
 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๗ นายศุภชัย  เทพพิทักษ 

 ๑๘ นายสมเกียรติ  ทับทิม 

 ๑๙ นายสมเกียรติ  สุระเวก 

 ๒๐ นายสมคิด  ลักษมีรชตะ 

 ๒๑ นายสมชาย  พางาม 

 ๒๒ นายสมนึก  พรมพิทักษ 

 ๒๓ นายสาโรช  ราชนุเคราะห 

 ๒๔ นายสายันต  ชูวัลย 

 ๒๕ นายเสกสิทธิ์  ถนอมนาม 

 ๒๖ นายสุขสันต  แสงแกวสุข 

 ๒๗ นายอุทิศ  ปานสุวรรณ 

 ๒๘ นางณัฐธิรา  ศิริวัฒน 

 ๒๙ นางดารณี  เกตุลา 

 ๓๐ นางประดิษฐ  ไหมสุข 

 ๓๑ นางพัชรา  เกิดเดช 

 ๓๒ นางสุดาวรรณ  พลหาญ 

 ๓๓ นางสุภาพร  ทองจันทร 

 ๓๔ นางสาวเสาวรัตน  รัตนงค 

 ๓๕ นางอิษฎา  กฤตยาพิพัฒน 

 ๓๖ นางสาวอุไร  เจียรนัย 

กรมปศุสัตว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายสงัด  แสงทอง  ๒ นายอํานวย  อินตะเครือ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๘  ราย) 

 ๑ นายกวด  ศิริโท 

 ๒ นายเกียรติศักดิ์  ติยะชนานนท 

 ๓ นายไกรวุฒิ  กําลังยง 

 ๔ นายคมกริช  มิตรอารักษ 

 ๕ นายใจ  คําอิ่น 

 ๖ นายชูชาติ  ปนงาม 

 ๗ นายดัด  เชขุนทด 

 ๘ นายทองแดง  ศรีเพ็ชร 

 ๙ นายธรรมสรณ  แจมสายพงษ 

 ๑๐ นายบุญชวย  คําปน 

 ๑๑ นายบุญชวย  นันติ 

 ๑๒ นายบุญทา  เทพประการ 

 ๑๓ นายบุญเพ็ง  สระแกว 

 ๑๔ นายบุญรอด  หมูโยธา 

 ๑๕ นายประรอง  คูณทวี 

 ๑๖ นายพิเชต  ออนพ่ึง 

 ๑๗ นายพิเชษฐ  อินทวงศ 

 ๑๘ นายมนูญ  บุญกรึง 

 ๑๙ นายวรสิทธิ์  บัวคํา 

 ๒๐ นายวิจิตร  เอกวงษา 

 ๒๑ นายวิชัย  สารทอง 

 ๒๒ นายวิรัตน  วงษโสภา 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๓ นายวิรัตน  อินทราชา 

 ๒๔ นายวิโรจน  คงปราโมทย 

 ๒๕ นายวีระ  ผินสูงเนิน 

 ๒๖ นายสมชัย  ชอยสูงเนิน 

 ๒๗ นายสมชาย  ปุณฑริกกุล 

 ๒๘ นายสมชาย  วงษเอี่ยม 

 ๒๙ นายสมบูรณ  ใจฉลาด 

 ๓๐ นายสันติ  สุทธิประเสริฐ 

 ๓๑ นายสันติ  หลักกลาง 

 ๓๒ นายสันทัด  ชาญปอม 

 ๓๓ นายสัมฤทธิ์  สุขดี 

 ๓๔ นายสาโรจน  โชติกมาศ 

 ๓๕ นายสุชาติ  เคนทวาย 

 ๓๖ นายสุริยนต  มีศิลป 

 ๓๗ นายโสภณ  เพชรอํา 

 ๓๘ นายอนันต  ไมมะหาด 

 ๓๙ นายอํานวย  มหาสาโร 

 ๔๐ นางกนก  วงษดี 

 ๔๑ นางกิติยา  พินเนียม 

 ๔๒ นางขันทอง  บุญสม 

 ๔๓ นางสาวจํารัส  ขอสกุล 

 ๔๔ นางจินดาวดี  สุขเกษม 

 ๔๕ นางจินตนา  บุญปราบ 

 ๔๖ นางจิรัชยา  หมวกทองหลาง 

 ๔๗ นางเจริญรัตน  หงษสนั่น 

 ๔๘ นางฉวีวรรณ  เปยมปุก 

 ๔๙ นางสาวฐิติมา  นิลเขียว 

 ๕๐ นางณัฐชา  วรอุทัย 

 ๕๑ นางดาราทิพย  อโศกะวัฒนะ 

 ๕๒ นางทองทราย  มานอยทวีทรัพย 

 ๕๓ นางทัศนีย  สุภาคม 

 ๕๔ นางนวลปราง  มารยาตร 

 ๕๕ นางประไพ  ชัชวาลย 

 ๕๖ นางปทมา  เกลียวกมลทัต 

 ๕๗ นางพรวิภา  อมรแกว 

 ๕๘ นางมยุรี  สมเขียวหวาน 

 ๕๙ นางมาลินี  วิเศษ 

 ๖๐ นางมาลี  จักษุพันธ 

 ๖๑ นางสาวยวงศรี  อกตัน 

 ๖๒ นางสาวยุพา  เกินกลาง 

 ๖๓ นางยุพา  สินสุวงศวัฒน 

 ๖๔ นางยุวดี  ขันธพร 

 ๖๕ นางราตรี  ไขแกว 

 ๖๖ นางสาวรุงนภา  จรรยา 

 ๖๗ นางลัทธพรรณ  พิลา 

 ๖๘ นางสาววราภรณ  สรเสนา 

 ๖๙ นางสาววัชรี  สาตรจําเริญ 

 ๗๐ นางวันเพ็ญ  บุตรละคร 

 ๗๑ นางวันเพ็ญ  ลียากาศ 

 ๗๒ นางสาววจิิตรา  พิทักษ 

 ๗๓ นางวิริยาภรณ  เภาทอง 

 ๗๔ นางศิริพร  ธีรกุล 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๕ นางสมจิตร  มาชวย 

 ๗๖ นางสมพร  แกวเกร็ด 

 ๗๗ นางสมพร  แสนบัว 

 ๗๘ นางสมร  ดิษธรรม 

 ๗๙ นางสาคร  ไวถาวร 

 ๘๐ นางสายใจ  ชื่นสุวรรณ 

 ๘๑ นางสายธารา  เกตุใหม 

 ๘๒ นางสุจินดา  เพงพิศ 

 ๘๓ นางสาวสุธาทิพย  มีสี 

 ๘๔ นางสุภาพร  อยูคงดี 

 ๘๕ นางสุภาวรรณ  อาจสุนทร 

 ๘๖ นางแสงเทียน  ขมิน 

 ๘๗ นางแสงศุกร  บุญกําเนิด 

 ๘๘ นางอรวรรณ  พรหมมา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๙  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  ตะสอน 

 ๒ นายขจร  โขมพัตร 

 ๓ นายขวัญชัย  ดวนโคกสูง 

 ๔ นายคุทร  แสงเขียว 

 ๕ นายจตุพร  เพชรดวง 

 ๖ นายจรัญ  อินโถ 

 ๗ นายจอมไพร  บุญยิรัญ 

 ๘ นายจะซอง  บัวจันทรเหลือง 

 ๙ นายเจษฎาภรณ  วงศน้ําคํา 

 ๑๐ นายชัยรัชต  พิกุลทอง 

 ๑๑ นายชิงชัย  ภูบุญมา 

 ๑๒ นายณรงค  กกแกว 

 ๑๓ นายณรงค  กระจายศรี 

 ๑๔ นายณัฐพัชร  คงเพ็ง 

 ๑๕ นายดวงจันทร  จํายอด 

 ๑๖ นายดํารงค  คงเกง 

 ๑๗ นายดิเรก  ทองพานิช 

 ๑๘ นายทนันชัย  ลาภทิพย 

 ๑๙ นายทวี  ศรีทอง 

 ๒๐ นายธนูเดช  จันทาศรี 

 ๒๑ นายธรรมสถิตย  จันทรคีรี 

 ๒๒ นายบุญธรรม  คงดี 

 ๒๓ นายบุญสม  จีนตุม 

 ๒๔ นายบุญสิตร  เพ่ิมพูล 

 ๒๕ นายประยุทธ  หงษสามสิบเจ็ด 

 ๒๖ นายปดา  ศรีสวาง 

 ๒๗ นายปุย  พุฒตรง 

 ๒๘ นายพงษ  ชัยมา 

 ๒๙ นายพยนต  ศรีสุข 

 ๓๐ นายพรเทพ  สมวรรณ 

 ๓๑ นายพรภิรมย  ปทุมวัน 

 ๓๒ นายพินยา  ออมแอม 

 ๓๓ นายเพลิน  ทองครบุรี 

 ๓๔ นายไพโรจน  อุนแกว 

 ๓๕ นายภูริต  เรือนกอน 

 ๓๖ นายมณเฑียร  แดนเขตต 

 ๓๗ นายวันชัย  ชัยมัง 

 ๓๘ นายวิจิตร  คําสําอางค 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๙ นายวิเชียร  บุญรอด 

 ๔๐ นายวิสุทธิ์  คําปวทา 

 ๔๑ นายวิสุทธิ์  บุนเสา 

 ๔๒ สิบโท  ศุภวัฒน  วงศสุวัฒน 

 ๔๓ นายสมฤกษ  แปนดี 

 ๔๔ นายสมศักดิ์  พิมพมีลาย 

 ๔๕ นายสมศักดิ์  แยมสํารวล 

 ๔๖ นายสมาน  เบาทุมมา 

 ๔๗ นายสายใจ  คําตา 

 ๔๘ นายสุชาติ  ฉิมมณี 

 ๔๙ นายองอาจ  นะรัยรัมย 

 ๕๐ นายอนุพงษ  บุญสูนย 

 ๕๑ นายอรุณ  จันทรเนตร 

 ๕๒ นางกนกอร  แกวบุดตา 

 ๕๓ นางกัณหา  สุวรรณชาตรี 

 ๕๔ นางสาวจรีย  อยูสุขอาบ 

 ๕๕ นางจันทรา  แสงใส 

 ๕๖ นางสาวจารุณี   

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๕๗ นางสาวณัชนก  อัครวิจิตร 

 ๕๘ นางสาวณัฐพร  สังขสุวรรณ 

 ๕๙ นางสาวนาถลัดดา  สันดํา 

 ๖๐ นางบุศรา  ฉิมรักษ 

 ๖๑ นางประภัสรา  พิมพิรุด 

 ๖๒ นางผองพรรณ  ศาลาฤทธิ์ 

 ๖๓ นางสาวพิไล  ทองจัง 

 ๖๔ นางไพริน  ตาบานดู 

 ๖๕ นางมาลี  ชัยมงคล 

 ๖๖ นางสาวรัศมี  จันทรธํารงกุล 

 ๖๗ นางวิลัยวรรณ  ฤทธิ์ฤาชัย 

 ๖๘ นางศศิธร  โสภา 

 ๖๙ นางสมพิศ  จ๋ันตา 

 ๗๐ นางสายสมร  ตะนะสอน 

 ๗๑ นางสุกัญญา  มณีรัตน 

 ๗๒ นางสุกัญญา  หุนคลาย 

 ๗๓ นางสาวสุจิตรา  สิงหแกว 

 ๗๔ นางสุภาพ  ไชยวงษ 

 ๗๕ นางสาวสุมลฑา  เสือสราญ 

 ๗๖ นางอภิสรา  อาจสามารถ 

 ๗๗ นางอรนงค  หลักกลาง 

 ๗๘ นางอริสรา  อาวาส 

 ๗๙ นางอุรา  รัตนประพันธ 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายกุลภาค  วรรณเวช 

 ๒ นายจิตต  หลอแหลม 

 ๓ นายชัยณัญภัทร  อยูประเสริฐ 

 ๔ นายชาญชัย  เจตบุตร 


