
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจ าผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 

ชั้นตรา จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
     26. นายปรีชา  นุ่นแก้ว        1. นายกิตติศักดิ์  ศรีบุญส่ง 
     27. นายปัญญา  ปรีชาชน        2. นายจรูญ  บุตรจรัญ 
     28. นายพรชัย  พวงศรี        3. นายจิระศักดิ์  ไชยแป้น 
     29. นายพะเยาว์  ทองกลัด        4. นายช่วง  เกษแก้ว 
     30. นายพีรวัส  วัชรกรีติวงศ์        5. นายชวน  ภูมิโคกรักษ์ 
     31. นายไพรัตน์  อยู่เอ่ียม        6. นายชาญชัย  ชนิทัตโต 
     32. นายภิรมย์  คงสุวรรณ        7. นายชาลี  ภูหิรญั 
     33. นายมณเฑียร  กลับประยูร        8. นายชิงชัย  วงศ์สว่าง 
     34. นายมณเฑียร  นิลสุวรรณ        9. นายณรงค์  ขุมเกาะ 
     35. นายมนัส  รอดไพบูลย์      10. นายณัฐวุฒิ  ชุมศรี 
     36. นายมโน  ชูภู ่     11. นายเตียงศักดิ์  ภูเงิน 
     37. นายมานัส  บูรพารัตน์      12. นายถนอม  นาคนาคา 
     38. นายวิทยา  สวัสดิศ์รี      13. นายทวี  วงษ์สมัครการ 
     39. นายวิทยา  สุขพันธ์      14. นายทองสุข  พรบุบผา 
     40. นายศราวุธ  บูรณวิทย์      15. นายนคร  วงค์ค าจันทร์ 
     41. นายสกุลพันธ์  ศรีสวัสดิ ์     16. นายนิพนธ์  ไชยคันธา 
     42. นายสมเดช  สมบูรณ์      17. นายบรรจง  สมบุญ 
     43. นายสมภพ  กระตุฤกษ์      18. นายบุญชู  จุมพล 
     44. นายสรวุฒิ  ศรีสวุรรณ      19. นายบุญมี  คงแก้ว 
     45. นายสวัสดิ์  เรืองหิรัญ      20. นายประเด็น  ศาลาฤทธิ์ 
     46. นายสัมฤทธิ์  มณีรัตน์      21. นายประยูร  พันธะ 
     47. นายสีดา  งามพิษ      22. นายประยูร  พิลาวรรณ 
     48. นายสุคนธ์  จักพัด      23. นายประเสริฐ  ยารักษ์ 
     49. นายสุพจน์  เตี้ยทอง      24. นายประเสริฐ  สองเป็ง 
     50. นายสุภาส  คงคาภิรมย์      25. นายประเสริฐ  สุภะเกษ 

     . 

     51. นายสุรัตน์  ใจรักษา      53. นายโสภณ  ผลพฤกษา 
     54. นายไสว  บุญญานุพงศ์      52. นายเสกสรร  สุวรรณทวี 

 55. นายอินจันทร์  เพ็ชรแสนงาม 



     . 

หน้า  ๒ 

ชั้นตรา จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
     26. นายมาก  จีนตุ้ม        1. นายโกสุมภ์  สร้อยสูงเนิน 
     27. นายมานะศักดิ์  ธรรมพร้อย        2. นายเฉลิมพล  รามา 
     28. นายวรรณลบ  ค าแหง        3. นายชัยพฤกษ์  เฉลิมชัยมนตรี 
     29. นายวิชัย  ศรีค านวล        4. นายชาติชาย  วงัศรี 
     30. นายวิทยา  คงสัมมา        5. นายเดชา  ศรีเนตร 
     31. นายวิรัตน์  นาคนาคา        6. นายต่อศักดิ์  ศรีศวร 
     32. นายวิวัฒน์  ทองราย        7. นายทนงศักดิ์  สิงห์แก้ว 
     33. นายวิสุทธิ์  ยืนยงค์        8. นายทองสุข  นามมุงคุณ 
     34. นายสงบ  แสงเงิน        9. นายธนวรรธน์  ยมวัน 
     35. นายสนั่น  สร้อยสระคู      10. นายธนวัฒน์  ดิษฐบรรจง 
     36. นายสมชัย  พัฒนกุลเกียรติ      11. นายนิฤทธิ์  เกินกลาง 
     37. นายสมชาย  แจ้งจิตร์      12. นายบรรฑิตศักดิ์  แสงกลาง 
     38. นายสมชาย  หนแูพ      13. นายประนอม  ยุทธวงค์ 
     39. นายสมนึก  จวบบุญ      14. นายประวิทย์  ศิริอรรถ 
     40. นายสมพร  สุวรรณะ      15. นายประสิทธิ์  ศรีแก้ว 
     41. นายสฤษดิ์พงศ์  แซ่ซิ้ม      16. นายประหยัด  ปัญญาประดิษฐ 
     42. นายสานนท์  ทิ้งสุข      17. นายปองพล  แก้วปัญญา 
     43. นายส าเนียง  ดวงสุนทร      18. นายพงษ์วิบูลย์  กระจายศรี 
     44. นายส ารวย  ค่ายพรม      19. นายพนม  วัดมิ่งพะเนา 
     45. นายส าอางค์  ชุ่มขุนทด      20. นายพลอย  เดชประไพ 
     46. นายสุชาติ  รอญยุทธ      21. นายพิเชษฐ  ชุดสูงเนิน 
     47. นายสุวรรณ  เย็นศิริ      22. นายพิทักษ์พงษ์  อารีย์มิตร 
     48. นายอนงค์  จันไทย      23. นายไพรวัลย์  บัวศรี 
     49. นายอนันต์ชัย  ชูรัตน์      24. นายภูวนาจ  เชียรธนภูมิ 
     50. นายอภิชัย  ธุระเทศ      25. นายมนตรี  แสนต๊ะพันธ์ 

     . 



หน้า  ๓ 
     72. นางมาลัย  จันทรา      51. นายอาคม  มะโนหาญ 
     73. นางยุพิน  โตวิจักษณ์ชัยกุล      52. นายอารมณ์  เดิมพันธ์ 
     74. นางระพีพรรณ  พรหมบุ      53. นายอินทูล  อินต๊ะใจ 
     75. นางรัตน์ธิญา  สัจจา      54. นายเอกชัย  สระแก้ว 
     76. นางรัศมี  ศรีชะโร      55. นางกมลทิพย์  แสงกลาง 
     77. นางสาวร าพึง  จันทรมณี      56. นางกัลยรัตน์  ทับทิมศรี 
     78. นางรุ้งนภา  กุลวานิช      57. นางสาวขนิษฐา  วรมาลี 
     79. นางวรรณา  รัตนวิเศษ      58. นางสาวชนิดาภา  พลโต 
     80. นางวรรณา  รุ่งรัตนชวาลา      59. นางชะอ้อน  เวทมาหะ 
     81. นางวิไล  ทองวิเศษ      60. นางดรุณี  มิตรเปรียญ 
     82. นางสาวศศิภร  ห้องใส      61. นางสาวทัศนีย์วรรณ  บุญเรือง 
     83. นางสายพลอย  ชาวนาวิก      62. นางนภา  มหาสาโร 
     84. นางสุนันทา  วิเศษศรี      63. นางนันท์นภัส  เทพสุวรรณ 
     85. นางสุนีย์  ท่าหิน      64. นางนันทิรา  วงศ์ศร ี
     86. นางสุรีพร  ขจีรัตน์      65. นางปราณีต  แสงทอง 
     87. นางสุรีย์พร  เกิดโกสุม      66. นางสาวปิยภรณ์  เจริญผล 
     88. นางสาวอรพรรณ  สรณวรรณ์      67. นางผ่องศรี  อยู่ภักดี 
     89. นางอัจฉรา  ร าเพยพล      68. นางพนาวัลย์  อินทวงศ์ 
     90. นางอุบล  อินทร์ชุม      69. นางสาวมณีรัตน์  วุฒ ิ
     91. นางอุไร  โพธิ์ชัยเลิศ      70. นางสาวมยุรี  แก้วขวัญ 
     92. นางอุไร  อิ้มอนงค์      71. นางมาลัย  ควรฟุ้ง 

     . 



หน้า  ๔ 

ชั้นตรา เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
     26. นายแดง  ศรีค า        1. นายกมล  โพธิ์ทอง 
     27. นายทวิก  วงพิเดช        2. นายกอง  ขอดค า 
     28. นายทองดี  ชูชมงาม        3. นายกองเส่ง  รุ่งเรือง 
     29. นายทองโรจน์  ไชยรัตน์        4. นายเกลี้ยง  คลังกลาง 
     30. นายเทพพนม  บุบผาสุวรรณ์        5. นายเกษม  พูลภาพ 
     31. นายเทอดไทย  พรมชัย        6. นายเกษม  หินซุย 
     32. นายนพดล  อุดมศิลป์        7. นายเกษมสันต์  ตอพล 
     33. นายนพพร  รัตนวิเศษ        8. นายโกมล  สมมะลวน 
     34. นายน้อย  มีบุตรดี        9. นายไกรจิตร์  ชุมแสง 
     35. นายนาท  ดอกหว่านกลาง      10. นายเขียน  แก้วกงพาน 
     36. นายนาวิน  อารมย์      11. นายค าสอน  ทองดีวงษ์ 
     37. นายนิตย์  ราสูงเนิน      12. นายเงิน  นาคะหงษ์ 
     38. นายนิวัฒน์  ปักมาศ      13. นายจรัส  ขอดค า 
     39. นายบุญช่วย  จุมพล      14. นายจันเตีย  ฉลาดล้น 
     40. นายบุญชู  ชุมพงศ์      15. นายจันเพ็ง  รุ่งเรือง 
     41. นายบุญทรง  คล้ายอยู่      16. นายจ ารัส  โยธาดี 
     42. นายบุญธรรม  กังวาฬ      17. นายเจียร  พัฒนภากรณ์ 
     43. นายบุญเพชร  ภูพานรัตน์      18. นายเฉลย  ดวนโคกสูง 
     44. นายบุญฤทธิ์  อมรแก้ว      19. นายเฉลิมชัย  สุพรรณผิว 
     45. นายประดิษฐ  พรมหลาว      20. นายเฉลียง  บุญถึง 
     46. นายประทวน  เชิงดา      21. นายชัยวัฒน์  เผอืกผล 
     47. นายประทวน  เถื่อนขวัญ      22. นายเชาวลิต  หวงัดี 
     48. นายประพันธ์  ศรินทุ      23. นายณัฏฐพล  อมรแก้ว 
     49. นายประไพ  ปั้นรูป      24. นายดม  พงษ์ปลัด 
     50. นายประมวล  วิชาจารย์      25. นายแดง  นนท์ขุนทด 

     . 



หน้า  ๕ 
     76. นายพุทธา  สบายใจ      51. นายประยงค์  สลุงอยู่ 
     77. นายเพ็ง  คงศรี      52. นายประยงค์  สามเมือง 
     78. นายเพชร  หูตาชัย      53. นายประยูร  กันจะนา 
     79. นายเพียบ  นาคะหงษ์      54. นายประวิทย์  ประทุมทิพย์ 
     80. นายไพฑูรย์  ผลทอง      55. นายประเวศ  เย็นวัฒนา 
     81. นายไพทูรย์  แสนเมฆ      56. นายประสาท  ไชยวงศ์ 
     82. นายไพโรจน์  โขมพัตร      57. นายประสิทธิ์  ไชยวงศ์ 
     83. นายไพศาล  ต๊ะวัน      58. นายประสิทธิ์  ทิวคู่ 
     84. นายมงคล  ผ่อนตาม      59. นายประสิทธิ์  บัวเริง 
     85. นายไมตรี  วรรณวัติ      60. นายประสิทธิ์  พ่วงโสม 
     86. นายยรรยง  วรรณทอง      61. นายประสิทธิ์  วงษ์กาศ 
     87. นายยวน  โสภา      62. นายประสิทธิ์  สายค าพา 
     88. นายเริงฤทธิ์  อารีวงศ์      63. นายประเสริฐ  ไชยวงศ์ 
     89. นายเล็ก  อ้นคง      64. นายประหยัด  พันสีทา 
     90. นายเลิศศักดิ์  ทูลธรรม      65. นายปราโมทย์  ชุมวรรณ 
     91. นายเลียง  จันไตรรัตน์      66. นายปราโมทย์  ทิวกุลสัมพันธ์ 
     92. นายวรพล  จันทะเจียง      67. นายปรารมย์  ฉัตรดีนุ้ย 
     93. นายวันชัย  สาระทรัพย์      68. นายผล  บัวทิพย์ 
     94. นายวันนา  เหล็กมา      69. นายพงษ์พัฒน์  แสนเมฆ 
     95. นายวิจารณ์  แก้วคง      70. นายพงษ์ศักดิ์  ผลารักษ์ 
     96. นายวิจารย์  วิชัยดิษฐ      71. นายพนม  ธงกลาง 
     97. นายวิชาญ  ม้าหลวง      72. นายพะเนิน  กล่อมทอง 
     98. นายวิรัช  ชุมแสง      73. นายพันพิษ  บัวเคน 
     99. นายวิรัตน์  ค าพันธ์      74. นายพิชัย  อุทุม 
   100. นายวิลัย  ง่อยจันทร์      75. นายพิเรศ  ลัทธิวาจา 

    . 



หน้า  ๖ 
   126. นายสมพร  คงคูณ    101. นายวิไล  ผลทอง 
   127. นายสมพร  บุญผลึก    102. นายวีรศักดิ์  ช านาญเมือง 
   128. นายสมพร  มณีวงษ์    103. นายวีเรก  ทะตัน 
   129. นายสมศักดิ์  ค าโหลน    104. นายวุฒิศักดิ์  มลิวัลย์ 
   130. นายสมศักดิ์  ภูพานรัตน์    105. นายสงคราม  มะหิงษา 
   131. นายสมศักดิ์  สิงห์ทะเล    106. นายสงคราม  ลาสีทัด 
   132. นายสมสรร  พลชัย    107. นายสง่า  ผลจันทร์ 
   133. นายสมหวัง  ปั้นแก้ว    108. นายสถิตย์  เหล่าวอ 
   134. นายสายันต์  พลจันทึก    109. นายสท้าน  ตะกรุดแก้ว 
   135. นายส าราญ  คณารัตน์    110. นายสนธยา  แก้วสีหา 
   136. นายส าราญ  พิมพา    111. นายสนม  ต่วนฤทธิ์ 
   137. นายส าราญ  ศรีแก้ว    112. นายสนิท  ทรัพย์เงิน 
   138. นายสิทธิศักดิ์  มาดูฤกษ์    113. นายสมเกียรติ  กุลหอม 
   139. นายสุชาติ  พาราศรี    114. นายสมคิด  ชุมแสง 
   140. นายสุนทร  เจ็กภู่    115. นายสมคิด  เชื่องสูงเนิน 
   141. นายสุนทร  มานะท า    116. นายสมคิด  พันธุ์ทับทิม 
   142. นายสุนันท์  ตรีศรี    117. นายสมชาย  สุดสุข 
   143. นายสุพจน์  จีระจิตร    118. นายสมชาย  อุ่นเรือน 
   144. นายสุพัฒน์  พรหมแก้วกุล    119. นายสมเดช  พันธุ์จ ารัส 
   145. นายสุภณ  โสประโคน    120. นายสมนึก  นิตย์พนุช 
   146. นายสุภาพ  อดกล้า    121. นายสมบัติ  ชนะมาร 
   147. นายสุรพงษ์  ทองบัวร่วง    122. นายสมบูรณ์  พกกลาง 
   148. นายสุรพล  เพชรพงศ์    123. นายสมบูรณ์  พูลเพ่ิม 
   149. นายสุระชัย  ต่อชีพ    124. นายสมปอง  มั่นวงค์ 
   150. นายสุวิชศิษฐ์  แสงกลาง    125. นายสมพงษ์  พิมพ์ชาติ 

     . 



หน้า  ๗ 
   175. นางบุญจันทร์  หมั่นซ่อม    151. นายแสงกล้า  เถาวัลย์ราช 
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