธิ์  ภูมิเรือง 
 ๗๘ นายเพียร  คําผิว 
 ๗๙ นายไพบูลย  สนมเนาว 
 ๘๐ นายมณี  จันทาตุน 
 ๘๑ นายมณู  เชยโพธิ ์
 ๘๒ นายมนตรี  สุขทวี 
 ๘๓ นายมีชัย  คําสงค 
 ๘๔ นายยรรยง  ไตรยงค 
 ๘๕ นายยุทธศักด์ิ  บุรีเพีย 
 ๘๖ นายรณฤทธิ์  ยศรุงเรือง 
 ๘๗ นายริม  ฉิมนอก 
 ๘๘ นายฤทธิรงค  ลีลาชัย 
 ๘๙ นายวรมันตร  มาลา 
 ๙๐ นายวิจิตร  เวฬุวนารักษ 
 ๙๑ นายวิเชียร  จันทรักษ 
 ๙๒ นายวิรัช  เรณูขจร 
 ๙๓ นายวิเศษ  ศิลาพงษ 
 ๙๔ นายวิสิทธิ์  สุขโข 
 ๙๕ นายวีระ  ศุภเสถียร 
 ๙๖ นายวีระ  สกุลทอง 
 ๙๗ นายศรียนต  ศักด์ิวงค 
 ๙๘ นายศรีสุวรรณ  ชันอุไร 
 ๙๙ นายศักด์ิพิมาย  หมื่นคํา 

 ๑๐๐ นายสงบ  เลิกนอก 
 ๑๐๑ นายสนั่น  รุงรัตน 
 ๑๐๒ นายสนิท  จินดารักษ 
 ๑๐๓ นายสมจิต  เขียวโสภา 
 ๑๐๔ นายสมชาย  ชาติไทย 
 ๑๐๕ นายสมชาย  เดนธงชัย 
 ๑๐๖ นายสมชาย  เอี่ยมสอาด 
 ๑๐๗ นายสมพงษ  เลือดแดง 
 ๑๐๘ นายสมพร  หมวดเมือง 
 ๑๐๙ นายสมฤทธิ์  นนัตาเครือ 
 ๑๑๐ นายสมศักด์ิ  เจนรัมย 
 ๑๑๑ นายสมศักด์ิ  นวลใย 
 ๑๑๒ นายสมศักด์ิ  พิมพิลึก 
 ๑๑๓ นายสมหวัง  อินจัน 
 ๑๑๔ นายสมาน  ตุยดา 
 ๑๑๕ นายสฤษฎ  เหลาออง 
 ๑๑๖ นายสวัสด์ิ  ถาบุญชู 
 ๑๑๗ นายสวัสด์ิ  พิณศิริ 
 ๑๑๘ นายสังขทอง  พองพรหม 
 ๑๑๙ นายสันทัด  หยุยลือ 
 ๑๒๐ นายสาคร  ทาปลัด 
 ๑๒๑ นายสําราญ  ถึงมุสิก 
 ๑๒๒ นายสิน  แดงปรก 
 ๑๒๓ นายสินธ  ยืนย่ัง 
 ๑๒๔ นายสุข  ขุนอินทร 
 ๑๒๕ นายสุทธิ  วิไลมณีวรรณ 



 หนา   ๒๓๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๒๖ นายสุเทพ  จะมา 
 ๑๒๗ นายสุธรรม  พลายดวง 
 ๑๒๘ นายสุนทร  ดีวงศสาย 
 ๑๒๙ นายสุนทร  บุญเกิน 
 ๑๓๐ นายสุนทร  ลางคุลเสน 
 ๑๓๑ นายสุพล  ฉิวเฉิด 
 ๑๓๒ นายสุเมธ  ชาติรัมย 
 ๑๓๓ นายสุรชัย  สงวนไกรพงษ 
 ๑๓๔ นายสุรพล  ธิโสภา 
 ๑๓๕ นายเสง่ียม  คอกกลาง 
 ๑๓๖ นายเสาร  วัฒนราษฎร 
 ๑๓๗ นายแสวง  กุลไธสง 

 ๑๓๘ นายโสภณ  อินทนุพัฒน 
 ๑๓๙ นายหนูจันทร  วงศอน ุ
 ๑๔๐ นายอนันต  บัวแกว 
 ๑๔๑ นายอมร  เอี่ยมสําอางค 
 ๑๔๒ นายอํานวย  วรธิพรหมมา 
 ๑๔๓ นายอํานาจ  จิรรัตนพันธ 
 ๑๔๔ นายอําภา  ฉางทองใบ 
 ๑๔๕ นายอุดม  ศรีสุข 
 ๑๔๖ นายเอกพงษ  คงษาลี 
 ๑๔๗ นายเอนก  บุญเปง 
 ๑๔๘ นายเอียด  ไชยสุรินทร 
 ๑๔๙ นายเอี่ยน  แกวโชติ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔๒  ราย) 
 ๑ นายกนก  สมประสงค 
 ๒ นายกวีวัฒน  กําลังหาญ 
 ๓ นายโกมินทร  พัดนอย 
 ๔ นายคําสิงห  จุลแสน 
 ๕ นายเงิน  เมืองสูง 
 ๖ นายจรูญ  จุฑาคุปต 
 ๗ นายจันทรจร  บุญรักษา 
 ๘ นายจําเนิน  นวลเต็ม 
 ๙ นายจุฬาศักด์ิ  อัจฉฤกษ 
 ๑๐ นายฉัตรชัย  กิตติคง 
 ๑๑ นายชวลิต  ฐานวิเศษ 
 ๑๒ นายชาญศักด์ิ  ออนมิ่ง 
 ๑๓ นายชาตรี  นวลบริบูรณ 

 ๑๔ นายชื่นชัย  มะหังสา 
 ๑๕ นายชูศิลป  สิงหาพรม 
 ๑๖ นายเชตุ  เอียดเฉลิม 
 ๑๗ นายเชาวโรจน  ราชฐาน 
 ๑๘ นายณรงค  จันทรงาม 
 ๑๙ นายณรงค  อมราภรณพิสุทธิ์ 
 ๒๐ นายณรงค  อุนกาศ 
 ๒๑ นายดําเกิง  โคตรภักดี 
 ๒๒ นายดํารงศักด์ิ  โอฬารชน 
 ๒๓ นายทรงศักด์ิ  สรอยสาคํา 
 ๒๔ นายทวี  ไชยศรี 
 ๒๕ นายทวีสุข  คงหมื่นไวย 
 ๒๖ นายทองอินทร  ง้ิวสีดา 



 หนา   ๒๓๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๒๗ นายเที่ยง  ชูรอด 
 ๒๘ นายธงชัย  สังสิมมา 
 ๒๙ นายธนพงศ  โพธิพนัธุ 
 ๓๐ นายธนากร   
  พงษเจษฎาพิพัฒน 
 ๓๑ นายธีระยุทธ  พลรมชม 
 ๓๒ นายนรินทร  คันธะรส 
 ๓๓ นายนาวิน  พนัธสะอาด 
 ๓๔ นายนิกร  เลือกหา 
 ๓๕ นายนิยม  นวลเต็ม 
 ๓๖ นายนิวัฒน  ขําทิพย 
 ๓๗ นายนิวัฒน  วัฒโน 
 ๓๘ นายบรรเจิด  รัศมี 
 ๓๙ นายบรรยง  ไชยรุงเรือง  
 ๔๐ นายบัณฑิตย  โยตะสิงห 
 ๔๑ นายบําเพ็ญ  เสง่ียมศักด์ิ 
 ๔๒ นายบุญมี  ปงฟอง 
 ๔๓ นายแบน  ชุณหประภาพ 
 ๔๔ นายปฏิวัติ  สิงหทอง 
 ๔๕ นายประจวบ  มลนอก 
 ๔๖ นายประดิษฐ  วิรัญชัย 
 ๔๗ นายประดิษฐ  เหลาแสลง 
 ๔๘ นายประธาน  ทรงพินิจ 
 ๔๙ นายประภาส  เกตุชู 
 ๕๐ นายประสิทธิ์  ขวัญทอง 
 ๕๑ นายประสิทธิ์  หริรัตนะพรรณ 

 ๕๒ นายประเสริฐ  มุกดาหาญ 
 ๕๓ นายประหยัด  พวงเกาะ 
 ๕๔ นายปรีญา  ลีนาลาด 
 ๕๕ นายปองเสนห  ปตฆาต 
 ๕๖ นายผดุงศักด์ิ  สํารองพันธ 
 ๕๗ นายพยอม  พุมมูล 
 ๕๘ นายพัน  สุวรรณจํารูญ 
 ๕๙ นายพิชัย  ชูเกลี้ยง 
 ๖๐ นายพิเชฐ  ไพสิฐธศิักด์ิ 
 ๖๑ นายพิษณุ  ชนะบาล 
 ๖๒ นายมงคล  พวงกระโทก 
 ๖๓ นายมงคลชัย  คิดเห็น 
 ๖๔ นายมานิต  โฉมสันเทียะ 
 ๖๕ นายมิลล่ี  เกษเกษร 
 ๖๖ นายยุทธพงศ  มากม ี
 ๖๗ นายรวมทรัพย  จูงกลาง 
 ๖๘ นายเรืองเดช  ถาบุตร 
 ๖๙ นายลอง  หนูบัว 
 ๗๐ นายวราพงษ  ไตรยงค 
 ๗๑ นายวัชรินทร  เครืองาว 
 ๗๒ นายวัชรินทร  สุวรรณอําไพ 
 ๗๓ นายวันชัย  โยตะสิงห 
 ๗๔ นายวันชัย  อุปราช 
 ๗๕ นายวันดี  ปูคะภาค 
 ๗๖ นายวิชาญ  นกนอย 
 ๗๗ นายวิชาญศิลป  อนัสุข 



 หนา   ๒๓๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๗๘ นายวิทยา  ทัศคร 
 ๗๙ นายวินัย  ทองประดู 
 ๘๐ นายวินัยคม  เบาทอง 
 ๘๑ นายวิรัต  ขุนทอง 
 ๘๒ นายวิวัชชัย  เสือคําจันทร 
 ๘๓ นายวิวิทย  ชัยกิจ 
 ๘๔ นายศักด์ิชัย  พรหมพันหาว 
 ๘๕ นายศักรินทร  ชมภูทวีป 
 ๘๖ นายศุภพร  ศรีวะรมย 
 ๘๗ นายสงกรานต  ชางกลึง 
 ๘๘ นายสงา  พับขุนทด 
 ๘๙ นายสนอง  โพธิ์ทอง 
 ๙๐ นายสมเกียรติ  เสงรอด 
 ๙๑ นายสมควร  คลองแคลว 
 ๙๒ นายสมควร  สาททอง 
 ๙๓ นายสมคิด  เกื้อสุวรรณ 
 ๙๔ นายสมชาย  ญะกัณฐะ 
 ๙๕ นายสมชาย  ปรีจิตต 
 ๙๖ นายสมเดช  โคตะมะ 
 ๙๗ นายสมนึก  อุสาพรหม 
 ๙๘ นายสมบัติ  ภูอวด 
 ๙๙ นายสมบุญ  ภัยพิบัติ 
 ๑๐๐ นายสมบูรณ  ทองจันทร 
 ๑๐๑ นายสมบูรณ  ธรรมสอน 
 ๑๐๒ นายสมพงษ  ปนทอง 
 ๑๐๓ นายสมพร  สนิทมัจโร 

 ๑๐๔ นายสมพร  หนูนอย 
 ๑๐๕ นายสมพล  เหมนิธ ิ
 ๑๐๖ นายสมโภชน  ศรีโพล 
 ๑๐๗ นายสมวงษ  ตอโชติ 
 ๑๐๘ นายสมศักด์ิ  มงคล 
 ๑๐๙ นายสมศักด์ิ  เสงสุน 
 ๑๑๐ นายสมสมัย  ดวงสุภา 
 ๑๑๑ นายสมหมาย  ลอยศักด์ิ 
 ๑๑๒ นายสวาง  ราชวงศ 
 ๑๑๓ นายสามารถ  เดชสุภา 
 ๑๑๔ นายสายัณห  ศรีบงกช 
 ๑๑๕ นายสํารวย  คงเพ็ชร 
 ๑๑๖ นายสิน  ดวงพันธุ 
 ๑๑๗ นายสีนวล  ศรีจัตุรัส 
 ๑๑๘ นายสุดสาคร  ราชกรม 
 ๑๑๙ นายสุทธินันท  พาหะมาก 
 ๑๒๐ นายสุทธินันท  เส้ียวภูเขียว 
 ๑๒๑ นายสุทิน  ขอแชมกลาง 
 ๑๒๒ นายสุเทพ  ฉายจิตต 
 ๑๒๓ นายสุเทพ  ศานติศิรา 
 ๑๒๔ นายสุเทพ  สอนเจริญ 
 ๑๒๕ นายสุนัน  แชมรัมย 
 ๑๒๖ นายสุรศักด์ิ  จันทรเนตร 
 ๑๒๗ นายสุระเดช  สีพอง 
 ๑๒๘ นายสุริภาพ  เทพิน 
 ๑๒๙ นายสุวัฒน  พลรม 



 หนา   ๒๓๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๓๐ นายเสนห  เนียมเพ็ชร 
 ๑๓๑ นายไสว  คะรุรัมย 
 ๑๓๒ นายไสว  ศรีรัตน 
 ๑๓๓ นายอดุลย  นรสิงห 
 ๑๓๔ นายอนุสิทธิ์  สามิบัติ 
 ๑๓๕ นายอวน  ศิริสวัสด์ิ 
 ๑๓๖ นายอารี  เชื้อสกุล 

 ๑๓๗ นายอํานวย  เข่ือนแกว 
 ๑๓๘ นายอิสสระ  กลาทุกวัน 
 ๑๓๙ นายอุดม  ปนภู 
 ๑๔๐ นายอุทิศ  ก้ิมแกว 
 ๑๔๑ นายเอกอมร  อําพนปราสาท 
 ๑๔๒ นางสมพิศ  สุขสวัสด์ิ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔  ราย) 
 ๑ นายเจษฎา  คํานันท 
 ๒ นายชัยชนะ  โคศิลา 
 ๓ นายดุสิต  เผื่อนกลาง 
 ๔ นายทวี  สุภักด์ิ 
 ๕ นายทองแดง  สุนทรศิริ 
 ๖ นายนิรอน  แกวมะโน 
 ๗ นายบุญมา  บับภาวัน 
 ๘ นายบุญลือ  จามจุรี 
 ๙ นายประกาศิต  สุวรรณพันธ 
 ๑๐ นายรณฤทธิ์  นจิจะ 
 ๑๑ นายวิจิตร  คําแหงรส 
 ๑๒ นายวิโรจน  แกวกระจาย 

 ๑๓ นายศรีศักด์ิ  หิมะคุณ 
 ๑๔ นายสมหมาย  อุตมา 
 ๑๕ นายสุพัฒน  ตาจีน 
 ๑๖ นายสุเมธ  อาจพินิจ 
 ๑๗ นายสุรเชษฐ  วรรณพัฒน 
 ๑๘ นายเสถียร  รัตนพันธ 
 ๑๙ นายอุดมศักด์ิ  มานุจํา 
 ๒๐ นางทองอยู  แสนสุภา 
 ๒๑ นางปราณีต  เลิศรัตนอมรกุล 
 ๒๒ นางวีรวัลย  โพธิ์มา 
 ๒๓ นางสาวสิริยา  รักบํารุง 
 ๒๔ นางอุบลรัตน  สุวรรณจันทร

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 
 ๑ นายเกษม  พรหมบรรยง 
 ๒ นายเคลื่อน  สุวรรณโยธี 
 ๓ นายนอย  หงษขันทอง 

 ๔ นายเสียง  แกนทอง 
 ๕ นางสุภาภรณ  ดวงจุมพล 



 หนา   ๒๓๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 
 ๑ นายจํารัส  ชวงวิเชียร 
 ๒ นายชัยยะ  พวงจินดา 
 ๓ นายมิน  เอี่ยมมีชัย 
 ๔ นายวิษู  บุญศิลป 

 ๕ นายสมศักด์ิ  แหวนทอง 
 ๖ นายอัครชัย  แสงแยม 
 ๗ นางวิจิตรา  ทรัพยสภาพ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย) 
 ๑ นายเจริญ  บัวคลี่ 
 ๒ นายเฉลียว  ปอมภู 
 ๓ นายชนัชญพงศ  สุสุทธ ิ
 ๔ นายชลิต  ผิวสอาด 
 ๕ นายนิพนธ  บุญพวง 
 ๖ นายประกาศ  จิตงาม 
 ๗ นายปยะ  กําลัง 

 ๘ นายมนตรี  รอดรัศม ี
 ๙ นายมูล  ใจคํา 
 ๑๐ นายวินัย  เกตุโชติ 
 ๑๑ นายศรายุทธ  ไชยภารมณ 
 ๑๒ นายสมพงษ  กลัดแกว 
 ๑๓ นายอุดม  บุญยืน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 
 ๑ นายจิตติ  สุขกาย 
 ๒ นายเฉลียว  ยอดแกว 
 ๓ นายณัฎฐพงษ  สระแกว 
 ๔ นายทํานาย  กวดขันธุ 
 ๕ นายบุญเลิศ  วังนภา 
 ๖ นายสมคิด  กองสิม 
 ๗ นายสมชาย  จัดประจง 
 ๘ นายสมบัติ  การจร 

 ๙ นายสุชาติ  สุธรรม 
 ๑๐ นางสาวนริสา  ดวงจุมพล 
 ๑๑ นางปราณี  ธัญธาดาลักษณ 
 ๑๒ นางสาวภัสราภรณ  พนัส 
 ๑๓ นางยุพารัตน  สมนึก 
 ๑๔ นางลัดดา  กวดขันธุ 
 ๑๕ นางอารีย  พักสา 

  
กรมที่ดิน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๐  ราย) 
 ๑ นายกานต  พูนฬส  ๒ นายเกษม  ศรีวงค 



 หนา   ๒๓๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๓ นายไกรศร  สุวรรณพิทักษ 
 ๔ นายคําพันธ  ภูครองจิต 
 ๕ นายเฉลียว  ยอดศรีทอง 
 ๖ นายดํารงศักด์ิ  อินทุรัตน 
 ๗ นายดําหริ  ปราณี 
 ๘ นายนเรศ  ยาวงษ 
 ๙ นายนิคม  พนัธพานิช 
 ๑๐ นายนิอนันต  ระเดนอาหมัด 
 ๑๑ นายประสิทธิ์  ชัยกัน 

 ๑๒ นายไพฑูร  ทองนิมิตร 
 ๑๓ นายมโน  คงยศ 
 ๑๔ นายมานพ  แชมภักดี 
 ๑๕ นายสมศักด์ิ  กลอมเกลี้ยง 
 ๑๖ นายสิทธิชัย  ชมศิลป 
 ๑๗ นายอุดร  ทาศิริ 
 ๑๘ นางจุไร  สุขพลาดิสัย 
 ๑๙ นางนิตยา  อ่ําพันธุ 
 ๒๐ นางพิสมัย  นิลประภา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๕  ราย) 
 ๑ นายจํารัส  จํารัสพันธุ 
 ๒ นายชํานาญ  พรหมโคตร 
 ๓ นายทองพันธ  วาวแวว 
 ๔ นายโนม  เรือนใจหลัก 
 ๕ นายบรรยง  บุญรอด 
 ๖ นายบุญเย่ียม  นาญาติ 
 ๗ นายปรีชา  สนธิสุวรรณ 
 ๘ นายปดถา  อุไททิพย 
 ๙ นายพงษศักด์ิ  ออนศรีสุวัฒนา 
 ๑๐ นายพิภพ  ชาวโพนทอง 
 ๑๑ นายศิริธร  ทิมขลิบ 
 ๑๒ นายศุภชัย  เนียมกลิน่ 
 ๑๓ นายสรรค  โปสรักขกะ 

 ๑๔ นายสราวุฒิ  พันธหนอง 
 ๑๕ นายสําเรียง  ทุมมี 
 ๑๖ นายสิงห  แสงสกล 
 ๑๗ นายสุจินต  โฉมจันทร 
 ๑๘ นายสุชัย  มีศักด์ิ 
 ๑๙ นายสุชิน  ชืน่ช ู
 ๒๐ นายสุภสิทธิ์  สุวรรณเกิด 
 ๒๑ นายอกนิษฐ  สถะบดี 
 ๒๒ นายอัศวิน  นิ่มนวล 
 ๒๓ นายอํานวย  จันหุน 
 ๒๔ นายเอนก  จันทวงศ 
 ๒๕ นางสาวสุฑาทิพย  คลายจินดา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘  ราย) 
 ๑ นายกมล  ตรีภพ 
 ๒ นายชัชวาลย  ชินทิวาชาติ 

 ๓ นายธานินทร  นอยฉายา 
 ๔ นายนุภาวุฒิ  มูลเมืองแสน 



 หนา   ๒๔๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕ นายบุญรมย  ย่ังยืน 
 ๖ นายประยง  วงศจันทร 
 ๗ นายประยุทธ   
  สุวรรณเลิศ 
 ๘ นายพิฑูรย  บุญอุม 
 ๙ นายมงคล  แกวศิริ 
 ๑๐ นายสมชาย  ศิริเจริญ 
 ๑๑ นายสมนึก  ใจวงศ 

 ๑๒ นายสัญญา  จดชัยภูมิ 
 ๑๓ นายสาธิต  สาสงเคราะห 
 ๑๔ นายเสรี  ทะบุรี 
 ๑๕ นายโสภณ  บัวกอง 
 ๑๖ นายองอาจ  ทองแฉ 
 ๑๗ นายอุดมสิน  สุวรรณกนิษฐ 
 ๑๘ นางสาวกนิษฐา  ทองคํา 

  
กรมการพัฒนาชุมชน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายประวิทย  ทับเปยม  ๒ นายสมจิตร  หมื่นสายญาติ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 
 ๑ นายเกษม  ระหงษ 
 ๒ นายคนอง  เจตจันทร 
 ๓ นายทองคํา  ชารีพันธ 
 ๔ นายภานิตย  พิกุลศรี 

 ๕ นายมนู  ศิลปชัย 
 ๖ นายลึก  แกวสา 
 ๗ นายสํารอง  สุขศรีโรจน 
 ๘ นายอุทิศ  ฆองยํ่า 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐  ราย) 
 ๑ นายเฉลิม  เสือสิงห 
 ๒ นายชัยยงค  วงษอุทา 
 ๓ นายชาญชัย  คงเมือง 
 ๔ นายไพศาล  ดาวเศรษฐ 
 ๕ นายสมชาย  ทวิสุวรรณ 

 ๖ นายสุรัตน  มุสิกสูตร 
 ๗ นายอรัญ  ทวมเลี้ยง 
 ๘ นายอํานวย  เชื้อหมอ 
 ๙ นายอูมา  ยือราน 
 ๑๐ นายโอภาส  ชูชื่น 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 
 ๑ นายขวัญชัย  นาคทอง 
 ๒ นายธวัชชัย  จินตะวรณ 

 ๓ นายนิรันดร  กอนอนิทร 
 ๔ นายสมเกียรติ  ดาสุข 



 หนา   ๒๔๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕ นายสมใจ  วงษไกรนารถ 
 ๖ นายวิศณุ  ชะเอมเทศ 

 ๗ นางจุฑามาศ  เทศแกน 
 ๘ นางสาวลักษณา  นิ่มสกลธ

 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๐  ราย) 
 ๑ นายกุลชาติ  นิลพัฒ 
 ๒ นายกูเกียรติ  เงินเย็น 
 ๓ นายคเชนทร  พมิพะกร 
 ๔ นายจรูญ  ไตรณรงค 
 ๕ นายฉลอม  อภิบาลศรี 
 ๖ นายชลิต  ศิริประภา 
 ๗ นายชอ  รักชื่น 
 ๘ นายชัชวาล  สุมามาลย 
 ๙ นายชีพ  กิจสินธุ 
 ๑๐ นายชูชัย  ชัยชาญ 
 ๑๑ นายเชื่อม  เมืองวงษ 
 ๑๒ นายทวัย  ทองศรี 
 ๑๓ นายทองหยด  ทองแดง 
 ๑๔ นายธวัชชัย  เดชฤาชา 
 ๑๕ นายนอย  บัวกระโทก 
 ๑๖ นายนิยม  เย่ือใย 
 ๑๗ นายบังลังค  ไชยพินิจ 
 ๑๘ นายบํารุง  ชนะกุล 
 ๑๙ นายบํารุง  บุญธรรม 
 ๒๐ นายบุญสม  แชมชูงาม 
 ๒๑ นายประจักษ  เล็กมาก 

 ๒๒ นายประดิษฐ  ไพจิตรโยธี 
 ๒๓ นายประดิษฐ  วงศประสิทธิ 
 ๒๔ นายประทีป  นิศากรวุฒิพงศ 
 ๒๕ นายประเทือง  ประโจทานัง 
 ๒๖ นายประพันธ  เองฉวน 
 ๒๗ นายประมวล  สุภีกิจ 
 ๒๘ นายประยูร  สะอาดดี 
 ๒๙ นายประสิทธิ์  กรกําแหง 
 ๓๐ นายประสิทธิ์  ศรีจันทรบุญ 
 ๓๑ นายประสิทธิ์  สิงหลาตระกูล 
 ๓๒ นายประเสริฐ  กลาแท 
 ๓๓ นายปรางค  ไลยรัตน 
 ๓๔ นายปรีชา  ลาภเวที 
 ๓๕ นายพจน  อําขํา 
 ๓๖ นายพาส  สุวรรณ 
 ๓๗ นายพิชัย  กลิ่นโพธิ์กลับ 
 ๓๘ นายเพลินจิต  โยธี 
 ๓๙ นายไพโรจน  ประชุมรัตน 
 ๔๐ นายยอน  พรหมลัทธ ิ
 ๔๑ นายวอง  ขุนแสง 
 ๔๒ นายวัชรินทร  เพาพาน 



 หนา   ๒๔๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๔๓ นายวิชัย  คุณสนอง 
 ๔๔ นายวิชิต  ทรัพยเจริญ 
 ๔๕ นายสกล  กลิ่นมาล ี
 ๔๖ นายสงา  ธรรมวัจนัง 
 ๔๗ นายสนั่น  แสนทว ี
 ๔๘ นายสนับชัย  กิมเสวตร 
 ๔๙ นายสนิทวงศ  ศิลปสิทธิ ์
 ๕๐ นายสมเกียรติ  กุลพงค 
 ๕๑ นายสมใจ  บัวจอม 
 ๕๒ นายสมบูรณ  ธงชัย 
 ๕๓ นายสมยศ  นาคบัว 
 ๕๔ นายสมรรถ  บัวเขียว 
 ๕๕ นายสมสันต  สิทธิวงศ 
 ๕๖ นายสายหยุด  แกวไทรหงวน 
 ๕๗ นายสิทธิพร  สหนาวิน 
 ๕๘ นายสุขสวัสด์ิ  ลอยขวัญ 
 ๕๙ นายสุชาติ  สินไทย 
 ๖๐ นายสุทธิ  โพธะนัง 
 ๖๑ นายสุทิน  ศรีนวล 
 ๖๒ นายสุนทร  หวนถนอม 

 ๖๓ นายสุพจน  หงษาคํา 
 ๖๔ นายสุวรรณ  โคตรนาวัง 
 ๖๕ นายสุวัฒน  ทรงประโคน 
 ๖๖ นายไสว  ขันทอง 
 ๖๗ นายหลิม  คําเพชร 
 ๖๘ นายอนันต  วงศเจริญ 
 ๖๙ นายอนันต  แสงโชติ 
 ๗๐ นายอภิเชฐ  น้ําทบัทิมทอง 
 ๗๑ นายอัมพร  เหมทานนท 
 ๗๒ นายอาคม  สุวรรณรงค 
 ๗๓ นายอาทิตย  ศิริประภา 
 ๗๔ นายอํานวย  พัดสุข 
 ๗๕ นายอํานวย  สอิ้งทอง 
 ๗๖ นางมะลิวัลย  โหนงจันดี 
 ๗๗ นางสาวรําพรรณ   
  จําปาเจียม 
 ๗๘ นางรุงทิวา  พูนพิชัย 
 ๗๙ นางลําดวน  พุทธารักษ 
 ๘๐ นางสําเนียง  รีบุตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๘  ราย) 
 ๑ นายโกสน  พันธแตง 
 ๒ นายคนอง  บังวรรณ 
 ๓ นายจินดา  เอี้ยงลักขะ 
 ๔ นายชนะ  จึงกะแพ 
 ๕ นายชอย  วงศแวววัลย 

 ๖ นายชาติ  สุวรรณชัย 
 ๗ นายชูศักด์ิ  อินเขียวสาย 
 ๘ นายดํารง  เชาวทอง 
 ๙ นายทรงพล  สุขทั้งโลก 
 ๑๐ นายทวีศักด์ิ  สาแม 



 หนา   ๒๔๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๑ นายทองหลอ  ภูรักษ 
 ๑๒ นายทิวา  แสงทอง 
 ๑๓ นายเที่ยง  วาทิปประพันธ 
 ๑๔ นายธนาพร  แจมจํารัส 
 ๑๕ นายนคร  เรืองฤทธิ ์
 ๑๖ นายนิพนธ  เทพบํารุง 
 ๑๗ นายบรรจง  ชูศรี 
 ๑๘ นายบุญสง  แจงกิจจา 
 ๑๙ นายประจักษ  คําวีระ 
 ๒๐ นายประชุม  แขนรัมย 
 ๒๑ นายประทีป  มณีนิล 
 ๒๒ นายประสาน  รัตนจินดา 
 ๒๓ นายพนม  เรืองสุกใส 
 ๒๔ นายพันธศักด์ิ  แกวสะอาด 
 ๒๕ นายพิเชษฐ  อุดมพิทยาสรรพ 
 ๒๖ นายไพจิตร  นันตเวช 
 ๒๗ นายมะรอมือลี  วามิง 
 ๒๘ นายมานะ  แวเงาะ 
 ๒๙ นายมานิตย  หุนนวล 
 ๓๐ นายระวี  ยงรูรอบ 
 ๓๑ นายรังสรรค  โสภณ 
 ๓๒ นายเรืองฤทธิ์  สาระคร 
 ๓๓ นายวัฒนา  ทองประเสริฐ 
 ๓๔ นายวันชัย  ฤกษอุโฆษ 
 ๓๕ นายวิชิต  นนทตา 
 ๓๖ นายวินัย  บัวระเพชร 

 ๓๗ นายวิโรจน  เจริญสุข 
 ๓๘ นายวีรพันธ  ถาวรศรี 
 ๓๙ นายศักด์ิชัย  บุญอากาศ 
 ๔๐ นายศิริพงษ  เทพอินทร 
 ๔๑ นายสงัด  เนียมรอด 
 ๔๒ นายสมบูรณ  แสงทอง 
 ๔๓ นายสมร  เหลาแตว 
 ๔๔ นายสมศักด์ิ  คําดํา 
 ๔๕ นายสมศักด์ิ  แจมจํารัส 
 ๔๖ นายสันติ  สลิลสิริ 
 ๔๗ นายสันติ  เหลาคุณวุฒิกุล 
 ๔๘ นายสิง  ทรัพยคง 
 ๔๙ นายสุชาติ  จงหวัง 
 ๕๐ นายสุธน  ใบเงิน 
 ๕๑ นายสุเพชร  สีนอง 
 ๕๒ นายสุรชัย  หนกง 
 ๕๓ นายสุวิทย  พิมพบุตร 
 ๕๔ นายเสรี  โกศิรานนท 
 ๕๕ นายโสภณ  มีแกว 
 ๕๖ นายอธิราช  เจษฎาภา 
 ๕๗ นายอโนทัย  พิจารณ 
 ๕๘ นายอาแซ  มะดีเยาะ 
 ๕๙ นางกานตพิชชา   
  สุรีคุณาพงษ 
 ๖๐ นางสาวกูนอรียะ  กูเงาะ 
 ๖๑ นางคันธารัตน  จันทรสีทอง 



 หนา   ๒๔๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๖๒ นางจันทรเพ็ญ  ศรีเมืองสุข 
 ๖๓ นางนงลักษณ  มีโฉม 
 ๖๔ นางนัยนา  ปนศิริ 
 ๖๕ นางบุษบา  วุฒิเมธานนท 

 ๖๖ นางเพียร  รุจิระพงศ 
 ๖๗ นางเลขา  บุญแกว 
 ๖๘ นางสุกฤษยา  แซเจ็ง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘๒  ราย) 
 ๑ นายกําพล  เสนีย 
 ๒ นายเกรียงศักด์ิ  โพธิ์ศรี 
 ๓ นายเกษม  ภัตศรี 
 ๔ นายโกศล  สวยฉลาด 
 ๕ นายไกรสวัสด์ิ  วงศลุน 
 ๖ นายเคลิ้ม  นกวอน 
 ๗ นายจรัญ  แจมแจง 
 ๘ นายจรัญ  เดชะบุญ 
 ๙ นายจรัญ  มลฑา 
 ๑๐ นายจันทร  แกวอาษา 
 ๑๑ นายจํารัส  อุชุภาพ 
 ๑๒ นายจิระศักด์ิ  ปนตาคํา 
 ๑๓ นายจีรวัฒน  ศรีจันทร 
 ๑๔ นายเจริญ  จันทรแดง 
 ๑๕ นายเจริญ  ชัยวัฒนมงคล 
 ๑๖ นายเจียร  เศียรอุน 
 ๑๗ นายเฉลิม  สุขจําเริญ 
 ๑๘ นายเฉลียว  เขียนเจริญ 
 ๑๙ นายเฉลียว  เทพราชา 
 ๒๐ นายแฉลม  จีนเมอืง 
 ๒๑ นายชวน  สุขผดุง 

 ๒๒ นายชวลิต  เพชรสุวรรณ 
 ๒๓ นายชัย  ฉิมกูล 
 ๒๔ นายชัยวุฒิ  บํารุง 
 ๒๕ นายชาญชัย  แปนทอง 
 ๒๖ นายชาติชาย  ถาวร 
 ๒๗ นายชารา  ปญญาไว 
 ๒๘ นายชื่น  แขนรัมย 
 ๒๙ นายชูชีพ  คําหลอ 
 ๓๐ นายเชตน  จันมัด 
 ๓๑ นายณรงค  ทวมเทียบ 
 ๓๒ นายณรงค  ทวีวัฒนปรีชา 
 ๓๓ นายณรงคศักด์ิ  สุขแลว 
 ๓๔ นายดํารงค  พุมอยู 
 ๓๕ นายเดช  เสือทับ 
 ๓๖ นายตวน  โอนแกว 
 ๓๗ นายถวิล  คําบุญ 
 ๓๘ นายทม  ทิพยพร 
 ๓๙ นายทรงพล  เนื่องตีบ 
 ๔๐ นายทวี  ไวเขตการ 
 ๔๑ นายทองดํา  ดวงแกว 
 ๔๒ นายทิม  เอมสรรค 



 หนา   ๒๔๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๔๓ นายธงชัย  ทวมมา 
 ๔๔ นายธงไชย  สุกสัย 
 ๔๕ นายธนิต  พินิจจันทร 
 ๔๖ นายธรรมนูญ  จริงจิตร 
 ๔๗ นายธีระ  ออนละเอียด 
 ๔๘ นายนพพล  พวงทอง 
 ๔๙ นายนรินทร  ราษีกฤษ 
 ๕๐ นายนฤทธิ์  อรุณศักด์ิ 
 ๕๑ นายนอย  แกวคูนอก 
 ๕๒ นายนาม  ดีเสมอ 
 ๕๓ นายนิพนธ   
  ตระกูลอาชาไนย 
 ๕๔ นายนิพนธ  โหโก 
 ๕๕ นายบรรเจตต  แสงสุวรรณ 
 ๕๖ นายบรรเลง  สมณา 
 ๕๗ นายบุญเที่ยง  สรรเสริญ 
 ๕๘ นายบุญธง  ฉันทะไท 
 ๕๙ นายบุญมี  เมืองสวัสด์ิ 
 ๖๐ นายบุญย่ิง  วัชราภิรักษ 
 ๖๑ นายบุญรอด  ออกแมน 
 ๖๒ นายบุญเลิศ  คนยัง 
 ๖๓ นายบุญสม  สุขเจริญ 
 ๖๔ นายประกอบ  บุญเรือง 
 ๖๕ นายประกิจ  จันทะเวช 
 ๖๖ นายประจบ  จันทรตรี 
 ๖๗ นายประดิษฐ  หันจันทร 

 ๖๘ นายประทวน  แทนมุกข 
 ๖๙ นายประทีป  ประทุมทอง 
 ๗๐ นายประพัฒน  บุญเลิศ 
 ๗๑ นายประพันธ  เขียวไสว 
 ๗๒ นายประพันธ  อันทชัย 
 ๗๓ นายประภัทร  พุทธางกูร 
 ๗๔ นายประภาส  แถมดี 
 ๗๕ นายประภาส  สีตาบุตร 
 ๗๖ นายประยูร  ศรียานันท 
 ๗๗ นายประวิตร  คชเสนี 
 ๗๘ นายประสาท  แพงพิบูลย 
 ๗๙ นายประเสริฐ  แสงสุวรรณ 
 ๘๐ นายปรีชา  สวนเพลง 
 ๘๑ นายปรีชา  สวางศรี 
 ๘๒ นายปรีชา  โสมาพงศ 
 ๘๓ นายเปลี่ยน  เครือเรือน 
 ๘๔ นายเปลี่ยม  ทับหุน 
 ๘๕ นายผจญ  ปงศักด์ิ 
 ๘๖ นายพัฒนพงศ  ภูมศิรี 
 ๘๗ นายพัฒนะ  ปะทะโก 
 ๘๘ นายพิพบ  ถอยกระโทก 
 ๘๙ นายพิมล  เอี่ยมละเอียด 
 ๙๐ นายพิศ  เกิดแกว 
 ๙๑ นายไพฑูรย  มัคคพันธ 
 ๙๒ นายไพศาล  คําปวน 
 ๙๓ นายภักดี  ประสิทธิ์วณิชย 



 หนา   ๒๔๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๙๔ นายมนตรี  แยมศรีบัว 
 ๙๕ นายมนพ  สามเรืองศรี 
 ๙๖ นายมนัส  รักรัตน 
 ๙๗ นายมานพ  จงรักษ 
 ๙๘ นายมาลัย  ปนทอง 
 ๙๙ นายยงศักด์ิ  บัวซอน 
 ๑๐๐ นายโยธิน  สุวรรณสิงห 
 ๑๐๑ นายรวย  ไพริน 
 ๑๐๒ นายรัตนะ  มณีรัตน 
 ๑๐๓ นายเรง  อิ่มอําไพ 
 ๑๐๔ นายเริงชยั  รักชาติเจริญ 
 ๑๐๕ นายเลียน  ศรีวงศ 
 ๑๐๖ นายวราวุธ  ใจสุข 
 ๑๐๗ นายวัง  แกนภักดี 
 ๑๐๘ นายวิชิต  เริงใจ 
 ๑๐๙ นายวิเชียร  จุยใจเย็น 
 ๑๑๐ นายวิเชียร  เฉลยรส 
 ๑๑๑ นายวินยา  รอบคอบ 
 ๑๑๒ นายวิสิฐ  งามกิจ 
 ๑๑๓ นายวิสิทธิ์  มูลเรือนแกว 
 ๑๑๔ นายวรีะ  เจริญรัตน 
 ๑๑๕ นายศรเสนห  ศรีสุธรรม 
 ๑๑๖ นายศักด์ิชาย  สิทธิรัตน 
 ๑๑๗ นายศิริชัย  กังวาลศรี 
 ๑๑๘ นายสนอง  หนอแกว 
 ๑๑๙ นายสม  เจริญสุข 

 ๑๒๐ นายสมเกียรติ  พรหมคุณ 
 ๑๒๑ นายสมควร  ขันทวี 
 ๑๒๒ นายสมควร  อยูหอม 
 ๑๒๓ นายสมคิด  สิทธิธรรม 
 ๑๒๔ นายสมเจตน  งามประดิษฐ 
 ๑๒๕ นายสมชัย  ขอบสันเทียะ 
 ๑๒๖ นายสมชัย  มะลิใย 
 ๑๒๗ นายสมชาย  แพนพันธุอวน 
 ๑๒๘ นายสมชาย  ภูทรัพยสิน 
 ๑๒๙ นายสมชาย  ไวเลิศ 
 ๑๓๐ นายสมชาย  อุนแกน 
 ๑๓๑ นายสมณะ  พรหมบุตร 
 ๑๓๒ นายสมบัติ  เพชรกลา 
 ๑๓๓ นายสมประสงค  ศรีลม 
 ๑๓๔ นายสมปอง  บัวทอง 
 ๑๓๕ นายสมพงศ  พลธา 
 ๑๓๖ นายสมพิศ  ประสานนาม 
 ๑๓๗ นายสมโภชน  รักษากิจ 
 ๑๓๘ นายสมยศ  สิทธิ์เมือง 
 ๑๓๙ นายสมร  จรภักดี 
 ๑๔๐ นายสมศักด์ิ  ขําชุม 
 ๑๔๑ นายสมหวัง  ยืนยาว 
 ๑๔๒ นายสมาน  บุญตัน 
 ๑๔๓ นายสมาน  โภคานิตย 
 ๑๔๔ นายสรศักด์ิ  กุลานุวัติ 
 ๑๔๕ นายสวัสด์ิ  แจงตรง 



 หนา   ๒๔๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๔๖ นายสอิ้ง  รักภูมิ 
 ๑๔๗ นายสะอาด  สุเดชมารค 
 ๑๔๘ นายสาโรจน  สมประสงค 
 ๑๔๙ นายสุกรี  แสนสุข 
 ๑๕๐ นายสุจินต  จันทรปาละ 
 ๑๕๑ นายสุชาติ  เอมสอาด 
 ๑๕๒ นายสุเทพ  เอี่ยมงาม 
 ๑๕๓ นายสุพร  อัตตสินทอง 
 ๑๕๔ นายสุพัฒน  จุลปาน 
 ๑๕๕ นายสุภาพ  เขมา 
 ๑๕๖ นายสุมน  นวลมณ ี
 ๑๕๗ นายสุรเชษฐ  เปรมปรีดี 
 ๑๕๘ นายสุริยะ  รัตนเกษร 
 ๑๕๙ นายสุวิน  ทับทิมศรี 
 ๑๖๐ นายเสถียร  พีรยาวรากร 
 ๑๖๑ นายเสริม  ออนสง 
 ๑๖๒ นายไสว  สุทธนะ 
 ๑๖๓ นายอนนท  กุลนาฝาย 
 ๑๖๔ นายอภิชัย  ภูทรัพยสิน 

 ๑๖๕ นายอาคม  แกวเผือก 
 ๑๖๖ นายอาหะมะ  สาแล 
 ๑๖๗ นายอํานวย  ชรัูตน 
 ๑๖๘ นายอําพร  วังโม 
 ๑๖๙ นายอําพัน  สีหาวัฒน 
 ๑๗๐ นายอินจันทร  ศรีนวลฟูตะ 
 ๑๗๑ นายอุบล  กาวิละ 
 ๑๗๒ นายเอื้อน  คงสุวรรณ 
 ๑๗๓ นายโอภาส  รุงสวัสด์ิ 
 ๑๗๔ นางกฤติกา  ธรรมวงศ 
 ๑๗๕ นางนงลักษณ  ศุภรภาส 
 ๑๗๖ นางปรัชญา  สุริยวงศ 
 ๑๗๗ นางพอพันธ  จิตตรี 
 ๑๗๘ นางศรีวรรณ  เชื้อเมืองพาน 
 ๑๗๙ นางสุทิน  ไชยวงศศิลป 
 ๑๘๐ นางสุภาพร  เอกฉัตร 
 ๑๘๑ นางสุมัทนา  ภัทรานุรักษ 
 ๑๘๒ นางสาวอารีจิต  วงศปจฉิม 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๔๓  ราย) 
 ๑ นายกมล  จันทร 
 ๒ นายกมล  ยกเทพ 
 ๓ นายกระจาง  ชูบุตร 
 ๔ นายกอ  สิงหครุท 
 ๕ นายกอบเกียรติ  พุมศรีธร 
 ๖ นายกิตติ  จันทรสกุนต 

 ๗ นายกิตติวัฒน  สมุทรสินธุ 
 ๘ นายเกษจรัล  รักษาถอย 
 ๙ นายเกษม  ทับใหญ 
 ๑๐ นายเกษม  ผองศรี 
 ๑๑ นายเกษม  พันสงา 
 ๑๒ นายเกียรติภูมิ  เพชรรัตน 



 หนา   ๒๔๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๑๓ นายเกียรติศักด์ิ  ศรีวิลัย 
 ๑๔ นายแกน  จิตรชม 
 ๑๕ นายแกลวกลา  จันทรสมบัติ 
 ๑๖ นายโกศล  เนียรมงคล 
 ๑๗ นายขุมวิถี  คาน้ําสี 
 ๑๘ นายคเชนท  หมื่นหน ู
 ๑๙ นายคมกฤษ  ไมตรี 
 ๒๐ นายคําผอง  มนัสสิลา 
 ๒๑ นายคําพัน  สายใจ 
 ๒๒ นายคํามี  ศรีผาโคตร 
 ๒๓ นายคํารณ  สงาเพ็ชร 
 ๒๔ นายคําสิงห  จรจรัญ 
 ๒๕ นายงาม  วงษจันทรอิน 
 ๒๖ นายจรัญ  แสงศรีคํา 
 ๒๗ นายจรัญ  อินแสง 
 ๒๘ นายจรัส  นวลจันทร 
 ๒๙ นายจรินทร  ฟกเจริญ 
 ๓๐ นายจรูญ  จรวิวัฒน 
 ๓๑ นายจรูญ  ชาวเสมา 
 ๓๒ นายจรูญ  ประเสริฐ 
 ๓๓ นายจักรกฤษ  นกสวาง 
 ๓๔ นายจักรพันธ  คิมประโคน 
 ๓๕ นายจักรี  ละออง 
 ๓๖ นายจันทรศิริ  อึ่งผิว 
 ๓๗ นายจํานง  แกวเกาะสะบา 
 ๓๘ นายจํานงค  จันทรหอม 

 ๓๙ นายจํานงค  ทรงเคารพ 
 ๔๐ นายจําเนียร  พูลศรี 
 ๔๑ นายจํารัส  ฉิมสิงห 
 ๔๒ นายจํารัส  มุณีแนม 
 ๔๓ นายจํารัส  สมุทรความ 
 ๔๔ นายจําลอง  เงินมา 
 ๔๕ นายจําลอง  อยูคงธรรม 
 ๔๖ นายจิรกุล  ชํานาญจิตร 
 ๔๗ นายเจริญ  จินดาพล 
 ๔๘ นายเจริญ  อาจประดิษฐ 
 ๔๙ นายใจวร  หลักหนองบ ุ
 ๕๐ นายเฉลิม  จิตรแสวง 
 ๕๑ นายเฉลิม  ทองอาจ 
 ๕๒ นายเฉลิมเกียรติ   
  สิทธิหาโคตร 
 ๕๓ นายเฉลิมพล  สงวนผิว 
 ๕๔ นายชราพงษ  ศรีนวลฟูตะ 
 ๕๕ นายชลอ  แมนเหมือน 
 ๕๖ นายชะโลม  สระสําราญ 
 ๕๗ นายชัยชนะ  เพช็รทอง 
 ๕๘ นายชัยทัต  รังสรรคเมธากุล 
 ๕๙ นายชัยพงศ  ชนุประเสริฐ 
 ๖๐ นายชัยพร  เงินอยู 
 ๖๑ นายชัยโรจน  สมสุวรรณ 
 ๖๒ นายชาญชัย  ชุดาวนวิทย 
 ๖๓ นายชาตรี  อุประ 



 หนา   ๒๔๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๖๔ นายชาย  เข่ือนเพชร 
 ๖๕ นายชาลี  คําสูนย 
 ๖๖ นายชีพ  กงฉิบ 
 ๖๗ นายชุบ  กลัดแกว 
 ๖๘ นายชูเกียรติ  ธารีศรี 
 ๖๙ นายเชาวลิต  ชาติวิเศษ 
 ๗๐ นายเชิงชาย  ชูเชิด 
 ๗๑ นายโชคชัย  ทิพยปลูก 
 ๗๒ นายโชคชัย  รวมธรรม 
 ๗๓ นายไชยวุฒิ  เบญจรัตน 
 ๗๔ นายไชยันต  จันทะเพ็ญ 
 ๗๕ นายเซาะแหล  ทิศา 
 ๗๖ นายณรงค  คํามา 
 ๗๗ นายดวงคํา  อินจันทร 
 ๗๘ นายดอน  จีรังโคกกรวด 
 ๗๙ นายดาวรุง  เวียงสาม 
 ๘๐ นายดาหนี  กองแกว 
 ๘๑ นายดํารง  ประเสริฐทรัพย 
 ๘๒ นายดํารงค  จันทรนาลา 
 ๘๓ นายเดชดล  เพชรสูงเนิน 
 ๘๔ นายเดน  ศรีมูล 
 ๘๕ นายแดง  ชาญนอก 
 ๘๖ นายถวิล  คลายหนองสรวง 
 ๘๗ นายถวิล  หงสพันธ 
 ๘๘ นายถาวร  นวลละออง 
 ๘๙ นายถาวุธ  เปรียบสนาดี 

 ๙๐ นายถิลบาล  สารคาญ 
 ๙๑ นายเถวียน  ปานชวย 
 ๙๒ นายทรงพล  วัฒนสมบัติ 
 ๙๓ นายทวน  วิหครัตน 
 ๙๔ นายทวี  ตัวลือ 
 ๙๕ นายทวีฤทธิ์  วรรณทอง 
 ๙๖ นายทวีศักด์ิ  ราชวัง 
 ๙๗ นายทวีศักด์ิ  สุยะวิน 
 ๙๘ นายทอง  วรรณศรี 
 ๙๙ นายทอง  แสนทวีสุข 
 ๑๐๐ นายทองคํา  ผาธรรม 
 ๑๐๑ นายทองจันทร  เมืองศรี 
 ๑๐๒ นายทองดํา  ทัพทอง 
 ๑๐๓ นายทองแดง   
  เขมนเขตรการ 
 ๑๐๔ นายทองพูล  จําปาสา 
 ๑๐๕ นายทองเลียน  พรหมมา 
 ๑๐๖ นายทองสุก  พูลผล 
 ๑๐๗ นายทองหลอ  กองมูล 
 ๑๐๘ นายทองหลอ  อิ่มทรัพย 
 ๑๐๙ นายทอน  สืบสิงห 
 ๑๑๐ นายทัศนัย  ถนอมเงิน 
 ๑๑๑ นายเทพประทาน  เตียงแกว 
 ๑๑๒ นายเที่ยง  กราวนอก 
 ๑๑๓ นายเทียน  จักรบุญมา 
 ๑๑๔ นายธนกร  คําภักดี 
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 ๑๑๕ นายธนภัส  ศรีอ่ําดี 
 ๑๑๖ นายธนยศ  ซองสกุล 
 ๑๑๗ นายธวัช  แปงสาย 
 ๑๑๘ นายธวัช  วิชิตเกรียงไกร 
 ๑๑๙ นายธวัชชัย  สวิรักษ 
 ๑๒๐ นายธันวา  ฉัตรพุมไสว 
 ๑๒๑ นายธาตรี  บุราคร 
 ๑๒๒ นายธานินทร   
  คันธารณฤมิตร 
 ๑๒๓ นายนคร  โพธิ์นิ่ม 
 ๑๒๔ นายนพพงศ  สุขเจริญ 
 ๑๒๕ นายนพพร  คําชมภู 
 ๑๒๖ นายนาวารัตน  อินสอน 
 ๑๒๗ นายนิคม  คลายเพชร 
 ๑๒๘ นายนิพนธ  พรหมกสิกร 
 ๑๒๙ นายนิพนธ  เมืองใหญ 
 ๑๓๐ นายนุกูล  ศาสตรวาฑิตย 
 ๑๓๑ นายนุสิทธิ์  จันทรจําเริญ 
 ๑๓๒ นายบรรจง  คําใบ 
 ๑๓๓ นายบรรจง  จันทรแกว 
 ๑๓๔ นายบรรจบ  ตันเต็ง 
 ๑๓๕ นายบรรยงค  ทองประเสริฐ 
 ๑๓๖ นายบรรลุ  นนทะโคตร 
 ๑๓๗ นายบล  ยินดี 
 ๑๓๘ นายบัณฑิต  บุตรแกว 
 ๑๓๙ นายบัวพัน  มาตกําจร 

 ๑๔๐ นายบัวสอน  ขาววงศ 
 ๑๔๑ นายบาราเฮม  สะรีดี 
 ๑๔๒ นายบุญชวน  ทาสีดํา 
 ๑๔๓ นายบุญทัน  พมิพสาล ี
 ๑๔๔ นายบุญทัย  ศิริรัตนพงษ 
 ๑๔๕ นายบุญมา  เชี่ยวชาญ 
 ๑๔๖ นายบุญมา  บุญสง 
 ๑๔๗ นายบุญมี  แกวอนิทร 
 ๑๔๘ นายบุญมี  ดีเสมอ 
 ๑๔๙ นายบุญมี  บุตรดี 
 ๑๕๐ นายบุญรอด  บัวทอง 
 ๑๕๑ นายบุญรับ  ปอกกาศ 
 ๑๕๒ นายบุญเรือน  นุนสพ 
 ๑๕๓ นายบุญลือ  ปุนวงษ 
 ๑๕๔ นายบุญเลิศ  กลิน่หอม 
 ๑๕๕ นายบุญเลิศ  กันทดั 
 ๑๕๖ นายบุญเลิศ  นาคนาคา 
 ๑๕๗ นายบุญเลิศ  เลศิวิริยะ 
 ๑๕๘ นายบุญเลิศ  สุดใจ 
 ๑๕๙ นายบุญวาท  สุทธะ 
 ๑๖๐ นายบุญสง  ชางมวง 
 ๑๖๑ นายบุญสี  จินจํา 
 ๑๖๒ นายบุญสุข  เกษรบัว 
 ๑๖๓ นายบุญเหลือ  บุญเรือง 
 ๑๖๔ นายบุญโฮม  ศรีทัพไทย 
 ๑๖๕ นายประกอบ  บุญรุง 
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 ๑๖๖ นายประกาย  ภูมิโยชน 
 ๑๖๗ นายประจักษ  ศรีทับทิม 
 ๑๖๘ นายประดิษฐ  กรอบมุข 
 ๑๖๙ นายประดิษฐ  พรรณรังษี 
 ๑๗๐ นายประทิน  บุญมาตุน 
 ๑๗๑ นายประทีป  พรหมขุนทอง 
 ๑๗๒ นายประทีป  รัตนพันธ 
 ๑๗๓ นายประทีป  ศรีสุด 
 ๑๗๔ นายประพันธ  จินนะมงคล 
 ๑๗๕ นายประพันธ  โนตสุภา 
 ๑๗๖ นายประภาษณ   
  เฉียดหนองยูง 
 ๑๗๗ นายประภาส  กองโพธิ์ 
 ๑๗๘ นายประภาส  คําหวาน 
 ๑๗๙ นายประมวล  สมประสงค 
 ๑๘๐ นายประเมียน  สุขพัทธ ี
 ๑๘๑ นายประยูร  ครุฑโคกกรวด 
 ๑๘๒ นายประยูร  จันทรวิวัฒน 
 ๑๘๓ นายประยูร  ทาวรรณ 
 ๑๘๔ นายประยูร  สามารถ 
 ๑๘๕ นายประสงค  เล็บขาว 
 ๑๘๖ นายประสัม  โสฬส 
 ๑๘๗ นายประสาท  ขันธะบรรดิษฐ 
 ๑๘๘ นายประสิทธิ์  บุญเชิญ 
 ๑๘๙ นายประสิทธิ์  ผาสุกวิหาร 
 ๑๙๐ นายประสิทธิ์  ยอดประเสริฐ 

 ๑๙๑ นายประเสริฐ  ชนะวงษ 
 ๑๙๒ นายประเสริฐ  ชูตาลัด 
 ๑๙๓ นายประเสริฐ  แซโคว 
 ๑๙๔ นายประเสริฐ  นรบาล 
 ๑๙๕ นายประเสริฐ  บั้นบูรณ 
 ๑๙๖ นายประเสริฐ  บุญเอก 
 ๑๙๗ นายประเสริฐ  เสียงดัง 
 ๑๙๘ นายปราณี  มรกต 
 ๑๙๙ นายปรามาท  วิเศษ 
 ๒๐๐ นายปริญญา   
  สถิตยวัฒน 
 ๒๐๑ นายปรีชา  เกตุอุดม 
 ๒๐๒ นายปรีชา  จีระออน 
 ๒๐๓ นายปรีดา  มะวงศ 
 ๒๐๔ นายปลด  นุสรรัมย 
 ๒๐๕ นายปญญา  เบญจมาศ 
 ๒๐๖ นายปญญา  ประทุมชัย 
 ๒๐๗ นายปญญา  ปตถานะ 
 ๒๐๘ นายปญญา  สันทัศน 
 ๒๐๙ นายปยวัฒน  ภูมิศักด์ิ 
 ๒๑๐ นายปยะ  หนูแกวประดับ 
 ๒๑๑ นายเปลี่ยน  สายงาม 
 ๒๑๒ นายผองแผว  เทพราชา 
 ๒๑๓ นายแผน  บัวศรี 
 ๒๑๔ นายพงศเทพ  ล้ิมเจริญ 
 ๒๑๕ นายพงศประพัฒน  พยัคฆชาติ 
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 ๒๑๖ นายพงศศักด์ิ  แสงมณีธรรม 
 ๒๑๗ นายพงษเทพ  โพธิ์ทอง 
 ๒๑๘ นายพงษพัฒน  รวบรัตน 
 ๒๑๙ นายพงษศักด์ิ  เกงกลา 
 ๒๒๐ นายพนม  ทับทิมศรี 
 ๒๒๑ นายพนม  พวงระยา 
 ๒๒๒ นายพนมวัลย  บัวงาม 
 ๒๒๓ นายพยง  จันทรพรอย 
 ๒๒๔ นายพยูร  มูลอน 
 ๒๒๕ นายพยูร  สุนทราวิรัตน 
 ๒๒๖ นายพรชัย  บุญยัง 
 ๒๒๗ นายพรรศักด์ิ  จันทรจิตจรัส 
 ๒๒๘ นายพรรษา  สายมงคล 
 ๒๒๙ นายพันธ  กะทาระ 
 ๒๓๐ นายพาต  อุปขวัญ 
 ๒๓๑ นายพิงพรรณ  บุญเจริญ 
 ๒๓๒ นายพิชัย  โยธาปาน 
 ๒๓๓ นายพิชิต  สินเติม 
 ๒๓๔ นายพินิจ  ฤทธิ์เดช 
 ๒๓๕ นายพิบูลเวศน  อินทวิวัฒน 
 ๒๓๖ นายพพิัฒนชัย  ศรีสวาง 
 ๒๓๗ นายพิษณุ  สองสี 
 ๒๓๘ นายพิสิทธิ์  แดงอินทร 
 ๒๓๙ นายไพฑูรย  เกษรมาลา 
 ๒๔๐ นายไพฑูรย  จันทรพิศาล 
 ๒๔๑ นายไพบูรณ  สายเนตร 

 ๒๔๒ นายไพบูลย  ชอบธรรม 
 ๒๔๓ นายไพบูลย  เอมสมบุญ 
 ๒๔๔ นายไพรวัน  ญาติวงศ 
 ๒๔๕ นายไพโรจน  นันทรัตน 
 ๒๔๖ นายไพโรจน  สีแสง 
 ๒๔๗ นายไพศาล  เภรีวงษ 
 ๒๔๘ นายไพศาล  ศรีคําหร่ัง 
 ๒๔๙ นายไพสาน  ชํานิกลา 
 ๒๕๐ นายฟุง  แกวกระจาง 
 ๒๕๑ นายภาณุ  คาผล 
 ๒๕๒ นายภาสกร  พูลพิพัฒน 
 ๒๕๓ นายภิรมย  สรสิทธิ์ 
 ๒๕๔ นายมงคล  เครือนวล 
 ๒๕๕ นายมงคล  พร้ิงเพลิด 
 ๒๕๖ นายมงคลศักด์ิ  แสงไชย 
 ๒๕๗ นายมณู  ใจยืน 
 ๒๕๘ นายมน  พวงอําไพ 
 ๒๕๙ นายมนตรี  อาษานอก 
 ๒๖๐ นายมนเทียน  เนตรสงคราม 
 ๒๖๑ นายมนัส  จุสมใจ 
 ๒๖๒ นายมะหะมะ  มะเย็ง 
 ๒๖๓ นายมัย  พิลาแกว 
 ๒๖๔ นายมานพ  ไทรนิ่มนวล 
 ๒๖๕ นายมานพ  วัฒนชนม 
 ๒๖๖ นายมานะ  ทันตจิต 
 ๒๖๗ นายมานิตย  ทองประภา 
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 ๒๖๘ นายมานิตย  ผดุงคุณาธรรม 
 ๒๖๙ นายมานิตย  ศรีบุญมาก 
 ๒๗๐ นายมุกดา  มาลาตี 
 ๒๗๑ นายแมน  อินสุ 
 ๒๗๒ นายไมตรี  ชัยยะ 
 ๒๗๓ นายยม  ธานีเจตน 
 ๒๗๔ นายยอด  ผลผลา 
 ๒๗๕ นายยุทธนา  ไชยสิทธิ์ 
 ๒๗๖ นายยูโซะ  ติสามานิ 
 ๒๗๗ นายรมาศ  พาพิมพ 
 ๒๗๘ นายระวิ  นุชแผน 
 ๒๗๙ นายรัตน  สีออน 
 ๒๘๐ นายราเชนทร  คงชะรัตน 
 ๒๘๑ นายรุง  พลวัน 
 ๒๘๒ นายรุงเรือง  แซมุง 
 ๒๘๓ นายเริง  ธรรมมา 
 ๒๘๔ นายเริงศักด์ิ  ขุสุวรรณ 
 ๒๘๕ นายฤทธิรงค  บุญเลิศ 
 ๒๘๖ นายละมาย  บุตรเจียมจาย 
 ๒๘๗ นายวชิระ  ศรียานนท 
 ๒๘๘ นายวรเดช  แฟสันเทียะ 
 ๒๘๙ นายวรรณชัย  หงษบิน 
 ๒๙๐ นายวรรณ  สิงหงอย 
 ๒๙๑ นายวรวุฒิ  คูณผล 
 ๒๙๒ นายวรวุฒิ  ชื่นบาน 
 ๒๙๓ นายวัฒนะ  วัฒนากลาง 

 ๒๙๔ นายวันชัย  วงศเครือศร 
 ๒๙๕ นายวันชัย  สงคสันเทียะ 
 ๒๙๖ นายวันดี  โตรอด 
 ๒๙๗ นายวัลลภ  ทองคําเปลว 
 ๒๙๘ นายวัลลภ  รอดหงษทอง 
 ๒๙๙ นายวิจิตร  รอดแกว 
 ๓๐๐ นายวิชัย  ทองพิเศษ 
 ๓๐๑ นายวิชัย  บุญฉาย 
 ๓๐๒ นายวิชัย  ผองเกตุ 
 ๓๐๓ นายวิชัย  มอญไข 
 ๓๐๔ นายวิชัย  อรามแสงเทียน 
 ๓๐๕ นายวิเชียร  กองนิล 
 ๓๐๖ นายวิเชียร  กุลฑา 
 ๓๐๗ นายวิเชียร  คําเจริญ 
 ๓๐๘ นายวิเชียร  นอยแกว 
 ๓๐๙ นายวิญู  อนันเอือ้ 
 ๓๑๐ นายวิทูล  ศรีมา 
 ๓๑๑ นายวินัย  แชมสุดชีพ 
 ๓๑๒ นายวินัย  เหลืองเอี่ยม 
 ๓๑๓ นายวิรัช  ดีนอก 
 ๓๑๔ นายวิรัตน  บุญหลา 
 ๓๑๕ นายวิรัตน  ปญจันทรสิงห 
 ๓๑๖ นายวิโรจน  จุนมีวงศ 
 ๓๑๗ นายวิโรจน  แสงจันทร 
 ๓๑๘ นายวิสิทธิ์  เนตรากูล 
 ๓๑๙ นายวิสูตร  พยอมหอม 
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 ๓๒๐ นายวีรเดช  ปาลี 
 ๓๒๑ นายวีระ  เฉยเถื่อน 
 ๓๒๒ นายวีระ  มั่นคง 
 ๓๒๓ นายวีระ  วรรณโสภณ 
 ๓๒๔ นายวีระพล  อนุอัน 
 ๓๒๕ นายวีระศักด์ิ  ปนศรี 
 ๓๒๖ นายวุฒิพงษ  ปอชําน ิ
 ๓๒๗ นายเวก  เจริญขํา 
 ๓๒๘ นายไวพจน  จันทรหก 
 ๓๒๙ นายศรี  สุขเอี่ยม 
 ๓๓๐ นายศรีวรณ  แกวเข่ือน 
 ๓๓๑ นายศักดา  จันทรแสง 
 ๓๓๒ นายศักด์ิ  คําหมื่น 
 ๓๓๓ นายศักด์ิวิวัฒน  คําปอง 
 ๓๓๔ นายศักด์ิสยาม  แสงตะวัน 
 ๓๓๕ นายศิริศักด์ิ  ประสงคทรัพย 
 ๓๓๖ นายศุภชัย  สงวนแสง 
 ๓๓๗ นายสกล  ชางไม 
 ๓๓๘ นายสงกรานต  ใจอารีย 
 ๓๓๙ นายสงกรานต  นาคเย้ืองกราย 
 ๓๔๐ นายสงวน  ดีบุรี 
 ๓๔๑ นายสงา  ตวยกระโทก 
 ๓๔๒ นายสถาน  เทพนานนท 
 ๓๔๓ นายสถิตย  กาญจนเพชร 
 ๓๔๔ นายสถิตย  เชื้อเมืองพาน 
 ๓๔๕ นายสถิตย  มะกุล 

 ๓๔๖ นายสถิตย  อุปจันโท 
 ๓๔๗ นายสนชัย  อิ่มบัว 
 ๓๔๘ นายสนธยา  มีสุวรรณ 
 ๓๔๙ นายสนอง  ซาเฮาะ 
 ๓๕๐ นายสมคิด  พายค้ิว 
 ๓๕๑ นายสมคิด  วิธีไว 
 ๓๕๒ นายสมจิต  ศรีนุย 
 ๓๕๓ นายสมจิตร  ไชยเดช 
 ๓๕๔ นายสมจิตร  ทองเงิน 
 ๓๕๕ นายสมเจตน  เสารีรัมย 
 ๓๕๖ นายสมชัย  พงษเจริญ 
 ๓๕๗ นายสมชัย  ศรีสุวรรณ 
 ๓๕๘ นายสมชัย  สีประสม 
 ๓๕๙ นายสมชัย  เสารีรัมย 
 ๓๖๐ นายสมชาติ  โควสุวรรณ 
 ๓๖๑ นายสมชาย  จันโทกุล 
 ๓๖๒ นายสมชาย  ทิพยสุคนธ 
 ๓๖๓ นายสมชาย  ปญญาศิริ 
 ๓๖๔ นายสมชาย  ผินโพธิ ์
 ๓๖๕ นายสมชาย  แยบการไถ 
 ๓๖๖ นายสมชาย  อินทเสาร 
 ๓๖๗ นายสมโชค  เกิดวัน 
 ๓๖๘ นายสมญา  จารยสูงเนิน 
 ๓๖๙ นายสมดี  วงศจันทา 
 ๓๗๐ นายสมเดช  เชาวลิตร 
 ๓๗๑ นายสมทรง  โพยมเย่ียม 



 หนา   ๒๕๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๓๗๒ นายสมทรง  วรประสพ 
 ๓๗๓ นายสมนึก  แกวคํา 
 ๓๗๔ นายสมนึก  ทศไกร 
 ๓๗๕ นายสมนึก  พุดไทยสงค 
 ๓๗๖ นายสมนึก  โพธิ์นอยงาม 
 ๓๗๗ นายสมนึก  สบาย 
 ๓๗๘ นายสมนึก  สมต้ังมั่น 
 ๓๗๙ นายสมนึก  ส่ีหมื่น 
 ๓๘๐ นายสมบัติ  บ.ป.สูงเนนิ 
 ๓๘๑ นายสมบัติ  มีมากส ี
 ๓๘๒ นายสมบัติ  วนะภูติ 
 ๓๘๓ นายสมบูรณ  โกษาแสง 
 ๓๘๔ นายสมบูรณ  คารินทา 
 ๓๘๕ นายสมบูรณ  คําทะ 
 ๓๘๖ นายสมบูรณ  มีเย็น 
 ๓๘๗ นายสมบูรณ  ศิลาจ๋ิว 
 ๓๘๘ นายสมพงษ  คุมครองโยง 
 ๓๘๙ นายสมพงษ  ศรีบุรินทร 
 ๓๙๐ นายสมพล  ยอดจันทร 
 ๓๙๑ นายสมพาร  ชัยโยรม 
 ๓๙๒ นายสมพิศ  สอดแสง 
 ๓๙๓ นายสมภพ  พูนนาผล 
 ๓๙๔ นายสมภาร  เที่ยงไธสง 
 ๓๙๕ นายสมโภชน  ตะเพียนทอง 
 ๓๙๖ นายสมโภชน  วิลัยพันธุ 
 ๓๙๗ นายสมมาตร  แสวงศักด์ิ 

 ๓๙๘ นายสมรัตน   เทศสาล ี
 ๓๙๙ นายสมศักด์ิ  ทาหอม 
 ๔๐๐ นายสมศักด์ิ  ศรีสุข 
 ๔๐๑ นายสมหมาย  บุญมารศรี 
 ๔๐๒ นายสมหวัง  ไชยลา 
 ๔๐๓ นายสมอาจ  ยะอินทร 
 ๔๐๔ นายสมัย  ทองขุนวงศ 
 ๔๐๕ นายสมัย  นรมาตร 
 ๔๐๖ นายสมาน  จําบัวขาว 
 ๔๐๗ นายสมาน  บุญรอด 
 ๔๐๘ นายสมาน  สิงหโตทอง 
 ๔๐๙ นายสมาน  อาจแกว 
 ๔๑๐ นายสรศักด์ิ  คุณาธรรม 
 ๔๑๑ นายสวัสด์ิ  คําปลิว 
 ๔๑๒ นายสวัสด์ิ  ชอบแตง 
 ๔๑๓ นายสวัสด์ิ  ไชยวงค 
 ๔๑๔ นายสะอาด  แสนทวีสุข 
 ๔๑๕ นายสังวล  โพธิ์ศรี 
 ๔๑๖ นายสังวาลย  แขงประเสริฐ 
 ๔๑๗ นายสังวาลย  พุมเจริญ 
 ๔๑๘ นายสังเวียน  มุงหมาย 
 ๔๑๙ นายสัจจา  บุญพิลา 
 ๔๒๐ นายสัญชัย  เกริงกําจรกิจ 
 ๔๒๑ นายสัญญพันธ  ศุขเจริญ 
 ๔๒๒ นายสัญญา  บุญทัศน 
 ๔๒๓ นายสัญญา  วงษเสง่ียม 



 หนา   ๒๕๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๔๒๔ นายสันชัย  เกตุเพ็ชร 
 ๔๒๕ นายสันติ  รักษมณี 
 ๔๒๖ นายสันต  สังขเจริญ 
 ๔๒๗ นายสา  ปดภาวะโร 
 ๔๒๘ นายสาคร  วันนาพอ 
 ๔๒๙ นายสาธิต  หลวงแสง 
 ๔๓๐ นายสามารถ  ทับทวี 
 ๔๓๑ นายสายชล  บุบผา 
 ๔๓๒ นายสายัณห  พุทธโอวาท 
 ๔๓๓ นายสายันต  นพเกา 
 ๔๓๔ นายสารพันธ  อินทนิตย 
 ๔๓๕ นายสาโรช  พฤกษะวัน 
 ๔๓๖ นายสาเฮาะ  กาเราะ 
 ๔๓๗ นายสํารวย  นาคาธร 
 ๔๓๘ นายสํารวย  บุตรตะยา 
 ๔๓๙ นายสําเริง  ฉัตรแกว 
 ๔๔๐ นายสําเรียง  บวชสันเทียะ 
 ๔๔๑ นายสิงสอด  จงออนกลาง 
 ๔๔๒ นายสิงหาญ  กิจภรณ 
 ๔๔๓ นายสิงหนอย  พานทอง 
 ๔๔๔ นายสิทธิกร  สายวงค 
 ๔๔๕ นายสิริ  สุขเกิน 
 ๔๔๖ นายสิริโชค   
  เจดียพราหมณ 
 ๔๔๗ นายสีทน  โยธิกา 
 ๔๔๘ นายสุขขี  บุปผา 

 ๔๔๙ นายสุขี  ใจดี 
 ๔๕๐ นายสุชีพ  ชมชื่น 
 ๔๕๑ นายสุชีพ  โนรินทร 
 ๔๕๒ นายสุดร  เย็นสุข 
 ๔๕๓ นายสุทธิ  สังขวรรณะ 
 ๔๕๔ นายสุทธิศักด์ิ  คงคืน 
 ๔๕๕ นายสุทัศน  บบุผา 
 ๔๕๖ นายสุเทพ  ประพิน 
 ๔๕๗ นายสุเทพ  วงษไพศาล 
 ๔๕๘ นายสุนทร  แกวจันทร 
 ๔๕๙ นายสุนทร  ชูโลก 
 ๔๖๐ นายสุนทร  ทิพยรักษ 
 ๔๖๑ นายสุบิน  อํานาคะ 
 ๔๖๒ นายสุพจน  เจริญรัตน 
 ๔๖๓ นายสุพจน  วิมล 
 ๔๖๔ นายสุพร  สิตรานนท 
 ๔๖๕ นายสุพรรณ  ปอมพมิพ 
 ๔๖๖ นายสุพล  จํารัสจิต 
 ๔๖๗ นายสุพล  รุงสวาง 
 ๔๖๘ นายสุเพ็ชร  มะลิทอง 
 ๔๖๙ นายสุภาพรรณ  แชมชื่น 
 ๔๗๐ นายสุเมธ  พูลสวัสด์ิ 
 ๔๗๑ นายสุรกิจ  เทพศิริ 
 ๔๗๒ นายสุรชัย  แกวขาว 
 ๔๗๓ นายสุรชัย  จอยสูงเนิน 
 ๔๗๔ นายสุรชัย  ชอบเลี้ยวร่ืน 



 หนา   ๒๕๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๔๗๕ นายสุรชัย  ใหญเลิศ 
 ๔๗๖ นายสุรเดช  ประทุมวัฒน 
 ๔๗๗ นายสุรพงษ  ธัญญะตุลย 
 ๔๗๘ นายสุระการณ   
  การประเสริฐ 
 ๔๗๙ นายสุริยะ  ประสมเพชร 
 ๔๘๐ นายสุริยา  ฟอนศิริ 
 ๔๘๑ นายสุวรรณ  ทับทิมสี 
 ๔๘๒ นายสุวิชัย  ชูรอด 
 ๔๘๓ นายสุวิทย  เกษสถิตย 
 ๔๘๔ นายเสกสรรค  พวงระยา 
 ๔๘๕ นายเสถียร  นาคาแกว 
 ๔๘๖ นายเสถียร  สุริยมาตร 
 ๔๘๗ นายเสนห  คชสาร 
 ๔๘๘ นายเสนห  ปวนปอม 
 ๔๘๙ นายเสริม  ขัดเชิง 
 ๔๙๐ นายเสริมพันธ  แกวญาติ 
 ๔๙๑ นายแสงอรุณ  ณ  รังสี 
 ๔๙๒ นายโส  นันทะพันธ 
 ๔๙๓ นายโสภา  พระสุนิน 
 ๔๙๔ นายหก  ธิปโชติ 
 ๔๙๕ นายหนัน  ถนอมจิตร 
 ๔๙๖ นายหนูกาน  ศรีชัย 
 ๔๙๗ นายหรัด  เขียวละวา 
 ๔๙๘ นายหอม  เพ็ญศรี 
 ๔๙๙ นายเหรียญ  โตเหล็ก 

 ๕๐๐ นายเหลี่ยม  เงินเชียง 
 ๕๐๑ นายเหวา  ชางงาม 
 ๕๐๒ นายแหนน  กองคํา 
 ๕๐๓ นายแหลม  นาระถี 
 ๕๐๔ นายไหล  แซมุง 
 ๕๐๕ นายอดิศักด์ิ  บุญลอม 
 ๕๐๖ นายอดิศักด์ิ  หวังเกษม 
 ๕๐๗ นายอดุลย  ปรางทอง 
 ๕๐๘ นายอนันต  จันทรสะอาด 
 ๕๐๙ นายอนันต  พนัธพฤกษ 
 ๕๑๐ นายอนันต  สงสวาง 
 ๕๑๑ นายอนันต  แสนศร ี
 ๕๑๒ นายอนุชา  เทียวประสงค 
 ๕๑๓ นายอนุชาติ  ดังกลาง 
 ๕๑๔ นายอนุสรณ  ศรีใจตัน 
 ๕๑๕ นายอเนก  ลือเมือง 
 ๕๑๖ นายอภิชัย  อปโกเศรษฐ 
 ๕๑๗ นายอภิชาติ   
  พิชญรัศมีมาน 
 ๕๑๘ นายอมร  คงไสย 
 ๕๑๙ นายอมร  พรมโสภา 
 ๕๒๐ นายอมร  สืบประดิษฐ 
 ๕๒๑ นายอมรเวช  สมดี 
 ๕๒๒ นายอรัญ  หอมกุหลาบ 
 ๕๒๓ นายอับดุลเลาะ  ดอเลาะ 
 ๕๒๔ นายอัมพร  ศิลปศร 



 หนา   ๒๕๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕๒๕ นายอัมฤทธิ์  วงษไพศาล 
 ๕๒๖ นายอัษฎพร  สัตยสมบูรณ 
 ๕๒๗ นายอานนท  บุญหลํา 
 ๕๒๘ นายอานนท  อนทุงย้ัง 
 ๕๒๙ นายอํานาจ  กุนกันไชย 
 ๕๓๐ นายอํานาจ  ชาติงาม 
 ๕๓๑ นายอํานาจ  แซดาน 
 ๕๓๒ นายอุดม  จันทศิริ 
 ๕๓๓ นายอุดม  ศรีภา 
 ๕๓๔ นายอุดร  เพชรทอง 

 ๕๓๕ นายอุดร  ฮองชัยภูมิ 
 ๕๓๖ นายอุทัย  กองทอง 
 ๕๓๗ นายอุทัย  แกวทอง 
 ๕๓๘ นายอุทัย  สุขศรีทอง 
 ๕๓๙ นายอุสมาน  ยะโกะ 
 ๕๔๐ นายเอกชัย  สาหลํา 
 ๕๔๑ นายเอกรัตน  ธีรธนารมย 
 ๕๔๒ นายฮวด  นาคสุข 
 ๕๔๓ นางอุฬารลักษณ  ศีลพิพัฒน 

 
กรมการปกครอง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางสาวเอื้อจิต  เรืองสุวรรณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นายชัยอนันท  ชาคร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายนิยม  สาดารา 
 ๒ นายพุฒ  บุญสงฆ 

 ๓ นายสุเทพ  ทัศนา 

  
กระทรวงยุติธรรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสุเทพ  มีจันทร 
เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายรวิพล  เย๊ียะปุย 


