
 หนา   ๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

กระทรวงกลาโหม 
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายกระแส  กล่ําสกุล 

 ๒ นายขวัญชัย  จิตตวิกลม 

 ๓ นายคจิต  ย้ิมแยม 

 ๔ นายชํานาญ  มาโหมด 

 ๕ นายพนม  ทองอยู 

 ๖ นายวิรัช  ดวงดารา 

 ๗ นายสมจิตร  เคนวงษ 

 ๘ นายสมเด็จ  จรรยา 

 ๙ นายสมพงษ  เพ็ชรบังเกิด 

 ๑๐ นายสมาน  ดงดอน 

 ๑๑ นายสุชาติ  ดวงจันทร 

 ๑๒ นายสุภาพ  บุญเขียว 

 ๑๓ นายอุดม  คงคา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๕  ราย) 

 ๑ นายคงฤทธิ์  คงคา 

 ๒ นายเชษฐา  เจริญเนติศาสตร 

 ๓ นายชุมพล  แกวประเสริฐ 

 ๔ นายเชาวลิต  ปราณีต 

 ๕ นายนรินทร  สัมแกว 

 ๖ นายบุญมา  คําเดช 

 ๗ นายบุญเรือน  บุญสุข 

 ๘ นายผัน  ศรีพระจันทร 

 ๙ นายมาโนชญ  จัตุรัส 

 ๑๐ นายวิชัย  นครสุข 

 ๑๑ นายวินัย  กะตุดนาค 

 ๑๒ นายวิรม  คุมทรัพย 

 ๑๓ นายสมคิด  คงลัดดา 

 ๑๔ นายสมควร  ทับผึ้ง 

 ๑๕ นายสมชาย  ผาศิริ 

 ๑๖ นายสมปอง  ชัยยะนิต 

 ๑๗ นายสมมารถ  กอนแข็ง 

 ๑๘ นายสมหมาย  สรรพคุณ 

 ๑๙ นายสังวรณ  เพ็ชรเนียม 

 ๒๐ นายสัมพันธ  โพธิวัฒน 

 ๒๑ นายสํารวย  ศรีลาย 

 ๒๒ นายสุบิน  สุดงาม 

 ๒๓ นายสุรัตน  ถีระแกว 

 ๒๔ นายสุเทพ  ถินจันทร 

 ๒๕ นายอนันต  เพ็งใย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๓  ราย) 

 ๑ นายเกรียงศักด์ิ  คัจฉานุ  ๒ นายขจรศักด์ิ  แฉลมวงษ 



 หนา   ๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓ นายขจิต  บุญเนตร 

 ๔ นายชัยณรงค  กระแสรคุปต 

 ๕ นายณรงค  ชนะภัย 

 ๖ นายณรงคฤทธิ์  แกวมีศรี 

 ๗ นายนฤชา  จารุพันธ 

 ๘ นายนพพร  บูรพา 

 ๙ นายประจวบ  จันทรเพ็ญ 

 ๑๐ นายปรีชา  กอแสงเจริญ 

 ๑๑ นายพนม  นวลละออง 

 ๑๒ นายพรพรหม  อําพันธุ 

 ๑๓ นายไม  ใจเที่ยง 

 ๑๔ นายราชันย  วุฒิยานันท 

 ๑๕ นายรุงฤทธิ์  สรไกร 

 ๑๖ นายวรเดช  ตัณฑเสน 

 ๑๗ นายวรพจน  วรรลยางกูร 

 ๑๘ นายวินัย  มณีรัตน 

 ๑๙ นายสนอง  กลัดเพชร 

 ๒๐ นายสมชาย  รัตนบัลลัง 

 ๒๑ นายสมศักด์ิ  จันสอน 

 ๒๒ นายสามารถ  ทวมวงษ 

 ๒๓ นายสัมพันธ  ปูทอง 

 ๒๔ นายสุชาติ  บุญมานํา 

 ๒๕ นายสุนัน  ซ่ือตรง 

 ๒๖ นายสุเทพ  ละนอย 

 ๒๗ นายสุรเดช  พันธุเกตุ 

 ๒๘ นายสุวรรณ  นามราช 

 ๒๙ นายสุวิทย  ศิริวัฒน 

 ๓๐ นายหทัย  ปรัชญาภรณ 

 ๓๑ นายอนุชาติ  ธิราขันธ 

 ๓๒ นายอุเทน  ถึงนาค 

 ๓๓ นางสาวนภัสวรรณ  คณโฑเงิน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายจิรวัฒน  สวัสดีแปน 

 ๒ นายเบญจพล  เฉลยพล 

 ๓ นายประวิทย  บัวเพ็ชร 

 ๔ นายสมัย  พูลทองคํา 

 ๕ นายอภิรัตน  มากมี 

 ๖ นางอัมพรศรี  พุมแกว 

กองบัญชาการทหารสูงสุด 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายเกษม  ฤทธิ์เทพ 

 ๒ นายศักด์ิชัย  ผาสุขธรรม 

 ๓ นายอุดม  ชูจันทร 

 ๔ นางสาวจิราพร  ศุกรวรรณ 

 ๕ นางมรกต  หมูพยัคฆ 

 ๖ นางสังเวียน  บุญยสัมพันธ 



 หนา   ๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๕  ราย) 

 ๑ นายกษิดเดช  บัวสรวง 

 ๒ นายจรุงศักด์ิ  วิลัยลักษณ 

 ๓ นายจําลอง  กังสะดาน 

 ๔ นายณรงค  ผลสวัสด์ิ 

 ๕ นายณรงค  พึ่งแสงจันทร 

 ๖ นายนาวินทร  วัชชยุญาณ 

 ๗ นายนิรนาท  อุจจเสน 

 ๘ นายนิรุติ  ไชยศิลป 

 ๙ นายพิทักษ  ปนพิมาย 

 ๑๐ นายวิวัฒนชัย  บุญประสิทธิ์ 

 ๑๑ นายศักด์ิดา  กมลวิบูลย 

 ๑๒ นายสมศักด์ิ  มีประเสริฐ 

 ๑๓ นายสุชิน  รอดนําพา 

 ๑๔ นายเสถียร  ตันสุวรรณ 

 ๑๕ นางสาวกมลพร  นามวัง 

 ๑๖ นางกมลวรรณ  มีบรรจง 

 ๑๗ นางสาวกรรณิกา  รอดพยันต 

 ๑๘ นางจําลอง  บุญลือพันธ 

 ๑๙ นางสาวดวงใจ  มีสถิตย 

 ๒๐ นางทรงจันทร  สุขสงวน 

 ๒๑ นางนฤมล  เสง่ียมจิตร 

 ๒๒ นางนิรัตน  เติบโต 

 ๒๓ นางสวนีย  เลี้ยวเรียน 

 ๒๔ นางสุภา  ฤกษสมโภชน 

 ๒๕ นางอรุณ  ศรีสําราญ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายทิพย  บุญใหญ 

 ๒ นายนฤพนธ  จงมีสุข 

 ๓ นายบัญญัติ  บุญยะวนิช 

 ๔ นายประสพโชค  นาคพลั้ง 

 ๕ นายสุรินทร  เปยมทองคํา 

 ๖ นางคิดใส  ปรีชานุกูล 

 ๗ นางบุญเกิด  รุจาคม 

 ๘ นางรัชนีย  เรือนชาง 

 ๙ นางสมนึก  นิ่มแสง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสันติ  ถึกจีน 

กองทัพบก 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายจรัญ  ย้ิมแยม  ๒ นายจํารูญ  เขียวนิล 



 หนา   ๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓ นายไฉน  รักจันทึก 

 ๔ นายณรงค  ภูอรุณ 

 ๕ นายประสาน  พูนนาผล 

 ๖ นายวันพร  ศาสนขัมภ 

 ๗ นายสมชัย  จันทรเพ็ชร 

 ๘ นายสมชาย  คงโพธิ์ 

 ๙ นายสํารวย  สมุทรประภูติ 

 ๑๐ นายสุวัช  ประทุมรัตน 

 ๑๑ นายอนันต  รัตนพันธุ 

 ๑๒ นางสาวจําลองศรี  สุวรรณไพชยนต 

 ๑๓ นางจิราพร  จันทรสุทโธ 

 ๑๔ นางณภาดา  นิสายานนท 

 ๑๕ นางสาวบุหลง  สุขะปณฑะ 

 ๑๖ นางประภารัตน  กระหมอมทอง 

 ๑๗ นางปริศนา  นิลเพชร 

 ๑๘ นางผดารักษ  พลเวียง 

 ๑๙ นางพนิตา  เณรบํารุง 

 ๒๐ นางพรทิพย  นุชนอย 

 ๒๑ นางพรรณทิพย  อาชวกุล 

 ๒๒ นางมลิวัลย  เหมาะใจ 

 ๒๓ นางมาลี  ต๋ันมาลี 

 ๒๔ นางวรรณี  ไทรนิ่มนวล 

 ๒๕ นางวราภรณ  ภูเขาแกว 

 ๒๖ นางวันดา  ศรีเงินงาม 

 ๒๗ นางวันเพ็ญ  สมชื่น 

 ๒๘ นางวาสนา  ศรีเสน 

 ๒๙ นางวิไลวรรณ  คล้ําวิลัย 

 ๓๐ นางสมบัติ  ยวนอยู 

 ๓๑ นางสมพร  สระศรีโสม 

 ๓๒ นางสาวสอาด  ดวงชอุม 

 ๓๓ นางสุณีย  โพธิ์ศรีเจริญ 

 ๓๔ นางสุดา  พรดุสิต 

 ๓๕ นางสาวสุพิศ  แกวประกิจ 

 ๓๖ นางสุวรรณี  คูณเรือง 

 ๓๗ นางสาวอนุนาฏ  อัศวเสนา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๑๔  ราย) 

 ๑ นายกัมพล  นิลแกว 

 ๒ นายเกษม  สงวนทรัพย 

 ๓ นายโกวิท  วงษสินธ 

 ๔ นายขวัญชัย  โอษฐย้ิมพราย 

 ๕ นายจรัญ  แกวสมนึก 

 ๖ นายจําเนียร  สุขบาง 

 ๗ นายจิรประทีป  ดีสุขย่ิง 

 ๘ นายจิรศักด์ิ  อินทรประสิทธิ์ 

 ๙ นายเฉลิม  จันทรภักดี 

 ๑๐ นายชนินทร  เรืองฉาย 

 ๑๑ นายชอบ  กลิ่นดี 

 ๑๒ นายชัยยงค  เลิศโพธิ์แกว 

 ๑๓ นายชาญไชย  แกวรอด 

 ๑๔ นายชาตรี  สุวรรณปรีชา 



 หนา   ๑๐ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕ นายชายสงคราม  คําสวัสด์ิ 

 ๑๖ นายไชยา  ทวมสุนทร 

 ๑๗ นายณรงค  กล่ําขําลักษณ 

 ๑๘ นายณรงค  เบญจมาลา 

 ๑๙ นายณรงค  เบ็ญจา 

 ๒๐ นายดิเรก  ซอแกว 

 ๒๑ นายดิเรก  แปนประสิทธิ์ 

 ๒๒ นายดิเรก  โผพวงพันธุ 

 ๒๓ นายถวิล  บุญธรรม 

 ๒๔ นายถาวร  เข็มแกว 

 ๒๕ นายทวาย  เพ็ชรดี 

 ๒๖ นายทศพร  แตงมั่ง 

 ๒๗ นายธงชัย  อวมภักดี 

 ๒๘ นายธม  ดอกไมขาว 

 ๒๙ นายนพดล  กาลเศรณี 

 ๓๐ นายนรชัย  จ้ิมลิ้ม 

 ๓๑ นายนรินทร  ประดับศิลป 

 ๓๒ นายนุกูล  วงษสินธ 

 ๓๓ นายบัญชา  ปองวิเชียร 

 ๓๔ นายบุญชนะ  ชะอุมอินทร 

 ๓๕ นายบุญมา  กัญญาประสิทธิ์ 

 ๓๖ นายบุญมี  ศิรินาม 

 ๓๗ นายบุญสม  กัสยากร 

 ๓๘ นายประชุม  ทับสายทอง 

 ๓๙ นายประทีป  กลิ่นบรรจง 

 ๔๐ นายประพันธ  ธรรมวงษา 

 ๔๑ นายประมาณ  นิลพฤกษ 

 ๔๒ นายประสิทธิพร  ทองประไพ 

 ๔๓ นายประเสริฐ  แกวชูเงิน 

 ๔๔ นายปรีชา  คลายรัศมี 

 ๔๕ นายพินิจ  อารี 

 ๔๖ นายพินิต  ศรีบริบูณร 

 ๔๗ นายพิพัฒน  โรจนบุญถึง 

 ๔๘ นายพิมาย  ทับแสง 

 ๔๙ นายไพฑูรย  ชมภู 

 ๕๐ นายไพฑูรย  พัฒนบุรี 

 ๕๑ นายไพรวัน  ผลพิกุล 

 ๕๒ นายไพโรจน  บัวศรี 

 ๕๓ นายไพโรจน  แปงทา 

 ๕๔ นายมกรา  สุคนธสังข 

 ๕๕ นายมนตรี  ทองฤทธิ์ 

 ๕๖ นายมานพ  งามแสงแข 

 ๕๗ นายมานะ  แกวพานิช 

 ๕๘ นายไมตรี  เจริญย่ิง 

 ๕๙ นายไมตรี  โพธิ์ชนิด 

 ๖๐ นายรังสรรค  จ้ีเพชรงาม 

 ๖๑ นายราชันย  ประสิทธิ์ 

 ๖๒ นายลวน  วายุพาขจร 

 ๖๓ นายวันชัย  พูลสวัสด์ิ 

 ๖๔ นายวันเดิม  ทองกวาว 

 ๖๕ นายวันลบ  เอี่ยมลออ 

 ๖๖ นายวิชัย  ชุมนอย 



 หนา   ๑๑ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๗ นายวิชัย  ประภัสโรทัย 

 ๖๘ นายวินัย  ดอกจําปา 

 ๖๙ นายวิษณุ  ตัณฑสุริยะ 

 ๗๐ นายศักดา  เกิดแกน 

 ๗๑ นายศิริชัย  ชื่นแสงจันทร 

 ๗๒ นายสกุล  อยุทธสงคราม 

 ๗๓ นายสงวน  ชาวมอญ 

 ๗๔ นายสณฑกร  ตระกรุดแกว 

 ๗๕ นายสนาน  หนูโต 

 ๗๖ นายสนิท  ดวงเดือน 

 ๗๗ นายสนิท  มีวิเชียร 

 ๗๘ นายสมชัย  บําเพ็ญวรกุล 

 ๗๙ นายสมชาติ  สีหาฤทธิ์ 

 ๘๐ นายสมชาย  ผองฉวี 

 ๘๑ นายสมชาย  ศักดาเดช 

 ๘๒ นายสมภาร  งามประเสริฐ 

 ๘๓ นายสมยศ  พุมเฉลิม 

 ๘๔ นายสมศักด์ิ  จูกองไตรพิภพ 

 ๘๕ นายสมหมาย  มาลัย 

 ๘๖ นายสวัสด์ิ  แสงออน 

 ๘๗ นายสหัสวรรษ  ตระการดี 

 ๘๘ นายสักไชย  แมนรอด 

 ๘๙ นายสายัณห  โพธิ์สวัสด์ิ 

 ๙๐ นายสายัน  ชางเยาว 

 ๙๑ นายสุชาติ  สอนธรรม 

 ๙๒ นายสุเทพ  ธรรมเนียม 

 ๙๓ นายสุนทร  มากเจริญ 

 ๙๔ นายสุภโชค  ผิวนวล 

 ๙๕ นายสุมาต  พันภูษา 

 ๙๖ นายสุรพล  สัมมาวรณ 

 ๙๗ นายสุรศักด์ิ  ศุภกิจการุณย 

 ๙๘ นายสุรัตน  สรงสระแกว 

 ๙๙ นายเสนอ  จันทรอยู 

 ๑๐๐ นายหิรัญ  เขียวหวาน 

 ๑๐๑ นายอนันต  ชื่นชอบ 

 ๑๐๒ นายอนันต  ทรัพยงาม 

 ๑๐๓ นายอนันต  พันธสวัสด์ิ 

 ๑๐๔ นายอเนก  สดใสญาติ 

 ๑๐๕ นายอัครเดช  ราศีกฤษณ 

 ๑๐๖ นายอาลี  พุมหิรัญ 

 ๑๐๗ นายอํานาจ  บัวบํารุง 

 ๑๐๘ นายอุทัย  ชูวงษ 

 ๑๐๙ นายอุบล  พาออง 

 ๑๑๐ นายอุษณกรรณ  ภูระหงษ 

 ๑๑๑ นางกรรณิกา  ธรรมนูญ 

 ๑๑๒ นางกรองทอง  อยูคอน 

 ๑๑๓ นางกัญญา  ศรีงามฉํ่า 

 ๑๑๔ นางกาญจนา  นิลผองอําไพ 

 ๑๑๕ นางกาญจนา  ประทุม 

 ๑๑๖ นางสาวกาญจนา  สังขเผื่อน 

 ๑๑๗ นางจรัสศรี  รอดทองคํา 

 ๑๑๘ นางจรี  สัมมาพรต 
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 ๑๑๙ นางสาวจารุวรรณ  รอดถนอม 

 ๑๒๐ นางจิราภรณ  แกวประเสริฐ 

 ๑๒๑ นางจุฑารัตน  อึ้งสกุล 

 ๑๒๒ นางเจริญใจ  พุทธาสมศรี 

 ๑๒๓ นางฉวี  เนื้อนุม 

 ๑๒๔ นางชมอย  เนียมคํา 

 ๑๒๕ นางชวนพิศ  สุดใจ 

 ๑๒๖ นางชูศรี  คชสําโรง 

 ๑๒๗ นางทองเลื่อน  หอมกลาง 

 ๑๒๘ นางธนวรรณ  กัณฑมูล 

 ๑๒๙ นางธัญพร  ยมกกุล 

 ๑๓๐ นางสาวนงลักษณ  ใจสุธน 

 ๑๓๑ นางนงลักษณ  ภูอุบล 

 ๑๓๒ นางนาฎเฉลียว  เลิศดํารงพันธ 

 ๑๓๓ นางนิตยา  บุญบาล 

 ๑๓๔ นางนิภาพร  บุญประสม 

 ๑๓๕ นางแนงนอย  พุมเฉลิม 

 ๑๓๖ นางบุญนํา  ดาราศาสตร 

 ๑๓๗ นางบุญเรือน  นิเวศวรรณ 

 ๑๓๘ นางบุบผา  มลิวัลย 

 ๑๓๙ นางเบ็ญจา  แดงนอย 

 ๑๔๐ นางประทิน  รุจิโมระ 

 ๑๔๑ นางประเทือง  ไวยวิฬา 

 ๑๔๒ นางประพีร  หุตะวัฒนะ 

 ๑๔๓ นางประไพ  พุมพิพัฒน 

 ๑๔๔ นางประภาศรี  สุกใส 

 ๑๔๕ นางปราณี  มุขเสถียร 

 ๑๔๖ นางสาวเปรมฤดี  ฐิตะปญญา 

 ๑๔๗ นางพงษศิริ  คงฤทธิ์ 

 ๑๔๘ นางพนอจิตต  เอี่ยมสุขแสง 

 ๑๔๙ นางพยอม  สังสะเกตุ 

 ๑๕๐ นางพรทิพย  ทันสูตร 

 ๑๕๑ นางสาวพรทิพย  บายคลอย 

 ๑๕๒ นางพรพรรณ  โหราตัญู 

 ๑๕๓ นางพรรณี  กระจางรัตน 

 ๑๕๔ นางพัชรีย  วงศใหญ 

 ๑๕๕ นางสาวพิกุล  วโรภาส 

 ๑๕๖ นางพิกุล  สังเกตุ 

 ๑๕๗ นางพูลสุข  สนิทกลาง 

 ๑๕๘ นางเพ็ญศรี  แดงประเสริฐ 

 ๑๕๙ นางแพรวพรรณ  วันประเสริฐ 

 ๑๖๐ นางไพลิน  รุนเฉ่ือย 

 ๑๖๑ นางฟา  เย็นใจดี 

 ๑๖๒ นางมณฑาทิพย  ปานทองเสม 

 ๑๖๓ นางมนัสนันท  รอดเกษม 

 ๑๖๔ นางมยุรี  รัชตกาญจน 

 ๑๖๕ นางมานิตย  กระตุฤกษ 

 ๑๖๖ นางยุพาภรณ  พันธุสวัสด์ิ 

 ๑๖๗ นางยุภาวรรณ  ศุภติมัสโร 

 ๑๖๘ นางรัชนี  เสมสายัณห 

 ๑๖๙ นางสาวรุงรัตน  เรืองศรี 

 ๑๗๐ นางเรณู  ศาสนขัมม 
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 ๑๗๑ นางลักขณา  ศุขประสิทธิ์ 

 ๑๗๒ นางลาวัลย  เมืองแกว 

 ๑๗๓ นางสาวลําใย  วิลาวงษ 

 ๑๗๔ นางวณี  พูนประสาทศิลป 

 ๑๗๕ นางวรรณา  กลิ่นกุล 

 ๑๗๖ นางวราภรณ  ใจกวาง 

 ๑๗๗ นางวราภรณ  ราชอุดม 

 ๑๗๘ นางวลัยลักษณ  แสนสุข 

 ๑๗๙ นางวาสนา  ขาวสอาด 

 ๑๘๐ นางวิรัช  วงศษา 

 ๑๘๑ นางสาวศิริประทุม  ฉิมยาม 

 ๑๘๒ นางศิริพร  สวนขวัญ 

 ๑๘๓ นางศิริวรรณ  ขําสุวรรณ 

 ๑๘๔ นางศุภมาศ  ชัยยนต 

 ๑๘๕ นางสมคิด  ครุธแผว 

 ๑๘๖ นางสมพงษ  เหมือนนุม 

 ๑๘๗ นางสมศรี  เถาทอง 

 ๑๘๘ นางสอิ้ง  บุญอั๊ก 

 ๑๘๙ นางสํารวย  เลิศเสถียร 

 ๑๙๐ นางสาวสุกัญญา  สินสุข 

 ๑๙๑ นางสาวสุกัลยา  ขันรุง 

 ๑๙๒ นางสุชาภัทร  สานศิลปน 

 ๑๙๓ นางสาวสุดา  ศรีจันทรทอง 

 ๑๙๔ นางสุธิดา  กําสิน 

 ๑๙๕ นางสุภา  เจริญทรง 

 ๑๙๖ นางสุภาภรณ  นาคสําแดงฤทธิ์ 

 ๑๙๗ นางสุรภี  ศรีสรินทร 

 ๑๙๘ นางเสริมสุข  พุกรักษา 

 ๑๙๙ นางเสาวมล  ทองใส 

 ๒๐๐ นางเสาวรีย  ศรีสังวรณ 

 ๒๐๑ นางหรรษา  ชรินทรทุ 

 ๒๐๒ นางสาวอนินทติา  วิลาวงศ 

 ๒๐๓ นางอนุศรี  สุขสองหอง 

 ๒๐๔ นางอภิญญา  ธรรมลักษมี 

 ๒๐๕ นางอรทัย  พันธุกระวี 

 ๒๐๖ นางอรพินพ  นอยคลาย 

 ๒๐๗ นางสาวอรามศรี  สมคิด 

 ๒๐๘ นางอรุณพร  ดิษฐิโชติ 

 ๒๐๙ นางอัจฉรา  บุญเงิน 

 ๒๑๐ นางสาวอัชรา  วรรณดิลก 

 ๒๑๑ นางอัญชลี  วัฒนไทยสวัสด์ิ 

 ๒๑๒ นางอําไพ  มูลผล 

 ๒๑๓ นางอุทุมพร  โอฐย้ิมพราย 

 ๒๑๔ นางสาวอุไรวรรณ  วงษเอก 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๓๘  ราย) 

 ๑ นายกมล  คันธรส 

 ๒ นายกรรณพัชร  หนุนภักดี 

 ๓ นายกฤษฎา  บัวทรัพย 

 ๔ นายเกรียงศักด์ิ  บุญจันดา 

 ๕ นายคเณศ  โชติขุนทด 

 ๖ นายคะนองเดช  มูลเหลา 
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 ๗ นายจงกล  ขันทอง 

 ๘ นายจักรพันธ  พุทธอินทร 

 ๙ นายจําลอง  จีจู 

 ๑๐ นายจินดา  หลักโคตร 

 ๑๑ นายจิรศักด์ิ  แกวเสง่ียม 

 ๑๒ นายเจษฎา  ชุมอักษร 

 ๑๓ นายฉลอง  ศุภกรรม 

 ๑๔ นายเฉลียว  โตเสวก 

 ๑๕ นายแฉลม  มะลิซอน 

 ๑๖ นายชัยณรงค  คชวิเชียร 

 ๑๗ นายชัยรัตน  ขันเกตุ 

 ๑๘ นายชาญไชย  อินทรประเสริฐ 

 ๑๙ นายชูเดช  เดชสงา 

 ๒๐ นายณรงค  บุญมี 

 ๒๑ นายณรงค  อ่ําเกิด 

 ๒๒ นายณัฐพล  ภูสงค 

 ๒๓ นายเดชา  ผดุงปราชญ 

 ๒๔ นายถาวร  เบาทอง 

 ๒๕ นายทนงศักด์ิ  เมินวัฒนะ 

 ๒๖ นายทองจันทร  นิยม 

 ๒๗ นายทองสุข  ประสาร 

 ๒๘ นายทอน  แสงกลา 

 ๒๙ นายธนะ  วงษไวเนตร 

 ๓๐ นายธนาฤทธิ์  วิทมาสิงห 

 ๓๑ นายธวัฒนชัย  สุวรรณบัณฑิต 

 ๓๒ นายธานิล  สงวนศักด์ิ 

 ๓๓ นายธีระภาพ  เย็นวงศสุข 

 ๓๔ นายนพดล  สุกใส 

 ๓๕ นายนเรศ  ชลสาคร 

 ๓๖ นายนาค  เรืองศิริ 

 ๓๗ นายนิพนธ  อยูชมสุช 

 ๓๘ นายบุญชวย  เพ็ชรเรือง 

 ๓๙ นายบุญเชิด  นาคสวัสด์ิ 

 ๔๐ นายบุญเชิด  ประสงคดี 

 ๔๑ นายบุญรัตน  ชมมร 

 ๔๒ นายบุญเลิศ  สมรูป 

 ๔๓ นายประกอบ  สาสุนทรา 

 ๔๔ นายประกิจ  สุรธรรม 

 ๔๕ นายประญัติ  นาคสระนอย 

 ๔๖ นายประดับ  ศรศักด์ิ 

 ๔๗ นายประเวก  เรือนเพ็ชร 

 ๔๘ นายประสิทธิ์  มั่นแน 

 ๔๙ นายประเสริฐ  คํามูล 

 ๕๐ นายประเสริฐ  เชื้อไชย 

 ๕๑ นายปราณีต  เสง่ียมโพธิ์ 

 ๕๒ นายปราโมทย  แปนเพ็ชร 

 ๕๓ นายปราโมทย  เพชรเนียม 

 ๕๔ นายปรีชา  เศียรสวัสด์ิ 

 ๕๕ นายปญญา  สอนธรรม 

 ๕๖ นายปญญา  สายกระสินธุ 

 ๕๗ นายเผด็จ  ฤทธิ์เดช 

 ๕๘ นายพงคเทพ  ไกรถิ่น 
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 ๕๙ นายพงษศักด์ิ  ชางนอย 

 ๖๐ นายพิชัย  ชั้นเส็ง 

 ๖๑ นายพิทักษ  พลายเพ็ชร 

 ๖๒ นายพิพัทฒ  อักษรศรี 

 ๖๓ นายพิศิษฐ  ศรีบุญเหมือน 

 ๖๔ นายพิสิต  ตอมกระโทก 

 ๖๕ นายไพฑูรย  คุมทรัพย 

 ๖๖ นายไพทูล  พรหมบุตร 

 ๖๗ นายไพบูลย  นาคนอย 

 ๖๘ นายไพรัตน  ธรรมมะ 

 ๖๙ นายไพโรจน  บุตรทอง 

 ๗๐ นายภานุวัฒน  สมบูรณ 

 ๗๑ นายมงคล  ขวัญเอี่ยม 

 ๗๒ นายมงคล  ทับอิ่ม 

 ๗๓ นายมณฑล  พนัศขาว 

 ๗๔ นายมนู  บุญมา 

 ๗๕ นายมานพ  พงษสมบัติ 

 ๗๖ นายมานิตย  ปนติอินทร 

 ๗๗ นายเมธี  ธีระโชติ 

 ๗๘ นายยศ  บุญพุฒ 

 ๗๙ นายวรวุฒิ  คําหนัก 

 ๘๐ นายวศิน  ดําริสุข 

 ๘๑ นายวสันต  ไขววงศ 

 ๘๒ นายวันชัย  บุญประสงค 

 ๘๓ นายวิชัย  คุมเหยา 

 ๘๔ นายวิชาญ  บัววิเชียร 

 ๘๕ นายวิชาญ  พรหมวิลัย 

 ๘๖ นายวิทยา  เหมอินทร 

 ๘๗ นายวิโรจน  แจงขํา 

 ๘๘ นายวิสิทธิ  ศรีดี 

 ๘๙ นายวีรยุทธ  สมัยกุล 

 ๙๐ นายวีรศักด์ิ  แพงเนตร 

 ๙๑ นายศักด์ิชาย  เทพวงศ 

 ๙๒ นายศานิต  แสงกระจาง 

 ๙๓ นายศิริ  มีมา 

 ๙๔ นายศิริ  วงษฤทธิ์ 

 ๙๕ นายศิริโรจน  ผลศิริ 

 ๙๖ นายศิริวัฒน  วรรณวิกรม 

 ๙๗ นายสงคราม  วงษเสือ 

 ๙๘ นายสญชัย  พันธุคุณ 

 ๙๙ นายสนชัด  เจริญ 

 ๑๐๐ นายสนั่น  บรมสถติย 

 ๑๐๑ นายสม  พันธุคง 

 ๑๐๒ นายสมเกียรติ  ชูวงศนครินทร 

 ๑๐๓ นายสมชาติ  เวียนขุนทด 

 ๑๐๔ นายสมชาย  แกวใจรักษ 

 ๑๐๕ นายสมชาย  จิตรีเชาว 

 ๑๐๖ นายสมชาย  อึ้งเซง 

 ๑๐๗ นายสมเดช  ทรัพยสมบุญ 

 ๑๐๘ นายสมพงศ  บุตรสา 

 ๑๐๙ นายสมพงษ  กรมแสง 

 ๑๑๐ นายสมพร  โพธิพูนพันธ 
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 ๑๑๑ นายสมพิศ  สุวรรณนอย 

 ๑๑๒ นายสมมาท  คํานวนสกุณี 

 ๑๑๓ นายสมยศ  ขุนทอง 

 ๑๑๔ นายสมศักด์ิ  แกวปราณีต 

 ๑๑๕ นายสมศักด์ิ  เจริญสูงเนิน 

 ๑๑๖ นายสมศักด์ิ  ฉัตรจอหอ 

 ๑๑๗ นายสมศักด์ิ  หมันนุม 

 ๑๑๘ นายสมัย  บูรณะ 

 ๑๑๙ นายสมานชัย  ธุระพันธ 

 ๑๒๐ นายสวง  ทัพชัย 

 ๑๒๑ นายสวัสด์ิ  ต้ังจอหอ 

 ๑๒๒ นายสหวัสส  ศรีทองคง 

 ๑๒๓ นายสันตศิริ  ชั่งชุน 

 ๑๒๔ นายสาธิต  พยอมหอม 

 ๑๒๕ นายสายัณห  สนสรอย 

 ๑๒๖ นายสํารอง  ศิลา 

 ๑๒๗ นายสุชาติ  แกวแหวน 

 ๑๒๘ นายสุพล  ชุมเพชร 

 ๑๒๙ นายสุพัฒน  แพนธานี 

 ๑๓๐ นายสุเมธ  แกวตรีวงษ 

 ๑๓๑ นายสุรชัย  คําประศาสตร 

 ๑๓๒ นายสุรพล  นาคแสงทอง 

 ๑๓๓ นายสุรพล  พินสําเนียง 

 ๑๓๔ นายสุรพล  สังขปาน 

 ๑๓๕ นายสุรพล  แสนคํา 

 ๑๓๖ นายเสนาะ  วงศสุวรรณ 

 ๑๓๗ นายเสรี  ศิริวาลย 

 ๑๓๘ นายเสรีย  ศรีชัย 

 ๑๓๙ นายโสภณ  เจริญดี 

 ๑๔๐ นายหลัด  แสงเขียว 

 ๑๔๑ นายหาญ  พิศมัย 

 ๑๔๒ นายองอาจ  เอมสอาด 

 ๑๔๓ นายอนันต  เมืองสุวรรณ 

 ๑๔๔ นายอนันต  รักแจง 

 ๑๔๕ นายอนุชิด  ทะนุ 

 ๑๔๖ นายอนุรักษ  ไชยวาฤทธิ์ 

 ๑๔๗ นายอนุรักษ  รักษาสกุล 

 ๑๔๘ นายอโนทัย  ฤทธิ์เดช 

 ๑๔๙ นายอมร  ปตไทย 

 ๑๕๐ นายอัครเดช  จันทชุม 

 ๑๕๑ นายอาณัติ  วงษคําสิงห 

 ๑๕๒ นายอาภรณ  อุทก 

 ๑๕๓ นายอาวัตร  เพชรศรีโชติ 

 ๑๕๔ นายอิฎฐะพิชญ  แกวชิงดวง 

 ๑๕๕ นายอุดม  จาชัย 

 ๑๕๖ นายอุดร  จอยใจ 

 ๑๕๗ นายอุทัย  สุขจํานงค 

 ๑๕๘ นายเอกสิทธิ์  ทับขุนทด 

 ๑๕๙ นางกฤษณา  สังขรุง 

 ๑๖๐ นางสาวกันยารัตน  จันทนา 

 ๑๖๑ นางกัลนิกา  เงินเนย 

 ๑๖๒ นางกัลยกร  สุขสารัญ 



 หนา   ๑๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๖๓ นางกาญจนา  พงศะบุตร 

 ๑๖๔ นางกาญจนา  ศิริมงคล 

 ๑๖๕ นางสาวกานตชุดา  บัณฑิต 

 ๑๖๖ นางโกสุม  โตนิ่ม 

 ๑๖๗ นางโกสุม  ธชาศรี 

 ๑๖๘ นางขันทอง  ปนทองพันธุ 

 ๑๖๙ นางเขมารักษ  สิมาพันธ 

 ๑๗๐ นางสาวจริยา  พรมวงษา 

 ๑๗๑ นางจริยาพร  มณีพงศ 

 ๑๗๒ นางจันทวรรณ  แสนศักดา 

 ๑๗๓ นางจันทิรา  เกษแยม 

 ๑๗๔ นางจําลองลักษณ  บํารุงจิตต 

 ๑๗๕ นางจิตร  หลําชม 

 ๑๗๖ นางจิตรา  มนตรี 

 ๑๗๗ นางจุฑาลักษณ  กลิ่นอบเชย 

 ๑๗๘ นางจุไร  ธานีรัตน 

 ๑๗๙ นางสาวจุไรรัตน  ปานสุวรรณ 

 ๑๘๐ นางเจริญ  ยศย่ิงยงค 

 ๑๘๑ นางสาวฉวีวรรณ  พันธุมณี 

 ๑๘๒ นางสาวชาดา  นาคภูมิ 

 ๑๘๓ นางสาวชูชีพ  ย่ีโสดสารี 

 ๑๘๔ นางสาวฐติินาถ  สาครวัฒนา 

 ๑๘๕ นางสาวดลฤทัย  วรรณสุริวงศ 

 ๑๘๖ นางเตือนใจ  อุดมศรี 

 ๑๘๗ นางทองสา  แกนรานหญา 

 ๑๘๘ นางทองอยู  ใสสุข 

 ๑๘๙ นางทัศนา  รัตนพฤกษ 

 ๑๙๐ นางทัศนี  ทับรุง 

 ๑๙๑ นางทัศนีย  ผาคุยคํา 

 ๑๙๒ นางทิพวรรณ  ขันทอง 

 ๑๙๓ นางทิพวรรณ  ประสานเกษม 

 ๑๙๔ นางธนนันท  สุวรรณกลอม 

 ๑๙๕ นางธนวันท  เลาหะประภา 

 ๑๙๖ นางธนัชชา  ปนเกตุ 

 ๑๙๗ นางธัญญธร  ฉิมไทย 

 ๑๙๘ นางธิดารัตน  ชูนิตย 

 ๑๙๙ นางธิติมา  เกษมญาติ 

 ๒๐๐ นางสาวนงนุช  ปานสูง 

 ๒๐๑ นางสาวนงลักษณ  กันเกตุแกว 

 ๒๐๒ นางนภาพร  เทศกิจ 

 ๒๐๓ นางสาวนภาพรณ  บัวทอง 

 ๒๐๔ นางนริศา  สอนธรรม 

 ๒๐๕ นางสาวนลินพร  พุมดีย่ิง 

 ๒๐๖ นางนิตยา  จิตรไพบูลย 

 ๒๐๗ นางสาวนิภาพรรณ  แดนโภชน 

 ๒๐๘ นางนิรมล  อินทรใจเอื้อ 

 ๒๐๙ นางนิลปทม  พลบุปผา 

 ๒๑๐ นางนิสาพัชร  เกิดลาภ 

 ๒๑๑ นางนิสารัตน  มีมั่งค่ัง 

 ๒๑๒ นางนิสารัตน  ศรีจันทึก 

 ๒๑๓ นางบังอร  ภูระหงษ 

 ๒๑๔ นางบัวผัน  เนียมหอม 



 หนา   ๑๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑๕ นางบุญจันทร  ตายตระกูล 

 ๒๑๖ นางบุญเทียน  สมัครไทย 

 ๒๑๗ นางบุญเรือน  มังกร 

 ๒๑๘ นางบุญเสริม  สุขคํามา 

 ๒๑๙ นางบุญเสียน  ยางกุง 

 ๒๒๐ นางเบญจพร  เขียวสุวรรณ 

 ๒๒๑ นางเบญจวรรณ  นุชกําบัง 

 ๒๒๒ นางปณิตา  เสารเงิน 

 ๒๒๓ นางสาวประจง  ภูสาน 

 ๒๒๔ นางประภา  ดิษฐประศักด์ิ 

 ๒๒๕ นางสาวประภาพร  คชเพต 

 ๒๒๖ นางปรัชญา  ธนาพันธุสิงห 

 ๒๒๗ นางปราณี  ลือฤทธิ์พงษ 

 ๒๒๘ นางปทมพร  มานะทัศน 

 ๒๒๙ นางเปรมฤดี  เทียนคํา 

 ๒๓๐ นางผองศรี  รอไกรเพชร 

 ๒๓๑ นางพนอพันธุ  หูโลหะ 

 ๒๓๒ นางพรทิพย  เผือกประพันธ 

 ๒๓๓ นางพรพรรณ  แสนสุข 

 ๒๓๔ นางพรรณี  ทรัพยนุย 

 ๒๓๕ นางสาวพรลดา  กิจสมโภชน 

 ๒๓๖ นางพะเยาว  บัวเผื่อน 

 ๒๓๗ นางพัทยา  ชูมี 

 ๒๓๘ นางพันธวิรา  กลิ่นจันทร 

 ๒๓๙ นางพิมพใจ  พยุงหอมสินธ 

 ๒๔๐ นางพิมพพรรณ  เรืองฉาย 

 ๒๔๑ นางเพชรา  มวงนาสอน 

 ๒๔๒ นางเพ็ญใจ  บรรจงเกตุ 

 ๒๔๓ นางเพ็ญศิริ  ศรีประไหม 

 ๒๔๔ นางไพรินทร  แสนรักษ 

 ๒๔๕ นางภัทราวรรณ  ใชสงา 

 ๒๔๖ นางมธุรส  ธัญญากรณ 

 ๒๔๗ นางมาลา  ขลุยทอง 

 ๒๔๘ นางมาลี  รักษกําเนิด 

 ๒๔๙ นางมาลี  ล้ิมอารีธรรม 

 ๒๕๐ นางยุพิน  นัดพบสุข 

 ๒๕๑ นางยุวพันธุ  โคกเพ็ชร 

 ๒๕๒ นางรัชดาภรณ  จอยชู 

 ๒๕๓ นางสาวรัตนา  คลอยใหญ 

 ๒๕๔ นางรัตนา  พงศทองคํา 

 ๒๕๕ นางรัตนา  แสงนาค 

 ๒๕๖ นางสาวราตรี  ชวงสม 

 ๒๕๗ นางสาวรุงนภา  ฤทธิรงค 

 ๒๕๘ นางรุจี  เกิดมนต 

 ๒๕๙ นางเรณู  เพ็ชรรักษ 

 ๒๖๐ นางลักษขณา  บัวสระเกษ 

 ๒๖๑ นางลักษณา  คําพร 

 ๒๖๒ นางลัคณา  คงคารัตน 

 ๒๖๓ นางลัดดาวัลย  แยมชุติ 

 ๒๖๔ นางลัลลนา  วิทยภูติ 

 ๒๖๕ นางสาววรณัน  วุฒิโต 

 ๒๖๖ นางสาววรรธพร  เทพวงศ 



 หนา   ๑๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๖๗ นางวราภรณ  ร่ืนเริง 

 ๒๖๘ นางวริยา  แสงนวล 

 ๒๖๙ นางวรุจี  ขําผึ้ง 

 ๒๗๐ นางวันทนีย  แสนจําหนาย 

 ๒๗๑ นางวันเพ็ญ  ขอนแกว 

 ๒๗๒ นางวาสนา  ทรัพยงาม 

 ๒๗๓ นางวาสนา  ศรีเงินงาม 

 ๒๗๔ นางวาสิตฐี  มุขแกว 

 ๒๗๕ นางวิมลรัตน  สุวรรณเมธากุล 

 ๒๗๖ นางวีณา  บูรภาสถิตย 

 ๒๗๗ นางแววมยุรา  พรมพันธใจ 

 ๒๗๘ นางศรัณยา  เรือนเพ็ชร 

 ๒๗๙ นางศรีสุข  สีสะอาด 

 ๒๘๐ นางศรีสุดา  ศรีสุวงศ 

 ๒๘๑ นางศศิธร  แสงกาบ 

 ๒๘๒ นางศิริพร  สุขวิทย 

 ๒๘๓ นางศิริวรรณ  ฉัตรแกว 

 ๒๘๔ นางศิริวรรณ  สมพิทักษ 

 ๒๘๕ นางศุภมาศ  ดีเกิด 

 ๒๘๖ นางสมคิด  วงศจําปา 

 ๒๘๗ นางสมใจ  มากไอ 

 ๒๘๘ นางสมพร  เกิดแสง 

 ๒๘๙ นางสมพร  เชาฉอง 

 ๒๙๐ นางสมพิศ  ชนนิยม 

 ๒๙๑ นางสมร  ขันธประโยชน 

 ๒๙๒ นางสมรส  มงคล 

 ๒๙๓ นางสมศรี  สาอาด 

 ๒๙๔ นางสมสุข  ดวงมณี 

 ๒๙๕ นางสลับศรี  วงษวิวัฒน 

 ๒๙๖ นางสายพิณ  พรไพศาลศักด์ิ 

 ๒๙๗ นางสายสมร  กงอุบล 

 ๒๙๘ นางสาวสายสวาท  ศุกรสุนทร 

 ๒๙๙ นางสายสุนีย  สรงสระแกว 

 ๓๐๐ นางสํารวย  กลืนกลางดอน 

 ๓๐๑ นางสิธารมย  ประสาทสิทธิ์ 

 ๓๐๒ นางสุกรรณญา  แยมพึ่ง 

 ๓๐๓ นางสาวสุกัญญา  รุญเจริญวัฒนะ 

 ๓๐๔ นางสุจิตรา  ตองออน 

 ๓๐๕ นางสุชาดา  มุดไตร 

 ๓๐๖ นางสุนัดดา  รัชตปาโล 

 ๓๐๗ นางสุนันท  บุญญะภุมมะ 

 ๓๐๘ นางสุนีรัตน  เกตุไพสาลี 

 ๓๐๙ นางสุปนนา  จารุภุมมิก 

 ๓๑๐ นางสุพนิดา  ขุนจํารัส 

 ๓๑๑ นางสุพรรณี  ติยากาญจนกุล 

 ๓๑๒ นางสุพัตรา  นาพุดซา 

 ๓๑๓ นางสุเพ็ญ  สุขเกษม 

 ๓๑๔ นางสาวสุรัสวดี  ทิพยนุกูล 

 ๓๑๕ นางสุรางค  ปาเทศน 

 ๓๑๖ นางสุรีย  เสิดแสงมุข 

 ๓๑๗ นางสุรีรัตน  ปนแกว 

 ๓๑๘ นางสุวรรณ  นิลสนธิ 



 หนา   ๒๐ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๑๙ นางสุวรรณา  สิงหทอง 

 ๓๒๐ นางสาวสุวิมล  ศรีเมือง 

 ๓๒๑ นางเสาวนีย  เฉยเจริญ 

 ๓๒๒ นางโสพิศ  จันแจม 

 ๓๒๓ นางโสวัน  คุณเวียน 

 ๓๒๔ นางหัจฉรา  พุทธวงศ 

 ๓๒๕ นางอนันญา  อาทร 

 ๓๒๖ นางอมรา  สุขสระศรี 

 ๓๒๗ นางอรชร  ใจดี 

 ๓๒๘ นางอรอรุณ  หลํารอด 

 ๓๒๙ นางอาภรณ  แกวหราย 

 ๓๓๐ นางอาภรณ  สวางอารมย 

 ๓๓๑ นางอารี  สุขประเสริฐ 

 ๓๓๒ นางอารียา  จันทรประสาท 

 ๓๓๓ นางอํานาจ  ไวยฉายี 

 ๓๓๔ นางอําไพ  ดวงจินดา 

 ๓๓๕ นางอําไพ  ทองหลอม 

 ๓๓๖ นางอําไพ  มาหมื่นไว 

 ๓๓๗ นางอุบล  อัญชัญภาติ 

 ๓๓๘ นางอุษณีย  แซโลว 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗๖  ราย) 

 ๑ นายกิตติศักด์ิ  ธุระสะ 

 ๒ นายโกศล  พรรษา 

 ๓ นายคมกริช  ไตรเดช 

 ๔ นายคําดี  หาญชัย 

 ๕ นายจเร  สังขทอง 

 ๖ นายจักรพงษ  สุขผิว 

 ๗ นายฉัตรชัย  รุงอรุณ 

 ๘ นายชาญชัย  คํ้าชู 

 ๙ นายชาญวิทย  เมฆเกิดชู 

 ๑๐ นายชาตรี  เดชบุญ 

 ๑๑ นายชํานาญ  สัญจรดี 

 ๑๒ นายชํานาญ  อินภมร 

 ๑๓ นายชูศักด์ิ  ดนมินทร 

 ๑๔ นายชูศักด์ิ  มั่นตาย 

 ๑๕ นายณรงค  ทับถมยา 

 ๑๖ นายณรงค  เนียมจิตต 

 ๑๗ นายณัฐวิช  พิณสายแกว 

 ๑๘ นายดํารงค  ศิลลา 

 ๑๙ นายดํารงศักด์ิ  ยากลิ่น 

 ๒๐ นายเดนชัย  แกวสุพรรณ 

 ๒๑ นายทวีป  นีระ 

 ๒๒ นายทองเย็น  ดําแดง 

 ๒๓ นายทองสุข  ชมวะนา 

 ๒๔ นายเทพพิทักษ  ศรีบุตรนา 

 ๒๕ นายธนโชค  ดวงแสงจันทร 

 ๒๖ นายธานี  ไหมสมบุญ 

 ๒๗ นายธีระพงษ  เพชรเรียง 

 ๒๘ นายนรินทร  เฉลิมชิต 

 ๒๙ นายนิพันธ  พิมทนต 

 ๓๐ นายนิรัญ  หนูจรเพ็ชร 



 หนา   ๒๑ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๑ นายบุญณรินทร  งามสะอาด 

 ๓๒ นายเบียบ  พจนารถ 

 ๓๓ นายประจวบ  รสเชยคํา 

 ๓๔ นายประจวบ  สุขใส 

 ๓๕ นายประมวล  วงคภักดี 

 ๓๖ นายประหยัด  ขยายวงค 

 ๓๗ นายพงษศักด์ิ  กันเกียน 

 ๓๘ นายพิเชษฐ  เจริญชอบ 

 ๓๙ นายพิด  ปนแกว 

 ๔๐ นายพิษณุกร  อยูจงดี 

 ๔๑ นายไพฑูรย  นิจแสวง 

 ๔๒ นายไพโรจน  พรมศรีจันทร 

 ๔๓ นายไฟต้ิง  ศรีสง 

 ๔๔ นายภิรมย  ดวงนิล 

 ๔๕ นายมงคล  อินทรประเสริฐ 

 ๔๖ นายมนตรี  เขียวอยู 

 ๔๗ นายมานัส  กานาค 

 ๔๘ นายมาโนช  จันทรเปา 

 ๔๙ นายยอดชาย  พลสินพยัคฆ 

 ๕๐ นายราชันย  แสนชิน 

 ๕๑ นายราเชนทร  ทาวนอย 

 ๕๒ นายเรวัตร  มิกง 

 ๕๓ นายวรรณเชียร  แลใจ 

 ๕๔ นายวรา  วราหา 

 ๕๕ นายวสันต  เจิมจรุง 

 ๕๖ นายวัชระ  คงกระพันธ 

 ๕๗ นายวันชัย  นวมสุวรรณ 

 ๕๘ นายวันชัย  ราคา 

 ๕๙ นายวัลลภ  แกวภักดี 

 ๖๐ นายวัลลภ  นาคภูมิ 

 ๖๑ นายวิชชุกร  วัยวุฒิ 

 ๖๒ นายวิวัฒนชัย  เกลี้ยงรส 

 ๖๓ นายวิสูตร  แดงสกุล 

 ๖๔ นายไวพจน  จรศรชัย 

 ๖๕ นายไวราษฎร  เที่ยงธรรม 

 ๖๖ นายศิริวัฒน  ภูไพสิทธิ์ 

 ๖๗ นายศุภกิจ  รัตนบุญชัยพงศ 

 ๖๘ นายเศกสันต  พรหมศร 

 ๖๙ นายสถิตศักด์ิ  ศรลัมพ 

 ๗๐ นายสมควร  สีทอง 

 ๗๑ นายสมชาย  เฉยพวง 

 ๗๒ นายสมชาย  ชํานาญกุล 

 ๗๓ นายสมบัติ  วงศขัติยะ 

 ๗๔ นายสมพร  คงเขียว 

 ๗๕ นายสมภพ  ล้ิมกุสุมาวดี 

 ๗๖ นายสมโภชน  ล้ิวเปาเหล็ง 

 ๗๗ นายสมยศ  ปรีชาสุนทร 

 ๗๘ นายสมยศ  วงษชลอย 

 ๗๙ นายสะอาด  นิยม 

 ๘๐ นายสังเวียน  อําพันกาญจน 

 ๘๑ นายสัมพันธ  อินทรสุวรรณ 

 ๘๒ นายสิทธิชัย  รอดเสียงล้ํา 
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 ๘๓ นายสุโชติ  จันทรตรง 

 ๘๔ นายสุทรัพย  อินตะ 

 ๘๕ นายสุทัศน  สกุลหงษ 

 ๘๖ นายสุนทร  กองเกิด 

 ๘๗ นายสุนีย  จันทะโคตร 

 ๘๘ นายสุภัส  งามศรี 

 ๘๙ นายสุมิตร  ส่ือสาร 

 ๙๐ นายสุรชัย  หยิบสูงเนิน 

 ๙๑ นายสุรพงษ  ชาติวีระธรรม 

 ๙๒ นายสุรพล  มาสุข 

 ๙๓ นายสุรินทร  เรือนงาม 

 ๙๔ นายสุริยันต  เบื้องไธสง 

 ๙๕ นายสุวัฒน  เกาะพลับ 

 ๙๖ นายหิรัญ  หนูจรเพ็ชร 

 ๙๗ นายอดิศร  พลบุปผา 

 ๙๘ นายอนันต  ร่ืนพล 

 ๙๙ นายอนุสรณ  นิลสนธิ 

 ๑๐๐ นายอภิวัฒน  เหลียมพล 

 ๑๐๑ นายอรรถพงษ  เกตุแกว 

 ๑๐๒ นายอรัญ  สังขเจริญ 

 ๑๐๓ นายอํานวย  แสงสุวรรณ 

 ๑๐๔ นายอุทิศ  พรมดวงดี 

 ๑๐๕ นางสาวกมลวรรณ  ใจสวัสด์ิ 

 ๑๐๖ นางคําแผน  แผนทอง 

 ๑๐๗ นางจรีพร  เข็มนาค 

 ๑๐๘ นางจารุเนตร  โสจันทร 

 ๑๐๙ นางจินดา  เดชขจร 

 ๑๑๐ นางสาวจินตนา  ภูระหงษ 

 ๑๑๑ นางจิราพร  ธารทิพยจิตเกษม 

 ๑๑๒ นางจีรพันธ  จางูเหลือม 

 ๑๑๓ นางฉัตรสุดา  แกวเกื้อ 

 ๑๑๔ นางสาวชุติมา  แกวอนุรักษ 

 ๑๑๕ นางสาวฐิตินันต  นิติศักด์ิ 

 ๑๑๖ นางเดือนเพ็ญ  กําเหนิด 

 ๑๑๗ นางทัศนีย  ยินดีเดช 

 ๑๑๘ นางสาวธนพร  จันทรขุน 

 ๑๑๙ นางสาวธนาพร  รัตนวราหะ 

 ๑๒๐ นางสาวธัญพิชชา  พิพิธกุล 

 ๑๒๑ นางสาวนฤมล  คงจันทร 

 ๑๒๒ นางนันทวดี  ขุนสะอาดศรี 

 ๑๒๓ นางนารี  สุขสาคร 

 ๑๒๔ นางนุชนารถ  พลมณี 

 ๑๒๕ นางนุชพร  สงวนสัจพงษ 

 ๑๒๖ นางบําเพ็ญ  ถ่ินสะทอน 

 ๑๒๗ นางบุญนาค  ออนอินทร 

 ๑๒๘ นางบุษญา  บัวเงิน 

 ๑๒๙ นางเบญจวรรณ  ทับแฟง 

 ๑๓๐ นางปนัดดา  ศรีสังข 

 ๑๓๑ นางสาวประนีย  เหม็งสกุล 

 ๑๓๒ นางประไพ  รศมนตรี 

 ๑๓๓ นางประไพวัลย  ยรรยงศ 

 ๑๓๔ นางสาวประภาพร  บุญศรี 
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 ๑๓๕ นางประสพโชค  บาลนาคม 

 ๑๓๖ นางพรพรรณ  ศิริกิจ 

 ๑๓๗ นางสาวพวงเงิน  มีฤทธิ์ 

 ๑๓๘ นางพัชรี  เปยมสิริโรจน 

 ๑๓๙ นางพัณณิตา  บุญออน 

 ๑๔๐ นางเพ็ชรมณี  ฉายสุวรรณ 

 ๑๔๑ นางไพรวัลย  นิลสาลิกา 

 ๑๔๒ นางไพรัตน  เกิดมนต 

 ๑๔๓ นางสาวมณฑา  มัทวานุกูล 

 ๑๔๔ นางมณีรัตน  ศรีทอง 

 ๑๔๕ นางยุพา  พันธุมคุปต 

 ๑๔๖ นางรัตติกาล  หุนเลิศ 

 ๑๔๗ นางรําพึง  สวางแจม 

 ๑๔๘ นางรุจิกานต  ทับทิมทอง 

 ๑๔๙ นางลัดดา  ดวงรัตน 

 ๑๕๐ นางลําพอง  โภคทรัพย 

 ๑๕๑ นางวาสนา  เรืองศรีจันทร 

 ๑๕๒ นางวิภา  เจริญกุล 

 ๑๕๓ นางวิมลทิพย  ลูกเพชร 

 ๑๕๔ นางศรีพร  จันทะโคตร 

 ๑๕๕ นางสมใจ  ชนะทะเล 

 ๑๕๖ นางสมบัติ  ขจรกลิ่น 

 ๑๕๗ นางสาวสมพร  รูวิชา 

 ๑๕๘ นางสรอยสุดา  สุทธิพัฒนางกูร 

 ๑๕๙ นางสายธาร  สนคล้ํา 

 ๑๖๐ นางสาวสิริยา  ประสังสิต 

 ๑๖๑ นางสุกรี  รัตนแมด 

 ๑๖๒ นางสุนา  ชุมเพชร 

 ๑๖๓ นางสุปญญา  สุกิจกุลานันต 

 ๑๖๔ นางสุพร  เพ็ชรสุทธิ์ 

 ๑๖๕ นางสุพตัรตรา  จันที 

 ๑๖๖ นางสุพัตรา  เมืองสุวรรณ 

 ๑๖๗ นางสุภาพร  เดินชาบัน 

 ๑๖๘ นางสุภาวดี  มาระมิ่ง 

 ๑๖๙ นางสุมาลี  เลื่อมใส 

 ๑๗๐ นางสุรีย  ล้ิมประเสริฐ 

 ๑๗๑ นางสุวารี  คงทรัพย 

 ๑๗๒ นางหนึ่งฤทัย  ไชยชนะ 

 ๑๗๓ นางอมรศรี  เอี่ยมสําอางค 

 ๑๗๔ นางอรพร  นามทอง 

 ๑๗๕ นางอัมพร  ชุมเงิน 

 ๑๗๖ นางอุบลรัตน  แกวเงิน 

กองทัพเรือ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘๙  ราย) 

 ๑ นายกระแสร  จิวเหยียน 

 ๒ นายกวีวรรณ  กันทวี 

 ๓ นายกิจจา  เมฆมาก 

 ๔ นายกิตติพงษ  สุขดี 
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 ๕ นายเกรียงศักด์ิ  เจิมขวัญ 

 ๖ นายเกรียงศักด์ิ  โพธารมภ 

 ๗ นายเกษมสุข  บัวพวง 

 ๘ นายเกียรติศักด์ิ  วรศิริ 

 ๙ นายเกื้อศักด์ิ  อยูเจริญ 

 ๑๐ นายคงศักด์ิ  คูณเจริญ 

 ๑๑ นายจารุวัฒน  ศรีโมรา 

 ๑๒ นายจําลอง  เติมกลา 

 ๑๓ นายจิระ  เทศะแพทย 

 ๑๔ นายเจริญ  คชรินทร 

 ๑๕ นายเจษฏาพิชญ  ลอมทองคํา 

 ๑๖ นายชลอ  เสียงประเสริฐ 

 ๑๗ นายชัยชนะ  แสนสุข 

 ๑๘ นายชาญชัย  แหรมเรืองศรี 

 ๑๙ นายชาตรี  โฉมงาม 

 ๒๐ นายชุมพร  พันธเลิศ 

 ๒๑ นายชุมพล  อวมขันธ 

 ๒๒ นายฐานิสร  กอนกุล 

 ๒๓ นายดําหริ  สุทธิ 

 ๒๔ นายเดชา  ยังใหผล 

 ๒๕ นายเดชา  สาลิคุปต 

 ๒๖ นายถวัลย  โอวาท 

 ๒๗ นายถาวรรัตน  คุมทรัพย 

 ๒๘ นายเถลิงลาภ  จันทนะภัค 

 ๒๙ นายทนงเกียรติ  นุตตานนท 

 ๓๐ นายทนงศักด์ิ  หอมมาก 

 ๓๑ นายทรงพล  ไชยนุรักษ 

 ๓๒ นายทวี  มงคลทิพย 

 ๓๓ นายทวีศักด์ิ  บัวเผื่อน 

 ๓๔ นายทศพล  ประภูชะเนย 

 ๓๕ นายทับทิม  คงจินดา 

 ๓๖ นายธนัท  เสือพานทอง 

 ๓๗ นายธวัชชัย  บูรณนาวิน 

 ๓๘ นายนิตสิต  ระวังงาน 

 ๓๙ นายนิวัฒน  คงชูชาติ 

 ๔๐ นายบัณฑิต  นุชเทศ 

 ๔๑ นายบุญธรรม  มัญชุวาท 

 ๔๒ นายบุญรอด  ศุภฤทธิ์ 

 ๔๓ นายบุญเรือน  พุมมา 

 ๔๔ นายปกิจ  เฉลิมพันธ 

 ๔๕ นายประทวน  ดินปรางค 

 ๔๖ นายประทีป  ระฆังทอง 

 ๔๗ นายประทีป  อนทนิกูล 

 ๔๘ นายประเทือง  ปรีบุญพูล 

 ๔๙ นายประพัฒน  ใจต้ัง 

 ๕๐ นายประโยชน  หนูเจริญ 

 ๕๑ นายประสาน  แสงเปลงปลั่ง 

 ๕๒ นายประสาน  ฮวดใช 

 ๕๓ นายประสิทธิ์  นิคมคาย 

 ๕๔ นายปรีชา  ตราชู 

 ๕๕ นายปอง  ศุภฤทธิ์ 

 ๕๖ นายผานภพ  ทิณพงษ 
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 ๕๗ นายพงษศักด์ิ  แสงแกว 

 ๕๘ นายพงษสถิตย  สหนาวิน 

 ๕๙ นายพจน  โอทาน 

 ๖๐ นายพนอ  บัวพวง 

 ๖๑ นายพยงค  เขมนงาน 

 ๖๒ นายพรอมพล  พฤกษะศรี 

 ๖๓ นายพัก  สรอยสลับ 

 ๖๔ นายพิทักษ  บํารุง 

 ๖๕ นายพิทักษ  บุญรอด 

 ๖๖ นายพิศิษฎ  ขาวผองใส 

 ๖๗ นายไพบูลย  บุญประเสริฐ 

 ๖๘ นายไพรัช  ศิริวงษศิลป 

 ๖๙ นายไพโรจน  โมพันธ 

 ๗๐ นายไพโรจน  อยูเถาว 

 ๗๑ นายไพวัน  โอทอง 

 ๗๒ นายมนตรี  เชาวศิริ 

 ๗๓ นายมนตรี  วรรณพิรุณ 

 ๗๔ นายมนูญ  บุญเสริมสุข 

 ๗๕ นายมานัส  ภูอิ่ม 

 ๗๖ นายมานิตย  จึงเจริญ 

 ๗๗ นายมานิตย  เผือกวัฒนะ 

 ๗๘ นายมาโนชญ  โอทาน 

 ๗๙ นายมี  บุญประทะทอง 

 ๘๐ นายยงยุทธ  ลอยวานิช 

 ๘๑ นายย่ิงยง  ขุนอินทร 

 ๘๒ นายรมรัน  จันหอม 

 ๘๓ นายระวิน  เนียมอิ่ม 

 ๘๔ นายลือชัย  เทียมลม 

 ๘๕ นายวรพจน  หอมร่ืนรมย 

 ๘๖ นายวสันต  สุขวัฒน 

 ๘๗ นายวัชรา  อ่ําสอน 

 ๘๘ นายวันชัย  ดิษฐาพร 

 ๘๙ นายวันชาติ  ประคอง 

 ๙๐ นายวิจิตร  มั่งค่ัง 

 ๙๑ นายวิชิต  วัฒนา 

 ๙๒ นายวิเชียร  ชูทอง 

 ๙๓ นายวิเชียร  เมืองศรี 

 ๙๔ นายวิฑูรย  ปลอดดี 

 ๙๕ นายวิทยา  เมืองเจริญ 

 ๙๖ นายวิน  สําเนียงเสนาะ 

 ๙๗ นายวินัย  สังคะบุตร 

 ๙๘ นายวิรัตน  ฉัตรแกว 

 ๙๙ นายวรัิตน  อุดหนุน 

 ๑๐๐ นายวิโรจน  วงศอยู 

 ๑๐๑ นายวิโรจน  ศรีประพัติ 

 ๑๐๒ นายวีระ  สาฤกษ 

 ๑๐๓ นายวุฒิ  กุลจันทร 

 ๑๐๔ นายศักดา  ชูเดช 

 ๑๐๕ นายศักดินา  พรหมมา 

 ๑๐๖ นายศิริโชค  วัฒนพันธ 

 ๑๐๗ นายสกุล  สะชาโต 

 ๑๐๘ นายสงคราม  หมื่นศรี 
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 ๑๐๙ นายสมเกียรติ  กฤษณายุธ 

 ๑๑๐ นายสมเกียรติ  แกวประดับ 

 ๑๑๑ นายสมคิด  ศรีเรือง 

 ๑๑๒ นายสมชาย  เกียรตินันท 

 ๑๑๓ นายสมชาย  สายลม 

 ๑๑๔ นายสมบัติ  นาดวง 

 ๑๑๕ นายสมบัติ  หอมชื่น 

 ๑๑๖ นายสมบูรณ  ประทุมพิทักษ 

 ๑๑๗ นายสมบูรณ  วงศเลิศ 

 ๑๑๘ นายสมปอง  ศรีสุรักษ 

 ๑๑๙ นายสมพร  อัมระปาล 

 ๑๒๐ นายสมพล  นพเสถียร 

 ๑๒๑ นายสมพิศ  อุดม 

 ๑๒๒ นายสมศักด์ิ  คุมจีน 

 ๑๒๓ นายสมศักด์ิ  ประทุม 

 ๑๒๔ นายสมศักด์ิ  ปานนิยม 

 ๑๒๕ นายสราวุธ  วงษสวัสด์ิ 

 ๑๒๖ นายสวง  เจริญขวัญใจ 

 ๑๒๗ นายสวง  นาประเสริฐ 

 ๑๒๘ นายสวาง  เวฬุวนารักษ 

 ๑๒๙ นายสันติภาพ  โลหิตคุปต 

 ๑๓๐ นายสันทดั  โชประการ 

 ๑๓๑ นายสายัน  แสนสุข 

 ๑๓๒ นายสายันต  ทับทิมสุข 

 ๑๓๓ นายสาโรจน  ชุมพีรพงษ 

 ๑๓๔ นายสาหราย  เจริญเนตร 

 ๑๓๕ นายสุทัศน  สิทธิชาติ 

 ๑๓๖ นายสุธรรม  เสียงเสนาะ 

 ๑๓๗ นายสุพจน  คุมคํ้า 

 ๑๓๘ นายสุพจน  จันทรไพรินทร 

 ๑๓๙ นายสุพัฒน  ขันธนิยม 

 ๑๔๐ นายสุรชัย  เดชชาติ 

 ๑๔๑ นายสุรพล  กอนกุล 

 ๑๔๒ นายสุรพล  โรจนแพทย 

 ๑๔๓ นายสุรศักด์ิ  สาสนพิจิตร 

 ๑๔๔ นายสุรัตน  เสียงเสนาะ 

 ๑๔๕ นายสุรัตน  ออนสงา 

 ๑๔๖ นายสุวัฒน  พึ่งพัฒน 

 ๑๔๗ นายสุวัฒน  อาประยูร 

 ๑๔๘ นายสุวิทย  ทองปาล 

 ๑๔๙ นายโสภณ  กุณฑล 

 ๑๕๐ นายโสภณ  ศิริสถิตย 

 ๑๕๑ นายอนันต  พวงทอง 

 ๑๕๒ นายอนุศักด์ิ  คงกะพันธ 

 ๑๕๓ นายอนุศิลป  สุริยโสภา 

 ๑๕๔ นายอภิชาต  งามเสงี่ยม 

 ๑๕๕ นายอัครวุฒิ  คงรอด 

 ๑๕๖ นายอํานวย  กลอมใจ 

 ๑๕๗ นายอํานวย  พลอยสุวรรณ 

 ๑๕๘ นายอํานวย  แสงแกว 

 ๑๕๙ นายอําพล  ชางแกว 

 ๑๖๐ นายอุดม  แกวกังวาล 
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 ๑๖๑ นายอุดม  อัชชะวิสิทธิ์ 

 ๑๖๒ นายเอิบ  อมรพันธ 

 ๑๖๓ นางโกสุม  ประยงคกุล 

 ๑๖๔ นางขวัญเชิญ  ศรีขํา 

 ๑๖๕ นางจงจิตต  จันทรกิมฮะ 

 ๑๖๖ นางจรวย  จึงเจริญ 

 ๑๖๗ นางสาวชมภู  เกิดนอย 

 ๑๖๘ นางสาวดรุณรักษ  ระเบียบ 

 ๑๖๙ นางดวงแข  พัฒนพงศ 

 ๑๗๐ นางเตือนใจ  เกษแกว 

 ๑๗๑ นางทองพูล  เกียรตินันท 

 ๑๗๒ นางธราพัชร  แสงกอน 

 ๑๗๓ นางนงนุช  ใยสุน 

 ๑๗๔ นางนิ่มนวล  จันทสอน 

 ๑๗๕ นางประไพ  ดวงสกุล 

 ๑๗๖ นางสาวประภาพร  เกิดสิน 

 ๑๗๗ นางปราณี  คุณเกิด 

 ๑๗๘ นางปราณี  ไชโย 

 ๑๗๙ นางรัตนา  สังขนาค 

 ๑๘๐ นางรุจิรา  ดวงมาลย 

 ๑๘๑ นางเรืองศรี  อินทรคชสาร 

 ๑๘๒ นางสาวลัดดา  บุญอยู 

 ๑๘๓ นางวรีวรรณ  วงษทองคํา 

 ๑๘๔ นางสาวสมคิด  อินทรมหันต 

 ๑๘๕ นางสําราญ  ใจเจตนสุข 

 ๑๘๖ นางสุนัน  อินทรประเสริฐ 

 ๑๘๗ นางอัญชลี  เจือสุวรรณ 

 ๑๘๘ นางอาทิตยา  อยูสุธา 

 ๑๘๙ นางอุปรมา  พรหมฮวบ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๒๕  ราย) 

 ๑ นายกนก  จันทรแมน 

 ๒ นายกนก  ซ่ือตรง 

 ๓ นายกุศล  โตวัฒนา 

 ๔ นายเกรียงไกร  ผองใส 

 ๕ นายเกรียงศักด์ิ  อินออน 

 ๖ นายเกรียงศักด์ิ  เอี่ยมภิรมย 

 ๗ นายเกษม  สงวนกิจ 

 ๘ นายโกสินทร  วัดฟุงเฟอง 

 ๙ นายขาว  นามนอย 

 ๑๐ นายคงศักด์ิ  คําเจริญ 

 ๑๑ นายคงศักร  ชื่นเบิกบาน 

 ๑๒ นายคณิต  ชวยบุญชุม 

 ๑๓ นายคณิต  หมูผึ้ง 

 ๑๔ นายคนอง  แกวโอภาส 

 ๑๕ นายคะนอง  อุดคํามี 

 ๑๖ นายจรวย  เกิดทรัพย 

 ๑๗ นายจิรวัฒน  เซ็นติยะนนท 

 ๑๘ นายเจริญ  บัวแกว 

 ๑๙ นายเจษฎา  สุขมงคล 

 ๒๐ นายเฉลิมศักด์ิ  ศรีโพธิ์ชาง 
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 ๒๑ นายชยัญ  ผลพิทักษศิริ 

 ๒๒ นายชลธี  เตาทอง 

 ๒๓ นายชวลิต  กันเปยมแจม 

 ๒๔ นายชัยยศ  ทรัพยสนอง 

 ๒๕ นายชัยรัตน  พูลสมบัติ 

 ๒๖ นายชัยฤทธิ์  เพียรเกตุกิจ 

 ๒๗ นายชัยวัฒน  หอมเนียม 

 ๒๘ นายชาญชัย  กลิ่นแพทยกิจ 

 ๒๙ นายชาตรี  เสือคง 

 ๓๐ นายชุมพร  กรดสุข 

 ๓๑ นายชูวัฒน  รัตนพิบูลย 

 ๓๒ นายโชคชัย  มงคลมณี 

 ๓๓ นายไชยา  รอดรักษา 

 ๓๔ นายณรงค  เปลี่ยนคารม 

 ๓๕ นายดุริยะ  ศิริไทย 

 ๓๖ นายต๊ิด  ไกรลพ 

 ๓๗ นายทรงเกียรติ  บุญยไทย 

 ๓๘ นายเทอดชัย  วิมุกตานนท 

 ๓๙ นายธนมินทร  รัศมิทัต 

 ๔๐ นายธนารัตน  แมนอวม 

 ๔๑ นายธนูกด  ภักดีสุวรรณ 

 ๔๒ นายธเนตร  ดุลยประภา 

 ๔๓ นายธราธร  คงสาคร 

 ๔๔ นายธวัช  วิเชียรประดิษฐ 

 ๔๕ นายธวัชชัย  ทองกระจาง 

 ๔๖ นายธัชธา  แปนอินทร 

 ๔๗ นายธานี  โพธิ์ดี 

 ๔๘ นายธีรวัฒน  แสงสวาง 

 ๔๙ นายธีระ  เหลืองออน 

 ๕๐ นายนรินทร  ทิพยวัลย 

 ๕๑ นายนเรศ  โพธิ์ศรี 

 ๕๒ นายนะที  กลั่นหอม 

 ๕๓ นายนิยม  กลิ่นนคร 

 ๕๔ นายนิรันดร  เครือวัลย 

 ๕๕ นายบัญชา  ขันธชัย 

 ๕๖ นายปกรณ  เล็กประสาทพร 

 ๕๗ นายประกิจ  กลิ่นเสือ 

 ๕๘ นายประกิจ  เลี่ยงความชั่ว 

 ๕๙ นายประจักษ  กลั่นบิดา 

 ๖๐ นายประจิม  อิ่มเกตุ 

 ๖๑ นายประถม  บุญปกครอง 

 ๖๒ นายประทีป  ขาวมาลา 

 ๖๓ นายประภาส  ถึกถนอม 

 ๖๔ นายประเมิน  กอนเครือ 

 ๖๕ นายประสาน  นุชประเสริฐ 

 ๖๖ นายประสาร  รักษาถอย 

 ๖๗ นายประสิทธิ์  เรืองโชติ 

 ๖๘ นายประเสริฐ  เทียนประทีป 

 ๖๙ นายประเสริฐ  ปฐมรัตน 

 ๗๐ นายปาน  กลิ่นสุวรรณ 

 ๗๑ นายพันธศักด์ิ  คิดชอบ 

 ๗๒ นายพิชิต  ศรีบัวจับ 
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 ๗๓ นายพิทักษ  มีแทน 

 ๗๔ นายพิศัย  พูลสวน 

 ๗๕ นายพีระ  ปุณกบุตร 

 ๗๖ นายพีระพงษ  วัฒนประภาวิทย 

 ๗๗ นายเพียร  ดีรัศมี 

 ๗๘ นายไพบูลย  ทะนงค 

 ๗๙ นายภูดิศ  บุญยัง 

 ๘๐ นายมงคล  บุญสม 

 ๘๑ นายมงคล  เลิศสลัก 

 ๘๒ นายมนัส  พลีวรรณ 

 ๘๓ นายมนู  อ่ําเคลือบ 

 ๘๔ นายมนูญ  ถาวร 

 ๘๕ นายมาโนช  พานทอง 

 ๘๖ นายยงยุทธ  แยมเย้ือน 

 ๘๗ นายยุทธศักด์ิ  ศักดี 

 ๘๘ นายระพีพันธ  จงปลูกกลาง 

 ๘๙ นายเรียง  บอกชัยภูมิ 

 ๙๐ นายลือศักด์ิ  ยังชูญาณ 

 ๙๑ นายเล็ก  กิตติวรวัฒน 

 ๙๒ นายเล็ก  นาสมบุญ 

 ๙๓ นายวรชัย  งามศิริ 

 ๙๔ นายวรพจน  พรมชาติ 

 ๙๕ นายวสันต  ชลสวัสด์ิ 

 ๙๖ นายวสันต  หัสตานนท 

 ๙๗ นายวัฒนา  ประคองผล 

 ๙๘ นายวันเฉลิม  ไพรัตน 

 ๙๙ นายวันชัย  โบษกรนัฎ 

 ๑๐๐ นายวันชัย  สุวรรณวาล 

 ๑๐๑ นายวาริน  พงษชุบ 

 ๑๐๒ นายวิเชียร  แจมแจง 

 ๑๐๓ นายวิเชียร  ทุยแป 

 ๑๐๔ นายวิเชียร  พิรินยวง 

 ๑๐๕ นายวิเชียร  รัตนะ 

 ๑๐๖ นายวิทยา  ยังดี 

 ๑๐๗ นายวิทยา  ยางเอน 

 ๑๐๘ นายวิภัทร  อินพลับ 

 ๑๐๙ นายวิโรจน  บรรณคีรี 

 ๑๑๐ นายวิลาส  นรานุต 

 ๑๑๑ นายวิษณุ  กองสมุทร 

 ๑๑๒ นายวิสุทธิ์  แถบทอง 

 ๑๑๓ นายวีระพล  สุขสุเหิม 

 ๑๑๔ นายวีระยุทธ  เอี่ยมหุน 

 ๑๑๕ นายวีระวัฒน  จุยประเสริฐ 

 ๑๑๖ นายศักดา  พรพระพรหม 

 ๑๑๗ นายศักศิษฎ  เพ็งพร้ิง 

 ๑๑๘ นายศิริ  อินจัน 

 ๑๑๙ นายศิริพงค  อนโต 

 ๑๒๐ นายศุภมิตร  เปาเจริญ 

 ๑๒๑ นายสถาพร  สิริภัทรพล 

 ๑๒๒ นายสมเกียรติ  ทนุก 

 ๑๒๓ นายสมเกียรติ  บริบูรณ 

 ๑๒๔ นายสมคิด  เกียรตินันท 
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 ๑๒๕ นายสมชาย  เข็มทอง 

 ๑๒๖ นายสมชาย  ใจเที่ยงธรรม 

 ๑๒๗ นายสมชาย  รัตนะ 

 ๑๒๘ นายสมชาย  วันประสาท 

 ๑๒๙ นายสมโชค  ลอยวิสุทธิ์ 

 ๑๓๐ นายสมณะ  จ่ันแกว 

 ๑๓๑ นายสมทรง  ทัดทอง 

 ๑๓๒ นายสมพงษ  เกิดโอสถ 

 ๑๓๓ นายสมโภช  ปรีสายทอง 

 ๑๓๔ นายสมยศ  ฤกษเย็น 

 ๑๓๕ นายสมศักด์ิ  แกวบวร 

 ๑๓๖ นายสมาน  ทองสด 

 ๑๓๗ นายสวัสด์ิ  เมืองเจริญ 

 ๑๓๘ นายสอาด  คลองแคลว 

 ๑๓๙ นายสันชัย  ปราแสนกุล 

 ๑๔๐ นายสากล  บุบผาวงศ 

 ๑๔๑ นายสาคร  คุมทรัพย 

 ๑๔๒ นายสามารถ  สีมวง 

 ๑๔๓ นายสายัน  ปรางทอง 

 ๑๔๔ นายสายันต  พุมยาธรรม 

 ๑๔๕ นายสารัช  ดีชุม 

 ๑๔๖ นายสาโรช  เจริญประโยชน 

 ๑๔๗ นายสําเนา  ถูสุวรรณ 

 ๑๔๘ นายสําราญ  คงประสม 

 ๑๔๙ นายสําราญ  ปทมังสังข 

 ๑๕๐ นายสําราญ  มาลากุล 

 ๑๕๑ นายสิงหทอง  ปญญาพิสิทธิ์ 

 ๑๕๒ นายสุขใจ  ปราณนัทธี 

 ๑๕๓ นายสุขชัย  เพ็ชรไพฑูรย 

 ๑๕๔ นายสุขสวัสด์ิ  นวมสุขุม 

 ๑๕๕ นายสุชาติ  เขตตสมุทร 

 ๑๕๖ นายสุชาติ  จันทะปด 

 ๑๕๗ นายสุชาติ  ชาวสวน 

 ๑๕๘ นายสุชาติ  ทองอยู 

 ๑๕๙ นายสุชาติ  นอยอุดม 

 ๑๖๐ นายสุชาติ  หงสสูตร 

 ๑๖๑ นายสุเชษฐ  กระชั้น 

 ๑๖๒ นายสุดกมล  อวมทอง 

 ๑๖๓ นายสุทัศน  ดุรงครัตน 

 ๑๖๔ นายสุเทพ  โตเจริญ 

 ๑๖๕ นายสุบิน  รสฉํ่า 

 ๑๖๖ นายสุภชัย  คําเจริญ 

 ๑๖๗ นายสุรชัย  จันทถิระ 

 ๑๖๘ นายสุรชัย  ภูเกิด 

 ๑๖๙ นายสุรชัย  หัวใจแกว 

 ๑๗๐ นายสุรเชษฎ  ชมภูนุช 

 ๑๗๑ นายสุรเดช  มณีเวทยพันธ 

 ๑๗๒ นายสุรพงษ  ทองลิ่ม 

 ๑๗๓ นายสุรพล  ชูสังไชยกุล 

 ๑๗๔ นายสุรพล  ปรุงธัญญะพฤกษ 

 ๑๗๕ นายสุรศักด์ิ  บุญสูง 

 ๑๗๖ นายสุวงศ  แสงทับทิม 
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 ๑๗๗ นายสุวัฒน  พรมเสาร 

 ๑๗๘ นายสุวิล  ทองพลับ 

 ๑๗๙ นายสุเวช  ประกอบการ 

 ๑๘๐ นายเสกสรรค  สงวนสัตย 

 ๑๘๑ นายเสนาะ  พิมลฑา 

 ๑๘๒ นายเสมียน  ใจผอง 

 ๑๘๓ นายเสมียน  ชูผล 

 ๑๘๔ นายเสริมศักด์ิ  รักสังข 

 ๑๘๕ นายโสภณ  แกวไทรฮะ 

 ๑๘๖ นายหัสเดช  อุงอํารุง 

 ๑๘๗ นายเหมือน  ชมโชค 

 ๑๘๘ นายอดิศักด์ิ  นาคทอง 

 ๑๘๙ นายอรรณพ  กองคํา 

 ๑๙๐ นายอรรณพ  แสงรัศมี 

 ๑๙๑ นายอรุณ  กรแกว 

 ๑๙๒ นายอารมณ  ขําประดิษฐ 

 ๑๙๓ นายอินทรีย  วงศอยู 

 ๑๙๔ นายเอื้อบุญ  ทรัพยสุนทร 

 ๑๙๕ นางกรรณิการ  ไชยนุรักษ 

 ๑๙๖ นางกัลยา  เชื้อแถว 

 ๑๙๗ นางกัลยา  พงศพันธชัยกุล 

 ๑๙๘ นางจันทนา  บุบผาวงค 

 ๑๙๙ นางจารุเนตร  เดชชาติ 

 ๒๐๐ นางเตือนใจ  เกตุเพ็ง 

 ๒๐๑ นางสาวนันทา  ขูรูรักษ 

 ๒๐๒ นางบุญรัตน  จิตรบรรจง 

 ๒๐๓ นางประเทือง  คลายบัว 

 ๒๐๔ นางประนอม  การะเกตุ 

 ๒๐๕ นางประไพ  เจริญขวัญใจ 

 ๒๐๖ นางปทมา  เจริญสุข 

 ๒๐๗ นางสาวปานทิพย  ทองมณีฉาย 

 ๒๐๘ นางผองศรี  นาคสวน 

 ๒๐๙ นางเผอญิ  สุทธายน 

 ๒๑๐ นางพนอ  ชางไม 

 ๒๑๑ นางพรทิพย  กรสูตรวงส 

 ๒๑๒ นางพรเพ็ญ  เร่ิมสุข 

 ๒๑๓ นางสาวมรกต  เกิดชัย 

 ๒๑๔ นางรัตนา  พยนต 

 ๒๑๕ นางวรรณา  อริยะกุล 

 ๒๑๖ นางวิมล  อินเอี่ยม 

 ๒๑๗ นางศิริวรรณ  หลังนาค 

 ๒๑๘ นางสายพิน  สินเจริญ 

 ๒๑๙ นางสําราญ  วิมลพันธุ 

 ๒๒๐ นางสุคน  แกวงาม 

 ๒๒๑ นางสุคนธ  เจริญชล 

 ๒๒๒ นางสุชาดา  น้ําไชยศรี 

 ๒๒๓ นางสาวสุนทรี  บัณฑิตวงศ 

 ๒๒๔ นางสุภา  พรหมสถิตย 

 ๒๒๕ นางองุน  อุดม 
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เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙๕  ราย) 

 ๑ นายกฤษดา  แสงทอง 

 ๒ นายกําจัด  แย็มเพ็ง 

 ๓ นายกําพล  ขาวทอง 

 ๔ นายกิตติ  กาญจนสายทอง 

 ๕ นายกุศล  สุวรรณ 

 ๖ นายโกศล  ธรรมเจริญศีล 

 ๗ นายโกศล  อ่ําสําอางค 

 ๘ นายจักรภพ  มุสิกะพุกก 

 ๙ นายจํารูญ  วงษวัง 

 ๑๐ นายจําเริญ  รอดเดช 

 ๑๑ นายจิรทีปต  บูรประทีป 

 ๑๒ นายเจตจิต  เปลี่ยนคารม 

 ๑๓ นายเจริญ  วงษาเกษ 

 ๑๔ นายฉัตรชัย  จันทถิระ 

 ๑๕ นายชนะ  ชวยบุญชม 

 ๑๖ นายชลชิต  ควรประสิทธิ์ 

 ๑๗ นายชลิต  มณฑาทอง 

 ๑๘ นายชวลิตย  มะลิแยม 

 ๑๙ นายชัชวาล  กลั่นภูมิศรี 

 ๒๐ นายชัยณรงค  โหไทย 

 ๒๑ นายชัยยศ  เวชาคม 

 ๒๒ นายชาคริต  วงษมณีเทศ 

 ๒๓ นายชาญชัย  ทรัพยสิน 

 ๒๔ นายชูเกียรต์ิ  มีวรรณะ 

 ๒๕ นายชูชาติ  ตินตานนท 

 ๒๖ นายชูชาติ  เรืองอาคม 

 ๒๗ นายไชโย  ภิญโญ 

 ๒๘ นายณรงคศักด์ิ  ขันธเครือ 

 ๒๙ นายณรงคศักด์ิ  ละอองแกว 

 ๓๐ นายณัฐจักร  มั่งสูงเนิน 

 ๓๑ นายณัฐพงศ  แสงเย็นย่ิง 

 ๓๒ นายดนัย  ชื่นหิรัญ 

 ๓๓ นายดําเนิน  สิงหภิรมย 

 ๓๔ นายเดน  เจริญสุข 

 ๓๕ นายทนงค  สุวรรณประทีป 

 ๓๖ นายทวีป  รัตนทั่ง 

 ๓๗ นายทศพร  เทียนไชย 

 ๓๘ นายธรรมนูญ  บุญนุกูล 

 ๓๙ นายธวัช  ปานาผล 

 ๔๐ นายธวัช  โพธิ์งาม 

 ๔๑ นายธวัชชัย  จูจอย 

 ๔๒ นายธวัชชัย  ไมโรยรส 

 ๔๓ นายธาตรี  สุโภวรวุฒิ 

 ๔๔ นายธีรเดช  แกวนิล 

 ๔๕ นายธีระ  บุญสง 

 ๔๖ นายธีระศักด์ิ  แชมชอย 

 ๔๗ นายนพดล  แจวประยูร 

 ๔๘ นายนพพร  สุดประเสริฐ 

 ๔๙ นายนรเศรษฐ  บุญภาพ 

 ๕๐ นายนันทศักด์ิ  พงษพฤกษา 
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 ๕๑ นายนาวี  บุญรอดกลับ 

 ๕๒ นายนิทัศน  ย่ังยืน 

 ๕๓ นายนิพนธ  แกวไซควน 

 ๕๔ นายนิมิตร  นิลมณี 

 ๕๕ นายนิมิตร  เปรมสมิติ 

 ๕๖ นายนิรันดร  สุธา 

 ๕๗ นายนุกูล  สุดสวาท 

 ๕๘ นายบรรจงศักด์ิ  คงกะพันธ 

 ๕๙ นายบรรจบ  สุทธิมาลย 

 ๖๐ นายบรรดิษฐ  ศิริคําหอม 

 ๖๑ นายบุญเกิด  สุวรรณารัณย 

 ๖๒ นายบุญเลิศ  พัดประดิษฐ 

 ๖๓ นายบุญเลิศ  วันศาสตร 

 ๖๔ นายปฐม  แจงประเสริฐ 

 ๖๕ นายประกาด  การสดวก 

 ๖๖ นายประจวบ  ขําขัน 

 ๖๗ นายประไพ  แยมทิม 

 ๖๘ นายประเวศน  ชื่นสมบัติ 

 ๖๙ นายปรีชา  พุมนอย 

 ๗๐ นายปรีชา  เพ็งพุก 

 ๗๑ นายปญญา  ปนหลุย 

 ๗๒ นายปญญา  หอมชมด 

 ๗๓ นายพงศศักด์ิ  พลคชา 

 ๗๔ นายพรดุสิต  สุวรรณโชติ 

 ๗๕ นายพศิน  นิลเพ็ช 

 ๗๖ นายพิเชฐ  กาญจนสุทธิศิลป 

 ๗๗ นายพิภพ  พลอยมีคา 

 ๗๘ นายไพฑูรย  บุญสนอง 

 ๗๙ นายไพบูลย  ทวีพุดซา 

 ๘๐ นายไพศาล  แดงประเสริฐ 

 ๘๑ นายไพศาล  อนนาค 

 ๘๒ นายมงคล  มงคลรัตน 

 ๘๓ นายมนตรี  ขํารักษา 

 ๘๔ นายมนัส  ศรีเจริญ 

 ๘๕ นายมนัส  สกุลวงษ 

 ๘๖ นายมนัส  สวาทนาวิน 

 ๘๗ นายมโนภาส  ทัพภะทัต 

 ๘๘ นายมรกต  เกิดภู 

 ๘๙ นายมาโนช  คุมกัน 

 ๙๐ นายยืนยง  วิหกเหิร 

 ๙๑ นายยุทธนา  ประเสริฐศรี 

 ๙๒ นายยุทธนา  อุทัยแสน 

 ๙๓ นายรักเกียรติ  สุขศิริ 

 ๙๔ นายรัตนะ  เต็งทอง 

 ๙๕ นายราเชน  รอดถนอม 

 ๙๖ นายรุงโรจน  บุญสนอง 

 ๙๗ นายฤทธิรงค  แสงแกวสุก 

 ๙๘ นายลวน  มระกูล 

 ๙๙ นายวรเทพ  เปรมสุริยา 

๑๐๐ นายวรรณลภ  เที่ยงบุญ 

๑๐๑ นายวราห  วัฒนพันธ 

๑๐๒ นายวสันต  สมานุภาวิน 
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 ๑๐๓ นายวัฒนะ  บุญมีมา 

 ๑๐๔ นายวัลลภ  วิไลรัตนากูล 

 ๑๐๕ นายวิชัย  คุมทรัพย 

 ๑๐๖ นายวิเชษฐ  ถนนนอก 

 ๑๐๗ นายวิเชียร  กันทะแกว 

 ๑๐๘ นายวิเชียร  ธัญญะผล 

 ๑๐๙ นายวิทยา  สิมมาสา 

 ๑๑๐ นายวินัย  ไชยพรม 

 ๑๑๑ นายวินัย  บุญพระ 

 ๑๑๒ นายวิรัตน  เสือเดช 

 ๑๑๓ นายวีรชาติ  เพชรรัตน 

 ๑๑๔ นายวีระชน  แสงรัตนะกุล 

 ๑๑๕ นายวีระยุทธ  จันทรดิษฐ 

 ๑๑๖ นายวุฒิชัย  มีเลี้ยง 

 ๑๑๗ นายศักด์ิสิทธิ์  สิมมา 

 ๑๑๘ นายศุภชัย  สงวนไว 

 ๑๑๙ นายศุภฤกษ  ทองไกรแสน 

 ๑๒๐ นายสถาพร  สายทอง 

 ๑๒๑ นายสนธยา  สุทธบุญกรรณ 

 ๑๒๒ นายสมตระกูล  เรไร 

 ๑๒๓ นายสมบัติ  รุงแจง 

 ๑๒๔ นายสมบัติ  เอี่ยมเพ็ชร 

 ๑๒๕ นายสมบุญ  บุญชู 

 ๑๒๖ นายสมบูรณ  กะปนนะ 

 ๑๒๗ นายสมพงศ  ประกอบสุข 

 ๑๒๘ นายสมพงษ  ทองจันทร 

 ๑๒๙ นายสมพงษ  อูไกลหงษา 

 ๑๓๐ นายสมพร  จงดี 

 ๑๓๑ นายสมพร  นิลสกุล 

 ๑๓๒ นายสมพร  พุมกลอม 

 ๑๓๓ นายสมภูมิ  ชาลี 

 ๑๓๔ นายสมยศ  บุญนุกูล 

 ๑๓๕ นายสมศักด์ิ  คลังสิน 

 ๑๓๖ นายสมศักด์ิ  ปุจฉาการ 

 ๑๓๗ นายสมศักด์ิ  พุทธ 

 ๑๓๘ นายสัญญา  พุดจาด 

 ๑๓๙ นายสันติ  บุญนาคแกว 

 ๑๔๐ นายสัมพันธ  ชุมรักษา 

 ๑๔๑ นายสากลย  จันทรมณี 

 ๑๔๒ นายสาคเรส  บุญนาค 

 ๑๔๓ นายสานนท  สวนแกวมณี 

 ๑๔๔ นายสามารถ  แกนอินทร 

 ๑๔๕ นายสายันต  ทองใบ 

 ๑๔๖ นายสําเริง  แทนเจ็ดร้ิว 

 ๑๔๗ นายสิทธิพล  แกวประเสริฐ 

 ๑๔๘ นายสุขนิยม  อุดมกิจชัย 

 ๑๔๙ นายสุชาติ  กระจางสด 

 ๑๕๐ นายสุชาติ  บัววันเพ็ญ 

 ๑๕๑ นายสุเทพ  พึ่งสุข 

 ๑๕๒ นายสุธรรม  คลอยนอย 

 ๑๕๓ นายสุนทร  สาแกว 

 ๑๕๔ นายสุนทร  อนทอง 
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 ๑๕๕ นายสุรเชษฐ  เกตุเภา 

 ๑๕๖ นายเสนห  บุญทรง 

 ๑๕๗ นายเสนห  หนูหอม 

 ๑๕๘ นายหวิน  เสือกลับ 

 ๑๕๙ นายหาญ  บานเย็น 

 ๑๖๐ นายองอาจ  จันทรงาม 

 ๑๖๑ นายอดุลย  เจริญสุข 

 ๑๖๒ นายอนันต  ไทยย่ิง 

 ๑๖๓ นายอนุเทพ  เชษฐรตานนท 

 ๑๖๔ นายอนุรักษ  รัตนจันทร 

 ๑๖๕ นายอนุรักษ  วรรณปกาสติ 

 ๑๖๖ นายอนุวัต  ลูกจันทร 

 ๑๖๗ นายอนุวัตร  เหลืองวุฒิวงษ 

 ๑๖๘ นายอภิชาติ  ใจเอื้อ 

 ๑๖๙ นายอมร  ศรีทองกุล 

 ๑๗๐ นายอรุณ  สุขพิธี 

 ๑๗๑ นายอาดุลย  แสงอุสาห 

 ๑๗๒ นายอาดูร  พรหมรัตน 

 ๑๗๓ นายอํานวย  บุญเกิด 

 ๑๗๔ นายอิศเรศ  สมพิกุล 

 ๑๗๕ นายเอนก  บัวแยม 

 ๑๗๖ นางกมรวรรณ  อ่ําสําราญ 

 ๑๗๗ นางกิรดา  เขตจัตุรัส 

 ๑๗๘ นางสาวขวัญเรือน  แผวใจดี 

 ๑๗๙ นางจันทรฟอง  ฟกสุวรรณ 

 ๑๘๐ นางสาวจิราภรณ  สิงหสูถํ้า 

 ๑๘๑ นางชุติมา  วรรัตน 

 ๑๘๒ นางบรรเทา  ประสพสมบูรณ 

 ๑๘๓ นางปยวรรณ  วงษวรรณ 

 ๑๘๔ นางพรพิรุณ  ขวัญขาว 

 ๑๘๕ นางรัชนี  มีชัย 

 ๑๘๖ นางสาวลูกจันทร  บุญมั่น 

 ๑๘๗ นางสมกมล  ซวยบุญชม 

 ๑๘๘ นางสมใจ  จิตรักษ 

 ๑๘๙ นางสุภาณี  สวาทสุต 

 ๑๙๐ นางสุภาพร  ชูสังไชยกุล 

 ๑๙๑ นางสุภิส  รัตนไพบูลย 

 ๑๙๒ นางเสาวลักษณ  พวงอุดม 

 ๑๙๓ นางอรัญญา  สุวรรณสําริด 

 ๑๙๔ นางจินตนา  มณีสาครรัตน 

 ๑๙๕ นางนวลศรี  เจริญยศ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๑  ราย) 

 ๑ นายกฤตยา  ทวีสัตย 

 ๒ นายกฤษณะ  จํานงศาสตร 

 ๓ นายเกษม  จ่ันฮวบ 

 ๔ นายจําแลง  โพธิ์น้ําซับ 

 ๕ นายจิรศักด์ิ  นนทแกว 

 ๖ นายจิระศักด์ิ  ศิริ 

 ๗ นายเฉลิมศักด์ิ  ธรรมปรีชา 

 ๘ นายชัยวัฒน  เจริญใจวัฒน 



 หนา   ๓๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙ นายชัยสิทธิ์  ศรีสมบูรณ 

 ๑๐ นายชาตรี  นักเสียง 

 ๑๑ นายถวิล  บุศยะบํารุง 

 ๑๒ นายทศพล  ครูนนทกฤษ 

 ๑๓ นายธงชัย  มากมูล 

 ๑๔ นายธํารงศักด์ิ  ครุธแกว 

 ๑๕ นายนิพล  ปาไมทอง 

 ๑๖ นายบัญชา  เปรมปรีดา 

 ๑๗ นายบุญชู  สุขสงค 

 ๑๘ นายบุญสม  บุญนุกูล 

 ๑๙ นายบุญสืบ  สนธิ 

 ๒๐ นายประกฤติ  แสงทอง 

 ๒๑ นายประวิทย  ก่ิงสวัสด์ิ 

 ๒๒ นายประเวช  ชิณณะพงศ 

 ๒๓ นายประสงค  สุขปาน 

 ๒๔ นายประสาร  เทียมมงคล 

 ๒๕ นายปชชา  พลศรี 

 ๒๖ นายพงษณรงค  ขมเปนยา 

 ๒๗ นายพรศักด์ิ  อวนวัฒนะ 

 ๒๘ นายไพศาล  เบิกบาน 

 ๒๙ นายมงคล  วงษชอบพอ 

 ๓๐ นายไมตรี  กิจสอาด 

 ๓๑ นายยุทธภูมิ  เข็มกลัด 

 ๓๒ นายวีระศักด์ิ  ธุระ 

 ๓๓ นายสถิตย  บานเกาะใต 

 ๓๔ นายสนั่น  ดินสม 

 ๓๕ นายสมเกียรติ  พิชัยสมประสงค 

 ๓๖ นายสมเจตน  ไชยพิณ 

 ๓๗ นายสมชาย  สัมพันแพร 

 ๓๘ นายสาคร  ทัพเทพ 

 ๓๙ นายสํารวย  กล่ําชู 

 ๔๐ นายสิทธิชัย  เติมสายทอง 

 ๔๑ นายสุธา  จ่ันเผื่อน 

 ๔๒ นายสุรศักด์ิ  เชื่อมสุข 

 ๔๓ นายสุรัตน  สินประสม 

 ๔๔ นายอโณทัย  ศรีพล 

 ๔๕ นายอนันต  จันทรเขียว 

 ๔๖ นายอมรเทพ  สุขใส 

 ๔๗ นายอัธชัย  แสงหิรัญ 

 ๔๘ นายอาทิตย  คุมชั่ว 

 ๔๙ นายอําพล  ศรีวงศ 

 ๕๐ นางจิตราภรณ  ภูมิโภคานนท 

 ๕๑ นางประภาวัลย  ธัญถิรพัฒน 

กองทัพอากาศ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎิ์  หวังไมตรี  ๒ นายเกรียงไกร  หร่ังชาง 



 หนา   ๓๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓ นายไกรวุฒิ  ตวนชะเอม 

 ๔ นายขุน  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๕ นายงาน  คลอยอรุณ 

 ๖ พันจาอากาศเอก  ธีระพล  บุญฟก 

 ๗ นายนเรศ  ดีแนบเนียน 

 ๘ นายนุกูล  คลายบวร 

 ๙ นายบรรจง  อินทรประสิทธ 

 ๑๐ นายวิชัย  บุญสง 

 ๑๑ นายสมบัติ  เตาปน 

 ๑๒ นายสมพงษ  สุขโข 

 ๑๓ นายสุนทร  ขําแขก 

 ๑๔ นายอนันต  จวนเจริญ 

 ๑๕ นายอนันทศักด์ิ  พรหมเพชร 

 ๑๖ นายอนุรัตน  ใจแกว 

 ๑๗ นายอํานาจ  คําภาจิตร 

 ๑๘ นางโชติวรรณ  ศรีเวียง 

 ๑๙ นางนิภา  ศรีจํานงค 

 ๒๐ นางรัตยา  คลายบาง 

 ๒๑ นางวิไล  รักษศรี 

 ๒๒ นางศิริพร  ดิษฐเจริญ 

 ๒๓ นางสาวสงวน  บัวชุม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๖๐  ราย) 

 ๑ นายกนก  แตงฤทธิ์ 

 ๒ นายกมล  ทําประโยชน 

 ๓ นายเกษม  ศรีประดิษฐ 

 ๔ นายเกียรติศักด์ิ  หลานวงษ 

 ๕ นายโกมินทร  หมีเมน 

 ๖ นายคงศักด์ิ  ขํามงคล 

 ๗ นายครรชิต  พลอยเพ็ชร 

 ๘ นายจํารัส  อุปะระ 

 ๙ นายจํารูญ  สุขประเสริฐ 

 ๑๐ นายจําลอง  จันทรทอง 

 ๑๑ นายเฉลิมชัย  พรอินทร 

 ๑๒ นายเฉลียว  ดินมวง 

 ๑๓ นายชลอ  แยมหอม 

 ๑๔ นายชะออม  จอกเกล็ด 

 ๑๕ นายชัชวาล  แตงเย็น 

 ๑๖ นายชัยณรงค  แสงมา 

 ๑๗ นายชัยรัตน  อุดมสงวนวงศ 

 ๑๘ นายชุมพล  เขียวสอาด 

 ๑๙ นายชุมพล  พูลโสภา 

 ๒๐ นายชูชาติ  ปานปลั่ง 

 ๒๑ นายชูศักด์ิ  กลอมเกลี้ยง 

 ๒๒ นายฐัษพันธ  เจริญสุข 

 ๒๓ นายณรงคชัย  ทิมศรี 

 ๒๔ นายณรงคฤทธิ์  วรรัตน 

 ๒๕ นายดาวเสด็จ  อนุญาหงษ 

 ๒๖ นายดํารงคเกียรติ  สังขทอง 

 ๒๗ นายดํารงรักษ  เลิศวิลัย 

 ๒๘ นายเดชา  ลักษณะนิยม 



 หนา   ๓๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๙ นายเดชา  ศรีคุณ 

 ๓๐ นายเดือน  งามเมือง 

 ๓๑ นายถาวร  ลุนสมบัติ 

 ๓๒ นายถาวร  ไวยวารี 

 ๓๓ นายทวี  สุขสวัสด์ิ 

 ๓๔ นายทวีศักด์ิ  สุขทาน 

 ๓๕ นายทองจันทร  สวัสด์ิศรี 

 ๓๖ นายทองแดง  บันดร 

 ๓๗ นายทองพูล  อัปกาญจน 

 ๓๘ นายเทพพิทักษ  เหมือนสุดใจ 

 ๓๙ นายธงชัย  ทาบุตร 

 ๔๐ นายธนพล  ทองบุตรดี 

 ๔๑ นายธนากร  ยศรุงเรือง 

 ๔๒ นายธาตรี  เย็นสําราญ 

 ๔๓ นายธํารงค  ธีระญาณจาโร 

 ๔๔ นายธีรวัฒน  สุขสดมภ 

 ๔๕ นายนพดล  ลายทิม 

 ๔๖ นายนพดล  ออนอารีย 

 ๔๗ นายนพรัตน  อนุวงศ 

 ๔๘ นายนภดล  อาจอ่ํา 

 ๔๙ นายนรินชัย  ปนะกะสา 

 ๕๐ นายนฤพล  แกนจันทร 

 ๕๑ นายนาม  อูเงิน 

 ๕๒ นายนิคม  ศรีสวัสด์ิ 

 ๕๓ นายนิเวศน  รัตนวัน 

 ๕๔ นายนุกูล  เกื้อกิจ 

 ๕๕ นายเนตร  นิลบรรจง 

 ๕๖ นายบรรเจิด  ศรีสอาด 

 ๕๗ นายบํารุง  กลิ่นจันทร 

 ๕๘ นายบุญชอบ  ธีระรมย 

 ๕๙ นายบุญถึง  เกิดทอง 

 ๖๐ นายบุญนํา  นรายศ 

 ๖๑ นายบุญเรือง  เพ็ชรอินทร 

 ๖๒ นายบุญลือ  ศรีคุม 

 ๖๓ นายบุญเลิศ  มีกุศล 

 ๖๔ นายบุญเลิศ  อินทรจันทร 

 ๖๕ นายบุญสง  ขุนศรี 

 ๖๖ นายบุญสืบ  บัวบุตร 

 ๖๗ นายบุญเสริม  นิจจักร 

 ๖๘ นายบุญอุม  ลายน้ําเงิน 

 ๖๙ นายปฐม  หมื่นศรี 

 ๗๐ นายประกิจ  มีบุญ 

 ๗๑ นายประจบ  โตมอญ 

 ๗๒ นายประทิน  ปานสําราญ 

 ๗๓ นายประวิทย  ศิลปปรีชา 

 ๗๔ นายประสาร  มนูญ 

 ๗๕ นายประหยัด  เพ็ชรอินทร 

 ๗๖ นายปรีชา  ปนประเสริฐ 

 ๗๗ นายปรีชา  เปยมสมบูรณ 

 ๗๘ นายปญญา  เจริญผล 

 ๗๙ นายปาลศักด์ิ  เทียนเวช 

 ๘๐ นายผจญ  จันทรรุงศรี 



 หนา   ๓๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๑ นายพงษทิวา  ธรรมราภา 

 ๘๒ นายนพจน  ฉิมอิ่ม 

 ๘๓ นายพนา  ฉายาลักษณ 

 ๘๔ นายพินิจ  ทองนอย 

 ๘๕ นายพุฒ  เมฆขํา 

 ๘๖ นายโพธิ์ทอง  พัชรพีรนันท 

 ๘๗ นายไพบูลย  คําตรี 

 ๘๘ นายไพบูลย  สาคร 

 ๘๙ นายไพโรจน  ธนะสมบัติ 

 ๙๐ นายไพโรจน  นวมแกว 

 ๙๑ นายไพโรจน  เลิกพยับ 

 ๙๒ นายภมร  ภุมมาบุตร 

 ๙๓ นายภิรมย  เพียรเก็บ 

 ๙๔ นายมงกฎ  จําเริญวงษ 

 ๙๕ นายมณี  บุตรรักษ 

 ๙๖ นายมนูญ  อยูดี 

 ๙๗ นายมานิตย  อิ่มสิน 

 ๙๘ นายไมตรี  เหลาเสียง 

 ๙๙ นายยุทธชัย  ชีบุญสง 

 ๑๐๐ นายยุทธนา  ภูเขียวปด 

 ๑๐๑ นายรณชัย  อินทรสุนานนท 

 ๑๐๒ นายรัชพล  ศิริสวัสด์ิ 

 ๑๐๓ นายรัตนนิพนธ  แกนภักดี 

 ๑๐๔ นายวัง  รุงเรือง 

 ๑๐๕ นายวัฒนา  สุปนานนท 

 ๑๐๖ นายวิชัย  นาสวน 

 ๑๐๗ นายวิเชียร  สิงหราช 

 ๑๐๘ นายวิญู  บุญมี 

 ๑๐๙ นายวินัย  กลั่นกลิ่นหอม 

 ๑๑๐ นายวินัย  เพ็งไชโย 

 ๑๑๑ นายวินัย  แหวนจันทึก 

 ๑๑๒ นายวิบูลย  สําลีขาว 

 ๑๑๓ นายวิรัช  สําราญพานิช 

 ๑๑๔ นายวีระพงค  บัวพึ่ง 

 ๑๑๕ นายวีระศักด์ิ  กุนเสน 

 ๑๑๖ นายวุฒิพันธุ  กุมพันธุ 

 ๑๑๗ นายศักด์ิดา  ทนงศักด์ิ 

 ๑๑๘ นายสงา  เติมทอง 

 ๑๑๙ นายสมคิด  ชั้นปนแตง 

 ๑๒๐ นายสมจิต  เจริญราช 

 ๑๒๑ นายสมชาย  ปลื้มใจ 

 ๑๒๒ นายสมทรง  ขวดสาลี่ 

 ๑๒๓ นายสมนึก  ระเบียบดี 

 ๑๒๔ นายสมพงษ  พุทธอินศร 

 ๑๒๕ นายสมภพ  มีพึ่ง 

 ๑๒๖ นายสมหมาย  ชูสุวรรณ 

 ๑๒๗ นายสมาน  ทองแหยม 

 ๑๒๘ นายสังวร  มณฑา 

 ๑๒๙ นายสังวาลย  ชัยภูมิ 

 ๑๓๐ นายสายลมโชย  เกิดแกนแกว 

 ๑๓๑ นายสําราญ  บางบอ 

 ๑๓๒ นายสําราญ  อุดมศิลป 



 หนา   ๔๐ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๓ พันจาอากาศเอก  สุขเกษม  มีพลัง 

 ๑๓๔ นายสุชาติ  เนตรสวาง 

 ๑๓๕ นายสุดใจ  แกวประไพ 

 ๑๓๖ นายสุเทพ  จําป 

 ๑๓๗ นายสุเทพ  ริมสมุทร 

 ๑๓๘ นายสุเทพ  ใสสอง 

 ๑๓๙ นายสุนทรชัย  เกิดแกน 

 ๑๔๐ นายสุนันท  วงศเหม 

 ๑๔๑ นายสุเนตร  ศรีสิงห 

 ๑๔๒ นายสุพรรณ  ดีษะเกษ 

 ๑๔๓ นายสุมล  สุขปราศรัย 

 ๑๔๔ นายสุรเชษฐ  โกสลานนท 

 ๑๔๕ นายสุรพล  เนาวประเสริฐ 

 ๑๔๖ นายสุริยัน  เจริญผล 

 ๑๔๗ นายสุริยา  บุญสุข 

 ๑๔๘ นายสุวัฒน  เรืองศรี 

 ๑๔๙ นายสุวิทย  เทพทวี 

 ๑๕๐ นายเสนาะ  นกแกว 

 ๑๕๑ นายเสมียน  ทัดแกว 

 ๑๕๒ นายแสง  อวมอาจ 

 ๑๕๓ นายหวัน  พรเอนก 

 ๑๕๔ นายเหรียญ  กรองกรุด 

 ๑๕๕ นายอนนท  กลิ่นศรีสุข 

 ๑๕๖ นายอนันต  นุชวงษ 

 ๑๕๗ นายอนุศักด์ิ  พูลทวี 

 ๑๕๘ นายอนุสรณ  ออนอารีย 

 ๑๕๙ นายอนุสิทธิ์  จ่ันบํารุง 

 ๑๖๐ นายอภิชัย  เพงจันทึก 

 ๑๖๑ นายอรรถพล  พงษไพร 

 ๑๖๒ นายอํานวย  เอี่ยมโอด 

 ๑๖๓ นายอํานาจ  ดวงเงิน 

 ๑๖๔ นายอํานาจ  เรือนวงษ 

 ๑๖๕ นายอํานาจศักด์ิ  งามพร้ิง 

 ๑๖๖ นายอําพร  สารี 

 ๑๖๗ นายอําพล  ย้ิมใจบุญ 

 ๑๖๘ นายอุดม  ศรีมหันต 

 ๑๖๙ นายอุดร  บุญละหอย 

 ๑๗๐ นางกรรณิกา  เอี่ยมสําอางค 

 ๑๗๑ นางกะดังงา  ภักดีสุวรรณ 

 ๑๗๒ นางกัลยา  กองผาพา 

 ๑๗๓ นางกาญจนา  ชุมนูรักษ 

 ๑๗๔ นางสาวกาญจนา  วงษหลํ่า 

 ๑๗๕ นางเกษร  สงบ 

 ๑๗๖ นางจันทรเพ็ญ  อธิวาส 

 ๑๗๗ นางจําเนียร  รัตนสุภาพันธ 

 ๑๗๘ นางจําเริญ  ครอบสวย 

 ๑๗๙ นางจิตรา  แสงแปน 

 ๑๘๐ นางจินดา  มหามนตรี 

 ๑๘๑ นางสาวจิราพร  สมปรีดา 

 ๑๘๒ นางชูใจ  เลียงวงษสันต 

 ๑๘๓ นางซอนกลิ่น  อุภัยพรม 

 ๑๘๔ นางฐานิตา  ชมะนันท 



 หนา   ๔๑ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๘๕ นางสาวฐานิยา  บัวบุตร 

 ๑๘๖ นางดวงดาว  ภักดีชุมพล 

 ๑๘๗ นางดารณี  บุญสู 

 ๑๘๘ นางถนอมทรัพย  ทองโคตร 

 ๑๘๙ นางทัศนาภรณ  นิ่มนุช 

 ๑๙๐ นางทิพย  ปรางจันทร 

 ๑๙๑ นางเทพสมัย  ขาวขันธ 

 ๑๙๒ นางธนภร  ผิวภิมาย 

 ๑๙๓ นางนงคราญ  ละมอมสาย 

 ๑๙๔ นางนงเยาว  ชัยรังษี 

 ๑๙๕ นางนงเยาว  ฤทธิ์คุมพล 

 ๑๙๖ นางนพภา  ขวัญเจริญ 

 ๑๙๗ นางนฤมล  ขวัญชัย 

 ๑๙๘ นางสาวนิภาพรรณ  สวัสด์ิศรี 

 ๑๙๙ นางบรรเลง  สนิทนอก 

 ๒๐๐ นางสาวบัณฑิตตา  พรหมมายนต 

 ๒๐๑ นางบุญมา  คงกัลป 

 ๒๐๒ นางบุญมี  บางแจง 

 ๒๐๓ นางเบญญาภา  สวนสาลี 

 ๒๐๔ นางเบ็ญวรรณ  ถวนวงศ 

 ๒๐๕ นางสาวประคอง  ธัญญานุช 

 ๒๐๖ นางประภาศรี  สุระกูล 

 ๒๐๗ นางเปรมจิตต  วงศภูงา 

 ๒๐๘ นางสาวผองศรี  นอยสําแดง 

 ๒๐๙ นางพรทิพย  เอี่ยมจอย 

 ๒๑๐ นางพวงภรณ  พราหมพันธุ 

 ๒๑๑ นางพัชรียา  ธรรมนาม 

 ๒๑๒ นางเพ็ญศรี  ปนทกูล 

 ๒๑๓ นางไพลินทร  พึ่งตน 

 ๒๑๔ นางมาลี  บาลี 

 ๒๑๕ นางยุวดี  ดีบานคลอง 

 ๒๑๖ นางรัชนีกร  วงศเสือ 

 ๒๑๗ นางลัดดา  บุญประเสริฐ 

 ๒๑๘ นางสาวลัดดาวรรณ  กันทะวี 

 ๒๑๙ นางวัฒนาภรณ  ออนอารีย 

 ๒๒๐ นางสาววันดี  ออนแยม 

 ๒๒๑ นางวิภา  ทรัพยสมบูรณ 

 ๒๒๒ นางวิยะดา  กองแกว 

 ๒๒๓ นางวิไลวรรณ  คําสุมาลี 

 ๒๒๔ นางศิริพร  คงเจริญสุข 

 ๒๒๕ นางศิริรัตน  นุตรวงษ 

 ๒๒๖ นางศิริวัลย  ชวงทอง 

 ๒๒๗ นางสาวสมทรัพย  ใจตรง 

 ๒๒๘ นางสมบัติ  เสืออิ่ม 

 ๒๒๙ นางสมบูรณ  คอนวิมาน 

 ๒๓๐ นางสมปอง  กรรณเทพ 

 ๒๓๑ นางสมศรี  เจริญสุข 

 ๒๓๒ นางสมศรี  ชมภูศรี 

 ๒๓๓ นางสมหมาย  แสงร่ืน 

 ๒๓๔ นางสรอยทอง  พิมพิสาร 

 ๒๓๕ นางสังเวียน  เชยกลิ่นเทศ 

 ๒๓๖ นางสาวสาคร  อุนใจ 



 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓๗ นางสายหยุด  บัวบุตร 

 ๒๓๘ นางสายหยุด  สรอยพลอย 

 ๒๓๙ นางสายหยุด  เสวิกุล 

 ๒๔๐ นางสิริลักษณ  เกตุเขียว 

 ๒๔๑ นางสุดใจ  มาอ่ํา 

 ๒๔๒ นางสุพาทินี  ลินลา 

 ๒๔๓ นางสุพิน  ผูกพันธ 

 ๒๔๔ นางสุภัทรา  นวมสวัสด์ิ 

 ๒๔๕ นางสุมนทิพย  ประทีปทอง 

 ๒๔๖ นางสาวสุมิตรา  สกลุทอง 

 ๒๔๗ นางสาวเสาวภา  พลายมี 

 ๒๔๘ นางเสาวรรณีย  พลวัฒน 

 ๒๔๙ นางสาวแหมม  อุไรวงษ 

 ๒๕๐ นางสาวอนุช  หอมจันทร 

 ๒๕๑ นางอภิรมย  พลมุข 

 ๒๕๒ นางสาวอภิวรรณ  ก่ิงทอง 

 ๒๕๓ นางอรพิน  พรหมมา 

 ๒๕๔ นางอรวดี  มหาไชย 

 ๒๕๕ นางอรอนงค  ตะปนา 

 ๒๕๖ นางอรุณี  แกวดิษฐ 

 ๒๕๗ นางอัชนา  ชางเกวียน 

 ๒๕๘ นางอารีย  ย่ิงสมบูรณ 

 ๒๕๙ นางอารีย  สีมา 

 ๒๖๐ นางอุบล  อวนแกว 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒๒  ราย) 

 ๑ นายกําจัด  มัฆะเนมี 

 ๒ นายเจนจางค  รุมรวมสิน 

 ๓ นายเจริญ  หนูเสือ 

 ๔ นายชัยยุทธ  แจมดวง 

 ๕ นายชัยวัฒน  วงษสุด 

 ๖ นายเชาวลิต  โสตรย้ิม 

 ๗ นายณรงค  เกตุคง 

 ๘ นายณรงค  มากงลาด 

 ๙ นายดนัย  สุวรรณพานิช 

 ๑๐ นายดิษพงษ  ภาควิชา 

 ๑๑ นายทวี  อาจจาครุ 

 ๑๒ นายทวีป  ฤทธิ์หมุน 

 ๑๓ นายทวีศักด์ิ  ปยะศีล 

 ๑๔ นายทองสุข  เริงฤทธิ์ 

 ๑๕ นายทองอินทร  มาประสพ 

 ๑๖ นายทําณุ  ชอบธรรม 

 ๑๗ นายธนู  นุมเจริญ 

 ๑๘ นายธเนศพล  พลอยสระศรี 

 ๑๙ นายธีรพงษ  พุมทับทิม 

 ๒๐ นายนัชชา  โชติกะพุกกะณะ 

 ๒๑ นายนุกูล  มูลกิติ 

 ๒๒ นายบรรจง  หวงรักษ 

 ๒๓ นายบุญชวย  หีบเงิน 

 ๒๔ นายบุญธรรม  ฮวบกระโทก 

 ๒๕ นายบุญรัตน  มีชื่อ 

 ๒๖ นายบุญสง  ชนะการี 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๗ นายประกฤต  เกตุเจริญ 

 ๒๘ นายประดับ  ศรีไพบูลย 

 ๒๙ นายประดิษฐ  บุญแทน 

 ๓๐ นายประทีป  ปานสําราญ 

 ๓๑ นายประพันธ  ธรรมทิลา 

 ๓๒ นายประวัติ  สินธุยศ 

 ๓๓ นายประสาร  ชื่นรุง 

 ๓๔ นายปราโมทย  วิบูลย 

 ๓๕ นายปรีชา  วาดกลิ่นหอม 

 ๓๖ นายปรียชาติ  พลอยเพ็ชร 

 ๓๗ นายปญญา  โกเกตุ 

 ๓๘ นายพัฒนา  สุจริต 

 ๓๙ นายพิศาล  ชํานาญอักษร 

 ๔๐ นายไพโรจน  เปรมครุฑ 

 ๔๑ นายภัคธร  ไทยปาล 

 ๔๒ นายภัคธร  ไทยปาล 

 ๔๓ นายภิญญา  เพ็ชรเสือ 

 ๔๔ นายมนัส  จิตรสงวน 

 ๔๕ นายมานพ  ศรีผอง 

 ๔๖ นายมานพ  ศิริมงคล 

 ๔๗ นายมานิตย  ทัพวัตร 

 ๔๘ นายรอมาน  มะลิซอน 

 ๔๙ นายละออ  อยูใบสี 

 ๕๐ นายเล็ก  เวียงกระโทก 

 ๕๑ นายวรยุทธ  คลายยวง 

 ๕๒ นายวิเชียร  ปานสําราญ 

 ๕๓ นายวินัย  สุริยัง 

 ๕๔ นายวิเมฆ  ไทยรัตน 

 ๕๕ นายวิโรจน  รักเสนาะ 

 ๕๖ นายวิวัฒน  ตันศิริ 

 ๕๗ นายศิริมงคล  มากโฉม 

 ๕๘ นายสนธยา  ศักด์ิศิริศรีฟา 

 ๕๙ นายสนิท  อรรจนะมรรค 

 ๖๐ นายสมเกียรติ  แกวเขียว 

 ๖๑ นายสมเจตน  ภูเงินงาม 

 ๖๒ นายสมชาย  อินทะเลิศ 

 ๖๓ นายสมพงษ  เพ็ชรอินทร 

 ๖๔ นายสมพร  วาดกลิ่นหอม 

 ๖๕ นายสมพร  อวนโพธิ์กลาง 

 ๖๖ นายสมศักด์ิ  ปญญาจักร 

 ๖๗ นายสมศักด์ิ  หอมภู 

 ๖๘ นายสมหมาย  เงินตรา 

 ๖๙ นายสังวาลย  จาระนอย 

 ๗๐ นายสุนทร  อินสวาง 

 ๗๑ นางสุพัตรา  พิชัยพรหม 

 ๗๒ นายสุรพล  คงอุดม 

 ๗๓ นายสุรศักด์ิ  สุวรรณเสถียร 

 ๗๔ นายสุระ  มกราวงศ 

 ๗๕ นายเสนีย  ศิริราช 

 ๗๖ นายอนุพงษ  คงปล้ืม 

 ๗๗ นายอรรถพล  อนเซง 

 ๗๘ นายอรรถวุฒิ  ฟกแกว 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๙ นายอาจิณ  คุมจ่ัน 

 ๘๐ นางกรรณิกา  วรธงไชย 

 ๘๑ นางกัลญาณี  ดีเรือง 

 ๘๒ นางสาวกัลยา  เชษขุนทด 

 ๘๓ นางสาวคําขํา  งอกงาม 

 ๘๔ นางฉวีวรรณ  จันทรศรี 

 ๘๕ นางชฎาวรรณ  เหมือนใบ 

 ๘๖ นางชิตเครือ  มณีรัตน 

 ๘๗ นางณิชกานต  คุณสา 

 ๘๘ นางดวงสมร  นิลมา 

 ๘๙ นางทัศนีย  อินทจกัร 

 ๙๐ นางธันยพร  ชายลม 

 ๙๑ นางนกแกว  สุขชาติ 

 ๙๒ นางบังอร  ผลิกะ 

 ๙๓ นางบุญนาค  แตะกระโทก 

 ๙๔ นางบุญมี  ศรีอ่ํา 

 ๙๕ นางบุญสง  ชมานันทน 

 ๙๖ นางปราณี  อิ่มอวม 

 ๙๗ นางพนิดา  พรหมศิลป 

 ๙๘ นางพรพิมลย  รามนู 

 ๙๙ นางพรรณเพ็ญ  ศิริสวัสด์ิ 

๑๐๐ นางพัชรี  ทรัพยสมบูรณ 

 ๑๐๑ นางภิญญา  พันธนาค 

 ๑๐๒ นางสาวมณีรัตน  ทองคํา 

 ๑๐๓ นางสาวมยุรี  ศรีกันชัย 

 ๑๐๔ นางยุพาพร  จุลภาพ 

 ๑๐๕ นางสาวรวิษฎา  เพ็ญบุญมี 

 ๑๐๖ นางวราภรณ  พึ่งประสิทธิ์ 

 ๑๐๗ นางวาระดี  เพงพิศ 

 ๑๐๘ นางวารี  บุญซาย 

 ๑๐๙ นางศิริพร  วิบูลยพันธุ 

 ๑๑๐ นางสมทรง  เธียรพิพัฒน 

 ๑๑๑ นางสมนึก  พานซอมกลิ่น 

 ๑๑๒ นางสาวสมพร  ถวนวงศ 

 ๑๑๓ นางสุชานาถ  บัวออน 

 ๑๑๔ นางสุดา  ทองมา 

 ๑๑๕ นางสาวสุนันท  เกิดสมบูรณ 

 ๑๑๖ นางสุพรรณี  เอมโกษา 

 ๑๑๗ นางสุมาลี  พิมพศิริ 

 ๑๑๘ นางอนงค  มณีนิล 

 ๑๑๙ นางสาวอรพันธ  ศรีไชยวงศ 

 ๑๒๐ นางสาวอุดมลักษณ  นอยนรินทร 

 ๑๒๑ นางอุทัยวรรณ  ซอสูงเนิน 

 ๑๒๒ นางอุบลรัตน  แดงงาม 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๘  ราย) 

 ๑ นายกาเหวา  แปนตุม 

 ๒ นายจักรพงษ  บัวทอง 

 ๓ นายจําลอง  เผือกหวาน 

 ๔ นายเฉลิมยศ  ภูสิงหา 

 ๕ นายดํารงค  เขียวนิล 

 ๖ นายเดชา  พงษขาว 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗ นายแทน  ภูนา 

 ๘ นายประกอบ  เชื้อแกว 

 ๙ นายประสูตร  บุญเพ็ชร 

 ๑๐ นายพงษศักด์ิ  เพชรชอจินดา 

 ๑๑ นายไพศาล  ศรีสวัสด์ิ 

 ๑๒ นายรุงโรจน  วิรมยรันต 

 ๑๓ นายวรพงษ  คําวงคปน 

 ๑๔ นางวราภา  พรหมพูล 

 ๑๕ นายวิชัย  เชื้อแกว 

 ๑๖ นายวิทยา  มูลประเสริฐ 

 ๑๗ นายวินัย  อินทรเนตรสุทธิ์ 

 ๑๘ นายศิริพงษ  ธรรมชัย 

 ๑๙ นายสรายุทธ  กัจฉปานนท 

 ๒๐ นายสุวิทย  ชมภูนิช 

 ๒๑ นายอนุชิต  ใจดี 

 ๒๒ นายเอกภพ  เพ็ชรเสือ 

 ๒๓ นางคํานวน  ยวงขาว 

 ๒๔ นางจันทรสม  ฉิมเกิด 

 ๒๕ นางจันทิมา  โพธิ์กิน 

 ๒๖ นางจิตรา  ยอดย่ิง 

 ๒๗ นางนงลักษณ  ฤกษสวัสด์ิ 

 ๒๘ นางนฤมล  ทองจีบ 

 ๒๙ นางนัยนา  ขอสินกลาง 

 ๓๐ นางประกอบ  บัวบุตร 

 ๓๑ นางประไพ  ฐานมั่น 

 ๓๒ นางสาวประยงค  แสนทวี 

 ๓๓ นางปณพร  ย้ิมภักดี 

 ๓๔ นางวันทนา  แกวประไพ 

 ๓๕ นางวันทนา  หินออน 

 ๓๖ นางวิยะดา  มะเด็น 

 ๓๗ นางศิวิมล  บุญเกื้อ 

 ๓๘ นางสมหมาย  เย็บ 

 ๓๙ นางสัมฤทธิ์  เชียงทองสุข 

 ๔๐ นางสําอางค  สุขสวาง 

 ๔๑ นางสุกัญญา  นันที 

 ๔๒ นางสุเนตรตรา  วัลลา 

 ๔๓ นางสาวสุรีย  บุญชู 

 ๔๔ นางโสภา  เอี่ยมวิไล 

 ๔๕ นางอรพิน  แกวดวงเล็ก 

 ๔๖ นางอัญชลี  รัตนวัน 

 ๔๗ นางอารัญญาภรณ  ปอทองคํา 

 ๔๘ นางสาวอุนเรือน  โสรกนิษฐ 

กระทรวงการคลัง 
สํานักงานรัฐมนตรี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายยงยุทธ  ประเสริฐผล 


