
 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๐๑ นางไพรี  จันทรอยูจริง 

 ๑๐๒ นางมยุรี  น้ําสุวรรณ 

 ๑๐๓ นางสาวมาลี  บุญสําลี 

 ๑๐๔ นางยุบล  พวงพุม 

 ๑๐๕ นางรุจิกาญจน  ศิริแดง 

 ๑๐๖ นางลดารัตน  บุญมาเลิศ 

 ๑๐๗ นางละเอียด  สิงหา 

 ๑๐๘ นางลัดดาวัลย  รักสุข 

 ๑๐๙ นางวนิดา  เอมโอช 

 ๑๑๐ นางวรากร  ศิริตัน 

 ๑๑๑ นางวัชณีย  จิตภักดี 

 ๑๑๒ นางสาววรรณี  ขะยูง 

 ๑๑๓ นางวชิชุดา  ศิริพันธ 

 ๑๑๔ นางแววนภา  สิงโต 

 ๑๑๕ นางศรีรัตน  แสงจํารัส 

 ๑๑๖ นางศิริพร  คชสารมณี 

 ๑๑๗ นางศิริวรรณ  หิตโกเมท 

 ๑๑๘ นางสมพิศ  ศรีเมือง 

 ๑๑๙ นางสมพิศ  ปาลวัฒน 

 ๑๒๐ นางแสงเดือน  บุญปน 

 ๑๒๑ นางสุพิชญา  คมขุนทศ 

 ๑๒๒ นางโสภา  จันทรสุขา 

 ๑๒๓ นางอนัญญา  สีทอง 

 ๑๒๔ นางสาวอาริยฐาพร  พิฐศญาธรณ   

 ๑๒๕ นางอํานวย  จันทรแกว 

 ๑๒๖ นางอุไร  เทศทอง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายตรีชัย  สวางพงศ 

 ๒ นายทนงเดช  คงวิเศษ 

 ๓ นายสุชาติ  นวมสกุล 

 ๔ นายอาดิน  สมสุระ 

 ๕ นางสาวพัชรีวรรณ  คิดยาว 

กรมปศุสัตว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายกฤษณา  ทัพเจริญ 

 ๒ นายจุลพงษ  หมายสม 

 ๓ นายไพโรจน  อันงาม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙  ราย) 

 ๑ นายกมล  ราสูงเนิน 

 ๒ นายกิตินันท  ขวัญตา 

 ๓ นายจันสม  ปตะโพธิ์ 

 ๔ นายจํารูญ  คําปน 

 ๕ นายฉัตรชัย  จันทรา 

 ๖ นายชอบ  คําไตรย 

 ๗ นายชูเกียรติ  ลีนา 

 ๘ นายตี๋  แสงเพ็ชรรุง 

 ๙ นายธีรพล  ตีทอง 

 ๑๐ นายประทีป  ยุกระพันธ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๑ นายประสม  แกวมีสี 

 ๑๒ นายประเสริฐ  เงินเถื่อน 

 ๑๓ นายเผด็จ  พงศศรี 

 ๑๔ นายพิเชษฐ  ผางจันทรดา 

 ๑๕ นายยงยุทธ  เกียรติจรุงพันธ 

 ๑๖ นายวีระ  อยูสุขอาบ 

 ๑๗ นายสมเกียรติ  ศรีสวัสศิริกุล 

 ๑๘ นายสัมพันธ  ผลเกิด 

 ๑๙ นายสุรสิตย  ศรีสุภา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๙  ราย) 

 ๑ นายกมล  ทัพเรืองชัย 

 ๒ นายกฤษฎา  วิมลรัตน 

 ๓ นายกัมพล  สุทธิ 

 ๔ นายกําพล  วงษอาย 

 ๕ นายเกษม  จารุวรรณ 

 ๖ นายไกรสร  สุริกาล 

 ๗ นายครรชิต  ถาดกระโทก 

 ๘ นายคํากอง  โทดี 

 ๙ นายจําเนียร  กันทะพงษ 

 ๑๐ นายจําเนียร  นาระตะ 

 ๑๑ นายเฉลิม  จุลราช 

 ๑๒ นายชวนาท  เขมนาทนนท 

 ๑๓ นายชัยรัตน  จํารูญรักษสุกิจ 

 ๑๔ นายชาญ  ลอสูงเนิน 

 ๑๕ นายชูเชิด  วานิชกลาง 

 ๑๖ นายโชคอนันต  คงกระพันธ 

 ๑๗ นายไชยา  ปล้ืมจิตร 

 ๑๘ นายณรงค  ผลเกิด 

 ๑๙ นายทองสุก  สีโยจารย 

 ๒๐ นายธนพล  ทวีชัย 

 ๒๑ นายธีรภัทร  แกวสีหา 

 ๒๒ นายนเรศ  ทองคํา 

 ๒๓ นายนิกรณ  ไพจันทร 

 ๒๔ นายบุญทอม  ปาหลา 

 ๒๕ นายบุญยง  แข็งแรง 

 ๒๖ นายบุญเลิศ  รัตนวงษ 

 ๒๗ นายบุญสืบ  กันตี 

 ๒๘ นายบุญโฮม  มาพรหม 

 ๒๙ นายประคอง  งามสุวรรณ 

 ๓๐ นายประชา  ตะสันเทียะ 

 ๓๑ นายประภาส  คงแกว 

 ๓๒ นายประมิตร  พูลผล 

 ๓๓ นายประวิทย  อิ่มวิเศษ 

 ๓๔ นายประเวท  ประทุมทิพย 

 ๓๕ นายประสาน  ดงทอง 

 ๓๖ นายปรีชา  คําภูเวียง 

 ๓๗ นายปรีชา  ใจคํา 

 ๓๘ นายปญญา  ชฎาจิตร 

 ๓๙ นายพงศักดิ์  กิ่งแกว 

 ๔๐ นายพงษสิทธิ์  วงสวาง 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๔๑ นายพร  ฤทธิสน 

 ๔๒ นายพรชัย  กลีบเมฆ 

 ๔๓ นายพรายยศ  ไตรธิเลน 

 ๔๔ นายพล  โกศากล 

 ๔๕ นายพิเชษฐ  แยมสํารวล 

 ๔๖ นายพิเชษฐ  เขียวเรือง 

 ๔๗ นายพิทักษ  จําปาโคกกรวด 

 ๔๘ นายพิสัณฑ  แตงจันทึก 

 ๔๙ นายภูริเชษฐ  ศิลา 

 ๕๐ นายรัตน  ยุงสันเทียะ 

 ๕๑ นายราเชนทร  บุญเนียม 

 ๕๒ นายวรวุธ  ศรีโคตร 

 ๕๓ นายวัลลภ  ฆารสวาง 

 ๕๔ นายวิการ  อุทาลุน 

 ๕๕ นายวิชัย  เหมิ 

 ๕๖ นายวิฑูรย  บุญเอี่ยม 

 ๕๗ นายเวทย  เบ็งจันทึก 

 ๕๘ นายสงบ  สุขบางนบ 

 ๕๙ นายสบาย  ซังบุษบา 

 ๖๐ นายสมชัย  อนันตริยะทรัพย 

 ๖๑ นายสมชาย  ขอพลกลาง 

 ๖๒ นายสมชิต  ตรงจิตรปญญา 

 ๖๓ นายสมบัติ  ศรีธรรม 

 ๖๔ นายสมพร  คําจันทึก 

 ๖๕ นายสมพร  บุตรพรม 

 ๖๖ นายสมยศ  คําโหลน 

 ๖๗ นายสวัสดิ์  ภูชุม 

 ๖๘ นายสํารวย  ภูพารา 

 ๖๙ นายสําเริง  ปานนอก 

 ๗๐ นายสุทธี  มุนาเวท 

 ๗๑ นายสุทัศน  โชคแสน 

 ๗๒ นายสุทัศน  อุประ 

 ๗๓ นายสุทิน  ยอดคําปน 

 ๗๔ นายสุเมธ  ศรีวิลัย 

 ๗๕ นายสุรินทร  ศรีหิรัญ 

 ๗๖ นายสุวิทย  วานานวงค 

 ๗๗ นายไสว  สีทับ 

 ๗๘ นายอนันต  ผดุงขันธ 

 ๗๙ นายอนันทชัย  ศรีจันทรฮด 

 ๘๐ นายอนุสรณ  พุกปล่ัง 

 ๘๑ นายอภินันท  มีรอด 

 ๘๒ นายอํานาจ  พานมณี 

 ๘๓ นายอําไพ  แสงสกล 

 ๘๔ นายอุดม  หลักกลาง 

 ๘๕ นางสาวขนิษฐา  สังขวัฒน 

 ๘๖ นางจินดาณัฐ  เปรมโยธิน 

 ๘๗ นางจินตนา  ขุนทอง 

 ๘๘ นางชูลีพร  เวชพราหมณ 

 ๘๙ นางเตือนใจ  ภูเตานิล 

 ๙๐ นางธันยา  ถิ่นแสนดี 

 ๙๑ นางนวลจันทร  สมบูรณเทศ 

 ๙๒ นางนันทณิชา  เผือกพันธุมุข 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๙๓ นางสาวนิศา  พรหมราช 

 ๙๔ นางสาวบุษบา  อุดมพัฒน 

 ๙๕ นางสาวเบญญาภา  ปานมารศรี 

 ๙๖ นางสาวพรรณบงกช  ศิริภูล 

 ๙๗ นางพันธทิพย  วงษวรสันต 

 ๙๘ นางพิมจิตร  ทาหอม 

 ๙๙ นางภคภรณ  ชัยเสริมสิทธิ์ 

 ๑๐๐ นางรัตนา  สวัสดิ์ 

 ๑๐๑ นางรุขจี  นพคุณ 

 ๑๐๒ นางวนิดา  ฉายประสาท 

 ๑๐๓ นางวัชรา  หาญสุริย 

 ๑๐๔ นางศิริพร  พิสิฐศิลป 

 ๑๐๕ นางสมพรทิพย  เดชาเลิศ 

 ๑๐๖ นางสุนีย  สมสวย 

 ๑๐๗ นางสุวันดี  ยอดเงิน 

 ๑๐๘ นางสุวิมล  ทองนอย 

 ๑๐๙ นางอารีย  จันโท 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายสําเนียง  วีระบุศย 

 ๒ นายสุธน  เพ็ชรประสม 

 ๓ นางสุชานันท  พงษประเสริฐ 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๕  ราย) 

 ๑ นายฉัตร  เอี๋ยวสกุล 

 ๒ นายชัยยศ  สุภาเส 

 ๓ นายชัยยา  คนงาม 

 ๔ นายชัยรัตน  รัตนวราห 

 ๕ นายณรงค  ยางเครือ 

 ๖ นายดาวเรือง  ศรีสุข 

 ๗ นายทรงเดช  คํามาตร 

 ๘ นายทวาย  จันทรสงวน 

 ๙ นายธีระศักดิ์  สุดดี 

 ๑๐ นายนิสิต  เจริญศิริ 

 ๑๑ นายบุญเลิศ  จ้ันอรัญ 

 ๑๒ นายประจักร  คะสุดใจ 

 ๑๓ นายประดิษฐ  ยืนชุม 

 ๑๔ นายประพฤติ  รัตนนิล 

 ๑๕ นายประสงค  นาสุริวงค 

 ๑๖ นายปริทัศน  สณฑเพ็ชร 

 ๑๗ นายปรีชา  ศรีราม 

 ๑๘ นายพรชัย  มีความเจริญ 

 ๑๙ นายพรเทพ  เชาวพอง 

 ๒๐ นายพิทยา  ธรรมมิกะกุล 

 ๒๑ นายพินิจ  ขันคํานันตะ 

 ๒๒ นายพิบูลยรัตน  บัวคอม 


