
 หนา   ๒๓ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ๑ นายชาลี  เรืองไทย 
 ๒ นายชุมเจตน  กาญจนเกษร 
 ๓ นายณรงค  แกวสาหลง 
 ๔ นายดนัยวิชญ  ศรีนงคนุช 
 ๕ นายธีรภัทร  พาหุมันโต 
 ๖ นายนิทัศน  ปญโญ 
 ๗ นายบุญหา  ศรีภูมิ 
 ๘ นายปนิธิ  เสมอวงษ 
 ๙ นายประสพ  พรหมมา 
 ๑๐ นายไพฑูรย  ยอดรองเมือง 
 ๑๑ นายภูศิษฏ  จารุพรสิน 
 ๑๒ นายลิขิต  แกวชฎา 
 ๑๓ นายวรวิทย  ภูอาจ 
 ๑๔ นายวสันต  นุยภิรมย 
 ๑๕ นายวิเชียร  เกงเขตวิทย 
 ๑๖ นายวิรัตน  ตูจันทึก 
 ๑๗ นายสมชาย  ศรีรุง 
 ๑๘ นายสมภพ  จงรวยทรัพย 
 ๑๙ นายสาธิต  ชนานพ 
 ๒๐ นายสุทีป  สุธาประดิษฐ 
 ๒๑ นายสุรพรรณ  สมบัติทอง 
 ๒๒ นายเสถียร  เขียนสาร 
 ๒๓ นายเสียง  ศักดิ์พิสิษฐ 
 ๒๔ นายอดิษฐ  อินทรสุวรรณ 
 ๒๕ นายโอภาส  คลายทรง 

 ๒๖ นางกัลยา  จิรวชิรศักดิ์ 
 ๒๗ นางจริยา  กรุณกิจ 
 ๒๘ นางจรูญรัตน  บัวลอย 
 ๒๙ นางจิรภาพัฒน  ฉัตรธนะสิรเวช 
 ๓๐ นางจิรลักษณ  จันทรอุดม 
 ๓๑ นางชาลิกา  ธัญธนาวุฒิ 
 ๓๒ นางสาวฐิตินาถ  เชาวฉลาด 
 ๓๓ นางณัฐพร  เรืองรอง 
 ๓๔ นางสาวดวงพร  กิจทวีประดิษฐ 
 ๓๕ นางสาวทัศนีย  เอี่ยมชุติกุลสินธุ 
 ๓๖ นางนลินี  อ่ําอิ่ม 
 ๓๗ นางนันทพร  พุมไสล 
 ๓๘ นางประนอม  แกวมณี 
 ๓๙ นางพนิตา  เลี้ยงพันธุ 
 ๔๐ นางพรทิพย  เวชทรัพย 
 ๔๑ นางพิมล  สมศิรวิรางกูล 
 ๔๒ นางภาวนา  ปานสมุทร 
 ๔๓ นางสาวรัชนี  เพชรสม 
 ๔๔ นางวลัยพร  พฤทธิพงศกุล 
 ๔๕ นางวันทนา  เสมอวงษ 
 ๔๖ นางสาววิมลรัตน  ปุรินทราภิบาล 
 ๔๗ นางสมใจ  แสงฮาด 
 ๔๘ นางสุดารัตน  กิมศิริ 
 ๔๙ นางสาวสุนี  ทุเรียนสุก 
 ๕๐ นางอุสุมา  ย่ิงยวด 



 หนา   ๒๔ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

กรมชลประทาน 

 ๑ นายกรุงศรี  สุจริตประกอบคา 

 ๒ นายกําจรเดช  สงใย 

 ๓ นายเกริกไกร  ศิริวัฒนกุล 

 ๔ นายโกวิทย  หัตถแพทย 

 ๕ นายคงศักดิ์  คงนันทะ 

 ๖ นายคณิต  สัตยซื่อ 

 ๗ นายคํานึง  คงรอด 

 ๘ นายคํานึง  ชูชาติ 

 ๙ นายจรัญ  ธุยะวัฒน 

 ๑๐ นายจรินทร  ผองใส 

 ๑๑ นายจักรี  ย่ิงเจริญ 

 ๑๒ นายจุนรัชต  วิวัฒนาพันธุ 

 ๑๓ นายเจียร  ขุนเศรษฐ 

 ๑๔ นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน 

 ๑๕ นายชยุต  ธรรมนิตยกุล 

 ๑๖ นายชัชชม  ชมประดิษฐ 

 ๑๗ นายชัชวาล  อองแจม 

 ๑๘ นายชัยโรจน  พฤฒาวงศ 

 ๑๙ นายชาญวิทย  กัณหะยุวะ 

 ๒๐ นายชานนท  เสือพิทักษ 

 ๒๑ นายชิตชนก  สมประเสริฐ 

 ๒๒ นายชีพ  ทีฆะภรณ 

 ๒๓ นายทินกร  สุทิน 

 ๒๔ นายธนะพงษ  ธํารงคเทพพิทักษ 

 ๒๕ นายธัญญา  ศิรวัชรินทร 

 ๒๖ นายธีทัต  สุขเกษม 

 ๒๗ นายธีรชาติ  พันธุหอม 

 ๒๘ นายธีระพงษ  ปากเมย 

 ๒๙ นายนิธินันท  คชทโรภาส 

 ๓๐ นายนิพนธ  ฟูศรี 

 ๓๑ นายนิมิตร  เมฆขาว 

 ๓๒ นายนิรันดร  สิงหสันติ 

 ๓๓ นายนิวัติ  คําแนน 

 ๓๔ นายนิเวศน  มานอย 

 ๓๕ นายเนรมิต  เทพนอก 

 ๓๖ นายบรรพต  โตพัฒนกุล 

 ๓๗ นายบัญชา  เทียนเงิน 

 ๓๘ นายบัญชา  เลิศกิจขจร 

 ๓๙ นายบุญสม  สาระ 

 ๔๐ นายประกอบ  ยนตอยู 

 ๔๑ นายประดิษฐ  เพ่ิมพูลสวัสดิ์ 

 ๔๒ นายประทุม  แตมแกว 

 ๔๓ นายประพันธ  สพเสถียร 

 ๔๔ นายประภาส  สมานทรัพย 

 ๔๕ นายประโยชน  โชคปลอดเคราะห 

 ๔๖ นายประวิณ  จาภา 

 ๔๗ นายประวิทย  ปานนาค 

 ๔๘ นายประเสริฐ  เล็กรุงเรืองกิจ 

 ๔๙ นายประหยัด  ผะแดนนอก 

 ๕๐ นายปราโมทย  ลิมปวิทยาธร 



 หนา   ๒๕ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑ นายปริญญา  กมลสินธุ 

 ๕๒ นายปยดุล  สุขโข 

 ๕๓ นายปยะ  อุยวัชรานนท 

 ๕๔ นายพงศธร  โกศลวดี 

 ๕๕ นายพงษศักดิ์  ประสงควรรณะ 

 ๕๖ นายพรชัย  แสงอังศุมาลี 

 ๕๗ นายพัฒนา  ตันติการพานิช 

 ๕๘ นายพัฒนา  วงศสมบูรณ 

 ๕๙ นายพัฒพงษ  เปรมศรี 

 ๖๐ นายไพรัช  ศุกรกมล 

 ๖๑ นายไพศาล  พงศนรภัทร 

 ๖๒ นายภูดิศ  ฤทธิ์สําเร็จ 

 ๖๓ นายภูเบศ  ฝอยทอง 

 ๖๔ นายภูวนาท  หอมระรื่น 

 ๖๕ นายมงคล  ทองจะโปะ 

 ๖๖ นายมนเทียร  ไอยสุวรรณ 

 ๖๗ นายมนูญ  สุขศิริพัฒน 

 ๖๘ นายรังสรรค  ศรีสุขวงศ 

 ๖๙ สิบเอก  รัชกฤช  วัฒนะชานนท 

 ๗๐ นายเริงชัย  รักอยู 

 ๗๑ นายละเอียด  โพธิ์คํา 

 ๗๒ นายลิขิต  คะโยธา 

 ๗๓ นายวรวุฒิ  อุตสาหพานิช 

 ๗๔ นายวัลลภ  จินรัตน 

 ๗๕ นายวิชัย  บินซําซี 

 ๗๖ นายวิชาญ  สุขเกื้อ 

 ๗๗ นายวิชิต  นุภักดิ์ 

 ๗๘ นายวินัย  แสงสวาง 

 ๗๙ นายวินัย  อุทัยแสน 

 ๘๐ นายวิวัฒนชัย  เหมสังวาลยกุล 

 ๘๑ นายวิสูตร  เทพโพธา 

 ๘๒ นายวีระ  หวังวรวงศ 

 ๘๓ นายวีระชัย  เหรียญเพ็ชรสุข 

 ๘๔ นายวีระศักดิ์  ปณฑะบุตร 

 ๘๕ นายวุฒิชัย  รักษาสุข 

 ๘๖ นายไวรุจน  เอี่ยมโอภาส 

 ๘๗ นายศักดิ์ศิริ  อยูสุข 

 ๘๘ นายศุภชัย  มโนการ 

 ๘๙ นายสนุน  ยอดดําเนิน 

 ๙๐ นายสมควร  บริสุทธิ์ 

 ๙๑ นายสมคิด  หลาสกุล 

 ๙๒ นายสมเจต  พานทอง 

 ๙๓ นายสมเจตน  มลิวัลย 

 ๙๔ นายสมใจ  อินทรพยุง 

 ๙๕ นายสมชาติ  มากเพ็ง 

 ๙๖ นายสมชาย  อินทรเหยี่ยว 

 ๙๗ นายสมปอง  ฉ่ํากระมล 

 ๙๘ นายสมพร  ภูศิริ 

 ๙๙ นายสมศักดิ์  ทองสิมา 

 ๑๐๐ นายสมศักดิ์  พวงศรี 

 ๑๐๑ นายสมศักดิ์  ศรีจันทร 

 ๑๐๒ นายสมสุข  ทิพยมณี 



 หนา   ๒๖ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๓ นายสมหมาย  ชางพันธุ 

 ๑๐๔ นายสรรค  คลายสุบรรณ 

 ๑๐๕ นายสฤษดิ์ศักดิ์  สุรัติธรรม 

 ๑๐๖ นายสหะ  อังสนันทสุข 

 ๑๐๗ นายสาธิต  มณีผาย 

 ๑๐๘ นายสายชล  เกตุเพชร 

 ๑๐๙ นายสิทธิชัย  มุงสังเกตุ 

 ๑๑๐ นายสิทธิพงษ  กระทอง 

 ๑๑๑ นายสิทธิ์  ศรีริภาพ 

 ๑๑๒ นายสุชาติ  อินทรปรุง 

 ๑๑๓ นายสุชิน  ชลอศรีทอง 

 ๑๑๔ นายสุดชาย  พรหมมลมาศ 

 ๑๑๕ นายสุทธิชัย  ไพรสันต 

 ๑๑๖ นายสุทัศน  สุวัจนพรพงศ 

 ๑๑๗ นายสุนทร  มาคง 

 ๑๑๘ นายสุภฤกษ  เหรียญบุบผา 

 ๑๑๙ นายสุรเชษฎ  จิตธรรม 

 ๑๒๐ นายสุรศักดิ์  แผวชมภู 

 ๑๒๑ นายสุวรรณ  มณีกนกสกุล 

 ๑๒๒ นายเสนห  เขียวภักดี 

 ๑๒๓ นายเสร ี ศิริภิบาล 

 ๑๒๔ นายโสภณ  จารุจารีต 

 ๑๒๕ นายโสภิญญา  เกิดสกุล 

 ๑๒๖ นายอนุรักษ  ดอกรักกลาง 

 ๑๒๗ นายอนุรักษ  มุสิกสวัสดิ์ 

 ๑๒๘ นายอรรถพร  ปญญาโฉม 

 ๑๒๙ นายอัศวิน  โรจนะ 

 ๑๓๐ นายอารมณ  คงเกษม 

 ๑๓๑ นายอิทธิพล  สุขสุมิตร 

 ๑๓๒ นายอิสระ  อนุกูล 

 ๑๓๓ นางกฤษณา  มงคลหัตถ ี

 ๑๓๔ นางกัญญา  แกวเกิน 

 ๑๓๕ นางกาหลง  ชวยชู 

 ๑๓๖ นางเครือวัลย  เจริญศรี 

 ๑๓๗ นางจันทรสมร  ไวโหมง 

 ๑๓๘ นางจําเนียร  ชื่นเผือก 

 ๑๓๙ นางสาวจิดาภา  ชีวะกุล 

 ๑๔๐ นางดวงใจ  บุญล้ําเลิศ 

 ๑๔๑ นางสาวดารณี  ขุนภักดี 

 ๑๔๒ นางทิพยวรรณ  ภูพูลเพียร 

 ๑๔๓ นางสาวธนพร  สอนประสิทธิ์ 

 ๑๔๔ นางน้ําทิพย  เฉลิมกิจ 

 ๑๔๕ นางนิสา  รักษาทรัพย 

 ๑๔๖ นางสาวบงกช  ปนแกว 

 ๑๔๗ นางประภา  ชัยเพชร 

 ๑๔๘ นางประยูร  รัตนพงศ 

 ๑๔๙ นางปรัศนา  หอมระรื่น 

 ๑๕๐ นางปรารถนา  เหรียญวิลาศ 

 ๑๕๑ นางสาวปรินทร  โคบุตรี 

 ๑๕๒ นางปยะพร  ชัยเนตร 

 ๑๕๓ นางผุสดี  มาเห็ม 

 ๑๕๔ นางพงษลัดดา  ประทุมแกว 



 หนา   ๒๗ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕๕ นางสาวพรทิพย  จิรวิภาส 

 ๑๕๖ นางพรนิภา  ดามาพงษ 

 ๑๕๗ นางพัทธธีรา  รังสิจิรโรจน 

 ๑๕๘ นางพาณิพร  เต็งมณี 

 ๑๕๙ นางมาณวิกา  วรรณอาภา 

 ๑๖๐ นางรัตนา  เกิดอ่ํา 

 ๑๖๑ นางลูกคิด  สนสงเพ็ชร 

 ๑๖๒ นางวรรณวิมล  คงมีบุญ 

 ๑๖๓ นางสาววัลลภา  เกิดวัฒนธรรม 

 ๑๖๔ นางศิวพร  ภมรประวัติ 

 ๑๖๕ นางสมพร  ต้ังพานิชวงศ 

 ๑๖๖ นางสมหมาย  เจาลา 

 ๑๖๗ นางสายพิณ  ภิรมยปน 

 ๑๖๘ นางสาวิตรี  รัตนวงศา 

 ๑๖๙ นางสิริพร  จักกายวรรธนะ 

 ๑๗๐ นางสุดา  พุมพวง 

 ๑๗๑ นางสุพีร  อาจวงษ 

 ๑๗๒ นางสุภัชชา  ญาณพันธุ 

 ๑๗๓ นางสุภาภรณ  ชลพิทักษวงศ 

 ๑๗๔ นางสาวสุภาวดี  ดารารุจา 

 ๑๗๕ นางสุมาลี  กลัดอ่ํา 

 ๑๗๖ นางสุวรรณา  มณีเนียม 

 ๑๗๗ นางสาวสุวรรณี  ตีรวัฒนประภา 

 ๑๗๘ นางอนงค  นาคสุข 

 ๑๗๙ นางสาวอัมพร  จําปาเรือง 

 ๑๘๐ นางอารีย  ฉ่ําตากอง 

 ๑๘๑ นางสาวอุไรรัตน  จงกองเกียรติ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 ๑ นายณัฐพงษ  พีระเกียรติขจร 

 ๒ นายเทิดศักดิ์  สมบัติเปยม 

 ๓ นายวิทยา  ขุนตางตา 

 ๔ นายวิวัฒน  มิ่งศรีเปรม 

 ๕ นายสุเทพ  ทองบานบอ 

 ๖ นายเอี่ยม  จันทเทวนุมาส 

 ๗ นางกัญญาวรรณ  คําภา 

 ๘ นางเกศรา  ยลพัธน 

 ๙ นางชลีพร  ประสงคธรรม 

 ๑๐ นางสาวฐิวรรณภรณ  ศรีประดษิฐกุล 

 ๑๑ นางณัฐฎาพรรณ  กําปนันท 

 ๑๒ นางณิชาปวีณ  มงคลทรง 

 ๑๓ นางสาวทัศนีย  วุฒิคงศิริกูล 

 ๑๔ นางเทียมใจ  ทรายคํา 

 ๑๕ นางธนวรรณ  แนวชาลี 

 ๑๖ นางสาวธนาภา  พรรณารุโณทัย 

 ๑๗ นางนงลักษณ  ดํารงศิริ 

 ๑๘ นางสาวนิจติยา  เจริญพงษสกุล 

 ๑๙ นางสาวนิภา  ภคธีรเธียร 

 ๒๐ นางสาวนิรมล  แสงทอง 



 หนา   ๒๘ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๑ นางสาวนิศากร  ศักดิ์สิทธิกร 

 ๒๒ นางบวรลักษณ  เทพนุรักษ 

 ๒๓ นางประไพพรรณ  ไตรยศ 

 ๒๔ นางผองศรี  กระเทศ 

 ๒๕ นางผานิต  เกษเกษา 

 ๒๖ นางพรทิพย  บุญมณี 

 ๒๗ นางสาวพรพรรณ  บุสสา 

 ๒๘ นางสาวพัชราภรณ  วิจิตรรัตน 

 ๒๙ นางสาวพัฒนาภรณ  ศรันยานนท 

 ๓๐ นางไพเราะ  ประสมศรี 

 ๓๑ นางภัทราพร  ต้ังพัชรวงศ 

 ๓๒ นางสาวรัชนี  วิชชุลดา 

 ๓๓ นางสาวละไม  สืบเชาวสิริกุล 

 ๓๔ นางละออง  พุทธเสน 

 ๓๕ นางสาววนิดา  ฉาบนาค 

 ๓๖ นางวัชรี  วัชระสีมานันท 

 ๓๗ นางสาววัฒนาวดี  หัสดินทร  ณ  อยุธยา 

 ๓๘ นางวิภวานี  จารุวงศ 

 ๓๙ นางสาววิภา  เจริญศิริสุนทร 

 ๔๐ นางสาววิมล  คีรีรัตน 

 ๔๑ นางสาววิมล  คณุวุฒิคุณากร 

 ๔๒ นางสาววิลาวัณย  ยมาภัย 

 ๔๓ นางวีณรินทร  คําจันทรดี 

 ๔๔ นางศตพร  พรหมทอง 

 ๔๕ นางศิริพร  สิงหรัตน 

 ๔๖ นางสาวสมสุนี  แตงไทย 

 ๔๗ นางสําอางค  หมอนสุวรรณ 

 ๔๘ นางสาวสิริภาณีย  นิยมสันติสุข 

 ๔๙ นางสาวสิริวรรณ  คูหาสวัสดิ์ 

 ๕๐ นางสุชาดา  ชูพันธ 

 ๕๑ นางสุทิศา  วิเศษ 

 ๕๒ นางสาวสุพร  ถิรธํารง 

 ๕๓ นางสาวสุภาพรรณ  กาลัญญ 

 ๕๔ นางสาวอัคริสรา  ปานประสิทธิ์ 

 ๕๕ นางสาวอัจจิมา  พิณแชม 

 ๕๖ นางอัจฉรา  ผลโพธิ์ 

 ๕๗ นางสาวอัญชลี  เมฆเกษม 

 ๕๘ นางอารี  เขียวพิมล 

 ๕๙ นางอุบล  บัวสมุย 

กรมประมง 

 ๑ สิบเอก  กําพล  ใจจันทร 

 ๒ นายกิตติพงษ  ชนะไพริน 

 ๓ นายเกรียงศักดิ์  เผด็จภัย 

 ๔ พันจาโท  ไกรเลิศ  วงษนอย 

 ๕ นายควรคิด  รัตนรักษ 

 ๖ นายชาติ  เพ็ชรออน 

 ๗ นายทวีวัฒน  หลงขาว 

 ๘ นายเทพสันต  คชนิล 



 หนา   ๒๙ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙ นายธงชัยยศ  ปางจุติ 

 ๑๐ นายธรรมศักดิ์  เวียงวีระชาติ 

 ๑๑ นายธวัช  ศรีวีระชัย 

 ๑๒ นายนิรันดร  แกวกาหลง 

 ๑๓ นายนิวัติ  โคตรบรรเทา 

 ๑๔ นายบัญญัติ  ปยะนันท 

 ๑๕ นายบุญสง  ศิริมา 

 ๑๖ นายประสาท  วงษทองคํา 

 ๑๗ นายประหยัด  ภูพันสาย 

 ๑๘ นายปรีชา  ดวงแกว 

 ๑๙ นาวาโท  พรชัย  สิงหบุญ  ร.น. 

 ๒๐ นายพรชัย  สุขเรือง 

 ๒๑ นายพรศักดิ์  ศักดิ์ธานี 

 ๒๒ นายพินิจ  บุญลอย 

 ๒๓ นายพีระพงศ  บุญพรอง 

 ๒๔ นายภูธิป  รุจิเวชวงษ 

 ๒๕ นายมนตรี  ชนะรัตน 

 ๒๖ นายมนูญ  ตันติกุล 

 ๒๗ นายมานพ  วัฒนแยม 

 ๒๘ นายมานพ  สรอยเกียว 

 ๒๙ นายยศธร  ชาลีวัลย 

 ๓๐ นายยอดรักษ  ปลอดออน 

 ๓๑ นายรังสิไชย  ทับแกว 

 ๓๒ นายเรวัตร  เปรมปยะวัฒน 

 ๓๓ นายวันชาติ  ใจมณี 

 ๓๔ นายศิลปชัย  อุชุภาพ 

 ๓๕ นายศุภกร  นามวิจิตร 

 ๓๖ นายสงกรานต  แสงจันทร 

 ๓๗ พันจาเอก  สมคิด  อุทุมโภค 

 ๓๘ นายสมเดช  ปลองพันธุ 

 ๓๙ นายสมบัติ  สมพงษ 

 ๔๐ นายสมบูรณ  โพธิกะ 

 ๔๑ นายสมพงษ  กลิ่นรัตน 

 ๔๒ นายสมพล  เจริญผล 

 ๔๓ นายสมโภชน  กลัดวัง 

 ๔๔ นายสมโภชน  อินทรบํารุง 

 ๔๕ นายสรรเสริญ  ชอเจี้ยง 

 ๔๖ นายสลินทร  เพชรทอง 

 ๔๗ นายสามารถ  สุดสงวนเกียรติ 

 ๔๘ นายสํารวย  ชมพุฒ 

 ๔๙ นายสุชาติ  พิลาเดช 

 ๕๐ นายสุภกิจ  เหรียญกิจการ 

 ๕๑ นายสุมล  พินพังงา 

 ๕๒ นายสุเมธ  ธีรธาดา 

 ๕๓ นายสุรินทร  ไกรพานิช 

 ๕๔ นายสุรีย  สิงหสถิตย 

 ๕๕ นายสุวัฒน  เวียงเกตุ 

 ๕๖ นายอดุลย  กาเตะ 

 ๕๗ นายอนุรักษ  กิจเพิ่มเกียรติ 

 ๕๘ นายอภินันท  รวิยะวงศ 

 ๕๙ นายอมร  สัมมา 

 ๖๐ นายอํานาจ  หนูทอง 



 หนา   ๓๐ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๑ นายอิทธิพล  ขวาไทย 

 ๖๒ นายอุดม  บุญชุม 

 ๖๓ นายอุดมชัย  อาภากุลอนุ 

 ๖๔ นายอุทัย  รักษาพล 

 ๖๕ นายอุทิศ  โชติธรรมโม 

 ๖๖ นางสาวกัณกาญจน  ดอนละไพร 

 ๖๗ นางจันทรเที่ยง  จันปาลี 

 ๖๘ นางสาวจารุรินทร  กุลทนันท 

 ๖๙ นางสาวจิราพร  เกษรจันทร 

 ๗๐ นางดวงใจ  เอี่ยมสําอางค 

 ๗๑ นางสาวดาเรศ  รุงสฤษศักดิ์ 

 ๗๒ นางทัศนีย  วัชรกรโยธิน 

 ๗๓ นางสาวธัญภัสสร  ขจรกลิ่นมาลา 

 ๗๔ นางนพภา  ชอเจี้ยง 

 ๗๕ นางนภาพร  เณรแกว 

 ๗๖ นางนวลสวาท  เย็นรักษา 

 ๗๗ นางนิรันดร  บุญมี 

 ๗๘ นางปรานอม  ปนสีทอง 

 ๗๙ นางสาวพิน  พลไชย 

 ๘๐ นางสาวเพียงใจ  แกวจรูญ 

 ๘๑ นางมยุรีย  สุนทรธรรม 

 ๘๒ นางสาวรจิต  จาละ 

 ๘๓ นางระวิพันธุ  สุขเกษม 

 ๘๔ นางรัชนี  ชมภูนิช 

 ๘๕ นางสาวรัชนีวรรณ  ทรัพยประสงค 

 ๘๖ นางสาวราณี  พูลเสน 

 ๘๗ นางศิริจันทร  แยมแสน 

 ๘๘ นางสาวสมพิศ  โชติภาภรณ 

 ๘๙ นางสําเนียง  ศรีระแกว 

 ๙๐ นางสุดาวรรณ  ศรีสมชัย 

 ๙๑ นางสุพัตรา  แกลวกสิกิจ 

 ๙๒ นางสาวอังสุมา  สุวรรณะ 

 ๙๓ นางอําพันธ  วงศอารีราษฎร 

กรมปศุสัตว 

 ๑ นายกริช  พ่ึงไพฑูรย 

 ๒ นายกฤษฎากร  ปาวงศ 

 ๓ นายกฤษณ  บุญพิทักษ 

 ๔ นายกลาหาญ  ศรีทองทวม 

 ๕ นายกษิดิศ  ทิตยสีแสง 

 ๖ นายกัลย  สัตตานุสรณ 

 ๗ นายกาณต  กีเนีย 

 ๘ นายการียา  คอมา 

 ๙ นายกําจร  คํามณี 

 ๑๐ นายกิตติ  บัวแสงใส 

 ๑๑ นายกิตตภิพ  บุญโสดากร 

 ๑๒ นายกิติพงศ  ศิริสุทธานันท 

 ๑๓ นายกีรติ  ธิแจ 

 ๑๔ นายเกชา  พวงพุก 



 หนา   ๓๑ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕ นายเกรียงไกร  จิตตบุญ 

 ๑๖ นายโกศล  รักษารมย 

 ๑๗ นายคนึง  เลียบภูเขียว 

 ๑๘ นายจตุพร  อินทแพทย 

 ๑๙ นายจตุรงค  จริยะนรวิชช 

 ๒๐ นายจตุรงค  เหลือจอย 

 ๒๑ นายจํารัส  เขงวา 

 ๒๒ นายจิรนิติ  วงษคําหาญ 

 ๒๓ นายจิระศักดิ์  จันทรบัว 

 ๒๔ นายจิรายุ  นิรนัดรวิโรจน 

 ๒๕ นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศโสภณ 

 ๒๖ นายเจษฎา  องอาจ 

 ๒๗ นายชนะชัย  กลองแกว 

 ๒๘ นายชัชวาล  ประเสริฐ 

 ๒๙ นายชัชวาลย  อนาวงศ 

 ๓๐ นายชัยวุฒิ  อักษรรัตน 

 ๓๑ นายชํานาญ  เวชกามา 

 ๓๒ นายชูเกียรติ  พาณิชยศะศิลวัฒน 

 ๓๓ นายเชาวลิตร  ฤทธิสุทธิ์ 

 ๓๔ นายเชื่อม  อุตะโม 

 ๓๕ นายโชตินรินทร  อิสระภาพตระกูล 

 ๓๖ นายญาณเวทย  รณภูมิ 

 ๓๗ นายณฐรัช  ประวาสุข 

 ๓๘ นายณรงค  เพชรล้ํา 

 ๓๙ นายณรงค  มวงไหมทอง 

 ๔๐ นายดุษฎี  สินสืบผล 

 ๔๑ นายทรงชัย  ไตรรัตนเจริญชัย 

 ๔๒ นายทรงชัย  พูนพิพัฒนาการ 

 ๔๓ นายทรงพล  สันติสุขไพศาล 

 ๔๔ นายทวนชัย  อินทรจันทร 

 ๔๕ นายทวีสิทธิ์  ศรีสุริยชัย 

 ๔๖ นายเทวิน  แสวงสิน 

 ๔๗ นายเทอดพงษ  วิริยานุชิต 

 ๔๘ นายธงชัย  ชุมอภัย 

 ๔๙ นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์ 

 ๕๐ นายธรรมศักดิ์  ธรรมเนียม 

 ๕๑ นายธาตรี  จันทรขํา 

 ๕๒ นายธานินทร  จุฑาทิพยชาติกุล 

 ๕๓ นายธานี  กลิ่นจันทรหอม 

 ๕๔ นายธานี  กองออน 

 ๕๕ นายธีรวงศ  ปอตา 

 ๕๖ นายธีระศักดิ์  สอนออน 

 ๕๗ นายนพดล  สอนบุญชู 

 ๕๘ นายนภดล  ดาวกระจาง 

 ๕๙ นายนรินทร  สหสันติเวช 

 ๖๐ นายนฤมิตร  แสงนวล 

 ๖๑ นายนวฤทธิ์  ศิริหลา 

 ๖๒ นายนาวา  อักษร 

 ๖๓ นายนําพล  นูโพนทอง 

 ๖๔ นายนิคม  จันทรเมือง 



 หนา   ๓๒ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๕ นายนิตย  สุเต็ม 

 ๖๖ นายนิยม  ดาวศรี 

 ๖๗ นายนิรันดร  ซาเกิม 

 ๖๘ นายนิรันดร  ภูมิเรือง 

 ๖๙ นายนิรันดร  ศิวิลัย 

 ๗๐ นายบรรณวรรษ  แสนทวีสุข 

 ๗๑ นายบัญชา  ตังควณิชย 

 ๗๒ นายบุญคิม หลิมศิวิไล 

 ๗๓ นายบุญธรรม  เนาวสูงเนิน 

 ๗๔ นายบุญภาพ  ยองลั่น 

 ๗๕ นายปกปอง  แนบเกษร 

 ๗๖ นายปฏิวัติ  คุณดิลกพจน 

 ๗๗ นายประกอบ  ศอศันสนีย 

 ๗๘ นายประทีป  ทองชุม 

 ๗๙ นายประสพโชค  เสวกพันธุ 

 ๘๐ นายประสาท  กุณนะ 

 ๘๑ นายประสาน  สีตลรัศมี 

 ๘๒ นายประเสริฐ  บุญพิมพ 

 ๘๓ นายประเสริฐ  ผาลา 

 ๘๔ นายประเสริฐ  ลี้ประเสริฐ 

 ๘๕ นายประเสริฐ  วุฒิสารคุณ 

 ๘๖ นายปรัชญา  สมบูรณ 

 ๘๗ นายปริญญาศักดิ์  หลังยาหนาย 

 ๘๘ นายปรีชา  พิมพาภรณ 

 ๘๙ นายปญญา  แดงสีพลอย 

 ๙๐ นายปญญา  มูลคํากาเจริญ 

 ๙๑ นายปยะศักดิ์  โกมลศรี 

 ๙๒ นายผดุงศักดิ์  แดงดอมยุทธ 

 ๙๓ นายไผท  รักวิชา 

 ๙๔ นายพงศภรณ  บุญชิต 

 ๙๕ นายพงษพันธุ  จันทรศรีวงศ 

 ๙๖ นายพยุงศักดิ์  แสงทอง 

 ๙๗ นายพรภิรมย  ฟุงตระกูล 

 ๙๘ นายพรรณเลิศ  ศิริปาลกะ 

 ๙๙ นายพรหมชาติ  ดํารงโภวรรณ 

 ๑๐๐ นายพศวัต  อินทรกลอย 

 ๑๐๑ นายพินิจ  จตุรโกมล 

 ๑๐๒ นายพิสิษฐ  ณ  นครพนม 

 ๑๐๓ นายพิอินทร  กานา 

 ๑๐๔ นายพุฒิพงค  ขุนเงิน 

 ๑๐๕ นายพุธคุณ  เตชะวัฒนาบวร 

 ๑๐๖ นายพูลสวัสดิ์  วีระพันธุพิสิษฐ 

 ๑๐๗ นายไพบูลย  ศรีสิทธิยานนท 

 ๑๐๘ นายไพรัช  เอี่ยมทอง 

 ๑๐๙ นายไพโรจน  เฮงแสงชัย 

 ๑๑๐ นายภาณุ  จินตานนท 

 ๑๑๑ นายภิญโญ  ทองบุญ 

 ๑๑๒ นายภูศิตย  คะเณย 

 ๑๑๓ นายมงคล  สิทธิรักษ 

 ๑๑๔ นายมณเฑียร  บุญทวีสง 



 หนา   ๓๓ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๕ นายมะแอ  บือราเฮ็ง 

 ๑๑๖ นายมานะ  พานิชถาวร 

 ๑๑๗ นายเมธี  เกตุอดิศร 

 ๑๑๘ นายรังสรรค  สดมพฤกษ 

 ๑๑๙ นายรุงโรจน  คําบุญเรือง 

 ๑๒๐ นายวรวุฒิ  วาจามั่น 

 ๑๒๑ นายวัชรพงศ  กลิ่นสุคนธชาติ 

 ๑๒๒ นายวันชัย  ธรรมมา 

 ๑๒๓ นายวันชัย  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๒๔ นายวาทิต  โสภณ 

 ๑๒๕ นายวิชัย  อาแวบือซา 

 ๑๒๖ นายวิฑูรย  ละคร 

 ๑๒๗ นายวิถีปราชญ  พนาจันทร 

 ๑๒๘ นายวินัย  นาเอก 

 ๑๒๙ นายวินัย  มาหาธนประทีป 

 ๑๓๐ นายวิบูลย  เยี่ยงวิศวกูร 

 ๑๓๑ นายวิรัช  โพธิ์นอยงาม 

 ๑๓๒ นายวิริยะ  แกวทอง 

 ๑๓๓ นายวิโรจน  อัคควุฒิ 

 ๑๓๔ นายวิสุทธิ์  พุมหมอก 

 ๑๓๕ นายวีระศักดิ์  จิโนแสง 

 ๑๓๖ นายสนั่น  บุญชุม 

 ๑๓๗ นายสมเกียรติ  อยูบํารุงพงศ 

 ๑๓๘ นายสมชาติ  ปทมาวไล 

 ๑๓๙ นายสมชาย  สมบัติวรรณทนา 

 ๑๔๐ นายสมบัติ  ชูเมือง 

 ๑๔๑ นายสมพร  แกวถาวร 

 ๑๔๒ นายสมพร  สิ้นภัย 

 ๑๔๓ นายสมศักดิ์  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๔๔ นายสมศักดิ์  เลิงนิสสัย 

 ๑๔๕ นายสมหมาย  แนนหนา 

 ๑๔๖ นายสมาน  แมเราะ 

 ๑๔๗ นายสฤษดิ์  แววบุตร 

 ๑๔๘ นายสหับ  สังขสุวรรณ 

 ๑๔๙ นายสะแปอิง  สะมะแอ 

 ๑๕๐ นายสะอารี  ตอแลมา 

 ๑๕๑ นายสันติชัย  ไชยบุญเรือง 

 ๑๕๒ นายสานิตย  ศรีเรียง 

 ๑๕๓ นายสายชล  วิริยะอัตตสมบัติ 

 ๑๕๔ นายสําราญ  สุนทร 

 ๑๕๕ นายสุชัย  ลิ้มวัฒนา 

 ๑๕๖ นายสุทธิพร  ฤกษสงเคราะห 

 ๑๕๗ นายสุเทพ  เทพสุวรรณ 

 ๑๕๘ นายสุพจน  จันทรนอย 

 ๑๕๙ นายสุพจน  อิ่มวิเศษ 

 ๑๖๐ นายสุพัฒน  ศิริชาเครือ 

 ๑๖๑ นายสุภาพ  บุศยาจารย 

 ๑๖๒ นายสุมิตร  ตันตระกูล 

 ๑๖๓ นายสุมิตร  อํานวยสินสิริ 

 ๑๖๔ นายสุรจิตร  ผลสวัสดิ์ 



 หนา   ๓๔ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๖๕ นายสุรชัย  ปานทอง 

 ๑๖๖ นายสุรเดช  สมิเปรม 

 ๑๖๗ นายสุรพล  ธัญญเจริญ 

 ๑๖๘ นายสุรศักดิ์  จตุรนตรัศมี 

 ๑๖๙ นายสุรศักดิ์  มณีปกรณ 

 ๑๗๐ นายสุริพล  คายพรม 

 ๑๗๑ นายสุริพล  มาบุญชวย 

 ๑๗๒ นายสุริโย  อุดคําเที่ยง 

 ๑๗๓ นายสุฤทธิ์  ชัชวาลกิจ 

 ๑๗๔ นายสุวิทย  กีเนีย 

 ๑๗๕ นายสุวิทย  ตาพะขาว 

 ๑๗๖ นายสุวุฒิ  เพียรเจริญ 

 ๑๗๗ นายโสภณ  ภิญโญภาวศุทธิ 

 ๑๗๘ นายอธิคม  สามิบัติ 

 ๑๗๙ นายอนุชา  โนรา 

 ๑๘๐ นายอนุชาติ  ศิริรัตน 

 ๑๘๑ นายอนุรักษ  กองไชย 

 ๑๘๒ นายอภินันท  โอปณะโสภิต 

 ๑๘๓ นายอรรณพ  ออนละมัย 

 ๑๘๔ นายอรรถชา  ณ  เชียงใหม 

 ๑๘๕ นายอรุณ  ตันติวิภาวิน 

 ๑๘๖ นายอัคครัชต  ลาภบุญเรือง 

 ๑๘๗ นายอับดุลเลาะ  จารู 

 ๑๘๘ นายอัมพร  สายทอง 

 ๑๘๙ นายอาแซ  ดาราแม 

 ๑๙๐ นายอารักษ  ไกรมงคล 

 ๑๙๑ นายอําพัน  ยงพิศาลภพ 

 ๑๙๒ นายอิทธิวัสน  อิทธิยาภรณ 

 ๑๙๓ นายอุดม  ภักดีชายแดน 

 ๑๙๔ นายอุดม  สอนกิจมั่น 

 ๑๙๕ นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ 

 ๑๙๖ นายโอภาส  รอตโกมิล 

 ๑๙๗ นางกมลวิภา  เปรมปราชญ 

 ๑๙๘ นางกิตติวดี  หิมารัตน 

 ๑๙๙ นางคลองใจ  โกศัลวัฒน 

 ๒๐๐ นางจรัสศรี  ตระกูลสุข 

 ๒๐๑ นางสาวจันทกานต  อรณนันท 

 ๒๐๒ นางชลิดา  สําแดงเดช 

 ๒๐๓ นางถนัดศรี  รัตนตนุ 

 ๒๐๔ นางเรณู  โพธิพันธุ 

 ๒๐๕ นางสาววรรณา  ดวงแดงโชติ 

 ๒๐๖ นางวรรณี  นาคบวั 

 ๒๐๗ นางศิริลักษณ  โควสุรัตน 

 ๒๐๘ นางศุภลักษณ  ลิ้มเลิศวาที 

 ๒๐๙ นางสายใจ  จันทรเพ็ญ 

 ๒๑๐ นางสุทธิพร  พิริยายน 

 ๒๑๑ นางสุลีพร  เทียนไชย 

 ๒๑๒ นางสุวรรณี  ภิญโญภาวศุทธิ 

 ๒๑๓ นางอารมณ  ศรแผลง 

 ๒๑๔ นางอาวภา  จูมวันทา 

 ๒๑๕ นางอุษา  นาคสกุล 



 หนา   ๓๕ (เลมที่   ๑๕/๑) 
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กรมพัฒนาที่ดิน 

 ๑ นายประดิษฐ  วงษเพ็ชร 

 ๒ นายประวัติ  นกอิ่ม 

 ๓ นายประสิทธิ์  สงนุย 

 ๔ นายปรีชา  โพธิ์ปาน 

 ๕ นายพิษณุ  ทรัพยสุทธิ 

 ๖ นายภูศักร  ปาละนันทน 

 ๗ นายมงคล  ทองจิบ 

 ๘ นายวรศักดิ์  ศรีคัฒนพรหม 

 ๙ นายวิโรจน  บรรเจิดฤทธิ์ 

 ๑๐ นายวิโรจน  สุขศรีนวล 

 ๑๑ นายศรศัีกดิ์  ธานี 

 ๑๒ นายสถาพร  ใจอารีย 

 ๑๓ นายสัมพันธ  เสงี่ยมใจ 

 ๑๔ นายเสถียร  กลิ่นจําปา 

 ๑๕ นายอนุชา  สุวรรณเครือ 

 ๑๖ นายอุดม  วิภาสไพสิฐ 

 ๑๗ นายอุดสมาร  ปานผดุง 

 ๑๘ นางแกวตา  พิมพหนู 

 ๑๙ นางจันทิรา  ศรีสุวรรณ 

 ๒๐ นางฐิติชญาน  เปรมกิจ 

 ๒๑ นางเบ็ญจพร  สขุสวัสดิ์ 

 ๒๒ นางพึงใจ  อัครพงษ 

 ๒๓ นางละออ  วงศสวัสดิ์ 

 ๒๔ นางสาววิภา  ตะวันธรงค 

 ๒๕ นางสาวสรวงธิดา  ลิปมงคล 

 ๒๖ นางสาคร  ฉายสุวรรณ 

 ๒๗ นางสุขวสา  สุขพูลผล 

 ๒๘ นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 

กรมวิชาการเกษตร 

 ๑ นายกัมปนาท  บุญสิงห 

 ๒ นายกําพล  เมืองโคมพัส 

 ๓ นายเกริกชัย  ธนรักษ 

 ๔ นายเกษม  ทองขาว 

 ๕ นายโกมินทร  วิโรจนวัฒนกุล 

 ๖ นายจรัญ  ดิษฐไชยวงศ 

 ๗ นายจักรพรรดิ์  วุนสีแซง 

 ๘ นายจําลอง  กกรัมย 

 ๙ นายชยพล  ทวิชศรี 

 ๑๐ นายชูเกียรติ  เทพสาร 

 ๑๑ นายณัชนพงศ  วงศบุรี 

 ๑๒ นายทศพล  สุเณรุ 

 ๑๓ นายทองดี  เกตุสุวงษ 

 ๑๔ นายธํารง  เชื้อกิตติศักดิ์ 

 ๑๕ นายธีระพล  ศิลกุล 

 ๑๖ นายนิพัฒน  สุขวิบูลย 
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 ๑๗ นายนิโรจน  รอดสม 

 ๑๘ นายนิวัต  อาระวิล 

 ๑๙ นายบรรเทา  จันทรพุม 

 ๒๐ นายบุญเกื้อ  ทองแท 

 ๒๑ นายบุญมี  เพ่ิมทอง 

 ๒๒ นายประเวศน  ศิริเดช 

 ๒๓ นายประสงค  มั่นสลุง 

 ๒๔ นายประสาร  ปทมสิงห  ณ  อยุธยา 

 ๒๕ นายประเสริฐ  วุฒิคัมภีร 

 ๒๖ นายประเสริฐ  อุปถัมภ 

 ๒๗ นายปรีชา  ชมเชียงคํา 

 ๒๘ นายพงษมานิตย  ไทยแท 

 ๒๙ นายพิชาภพ  เกตุทอง 

 ๓๐ นายพิเชฐ  เชาวนวัฒนวงศ 

 ๓๑ นายพิเชษฐ  กรุดลอยมา 

 ๓๒ นายพูลชัย  ทีปะปาล 

 ๓๓ นายภานุวัตร  นิรัตติสัย 

 ๓๔ นายรังษี  เจริญสถาพร 

 ๓๕ นายรัฐพล  ชูยอด 

 ๓๖ นายวิชัย  ปนปวง 

 ๓๗ นายวิสุทธิ์  กีปทอง 

 ๓๘ นายวีรวัฒน  นิลรัตนคุณ 

 ๓๙ นายวีระ  วรปติรังสี 

 ๔๐ นายศรัณย  วัธนธาดา 

 ๔๑ นายสมเกียรติ  มั่งมา 

 ๔๒ นายสมควร  ออนมา 

 ๔๓ นายสมชาย  บุญประดับ 

 ๔๔ นายสมพล  นิลเวศน 

 ๔๕ นายสันติ  พรหมคํา 

 ๔๖ นายสุกิจ  รัตนศรีวงษ 

 ๔๗ นายสุขุม  ขวญัยืน 

 ๔๘ นายสุทัด  ปนตาเสน 

 ๔๙ นายสุนันท  ถีราวุฒิ 

 ๕๐ นายสุระ  รุงเรือง 

 ๕๑ นายโสภณ  ปลองพันธ 

 ๕๒ นายอรรถสิทธิ์  บุญธรรม 

 ๕๓ นายอานันท  เลิศรัตน 

 ๕๔ นายอํานาจ  โอปลอด 

 ๕๕ นายโอภาส  อินทรสกุล 

 ๕๖ นางสาวกรรณิการ  ธีระวัฒนสุข 

 ๕๗ นางสาวขวัญยืน  ไวมาลา 

 ๕๘ นางสาวจารุวรรณ  บางแวก 

 ๕๙ นางจิราภรณ  โตะฟาเละ 

 ๖๐ นางณัฏฐพร  อุทัยมงคล 

 ๖๑ นางสาวนภัสนันท  กัญญา 

 ๖๒ นางนรีลักษณ  วรรณสาย 

 ๖๓ นางนลินทิพย  กลมกลอม 

 ๖๔ นางนวลจันทร  ประสานพานิช 

 ๖๕ นางนิลุบล  ทวีกุล 

 ๖๖ นางสาวบุญทรัพย  บุญเรือง 

 ๖๗ นางพัชรา  วุนประเสริฐ 

 ๖๘ นางพัชร ี ลิมปษเฐียร 



 หนา   ๓๗ (เลมที่   ๑๕/๑) 
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 ๖๙ นางสาวเพลินพิศ  เฟองชูนุต 

 ๗๐ นางสาวภัทรฌา  พุฒเพ็ง 

 ๗๑ นางสาวรัชฎา  อินทรกําแหง 

 ๗๒ นางวลัยกร  รัตนเดชากุล 

 ๗๓ นางวิภาวรรณ  กิติวัชระเจริญ 

 ๗๔ นางวิไลวรรณ  พรหมคํา 

 ๗๕ นางวีรณา  สินสวัสดิ์  ฟอเรอร 

 ๗๖ นางสาวสวรส  บุญญฤทธิ์ 

 ๗๗ นางสุมณฑา  ชะเลิศเพ็ชร 

 ๗๘ นางสุมนา  งามผองใส 

 ๗๙ นางสุวรรณา  สังขศรีทวงค 

 ๘๐ นางอรุณรัตน  ลําดวน 

 ๘๑ นางสาวอรุณศรี  อุยวิรัตน 

 ๘๒ นางอรุณี  วัฒนวรรณ 

กรมสงเสริมการเกษตร 

 ๑ นายกมล  ตามัย 

 ๒ นายเกษม  ไตรพิจารณ 

 ๓ นายเกียรติศักดิ์  สุขบรรเทิง 

 ๔ นายคงกิจ  พันธุระ 

 ๕ นายคณกร  ทองสุขนอก 

 ๖ นายคมกฤต  พงษพิมาย 

 ๗ นายจงวัฒน  แจมสุวรรณ 

 ๘ นายจุมพล  จันทรประทีป 

 ๙ นายฉัตรมงคลชัย  แกวจิตต 

 ๑๐ นายเฉลย  ปนทอง 

 ๑๑ นายชญาศกัดิ์  ธรรมจินโณ 

 ๑๒ นายชวน  เจดียวุฒิ 

 ๑๓ นายชวเรศ  มีบุตรดี 

 ๑๔ นายชัยชิด  สรอยจิตต 

 ๑๕ นายชัยเดช  วงศประสาร 

 ๑๖ นายชัยพร  จันทรัตน 

 ๑๗ นายชัยรัตน  แกวนวล 

 ๑๘ นายชัยรัตน  เลื่อนสูงเนิน 

 ๑๙ นายชาญวิทย  ดวงแสงจันทร 

 ๒๐ นายชาตรี  ตาลสถิตย 

 ๒๑ นายชาติชาย  สงิหดํา 

 ๒๒ นายชูศักดิ์  นิลพันธุ 

 ๒๓ นายเชาวรัตน  ทองญวน 

 ๒๔ นายเชาวลิต  ขายมาน 

 ๒๕ นายเชาวลิต  เหมาะพิชัย 

 ๒๖ นายเชาว  วิเศษโชค 

 ๒๗ วาที่รอยตรี  เชิด  พรมสิทธิ์ 

 ๒๘ นายโชคชัย  ศิริคํา 

 ๒๙ นายโชติ  วงศสุเพ็ง 

 ๓๐ นายไชยยงค  พรมยศ 

 ๓๑ นายณรงค  แจมประเสรฐิ 

 ๓๒ นายดลธรรม  ต้ังปอง 

 ๓๓ นายดํารง  สอนตะคุ 

 ๓๔ นายถวิน  ตันสิน 



 หนา   ๓๘ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๕ นายถาวร  วงศชัย 

 ๓๖ นายทนง  พรประดับเกียรติ 

 ๓๗ นายทนงศักดิ์  นุราช 

 ๓๘ นายทรงพล  ทาเจริญ 

 ๓๙ นายทองมวน  ประสมพล 

 ๔๐ นายทองอินทร  กินรียศ 

 ๔๑ นายธงชัย  คีรีนารถ 

 ๔๒ นายธงชัย  สถาพรวรศักดิ์ 

 ๔๓ นายธนวัฒน  กลอมเกลี้ยง 

 ๔๔ นายธนินทร  ตุลาธร 

 ๔๕ นายธาดา  ชัยเพ็ชร 

 ๔๖ นายธานินทร  สวนสุข 

 ๔๗ นายธีรพันธ  สนามพล 

 ๔๘ นายธีรศักดิ์  ไสยาวัน 

 ๔๙ นายธีระ  วิวัฒนานนท 

 ๕๐ นายธีระพล  ขําสมบัติ 

 ๕๑ นายนพรัตน  เกียรติกิตติกร 

 ๕๒ นายนรินทร  ภูศรีฐาน 

 ๕๓ นายนิคม  คําสองสี 

 ๕๔ นายนิคม  ไชยวุฒิ 

 ๕๕ นายนิพนธ  แสนสม 

 ๕๖ นายนิมติ  ไววอง 

 ๕๗ นายนิยม  อุทธิยา 

 ๕๘ นายนิวัต  ฉัตรทอง 

 ๕๙ นายบรรจง  ประสงคธรรม 

 ๖๐ นายบรรทร  สังขศร 

 ๖๑ นายบัญชา  ชุมทอง 

 ๖๒ นายบันลือ  เมืองนาม 

 ๖๓ นายบุญทวี  โคมแกว 

 ๖๔ นายบุญยืน  เหลาแค 

 ๖๕ นายบุญรวม  หนูนอง 

 ๖๖ นายบุญรวย  กาเงิน 

 ๖๗ นายบุญรอด  ธนบัตร 

 ๖๘ วาที่รอยตรี  บุญวัฒน  สุริยะวงษ 

 ๖๙ นายปกรณ  มลัยจันทร 

 ๗๐ นายปภาวิน  สิงหเดช 

 ๗๑ นายประจัญ  ขันพิมล 

 ๗๒ นายประฉัน  แกวทา 

 ๗๓ นายประเด็น  มณีจันทึก 

 ๗๔ นายประทีป  หนูนุย 

 ๗๕ นายประพัฒน  กังพานิช 

 ๗๖ นายประพันธ  บรรณาคาํ 

 ๗๗ นายประพันธ  อวนวงศ 

 ๗๘ นายประพิศ  วรรณสังข 

 ๗๙ นายประมวล  งวนพริ้ง 

 ๘๐ นายประมวล  เจาะจง 

 ๘๑ นายประมวล  อักษร 

 ๘๒ นายประยงค  พลขํา 

 ๘๓ นายประยูร  กาญจนพรหม 

 ๘๔ นายประยูร  เริงเลื่อม 

 ๘๕ นายประสาร  จํานงคนารถ 

 ๘๖ นายปริญญา  เชียงทา 



 หนา   ๓๙ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๗ นายปรีชา  ทองจาม 

 ๘๘ นายปรีชา  บํารุงศรี 

 ๘๙ นายปติพงษ  พิมพศรี 

 ๙๐ นายปยะ  ปกเกตุ 

 ๙๑ นายเผาพันธุ  นวลคํามา 

 ๙๒ นายพงรักษ  มีชัย 

 ๙๓ นายพงษศักดิ์  ลาภา 

 ๙๔ นายพงษศักดิ์  ศาลานอย 

 ๙๕ นายพนมกร  สินธุวา 

 ๙๖ นายพล  มีระหารนอก 

 ๙๗ นายพานิช  นครานุวัฒนะ 

 ๙๘ นายพิชัย  เข็มเงิน 

 ๙๙ นายพิทักษ  พิสุราช 

 ๑๐๐ นายพินิจ  ทิพยสุราษฎร 

 ๑๐๑ นายพิษณุ  เทพลิบ 

 ๑๐๒ นายพิสัย  บุตรสืบสาย 

 ๑๐๓ นายพีรพร  พรอมเทพ 

 ๑๐๔ นายพีระ  ชางเยาว 

 ๑๐๕ นายพีระชัย  สิงหธวัช 

 ๑๐๖ นายพูลทรัพย  รัชปญญา 

 ๑๐๗ นายไพฑูรย  ขันทะศรี 

 ๑๐๘ นายไพฑูรย  ไพรสารี 

 ๑๐๙ นายไพโรจน  ปารมณ 

 ๑๑๐ นายภราดร  ประเสริฐวัฒนะ 

 ๑๑๑ นายภฤศ  พรแสงพิรุณ 

 ๑๑๒ นายภาสวัฒน  มือขุนทด 

 ๑๑๓ นายภิรมย  งามเสนห 

 ๑๑๔ นายมณเฑียร  รูกิจ 

 ๑๑๕ นายมนัส  วิรเศรษฐ 

 ๑๑๖ นายมนัสพร  เดชะวงศ 

 ๑๑๗ นายมาลัย  ปรีสวิง 

 ๑๑๘ นายเมธี  ชินชัย 

 ๑๑๙ นายยงยุทธ  บัวโต 

 ๑๒๐ นายยงยุทธิ์  ทองมุณี 

 ๑๒๑ นายยศวัฒน  ออนเอี่ยม 

 ๑๒๒ นายเลิศชาย  สุทธิรักษา 

 ๑๒๓ นายวน  ดวงรอด 

 ๑๒๔ นายวรกร  เปรื่องคา 

 ๑๒๕ นายวรกุล  บุตรดาจักร 

 ๑๒๖ นายวันชัย  ไพรศรีจันทร 

 ๑๒๗ นายวิจิตร  สิงหกาล 

 ๑๒๘ นายวิเชียร  จันตะ 

 ๑๒๙ นายวิเชียร  พันชน 

 ๑๓๐ นายวิฑูร  อินทมณี 

 ๑๓๑ นายวิทยา  พลเย่ียม 

 ๑๓๒ นายวินัย  แสงกลา 

 ๑๓๓ นายวิระ  ชูชวย 

 ๑๓๔ นายวิรัช  อ่ําสกุล 

 ๑๓๕ นายวิรุณ  รักทอง 

 ๑๓๖ นายวิโรจน  กลิ่นสูงเนิน 

 ๑๓๗ นายวิโรจน  แสงบางกา 

 ๑๓๘ นายวิษณุ  อุทโยภาศ 



 หนา   ๔๐ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๙ นายวีระชัย  เกตุเรน 

 ๑๔๐ นายวีระพงศ  แกวนพรัตน 

 ๑๔๑ นายวุฒินันท  พิมพศรี 

 ๑๔๒ นายวุฒินัย  ยุวนานนท 

 ๑๔๓ นายวุฒิพงษ  ปดตาลาคะ 

 ๑๔๔ นายศักดิ์ณรงค  พิมโส 

 ๑๔๕ นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ 

 ๑๔๖ นายศิริชัย  บารมี 

 ๑๔๗ นายศิริชัย  เลี้ยงอํานวย 

 ๑๔๘ นายศริิศักดิ์  ชุมอินทรจักร 

 ๑๔๙ นายศิริศักดิ์  เชี่ยวชาญ 

 ๑๕๐ นายศุภกร  ศิริจรรยา 

 ๑๕๑ นายศุภโชค  นาคสัมฤทธิ์ 

 ๑๕๒ นายสนั่น  สุธรรมมา 

 ๑๕๓ นายสมเกียรติ  ขรรคชัย 

 ๑๕๔ นายสมเกียรติ  ไสยมรรคา 

 ๑๕๕ นายสมจิตร  สอนภักดี 

 ๑๕๖ นายสมใจ  ผลประสาท 

 ๑๕๗ นายสมชาติ  นาควิโรจน 

 ๑๕๘ นายสมชาย  จีนอนงค 

 ๑๕๙ นายสมชาย  ทองอ่ํา 

 ๑๖๐ นายสมทบ  พูเข็มประยูร 

 ๑๖๑ นายสมบูรณ  ทองเดือน 

 ๑๖๒ นายสมบูรณ  สายคํา 

 ๑๖๓ นายสมพร  ขันตี 

 ๑๖๔ นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๖๕ นายสมโภชน  รอดเย็น 

 ๑๖๖ นายสมมรรค  ภูครองหิน 

 ๑๖๗ นายสมศักดิ์  ขวัญเมือง 

 ๑๖๘ นายสมศักดิ์  นาคชัง 

 ๑๖๙ นายสมศักดิ์  พิทยพงศา 

 ๑๗๐ นายสมหวงั  ปดถานะ 

 ๑๗๑ นายสวง  โฮสูงเนิน 

 ๑๗๒ นายสวัสดิ์  สงวนชม 

 ๑๗๓ นายสังเวย  นากนอย 

 ๑๗๔ นายสัมฤทธิ์  พูลทรัพย 

 ๑๗๕ นายสัมฤทธิ์  ฤทธิ์ชู 

 ๑๗๖ นายสําเริง  กลาหาญ 

 ๑๗๗ นายสําเริง  ปานศรี 

 ๑๗๘ นายสิทธิชัย  พรมภักดี 

 ๑๗๙ นายสุจิตร  แสงจันทร 

 ๑๘๐ นายสุชาติ  มาลี 

 ๑๘๑ นายสุเทพ  นารอง 

 ๑๘๒ นายสุเทพ  โสมภีร 

 ๑๘๓ นายสุธี  ทองคุปต 

 ๑๘๔ นายสุนทร  แกวเวียงจันทร 

 ๑๘๕ นายสุนันท  อภิสุภาพ 

 ๑๘๖ นายสุพจน  หันตุลา 

 ๑๘๗ นายสุพัฒชัย  นาดี 

 ๑๘๘ นายสุพัฒน  นิยมชาติ 

 ๑๘๙ นายสุพิธ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๙๐ นายสุพิศ  พิศิลป 



 หนา   ๔๑ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๙๑ นายสุรพล  ชอผกา 

 ๑๙๒ นายสุริยน  พายุบุตร 

 ๑๙๓ นายสุวรรณ  ธุระแสง 

 ๑๙๔ นายสุวันชัย  สิบหมู 

 ๑๙๕ นายเสนอ  รัตนสําเนียง 

 ๑๙๖ นายเสนอ  วงศจันทร 

 ๑๙๗ นายแสน  ภาจํารงค 

 ๑๙๘ นายอดิศักดิ์  ภัทรพงศสินธุ 

 ๑๙๙ นายอนันต  นาดี 

 ๒๐๐ นายอภิชาติ  แสนคําหลอ 

 ๒๐๑ นายอภิสิทธิ์  คําหอม 

 ๒๐๒ นายอรรณพ  บรรจงเลิศ 

 ๒๐๓ นายอรรถพร  คงเจริญ 

 ๒๐๔ นายอรรถพร  จิกิตศิลปน 

 ๒๐๕ นายอรรถพร  จินดามณี 

 ๒๐๖ วาที่รอยโท  อวยชัย  หาญเวช 

 ๒๐๗ นายอาคม  ศรีบุศย 

 ๒๐๘ นายอาคม  สมคะเนย 

 ๒๐๙ นายอําพล  อิ่มยิ้ม 

 ๒๑๐ นายอําไพ  เตชะนัง 

 ๒๑๑ นายอุดม  ชื่นตา 

 ๒๑๒ นายอุดร  ชมาฤกษ 

 ๒๑๓ นายเอกพงษ  หนูพลับ 

 ๒๑๔ นายเอกสิทธิ์  นนทผล 

 ๒๑๕ นางสาวกรองแกว  จันทรเอียง 

 ๒๑๖ นางกัญญา  จันวิไชย 

 ๒๑๗ นางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม 

 ๒๑๘ นางสาวกุหลาบ  หมายสุขกลาง 

 ๒๑๙ นางสาวเขมากร  อินทจันทร 

 ๒๒๐ นางคณึงนิตย  จันทรเรือง 

 ๒๒๑ นางจรวยพร  นัคราบัณฑิตย 

 ๒๒๒ นางจรีพร  บุญลือ 

 ๒๒๓ นางจันทรา  รอดยอย 

 ๒๒๔ นางจันทรฉาย  คลายสมจิตร 

 ๒๒๕ นางจันทิมา  วัฒนะโภคา 

 ๒๒๖ นางจินตนา  โชติจันทึก 

 ๒๒๗ นางจินตนา  ธรรมสิทธิ์ 

 ๒๒๘ นางจิระนันท  สุพิมล 

 ๒๒๙ นางสาวจีรภัทร  ภิระบรรณ 

 ๒๓๐ นางชนิกา  ขันธนิยม 

 ๒๓๑ นางสาวชนิศา  คําสีแกว 

 ๒๓๒ นางชาดา  ท่ังทอง 

 ๒๓๓ นางสาวชุติมา  เชิงหิรัญ 

 ๒๓๔ นางดรุณีย  เดือนตะคุ 

 ๒๓๕ นางดวงใจ  พรดุสิต 

 ๒๓๖ นางดวงเดือน  แตงขุนทด 

 ๒๓๗ นางดวงเดือน  ประสาร 

 ๒๓๘ นางดาเรศร  กิตติโยภาส 

 ๒๓๙ นางสาวเดือนฉาย  ชุณหรัชพันธุ 

 ๒๔๐ นางเดือนรุง  พรหมบุตร 

 ๒๔๑ นางทัศนีย  สาตจีนพงษ 

 ๒๔๒ นางทัศวรรณ  ขันโมลี 



 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๔๓ นางธนนรรจ  ประสมเพชร 

 ๒๔๔ นางธัชกร  อินทรพานิช 

 ๒๔๕ นางธัญญรัตน  ทีสุกะ 

 ๒๔๖ นางสาวธิดารัตน  สุดสวาสดิ์ 

 ๒๔๗ นางสาวนงนุช  มอญถนอม 

 ๒๔๘ นางนงเยาว  ไฝสีดํา 

 ๒๔๙ นางนฤมล  พ่ึงจารุเลิศกุล 

 ๒๕๐ นางนันทพร  ฉิมพลี 

 ๒๕๑ นางนันทวัน  บํารุงราชภักดี 

 ๒๕๒ นางสาวนารถฤดี  พันธทอง 

 ๒๕๓ นางนติยา  ดัดวงษ 

 ๒๕๔ นางนิ่มนวล  สิมะวัฒนะ 

 ๒๕๕ นางสาวเบ็ญจพร  คุมพงษ 

 ๒๕๖ นางเบญจวรรณ  สิทธิตุน 

 ๒๕๗ นางปภาดา  ปลุกใจราษฎร 

 ๒๕๘ นางประทุม  สีนากสุก 

 ๒๕๙ นางประสาร  จันทะดวง 

 ๒๖๐ นางปราณี  ครองยุทธ 

 ๒๖๑ นางปรียา  ไตรธรรม 

 ๒๖๒ นางปณชญา  คงศรีไพร 

 ๒๖๓ นางปยะวรรณ  ฉ่ําไกร 

 ๒๖๔ นางสาวพยอม  ทองสว ี

 ๒๖๕ นางพรพิมล  วิกัน 

 ๒๖๖ นางพรหมพร  รัชฎา 

 ๒๖๗ นางพัชรินทร  ประทุมพล 

 ๒๖๘ นางเพ็ญศรี  กิติเคนา 

 ๒๖๙ นางไพรินทร  ประเสริฐสังข 

 ๒๗๐ นางมณฑา  มีสุข 

 ๒๗๑ นางมณี  ปภุสโร 

 ๒๗๒ นางมนชยา  อินทรสกุล 

 ๒๗๓ นางมัณฑนี  ไพรสารี 

 ๒๗๔ นางมานี  มากอินทร 

 ๒๗๕ นางมาลี  พริกยะกุล 

 ๒๗๖ นางยุพิน  บุญสุข 

 ๒๗๗ นางเยาวเรศ  ทิฐธรรม 

 ๒๗๘ นางเยาวลักษณ  แสนพิทยาพร 

 ๒๗๙ นางสาวรติมา  สําราญกลาง 

 ๒๘๐ นางรวงทอง  พิมพกา 

 ๒๘๑ นางระนอง  จรุงกิจกุล 

 ๒๘๒ นางสาวระวีวรรณ  ไกรนิตย 

 ๒๘๓ นางระไอ  สุขโหตุ 

 ๒๘๔ นางรัตนา  ถิระโชติ 

 ๒๘๕ นางรัตนาภรณ  ลือขจร 

 ๒๘๖ นางสาวรุงฤดี  กัณฐโรจน 

 ๒๘๗ นางเรณู  ยอดอุดม 

 ๒๘๘ นางเรณู  สิทธิสังข 

 ๒๘๙ นางวรรณถวิล  ปดตาลาคะ 

 ๒๙๐ นางวรรณา  จันทรธรรม 

 ๒๙๑ นางวราลักษณ  คํานวน 

 ๒๙๒ นางวริศรา  ยอยแสง 

 ๒๙๓ นางวันเพ็ญ  กลับกลาย 

 ๒๙๔ นางวารี  กาญจนพรหม 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๙๕ นางสาววิภาดา  สุภานันท 
 ๒๙๖ นางวิไลวรรณ  พลายสวัสดิ์ 
 ๒๙๗ นางสาววิไลวรรณ  มณีแสง 
 ๒๙๘ นางวีรดา  แสงอรุณ 
 ๒๙๙ นางศกลวรรณ  โสภี 
 ๓๐๐ นางศริญญา  ปนตาเหมืองหมอ 
 ๓๐๑ นางศรีนวล  โชติดิลก 
 ๓๐๒ นางศัลยา  สุวรรณ 
 ๓๐๓ นางศุภลักษณ  สุบุญสันติ 
 ๓๐๔ นางสมปรารถนา  สนั่นเมือง 
 ๓๐๕ นางสมพงษ  พรหมบุตร 
 ๓๐๖ นางสมมาส  วงษจันทรา 
 ๓๐๗ นางสมลักษณ  ฟกปอม 
 ๓๐๘ นางสมศรี  ศรีมิตร 
 ๓๐๙ นางสมหมาย  อังศุศตพรรษ 
 ๓๑๐ นางสรัญญา  ศรีทอง 
 ๓๑๑ นางสายสมร  เคราะหดี 
 ๓๑๒ นางสําเนียง  ขันพิมล 
 ๓๑๓ นางสาวสิริวรรณ  สุวรรณ 
 ๓๑๔ นางสุกัญญา  เนตรสุวรรณ 
 ๓๑๕ นางสุขุม  ทวิสุวรรณ 
 ๓๑๖ นางสุคนธ  เลาหะกิจ 
 ๓๑๗ นางสุจิตรา  สมบูรณพันธ 
 ๓๑๘ นางสาวสุดธิดา  เจะเล็ง 
 ๓๑๙ นางสุดา  เพ่ิมสุข 
 ๓๒๐ นางสุทธิพร  พรมวิชัย 
 ๓๒๑ นางสุนันท  สุธรรมฤทธิ์ 

 ๓๒๒ นางสุนิดา  คําศรี 
 ๓๒๓ นางสุนีย  ศรีเทพ 
 ๓๒๔ นางสุพรรณี  ธนะนู 
 ๓๒๕ นางสุภา  ภูวนไท 
 ๓๒๖ นางสาวสภุารัตน  เทพอาจ 
 ๓๒๗ นางสาวสุภาวดี  ทิตระกูล 
 ๓๒๘ นางสุรีย  เรืองเดช 
 ๓๒๙ นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ 
 ๓๓๐ นางสุวรรณี  อินทรขาว 
 ๓๓๑ นางเสาวนีย  ทับไทร 
 ๓๓๒ นางสาวแสนสุข  รัตนผล 
 ๓๓๓ นางสาวเหมือนใจ  จันทบาล 
 ๓๓๔ นางอภิญญา  พรหมมีชัย 
 ๓๓๕ นางอรชา  หมวดเมือง 
 ๓๓๖ นางสาวอรนุช  กาญจนพิษณ ุ
 ๓๓๗ นางอริสลา  บุญชิต 
 ๓๓๘ นางอรุณี  ดอนจักร 
 ๓๓๙ นางอัจจิมา  พจนา 
 ๓๔๐ นางอัญชลี  คงสถิตย 
 ๓๔๑ นางอาภา  ฟองสินธุ 
 ๓๔๒ นางอําพันธ  ธรรมสละ 
 ๓๔๓ นางอํามร  รอดพูน 
 ๓๔๔ นางสาวอุทัย  กระแสรยศ 
 ๓๔๕ นางอุปการินทร  เคาแคน 
 ๓๔๖ นางอุไรวรรณ  สัมฤทธิ์นันท 
 ๓๔๗ นางสาวอุษา  หมานมานะ 
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กรมสงเสริมสหกรณ 

 ๑ นายกําชัย  กอสกุล 

 ๒ นายกิตติ  พงศเลิศฤทธิ์ 

 ๓ นายกิตติพงษ  อรุณฉาย 

 ๔ นายคณิต  พงษประเสริฐ 

 ๕ นายจรวย  ภูมิชาติ 

 ๖ นายจรัล  ดวงแกว 

 ๗ นายจิตติ  สงเคราะห 

 ๘ นายชวลิต  จันทรสวัสดิ์ 

 ๙ นายชัช  คําถาวร 

 ๑๐ นายชาญชัย  หาญสุวรรณ 

 ๑๑ นายชาํนาญ  อยูโต 

 ๑๒ นายเชาวลิต  เจริญฤทธิ์ 

 ๑๓ นายเชาวลิต  สะรอหมาด 

 ๑๔ นายไชยา  บุญญานุภาพ 

 ๑๕ นายณรงคธัช  แสนสุข 

 ๑๖ นายณรงคฤทธิ์  ลักษณา 

 ๑๗ นายดุสิต  ทองทา 

 ๑๘ นายเดช  บุญคมรัตน 

 ๑๙ นายทรงยศ  ไชยมงคล 

 ๒๐ นายทรงวุฒิ  กันทะเขียว 

 ๒๑ นายทศพร  ผลบุตร 

 ๒๒ นายทองคํา  ปนแกว 

 ๒๓ นายธงชัย  มากไหม 

 ๒๔ นายธนพ  นับแสง 

 ๒๕ นายธีรพงศ  ประสพเกียรติโภคา 

 ๒๖ นายนพดล  จัตุรัส 

 ๒๗ นายนพพร  จันทะคุณ 

 ๒๘ นายนอรดีน  เจะแล 

 ๒๙ นายนิคม  จาดเรือง 

 ๓๐ นายนิคม  นันตา 

 ๓๑ นายนิรันดร  ออนนุม 

 ๓๒ นายบรรจุ  คําลอยฟา 

 ๓๓ นายบรรหาร  หว่ังประดิษฐ 

 ๓๔ นายบันลือ  อินทรชิต 

 ๓๕ นายบัลลังก  สังขพิชัย 

 ๓๖ นายประยูร  กังวล 

 ๓๗ นายประโยชน  จันทรพล 

 ๓๘ นายประสาน  งามฤทธิ์ 

 ๓๙ วาที่รอยตรี  ประสิทธิ์ชัย  บุระเนตร 

 ๔๐ นายปรีชา  ลาภารัตน 

 ๔๑ นายพงษพจน  ปทมานันท 

 ๔๒ นายพงษพันธ  เอกอัตชัย 

 ๔๓ นายพนัธธนู  ปสันตา 

 ๔๔ นายพีระพงศ  วาระเสน 

 ๔๕ นายพูลทรัพย  ศิริรักษ 

 ๔๖ นายมานพ  พุฒดี 

 ๔๗ นายมีศักดิ์  พัวเจริญเกียรติ 

 ๔๘ นายรอสลัน  คุมบาน 

 ๔๙ นายรัชพล  วิทยประพัฒน 

 ๕๐ นายรุงชัย  เกษสาคร 
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 ๕๑ นายรุสลัน  เด็นเบ็น 

 ๕๒ นายวิเชียร  ชมสุวรรณ 

 ๕๓ นายวิรัชต  บุญมี 

 ๕๔ นายวิสุทธิ์  ใจชื่น 

 ๕๕ นายวีรศักดิ์  หะยีหมัด 

 ๕๖ นายศรีอุทัย  กลับกลาง 

 ๕๗ นายศักดิ์ชัย  ไชยพุทธ 

 ๕๘ นายศักดิ์ชัย  สังขแกว 

 ๕๙ นายศิริชัย  เอื้อบุญกนก 

 ๖๐ นายสงบ  ปานเพ็ง 

 ๖๑ นายสถาพร  วังบุญคง 

 ๖๒ นายสมเกียรติ  พาหุรัตน 

 ๖๓ นายสมจิตร  เลาลาศ 

 ๖๔ นายสมเจตต  แสนกลา 

 ๖๕ นายสมชาย  สุริยา 

 ๖๖ นายสมพร  รัตนะ 

 ๖๗ นายสมมาตร  เหมริด 

 ๖๘ นายสมศักดิ์  คําบัว 

 ๖๙ นายสมศักดิ์  สายพิน 

 ๗๐ นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ 

 ๗๑ นายสรวุธ  ธีรเถลิงเกียรต์ิ 

 ๗๒ นายสวัสดิ์  ทองศรี 

 ๗๓ นายสวาท  หิรัญคํา 

 ๗๔ นายสัญชัย  แพนแกว 

 ๗๕ นายสาคร  บุญเชิญ 

 ๗๖ นายสาธิต  ฤทธิขาบ 

 ๗๗ นายสําเนา  ประสาตร 

 ๗๘ นายสุชาติ  นุประสิทธิ์ 

 ๗๙ นายสุทัศน  เขียวหวาน 

 ๘๐ นายสุทิน  จันทรเอี่ยม 

 ๘๑ นายสุนทร  ต้ังชูทวทีรัพย 

 ๘๒ นายสุพจน  มานะสุวรรณชัย 

 ๘๓ นายสุพัฒน  พรหมรักษ 

 ๘๔ นายสุพิทยา  พุกจินดา 

 ๘๕ นายสุรพงษ  เล็กศรัณยพงษ 

 ๘๖ นายสุวัฒน  บุญชวย 

 ๘๗ นายสุวิทย  เลื่องยศลือชากุล 

 ๘๘ นายเสกสิทธิ์  แกวแจมจันทร 

 ๘๙ นายเสรี  ฉิมพลี 

 ๙๐ นายโสภณ  ศรีอินทร 

 ๙๑ นายโสภณ  แสงงาม 

 ๙๒ นายอดิศักดิ์  นิยมบล 

 ๙๓ นายอนันตชัย  เกสะวัฒนะ 

 ๙๔ วาที่รอยตรี  อนุพันธ  ฉัตรศรีพงษ 

 ๙๕ นายอนุรัตน  โรจนประดิษฐ 

 ๙๖ นายอภิรัฐ  นิโครธานนท 

 ๙๗ นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ 

 ๙๘ นายอวยชัย  ยอดแกว 

 ๙๙ นายอวยชัย  โสภา 

 ๑๐๐ นายอัครเดช  ตันวัฒนกุล 

 ๑๐๑ นายอคัรภัทร  วอนเพียร 

 ๑๐๒ นายอัมพล  พรกระแส 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๓ นายอาคม  แกวทองเมือง 

 ๑๐๔ นายเอนก  อุปนันท 

 ๑๐๕ นางชมนาถ  บุญคมรัตน 

 ๑๐๖ นางฐิรกาญจน  อุดมศิลป 

 ๑๐๗ นางณัฐวัลลี  มณีรัตน 

 ๑๐๘ นางทิพมาส  ขุนชิต 

 ๑๐๙ นางเบญจมา  สัมฤทธิ์ผล 

 ๑๑๐ นางประทิน  สีสา 

 ๑๑๑ นางพวงเพชร  จันทิมา 

 ๑๑๒ นางพัชรีพร  สุวรรณหิตาทร 

 ๑๑๓ นางสาวพมิพรรณ  ใจมั่น 

 ๑๑๔ นางสาวเยาวรัตน  เรืองสาตรา 

 ๑๑๕ นางฤดี  เพ็ชราการ 

 ๑๑๖ นางสาวศุภรางค  เผาพันเลิด 

 ๑๑๗ นางสกุลรัตน  รัตนภักดี 

 ๑๑๘ นางสราญทิพย  บุณณะ 

 ๑๑๙ นางสํารวณ  ไมตะเภา 

 ๑๒๐ นางสุภัทรา  พาติกบุตร 

 ๑๒๑ นางสุรียรัช  อวนสกุล 

 ๑๒๒ นางสุวรรณ  เพ็ชรสีขาว 

 ๑๒๓ นางสาวอภินนั  จูเกษม 

 ๑๒๔ นางสาวอัญชนา  สุเมธเสนีย 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 ๑ นายกษมศานติ  สุขแสงประสิทธิ์ 

 ๒ จาสิบเอก  จุมพล  ภานุพินทุ 

 ๓ นายเจริญชัย  พรรณาภพ 

 ๔ นายเฉลิมศักดิ์  เพียรเลิศ 

 ๕ นายชวลิต  เสียงกลอม 

 ๖ นายชัยณรงค  กองสุพรรณ 

 ๗ นายชาญธร  รัตนาพันธุ 

 ๘ นายชํานาญ  ศรีเมฆ 

 ๙ จาสิบตรี  ดํารงณ  วงศวรรณ 

 ๑๐ นายถาวร  จันทรจําปา 

 ๑๑ นายธนกร  ศรีปนแกว 

 ๑๒ นายนิทัศน  พิภักดี 

 ๑๓ นายนิรัตน  จันทรสุวรรณ 

 ๑๔ นายบพิตร  อมราภิบาล 

 ๑๕ นายบัณฑิต  พันธาสุ 

 ๑๖ นายประกอบ  ย่ิงชล 

 ๑๗ นายประดิษฐ  ใจรังษี 

 ๑๘ นายปรัชญา  มุงสวัสดิ์ 

 ๑๙ นายปราโมทย  ยอดแกว 

 ๒๐ นายปรีชา  ฉินสวัสดิ์พันธุ 

 ๒๑ นายปญจธน  มวงมี 

 ๒๒ นายเปลี่ยน  มุงดี 

 ๒๓ นายพงษศักดิ์  อรวิจิตร 

 ๒๔ นายพรชัย  พลเย่ียม 

 ๒๕ นายพิพรพงษ  พิพรพรหม 

 ๒๖ นายไพโรจน  เกยจอหอ 
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 ๒๗ นายมงคล  อรรถวาที 

 ๒๘ นายมานัส  จอมพุทรา 

 ๒๙ นายไมตรี  ฤทธิเดช 

 ๓๐ นายยุทธ  สํานักวังชัย 

 ๓๑ นายวชิระ  ทิพยอโนทัย 

 ๓๒ นายวณิชชา  รอดภัยปวง 

 ๓๓ นายวรรณชัย  เชียงทอง 

 ๓๔ นายวัชรินทร  เพ็งสวาง 

 ๓๕ นายวีระ  ศรีรักษา 

 ๓๖ นายสถาพร  ศรีพยางค 

 ๓๗ นายสมเกียรติ  ศรีชัยนนท 

 ๓๘ นายสมชาย  แสงภู 

 ๓๙ นายสมภพ  ศรีเจริญ 

 ๔๐ นายสมโภช  พิศาภาคย 

 ๔๑ นายสมศักดิ์  บรรจงเกตุ 

 ๔๒ นายสัญญกิจ  ขาวทอง 

 ๔๓ นายสาคร  จินดาสุทธิ์ 

 ๔๔ นายสําเริง  กาญจนวาส 

 ๔๕ นายสําเริง  นามพันธุ 

 ๔๖ นายสุพจน  ปานพรหม 

 ๔๗ นายอดุลย  เปรมปรี 

 ๔๘ นายอับดุลเหลาะ  สนธิวงศ 

 ๔๙ นายอุดม  สมบัติเรือง 

 ๕๐ นายเอนก  ย่ิงผล 

 ๕๑ นายเอนก  หว่ังประดิษฐ 

 ๕๒ นางสาวกนกรัชต  จินตนาสมบัติ 

 ๕๓ นางสาวกรุณา  นิยมไทย 

 ๕๔ นางจันทรฑา  เงินสมบัติ 

 ๕๕ นางจิรภัทร  พบแกว 

 ๕๖ นางชมัยพร  วิบูลยวัฒน 

 ๕๗ นางสาวชัชฎา  มณีสงศรี 

 ๕๘ นางดารณี  ชนะชนม 

 ๕๙ นางสาวดารารัตน  คํามูล 

 ๖๐ นางสาวธิตินันทน  วงษวาด 

 ๖๑ นางนงคราญ  พยัคฆ 

 ๖๒ นางนันทพร  คําเปยม 

 ๖๓ นางปทมา  บุญสุภา 

 ๖๔ นางสาวพรพิไล  ทรัพยทองคํา 

 ๖๕ นางภักดิ์พิมล  ดารามณี 

 ๖๖ นางยุพเยาว  โพธิปกขิย 

 ๖๗ นางรชุดา  ฟุงเกียรติ 

 ๖๘ นางสาววัลดี  ธีรพงศาธิกุล 

 ๖๙ นางสาววาสนา  ฆองเสนาะ 

 ๗๐ นางสาววาสนา  บุญชื่น 

 ๗๑ นางศรินทิพย  กุลสุวรรณ 

 ๗๒ นางสาวศศิณา  พันธผึ้ง 

 ๗๓ นางสาวศิริรัตน  โชติเลอศักดิ์ 

 ๗๔ นางศุลีพร  เวชวิฐาน 

 ๗๕ นางสมพร  ทองทั่ว 

 ๗๖ นางสุกัญญา  ริยาพันธ 

 ๗๗ นางสุดา  มาลากุล  ณ  อยุธยา 

 ๗๘ นางสุนันท  ศรีสําอางค 
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 ๗๙ นางสุรียรัตน  ฆารเลิศ 

 ๘๐ นางสาวเสาวคนธ  เลาวะยานนท 

 ๘๑ นางอมรรัตน  มณีนวล 

 ๘๒ นางอารมย  ชลานุเคราะห 

 ๘๓ นางอําไพ  แสงสวาง 

 ๘๔ นางสาวอุษา  คลายชัง 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ๑ นายจิรายุ  ดวงจันทร 

 ๒ นายนิพนธ  คําแกว 

 ๓ นายปจิม  ใหวงศกุล 

 ๔ นายพินิจ  มะกรูดอินทร 

 ๕ นายวิชิตร  เปลาเล 

 ๖ นายวิษณุ  ศุภกุล 

 ๗ นายสนอง  คงแสง 

 ๘ นายสรรเสริญ  ดิษฐวงศ 

 ๙ นายสุธรรม  ธรรมปาโล 

 ๑๐ นายสุนทร  เหมทานนท 

 ๑๑ นายสุริยัน  นวลศรี 

 ๑๒ นายอภิชาติ  มะโนขัติ 

 ๑๓ นางฐานิตา  นันทสุคนธ 

 ๑๔ นางธิดารัตน  วิทิศวรการ 

 ๑๕ นางนุจรี  สภาพันธ 

 ๑๖ นางประกาย  กิจธิคุณ 

 ๑๗ นางพัฐชญาณ  อานุภาพภราดร 

 ๑๘ นางเพ็ญแข  ศุภณฐาพร 

 ๑๙ นางวรมน  หนูทอง 

 ๒๐ นางวิชชุดา  กันตีวงศ 

 ๒๑ นางสาวศิริวรรณ  ประเศรษฐานนท 

 ๒๒ นางสาวสายชล  หมั่นการ 

 ๒๓ นางสาวสุภาพร  บงสุนันท 

 ๒๔ นางเสาวณีย  นทีทวีวัฒน 

 ๒๕ นางอรวรรณ  ทองศรีนุช 

 ๒๖ นางสาวอุษณีย  ดิษฐสกุล 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

 ๑ นายอนุโรจน  จันทรวงศ 

 ๒ นายอานัติ  วิเศษรจนา 

 ๓ นางอุษา  บํารุงพืช 

กรมการขาว 

 ๑ นายเกรียงไกร  พันธุวรรณ 

 ๒ นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ 

 ๓ นายชูชาติ  สวนกูล 

 ๔ นายถาวร  แกวดุก 

 ๕ นายทรงยศ  ฉิมเล็ก 

 ๖ นายธีรสันต  สุนทรกะลัมพ 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗ นายนิทัศน  สิทธิวงศ 

 ๘ นายบุญดิษฐ  วรินทรรักษ 

 ๙ นายประจักษ  เนตรศิริ 

 ๑๐ นายพงษพันธ  พันธมณี 

 ๑๑ นายพรชัย  เตจะ 

 ๑๒ นายพวงษ  ชะเลิศเพ็ชร 

 ๑๓ นายพันธศักดิ์  แกนหอม 

 ๑๔ นายพิบูลวัฒน  ยังสุข 

 ๑๕ นายพิพัฒน  หาดภิชัย 

 ๑๖ นายพิสฐิ  พรหมนารท 

 ๑๗ นายพีรพล  รัตนะ 

 ๑๘ นายมงคล  จันทรเพชร 

 ๑๙ วาที่รอยตํารวจตรี  มนัส  พรบัญชานนท 

 ๒๐ นายเมธี  ชางชนะ 

 ๒๑ นายรักชัย  คนหาญ 

 ๒๒ นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ 

 ๒๓ นายวัฒนชัย  พัฒนะอิ่ม 

 ๒๔ นายวินัย  ชมภูแกว 

 ๒๕ นายสมคิด  ทองนวล 

 ๒๖ นายสมพร  สมวงค 

 ๒๗ นายสมศักดิ์  ศิริพานิชเจริญ 

 ๒๘ นายสุชา  สุทธายศ 

 ๒๙ นายสุเทพ  เจิงกลิ่นจันทร 

 ๓๐ นายสุเทพ  ตันสุวรรณรัตน 

 ๓๑ นายสุวัฒน  เจียระคงมั่น 

 ๓๒ นายเสนห  คชรัตน 

 ๓๓ นายอโณทัย  เพ็งเรือง 

 ๓๔ นายอดุลย  สิทธิวงค 

 ๓๕ นายอภิเชฐ  คงสมโอษฐ 

 ๓๖ นายอัฒพล  สุวรรณวงศ 

 ๓๗ นายเอกสิทธิ์  สกุลคู 

 ๓๘ นางขวัญใจ  คชภักดี 

 ๓๙ นางจําเนียร  เจียมสวัสดิ์ 

 ๔๐ นางทัศนียวรรณ  สุริยงหาญพงศ 

 ๔๑ นางบุญให  ชายชุม 

 ๔๒ นางประนอม  มงคลบรรจง 

 ๔๓ นางประภาวดี  จันทรเสละ 

 ๔๔ นางปาริชาติ  ขันคลาย 

 ๔๕ นางสาวเพ็ญสวาท  สุวรรณศร 

 ๔๖ นางไพลิน  รัตนจันทร 

 ๔๗ นางรัชนวีรรณ  พันธุสุวรรณ 

 ๔๘ นางสาวลัดดา  วิริยางกูร 

 ๔๙ นางวราณี  จินดาวิภาต 

 ๕๐ นางวิไลลักษณ  สุขปราการ 

 ๕๑ นางสาวสมคิด  มลบุตร 

 ๕๒ นางสาวสุดา  ศรีโปฎก 

 ๕๓ นางสุมาลี  สุทธายศ 

 ๕๔ นางอัญญกร  คงเกลี้ยง 

 ๕๕ นางอารมย  หาญพิชิตวิทยา 

 ๕๖ นางอุดมพรรณ  พรหมนารท 

 ๕๗ นางสาวอุษณี  ศรีทอง 


