
 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๓ นางสาวขนิษฐา  ทบัเงนิ 

 ๒๔ นางจันทรนภา  ขามแปด 

 ๒๕ นางสาวนชุรา  พลศรดีา 

 ๒๖ นางบาํเพ็ญ  วรรณไชย 

 ๒๗ นางพัชรีย  สุพโปฎก 

 ๒๘ นางสาวภคอร  สินธอุัสว 

 ๒๙ นางสาวยุพา  หลาทร 

 ๓๐ นางวัชร ี อนันชัย 

 ๓๑ นางสาววราพร  เกงธรรม 

 ๓๒ นางสายชล  พิทน 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  และผูสูงอายุ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย)  

๑  นายสุปรีชา  กุลประเดิม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สํานักงานรัฐมนตร ี

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย)  

 ๑ นายพรเทพ  ดวี ี  ๒ นายวัลลภ  สังขสวน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย)  

๑  นางชตุิมา  ษรสุวรรณ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒  ราย)  

 ๑ นายณรงค  ซาซุม 

 ๒ นายประภาส  วงษนอก 

 ๓ นายประสาร  ฟุงเฟอง 

 ๔ นายพิจิตร  มณีสาย 

 ๕ นายเพ่ิม  ภูครองทอง 

 ๖ นายสถาพรรณ  บุญอํารงุ 

 ๗ นายสมศกัดิ ์ นาชัยรตัน 

 ๘ นายเสนาะ  มโนดุลย 

 ๙ นางจินตนา  อึ้งตระกูล 

 ๑๐ นางสาวนฤมล  ศรีรตัน 

 ๑๑ นางนันทนา  สาทิพยจันทร 

 ๑๒ นางสาวสุรียภรณ  ถิระวรรณธร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย)  

 ๑ นายธนโชติ  อินปาว  ๒ นายบัณฑิต  เตือประโคน 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓ นายสุเทพ  ฉินตระกาล 

 ๔ นายสุวฒัน  วิมลเศรษฐ 

 ๕ นายอํานาจ  คัญทบั 

 ๖ นางขนิษฐา  ถนอมวงษ 

 ๗ นางยุพา  สุวรรณเดช 

 ๘ นางสิรธิร  เผดิมผดุงตระกูล 

 ๙ นางอรัญญา  โพธิ์พันธุ 

กรมชลประทาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๕๗  ราย)  

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  พืชพันธุ 

 ๒ นายเกษม  ไชยรตัน 

 ๓ นายเกษมสันต  กลัสลวิภาค 

 ๔ นายเกียรติกร  อิ่มทองสุข 

 ๕ นายไกรวฒุิ  ธรีพงศวิษณุพร 

 ๖ นายคนงึ  ธาดาสุรเวทย 

 ๗ นายคนงึ  เนื้อนิ่ม 

 ๘ นายจรัญ  รอดสูงเนิน 

 ๙ นายจเร  บบุผา 

 ๑๐ นายจันทร  พุฒเทศ 

 ๑๑ นายจําเรญิ  เสารสูง 

 ๑๒ นายจําลอง  สุขคุม 

 ๑๓ นายจินดา  แสนพรม 

 ๑๔ นายจีระพงศ  บัวอยู 

 ๑๕ นายเจรญิ  ทิตยพุด 

 ๑๖ นายเจรญิ  วงศเจรญิ 

 ๑๗ นายฉลวย  ทองยอย 

 ๑๘ นายฉลองชัย  กาญจนาคม 

 ๑๙ นายเฉลา  บุญอดุหนนุ 

 ๒๐ นายเฉลิม  เทียวบรรเทิง 

 ๒๑ นายชวลิต  พุมรุงเรือง 

 ๒๒ นายชัยยศ  จิตเทวนิลิขติ 

 ๒๓ นายชัยยุทธิ ์ พรมแยมใหญ 

 ๒๔ นายชัยรตัน  นิลไสล 

 ๒๕ นายชัยรตัน  เหมือนเพ็ชร 

 ๒๖ นายชูเกียรต ิ ศุภนคร 

 ๒๗ นายชูชาติ  เกงสาคร 

 ๒๘ นายชูชาติ  มีทองใบ 

 ๒๙ นายเชดิ  เรือนทอง 

 ๓๐ นายฐากูร  หอมกล่ิน 

 ๓๑ นายณรงค  สิทธวิงค 

 ๓๒ นายณรงคชัย  วงศสมุทร 

 ๓๓ นายณัฐพัชร  ศรีคง 

 ๓๔ นายดนัย  โลณานุรักษ 

 ๓๕ นายดํารงค  วงษเอก 

 ๓๖ นายดํารงศกัดิ ์ ลากอก 

 ๓๗ นายดิเรก  จิรตัถติิกุล 

 ๓๘ นายเดชา  ดากลาง 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๙ นายเดวดิ  โพธิ์ทอง 

 ๔๐ นายแดง  เสาวกุล 

 ๔๑ นายตอพงษ  ไชยสังข 

 ๔๒ นายถาวร  วิเชียรทอง 

 ๔๓ นายทรงศักดิ์  แสงอรุณ 

 ๔๔ นายทองหยิบ  ปนเหนงเพ็ชร 

 ๔๕ นายเทวนิทร  ทองทว ี

 ๔๖ นายเที่ยง  สรรพชาง 

 ๔๗ นายโท  ชูมณี 

 ๔๘ นายธนกฤต  แสงรอด 

 ๔๙ นายธนดล  เหรียญทอง 

 ๕๐ นายธนภูมิ  สมดุลยอนุกูล 

 ๕๑ นายธรรมรงค  ปอสงคราม 

 ๕๒ นายธารา  อยูชัย 

 ๕๓ นายธํารงค  ทองประเสริฐ 

 ๕๔ นายธรีะศกัดิ ์ ลายบวั 

 ๕๕ นายนท ี ศรีทองแท 

 ๕๖ นายนพดล  สายัญแกว 

 ๕๗ นายนฤทัย  เพชรสีดาํ 

 ๕๘ นายนิคม  สิทธ ี

 ๕๙ นายนติย  เพียรธรรม 

 ๖๐ นายนิมติร  งาคม 

 ๖๑ นายนวิัฒน  เอกเสาว 

 ๖๒ นายนวิัต ิ ชะอุมด ี

 ๖๓ นายบดินทร  โตยอด 

 ๖๔ นายบรรพต  พลจันทร 

 ๖๕ นายบรรพต  ศรอีุดม 

 ๖๖ นายบาง  พองเสียง 

 ๖๗ นายบุญชอบ  นอมสูงเนนิ 

 ๖๘ นายบุญตา  แกวลา 

 ๖๙ นายบุญธรรม  เนตรจินดา 

 ๗๐ นายบุญมา  พลหินกอง 

 ๗๑ นายบุญมี  คงบุงคลา 

 ๗๒ นายบุญยืน  ระงับภัย 

 ๗๓ นายบุญรอด  รอดปาน 

 ๗๔ นายบุญเลิศ  เกดิศร ี

 ๗๕ นายบุญเลิศ  สะโมทาน 

 ๗๖ นายบุญเหลือ  ประทุมศร ี

 ๗๗ นายปกติ  อารรีอบ 

 ๗๘ นายประกติ  ปุรนิทราภิบาล 

 ๗๙ นายประกติ  สิงหชัย 

 ๘๐ นายประคอง  เนียมสังข 

 ๘๑ นายประจวบ  เลิศเวศ 

 ๘๒ นายประชุม  เกิดสวัสดิ ์

 ๘๓ นายประเชญิ  ไทยเจรญิ 

 ๘๔ นายประดิษฐ  บุดดีศร ี

 ๘๕ นายประดิษฐ  ตรีศักดิ ์

 ๘๖ นายประดิษฐ  บุญเสถียร 

 ๘๗ นายประพันธ  ชมบริสุทธิ ์

 ๘๘ นายประเมนิ  ไกรศิร ิ

 ๘๙ นายประยูร  บญุจ้ี 

 ๙๐ นายประโยชน  กล่ินขจร 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๙๑ นายประโยชน  เอี่ยมสอาด 

 ๙๒ นายประสิทธิ ์ เรืองถิ่น 

 ๙๓ นายประสิทธิ ์ อุนประเสริฐสุข 

 ๙๔ นายประหยัด  ประเสรฐิแพทย 

 ๙๕ นายปญญา  สังวาลย 

 ๙๖ นายปาน  เปลงเชิญ 

 ๙๗ นายพรทิพย  หนูทวน 

 ๙๘ นายพรเทพ  โตออน 

 ๙๙ นายพรศักดิ์  ชมภูกุล 

 ๑๐๐ นายพล  ทองแทง 

 ๑๐๑ นายพลรัตน  ปานยืน 

 ๑๐๒ นายพิชิต  ขาวดวง 

 ๑๐๓ นายพินิจ  แจมจันทร 

 ๑๐๔ นายไพฑูรย  ฉิมภู 

 ๑๐๕ นายไพทูล  กันเที่ยง 

 ๑๐๖ นายไพรัช  ศรีคช 

 ๑๐๗ นายไพโรจน  คาเจริญ 

 ๑๐๘ นายไพโรจน  หุนหลอ 

 ๑๐๙ นายไพศาล  ทวิาพัฒน 

 ๑๑๐ นายไพศาล  สุนทรวงศ 

 ๑๑๑ นายภาวธิรรม  แชมบตุร 

 ๑๑๒ นายมงคล  ใจซื่อกุล 

 ๑๑๓ นายมนัส  นาคประสิทธิ ์

 ๑๑๔ นายมนัส  ศรีเมือง 

 ๑๑๕ นายมนัส  สมอยู 

 ๑๑๖ นายมานพ  ขุดโพธิ ์

 ๑๑๗ นายมานิตย  รกัษา 

 ๑๑๘ นายมาริน  ซุมสวาง 

 ๑๑๙ นายเมธี  แยมบู 

 ๑๒๐ นายยงยุทธ  ชางแรงการ 

 ๑๒๑ นายรักเกียรติ  ปนทองคาํ 

 ๑๒๒ นายรังสรรค  ศรีประภา 

 ๑๒๓ นายริ้น  ทองจิตต 

 ๑๒๔ นายลิขติ  พลเกษตร 

 ๑๒๕ นายวรพจน  อริยานุวฒัน 

 ๑๒๖ นายวสันต  ทดแทนสุข 

 ๑๒๗ นายวัชระ  พิมพา 

 ๑๒๘ นายวัชรินทร  ตุลาธร 

 ๑๒๙ นายวฒันะ  บางทรัพย 

 ๑๓๐ นายวฒันา  ชลเสถียร 

 ๑๓๑ นายวนัชัย  เจรญิลี 

 ๑๓๒ นายวนัชัย  ศรฐีาน 

 ๑๓๓ นายวนัชัย  อินปน 

 ๑๓๔ นายวิชัย  จันทรานุสร 

 ๑๓๕ นายวิชา  รอดไพบูลย 

 ๑๓๖ นายวิชติ  คงพูล 

 ๑๓๗ นายวิเชษฐ  นามแสง 

 ๑๓๘ นายวิเชียร  ดวงเดช 

 ๑๓๙ นายวนิัย  คําพล 

 ๑๔๐ นายวนิัย  หวงัสุข 

 ๑๔๑ นายวริัช  สุวรรณประทีป 

 ๑๔๒ นายวริัตน  ชัชวาลย 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๔๓ นายวริัตน  สุดเขต 

 ๑๔๔ นายวริุฬ  พุมวิเศษ 

 ๑๔๕ นายวโิรจน  จันทวงศ 

 ๑๔๖ นายววิัฒน  รุจิชัย 

 ๑๔๗ นายวิษณุ  พลอยเพชร 

 ๑๔๘ นายวิสุทธิ์  ลาภมูล 

 ๑๔๙ นายวิสูตร  เทียนเทศ 

 ๑๕๐ นายวรีวฒัน  นาทอง 

 ๑๕๑ นายศรชัย  มัน่ชวยวงศ 

 ๑๕๒ นายศรีสุขุม  เพ็ชรสังคาด 

 ๑๕๓ นายศิระ  สุพันธมาตย 

 ๑๕๔ นายศิริชัย  กล่ินมา 

 ๑๕๕ นายสงดั  พรมแกว 

 ๑๕๖ นายสงา  มะซอ 

 ๑๕๗ นายสถติย  เสร ี

 ๑๕๘ นายสทาน  ชชีาง 

 ๑๕๙ นายสนอง  ออนพรม 

 ๑๖๐ นายสนัน่  เทศเมือง 

 ๑๖๑ นายสม  เพชรสํานัก 

 ๑๖๒ นายสมเกียรต ิ นิลเกต ุ

 ๑๖๓ นายสมเกียรต ิ สังวาลย 

 ๑๖๔ นายสมใจ  อาจหาญ 

 ๑๖๕ นายสมชาย  เทพณรงค 

 ๑๖๖ นายสมชาย  ปกษิน 

 ๑๖๗ นายสมชาย  พงษทองหลอ 

 ๑๖๘ นายสมชาย  สุขสองหอง 

 ๑๖๙ นายสมชาย  สุวรรณวร 

 ๑๗๐ นายสมนกึ  แสงประดิษฐ 

 ๑๗๑ นายสมบรูณ  อุตโก 

 ๑๗๒ นายสมปอง  ปญญาปร ุ

 ๑๗๓ นายสมพงค  วงศษา 

 ๑๗๔ นายสมพงษ  พุธจันทร 

 ๑๗๕ นายสมพล  หตัถกรรม 

 ๑๗๖ นายสมศกัดิ ์ กลํ่าคุม 

 ๑๗๗ นายสมศกัดิ ์ กอบเขตกรรม 

 ๑๗๘ นายสมศกัดิ ์ จันทรสําเภา 

 ๑๗๙ นายสมศกัดิ ์ ปานทอง 

 ๑๘๐ นายสมหมาย  มีชัย 

 ๑๘๑ นายสมหมาย  อินทรา 

 ๑๘๒ นายสมอ  ศริ ิ

 ๑๘๓ นายสมาน  เกดิไทย 

 ๑๘๔ นายสังคม  บุญไกรสร 

 ๑๘๕ นายสาธติ  ชิงชัย 

 ๑๘๖ นายสายันร  สมบูรณ 

 ๑๘๗ นายสาโรจน  ผ่ึงวงษ 

 ๑๘๘ นายสํา  ฝายเพ็ชร 

 ๑๘๙ นายสําราญ  ภูศิร ิ

 ๑๙๐ นายสําเรงิ  เทียนไชย 

 ๑๙๑ นายสิทธศิักดิ ์ จันทนสุคนธ 

 ๑๙๒ นายสุกิจ  แกวอราม 

 ๑๙๓ นายสุชิน  จันทรแกว 

 ๑๙๔ นายสุทัศน  วรรณโชต ิ



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๙๕ นายสุทิน  เนียมรกัษา 

 ๑๙๖ นายสุทิน  พุทธคุณ 

 ๑๙๗ นายสุทิพย  นางแยม 

 ๑๙๘ นายสุนทร  อมเถื่อน 

 ๑๙๙ นายสุเมตตา  วิจิตรเตมีย 

 ๒๐๐ นายสุรพงษ  บญุม ี

 ๒๐๑ นายสุรพจน  เทียนทอง 

 ๒๐๒ นายสุรศกัดิ ์ มิง่ขวัญ 

 ๒๐๓ นายสุรตัน  เขาแกว 

 ๒๐๔ นายสุรินทร  เสมเสวก 

 ๒๐๕ นายสุวะชัย  พ่ึงฉิ่ง 

 ๒๐๖ นายสุว ิ คาํหนูไทย 

 ๒๐๗ นายเสถียร  น้ําไกร 

 ๒๐๘ นายเสนหศิลป  พิมพตอ 

 ๒๐๙ นายโสภณ  นาคปน 

 ๒๑๐ นายโสรัจ  มานญูวงศ 

 ๒๑๑ นายอนนัต  วีระวงศ 

 ๒๑๒ นายอนุชา  พงษพิมาย 

 ๒๑๓ นายอนวุัช  พัฒนภูมิบรรจง 

 ๒๑๔ นายอโนมา  อตุตมะบูรณ 

 ๒๑๕ นายอภิศักดิ์  ปนทองคาํ 

 ๒๑๖ นายอรุณ  พลรักษ 

 ๒๑๗ นายอาคม  สุจิระวงศ 

 ๒๑๘ นายอาบชัย  พินนอย 

 ๒๑๙ นายอํานวย  รักษาราษฎร 

 ๒๒๐ นายอํานาจ  เชาวลิต 

 ๒๒๑ นายอิศรากรณ  แกวรตัน 

 ๒๒๒ นายอุชัย  กําลังมา 

 ๒๒๓ นายอุทัย  งามเสนห 

 ๒๒๔ นายอุทัย  สังขทิพย 

 ๒๒๕ นายอุธร  มหาโยธา 

 ๒๒๖ นายอุบล  ทับทอง 

 ๒๒๗ นางกฤษณา  กิจอนันต 

 ๒๒๘ นางกัลยา  แจงแสงทอง 

 ๒๒๙ นางแกวตา  จักภิระ 

 ๒๓๐ นางขวญัเรือน  แม 

 ๒๓๑ นางจันทิพา  ทัง่ทองคํา 

 ๒๓๒ นางฉววีรรณ  ตันวีระชัยสกลุ 

 ๒๓๓ นางชมพูเนกข  จันทวาส 

 ๒๓๔ นางทิพวรรณ  เกตุเพ็ง 

 ๒๓๕ นางนงนชุ  แจงสวาง 

 ๒๓๖ นางนวลศรี  บุริภักดิ ์

 ๒๓๗ นางนิพิษฐา  ใจสงัด 

 ๒๓๘ นางสาวนิสาชล  สดศรีสุวรรณ 

 ๒๓๙ นางบญุธรรม  พิลึก 

 ๒๔๐ นางประจวบ  อนิทรรอด 

 ๒๔๑ นางประไพ  ปลายงาม 

 ๒๔๒ นางประมวล  ดวงคําจันทร 

 ๒๔๓ นางพรรณี  ฉุยกลม 

 ๒๔๔ นางพรรณี  ปานสด 

 ๒๔๕ นางพัชรตัน  สุวรรณรตัน 

 ๒๔๖ นางมณฑา  ตุลยนิษก 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๒๔๗ นางสาวรจนา  เพ็ญสมบูรณ 

 ๒๔๘ นางวนดิา  ศรนีุรจน 

 ๒๔๙ นางวรรณา  อยูนาค 

 ๒๕๐ นางสาววรรณี  แสงศร ี

 ๒๕๑ นางวัชร ี พรรณสังข 

 ๒๕๒ นางสมจิตต  พุทธรักษา 

 ๒๕๓ นางสมเด็จ  จําปาบญุ 

 ๒๕๔ นางสุขภัคค  เสือจร 

 ๒๕๕ นางสุรียรัตน  นาคภาษี 

 ๒๕๖ นางหทัยธัช  เปรมธนะ 

 ๒๕๗ นางสาวอัจฉรา  ขมุแกว 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๑๙  ราย)  

 ๑ นายกฤษณรงค  ถนอมจิตร 

 ๒ นายกอน  พลายเผือก 

 ๓ วาที่รอยตร ี กติิศกัดิ ์ พันธหงษ 

 ๔ นายกินา  รังพนัสสัก 

 ๕ นายกุศล  แสงจันดา 

 ๖ นายเกษม  สําราญสม 

 ๗ นายโกศล  ถาวาร ี

 ๘ นายขจร  พวงสมบัต ิ

 ๙ นายขวัญเมือง  เอี่ยมอาด 

 ๑๐ นายคงศักดิ์  สุทธิอาจ 

 ๑๑ นายคฑาธชุช  สุวรรณพร 

 ๑๒ นายคมเพชร  เงนิจันทร 

 ๑๓ นายคลอย  หนูพลอย 

 ๑๔ นายคัมภีร  วงศเบี้ยสัจจ 

 ๑๕ นายคําใบ  มีพิมพ 

 ๑๖ นายคํารณ  นาม ี

 ๑๗ นายคําสุข  กันทะวงค 

 ๑๘ นายเคล่ือน  จันทรด ี

 ๑๙ นายแคลว  ยอดดําเนนิ 

 ๒๐ นายจตรุงค  เมียงอารมย 

 ๒๑ นายจรรยา  ศรฉีายา 

 ๒๒ นายจรัญ  ขําสอาด 

 ๒๓ นายจรัล  ชุมเย็น 

 ๒๔ นายจรินทร  นกวอน 

 ๒๕ นายจักรรินทร  โตใจ 

 ๒๖ นายจารกึ  สายัญแกว 

 ๒๗ นายจําลอง  โคแหละ 

 ๒๘ นายจุมพล  แสงเงิน 

 ๒๙ นายเจรญิ  เถียรสวัสดิ ์

 ๓๐ นายฉลอง  มีมขุ 

 ๓๑ นายฉลาด  สมพงศ 

 ๓๒ นายเฉลิมเกียรติ ์ แพมิ่ง 

 ๓๓ นายชลอ  เสืออนิทร 

 ๓๔ นายชลอ  อนุสุวรรณ 

 ๓๕ นายชวลิต  คงศร 

 ๓๖ นายชะเอม  ผองคลาย 

 ๓๗ นายชัชวาลย  มานญูวงศ 

 ๓๘ นายชัยยา  โรงแสง 
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 ๓๙ นายชัยรตัน  กุลศิร ิ

 ๔๐ นายชาคริต  เชนวิรตันพิธ 

 ๔๑ นายชาญชัย  ปาลตานนท 

 ๔๒ นายชาญวิทย  เตโพธิ ์

 ๔๓ นายชาลี  สังขสมศกัดิ ์

 ๔๔ นายชํานาญ  จอนแจง 

 ๔๕ นายชํานาญ  นุนสุวรรณ 

 ๔๖ นายชุตเิดช  แฝงอมัพร 

 ๔๗ นายชูเกียรต ิ นรินยา 

 ๔๘ นายชูเดช  ไชยมาตร 

 ๔๙ นายชูศักดิ์  ทรัพยมาก 

 ๕๐ นายเชาวลิต  เทพณรงค 

 ๕๑ นายเชดิศักดิ์  แกวสวรรค 

 ๕๒ นายเชียรชัย  ยอดแตง 

 ๕๓ นายแชน  โสมรักษ 

 ๕๔ นายซิน่  ซายศร ี

 ๕๕ นายณรงค  รักษมณี 

 ๕๖ นายณัฐกติติ์  ชัยชนะ 

 ๕๗ นายดิเรก  วชิิตนันทน 

 ๕๘ นายดรุิยา  ชัยประเสรฐิ 

 ๕๙ นายเดนพงษ  คลายสุคง 

 ๖๐ นายเดวดิ  ปนงาม 

 ๖๑ นายเดวดิ  หลวงจันทะ 

 ๖๒ นายไตรภพ  ฤทธกิัน 

 ๖๓ นายถวิล  พินทอง 

 ๖๔ นายทรงพล  กมลยะบตุร 

 ๖๕ นายทรงพล  เตชะไตรภูม ิ

 ๖๖ นายทวศีักดิ ์ เอกเอี่ยม 

 ๖๗ นายทองสุข  ชนะบุญ 

 ๖๘ นายทิน  เจือจาน 

 ๖๙ นายธงชัย  มาลาไธสง 

 ๗๐ นายธรรมโชต ิ รัมภามณี 

 ๗๑ นายธวัชชัย  เตลิงคะพันธุ 

 ๗๒ นายธานี  ออนตา 

 ๗๓ นายธรีพล  ผาเนตร 

 ๗๔ นายธรีภัทร  โกทองยม 

 ๗๕ นายนกเล็ก  เชื้อสาย 

 ๗๖ นายนท ี รุงเรือง 

 ๗๗ นายนนทวฒัน  ย้ิมเจริญ 

 ๗๘ นายนพดล  คลองพยาบาล 

 ๗๙ นายนพดล  ฟอนตะค ุ

 ๘๐ นายนพพร  นนัทโกวฒัน 

 ๘๑ นายนพเมศฐ  มัน่เจรญิวงศ 

 ๘๒ นายนพวงค  อินทรแจง 

 ๘๓ นายนรศิ  สุขเรือง 

 ๘๔ นายนิรนัดร  จํารัสเนตร 

 ๘๕ นายนิเวศน  สีเหนี่ยง 

 ๘๖ นายนุกูล  ไพรีรณ 

 ๘๗ นายบรรจบ  สังสินชัย 

 ๘๘ นายบรรเทิง  ชัยทอง 

 ๘๙ นายบรรลือ  เทศธรรม 

 ๙๐ นายบรรลือศกัร  วงศศรีนิคม 
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 ๙๑ นายบันเทิง  อุนจันเงิน 

 ๙๒ นายบุญจันทร  ตุมหนแยม 

 ๙๓ นายบุญชวย  เล็กแขง็ 

 ๙๔ นายบุญชิต  นาสมตรึก 

 ๙๕ นายบุญธรรม  คงคา 

 ๙๖ นายบุญพา  สุขจันทร 

 ๙๗ นายบุญมี  โนโชต ิ

 ๙๘ นายบุญมี  ภูแยม 

 ๙๙ นายบุญรอด  แสงมณี 

 ๑๐๐ นายบุญลํ้า  ย้ิมเสถียร 

 ๑๐๑ นายบุญเลิศ  แกวลอมกาย 

 ๑๐๒ นายบุญเลิศ  ทองนาค 

 ๑๐๓ นายปเนต  มรุธาวราพงศ 

 ๑๐๔ นายประกอบ  โพระดก 

 ๑๐๕ นายประดิษฐ  จันทรหอม 

 ๑๐๖ นายประดิษฐ  ชัยชมภู 

 ๑๐๗ นายประดิษฐ  ผลด ี

 ๑๐๘ นายประเทือง  ชายแกว 

 ๑๐๙ นายประมวล  อูศร ี

 ๑๑๐ นายประสิทธิ ์ กามาพร 

 ๑๑๑ นายประสิทธิ ์ อนิเจก 

 ๑๑๒ นายประเสรฐิ  ทิพยจอย 

 ๑๑๓ นายประเสรฐิ  นิปะสิก ิ

 ๑๑๔ นายประเสรฐิ  วิทยาบํารงุ 

 ๑๑๕ นายประเสรฐิ  ศรีพรหมษา 

 ๑๑๖ นายปรชัญา  หวังมีสุข 

 ๑๑๗ นายปรชีา  เอี่ยมมวง 

 ๑๑๘ นายปรดีา  หลักด ี

 ๑๑๙ นายปญญา  คงบรรทัด 

 ๑๒๐ นายปญญา  งามอุสาห 

 ๑๒๑ นายปญญา  ยาจิตต 

 ๑๒๒ นายปญญา  องอาจ 

 ๑๒๓ นายปานเทพ  พินทิสืบ 

 ๑๒๔ นายปยะพงษ  เขตตกลาง 

 ๑๒๕ นายผดงุเกียรติ  หาญสุวรรณ 

 ๑๒๖ นายพงศกร  จันทรประสิทธิ ์

 ๑๒๗ นายพงศชัยพร  ไชยะคํา 

 ๑๒๘ นายพนม  ศรีพงษ 

 ๑๒๙ นายพรเกษม  คุมสุวรรณ 

 ๑๓๐ นายพัฒนศักดิ์  รัตนสุข 

 ๑๓๑ นายพัลลภ  รกัภักด ี

 ๑๓๒ นายพิชิต  ดวงทะเล 

 ๑๓๓ นายพีรพล  อายุโย 

 ๑๓๔ นายพีระเดช  โกยทา 

 ๑๓๕ นายพีระพล  หลักแหลม 

 ๑๓๖ นายพูลศักดิ์  จันทรหัตถ 

 ๑๓๗ นายเพชรชัย  เหลืองอรัญนภา 

 ๑๓๘ นายไพบูลย  เทพวิสารณ 

 ๑๓๙ นายไพบูลย  มนีวน 

 ๑๔๐ นายไพบูลย  สุขกอน 

 ๑๔๑ นายไพรัชช  เจริญพร 

 ๑๔๒ นายไพโรจน  ขวัญคาวนิ 
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 ๑๔๓ นายไพโรจน  ขนัตยาภรณ 

 ๑๔๔ นายไพโรจน  บวัสม 

 ๑๔๕ นายไพโรจน  หงสะมตั 

 ๑๔๖ นายไพศาล  เปยสุวรรณ 

 ๑๔๗ นายภิญโญ  ทองธุกิจ 

 ๑๔๘ นายภิรพงศ  พงศสุวรรณ 

 ๑๔๙ นายมงคลชัย  พุทธชูชาต ิ

 ๑๕๐ นายมณเฑียร  คาํชัย 

 ๑๕๑ นายมานะ  เขตตกลาง 

 ๑๕๒ นายมานะ  นามจันด ี

 ๑๕๓ นายมานะ  พันธุไพโรจน 

 ๑๕๔ นายมานิตย  บญุนาค 

 ๑๕๕ นายยงยุทธ  การภักด ี

 ๑๕๖ นายยุทธนา  เกดิมรกต 

 ๑๕๗ นายโยคนิ  หัสสระนอย 

 ๑๕๘ นายโยทิน  เหมะธุลิน 

 ๑๕๙ นายรวม  อินทะจักร 

 ๑๖๐ นายเรวัตร  นาหัวหนอง 

 ๑๖๑ นายลัทธ ิ มขุพรหม 

 ๑๖๒ นายวรวิทย  สาระคํา 

 ๑๖๓ นายวรวฒุิ  ทรงทองคํา 

 ๑๖๔ นายวรวฒุิ  อมรสังข 

 ๑๖๕ นายวัชรินทร  คงจุย 

 ๑๖๖ นายวิชาญ  กิ่งวงษา 

 ๑๖๗ นายวิชาญ  เขียวรอด 

 ๑๖๘ นายวิชาญ  แปนพัด 

 ๑๖๙ นายวิชติ  ไชยวงค 

 ๑๗๐ นายวิเชียร  รอยถนิ 

 ๑๗๑ นายวริัช  กันตศร ี

 ๑๗๒ นายวริัตน  รอดเขม็ 

 ๑๗๓ นายวโิรจน  เย่ียมเวช 

 ๑๗๔ นายวโิรจน  สุทธิวรา 

 ๑๗๕ นายววิัชร  กอนนวม 

 ๑๗๖ นายววิัฒนชัย  บึงใส 

 ๑๗๗ นายวิสุทธิ์  กิ่งคดกลาง 

 ๑๗๘ นายวิสุทธิ์  นิ่มนอย 

 ๑๗๙ นายวรีศักดิ์  จอมชติกลํ่า 

 ๑๘๐ นายวรีะเทพ  ชอดอกรัก 

 ๑๘๑ นายวรีะศกัดิ ์ สุขทอง 

 ๑๘๒ นายวรีะศกัดิ ์ หลีกภัย 

 ๑๘๓ นายศรีสกูล  คงเนียม 

 ๑๘๔ นายศักดิ์ชัย  คงเพชร 

 ๑๘๕ นายศักดิ์ศรี  ออนศร ี

 ๑๘๖ นายศักรินทร  จันทรหอม 

 ๑๘๗ นายศิร ิ กนัภัย 

 ๑๘๘ นายศิลายุทธ  ชางเพียร 

 ๑๘๙ นายศุกล  กลาเวช 

 ๑๙๐ นายศุภากร  เขียวภักด ี

 ๑๙๑ นายสกล  ทาเอือ้ 

 ๑๙๒ นายสกล  ไผโสภา 

 ๑๙๓ นายสงวน  ศรีเชย 

 ๑๙๔ นายสถติ  เนื้อทองสยาม 
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 ๑๙๕ นายสถติย  โฉมศร ี

 ๑๙๖ นายสถติย  ตังทะนาม 

 ๑๙๗ นายสนธยา  นิ่มเจริญสุข 

 ๑๙๘ นายสมควร  บญุชวย 

 ๑๙๙ นายสมคดิ  เพ็ชรโพธิ ์

 ๒๐๐ นายสมจิตร  ฟนฟอง 

 ๒๐๑ นายสมเจตน  จันทรตัน 

 ๒๐๒ นายสมเจตน  เชยวดัเกาะ 

 ๒๐๓ นายสมชาติ  ปญญา 

 ๒๐๔ นายสมชาย  พิพิธกุล 

 ๒๐๕ นายสมชาย  ศรีคําหอม 

 ๒๐๖ นายสมนกึ  เขม็เงนิ 

 ๒๐๗ นายสมนกึ  ทาตะนาม 

 ๒๐๘ นายสมนกึ  ไทยมานติย 

 ๒๐๙ นายสมบตัิ  ทรัพยมูล 

 ๒๑๐ นายสมบรูณ  ดีพูล 

 ๒๑๑ นายสมบรูณ  สาททอง 

 ๒๑๒ นายสมพงค  ไชยสุวรรณ 

 ๒๑๓ นายสมพร  มิลําเอียง 

 ๒๑๔ นายสมมาด  คงวงศา 

 ๒๑๕ นายสมยศ  ช่ําชอง 

 ๒๑๖ นายสมศกัดิ ์ นกัปราชญ 

 ๒๑๗ นายสมศกัดิ ์ เหมงเวหา 

 ๒๑๘ นายสมหมาย  ฉายา 

 ๒๑๙ นายสังเกต  คําสมุทร 

 ๒๒๐ นายสัจจา  อินทรพักตร 

 ๒๒๑ นายสัญญา  สังขประสิทธิ ์

 ๒๒๒ นายสัญญา  สันนะกิจ 

 ๒๒๓ นายสาธติ  อดิศรประเสริฐ 

 ๒๒๔ นายสายชล  วัชรพิบูลย 

 ๒๒๕ นายสายชล  แสงมณี 

 ๒๒๖ นายสํารวม  สวางแจง 

 ๒๒๗ นายสําเรงิ  แสงลา 

 ๒๒๘ นายสําเรงิ  อิ้นฮวด 

 ๒๒๙ นายสิทธิชัย  ทรัพยสิน 

 ๒๓๐ นายสิทธิพงษ  มาลัย 

 ๒๓๑ นายสินทูล  หอมบญุ 

 ๒๓๒ นายสุกร ี เกษมสุข 

 ๒๓๓ นายสุขี  เมอืงแกว 

 ๒๓๔ นายสุจินต  ศิรบิุตร 

 ๒๓๕ นายสุชาติ  ทวีกสิกรรม 

 ๒๓๖ นายสุชาติ  ปานเอม 

 ๒๓๗ นายสุทัศน  จิตตใจด ี

 ๒๓๘ นายสุทิน  กอนผ้ึง 

 ๒๓๙ นายสุทีป  ศรีสมานุวตัร 

 ๒๔๐ นายสุนิรนัดร  บวัภิบาล 

 ๒๔๑ นายสุพจน  ไชยสิทธิ ์

 ๒๔๒ นายสุพจน  แพงตาแกว 

 ๒๔๓ นายสุมติร  วงศประทุม 

 ๒๔๔ นายสุรเชษฐ  มีสม 

 ๒๔๕ นายสุรโชต ิ สีคาํม ี

 ๒๔๖ นายสุรเดช  รุงเรือง 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๔๗ นายสุรพล  อยูศาสตรา 

 ๒๔๘ นายสุรศกัดิ ์ โฉมศร ี

 ๒๔๙ นายสุรศกัดิ ์ มูลทองคาํ 

 ๒๕๐ นายสุรสิทธิ์  วันทอง 

 ๒๕๑ นายสุระจิตร  นันทวงษ 

 ๒๕๒ นายสุรตัน  สุทธิแกว 

 ๒๕๓ นายสุริยัน  สีนวลแล 

 ๒๕๔ นายสุวรรณ  มนูเนตร 

 ๒๕๕ นายสุวฒัน  ประคองศร ี

 ๒๕๖ นายสุวิทย  มาศิร ิ

 ๒๕๗ นายเสนอ  บายเที่ยง 

 ๒๕๘ นายเสม  สนใจ 

 ๒๕๙ นายเสมอ  อยูทองหลาง 

 ๒๖๐ นายเสมียน  ผาสุข 

 ๒๖๑ นายเสวก  บุญตุวงษ 

 ๒๖๒ นายแสง  มณีวงศ 

 ๒๖๓ นายโสภณ  บญุชลอ 

 ๒๖๔ นายไสว  ระงับภัย 

 ๒๖๕ นายอดศิักดิ์  ปกโพธิ์กัง 

 ๒๖๖ นายอดุลย  กลองสูงเนนิ 

 ๒๖๗ นายอนนท  พรประสิทธิ์แสง 

 ๒๖๘ นายอนนัต  จวนเจริญ 

 ๒๖๙ นายอนนัต  ทองนุช 

 ๒๗๐ นายอนนัต  รัตนะ 

 ๒๗๑ นายอนกุูล  ฉายจรงุ 

 ๒๗๒ นายอนวุัตร  กฤษณะรมย 

 ๒๗๓ นายอมรศักดิ์  ลดาวัลย 

 ๒๗๔ นายอราม  อุนกอง 

 ๒๗๕ นายออด  ปานทนนท 

 ๒๗๖ นายอาทร  ชมชื่น 

 ๒๗๗ นายอานน  หัสดิเสว ี

 ๒๗๘ นายอานนท  หอมด ี

 ๒๗๙ นายอาพล  ศรีสารคาม 

 ๒๘๐ นายอํานวย  จะงาม 

 ๒๘๑ นายอํานวย  จํานงคไทย 

 ๒๘๒ นายอํานวย  สัมฤทธิ ์

 ๒๘๓ นายอุดม  นามวัง 

 ๒๘๔ นายอุดม  ประวะเสนงั 

 ๒๘๕ นายอุทัย  ชนะมารจันโท 

 ๒๘๖ นายอุเทน  ลายตลับ 

 ๒๘๗ นายเอนก  รูแผน 

 ๒๘๘ นายเอนก  วิชตินาค 

 ๒๘๙ นางกนัตณิษฐ  เรอืงรตัน 

 ๒๙๐ นางจีราพรรณ  กล่ินจันทร 

 ๒๙๑ นางสาวจุฑามาศ  คงศิลา 

 ๒๙๒ นางชตุิมา  เถามานกลู 

 ๒๙๓ นางดวงใจ  สุริยันต 

 ๒๙๔ นางดอกไม  บญุฤกษ 

 ๒๙๕ นางเดือน  ขาวละออ 

 ๒๙๖ นางนงนชุ  ทิพยมโนสิงห 

 ๒๙๗ นางสาวนริศรา  จิตรากร 

 ๒๙๘ นางประจิน  รอดไม 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๙๙ นางพัชรีย  ศรีแตงทอง 

 ๓๐๐ นางไพรินทร  มีทองคํา 

 ๓๐๑ นางมาริสา  กฤษณายุทธ 

 ๓๐๒ นางวันเพ็ญ  พุดเกดิ 

 ๓๐๓ นางวานชิา  วิเทห 

 ๓๐๔ นางสาววาสิน ี ปุสเทพ 

 ๓๐๕ นางสาววไิล  แจมประเสรฐิ 

 ๓๐๖ นางสมควร  สงางาม 

 ๓๐๗ นางสมจิตร  ฐิตะวรรณ 

 ๓๐๘ นางสมยศ  กันคํา 

 ๓๐๙ นางสิรกิารย  เมียงอารมย 

 ๓๑๐ นางสุชีลา  ศรสําราญ 

 ๓๑๑ นางสาวสุพิชญชา  ผิวงาม 

 ๓๑๒ นางสุภาพร  ฤทธิแ์ตง 

 ๓๑๓ นางสุวาร ี ตั้งตระกูลชัยยะ 

 ๓๑๔ นางโสภา  สังขสอน 

 ๓๑๕ นางอัจฉรวีรรณ  มวงคํา 

 ๓๑๖ นางสาวอญัชลี  สุขศร ี

 ๓๑๗ นางอมัพร  โพธิ์ใหญ 

 ๓๑๘ นางอาภาภัทร  เนตะคํา 

 ๓๑๙ นางสาวอุไร  นาคน้ํา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๒๒  ราย)  

 ๑ นายกมล  หมั่นกิจการ 

 ๒ นายกฤษฏ์ิ  ปาฐวงศ 

 ๓ นายกลันธุ  บญุเล้ียง 

 ๔ นายกัณฑกานต  ปุยภิรมย 

 ๕ นายกติิคุณชัย  เลิศกิ่ง 

 ๖ นายกติิพงษ  แถวสุวรรณ 

 ๗ นายกุณฑล  เกดิอําพร 

 ๘ นายเกรียงศักดิ์  ตนัตระกูล 

 ๙ นายเกรียงศักดิ์  ประสาทน้าํเงิน 

 ๑๐ นายขจร  อาจหาญ 

 ๑๑ นายขจรศักดิ์  ชุมสิงห 

 ๑๒ นายคงศักดิ์  ผดุงศิลป 

 ๑๓ นายคม  ชมบุญ 

 ๑๔ นายคมสันต ิ ธัญญาผล 

 ๑๕ นายคลอง  ชเูกล้ียง 

 ๑๖ นายคันธร  แลวงคนิล 

 ๑๗ นายคําพัย  ภูเงินขํา 

 ๑๘ นายคําสิงห  ภารวิจิตร 

 ๑๙ นายจตุพล  สีมวง 

 ๒๐ นายจร  จันโต 

 ๒๑ นายจรัญ  ทองกูล 

 ๒๒ นายจรัญ  บรรดาศักดิ ์

 ๒๓ นายจรินทร  มีพรอม 

 ๒๔ นายจรูญ  เกื้อเอียด 

 ๒๕ นายจเร  มัน่ทรัพย 

 ๒๖ นายจักรพรรณ  โพธิ์ทอง 

 ๒๗ นายจันทรที  มาทอ 

 ๒๘ นายจันทรเพ็ญ  ขาขันมะลี 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๙ นายจารกึ  แกวน้ําเชื้อ 

 ๓๐ นายจํานงค  วดัเขง 

 ๓๑ นายจํารัส  สุขณัฐนนัท 

 ๓๒ นายจําลอง  เล่ือนชดิ 

 ๓๓ นายจิตรภาน ุ มนตร ี

 ๓๔ นายจิตร  เกดิมาก 

 ๓๕ นายจิรศกัดิ ์ เทศทิม 

 ๓๖ นายจิระพล  พุทคง 

 ๓๗ นายเจรญิ  หอมฤทธิ ์

 ๓๘ นายเจรญิศักดิ์  จุลวัจนะ 

 ๓๙ นายเจิม  ศรีอินทร 

 ๔๐ นายฉลวย  เกตุทอง 

 ๔๑ นายฉลอง  ตุนเงนิ 

 ๔๒ นายฉลอม  กล่ันพุดซา 

 ๔๓ นายฉตัรชัย  แกวคําภา 

 ๔๔ นายฉตัรชัย  วงษจันทร 

 ๔๕ นายเฉลา  แนบทางด ี

 ๔๖ นายเฉลิม  พลรัตน 

 ๔๗ นายเฉลิม  ฟกโต 

 ๔๘ นายเฉลิมพงศ  ประทัศน 

 ๔๙ นายเฉลิมพล  ฉิมบุรุษ 

 ๕๐ นายเฉลิมพันธิ ์ รัตนสิงห 

 ๕๑ นายชนก  อยูด ี

 ๕๒ นายชลอ  บญุทรัพย 

 ๕๓ นายชวลิต  เกตุชาญ 

 ๕๔ นายชวลิต  อมัณตระกูล 

 ๕๕ นายชอบ  หนูช ู

 ๕๖ นายชัยณรงค  ถนอมเผา 

 ๕๗ นายชัยธวัฒน  แพงดิษฐ 

 ๕๘ นายชัยนาท  บุดดีหงษ 

 ๕๙ นายชัยพงษ  มีชัย 

 ๖๐ นายชัยมนตตรี  จินดาสวัสดิ ์

 ๖๑ นายชัยโรจน  เชญิอุน 

 ๖๒ นายชัยวฒัน  ใจตรง 

 ๖๓ นายชัยวฒัน  สุทธิอาจ 

 ๖๔ นายชาญ  สวัสดิก์รรณ 

 ๖๕ นายชาญณรงค  หลักด ี

 ๖๖ นายชาญยุทธ  บางนอย 

 ๖๗ นายชาญยุทธ  ชอบประดิษฐ 

 ๖๘ นายชาติชาย  ทิพยขันธ 

 ๖๙ นายชํานาญ  จันทรหอม 

 ๗๐ นายชิตวฒันา  จิตรากร 

 ๗๑ นายชีพชูชัย  จิตรบํารงุ 

 ๗๒ นายชุบ  เอียดสกุล 

 ๗๓ นายชุมพล  สุวรรณวัจณ 

 ๗๔ นายชุมพล  อุนใจ 

 ๗๕ นายชูศักดิ์  สุขนาน 

 ๗๖ นายเชษฐชัย  ชูสกุล 

 ๗๗ นายเชาวลิต  ยงภูมิพุทธา 

 ๗๘ นายเชาว  ครองราช 

 ๗๙ นายเชิญ  สวางแวว 

 ๘๐ นายเชดิชัย  ชูเกล้ียง 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๑ นายโชคด ี แสดงพจน 

 ๘๒ นายโชติ  บุญชวย 

 ๘๓ นายฐานันดร  ลดาดก 

 ๘๔ นายณรงค  แกวเกต ุ

 ๘๕ นายณรงค  บอทองคํา 

 ๘๖ นายณรงค  บุตรวงษ 

 ๘๗ นายณรงค  ปุนนา 

 ๘๘ นายณรงค  มั่นใจ 

 ๘๙ นายณรงค  ฮินทาไม 

 ๙๐ นายณรงคชัย  แจมจํารญู 

 ๙๑ นายณรงคศักดิ์  พุมชา 

 ๙๒ นายดวงเนตร  ไชยประเสรฐิ 

 ๙๓ นายดาวเรือง  คําสีลา 

 ๙๔ นายเดชา  เนตรวิจิตร 

 ๙๕ นายแดง  ถนิไผบูรณ 

 ๙๖ นายตรีเนตร  อุสาหะ 

 ๙๗ นายตฤณวฒัน  ยอดดาํเนนิ 

 ๙๘ นายถวัลย  จันทรเหลือง 

 ๙๙ นายถาวร  พรมท ี

 ๑๐๐ นายทนงศักดิ์  คําชา 

 ๑๐๑ นายทรงชัย  แจมกระจะ 

 ๑๐๒ นายทรงศิลป  ปะละภา 

 ๑๐๓ นายทวาย  คลายเดช 

 ๑๐๔ นายทว ี จันทรัฐ 

 ๑๐๕ นายทว ี เทพสุวรรณ 

 ๑๐๖ นายทว ี พาชอบ 

 ๑๐๗ นายทวศีักดิ ์ กลอมวงศ 

 ๑๐๘ นายทองดี  แสงสีนิล 

 ๑๐๙ นายทองพูล  ปรวีิลัย 

 ๑๑๐ นายทองพูล  ลักษณะสาย 

 ๑๑๑ นายทองสา  สุริยะ 

 ๑๑๒ นายทัศศาคร  คาํเมือง 

 ๑๑๓ นายทิฆัมพร  ตระกูลพัว 

 ๑๑๔ นายทินกร  ดิษฐ ี

 ๑๑๕ นายเทวญั  แกวสวรรค 

 ๑๑๖ นายเทดิศักดิ์  วานุช 

 ๑๑๗ นายเทียนชัย  กรุดมินบุร ี

 ๑๑๘ นายธงชัย  มนตวเิศษ 

 ๑๑๙ นายธงชัย  ราชธาน ี

 ๑๒๐ นายธนกร  แกวกระจาย 

 ๑๒๑ นายธนธัช  พัวโสพิศ 

 ๑๒๒ นายธนพล  จันทรโต 

 ๑๒๓ นายธนภัทร  สินธุบญุ 

 ๑๒๔ นายธนวฒัน  มะโนธรรม 

 ๑๒๕ นายธนากร  ระงับภัย 

 ๑๒๖ นายธรรมศักดิ ์ สนเผือก 

 ๑๒๗ นายธารทิพย  เพ็ชรจันทกึ 

 ๑๒๘ นายธรีะศกัดิ ์ สิงคิบตุร 

 ๑๒๙ นายนพคุณ  ภูยอดพลอย 

 ๑๓๐ นายนพดล  คลายสุคง 

 ๑๓๑ นายนพดล  จํารัสแนว 

 ๑๓๒ นายนพดล  ประเสริฐศร ี



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๓๓ นายนรนิ  ชูเรือง 

 ๑๓๔ นายนรนิทร  ปนกระโทก 

 ๑๓๕ นายนรนิทร  แยมกล่ิน 

 ๑๓๖ นายนเรศ  เมฆประดบั 

 ๑๓๗ นายนฤพนธ  มากคงแกว 

 ๑๓๘ นายนิคม  มาโน 

 ๑๓๙ นายนิคม  สังขเฉย 

 ๑๔๐ นายนิพนธ  บุญรุง 

 ๑๔๑ นายนิพนธ  ศรีสกุล 

 ๑๔๒ นายนิยม  แปนเอียด 

 ๑๔๓ นายนวิัตร  ธีระดิษฐ 

 ๑๔๔ นายนวิิทย  ดําดวง 

 ๑๔๕ นายนุกูล  สวางแกว 

 ๑๔๖ นายบรรพต  รอยพรมมา 

 ๑๔๗ นายบัญชา  ทานกเอี้ยง 

 ๑๔๘ นายบัญชา  นนัรัศม ี

 ๑๔๙ นายบัณฑิต  พลทัศน 

 ๑๕๐ นายบํารุง  ธญัญาผล 

 ๑๕๑ นายบุญชัย  ดวงแกว 

 ๑๕๒ นายบุญธรรม  แขนงแกว 

 ๑๕๓ นายบุญนาค  กอนคํา 

 ๑๕๔ นายบุญยงค  วงษเงนิ 

 ๑๕๕ นายบุญเลิศ  จิตแสง 

 ๑๕๖ นายปฏิคม  จิตระบอบ 

 ๑๕๗ นายประกิจ  เจริญจิตร 

 ๑๕๘ นายประกิจ  ตรุศบรรจง 

 ๑๕๙ นายประจน  ปรุิตงั 

 ๑๖๐ นายประจวบ  ศิรมิูล 

 ๑๖๑ นายประจักษ  รงัศร ี

 ๑๖๒ นายประจิม  จันทรคํา 

 ๑๖๓ นายประชวน  กลอมเกล้ียง 

 ๑๖๔ นายประดิษฐ  มีนนท 

 ๑๖๕ นายประนอม  ปราบปญจะ 

 ๑๖๖ นายประภาส  สีดาลาด 

 ๑๖๗ นายประภาส  หอมหวล 

 ๑๖๘ นายประยง  อวนชุม 

 ๑๖๙ นายประยุธ  ประครองสุข 

 ๑๗๐ นายประสงค  ดวงชมภู 

 ๑๗๑ นายประสาร  จันทะศร 

 ๑๗๒ นายประสาร  ศรีอุบล 

 ๑๗๓ นายประสิทธิ ์ พุทธโอวาท 

 ๑๗๔ นายประสิทธิ ์ ศรีพงษ 

 ๑๗๕ นายประสิทธิ ์ สวางศร ี

 ๑๗๖ นายประสิทธิ ์ สุวรรณปราการ 

 ๑๗๗ นายประเสรฐิ  ขําเพชร 

 ๑๗๘ นายประเสรฐิ  จันทรเอี่ยม 

 ๑๗๙ นายประเสรฐิ  ทองทา 

 ๑๘๐ นายประเสรฐิ  สุวรรณศร ี

 ๑๘๑ นายประเสรฐิ  อยูกรงุ 

 ๑๘๒ นายประหยัด  โคตะลี 

 ๑๘๓ นายปรชัญา  นวิบตุร 

 ๑๘๔ นายปรชีานนัท  สุริยะโชต ิ



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๘๕ นายปวิชญา  พรมทวม 

 ๑๘๖ นายปจจุบนั  บรรจุ 

 ๑๘๗ นายปยฉตัร  มวงกลาง 

 ๑๘๘ นายปยศักดิ์  ศริิบตุร 

 ๑๘๙ นายปยะ  ละวรรณวงษ 

 ๑๙๐ นายผัน  จันทะแสง 

 ๑๙๑ นายไฝสอน  แขกพงค 

 ๑๙๒ นายพงษนรศิ  บัวบาน 

 ๑๙๓ นายพนมไพร  สุขสุวรรณ 

 ๑๙๔ นายพนัส  ทองเลียบ 

 ๑๙๕ นายพรชัย  ทองใบ 

 ๑๙๖ นายพรชัย  พารุง 

 ๑๙๗ นายพรชัย  โสภณ 

 ๑๙๘ นายพรทวศีักดิ์  นัยนา 

 ๑๙๙ นายพรศักดิ์  ศรีสัตตบุษย 

 ๒๐๐ นายพฤหัส  วัชรวีงศ  ณ  อยุธยา 

 ๒๐๑ นายพลกฤษณ  ศิลสุจริต 

 ๒๐๒ นายพะเยาว  มีคํา 

 ๒๐๓ นายพัชร  หงษทอง 

 ๒๐๔ นายพัฒนพงศ  นากุล 

 ๒๐๕ นายพันทิพย  ณ  นครพนม 

 ๒๐๖ นายพิชิต  ศรีสมบรูณ 

 ๒๐๗ นายพิเชษฐ  บญุฤทธิ ์

 ๒๐๘ นายพิทักษ  โตเสม 

 ๒๐๙ นายพินิจ  จิตตลําจวน 

 ๒๑๐ นายพิษณุพงษ  สุนสมบญุ 

 ๒๑๑ นายพิสนุวตัร  นิ่มคลาย 

 ๒๑๒ นายพีรพงษ  เกาล้ิม 

 ๒๑๓ นายพีรยุทธ  ศรีสําราญ 

 ๒๑๔ นายพีระพล  สัตตะนันท 

 ๒๑๕ นายเพ็ญ  แกวบุญ 

 ๒๑๖ นายไพ  เพ็งอิ่ม 

 ๒๑๗ นายไพทูรย  ตะนนัท 

 ๒๑๘ นายไพบูลย  ทองศร ี

 ๒๑๙ นายไพบูลย  นามวงศ 

 ๒๒๐ นายไพรรตัน  เสียงเพราะ 

 ๒๒๑ นายไพรตัน  ประทีปแกว 

 ๒๒๒ นายไพรตัน  สุขรักษ 

 ๒๒๓ นายไพเราะ  พานิชชาต ิ

 ๒๒๔ นายไพโรจน  ปอมเมือง 

 ๒๒๕ นายไพโรจน  พวงแกว 

 ๒๒๖ นายไพศาล  พึงใจ 

 ๒๒๗ นายภาษิต  เพ็ชรหน ู

 ๒๒๘ วาที่รอยตร ี ภาสกรณ  ทองวัง 

 ๒๒๙ นายภิรมย  คําศร ี

 ๒๓๐ นายภูษณะพงษ  สุภโรจนีย 

 ๒๓๑ นายมงคล  จันทรวงษ 

 ๒๓๒ นายมงคล  บุญประครอง 

 ๒๓๓ นายมงคล  เลิศไธสง 

 ๒๓๔ นายมงคล  อุกฤษ 

 ๒๓๕ นายมนตร ี ทิพยสุวรรณ 

 ๒๓๖ นายมนตร ี พรหมสีทอง 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๒๓๗ นายมนญู  พรมเสน 

 ๒๓๘ นายมะนอ  นเิส็น 

 ๒๓๙ นายมะลาเซน็  มูเร็ง 

 ๒๔๐ นายมะอีสมัน  อเูซง็ 

 ๒๔๑ นายมานพ  กงัคํา 

 ๒๔๒ นายมานะ  แดงเทศ 

 ๒๔๓ นายมานะ  รตันศฤงค 

 ๒๔๔ นายเมฆนิ  อินทรพรหม 

 ๒๔๕ นายยงยุทธ  จ่ันทอง 

 ๒๔๖ นายยงยุทธ  บญุมา 

 ๒๔๗ นายยรรยงค  พรมศาลา 

 ๒๔๘ นายยอดมิ่ง  ภิรมยรืน่ 

 ๒๔๙ นายยะโกะ  เจะดือราแม 

 ๒๕๐ นายยุตนา  แสงทอง 

 ๒๕๑ นายโยธนิ  ลีลาสวัสดิม์งคล 

 ๒๕๒ นายรชต  คมเฉียบ 

 ๒๕๓ นายรอมลี  มะสะ 

 ๒๕๔ นายรอยาลี  เจะ 

 ๒๕๕ นายรัฐเขตร  แจมจันทร 

 ๒๕๖ นายรัฐภูมิ  เหรียญประยูร 

 ๒๕๗ นายราศรี  มงคล 

 ๒๕๘ นายริน  ดําละเอียด 

 ๒๕๙ นายโรม  ใจเอื้อ 

 ๒๖๐ นายไรวินทร  เถือ่นรอด 

 ๒๖๑ นายฤทธิ์ชฎ  วงษมอญ 

 ๒๖๒ นายละมงุ  มั่นด ี

 ๒๖๓ นายละออง  ดอกจันทร 

 ๒๖๔ นายลือชัย  แจมสวาง 

 ๒๖๕ นายวงคเดือน  กัว้จํานงค 

 ๒๖๖ นายวงศธร  แสงรุจี 

 ๒๖๗ นายวรัญชติ  วิริยะรังสี 

 ๒๖๘ นายวสันต  กาลัยมณี 

 ๒๖๙ นายวัชระ  พงษรกัไทย 

 ๒๗๐ นายวัชรินทร  ชมภูจักร 

 ๒๗๑ นายวัชรินทร  หวานใจ 

 ๒๗๒ นายวฒันชัย  ตรีศกุร 

 ๒๗๓ นายวฒันา  อนิทภัย 

 ๒๗๔ นายวนัชัย  มากกําไร 

 ๒๗๕ นายวัลลภ  กญุชะโร 

 ๒๗๖ นายวัลลภ  คงดํา 

 ๒๗๗ นายวาริน  คงคุณ 

 ๒๗๘ นายวิชัย  คุมแกว 

 ๒๗๙ นายวิชัย  โฉมเชิด 

 ๒๘๐ นายวิชัย  เถียรอ่ํา 

 ๒๘๑ นายวิชัย  รกัษาพล 

 ๒๘๒ นายวิชัย  แสงพรหม 

 ๒๘๓ นายวิชาญ  พุมไสว 

 ๒๘๔ นายวิชาญ  เสาหงษ 

 ๒๘๕ นายวิชติ  วงษมอญ 

 ๒๘๖ นายวิเชียร  จําปาสิม 

 ๒๘๗ นายวิเชียร  เที่ยงธรรม 

 ๒๘๘ นายวิเชียร  บาลทิพย 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๒๘๙ นายวิเชียร  เพ็ญสวัสดิ ์

 ๒๙๐ นายวิเชียร  เลหบานเกาะ 

 ๒๙๑ นายวิเชียร  เสือปาน 

 ๒๙๒ นายวิฑูร  จารุโศภิตกุล 

 ๒๙๓ นายวิทิตย  ขาวออน 

 ๒๙๔ นายวนิัย  ยินดีพิธ 

 ๒๙๕ นายวนิัย  วงศยะรา 

 ๒๙๖ นายวปิสนา  บวัทอง 

 ๒๙๗ นายวิมล  ลามอ 

 ๒๙๘ นายวริัตน  จันทรคง 

 ๒๙๙ นายวริัตน  สมทรัพย 

 ๓๐๐ นายวโิรจน  ครึกครื้นจิตร 

 ๓๐๑ นายวโิรจน  จันทบด ี

 ๓๐๒ นายวโิรจน  ดิสสระ 

 ๓๐๓ นายวโิรจน  โพเพ็ง 

 ๓๐๔ นายวิษณุวัฒน  ดวงตาดํา 

 ๓๐๕ นายวรีะ  ผดงุศิลป 

 ๓๐๖ นายวรีะชาติ  อมรสิน 

 ๓๐๗ นายวรีะพล  กัณฑภา 

 ๓๐๘ นายวรีะพล  ธีระชีพ 

 ๓๐๙ นายวฒุิไกร  ชูศิลป 

 ๓๑๐ นายวฒุิชัย  มุขแจง 

 ๓๑๑ นายไวพจน  ภูฉายา 

 ๓๑๒ นายศรชัย  ทําไร 

 ๓๑๓ นายศรเพชร  บัวภา 

 ๓๑๔ นายศราวฒุิ  กอชาร ี

 ๓๑๕ นายศักดา  พวงอินทร 

 ๓๑๖ นายศักดา  ระโหฐาน 

 ๓๑๗ นายศักดิ์ชัย  วดัทัพ 

 ๓๑๘ นายศาสตรา  เอี่ยมสอาด 

 ๓๑๙ นายศิลปชัย  กลมสัมฤทธิ ์

 ๓๒๐ นายเศรษฐ  นนัทะเนตร 

 ๓๒๑ นายสกล  คําไทรแกว 

 ๓๒๒ นายสงกรานต  ขาวผอง 

 ๓๒๓ นายสงการณ  มูลตร ี

 ๓๒๔ นายสงา  คงด ี

 ๓๒๕ นายสงา  วงษใหญ 

 ๓๒๖ นายสนธยา  มากมูล 

 ๓๒๗ นายสนอง  บุบผากอง 

 ๓๒๘ นายสนอง  สมคํา 

 ๓๒๙ นายสนอง  สุวงศทอง 

 ๓๓๐ นายสนัน่  ชลอทรัพย 

 ๓๓๑ นายสนิท  จิณะเสน 

 ๓๓๒ นายสมเกียรต ิ เจริญรัมย 

 ๓๓๓ นายสมเกียรต ิ เปยด ี

 ๓๓๔ นายสมควร  ศรีประดิษฐ 

 ๓๓๕ นายสมจิตร  ใจทา 

 ๓๓๖ นายสมจิตร  ตรีกระสุน 

 ๓๓๗ นายสมเจตน  รอดสกุล 

 ๓๓๘ นายสมชาติ  กรปรีชา 

 ๓๓๙ นายสมชาย  กนักุล 

 ๓๔๐ นายสมชาย  คูณเจรญิ 
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 ๓๔๑ นายสมชาย  งามภักตร 

 ๓๔๒ นายสมชาย  ชูชัย 

 ๓๔๓ นายสมชาย  ตันสุวรรณ 

 ๓๔๔ นายสมชาย  บญุบาง 

 ๓๔๕ นายสมชาย  ผลจิตร 

 ๓๔๖ นายสมชาย  รตันถาวรกุล 

 ๓๔๗ นายสมชิต  เมากลาง 

 ๓๔๘ นายสมดุลย  แสงนพรัตน 

 ๓๔๙ นายสมนกึ  จิตเอื้อ 

 ๓๕๐ นายสมนกึ  ทองยศ 

 ๓๕๑ นายสมบตัิ  ทะวุง 

 ๓๕๒ นายสมบตัิ  มะหะพรหม 

 ๓๕๓ นายสมบรูณ  ชุนเชิด 

 ๓๕๔ นายสมบรูณ  ประสานเชื้อ 

 ๓๕๕ นายสมบรูณ  แพงสุภา 

 ๓๕๖ นายสมพงค  คงหน ู

 ๓๕๗ นายสมพงษ  หวงทิม 

 ๓๕๘ นายสมพร  นวมแหลม 

 ๓๕๙ นายสมพร  นาสุข 

 ๓๖๐ นายสมพร  วงศทองคํา 

 ๓๖๑ นายสมพร  วรวงค 

 ๓๖๒ นายสมพร  สุยะใจ 

 ๓๖๓ นายสมพิท  สุพรรณชาต ิ

 ๓๖๔ นายสมพิศ  กิ่งแกว 

 ๓๖๕ นายสมภพ  บุญปล่ัง 

 ๓๖๖ นายสมภพ  พรหมมาลี 

 ๓๖๗ นายสมภพ  ศีลลา 

 ๓๖๘ นายสมมติร  สัจจะบุตร 

 ๓๖๙ นายสมยศ  ดีออน 

 ๓๗๐ นายสมยศ  ออนนอม 

 ๓๗๑ นายสมร  ลามอ 

 ๓๗๒ นายสมรรถ  เฉลิมวัฒน 

 ๓๗๓ นายสมรตัน  มาละวรรณ 

 ๓๗๔ นายสมศกัดิ ์ เชือ้นอย 

 ๓๗๕ นายสมศกัดิ ์ ทองคํา 

 ๓๗๖ นายสมศกัดิ ์ บญุจงเจริญศริิ 

 ๓๗๗ นายสมศกัดิ ์ วองไว 

 ๓๗๘ นายสมศกัดิ ์ สงเสริม 

 ๓๗๙ นายสมศกัดิ ์ แสงจันทรฉาย 

 ๓๘๐ นายสมสิทธิ์  อรรถพจน ี

 ๓๘๑ นายสมสิน  สําราญรื่น 

 ๓๘๒ นายสมอน  ไชยบตุร 

 ๓๘๓ นายสมัคร  ลามอ 

 ๓๘๔ นายสยาม  แสงนิล 

 ๓๘๕ นายสรรฐวฒัน  เลียวลิขติ 

 ๓๘๖ นายสรรเสริญ  มังกรแกว 

 ๓๘๗ นายสรายุทธ  นารถบญุ 

 ๓๘๘ นายสวัสดิ์  จองด ี

 ๓๘๙ นายสังวร  กล่ินอังกาบ 

 ๓๙๐ นายสังวาลย  นาเพชร 

 ๓๙๑ นายสังเวียน  ขาํงาม 

 ๓๙๒ นายสัญชัย  วอทอง 
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 ๓๙๓ นายสัมภาษณ  ริว้กระโทก 

 ๓๙๔ นายสาธติ  ชัยอํานาจ 

 ๓๙๕ นายสามารถ  ฟกโสภา 

 ๓๙๖ นายสายัณ  เล็กประสมวงษ 

 ๓๙๗ นายสายัณห  แสงสวาง 

 ๓๙๘ นายสายันต  ทุมจร 

 ๓๙๙ นายสําเนา  เมนิแกว 

 ๔๐๐ นายสํารวย  เฉลยอรรถ 

 ๔๐๑ นายสํารวย  ศรีสวาง 

 ๔๐๒ นายสํารวย  อยูสวัสดิ ์

 ๔๐๓ นายสําราญ  กอเกิด 

 ๔๐๔ นายสําราญ  เกตุลาพร 

 ๔๐๕ นายสําเรงิ  สุดเกษม 

 ๔๐๖ นายสําเรงิ  หาพรต 

 ๔๐๗ นายสิงหา  ทุมทอง 

 ๔๐๘ นายสิงห  ประชุมพวก 

 ๔๐๙ นายสิงห  ออนละมูล 

 ๔๑๐ นายสิทธิชัย  วงษมอญ 

 ๔๑๑ นายสิทธิชัย  สุขสําราญ 

 ๔๑๒ นายสิทธโิชค  วงศยะรา 

 ๔๑๓ นายสิทธิพงษ  พรหมบตุร 

 ๔๑๔ นายสิทธิพร  วิสมติานนท 

 ๔๑๕ นายสินธุ  ปองทัพไทย 

 ๔๑๖ นายสุขขี  การรัตน 

 ๔๑๗ นายสุขพิศาล  บวัเข็ม 

 ๔๑๘ นายสุขสันต ิ หอมขจร 

 ๔๑๙ นายสุจินต  เสือเทศ 

 ๔๒๐ นายสุชาติ  กลํ่าจันทร 

 ๔๒๑ นายสุชาติ  ตั้งพิบูลชัย 

 ๔๒๒ นายสุชาติ  มูลสาย 

 ๔๒๓ นายสุชาติ  เสือเทศ 

 ๔๒๔ นายสุดเขต  บุญขํา 

 ๔๒๕ นายสุทธ ิ กะหะกะสิทธิ ์

 ๔๒๖ นายสุทธ ิ สุนทรนันท 

 ๔๒๗ นายสุทธิพงษ  สังขวงษ 

 ๔๒๘ นายสุเทพ  กรวยสวัสดิ ์

 ๔๒๙ นายสุเทพ  จันทรหอม 

 ๔๓๐ นายสุเทพ  ทรัพยชื่น 

 ๔๓๑ นายสุเทพ  ไหมฉมิ 

 ๔๓๒ นายสุธรรม  ปญสุวรรณ 

 ๔๓๓ นายสุนทร  แมลงทับ 

 ๔๓๔ นายสุนทร  สวางจิตร 

 ๔๓๕ นายสุนนั  สีมวง 

 ๔๓๖ นายสุนนัท  รัตนไตรศร ี

 ๔๓๗ นายสุพจน  ขวัญเมือง 

 ๔๓๘ นายสุพจน  สุขหอม 

 ๔๓๙ นายสุพัด  มหาชัย 

 ๔๔๐ นายสุพิช  เพชรสุข 

 ๔๔๑ นายสุเมธ  พิลาแกว 

 ๔๔๒ นายสุรจิต  ดวงดวง 

 ๔๔๓ นายสุรชัย  ไชยสระแกว 

 ๔๔๔ นายสุรเชษฐ  พวงกหุลาบ 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๔๕ นายสุรธัชณ  ชางพันธุ 

 ๔๔๖ นายสุรพล  แกวทอง 

 ๔๔๗ นายสุรศกัดิ ์ นิเวศธนะ 

 ๔๔๘ นายสุระพงษ  บุตรดา 

 ๔๔๙ นายสุรินทร  เพชรคง 

 ๔๕๐ นายสุริยา  เขตกิจ 

 ๔๕๑ นายสุวรรณ  ศฤงคาร 

 ๔๕๒ นายสุวรรณ  อุปพลเถียร 

 ๔๕๓ นายสุวิชช  ศรวีิเชียร 

 ๔๕๔ นายสุวิทย  ประภา 

 ๔๕๕ นายสุวิทย  พิลัยโชต ิ

 ๔๕๖ นายสุวิทย  สิงหภูม ิ

 ๔๕๗ นายสุวิทย  สีหมนตร ี

 ๔๕๘ นายเสถียร  เจียมจรติ 

 ๔๕๙ นายเสนห  อภัยพัฒน 

 ๔๖๐ นายเสมา  ธรรมรจน 

 ๔๖๑ นายเสมียน  สิงวิสุทธ 

 ๔๖๒ นายโสพล  รัสมโน 

 ๔๖๓ นายไสว  ภูเกาแกว 

 ๔๖๔ นายหนูเพียร  พลนํา 

 ๔๖๕ นายหยาด  พูลนวม 

 ๔๖๖ นายเหนียม  พรามศาสตร 

 ๔๖๗ นายองุน  หลอดทอง 

 ๔๖๘ นายอดริัตน  กวางเตน 

 ๔๖๙ นายอดศิร  แดบอ 

 ๔๗๐ นายอดศิร  ลาเตะ 

 ๔๗๑ นายอดุลย  ชกูล่ิน 

 ๔๗๒ นายอนนัต  นอยมติร 

 ๔๗๓ นายอนนัต  สุภาพ 

 ๔๗๔ นายอนนัต  เหลายนขาม 

 ๔๗๕ นายอนุชัย  ทะไกรราช 

 ๔๗๖ นายอนุชาต ิ จีนครุฑ 

 ๔๗๗ นายอนุชติ  เคนพันครอ 

 ๔๗๘ นายอภิชัย  มะณีกันฑ 

 ๔๗๙ นายอภิรมย  เกตแุกว 

 ๔๘๐ นายอภิวฒัน  แหขุนทด 

 ๔๘๑ นายอภิสิทธิ ์ นกิาเร็ง 

 ๔๘๒ นายอรชนุ  ดวงบบุผา 

 ๔๘๓ นายออน  ลูกจันทร 

 ๔๘๔ นายอัศวิน  สุมสาย 

 ๔๘๕ นายอาคม  ดอนซุย 

 ๔๘๖ นายอาคม  โตกุล 

 ๔๘๗ นายอามนิ  มะแซ 

 ๔๘๘ นายอาวุธ  เสมียนคดิ 

 ๔๘๙ นายอําคา  ละดาดก 

 ๔๙๐ นายอํานวย  ธรีะกุล 

 ๔๙๑ นายอํานาจ  ชมด ี

 ๔๙๒ นายอํานาจ  บัวเกต ุ

 ๔๙๓ นายอําพร  ลาวงศ 

 ๔๙๔ นายอํามาตย  คําสุนทร 

 ๔๙๕ นายอิทธิพร  สุวรรณภูม ิ

 ๔๙๖ นายอิศรา  มาลัย 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๙๗ นายอุดม  คํากา 

 ๔๙๘ นายอุดม  ชนะบุญ 

 ๔๙๙ นายอุต  ขอยจัตรุัส 

 ๕๐๐ นายอุทัย  ดวงศร ี

 ๕๐๑ นายอุทัย  นนิวาโย 

 ๕๐๒ นายอุทัย  เหลาบง 

 ๕๐๓ นายเอกราช  มวงเขียว 

 ๕๐๔ นายเอกสิทธิ์  อินทรชะนะ 

 ๕๐๕ นางกนกกุล  บัวคล่ี 

 ๕๐๖ นางกนกภา  กล่ินขจร 

 ๕๐๗ นางกนกรัตน  เรรรุาช 

 ๕๐๘ นางกนกวรรณ  กรรเชียง 

 ๕๐๙ นางกนกวรรณ  หูทิพย 

 ๕๑๐ นางสาวกมลทิพย  เงินแพทย 

 ๕๑๑ นางกมลพร  ดีทะเนตร 

 ๕๑๒ นางกมลลักษณ  กล้ิงฝอย 

 ๕๑๓ นางกรรณิการ  มติรเปรียญ 

 ๕๑๔ นางกวิสรา  เถาวบญุ 

 ๕๑๕ นางสาวกองแกว  สุขอุดม 

 ๕๑๖ นางกญัชลี  กุสี 

 ๕๑๗ นางเกษร  น้ําแกว 

 ๕๑๘ นางขวญัเมือง  สุขตาย 

 ๕๑๙ นางสาวเขมิกา  ยะสาธโร 

 ๕๒๐ นางจงดี  มะลิทิพย 

 ๕๒๑ นางจตุพร  เขียวปญญา 

 ๕๒๒ นางจรรยา  ผลย่ิง 

 ๕๒๓ นางจันทนา  พ่ึงศาสตร 

 ๕๒๔ นางจันทรเพ็ญ  แกวทะชาต ิ

 ๕๒๕ นางจันทิมา  พ่ึงตน 

 ๕๒๖ นางจําเนียร  เขียวสะอาด 

 ๕๒๗ นางจําเนียร  ศรีใจ 

 ๕๒๘ นางจิรพร  ศิริศิลป 

 ๕๒๙ นางจิรพันธุ  ปอมรุง 

 ๕๓๐ นางจิราภรณ  พันธุวา 

 ๕๓๑ นางสาวจุฑามณี  บญุแกน 

 ๕๓๒ นางเจริญวรรณ  ทองบางใบ 

 ๕๓๓ นางฉัตรสุดา  สุริยเดช 

 ๕๓๔ นางสาวชดุา  จันทรสวาง 

 ๕๓๕ นางสาวชนิสา  หาญธรรมรงค 

 ๕๓๖ นางชไมมาศ  ไชยรัตน 

 ๕๓๗ นางชตุิมา  พรหมวงษ 

 ๕๓๘ นางชศูรี  จําป 

 ๕๓๙ นางสาวญาณัทกาญจน  ปทมสูต 

 ๕๔๐ นางฑณาพร  เซงตระกูล 

 ๕๔๑ นางฑิพวรรณ  วฒันชโนบล 

 ๕๔๒ นางณัชชา  ประหยัด 

 ๕๔๓ นางสาวณัฏฐา  มานะตระกลู 

 ๕๔๔ นางถนอมทรัพย  สิทธิชัย 

 ๕๔๕ นางถิรวรรณ  จันทนะ 

 ๕๔๖ นางทักษพร  สัตถาวร 

 ๕๔๗ นางทัศนา  ทาวฤทธิ ์

 ๕๔๘ นางทัศนีย  พรหมราช 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๔๙ นางทัศนีย  สโมสรสุข 

 ๕๕๐ นางสาวทิพยวรรณ  สุขเกษม 

 ๕๕๑ นางเทพิน  หอกทอง 

 ๕๕๒ นางธณษา  ศรชีมภู 

 ๕๕๓ นางธมนธรณ  ณัทพัชญธรณ 

 ๕๕๔ นางธัญพร  คนคม 

 ๕๕๕ นางธันยธรณ  พชรพิชชากร 

 ๕๕๖ นางนงลักษณ  ทองวงษา 

 ๕๕๗ นางนฤมล  มงคลสาร 

 ๕๕๘ นางนฤมล  แสงสุก 

 ๕๕๙ นางสาวนฤมล  อ่ําพรอม 

 ๕๖๐ นางนวรตัน  คําสุนทร 

 ๕๖๑ นางนันทนภัส  ทวีนชุ 

 ๕๖๒ นางนาถลดา  รกัวงษไทย 

 ๕๖๓ นางนารรีัตน  หอมชื่น 

 ๕๖๔ นางน้ําฝน  บญุยะศิลป 

 ๕๖๕ นางนิตยา  จิตรนีิตย 

 ๕๖๖ นางนิลาวรรณ  โสระสิงห 

 ๕๖๗ นางนีรนชุ  จําปาแขม 

 ๕๖๘ นางนุจรินทร  เสรศีักดิ ์

 ๕๖๙ นางเนาวรตัน  เรอืนเงิน 

 ๕๗๐ นางบงกชรัตน  ทองใบ 

 ๕๗๑ นางสาวบรรจง  ขาวผอง 

 ๕๗๒ นางบงัอร  เพชรเรือง 

 ๕๗๓ นางบงัอร  ออนฉ่ํา 

 ๕๗๔ นางบวัตั๋น  ทาแกว 

 ๕๗๕ นางบวัผิน  เจริญรุง 

 ๕๗๖ นางบวัลํา  ผิวผอง 

 ๕๗๗ นางบญุม ี ทองระยา 

 ๕๗๘ นางบญุเรือน  เดนดวง 

 ๕๗๙ นางบญุเล่ือน  ฤทธิชวย 

 ๕๘๐ นางสาวบญุสง  สิทธิประสงค 

 ๕๘๑ นางเบญจา  ไชยวงศา 

 ๕๘๒ นางเบ็ญจา  ศรีจรัส 

 ๕๘๓ นางปณิตา  เชื้อสาย 

 ๕๘๔ นางประคอง  สุวรรณพานชิ 

 ๕๘๕ นางประชมุ  วรรณโชต ิ

 ๕๘๖ นางประเทือง  ฉวีรตัน 

 ๕๘๗ นางประนอม  แกวปง 

 ๕๘๘ นางประภา  เพ็ญจันทร 

 ๕๘๙ นางประภาพรรณ  ศิลปทนิกร 

 ๕๙๐ นางสาวปราณี  พากเพียร 

 ๕๙๑ นางสาวปราณี  อินทรคลาย 

 ๕๙๒ นางสาวปราณีรัชต  โสมบานกวย 

 ๕๙๓ นางสาวปรียนันท  บุญผู 

 ๕๙๔ นางปรดา  วิภาตะพันธุ 

 ๕๙๕ นางปชูิตา  จุลโพธ ิ

 ๕๙๖ นางเปรมจิตร  แสงศิลป 

 ๕๙๗ นางผุสดี  สุขกอน 

 ๕๙๘ นางพนารัตน  พูลทอง 

 ๕๙๙ นางพนดิา  โพธ ิ

 ๖๐๐ นางพเยาว  วังสนตระกูล 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๐๑ นางสาวพรทิพย  วรรณสุนทรธรรม 

 ๖๐๒ นางสาวพรทิพา  บูรณะคาม 

 ๖๐๓ นางพรพิศ  เพียราช 

 ๖๐๔ นางพรรณี  หนองสุวรรณ 

 ๖๐๕ นางพรรพิดา  ซากาตะ 

 ๖๐๖ นางพัชยา  ธนาม ี

 ๖๐๗ นางพัชรา  แยมพินิจ 

 ๖๐๘ นางพัชร ี เขียนประชา 

 ๖๐๙ นางพาน ี อนิทรศวร 

 ๖๑๐ นางพิมรดา  ผิวจันทร 

 ๖๑๑ นางพิศเพลิน  ทองทัศน 

 ๖๑๒ นางเพ็ชรา  สุขสําราญ 

 ๖๑๓ นางเพ็ญศร ี โพธิ์ศรขีาม 

 ๖๑๔ นางสาวแพรว  นชุพงษ 

 ๖๑๕ นางไพรวัลย  นเุคราะหวดั 

 ๖๑๖ นางภคนันท  หงษคําเมือง 

 ๖๑๗ นางสาวภาณี  ธงชัย 

 ๖๑๘ นางสาวมณีรัตน  เขียนเดช 

 ๖๑๙ นางมลฤด ี ทองเจิม 

 ๖๒๐ นางมาเรียม  ไลเลิศ 

 ๖๒๑ นางมาลัย  ธัญญาวุฒ ิ

 ๖๒๒ นางยุพา  กระทุมศร ี

 ๖๒๓ นางยุพิน  วงษมอญ 

 ๖๒๔ นางยุเพ็ญ  ทองปาน 

 ๖๒๕ นางรจนา  จันทรโต 

 ๖๒๖ นางรจนา  แสนสุขเจรญิผล 

 ๖๒๗ นางรตันา  ปล้ืมจิตต 

 ๖๒๘ นางรตันาภรณ  กนัภัย 

 ๖๒๙ นางรมัภา  ประทุมเทือง 

 ๖๓๐ นางราตรี  จันทรหตัถ 

 ๖๓๑ นางสาวราตร ี เทียมวงษา 

 ๖๓๒ นางราตรี  ปรดีานนท 

 ๖๓๓ นางราตรี  อุบลแยม 

 ๖๓๔ นางราํไพ  วริิยพันธ 

 ๖๓๕ นางเรณู  พันธเุกต ุ

 ๖๓๖ นางฤทัย  ปราบวิลัย 

 ๖๓๗ นางละมาย  ภูเกต ุ

 ๖๓๘ นางลักขณา  อุบลวตัร 

 ๖๓๙ นางวงเดือน  น้ําทองด ี

 ๖๔๐ นางวนา  สนธิพันธ 

 ๖๔๑ นางวรรณภา  เปาประสิทธิ ์

 ๖๔๒ นางวรรณี  มีสงา 

 ๖๔๓ นางวริณษร  ชะโนวรรณ 

 ๖๔๔ นางวรุณกาญจน  บุญปล่ัง 

 ๖๔๕ นางสาววชัรา  พะลายะสุต 

 ๖๔๖ นางวัชร ี เมืองคาํ 

 ๖๔๗ นางวัชร ี ศรีประทุม 

 ๖๔๘ นางวัชรีย  บวัไขย 

 ๖๔๙ นางวัฒนา  มธัยางกูล 

 ๖๕๐ นางวันเพ็ญ  ศรีสุระ 

 ๖๕๑ นางวาสนา  บุรนิทรรตัน 

 ๖๕๒ นางสาววิภาพร  เกิดบุญ 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๕๓ นางวิภาพร  อภัยปรปกษ 

 ๖๕๔ นางวิรมาตร  แกวตร ี

 ๖๕๕ นางวิลัยวรรณ  จันทรขาว 

 ๖๕๖ นางวิลาวรรณ  เพ็งปรางค 

 ๖๕๗ นางวิลาวัลย  สุขเกษม 

 ๖๕๘ นางวิไลศกัดิ ์ จาตุรนต 

 ๖๕๙ นางศนันทา  กล่ินปรากฎ 

 ๖๖๐ นางสาวศรินญารตัน  สิงหวฒันศริ ิ

 ๖๖๑ นางศรินทิพย  พรมทา 

 ๖๖๒ นางศรีบังอร  แยมสระโส 

 ๖๖๓ นางศรีรตัน  วาร ี

 ๖๖๔ นางศรีวริักษ  ยศธสาร 

 ๖๖๕ นางศรีสมัย  ทาทะสุทธิ ์

 ๖๖๖ นางศรีสวาง  มณีชัย 

 ๖๖๗ นางศริิรตัน  จวนสาง 

 ๖๖๘ นางสาวสงศรี  เผ่ือแผ 

 ๖๖๙ นางสมคิด  นิ่มสุวรรณกูล 

 ๖๗๐ นางสมปอง  จีนาวธุ 

 ๖๗๑ นางสมปอง  ทองคํา 

 ๖๗๒ นางสมปอง  สุริยา 

 ๖๗๓ นางสมพิศ  เย็นจิตร 

 ๖๗๔ นางสมมารถ  เขียวรอด 

 ๖๗๕ นางสาวสมลักษณ  หวงศร ี

 ๖๗๖ นางสวงค  มัน่หมาย 

 ๖๗๗ นางสาวสวลีย  ธนธรรมทิศ 

 ๖๗๘ นางสาคร  สิงหคนอง 

 ๖๗๙ นางสายทอง  สุวรรณภักด ี

 ๖๘๐ นางสายนที  กายสิทธิ ์

 ๖๘๑ นางสาวสายเปล  รัดรอดกิจ 

 ๖๘๒ นางสายพิน  แดงศร ี

 ๖๘๓ นางสายัน  สวัสด ี

 ๖๘๔ นางสําราญ  พงศไชยยง 

 ๖๘๕ นางสิรกิร  หอมชืน่ 

 ๖๘๖ นางสิรลัิกษณ  หาวหาญ 

 ๖๘๗ นางสุกานดา  เรเณร 

 ๖๘๘ นางสุจินดา  ตนนันตา 

 ๖๘๙ นางสุชรีา  สอนสุภาพ 

 ๖๙๐ นางสุธาทิพย  วงศวิริยเมธ ี

 ๖๙๑ นางสุธีรตัน  กนัหมุด 

 ๖๙๒ นางสาวสุนทรี  ชมด ี

 ๖๙๓ นางสาวสุนิสา  ดวงธรรมมา 

 ๖๙๔ นางสุปราณี  บญุไพโรจน 

 ๖๙๕ นางสุปราณี  สมสาร 

 ๖๙๖ นางสุปราณี  อังสุภานิช 

 ๖๙๗ นางสาวสุพรรณ  ศรีสมบูรณ 

 ๖๙๘ นางสุพรรณี  พูลทว ี

 ๖๙๙ นางสุพัตรา  เรอืงสงคราม 

 ๗๐๐ นางสาวสุภัทรา  แตงไทย 

 ๗๐๑ นางสุภานัน  นอยอาษา 

 ๗๐๒ นางสุภารตัน  สุวรรณรตัน 

 ๗๐๓ นางสุภิมล  ใยแจม 

 ๗๐๔ นางสุภิยา  อินทรตัน 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๐๕ นางสุมาลี  บุญทมิ 

 ๗๐๖ นางเสาวลักษณ  โพธิ์ทอง 

 ๗๐๗ นางอนงควดี  เจริญสุข 

 ๗๐๘ นางสาวอมร  แยมวจี 

 ๗๐๙ นางอรัญญา  เสมอเหมอืน 

 ๗๑๐ นางอรุณ  อภัยพัฒน 

 ๗๑๑ นางอรุณี  สายธน ู

 ๗๑๒ นางสาวอัจฉราวรรณ  โหรา 

 ๗๑๓ นางสาวอญัชนา  อดุลอม 

 ๗๑๔ นางอําพัน  จาโทะ 

 ๗๑๕ นางอดุมพร  คาํเจรญิ 

 ๗๑๖ นางอไุร  วงศชาง 

 ๗๑๗ นางอไุรรตัน  วิหก 

 ๗๑๘ นางอไุรวรรณ  ทองประไพ 

 ๗๑๙ นางอุษา  โฉมจอย 

 ๗๒๐ นางสาวอุษา  นาคเกษม 

 ๗๒๑ นางอุษา  สนประเทศ 

 ๗๒๒ นางเอมอร  อตุมะ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสงดั  พันสีทุม 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย)

 ๑ นายตะวรรณ  สุวรรณ 

 ๒ นายพิพัฒน  จันทรผุย 

 ๓ นายภิรมย  รุงเชา 

 ๔ นายมนตรี  สมเชื้อเวียง 

 ๕ นายศักดิ์ชาย  เครืออาษา 

 ๖ นายสมเกียรติ  วงศแกว 

 ๗ นายสุบรรณ  ชัยศรย่ิง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย)

 ๑ นายคะนอง  เดชะผล 

 ๒ นายถนัด  ตาทิพย 

 ๓ นายนครินทร  คูกระสังข 

 ๔ นายนพดล  แสงมี 

 ๕ นายมงคล  มานะกิจ 

 ๖ นายสังเวียน  ปรางทอง 

 ๗ นายสามิตร  ทรเดช 

 ๘ นายสายันต  พูลทวี 

 ๙ นายอนุรักษ  ปนแกว 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย)

 ๑ นายประยูร  เฮงราย  ๒ นายปรีชา  ณ  รังษี 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓ นายวรพจน  ศรีจันทร  ๔ นายสถิต  ชาบุตรโคตร 

กรมประมง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๓  ราย)

 ๑ นายกฤษณะ  เชียงเนาว 

 ๒ นายกะทา  ปนสกุล 

 ๓ นายเกษม  ฮอบตุร 

 ๔ นายเกียรติศกัดิ ์ รุจิเวชวงษ 

 ๕ นายโกศล  ภูบํารงุ 

 ๖ นายคมยันตร  เศวตมงคล 

 ๗ นายคํารวน  สมานทอง 

 ๘ นายจรินทร  จันทรสุขา 

 ๙ นายจรูญ  ใหมสุวรรณ 

 ๑๐ นายชรนิทร  อนิธน ู

 ๑๑ นายทรงเกียรติ  คณะศิรวิงษ 

 ๑๒ นายธานี  แสงอุทัย 

 ๑๓ นายนคร  คุณลาน 

 ๑๔ นายนพสิทธิ ์ ฐานธนวติพงศ 

 ๑๕ นายนิคม  กันคุม 

 ๑๖ นายนิรนั  ดวงไร 

 ๑๗ นายนวิรณ  รตันะ 

 ๑๘ นายบรรจง  แกนจันทร 

 ๑๙ นายบุญเกดิ  ชาวหญาแพรก 

 ๒๐ นายบุญชู  เกตุแกว 

 ๒๑ นายบุญลือ  มากงาม 

 ๒๒ นายประจวบ  จันหณีุ 

 ๒๓ นายประเทียบ  พรมมา 

 ๒๔ นายประโภชน  วงศษา 

 ๒๕ นายพงศธร  ปนทอง 

 ๒๖ นายพยนต  แกวมราช 

 ๒๗ นายพรชัย  วฒันา 

 ๒๘ นายมาโนชย  กลาวิกรณ 

 ๒๙ นายยงยุทธ  ชมรตันกุล 

 ๓๐ นายลึบ  ผ่ึงกลาง 

 ๓๑ สิบตร ี วันชัย  รุงเรอืง 

 ๓๒ นายวนิัย  แสงด ี

 ๓๓ นายศุภชาติ  พัฒนพงศ 

 ๓๔ นายสมคดิ  ปลองอวน 

 ๓๕ นายสมจิตร  แกวบุญเรือง 

 ๓๖ นายสมชัย  ดวงชัย 

 ๓๗ นายสมนกึ  เทพบินการ 

 ๓๘ นายสมบญุ  มั่งคั่ง 

 ๓๙ นายสมพร  หมวกกุล 

 ๔๐ นายสันต  จันทรอาจ 

 ๔๑ นายสันติ  ทะเสนฮด 

 ๔๒ นายสุทธิ ์ สัตนาโค 

 ๔๓ นายสุทัศ  ปุยอรุณ 

 ๔๔ นายสุพันธ  ทาเครอื 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๕ นายสุรชัย  ขนัอาษา 

 ๔๖ นายเสร ี มานติยกุล 

 ๔๗ นายแสงชัย  มณฑาทิพย 

 ๔๘ นายอดชิัย  สุขมวง 

 ๔๙ นายอนนัต  ใจบญุ 

 ๕๐ นายอํานวย  จุฑามาตย 

 ๕๑ นายอิมรติ  บญุเทพ 

 ๕๒ นายเอกชัย  มาลัยศร ี

 ๕๓ นายเอนก  กลาวิกรณ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย)

 ๑ นายชัชวาลย  ชุมเย็น 

 ๒ นายชาตรี  พันท ี

 ๓ นายทวีสุข  แปงการิยา 

 ๔ นายบุญมี  ประยงคหอม 

 ๕ นายประสิทธิ ์ เนตรลอมวงค 

 ๖ นายวฒันา  จันลิขติ 

 ๗ นายวิษณุ  ทรัพยมาหา 

 ๘ นายสําราญ  บญุสรวง 

 ๙ นายเสนาะ  พลสงคราม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๑  ราย)

 ๑ นายจิตบุญ  เจรญิสุข 

 ๒ นายณัฐพสิษฐ  ฉายตะวนั   

 ๓ นายถวิล  รมจําปา 

 ๔ นายบดีพล  หลาเวียง 

 ๕ นายประสาร  คุมเสถียร 

 ๖ นายมานัส  เอี่ยมประดิษฐ 

 ๗ นายวิชชา  นิยุทตรานนท 

 ๘ นายวิชัย  ปรีชา 

 ๙ นายศิรศิักดิ์  ชางแกว 

 ๑๐ นายสมมุง  สังขโชต ิ

 ๑๑ นายสมศกัดิ ์ พลอยศร ี

 ๑๒ นายสรวิชญ  ทองยู 

 ๑๓ นายสุวตั  เลียบเจริญรุงชัย 

 ๑๔ นางนิตยา  ย้ิมศร ี

 ๑๕ นางผาณิต  มณเฑียรทอง 

 ๑๖ นางผุสดี  วารีดาํ 

 ๑๗ นางรญัจวน  ซุนเล่ียง 

 ๑๘ นางวันทิพย  ไทยปรีชา 

 ๑๙ นางสาววมิลรตัน  ไกรวอง 

 ๒๐ นางเสาวลักษณ  เนียมปาน 

 ๒๑ นางสาวอนงค  ใสวรรณ 

 

 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

กรมปศุสัตว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๓  ราย)

 ๑ นายกฤษดา  ทองตุลํา 

 ๒ นายเกษม  จันทรกระจาง 

 ๓ นายคลาย  อิน่คํา 

 ๔ นายฐติิวฒัน  ปสสําราญ 

 ๕ นายดํารง  ชุมศร ี

 ๖ นายถวิล  เชขนุทด 

 ๗ นายทรงธรรม  ไขกล่ิน 

 ๘ นายทรงฤทธิ ์ มะหัด 

 ๙ นายทํานอง  อินอราม 

 ๑๐ นายธนาดล  ทองหมื่น 

 ๑๑ นายนวิัต ิ การินทร 

 ๑๒ นายบรรจง  ปญญาฟู 

 ๑๓ นายบุญชอ  คลายพวก 

 ๑๔ นายประยุทธ  ศรีรังกา 

 ๑๕ นายประสาร  ใจสวาง 

 ๑๖ นายประสาร  มาแสง 

 ๑๗ นายประสิทธิ ์ บอจักรพันธ 

 ๑๘ นายพรอม  นนทประเสริฐ 

 ๑๙ นายพิชัย  ดวงหอม 

 ๒๐ นายพินิจ  บุญชางเผือก 

 ๒๑ นายไพบูลย  ธโิกศร ี

 ๒๒ นายมนตร ี ทองศรีเกต ุ

 ๒๓ นายมังกร  ไชยมงคล 

 ๒๔ นายฤทธิศักดิ์  ภาราสถิตย 

 ๒๕ นายวไิล  เพียรรุงเรือง 

 ๒๖ นายวิสุทธิ์  บุนเสา 

 ๒๗ นายสงวน  คําทาสี 

 ๒๘ นายสนัน่  ทัง่บญุ 

 ๒๙ นายสมควร  เกิดผล 

 ๓๐ นายสมจิต  เศษโถ 

 ๓๑ นายสมชัย  ทวศีานต 

 ๓๒ นายสมบญุ  วงษสวาง 

 ๓๓ นายสมยศ  แสงประทุม 

 ๓๔ นายสะอาด  วาดแสง 

 ๓๕ นายสํารอง  จันทรทัง 

 ๓๖ นายอดศิักดิ์  อนวัชชสุข 

 ๓๗ นายอภิวฒัน  สงวน 

 ๓๘ นายอัครพล  บญุยอ 

 ๓๙ นายอํานาจ  ปานทอง 

 ๔๐ นายอุดม  คงคา 

 ๔๑ นายอุดมศักดิ์  ภูกันดาน 

 ๔๒ นายเอิน่  แกวกาศร 

 ๔๓ นางจันทรหอม  ศรีโฉม 

 

 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๔  ราย)

 ๑ นายกมล  พวงวิเศษ 

 ๒ นายกติิศักดิ์  ไวศยะ 

 ๓ นายกุล  เสวิวฒัน 

 ๔ นายเกรียง  แสนสุวรรณ 

 ๕ นายขวัญชัย  สวางเมฆ 

 ๖ นายคม  ธิมา 

 ๗ นายจรัญ  วงศธง 

 ๘ นายฉลอ  วงษดีย่ิง 

 ๙ นายชัย  ไชยแจง 

 ๑๐ นายชาญชัย  ฐานะพันธุ 

 ๑๑ นายชํานาญ  แยมหมื่นอาจ 

 ๑๒ นายชุมพร  โพธิญาณ 

 ๑๓ นายเชน  ฟกทอง 

 ๑๔ นายดวง  คงประเสรฐิ 

 ๑๕ นายทนงศักดิ์  สุทธวรรณชยั 

 ๑๖ นายทว ี เทพจันทร 

 ๑๗ นายทองจันทร  ศรีเพ็ชร 

 ๑๘ นายทองสุข  สอทา 

 ๑๙ นายธงชัย  ใบมะเงิน 

 ๒๐ นายธนกฤต  วิลัยคาร 

 ๒๑ นายธนยศ  หนูจิตร 

 ๒๒ นายธนิก  นิยมเดชา 

 ๒๓ นายธรีะพงศ  บญุพิมพ 

 ๒๔ นายธรีะพนธ  อึ่งประยูร 

 ๒๕ นายบวัลา  ทวีคณู 

 ๒๖ นายบุญยัง  กาญจนา 

 ๒๗ นายบุญยัง  วิภาทิน 

 ๒๘ นายประกอบ  คําสานันท 

 ๒๙ นายประญตัิ  อุดรศร ี

 ๓๐ นายประวิทย  แกวประเสรฐิ 

 ๓๑ นายพิทักษ  เชียงงาม 

 ๓๒ นายไพศาล  เตียงตั้ง 

 ๓๓ นายภักด ี มุงทอง 

 ๓๔ นายมงคล  โพนคาํหล 

 ๓๕ นายมนัส  ปลัดทวม 

 ๓๖ นายมะโน  เมืองขวา 

 ๓๗ นายมานพ  พราหมณแกว 

 ๓๘ นายเมธี  อินตะอนิทร 

 ๓๙ นายเรืองเดช  เดชมนตร ี

 ๔๐ นายวรรณโชค  อาดํา 

 ๔๑ นายวริัตน  พรหมทา 

 ๔๒ นายสงดั  ฉตัรเตชะ 

 ๔๓ นายสถติย  ศรีเมือง 

 ๔๔ นายสมชาย  คาํปน 

 ๔๕ นายสมชาย  จ๋ันตา 

 ๔๖ นายสมพงศ  เกิดเมืองเล็ก 

 ๔๗ นายสวัสดิ์  มาลา 

 ๔๘ นายสุเทพ  สุวรรณมาโจ 

 ๔๙ นายสุรพงศ  วันเมืองเกา 

 ๕๐ นายเสรญิ  ยะพลหา 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๑ นายอิทธิพันธ  อภิชนธนโชต ิ

 ๕๒ นายอุทัย  บุญอินทร 

 ๕๓ นายเอกพงศ  คงเมือง 

 ๕๔ นางสาวสรญัญา  เกิดทรง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙๔  ราย)  

 ๑ นายกมล  สันตวิงศ 

 ๒ นายกมล  สุขเพ่ิม 

 ๓ นายกอนทอง  สุดชา 

 ๔ นายกติติศกัดิ ์ สุขชื่น 

 ๕ นายเกษม  เกตรุัตน 

 ๖ นายเกษม  ทองรกัษ 

 ๗ นายเกษม  เย่ียมมิ่ง 

 ๘ นายเกษมพงศ  แซซิม้ 

 ๙ นายโกมาตร  ปฐมนุพงษ 

 ๑๐ นายโกมินทร  กาวิชัย 

 ๑๑ นายขจร  ศรีประเสริฐ 

 ๑๒ นายขนุศึก  กญุชร 

 ๑๓ นายคําพูล  บตุรม ี

 ๑๔ นายคําภีย  ฮอยเคน 

 ๑๕ นายคําภีร  แสงตา 

 ๑๖ นายจงศกัดิ ์ คะเนสุข 

 ๑๗ นายจรูญ  แกวดอนหนั 

 ๑๘ นายจันทรทา  วิเศษวงษา 

 ๑๙ นายจํานงค  ชาแสน 

 ๒๐ นายจํารัส  อวมพัฒน 

 ๒๑ นายจํารญู  ศุภกรรม 

 ๒๒ นายจินต  พุทธคุณ 

 ๒๓ นายจิรเดช  ตะนมุาตร 

 ๒๔ นายจิระศักดิ์  ภาศิร ิ

 ๒๕ นายจีระศักดิ์  บุญมีสงา 

 ๒๖ นายเจรญิ  คอหลา 

 ๒๗ นายเจะแอ  ปะตาแระ 

 ๒๘ นายเฉลิม  ยะการ 

 ๒๙ นายชวน  ไวถาวร 

 ๓๐ นายชัยพฤกษ  ธรรมลังกา 

 ๓๑ นายชัยพันธ  วัฒนกูล 

 ๓๒ นายชัยวฒัน  ราํไพ 

 ๓๓ นายชาญณรงค  แยมจันทร 

 ๓๔ นายชํานาญ  วาดแสง 

 ๓๕ นายเชษฐา  ชายแกว 

 ๓๖ นายเชาวลิต  ทมุขนุทด 

 ๓๗ นายแชม  ภูมิโคกรักษ 

 ๓๘ นายเซี้ยน  เพ่ิมพูล 

 ๓๙ นายแซหมี  หะดีมอ 

 ๔๐ นายณรงค  เนาวสูงเนนิ 

 ๔๑ นายณรงค  สุนทรนวภัทร 

 ๔๒ นายณัฐกานต  เทือกเถาว 

 ๔๓ นายณัฐวุฒ ิ สุวรรณกูฏ 

 ๔๔ นายดํารงค  บุญผลึก 

 ๔๕ นายดํารงคเดช  เทพประการ 

 ๔๖ นายดิเรก  บญุนารักษ 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๗ นายตกูลไทย  ปญญาด ี

 ๔๘ นายทวน  ปนรูป 

 ๔๙ นายทวีชัย  ศริิวิชัย 

 ๕๐ นายธงธรรม  ปรีชากูล 

 ๕๑ นายธวัชชัย  สมสวย 

 ๕๒ นายธวัต  ผงผาย 

 ๕๓ นายธรีพงษ  จิตรเมตตา 

 ๕๔ นายธรีภัทร  ทิ้งสุข 

 ๕๕ นายนติย  สินเธาว 

 ๕๖ นายนิรนัดร  เทียนขาว 

 ๕๗ นายบุญผัส  ประสาร 

 ๕๘ นายบุญมา  แกวก่ํา 

 ๕๙ นายบุญมี  พกกลาง 

 ๖๐ นายบุญฤทธิ ์ ผากา 

 ๖๑ นายบุญลอด  สีสาวแห 

 ๖๒ นายบุญเลิศ  สีสาวแห 

 ๖๓ นายบุญเลิศ  แสงใส 

 ๖๔ นายประกิจ  ลิสุวรรณ 

 ๖๕ นายประจักษ  ลํ้าจุมจัง 

 ๖๖ นายประจักษ  สุมทรัพย 

 ๖๗ นายประดิษฐ  สายสุดใจ 

 ๖๘ นายประวิทย  ชัน้นอย 

 ๖๙ นายประสงค  แกวเอี่ยม 

 ๗๐ นายประสพ  โปสูน 

 ๗๑ นายประเสรฐิ  นามมุงคุณ 

 ๗๒ นายปรชีา  จีนเหมน็ 

 ๗๓ นายพนม  โสธาต ุ

 ๗๔ นายพยงค  ยุทธยศ 

 ๗๕ นายพฤหสั  ศรีสุภาพ 

 ๗๖ นายพิชิต  ประโลม 

 ๗๗ นายพิณ  รัตนวิพล 

 ๗๘ นายพินิช  สายคําพา 

 ๗๙ นายไพโรจน  โฉมงาม 

 ๘๐ นายไพศาล  โปสุน 

 ๘๑ นายมงคล  ศรีกอนต ิ

 ๘๒ นายมณี  สีแสง 

 ๘๓ นายมนตร ี รัตนวิเศษ 

 ๘๔ นายมน ู โพธ ิ

 ๘๕ นายมะโนเชาว  บุบผาสุวรรณ 

 ๘๖ นายมานพ  อกัษรเมฆากุล 

 ๘๗ นายมานัส  สุทธะนะ 

 ๘๘ นายมีชัย  คําชมภู 

 ๘๙ นายยูโซะ  แอ 

 ๙๐ นายรบลือ  ศิริพันธ 

 ๙๑ นายลาภ  ยอดสรอย 

 ๙๒ นายลําดวน  ไชยเดช 

 ๙๓ นายลําเทียน  พัดพรม 

 ๙๔ นายวรจิต  สุภาพ 

 ๙๕ นายวนัชัย  พลชัย 

 ๙๖ นายวิชาญ  นามสวาง 

 ๙๗ นายวญิู  มาจันทร 

 ๙๘ นายวิทยา  อูจอหอ 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๙๙ นายวโิรจน  คูณทว ี

 ๑๐๐ นายววิัฒน  วิเชฏฐพงษ 

 ๑๐๑ นายวิสิทธิ์  จอมศิลป 

 ๑๐๒ นายวรีพล  บญุชางเผือก 

 ๑๐๓ นายวรีะ  คําหวาน 

 ๑๐๔ นายวรีะ  อุนสิม 

 ๑๐๕ นายวรีะชัย  อุทปตย 

 ๑๐๖ นายศักดิ์ชัย  คําใส 

 ๑๐๗ นายสงบ  มีสุนทร 

 ๑๐๘ นายสงา  พูลผล 

 ๑๐๙ นายสด  พรเพ่ิมสุข 

 ๑๑๐ นายสนิท  ทองบุญเรือง 

 ๑๑๑ นายสมคดิ  ภูศักดิ ์

 ๑๑๒ นายสมชาย  กลอมเกล้ียง 

 ๑๑๓ นายสมชาย  นุเจ้ิน 

 ๑๑๔ นายสมเดช  เดชบญุม ี

 ๑๑๕ นายสมทรง  เกตุแกว 

 ๑๑๖ นายสมทรง  ลอยเลิศ 

 ๑๑๗ นายสมบตัิ  บลทอง 

 ๑๑๘ นายสมบรูณ  กุระขนัธ 

 ๑๑๙ นายสมปอง  วุนบุญช ู

 ๑๒๐ นายสมปอง  หมืน่สุนทร 

 ๑๒๑ นายสมพงษ  แปนมาก 

 ๑๒๒ นายสมพล  ปงเต็ม 

 ๑๒๓ นายสมโภชน  สุขบางนบ 

 ๑๒๔ นายสมรส  หงษขนุทด 

 ๑๒๕ นายสมศกัดิ ์ ใจเกล้ียง 

 ๑๒๖ นายสมศกัดิ ์ บวัไข 

 ๑๒๗ นายสมศกัดิ ์ เสมประวตั ิ

 ๑๒๘ นายสมศกัดิ ์ เสาหงษ 

 ๑๒๙ นายสมาน  อินตะยอด 

 ๑๓๐ นายสอาด  แกนพระเนาว 

 ๑๓๑ นายสะตอพา  มะตาเฮ 

 ๑๓๒ นายสัมฤทธิ์  พรายแกว 

 ๑๓๓ นายสาคร  กาหลง 

 ๑๓๔ นายสาทติย  กองทอง 

 ๑๓๕ นายสายัณห  เทพกิจ 

 ๑๓๖ นายสาโรจน  เลิศภิรมย 

 ๑๓๗ นายสีผง  กลวยนอก 

 ๑๓๘ นายสุกิจ  สุริกาล 

 ๑๓๙ นายสุชาติ  กลอมทอง 

 ๑๔๐ นายสุชาติ  ชินวรรณ 

 ๑๔๑ นายสุชาติ  แปนด ี

 ๑๔๒ นายสุชาติ  เพ็งโต 

 ๑๔๓ นายสุชิต  นอยมาลา 

 ๑๔๔ นายสุทัศน  นอยลูน 

 ๑๔๕ นายสุทัศน  เสมอไวย 

 ๑๔๖ นายสุนทร  เรืองจันทร 

 ๑๔๗ นายสุเนตร  เกิดสิน 

 ๑๔๘ นายสุภา  เสนาวงษ 

 ๑๔๙ นายสุภาพ  ศรีกําพล 

 ๑๕๐ นายสุเมธ  โคชณา 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๕๑ นายสุรชัย  เพ็งอ่ํา 

 ๑๕๒ นายสุรส  ตัง้พิมาย 

 ๑๕๓ นายสุรินทร  สุขเกษม 

 ๑๕๔ นายสุริยะ  ทองสา 

 ๑๕๕ นายสุริยา  บญุอํานวย 

 ๑๕๖ นายสุวรรณ  กนัณสังข 

 ๑๕๗ นายสุวิทย  นาคประเสริฐ 

 ๑๕๘ นายเสถียร  ธรรมสัตย 

 ๑๕๙ นายเสทือน  วังสงค 

 ๑๖๐ นายแสวง  สีใส 

 ๑๖๑ นายหนูจันทร  เจริญจิตต 

 ๑๖๒ นายหนูพัฒน  พันธเพ็ง 

 ๑๖๓ นายเหบ็  บุญโกง 

 ๑๖๔ นายเหมิก  ปงสี 

 ๑๖๕ นายอดศิักดิ์  นาสมบูรณ 

 ๑๖๖ นายอนนัตพล  อวัยวานนท 

 ๑๖๗ นายอนุชา  ตรเีดช 

 ๑๖๘ นายอพิชัย  จันทรแกว 

 ๑๖๙ นายอภิชัย  สําเภา 

 ๑๗๐ นายออ  พงษดารา 

 ๑๗๑ นายอับดุลฮาลิม  ปูลาพาระเปะ 

 ๑๗๒ นายอํานาจ  จาตสุวรรณ 

 ๑๗๓ นายอุทัย  ผลทอง 

 ๑๗๔ นายอุบล  สโมสร 

 ๑๗๕ นางกัลยา  ดํารงฤทธิ ์

 ๑๗๖ นางชนาภา  ชุมพรม 

 ๑๗๗ นางสาวณภัทร  นาคะโร 

 ๑๗๘ นางทัณฑิมา  บุญจันทร 

 ๑๗๙ นางนาตยา  อบุลเกดิ 

 ๑๘๐ นางสาวบงัอร  ชํานาญกุล 

 ๑๘๑ นางสาวประไพ  คูณพะวงศ 

 ๑๘๒ นางปยวรรณ  จงมีสุข 

 ๑๘๓ นางมยุรี  พลอยมาลี 

 ๑๘๔ นางมลฑา  ภูนอย 

 ๑๘๕ นางมุทติา  แสงนิกุล 

 ๑๘๖ นางรชันก  เดชประไพ 

 ๑๘๗ นางสาวราตร ี เมืองโคตร 

 ๑๘๘ นางเรณู  เทพประการ 

 ๑๘๙ นางวิภา  มีมขุ 

 ๑๙๐ นางศรีทอน  โนอาย 

 ๑๙๑ นางสายพินธิ์  ภูหิรญั 

 ๑๙๒ นางอติภา  เอี่ยมกลาหาญ 

 ๑๙๓ นางสาวอรอนงค  บุญโถ 

 ๑๙๔ นางอนิทิรา  ใจสบาย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสุรชัย  เพียงพรทิพย 

 

 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗  ราย)  

 ๑ นายเกริกฤทธิ์  สิงหธวัช 

 ๒ นายชวน  สวัสด ี

 ๓ นายบรรจง  พลับพลี 

 ๔ นายบุญลือ  ยาหยี 

 ๕ นายประหยัด  ถาอนิทร 

 ๖ นายพิชิตพงษ  พลวิเศษ 

 ๗ นายมนัส  วงศเขียว 

 ๘ นายวัชรพล  ธรรมสัตย 

 ๙ นายวิชัย  ใจอินตะ 

 ๑๐ นายวิเชียร  ประดบัทอง 

 ๑๑ นายศิริชัย  พจนพรพันธุ 

 ๑๒ นายสัญญา  อินกัณฑ 

 ๑๓ นายสุเทพ  พ่ึงวงศ 

 ๑๔ นายสุบัน  มีลาภ 

 ๑๕ นายสุวิทย  พูลศิลป 

 ๑๖ นายเสนห  ไตลังคะ 

 ๑๗ นางสาวอุบล  ตนคํา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๑๔  ราย)  

 ๑ นายกวนิทร  สถิต ิ

 ๒ นายกันตกวี  ผดงุอรรถ 

 ๓ นายโกเฮง  จันทร ี

 ๔ นายเขม็ทอง  สังขออนด ี

 ๕ นายคม  กรุณา 

 ๖ นายคุณวุฒ ิ เกื้อหนุน 

 ๗ นายจตรุงค  ฐโิตประการ 

 ๘ นายจรัล  การโชต ิ

 ๙ นายจําเนียร  พลังฤทธิ ์

 ๑๐ นายจํารัส  ไชยสาร 

 ๑๑ นายจํารัส  สมสุข 

 ๑๒ นายจุมพล  แคลวภัย 

 ๑๓ นายเจน  มงุตอม 

 ๑๔ นายเจรญิ  หลักด ี

 ๑๕ นายชอบ  ล้ินลา 

 ๑๖ นายชัยมงคล  สังขไพฑูรย 

 ๑๗ นายชาญ  พงษภักด ี

 ๑๘ นายชาติ  สินหนัง 

 ๑๙ นายชํานาญ  ทรัพยแกว 

 ๒๐ นายชํานาญ  ยอดแกว 

 ๒๑ นายดํารง  ศริิกันรัตน 

 ๒๒ นายเดชา  ชูทอง 

 ๒๓ นายตอย  แสงสี 

 ๒๔ นายถวัลย  กรเพ็ชร 

 ๒๕ นายทวศีักดิ ์ หนรูักษ   

 ๒๖ นายทองสุก  บุญพระ 

 ๒๗ นายเทอดศักดิ์  ราญมีชัย 

 ๒๘ นายเทอดศักดิ์  วงคพร 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๙ นายนท ี จันทรสกุล 

 ๓๐ นายนววิช  เจริญไพบูลย 

 ๓๑ นายนิเลาะ  สาและ 

 ๓๒ นายบรรจบ  พลับพลี 

 ๓๓ นายบุญมี  นนทะรตัน 

 ๓๔ นายบุญยัง  นพพวง 

 ๓๕ นายบุญลอม  เรอืงสวาง 

 ๓๖ นายประกอบ  โฉมอุภัย 

 ๓๗ นายประกิจ  พิมพา 

 ๓๘ นายประยูร  ใจดวง 

 ๓๙ นายประสงค  พรหมจันทร 

 ๔๐ นายประสิทธิ ์ ประวันนา 

 ๔๑ นายปราการ  จันทสังข 

 ๔๒ นายปรชีา  จันทรเล็ก 

 ๔๓ นายผล  โนวชาต ิ

 ๔๔ นายผัด  ธรรมใจ 

 ๔๕ นายพงษพร  ขุนทอง 

 ๔๖ นายพนมบณุย  พัฒนสุรงัค 

 ๔๗ นายพรชกรณ  พันธโภชน 

 ๔๘ นายพรชัย  ทองสวาง 

 ๔๙ นายพล  เมืองชัย 

 ๕๐ นายพลาพนธ  รามวณิช 

 ๕๑ นายพิทักษ  ศรีราช   

 ๕๒ นายเพียรศักดิ์  ชวูงษ   

 ๕๓ นายโพธิ ์ อนุเคราะห 

 ๕๔ นายไพฑูรย  บุญรัตน   

 ๕๕ นายไพบูลย  ศรกีระทุม   

 ๕๖ นายไพรัช  วลัยศีร   

 ๕๗ นายไพโรจน  นอยดี   

 ๕๘ นายภิรมณ  การคนซื่อ   

 ๕๙ นายมณเฑียร  เนตรชวงโชต ิ  

 ๖๐ นายมนตรกั  สุทธิพันธ   

 ๖๑ นายมนัส  ดวงปนตา   

 ๖๒ นายมนัส  เตชะสาย 

 ๖๓ นายมนัส  อนิอิ่ม 

 ๖๔ นายมานพ  จันโท 

 ๖๕ นายมาโนชญ  ทองออน 

 ๖๖ นายรักชาต ิ เพียรขํา 

 ๖๗ นายวรวฒุิ  บุญรอด 

 ๖๘ นายวิชติ  ภาคสุภาพ 

 ๖๙ นายวิเชียร  อาริยะ 

 ๗๐ นายวริัช  หงษศิรวิัฒน 

 ๗๑ นายวรีะชัย  นาคาประสิทธิ ์

 ๗๒ นายเวท  แซวอง 

 ๗๓ นายศรีทน  มูลเมฆ 

 ๗๔ นายศุภชัย  ขตัิยะ 

 ๗๕ นายสงวน  ดวงจันทร 

 ๗๖ นายสงดั  ธรรมใจ 

 ๗๗ นายสงา  เจียนโพธิ ์

 ๗๘ นายสชานนท  สอนสวัสดิ ์

 ๗๙ นายสนธยา  จันทวงษ 

 ๘๐ นายสนอง  นัคเรศ 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๑ นายสมเกียรต ิ ตั๋นสกุล 

 ๘๒ นายสมคดิ  ประทุมแดง 

 ๘๓ นายสมคดิ  หานาค ี

 ๘๔ นายสมชัย  อังคนา 

 ๘๕ นายสมชาย  คตด ี

 ๘๖ นายสมบตัิ  อินตะวัง   

 ๘๗ นายสมพงค  ปลองฉิม 

 ๘๘ นายสมมาตร  หลีเส็น 

 ๘๙ นายสมยศ  พุมโพธิ์ทอง 

 ๙๐ นายสังเวียน  ทานะ 

 ๙๑ นายสัมฤทธิ์  ศรีพลัง 

 ๙๒ นายสายัณห  เผือกหอม 

 ๙๓ นายสําเนาว  แสงทอง 

 ๙๔ นายสิงห  เพชรพินิจ 

 ๙๕ นายสุทธศิักดิ ์ ลอแมง 

 ๙๖ นายสุบิน  เขื่อนเพชร 

 ๙๗ นายสุรชัย  พันธพานิช 

 ๙๘ นายสุรเดช  วิจิตร 

 ๙๙ นายเสมนิ  พูนด ี

 ๑๐๐ นายหิรญั  ขําเมือง 

 ๑๐๑ นายเหล่ียมศักดิ์  เกงสนาม   

 ๑๐๒ นายอนนัต  จาเมือง 

 ๑๐๓ นายอนุชติ  นุชนันท 

 ๑๐๔ นายอนวุัฒน  มะเรืองศูนย 

 ๑๐๕ นายอากร  ศรแีกว 

 ๑๐๖ นายอุกิจ  นวมสําลี 

 ๑๐๗ นายอุดม  กายอ 

 ๑๐๘ นางสาวกรชนก  สุประดิษฐ  ณ  อยุธยา 

 ๑๐๙ นางกฤษณา  ภูมิพัฒน 

 ๑๑๐ นางจงกล  โพธิชัย 

 ๑๑๑ นางสาวจันทิมา  ทัศนานกุุลกิจ 

 ๑๑๒ นางจําเรียง  ผดุงกมล 

 ๑๑๓ นางจินดาวัลย  ปญญาสิทธิ ์

 ๑๑๔ นางจินตนา  อาศนศิลารัตน 

 ๑๑๕ นางจินตนาพร  อยูบานคลอง 

 ๑๑๖ นางสาวจิราภรณ  ทองสวัสดิ ์

 ๑๑๗ นางชตุินนัท  ศรเีกต ุ

 ๑๑๘ นางชศูรี  นิลสุขใจ 

 ๑๑๙ นางสาวฐติิรตัน  วิญมา 

 ๑๒๐ นางณัฐกานต  ไชยโพธิ ์

 ๑๒๑ นางณัฐพร  อินทรแหยม 

 ๑๒๒ นางสาวณิชากร  เมตตาจิตต 

 ๑๒๓ นางดรุณี  ออนทิมวงค 

 ๑๒๔ นางดวงเดอืน  ไวทยาวัฒน 

 ๑๒๕ นางสาวถนอมจิตร  บวัจันทร 

 ๑๒๖ นางสาวถนอมศรี  วงศอรินทร 

 ๑๒๗ นางสาวทิพวรรณ  สุวฒันวนิช 

 ๑๒๘ นางนงลักษณ  ศรีสุทานันท 

 ๑๒๙ นางนัดดา  คําแกว 

 ๑๓๐ นางนันทวัลย  ตนสาย 

 ๑๓๑ นางนันทิยา  วานิชชัง 

 ๑๓๒ นางนิตยา  ชวูงษ 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๓๓ นางนิตยา  สุทธิธรรม 

 ๑๓๔ นางเนาวรตัน  วชิาเหล็ก 

 ๑๓๕ นางสาวบญุชู  วฒันอมรเกียรต ิ

 ๑๓๖ นางบญุมา  นําผล 

 ๑๓๗ นางบุษบรรณ  ลดหวัน่ 

 ๑๓๘ นางปภาดา  ออนตวงศ 

 ๑๓๙ นางประทุม  อินทุดม 

 ๑๔๐ นางสาวประเทอืงทิพย  ทมิแหง 

 ๑๔๑ นางประภา  ไตลังคะ 

 ๑๔๒ นางสาวประภาภรณ  มณีโชต ิ

 ๑๔๓ นางปราณี  สืบสุยะ 

 ๑๔๔ นางปรีดา  กายอ 

 ๑๔๕ นางปวีรรตา  เริงธรรม 

 ๑๔๖ นางสาวปานใจ  ยุตติยงค 

 ๑๔๗ นางผกามาศ  ขาวคง 

 ๑๔๘ นางพรทิพย  คําศรีสุข 

 ๑๔๙ นางสาวพรทิพย  บําเรอวงศ 

 ๑๕๐ นางพรรณี  สุวรรณราช 

 ๑๕๑ นางพักตรพริ้ง  เสงี่ยมใจ   

 ๑๕๒ นางพัชรนิทร  บญุสวาท 

 ๑๕๓ นางสาวพัชรวีรรณ  เมฆสุข 

 ๑๕๔ นางพิพัฒน  บุญมา 

 ๑๕๕ นางพิศมัย  ภูฆัง 

 ๑๕๖ นางเพชราภรณ  ดปีนตา 

 ๑๕๗ นางเพชรี  จิตตรังษี 

 ๑๕๘ นางสาวภธดิี  เมาลีทอง 

 ๑๕๙ นางภัททิรา  บัวสด 

 ๑๖๐ นางภัทรา  องคไทร 

 ๑๖๑ นางภารดี  ไชยโนฤทธิ ์

 ๑๖๒ นางภิรมย  ภารกิจโกศล 

 ๑๖๓ นางภิรมย  ภูระยา 

 ๑๖๔ นางภูศรีมา  เจริญวิทยธนเดช 

 ๑๖๕ นางมณี  หนบูานเกาะ 

 ๑๖๖ นางมัลลิกา  สืบสําราญ 

 ๑๖๗ นางสาวมาลินี  อามเีราะ 

 ๑๖๘ นางมาลี  คํานา 

 ๑๖๙ นางสาวมาลี  ถนอมกล่ิน 

 ๑๗๐ นางมกุดาภรณ  ทองสิริมณีรัตน 

 ๑๗๑ นางเยาวลักษณ  วงศแจง 

 ๑๗๒ นางรติภรณ  ภูเกดิ 

 ๑๗๓ นางรชัน ี หตุนิันทน 

 ๑๗๔ นางรตันา  ระจิตรตันะ 

 ๑๗๕ นางสาวรตันา  สังขศิลา 

 ๑๗๖ นางรศัมยุดา  อรุณสิริกุลธวชั 

 ๑๗๗ นางเรวดี  จีนจรรยา 

 ๑๗๘ นางลดาวัลย  จันทรคณุา 

 ๑๗๙ นางละเอียด  ทองมั่ง 

 ๑๘๐ นางวรรณา  คะสุดใจ 

 ๑๘๑ นางวรรณา  นันตา 

 ๑๘๒ นางสาววราภรณ  กญัชนะ 

 ๑๘๓ นางสาววนัทนา  พันธพินิจ 

 ๑๘๔ นางสาววนัเพ็ญ  สายเงิน 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๘๕ นางสาววิจิตรา  วฒันยา 

 ๑๘๖ นางสาววิภา  พรหมพันธ 

 ๑๘๗ นางวีระวรรณ  รักอริยะธรรม 

 ๑๘๘ นางศรีนวล  ขนัคํานันตะ 

 ๑๘๙ นางศริิพรรณ  ลีลาเขตร 

 ๑๙๐ นางสาวสมพร  ปญญาชัย 

 ๑๙๑ นางสมพิศ  บัวขวญั 

 ๑๙๒ นางสวยหย่ิน  วิไลจันทร 

 ๑๙๓ นางสายพิน  แกววรรณรตัน 

 ๑๙๔ นางสาวสายมณีย  ผันประเสริฐ 

 ๑๙๕ นางสิรเิพ็ญ  เกบ็ไว 

 ๑๙๖ นางสุจรรยา  แกวในเมฆ 

 ๑๙๗ นางสาวสุทิศา  ลีลาวณิชวฒัน 

 ๑๙๘ นางสุธัมมา  ศรีเรือน 

 ๑๙๙ นางสุนัย  พาทีเพราะ 

 ๒๐๐ นางสาวสุนีย  เปรมภักดิ ์

 ๒๐๑ นางสาวสุปราณี  คชาอนนัต 

 ๒๐๒ นางสุพิศ  กัลยาประสิทธิ ์

 ๒๐๓ นางสุพิศ  เวชรตัน 

 ๒๐๔ นางสุภัค  เหลืองชเูกียรต ิ

 ๒๐๕ นางสุรญัญา  สมภักด ี

 ๒๐๖ นางสุรีพร  เกตแุกว 

 ๒๐๗ นางสุรีย  เจริญศิร ิ

 ๒๐๘ นางสุรีย  ประเสริฐ 

 ๒๐๙ นางสุวรรณา  พัฒนประสิทธิ ์

 ๒๑๐ นางสุวรีย  ฉนินะโสต 

 ๒๑๑ นางสุวิมล  บญุชูชวย 

 ๒๑๒ นางสาวอนันญา  หิรญัรตัน 

 ๒๑๓ นางอรทัย  ฉตัรชุมสาย 

 ๒๑๔ นางอารด ี คิมประโคน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๓  ราย)  

 ๑ นายขจร  อรรถหิรญั 

 ๒ นายขจรเกียรติ  กติิศิร ิ

 ๓ นายคมขํา  หงษาคํา 

 ๔ นายจันทรแกว  เขือ่นเพชร 

 ๕ นายจินดาวฒัน  ดอนดไีพร 

 ๖ นายเจน  คาํนงึ 

 ๗ นายชาญ  พลโต 

 ๘ นายถาวร  งามพรอม 

 ๙ นายทว ี พลศร ี

 ๑๐ นายบุญชื่น  สํารวมจิตร 

 ๑๑ นายประพันธ  ยอดเกต ุ

 ๑๒ นายประวิทย  สวรรคทัต 

 ๑๓ นายประสพผล  ทองมาก 

 ๑๔ นายปรชีา  เปยชาต ิ

 ๑๕ นายพิมล  พลกูล 

 ๑๖ นายมนัส  ตันสกุล 

 ๑๗ นายมานิตย  บญุรตัน 

 ๑๘ นายมีชัย  แกวปญญา 

 ๑๙ นายแมน  พลกูล 

 ๒๐ นายรัฐสยาม  อรุณศร ี



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๑ นายวิชาญ  ผิวผา 

 ๒๒ นายวรีชัย  สุรินทร 

 ๒๓ นายวรีะชาติ  ทรัพยขํา 

 ๒๔ นายสงวน  ดคีายคํา 

 ๒๕ นายสนธยา  สุมมาตย 

 ๒๖ นายสมเกียรต ิ ดวงจันทร 

 ๒๗ นายสมยศ  ขนุทองพันธ 

 ๒๘ นายสันติ  ขาวคง 

 ๒๙ นายสําเรงิ  ดวงดาว 

 ๓๐ นายสุกร ี มาม ุ

 ๓๑ นายสุวิทย  ศรีวิทยารัตน 

 ๓๒ นายอธคิม  สายกระสุน 

 ๓๓ นายอาวุธ  ตัง้โพธิท์อง 

 ๓๔ นายอุดม  เดชดอนบม 

 ๓๕ นายอุบล  กมุทชาต ิ

 ๓๖ นางกรรณิกา  รักธรรม 

 ๓๗ นางกัลยา  จันทรสิงห 

 ๓๘ นางกานดา  กาหวงั 

 ๓๙ นางจรญู  ระโหฐาน 

 ๔๐ นางจุฑามาศ  พันชน 

 ๔๑ นางนพรรษวรรณ  แยมวจี 

 ๔๒ นางน้ําผ้ึง  ทองบอ 

 ๔๓ นางนิลวรรณ  มงคลนาํ 

 ๔๔ นางบาลเย็น  พลังฤทธิ ์

 ๔๕ นางสาวปราณี  ไทยสมคัร 

 ๔๖ นางพรทิพย  กอแกว 

 ๔๗ นางพรทิพย  ขวัญใจ 

 ๔๘ นางพิมพร  อนุสรณประเสรฐิ 

 ๔๙ นางพิศเพ็ญ  พรหมออน 

 ๕๐ นางฟารุง  พลโรม 

 ๕๑ นางสาวเยาวลักษณ  จูฑะภักด ี

 ๕๒ นางสาวรตันา  มีประสพ   

 ๕๓ นางเรือนแกว  สุทธิ์สังข 

 ๕๔ นางวิภา  พรเพ็ง 

 ๕๕ นางสาววมิล  บุญย้ิม 

 ๕๖ นางศวิิมล  บวัชุม 

 ๕๗ นางสุคนธา  เดชเดชะ 

 ๕๘ นางสุนีย  นุนประสิทธิ ์

 ๕๙ นางสุพัตรา  ปรีชา 

 ๖๐ นางสุรกรานต  แกวคําโพธิ ์

 ๖๑ นางสาวอดุมพร  ดานเดิม 

 ๖๒ นางอุทัยวรรณ  ดวี ี

 ๖๓ นางอบุล  ทองโอฬาร 

กรมวิชาการเกษตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๙  ราย)  

 ๑ นายกิจฐติิพงศ  อธิมงคลสกลุ  ๒ นายคํา  ทรายแกว 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓ นายจํารุณ  พันธุสด 

 ๔ นายแฉลม  แจงสวาง 

 ๕ นายทองคํา  ชมชวน 

 ๖ นายธนสาร  โฮมวงศ 

 ๗ นายบรรจง  บญุครอบ 

 ๘ นายบัญญตัิ  ความสุขเลิศ 

 ๙ นายบุญรอด  บัวดวง 

 ๑๐ นายพรเทพ  ทองกลัด 

 ๑๑ นายพรายงาม  คงเปยม 

 ๑๒ นายพุฒ  วรรณกิจ 

 ๑๓ นายไพฑูรย  ศรีทอน 

 ๑๔ นายไพบูลย  มอมพะเนาว 

 ๑๕ นายมงคล  ชิณศร ี

 ๑๖ นายมานพ  นุชนาฎ 

 ๑๗ นายมานะ  ศรีสุพรรณ 

 ๑๘ นายสถติ  ลีนาลาด 

 ๑๙ นายสมเกียรต ิ ประกิจ 

 ๒๐ นายสมคดิ  ตัสสมัย 

 ๒๑ นายสมคดิ  เนียมใย 

 ๒๒ นายสมชาย  ปนโอ 

 ๒๓ นายสมชาย  พิมพพันธกุล 

 ๒๔ นายสมบรูณ  ธญัญะชมภู 

 ๒๕ นายสมพร  ผลถาวรสุข 

 ๒๖ นายสมมาตร  เอี่ยมอดุม 

 ๒๗ นายสัญชัย  ภูสมัย 

 ๒๘ นายสํารวย  สืบกนิร 

 ๒๙ นายสุชิน  หริ่มแกว 

 ๓๐ นายสุเทพ  ยอดแตง 

 ๓๑ นายสุพจน  นาคศิร ิ

 ๓๒ นายสุพร  หิรญันุชนาถ 

 ๓๓ นายสุรพล  มีศร ี

 ๓๔ นายสุวฒัน  เขมแกว 

 ๓๕ นายเสนอ  สังสัจด ี

 ๓๖ นายหรัง่  วรรณากุล 

 ๓๗ นายอารมณ  บุญเปล่ียน 

 ๓๘ นายอุดม  หาญสิทธิ ์

 ๓๙ นางเกศรา  ไทรทอง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๖  ราย)  

 ๑ นายกรวย  เถาวัลย 

 ๒ นายจิระพันธ  ย่ิงวุฒวิรกุล 

 ๓ นายเจรญิ  อินชืน้ 

 ๔ นายชาติชาย  งามโฉม 

 ๕ นายเชน  พืชจันทร 

 ๖ นายทรงศักดิ์  กัลปด ี

 ๗ นายทักสิน  วงษพิทักษ 

 ๘ นายทินณรงค  พิชัยยุทธิ ์

 ๙ นายธนเศรษฐ  ชํานาญสวน 

 ๑๐ นายธนิตศักดิ ์ ทวีกิจธนาโรจน 

 ๑๑ นายนฤธี  ทองนอก 

 ๑๒ นายนนัทศักดิ์  ชวดชมุ 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๓ นายบรรพต  ยะธา 

 ๑๔ นายบัณฑิต  ไชยวงศ 

 ๑๕ นายประยูร  คลายพงษ 

 ๑๖ นายปล้ืม  ชูภักด ี

 ๑๗ นายพนมไพร  วงษย่ี 

 ๑๘ นายพัฒนพล  กองศิร ิ

 ๑๙ นายพิชิต  หมอกจันทึก 

 ๒๐ นายพุทธะ  สุรินทร 

 ๒๑ นายไพโรจน  หมื่นศร ี

 ๒๒ นายไพศาล  ใสแสง 

 ๒๓ นายมั่น  สืบทิ 

 ๒๔ นายมานพ  สอนนุย 

 ๒๕ นายรุงอรุณ  ทองงิ้ว 

 ๒๖ นายฤทธิ์  เอี่ยนเลง 

 ๒๗ นายวนั  โพธิน์อย 

 ๒๘ นายวิชัย  ไทยฤทธิ ์

 ๒๙ นายสนอง  โพธิต์าทอง 

 ๓๐ นายสมจิต  ศรีราช 

 ๓๑ นายสมบตัิ  พนาลิกุล 

 ๓๒ นายสวัสดิ์  อินตัน 

 ๓๓ นายสันติภาพ  ทบัแสง 

 ๓๔ นายสาคร  วงศคํา 

 ๓๕ นายสาลี  สีดา 

 ๓๖ นายสุคนธ  ราชสูงเนิน 

 ๓๗ นายสุจินต  ปวนกระโทก 

 ๓๘ นายสุชาติ  ทองฉิม 

 ๓๙ นายแสวง  เสือยาง 

 ๔๐ นายไสว  บุญเชียงราก 

 ๔๑ นายไสว  สุขแสน 

 ๔๒ นายอภิชาติ  วงษกรานต 

 ๔๓ นางสาวกฤตยา  บญุสงา 

 ๔๔ นางสาวกุณฑีรา  สุขเมอืง 

 ๔๕ นางจิตตนิันท  ลุผักช ี

 ๔๖ นางสาวบรรเจิด  สุขงาม 

 ๔๗ นางสาวประนอม  ทองบูรณ 

 ๔๘ นางรตันาพร  รุงโนร ี

 ๔๙ นางสาวศริิพร  หนนูาว ี

 ๕๐ นางสมคิด  บุญยง 

 ๕๑ นางสายพิณ  รังสกีนิล 

 ๕๒ นางสุนีย  สะราคํา 

 ๕๓ นางสุภัทรฌาฆ  ชดินอก 

 ๕๔ นางสุมาลา  ตะอุน 

 ๕๕ นางสาวโสภา  นุยบุตร 

 ๕๖ นางอัจฉรา  ตันทศัน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๖  ราย)  

 ๑ นายกอง  ดวงมณี 

 ๒ นายกันยาภัทร  กุมหาไชย 

 ๓ นายกติติภพ  ปนเจริญ 

 ๔ นายเฉลิม  ขรพัฒน 

 ๕ นายชัยณรงค  สุขหรุน 

 ๖ นายณัฐพงศ  อนิทรกําแหง 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗ นายถือ  วิชาด ี

 ๘ นายทนงค  ขนุทอง 

 ๙ นายทองคํา  มหาวงษ 

 ๑๐ นายธเนศ  ทวมทอง 

 ๑๑ นายธรีชัย  ฉิมเอม 

 ๑๒ นายธรีพล  พรมเมืองด ี

 ๑๓ นายธรีศักดิ์  พินิจรอบ 

 ๑๔ นายนิคม  โคตรมนตร ี

 ๑๕ นายนวิัฒน  โยธาแกว 

 ๑๖ นายประกอบ  บุญสง 

 ๑๗ นายประพันธ  ศิริชัย 

 ๑๘ นายประภาส  ภูหนองโอง 

 ๑๙ นายปญจพล  พันธุแสง 

 ๒๐ นายพล  สุพิทยานนัท 

 ๒๑ นายพันธชัย  รัดดา 

 ๒๒ นายพินิจ  สิงหโทราช 

 ๒๓ นายพิสิทธิ์  ชัยดเิรก 

 ๒๔ นายภูวดล  เตโช 

 ๒๕ นายยุทธนา  แนวชาลี 

 ๒๖ นายเรืองศักดิ์  พาภูมิพฤกษ 

 ๒๗ นายล้ิม  คําคนชื่อ 

 ๒๘ นายวนัชัย  โพธิ์สุวรรณ 

 ๒๙ นายวนิิสัย  สัญจรโคกสูง 

 ๓๐ นายวริัตน  แจมกระจาง 

 ๓๑ นายศรศีักดิ์  โตทอง 

 ๓๒ นายศุภชัย  มักสุขเสรมิ 

 ๓๓ นายสมคดิ  อยูกล่ิน 

 ๓๔ นายสมใจ  นันทแลบ 

 ๓๕ นายสมชาย  ทองมาก 

 ๓๖ นายสมบตัิ  แกวสา 

 ๓๗ นายสมบรูณ  ทับทิม 

 ๓๘ นายสมพงษ  ปนซางคอน 

 ๓๙ นายสมหมาย  ชัยยอย 

 ๔๐ นายสมาน  ชํานาญธรรม 

 ๔๑ นายสวัสดิ์  พ่ึงเขียวแหนง 

 ๔๒ นายสหรัตน  สามิลา 

 ๔๓ นายสาร  บญุคํา 

 ๔๔ นายสุภชัย  ศรีสุวรรณ 

 ๔๕ นายสุรศกัดิ ์ ศรีกฤษณ 

 ๔๖ นายสุรศกัดิ ์ อนิทรแกว 

 ๔๗ นายสุรตัน  พลโยธา 

 ๔๘ นายสุวิท  บญุชวย 

 ๔๙ นายอาคเณย  ศรีโปฎก 

 ๕๐ นายอาคม  พรมภักดิ ์

 ๕๑ นางกุล  ภาเรือง 

 ๕๒ นางจงกล  ชื่นวจีธรรม 

 ๕๓ นางจงรักษ  เชี่ยวไลกุล 

 ๕๔ นางจินดา  เกิดผล 

 ๕๕ นางสาวตอย  ดวงเหล็ก 

 ๕๖ นางสาวนงเยาว  เจริญสุข 

 ๕๗ นางนารถชนก  ฉันทกุล 

 ๕๘ นางนิยง  ทิพยเนตร 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๙ นางบวัศิลป  ธรรมมิยะ 

 ๖๐ นางผกาวรรณ  สุขสังข 

 ๖๑ นางสาวพจนาจณ  ทองพ่ึงกล่ิน 

 ๖๒ นางพรทิพย  เดชอุดม 

 ๖๓ นางพัชรา  แตงหยวก 

 ๖๔ นางพิมพนิภา  สุวรรณเจรญิวิช 

 ๖๕ นางพิศมัย  นาคํา 

 ๖๖ นางรจนา  ขนัทะกิจ 

 ๖๗ นางสาวรัชนี  บูรณวิทย 

 ๖๘ นางรุงฤดี  สมนาค 

 ๖๙ นางลักขณาพร  ไกรคุม 

 ๗๐ นางวัฒนา  ธญัญาหารกุล 

 ๗๑ นางวารุณี  จันทรลอย 

 ๗๒ นางวิไลลัคน  ภูศร ี

 ๗๓ นางศรีนวล  สุจิรธรรม 

 ๗๔ นางศริิพร  ตุมเพชรรตัน 

 ๗๕ นางสุรพิน  อินธิบาล 

 ๗๖ นางเอือ้งฟา  หอมสุวรรณ 

กรมสงเสริมการเกษตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๐  ราย)  

 ๑ นายเกียรติศกัดิ ์ ตอเงนิ 

 ๒ นายคํารณ  ทนัสาร 

 ๓ นายเชวงศกัดิ ์ แสงมณี 

 ๔ นายบุญญเกียรต ิ พุมโกสุม 

 ๕ นายบุญเตือน  ธรรมทันตา 

 ๖ นายบุญธรรม  ดวงฤทธิ ์

 ๗ นายประยูร  เกดิมัง่ม ี

 ๘ นายประสิทธิ ์ วรชัยฐิตนิันท 

 ๙ นายปราพต  วาศนาวนิ 

 ๑๐ นายพยุง  ลิขิต 

 ๑๑ นายพะเนนิ  พรมม ี

 ๑๒ นายพูนศักดิ์  โตเผือก 

 ๑๓ นายมานพ  ย้ิมผ้ึง 

 ๑๔ นายมานพ  วงษชาลี 

 ๑๕ นายวรพล  พูลรอด 

 ๑๖ นายวิกรม  มากด ี

 ๑๗ นายวนิัย  ใจใหญ 

 ๑๘ นายสงดั  นนทขจี 

 ๑๙ นายสมเกียรต ิ แสนบุญยงค 

 ๒๐ นายสมควร  ล้ิมมณี 

 ๒๑ นายสามาตร  บุญกอน 

 ๒๒ นายสิทธิชัย  ปราชญาวงศ 

 ๒๓ นายสุขสันต  วิมลเศรษฐ 

 ๒๔ นายสุชาติ  นุยมา 

 ๒๕ นายสุทธ ิ ไพนุพงศ 

 ๒๖ นายสุวัช  สมเพียร 

 ๒๗ นายสุวฒัน  ชัยรตัน 

 ๒๘ นายอนุพงษ  พวงสุวรรณ 

 ๒๙ นายอรรคนีย  พรมสีทอง 

 ๓๐ นายโอภาส  ปดแพง 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖  ราย)  

 ๑ นายกติต ิ ขาวขัน 

 ๒ นายชูศักดิ์  พุทธรกัษา 

 ๓ นายธนกฤต  สิทธกิัน 

 ๔ นายพงศดนัย  จิตรการนทกีจิ 

 ๕ นายพิสันต  แกวแสน 

 ๖ นายเพรียวพันธ  เพชรรัตนโมรา 

 ๗ นายมานะ  สมศักดิ ์

 ๘ นายวราเชนทร  โชตธิรรม 

 ๙ นายสมชาย  ภาคยภิญโญ 

 ๑๐ นายสมโภช  เวชชะ 

 ๑๑ นายสมศกัดิ ์ แยมวนัเพ็ง 

 ๑๒ นายสวง  สงวนศร ี

 ๑๓ นางจีราพัชร  ครุฑธา 

 ๑๔ นางพัทธนันท  ภสิน ี

 ๑๕ นางราํพึง  ผลทอง 

 ๑๖ นางวไลลักษณ  รุงพราย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๕  ราย)  

 ๑ นายขจรพงศ  สุชาติพงศ 

 ๒ นายคะเน  นวลคํา 

 ๓ นายคํารณ  พันโต 

 ๔ นายชูเกียรต ิ ศรีพงษ 

 ๕ นายแดง  จอมแปง 

 ๖ นายตระการ  รตันวรกมล 

 ๗ นายไตรภพ  สานนัท 

 ๘ นายนรนิทร  แยมโพธิ ์

 ๙ นายนิกร  ปรีชา 

 ๑๐ นายนิคม  สุมามาลย 

 ๑๑ นายบรรจง  วาฤทธิ ์

 ๑๒ นายพงษศักดิ์  เหลาสมบตั ิ

 ๑๓ นายพินิจ  สุวรรณสนธิ ์

 ๑๔ นายไพสันต  วฒุิเสน 

 ๑๕ นายมงคล  อาจสามารถ 

 ๑๖ นายเมษา  นาคกลับ 

 ๑๗ นายรัฐศาสตร  เฟองจิตต 

 ๑๘ นายลําพอง  พันธใจธรรม 

 ๑๙ นายลําพัน  ภูถาวร 

 ๒๐ นายวรพจน  ศรวีรนาถ 

 ๒๑ นายวนัชัย  หมวดเมือง 

 ๒๒ นายวิทยา  แสนโภชน 

 ๒๓ นายวิมล  รัตนบรุ ี

 ๒๔ นายสงวน  บตุรเจริญ 

 ๒๕ นายสนัน่  ฟองกันทา 

 ๒๖ นายสมพงษ  พิบูลย 

 ๒๗ นายสมยศ  ศรีเปารยะ 

 ๒๘ นายสมศกัดิ ์ พูลเสม 

 ๒๙ นายเสร ี วงษเจริญสุข 

 ๓๐ นายเสวก  สัมฤทธินนัท 

 ๓๑ นายอดนิันท  นุชโพธิ ์

 ๓๒ นายอภิชาติ  ศรีณะกิจจา 

 ๓๓ นายอุทัย  เรืองฉาง 

 ๓๔ นางสาวณิชกานต  ชมภู 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๕ นางทองสุข  แจมกฐิน 

 ๓๖ นางบบุผา  แสงพวง 

 ๓๗ นางสาวเพชร ี คุมศิร ิ

 ๓๘ นางมนตตา  วงษทอง 

 ๓๙ นางลักขณา  จันทะมาด 

 ๔๐ นางสาววชัรี  ถริประภัสสร 

 ๔๑ นางสุพรรณศิร ิ ไชยเคา 

 ๔๒ นางสาวสุวพร  ทรัพยมิตร 

 ๔๓ นางอรสา  เมนะสูต 

 ๔๔ นางอารีรตัน  อรรถจรูญ 

 ๔๕ นางอดุร  รกัษาราษฎร 

กรมสงเสริมสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๒  ราย)  

 ๑ นายกระจาง  พรหมภักด ี

 ๒ นายกะชอน  นอยสําลี 

 ๓ นายกําพล  รตันประพันธ 

 ๔ นายกติต ิ แดงเรือ 

 ๕ นายเกษียร  บุญอุม 

 ๖ นายโกมาศ  เสภูม ี

 ๗ นายโกสิทธิ์  คงทอง 

 ๘ นายคณิต  อิ่มชืน่ศร ี

 ๙ นายคํานึง  สุเทนะ 

 ๑๐ นายโคจร  สมนกึ 

 ๑๑ นายชวลิต  รอดออน 

 ๑๒ นายชัยเลิศ  เชียงนอย 

 ๑๓ นายชุตเิดช  ออนอยู 

 ๑๔ นายชูศักดิ์  เพ่ิมพูน 

 ๑๕ นายเชษฐา  นาเมือง 

 ๑๖ นายเชาวลิต  สวนเปยม 

 ๑๗ นายเดชา  กลีบเมฆ 

 ๑๘ นายถาวร  ลอยศกัดิ ์

 ๑๙ นายทวปี  ออนวงษ 

 ๒๐ นายทองคํา  หลํ่าจันทึก 

 ๒๑ นายทองมวน  ปุนริบูรณ 

 ๒๒ นายเทวนิทร  ศรีหลา 

 ๒๓ นายธวัชชัย  อินหญตี 

 ๒๔ นายธาดา  คณิตสรณ 

 ๒๕ นายธรียุทธ  แกวใส 

 ๒๖ นายนพพร  พรมสุริยวงศ 

 ๒๗ นายบรรจง  ตูแกว 

 ๒๘ นายบุญเชิด  จรวริัตน 

 ๒๙ นายบุญสง  สูผาน 

 ๓๐ นายประดิษฐ  รตันะ 

 ๓๑ นายเผด็จ  ภูโอภาสนนัท 

 ๓๒ นายพาลบ  ยวงงาม 

 ๓๓ นายภุชงค  คงสนอง 

 ๓๔ นายมาโนช  พงษพัฒน 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๕ นายมาโนชญ  หงษอนิทร 

 ๓๖ นายราเชนทร  ชีพันดงุ 

 ๓๗ นายเล็ก  เผือกเงนิ 

 ๓๘ นายวัลลภ  เล่ือนลอย 

 ๓๙ นายวนิัย  ศรนีิล 

 ๔๐ นายวฒุิชัย  ศรแีพง 

 ๔๑ นายศักดิ์ดา  ทรัพยสมาน 

 ๔๒ นายศิริชัย  ปทมนาคร 

 ๔๓ นายศุภวฒัน  ใจสมคม 

 ๔๔ นายสถาพร  สิงหเทพ 

 ๔๕ นายสถติย  มีเสม 

 ๔๖ นายสมคดิ  อินทศร 

 ๔๗ นายสมนกึ  เถียรเวช 

 ๔๘ นายสมบตัิ  ธนะหม ี

 ๔๙ นายสมเพ็ชร  ผดุงกิจ 

 ๕๐ นายสมวงษ  ปตตานัง 

 ๕๑ นายสมหมาย  สนธ ิ

 ๕๒ นายสมัย  ปุมพิมาย 

 ๕๓ นายสัมฤทธิ์  จิตรัตน 

 ๕๔ นายสุทาน  ภาชนะพรรณ 

 ๕๕ นายสุพร  คงแกว 

 ๕๖ นายสุพล  ทองแทง 

 ๕๗ นายสุรตัน  รองเพราะ 

 ๕๘ นางขนิษฐา  กองวิสัยสุข 

 ๕๙ นางนันทนา  เฟองอกัษร 

 ๖๐ นางภคอร  ทองอราม 

 ๖๑ นางมณทิรา  อุมสิน 

 ๖๒ นางศรัญญา  ศรีสุข 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๓  ราย)  

 ๑ นายกฤษฎา  มิง่ขวัญ 

 ๒ นายกวนิ  อินทโชต ิ

 ๓ นายกอง  เจริญศิร ิ

 ๔ นายกิจ  วิสิทธิ ์

 ๕ นายเกรียงศักดิ์  เจรญิทว ี

 ๖ นายคเชนทร  ออนสุวรรณ 

 ๗ นายคมชาต ิ วรรณพงษ 

 ๘ นายจตรุพร  เล่ือนลอย 

 ๙ นายจรัส  เรอืงรตัน 

 ๑๐ นายจักรวาล  แพงชัยภูม ิ

 ๑๑ นายจํานงค  พลตาล 

 ๑๒ นายจิตรวริะ  หตีดาษ 

 ๑๓ นายจิรวัฒน  เมฆหมอก 

 ๑๔ นายณรงค  มาประกอบ 

 ๑๕ นายณัฐวัฒน  วฒุ ิ

 ๑๖ นายแดง  ถนิเกดิ 

 ๑๗ นายถาวร  เพ็ญพันธนาค 

 ๑๘ นายทองหลอ  งามสมนกึ 

 ๑๙ นายนิยม  จันทรมล 

 ๒๐ นายประทวน  ชัยเครือ 

 ๒๑ นายประสิทธิ ์ จันทะด ี

 ๒๒ นายประเสรฐิ  นวลเต็ม 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๓ นายประเสรฐิ  อาจสูศกึ 

 ๒๔ นายปรญิญา  ไชยกาล 

 ๒๕ นายพรพิตร  ซาเสน 

 ๒๖ นายเพชร  ทองคล่ี 

 ๒๗ นายภัทรพล  แตงหอม 

 ๒๘ นายมนบ  ทั่งถริ 

 ๒๙ นายยงยุทธ  อนิทจักร 

 ๓๐ นายรักเกียรติ  พิมพทองงาม 

 ๓๑ นายวรธัช  ศีลพันธุ 

 ๓๒ นายวศิลป  พานทอง 

 ๓๓ นายวนัชาติ  เอี่ยมฉิม 

 ๓๔ นายวิจารณ  ไหวพรม 

 ๓๕ นายวรีะศกัดิ ์ สังขนมิิตร 

 ๓๖ นายไวยวิทย  มีทรัพย 

 ๓๗ นายสกาว  จงโสตถ ิ

 ๓๘ นายสงา  ปดถา 

 ๓๙ นายสมเกียรต ิ แจงใจ 

 ๔๐ นายสมชาย  นานาวรรณาคาร 

 ๔๑ นายสมชาย  พิมพตระการ 

 ๔๒ นายสมนกึ  ชาญสูงเนิน 

 ๔๓ นายสมบตัิ  บตัรมาก 

 ๔๔ นายสมพจน  พินิจ 

 ๔๕ นายสมพร  หนอแดง 

 ๔๖ นายสมภพ  สรอยสุวรรณ 

 ๔๗ นายสมาน  ภูมิถาวร 

 ๔๘ นายสวัสดิ์  นาถา 

 ๔๙ นายสวัสดิ์  สมบญุ 

 ๕๐ นายสังคม  จําปานุย 

 ๕๑ นายสัญญา  เพ็ชรหมื่นไวย 

 ๕๒ นายสําลี  สวนสําเริง 

 ๕๓ นายสุชาติ  รูธรรม 

 ๕๔ นายสุธรรม  จันทรนาค 

 ๕๕ นายสุพจน  สายกดู 

 ๕๖ นายสุเมธ  ดุจจานุทัศน 

 ๕๗ นายสุรเชษฎฐ  เทียนงาม 

 ๕๘ นายสุรศกัดิ ์ สุขเกษม 

 ๕๙ นายสุวนิ  เจิมขาํ 

 ๖๐ นายหยีใบ  บิลโสะ 

 ๖๑ นายอับดุลการิม  มุกดาสวัสดิ ์

 ๖๒ นายอาภรณ  คลายสีสงค 

 ๖๓ นางจิราภา  โมระดา 

 ๖๔ นางฐติขิพรรญ  ศรีเนาวรัตน 

 ๖๕ นางทัชชา  ทองเกล้ียง 

 ๖๖ นางสาวผองพรรณ  แสนจิตร 

 ๖๗ นางพจนีย  สําเนียงเพราะ 

 ๖๘ นางฟาตีเมาะ  นิยมเจริญ 

 ๖๙ นางมยุรา  สมพรหม 

 ๗๐ นางลักขณา  คณาวัลย 

 ๗๑ นางวราภรณ  ลาสกุล 

 ๗๒ นางวันดี  ฉายจอมพล 

 ๗๓ นางสุภาภรณ  คาํสอน 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย)  

 ๑ นายคริษฐ  อริยพฤกษ 

 ๒ นายชูศักดิ์  จีนตุม 

 ๓ นายทวศีักดิ ์ มลิดล 

 ๔ นายปญญา  ยอดใสย 

 ๕ นายพยุงศักดิ์  มณีวงศ 

 ๖ นายพรรศกัดิ ์ สุรโิย 

 ๗ นายพิจักษณ  มายะ 

 ๘ นายมนตร ี รับไทรทอง 

 ๙ นายวงศวิทย  รัยสุวรรณสกลุ 

 ๑๐ นางสาวชญัญา  สุรทานนท 

 ๑๑ นางปวันรัตน  ปทมานาคร 

 ๑๒ นางสาวมลฤด ี ลําคํา 

 ๑๓ นางวงษมณี  ทองมา 

 ๑๔ นางศริิพร  วงศใหญ 

สํานักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย)  

 ๑ นายฉลอง  ถิระพัฒน 

 ๒ นายเชาว  คงยอด 

 ๓ นายถาวร  เกียงเอีย 

 ๔ นายธวัช  แตงอนิ 

 ๕ นายพจน  มุสิกะทัต 

 ๖ นายศรวัสย  สุโรตมภักดีกุล 

 ๗ นายสนอง  เกดิอยู 

 ๘ นายอับดุลรอนิง  ดือราแม 

 ๙ นายอุดม  ไชยชนะ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑  ราย)  

 ๑ นายจิรทีปต  เมกล่ิน 

 ๒ นายธํารงค  จันทรงาม 

 ๓ นายพัฒนา  จันทรเจริญ 

 ๔ นายภานวุัฒน  บุรรีัตน 

 ๕ นายภูมิ  วงศนรุักษ 

 ๖ นายสมนกึ  ทาว ี

 ๗ นายสุชาติ  คลายสุบนิ 

 ๘ นายสุเทพ  ชาตชิําน ิ

 ๙ นายสุรศกัดิ ์ สุภาเพ็ชร 

 ๑๐ นายอภิลักษณ  กรณีย 

 ๑๑ นางอาร ี มวงหตี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย)  

 ๑ นายณัฏฐชัย  บญุชวย 

 ๒ นายบุญสง  สุทาบญุ 

 ๓ นายประคอง  อาษาทํา 

 ๔ นายสมเกียรต ิ ปญจศริ ิ

 ๕ นายสุทัด  ภูหอย 

 ๖ นายสุภาพ  แกวเพียน 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗ นายอุบล  นิลแสง  ๘ นางสาวสิรกิานต  พรรษวุฒ ิ

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางณัฐศิกาญจน  กางรมัย 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย)  

 ๑ นายจํารัส  โชคทรัพย 

 ๒ นายเจรญิ  อมาตยกุล 

 ๓ นายเตมิชัย  ทวริสกุล 

 ๔ นายทนงค  วฒุ ิ

 ๕ นายธงชัย  ภาคศิร ิ

 ๖ นายบรรลือศกัดิ ์ ดวงแกว 

 ๗ นายบุญตอง  พ่ึงพร 

 ๘ นายบุญทอม  ศรีมุกดา 

 ๙ นายไพรวรรณ  เพียงตา 

 ๑๐ นายสมศกัดิ ์ ที่อปุมา 

 ๑๑ นายสํารวย  สีปาน 

 ๑๒ นางนันทมล  หิริกลุ 

 ๑๓ นางสาวสมศรี  เอี่ยววงศเจรญิ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย)  

 ๑ นายดนัย  จันทรวงศวไิล 

 ๒ นายปรดีา  คณมุขย 

 ๓ นายสิทธิชัย  ถินจันทร 

 ๔ นายสุเทพ  ฉายวงศ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย)  

 ๑ นายนฤชิต  สินชาต ิ

 ๒ นายพุธทิชัย  ศรโียธ ี

 ๓ นายมานิตย  ปาโสรกัษ 

 ๔ นางดวงพร  ปานภาษี 

กรมการขาว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๔  ราย)  

 ๑ นายแกว  สิงเห 

 ๒ นายคําภี  สุมมาตย 

 ๓ นายคํารณ  แสงพิรุณ 

 ๔ นายจํารตัน  พรหมงาม 

 ๕ นายจํารัส  ปานสมทรง 

 ๖ นายจําลอง  นิยมสุข 

 ๗ นายจําลอง  หุนทอง 

 ๘ นายเจษฎา  สุขสอน 

 ๙ นายเฉลา  ชางสัมฤทธิ ์

 ๑๐ นายชนะ  เกื้อกูลสงฆ 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๑ นายชัย  สมรส 

 ๑๒ นายชัยสิทธิ ์ คาํพิทูล 

 ๑๓ นายชูชาติ  สัจจมงคล 

 ๑๔ นายตอย  ทองดอนเปรียง 

 ๑๕ นายถนอม  คงคาใส 

 ๑๖ นายถาวร  ออนเงนิ 

 ๑๗ นายทองรักษ  รุงเรือง 

 ๑๘ นายทองใส  ศรปีระชัย 

 ๑๙ นายธงชัย  ชมุพล 

 ๒๐ นายธวัช  หนิตัง้ 

 ๒๑ นายธติิวฒัน  อภิเลิศรุงรัตน 

 ๒๒ นายเนตร  จันทรคุม 

 ๒๓ นายเนตร  อตุรศร ี

 ๒๔ นายบรรจง  บญุทว ี

 ๒๕ นายบัณฑิตย  บวัคํา 

 ๒๖ นายบุญธรรม  จันทะวงค 

 ๒๗ นายบุญเรือน  ลายมั่น 

 ๒๘ นายปรารภ  พูลชวย 

 ๒๙ นายปรชีา  ตะถะ 

 ๓๐ นายปรดีา  กัณฑเจตน 

 ๓๑ นายปาน  มวงเสน 

 ๓๒ นายพยุงศักดิ์  อนศุร ี

 ๓๓ นายพล  รวมทรัพย 

 ๓๔ นายพินัย  สมสวน 

 ๓๕ นายไพฑูรย  วงษเสงี่ยม 

 ๓๖ นายมนตร ี ยะการ 

 ๓๗ นายยอดรัก  เสือวิเชียร 

 ๓๘ นายรวิ  ดําขํา 

 ๓๙ นายรื่น  มาสัมฤทธิ ์

 ๔๐ นายรุง  อนิเต 

 ๔๑ วาที่รอยตร ี วรวิทย  หาลือ 

 ๔๒ นายวสันติ ์ ครสิงห 

 ๔๓ นายวฒันา  ตันพานิช 

 ๔๔ นายวิชัย  พรหมอารักษ 

 ๔๕ นายวิเชียร  ลีคํางาม 

 ๔๖ นายวนิัย  ทรัพยคง 

 ๔๗ นายวริะวงษ  โสภา 

 ๔๘ นายวริัตน  ชูแสง 

 ๔๙ นายวิลักษณ  ศรวีิเศษ 

 ๕๐ นายศรศีักดิ์  ใบเงนิ 

 ๕๑ นายสนม  ตองด ี

 ๕๒ นายสมเกียรต ิ ภูพระอินทร 

 ๕๓ นายสมคดิ  ทิพยสุข 

 ๕๔ นายสมคดิ  สุวรรณวัฒนะ 

 ๕๕ นายสมจิตร  แววด ี

 ๕๖ นายสมใจ  ปากประโคน 

 ๕๗ นายสมชาย  เนียมแตง 

 ๕๘ นายสมบตัิ  แวนศิลา 

 ๕๙ นายสมบรูณ  พิมพแกว 

 ๖๐ นายสมปอง  รอดกร 

 ๖๑ นายสมพงษ  แสงนาค 

 ๖๒ นายสมพิศ  ลาสี 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๓ นายสมภักดิ์  ภูพานเพชร 

 ๖๔ นายสมยศ  นาคสวัสดิ ์

 ๖๕ นายสมยุทธ  จันทรเทพย 

 ๖๖ นายสันติ์  ยาเจ้ียม 

 ๖๗ นายสาโรจน  สิทธิทวกีุล 

 ๖๘ นายสําเรงิ  คูควร 

 ๖๙ นายสุชิน  ชุมน้ําคาง 

 ๗๐ นายสุทน  รุงเรอืง 

 ๗๑ นายสุธน  อุปพระจันทร 

 ๗๒ นายสุพัฒน  กันทาใจ 

 ๗๓ นายสุรชาติ  สงาวงศ 

 ๗๔ นายสุรพล  ธุระสิทธิ ์

 ๗๕ นายเสนาะ  วงศชมุภู 

 ๗๖ นายเสร ี สังฆะมณี 

 ๗๗ นายแสงทิพย  บางสุริย 

 ๗๘ นายเหล่ียม  โสนาพูน 

 ๗๙ นายอนนัต  ใบเครือ 

 ๘๐ นายอนุชาต ิ ชาตดิ ี

 ๘๑ นายอภิเทพ  ชัยมงคล 

 ๘๒ นายอานนท  ทนนัไชย 

 ๘๓ นายอานนัต  ศรัทธารตันกุล 

 ๘๔ นายอํานาจ  อินพรหม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๒  ราย)  

 ๑ นายกรกฎ  มงคลสิทธิ ์

 ๒ นายขรรคชัย  ลาภกิจ 

 ๓ นายจรัญ  เชื้อตี ่

 ๔ นายฉลอง  ดวงภักด ี

 ๕ นายชูชาติ  ธงชัย 

 ๖ นายเชา  สําราญพิทักษ   

 ๗ นายเชดิชัย  แหลยัง 

 ๘ นายตึล  เรืองฉาย 

 ๙ นายถาวร  ภูทอง 

 ๑๐ นายทว ี เสาโร 

 ๑๑ นายทองใบ  พรมรักษา 

 ๑๒ นายทองหยด  ศรีชมภู 

 ๑๓ นายธนาดล  พลเที่ยง 

 ๑๔ นายธวัชชัย  บนัเทิงกุล 

 ๑๕ นายบรรพต  ชูกล่ิน 

 ๑๖ นายบุญเล่ียม  นิลผาย 

 ๑๗ นายประยูรศกัดิ ์ ศริิบตุร 

 ๑๘ นายประวตัิ  สายพันธ 

 ๑๙ นายประวิทย  พวงนาม 

 ๒๐ นายประสาท  หยองเอน 

 ๒๑ นายปรชีา  ไชยออน 

 ๒๒ นายพงศกร  แกวจอหอ 

 ๒๓ นายพนิช  แพงโสม 

 ๒๔ นายพิชิต  บญุสูง 

 ๒๕ นายเพ็ชร  พุทธิมา 

 ๒๖ นายเพ้ียน  คําสีแกว 

 ๒๗ นายมงคล  นาคสวัสดิ ์

 ๒๘ นายมนตร ี จอมอินตา 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๙ นายเมธินทร  โคตะโน 

 ๓๐ นายไมตร ี คงชู 

 ๓๑ นายลมูล  กล่ินทรัพย   

 ๓๒ นายวารินทร  แกวกา 

 ๓๓ นายสมเจตน  สิงหคะเชนทร 

 ๓๔ นายสมศกัดิ ์ พรมทอง 

 ๓๕ นายสุเทพ  ล่ิมเงนิ 

 ๓๖ นายอัครเดช  นาคสวัสดิ ์

 ๓๗ นางเจียมจิต  สุขเสริม 

 ๓๘ นางสาวดวงกมล  เพียรวิทยา 

 ๓๙ นางศรีนวล  นอยปลูก 

 ๔๐ นางสุรางค  หุนธาน ี

 ๔๑ นางอาร ี หงษรัตน 

 ๔๒ นางอไุรรตัน  สุวฒันกิจ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑๕  ราย)  

 ๑ นายกิจติ  ปลองพันธ 

 ๒ นายเกษม  แกวเกต ุ

 ๓ นายขจร  เกษรหอม 

 ๔ นายขจร  จําปาแดง 

 ๕ นายคาน  หารโยธ ี

 ๖ นายคํานึง  แกวทอง 

 ๗ นายจรินทร  ดวงมูล 

 ๘ นายจํานงค  สุวฒันกิจ 

 ๙ นายจุมพล  ทาสิงหคํา 

 ๑๐ นายฉวี  ลีระบุตร 

 ๑๑ นายเฉลิม  ณ  รังษร 

 ๑๒ นายชัยรตัน  โยวะบุตร 

 ๑๓ นายเชียร  เรืองฉาย 

 ๑๔ นายไชยา  วงศเปยม 

 ๑๕ นายณรงค  ตั้งอารมย 

 ๑๖ นายณรงค  วงศสาร 

 ๑๗ นายดอน  ไชยมงคล 

 ๑๘ นายถนอม  ฟองกนัทา 

 ๑๙ นายถาวร  เมาะราษี 

 ๒๐ นายธงชัย  วงศจันทร 

 ๒๑ นายธวัชชัย  สพประสงค 

 ๒๒ นายนรนิทร  ศรีใจแกว 

 ๒๓ นายนติย  บัวเนียม 

 ๒๔ นายนิยม  รตันะเรือง 

 ๒๕ นายบุญจันทร  ลือสิงห 

 ๒๖ นายบุญชู  กันทรักษ 

 ๒๗ นายบุญธรรม  ขนัทอง 

 ๒๘ นายบุญยขจร  บุณยกิติยาการ 

 ๒๙ นายบุญยัง  ยอดโปรง 

 ๓๐ นายประจวบ  เปล้ืองกระโทก 

 ๓๑ นายประจวบ  หมัน่การนา 

 ๓๒ นายประจักร  ชืน่หมื่นไว 

 ๓๓ นายประจักษ  จันทนผา 

 ๓๔ นายประดิษฐ  ถาบุตร 

 ๓๕ นายประดิษฐ  แถวทองคํา 

 ๓๖ นายประมาด  คงเจริญ 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๗ นายประสงค  อนัธ ุ  

 ๓๘ นายปรชีา  เหลาอินทร 

 ๓๙ นายพงษสิน  ใจจิตร 

 ๔๐ นายเพลิน  สีนวลแล 

 ๔๑ นายมงคล  รักสุทธ ี

 ๔๒ นายรักชาต ิ ออนกลา 

 ๔๓ นายวัชรพงษ  จิตเพียร 

 ๔๔ นายวิชาญ  ทองลัก 

 ๔๕ นายวิชติ  ฟองคํา 

 ๔๖ นายวิเชียร  เที่ยงบญุ 

 ๔๗ นายวนิัย  ใจหมื่น 

 ๔๘ นายวริัตน  ศรีสุข 

 ๔๙ นายวิศิษฐ  แนวกลาง 

 ๕๐ นายวิสูจน  ระบือนาม 

 ๕๑ นายสงวน  สารศร ี

 ๕๒ นายสงดั  จิโนเจริญ 

 ๕๓ นายสถาพร  สรอยสิงห 

 ๕๔ นายสมคดิ  สุทธิชาต ิ

 ๕๕ นายสมใจ  นวลพุดซา 

 ๕๖ นายสมชาย  กล่ินวชิัย 

 ๕๗ นายสมชาย  แสนทรัพย 

 ๕๘ นายสมพงษ  มากสวนปาน 

 ๕๙ นายสมพร  ปวนศาลา 

 ๖๐ นายสมยศ  บวัคํา 

 ๖๑ นายสมศกัดิ ์ จงกล 

 ๖๒ นายสะอาด  แปรงกระโทก 

 ๖๓ นายสะอาด  ฟูวฒุ ิ

 ๖๔ นายสามารถ  คาํตา 

 ๖๕ นายสายดร  อาษาศกึ 

 ๖๖ นายสํารวย  พลายบัว 

 ๖๗ นายสําโรง  หนิผา 

 ๖๘ นายสิทธิพงษ  ไชยสาร 

 ๖๙ นายสินธุ  วงคําหาญ 

 ๗๐ นายสุขวัฒณ  โควฮุด 

 ๗๑ นายสุทัศน  เสียงเพราะ 

 ๗๒ นายสุทิน  สุริยะแกนทราย 

 ๗๓ นายสุทีป  รกัษมณี 

 ๗๔ นายสุเทพ  เรืองแสน 

 ๗๕ นายสุธ ี ลาดนาเลา 

 ๗๖ นายสุภาพ  เรืองสุข 

 ๗๗ นายเสนาะ  คงคาใส 

 ๗๘ นายเสมียน  คานทอง 

 ๗๙ นายองอาจ  นอยพาณิช 

 ๘๐ นายอนนัต  สุระเสียง 

 ๘๑ นายอนวุัต ิ ศศิภัทรกุล 

 ๘๒ นายอราม  วนิทะไชย 

 ๘๓ นายอานนท  สันติพงษไพบลูย 

 ๘๔ นายอํานาจ  เกียรติงาม 

 ๘๕ นายอุทัย  วงเที่ยง 

 ๘๖ นายแอสกวิลย  ไตรยมณี 

 ๘๗ นางกัลยา  เอียดชวย 

 ๘๘ นางสาวณัชชา  นามเสถียร 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๙ นางสาวนนัทนภัส  เลขา 

 ๙๐ นางนันทวรรณ  กันทรักษ 

 ๙๑ นางนิตยา  สิงหมงคล 

 ๙๒ นางเนาวรตัน  ศรีแสง 

 ๙๓ นางประกายดาว  หมอเกง 

 ๙๔ นางสาวปราณี  ประดิษฐคุม 

 ๙๕ นางพรทิพย  โกมลมาลย 

 ๙๖ นางสาวพัชรี  ศรีสด 

 ๙๗ นางไพรัตน  ตัณฑศรีสุข 

 ๙๘ นางสาวมาลัย  จิตรีชัย 

 ๙๙ นางรชัดาภรณ  สักมาส 

 ๑๐๐ นางรัสจณี  แสวงหา 

 ๑๐๑ นางรุงนภา  เพชรไกร 

 ๑๐๒ นางละไม  เพชรเอี่ยม 

 ๑๐๓ นางลัทธพร  มูประสิทธิ ์

 ๑๐๔ นางสาววราภรณ  สิงหคอ 

 ๑๐๕ นางวสุกาญจน  หลํ่าวงัชวย 

 ๑๐๖ นางสาววัลยลัดดา  จูหอง 

 ๑๐๗ นางวารุณี  ศรีชุม 

 ๑๐๘ นางสาวศริิลักษณ  หงษทอง 

 ๑๐๙ นางสาวศวิาภรณ  อาจนันท 

 ๑๑๐ นางศุภวรรณ  คําจันทร 

 ๑๑๑ นางสริษา  อินทสุวรรณ 

 ๑๑๒ นางสุนทรนิทร  จองเจริญรตัน 

 ๑๑๓ นางอรปรียาฎรัศ  ผลเพ่ิม 

 ๑๑๔ นางอุนเรอืน  เชื้อแกว 

 ๑๑๕ นางอไุร  รอดยวน 

กรมหมอนไหม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย)  

 ๑ นายดุสิต  ดวงเดช 

 ๒ นายดุสิทธิ์  จําศกัดิ ์

 ๓ นายทองคูณ  แกวประสงค 

 ๔ นายสมชาย  แกวหนนุทอง 

 ๕ นายสมหมาย  โคตรมนตร ี

 ๖ นายอาคม  พุมไชยะ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๗  ราย)  

 ๑ นายจํานาญ  คงม ี

 ๒ นายทรงศักดิ์  ศรีจินดา 

 ๓ นายธนพงษ  พรมพวง 

 ๔ นายธนิต  กองพอด 

 ๕ นายธรรมนูญ  โชติชัย 

 ๖ นายนวน  สุทธิชัย 

 ๗ นายประทักษ  วฒันานุสิทธิ ์

 ๘ นายพันลอง  สีตางคํา 

 ๙ นายพูนศักดิ์  พรหมสวัสดิ ์

 ๑๐ นายเพ่ิม  ปองเขต 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๑ นายภูธร  คาํพิลา 

 ๑๒ นายมงคล  มณีโสภา 

 ๑๓ นายสมพร  มณีหมดุ 

 ๑๔ นายสมพร  ย่ิงจอหอ 

 ๑๕ นายสมาน  บุญแผน 

 ๑๖ นายสมาน  อุดมคํา 

 ๑๗ นายสวัสดิ์  สมบรรณ 

 ๑๘ นายสาโรจน  โชคด ี

 ๑๙ นายสุเทพ  ตายจันทึก 

 ๒๐ นายสุรชัย  คุณลาน 

 ๒๑ นายเสมอ  โสชัยยันต 

 ๒๒ นายสําราญ  ประยูรศกัดิ ์

 ๒๓ นางกุลจิรา  ปองวิเศษ 

 ๒๔ นางสาวฉววีรรณ  โมแกว 

 ๒๕ นางเทียนแกว  เนียงไธสง 

 ๒๖ นางศรีเพ็ญ  พรหมมาศ 

 ๒๗ นางสาวอุทัย  หาชื่น 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕  ราย)  

 ๑ นายชูชาติ  ไผแผน 

 ๒ นายณรงคฤทธิ์  พรมมริาช 

 ๓ นายธนกฤษ  แจมดาราศร ี

 ๔ นายธนันชัย  ปาวนิ 

 ๕ นายนโิรจน  ตาจักร 

 ๖ นายประสงค  แสงสวาง 

 ๗ นายผดงุศักดิ์  ผลจินดา 

 ๘ นายไพโรจน  สุขไตรรตัน 

 ๙ นายวิทยา  อคัรสาร 

 ๑๐ นายวิเศษ  ผานจอหอ 

 ๑๑ นายศรีอภัย  ใยวังหนา 

 ๑๒ นายสงบ  สีทะโน 

 ๑๓ นายสมพงษ  คลายสุบรรณ 

 ๑๔ นางปทมา  ถิน่พัฒน 

 ๑๕ นางสาวสายฝน  เหล็กเพชร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย)  

 ๑ นายจิรวัฒน  อรุณประพันธ  ๒ นางจุฬารตัน  มณีชมภู 

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย)  

 ๑ นายจอย  อยูมั่น 

 ๒ เรือตรี  เดชชัย  โพนยงค 

 ๓ นายสมเพช  อินทพัฒน 

 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย)  

 ๑ พันจาอากาศเอก  กนก  ไชยเวียง 

 ๒ นายกติิศักดิ์  สุคันธิน 

 ๓ พันจาอากาศเอก  ฉลาด  วธิุรตัน 

 ๔ พันจาอากาศเอก  ชนันทธิพัฒน  พลอยหิน 

 ๕ จาสิบเอก  ชูชาต ิ มงคล 

 ๖ พันจาอากาศเอก  ธนภัทร  ชัยวิรักษ 

 ๗ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  รตันแสง 

 ๘ พันจาเอก  ภัทรกร  โฮเตกิม้ 

 ๙ รอยเอก  วารสาร  มูลขาํ 

 ๑๐ นางสาวศรัญญา  คุณกติต ิ

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕  ราย)  

 ๑ พันจาอากาศเอก  ชนาธิป  โมกขศักดิ ์

 ๒ จาสิบเอก  ชาตรี  สรรพวิทยกุล 

 ๓ พันจาอากาศเอก  ชาติชาย  พานุรตัน 

 ๔ จาสิบเอก  เดชา  แสงพรอม   

 ๕ จาสิบเอก  ทศันัย  ดธีรรมะ 

 ๖ จาสิบเอก  เนติพงษ  วงษมติร 

 ๗ จาสิบเอก  ประเสริฐ  เสลาลักษณ 

 ๘ พันจาเอก  ปราโมท  ประทมุวัตร 

 ๙ นายปติ  ศรีมูลลัน 

 ๑๐ จาอากาศเอก  พชรพล  ภูรปิยุชกรณ 

 ๑๑ นายพนา  เล่ือนชิด 

 ๑๒ พันจาเอก  เมธาดล  ศรีสุข 

 ๑๓ นายรวมพล  เดชนาเกรด็ 

 ๑๔ นายรักพงศ  เทียนบชูา 

 ๑๕ นายอรุณ  กวางทะเล 

กระทรวงคมนาคม 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

จัตุรถาภรณมงกฎุไทย  (รวม  ๑  ราย)  

๑  นางสาวรจสุมารนิ  มาลัยนาค

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย)  

 ๑ นายวัชระ  ไทพิทักษ 

 ๒ นายสุรพรรณ  มยุรา 

 ๓ นางสาวเจนตา  วารตันฉาย 

กรมเจาทา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๕  ราย)  

 ๑ นายกนก  สุดสงวน  ๒ นายกมล  เอียบสรางกี ้


