
 หนา   ๖๔ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕ นายประสิทธิ์  สมัครพงศ 
 ๖ นายไวพจน  บุญเพ็ชร 
 ๗ นายสมพงษ  คําตา 
 ๘ นายสมพร  กิ้มภู 
 ๙ นายสุพรรณ  ทองทับ 
 ๑๐ นางกรรณิการ  พลโลก 
 ๑๑ นางกาญจนา  แกวคํา 

 ๑๒ นางจําเนียร  โรยพริกไทย 
 ๑๓ นางจุฬาลักษณ  นวลจันทร 
 ๑๔ นางนุสรา  ดวงมณี 
 ๑๕ นางสาวปุณฑริก  พรเจริญสาธิต 
 ๑๖ นางมนัสนันท  ศุภชลัสถ 
 ๑๗ นางอํานวย  คําจันทร 
 ๑๘ นางสาวฮามีดะห  เบญญากาจ 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการฯ 
เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายวสัน  ศรีกุนมา 
 ๒ นางนาถยา  พิศนาคะ 
 ๓ นางสาวนิอร  ย้ิมสอาด 

 ๔ นางสาวปาริชาต  แกนจันทร 
 ๕ นางพัชรินทร  รุงเรือง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 
 ๑ พันจาอากาศเอก  บุญสง  เวรุนิตย 
 ๒ นายวิชัย  ดวงแสงเหล็ก 

 ๓ นายสมเกียรติ  แยมศรีใส 
 ๔ นายอํานาจ  กันวงศ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 
 ๑ นายเกษม  คงมี 
 ๒ นายจงประเสริฐ  อุดมพันธ 
 ๓ นายเจตน  บัวผัน 
 ๔ นายตุก  ณ  บางชาง 
 ๕ นายธงชัย  ใจธานี 
 ๖ นายประยูร  แสงแกว 
 ๗ นายพานิช  สุดกลาง 
 ๘ พันจาอากาศเอก  รังสิกุล  แกวประกอบ 

 ๙ นายสนิท  นรมั่ง 
 ๑๐ นายสมชัย  รวมพวก 
 ๑๑ นายสมชาย  สุขนพกิจ 
 ๑๒ นายสมนึก  บุญสระ 
 ๑๓ นายสมพร  นิลเกษร 
 ๑๔ นายสุเทพ  มณีราช 
 ๑๕ นางวันเพ็ญ  แสวงมิ้ม 



 หนา   ๖๕ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๙  ราย) 
 ๑ นายกิตติเดช  ประทุมศรี 
 ๒ นายเข็มชาติ  นาคคํา 
 ๓ นายคูณทรัพย  จันสุวรรณ 
 ๔ นายจารุวัฒน  ยาวิชัย 

 ๕ นายจํานงค  เวียงสมุทร 

 ๖ นายจํานาญ  คงมี 
 ๗ จาเอก  ชัยวัฒน  ประดับมุข 

 ๘ นายชาญชัย  วงศสถาน 

 ๙ นายชํานาญ  ปตตายะโส 

 ๑๐ พันจาอากาศเอก  ชูศักดิ์  ศรีมูลลัน 

 ๑๑ นายดิเรก  สีทา 
 ๑๒ นายถวิล  ย้ิมโสภา 
 ๑๓ นายทรงศักดิ์  ศรีจินดา 
 ๑๔ นายทองบาง  อุณวงศ 
 ๑๕ นายทองสุข  คําลอยฟา 
 ๑๖ นายทักษิณ  ฝนเพย 

 ๑๗ นายธนกฤษณ  กาญจนสุนทร 

 ๑๘ นายธนภณ  นวมนุม 

 ๑๙ นายธนาศักดิ์  เทศขันธ 
 ๒๐ นายธรรมนญู  โชติชัย 

 ๒๑ นายธวัชชัย  ทิพยประโภชน 
 ๒๒ รอยเอก  ธํารง  ย่ังยืนนาน 

 ๒๓ นายธีรพันธ  วาปทะ 

 ๒๔ นายนวน  สุทธิสัย 

 ๒๕ นายนอย  ผองใส 

 ๒๖ นายนิพนธ  บุญมาเลิศ 

 ๒๗ นายบน  ภัทรกุลวิศาล 

 ๒๘ นายบรรเจิด  วรรณศรี 
 ๒๙ นายบํารุงศักดิ์  สาริกา 
 ๓๐ นายบุญจง  จันทรา 
 ๓๑ นายบุญจันทร  บุญสังข 
 ๓๒ นายบุญฤทธิ์  นะกะ 

 ๓๓ นายบุญเลิศ  วงศจันทร 
 ๓๔ นายบุญสวน  คําใส 

 ๓๕ นายบุญเสริม  สุวรรณแกว 

 ๓๖ นายประกอบ  จิระนิล 

 ๓๗ นายประเสริฐ  วรรณา 
 ๓๘ นายประเสริฐ  ศรีเมือง 

 ๓๙ พันจาอากาศเอก  พงษชรัตน  เจริญสุข 

 ๔๐ นายพันลอง  สีตางคํา 
 ๔๑ นายเพิ่ม  ปองเขต 

 ๔๒ นายไพฑูรย  สินไทย 

 ๔๓ นายภูธร  คําพิลา 
 ๔๔ นายมงคล  มณีโสภา 
 ๔๕ นายมนัส  บุญอําไพ 

 ๔๖ นายมนู  ไชยหงษ 
 ๔๗ นายมาก  เพ็งสวาง 

 ๔๘ นายวิคิด  มูลมั่น 

 ๔๙ นายวิรัช  อินนอก 

 ๕๐ นายวิรัตน  บุญผล 



 หนา   ๖๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑ นายวุฒิฑสิฏฐ  เสือคุม 

 ๕๒ นายเวียงชัย  ลิ้มสงวน 

 ๕๓ นายสถิตยพงษ  บัวลอย 

 ๕๔ นายสนิท  บุญยู 
 ๕๕ นายสมคิด  ปนจั่น 

 ๕๖ นายสมเจตน  สระแกว 

 ๕๗ นายสมชัย  ถาวรฟง 

 ๕๘ นายสมชาย  เกียรติทัศน 
 ๕๙ นายสมชาย  จุลไธสง 

 ๖๐ นายสมบูรณ  ไชยทุมมา 
 ๖๑ นายสมศักดิ์  ยอดทองเลิศ 

 ๖๒ นายสมาน  บุญแผน 

 ๖๓ นายสมาน  อุดมคํา 
 ๖๔ นายสวัสดิ์  สมบรรณ 

 ๖๕ นายสวาท  กิจไธสง 

 ๖๖ นายสังวาลย  หวานสูงเนิน 

 ๖๗ นายสาโรจน  โชคดี 
 ๖๘ นายสําราญ  ประยูรศักดิ์ 
 ๖๙ นายสีนวล  รื่นสอน 

 ๗๐ นายสุเทพ  ตายจันทึก 

 ๗๑ นายสุเทพ  ประภารัตน 
 ๗๒ พันจาอากาศเอก  สุระเกียรติ  วีรกิจพานิช 

 ๗๓ นายเส็น  ไหรเจริญ 

 ๗๔ นายเสาร  แพงพันตอง 

 ๗๕ นายอรุณ  นามสิฐาน 

 ๗๖ นายอําพันธ  อยูชา 
 ๗๗ นางกุลจิรา  ปองวิเศษ 

 ๗๘ นางกุลวดี  ยืนยั่ง 

 ๗๙ นางฉวีวรรณ  จันทรทรงกลด 

 ๘๐ นางสาวฉวีวรรณ  โมแกว 

 ๘๑ นางทองใบ  สุดหวง 

 ๘๒ นางเทียนแกว  เนียงไธสง 

 ๘๓ นางประสงค  เทียมจันทร 
 ๘๔ นางเพ็ญจันทร  สุคํามา 
 ๘๕ นางสงวนศรี  จันทรใบ 

 ๘๖ นางสาวสุทธิพร  บัวหลวง 

 ๘๗ นางหทัยรัตน  ขวัญเจริญ 

 ๘๘ นางสาวอําพร  พ่ึงประจวบ 

 ๘๙ นางสาวอุทัย  หาชื่น 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๖  ราย) 
 ๑ นายกฤษดา  อินทุประภา 
 ๒ นายชัยรัต  สังขเพ็ชร 

 ๓ นายชาญชัย  ฐิตินิรามัย 

 ๔ นายณรงคฤทธิ์  พรมมิราช 

 ๕ นายธนกฤษ  แจมดาราศรี 

 ๖ นายธวัชชัย  วาดพันธ 
 ๗ นายบรรเจิด  ดอกสันเทียะ 

 ๘ นายบญทัน  ควรคนึง 

 ๙ นายบุญเลิศ  ชาติสุข 

 ๑๐ นายบุญเลี้ยง  ศรีหนองจิก 



 หนา   ๖๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑ นายประสงค  แสงสวาง 
 ๑๒ นายประสานศักดิ์  วะมะพุทธา 
 ๑๓ นายปญญา  สารศิลป 
 ๑๔ นายพงษพัฒน  เทิมแพงพันธ 
 ๑๕ นายพูนศักดิ์  พรหมสวัสดิ์ 
 ๑๖ นายไพโรจน  สุขไตรรัตน 
 ๑๗ นายวิเศษ  ผานจอหอ 
 ๑๘ นายวีระพล  สีเกาะ 
 ๑๙ นายสนธยา  แฝงเพ็ชร 
 ๒๐ นายสมจิตต  แกวอาภัย 
 ๒๑ นายสมพงษ  คลายสุบรรณ 
 ๒๒ นายสมหมาย  กิริมิตร 
 ๒๓ นายสราวุธ  สุขประเสริฐ 

 ๒๔ นายอนวัฒน  บุญคง 
 ๒๕ นายอนันต  หนูเมือง 
 ๒๖ นายอนุชิต  อินเจือ 
 ๒๗ นางกัลยา  นอยแกว 
 ๒๘ นางจันทรเพ็ญ  พลอยครุฑ 
 ๒๙ นางสาวฐิราพร  เปลี่ยนกระโทก 
 ๓๐ นางประทุม  รานไพร 
 ๓๑ นางปานทิพย  ชลสินธ 
 ๓๒ นางปาระมี  เจิมสวัสดิ์ 
 ๓๓ นางสาวสายฝน  เหล็กเพชร 
 ๓๔ นางสาวสิริมา  แจมวิมล 
 ๓๕ นางสาวสุนันทา  คอนนาสี 
 ๓๖ นางอิตธยา  ปฏิสุวรรณ 

กรมชลประทาน 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๒๗  ราย) 

 ๑ นายกระจาง  มณีชัย 
 ๒ นายกรึก  อําพรรัตน 
 ๓ นายกังวล  พลายมนต 
 ๔ นายกิตติ  แจงตระกูล 
 ๕ นายกิตติพงษ  สายกระสุน 
 ๖ นายเกษม  ภูกลาง 
 ๗ นายไข  ลั๊วะตื้น 
 ๘ นายคลาย  แกวมุสิก 
 ๙ นายคัมภีร  ศรีสนพันธุ 
 ๑๐ นายคําพัน  เที่ยงธรรม 
 ๑๑ นายคํารณ  ธูปแจง 

 ๑๒ นายคิด  สูญราช 
 ๑๓ นายจรงค  เขียวเลง 
 ๑๔ นายจันทร  โพธิ์นิล 
 ๑๕ นายจําเนียร  รุงเรือง 
 ๑๖ นายจินดา  มาพันธุสุ 
 ๑๗ นายเจียน  ทองคําดี 
 ๑๘ นายเฉลิมพล  เจียมตระกูล 
 ๑๙ นายเฉลิมศักดิ์  พวงสวัสดิ์ 
 ๒๐ นายชาญ  ฮุยเปา 
 ๒๑ นายชุม  ชูทอง 
 ๒๒ นายชูฤทธิ์  เครือคํา 



 หนา   ๖๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓ นายเชิด  แสงมุข 

 ๒๔ นายดํารงค  มาลา 
 ๒๕ นายเดชา  ศรีนาค 

 ๒๖ นายติณณภพ  ออนละมุล 

 ๒๗ นายถวัลย  วิสาลี 
 ๒๘ นายถวิล  คํานิล 

 ๒๙ นายถาวร  แกวไชยะ 

 ๓๐ นายถาวร  ไชยนา 
 ๓๑ นายทรงศักดิ์  เพียรพิศเนตร 

 ๓๒ นายทฤษฎี  ทอนสระนอย 

 ๓๓ นายทวีศักดิ์  สมบูรณ 
 ๓๔ นายทองขาว  เชื้อฮอ 

 ๓๕ นายทองสุข  งามไขน้ํา 
 ๓๖ นายเทพไพฑูรย  พูลสวัสดิ์ 
 ๓๗ นายเทียนชัย  ใจเด็ด 

 ๓๘ นายธณเดช  พราวงษ 
 ๓๙ นายธนภัทร  ศิริโชติ 

 ๔๐ นายธนวัฒน  สีดา 
 ๔๑ นายธนากร  เขียวญวน 

 ๔๒ นายธัญญะ  พุฒมวง 

 ๔๓ นายธันวา  สมรูป 

 ๔๔ นายนพดล  แกวเวียงเดช 

 ๔๕ นายนพดล  เดชสุรพงศ 
 ๔๖ นายนพพร  เดชสุรพงศ 
 ๔๗ นายนอย  คํามา 
 ๔๘ นายนัก  ไชยจันดี 

 ๔๙ นายนําชัย  หงสวงษ 
 ๕๐ นายนิกรณ  ประเสริฐศรี 
 ๕๑ นายนูญ  แรกสกุล 

 ๕๒ นายบพิตร  สกุลเอี่ยม 

 ๕๓ นายบํารุง  บํารุงพฤกษ 
 ๕๔ นายบุญชวย  กอศิลป 
 ๕๕ นายบุญถิ่น  ละมะพุทธา 
 ๕๖ นายบุญเที่ยง  ปานยิ้ม 

 ๕๗ นายบุญเทียม  มาลัยสอน 

 ๕๘ นายบุญธรรม  เรืองทัพ 

 ๕๙ นายบุญมี  จันทรกระจาง 

 ๖๐ นายบุญยัง  พันธุแตงไทย 

 ๖๑ นายบุญฤทธิ์  ชุมใน 

 ๖๒ นายบุญเลง  ภูพานเพชร 

 ๖๓ นายบุญเลิศ  เถาลอย 

 ๖๔ นายปกรณ  จงเจริญ 

 ๖๕ นายประคอง  เพชรสุทธิ์ 
 ๖๖ นายประเทอืง  ย้ิมกลิ่ม 

 ๖๗ นายประมวล  โคตรสมบัติ 

 ๖๘ นายประยิน  คงศรี 
 ๖๙ นายประยุทธ  ศรีเพ็ง 

 ๗๐ นายประวิทย  วิสุมา 
 ๗๑ นายปราโมทย  ออนวรรณา 
 ๗๒ นายปรีชา  กิจสาลี 
 ๗๓ นายปรีชา  วงศศิลปชัย 

 ๗๔ นายปญญา  นาคเนียม 



 หนา   ๖๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๕ นายปยะชาติ  แยมชุม 

 ๗๖ นายเปา  เฉลยพงษ 
 ๗๗ นายพงษศักดิ์  ศรีนวล 

 ๗๘ นายพนม  คํามวง 

 ๗๙ นายพัฒน  จันทรคลอย 

 ๘๐ นายพัฒนธนันตร  วงษรอด 

 ๘๑ นายพิจิตร  อินนิ่ม 

 ๘๒ นายพินิจ  ชูสกุล 

 ๘๓ นายพูน  เซนสันเทียะ 

 ๘๔ นายพูลศักดิ์  รุงวาว 

 ๘๕ นายมณเทียน  ดีรีผา 
 ๘๖ นายมนตรี  คงเจียง 

 ๘๗ นายมนตรี  พรหมสะวัน 

 ๘๘ นายมนัส  เทพรัตน 
 ๘๙ นายมนู  ชมภูกุล 

 ๙๐ นายมั่น  วงษรัสมี 
 ๙๑ นายมานะ  กลิ่นหอม 

 ๙๒ นายรอเฮง  มะสง 

 ๙๓ นายลําดวน  ชื่นอารมย 
 ๙๔ นายเล็ก  ลิ้มพัธยาเนตร 
 ๙๕ นายเล็ก  วันเสาร 
 ๙๖ นายวรเทพ  สายทัศน 
 ๙๗ นายวันชัย  ศรีเทพ 

 ๙๘ นายวารินทร  จุมกุมาร 

 ๙๙ นายวิชัย  อุบลแยม 

 ๑๐๐ นายวิชา  นอยเภา 

 ๑๐๑ นายวิชาญ  สมทา 
 ๑๐๒ นายวิรัตน  ดําโตนด 

 ๑๐๓ นายวิลาศ  คงเกษม 

 ๑๐๔ นายวุฒิชัย  คงแจว 

 ๑๐๕ นายวุฒินันท  ประคองสุข 

 ๑๐๖ นายศิรชิัย  มีอิ่ม 

 ๑๐๗ นายศิลา  สมานรส 

 ๑๐๘ นายสกล  จุนโท 

 ๑๐๙ นายสงัด  อองหราย 

 ๑๑๐ นายสนธยา  ยศพิทักษ 
 ๑๑๑ นายสนิท  นกเสวก 

 ๑๑๒ นายสม  พรมแตง 

 ๑๑๓ นายสมเกียรติ  กลิ่นมัคผล 

 ๑๑๔ นายสมเกียรติ  บัวอุไร 

 ๑๑๕ นายสมควร  สุวรรณ 

 ๑๑๖ นายสมคิด  วงศแสง 

 ๑๑๗ นายสมชาย  ผลโต 

 ๑๑๘ นายสมชาย  เสือสกุล 

 ๑๑๙ นายสมนึก  ไชยเกิด 

 ๑๒๐ นายสมพงษ  นาคทิม 

 ๑๒๑ นายสมพงษ  สวนทอง 

 ๑๒๒ นายสมพงษ  สุวรรณรัตน 
 ๑๒๓ นายสมโภชน  บุญศิริ 
 ๑๒๔ นายสมยศ  พิมปดชา 
 ๑๒๕ นายสมรักษ  อุดรรักษ 
 ๑๒๖ นายสมศักดิ์  กองทอง 
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 ๑๒๗ นายสมศักดิ์  พรอโนทัย 

 ๑๒๘ นายสมศักดิ์  ศรีวิลัย 

 ๑๒๙ นายสมศักดิ์  หลักทอง 

 ๑๓๐ นายสมาน  ปรีชากุล 

 ๑๓๑ นายสมาน  รุงเรือง 

 ๑๓๒ นายสรสินธ  สุรินทะ 

 ๑๓๓ นายสละ  วิบูลยเชื้อ 

 ๑๓๔ นายสวรรค  อินทรสุข 

 ๑๓๕ นายสะฝอี  สันหีม 

 ๑๓๖ นายสะวิก  อวมทอง 

 ๑๓๗ นายสมัพันธ  ทองคํา 
 ๑๓๘ นายสาคร  ปถพี 

 ๑๓๙ นายสํารวย  โพธิ์จ่ันเพ็ชร 

 ๑๔๐ นายสําราญ  ศรีจันทรพรหม 

 ๑๔๑ นายสําเริง  เจิงตี่ 
 ๑๔๒ นายสิงหคํา  ชาญณรงค 
 ๑๔๓ นายสิน  สุตะโท 

 ๑๔๔ นายสุขโข  สุขใจ 

 ๑๔๕ นายสุขสันต  สุวรรณเวช 

 ๑๔๖ นายสุดชาย  มีชิน 

 ๑๔๗ นายสุทิน  เรืองศรี 
 ๑๔๘ นายสุเทพ  ประตูเงิน 

 ๑๔๙ นายสุนทร  เที่ยงตรง 

 ๑๕๐ นายสุนทร  สีเผือด 

 ๑๕๑ นายสุบิน  โคกมิ 
 ๑๕๒ นายสุพล  อินธิสาร 

 ๑๕๓ นายสุภชัย  สุวรรณกูฏ 

 ๑๕๔ นายสุรพล  พันธุแตง 

 ๑๕๕ นายสุรินทร  ดีคํา 
 ๑๕๖ นายสุริยะ  ทองสัมฤทธิ์ 
 ๑๕๗ นายสุริยะ  ยอดดําเนิน 

 ๑๕๘ นายเสงี่ยม  ทัศนเกตุ 
 ๑๕๙ นายเสมอ  สินธุชัย 

 ๑๖๐ นายเสวี่ยง  ถาสุดใจ 

 ๑๖๑ นายหลุน  ดอกดวง 

 ๑๖๒ นายหวอย  แทนขํา 
 ๑๖๓ นายเหมือนฝน  เหมืองจา 
 ๑๖๔ นายอนันต  ขามเทศ 

 ๑๖๕ นายอมร  ปอมหิน 

 ๑๖๖ นายอรุณ  เรืองฤทธิ์ 
 ๑๖๗ นายอาดูลย  อานุภาพ 

 ๑๖๘ นายอํานวย  จันเอิบ 

 ๑๖๙ นายอํานวย  ทองธุกิจ 

 ๑๗๐ นายอํานวย  พันธุไพโรจน 
 ๑๗๑ นายอํานวยพร  จิตรพร 

 ๑๗๒ นายอุกฤกษ  นามมะเริง 

 ๑๗๓ นายอุดม  ทองชัยภูมิ 
 ๑๗๔ นายอุทัย  บุญไธสง 

 ๑๗๕ นางกมลวรรณ  กลีบบัว 

 ๑๗๖ นางกันยา  บุตรโพธิ์ 
 ๑๗๗ นางขนิษฐา  สงวนไพบูลย 
 ๑๗๘ นางจรรยา  สรอยสนธิ์ 
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 ๑๗๙ นางจะเรียน  ศรีแสงสังข 
 ๑๘๐ นางจินตนา  ตระกูลพิทักษ 
 ๑๘๑ นางจิรฐา  สุขประเสริฐ 

 ๑๘๒ นางจีรนิด  คําทอง 

 ๑๘๓ นางชวัลนาถ  กลิ่นกุหลาบ 

 ๑๘๔ นางณัญฒณา  สิงหหนู 
 ๑๘๕ นางดนยา  จันทรหอม 

 ๑๘๖ นางดวงใจ  ศรีผาวงศ 
 ๑๘๗ นางสาวดวงพรรณ  ทองเรือง 

 ๑๘๘ นางเตือนใจ  บุญงาม 

 ๑๘๙ นางไตรรัตน  เศรษฐทอง 

 ๑๙๐ นางทัศนีย  สวางแจง 

 ๑๙๑ นางธนภัค  บุญกอ 

 ๑๙๒ นางธนันทพร  สัตตบริพันธ 
 ๑๙๓ นางธนินจิตรา  ชานกสกุล 

 ๑๙๔ นางธีระพร  พูลรอด 

 ๑๙๕ นางธูปทอง  กฤษณา 
 ๑๙๖ นางนภาพร  จันทรศร 

 ๑๙๗ นางนิตยา  เจริญสวรรค 
 ๑๙๘ นางประเจียด  หุนเกา 
 ๑๙๙ นางปาริชาติ  มังคลาภรณ 
 ๒๐๐ นางพจนาถ  เอี่ยมทา 
 ๒๐๑ นางสาวพัชราภรณ  สิทธิเวช 

 ๒๐๒ นางภัทรภร  กิจบรรจงศิริ 
 ๒๐๓ นางมนทิรา  วัฒนยมนาพร 

 ๒๐๔ นางมลิลา  เหมะธุลิน 

 ๒๐๕ นางรัตวรรณ  หลอนู 
 ๒๐๖ นางเรณู  สะอาง 

 ๒๐๗ นางละเมียด  คงนคร 

 ๒๐๘ นางสาวลําเพย  สินแดง 

 ๒๐๙ นางวรรณี  สุวรรณประเสริฐ 

 ๒๑๐ นางวัชรินทร  คุมพุม 

 ๒๑๑ นางวันทนี  วสุนธาราพร 

 ๒๑๒ นางศรีวรรณ  สุขปยังคุ 
 ๒๑๓ นางสมบุญ  ภูพิมพ 
 ๒๑๔ นางสาวสิริพร  สุขเกษม 

 ๒๑๕ นางสุปรีดา  เบญจพงศ 
 ๒๑๖ นางสุพินดา  จริยา 
 ๒๑๗ นางสาวสุภาพรรณ  ทองแดง 

 ๒๑๘ นางสุมิตรา  ศรีเมือง 

 ๒๑๙ นางสุวรรณา  รักนาวี 
 ๒๒๐ นางอรทัย  จันทรลอย 

 ๒๒๑ นางอรทัย  สิงหคํา 
 ๒๒๒ นางอรพรรณ  จันทรออน 

 ๒๒๓ นางอรวรรณ  จิตรีพล 

 ๒๒๔ นางอัจฉรา  โคตรมณี 
 ๒๒๕ นางอุทุมพร  เซ็นเชาวนิช 

 ๒๒๖ นางอุนจิต  บูโฮม 

 ๒๒๗ นางอุไรวรรณ  ตรีรณโอภาส 
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จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๓๑  ราย) 
 ๑ นายกฤตธน  ทรัพยหนุน 

 ๒ นายกฤษณ  คงคากุล 

 ๓ นายการุณ  คงคะชาติ 
 ๔ นายกิตติ  ราชพ่ึง 

 ๕ นายกิตติ  อินทรบํารุง 

 ๖ นายกิมฮง  นาคโคตคํา 
 ๗ นายเกษมศักดิ์  อินทยศ 

 ๘ นายโกสิน  ผลภาษี 
 ๙ นายจงรัก  จบศรี 
 ๑๐ นายจรูญ  เอี่ยมทา 
 ๑๑ นายจํารัส  เกิดแกว 

 ๑๒ นายจําลอง  โพธารส 

 ๑๓ นายจิตร  แหมงปง 

 ๑๔ นายจิตรประเสริฐ  ลุนบุตร 

 ๑๕ นายจินดา  ตันทประพันธ 
 ๑๖ นายเจริญ  ศักดิ์ประไพ 

 ๑๗ นายแจม  สังขทอง 

 ๑๘ นายฉลวย  ทองธรรมชาติ 
 ๑๙ นายฉลวย  พรพิศ 

 ๒๐ นายเฉลิม  ศรีคําหู 
 ๒๑ นายชงค  วิเศษสงิห 
 ๒๒ นายชลวิทย  นาคเพ็ชรพูล 

 ๒๓ นายชลิตพันธ  บริสุทธิ์ 
 ๒๔ นายชอบ  อนงคทอง 

 ๒๕ นายชัชวาลย  เนื้อออน 

 ๒๖ นายชัยแมน  สังขนาด 

 ๒๗ นายชัยวัฒน  เพชรศิริ 
 ๒๘ นายชํานิ  แกวทับทิม 

 ๒๙ นายชิงชัย  อินทชัย 

 ๓๐ นายชูเกียรติ  อินทุวัต 

 ๓๑ นายชูชัย  วิรุณพันธุ 
 ๓๒ นายชูเมศร  ดวงพลอย 

 ๓๓ นายเชิดเกียรต์ิ  ศรีวิวัฒน 
 ๓๔ นายเชิดชัย  ประดิษฐ 
 ๓๕ นายณรงค  กั้นฝากลาง 

 ๓๖ นายณรงค  พันธุฤทธิ์ 
 ๓๗ นายณรงคเดช  ขําเนตร 

 ๓๘ นายณรงฤทธิ์  นาคราช 

 ๓๙ นายดวงแกว  วารี 
 ๔๐ นายดวงจันทร  ขันภา 
 ๔๑ นายดาลี  แกวบับพา 
 ๔๒ นายดํารง  พรหมพินิจ 

 ๔๓ นายดํารงค  ยุทธศักดิ์ 
 ๔๔ นายดํารงค  เย็นดี 
 ๔๕ นายดิเรก  ศรีมณี 
 ๔๖ นายดิเรก  เสือคํารณ 

 ๔๗ นายเดชา  แปนเพ็ชร 

 ๔๘ นายแดง  บุญชวย 

 ๔๙ นายเตี้ย  ภักตรสุวรรณ 

 ๕๐ นายเตี๋ยว  สมโภชน 
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 ๕๑ นายถาวร  บัวสอด 

 ๕๒ นายทนง  เลิศสูงเนิน 

 ๕๓ นายทรงทัณฑ  ทรงประกอบ 

 ๕๔ นายทรงพล  พยุงสุวรรณ 

 ๕๕ นายทวีศักดิ์  สมิเปรม 

 ๕๖ นายทองคํา  พ่ึงธรรมคุณ 

 ๕๗ นายทองใบ  สงาศรี 
 ๕๘ นายทองพูล  อดุลเดช 

 ๕๙ นายทองมา  วังคาม 

 ๖๐ นายทองหลอ  ชูศรีโฉม 

 ๖๑ นายทองอยู  พุมราตรี 
 ๖๒ นายทองอินทร  พันธแกว 

 ๖๓ นายทักษิณ  โยนจันทร 
 ๖๔ นายธงชัย  ญานดิษฐาเชษฐ 
 ๖๕ นายธงชัย  อินทะวุธ 

 ๖๖ นายธวัช  สมตัว 

 ๖๗ นายธวัชชัย  ทวีกูล 

 ๖๘ นายธวัชชัย  ธนบัตร 

 ๖๙ นายธวัชชัย  ศรีสกุล 

 ๗๐ นายธวัชชัย  สุริยะ 

 ๗๑ นายธิติพงษ  วงศอาษา 
 ๗๒ นายธีรพงษ  อยูพวง 

 ๗๓ นายธีรพล  ใจรูรอบ 

 ๗๔ นายธีระ  เชื้อเทศ 

 ๗๕ นายนพดล  จิตรากร 

 ๗๖ นายนพสัญญ  ตรวจมรคา 

 ๗๗ นายนัทฐวัฒน  สัตตะนันท 
 ๗๘ นายนิพนธ  เทียมเทศ 

 ๗๙ นายนิพนธ  บุญญานุวัตร 

 ๘๐ นายนิรมล  กลยนีย 
 ๘๑ นายบรรจง  ภูหวล 

 ๘๒ นายบรรจบ  กองดิน 

 ๘๓ นายบรรจบ  ชิระเซ็น 

 ๘๔ นายบรรจบ  เหมือนสอน 

 ๘๕ นายบรรพต  บุญเรือง 

 ๘๖ นายบรรพต  สุขรักษ 
 ๘๗ นายบัณฑิต  บุญศรัทธา 
 ๘๘ นายบุญกาน  เหมัง 

 ๘๙ นายบุญชู  บุญออน 

 ๙๐ นายบุญชู  พลเดช 

 ๙๑ นายบุญเชิด  กันทะพรม 

 ๙๒ นายบุญถม  เศษวงศ 
 ๙๓ นายบุญถวน  อิ่มจิตร 

 ๙๔ นายบุญเพ็ญ  คุมกิจ 

 ๙๕ นายบุญมั่น  สุขเจริญ 

 ๙๖ นายบุญยัง  แปลกชัยภูมิ 
 ๙๗ นายบุญสง  ศรียา 
 ๙๘ นายบุญสง  อินตรา 
 ๙๙ นายบุญสืบ  ยุนพันธ 
 ๑๐๐ นายบุบผา  ทาศิริ 
 ๑๐๑ นายประชุม  บุญลอย 

 ๑๐๒ นายประดิษฐ  วงษเพ็ญ 
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 ๑๐๓ นายประพันธ  มนตรี 
 ๑๐๔ นายประพาส  ศรีสุข 

 ๑๐๕ นายประยง  พินิจธรรม 

 ๑๐๖ นายประยง  สุขดี 
 ๑๐๗ นายประเวทย  ปากชิน 

 ๑๐๘ นายประสิทธิ์  ทัศบุตร 

 ๑๐๙ นายประสิทธิ์  พงษศักดิ์ 
 ๑๑๐ นายประสิทธิ์  ภิญโญวัน 

 ๑๑๑ นายประสิทธิ์  วงศวาทย 
 ๑๑๒ นายประสิทธิ์  วรรณศรี 
 ๑๑๓ นายประเสริฐ  ทาเกตุ 
 ๑๑๔ นายประเสริฐ  สรเดช 

 ๑๑๕ นายประเสริฐ  อินทโชติ 
 ๑๑๖ นายปราโมทย  จัดละ 

 ๑๑๗ นายปรารถนา  สัมพันธพงษ 
 ๑๑๘ นายปรีชา  คลอยปาน 

 ๑๑๙ นายปรีชา  ชูชาง 

 ๑๒๐ นายปรีชา  โพธิ์ทอง 

 ๑๒๑ นายปรีชา  มหาโคตร 

 ๑๒๒ นายปรีชา  รอดชุม 

 ๑๒๓ นายปรีดา  สุขเกษม 

 ๑๒๔ นายปยะพล  พลนรา 
 ๑๒๕ นายผดุงภพ  ชูเพ็ชร 

 ๑๒๖ นายพงษศักดิ์  ศรีสมบัติ 

 ๑๒๗ นายพนม  ฐิติปรีชา 
 ๑๒๘ นายพนัส  ฤทธิ์ศรีบุญ 

 ๑๒๙ นายพยุง  เสริมสุข 

 ๑๓๐ นายพรชัย  แกวแดง 

 ๑๓๑ นายพรชัย  ศรีคงยศ 

 ๑๓๒ นายพรมมา  ศรีวงษา 
 ๑๓๓ นายพรเมธา  ฟูแสง 

 ๑๓๔ นายพรศักดิ์  เรืองศรี 
 ๑๓๕ นายพิชิต  ทองเที่ยง 

 ๑๓๖ นายพิทยา  โภชนกิจ 

 ๑๓๗ นายพินิจ  กันทากาศ 

 ๑๓๘ นายพิบูล  คําชนะ 

 ๑๓๙ นายพิพิธ  ทองสม 

 ๑๔๐ นายพิสิษฐ  วงษสังข 
 ๑๔๑ นายพุฒิเศรษฐ  เบอรพันธ 
 ๑๔๒ นายไพฑูรย  ทองตะเภา 
 ๑๔๓ นายไพบูลย  ฉันทนาธํารงคสิน 

 ๑๔๔ นายไพบูลย  เทาธุรี 
 ๑๔๕ นายไพบูลย  อนประดิษฐ 
 ๑๔๖ นายไพบลูย  อ่ําอําไพ 

 ๑๔๗ นายไพรัช  สําอางค 
 ๑๔๘ นายไพโรจน  คงสินธุ 
 ๑๔๙ นายไพโรจน  ปรุงตินาฎ 

 ๑๕๐ นายภรภัทร  สอนสุทธิ์ 
 ๑๕๑ นายภิพบ  เชื่อมสนิท 

 ๑๕๒ นายภิรมย  นิรี 
 ๑๕๓ นายมงกุฎ  ชะเอม 

 ๑๕๔ นายมงคล  โพธิ์มี 
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 ๑๕๕ นายมงคล  อุทธิยัง 

 ๑๕๖ นายมนัส  อินทุดม 

 ๑๕๗ นายมวน  จันทรขุด 

 ๑๕๘ นายมะยม  สวนดอกไม 
 ๑๕๙ นายมานะ  มากบุญ 

 ๑๖๐ นายมานะ  แสงบานเหนือ 

 ๑๖๑ นายมานิตย  จันทรตุม 

 ๑๖๒ นายเมษ  จงกลอม 

 ๑๖๓ นายยงยุทธ  กันภัย 

 ๑๖๔ นายยงยุทธ  พรรณกลิ่น 

 ๑๖๕ นายยรรยงค  ศิรบุิตร 

 ๑๖๖ นายยุทธนา  เคลิ้มขวัญ 

 ๑๖๗ นายรณชัย  สงวนวงศ 
 ๑๖๘ นายรวม  คงถาวร 

 ๑๖๙ นายรัฐไกร  อรุณพานิช 

 ๑๗๐ นายรําเพย  ผอบนาง 

 ๑๗๑ นายลอน  สุรินทร 
 ๑๗๒ นายลําเอียง  ประสานพันธ 
 ๑๗๓ นายลุน  ไชยผง 

 ๑๗๔ นายวรวัฒน  ปุนอภิรัตน 
 ๑๗๕ นายวสันต  นุชเทศ 

 ๑๗๖ นายวัชรา  จิตราวัตร 
 ๑๗๗ นายวัชรากร  สีนวล 

 ๑๗๘ นายวันชัย  กาสี 
 ๑๗๙ นายวันชัย  คงสุขประเสริฐ 

 ๑๘๐ นายวันชัย  นาคปานเสือ 

 ๑๘๑ นายวันชัย  เนื้อออน 

 ๑๘๒ นายวิจิตร  นุนสวัสดิ์ 
 ๑๘๓ นายวิชัย  เรืองทรัพย 
 ๑๘๔ นายวิชัย  วรรณทอง 

 ๑๘๕ นายวิชัย  ศรีมวง 

 ๑๘๖ นายวิชยั  หนูเกลี้ยง 

 ๑๘๗ นายวิชาญ  สุวรรณศรี 
 ๑๘๘ นายวิเชียร  พลทะอินทร 
 ๑๘๙ นายวิเชียร  เพ็งชัย 

 ๑๙๐ นายวิรัตน  มินยง 

 ๑๙๑ นายวิสัย  สวางเนตร 

 ๑๙๒ นายวีระ  เอี่ยมออน 

 ๑๙๓ นายวีระนารถ  จินตะกัน 

 ๑๙๔ นายวีระวัฒน  โกศัลวัฒน 
 ๑๙๕ นายศรัณยกร  สงฉิม 

 ๑๙๖ นายศักดิ์เกษม  หมอสุวรรณ 

 ๑๙๗ นายสงวน  รินทะกา 
 ๑๙๘ นายสนอง  เถื่อนสอน 

 ๑๙๙ นายสนอง  ลอยสุวรรณ 

 ๒๐๐ นายสนิท  แกวคําศรี 
 ๒๐๑ นายสมควร  ใจบุญมาก 

 ๒๐๒ นายสมควร  เชื้อจีน 

 ๒๐๓ นายสมคิด  แพสุวรรณ 
 ๒๐๔ นายสมคิด  สุวรรณไชยรบ 

 ๒๐๕ นายสมจิต  ล้ําเลิศ 

 ๒๐๖ นายสมจิต  วิหก 
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 ๒๐๗ นายสมจิตร  โอนออน 

 ๒๐๘ นายสมชัย  อุนใจชน 

 ๒๐๙ นายสมชาย  กุนอก 

 ๒๑๐ นายสมชาย  คําเทศ 

 ๒๑๑ นายสมชาย  บัวรินทร 
 ๒๑๒ นายสมชาย  ปญญะสังข 
 ๒๑๓ นายสมชาย  หนูบาง 

 ๒๑๔ นายสมบัติ  อวมประทุม 

 ๒๑๕ นายสมบูรณ  กริดกระโทก 

 ๒๑๖ นายสมปอง  สงวนวงษ 
 ๒๑๗ นายสมพงษ  เนตรนี 
 ๒๑๘ นายสมพร  แจมใส 

 ๒๑๙ นายสมพร  ศรีเปารยะ 

 ๒๒๐ นายสมพร  อาชาราช 

 ๒๒๑ นายสมพิศ  สุทิน 

 ๒๒๒ นายสมศักดิ์  กลิ่นเทียน 

 ๒๒๓ นายสมศักดิ์  คลายเพ็ชร 
 ๒๒๔ นายสมศักดิ์  คําเหลา 
 ๒๒๕ นายสมศักดิ์  ทองมาก 

 ๒๒๖ นายสมศักดิ์  นงนุช 

 ๒๒๗ นายสมศักดิ์  รักดี 
 ๒๒๘ นายสมศักดิ์  ศรีผิวผาก 

 ๒๒๙ นายสมหวัง  ชัยศักดานุกลู 

 ๒๓๐ นายสวอง  แพรสุวรรณ 
 ๒๓๑ นายสังเวียน  สมทบ 

 ๒๓๒ นายสังเวียน  แสงจันทร 

 ๒๓๓ นายสัญญา  พิมพสวัสดิ์ 
 ๒๓๔ นายสัญญา  วอทอง 

 ๒๓๕ นายสันติ  รอดรัตน 
 ๒๓๖ นายสาคร  ปานสนม 

 ๒๓๗ นายสํารวม  ออนนุม 

 ๒๓๘ นายสํารวย  ผลพิกุล 

 ๒๓๙ นายสําราญ  มาสวนจิก 

 ๒๔๐ นายสําราญ  อรณุ 

 ๒๔๑ นายสําเริง  ยศวิปาน 

 ๒๔๒ นายสําเริง  สาริกุล 

 ๒๔๓ นายสําเริง  เอี่ยมสอาด 

 ๒๔๔ นายสิน  คงหมื่นไวย 

 ๒๔๕ นายสุชาติ  คชสาคร 

 ๒๔๖ นายสุชาติ  ฉิมพงษ 
 ๒๔๗ นายสุชิน  ปากพลีนอก 

 ๒๔๘ นายสุทัน  ลักษณศิริ 
 ๒๔๙ นายสุทิน  ขวัญอยู 
 ๒๕๐ นายสุเทพ  พรมมา 
 ๒๕๑ นายสุธน  เชื้อทอง 

 ๒๕๒ นายสุธน  วิทยสุจินต 
 ๒๕๓ นายสุนทร  กิตติตรัยพัฒน 
 ๒๕๔ นายสุนทร  เอี่ยมคง 

 ๒๕๕ นายสุพจน  มั่นหมาย 

 ๒๕๖ นายสุพี  อุปการะ 

 ๒๕๗ นายสุรชาติ  คําพิชชู 
 ๒๕๘ นายสุรพงษ  โพธิชิต 
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 ๒๕๙ นายสุรพล  แกวดวงเล็ก 

 ๒๖๐ นายสุรพล  สิมาเพชร 

 ๒๖๑ นายสุรศักดิ์  ศกุนตนาค 

 ๒๖๒ นายสุรสิทธิ์  จันทรเมือง 

 ๒๖๓ นายสุรินทร  วิเศษสิงห 
 ๒๖๔ นายสุวิทย  ศรีธัญรัตน 
 ๒๖๕ นายเสถียร  คชภูธร 

 ๒๖๖ นายเสนอ  บุญเกษม 

 ๒๖๗ นายเสมียน  ซาผู 
 ๒๖๘ นายเสวก  ดีอุน 

 ๒๖๙ นายโสรัตน  เขียวดี 
 ๒๗๐ นายหนูไกร  ปูชัยเคน 

 ๒๗๑ นายอชวน  มณีดุลย 
 ๒๗๒ นายอดิศักดิ์  พฤกษาชาติ 
 ๒๗๓ นายอดุลย  หวังโสะ 

 ๒๗๔ นายอนันต  มูลวงษ 
 ๒๗๕ นายอนันต  เรืองผล 

 ๒๗๖ นายอนุชา  ประตูเงิน 

 ๒๗๗ นายอภัย  โชคระดา 
 ๒๗๘ นายอภิวัฒน  ศึกษากิจ 

 ๒๗๙ นายอราม  วงศเจียมเกต ุ

 ๒๘๐ นายอาคม  สิมมา 
 ๒๘๑ นายอําพาต  อินธจักร 
 ๒๘๒ นายอําไพร  อินนะปุสะ 

 ๒๘๓ นายอิศราช  สัมพันธอภัย 

 ๒๘๔ นายอุดมศักดิ์  ดังยางหวาย 

 ๒๘๕ นายอุดร  ปุยฝาย 

 ๒๘๖ นายอุทัย  รักโคตร 

 ๒๘๗ นายอุทัย  รัตนา 
 ๒๘๘ นายเอนก  คธาวุธ 

 ๒๘๙ นายเอนก  มวงสน 

 ๒๙๐ นางกรรณิกา  จันทวาส 

 ๒๙๑ นางกัลยารัตน  กลักดวงจิตต 
 ๒๙๒ นางเกษม  หาคุณ 

 ๒๙๓ นางเฉลา  กีรติโอภาสวัสดิ์ 
 ๒๙๔ นางดุษฎี  คุมมวง 

 ๒๙๕ นางสาวนงลักษณ  ดีประเสริฐ 

 ๒๙๖ นางประไพ  พฤฒิพรกิจ 

 ๒๙๗ นางประภารัตน  เงินปุน 

 ๒๙๘ นางปราณี  แกวสะอาด 

 ๒๙๙ นางปรารถนา  พลพิทักษ 
 ๓๐๐ นางปญจนา  นกสงา 
 ๓๐๑ นางปุณยนุช  วุฒิรักษชัยนันท 
 ๓๐๒ นางผานิตย  สุขเกษม 

 ๓๐๓ นางพรทิพย  ไชยปุริวงศ 
 ๓๐๔ นางเพ็ญศรี  วัชรเสรีกุล 

 ๓๐๕ นางเพลินพิศ  กิจวรวุฒิ 

 ๓๐๖ นางภิญญา  ไฝดีโบต 

 ๓๐๗ นางมะปรางค  สุธารส 

 ๓๐๘ นางยุวดี  ศิริกุล 

 ๓๐๙ นางรัตนา  อุตสาหะ 

 ๓๑๐ นางราวิล  เรืองศร ี
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 ๓๑๑ นางละมอม  จันแรง 

 ๓๑๒ นางละมุล  ปราบปรี 
 ๓๑๓ นางละเอียด  อินทรบํารุง 

 ๓๑๔ นางลักษณา  ทัศศรี 
 ๓๑๕ นางลัดดาวัลย  ศรีสวัสดิ์ 
 ๓๑๖ นางลําดวน  ดวงแกว 

 ๓๑๗ นางวรรณพรรณ  หัตถกรรม 

 ๓๑๘ นางสาววัชรี  สกุลอินทร 
 ๓๑๙ นางวันทนา  วิสาคํา 
 ๓๒๐ นางศศิกาญจน  ยวงสะอาด 

 ๓๒๑ นางศิริวรรณ  ศรีเมือง 

 ๓๒๒ นางสํารวย  โพธิ์เนียม 

 ๓๒๓ นางสิริพรรณ  วงศอาษา 
 ๓๒๔ นางสุกัญญา  ภาษยะวรรณ 

 ๓๒๕ นางสุทิน  เกตุดวง 

 ๓๒๖ นางสุนี  ทองปน 

 ๓๒๗ นางเสริมศรี  พวงพวา 
 ๓๒๘ นางเสาวภาคย  สวัสดิ์วงษ 
 ๓๒๙ นางอภิญญา  ศรแสง 

 ๓๓๐ นางอุษณีย  สุขเกษม 

 ๓๓๑ นางเอื้อมเดือน  เปลี่ยนเจริญ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๓๕  ราย) 
 ๑ นายกงจักร  ยศภา 
 ๒ นายกมล  คงดํา 
 ๓ นายกมล  จันทรลา 
 ๔ นายกมลชัย  เกิดสวัสดิ์ 
 ๕ นายกอบชัย  ผลภาษี 
 ๖ นายกําจัด  บุญเลิศชัย 

 ๗ นายกําเดช  ปนทอง 

 ๘ นายกําพล  สาผิว 

 ๙ นายกําแพง  พลอยกิ่ง 

 ๑๐ นายกุน  ดามุกข 
 ๑๑ นายเกรียงไกร  ขาววิเศษ 

 ๑๒ นายเกรียงศักดิ์  เหรา 
 ๑๓ นายเกษ  โนโชติ 
 ๑๔ นายเกษม  ชนะโชติ 

 ๑๕ นายเกียรติเดชา  พิมพเลขา 
 ๑๖ นายโกศล  วงศตรี 
 ๑๗ นายไกรสร  วงษจันทร 
 ๑๘ นายขวัญชัย  ปดลี 
 ๑๙ นายขวัญชัย  ศรีนางาม 

 ๒๐ นายขันคํา  กําแพงแกว 

 ๒๑ นายคําปน  ปาวงค 
 ๒๒ นายคํารณ  ธรรมสนธิเจริญ 

 ๒๓ นายคําสินธ  ชิณโคตร 

 ๒๔ นายจง  พิกุล 

 ๒๕ นายจรัญ  แสงซื่อ 

 ๒๖ นายจรัล  ชุดขุนทด 

 ๒๗ นายจรินทร  นกวอน 

 ๒๘ นายจรูญ  คําเอี่ยม 
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 ๒๙ นายจักรกฤษณ  ตันนันตา 
 ๓๐ นายจํานง  จันทวงษา 
 ๓๑ นายจําเนียร  ประสมศรี 
 ๓๒ นายจําเนียร  ศรีพยัพ 

 ๓๓ นายจํารัส  คงบัน 

 ๓๔ นายจํารัส  หาญอุน 

 ๓๕ นายจํารูญ  นันทะศักดิ์ 
 ๓๖ นายจําเริญ  ศรีพงษ 
 ๓๗ นายฉงน  แจมจันทร 
 ๓๘ นายฉลอง  แสงคํา 
 ๓๙ นายฉัตรชัย  จารัตน 
 ๔๐ นายเฉลย  สวนจั่น 

 ๔๑ นายเฉลิม  บุญรวบ 

 ๔๒ นายเฉลียว  เกลี้ยงกลอม 

 ๔๓ นายไฉน  ตุงคะศิริ 
 ๔๔ นายชวลิต  ชางหลอ 

 ๔๕ นายชัยณรงค  ทองสุข 

 ๔๖ นายชัยภูมิ  จิตตจํานงค 
 ๔๗ นายชัยยงค  พันธุอนันต 
 ๔๘ นายชัยรัตน  สมจิตร 
 ๔๙ นายชัยวุฒิ  นาเลาห 
 ๕๐ นายชาญชัย  ไพรัตน 
 ๕๑ นายชาญณรงค  พรหมบุตร 

 ๕๒ นายชาญศักดิ์  พวงรางสาด 

 ๕๓ นายชาตรี  แสงสวาง 

 ๕๔ นายชาตรี  อาจนะทอง 

 ๕๕ นายชาติชาย  ฉาบกังวาล 

 ๕๖ นายชิต  แกวระวัง 

 ๕๗ นายชิต  ยืนยง 

 ๕๘ นายชุมพล  วรพันธ 
 ๕๙ นายชุมพล  แสงเงิน 

 ๖๐ นายชูเกียรติ  กลิ่นจันทร 
 ๖๑ นายชูชาติ  คุณไธสงฆ 
 ๖๒ นายชูชาติ  นวมจิตร 

 ๖๓ นายชูพงษ  อาจคําภา 
 ๖๔ นายเชน  รูปกลม 

 ๖๕ นายเชษฐา  มหาวรรณ 

 ๖๖ นายเชิด  หมายสุข 

 ๖๗ นายเชื้อ  ชอสลิด 

 ๖๘ นายโชคดี  ฤทธิรุตม 
 ๖๙ นายไชยยา  โนนวังชัย 

 ๗๐ นายณพวัฒน  เที่ยงแท 
 ๗๑ นายณรงค  แตงโม 

 ๗๒ นายณรงคศักดิ์  เอมอยู 
 ๗๓ นายดํารงค  แสงยศ 

 ๗๔ นายดําริห  วรรณเลิศ 

 ๗๕ นายดือรอนิง  สามะ 

 ๗๖ นายดุสิต  จําปาวงษ 
 ๗๗ นายเด็จ  พันธพืช 

 ๗๘ นายเดชณรงค  ณ  ลําปาง 

 ๗๙ นายเดนพงษ  ไชยสิทธุ 
 ๘๐ นายตอย  ชมภูนอย 
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 ๘๑ นายติน  ขาวดี 
 ๘๒ นายถนอม  แสนสิทธิ์ 
 ๘๓ นายถนัด  สิทธิ 
 ๘๔ นายถวัลย  สุดใจ 

 ๘๕ นายถวิล  เดชะกุล 

 ๘๖ นายถวิล  ผองดี 
 ๘๗ นายถวิล  วรรณพงษ 
 ๘๘ นายถานะ  จันทรโคตร 

 ๘๙ นายทน  แกวต๊ิบ 

 ๙๐ นายทองดี  เสระพล 

 ๙๑ นายทองปาน  พรมทอง 

 ๙๒ นายทอน  ฟูจักรคาํ 
 ๙๓ นายเทศ  มั่งลิ้ม 

 ๙๔ นายธนชาติ  รอดสมนาม 

 ๙๕ นายธนวัฒน  สุขฤทธิ์ 
 ๙๖ นายธรรมกิจ  เฟองภิบาล 

 ๙๗ นายธวัตร  แกนประธูป 

 ๙๘ นายธารา  อินทศร 

 ๙๙ นายธีรเดช  จินะสะทุง 

 ๑๐๐ นายธีระ  พรหมราช 

 ๑๐๑ นายนรเศรษฐ  รัตนนุกูล 

 ๑๐๒ นายนรินทร  เรืองทัพ 

 ๑๐๓ นายนัทธี  นพภาลยั 

 ๑๐๔ นายนํายศ  สุขเกษม 

 ๑๐๕ นายนิพนธ  รัตนหน 

 ๑๐๖ นายนิพล  ถิ่นเครือจีน 

 ๑๐๗ นายนิมิต  ศรศาสตร 
 ๑๐๘ นายนิรันดร  ใยสวรรค 
 ๑๐๙ นายนิวัฒน  งอกทรัพย 
 ๑๑๐ นายนิอาดัม  หะยีนิซอ 

 ๑๑๑ นายบรรจง  แกวมิ่ง 

 ๑๑๒ นายบรรจง  สมุทรอาลัย 

 ๑๑๓ นายบัญชา  สาครสิทธิ์ 
 ๑๑๔ นายบุญชวย  บุญบรรดาล 

 ๑๑๕ นายบุญชู  สายทิม 

 ๑๑๖ นายบุญมี  ตะวันออก 

 ๑๑๗ นายบุญฤทธิ์  ฝกบัว 

 ๑๑๘ นายบุญลาภ  ต้ังทวีวัฒนา 
 ๑๑๙ นายบุญลือ  ทับทิมทอง 

 ๑๒๐ นายบุญเลิศ  กลาหาญ 

 ๑๒๑ นายบุญเลิศ  วงษสอน 

 ๑๒๒ วาที่รอยตรี  บุญศรี  วรรธนะพงษ 
 ๑๒๓ นายบุญสม  มวงเจริญ 

 ๑๒๔ นายประกอบ  บัวแกว 

 ๑๒๕ นายประจญ  รักษาคดี 
 ๑๒๖ นายประจวบ  ดวงแพงมาตย 
 ๑๒๗ นายประจวบ  วิหกโต 

 ๑๒๘ นายประจักษ  ภูครองตา 
 ๑๒๙ นายประดับ  คงคืน 

 ๑๓๐ นายประดิษฐ  กลิ่นศรีสุข 

 ๑๓๑ นายประดิษฐ  ฝนปะละ 

 ๑๓๒ นายประเทือง  กะสินัง 
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 ๑๓๓ นายประเทือง  จุยวงค 
 ๑๓๔ นายประเทือง  ปานเพ็ชร 
 ๑๓๕ นายประภาส  มะเดื่อทอง 

 ๑๓๖ นายประภาส  สุกใส 

 ๑๓๗ นายประยุทธ  กะมิง 

 ๑๓๘ นายประยุทธ  ทองขาวขํา 
 ๑๓๙ นายประยุทธ  บุญประเสริฐ 

 ๑๔๐ นายประโยชน  วรรณพันธ 
 ๑๔๑ นายประสาร  พุทธโอวาท 

 ๑๔๒ นายประสิทธิ์  มาตา 
 ๑๔๓ นายประสิทธิ์  สวัสดิ์รักษา 
 ๑๔๔ นายประสูตร  เต็มแปน 

 ๑๔๕ นายประเสริฐ  บุรินรัมย 
 ๑๔๖ นายประเสริฐ  สุพุ 

 ๑๔๗ นายประเสริฐ  อิ่มสอาด 

 ๑๔๘ นายปริญญา  รักเหลา 
 ๑๔๙ นายปริญญา  สันทัด 

 ๑๕๐ นายปรีชา  อองประเสริฐ 

 ๑๕๑ นายปรีชากรณ  จันทรประโคน 

 ๑๕๒ นายปญญา  วาชื่น 

 ๑๕๓ นายผดุง  อุบนบาล 

 ๑๕๔ นายเผด็จ  อนาวงศ 
 ๑๕๕ นายพยัคฆ  ศรีโคตร 

 ๑๕๖ นายพยัพ  ตงเทง 

 ๑๕๗ นายพรสิทธิ์  สงวนศิลป 
 ๑๕๘ นายพัว  หวังเสริมกลาง 

 ๑๕๙ นายพาโชค  จรเจริญ 

 ๑๖๐ นายพิชัย  แยมพันธ 
 ๑๖๑ นายพิเชษฐ  ทองชัย 

 ๑๖๒ นายพินิจ  รัตนโชติ 
 ๑๖๓ นายพิเนตร  โตสุวรรณถาวร 

 ๑๖๔ นายพิสิฐ  แปลงวงค 
 ๑๖๕ นายพีระ  เพชรกาญจน 
 ๑๖๖ นายพูนศักดิ์  เงินศิริ 
 ๑๖๗ นายเพชรรัตน  ปกกาเวสา 
 ๑๖๘ นายเพิ่ม  สีแปน 

 ๑๖๙ นายเพิ่มศักดิ์  โพธิ์อําไพ 

 ๑๗๐ นายเพียรศักดิ์  แยมบู 
 ๑๗๑ นายไพฑูรย  บุตวัน 

 ๑๗๒ นายไพบูลย  ดํารงรัตน 
 ๑๗๓ นายไพบูลย  นวลสุย 

 ๑๗๔ นายไพบูลย  เนียมหอม 

 ๑๗๕ นายไพบูลย  ปองลม 

 ๑๗๖ นายไพบูลย  วรรโนภาส 

 ๑๗๗ นายไพรทูล  พลราช 

 ๑๗๘ นายไพโรจน  จิรัตถิติกุล 

 ๑๗๙ นายไพศาล  จันทรา 
 ๑๘๐ นายภควันต  จันทรจอม 

 ๑๘๑ นายภาณุวัฒน  แกวพลอย 

 ๑๘๒ นายภิญโญ  หอยสกุล 

 ๑๘๓ นายภูมี  จันทรคู 
 ๑๘๔ นายภูวนารถ  จัตุกูล 



 หนา   ๘๒ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๘๕ นายมงคล  สกุลงาม 

 ๑๘๖ นายมงคล  สินสุข 

 ๑๘๗ นายมณฑล  เขียวนิล 

 ๑๘๘ นายมนชัย  นันทรัตนวิบูล 

 ๑๘๙ นายมนัส  รัตนพิบูลย 
 ๑๙๐ นายมนัสชัย  กัลยาณวิสุทธิ์ 
 ๑๙๑ นายมนูญ  ระตาภรณ 
 ๑๙๒ นายมานพ  เพชรอวม 

 ๑๙๓ นายมานะ  พายสําโรง 

 ๑๙๔ นายมานิต  ทองทวี 
 ๑๙๕ นายมานิตย  แกวมณี 
 ๑๙๖ นายมานิตย  จิตจารุจิต 

 ๑๙๗ นายมาโนชน  สงวนโสม 

 ๑๙๘ นายมุนี  ศรีพรรณ 
 ๑๙๙ นายมูหามัดรอสารี  ดาลอ 

 ๒๐๐ นายยงยุทธ  งามภักตร 
 ๒๐๑ นายยนต  เณรแขก 

 ๒๐๒ นายยอดชาย  แปนทอง 

 ๒๐๓ นายยุทธศักดิ์  วงษเฉลิม 

 ๒๐๔ นายยุทธศักดิ์  สุขเกษม 

 ๒๐๕ นายเยื้อง  สุวรรณรัตน 

 ๒๐๖ นายรณณรงค  พงษทอง 

 ๒๐๗ นายรณภพ  นางาม 

 ๒๐๘ นายรอนิง  ตาสา 
 ๒๐๙ นายรอฮีม  อาแว 

 ๒๑๐ นายระวิน  ศรสําราญ 

 ๒๑๑ นายรังสรรค  กรุงเกษม 

 ๒๑๒ นายรังสรรค  แสงศิลป 
 ๒๑๓ นายเรวัฒน  ปาสําลี 
 ๒๑๔ นายเรวัตร  เตียงจันทร 
 ๒๑๕ นายเรือง  ตะปะสา 
 ๒๑๖ นายโรมรัน  เดชเปา 
 ๒๑๗ นายลออ  ฤกษพิชัย 

 ๒๑๘ นายเลอศกัดิ์  เกียรตินพคุณ 

 ๒๑๙ นายวรพจน  หัสดิเสวี 
 ๒๒๐ นายวองไว  ถามะพันธ 
 ๒๒๑ นายวัชระ  บทมาตย 
 ๒๒๒ นายวันชัย  สัมพันธประเสริฐ 

 ๒๒๓ นายวันชัย  ออนภูงา 
 ๒๒๔ นายวัลลภ  คํานอย 

 ๒๒๕ นายวัลลภ  พรหมยก 

 ๒๒๖ นายวิจิตร  พุทธบุญ 

 ๒๒๗ นายวิจิตร  สุกใส 

 ๒๒๘ นายวชิัย  หนูทอง 

 ๒๒๙ นายวิเชียร  มาศวิเชียร 

 ๒๓๐ นายวิเชียร  ศรีหาบุตร 

 ๒๓๑ นายวินัย  ลีละกุล 

 ๒๓๒ นายวิบูลย  คงชุม 

 ๒๓๓ นายวิบูลย  ฉุยกําเหนิด 

 ๒๓๔ นายวิบูลย  สุทธิอักษร 

 ๒๓๕ นายวิรัตน  ชินน้ําพอง 

 ๒๓๖ นายวิโรจน  ฉันทิยานนท 
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 ๒๓๗ นายวิโรจน  สงนุย 

 ๒๓๘ นายวิโรจน  อุนออน 

 ๒๓๙ นายวิไล  โรจนะรัตน 
 ๒๔๐ นายวิศิษฐ  ถึงใจ 

 ๒๔๑ นายวิสุทธิ์  วรรณกุล 

 ๒๔๒ นายวีรศักดิ์  อุดมกุล 

 ๒๔๓ นายไว  โจกระโทก 

 ๒๔๔ นายศรชัย  กลาวิกยกิจ 

 ๒๔๕ นายศรีนวล  จันทรตาฝน 

 ๒๔๖ นายศักดิ์ศรี  มะดี 
 ๒๔๗ นายศิริพงษ  ตามประสี 
 ๒๔๘ นายศุภชัย  เชื้อเทศ 

 ๒๔๙ นายศุภชาติ  เกิดมรกต 

 ๒๕๐ นายสกล  ศิริสุนทร 

 ๒๕๑ นายสถาพร  พ่ึงแกว 

 ๒๕๒ นายสนอง  ทองใบ 

 ๒๕๓ นายสนั่น  สาระไชย 

 ๒๕๔ นายสนิท  ขําแดง 

 ๒๕๕ นายสมคิด  จันทรนิ่ม 

 ๒๕๖ นายสมคิด  ฟองทา 
 ๒๕๗ นายสมจิตต  บวงราบ 

 ๒๕๘ นายสมใจ  ซิระเซ็น 

 ๒๕๙ นายสมใจ  แพฟน 

 ๒๖๐ นายสมชัย  เนตรอนันต 
 ๒๖๑ นายสมชาย  ของมวง 

 ๒๖๒ นายสมชาย  รุงเรือง 

 ๒๖๓ นายสมชาย  วิสิษฐศรี 
 ๒๖๔ นายสมชาย  ศรีคงยศ 

 ๒๖๕ นายสมชาย  สําราญสันติพงษ 
 ๒๖๖ นายสมนิตย  รัตนสิทธิ์ 
 ๒๖๗ นายสมนึก  คงสุนทร 

 ๒๖๘ นายสมนึก  เดชธรรมวงศ 
 ๒๖๙ นายสมบัติ  ม่ันคง 

 ๒๗๐ นายสมบูรณ  แกนคํา 
 ๒๗๑ นายสมบูรณ  เตะเปย 

 ๒๗๒ นายสมปอง  รัติโชติ 

 ๒๗๓ นายสมพงษ  ประชุมสอน 

 ๒๗๔ นายสมพงษ  ศิริสวัสดิ์ 
 ๒๗๕ นายสมพร  สุทิน 

 ๒๗๖ นายสมโภช  อินทรักษา 
 ๒๗๗ นายสมวงค  นนทนาม 

 ๒๗๘ นายสมศักดิ์  คงสาย 

 ๒๗๙ นายสมศักดิ์  เจตสิก 

 ๒๘๐ นายสมศักดิ์  ดวงโพธิ์ 
 ๒๘๑ นายสมศักดิ์  ทันฉิมพลี 
 ๒๘๒ นายสมศักดิ์  เทียนทอง 

 ๒๘๓ นายสมศักดิ์  มณีคุม 

 ๒๘๔ นายสมศักดิ์  โสจะยะพันธุ 
 ๒๘๕ นายสมหวัง  คําวงษา 
 ๒๘๖ นายสมหวัง  สาทะติ 
 ๒๘๗ นายสมาน  สาและ 

 ๒๘๘ นายสรายุทธ  สัยยะสิทธิ์พานิช 
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 ๒๘๙ นายสราวุธ  ภูขาว 

 ๒๙๐ นายสฤษดิ์  ฮูระกิจ 

 ๒๙๑ นายสหัส  ดวงเอียด 

 ๒๙๒ นายสังวร  พละวงศ 
 ๒๙๓ นายสัมพันธ  ศรีสุวรรณ 
 ๒๙๔ นายสาคร  มุลลุน 

 ๒๙๕ นายสาธิต  ผิวผอง 

 ๒๙๖ นายสายัณห  พันธุเสือทอง 

 ๒๙๗ นายสายัณห  สวางเนตร 

 ๒๙๘ นายสายันต  ชมภูนาวัฒน 
 ๒๙๙ นายสายนัต  ศรีพลไกร 

 ๓๐๐ นายสาโรจน  สุขอราม 

 ๓๐๑ นายสําเภา  สุขงาม 

 ๓๐๒ นายสําลี  สุหา 
 ๓๐๓ นายสําอางค  อําไพ 

 ๓๐๔ นายสิทธิชัย  พัดฉิม 

 ๓๐๕ นายสินชัย  บุญเหลือ 

 ๓๐๖ นายสินชัย  โสมบานกวย 

 ๓๐๗ นายสืบศิลป  ขวัญนวล 

 ๓๐๘ นายสุชาติ  เกียรติเกษมสุข 

 ๓๐๙ นายสุชาต ิ เสือคุม 

 ๓๑๐ นายสุชาติ  อรชาติ 
 ๓๑๑ นายสุชิน  สุขมวง 

 ๓๑๒ นายสุโชติ  สุวรรณรัตน 
 ๓๑๓ นายสุด  บัวลอย 

 ๓๑๔ นายสุทัศน  ณ  ลําปาง 

 ๓๑๕ นายสุเทพ  กันหารินทร 
 ๓๑๖ นายสุพจน  อรรคเศรษฐัง 

 ๓๑๗ นายสุพรรณ  ภูหวดนอย 

 ๓๑๘ นายสุพล  แกวกระจาง 

 ๓๑๙ นายสุภาพ  โพธิ์สด 

 ๓๒๐ นายสุเมธ  สมชาติ 
 ๓๒๑ นายสุรเชษฐ  บัวผัน 

 ๓๒๒ นายสุรทัศน  สุวรรณโคตร 
 ๓๒๓ นายสุรพันธ  กอนคํา 
 ๓๒๔ นายสุรพิชญ  ชัยมงคล 

 ๓๒๕ นายสุระธรรม  มาตยแสง 

 ๓๒๖ นายสุรินทร  จันทมิตร 

 ๓๒๗ นายสุวิทย  แพงทอง 

 ๓๒๘ นายเสงี่ยม  พนภัย 

 ๓๒๙ นายเสนห  ศิริพลบุญ 

 ๓๓๐ นายแสงกิจ  กลําพัก 

 ๓๓๑ นายแสงจันทร  รัตนวิทย 
 ๓๓๒ นายโสภา  วุฒิโภค 

 ๓๓๓ นายไสว  สีฝาย 

 ๓๓๔ นายไสว  อุดสี 
 ๓๓๕ นายแหวว  พูลพิพิธ 

 ๓๓๖ นายอดิศร  สุวรรณประทีป 

 ๓๓๗ นายอนันต  ศรีเมือง 

 ๓๓๘ นายอนุศักดิ์  แสงงาว 

 ๓๓๙ นายอนุสรณ  ปนเกตุ 
 ๓๔๐ นายอนสุรณ  หมี้แสน 



 หนา   ๘๕ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๔๑ นายอวบ  ชางกล 

 ๓๔๒ นายอัฐชัย  ดีทะเนตร 
 ๓๔๓ นายอัน  ตรีมะณี 
 ๓๔๔ นายอับดุลรอมัน  กาหลง 

 ๓๔๕ นายอาคม  ปรีดา 
 ๓๔๖ นายอาคม  ปะมะโน 

 ๓๔๗ นายอานันตธชัย  อินจิ๋ว 

 ๓๔๘ นายอํานวย  พัฒนชีวกุล 

 ๓๔๙ นายอํานาจ  ดําแจม 

 ๓๕๐ นายอํานาจ  นารอด 

 ๓๕๑ นายอํานาจ  ศรสีุข 

 ๓๕๒ นายอํานิฐ  มหาธนศาล 

 ๓๕๓ นายอําภวัน  นพวัฒน 
 ๓๕๔ นายอินหวัน  กันทาหลา 
 ๓๕๕ นายอุดม  ปญศรี 
 ๓๕๖ นายอุดม  พิมนอย 

 ๓๕๗ นายอุดม  ออนจาย 

 ๓๕๘ นายอุทัย  จิตธรรม 

 ๓๕๙ นายอุทัย  ทิพวงค 
 ๓๖๐ นายอุทัย  หวังมวลกลาง 

 ๓๖๑ นายอุทาน  สุขใสด ี

 ๓๖๒ นางสาวกฤษณา  ปญญา 
 ๓๖๓ นางกฤษณา  สาธุวงศ 
 ๓๖๔ นางสาวกัญญา  ปะดุกา 
 ๓๖๕ นางกัลยา  เกตุลาพร 

 ๓๖๖ นางกาญจนา  ตันเจริญ 

 ๓๖๗ นางแกวตา  เพชรคง 

 ๓๖๘ นางเข็มทอง  วงษบุญ 

 ๓๖๙ นางคําหนอย  ศิริเถาว 
 ๓๗๐ นางเครือญาติ  โกมลไสย 

 ๓๗๑ นางจรินทร  หอมสมบัติ 

 ๓๗๒ นางจินดา  คงศิริ 
 ๓๗๓ นางสาวจีรวรรณ  บุญศรี 
 ๓๗๔ นางเจะมะ  เรืองฤทธิ์ 
 ๓๗๕ นางฉันทนา  เชือดกิ่ง 

 ๓๗๖ นางฉันทนา  วิภาตะพันธุ 
 ๓๗๗ นางสาวชลทิรา  นาคเพ็ชรพูล 

 ๓๗๘ นางชุรียพร  จันทร 

 ๓๗๙ นางสาวซอนกลิ่น  พันธศรี 
 ๓๘๐ นางณัฐฑิฎา  แดงเดช 

 ๓๘๑ นางณัตินี  สมชัย 

 ๓๘๒ นางสาวดลภัค  บัวจันทึก 

 ๓๘๓ นางสาวตรีประดับ  เทพตรา 
 ๓๘๔ นางเตือนใจ  หนูเอก 

 ๓๘๕ นางสาวทิพวัลย  ปทุมรัตน 
 ๓๘๖ นางนงลักษณ  รังสิยานนท 
 ๓๘๗ นางนริณี  ศักดิ์ดี 
 ๓๘๘ นางนัยนา  พุทธิฤกษ 
 ๓๘๙ นางนุชรี  ภิญโญ 

 ๓๙๐ นางบรรจง  รุงรอด 

 ๓๙๑ นางบังอร  เพ็ชรพินิจ 

 ๓๙๒ นางบุญธรรม  พละศักดิ์ 



 หนา   ๘๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๙๓ นางบุญสิตา  เวชประสิทธิ์ 
 ๓๙๔ นางสาวบุบผา  จันพลา 
 ๓๙๕ นางเบญจมาศ  ทองมะหา 
 ๓๙๖ นางประนอม  ปะดุกา 
 ๓๙๗ นางปราณี  ศิลพร 

 ๓๙๘ นางปุณณภา  บัวประเสริฐ 

 ๓๙๙ นางพจนีย  วิลาเลิศ 

 ๔๐๐ นางพัชรา  วิจิตตโภคิน 

 ๔๐๑ นางพัชรีพร  สายแสน 

 ๔๐๒ นางสาวพินทอง  อินถนอม 

 ๔๐๓ นางพิมพชนก  ยังวนิชเศรษฐ 

 ๔๐๔ นางสาวเพ็ญจันทร  ภักดีวงษ 
 ๔๐๕ นางเพียงใจ  มลานวน 

 ๔๐๖ นางภัคชนัน  ปญญาโฉม 

 ๔๐๗ นางภาระดี  อารยชาติสกุล 

 ๔๐๘ นางภาวนา  พ่ึงพิณ 

 ๔๐๙ นางระพีพรรณ  เสนไชย 

 ๔๑๐ นางวณา  รัตนโชติ 
 ๔๑๑ นางสาววรรณิดา  นุชเทียม 

 ๔๑๒ นางสาววัชรี  กรุนทอง 

 ๔๑๓ นางวันเพ็ญ  เบี้ยปลูก 

 ๔๑๔ นางวจิิตรา  ทองขาว 

 ๔๑๕ นางศรัญญา  วงศคํา 
 ๔๑๖ นางศรัทธา  สุดเขต 

 ๔๑๗ นางสาวศิริพรรณ  ภูพงษ 
 ๔๑๘ นางสมหมาย  นวลนุช 

 ๔๑๙ นางสมหวัง  วงษสวนนอย 

 ๔๒๐ นางสําลี  ศรีสุข 

 ๔๒๑ นางสุนทรี  โพธิ์จันทร 
 ๔๒๒ นางสุภาพร  หุตะเสวี 
 ๔๒๓ นางสุมลรัตน  สมศรี 
 ๔๒๔ นางสุรียพร  เรืองทพิย 
 ๔๒๕ นางสุลีมาศ  สุทธิอักษร 

 ๔๒๖ นางเสริมศรี  รุงกระจาง 

 ๔๒๗ นางหนึ่งฤทัย  มีฤกษใหญ 
 ๔๒๘ นางสาวอชิรญา  พุมแพร 

 ๔๒๙ นางอรทัย  สุทธิโอฬาร 

 ๔๓๐ นางอรอมล  คําโอพาธ 

 ๔๓๑ นางอรัญญา  วงศกาฬสินธุ 
 ๔๓๒ นางอริสา  อินธิราช 

 ๔๓๓ นางสาวอังคณา  กลั่นประดิษฐ 
 ๔๓๔ นางอัจฉรา  ไทยทรงธรรม 

 ๔๓๕ นางอัมพร  พริ้งเพริด 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๒๔  ราย) 
 ๑ นายกฤษดา  ดวงบัญชา 
 ๒ นายการีม  มะซอ 

 ๓ นายกําธร  เรืองยศ 

 ๔ นายกําแพง  คําโม 

 ๕ นายกิตติชัย  สมพรผาสุข 

 ๖ นายกิตติวัฒน  รตะเศรษฐพงศ 



 หนา   ๘๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗ นายกิตติสาร  สวางวงศ 
 ๘ นายเกรียงไกร  จันทรสายัณห 
 ๙ นายเกื้อกูล  ใจธรรม 

 ๑๐ นายโกเวส  วิลามาศ 

 ๑๑ นายโกศล  หนูเอก 

 ๑๒ นายขจง  นิ่มเรือง 

 ๑๓ นายขจร  จินุกูล 

 ๑๔ นายขวัญชัย  พิชัยวรุตมะ 

 ๑๕ นายขวัญชัย  เอมบานกวย 

 ๑๖ นายคารม  ทรัพยอินร 
 ๑๗ นายคาํรณ  พันธอุโมงค 
 ๑๘ นายจตุพร  บูรณะจารุ 
 ๑๙ นายจตุรงค  ต้ังศักดิ์เจริญสุข 

 ๒๐ นายจตุรงค  มาลากรอง 

 ๒๑ นายจรัญ  ยอดใจดี 
 ๒๒ นายจรัล  จันที 
 ๒๓ นายจรินทร  คมสันต 
 ๒๔ นายจรูญ  แดงสุวรรณ 
 ๒๕ นายจักรกฤษ  จิตตใจมั่น 

 ๒๖ นายจันทร  มูลคร 

 ๒๗ นายจารุทัศน  ภูพรมราช 

 ๒๘ นายจําเนียร  แพงมา 
 ๒๙ นายจํารัส  มณีโชติ 

 ๓๐ นายจําลอง  เกตุนอย 

 ๓๑ นายจําลอง  ศรีชัยภัณฑ 
 ๓๒ นายจินดา  มีพ่ึง 

 ๓๓ นายจิรพัฒน  ศิลปกนก 

 ๓๔ นายจิรวัฒน  เครือวงศบาน 

 ๓๕ นายจิระ  ศรีทับทิม 

 ๓๖ นายจิระวิทย  อักษรวิลัย 

 ๓๗ นายเจนณรงค  ละมูล 

 ๓๘ นายเจริญ  แสงทิพย 
 ๓๙ นายเจียม  สอดตะคุ 
 ๔๐ นายฉลวย  พรรณรังษี 
 ๔๑ นายเฉลิม  ชวงโชติ 
 ๔๒ นายเฉลิมเกียรติ  อ่ําสม 

 ๔๓ นายเฉลิมชนม  ทูคํามี 
 ๔๔ นายชลเทพ  ภูเขาแกว 

 ๔๕ นายชัชวาลย  ใจผอง 

 ๔๖ นายชัยพร  จงไกรจักร 

 ๔๗ นายชัยพร  แปนเกตุ 
 ๔๘ นายชัยรตัน  เผือกกลอม 

 ๔๙ นายชัยวัฒน  เทพสุภา 
 ๕๐ นายชัยวัฒน  นวลอินทร 
 ๕๑ นายชัยวัฒน  รัตนวิศ 

 ๕๒ นายชาญชัย  จันทรสอน 

 ๕๓ นายชาญชัย  ปุงไชย 

 ๕๔ นายชาญสินธุ  ซายขวา 
 ๕๕ นายชาตรี  เขี้ยวแกว 

 ๕๖ นายชาตรี  โพธิ์พ่ึง 

 ๕๗ นายชาติชาย  ฮมแสน 

 ๕๘ นายชาลี  พานแกว 



 หนา   ๘๘ (เลมที่   ๑๒) 
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 ๕๙ นายชํานาญ  ศรีอินทร 
 ๖๐ นายชุมพล  เกตุจํานงค 
 ๖๑ นายชุมพล  บุญสรอย 

 ๖๒ นายชูเกียรติ  อินทะกาโมทย 
 ๖๓ นายชูชาติ  พยุงสุวรรณ 

 ๖๔ นายชูชีพ  กําลังเกื้อ 

 ๖๕ นายเชนท  เชียงตุง 

 ๖๖ วาที่รอยตรี  เชษฐา  อินทรประเสริฐ 

 ๖๗ นายเชาวลิต  แยมสํารวล 

 ๖๘ นายเชาวลิต  หลุงเปา 
 ๖๙ นายเชิดชาย  วัชรเวียงชัย 

 ๗๐ นายโชคชัย  นิลประดับ 

 ๗๑ นายไชยยา  โนนพรมราช 

 ๗๒ นายไชยา  อุดาหน 

 ๗๓ นายฐนกร  ปนบุบผา 
 ๗๔ นายณรงค  พรหมสาตร 
 ๗๕ นายณรงค  เมืองสง 

 ๗๖ นายณรงค  เสนหา 
 ๗๗ นายณรงคศักดิ์  พันธุงาม 

 ๗๘ นายณรงคศักดิ์  โสภาวรารัตน 
 ๗๙ นายณรงคศักดิ์  เอี่ยมสําอางค 
 ๘๐ นายณัฎพงษ  ชัยจรูญศักดิ์ 
 ๘๑ นายณัฐพงศ  พุมทาอิฐ 

 ๘๒ นายดํารัส  คงลําธาร 

 ๘๓ นายเดชา  สัตตะนันท 
 ๘๔ นายตรีภพ  เสขะสูตร 

 ๘๕ นายตอปา  กะลูแป 

 ๘๖ นายตอศักดิ์  เนตรประไพ 

 ๘๗ นายตะวัน  อภิรักษโภไคย 

 ๘๘ นายถนอม  บุญดาสา 
 ๘๙ นายถวิล  ชวยจันทรดี 
 ๙๐ นายถาวร  รักษา 
 ๙๑ นายทรงวุฒิ  เที่ยงแจง 

 ๙๒ นายทวี  จงลือชา 
 ๙๓ นายทวีชัย  สายชุมดี 
 ๙๔ นายทศพล  จิตรีนิตย 
 ๙๕ นายทศวรรษ  กลิ่นประทุม 

 ๙๖ นายธงชัย  ชมทิพย 
 ๙๗ นายธนวัฒน  ศิริธรรม 

 ๙๘ นายธรานุวัฒน  จริยาธรรมรักษ 
 ๙๙ นายธวัช  นุมนวล 

 ๑๐๐ นายธวัชชัย  ทนทอง 

 ๑๐๑ นายธวัชชัย  พุทธิโสต 

 ๑๐๒ นายธัชพล  ขอสูงเนิน 

 ๑๐๓ นายธํารงคยุทธ  ทิมหอย 

 ๑๐๔ นายนคร  ยินดียม 

 ๑๐๕ นายนครชัย  รินรุด 

 ๑๐๖ นายนพดล  รอดไม 
 ๑๐๗ นายนพดล  เรงเทียน 

 ๑๐๘ นายนันทวัฒน  ทองคํา 
 ๑๐๙ นายนันทวัน  แสนสุพรรณ 

 ๑๑๐ นายนิติ  ผองใส 



 หนา   ๘๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๑ นายนิพนธ  พิเศษพงษา 
 ๑๑๒ นายนิวัฒน  สืบยุคล 

 ๑๑๓ นายนิโอะ  แวง 

 ๑๑๔ นายบรรยง  โตะเงิน 

 ๑๑๕ นายบริวัฒน  ศรีผุย 

 ๑๑๖ นายบัณฑิต  ษมาวิมล 

 ๑๑๗ นายบุญธรรม  เพ็ชรพินิจ 

 ๑๑๘ นายบุญรอด  ยวงอักษร 

 ๑๑๙ นายบุญสง  นิลวดี 
 ๑๒๐ นายปภาวิน  มาลากรอง 

 ๑๒๑ นายประกาศิต  คุณชื่น 

 ๑๒๒ นายประจวบ  ชาญชัยศรี 
 ๑๒๓ นายประจักษ  ดวงใย 

 ๑๒๔ นายประเทือง  สุทนต 
 ๑๒๕ นายประพันธ  จิตไพศาล 

 ๑๒๖ นายประยุทธ  พันธแจง 

 ๑๒๗ นายประสงค  ทองเจริญ 

 ๑๒๘ นายประสงค  ประทีปแกว 

 ๑๒๙ นายประสงค  สุจิตพรัหม 

 ๑๓๐ นายประสิทธิ์  จันทรฉอง 

 ๑๓๑ นายประสิทธิ์  ช่ําชอง 

 ๑๓๒ นายประสิทธิ์  รุงบุญ 

 ๑๓๓ นายประสิทธิ์  สุปตา 
 ๑๓๔ นายปราจีน  แมนปน 

 ๑๓๕ นายปราโนต  บัววัฒน 
 ๑๓๖ นายปราโมท  ชาวนายก 

 ๑๓๗ นายปรารถนา  ศรีภูธร 

 ๑๓๘ นายปรีชา  พรอมประเสริฐ 

 ๑๓๙ นายปรีชา  มูลเอก 

 ๑๔๐ นายปญญา  คชมณี 
 ๑๔๑ นายปญญา  ทรัพยกิ่ง 

 ๑๔๒ นายปติศักดิ์  การถาง 

 ๑๔๓ นายปยวุฒิ  ภูเอี่ยม 

 ๑๔๔ นายปยะ  เกิดชวย 

 ๑๔๕ นายพนม  กตัญู 
 ๑๔๖ นายพนม  ศรีกัณหา 
 ๑๔๗ นายพนอ  ไชยพฤกษ 
 ๑๔๘ นายพรชัย  รอดสูงเนิน 

 ๑๔๙ นายพิชัย  หาญประกาศ 

 ๑๕๐ นายพิทยา  อุทรส 

 ๑๕๑ นายพิทักษ  แกนหอม 

 ๑๕๒ นายพุฒิศักดิ์  เจียวิพัฒน 
 ๑๕๓ นายโพธิ์วิน  หนอคําบุตร 

 ๑๕๔ นายไพบูรณ  แกวกลม 

 ๑๕๕ นายไพบูลย  พูลมา 
 ๑๕๖ นายไพรัตน  จันทรชื่น 

 ๑๕๗ นายภราดร  บุรพผล 

 ๑๕๘ นายภักดี  พันเดช 

 ๑๕๙ นายภัทรพงษ  อัมรพยาฆร 
 ๑๖๐ นายภัสกรณ  ภูระยา 
 ๑๖๑ นายมงคล  เพ็ชรวัฒนา 
 ๑๖๒ นายมนตรี  ย่ิงสังข 
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 ๑๖๓ นายมนตชัย  ยาสมุทร 

 ๑๖๔ นายมโน  แกวกรรณ 
 ๑๖๕ นายมะนิลา  สาวะดี 
 ๑๖๖ นายมีสุข  นรินทรสุทธิ 
 ๑๖๗ นายเมธา  แฟงเอม 

 ๑๖๘ นายยงยุทธ  อิมะนันท 
 ๑๖๙ นายยุทธนา  นรานาน 

 ๑๗๐ นายรัก  ธัญญะเจริญ 

 ๑๗๑ นายรักชาติ  นาจอมทอง 

 ๑๗๒ นายรังสรรค  เจือจาน 

 ๑๗๓ นายรังสิต  ดวงปนตา 
 ๑๗๔ นายรัตน  จัดละ 

 ๑๗๕ นายรุงโรจน  จินะวงค 
 ๑๗๖ นายเรืองชัย  สังขะวร 

 ๑๗๗ นายลือชัย  ใจนวล 

 ๑๗๘ นายวรเทพ  ปราชัย 

 ๑๗๙ นายวรพจน  วอขวา 
 ๑๘๐ นายวราศักดิ์  ศรีสุธรรม 

 ๑๘๑ นายวัชรพล  ศรีรอดบาง 

 ๑๘๒ นายวัชระ  อนันตภักดิ์ 
 ๑๘๓ นายวัชระ  อินทรา 
 ๑๘๔ นายวัชระชัย  ทรงฉาย 

 ๑๘๕ นายวัฒนา  สูงปานเขา 
 ๑๘๖ นายวิเชียน  คมนัย 

 ๑๘๗ นายวิทยา  นาชัยธง 

 ๑๘๘ นายวิทยา  สุภาผล 

 ๑๘๙ นายวินัย  วงษบัวงาม 

 ๑๙๐ นายวิรัตน  ฉุยกําเหนิด 

 ๑๙๑ นายวิรัติ  ขวัญเมือง 

 ๑๙๒ นายวีระชัย  เตชะมาลัยตระกูล 

 ๑๙๓ นายวีระศักดิ์  ทองพนัง 

 ๑๙๔ นายวุฒิพันธุ  กอนแกว 

 ๑๙๕ นายแวซาอารี  มะยีแต 

 ๑๙๖ นายศรวิชญ  ปานมณี 
 ๑๙๗ นายศรัณย  เมฆขํา 
 ๑๙๘ นายศักดา  เคนวิเศษ 

 ๑๙๙ นายศักดิ์ดา  จันทร 

 ๒๐๐ นายศักดิ์อนัน  จันทรปาน 

 ๒๐๑ นายศุภวัฒน  โพธิ์ทอง 

 ๒๐๒ นายสนธยา  ถิ่นจันดา 
 ๒๐๓ นายสนุน  ไผกอ 

 ๒๐๔ นายสม  อินทศรี 
 ๒๐๕ นายสมเกียรติ  โยมทอง 

 ๒๐๖ นายสมเกียรต์ิ  คําจันทร 
 ๒๐๗ นายสมจิตร  เนินชัด 

 ๒๐๘ นายสมใจ  บุญญาธิการ 

 ๒๐๙ นายสมใจ  สุขสุมิตร 

 ๒๑๐ นายสมชาย  ทองหวาน 

 ๒๑๑ นายสมชาย  ผึ้งนวม 

 ๒๑๒ นายสมชาย  แพงนคร 

 ๒๑๓ นายสมชาย  สุขประเสริฐ 

 ๒๑๔ นายสมนึก  จันทรแกว 
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 ๒๑๕ นายสมนึก  ไทยประเสริฐ 

 ๒๑๖ นายสมบัติ  รูดี 
 ๒๑๗ นายสมพงษ  คณะมิ่ง 

 ๒๑๘ นายสมพร  ศรีสอาด 

 ๒๑๙ นายสมร  บุญโก 

 ๒๒๐ นายสมหมาย  ดีอินทร 
 ๒๒๑ นายสมาน  ภูภักดี 
 ๒๒๒ นายสรรเสริญ  ไชยสุต 

 ๒๒๓ นายสวง  ขวัญตา 
 ๒๒๔ นายสหพีพัช  มาบุญลือรุงโรจน 
 ๒๒๕ นายสะอาด  หลานหมาด 

 ๒๒๖ นายสนัติชัย  ตาคํา 
 ๒๒๗ นายสาโรจน  สุขเนียม 

 ๒๒๘ นายสําริต  จันทร 

 ๒๒๙ นายสิทธิเดช  เดชชัยยะ 

 ๒๓๐ นายสุทิน  เครือยศ 

 ๒๓๑ นายสุธนัย  โพธิ์ทองคํา 
 ๒๓๒ นายสุนันต  ชนะชัย 

 ๒๓๓ นายสุบรรณ  ชูแกว 

 ๒๓๔ นายสุพล  เพ็งสวาง 

 ๒๓๕ นายสุมล  มิตรมาศ 

 ๒๓๖ นายสเุมธ  พัฒนธารทิพย 
 ๒๓๗ นายสุรพล  มาตรนอก 

 ๒๓๘ นายสุรศักดิ์  แจงงุด 

 ๒๓๙ นายสุรสิทธิ์  พรอโนทัย 

 ๒๔๐ นายสุริยงค  วงหาเทพ 

 ๒๔๑ นายสุวรรณ  ประสานทรัพย 
 ๒๔๒ นายสุวรรณศักดิ์  โพธิ์ดา 
 ๒๔๓ นายสุวิทย  ปกษีสิงห 
 ๒๔๔ นายแสงวรรณ  ชะยูเด็น 

 ๒๔๕ นายไสว  ตาดี 
 ๒๔๖ นายองอาจ  หนุมาศ 

 ๒๔๗ นายอดิชัย  พุทธศัย 

 ๒๔๘ นายอดุลศักดิ์  นาแหลม 

 ๒๔๙ นายอติภา  เลาหวัฒนโชติ 
 ๒๕๐ นายอนันต  ศรีศักดา 
 ๒๕๑ นายอนันท  ชูทัณธ 
 ๒๕๒ นายอนุ  เข็มนาค 

 ๒๕๓ นายอมร  เทพขวัญ 

 ๒๕๔ นายอรุณ  โลตระกูลทอง 

 ๒๕๕ นายอัตถพล  เริ่มรัตน 
 ๒๕๖ นายอับดุลรอแม  สุหลง 

 ๒๕๗ นายอับดุลรอหมาน  เตะแห 

 ๒๕๘ นายอัสนี  จันทรหอม 

 ๒๕๙ นายอาทิตย  อนพิทักษ 
 ๒๖๐ นายอานุภาพ  หงษทอง 

 ๒๖๑ นายอุดม  ชะราพก 

 ๒๖๒ นายอุดม  ชางบรรดิษฐ 

 ๒๖๓ นายอุดมพร  ยอศิลป 
 ๒๖๔ นายอุทิศ  ทะวัน 

 ๒๖๕ นายอุทิศ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๒๖๖ นายอุไร  เนื่องมหา 
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 ๒๖๗ นางกมลทิพย  วงษเดน 

 ๒๖๘ นางกัลยาพร  แจงสนอง 

 ๒๖๙ นางกิตติยา  แอนโทลิค 

 ๒๗๐ นางเกตนสิรี  เจริญศรี 
 ๒๗๑ นางจันทรพลอย  อุมนาง 

 ๒๗๒ นางสาวจันทิมา  นวทิพยสกุล 

 ๒๗๓ นางจารินทร  ประเสริฐบุญ 

 ๒๗๔ นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณพิบูลย 
 ๒๗๕ นางสาวจิตติมา  เรืองมาก 

 ๒๗๖ นางจิราภรณ  ศุภรานนท 
 ๒๗๗ นางสาวจิราภา  สันติปญญากุล 

 ๒๗๘ นางจุฬาลักษณ  แกวเขียว 

 ๒๗๙ นางชื่นจิตต  ติยะวงศ 
 ๒๘๐ นางณัชชา  ไวเรืองศิริพงศ 
 ๒๘๑ นางสาวณัฐกุล  ศรีมุก 

 ๒๘๒ นางสาวธนวรรณ  ชีวะ 

 ๒๘๓ นางสาวธนิยา  ศรีทองสุข 

 ๒๘๔ นางธิดารัตน  ปาลวิสุทธิ์ 
 ๒๘๕ นางนฤทัย  แพงดิษฐ 
 ๒๘๖ นางนวพรรษ  ทิตตเมธา 
 ๒๘๗ นางนารีรัตน  นุยผุด 

 ๒๘๘ นางน้ําทิพย  ทับทองคํา 
 ๒๘๙ นางบุญสม  รัตนบุตร 

 ๒๙๐ นางสาวเบญจมาศ  เรืองเกษม 

 ๒๙๑ นางปทุมพร  สุขเกษม 

 ๒๙๒ นางสาวปรางทอง  มันทะนะ 

 ๒๙๓ นางสาวปรางทิพย  ขวัญงาม 

 ๒๙๔ นางปราณี  แกวสีปลาด 

 ๒๙๕ นางปรียาภรณ  นวลละออง 

 ๒๙๖ นางพรพิมล  ศรีปญญานนท 
 ๒๙๗ นางพรสวรรค  เผือกตระกูลชัย 

 ๒๙๘ นางสาวพัชรี  ปญญาวาทีนันท 
 ๒๙๙ นางสาวมัดทนา  พุมพวง 

 ๓๐๐ นางสาวมัลลิกา  เชื้อชิน 

 ๓๐๑ นางยุพิน  คามรัตนะภูมิ 
 ๓๐๒ นางลลิตวดี  อภิวัฒนธีระกุล 

 ๓๐๓ นางลัดดาวัลย  รัตนแสง 

 ๓๐๔ นางสาววราภรณ  พานทอง 

 ๓๐๕ นางวิจิตรา  มินยง 

 ๓๐๖ นางวิภาดา  ภักดี 
 ๓๐๗ นางสาววิมลมณี  คงสมอรรถ 

 ๓๐๘ นางวิไล  สมเขื่อน 

 ๓๐๙ นางศิริลักษณ  ภูพานเพชร 

 ๓๑๐ นางสมทรง  วัตรงาม 

 ๓๑๑ นางสาวสาคเรศ  สัพโส 

 ๓๑๒ นางสายหยุด  แยมเยื้อน 

 ๓๑๓ นางสาวสุนันท  สรอยเพชร 
 ๓๑๔ นางสุปาณี  ศาสตรสาระ 

 ๓๑๕ นางสุพรรณ  พรหมราษฎร 
 ๓๑๖ นางสุพรรณี  จันทพัฒน 
 ๓๑๗ นางสาวสุภาพร  มีสุข 

 ๓๑๘ นางสุภาภรณ  สมิตชาติ 
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 ๓๑๙ นางสุรีย  แกวประดิษฐ 
 ๓๒๐ นางสาวสุวรรณลักษณ  พยัคฆ 
 ๓๒๑ นางสุวัทนา  เขียวประดิษฐ 

 ๓๒๒ นางสาวอรวรรณ  อุปวรรณ 
 ๓๒๓ นางอัจฉราภรณ  เพ่ิมพูนผล 
 ๓๒๔ นางอาทิยา  มัชวณิช 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายจําเริญ  นกเทศ 
 ๒ นายประสิทธิ์  นามอนุ 
 ๓ นายปรีชา  สาซอง 
 ๔ นายไพบูลย  โมรี 

 ๕ นายลํา  ใจเปย 
 ๖ นายสมใจ  ไชยมนตรี 
 ๗ นายสํารวย  คุมแวน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 
 ๑ นายฉลู  กวาวสิบสาม 
 ๒ นายชินวัฒน  ยอดผานเมือง 
 ๓ นายถาวร  พิมพสุวรรณ 
 ๔ นายบุญชวย  ครองบัวบาน 

 ๕ นายบุญมา  จรวิรัตน 
 ๖ นายอดุลย  ปตตานี 
 ๗ นายอําพร  โคตรชาดี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 
 ๑ นายคํารณ  แสงแดง 
 ๒ นายจํารัส  สนใจ 
 ๓ นายธิติสรรค  ออนนอม 

 ๔ นายประเสริฐ  วุฒิสันเทียะ 
 ๕ นายมานพ  เดนดวง 
 ๖ นายเอกพงษ  ศรีษะนอย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายนิกร  นพสุวรรณ  ๒ นายประชาศานติ์  แสงจันทรผอง 

กรมประมง 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๒  ราย) 

 ๑ นายไกรษร  สุวรรณพงศ 
 ๒ นายจําเนียร  ศิลา 
 ๓ นายชาติชาย  ยะโสธร 
 ๔ นายณรงค  นิ่มนอย 

 ๕ นายนเรศ  นวมจิตต 
 ๖ นายบุญมา  สุขสําราญ 
 ๗ นายบุญสง  จันทรภิรมย 
 ๘ นายประเสริฐ  โมงปราณีต 
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 ๙ นายปญญา  ศิลา 
 ๑๐ นายพีระ  คําจันทร 
 ๑๑ นายไพรวัล  อามาตยชาดี 
 ๑๒ นายไพรัช  ชินสมบูรณ 
 ๑๓ นายยุทธนา  มั่นคง 

 ๑๔ นายวินัย  จันทรสุภา 
 ๑๕ นายวิโรจน  สุทธิกุลานนท 
 ๑๖ นายวุฒิชัย  ไชยชนะ 

 ๑๗ นายสถาพร  เดชนอย 

 ๑๘ นายสนอง  ชาญธัญการ 

 ๑๙ นายสมนกึ  เครือคลาย 

 ๒๐ นายสมบูรณ  นวลมุล 

 ๒๑ นายสมพงษ  ไกรเดช 

 ๒๒ นายสมพงษ  มากกวาวงศ 
 ๒๓ นายสายัณห  สวัสดี 
 ๒๔ นายสุบิน  บุญชวย 

 ๒๕ นายสุพจน  เตชะวงศ 
 ๒๖ นายสุมล  ตันติกุล 

 ๒๗ นายสุวัฒน  วัฒนพฤกษ 
 ๒๘ นายเหงา  บุญแจม 

 ๒๙ นายอดิศักดิ์  พรรษา 
 ๓๐ นายอนันต  มานิตยกุล 

 ๓๑ นายอนุชา  ตรีสุวรรณ 
 ๓๒ นายอํานาจ  เบี้ยววงศ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๒  ราย) 
 ๑ นายเคน  หนสาย 

 ๒ นายจรูญ  ภูทอง 

 ๓ นายฉลวย  เสือวงษ 
 ๔ นายชาญณรงค  ขําเปรื่องเดช 

 ๕ นายชาติชาย  ศรีสวัสดิ์ 
 ๖ นายชูชีพ  ภูงาม 

 ๗ นายดวงเดน  จันละออ 

 ๘ นายถวิล  ทวีรัตน 
 ๙ นายทองหลอ  อวมมี 
 ๑๐ นายทิวา  กรนุม 

 ๑๑ นายธงชัย  ใจถวิล 

 ๑๒ นายบุญธรรม  คันธรส 

 ๑๓ นายประทีป  วงศจันทร 

 ๑๔ นายประพันธ  สุจะวะนะ 

 ๑๕ นายปรีชา  พารังกิจ 

 ๑๖ นายพงศสิน  เพ่ิมมณีรัตน 
 ๑๗ นายพิพัฒน  พรหมรักษา 
 ๑๘ นายเพชร  แจมแจง 

 ๑๙ นายภัทราวุฒิ  ดาวเรือง 

 ๒๐ นายมณเฑียร  เพ็ชรคง 

 ๒๑ นายมานพ  ทาจนีะ 

 ๒๒ นายมานะ  เรืองเถาะ 

 ๒๓ นายยุทธนา  แฟงฟอย 

 ๒๔ นายวสันต  มั่นเศษวิชย 
 ๒๕ นายสกล  ลิ้มสวัสดิ์ 
 ๒๖ นายสมควร  ปรีชา 



 หนา   ๙๕ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๗ นายสมพงค  รอดสุทธิ์ 
 ๒๘ นายสิริลักษณ  ขาวนิลรัตน 
 ๒๙ นายสุรัตน  ยืดยาว 

 ๓๐ นายโสภณ  เรณสถาน 

 ๓๑ นายอนันต  ใจกาวิล 

 ๓๒ นายอนุ  ราชโรจน 
 ๓๓ นายอาวุธ  ชํานาญกุล 

 ๓๔ นายอิบ  กอบโกย 

 ๓๕ นายอุดม  นาคมีศรี 
 ๓๖ นายอุดมทรัพย  ธุระพอคา 
 ๓๗ นางสาวใกลรุง  โพธิ์เพ็ชร 
 ๓๘ นางจรัสศรี  อิสสระ 

 ๓๙ นางนที  นรพงษ 
 ๔๐ นางสาวนุชศราวดี  รัตนพันธุ 
 ๔๑ นางภิรมย  ชุมทอง 

 ๔๒ นางสาวอรวรรณ  เอกสุวรรณ 
เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๒  ราย) 

 ๑ นายจิราวุฒิ  แซลิ้ม 

 ๒ นายชยกร  ทองธรรมชาติ 
 ๓ นายชัยพร  มณีนอย 

 ๔ นายโชติ  นบนอบ 

 ๕ นายณรงค  ศรีภักดี 
 ๖ นายถาวร  กงจุย 

 ๗ นายทวิช  แกววังสาร 

 ๘ นายทศพล  ทับแถม 

 ๙ นายธิติ  สีสาย 

 ๑๐ นายนุรัตน  ขาวสอาด 

 ๑๑ นายประไพ  พงศรัตน 

 ๑๒ นายประวิทย  พรธรรม 

 ๑๓ นายพันธุทิพย  จันทบาล 

 ๑๔ นายพิเชษฐ  ไทยประเสริฐ 

 ๑๕ นายเพียรเลิศ  นิยาภรณ 
 ๑๖ นายไพศาล  อูธัญญะ 

 ๑๗ นายมณฑล  เขตรประดิษฐ 
 ๑๘ นายมานพ  นพเกา 
 ๑๙ นายวรกฤต  อรรถชินภัทร 

 ๒๐ นายศรีหยด  ใจอาษา 
 ๒๑ นายศักดิ์ชัย  สังขแดง 

 ๒๒ นายศักดิ์ดา  บรรดาลลักษณ 
 ๒๓ นายสถิตย  ชลพันธ 
 ๒๔ นายสมเกียรติ  เผานาค 

 ๒๕ นายสมจิตร  มัชการ 

 ๒๖ นายสมโภช  ยังสวาง 

 ๒๗ นางจินตนา  บุญรับพายัพ 

 ๒๘ นางดวงเดือน  บัวกลา 
 ๒๙ นางสาวพิชชาภา  ประกอบบุญ 

 ๓๐ นางลดารัตน  บุญมาเลิศ 

 ๓๑ นางวิชชุดา  ศิริพันธ 
 ๓๒ นางศิรวิรรณ  หิตโกเมท 



 หนา   ๙๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กรมปศุสัตว 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายกันหา  ฝายพนอม 

 ๒ นายจรงค  พลภักดี 
 ๓ นายจรรยา  บุญวิเศษ 

 ๔ นายจันแดง  นาชัยดูลย 
 ๕ นายจินดา  แกวสีหา 
 ๖ นายชัยวัฒน  นันตี 
 ๗ นายไชย  นอยผาง 

 ๘ นายถวิล  เคียรประเสริฐ 

 ๙ นายทองแดง  พุฒตรง 

 ๑๐ นายนอม  จันทรแจมใส 

 ๑๑ นายบุญมี  เหมุทัย 

 ๑๒ นายบุญรัตน  สุนันตะ 

 ๑๓ นายบุญโฮม  ขาลถม 

 ๑๔ นายบุศรินทร  ภูเย็น 

 ๑๕ นายประคาร  อ่ําศรีเวียง 

 ๑๖ นายประดิษฐ  บุญชัยโย 

 ๑๗ นายประพิศ  ตะภา 
 ๑๘ นายประเวช  อินโถ 

 ๑๙ นายปลอด  ทรงงาม 

 ๒๐ นายพยุง  ศรีสุข 

 ๒๑ นายเพยีง  ถุนาพรรณ 
 ๒๒ นายวิชัย  สุดเพียร 

 ๒๓ นายวิเชียร  สุวรรณไพบูลย 
 ๒๔ นายวิลาศ  เหตุเกษ 

 ๒๕ นายสงกราน  บัวรส 

 ๒๖ นายสม  สมพงษเกิด 

 ๒๗ นายสมคิด  อังศุมาส 

 ๒๘ นายสมชาย  ขวัญฤทัย 

 ๒๙ นายสวาง  มวงพล 

 ๓๐ นายสุดใจ  ชวยทาว 

 ๓๑ นายเสมอ  สะอาดเอี่ยม 

 ๓๒ นายอรรถพล  ทิพยุทธ 

 ๓๓ นายอับดุลยับบาร  เบ็ญฮายีสะมาแอ 

 ๓๔ นายอุดม  ศรีสิงห 
 ๓๕ นายอุทาน  ศรีสุโพธิ์ 
 ๓๖ นายอุระพงษ  กฤษณสุวรรณ 

 ๓๗ นางเอมอร  ภูยานนท 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔  ราย) 
 ๑ นายกฤษณา  ทัพเจริญ 

 ๒ นายกฤษดา  ทองตุลํา 
 ๓ นายเคลื่อม  หนูรองแกว 

 ๔ นายจุลพงษ  หมายสม 

 ๕ นายดํารง  ชุมศรี 
 ๖ นายทรงฤทธิ์  มะหัด 

 ๗ นายนิวัติ  การินทร 
 ๘ นายบุญชอ  คลายพวก 



 หนา   ๙๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙ นายพินิจ  บุญชางเผือก 

 ๑๐ นายไพโรจน  อันงาม 

 ๑๑ นายมังกร  ไชยมงคล 

 ๑๒ นายสนั่น  ท่ังบุญ 

 ๑๓ นายสมบุญ  วงษสวาง 

 ๑๔ นายสุวิทย  ดํารงกิจ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙  ราย) 
 ๑ นายกมล  ตะนุมาตร 

 ๒ นายกมล  ราสูงเนิน 

 ๓ นายกิตินันท  ขวัญตา 
 ๔ นายจันสม  ปตะโพธิ์ 
 ๕ นายจํารูญ  คําปน 

 ๖ นายฉัตรชัย  จันทรา 
 ๗ นายชอบ  คําไตรย 
 ๘ นายชูเกียรติ  ลีนา 
 ๙ นายตี๋  แสงเพ็ชรรุง 

 ๑๐ นายธีรพล  ตีทอง 

 ๑๑ นายประทีป  ยุกระพันธ 
 ๑๒ นายประสม  แกวมีสี 
 ๑๓ นายประเสริฐ  เงินเถื่อน 

 ๑๔ นายเผด็จ  พงศศรี 
 ๑๕ นายยงยุทธ  เกียรติจรุงพันธ 
 ๑๖ นายเรืองเดช  คําวงษ 
 ๑๗ นายวีระ  อยูสุขอาบ 

 ๑๘ นายสุรสิตย  ศรีสุภา 
 ๑๙ นายแสง  บํารุงจิตต 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๘  ราย) 
 ๑ นายกฤษฎา  วิมลรัตน 
 ๒ นายกัมพล  สุทธิ 
 ๓ นายกิตติศักดิ์  สุขชื่น 

 ๔ นายโกสุมภ  สรอยสูงเนิน 

 ๕ นายครรชิต  ถาดกระโทก 

 ๖ นายคําภีย  ฮอยเคน 

 ๗ นายโชคอนันต  คงกระพันธ 
 ๘ นายธีรภัทร  ท้ิงสุข 

 ๙ นายนเรศ  ทองคํา 
 ๑๐ นายนิฤทธิ์  เกินกลาง 

 ๑๑ นายบรรฑิตศักดิ์  แสงกลาง 

 ๑๒ นายบุญมา  แกวก่ํา 
 ๑๓ นายบุญยง  แข็งแรง 

 ๑๔ นายประคอง  งามสุวรรณ 
 ๑๕ นายปริญญา  แตงจันทึก 

 ๑๖ นายพนม  วัดมิ่งพะเนา 
 ๑๗ นายพลอย  เดชประไพ 

 ๑๘ นายพิเชษฐ  แยมสํารวล 

 ๑๙ นายราเชนทร  บุญเนียม 

 ๒๐ นายวชิร  อยูเลห 
 ๒๑ นายวิชยั  ศรีคํานวล 

 ๒๒ นายสงบ  สุขบางนบ 



 หนา   ๙๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓ นายสําเริง  ปานนอก 

 ๒๔ นายสุทธี  มุนาเวท 

 ๒๕ นายสุทัศน  อุประ 

 ๒๖ นายสุวิทย  วานานวงค 
 ๒๗ นายอนงค  จันไทย 

 ๒๘ นายอนันตชัย  ชูรัตน 
 ๒๙ นายอนันทชัย  ศรีจันทรฮด 

 ๓๐ นายอนุสรณ  พุกปลั่ง 

 ๓๑ นายอภินันท  มีรอด 

 ๓๒ นางกมลทิพย  แสงกลาง 

 ๓๓ นางชูลีพร  เวชพราหมณ 
 ๓๔ นางทัณฑิมา  ประชุม 

 ๓๕ นางสาวทัศนียวรรณ  บุญเรือง 

 ๓๖ นางนภา  มหาสาโร 

 ๓๗ นางผองศรี  อยูภักดี 
 ๓๘ นางพิมจิตร  ทาหอม 

 ๓๙ นางมาลัย  จันทรา 
 ๔๐ นางยุพาภรณ  รักรุกรบ 

 ๔๑ นางรัตนา  สวัสดิ์ 
 ๔๒ นางรัศมี  ศรีชะโร 

 ๔๓ นางวรรณา  รัตนวิเศษ 

 ๔๔ นางวัชรา  หาญสุริย 
 ๔๕ นางสําอางค  ชุมขุนทด 

 ๔๖ นางสุดสิงหา  อนันตริยะทรัพย 
 ๔๗ นางสุรีพร  ขจีรัตน 
 ๔๘ นางสาวอรพรรณ  สรณวรรณ 

กรมพัฒนาที่ดิน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙  ราย) 
 ๑ นายจรูญ  นิลสุขใจ 

 ๒ นายจันที  ศรีชมภู 
 ๓ นายจํานงค  ตังแก 

 ๔ นายติ๊บ  บุญทา 
 ๕ นายทองดํา  หงี่อน 

 ๖ นายประเจียด  กุลรอด 

 ๗ นายประยูร  เฟองรอด 

 ๘ นายไพฑูรย  รักษาศรี 
 ๙ นายวิม  สุวรรณชู 
 ๑๐ นายศรีเมือง  วันทาทราย 

 ๑๑ นายสะตอปา  บือซา 
 ๑๒ นายอนุพันธ  ชัยอนันต 
 ๑๓ นายอาภรณ  เปยทอง 

 ๑๔ นายอุดม  เมาะราศรี 
 ๑๕ นางประภา  รักพงษ 
 ๑๖ นางพิศมัย  กุมพานิชย 
 ๑๗ นางเพ็ญศรี  มณีเย็น 

 ๑๘ นางวัฒนา  พุฒิเทพนรินทร 
 ๑๙ นางเสาวณี  รักงาม 



 หนา   ๙๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๘  ราย) 
 ๑ นายฉัตร  เอี๋ยวสกุล 

 ๒ นายชัยยศ  สุภาเส 

 ๓ นายชัยยา  คนงาม 

 ๔ นายชัยรัตน  รัตนวราห 

 ๕ นายชาลี  จันทนา 
 ๖ นายณรงค  ยางเครือ 

 ๗ นายดาวเรือง  ศรีสุข 

 ๘ นายทรงเดช  คํามาตร 

 ๙ นายทวาย  จันทรสงวน 

 ๑๐ นายธีระศักดิ์  สุดดี 
 ๑๑ นายนคร  พ้ืนผา 
 ๑๒ นายนิธิศ  อภิชาธนามัย 

 ๑๓ นายนิสิต  เจริญศิริ 
 ๑๔ นายบุญยงค  เรืองฤทธิ์ 
 ๑๕ นายบุญเลิศ  จ้ันอรัญ 

 ๑๖ นายประจักร  คะสุดใจ 

 ๑๗ นายประดิษฐ  ยืนชุม 

 ๑๘ นายประพฤติ  รัตนนิล 

 ๑๙ นายประสงค  นาสุริวงค 
 ๒๐ นายปริทัศน  สนฑเพ็ชร 
 ๒๑ นายปรีชา  ศรีราม 

 ๒๒ นายพรชัย  มีความเจริญ 

 ๒๓ นายพรเทพ  เชาวพอง 

 ๒๔ นายพิทยา  ธรรมมิกะกุล 

 ๒๕ นายพินิจ  ขันคํานันตะ 

 ๒๖ นายพิบูลยรัตน  บัวคอม 

 ๒๗ นายเยือน  ชาวเขาดิน 

 ๒๘ นายวัชระ  บุญล้ํา 
 ๒๙ นายวันชัย  รัตนพันธ 
 ๓๐ นายวิชัย  ทรัพยมี 
 ๓๑ นายวิชัย  อินทรเปอย 

 ๓๒ นายวิเชียร  เจียมออน 

 ๓๓ นายวิรัช  อินทรศิริ 
 ๓๔ นายวิโรจน  ทวีผล 

 ๓๕ นายวีรยุทธ  รัตนพันธุ 
 ๓๖ นายสนธยา  บุญชู 
 ๓๗ นายสมจิต  เรืองแกว 

 ๓๘ นายสมชาย  ทัพไชย 

 ๓๙ นายสมชาย  สมขุนทด 

 ๔๐ นายสมบัติ  รัติภัทร 
 ๔๑ นายสมปอง  รัตนชูศรี 
 ๔๒ นายสมพงษ  ทองปด 

 ๔๓ นายสมศักดิ์  สามลทา 
 ๔๔ นายสมศักดิ์  แสงสี 
 ๔๕ นายสมศักดิ์  หาญประเทศ 

 ๔๖ นายสหัส  ภูษาวิโศธน 
 ๔๗ นายสามารถ  ถนอมวํา 
 ๔๘ นายสี  ประกอบกิจ 

 ๔๙ นายสุชาติ  ไทยเจริญ 

 ๕๐ นายสุมิตร  สุทธิ 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑ นายสุรเดช  ใจภักดี 
 ๕๒ นายสุรินทร  ทองเสงี่ยม 
 ๕๓ นายเสกสิทธิ์  ฤทธิทักษ 
 ๕๔ นายเสรี  ภูธง 

 ๕๕ นายหามะ  สุหลง 
 ๕๖ นายอรุณ  แซลิ้ม 
 ๕๗ นายอินทร  จันทรดํา 
 ๕๘ นายเอนก  ศุภกุลนิธิไพศาล 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๔  ราย) 
 ๑ นายกฤษณะ  นิลเขียว 
 ๒ นายเกษม  ศักดิ์ชินบุตร 
 ๓ นายโกมล  เพ็ชรหนองชุม 
 ๔ นายจรงณ  มุงดี 
 ๕ นายจารุวัฒน  บุญสอด 
 ๖ นายชัยศักดิ์  กุณาวงศ 
 ๗ นายทัน  กุลกระโทก 
 ๘ นายนาวี  ศรีเรือน 
 ๙ นายบัญญัติ  อินอิ่ม 
 ๑๐ นายประสิทธิ์  ขาวสม 
 ๑๑ นายปรีชา  กลางไกล 
 ๑๒ นายผดุง  ภูฆัง 
 ๑๓ นายภานุวัฒน  อยูบานคลอง 
 ๑๔ นายมนัส  อุนคําเมือง 
 ๑๕ นายวิเชียร  อําภา 
 ๑๖ นายสมชาย  เปลินศิริ 
 ๑๗ นายสุทัศน  ใจละออ 
 ๑๘ นายอานนท  ไหวพริบ 
 ๑๙ นางกรรณิกา  ทะเสรี 
 ๒๐ นางกรรัตน  บุญโยทก 
 ๒๑ นางกองศรี  วิริยะกุล 
 ๒๒ นางขนิษฐา  ชูทอง 

 ๒๓ นางสาวขนิษฐา  เหล็กเพชร 
 ๒๔ นางขวัญเรือน  พิบูลย 
 ๒๕ นางสาวชมัยพร  แกวกระจาง 
 ๒๖ นางชุติมา  ทองกูล 
 ๒๗ นางนิจวรรณ  แสงวังคํา 
 ๒๘ นางนิรมล  กลอมสมร 
 ๒๙ นางบัวบาน  สินไชย 
 ๓๐ นางพรทิพย  วงศขันติกุล 
 ๓๑ นางพวงเครือ  สาตะโยธนิ 
 ๓๒ นางไพรัตน  เสืออยู 
 ๓๓ นางรัชนา  ดําเนินงาม 
 ๓๔ นางสาวเรณู  แดงนุย 
 ๓๕ นางสาวลัดดา  วีเปลี่ยน 
 ๓๖ นางวราภรณ  หงษหิรัญ 
 ๓๗ นางศิริวรรณ  เจริญสมบัติ 
 ๓๘ นางศุภสิริ  สิงหประสาทพร 
 ๓๙ นางสมพิศ  ชินบุตร 
 ๔๐ นางสาวสวัสดิ์  กองนิล 
 ๔๑ นางสิริพร  กฤษประเสริฐ 
 ๔๒ นางสุกานดา  โพธิ์ทอง 
 ๔๓ นางสุภาพ  นวลฝาย 
 ๔๔ นางสุวัฒนา  กฤษณะกลัศ 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘  ราย) 
 ๑ นายกีรติ  บุญเศรษฐ 
 ๒ นายดุสิต  พนมใส 
 ๓ นายธนบูรณ  กาษฐะโกศล 
 ๔ นายปรีดา  ผอนตาม 
 ๕ นายพิศาล  คํานวน 
 ๖ นายยงยุทธ  แสนแมน 
 ๗ นายโยธิน  อินอิ่ม 
 ๘ นายเรืองฤทธิ์  กันติ๊บ 
 ๙ นายโลม  เอมหยวก 

 ๑๐ นายศักดิ์สยาม  พรหมรินทร 
 ๑๑ นายสาลี  มูลทองหลาง 
 ๑๒ นายสุริยา  ศรีเพ็ชร 
 ๑๓ นายหฏพงศ  ถาวรวงศ 
 ๑๔ นายอดิรันดร  ปงเมือง 
 ๑๕ นายอัศนัย  นวลเนาว 
 ๑๖ นางกัณฐมณี  ศรีสุข 
 ๑๗ นางผองพิศ  ริ้วทอง 
 ๑๘ นางสุรางครัตน  ยศกันโท 

กรมวิชาการเกษตร 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๓  ราย) 

 ๑ นายกฤชชัย  ไวนิยมพงศ 
 ๒ นายคํารณ  ชิณศรี 
 ๓ นายจิราวัฒน  ปณฑะสิทธิรัตน 
 ๔ นายจุมพล  ศิริสานต 
 ๕ นายชัยวิบูลย  แววสุวรรณ 
 ๖ นายชูชาติ  บุญรักษ 
 ๗ นายเชาวฤทธิ์  ย้ิมฉุน 
 ๘ นายซุย  กีกาศ 
 ๙ นายณรงค  สมสัตย 
 ๑๐ นายดาํรงค  ปะละ 
 ๑๑ นายนิวัต  เหลืองตระกูล 
 ๑๒ นายบุญญัติ  พุทธจักร 
 ๑๓ นายพรเลิศ  เทศแดง 
 ๑๔ นายไพรลี  แปนทอง 

 ๑๕ นายมะนู  เมืองงิ้วราย 
 ๑๖ นายมังกร  แพทยเพียร 
 ๑๗ นายเมฆ  เถาวรวงค 
 ๑๘ นายยุทธพงศ  นูนวงศ 
 ๑๙ นายวันชัย  จิตตใส 
 ๒๐ นายวิชา  สีแจม 
 ๒๑ นายวิน  จ่ันเพิ้ง 
 ๒๒ นายวินัย  แกวเกตุ 
 ๒๓ นายศรชัย  เพียรพิศเนตร 
 ๒๔ นายสมชาย  เกตุแกว 
 ๒๕ นายสมบัติ  ทองปาน 
 ๒๖ นายสมศักดิ์  หาหาญ 
 ๒๗ นายสะรี  บินวาหะ 
 ๒๘ นายสังวร  ไทยกูล 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๙ นายสาโรจน  กลับอินทร 
 ๓๐ นายสุกิจ  คําเพราะ 

 ๓๑ นายสุจินต  วงษา 
 ๓๒ นายสุพจน  ไตรภพบันลือ 

 ๓๓ นายสุวัฒน  เกียวจันทึก 

 ๓๔ นายสุวิทย  นาเจริญ 

 ๓๕ นายสุวิทย  หารสุนทร 

 ๓๖ นายแสวง  ไทยตรง 

 ๓๗ นายไสว  ปทมะสุคนธ 
 ๓๘ นายอโณทัย  บุญปถัมภ 
 ๓๙ นายอนชุาติ  ยานะ 

 ๔๐ นายอํานวย  จาวิสูตร 

 ๔๑ นายอํานวย  อนุรักษ 
 ๔๒ นายอิ่ม  เล็กสุทธิ์ 
 ๔๓ นางสาวบังอร  หาภา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๖  ราย) 
 ๑ นายกิติพัฒน  ปยวัชสิริวรกุล 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  พุทธิ 
 ๓ นายฉลวย  สินปรุ 
 ๔ นายชูชาติ  ศรีเหรา 
 ๕ นายเชาวพงศ  มวงทอง 

 ๖ นายเชาว  สุขเพ็ง 

 ๗ นายถนัด  ศรีสันต 
 ๘ นายทวี  คงนก 

 ๙ นายทองพิน  ยลสําอางค 
 ๑๐ นายทองเลื่อน  ศรจัีนทร 
 ๑๑ นายธงชัย  องอาจ 

 ๑๒ นายธนวัฒน  ผดุงธรรม 

 ๑๓ นายนรินทร  ขจรไชยกูล 

 ๑๔ นายนิยม  พวงเพ็ชร 

 ๑๕ นายบุญสง  ศรีภุมมา 
 ๑๖ นายประทีป  เอี่ยมสําอางค 
 ๑๗ นายประธาน  อัญชันภาติ 

 ๑๘ นายประยุทธ  ผานเมือง 

 ๑๙ นายประสิทธิ์  วงศมาก 

 ๒๐ นายประหยัด  ปญญาแฝง 

 ๒๑ นายปญญา  สารวงษ 
 ๒๒ นายพิเชษฐ  หมื่นศรี 
 ๒๓ นายมังกร  เชาวรรณ 

 ๒๔ นายฤทธิ์  ทับทิม 

 ๒๕ นายลมูล  หมื่นคํา 
 ๒๖ นายวิเชียร  เปยมแกว 

 ๒๗ นายวิทยา  เพียรสม 

 ๒๘ นายวิทวัส  จันทรแสง 

 ๒๙ นายวิรัตน  ชุมนุม 

 ๓๐ นายวีระศักดิ์  จําปาขาว 

 ๓๑ นายสมจิต  เสวาฤทธิ์ 
 ๓๒ นายสมบูรณ  โฉมงาม 

 ๓๓ นายสมศักดิ์  ความคุนเคย 

 ๓๔ นายสมศักดิ์  ปานสีสด 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕ นายสังคม  สุขเวชกิจ 
 ๓๖ นายสัมฤทธิ์  หงษาวงศ 
 ๓๗ นายสําเริง  ทองหนู 
 ๓๘ นายสุรพันธ  ถนอมสัตย 
 ๓๙ นายแสงชัย  แสงงาม 
 ๔๐ นายแสวง  ภูกองสังข 
 ๔๑ นายอนุชา  ชมดง 
 ๔๒ นายอภินันท  หิรัญวดี 
 ๔๓ นายอําไพ  ภูภิรมย 
 ๔๔ นายอุดม  ภูแซมแสง 
 ๔๕ นางคนึงนิจ  สรณะ 

 ๔๖ นางบุญเกิด  จรัสโภคา 
 ๔๗ นางสาวบุญเตือน  ชมดง 
 ๔๘ นางผองศรี  ถาวรกาญจน 
 ๔๙ นางยุบล  พลัดเกตุ 
 ๕๐ นางลําดวน  ภาโสภะ 
 ๕๑ นางสาววรรษา  ทับทิม 
 ๕๒ นางวันเพ็ญ  ซอนกลิ่น 
 ๕๓ นางวิลาวัณย  สูศิริ 
 ๕๔ นางสุรวรรณ  ประชากิตติกุล 
 ๕๕ นางสุรินทร  ดวงแกว 
 ๕๖ นางอญัชลี  ประเสริฐผล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 
 ๑ นายจําลอง  เทียนสม 
 ๒ นายเจริญศักดิ์  ธรรมบํารุง 
 ๓ นายธีรชัย  แสงน้ํารัก 
 ๔ นายพงษพุทธ  อยูวัฒนา 
 ๕ นายมงคล  น้ําดอกไม 
 ๖ นายรัศมี  โคตรโยธา 
 ๗ นายวีระชัย  ปานมะเริง 
 ๘ นายวีระพงษ  พูลเมือง 

 ๙ นายสมศักดิ์  ฉายสุวรรณ 
 ๑๐ นายสมสวน  ทองดีนอก 
 ๑๑ นายสวาท  ใจรัตน 
 ๑๒ นายสุตรี  นะสอน 
 ๑๓ นางกชกร  บัตรวิเศษ 
 ๑๔ นางระเบียบ  ศิลปไชย 
 ๑๕ นางสาวสมทรง  สมศิลา 

กรมสงเสริมการเกษตร 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายจําป  มาตราช 
 ๒ นายเจริญ  ประเสริฐ 
 ๓ นายชูชาติ  สุคนธผอง 
 ๔ นายโชติ  เจริญเกษร 
 ๕ นายณรงค  พงษบุปผา 

 ๖ นายณัฐพล  เฮงชัยโย 
 ๗ นายประทีป  คุยเสด็จ 
 ๘ นายประยูร  กองพนาไพร 
 ๙ นายเมธิน  ชัยชนะวงศ 
 ๑๐ นายยงยุทธ  กลอมแกว 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑ นายวิสิทธิ์  ศรีรักษา 
 ๑๒ นายสมหวัง  เกิดทอง 
 ๑๓ นายสุทัศน  ญวนมี 

 ๑๔ นายสุนทร  ตรีเพชร 
 ๑๕ นายแสวง  ดีชาติ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย) 
 ๑ นายเชาว  จีนหมวกดํา 
 ๒ นายธนกฤต  สิทธิกัน 
 ๓ นายบุญสง  เรืองมา 
 ๔ นายปรีชา  พลอยสมบุญ 

 ๕ นายอนุสิทธิ์  ถาวรพันธ 
 ๖ นายอาคม  บัวมาก 
 ๗ นางสาววัชรี  ถิรประภัสสร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 
 ๑ นายเจริญ  รักราวี 
 ๒ นายชัชชัย  คงกะพันธ 
 ๓ นายนพดล  พลเต้ียม 
 ๔ นายประกอบ  ทองเปยม 

 ๕ นายพยัพ  สินสวาท 
 ๖ นางสาวณิชกานต  ชมภู 
 ๗ นางสาวดาวลอม  ปญญะ 

กรมสงเสริมสหกรณ 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายเกษม  รอดปาน 
 ๒ นายเชิดชาย  ทองแท 

 ๓ นายสุนันท  พลอาจ 
 ๔ นายสุพจน  รุงคณาวุฒิ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙  ราย) 
 ๑ นายโกศัย  มนัสศิลานนท 
 ๒ นายจเร  แสงเงิน 
 ๓ นายนิพล  เฉวงราษฎร 
 ๔ นายสมพร  ธนาวุฒิกูร 
 ๕ นายอัษฎางค  เอี่ยมยัง 
 ๖ นางจันทรทรา  ขาวเผือก 
 ๗ นางจินตนา  บุญทับโถม 
 ๘ นางเฉลาลักษณ  บัวเข็ม 
 ๙ นางชุติมา  สังขแกว 
 ๑๐ นางนพมาส  ปุมพิมาย 

 ๑๑ นางพจนีย  สําเนียงเพราะ 
 ๑๒ นางเพ็ญลักษณ  ถมยาพิทักษ 
 ๑๓ นางภรทิพย  ผลาภรณ 
 ๑๔ นางลดา  สุขประเสริฐ 
 ๑๕ นางละไม  มะโนคํา 
 ๑๖ นางวารี  ชัยฤกษ 
 ๑๗ นางสาคร  สุขกา 
 ๑๘ นางอรัญญา  โคตรโสภา 
 ๑๙ นางอํานวยพร  สอนทุง 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 
 ๑ นายดํารงค  เข็มเพ็ชร 
 ๒ นายประทวน  ศรีทอง 
 ๓ นายไพบูรณ  สินภูมิ 
 ๔ นายมนตรี  บุญสุน 
 ๕ นายสําราญ  นพฤทธิ์ 

 ๖ นางกัณฑิมา  โสมศรี 
 ๗ นางสาวดารัตน  สมรักษ 
 ๘ นางดาเรศ  บัวสุวรรณ 
 ๙ นางมาลี  ศรีชัยตัน 
 ๑๐ นางสุชาดา  รัตนธงชัย 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายคําตั๋น  บุญลอง 
 ๒ นายคําไพ  อภัยแสน 
 ๓ นายเฉลิมยศ  ยุวนบุณย 
 ๔ นายทองคํา  แสงคํา 
 ๕ นายนิคม  อินทนู 
 ๖ นายบรรจบ  แฝงสีคํา 

 ๗ นายเพิ่ม  อิ๊ดแสง 
 ๘ นายวิเชียร  วัฒนไทยสวัสดิ์ 
 ๙ นายสมชาย  เนตรมนต 
 ๑๐ นายสมบัติ  นาคเกษม 
 ๑๑ นายสุวิทย  สาระพจน 
 ๑๒ นางสาววัสพร  อินละมัย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๙  ราย) 
 ๑ นายเกษม  อินทรแปน 
 ๒ นายคง  นามไพร 
 ๓ นายจุลกาล  สุภา 
 ๔ นายเจอร  ชื่นจิตร 
 ๕ นายชัยนรินทร  มากสุข 
 ๖ นายนคร  ริจนา 
 ๗ นายนพดล  บุญชาญ 
 ๘ นายเนตร  อายุวัฒน 
 ๙ นายบุญศรี  สุนะวงศ 
 ๑๐ นายประจักษ  เที่ยงตรง 
 ๑๑ นายพรหมโชต ิ บุญเกตุ 

 ๑๒ นายไพฑูรย  เรียนเกิด 
 ๑๓ นายมงคล  วงหลวง 
 ๑๔ นายวันชัย  ครุฑรอด 
 ๑๕ นายวิเชียร  โสภา 
 ๑๖ นายวิทยา  ตรีเหรา 
 ๑๗ นายวิรัตน  เพ็ชรรักษ 
 ๑๘ นายวีรพันธ  จันทรเพ็ญ 
 ๑๙ นายวีระ  นาคแจง 
 ๒๐ นายวีระพงษ  พิมพิลา 
 ๒๑ นายสมเกียรติ  แตงกลิ่น 
 ๒๒ นายสวัสดิ์  ชุมเมือง 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓ นายสุทัศ  นวมออน 
 ๒๔ นายสุธา  ปากวิเศษ 
 ๒๕ นายสุรสิทธิ์  พันธพานิช 
 ๒๖ นายอารีย  พันธพานิช 

 ๒๗ นายอํานวย  แจมศิลา 
 ๒๘ นายเอกชัย  นุนคง 
 ๒๙ นายเอนก  นุมนาค 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย) 
 ๑ นายเกรียงศักดิ์  วรพันธ 
 ๒ นายคําแพง  สุโพธิ์ 
 ๓ นายเฉลิมพล  สิทธิรังษีนภา 
 ๔ นายทรัพยสินธิ  ขันติสีลวา 
 ๕ นายนที  ทานกเอี้ยง 
 ๖ นายไวยวุฒิ  สุทธาใจ 
 ๗ นายสอาด  เอี่ยมวิไลย 

 ๘ นายสัมพันธ  สวางงาม 
 ๙ นางจริญญา  แกวเคน 
 ๑๐ นางสุมาลี  สิทธิวงศ 
 ๑๑ นางอรอุมา  ชวยสง 
 ๑๒ นางสาวอรุณี  เจะอุบง 
 ๑๓ นางสาวอุษา  สาสนัส 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖  ราย) 
 ๑ นายกําจร  อารมณชื่น 
 ๒ นายโกศล  สนรอย 
 ๓ นายขจรศักดิ์  สายสังข 
 ๔ นายจรูญ  สุขศรี 
 ๕ นายจินดา  จีวิระ 
 ๖ นายชัดชัย  พรรษวุฒิ 
 ๗ นายถวิล  หลักวิโรจน 
 ๘ นายเผชิญ  นันปอ 

 ๙ นายพิชัย  สมานมิตร 
 ๑๐ นายมนตรี  พวงทอง 
 ๑๑ นายมนตสิทธิ์  เพ็งพวง 
 ๑๒ นายศิริศักดิ์  พรมกุดตุม 
 ๑๓ นายสวัสดิ์  เกิดศิริ 
 ๑๔ นายสุรชัย  แกวหอด 
 ๑๕ นางสาวดวงกมล  รัตนะวิศ 
 ๑๖ นางปราณี  เคารพ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายกอบชัย  ชูพันธ 
 ๒ นายประดิษฐ  เวชประสิทธิ์ 
 ๓ นายวิชิต  จิตตใส 

 ๔ นายวิฑูร  ย้ิมหมวก 
 ๕ นางทัศนีย  เอกเจริญชัย 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายบุญฉันท  ปนเจริญ  ๒ นายสายัน  พูลศรีสวัสดิ์ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๖  ราย) 
 ๑ นายณรงคชัย  เตโชจิรสันติ 
 ๒ นายทองสุข  แยมวันเพ็ง 
 ๓ นายประเสริฐ  จันทรเพ็ญ 
 ๔ นายมานะ  ย้ิมแยม 
 ๕ นายวิฑูรย  วุฒิ 
 ๖ นายวินัย  มีหวาง 
 ๗ นายวิวัฒน  มหาวัน 
 ๘ นายอรรถพงศ  วงษพระจันทร 

 ๙ นางทิพยโสภี  ค้ําจุน 
 ๑๐ นางธันยา  อายุปน 
 ๑๑ นางสาวนงลักษณ  ขวัญบัว 
 ๑๒ นางนวลศรี  วิเศษแกว 
 ๑๓ นางสาวนันทนา  จอกถาวร 
 ๑๔ นางพรทิพย  แพงสุภา 
 ๑๕ นางวรรณี  ไชยละมุน 
 ๑๖ นางวิมล  ขุนทอง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 
 ๑ นายกมล  มหิทธิเดช 
 ๒ นายเข็มพร  ศรีสวัสดิ์ 
 ๓ นายเฉลิมพล  มาพุทธ 
 ๔ นายทศพล  ขามชาติ 
 ๕ นายศักดา  ทิมอรรถ 

 ๖ นายศุภกิจ  อุดมทรัพย 
 ๗ นายสุรกิจ  สกุณา 
 ๘ นางสาวเตือนตา  เชี่ยวชาญ 
 ๙ นางมาลัย  แกวกลาง 
 ๑๐ นางสาวเสาวลักษณ  ต้ังไพจิตร 

กรมการขาว 
เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๖  ราย) 

 ๑ นายชูชาติ  ธงชัย 
 ๒ นายเชิดชัย  แหลยัง 
 ๓ นายณรงค  ศรีวงศแสง 
 ๔ นายตึล  เรืองฉาย 
 ๕ นายนุกูล  อยูกรุง 
 ๖ นายประยูรศักดิ์  ศิริบุตร 
 ๗ นายพงศกร  แกวจอหอ 
 ๘ นายพยุงศักดิ์  อนุศรี 

 ๙ นายเพ็ชร  พุทธิมา 
 ๑๐ นายมณเฑียร  ลายทอง 
 ๑๑ นายเมธินทร  โคตะโน 
 ๑๒ นายรุง  อินเต 
 ๑๓ นายวิชัย  ขุนทอง 
 ๑๔ นายวิระ  พุทธรักษา 
 ๑๕ นายสพรั่ง  แกวสงา 
 ๑๖ นายสมชาย  ขําบางมวง 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๗ นายสมชาย  ชัยขวัญ 
 ๑๘ นายสมศักดิ์  พรมทอง 
 ๑๙ นายสุชาติ  แกวศรี 
 ๒๐ นายหิรัญย  โคตรคํา 
 ๒๑ นายอัครเดช  นาคสวัสดิ์ 

 ๒๒ นายอานันต  ศรัทธารัตนกุล 
 ๒๓ นางฉลอง  ดวงภักดี 
 ๒๔ นางศรีนวล  นอยปลูก 
 ๒๕ นางอารี  หงษรัตน 
 ๒๖ นางอุไรรัตน  สุวัฒนกิจ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 
 ๑ นายเฉลิม  ณ  รังษร 
 ๒ นายเชา  สําราญพิทักษ 
 ๓ นายดอน  ไชยมงคล 
 ๔ นายถนอม  ผดากาล 
 ๕ นายประจักร  ชื่นหมื่นไว 
 ๖ นายประจักษ  แจงสวาง 
 ๗ นายประวิทย  พวงนาม 
 ๘ นายพิสูจน  วรรณุปถัมภ 

 ๙ นายรักชาติ  ออนกลา 
 ๑๐ นายสมชาย  กลิ่นวชิัย 
 ๑๑ นายอานนท  สันติพงษไพบูลย 
 ๑๒ นางพัชรี  ทับฤทธิ์ 
 ๑๓ นางลัทธพร  มูประสิทธิ์ 
 ๑๔ นางวสุกาญจน  หล่ําวังชวย 
 ๑๕ นางสุพัฒน  กัณฑะเจตน 

กระทรวงคมนาคม 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายทรงพล  กังวาลยวงษ 
 ๒ นางกาญจนา  ตันวรัตน 

 ๓ นางสาวศรีสอางค  มาประเสริฐ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายไพรัตน  เห็นสวาง 
 ๒ นายเอกลักษณ  พยัฆษา 

 ๓ นางสาวศรีวิไล  รอดพรอม 

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายวรพจน  ภูมณี 
 ๒ นายสมพงษ  เกตุหอม 

 ๓ นายสุรพล  ธนะมั่น 
 ๔ นางพูนสุข  นาวิกาญจนะ 


