
แบบ พร 3บัญชีรายช่ือพนักงานราชการผู้ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจําปี พ.ศ. 2558 

กรมปศุสัตว์ 

ช้ัน จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

       2. นายวสุวัฒน์  คงเมือง        1. นายชัยรัตน์  วรศรี 

จ.ช. 1 - 2 

บุรุษ 2 สตรี 0 
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กรมปศุสัตว์ 

ช้ัน จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

     26. นายไพรัช  ทองขัน        1. นายกฤษณ์  สอุีไร 

     27. นายไพรัช  ทุมชะ        2. นายกิตติธัช  แซ่วะ 

     28. ว่าที่ร้อยตรี มนต์ชัย  วรรณวิจิตร์        3. นายกู้เกียรติ  ขําขาว 

     29. นายมนูญ  กับปิยะ        4. นายโกมล  ถิ่นวงษ์ยอด 

     30. นายฤทธิพงษ์  สงัวิเศษ        5. นายจุฑา  ชูปู 

     31. นายวีรพล  เฉลยอาจ        6. นายฉัตรชัย  จนัทคัต 

     32. นายศรศักด์ิ  รักษาจิตร        7. นายชัชวาลย์  โรจนทรัพย์ 

     33. นายศักดา  ขําสวุรรณ        8. นายชัยวัฒน์  แนบสนิท 

     34. นายสมชาย  กลิน่พุฒ        9. นายณรงค์ศักด์ิ  จันเทวี 

     35. นายสมชาย  กองศิริเรือง      10. นายณัฐนันท์  ภัทรจริยานนท ์

     36. นายสราวุธ  ยศพังเทียม      11. นายทนงศักด์ิ  เกษมวราภรณ์ 

     37. นายสันติ  ช่ือจริง      12. นายทิวากร  จันทศิลา 

     38. นายสันติพงษ์  แสงไชย      13. นายธนาวัฒน์  พิมพ์เดช 

     39. นายสุขสันต์ิ  รจุวุิฒิ      14. นายธีระ  ศรีประสาท 

     40. นายสุธรรม  ทองพระพักตร์      15. นายนพดล  พรมรงค ์

     41. นายสุมิตร  พินเจริญ      16. นายปกเขต  ดิษศร ิ

     42. นายสุรกาญจน์  ขําช่ืน      17. นายปกรณ์  สุขสิน 

     43. นายสุวัชร์  ผ่องคณะ      18. นายประเทือง  โอภาษี 
     44. นายองอาจ  บุญบรรล ุ     19. นายประไพ  บุญล้ํา 

     45. นายอนันต์  สมยักุล      20. นายปิยฉัตร  ชมภูคํา 

     46. นายอนุชิต  เน้ือเย็น      21. นายพงศพัศ  พากุล 

     47. นายอัครพัจน์  บํารุงเวช      22. นายพรชัย  เจริญทรัพย์ 

     48. นายอัครินทร์  เจริญศิร ิ     23. นายพิเชษฐ์  ไทรเกตแก้ว 

     49. นายเอกพงษ์  เลื่องสีนิล      24. นายพิเชษฐ  สุขพัฒน์ 

     50. นางสาวกมลลักษณ์  เพ็งพรม      25. นายพิภพ  ทองน้อย 

จ.ม. 1 - 50 

บุรุษ 49 สตรี 1 

รับรองความถูกต้อง 
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     76. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภักดี      51. นางสาวกรรณิกา  คุณสมบัติ 

     77. นางสาวเฉลิมพร  ภุมมา      52. นางกรรณิการ์  โคตรุโร 

     78. นางสาวชนกพร  บุญศาสตร ์     53. นางกฤตลักษณ์  กรธนิกกุล 

     79. นางสาวชนันพัฒน์  สอนทรัพย์ดี      54. นางสาวกัญญานาถ  บุญช่ืน 

     80. นางสาวชนิดา  แก้วเกิดส ี     55. นางสาวกัญวัฒน์  แสนแก้ว 

     81. นางชนิตร์นันท์  สระทองหย่อม      56. นางสาวกาญจนา  สุพรรณ 

     82. นางชมจันทร์  พลภูเมือง      57. นางสาวกานต์ธิดา  สัจธรรม 

     83. นางสาวชิณาภา  บุญจงรักษ ์     58. นางสาวก่ิงกาญจน์  พันมะวงค ์

     84. นางสาวโชติรส  จินทะยะ      59. นางกิตติภรณ์  คงทองอ่อน 

     85. นางสาวญาฏิมา  อินธิรัตน์      60. นางสาวกิติลักษฌ์  ไม้เลี้ยง 

     86. นางสาวณฤชล  ศรีบัวลา      61. นางสาวกิมหล่าน  กระจ่างเปล่ง 

     87. นางสาวณัฐธิกา  รัตนพันธ์ุ      62. นางสาวเกศสุดา  รัศม ี

     88. นางสาวณิชาภัทร  เต็มปรีชา      63. นางสาวเกษแก้ว  ไกรเพ็ชร ์

     89. นางสาวณีรนุช  สว่างแก้ว      64. นางเกษดา  พันธ์จัน 

     90. นางสาวดวงรัตน์  ไกรกิจการ      65. นางสาวโกสุม  สินมณ ี

     91. นางสาวดาวใจ  หมีมา      66. นางขจีรัตน์  หงษาคํา 

     92. นางสาวทัศนันท์  วรรณสขุ      67. นางสาวคนึงนิจ  บุตรมหา 

     93. นางทัศนีย์  แซ่อุ้ย      68. นางสาวแคทรียา  ป้ันประสิทธ์ิ 

     94. นางทิพวัลย์  ศรวิีลัย      69. นางสาวจงกลนี  ชูศร ี

     95. นางสาวธนกฤตา  ประเสริฐลาภ      70. นางสาวจรรยา  สมานิตย์ 

     96. นางธมกร  ทองเหลือง      71. นางสาวจารุวรรณ  ภักม ี

     97. นางธัญพร  ทองแดง      72. นางจิตติมาภรณ์  ชุณหพันธ์ 

     98. นางสาวธันยกานต์  ธารีบุญ      73. นางจิตวัฒนา  พัฒนศิลป์ 

     99. นางสาวธันยาวดี  คําเภา      74. นางสาวจิรัฐยา  ย่ิงยง 

   100. นางสาวนงค์นุช  ประวัติศร ี     75. นางสาวจุฑามาศ  ป่ินภู่ 

จ.ม. 51 - 100 

บุรุษ 0 สตรี 50 

รับรองความถูกต้อง 
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   126. นางพิจิตรา  เดชสูงเนิน    101. นางสาวนรินทร์ธาร  มีท ี

   127. นางสาวพิชุตา  สามนจิตติ    102. นางนริศรา  ศรีปัดถา 

   128. นางสาวพิณสุดา  กลิ่นรอด    103. นางสาวนันทญา  ธัญญเจรญิ 

   129. นางสาวพิทยา  ขุนชิต    104. นางสาวนันทวรรณ  เอ้ียวสวัสด์ิโสภณ 

   130. นางพิมประไพ  พูลศร ี   105. นางสาวนัยนา  ราชมณ ี

   131. นางเพียงใจ  ม่วงศรี    106. นางสาวนัยนา  หัสสรังส ี

   132. นางสาวเพียงเพ็ญ  โกละกะ    107. นางสาวนํ้าทิพย์  พิศวงศ์ 
   133. นางสาวมัชนา  แก้วเหลี่ยม    108. นางนํ้าทิพย์  อินทร์เทียม 

   134. นางสาวมาดี  เจริญผล    109. นางสาวนํ้าผึ้ง  สงวนวงศ์ 
   135. นางสาวเยาวรักษณ์  ศรมีา    110. นางสาวนิตยา  ชูแก้ว 

   136. นางรติรัตน์  ครุฑดํา    111. นางสาวนิภาพร  วงษ์มณีไทย 

   137. นางสาวรถนรินทร์  บัวเงิน    112. นางสาวเนตรดาว  เยาวหล ี

   138. นางสาวรสรินทร์  ดอกดู่    113. นางสาวเนตรนภา  พรมคํา 

   139. นางสาวรังษิยา  คติการ    114. นางเนาวรัตน์  เพ็ญจันทร ์

   140. นางสาวรัชนก  ตองอ่อน    115. นางสาวบุญกอง  แดนเสนา 

   141. นางรัตนีย์  ทองทา    116. นางสาวบุษบากร  พันธ์นา 

   142. นางสาวรินดา  หลวงเพชร    117. นางสาวประภาพร  วรรณาเขียว 

   143. นางรุ้งนภา  การก่ิงไพร    118. นางสาวปรางค์ทอง  เล็กบาง 

   144. นางสาวรุ่งอรุณ  ยอดรัก    119. นางปิยวรรณ  อ่อนคํา 

   145. นางสาวรุจิรา  ลิม่อําไพอาภรณ์    120. นางสาวปิยากร  พันมะแพทย์ 

   146. นางสาวลัดดา  วงษ์จันทร ์   121. นางสาวเปียทิพย์  ยอดปรางค ์

   147. นางสาวลัดดาวรรณ  นิลมาศ    122. นางสาวพรรณรัตน์  รัตนพันธ์ุ 

   148. นางลัดดาวัลย์  โพธิพันธ์ุ    123. นางสาวพรวลี  วงศ์พ่ึงไพบูลย์ 

   149. นางสาวลําไพ  ขาวจัตุรัส    124. นางสาวพัชรินทร์  พูลกอง 

   150. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลินดา  พุทธศร ี   125. นางสาวพิกุล  จันทร์สา 

จ.ม. 101 - 150 

บุรุษ 0 สตรี 50 

รับรองความถูกต้อง 
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   176. นางสาวศิริรัตน์  เอ่ียมจํารัส    151. นางสาวลูกตาล  กุดนอก 

   177. นางศุภลักษณ์  โรจนทรัพย์    152. นางสาววนิชา  ลีพลงาม 

   178. นางสกุลนา  ท้ายรอด    153. นางสาววนิดา  เขมะนุเชษฐ ์

   179. นางสาวสนทยา  เอ่ียมหุ่น    154. นางสาววนิดา  ถลุงเรือง 

   180. นางสาวสออน  ฤทธ์ิจรูญ    155. นางสาววนิตา  ทองไพรวรรณ 

   181. นางสัญญาบัตร  วงษ์คํา    156. นางสาววรพรรณ  งานภิญโญ 

   182. นางสาวสายสุดา  พุทไธสง    157. นางสาววราพร  เน้ืออ่อน 

   183. นางสาวสาวิตรี  ล้านศรี    158. นางสาววลัยลักษณ์  รอดเพราะบุญ 

   184. นางสาวสาวิตรี  อินทร์อุดม    159. นางวไลลักษณ์  บัวเกตุ 

   185. นางสาวสิริกานต์  เยาว์นุ่น    160. นางสาววัชรี  สอาด 

   186. นางสาวสุณียลักษณ์  นวลนุช    161. นางสาววัชรีพร  อยู่ดี 

   187. นางสาวสุธาทิพย์  ภู่ระหงษ ์   162. นางสาววัชรีวรรณ  บํารุงเวช 

   188. นางสุพภี  นววงศกร    163. นางวันดี  กองนาค 

   189. นางสุพรรษา  ทองคํา    164. นางสาววันวิสาข์  สัตย์สมนึก 

   190. นางสาวสุพัฒตรา  คําแก้ว    165. นางวัลย์ลยา  ศรบุีรินทร ์

   191. นางสุภานิตย์  เหลืองอ่อน    166. นางสาววารี  สีหาชาติ 

   192. นางสาวสุภาพร  วงศ์หาญ    167. นางสาววาสนา  ตาลสุก 

   193. นางสุภาพรรณ  อ่ินคํา    168. นางสาววาสนา  ประดา 

   194. นางสาวสุภาภรณ์  ขจรภพ    169. นางสาววิมล  คําอินทร ์

   195. นางสุลารีวัน  แก้วสมศร ี   170. นางสาวศรีไพร  จันทนุรัตน์ 

   196. นางสาวสุวรรณา  ทองมณโท    171. นางสาวศรีไพร  เจียนพันธ์ 

   197. นางสาวเสาวนีย์  พงษ์ธนู    172. นางสาวศศิกานต์  วุฒิกานต์นนท ์

   198. นางสาวเสาวรี  สายยศ    173. นางศศิวิมล  สุขอนันต์ 

   199. นางสาวเสาวรี  อุดมพันธ์    174. นางสาวศิริธร  สระทองเบ้ีย 

   200. นางสาวโสภา  สิงคลีบุตร    175. นางสาวศิริพร  เหลือกงชัย 

จ.ม. 151 - 200 

บุรุษ 0 สตรี 50 

รับรองความถูกต้อง 
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   209. นางสาวอัญชลี  ตรีวีร์    201. นางโสภี  วัฒนะ 

   210. นางสาวอัมพร  คุม้สุข    202. นางหฤทัย  กิตติวโรดม 

   211. นางสาวอําภา  ธเนศวาณิชย์    203. นางสาวอภิญญา  สุระโส 

   212. นางสาวอินทิรา  น้อยแสง    204. นางสาวอมรรัตน์  ประทุมชาติ 

   213. นางสาวอิศราภรณ์  ตีทอง    205. นางอรนุช  ใจประเทือง 

   214. นางสาวอุทร  เบ้าช้างเผือก    206. นางสาวอรวรรณ  ตันเจริญ 

   215. นางสาวอุมาภรณ์  ยอดคํา    207. นางอรอนงค์  สุระภัคชโยดม 

   216. นางสาวอุไรวรรณ  ขลิบทอง    208. นางสาวอรุณรัตน์  แสนบุดดา 

จ.ม. 201 - 216 

บุรุษ 0 สตรี 16 

รับรองความถูกต้อง 
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กรมปศุสัตว์ 

ช้ัน เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 

     26. นายชัชวาลย์  ทองอนันต์        1. นายกมล  วงคก์า 

     27. นายชัยมงคล  วิเศษชู        2. นายกําธร  พรมโต 

     28. นายชัยรัตน์  ไพรเพชรศักด์ิ        3. นายกิติศักด์ิ  ชัยเจริญ 

     29. นายชัยวัฒน์  พิลึก        4. นายเกรียงไกร  หมู่เย็น 

     30. นายชาญชัย  ชาวอุบล        5. นายเกษม  ม่วงมิตร 

     31. นายชาญชัย  ศรสีวัสด์ิ        6. นายคณิต  สิทธิวงศ์ 
     32. นายชาญวิทย์  สมประศาสน์        7. นายคณิศร  สอนวันนา 

     33. นายชาตรี  ชาวอุบล        8. นายคํานึง  แป้นดวงเนตร 

     34. นายชํานาญยุทธ  ภูวิจิตร        9. นายคํารณ  คงตุก 

     35. นายชิณกร  อ่อนของพรม      10. นายจตุรงค์  สกุลมา 

     36. นายชิด  คชฤกษ ์     11. นายจรัส  ดวงแก้ว 

     37. นายชินกร  คําปาแฝง      12. นายจักรกฤษณ์  ทองปอ 

     38. นายชุมเนตร  สดรุกขา      13. นายจักรพงษ์  สาบุญมา 

     39. นายโชคอํานวย  โพธ์ิศร ี     14. นายจํารุณ  ประเสริฐมา 

     40. นายไชยเชษฐ์  ทองนาค      15. นายจําลอง  แก้วมรกฎ 

     41. นายไชยน้อย  แสงกล้า      16. นายจําลอง  ขยันเกษกรณ์ 

     42. นายณรงค์  ศรีเมือง      17. นายจิต  บ่อเตย 

     43. นายณัฐนันท์  พันแก่น      18. นายฉลาด  ป้ันแจ่ม 

     44. นายณัฐพงษ์  คาํพีระ      19. นายฉัตรชัย  ไชยวัฒน 

     45. นายณัฐพล  อวัยวานนท ์     20. นายเฉลิมชัย  พันธ์ุใหม ่

     46. นายดนร้อเสด  สันหมาน      21. นายชญานนท์  ป้องคํา 

     47. นายดนุพล  แก้วไทรฮุ่น      22. นายชนินทร์  อ้ิมแตง 

     48. นายดอเลาะ  รีสะอิ      23. นายชโลธร  ศรหีนารถ 

     49. นายดํารง  โคตรสีเขียว      24. นายชวลิต  นุนารถ 

     50. นายดํารงค์ชัย  ท้วมเทศ      25. นายชัช  วงค์ขัติย์ 

บ.ช. 1 - 50 

บุรุษ 50 สตรี 0 

รับรองความถูกต้อง 

                      . 
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     76. นายนิยม  ละเอียด      51. นายดํารงศักด์ิ  โพพินิจ 

     77. ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์  กมลมาลย์      52. นายดิลก  เปไทสง 

     78. นายนิรันดร์  โพธ์ิเงิน      53. นายดือรอนิง  รีสะอิ 

     79. นายนิวัตร  พรหมประเสริฐ      54. นายถวิล  ฟูเช้ือ 

     80. นายนุ  ปู่ตอง      55. นายถาวร  คําหงษ ์

     81. นายบุญเนา  ไชยแสนทา      56. นายทรงธรรม  สว่างนพ 

     82. นายบุญมี  แก้วกูล      57. นายทวีรัชต์  แฝงนาคํา 

     83. นายบุญเลิศ  คณูทวี      58. นายทศพร  ช่วยเกิด 

     84. นายบุญสง  หังษาบุตร      59. นายทองพูล  เคนมาตร 

     85. นายปกรณ์  น่ิมทัศนศิร ิ     60. นายทองสุข  ผลาชิต 

     86. นายประจวบ  สุขสําราญ      61. นายธนาพันธ์  จันทรารมย์ 

     87. นายประเชิญ  ปานแก้ว      62. นายธเนศ  ดําโต 

     88. นายประณต  พลเสน      63. นายธันวา  วงศ์เขียว 

     89. นายประดิษฐ์  ก้อนนาค      64. นายธานี  คงชาตร ี

     90. นายประดิษฐ์  พันเทศ      65. นายธีรเดช  พรมวังขวา 

     91. นายประดิษฐ์  ภาถีร ์     66. นายธีรสาร  อยู่คง 

     92. นายประถมชัย  ทองหวี      67. นายธีระ  ศรีสุวรรณ 

     93. นายประทวน  จนัทร์เกตุ      68. นายนพดล  พูลศักด์ิ 

     94. นายประทีป  ยศสมบัติ      69. นายนพดล  ภูมรินทร ์

     95. นายประเทือง  ปานชาติ      70. นายนพดล  อุณานันท ์

     96. นายประภาส  คงเจริญ      71. นายนเรศ  เขียวย่ิง 

     97. นายประมวล  นราพงษ์      72. นายนเรศร์  เกิดแก้ว 

     98. นายประวัต  อินสุธา      73. นายนิกร  ยงยศย่ิง 

     99. นายประสิทธ์ิ  ประโจทันตา      74. นายนิติดล  พูลเพ่ิม 

   100. นายประสิทธ์ิ  สะอาดนัก      75. นายนิพนธ์  ชูแสง 

บ.ช. 51 - 100 

บุรุษ 50 สตรี 0 

รับรองความถูกต้อง 

                      . 
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   126. นายพิพัฒน์  พุ่มนิคม    101. นายประสิทธ์ิ  เอ่ียมสะอาด 

   127. นายพิสิทธ์ิ  ประทีปคีร ี   102. นายประเสริฐ  ชูทอง 

   128. นายพ่ึงพบ  ดวงรัตน์    103. นายประเสริฐ  ย้ิมปาน 

   129. นายพุฒิชัย  แตงกวา    104. นายประเสริฐ  สมพะเนาว์ 

   130. นายพูนศักด์ิ  แสนนํ้าเที่ยง    105. นายประเสริฐ  สขุศร ี

   131. นายเพชร  กล่ํามาตย์    106. นายปริวุฒิ  อินทรสมบัติ 

   132. นายไพรสน  เรืองดํา    107. นายปรีชา  เจียนกลาง 

   133. นายไพรัช  เทียนน้อย    108. นายปรีชา  บุญม ี

   134. นายไพรัตน์  จันทร์ศร ี   109. นายปรีชา  ปรีนคร 

   135. นายไพโรจน์  สินเหลือ    110. นายปรุง  ลอยทบัเลิศ 

   136. นายภาคภูมิ  มณฑาทิพย์    111. นายปิยมินทร์  เจะ๊โซะ 

   137. นายภาณุวัฒน์  ซงัเพชรแก้ว    112. นายผ่อง  ตรีเพชร 

   138. นายภานุเดช  ติเอียดย่อ    113. นายเผ่าพันธ์ุ  เหล่าเที่ยง 

   139. นายภานุมาศ  สุรตัน์พราหมณ์    114. นายโผน  แก้วนิคม 

   140. นายภิญโญ  เหลอืงมณีเวชย์    115. นายพงค์พันธ์  จันแดง 

   141. นายภูวดล  สกุลกิตติมากร    116. นายพงค์พันธ์ุ  เจริญศร ี

   142. นายภูษิต  ชูเชิด    117. นายพณวัฒน์  บรรจงเลิศ 

   143. นายมงคลฤกษ์  คุณพระ    118. นายพรชัย  ชัยวรรณสิทธ์ิ 

   144. นายมนตรี  ธัญญา    119. นายพรชัย  ปัญใจ 

   145. นายมนัส  งาคม    120. นายพลกฤต  มหานาม 

   146. นายมนูญ  หนูจีนเส้ง    121. นายพิทยา  นรานุต 

   147. นายมานพ  แก้วย้อม    122. นายพิทยา  มหาวงศ์ 
   148. นายมานพ  ตรีแก้ว    123. นายพิทักษ์  พุทธหล้า 

   149. นายมานะ  น้อยอ่อน    124. นายพิทักษ์ชัย  มงัสุไร 

   150. นายยงยุทธ  ลึกควงษ์    125. นายพินิจ  นะลา 

บ.ช. 101 - 150 

บุรุษ 50 สตรี 0 

รับรองความถูกต้อง 

                      . 
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   176. นายวินัย  ศรีศร ี   151. นายยงยุทธ  สุทธิจินดา 

   177. นายวิราทร  สุวรรณเสน    152. นายยุทธ  ประสงค์ 
   178. นายวีรชัย  กาหมอ    153. นายรชต  ชัยศรีชุติชัย 

   179. นายวีรพันธ์  ผลดี    154. นายระยู  ทองชัด 

   180. นายวีรศักด์ิ  ศรียวง    155. นายฤทธิชัย  คุ้มฮะ 

   181. นายวีรสัณต์  ศรคีุณโน    156. นายลอง  วรกิจ 

   182. นายวีระ  แจ่มโถง    157. นายเลิด  เขียวเจริญ 

   183. นายวีระ  สิงหากุล    158. นายไล้  แป้นทอง 

   184. นายวีระชัย  ศรีน่ิม    159. นายวงษ์  ราดสง 

   185. นายวุฒิไกร  เฟ่ืองสุขไพบูลย์    160. นายวชิระ  รัตนพร 

   186. นายวุฒิพงษ์  กระทุ่มศร ี   161. นายวรเทพ  วีรานันต์ 

   187. นายวุฒิพงษ์  กระศิริ    162. นายวัชรพงษ์  เพชรชู 

   188. นายวุฒิพงษ์  หมืน่อภัย    163. นายวิชัย  จัตุรัส 

   189. นายศรศักด์ิ  เดชวัน    164. นายวิชัย  จันมูล 

   190. นายศราวุฒิ  เงินเย็น    165. นายวิชัย  ช่วยการ 

   191. นายศักด์ิชัย  ผนึกรัมย์    166. นายวิชัย  ปานเกิด 

   192. นายศักด์ิสกุล  อรณุรัมย์    167. นายวิชาญ  แก้วไพรชัด 

   193. นายศักด์ิสยาม  สหีะวงศ์    168. นายวิทยา  ไชยปัญญา 

   194. นายศักด์ิสิทธ์ิ  ภูจอมจิต    169. นายวิทยา  โต๊ะยีบอ 

   195. นายศักรินทร์  บุญม ี   170. นายวิทยา  ผะอบทอง 

   196. นายศิริวัฒน์  วงศิลา    171. นายวิทยา  พุทธหล้า 

   197. นายศึกษา  เขียววิชัย    172. นายวิน  ระโส 

   198. นายเศกสันต์  ทองกลัด    173. นายวินัย  ไชยวัง 

   199. นายสงบ  ภูมิขมเขตร    174. นายวินัย  ปริปุรณะ 

   200. นายสงวน  จันทรม์ูล    175. นายวินัย  เผือกสวุรรณ 

บ.ช. 151 - 200 

บุรุษ 50 สตรี 0 

รับรองความถูกต้อง 

                      . 
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   226. นายสมุทร  แก่นจันทร์หอม    201. นายสงวน  จุมรัมย์ 

   227. นายสรรเพชร  ศริิกุล    202. นายสน่ัน  เช้ืออินทร ์

   228. นายสรวง  หอมจันทร ์   203. นายสมเกียรติ  อ่อนสอาด 

   229. นายสรวิศ  อโศกะวัฒนะ    204. นายสมคิด  อยู่ศรี 
   230. นายสราวุธ  คุณเสน    205. นายสมจิตร  สังขโ์ชติ 

   231. นายสฤษด์ิ  ประจักษ ์   206. นายสมชาย  กลัดป้อม 

   232. นายสฤษด์ิ  สมศรี    207. นายสมชาย  สาโร 

   233. นายสว่าง  เพ่ิมชาติ    208. นายสมนึก  จิตตนันท ์

   234. นายสวาท  จันทวงค ์   209. นายสมนึก  ผลนิโครธ 

   235. นายสังเวียน  เพ่ิมชาติ    210. นายสมบัติ  จันทโชติ 

   236. นายสัญญา  ประสารทอง    211. นายสมบัติ  เช่ียวชาญ 

   237. นายสาญัณ  พัดวี    212. นายสมปอง  บัวสุวรรณ์ 

   238. นายสามัญ  ปรีชากุล    213. นายสมพงษ์  พัดศร ี

   239. นายสามารถ  ชูช่วย    214. นายสมพร  จันทร์อาหาร 

   240. นายสายฝน  ศรีจนัทึก    215. นายสมพร  ตาสี 
   241. นายสายลม  จันทขันธ์    216. นายสมพร  ราชโยธา 

   242. นายสําราญ  ไชยยา    217. นายสมภพ  ทองเต็ม 

   243. นายสิงห์  โงนมณ ี   218. นายสมเมต  รัตนโค้น 

   244. นายสิริชัยพงศ์  อรรครินทร ์   219. นายสมยศ  อินทร์ย้ิม 

   245. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณมาโจ    220. นายสมร  อ่อนซาผิว 

   246. นายสุขนิรัญ  เชิดกลิ่น    221. นายสมศักด์ิ  พัวพัน 

   247. นายสุชาติ  แก้วนอกเขา    222. นายสมศักด์ิ  เพียรกิจ 

   248. นายสุทธิศักด์ิ  บุทธยักษ ์   223. นายสมหมาย  พรหมสุข 

   249. นายสุเทียบ  แป้งหอม    224. นายสมัย  วันชาดา 

   250. นายสุธรรม  กันทะวัง    225. นายสมาน  สุริยะ 

บ.ช. 201 - 250 

บุรุษ 50 สตรี 0 

รับรองความถูกต้อง 

                      . 
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   276. นายอรรตเทพ  กันใจวิน    251. นายสุธี  ผลรอด 

   277. นายอรุณ  จําปาหอม    252. นายสุนทร  ลอยทับเลิศ 

   278. นายอรุณ  ช่วยพิทักษ ์   253. นายสุนทร  ศรีนาคนาวา 

   279. นายอะดือนาน  ตาเละ    254. นายสุพจน์  แก้วชาติ 

   280. นายอัคเดช  วีระพนธ์    255. นายสุพจน์  ทิพย์มาลา 

   281. นายอิทธิพัทธ์  ทมิสวาสด์ิ    256. นายสุพจน์  ภูธาตุเพชร 

   282. นายอินทร์  ปีทะ    257. นายสุรชัย  โชติก่ิง 

   283. นายอุดม  คําเงิน    258. นายสุรพล  พรรณรายน์ 

   284. นายอุดม  คําสงค ์   259. นายสุรพล  มณีมยั 

   285. นายอุทัย  ทองประดับ    260. นายสุรศักด์ิ  ปามาละ 

   286. นายอุทิศ  คําศร ี   261. นายสุริยะ  สําราญ 

   287. นายอุมณ  ชูทอง    262. นายสุริยัน  จิตตนันท์ 
   288. นายเอกพจน์  บาลีใหญ ่   263. นายเสถียร  แสงศรี 

   289. นายเอนก  บัวสิงคํา    264. นายเสวย  จาดอุไร 

   290. นางสาวกรรณิการ์  ธูปจันทร ์   265. นายแสง  จันทร์อาหาร 

   291. นางสาวกรุณา  ทพิย์คุณ    266. นายแสวง  ศรคีําม ี

   292. นางสาวกวิสรา  วรัทโชติ    267. นายโสภี  จันทร์อาหาร 

   293. นางกันยารัตน์  มณทา    268. นายไสว  เมืองจันทร์ 
   294. นางสาวกาญจนา  เอ่ียมประชาชอบ    269. นายอดิศักด์ิ  เนียมวัน 

   295. นางสาวก่ิงแก้ว  ไชยอ่อน    270. นายอดิศักด์ิ  สุขโต 

   296. นางสาวก่ิงแก้ว  เพ้ียนผล    271. นายอธิกานต์  เกตุแก้ว 

   297. นางสาวก่ิงประภา  ยงยอดยิ่ง    272. นายอนันต์  ไชยอินถา 

   298. นางสาวกุลธิดา  กังสดาลไพรัตน์    273. นายอนุชิต  แก้วไพรชัด 

   299. นางสาวเกศอรุณ  บุญพวง    274. นายอนุภาพ  บุญพระ 

   300. นางสาวเกศินีย์  เมืองเงิน    275. นายอภิรักษ์  เช้ือเถาว์ 

บ.ช. 251 - 300 

บุรุษ 39 สตรี 11 

รับรองความถูกต้อง 

                      . 
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   326. นางสาวทิวารัตน์  รักประยูร    301. นางสาวไกรศรี  ศรีลาวงศ ์

   327. นางสาวทุมมา  พรมมา    302. นางคําพ้ิน  ปานเกิด 

   328. นางสาวธนารัตน์  รื่นปราชญ ์   303. นางจงกล  นพรัตน์ 

   329. นางธัญชนก  เกิดศาสตร ์   304. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดาวยันต์ 

   330. นางสาวธิดารัตน์  บางเมือง    305. นางจันทิมา  ใหมปุ๋่ย 

   331. นางสาวธิติการ  คุชช่วง    306. นางจารุวรรณ  ทศันา 

   332. นางสาวนงลักษณ์  บํารุง    307. นางสาวจารุวรรณ  หนูชัยแก้ว 

   333. นางสาวนภสร  ขตัติยะวงศ์    308. นางจําเนียร  พุทธคุณ 

   334. นางสาวนวรัตน์  จันทร์หว่าง    309. นางสาวจิตติมา  อินทิพย์ 

   335. นางสาวนัฏฐิตา  ศรีบุรมย์    310. นางสาวจิรวรรณ  ชาวอบทม 

   336. นางสาวนารีนารถ  เฒ่าอุดม    311. นางสาวจิรา  วิลาทอง 

   337. นางนิภาพร  โพธิ    312. นางสาวจิราพร  วิเชียร 

   338. นางสาวนิภาพร  วงไชย    313. นางจิราพร  สุวรรณเสน 

   339. นางสาวนุดา  ดอนเพ็งไพร    314. นางจีรนันท์  นามทิพย์ 

   340. นางเนตรทราย  จันทร์เกตุ    315. นางจีราภรณ์  พาใจ 

   341. นางบัวกาย  สุทธิ    316. นางแจ่มจันทร ์ เงาเพ็ชร 

   342. นางสาวบุญเตือน  ศรีจันทร ์   317. นางชนิษฐา  ตาส ี

   343. นางบุญนํา  รวมทรัพย์    318. นางชรินทร  สุทธิ 

   344. นางบุญมี  สงสนธิ    319. นางช่อเอ้ือง  บุญม ี

   345. นางบุญเรือน  สุขบางนบ    320. นางสาวชัชระพี  สอนไวย ์

   346. นางสาวบุญแสง  เวดสันเทียะ    321. นางสาวชาลินี  ดีแปลง 

   347. นางเบ็ญจา  วรแสน    322. นางสาวชุติมา  จันทวาสน์ 

   348. นางสาวปทุมวัน  คงเอียด    323. นางสาวณิชา  วามือ 

   349. นางสาวประวีณา  พุ่มแก้ว    324. นางสาวตุ้ม  ศรีจนัทร ์

   350. นางสาวปรัศนีย์  ภาสดา    325. นางสาวทราวดี  สีละสัมปันโน 

บ.ช. 301 - 350 

บุรุษ 0 สตรี 50 

รับรองความถูกต้อง 
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   376. นางสาวยุคลธร  สุขเนียม    351. นางปราณี  รอดโพธ์ิทอง 

   377. นางสาวยุพา  ผาลิวงค ์   352. นางสาวปริณญาทิพย์  บุญเสรมิ 

   378. นางยุพิน  สําเภาทอง    353. นางปริมภร  เมืองพรม 

   379. นางสาวยุวดี  โพธิมณี    354. นางปริยากร  เย็นขัน 

   380. นางยุวดี  รันสันเทียะ    355. นางปารณีย์  เผ่าผาง 

   381. นางสาวรพีพรรณ  หอมหวล    356. นางสาวปิยพัชร์  แก้วเกษศรี 

   382. นางสาวรวยรินทร์  นาคประดิษฐ ์   357. นางปิยะฉัตร  ศิรมิาตย ์

   383. นางสาวรสสุคนธ์  ทองเอีย    358. นางผุสดี  พัฒน์เชียร 

   384. นางรัญจวน  สายแดง    359. นางพรนภา  พันชัย 

   385. นางสาวรัตนาภรณ์  อมรชาติ    360. นางพรพิมล  ศรหีาพัฒน์ 

   386. นางสาวราตรี  ปานะพงษ์    361. นางพรรณีย์  ทองอินต๊ะ 

   387. นางสาวรุ่งทิพย์  ขยันตรวจ    362. นางสาวพักชิรา  โคตรจันทร ์

   388. นางสาวรุ่งนภา  ไพเราะ    363. นางสาวพัทธ์ธีรา  สะสม 

   389. นางรุ่งลําไพ  วงษ์สระ    364. นางพาณี  อํายะธรรม 

   390. นางสาวเรณู  อิสาน    365. นางพิกุล  เทพรักษ์ 
   391. นางสาวเรวดี  รูปเศษ    366. นางสาวเพ็ชรัตน์  วงษ์บุญธรรม 

   392. นางสาวละออ  สุนสุข    367. นางสาวเพ็ญพักตร์  แจ่มแจ้ง 

   393. นางละออง  นิลสขุ    368. นางภัสดี  สุขบางนบ 

   394. นางลักขณาภรณ์  พลศรี    369. นางภิรมย์  ไชยอินถา 

   395. นางลําใย  ชาวอุบล    370. นางมณฑกาญจน์  หวนวงค ์

   396. นางสาววงเดือน  รัฐวร    371. นางมณฑา  กลั่นสกุล 

   397. นางสาววชิราวดี  ศรีเลิศ    372. นางมณีวรรณ  เคนมาตร 

   398. นางวรรณา  แก้วมรกฎ    373. นางสาวมนสิชา  บุตรโพธ์ิ 

   399. นางสาววรวรรณ  มั่งประยูร    374. นางมยุรี  จุมรัมย์ 

   400. นางวราภรณ์  โฆษิตพล    375. นางสาวมะลิ  เพชรภา 

บ.ช. 351 - 400 

บุรุษ 0 สตรี 50 

รับรองความถูกต้อง 
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   426. นางสําลี  ภูมิขมเขตร    401. นางสาววัฒนมน  สินธพานนท ์

   427. นางสาวสิริพร  ปานศิลา    402. นางวันเพ็ญ  พวงสําล ี

   428. นางสาวสิริลักษณ ์ สิงหะจูฑะ    403. นางสาววารี  ไหวดี 

   429. นางสาวสุกัญญา  กระจับเงิน    404. นางสาววาสนา  เพ็ญนวนสิน 

   430. นางสาวสุกัญญา  คําอ่อน    405. นางวาสนา  วีระสัย 

   431. นางสาวสุกานดา  อายุยืน    406. นางวิจิตรา  เสริมสุข 

   432. นางสุภาพัตร  อ่อนผิว    407. นางสาววิภวานี  รอดหลง 

   433. นางสุมาลี  ขวัญเสือ    408. นางวิรัตน์  ทัศนะ 

   434. นางสาวสุรีรัตน์  สมบูรณ์ศลิป์    409. นางสาววิลัย  เมน่เจริญ 

   435. นางสาวสุรีรัตน์  หน่ายมี    410. นางศรีสมร  อินทร์จันทร ์

   436. นางสุวจี  เถลิงศร ี   411. นางสาวศศิประภา  แก้วชาติ 

   437. นางสาวสุวรรณา  โต๊ะงาม    412. นางศิริพร  ปราบมนตร ี

   438. นางสุวิมล  บุญมสีง่า    413. นางสาวศิริพร  พุดชูช่ืน 

   439. นางเสาวนีย์  อารีรักษ ์   414. นางสาวศิริยาพร  บุญเกิด 

   440. นางสาวโสภา  จันทภาโส    415. นางสาวศิริรัตน์  หลักคํา 

   441. นางสาวโสภา  ชัยวงค์    416. นางศิริลักษณ์  อ่อนซาผิว 

   442. นางสาวโสภา  ถ้ําแก้ว    417. นางศิริวรรณ  ภูทองนาค 

   443. นางหงษาวดี  ผนึกรัมย์    418. นางศิวพร  ผลนิโครธ 

   444. นางสาวหทัยชนก  บุณยรัตน์    419. นางสาวสบาไพร  แสนวัง 

   445. นางสาวหน่ึงฤทัย  อารีย์มิตร    420. นางสาวสมจิตร  เสือเดช 

   446. นางสาวอนุศรา  มั่งสุวรรณ    421. นางสาวสมพร  ชุ่มกระโทก 

   447. นางอภิสรา  ศุภโสภณ    422. นางสมเพียร  สิงห์โต 

   448. นางอรณิชา  ผุดผอ่ง    423. นางสมัย  สีบุญ 

   449. นางสาวอรวรรณ  นพรัตน์    424. นางสาวสายนํ้าผึ้ง  ฉายาพัฒน์ 

   450. นางสาวอรุณรัศมี  มลูโมกข ์   425. นางสาวสายหยุด  ผิวทองอ่อน 

บ.ช. 401 - 450 

บุรุษ 0 สตรี 50 

รับรองความถูกต้อง 
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   456. นางสาวอิสสริยา  วงเชียงยืน    451. นางสาวอังคณารัตน์  ภูวงเรือง 

   457. นางอุทัย  ป้ันแจม่    452. นางสาวอัจฉรา  ม่วงสุข 

   458. นางอุบลรัตน์  ทองสา    453. นางอัจฉราพร  ป้ันนาค 

   459. นางอุไรวรรณ  ศรีจันทึก    454. นางสาวอัญชลี  ศรีจาง 

   460. นางสาวอุษา  เย่ียมมิ่ง    455. นางอารีย์  โพธิพันธ์ 

บ.ช. 451 - 460 

บุรุษ 0 สตรี 10 

รับรองความถูกต้อง 
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กรมปศุสัตว์ 

ช้ัน เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

     22. นายอ้าย  จองเจ้าวัว        1. นายกมล  ศรีแนน 

     23. นายอํานาจ  พวงแก้ว        2. นายการันต์  นวลพุฒ 

     24. นางกรกมล  เติมสุข        3. นายเจตติศักด์ิ  นาหลวง 

     25. นางสาวกรรณิศา  ตรีภักด์ิ        4. นายชัยมงคล  ถาปินตา 

     26. นางสาวจริยา  บ่อคํา        5. นายชูชัย  คุ้มโรย 

     27. นางสาวจารุณี  สังฆะฤกษ์        6. นายชูศักด์ิ  เพ็ชรอนันต์ 

     28. นางแตงอ่อน  ธัญญา        7. นายโชคอนันต์  จํารัสประเสรฐิ 

     29. นางสาวธัญญรัตน์  บุศดี        8. นายณัฐนนท์  สมน้อย 

     30. นางสาวนํ้าอ้อย  สําเภาทอง        9. นายณัฐพล  พลประจักษ ์

     31. นางสาวพรพิมล  อินทรพัต      10. นายดํารง  ธรรมลังกา 

     32. นางสาวพิมพิลาวรรณ  เงินสองส ี     11. นายทัณฑธร  แก้วพรม 

     33. นางสาวยุวรี  ฤทธิบาล      12. นายเทวฤทธ์ิ  หา้พุทธา 

     34. นางสาววราพร  เอนกเวียง      13. นายบุญเรือง  แก้วคํา 

     35. นางสาววัลลา  ภาคาทิน      14. นายพายุ  อ่อนศรีประไพ 

     36. นางสมเกียรติ  แสนพลเมือง      15. นายพินิจ  นุ่มเนตร 

     37. นางสรียา  จุมพลนิรมล      16. นายภัคสณยุทธ  สุภานันท ์

     38. นางสาลี่  วิชาธรณ ์     17. นายมานิช  จันทะนาม 

     39. นางสาวสุจิตรา  หมุดทอง      18. นายวัชรพงษ์  เมืองคําบุตร 

     40. นางสาวหทัยชนก  ฤทธ์ิดี      19. นายสมนึก  ทัศนะ 

     41. นางอัญชลี  เจรญิสุข      20. นายสุเทพ  สุม่รอด 

     42. นางอุลัยวรรณ  ขาวขันธ์      21. นายอภิชาติ  โพธ์ิดี 

บ.ม. 1 - 42 

บุรุษ 23 สตรี 19 

รับรองความถูกต้อง 
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