
 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  และผูสูงอาย ุ

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายสนิท  จําปาทอง 

 ๒ นายสุปรีชา  กุลประเดิม 

 ๓ นางสาวนริสา  ครุฑสา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานรัฐมนตรี 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายพรเทพ  ดีวี  ๒ นายวัลลภ  สังขสวน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางชุติมา  ษรสุวรรณ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ พันจาอากาศเอก  จิรวัชร  สังขสุวรรณ 

 ๒ นายเฉลิม  ศรีครุธงาม 

 ๓ นายพันธ  เสพวิสุทธิ์ 

 ๔ นายลือชัย  ย้ิมพงษ 

 ๕ นายสนธยา  เชษฐา 

 ๖ นายสมศักดิ์  นวมใจดี 

 ๗ นายสําราญ  สวนมะลิ 

 ๘ นายสุรพงษ  ลิ้มประไพ 

 ๙ นางกัลยา  บัวหลวง 

 ๑๐ นางเพญ็พรรณ  จันทรขอนแกน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายจอย  อยูมั่น 

 ๒ รอยเอก  นพพร  พันธุเพ็ง 

 ๓ รอยเอก  พิทักษสันติกุล  มงคลศิริ 

 ๔ พันตรี  พิสันต  แกวกลม 

 ๕ นายสมเพช  อินทพัฒน 

 ๖ นายเสวก  ทับแสนทบ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ พันจาอากาศเอก  กนก  ไชยเวียง 

 ๒ พันจาอากาศเอก  ฉลาด  วิธุรัตน 

 ๓ รอยเอก  ชัยรัชต  ปทอง 

 ๔ จาสิบเอก  ชูชาติ  มงคล 

 ๕ นายณรงค  ซาซุม 

 ๖ นายธนพงษ  พรมพวง 



 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗ พันจาอากาศเอก  ธนภัทร  ชัยวิรักษ 

 ๘ นายประภาส  วงษนอก 

 ๙ นายประสาร  ฟุงเพื่อง 

 ๑๐ พันจาอากาศเอก  ประเสริฐ  รัตนแสง 

 ๑๑ รอยเอก  ปรีชา  กองอินทร 

 ๑๒ นาวาอากาศเอก  ปรีดา  พ่ึงผล 

 ๑๓ นายพิจิตร  มณีสาย 

 ๑๔ นายเพิ่ม  ภูครองทอง 

 ๑๕ พันจาเอก  ภัทรกร  โฮเตกิ้ม 

 ๑๖ รอยเอก  มนต  สุทัศน  ณ  อยุธยา 

 ๑๗ พันจาอากาศเอก  ยอดชาย  พลอยหิน 

 ๑๘ รอยเอก  วารสาร  มูลขํา 

 ๑๙ นายวิคิด  มูลมั่น 

 ๒๐ นายวิรัช  อินนอก 

 ๒๑ รอยเอก  วิโรจน  ราษฎรเจริญ 

 ๒๒ พันตรี  วีระพันธุ  ผลสมบูรณ 

 ๒๓ นายสถาพรรณ  บุญอํารุง 

 ๒๔ นายสมพงษ  ชุมโคกสูง 

 ๒๕ นายสมพร  ย่ิงจอหอ 

 ๒๖ นายสมศักดิ์  นาชัยรัตน 

 ๒๗ นายสุรชัย  คุณลาน 

 ๒๘ นายเสนาะ  มโนดุลย 

 ๒๙ รอยเอก  อดิเทพ  พรหมโยธิน 

 ๓๐ นายอรุณ  นามสีฐาน 

 ๓๑ นางจินตนา  อึ้งตระกูล 

 ๓๒ นางสาวนฤมล  ศรีรัตน 

 ๓๓ นางนันทนา  สาทิพยจันทร 

 ๓๔ นางสาวศรญัญา  คุณกิตติ 

 ๓๕ นางศรีเพ็ญ  พรหมมาศ 

 ๓๖ นางสาวสุรียพร  ถิระวรรณธร 

 ๓๗ นางอาลักษณ  วงศตลาดขวัญ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายชูชาติ  ไผแผน 

 ๒ นายประดิษฐ  เสียงล้ํา 

 ๓ นายพินิจ  ดวงสุภา 

 ๔ นายภูมินทร  กอนแกว 

 ๕ นายวรวุฒิ  สุโนภักดิ์ 

 ๖ นายวิทยา  อัครสาร 

 ๗ นายสุเทพ  ฉินตระกาล 

 ๘ นายอํานาจ  คัญทับ 

 ๙ นางสาวคําปอง  อโนดาษ 

 ๑๐ นางเจนจิรา  มมีานะ 

 ๑๑ นางดวงรัก  สุธาธรรม 

 ๑๒ นางปานทิพย  ชลสินธ 

 ๑๓ นางสุทิศา  เหรียญไกร 

 ๑๔ นางสาวอรัญญา  ใยโฉม 

 ๑๕ นางอุไรวรรณ  ผลเจริญ 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

กรมชลประทาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๕๒  ราย) 

 ๑ นายกมล  เกตุแกว 

 ๒ นายกมล  หมีนาค 

 ๓ นายกาหลง  เฉลิมสุข 

 ๔ นายกิติศักดิ์  ทองคํา 

 ๕ นายกุลวุฒิ  คลายกล่ํา 

 ๖ นายกูเกียรติ  สกุลดี 

 ๗ นายเกรียงศักดิ์  พลอยมี 

 ๘ นายเกษม  พลศรี 

 ๙ นายเกษม  สุดสุภาพ 

 ๑๐ นายโกมล  พุมเรือง 

 ๑๑ นายครองศักดิ์  จํานงกิจ 

 ๑๒ นายคําปม  หมีทอง 

 ๑๓ นายจรัญ  สมหวังดี 

 ๑๔ นายจเร  ลาโภ 

 ๑๕ นายจันทรต๊ิบ  อุเทน 

 ๑๖ นายจําลอง  สุริวงษ 

 ๑๗ นายจิรทีปต  กุฎีเขต 

 ๑๘ นายจุมพล  วงษสุภาพ 

 ๑๙ นายชยันต  เสรีศักดิ์ 

 ๒๐ นายชูชัย  นุมนอย 

 ๒๑ นายชูศักดิ์  สมานวงศ 

 ๒๒ นายเชาว  ทองขยัน 

 ๒๓ นายณรงค  กลั่นน้ําทิพย 

 ๒๔ นายณรงค  อานนาค 

 ๒๕ นายดํารงค  เฉลิมศรี 

 ๒๖ นายดิเรก  หัวรักกิจ 

 ๒๗ นายดุสิต  กระโหมวงค 

 ๒๘ นายแดนชัย  ปราระบับ 

 ๒๙ นายถวิล  สุจรูญ 

 ๓๐ นายถวิล  เสือขาว 

 ๓๑ นายถาวร  พุทธิสมสถิตย 

 ๓๒ นายถิรัฐ  ภูเนติ 

 ๓๓ นายทนงศักดิ์  กณวรรธน 

 ๓๔ นายทบ  มั่นคง 

 ๓๕ นายทวีป  คลายบัวผัน 

 ๓๖ นายทองแถม  อินคํา 

 ๓๗ นายทองมาก  เชื้อฮอ 

 ๓๘ นายทองสุข  เมฆชาง 

 ๓๙ นายธงชัย  เจริญสงค 

 ๔๐ นายธนกฤต  ชวยชาติ 

 ๔๑ นายธนพรรณ  สิงหทอง 

 ๔๒ นายธนิก  ชัยชนะ 

 ๔๓ นายธวัช  ลาภหลาย 

 ๔๔ นายธวัชชัย  เปรมปรีดา 

 ๔๕ นายธวัชชัย  วงษพระจันทร 

 ๔๖ นายธีระชัย  ชวงฉ่ํา 

 ๔๗ นายนพ  นิลนอย 

 ๔๘ นายนพพร  สุขพญา 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๙ นายนิรันดร  ณ  ลําปาง 

 ๕๐ นายนิวัฒน  สวัสดิ์งาม 

 ๕๑ นายนิวัฒน  สีวินทา 

 ๕๒ นายบรรจง  บุบผา 

 ๕๓ นายบรรเทา  นีซัง 

 ๕๔ นายบัณฑิต  ปอมสุวรรณ 

 ๕๕ นายบุญจันทร  กระตาย 

 ๕๖ นายบุญชวย  บุญรอด 

 ๕๗ นายบุญชู  จันทรเพ็ชร 

 ๕๘ นายบุญทัน  สิทธิวงษา 

 ๕๙ นายบุญยงค  ปอมเชื้อ 

 ๖๐ นายบุญรอด  สุขลาภ 

 ๖๑ นายบุญเรือน  ไลภาพ 

 ๖๒ นายบุญลือ  มิสดีย 

 ๖๓ นายบุญเลิศ  ทัพพันธุ 

 ๖๔ นายบุญเลิศ  ผาสุขศรี 

 ๖๕ นายบุญเลื่อน  โปะสุวรรณ 

 ๖๖ นายบุญศรี  แกวหลา 

 ๖๗ นายบุญเศียร  ทองใส 

 ๖๘ นายบุญสง  คนลํา 

 ๖๙ นายบุญสง  วงษทอง 

 ๗๐ นายบุญเสริม  ชาติไทย 

 ๗๑ นายบุญเฮียง  ไชยดิษฐ 

 ๗๒ นายเบนซิน  จองสี 

 ๗๓ นายปฏิวัติ  ไพเราะ 

 ๗๔ นายประกอบ  สุขโต 

 ๗๕ นายประจบ  มาสคีรีวงษ 

 ๗๖ นายประจวบ  กุลทอง 

 ๗๗ นายประชีพ  ประสพแกว 

 ๗๘ นายประพัฒน  อาจปรุ 

 ๗๙ นายประพาส  เพชรพูล 

 ๘๐ นายประยง  ทิวาวงศ 

 ๘๑ นายประยุทธ  ประเสริฐแพทย 

 ๘๒ นายประยูร  หนูสุด 

 ๘๓ นายประเศียร  ศิลมีสัตย 

 ๘๔ นายประสงค  เนาวสัยศรี 

 ๘๕ นายประสาท  บุญโนนแต 

 ๘๖ นายประสิทธิ์  เฉลี่ยกลาง 

 ๘๗ นายประสิทธิ์  ศรีทองจันทร 

 ๘๘ นายประเสริฐ  เสนะแสง 

 ๘๙ นายประเสริม  จันทรภิรมย 

 ๙๐ นายปญญา  บุญเลิศ 

 ๙๑ นายผดุง  สินประเสริฐ 

 ๙๒ นายเผน  มีดวง 

 ๙๓ นายเผิน  อินทพุทธ 

 ๙๔ นายพงษศักดิ์  จันทรหอม 

 ๙๕ นายพงษสันต  อรรถเนตร 

 ๙๖ นายพยนต  สิงหโต 

 ๙๗ นายพยอม  ลือประเสริฐ 

 ๙๘ นายพร  ศรีกรด 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๙ นายพรวิชัย  ภาโนมัย 

 ๑๐๐ นายพิชิต  พูลเจริญ 

 ๑๐๑ นายพิบูลย  คําชุบ 

 ๑๐๒ นายพิบูลย  อองคํา 

 ๑๐๓ นายพิพัทธ  ศรียา 

 ๑๐๔ นายพูนศักดิ์  พงษสนาม 

 ๑๐๕ นายเพิ่ม  จันทรสุคนธ 

 ๑๐๖ นายไพบูลย  ศรีอินทร 

 ๑๐๗ นายไพรี  จันทะนิตย 

 ๑๐๘ นายไพโรจน  เงินมศีรี 

 ๑๐๙ นายไพโรจน  ชมสวัสดิ์ 

 ๑๑๐ นายภูษิต  ทองเอี่ยม 

 ๑๑๑ นายมณเฑียร  ศรีนาค 

 ๑๑๒ นายมนตรี  บุญสง 

 ๑๑๓ นายมนัส  ชัยแสง 

 ๑๑๔ นายมนัส  สินโพธิ์ 

 ๑๑๕ นายมานพ  พิณทรัพย 

 ๑๑๖ นายรส  ภวภูตานนท 

 ๑๑๗ นายระดับ  ฟกดี 

 ๑๑๘ นายระโยง  ชาติขุนทด 

 ๑๑๙ นายรุงโรจน  ชมเชย 

 ๑๒๐ นายรุงโรจน  บุญรังษี 

 ๑๒๑ นายละออ  พุทธิฤทธิ์ 

 ๑๒๒ นายลําพูน  เรียนจันทร 

 ๑๒๓ นายเล็ก  เอียดแกว 

 ๑๒๔ นายวัชรา  เจกจันทึก 

 ๑๒๕ นายวันชัย  ลําภาษี 

 ๑๒๖ นายวันชัย  หอมชื่น 

 ๑๒๗ นายวิชัย  กิจรักษ 

 ๑๒๘ นายวิชัย  ทองเริ่ม 

 ๑๒๙ นายวิชัย  วิบูลมงคล 

 ๑๓๐ นายวิชัย  แสงใย 

 ๑๓๑ นายวินัย  ดัดแวว 

 ๑๓๒ นายวินัย  นานวม 

 ๑๓๓ นายวินัย  พันธหงษ 

 ๑๓๔ นายวินัย  สินสืบผล 

 ๑๓๕ นายวินิจ  โสมรักษ 

 ๑๓๖ นายวิรัช  คงเกิด 

 ๑๓๗ นายวิรัตน  ขาวรุงเรือง 

 ๑๓๘ นายวิรัตน  ศรีปาน 

 ๑๓๙ นายวิโรจน  ลําแพน 

 ๑๔๐ นายวิศูรย  ระนําไทยสงฆ 

 ๑๔๑ นายวิสุทธิ์  แกวพิบูลย 

 ๑๔๒ นายวีระศักดิ์  แสงวงษ 

 ๑๔๓ นายศิริชัย  ฉ่ําตากอง 

 ๑๔๔ นายศิริศักดิ์  ชุมมี 

 ๑๔๕ นายศุภชัย  คิดฉลาด 

 ๑๔๖ นายศุภากร  ขาวหิรัญ 

 ๑๔๗ นายสงวน  สมจิตร 

 ๑๔๘ นายสถาพร  ภูพุกก 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๔๙ นายสถิตย  คิดอยู 

 ๑๕๐ นายสนอง  บัวทอง 

 ๑๕๑ นายสนั่น  กองแกว 

 ๑๕๒ นายสนิท  แสงปาน 

 ๑๕๓ นายสมเกียรติ  เกตุจํานงค 

 ๑๕๔ นายสมเกียรติ  สวัสดี 

 ๑๕๕ นายสมจิตร  แกวเผือก 

 ๑๕๖ นายสมใจ  ชัยพืช 

 ๑๕๗ นายสมชาย  อยูถาวร 

 ๑๕๘ นายสมเดช  ไชยยา 

 ๑๕๙ นายสมนึก  กระแจม 

 ๑๖๐ นายสมบติั  ศิริคํา 

 ๑๖๑ นายสมบูรณ  ธุวสินธุ 

 ๑๖๒ นายสมบูรณ  พรมมิตร 

 ๑๖๓ นายสมบูรณ  พรอโนทัย 

 ๑๖๔ นายสมปอง  ฟกแฟง 

 ๑๖๕ นายสมพงษ  ศรีวิจารณ 

 ๑๖๖ นายสมยศ  ตราชู 

 ๑๖๗ นายสมสมัย  ยาทองไชย 

 ๑๖๘ นายสมหมาย  แถบทอง 

 ๑๖๙ นายสมาน  เรืองเดช 

 ๑๗๐ นายสอย  เฟองฟู 

 ๑๗๑ นายสังเวย  อินพลับ 

 ๑๗๒ นายสังเวียน  แสงจันทร 

 ๑๗๓ นายสัญญา  อุบลจง 

 ๑๗๔ นายสัมพันธ  ดันทรง 

 ๑๗๕ นายสา  นนทศิริ 

 ๑๗๖ นายสามารถ  แซดาน 

 ๑๗๗ นายสําราญ  ทาวัง 

 ๑๗๘ นายสําราญ  อมรสังข 

 ๑๗๙ นายสิงหา  รมแกว 

 ๑๘๐ นายสิงห  ฤทธิมนต 

 ๑๘๑ นายสุชิน  นิลสนธิ 

 ๑๘๒ นายสุดใจ  วงษเนียม 

 ๑๘๓ นายสุทธิพงษ  แกวพงษ 

 ๑๘๔ นายสุทธิศักดิ์  คงขํา 

 ๑๘๕ นายสุทธิศักดิ์  อยูแสนสุข 

 ๑๘๖ นายสุทัศน  ปญญาดี 

 ๑๘๗ นายสุทิน  หวานแกว 

 ๑๘๘ นายสุเทพ  นาคินทร 

 ๑๘๙ นายสุนทร  วรผล 

 ๑๙๐ นายสุบรรณ  ชีรัมย 

 ๑๙๑ นายสุบิน  พรหมรักษ 

 ๑๙๒ นายสุพรรณ  พัฒจันทร 

 ๑๙๓ นายสุเพียร  กลีบเพชร 

 ๑๙๔ นายสุรชาญ  แดงขนิษฐ 

 ๑๙๕ นายสุรศักดิ์  ผองเผือก 

 ๑๙๖ นายสุรินทร  อินทรเงิน 

 ๑๙๗ นายเสนห  ทองคํา 

 ๑๙๘ นายเสมอ  คายาดี 

 ๑๙๙ นายเสริฐ  กุดแกลง 

 ๒๐๐ นายหลวน  นพเกา 
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 ๒๐๑ นายหอมหวน  หวานฉ่ํา 

 ๒๐๒ นายแหวน  ทอนสระนอย 

 ๒๐๓ นายอดุลย  จรทะผา 

 ๒๐๔ นายอนันต  ประมวงทอง 

 ๒๐๕ นายอมร  มณีสาร 

 ๒๐๖ นายอํานวย  บุญญะไพบูรณ 

 ๒๐๗ นายอํานวย  สิทธิโชค 

 ๒๐๘ นายอําไพ  มวงศรี 

 ๒๐๙ นายอุดม  จันภิรมย 

 ๒๑๐ นายอุดม  อินบุญญา 

 ๒๑๑ นายอุทัด  วารีนาค 

 ๒๑๒ นางกรรณิกา  ไชยศิริ 

 ๒๑๓ นางสาวจารุวรรณ  คีรีลักษณ 

 ๒๑๔ นางจํานงค  นกเทศ 

 ๒๑๕ นางจินตนา  แกวเนิน 

 ๒๑๖ นางจุฑามาศ  พุมอิ่ม 

 ๒๑๗ นางชนิกานต  พันธุทรัพย 

 ๒๑๘ นางทัศนีย  คงแกวขาว 

 ๒๑๙ นางทัศนีย  โสดามรรค 

 ๒๒๐ นางธารีรัตน  มูลวงษ 

 ๒๒๑ นางนพรัตน  สวัสดี 

 ๒๒๒ นางนภัสสร  ภูศรี 

 ๒๒๓ นางนภาพร  พจนะศิลป 

 ๒๒๔ นางนวลอนงค  ยังสุข 

 ๒๒๕ นางบุญตา  เกตุจํานงค 

 ๒๒๖ นางเบญจมาศ  ธนพงศพิพัฒน 

 ๒๒๗ นางประทุมพร  อินทรประดิษฐ 

 ๒๒๘ นางปริศนา  รัตนะรัต 

 ๒๒๙ นางปรียาภา  เมืองศิริ 

 ๒๓๐ นางพรธิภา  บุญนนท 

 ๒๓๑ นางสาวพาณี  ใหมสุวรรณ 

 ๒๓๒ นางพิชญา  สนธยานนท 

 ๒๓๓ นางพมิพรรณ  สุบรรณเกตุ 

 ๒๓๔ นางมณฑาวดี  วารีรัตน 

 ๒๓๕ นางมณี  ศิลปวิจารณ 

 ๒๓๖ นางสาวมาลี  ใจดี 

 ๒๓๗ นางยุวดี  คงขํา 

 ๒๓๘ นางเยาวภา  นวมดี 

 ๒๓๙ นางรัตนาภรณ  ดิษฐวิบูลย 

 ๒๔๐ นางสาวไลลาภา  พรประไภย 

 ๒๔๑ นางวัจณา  อุมบางตลาด 

 ๒๔๒ นางวัชรี  ธีระชีพ 

 ๒๔๓ นางวาสนา  ทองกร 

 ๒๔๔ นางวิภาวรรณ  ระวัง 

 ๒๔๕ นางศิริลักษณ  ทิมประเทือง 

 ๒๔๖ นางสมจิต  ปรางคใหม 

 ๒๔๗ นางสมมารถ  เข็มนาค 

 ๒๔๘ นางสายพิน  สังขเฉย 

 ๒๔๙ นางสุกานดา  เริงเกษตรกิจ 

 ๒๕๐ นางสาวสุธีรา  แสนสวาท 

 ๒๕๑ นางสุมาลี  เดชเสถียร 

 ๒๕๒ นางสุวิมล  แกวแดง 
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จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๗๘  ราย) 

 ๑ นายกมล  จําเริญกิจ 

 ๒ นายกมล  บุญมาทัน 

 ๓ นายกาวิน  ปนกอง 

 ๔ นายกิตติ์โภคิน  ชัยศิรินิธิโชติ 

 ๕ นายกิตินันท  แสดใหม 

 ๖ นายเกรียงศักดิ์  พืชพันธุ 

 ๗ นายเกษม  ไชยรัตน 

 ๘ นายเกษมสันต  กลัสลวิภาค 

 ๙ นายเกียรติกร  อิ่มทองสุข 

 ๑๐ นายโกศล  ขานหินตั้ง 

 ๑๑ นายไกรวุฒิ  ธีรพงศวิษณุพร 

 ๑๒ นายเข็มพร  ภูมีศรี 

 ๑๓ นายคนึง  ธาดาสุรเวทย 

 ๑๔ นายคนึง  เนื้อนิ่ม 

 ๑๕ นายคําพันธุ  ภูขีด 

 ๑๖ นายจรัญ  รอดสูงเนิน 

 ๑๗ นายจรินทร  ปจฉิมกานตง 

 ๑๘ นายจเร  บุบผา 

 ๑๙ นายจันทร  พุฒเทศ 

 ๒๐ นายจันทรแสง  บุญตัน 

 ๒๑ นายจําเนียร  จันทรกรี 

 ๒๒ นายจําเริญ  เสารสูง 

 ๒๓ นายจําลอง  สุขคุม 

 ๒๔ นายจินดา  แสนพรม 

 ๒๕ นายจิระวุฒิฑ  เขียนนอก 

 ๒๖ นายจีระพงศ  บัวอยู 

 ๒๗ นายเจริญ  ทิตยพุด 

 ๒๘ นายเจริญ  วงคเจริญ 

 ๒๙ นายเจิม  ชางคิด 

 ๓๐ นายฉลวย  ทองยอย 

 ๓๑ นายฉลองชัย  กาญจนาคม 

 ๓๒ นายเฉลา  บุญอุดหนุน 

 ๓๓ นายเฉลิม  เทียวบรรเทิง 

 ๓๔ นายเฉลิม  อินทรวงษ 

 ๓๕ นายชวน  สวยสะอาด 

 ๓๖ นายชวลิต  พุมรุงเรือง 

 ๓๗ นายชัยยศ  จิตเทวินลิขิต 

 ๓๘ นายชัยยุทธิ์  พรมแยมใหญ 

 ๓๙ นายชัยรัตน  นิลไสล 

 ๔๐ นายชัยรตัน  เหมือนเพ็ชร 

 ๔๑ นายชัยศักดิ์  ศรีสุข 

 ๔๒ นายชาติชาย  เปรมสวัสดิ์ 

 ๔๓ นายชูเกียรติ  ศุภนคร 

 ๔๔ นายชูชาติ  เกงสาคร 

 ๔๕ นายชูชาติ  มีทองใบ 

 ๔๖ นายเชิด  เรือนทอง 

 ๔๗ นายไชยพร  นอยสมบัติ 

 ๔๘ นายณรงค  สิทธิวงศ 

 ๔๙ นายณรงคชัย  วงศสมุทร 

 ๕๐ นายณัฐพัชร  ศรคีง 
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 ๕๑ นายดนัย  โลณานุรักษ 

 ๕๒ นายดํารงค  วงษเอก 

 ๕๓ นายดํารงศักดิ์  ลากอก 

 ๕๔ นายดิเรก  จิรัตถิติกุล 

 ๕๕ นายดุลยชาติ  ณ  พัทลุง 

 ๕๖ นายเดช  เหมือนกู 

 ๕๗ นายเดชา  ดากลาง 

 ๕๘ นายเด็ด  หาดชัยภูมิ 

 ๕๙ นายเดวิด  โพธิ์ทอง 

 ๖๐ นายแดง  เสาวกุล 

 ๖๑ นายตอพงษ  ไชยสังข 

 ๖๒ นายถวัลย  สุวรรณเจริญ 

 ๖๓ นายถาวร  วิเชียรทอง 

 ๖๔ นายทรงศักดิ์  แสงอรุณ 

 ๖๕ นายทวีป  จันทรเฉลิม 

 ๖๖ นายทศกัณฑ  อาศัย 

 ๖๗ นายทองหยิบ  ปนเหนงเพ็ชร 

 ๖๘ นายทินกร  อุสาหะกานนท 

 ๖๙ นายเทวินทร  ทองทวี 

 ๗๐ นายเที่ยง  สรรพชาง 

 ๗๑ นายโท  ชูมณี 

 ๗๒ นายธนดล  เหรียญทอง 

 ๗๓ นายธนภูมิ  สมดุลยอนุกูล 

 ๗๔ นายธรรมรงค  ปอสงคราม 

 ๗๕ นายธวัชชัย  ทรัพยสิงห 

 ๗๖ นายธวัฒชัย  สุวัฒนวนิช 

 ๗๗ นายธารา  อยูชัย 

 ๗๘ นายธํารงค  ทองประเสริฐ 

 ๗๙ นายธํารงค  บัวรมย 

 ๘๐ นายธีระศักดิ์  ลายบัว 

 ๘๑ นายนที  ศรีทองแท 

 ๘๒ นายนพดล  ศรีวิจิตร 

 ๘๓ นายนพดล  สายัญแกว 

 ๘๔ นายนฤทัย  เพชรสีดํา 

 ๘๕ นายนฤพล  สวัสดี 

 ๘๖ นายนิคม  สิทธี 

 ๘๗ นายนิตย  เพียรธรรม 

 ๘๘ นายนิมิตร  งาคม 

 ๘๙ นายนิวัฒน  เอกเสาว 

 ๙๐ นายนิวัติ  ชะอุมดี 

 ๙๑ นายบดินทร  โตยอด 

 ๙๒ นายบรรเทา  โคตะปญญา 

 ๙๓ นายบรรพต  พลจันทร 

 ๙๔ นายบรรพต  ศรีอุดม 

 ๙๕ นายบัวศรี  พลบุตร 

 ๙๖ นายบาง  พองเสียง 

 ๙๗ นายบุญ  พรมมา 

 ๙๘ นายบุญชอบ  นอมสูงเนิน 

 ๙๙ นายบุญชอบ  ปอมบุบผา 

 ๑๐๐ นายบุญชัด  ทาวโคตร 

 ๑๐๑ นายบุญตา  แกวลา 

 ๑๐๒ นายบุญธรรม  เนตรจินดา 
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 ๑๐๓ นายบุญปน  ชื่นจิตร 

 ๑๐๔ นายบุญมา  พลหินกอง 

 ๑๐๕ นายบุญมี  คงบุงคลา 

 ๑๐๖ นายบุญยืน  ระงับภัย 

 ๑๐๗ นายบุญรอด  รอดปาน 

 ๑๐๘ นายบุญเลิศ  เกิดศรี 

 ๑๐๙ นายบุญเลิศ  แจมแจง 

 ๑๑๐ นายบุญเลิศ  สะโมทาน 

 ๑๑๑ นายบุญเหลือ  ประทุมศรี 

 ๑๑๒ นายปกิต  อารีรอบ 

 ๑๑๓ นายประกิต  ปุรินทราภิบาล 

 ๑๑๔ นายประกิต  สิงหชัย 

 ๑๑๕ นายประคอง  กุญชร 

 ๑๑๖ นายประคอง  เนียมสังข 

 ๑๑๗ นายประจวบ  ปานปน 

 ๑๑๘ นายประจวบ  เลิศเวช 

 ๑๑๙ นายประชุม  เกิดสวัสดิ์ 

 ๑๒๐ นายประเชิญ  ไทยเจริญ 

 ๑๒๑ นายประดิษฐ  บุดดีศรี 

 ๑๒๒ นายประดิษฐ  ตรีศักดิ์ 

 ๑๒๓ นายประดิษฐ  บุญเสถียร 

 ๑๒๔ นายประพันธ  ชมบริสุทธิ์ 

 ๑๒๕ นายประเมิน  ไกรศิริ 

 ๑๒๖ นายประยงค  เถาวหมอ 

 ๑๒๗ นายประยูร  บุญจี้ 

 ๑๒๘ นายประโยชน  กลิ่นขจร 

 ๑๒๙ นายประโยชน  เอี่ยมสอาด 

 ๑๓๐ นายประสงค  แสวงศิลป 

 ๑๓๑ นายประสาร  วงษวิเชียร 

 ๑๓๒ นายประสิทธิ์  แกนเรือง 

 ๑๓๓ นายประสิทธิ์  ชิตาโร 

 ๑๓๔ นายประสิทธิ์  ฝอยโคกสูง 

 ๑๓๕ นายประสิทธิ์  เรืองถิ่น 

 ๑๓๖ นายประสิทธิ์  อุนประเสริฐสุข 

 ๑๓๗ นายประหยัด  ประเสริฐแพทย 

 ๑๓๘ นายปราโมทย  มีกุณ 

 ๑๓๙ นายปญญา  จิตรดา 

 ๑๔๐ นายปญญา  สังวาลย 

 ๑๔๑ นายปาน  เปลงเชิญ 

 ๑๔๒ นายพรทิพย  หนูทวน 

 ๑๔๓ นายพรเทพ  โตออน 

 ๑๔๔ นายพรศักดิ์  ชมภูกุล 

 ๑๔๕ นายพล  ทองแทง 

 ๑๔๖ นายพลรัตน  ปานยืน 

 ๑๔๗ นายพสิษฐ  เชื้อผูดี 

 ๑๔๘ นายพิชิต  ขาวดวง 

 ๑๔๙ นายพินิจ  แจมจันทร 

 ๑๕๐ นายพิเนตร  กลมออน 

 ๑๕๑ นายพิพัฒน  โพธิ์งาม 

 ๑๕๒ นายไพฑูรย  ฉิมภู 

 ๑๕๓ นายไพทูล  กันเที่ยง 

 ๑๕๔ นายไพบูลย  จันทรคํา 
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 ๑๕๕ นายไพรัช  ศรีคช 

 ๑๕๖ นายไพโรจน  คาเจริญ 

 ๑๕๗ นายไพโรจน  หุนหลอ 

 ๑๕๘ นายไพศาล  ทิวาพัฒน 

 ๑๕๙ นายไพศาล  สุนทรวงศ 

 ๑๖๐ นายภาวิธรรม  แชมบุตร 

 ๑๖๑ นายภิญโญ  ทวะชาลี 

 ๑๖๒ นายมงคล  ใจซื่อกุล 

 ๑๖๓ นายมนัส  นาคประสิทธิ์ 

 ๑๖๔ นายมนัส  ศรีเมือง 

 ๑๖๕ นายมนัส  สมอยู 

 ๑๖๖ นายมานพ  ขุดโพธิ์ 

 ๑๖๗ นายมานพ  เชี่ยวธัญญกิจ 

 ๑๖๘ นายมานิตย  รักษา 

 ๑๖๙ นายมาริน  ซุมสวาง 

 ๑๗๐ นายเมธี  แยมบู 

 ๑๗๑ นายยงยุทธ  ชางแรงการ 

 ๑๗๒ นายยวย  บุญพยา 

 ๑๗๓ นายยา  กาเจ 

 ๑๗๔ นายยินดี  แกวมณี 

 ๑๗๕ นายรักเกียรติ  ปนทองคํา 

 ๑๗๖ นายรังสรรค  ศรีประภา 

 ๑๗๗ นายริ้น  ทองจิตต 

 ๑๗๘ นายเรวัต  เจริญกุล 

 ๑๗๙ นายลิขิต  พลเกษตร 

 ๑๘๐ นายวรพจน  อริยานุวัฒน 

 ๑๘๑ นายวสันต  ทดแทนสุข 

 ๑๘๒ นายวัชระ  พิมพา 

 ๑๘๓ นายวัชรินทร  ตุลาธร 

 ๑๘๔ นายวัฒนะ  บางทรัพย 

 ๑๘๕ นายวัฒนะชัย  คําเหลา 

 ๑๘๖ นายวันชัย  เจริญลี 

 ๑๘๗ นายวันชัย  ศรีฐาน 

 ๑๘๘ นายวันชัย  อินปน 

 ๑๘๙ นายวิชัย  จันทรานุสร 

 ๑๙๐ นายวิชัย  โพธิสุวรรณ 

 ๑๙๑ นายวิชา  รอดไพบูลย 

 ๑๙๒ นายวิชิต  คงพูล 

 ๑๙๓ นายวิเชษฐ  นามแสง 

 ๑๙๔ นายวิเชียร  คมเดช 

 ๑๙๕ นายวิเชียร  อนุภาพ 

 ๑๙๖ นายวินัย  คําพล 

 ๑๙๗ นายวินัย  เพ็ญจันทร 

 ๑๙๘ นายวินัย  หวังสุข 

 ๑๙๙ นายวินิตย  แสงรอด 

 ๒๐๐ นายวิมล  กิ่งจันทร 

 ๒๐๑ นายวิรัช  สุวรรณประทีป 

 ๒๐๒ นายวิรัตน  ชัชวาลย 

 ๒๐๓ นายวิรัตน  สุดเขต 

 ๒๐๔ นายวิรุฬ  พุมวิเศษ 

 ๒๐๕ นายวิโรจน  จันทวงศ 

 ๒๐๖ นายวิวัฒน  รุจิชัย 
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 ๒๐๗ นายวิษณุ  พลอยเพชร 

 ๒๐๘ นายวิสุทธิ์  ลาภมูล 

 ๒๐๙ นายวิสูตร  เทียนเทศ 

 ๒๑๐ นายวีรวัฒน  นาทอง 

 ๒๑๑ นายวุฒิชัย  ผมทอง 

 ๒๑๒ นายวุฒิเดช  สินคุโณดม 

 ๒๑๓ นายศรชัย  มั่นชวยวงศ 

 ๒๑๔ นายศรีพนม  สมบูรณถานะ 

 ๒๑๕ นายศรีสุขุม  เพ็ชรสังคาด 

 ๒๑๖ นายศิระ  สุพันธมาตย 

 ๒๑๗ นายศิริชัย  กลิ่นมา 

 ๒๑๘ นายสงเมือง  สีหาบัว 

 ๒๑๙ นายสงัด  พรมแกว 

 ๒๒๐ นายสงัด  สายราช 

 ๒๒๑ นายสงา  มะซอ 

 ๒๒๒ นายสถิตย  สุวรรณระ 

 ๒๒๓ นายสถิตย  เสรี 

 ๒๒๔ นายสทาน  ชีชาง 

 ๒๒๕ นายสนอง  ออนพรม 

 ๒๒๖ นายสนั่น  เทศเมือง 

 ๒๒๗ นายสนั่น  สินลือนาม 

 ๒๒๘ นายสนิท  บรรดาศักดิ์ 

 ๒๒๙ นายสม  เพชรสํานัก 

 ๒๓๐ นายสมเกียรติ  นิลเกตุ 

 ๒๓๑ นายสมเกียรติ  สังวาลย 

 ๒๓๒ นายสมควร  จําลองศิลป 

 ๒๓๓ นายสมคิด  สิทธิกรณ 

 ๒๓๔ นายสมจิตต  พุทธรักษา 

 ๒๓๕ นายสมจิตร  บุสทิพย 

 ๒๓๖ นายสมใจ  อาจหาญ 

 ๒๓๗ นายสมชาย  เกิดพรธรรม 

 ๒๓๘ นายสมชาย  เทพณรงค 

 ๒๓๙ นายสมชาย  ปกษิณ 

 ๒๔๐ นายสมชาย  ปเพาะ 

 ๒๔๑ นายสมชาย  พงษทองหลอ 

 ๒๔๒ นายสมชาย  สุขสองหอง 

 ๒๔๓ นายสมชาย  สุวรรณวร 

 ๒๔๔ นายสมนึก  เรืองสอาด 

 ๒๔๕ นายสมบูรณ  บัวออน 

 ๒๔๖ นายสมบูรณ  เปรมปรี 

 ๒๔๗ นายสมบูรณ  เมฆจินดา 

 ๒๔๘ นายสมบูรณ  อุตโก 

 ๒๔๙ นายสมปอง  ปญญาปรุ 

 ๒๕๐ นายสมพงค  วงศษา 

 ๒๕๑ นายสมพงษ  บุญชู 

 ๒๕๒ นายสมพงษ  พิมพพงษตอน 

 ๒๕๓ นายสมพงษ  พุธจันทร 

 ๒๕๔ นายสมพงษ  มีใหม 

 ๒๕๕ นายสมพงษ  สุขสุกาญจน 

 ๒๕๖ นายสมพร  เพชรแกว 

 ๒๕๗ นายสมพล  กายทอง 

 ๒๕๘ นายสมพล  หัตถกรรม 



 หนา   ๖๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕๙ นายสมศรี  กองแกว 

 ๒๖๐ นายสมศักดิ์  กล่ําคุม 

 ๒๖๑ นายสมศักดิ์  กอบเขตกรรม 

 ๒๖๒ นายสมศักดิ์  แกวคํา 

 ๒๖๓ นายสมศักดิ์  เขียวมณี 

 ๒๖๔ นายสมศักดิ์  จันทรสําเภา 

 ๒๖๕ นายสมศักดิ์  เชยบุบผา 

 ๒๖๖ นายสมศักดิ์  ปานทอง 

 ๒๖๗ นายสมสวน  หอมกลิ่น 

 ๒๖๘ นายสมหมาย  มีชัย 

 ๒๖๙ นายสมหมาย  อินทรา 

 ๒๗๐ นายสมอ  ศิริ 

 ๒๗๑ นายสมัย  ศรีเครือแกว 

 ๒๗๒ นายสมาน  เกิดไทย 

 ๒๗๓ นายสละ  บุญศรี 

 ๒๗๔ นายสอาด  ทรัพยบุญ 

 ๒๗๕ นายสังคม  บุญไกรสร 

 ๒๗๖ นายสากล  น้ําทิพย 

 ๒๗๗ นายสาธิต  ชิงชัย 

 ๒๗๘ นายสายหยุด  พันธไทย 

 ๒๗๙ นายสายันร  สมบูรณ 

 ๒๘๐ นายสาโรจน  ผึ่งวงษ 

 ๒๘๑ นายสํา  ฝายเพ็ชร 

 ๒๘๒ นายสํารอง  เจริญอินทร 

 ๒๘๓ นายสําราญ  ภูศิริ 

 ๒๘๔ นายสําราญ  สวัสดี 

 ๒๘๕ นายสําเริง  เทียนไชย 

 ๒๘๖ นายสิทธิเดช  เมืองเงิน 

 ๒๘๗ นายสิทธิศักดิ์  จันทนสุคนธ 

 ๒๘๘ นายสุกิจ  แกวอราม 

 ๒๘๙ นายสุจิน  ทองแทง 

 ๒๙๐ นายสุชิน  จันทรแกว 

 ๒๙๑ นายสุดใจ  พานแกว 

 ๒๙๒ นายสุทัศน  นิลสนธิ 

 ๒๙๓ นายสุทัศน  วรรณโชติ 

 ๒๙๔ นายสุทิน  เงินแจม 

 ๒๙๕ นายสุทิน  เนียมรักษา 

 ๒๙๖ นายสุทิน  พุทธคุณ 

 ๒๙๗ นายสุทิพย  นางแยม 

 ๒๙๘ นายสุเทพ  แชมโชติ 

 ๒๙๙ นายสุเทพ  สุเทวพร 

 ๓๐๐ นายสุนทร  อมเถื่อน 

 ๓๐๑ นายสุพน  เพ็ชรนอย 

 ๓๐๒ นายสุพล  รอดโพธิ์ทอง 

 ๓๐๓ นายสุเมตตา  วิจิตรเตมีย 

 ๓๐๔ นายสุรพงษ  บุญมี 

 ๓๐๕ นายสุรพจน  เทียนทอง 

 ๓๐๖ นายสุรศักดิ์  มิ่งขวัญ 

 ๓๐๗ นายสุรัตน  เขาแกว 

 ๓๐๘ นายสุรินทร  เสมเสวก 

 ๓๐๙ นายสุวะชัย  พ่ึงฉิ่ง 

 ๓๑๐ นายสุวิ  คําหนูไทย 
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 ๓๑๑ นายเสถียร  น้ําไกร 

 ๓๑๒ นายเสนหศิลป  พิมพตอ 

 ๓๑๓ นายโสภณ  นาคปน 

 ๓๑๔ นายโสรัจ  มานูญวงศ 

 ๓๑๕ นายหริ่ง  คุมไพร 

 ๓๑๖ นายอดุลย  แสงออน 

 ๓๑๗ นายอนันต  วีระวงศ 

 ๓๑๘ นายอนันตเอก  สิริศรีทัศน 

 ๓๑๙ นายอนุชา  พงษพิมาย 

 ๓๒๐ นายอนุวัช  พัฒนภูมิบรรจง 

 ๓๒๑ นายอโนมา  อุตตมะบูรณ 

 ๓๒๒ นายอภิชาติ  วชิรธานินทร 

 ๓๒๓ นายอภิศักดิ์  ปนทองคํา 

 ๓๒๔ นายอมรรัตน  บํารุงทรัพย 

 ๓๒๕ นายอรุณ  พลรักษ 

 ๓๒๖ นายอาคม  สุจิระวงศ 

 ๓๒๗ นายอาบชัย  พินนอย 

 ๓๒๘ นายอารยัน  เจาลา 

 ๓๒๙ นายอํานวย  รักษาราษฎร 

 ๓๓๐ นายอํานาจ  เชาวลิต 

 ๓๓๑ นายอําพัน  ภูแกว 

 ๓๓๒ นายอิศราภรณ  แกวรัตน 

 ๓๓๓ นายอุชัย  กําลังมา 

 ๓๓๔ นายอุทัย  งามเสนห 

 ๓๓๕ นายอุทัย  ลั่นซาย 

 ๓๓๖ นายอุทัย  สังขทิพย 

 ๓๓๗ นายอุธร  มหาโยธา 

 ๓๓๘ นายอุบล  ทับทอง 

 ๓๓๙ นายเอ็จ  จันทุดม 

 ๓๔๐ นางกฤษณา  กิจอนันต 

 ๓๔๑ นางกัลยา  แจงแสงทอง 

 ๓๔๒ นางแกวตา  จักภิระ 

 ๓๔๓ นางขวัญเรือน  แม 

 ๓๔๔ นางจันทิพา  ท่ังทองคํา 

 ๓๔๕ นางสาวจํานง  ทองมา 

 ๓๔๖ นางฉวีวรรณ  ตันวีระชัยสกุล 

 ๓๔๗ นางชมพูเนกข  จันทวาส 

 ๓๔๘ นางเชิง  เกิดเล็ก 

 ๓๔๙ นางณัทญา  สรอยทอง 

 ๓๕๐ นางทิพวรรณ  เกตุเพ็ง 

 ๓๕๑ นางนงนุช  แจงสวาง 

 ๓๕๒ นางนวลศรี  บุริภักดิ์ 

 ๓๕๓ นางนิพิษฐา  ใจสงัด 

 ๓๕๔ นางสาวนิสาชล  สดศรีสุวรรณ 

 ๓๕๕ นางบุญธรรม  พิลึก 

 ๓๕๖ นางบุบผา  คาสุวรรณ 

 ๓๕๗ นางบุหงา  เจริญวงศสวาง 

 ๓๕๘ นางประจวบ  อินทรรอด 

 ๓๕๙ นางสาวประทุม  รื่นภาคฤกษ 

 ๓๖๐ นางประไพ  ปลายงาม 

 ๓๖๑ นางประมวล  ดวงคําจันทร 

 ๓๖๒ นางพรรณ ี ฉุยกลม 
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 ๓๖๓ นางพรรณี  ปานสด 

 ๓๖๔ นางพัชรัตน  สุวรรณรัตน 

 ๓๖๕ นางมณฑา  ตุลยนิษถ 

 ๓๖๖ นางสาวรจนา  เพ็ญสมบูรณ 

 ๓๖๗ นางวนิดา  ศรีนุรจน 

 ๓๖๘ นางวรรณา  อยูนาค 

 ๓๖๙ นางสาววรรณี  แสงศรี 

 ๓๗๐ นางวัชรี  พรรณสังข 

 ๓๗๑ นางวาสนา  จันทรรัศมี 

 ๓๗๒ นางสมเด็จ  จําปาบุญ 

 ๓๗๓ นางสาวสันทนีย  แพงพิบูลย 

 ๓๗๔ นางสุขภัคค  เสือจร 

 ๓๗๕ นางสุชาดา  อุปถัมภ 

 ๓๗๖ นางสุรีรัตน  นาคภาษี 

 ๓๗๗ นางหทัยธัช  เปรมธนะ 

 ๓๗๘ นางสาวอัจฉรา  ขุมแกว 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๖๖  ราย) 

 ๑ นายกมล  เนื่องขันขวา 

 ๒ นายกฤษณรงค  ถนอมจิตร 

 ๓ นายกอน  พลายเผือก 

 ๔ วาที่รอยตรี  กิติศักดิ์  พันธหงษ 

 ๕ นายกินา  รังพนัสสัก 

 ๖ นายกุศล  แสงจันดา 

 ๗ นายเกษม  สําราญสม 

 ๘ นายเกียรติศักดิ์  วิไลเกษม 

 ๙ นายโกศล  ไชยมาตร 

 ๑๐ นายโกศล  ถาวารี 

 ๑๑ นายขจร  พวงสมบัติ 

 ๑๒ นายขวัญเมือง  เอี่ยมอาด 

 ๑๓ นายคงศักดิ์  สุทธิอาจ 

 ๑๔ นายคฑาธุชช  สุวรรณพร 

 ๑๕ นายคมเพชร  เงินจันทร 

 ๑๖ นายคัมภีร  วงศเบี้ยสัจจ 

 ๑๗ นายคําใบ  มีพิมพ 

 ๑๘ นายคํารณ  นามี 

 ๑๙ นายคํารณ  ศริ 

 ๒๐ นายคําสุข  กันทะวงค 

 ๒๑ นายเคลื่อน  จันทรดี 

 ๒๒ นายแคลว  ยอดดําเนิน 

 ๒๓ นายจตุรงค  เมียงอารมย 

 ๒๔ นายจรรยา  ศรีฉายา 

 ๒๕ นายจรัญ  ขําสอาด 

 ๒๖ นายจรัล  ชุมเย็น 

 ๒๗ นายจักรรินทร  โตใจ 

 ๒๘ นายจารึก  สายัญแกว 

 ๒๙ นายจํานงค  ชูชัยมงคล 

 ๓๐ นายจําลอง  โคแหละ 

 ๓๑ นายจุมพล  แสงเงิน 

 ๓๒ นายเจรญิ  เถียรสวัสดิ์ 

 ๓๓ นายเจษฎา  พะลายะสุต 

 ๓๔ นายฉลอง  มีมุข 
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 ๓๕ นายฉลาด  สมพงศ 

 ๓๖ นายเฉลิมเกียรต์ิ  แพมิ่ง 

 ๓๗ นายชลอ  เสืออินทร 

 ๓๘ นายชลอ  อนุสุวรรณ 

 ๓๙ นายชวลิต  คงศร 

 ๔๐ นายชะเอม  ผองคลาย 

 ๔๑ นายชัชวาลย  มานูญวงศ 

 ๔๒ นายชั้น  วงษมหาวรรณ 

 ๔๓ นายชัยยา  โรงแสง 

 ๔๔ นายชัยรัตน  กุลศิริ 

 ๔๕ นายชาคริต  เชนวิรัตนพิธ 

 ๔๖ นายชาญชัย  ปาลตานนท 

 ๔๗ นายชาญวิทย  เตโพธิ์ 

 ๔๘ นายชาลี  สังขสมศักดิ์ 

 ๔๙ นายชํานาญ  จอนแจง 

 ๕๐ นายชํานาญ  นุนสุวรรณ 

 ๕๑ นายชุมพล  อินทปนตี 

 ๕๒ นายชูเกียรติ  นรินยา 

 ๕๓ นายชูศักดิ์  ทรัพยมาก 

 ๕๔ นายเชาวลิต  เทพณรงค 

 ๕๕ นายเชิดศักดิ์  แกวสวรรค 

 ๕๖ นายเชียรชัย  ยอดแตง 

 ๕๗ นายแชน  โสมรักษ 

 ๕๘ นายซิ่น  ซายศรี 

 ๕๙ นายณรงค  รักษมณี 

 ๖๐ นายณัฐกิตติ์  ชัยชนะ 

 ๖๑ นายดามพ  อินทะกูล 

 ๖๒ นายดิเรก  วิชิตนันทน 

 ๖๓ นายเดนพงษ  คลายสุคง 

 ๖๔ นายเดวิด  ปนงาม 

 ๖๕ นายเดวิด  หลวงจันทะ 

 ๖๖ นายไตรภพ  ฤทธิกัน 

 ๖๗ นายถวิล  พินทอง 

 ๖๘ นายทรงพล  กมลยะบุตร 

 ๖๙ นายทรงพล  เตชะไตรภูมิ 

 ๗๐ นายทวีป  โชคพินพง 

 ๗๑ นายทวีศักดิ์  เอกเอี่ยม 

 ๗๒ นายทองสุข  ชนะบุญ 

 ๗๓ นายทิน  เจือจาน 

 ๗๔ นายธงชัย  มาลาไธสง 

 ๗๕ นายธเนศ  ชลาศรี 

 ๗๖ นายธรรมโชติ  รัมภามณี 

 ๗๗ นายธวัชชัย  เตลิงคะพันธ 

 ๗๘ นายธานี  ออนตา 

 ๗๙ นายธีรพล  ผาเนตร 

 ๘๐ นายธีรภัทร  โกทองยม 

 ๘๑ นายธีรวัฒน  แสงบัวเผื่อนวรา 

 ๘๒ นายธีระศักดิ์  จันทรโฮง 

 ๘๓ นายนกเล็ก  เชื้อสาย 

 ๘๔ นายนที  รุงเรือง 

 ๘๕ นายนนทวัฒน  ย้ิมเจริญ 

 ๘๖ นายนพดล  คลองพยาบาล 
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 ๘๗ นายนพดล  เฉลยญาณ 

 ๘๘ นายนพดล  ฟอนตะคุ 

 ๘๙ นายนพดล  สวัสดี 

 ๙๐ นายนพพร  นันทโกวัฒน 

 ๙๑ นายนพวงค  อินทรแจง 

 ๙๒ นายนรินทร  นิยม 

 ๙๓ นายนริศ  สุขเรือง 

 ๙๔ นายนอย  เสือถม 

 ๙๕ นายนิรันดร  จํารัสเนตร 

 ๙๖ นายนิล  เกตุแกว 

 ๙๗ นายนิวัฒน  นวนไทย 

 ๙๘ นายนิวัติ  เรือนหลัก 

 ๙๙ นายนิเวศน  สีเหนี่ยง 

 ๑๐๐ นายนุกูล  ไพรีรณ 

 ๑๐๑ นายบรรจบ  สังสินชัย 

 ๑๐๒ นายบรรเทิง  ชัยทอง 

 ๑๐๓ นายบรรลือ  เทศธรรม 

 ๑๐๔ นายบันลือศักร  วงศศรีนิคม 

 ๑๐๕ นายบันเทิง  อุนจันเงิน 

 ๑๐๖ นายบีมอ  แวหะมิ 

 ๑๐๗ นายบุญจันทร  ตุนหนแยม 

 ๑๐๘ นายบุญชวย  เล็กแข็ง 

 ๑๐๙ นายบุญชิต  นาสมตรึก 

 ๑๑๐ นายบุญชู  ลุยทอง 

 ๑๑๑ นายบุญธรรม  คงคา 

 ๑๑๒ นายบุญพา  สุขจันทร 

 ๑๑๓ นายบุญมี  ภูแยม 

 ๑๑๔ นายบุญรอด  แสงมณี 

 ๑๑๕ นายบุญล้ํา  ย้ิมเสถียร 

 ๑๑๖ นายบุญเลิศ  แกวลอมกาย 

 ๑๑๗ นายบุญเลิศ  ทองนาค 

 ๑๑๘ นายบุญศรี  ปาลี 

 ๑๑๙ นายปรเมนต  อมรสังข 

 ๑๒๐ นายประกอบ  โพระดก 

 ๑๒๑ นายประจักษ  ภูวัด 

 ๑๒๒ นายประดิษฐ  จันทรหอม 

 ๑๒๓ นายประดิษฐ  ชัยชมภู 

 ๑๒๔ นายประดิษฐ  ผลดี 

 ๑๒๕ นายประเทือง  ชายแกว 

 ๑๒๖ นายประมวล  อูศรี 

 ๑๒๗ นายประสิทธิ์  กองแกว 

 ๑๒๘ นายประสิทธิ์  กามาพร 

 ๑๒๙ นายประสิทธิ์  ศรีมี 

 ๑๓๐ นายประสิทธิ์  อินเจก 

 ๑๓๑ นายประเสริฐ  ทิพยจอย 

 ๑๓๒ นายประเสริฐ  นิปะสิกิ 

 ๑๓๓ นายประเสริฐ  วิทยาบํารุง 

 ๑๓๔ นายประเสริฐ  ศรีพรหมษา 

 ๑๓๕ นายปรัชญา  หวังมีสุข 

 ๑๓๖ นายปรีชา  จันประทัด 

 ๑๓๗ นายปรีชา  พยนตเลิศ 

 ๑๓๘ นายปรีชา  เอี่ยมมวง 
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 ๑๓๙ นายปรีดา  หลักดี 

 ๑๔๐ นายปญญา  คงบรรทัด 

 ๑๔๑ นายปญญา  งามอุสาห 

 ๑๔๒ นายปญญา  มวงไหม 

 ๑๔๓ นายปญญา  ยาจิตต 

 ๑๔๔ นายปญญา  องอาจ 

 ๑๔๕ นายปานเทพ  พินทิสืบ 

 ๑๔๖ นายปยะพงษ  เขตตกลาง 

 ๑๔๗ นายผดุงเกียรติ  หาญสุวรรณ 

 ๑๔๘ นายผัด  พรมแกว 

 ๑๔๙ นายพงศกร  จันทรประสทิธิ์ 

 ๑๕๐ นายพงศชัยพร  ไชยะคํา 

 ๑๕๑ นายพนม  ศรีพงษ 

 ๑๕๒ นายพรเกษม  คุมสุวรรณ 

 ๑๕๓ นายพัฒนศักดิ์  รัตนสุข 

 ๑๕๔ นายพัลลภ  รักภักดี 

 ๑๕๕ นายพิจักษณ  ไพบูลยวโรดม 

 ๑๕๖ นายพิชิต  ดวงทะเล 

 ๑๕๗ นายพิบูล  หนูราม 

 ๑๕๘ นายพีรพล  อายุโย 

 ๑๕๙ นายพีระเดช  โกยทา 

 ๑๖๐ นายพีระพล  หลักแหลม 

 ๑๖๑ นายพูลศักดิ์  จันทรหัตถ 

 ๑๖๒ นายเพชรชัย  เหลืองอรัญนภา 

 ๑๖๓ นายไพฑูรย  แกวพิชัย 

 ๑๖๔ นายไพบูลย  เทพวิสารณ 

 ๑๖๕ นายไพบูลย  มีนวน 

 ๑๖๖ นายไพบูลย  สุขกอน 

 ๑๖๗ นายไพรัชช  เจริญพร 

 ๑๖๘ นายไพโรจน  ขวัญคาวิน 

 ๑๖๙ นายไพโรจน  ขันตยาภรณ 

 ๑๗๐ นายไพโรจน  บัวสม 

 ๑๗๑ นายไพโรจน  หงสะมัต 

 ๑๗๒ นายไพโรจน  ฮวบเจริญ 

 ๑๗๓ นายไพศาล  เปยสุวรรณ 

 ๑๗๔ นายภิญโญ  ทองธุกิจ 

 ๑๗๕ นายภิญโญ  พุมไมทอง 

 ๑๗๖ นายภิรพงศ  พงศสุวรรณ 

 ๑๗๗ นายมงคล  ทองโอฬาร 

 ๑๗๘ นายมงคลชัย  พุทธชูชาติ 

 ๑๗๙ นายมณเฑียร  ดําชัย 

 ๑๘๐ นายมนตรี  ชุมศรี 

 ๑๘๑ นายมานะ  เขตตกลาง 

 ๑๘๒ นายมานะ  นามจันดี 

 ๑๘๓ นายมานะ  พันธุไพโรจน 

 ๑๘๔ นายมานิตย  บุญนาค 

 ๑๘๕ นายมารุต  อนใจชื้น 

 ๑๘๖ นายยงยุทธ  การภักดี 

 ๑๘๗ นายยิ่งศักดิ์  เพชรสํานัก 

 ๑๘๘ นายยุทธนา  เกิดมรกต 

 ๑๘๙ นายโยคิน  หัสสระนอย 

 ๑๙๐ นายโยทิน  เหมะธุลิน 
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 ๑๙๑ นายรวม  อินทะจักร 

 ๑๙๒ นายเรวัตร  นาหัวหนอง 

 ๑๙๓ นายลัทธิ  มุขพรหม 

 ๑๙๔ นายวรวิทย  สาระคํา 

 ๑๙๕ นายวรวุฒิ  ทรงทองคํา 

 ๑๙๖ นายวัชรินทร  คงจุย 

 ๑๙๗ นายวาด  จําใจ 

 ๑๙๘ นายวิชาญ  กิ่งวงษา 

 ๑๙๙ นายวิชาญ  เขียวรอด 

 ๒๐๐ นายวิชาญ  แปนพัด 

 ๒๐๑ นายวิชิต  ไชยวงค 

 ๒๐๒ นายวิเชียร  ทรัพยประดิษฐ 

 ๒๐๓ นายวิเชียร  รอยถิน 

 ๒๐๔ นายวิทยา  รันศรี 

 ๒๐๕ นายวิบูล  บัวพุม 

 ๒๐๖ นายวิรัช  กันตศรี 

 ๒๐๗ นายวิรัตน  รอดเข็ม 

 ๒๐๘ นายวิโรจน  เยี่ยมเวช 

 ๒๐๙ นายวิโรจน  สุทธิวรา 

 ๒๑๐ นายวิวัชร  กอนนวม 

 ๒๑๑ นายวิวัฒนชัย  บึงใส 

 ๒๑๒ นายวิสุทธิ์  กิ่งคดกลาง 

 ๒๑๓ นายวิสุทธิ์  นิ่มนอย 

 ๒๑๔ นายวีรศักดิ์  จอมชิตกล่ํา 

 ๒๑๕ นายวีระเทพ  ชอดอกรัก 

 ๒๑๖ นายวีระวัฒน  ถ้ําทอง 

 ๒๑๗ นายวีระศักดิ์  สุขทอง 

 ๒๑๘ นายวีระศักดิ์  หลีกภัย 

 ๒๑๙ นายศรีสกุล  คงเนียม 

 ๒๒๐ นายศักดิ์ชัย  คงเพชร 

 ๒๒๑ นายศักดิ์ศรี  ออนศรี 

 ๒๒๒ นายศักรินทร  จันทรหอม 

 ๒๒๓ นายศิริ  กันภัย 

 ๒๒๔ นายศิลายุทธ  ชางเพียร 

 ๒๒๕ นายศุกล  กลาเวช 

 ๒๒๖ นายศุภากร  เขียวภักดี 

 ๒๒๗ นายสกล  ทาเอื้อ 

 ๒๒๘ นายสกล  ไผโสภา 

 ๒๒๙ นายสงวน  ศรีเชย 

 ๒๓๐ นายสถิต  เนื้อทองสยาม 

 ๒๓๑ นายสถิตย  โฉมศรี 

 ๒๓๒ นายสถิตย  ตังทะนาม 

 ๒๓๓ นายสนธยา  นิ่มเจริญสุข 

 ๒๓๔ นายสมควร  บุญชวย 

 ๒๓๕ นายสมคิด  เพ็ชรโพธิ์ 

 ๒๓๖ นายสมจิตร  ฟนฟอง 

 ๒๓๗ นายสมเจตน  จันทรัตน 

 ๒๓๘ นายสมเจตน  เชยวัดเกาะ 

 ๒๓๙ นายสมชาติ  ปญญา 

 ๒๔๐ นายสมชาย  พิพิธกุล 

 ๒๔๑ นายสมชาย  ศรีคําหอม 

 ๒๔๒ นายสมเดช  ชัยประเสริฐ 
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 ๒๔๓ นายสมเดช  แฝงอัมพร 

 ๒๔๔ นายสมนึก  เข็มเงิน 

 ๒๔๕ นายสมนึก  ทาตะนาม 

 ๒๔๖ นายสมนึก  ไทยมานิตย 

 ๒๔๗ นายสมบัติ  ทรัพยมูล 

 ๒๔๘ นายสมบูรณ  ดีพูล 

 ๒๔๙ นายสมบูรณ  สาททอง 

 ๒๕๐ นายสมพงค  ไชยสุวรรณ 

 ๒๕๑ นายสมพร  มิลําเอียง 

 ๒๕๒ นายสมมาด  คงวงศา 

 ๒๕๓ นายสมยศ  ช่ําชอง 

 ๒๕๔ นายสมศักดิ์  นักปราชญ 

 ๒๕๕ นายสมศักดิ์  เหมงเวหา 

 ๒๕๖ นายสมหมาย  ฉายา 

 ๒๕๗ นายสวัสดิ์  เสือกลั่น 

 ๒๕๘ นายสังเกต  คําสมุทร 

 ๒๕๙ นายสัจจา  อินทรพักตร 

 ๒๖๐ นายสัญญา  สังขประสิทธิ์ 

 ๒๖๑ นายสัญญา  สันนะกิจ 

 ๒๖๒ นายสาธิต  อดิศรประเสริฐ 

 ๒๖๓ นายสายชล  วัชรพิบูลย 

 ๒๖๔ นายสายชล  แสงมณี 

 ๒๖๕ นายสํารวน  ประกอบกสิกรรม 

 ๒๖๖ นายสํารวม  สวางแจง 

 ๒๖๗ นายสําเริง  แสงลา 

 ๒๖๘ นายสําเริง  อิ้นฮวด 

 ๒๖๙ นายสิทธิชัย  ทรัพยสินธ 

 ๒๗๐ นายสิทธิชัย  เพาะปลูก 

 ๒๗๑ นายสิทธิพงษ  มาลัย 

 ๒๗๒ นายสิทธิศักดิ์  คํามุงคุณ 

 ๒๗๓ นายสินทูล  หอมบุญ 

 ๒๗๔ นายสุกรี  เกษมสขุ 

 ๒๗๕ นายสุขี  เมืองแกว 

 ๒๗๖ นายสุจินต  ศิริบุตร 

 ๒๗๗ นายสุชาติ  ทวีกสิกรรม 

 ๒๗๘ นายสุชาติ  ปานเอม 

 ๒๗๙ นายสุทัศน  จิตตใจดี 

 ๒๘๐ นายสุทิน  กอนผึ้ง 

 ๒๘๑ นายสุทีป  ศรีสมานุวัตร 

 ๒๘๒ นายสุนิรันดร  บัวภิบาล 

 ๒๘๓ นายสุพจน  ไชยสิทธิ์ 

 ๒๘๔ นายสพุจน  แพงตาแกว 

 ๒๘๕ นายสุพรรณ  ยศทวี 

 ๒๘๖ นายสุมิตร  วงศประทุม 

 ๒๘๗ นายสุรชัย  สุวรรณโณ 

 ๒๘๘ นายสุรเชษฐ  มีสม 

 ๒๘๙ นายสุรโชติ  สีคํามี 

 ๒๙๐ นายสุรเดช  รุงเรือง 

 ๒๙๑ นายสุรพล  อยูศาสตรา 

 ๒๙๒ นายสุรศักดิ์  โฉมศรี 

 ๒๙๓ นายสุรศักดิ์  มูลทองคํา 

 ๒๙๔ นายสุรสิทธิ์  วันทอง 
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 ๒๙๕ นายสุระจิตร  นันทวงษ 

 ๒๙๖ นายสุรัตน  สุทธิแกว 

 ๒๙๗ นายสุริยัน  สีนวลแล 

 ๒๙๘ นายสุวรรณ  เจริญรัตน 

 ๒๙๙ นายสุวรรณ  มนูเนตร 

 ๓๐๐ นายสุวัฒน  ประคองศรี 

 ๓๐๑ นายสุวิทย  มาศิริ 

 ๓๐๒ นายเสนอ  บายเที่ยง 

 ๓๐๓ นายเสม  สนใจ 

 ๓๐๔ นายเสมอ  อยูทองหลาง 

 ๓๐๕ นายเสมียน  ผาสุข 

 ๓๐๖ นายเสวก  บุญตุวงษ 

 ๓๐๗ นายแสง  มณีวงศ 

 ๓๐๘ นายโสภณ  บุญชลอ 

 ๓๐๙ นายไสว  ระงับภัย 

 ๓๑๐ นายอดิศักดิ์  ปกโพธิ์กัง 

 ๓๑๑ นายอดุลย  กลองสูงเนิน 

 ๓๑๒ นายอนนท  พรประสิทธิ์แสง 

 ๓๑๓ นายอนันต  จวนเจริญ 

 ๓๑๔ นายอนันต  ทองนุช 

 ๓๑๕ นายอนันต  รัตนะ 

 ๓๑๖ นายอนกุูล  ฉายจรุง 

 ๓๑๗ นายอนุวัตร  กฤษณะรมย 

 ๓๑๘ นายอมรศักดิ์  ลดาวัลย 

 ๓๑๙ นายอราม  อุนกอง 

 ๓๒๐ นายออด  ปานทนนท 

 ๓๒๑ นายอาทร  ชมชื่น 

 ๓๒๒ นายอานน  หัสดิเสวี 

 ๓๒๓ นายอานนท  หอมดี 

 ๓๒๔ นายอาพล  ศรีสารคาม 

 ๓๒๕ นายอํานวย  จะงาม 

 ๓๒๖ นายอํานวย  จํานงคไทย 

 ๓๒๗ นายอํานวย  สัมฤทธิ์ 

 ๓๒๘ นายอุดม  นามวัง 

 ๓๒๙ นายอุดม  ประวะเสนัง 

 ๓๓๐ นายอุทัย  ชนะมารจันโท 

 ๓๓๑ นายอุเทน  ลายตลับ 

 ๓๓๒ นายเอนก  เมืองวงษ 

 ๓๓๓ นายเอนก  รูแผน 

 ๓๓๔ นายเอนก  วิชิตนาค 

 ๓๓๕ นางสาวจันทิมา  แดงประเสริฐ 

 ๓๓๖ นางจีราพรรณ  กลิ่นจันทร 

 ๓๓๗ นางสาวจุฑามาศ  คงศิลา 

 ๓๓๘ นางชุติมา  เถามานกูล 

 ๓๓๙ นางดวงใจ  สุริยันต 

 ๓๔๐ นางดอกไม  บุญฤกษ 

 ๓๔๑ นางนงนุช  ทิพยมโนสิงห 

 ๓๔๒ นางสาวนริศรา  จิตรากร 

 ๓๔๓ นางประจิน  รอดไม 

 ๓๔๔ นางพัชญา  เรืองรัตน 

 ๓๔๕ นางพัชรีย  ศรีแตงทอง 

 ๓๔๖ นางไพรินทร  มีทองคํา 
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 ๓๔๗ นางมาริสา  กฤษณายุทธ 

 ๓๔๘ นางวันเพ็ญ  พุดเกิด 

 ๓๔๙ นางวานิชา  วิเทห 

 ๓๕๐ นางสาววาสินี  ปุสเทพ 

 ๓๕๑ นางวิภาดา  แตงงาม 

 ๓๕๒ นางสาววิไล  แจมประเสริฐ 

 ๓๕๓ นางสมควร  สงางาม 

 ๓๕๔ นางสมจิตร  ฐิตะวรรณ 

 ๓๕๕ นางสมยศ  กันคํา 

 ๓๕๖ นางสิริการย  เมียงอารมย 

 ๓๕๗ นางสุชีลา  ศรสําราญ 

 ๓๕๘ นางสาวสุพิชญชา  ผิวงาม 

 ๓๕๙ นางสุภาพร  ฤทธิ์แตง 

 ๓๖๐ นางสุวารี  ต้ังตระกูลชัยยะ 

 ๓๖๑ นางโสภา  สังขสอน 

 ๓๖๒ นางอัจฉรีวรรณ  มวงคํา 

 ๓๖๓ นางสาวอัญชลี  สุขศรี 

 ๓๖๔ นางอัมพร  ศิริเวช 

 ๓๖๕ นางอาภาภัทร  เนตะคํา 

 ๓๖๖ นางสาวอุไร  นาคน้ํา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔๙  ราย) 

 ๑ นายกลันธุ  บุญเลี้ยง 

 ๒ นายกัณฑกานต  ปุยภิรมย 

 ๓ นายเกรียงไกร  เจียมจรัสรัตน 

 ๔ นายคงศักดิ์  ผดุงศิลป 

 ๕ นายคม  ชมบุญ 

 ๖ นายคมสันติ  ธัญญาผล 

 ๗ นายคลอง  ชูเกลี้ยง 

 ๘ นายคลอย  หนูพลอย 

 ๙ นายจตุพล  สีมวง 

 ๑๐ นายจร  จันโต 

 ๑๑ นายจรูญ  เกื้อเอียด 

 ๑๒ นายจักรพรรณ  โพธิ์ทอง 

 ๑๓ นายจารึก  แกวน้ําเชื้อ 

 ๑๔ นายจํานงค  วัดเขง 

 ๑๕ นายจิตรภานุ  มนตรี 

 ๑๖ นายจิตร  เกิดมาก 

 ๑๗ นายจิรศักดิ์  เทศทิม 

 ๑๘ นายเจิม  ศรีอินทร 

 ๑๙ นายฉลอง  ตุนเงิน 

 ๒๐ นายเฉลา  แนบทางดี 

 ๒๑ นายเฉลิมพล  ฉิมบุรุษ 

 ๒๒ นายชวลิต  เกตุชาญ 

 ๒๓ นายชอบ  หนูชู 

 ๒๔ นายชัยธวัฒน  แพงดิษฐ 

 ๒๕ นายชัยนาท  บุดดีหงษ 

 ๒๖ นายชัยพงษ  มีชัย 

 ๒๗ นายชัยวัฒน  สุทธิอาจ 

 ๒๘ นายชาญยุทธ  บางนอย 

 ๒๙ นายชาญยุทธ  ชอบประดิษฐ 

 ๓๐ นายชํานาญ  จันทรหอม 
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 ๓๑ นายชีพชูชัย  จิตรบํารุง 

 ๓๒ นายชุบ  เอียดสกุล 

 ๓๓ นายชุมพล  อุนใจ 

 ๓๔ นายเชิดชัย  ชูเกลี้ยง 

 ๓๕ นายณรงค  แกวเกตุ 

 ๓๖ นายณรงค  บุตรวงษ 

 ๓๗ นายณรงค  มั่นใจ 

 ๓๘ นายณรงคศักดิ์  พุมชา 

 ๓๙ นายณัฐพล  มหัทธนะสิน 

 ๔๐ นายเดชา  หนูพรม 

 ๔๑ นายตฤณวัฒน  ยอดดําเนิน 

 ๔๒ นายถวัลย  จันทรเหลือง 

 ๔๓ นายทนงศักดิ์  คําชา 

 ๔๔ นายทรงชัย  แจมกระจะ 

 ๔๕ นายทวีศักดิ์  กลอมวงศ 

 ๔๖ นายทวีศักดิ์  นัยนา 

 ๔๗ นายทองดี  แสงสีนิล 

 ๔๘ นายทัศศาคร  คําเมือง 

 ๔๙ นายทินกร  ดิษฐี 

 ๕๐ นายเทวัญ  แกวสวรรค 

 ๕๑ นายเทิดศักดิ์  วานุช 

 ๕๒ นายธงชัย  มนตวิเศษ 

 ๕๓ นายธงชัย  ราชธานี 

 ๕๔ นายธงชัย  เลิศกิ่ง 

 ๕๕ นายธงชัย  ศรีสมุดคํา 

 ๕๖ นายธนธัช  พัวโสพิศ 

 ๕๗ นายธนวัฒน  มะโนธรรม 

 ๕๘ นายธนากร  ระงับภัย 

 ๕๙ นายธารทิพย  เพ็ชรจันทึก 

 ๖๐ นายธิบดินทร  ทับรุง 

 ๖๑ นายธีรยุทธ  นกไทย 

 ๖๒ นายนพคุณ  ภูยอดพลอย 

 ๖๓ นายนพดล  จํารัสแนว 

 ๖๔ นายนพดล  ประเสริฐศรี 

 ๖๕ นายนรินทร  ปนกระโทก 

 ๖๖ นายนเรศ  เมฆประดับ 

 ๖๗ นายนฤพนธ  มากคงแกว 

 ๖๘ นายนิพนธ  บุญรุง 

 ๖๙ นายนิยม  แปนเอียด 

 ๗๐ นายบุญยงค  เรืองยศ 

 ๗๑ นายบุญยงค  วงษเงิน 

 ๗๒ นายประกิจ  ตรุศบรรจง 

 ๗๓ นายประดิษฐ  มีนนท 

 ๗๔ นายประยง  อวนชุม 

 ๗๕ นายประสาร  ศรีอุบล 

 ๗๖ นายประสิทธิ์  สวางศรี 

 ๗๗ นายประสิทธิ์  สุวรรณปราการ 

 ๗๘ นายปรีชานันท  สุริยะโชติ 

 ๗๙ นายปยฉัตร  มวงกลาง 

 ๘๐ นายปยศักดิ์  ศิริบุตร 

 ๘๑ นายพงษนริศ  บัวบาน 

 ๘๒ นายพนมไพร  สุขสุวรรณ 
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 ๘๓ นายพนัส  ทองเลียบ 

 ๘๔ นายพรชัย  ทองใบ 

 ๘๕ นายพรชัย  โสภณ 

 ๘๖ นายพฤหัส  วัชรีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๘๗ นายพลกฤษณ  ศิลสุจริต 

 ๘๘ นายพัชร  หงษทอง 

 ๘๙ นายพัฒนพงศ  นากุล 

 ๙๐ นายพิเชษฐ  บุญฤทธิ์ 

 ๙๑ นายพินิจ  วงษสุวรรณ 

 ๙๒ นายพิษณุพงษ  สุนสมบุญ 

 ๙๓ นายพิสนุวัตร  นิ่มคลาย 

 ๙๔ นายพีรยุทธ  ศรีสําราญ 

 ๙๕ นายพีระพล  สัตตะนันท 

 ๙๖ นายเพ็ญ  แกวบุญ 

 ๙๗ นายไพ  เพ็งอิ่ม 

 ๙๘ นายไพฑูรย  ตะนันท 

 ๙๙ นายไพรัตน  สุขรักษ 

 ๑๐๐ นายไพศาล  พึงใจ 

 ๑๐๑ วาที่รอยตรี  ภาสกรณ  ทองวัง 

 ๑๐๒ นายภิรมย  คําศรี 

 ๑๐๓ นายมงคล  จันทรวงษ 

 ๑๐๔ นายมนตรี  ทิพยสุวรรณ 

 ๑๐๕ นายมานะ  แดงเทศ 

 ๑๐๖ นายมานะ  รัตนศฤงค 

 ๑๐๗ นายเมฆิน  อินทรพรหม 

 ๑๐๘ นายยอดมิ่ง  ภิรมยรื่น 

 ๑๐๙ นายยุทธศักดิ์  อุระวงษ 

 ๑๑๐ นายโยทิน  ลีลาสวัสดิ์มงคล 

 ๑๑๑ นายรอมลี  มะสะ 

 ๑๑๒ นายรัฐเขตร  แจมจันทร 

 ๑๑๓ นายรัฐภูมิ  เหรียญประยูร 

 ๑๑๔ นายราศรี  มงคล 

 ๑๑๕ นายโรม  ใจเอื้อ 

 ๑๑๖ นายไรวินทร  เถื่อนรอด 

 ๑๑๗ นายละมุง  มั่นดี 

 ๑๑๘ นายวงคเดือน  กั้วจํานงค 

 ๑๑๙ นายวงศธร  แสงรุจี 

 ๑๒๐ นายวรัญชิต  วิริยะรังสี 

 ๑๒๑ นายวสันต  กาลัยมณี 

 ๑๒๒ นายวัชระ  พงษรักไทย 

 ๑๒๓ นายวัชรินทร  หวานใจ 

 ๑๒๔ นายวัฒนา  อินทภยั 

 ๑๒๕ นายวันชัย  มากกําไร 

 ๑๒๖ นายวัลลภ  คงดํา 

 ๑๒๗ นายวาริน  คงคุณ 

 ๑๒๘ นายวิชัย  รักษาพล 

 ๑๒๙ นายวิเชียร  ดาเอี่ยม 

 ๑๓๐ นายวิเชียร  เลหบานเกาะ 

 ๑๓๑ นายวิทยา  จันทรคณา 

 ๑๓๒ นายวินัย  วงคยะรา 

 ๑๓๓ นายวิมล  ลามอ 

 ๑๓๔ นายวิโรจน  ดิสสระ 
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 ๑๓๕ นายวีระชาติ  อมรสิน 

 ๑๓๖ นายวุฒิชัย  มุขแจง 

 ๑๓๗ นายไวพจน  ภูฉายา 

 ๑๓๘ นายศรชัย  ทําไร 

 ๑๓๙ นายศราวุฒิ  กอชารี 

 ๑๔๐ นายศักดา  พวงอินทร 

 ๑๔๑ นายศักดิ์ชัย  วัดทัพ 

 ๑๔๒ นายศาสตรา  เอี่ยมสอาด 

 ๑๔๓ นายศิลปชัย  กลมสัมฤทธิ์ 

 ๑๔๔ นายสกล  คําไทรแกว 

 ๑๔๕ นายสงการณ  มูลตรี 

 ๑๔๖ นายสนอง  สมคํา 

 ๑๔๗ นายสนอง  สุวงศทอง 

 ๑๔๘ นายสนั่น  ชลอทรัพย 

 ๑๔๙ นายสมชาติ  กรปรีชา 

 ๑๕๐ นายสมชาย  คูณเจริญ 

 ๑๕๑ นายสมชาย  ชูชัย 

 ๑๕๒ นายสมชาย  บุญคุม 

 ๑๕๓ นายสมนึก  จิตเอื้อ 

 ๑๕๔ นายสมบัติ  มะหะพรหม 

 ๑๕๕ นายสมบูรณ  ชุนเชิด 

 ๑๕๖ นายสมบูรณ  แพงสุภา 

 ๑๕๗ นายสมพงค  คงหนู 

 ๑๕๘ นายสมพงษ  หวงทิม 

 ๑๕๙ นายสมพร  นาสุข 

 ๑๖๐ นายสมโพธิ์  สมรภูมิ 

 ๑๖๑ นายสมภพ  พรหมมาลี 

 ๑๖๒ นายสมภพ  ศีลลา 

 ๑๖๓ นายสมมิตร  สัจจะบุตร 

 ๑๖๔ นายสมศักดิ์  บุญจงเจริญศิริ 

 ๑๖๕ นายสมศักดิ์  สงเสริม 

 ๑๖๖ นายสยาม  แสงนิล 

 ๑๖๗ นายสวัสดิ์  จองดี 

 ๑๖๘ นายสังวาลย  นาเพชร 

 ๑๖๙ นายสัญชัย  วอทอง 

 ๑๗๐ นายสัมภาษณ  ริ้วกระโทก 

 ๑๗๑ นายสามารถ  ฟกโสภา 

 ๑๗๒ นายสายันต  ทุมจร 

 ๑๗๓ นายสิทธิชัย  สุขสําราญ 

 ๑๗๔ นายสิทธิโชค  วงคยะรา 

 ๑๗๕ นายสิทธิพงษ  พรหมบุตร 

 ๑๗๖ นายสิทธิพร  สามไชย 

 ๑๗๗ นายสุขขี  การรัตน 

 ๑๗๘ นายสุดเขต  บุญขํา 

 ๑๗๙ นายสทุธิ  กะหะกะสิทธิ์ 

 ๑๘๐ นายสุทธิ  สุนทรนันท 

 ๑๘๑ นายสุเทพ  จันทรหอม 

 ๑๘๒ นายสุธรรม  ปญสุวรรณ 

 ๑๘๓ นายสุนัน  สีมวง 

 ๑๘๔ นายสุนันท  รัตนไตรศรี 

 ๑๘๕ นายสุพจน  สุขหอม 

 ๑๘๖ นายสุรจิต  ดวงดวง 
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 ๑๘๗ นายสุรชัย  ไชยสระแกว 

 ๑๘๘ นายสุรเชษฐ  พวงกุหลาบ 

 ๑๘๙ นายสุรศักดิ์  นิเวศธนะ 

 ๑๙๐ นายสุรักษ  ชางพันธุ 

 ๑๙๑ นายสุรินทร  เพชรคง 

 ๑๙๒ นายสุวิทย  สีหมนตรี 

 ๑๙๓ นายเสถียร  เจียมจริต 

 ๑๙๔ นายโสพล  รัสมโน 

 ๑๙๕ นายหนูเพียร  พลนํา 

 ๑๙๖ นายอดิศักดิ์  จิตรากร 

 ๑๙๗ นายอนุชาติ  จีนครุฑ 

 ๑๙๘ นายอนุสรณ  ออนทอง 

 ๑๙๙ นายอภิชัย  มะณีกันฑ 

 ๒๐๐ นายอภิวัฒน  แหขุนทด 

 ๒๐๑ นายอาคม  ดอนซุย 

 ๒๐๒ นายอาคม  โตกุล 

 ๒๐๓ นายอาวุธ  เสมียนคิด 

 ๒๐๔ นายอํานาจ  บัวเกตุ 

 ๒๐๕ นายอิศรา  มาลัย 

 ๒๐๖ นายอุดม  คํากา 

 ๒๐๗ นายอุดม  ชนะบุญ 

 ๒๐๘ นายอุทัย  นินวาโย 

 ๒๐๙ นายเอกวัฒน  เพชรคุม 

 ๒๑๐ นายเอนก  แกวกระจาย 

 ๒๑๑ นางกนกวรรณ  หูทิพย 

 ๒๑๒ นางสาวกมลทิพย  เงินแพทย 

 ๒๑๓ นางกวินสรา  พาดกลาง 

 ๒๑๔ นางจรรยา  ผลย่ิง 

 ๒๑๕ นางจําเนียร  เกษจรัล 

 ๒๑๖ นางจําเนียร  เขียวสะอาด 

 ๒๑๗ นางสาวจิราภรณ  อรรคฮาตสี 

 ๒๑๘ นางสาวจุฑามณี  บุญแกน 

 ๒๑๙ นางสาวชญดา  จันทรสวาง 

 ๒๒๐ นางสาวชนิสา  หาญธรรมรงค 

 ๒๒๑ นางชไมมาศ  ไชยรัตน 

 ๒๒๒ นางสาวญาณัทกาญจน  ตรีเดชา 

 ๒๒๓ นางสาวดุษฎี  ธงสุวรรณ 

 ๒๒๔ นางทักษพร  สัตถาวร 

 ๒๒๕ นางนีรนุช  จําปาแขม 

 ๒๒๖ นางปณิตา  เชื้อสาย 

 ๒๒๗ นางสาวปยวรรณ  รัตนวิศ 

 ๒๒๘ นางผุสดี  สุขกอน 

 ๒๒๙ นางพรพิศ  เพียราช 

 ๒๓๐ นางพัชรา  แยมพินิจ 

 ๒๓๑ นางพิมรดา  เหรียญทอง 

 ๒๓๒ นางเพ็ชรา  สุขสําราญ 

 ๒๓๓ นางสาวแพรว  นุชพงษ 

 ๒๓๔ นางสาวมณีรัตน  เขียนเดช 

 ๒๓๕ นางสาวรมิตราภา  รัดรอดกิจ 

 ๒๓๖ นางราตรี  ปรีดานนท 

 ๒๓๗ นางสาววราภรณ  เอี่ยมขํา 

 ๒๓๘ นางสาวสมลักษณ  หวงศรี 



 หนา   ๘๑ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓๙ นางสาวสมหมาย  โสมบานกวย 
 ๒๔๐ นางสาวสวลีย  ธนธรรมทิศ 
 ๒๔๑ นางสาวสุนิสา  ดวงธรรมมา 
 ๒๔๒ นางสุปราณี  สมสาร 
 ๒๔๓ นางสุปราณี  อังสุภานิช 
 ๒๔๔ นางสุพัตรา  เรืองสงคราม 

 ๒๔๕ นางสุริศา  ทาตรี 
 ๒๔๖ นางสาวอัญชนา  อุดลอม 
 ๒๔๗ นางอารีย  โทมถา 
 ๒๔๘ นางอําพันธ  ชื่นจิตร 
 ๒๔๙ นางอุไรวรรณ  ทองประไพ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายกอมารอจยามัน  มุกดาสวัสดิ์ 
 ๒ นายฉลองชัย  กาบขาว 
 ๓ นายเฉลียว  สุขสวัสดิ์ 
 ๔ นายบุญชู  ขจรภพ 
 ๕ นายพงษศักดิ์  จักรตอน 

 ๖ นายเลิศ  เงินทอง 
 ๗ นายสมเดช  ประดิษฐพงษ 
 ๘ นายสมบัติ  หมายเกื้อ 
 ๙ นายสุวิง  อนุจร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 
 ๑ นายตะวรรณ  สุวรรณ 
 ๒ นายพิพัฒน  จันทรผุย 
 ๓ นายภิรมย  รุงเชา 
 ๔ นายมนตรี  สมเชื้อเวียง 

 ๕ นายศักดิ์ชาย  เครืออาษา 
 ๖ นายสมเกียรติ  แกวสะอาด 
 ๗ นายสมเกียรติ  วงศแกว 
 ๘ นายสุบรรณ  ชัยศรยิ่ง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 
 ๑ นายคนอง  เดชะผล 
 ๒ นายถนัด  ตาทิพย 
 ๓ นายนครินทร  คูกระสังข 
 ๔ นายนพดล  แสงมี 
 ๕ นายมงคล  มานะกิจ 

 ๖ นายสังเวียน  ปรางทอง 
 ๗ นายสามิตร  ทรเดช 
 ๘ นายสายันต  พูลทีวี 
 ๙ นายอนุรักษ  ปนแกว 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายภูวนาท  มีปราชญสม  ๒ นายสมเกียรติ  เครืออาษา 



 หนา   ๘๒ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

กรมประมง 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๑  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะ  เชียงเนาว 
 ๒ นายกะทา  ปนสกุล 
 ๓ นายเกษม  ฮอบุตร 
 ๔ นายเกียรติศักดิ์  รุจิเวชวงษ 
 ๕ นายโกศล  ภูบํารุง 
 ๖ นายคมยันตร  เศวตมงคล 
 ๗ นายคํารวน  สมานทอง 
 ๘ นายจรินทร  จันทรสุขา 
 ๙ นายจรูญ  ใหมสุวรรณ 
 ๑๐ นายชรินทร  อินธน ู
 ๑๑ นายแดง  วองไว 
 ๑๒ นายทรงเกียรติ  คณะศิริวงษ 
 ๑๓ นายธานี  แสงอุทัย 
 ๑๔ นายนคร  คุณลาน 
 ๑๕ นายนพสิทธิ์  ฐานธนวิตพงศ 
 ๑๖ นายนิคม  กันคุม 
 ๑๗ นายนิรัน  ดวงไร 
 ๑๘ นายนิวรณ  รัตนะ 
 ๑๙ นายบรรจง  แกนจันทร 
 ๒๐ นายบรรจงศักดิ์  ปนจาด 
 ๒๑ นายบุญเกิด  ชาวหญาแพรก 
 ๒๒ นายบุญชู  เกตุแกว 
 ๒๓ นายบุญชู  พันธุชงค 
 ๒๔ นายบุญลือ  มากงาม 
 ๒๕ นายประจวบ  จันหุณี 

 ๒๖ นายประเทียบ  พรมมา 
 ๒๗ นายประพืช  มูสิกะปาละ 
 ๒๘ นายประโภชน  วงศษา 
 ๒๙ นายประสิทธิ์  แกวบุญเรือง 
 ๓๐ นายพงศธร  ปนทอง 
 ๓๑ นายพยนต  แกวมราช 
 ๓๒ นายพรชัย  วัฒนา 
 ๓๓ นายพิสิษฐ  งานวอง 
 ๓๔ นายมาโนชน  กลาวิกรณ 
 ๓๕ นายยงยุทธ  ชมรัตนกุล 
 ๓๖ นายลึบ  ผึ่งกลาง 
 ๓๗ สิบตรี  วันชัย  รุงเรือง 
 ๓๘ นายวินัย  แสงดี 
 ๓๙ นายศุภชาติ  พัฒนพงศ 
 ๔๐ นายสมคิด  ปลองอวน 
 ๔๑ นายสมจิตร  แกวบุญเรือง 
 ๔๒ นายสมชัย  ดวงชยั 
 ๔๓ นายสมนึก  เทพบินการ 
 ๔๔ นายสมบุญ  มั่งคั่ง 
 ๔๕ นายสมพร  หมวกกุล 
 ๔๖ นายสมศักดิ์  โมงปราณีต 
 ๔๗ นายสันติ  ทะเสนฮด 
 ๔๘ นายสันต  จันทรอาจ 
 ๔๙ นายสุทธิ์  สัตนาโค 
 ๕๐ นายสุทัศ  ปุยอรุณ 



 หนา   ๘๓ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑ นายสุพันธ  ทาเครือ 
 ๕๒ นายสุภมิตร  จันทรอยูจริง 
 ๕๓ นายสุรชัย  ขันอาษา 
 ๕๔ นายเสรี  มานิตยกุล 
 ๕๕ นายแสงชัย  มณฑาทิพย 
 ๕๖ นายอดิชัย  สุขมวง 

 ๕๗ นายอนันต  ใจบุญ 
 ๕๘ นายอํานวย  จุฑามาตย 
 ๕๙ นายอิมริต  บุญเทพ 
 ๖๐ นายเอกชัย  มาลัยศรี 
 ๖๑ นายเอนก  กลาวิกรณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 
 ๑ นายชัชวาลย  ชุมเย็น 
 ๒ นายชาตรี  พันที 
 ๓ นายทวีสุข  แปงการิยา 
 ๔ นายบุญมี  ประยงคหอม 
 ๕ นายประสิทธิ์  เนตรลอมวงค 

 ๖ นายวัฒนา  จันลิขิต 
 ๗ นายวิษณุ  ทรัพยมาหา 
 ๘ นายสําราญ  บุญสรวง 
 ๙ นายเสนาะ  พลสงคราม 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗  ราย) 
 ๑ นายกอง  หลาเวียง 
 ๒ นายจิตบุญ  เจริญสุข 
 ๓ นายประสาร  คุมเสถียร 
 ๔ นายภารัตน  อุงเภา 
 ๕ นายวิชชา  นิยุทตรานนท 
 ๖ นายวิชัย  ปรีชา 
 ๗ นายศิริศักดิ์  ชางแกว 
 ๘ นายสมมุง  สังขโชติ 
 ๙ นายสมศักดิ์  พลอยศรี 

 ๑๐ นายสภุาพ  ทองยู 
 ๑๑ นางนิตยา  ย้ิมศรี 
 ๑๒ นางผุสดี  วารีดํา 
 ๑๓ นางวันทิพย  ไทยปรีชา 
 ๑๔ นางสาววิมลรัตน  ไกรวอง 
 ๑๕ นางสมใจ  ศรีทุมเที่ยง 
 ๑๖ นางเสาวลักษณ  ตลับทอง 
 ๑๗ นางสาวอนงค  ใสวรรณ 

กรมปศุสัตว 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายณรงค  จอมมานพ 
 ๒ นายดํารงห  ตันเที่ยง 

 ๓ นายตะวัน  พิทักษเสมา 
 ๔ นายทุเรียน  อินรองพล 



 หนา   ๘๔ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕ นายนนทกร  เนตรทวม 

 ๖ นายนิพนธ  พรพรม 

 ๗ นายบุญมา  สมตา 

 ๘ นายวินัย  นิลกําแหง 

 ๙ นายสมชัย  งามสุข 

 ๑๐ นายสมพงษ  บัวทอง 

 ๑๑ นายสวัสดิ์  อาจอารัญ 

 ๑๒ นายสุรสิทธิ์  ทองสา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๙  ราย) 

 ๑ นายเกษม  จันทรกระจาง 

 ๒ นายทรงวุฒิ  แพนอย 

 ๓ นายธรรมศาสตร  คันธารส 

 ๔ นายบรรจง  ปญญาฟู 

 ๕ นายประจันทร  คําปน 

 ๖ นายประยุทธ  ศรีรังกา 

 ๗ นายประสาร  มาแสง 

 ๘ นายประสิทธิ์  บอจักรพันธ 

 ๙ นายพรอม  นนทประเสริฐ 

 ๑๐ นายพิชัย  ดวงหอม 

 ๑๑ นายไพบูลย  ธิโกศรี 

 ๑๒ นายมนตรี  ทองศรีเกตุ 

 ๑๓ นายวิไล  เพียรรุงเรือง 

 ๑๔ นายสงวน  คําทาสี 

 ๑๕ นายสมควร  เกิดผล 

 ๑๖ นายสมจิต  เศษโถ 

 ๑๗ นายสมชัย  ทวีศานต 

 ๑๘ นายสมบัติ  บัวบาล 

 ๑๙ นายสมพงษ  นุมนวล 

 ๒๐ นายสมยศ  แสงประทุม 

 ๒๑ นายสํารอง  จันทรทัง 

 ๒๒ นายสทุธี  พิพัฒนกุล 

 ๒๓ นายสุวิทย  ซื่อสกุล 

 ๒๔ นายหลา  มาวิ่ง 

 ๒๕ นายอรัญ  ภูจอมจิตร 

 ๒๖ นายอัครพล  บุญยอ 

 ๒๗ นายอํานาจ  ปานทอง 

 ๒๘ นายอุดมศักดิ์  ภูกันดาน 

 ๒๙ นางจันทรหอม  ศรีโฉม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๙  ราย) 

 ๑ นายกมล  พวงวิเศษ 

 ๒ นายกิติศักดิ์  ไวศยะ 

 ๓ นายกุล  เสวิวัฒน 

 ๔ นายเกรียง  แสนสุวรรณ 

 ๕ นายเกษตร  ชลทา 

 ๖ นายแกว  แสงทอง 

 ๗ นายขวัญชัย  สวางเมฆ 

 ๘ นายคม  ธิมา 

 ๙ นายจรัญ  วงศธง 

 ๑๐ นายจําเนียร  บุญมาก 



 หนา   ๘๕ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑ นายเจริญ  แกวงาม 

 ๑๒ นายฉลอ  วงษดีย่ิง 

 ๑๓ นายชวลิต  บํารุงจิตต 

 ๑๔ นายชัย  ไชยแจง 

 ๑๕ นายชาญชัย  ฐานะพันธุ 

 ๑๖ นายชํานาญ  แยมหมื่นอาจ 

 ๑๗ นายชุมพร  โพธิญาณ 

 ๑๘ นายเซน  ฟกทอง 

 ๑๙ นายดวง  คงประเสริฐ 

 ๒๐ นายทวี  เทพจันทร 

 ๒๑ นายทองจันทร  ศรีเพ็ชร 

 ๒๒ นายทองสุข  สอทา 

 ๒๓ นายธงชัย  ใบมะเงิน 

 ๒๔ นายธงชัย  รื่นปราชญ 

 ๒๕ นายธรรม  สุวรรณพงษ 

 ๒๖ นายธีระพงศ  บุญพิมพ 

 ๒๗ นายธีระพนธ  อึ่งประยูร 

 ๒๘ นายบัวภา  สีผาย 

 ๒๙ นายบัวลา  ทวีคูณ 

 ๓๐ นายบุญยัง  กาญจนา 

 ๓๑ นายบุญยัง  วิภาทิน 

 ๓๒ นายประกอบ  คาํสานันท 

 ๓๓ นายประญัติ  อุดรศรี 

 ๓๔ นายประวิทย  แกวประเสริฐ 

 ๓๕ นายประสพ  คลายคง 

 ๓๖ นายประเสริฐ  หมวกทองหลาง 

 ๓๗ นายปุน  วังนัน 

 ๓๘ นายเปรม  โคตรภักดี 

 ๓๙ นายพิทักษ  เชียงงาม 

 ๔๐ นายไพบูลย  ประทุมพงษ 

 ๔๑ นายไพศาล  เตียงตั้ง 

 ๔๒ นายภักดี  มุงทอง 

 ๔๓ นายมงคล  โพนคําหล 

 ๔๔ นายมนัส  ปลัดทวม 

 ๔๕ นายมะโน  เมืองขวา 

 ๔๖ นายมานพ  พราหมณแกว 

 ๔๗ นายเมธี  อินตะอินทร 

 ๔๘ นายเรืองเดช  เดชมนตรี 

 ๔๙ นายวรรณโชค  อาดํา 

 ๕๐ นายวัลลภ  ธรรมโรจน 

 ๕๑ นายวิรัตน  กันทํา 

 ๕๒ นายวิรัตน  นิยมเดชา 

 ๕๓ นายวิรัตน  พรหมทา 

 ๕๔ นายสงัด  ฉัตรเตชะ 

 ๕๕ นายสถิตย  พิมสิน 

 ๕๖ นายสถิตย  ศรีเมือง 

 ๕๗ นายสมชาย  คําปน 

 ๕๘ นายสมชาย  จ๋ันตา 

 ๕๙ นายสมพงศ  เกิดเมืองเล็ก 

 ๖๐ นายสมพงษ  คงมั่น 



 หนา   ๘๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๑ นายสวัสดิ์  มาลา 

 ๖๒ นายสายเลข  จับไหวดี 

 ๖๓ นายสุเทพ  สุวรรณมาโจ 

 ๖๔ นายสุรชัย  พลภูเมือง 

 ๖๕ นายสุรพงศ  วันเมืองเกา 

 ๖๖ นายเสริญ  ยะพลหา 

 ๖๗ นายอุทัย  บุญอินทร 

 ๖๘ นายเอกพงศ  คงเมือง 

 ๖๙ นางสาวสรัญญา  เกิดทรง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๖  ราย) 

 ๑ นายจํานงค  ชาแสน 

 ๒ นายจําเนียร  ศรีฉาย 

 ๓ นายจํารูญ  ศุภกรรม 

 ๔ นายจีระศักดิ์  บุญมีสงา 

 ๕ นายเฉลิมเดช  ธุระเทศ 

 ๖ นายเชาวลิต  ทุมขุนทด 

 ๗ นายดิเรก  บุญนารักษ 

 ๘ นายธงธรรม  ปรีชากูล 

 ๙ นายธวัต  ผงผาย 

 ๑๐ นายนิตย  สินเธาว 

 ๑๑ นายบุญฤทธิ์  ผากา 

 ๑๒ นายพยงค  ยุทธยศ 

 ๑๓ นายพฤหัส  ศรีสุภาพ 

 ๑๔ นายมานัส  สุทธะนะ 

 ๑๕ นายวิชาญ  นามสวาง 

 ๑๖ นายวิสิทธิ์  จอมศิลป 

 ๑๗ นายสมพงษ  แปนมาก 

 ๑๘ นายสุชาติ  ชินวรรณ 

 ๑๙ นายสุชาติ  แปนดี 

 ๒๐ นายสุทัศน  นอยลูน 

 ๒๑ นายสุรส  ต้ังพิมาย 

 ๒๒ นายอดิศักดิ์  นาสมบูรณ 

 ๒๓ นายอนุชิต  ใจดวน 

 ๒๔ นายอํานาจ  จาตสุวรรณ 

 ๒๕ นางเตือนใจ  ดุมา 

 ๒๖ นางอติภา  เอี่ยมกลาหาญ 

กรมพัฒนาที่ดิน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๕  ราย) 

 ๑ นายคงรักษ  บุตรสระคู 

 ๒ นายจํานงค  ไตลังคะ 

 ๓ นายเจด็จ  อรรถหิรัญ 

 ๔ นายชม  บุญยก 

 ๕ นายชาญชัย  นิ่มรักษา 

 ๖ นายโชคชัย  ใจเย็น 

 ๗ นายโชติวุฒิ  คงชนะ 

 ๘ นายถนอม  ไชยทนุ 



 หนา   ๘๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙ นายทองหลอ  หินขุนทด 

 ๑๐ นายนิพร  รัชกุล 

 ๑๑ นายบรรเลง  เสารเขียว 

 ๑๒ นายบุญมี  สุขคําเมือง 

 ๑๓ นายบุญหนา  สานิพันธ 

 ๑๔ นายพิชัย  ปนตา 

 ๑๕ นายพิชัย  ผลวงษ 

 ๑๖ นายมนตรี  อุทัยศรี 

 ๑๗ นายยศธร  พวงพลับ 

 ๑๘ นายโรย  วัดแกว 

 ๑๙ นายเลก็  รางทะเล 

 ๒๐ นายวรศักดิ์  เกิดเรณู 

 ๒๑ นายวันชัย  โพธิ์ทอง 

 ๒๒ นายวิทยา  สุริยา 

 ๒๓ นายสนิท  ขวัญพราย 

 ๒๔ นายสมพงษ  ยอดดี 

 ๒๕ นายสมัย  ชุมอภัย 

 ๒๖ นายสมาน  อูเซ็ง 

 ๒๗ นายสามารถ  คํามาตร 

 ๒๘ นายสุพร  กุลกระโทก 

 ๒๙ นายอุดม  ระวิวรรณ 

 ๓๐ นางกุลสิรา  ญาณรัตน 

 ๓๑ นางขวัญใจ  มลิซอน 

 ๓๒ นางปราณี  ตะเขื่อนแกว 

 ๓๓ นางพัฒนา  พรมสงฆ 

 ๓๔ นางอัญชนา  รัตนประทีป 

 ๓๕ นางอัมพร  จิระสถาวร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๐  ราย) 

 ๑ นายเกริกฤทธิ์  สิงหธวัช 

 ๒ นายคงสวัสดิ์  สิงหสม 

 ๓ นายเฉลิม  ทารพัตร 

 ๔ นายชวน  สวัสดี 

 ๕ นายทองสุข  ภูลิ้นลาย 

 ๖ นายบรรจง  พลับพลี 

 ๗ นายบุญลือ  ยาหยี 

 ๘ นายประมวล  สุมมาตย 

 ๙ นายประหยัด  ถาอินทร 

 ๑๐ นายพิชิตพงษ  พลวิเศษ 

 ๑๑ นายมนัส  วงศเขียว 

 ๑๒ นายวัชรพล  ธรรมสัตย 

 ๑๓ นายวิชัย  ใจอินตะ 

 ๑๔ นายวิเชียร  ประดับทอง 

 ๑๕ นายสัญญา  อินกันฑ 

 ๑๖ นายสุเทพ  พ่ึงวงศ 

 ๑๗ นายสุบัน  มีลาภ 

 ๑๘ นายสุวิทย  พูลศิลป 

 ๑๙ นายเสนห  ไตลังคะ 

 ๒๐ นางสาวอุบล  ตนคํา 



 หนา   ๘๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๗๖  ราย) 

 ๑ นายกวินทร  สถิติ 

 ๒ นายกันตกวี  ผดุงอรรถ 

 ๓ นายเกียรติศักดิ์  แกวประภา 

 ๔ นายโกเฮง  จันทรี 

 ๕ นายเข็มทอง  สังขออนดี 

 ๖ นายคม  กรุณา 

 ๗ นายคําผาน  สาจันทร 

 ๘ นายคุณวุฒิ  เกื้อหนุน 

 ๙ นายจตุรงค  ฐิโตประการ 

 ๑๐ นายจรลั  การโชติ 

 ๑๑ นายจําเนียร  พลังฤทธิ์ 

 ๑๒ นายจํารัส  ไชยสาร 

 ๑๓ นายจํารัส  สมสุข 

 ๑๔ นายจุมพล  แคลวภัย 

 ๑๕ นายเจน  มุงตอม 

 ๑๖ นายเจริญ  หนูเล็ก 

 ๑๗ นายเจริญ  หลักดี 

 ๑๘ นายชอบ  ลิ้นลา 

 ๑๙ นายชัยมงคล  สังขไพฑูรย 

 ๒๐ นายชาญ  พงษภักดี 

 ๒๑ นายชาติ  สินหนัง 

 ๒๒ นายชํานาญ  ทรัพยแกว 

 ๒๓ นายชํานาญ  ยอดแกว 

 ๒๔ นายดํารงค  ศิริกันรัตน 

 ๒๕ นายเดชา  ชูทอง 

 ๒๖ นายตอย  แสงสี 

 ๒๗ นายถวัลย  กรเพ็ชร 

 ๒๘ นายทวีศักดิ์  หนูรักษ 

 ๒๙ นายทองสุก  บุญพระ 

 ๓๐ นายเทอดศักดิ์  ราญมีชัย 

 ๓๑ นายเทอดศักดิ์  วงศพร 

 ๓๒ นายธวัช  บุญเนตร 

 ๓๓ นายธวัชชัย  เวชตระกูล 

 ๓๔ นายนที  จันทรสกุล 

 ๓๕ นายนววิช  เจริญไพบูลย 

 ๓๖ นายนิเลาะ  สาและ 

 ๓๗ นายบรรจบ  พลับพลี 

 ๓๘ นายบุญทง  เตชะทน 

 ๓๙ นายบุญทรง  มูลขะเสน 

 ๔๐ นายบุญมี  ชูชวย 

 ๔๑ นายบุญมี  นนทะรัตน 

 ๔๒ นายบุญยัง  นพพวง 

 ๔๓ นายบุญยัง  ปลั่งกลาง 

 ๔๔ นายบุญลอม  เรืองสวาง 

 ๔๕ นายประกอบ  โฉมอุภัย 

 ๔๖ นายประกิจ  พิมพา 

 ๔๗ นายประยูร  ใจดวง 

 ๔๘ นายประสงค  พรมจันทร 

 ๔๙ นายประสิทธิ์  ประวันนา 

 ๕๐ นายปราการ  จันทสังข 



 หนา   ๘๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑ นายปรีชา  จันทรเล็ก 

 ๕๒ นายปนแกว  สันแดง 

 ๕๓ นายผล  โนวโชติ 

 ๕๔ นายผอง  วงษขวัญ 

 ๕๕ นายผัด  ธรรมใจ 

 ๕๖ นายพงษพร  ขุนทอง 

 ๕๗ นายพนมบุณย  พัฒนสุรังค 

 ๕๘ นายพรชกรณ  พันธโภชน 

 ๕๙ นายพรชัย  ทองสวาง 

 ๖๐ นายพล  เมืองชัย 

 ๖๑ นายพลาพนธ  รามวณิช 

 ๖๒ นายพิทักษ  ศรีราช 

 ๖๓ นายพิภพ  นําผล 

 ๖๔ นายเพียรศักดิ์  ชูวงษ 

 ๖๕ นายโพธิ์  อนุเคราะห 

 ๖๖ นายไพฑูรย  บุญรัตน 

 ๖๗ นายไพบูลย  ศรีกระทุม 

 ๖๘ นายไพรัช  วลัยศีร 

 ๖๙ นายไพโรจน  นอยดี 

 ๗๐ นายภิรมย  การคนซื่อ 

 ๗๑ นายมณเฑียร  เนตรชวงโชติ 

 ๗๒ นายมนตรัก  สุทธิพันธ 

 ๗๓ นายมนัส  ดวงปนตา 

 ๗๔ นายมนัส  เตชะสาย 

 ๗๕ นายมนัส  อินอิ่ม 

 ๗๖ นายมานพ  จันโท 

 ๗๗ นายมาโนชญ  ทองออน 

 ๗๘ นายรักชาติ  เพียรขํา 

 ๗๙ นายวรวุฒิ  บุญรอด 

 ๘๐ นายวิชิต  ภาคสุภาพ 

 ๘๑ นายวิเชียร  อาริยะ 

 ๘๒ นายวิทูล  เตชะสาย 

 ๘๓ นายวริัช  หงษศิริวัฒน 

 ๘๔ นายวีระชัย  นาคาประสิทธิ์ 

 ๘๕ นายวุฒิ  สอนคํา 

 ๘๖ นายเวท  แซวอง 

 ๘๗ นายศรีทน  มูลเมฆ 

 ๘๘ นายศิริชัย  นาคเสวี 

 ๘๙ นายศุภชัย  ขัติยะ 

 ๙๐ นายสงวน  ดวงจันทร 

 ๙๑ นายสงัด  ธรรมใจ 

 ๙๒ นายสงา  เจียนโพธิ์ 

 ๙๓ นายสชานนท  สอนสวัสดิ์ 

 ๙๔ นายสนธยา  จันทวงษ 

 ๙๕ นายสนอง  นัคเรศ 

 ๙๖ นายสมเกียรติ  ต๋ันสกุล 

 ๙๗ นายสมคิด  ประทุมแดง 

 ๙๘ นายสมคิด  หานาดี 

 ๙๙ นายสมชัย  อังคณา 

 ๑๐๐ นายสมชาย  คตดี 

 ๑๐๑ นายสมบัติ  อินตะวัง 

 ๑๐๒ นายสมพงศ  ปลองฉิม 



 หนา   ๙๐ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๓ นายสมมาตร  หลีเส็น 

 ๑๐๔ นายสมยศ  พุมโพธิ์ทอง 

 ๑๐๕ นายสมศักดิ์  เหลาสงคราม 

 ๑๐๖ นายสวัสดิ์  จําปามูล 

 ๑๐๗ นายสวาท  วันทาทราย 

 ๑๐๘ นายสะอาด  อิ่นแกว 

 ๑๐๙ นายสังเวียน  ทานะ 

 ๑๑๐ นายสัมฤทธิ์  ศรีพลัง 

 ๑๑๑ นายสายัณห  เผือกหอม 

 ๑๑๒ นายสําเนาว  แสงทอง 

 ๑๑๓ นายสําราญ  จุฝาก 

 ๑๑๔ นายสิงห  เพชรพินิจ 

 ๑๑๕ นายสุทธิศักดิ์  ลอแมง 

 ๑๑๖ นายสุบิน  เขื่อนเพชร 

 ๑๑๗ นายสุรชัย  พันธพานิช 

 ๑๑๘ นายสุรชิต  สมบัติ 

 ๑๑๙ นายสุรเดช  วิจิตร 

 ๑๒๐ นายเสมิน  พูนดี 

 ๑๒๑ นายเสาร  อุตสาห 

 ๑๒๒ นายหิรัญ  ขําเมือง 

 ๑๒๓ นายเหลี่ยมศักดิ์  เกงสนาม 

 ๑๒๔ นายอนันท  จาเมือง 

 ๑๒๕ นายอนุชิต  นุชนันท 

 ๑๒๖ นายอนุวัฒน  มะเรืองศูนย 

 ๑๒๗ นายอนุวัฒน  ยายืน 

 ๑๒๘ นายอากร  ศรีแกว 

 ๑๒๙ นายอุกิจ  นวมสําลี 

 ๑๓๐ นายอุดม  กายอ 

 ๑๓๑ นางสาวกรชนก  สุประดิษฐ  ณ  อยุธยา 

 ๑๓๒ นางกฤษณา  ภูมิพัฒน 

 ๑๓๓ นางกานดา  เสณีตันติกลุ 

 ๑๓๔ นางขนิษฐา  มณีขาว 

 ๑๓๕ นางจงกล  โพธิชัย 

 ๑๓๖ นางสาวจันทรฉาย  กสิบุตร 

 ๑๓๗ นางสาวจันทิมา  ทัศนานุกุลกิจ 

 ๑๓๘ นางสาวจันทิมา  ผอบพลอย 

 ๑๓๙ นางจําเรียง  ผดุงกมล 

 ๑๔๐ นางจินดาวัลย  ปญญาสิทธิ์ 

 ๑๔๑ นางจินตนา  อาศนศิลารัตน 

 ๑๔๒ นางจินตนาพร  อยูบานคลอง 

 ๑๔๓ นางสาวจิราภรณ  ทองสวัสดิ์ 

 ๑๔๔ นางชนิดา  วิสุทธารมณ 

 ๑๔๕ นางชวลี  พฤฒปภพ 

 ๑๔๖ นางชุตินันท  ศรีเกตุ 

 ๑๔๗ นางชูศรี  นิลสุขใจ 

 ๑๔๘ นางฐิติมา  ปญจศิลป 

 ๑๔๙ นางสาวฐิติรัตน  วิญมา 

 ๑๕๐ นางณัฎฐธิดา  ไชยโนฤทธิ์ 

 ๑๕๑ นางณัฐกานต  ไชยโพธิ์ 

 ๑๕๒ นางณัฐพร  อินทรแหยม 

 ๑๕๓ นางดรุณี  ออนทิมวงค 

 ๑๕๔ นางดวงเดือน  ไวทยาวัฒน 



 หนา   ๙๑ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕๕ นางสาวถนอมจิตร  ฉัตรศรี 

 ๑๕๖ นางสาวถนอมศรี  วงศอรินทร 

 ๑๕๗ นางสาวทิพวรรณ  สุวัฒนวนิช 

 ๑๕๘ หมอมหลวงธารีทิพย  เกษมสันต 

 ๑๕๙ นางนงลักษณ  ศรีสุทานันท 

 ๑๖๐ นางนัดดา  คําแกว 

 ๑๖๑ นางนันทวัลย  ตนสาย 

 ๑๖๒ นางนันทิยา  วานิชชัง 

 ๑๖๓ นางนิจวรรณ  แสงวังคํา 

 ๑๖๔ นางนิดนอย  เวชวชิยกุล 

 ๑๖๕ นางนิตยา  นิมิตร 

 ๑๖๖ นางนิตยา  สุทธิธรรม 

 ๑๖๗ นางสาวนีรนุช  วงษทอง 

 ๑๖๘ นางเนาวรัตน  วิชาเหล็ก 

 ๑๖๙ นางบังอร  บุญสระมงคล 

 ๑๗๐ นางสาวบุญชู  วัฒนอมรเกียรติ 

 ๑๗๑ นางบุญมา  นําผล 

 ๑๗๒ นางบุษบรรณ  ลดหวั่น 

 ๑๗๓ นางปภาดา  ออนตวงศ 

 ๑๗๔ นางประทุม  อินทุดม 

 ๑๗๕ นางสาวประเทืองทิพย  ทิมแหง 

 ๑๗๖ นางประภา  ไตลังคะ 

 ๑๗๗ นางสาวประภาภรณ  มณีโชติ 

 ๑๗๘ นางประมวล  สีหะวงษ 

 ๑๗๙ นางปราณี  สืบสุยะ 

 ๑๘๐ นางปรีดา  กายอ 

 ๑๘๑ นางปวีรรตา  เริงธรรม 

 ๑๘๒ นางสาวปานใจ  ยุตติยงค 

 ๑๘๓ นางผกามาศ  ขาวคง 

 ๑๘๔ นางสาวผลบุญ  จันทรสุรินทร 

 ๑๘๕ นางพรทิพย  คําศรีสุข 

 ๑๘๖ นางสาวพรทิพย  บําเรอวงศ 

 ๑๘๗ นางพรรณี  สุวรรณราช 

 ๑๘๘ นางพักตรพริ้ง  เสงี่ยมใจ 

 ๑๘๙ นางพัชรินทร  บุญสวาท 

 ๑๙๐ นางสาวพัชรี  รักหลวง 

 ๑๙๑ นางสาวพัชรีวรรณ  เมฆสุข 

 ๑๙๒ นางพิพัฒน  บุญมา 

 ๑๙๓ นางพิศมัย  ภูฆัง 

 ๑๙๔ นางเพชราภรณ  ดีปนตา 

 ๑๙๕ นางเพชรี  จิตตรังษี 

 ๑๙๖ นางสาวภธิดี  เมาลทีอง 

 ๑๙๗ นางภัททิรา  บัวสด 

 ๑๙๘ นางภัทรา  องคไทร 

 ๑๙๙ นางภิรมย  ภารกิจโกศล 

 ๒๐๐ นางภิรมย  ภูระยา 

 ๒๐๑ นางภูศรีมา  เจริญวิทยธนเดช 

 ๒๐๒ นางมณี  หนูบานเกาะ 

 ๒๐๓ นางสาวมะลิ  กิตติรัตนชัยกุล 

 ๒๐๔ นางมัลลิกา  สืบสําราญ 

 ๒๐๕ นางสาวมาลินี  อามีเราะ 

 ๒๐๖ นางมาลี  คํานา 



 หนา   ๙๒ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๐๗ นางสาวมาลี  ถนอมกลิ่น 

 ๒๐๘ นางมุกดาภรณ  ทองสิริมณีรัตน 

 ๒๐๙ นางเยาวลักษณ  วงศแจง 

 ๒๑๐ นางรติภรณ  ภูเกิด 

 ๒๑๑ นางรัชนี  หุตินันทน 

 ๒๑๒ นางรัตนา  ระจิตรัตนะ 

 ๒๑๓ นางสาวรัตนา  สังขศิลา 

 ๒๑๔ นางสาวเรณู  แดงนุย 

 ๒๑๕ นางเรวดี  จีนจรรยา 

 ๒๑๖ นางลดาวัลย  จันทรคุณา 

 ๒๑๗ นางละเมียด  ทวีคูณ 

 ๒๑๘ นางละเอียด  ทองมั่ง 

 ๒๑๙ นางลัดดา  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๒๐ นางวรรณะ  ไชยทองคง 

 ๒๒๑ นางวรรณา  คะสุดใจ 

 ๒๒๒ นางวรรณา  นันตา 

 ๒๒๓ นางสาววราภรณ  กัญชนะ 

 ๒๒๔ นางสาววันทนา  พันธพินิจ 

 ๒๒๕ นางสาววันเพ็ญ  สายเงิน 

 ๒๒๖ นางสาวิจิตรา  วัฒนยา 

 ๒๒๗ นางสาววิภา  พรหมพันธ 

 ๒๒๘ นางวิไล  แวนมงคล 

 ๒๒๙ นางวีระวรรณ  รักอริยะธรรม 

 ๒๓๐ นางศรีจันทร  แสนวงศ 

 ๒๓๑ นางศรีนวล  ขันคํานันตะ 

 ๒๓๒ นางศิริพร  แสงภู 

 ๒๓๓ นางศิริพรรณ  สีลาเขตร 

 ๒๓๔ นางสมชิต  อุตระภิญโญ 

 ๒๓๕ นางสมบุญ  ต้ันจาด 

 ๒๓๖ นางสาวสมพร  ปญญาชัย 

 ๒๓๗ นางสมพิศ  บัวขวัญ 

 ๒๓๘ นางสวยหย่ิน  สอนใจ 

 ๒๓๙ นางสายใจ  ใบลําใย 

 ๒๔๐ นางสาวสายทิพย  สุทธบุญกรรณ 

 ๒๔๑ นางสายพิน  แกววรรณรัตน 

 ๒๔๒ นางสาวสายมณีย  ผันประเสริฐ 

 ๒๔๓ นางสิริเพ็ญ  เก็บไว 

 ๒๔๔ นางสุกัญญา  สมากุล 

 ๒๔๕ นางสุจรรยา  แกวในเมฆ 

 ๒๔๖ นางสุดา  สิงหทอง 

 ๒๔๗ นางสุทธิพร  นวลอุไร 

 ๒๔๘ นางสาวสุทิศา  ลีลาวณิชวัฒน 

 ๒๔๙ นางสุธัมมา  ศรีเรือน 

 ๒๕๐ นางสุนัย  พาทีเพราะ 

 ๒๕๑ นางสาวสุนิษา  เมตตาจิตต 

 ๒๕๒ นางสาวสุนีย  เปรมภักดิ์ 

 ๒๕๓ นางสาวสุปราณี  คชาอนันต 

 ๒๕๔ นางสาวสุปญญา  เลิศวณิช 

 ๒๕๕ นางสาวสุพัตรา  นุมอุรา 

 ๒๕๖ นางสุพิศ  กัลยาประสิทธิ์ 

 ๒๕๗ นางสุพิศ  เวชรัตน 

 ๒๕๘ นางสุภัค  เหลืองชูเกียรติ 



 หนา   ๙๓ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕๙ นางสุภาศรี  ถมังรักษสัตว 

 ๒๖๐ นางสุรัญญา  สมภักดี 

 ๒๖๑ นางสุรีพร  เกตุแกว 

 ๒๖๒ นางสุรีย  เจริญศิริ 

 ๒๖๓ นางสุรีย  ประเสริฐ 

 ๒๖๔ นางสุวรรณา  พัฒนประสิทธิ์ 

 ๒๖๕ นางสุวรีย  ฉินนะโสต 

 ๒๖๖ นางสุวิมล  บุญชูชวย 

 ๒๖๗ นางแสงจันทร  เตียรประเสริฐ 

 ๒๖๘ นางสาวอนนัญา  หิรัญรัตน 

 ๒๖๙ นางอมรรัตน  ศรีอุบล 

 ๒๗๐ นางอรทัย  ฉัตรชุมสาย 

 ๒๗๑ นางอารดี  คิมประโคน 

 ๒๗๒ นางสาวอารีวัลย  ออนพูล 

 ๒๗๓ นางอํานวยพร  นิลจรัส 

 ๒๗๔ นางอําภา  จตุรภัทร 

 ๒๗๕ นางอุดมสิน  จิรวนิช 

 ๒๗๖ นางอุบล  สฤทธิ์วิทยาพงษ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๖  ราย) 

 ๑ นายขจร  อรรถหิรัญ 

 ๒ นายขจรเกียรติ  กิติศิริ 

 ๓ นายจินดาวัฒน  ดอนดีไพร 

 ๔ นายเจน  คํานึง 

 ๕ นายชาญ  พลโต 

 ๖ นายถาวร  งามพรอม 

 ๗ นายทวี  พลศรี 

 ๘ นายบุญชื่น  สํารวมจิตร 

 ๙ นายประพันธ  ยอดเกตุ 

 ๑๐ นายประวิทย  สวรรคทัต 

 ๑๑ นายประสพผล  ทองมาก 

 ๑๒ นายปรีชา  เปยชาติ 

 ๑๓ นายเปลี่ยน  แกวเอี่ยม 

 ๑๔ นายพิมล  พลกูล 

 ๑๕ นายมีชัย  แกวปญญา 

 ๑๖ นายแมน  พลกูล 

 ๑๗ นายรัฐสยาม  อรุณศรี 

 ๑๘ นายวีรชัย  สุรินทร 

 ๑๙ นายวีระชาติ  ทรัพยขํา 

 ๒๐ นายสงวน  ดีคายคํา 

 ๒๑ นายสนธยา  สุมมาตย 

 ๒๒ นายสมเกียรติ  ดวงจันทร 

 ๒๓ นายสมยศ  ขุนทองพันธ 

 ๒๔ นายสันติ  ขาวคง 

 ๒๕ นายสําเริง  ดวงดาว 

 ๒๖ นายสุวิทย  ศรีวิทยารัตน 

 ๒๗ นายอธิคม  สายกระสุน 

 ๒๘ นายอาวุธ  ต้ังโพธิ์ทอง 

 ๒๙ นายอุดม  เดชดอนบม 

 ๓๐ นายอุบล  กมุทชาติ 

 ๓๑ นางกรรณิกา  รักธรรม 

 ๓๒ นางกัลยา  หงษจันทร 



 หนา   ๙๔ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๓ นางกานดา  กาหวัง 

 ๓๔ นางจรูญ  ระโหฐาน 

 ๓๕ นางจุฑามาศ  พรมมิ 

 ๓๖ นางนภาพร  บุษยามานนท 

 ๓๗ นางน้ําผึ้ง  ทองบอ 

 ๓๘ นางบาลเย็น  พลังฤทธิ์ 

 ๓๙ นางสาวปราณี  ไทยสมัคร 

 ๔๐ นางพรทิพย  กอแกว 

 ๔๑ นางพรทิพย  ศรีมหาดไทย 

 ๔๒ นางพิมพร  อนุสรณประเสริฐ 

 ๔๓ นางพิศเพ็ญ  พรหมออน 

 ๔๔ นางสาวเยาวลักษณ  จูฑะภักดี 

 ๔๕ นางสาวรัตนา  มีประสพ 

 ๔๖ นางเรือนแกว  สุทธิ์สังข 

 ๔๗ นางวิภา  พรเพ็ง 

 ๔๘ นางสาววิมล  บุญยิ้ม 

 ๔๙ นางศิวิมล  บัวชุม 

 ๕๐ นางสุคนธา  เดชเดชะ 

 ๕๑ นางสุนีย  นุนประสิทธิ์ 

 ๕๒ นางสุพัตรา  ปรีชา 

 ๕๓ นางสุรกรานต  แกวคําโพธิ์ 

 ๕๔ นางสาวอุดมพร  ดานเดิม 

 ๕๕ นางอุทัยวรรณ  ดีวี 

 ๕๖ นางอุบล  ทองโอฬาร 

กรมวิชาการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๕  ราย) 

 ๑ นายกิจฐิติพงศ  อธิมงคลสกุล 

 ๒ นายคํา  ทรายแกว 

 ๓ นายจํารุณ  พันธุสด 

 ๔ นายแฉลม  แจงสวาง 

 ๕ นายเชือน  คงสง 

 ๖ นายตรัยภพ  โฮมวงศ 

 ๗ นายทวี  ทองดอนพุม 

 ๘ นายทองคํา  ชมชวน 

 ๙ นายบรรจง  บุญครอบ 

 ๑๐ นายบัญญัติ  ความสุขเลิศ 

 ๑๑ นายบุญธรรม  ชวยวงศ 

 ๑๒ นายบุญรอด  บัวดวง 

 ๑๓ นายประสพ  ประดับ 

 ๑๔ นายประหยัด  ประเสริฐสม 

 ๑๕ นายปญญา  ผลพละ 

 ๑๖ นายพรเทพ  ทองกลัด 

 ๑๗ นายพรายงาม  คงเปยม 

 ๑๘ นายพุฒ  วรรณกิจ 

 ๑๙ นายเพชร  อุทรา 

 ๒๐ นายไพฑูรย  ศรีทอน 

 ๒๑ นายไพบูลย  มอมพะเนาว 

 ๒๒ นายมงคล  ชิณศรี 



 หนา   ๙๕ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓ นายมานพ  นุชนาฏ 

 ๒๔ นายมานะ  ศรีสุพรรณ 

 ๒๕ นายสถิต  ลีนาลาด 

 ๒๖ นายสมเกียรติ  ประกิจ 

 ๒๗ นายสมคิด  ตัสสมัย 

 ๒๘ นายสมคิด  เนียมใย 

 ๒๙ นายสมชาย  ปนโอ 

 ๓๐ นายสมชาย  พิมพพันธกุล 

 ๓๑ นายสมบูรณ  ธัญญะชมภู 

 ๓๒ นายสมพร  ผลถาวรสุข 

 ๓๓ นายสมมาตร  เอี่ยมอุดม 

 ๓๔ นายสัญชัย  ภูสมัย 

 ๓๕ นายสํารวย  สืบกินร 

 ๓๖ นายสุชิน  หริ่มแกว 

 ๓๗ นายสุเทพ  ยอดแตง 

 ๓๘ นายสุพจน  นาคศิริ 

 ๓๙ นายสุพร  หิรัญนุชนาถ 

 ๔๐ นายสุรพล  มีศรี 

 ๔๑ นายสุวัฒน  เขมแกว 

 ๔๒ นายเสนอ  สังสัจดี 

 ๔๓ นายหรั่ง  วรรณากุล 

 ๔๔ นายอารมณ  บุญเปลี่ยน 

 ๔๕ นายอุดม  หาญสิทธิ์ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๑  ราย) 

 ๑ นายกรวย  เถาวัลย 

 ๒ นายจําลอง  ศรีเหรา 

 ๓ นายจิระพันธ  ย่ิงวุฒิวรกุล 

 ๔ นายเจริญ  อินชึ้น 

 ๕ นายชาติชาย  งามโฉม 

 ๖ นายเชน  พืชจันทร 

 ๗ นายทรงศักดิ์  กัลปดี 

 ๘ นายทองเชียร  ทองปน 

 ๙ นายทักสิน  วงษพิทักษ 

 ๑๐ นายทินณรงค  พิชัยยุทธิ์ 

 ๑๑ นายธนเศรษฐ  ชํานาญสวน 

 ๑๒ นายธนิตศักดิ์  ทวีกิจธนาโรจน 

 ๑๓ นายนฤธี  ทองนอก 

 ๑๔ นายนันทศักดิ์  ชวดชุม 

 ๑๕ นายบรรพต  ยะธา 

 ๑๖ นายบัณฑิต  ไชยวงศ 

 ๑๗ นายประยูร  คลายพงษ 

 ๑๘ นายปลื้ม  ชูภักดี 

 ๑๙ นายพนมไพร  วงษย่ี 

 ๒๐ นายพัฒนพล  กองศิริ 

 ๒๑ นายพิชิต  หมอกจันทึก 

 ๒๒ นายพุทธะ  สุรินทร 

 ๒๓ นายไพโรจน  หมื่นศรี 

 ๒๔ นายไพศาล  ใสแสง 

 ๒๕ นายมั่น  สืบทิ 

 ๒๖ นายมานพ  สอนนุย 



 หนา   ๙๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๗ นายเยิ้ม  จ๋ิวตะ 

 ๒๘ นายรุงอรุณ  ทองงิ้ว 

 ๒๙ นายฤทธิ์  เอี่ยนเลง 

 ๓๐ นายวัน  โพธิ์นอย 

 ๓๑ นายวิชัย  ไทยฤทธิ์ 

 ๓๒ นายวิโรจน  ดูมณี 

 ๓๓ นายสนอง  โพธิ์ตาทอง 

 ๓๔ นายสมจิตร  ศรีราช 

 ๓๕ นายสมบัติ  พนาลิกุล 

 ๓๖ นายสวัสดิ์  อินตัน 

 ๓๗ นายสันติภาพ  ทับแสง 

 ๓๘ นายสาคร  วงศคํา 

 ๓๙ นายสาลี  สีดา 

 ๔๐ นายสุคนธ  ราชสูงเนิน 

 ๔๑ นายสุจินต  ปวนกระโทก 

 ๔๒ นายสุชาติ  ทองฉิม 

 ๔๓ นายแสวง  เสือยาง 

 ๔๔ นายไสว  บุญเชียงราก 

 ๔๕ นายไสว  สุขแสน 

 ๔๖ นายอภิชาติ  วงษกรานต 

 ๔๗ นางสาวกฤตยา  บุญสงา 

 ๔๘ นางจิตตินันท  ลุผักชี 

 ๔๙ นางสาวบรรเจิด  สุขงาม 

 ๕๐ นางสาวประนอม  ทองบูรณ 

 ๕๑ นางรัตนาพร  รุงโนรี 

 ๕๒ นางวราภรณ  ชื่นสกุล 

 ๕๓ นางสาวศิริพร  หนูนาวี 

 ๕๔ นางสมคิด  เย็นนุม 

 ๕๕ นางสายพิณ  รังสกีนิล 

 ๕๖ นางสุนีย  สะราคํา 

 ๕๗ นางสุภัทรฌาฆ  ชิดนอก 

 ๕๘ นางสุมาลา  ตะอุน 

 ๕๙ นางสาวโสภา  นุยบุตร 

 ๖๐ นางอัจฉรา  ตันทัศน 

 ๖๑ นางอุไรพรรณ  มีประดิษฐ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๖  ราย) 

 ๑ นายชัยณรงค  อนันตา 

 ๒ นายญวน  คุณปอง 

 ๓ นายถนอม  สระบัวคํา 

 ๔ นายทรงธรรม  บุญยะวันตัง 

 ๕ นายธานี  ภูระหงษ 

 ๖ นายบวรกาญจน  แกวศิริ 

 ๗ นายบุญรอด  พัดศรี 

 ๘ นายประเทศ  ชมภูสวาง 

 ๙ นายประยูร  ขําแสง 

 ๑๐ นายภูริวัจน  ทุตะกิจ 

 ๑๑ นายยุทธนา  ชัยชมภู 

 ๑๒ นายศุภกิจ  สุวรรณวงศ 

 ๑๓ นายสมคิด  ศิริมุกสิกะ 

 ๑๔ นายสมชาย  บัวบางกรูด 



 หนา   ๙๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕ นายสมบัติ  แกวสา 

 ๑๖ นายสมบุญ  ประมอญ 

 ๑๗ นายสมพงษ  แกวนาบอน 

 ๑๘ นายสมาน  ชํานาญธรรม 

 ๑๙ นายเหรียญดอน  ศรีภา 

 ๒๐ นายอนุรักษ  ขันธวงษ 

 ๒๑ นายอภิรักษ  จิตรเหิม 

 ๒๒ นางสาวนุชนาฏ  เรียงชนะวัชน 

 ๒๓ นางพิณประภา  แววแสง 

 ๒๔ นางวนิชยา  บุณยบวรวิวัฒน 

 ๒๕ นางสุนันทา  เล็มเยะ 

 ๒๖ นางอมรรัตน  มณี 

กรมสงเสริมการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๓  ราย) 

 ๑ นายเกียรติศักดิ์  ตอเงิน 

 ๒ นายคํารณ  ทันสาร 

 ๓ นายเชวงศักดิ์  แสงมณี 

 ๔ นายทรงพล  พุทธพงษ 

 ๕ นายบุญญเกียรติ  พุมโกสุม 

 ๖ นายบุญเตือน  ธรรมทันตา 

 ๗ นายบุญธรรม  ดวงฤทธิ์ 

 ๘ นายบุญปลอด  ทองหวล 

 ๙ นายประยูร  เกิดมั่งมี 

 ๑๐ นายประสิทธิ์  อุกฤษ 

 ๑๑ นายปราพต  วาศนาวิน 

 ๑๒ นายพยุง  ลิขิต 

 ๑๓ นายพะเนิน  พรมมี 

 ๑๔ นายพูนศักดิ์  โตเผือก 

 ๑๕ นายมานพ  ย้ิมผึ้ง 

 ๑๖ นายมานพ  วงษชาลี 

 ๑๗ นายวรพล  พูลรอด 

 ๑๘ นายวิกรม  มากดี 

 ๑๙ นายวินัย  ใจใหญ 

 ๒๐ นายสงัด  นนทขจี 

 ๒๑ นายสมเกียรติ  แสนบุญยงค 

 ๒๒ นายสมควร  ล้ิมมณี 

 ๒๓ นายสมมาตร  บุญกอน 

 ๒๔ นายสิทธิชัย  ปราชญาวงศ 

 ๒๕ นายสุขสันต  วิมลเศรษฐ 

 ๒๖ นายสุชาติ  นุยมา 

 ๒๗ นายสุทธิ  ไพนุพงศ 

 ๒๘ นายสุวัช  สมเพียร 

 ๒๙ นายสุวัฒน  ชัยรัตน 

 ๓๐ นายอนุพงษ  พวงสุวรรณ 

 ๓๑ นายอรรคนีย  พรมสีทอง 

 ๓๒ นายอุทิศ  ดวงปญญารัตน 

 ๓๓ นายโอภาส  ปดแพง 



 หนา   ๙๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  ขาวขัน 

 ๒ นายชูศักดิ์  พุทธรักษา 

 ๓ นายพงศดนัย  จิตรการนทีกิจ 

 ๔ นายพิสันต  แกวแสน 

 ๕ นายเพรียวพันธ  เพชรรัตนโมรา 

 ๖ นายมานะ  สมศักดิ์ 

 ๗ นายวราเชนทร  โชติธรรม 

 ๘ นายวไลลักษณ  รุงพลาย 

 ๙ นายสมใจ  ชํานาญธรรม 

 ๑๐ นายสมชาย  ภาคยภิญโญ 

 ๑๑ นายสมโภช  เวชชะ 

 ๑๒ นายสวง  สงวนศรี 

 ๑๓ นางจีราพัชร  ครุฑธา 

 ๑๔ นางรําพึง  ผลทอง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  เจริญศักดิ์ศิริ 

 ๒ นายเกรียง  เหลาศรีประชา 

 ๓ นายจุมพล  เนียมเกิด 

 ๔ นายแดง  จอมแปง 

 ๕ นายรังสรรค  ขันกสิกร 

 ๖ นายรัฐศาสตร  เฟองจิตต 

 ๗ นายศุภชัย  สุขศิริ 

 ๘ นายสุรชัย  เจริญผล 

 ๙ นางอุดร  รักษาราษฎร 

กรมสงเสริมสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๑  ราย) 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  ขาวทอง 

 ๒ นายจรูญ  ปาเตียง 

 ๓ นายชุมพล  พวงจําป 

 ๔ นายถวัลย  พินศิริกุล 

 ๕ นายแถม  เมืองศิริ 

 ๖ นายธีระ  พรหมตา 

 ๗ นายนิยม  ดิษฐแกว 

 ๘ นายบํารุง  โยกเกณฑ 

 ๙ นายพิชญะ  คงแจง 

 ๑๐ นายพีระ  สุขโกษา 

 ๑๑ นายไพศาล  ทับจันทร 

 ๑๒ นายมินท  คลอยคลาย 

 ๑๓ นายสมควร  คงสมัย 

 ๑๔ นายสมเดช  หล่ําพระธาตุ 

 ๑๕ นายสมทรง  วรรณไพบูลย 

 ๑๖ นายสมพงษ  แดงชาติ 

 ๑๗ นายสมสวน  กอคูณกลาง 

 ๑๘ นายสัณทัศน  แสงหงษ 



 หนา   ๙๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๙ นายเสนาะ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๐ นายอาวุธ  ตาลมูล 

 ๒๑ นายอุดมศักดิ์  พัชราพงศ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๙  ราย) 

 ๑ นายกระจาง  พรหมภักดี 

 ๒ นายกะชอน  นอยสําลี 

 ๓ นายกําพล  รัตนประพันธ 

 ๔ นายกิตติ  แดงเรือ 

 ๕ นายเกษียร  บุญอุม 

 ๖ นายโกมาศ  เสภูมี 

 ๗ นายโกสิทธิ์  คงทอง 

 ๘ นายคณิต  อิ่มชื่นศรี 

 ๙ นายคํานึง  สุเทนะ 

 ๑๐ นายโคจร  สมนึก 

 ๑๑ นายชวลิต  รอดออน 

 ๑๒ นายชัยเลิศ  เชียงนอย 

 ๑๓ นายชุติเดช  ออนอยู 

 ๑๔ นายชูชาติ  จันทรสิงห 

 ๑๕ นายชูศักดิ์  เพ่ิมพูน 

 ๑๖ นายเชษฐา  นาเมือง 

 ๑๗ นายเชาวลิต  สวนเปยม 

 ๑๘ นายเดชา  กลีบเมฆ 

 ๑๙ นายถาวร  ลอยศักดิ์ 

 ๒๐ นายทวีป  ออนวงษ 

 ๒๑ นายทองคํา  หล่ําจนัทึก 

 ๒๒ นายทองมวน  ปุนริบูรณ 

 ๒๓ นายเทวินทร  ศรีหลา 

 ๒๔ นายธวัชชัย  อินหญีต 

 ๒๕ นายธาดา  คณิตสรณ 

 ๒๖ นายธีรยุทธ  แกวใส 

 ๒๗ นายนพพร  พรมสุริยวงศ 

 ๒๘ นายบรรจง  ตูแกว 

 ๒๙ นายบุญเชิด  จรวิรัตน 

 ๓๐ นายบุญสง  สูผาน 

 ๓๑ นายประกอบ  เฮมกลาง 

 ๓๒ นายประดิษฐ  รัตนะ 

 ๓๓ นายเผด็จ  ภูโอภาสนันท 

 ๓๔ นายพาลบ  ยวงงาม 

 ๓๕ นายภุชงค  คงสนอง 

 ๓๖ นายมาโนช  พงษพัฒน 

 ๓๗ นายมาโนชญ  หงษอินทร 

 ๓๘ นายราเชนทร  ชีพันดุง 

 ๓๙ นายลําดวน  มาลัย 

 ๔๐ นายเล็ก  เผือกเงิน 

 ๔๑ นายวัลลภ  เลื่อนลอย 

 ๔๒ นายวินัย  ชมด 

 ๔๓ นายวินัย  ศรีนิล 

 ๔๔ นายวุฒิชัย  ศรีแพง 

 ๔๕ นายศักดิ์ดา  ทรัพยสมาน 

 ๔๖ นายศิริชัย  ปทมนาคร 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๗ นายศุภวัฒน  ใจสมคม 

 ๔๘ นายสถาพร  สิงหเทพ 

 ๔๙ นายสถิตย  มีเสม 

 ๕๐ นายสมคิด  อินทศร 

 ๕๑ นายสมนึก  เถียรเวช 

 ๕๒ นายสมบัติ  ธนะหมี 

 ๕๓ นายสมเพ็ชร  ผดุงกิจ 

 ๕๔ นายสมวงษ  ปตตานัง 

 ๕๕ นายสมหมาย  สนธิ 

 ๕๖ นายสมัย  ปุมพิมาย 

 ๕๗ นายสัมฤทธิ์  จิตรัตน 

 ๕๘ นายสุทาน  ภาชนะพรรณ 

 ๕๙ นายสุพร  คงแกว 

 ๖๐ นายสุพล  ทองแทง 

 ๖๑ นายสุรัตน  รองเพราะ 

 ๖๒ นายไสว  คงเทพ 

 ๖๓ นายเอนก  จิระยา 

 ๖๔ นางขนิษฐา  กองวิสัยสุข 

 ๖๕ นางนันทนา  เฟองอักษร 

 ๖๖ นางภคอร  ทองอราม 

 ๖๗ นางมณทิรา  อุมสิน 

 ๖๘ นางศรัญญา  ศรีสุข 

 ๖๙ นางสาวศิริจิตต  กลิ่นเกษร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๘  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  มิ่งขวัญ 

 ๒ นายกวิน  อินทโชติ 

 ๓ นายกอง  เจริญศิริ 

 ๔ นายกิจ  วิสิทธิ์ 

 ๕ นายเกรียงศักดิ์  เจริญทวี 

 ๖ นายคเชนทร  ออนสุวรรณ 

 ๗ นายคมชาติ  วรรณพงษ 

 ๘ นายจตุรพร  เลื่อนลอย 

 ๙ นายจรัส  เรืองรัตน 

 ๑๐ นายจักรวาล  แพงชัยภูมิ 

 ๑๑ นายจํานงค  พลตาล 

 ๑๒ นายจิตรวิระ  หีตดาษ 

 ๑๓ นายจิรวัฒน  เมฆหมอก 

 ๑๔ นายชัยณรงค  ลิกขะไชย 

 ๑๕ นายณรงค  มาประกอบ 

 ๑๖ นายแดง  ถินเกิด 

 ๑๗ นายถาวร  เพ็ญพันธนาค 

 ๑๘ นายทองหลอ  งามสมนึก 

 ๑๙ นายนเรนทร  รอดนัคเรศน 

 ๒๐ นายนิยม  จันทรมล 

 ๒๑ นายประทวน  ชัยเครือ 

 ๒๒ นายประพันธ  ฉลองชาติ 

 ๒๓ นายประสิทธิ์  จันทะดี 

 ๒๔ นายประเสริฐ  อาจสูศึก 

 ๒๕ นายประเสริฐ  นวลเต็ม 

 ๒๖ นายปริญญา  ไชยกาล 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๗ นายพรพิตร  ซาเสน 

 ๒๘ นายเพชร  ทองคลี่ 

 ๒๙ นายภัทรพล  แตงหอม 

 ๓๐ นายมนบ  ท่ังถิร 

 ๓๑ นายยงยุทธ  อินทจักร 

 ๓๒ นายรักเกียรติ  พิมพทองงาม 

 ๓๓ นายวรธัช  ศีลพันธุ 

 ๓๔ นายวศิลป  พานทอง 

 ๓๕ นายวันชาติ  เอี่ยมฉิม 

 ๓๖ นายวิจารณ  ไหวพรม 

 ๓๗ นายวิสุทธิ์  อินทวิเศษ 

 ๓๘ นายวีระศักดิ์  สังขนิมิตร 

 ๓๙ นายไวยวิทย  มีทรัพย 

 ๔๐ นายสกาว  จงโสตถิ 

 ๔๑ นายสงา  ปดถา 

 ๔๒ นายสมเกียรติ  แจงใจ 

 ๔๓ นายสมชาย  นานาวรรณาคาร 

 ๔๔ นายสมชาย  พิมพตระการ 

 ๔๕ นายสมนึก  ชาญสูงเนิน 

 ๔๖ นายสมบัติ  บัตรมาก 

 ๔๗ นายสมพจน  พินิจ 

 ๔๘ นายสมพร  หนอแดง 

 ๔๙ นายสมภพ  สรอยสุวรรณ 

 ๕๐ นายสมาน  ภูมิถาวร 

 ๕๑ นายสวัสดิ์  นาถา 

 ๕๒ นายสวัสดิ์  สมบุญ 

 ๕๓ นายสังคม  จําปานุย 

 ๕๔ นายสัญญา  เพ็ชรหมื่นไวย 

 ๕๕ นายสําลี  สวนสําเริง 

 ๕๖ นายสุชาติ  รูธรรม 

 ๕๗ นายสุธรรม  จันทรนาค 

 ๕๘ นายสุนันท  วุฒิ 

 ๕๙ นายสุพจน  สายกดู 

 ๖๐ นายสุเมธ  ดุจจานุทัศน 

 ๖๑ นายสุรเชษฎฐ  เทียนงาม 

 ๖๒ นายสุรศักดิ์  สุขเกษม 

 ๖๓ นายสุวิน  เจิมขํา 

 ๖๔ นายหยีใบ  บิลโสะ 

 ๖๕ นายอภิชาติ  ใจเที่ยง 

 ๖๖ นายอับดุลการิม  มุกดาสวัสดิ์ 

 ๖๗ นายอาภรณ  คลายสีสงค 

 ๖๘ นางจิราภา  โมระดา 

 ๖๙ นางฐิติขพรรญ  ศรีเนาวรตัน 

 ๗๐ นางทัชชา  ทองเกลี้ยง 

 ๗๑ นางสาวผองพรรณ  แสนจิตร 

 ๗๒ นางฟาตีเมาะ  นิยมเจริญ 

 ๗๓ นางมยุรา  สมพรหม 

 ๗๔ นางลักขณา  คณาวัลย 

 ๗๕ นางวราภรณ  ลาสกุล 

 ๗๖ นางวันดี  ศรีสมบูรณ 

 ๗๗ นางสุภาภรณ  คําสอน 

 ๗๘ นางสาวสุวิตรา  สายัณหกุล 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 
 ๑ นายพิจักษณ  มายะ 
 ๒ นายอรรถพงศ  คงจินดา 

 ๓ นางสาวขวัญหทัย  สุวัฒกุล 
 ๔ นางชัญญา  ชัยมงคล 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายขรรชัย  กอบชะนะกรรม 
 ๒ นายธนพล  ไทยเจริญพิภพ 
 ๓ นายพีระ  ผองพักตร 

 ๔ นายวรกร  เลี้ยงประเสริฐ 
 ๕ นายวินัย  วาสนายน 
 ๖ นายสมศักดิ์  จันทรประกอบ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑  ราย) 
 ๑ นายฉลอง  ถิระพัฒน 
 ๒ นายเชาว  คงยอด 
 ๓ นายถาวร  เกียงเอีย 
 ๔ นายธวัช  แตงอิน 
 ๕ นายพจน  มุสิกะทัต 
 ๖ นายพีระพงศ  คําไทรแกว 

 ๗ นายวิรศักดิ์  ฤทธิเกษร 
 ๘ นายสนอง  เกิดอยู 
 ๙ นายสัมพันธ  โยธะการี 
 ๑๐ นายอับดุลรอนิง  ดือราแม 
 ๑๑ นายอุดม  ไชยชนะ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย) 
 ๑ นายจิรทีปต  เมกลิ่น 
 ๒ นายธํารงค  จันทรงาม 
 ๓ นายเผชิญ  เรืองบุตร 
 ๔ นายพัฒนา  จันทรเจริญ 
 ๕ นายภานุวัฒน  บุรีรัตน 
 ๖ นายภูมิ  วงศนุรักษ 
 ๗ นายสมนึก  ทาวี 

 ๘ นายสุชาติ  คลายสุบิน 
 ๙ นายสุเทพ  ชาติชํานิ 
 ๑๐ นายสุบรรณ  คําโต 
 ๑๑ นายสุรศักดิ์  สุภาเพ็ชร 
 ๑๒ นายอภิลักษณ  กรณีย 
 ๑๓ นางอารี  มวงหีต 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 
 ๑ นายบุญสง  สุทาบุญ 
 ๒ นายประคอง  อาษาทํา 

 ๓ นายสนั่น  บุญชวย 
 ๔ นายสมเกียรติ  ปญจศิริ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕ นายสมชาย  มีสนธิ 

 ๖ นายสุทัด  ภูหอย 

 ๗ นายสุภาพ  แกวเพียน 

 ๘ นายอุบล  นิลแสง 

 ๙ นางสิริกานต  พรรษวุฒิ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายจํารัส  โชคทรัพย 

 ๒ นายเจริญ  อมาตยกุล 

 ๓ นายเติมชัย  ทวิรสกุล 

 ๔ นายทนงค  วุฒิ 

 ๕ นายธงชัย  ภาคศิริ 

 ๖ นายบรรลือศักดิ์  ดวงแกว 

 ๗ นายบุญตอง  พ่ึงพร 

 ๘ นายบุญทอม  ศรีมุกดา 

 ๙ นายไพรวรรณ  เพียงตา 

 ๑๐ นายสมศักดิ์  ทีอุปมา 

 ๑๑ นายสํารวย  สีปาน 

 ๑๒ นายอินจันทร  สิทธิหลา 

 ๑๓ นางนันทมล  หิริกุล 

 ๑๔ นางสาวสมศรี  เอี่ยววงศเจริญ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายดนัย  จันทรวงศวิไล 

 ๒ นายปรีดา  คณมุขย 

 ๓ นายสิทธิชัย  ถินจันทร 

 ๔ นายสุเทพ  ฉายวงศ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายจิรชัย  กลาหาญ 

 ๒ นายประสงค  โคตรสมบัติ 

 ๓ นายประสบชัย  เจริญรัตน 

 ๔ นายปยะพงษ  วงศมโนพณิช 

 ๕ นายมานพ  จินดารส 

 ๖ นายมานิตย  ปาโสรักษ 

 ๗ นายสุพจน  พึงลําภู 

 ๘ นางสุวรรณา  พรรณเสมา 

กรมการขาว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๘  ราย) 

 ๑ นายโกเมศ  ชวนะพงศ 

 ๒ นายคํา  เรืองสุข 

 ๓ นายจรินทร  ศรีวิเชียร 

 ๔ นายจวน  ประยูร 

 ๕ นายจอม  ศรีสมบัติ 

 ๖ นายจํานงค  เกิดสมบุญ 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗ นายชลิต  เหลืองวัฒนะ 

 ๘ นายชาญชัย  ทองทิพย 

 ๙ นายณรงค  วงษายาง 

 ๑๐ นายณรงค  อุบลพืช 

 ๑๑ นายทวี  หลุมบางลา 

 ๑๒ นายทองพูน  ชางเชื่อง 

 ๑๓ นายนอย  ปทมสูต 

 ๑๔ นายนิพนธ  คงสมแกว 

 ๑๕ นายบรรเจิด  วรรณพันธ 

 ๑๖ นายบุญเลิศ  ภูมิโคก 

 ๑๗ นายบูรณทวี  ยินดี 

 ๑๘ นายประสิทธิ์  ยาเจี้ยม 

 ๑๙ นายประเสริฐ  พันธุศิริ 

 ๒๐ นายประเสริฐ  สมฤทธิ์ 

 ๒๑ นายปญญา  มงคลการุณย 

 ๒๒ นายพยุง  หนูนอง 

 ๒๓ นายไพโรจน  แสงทอง 

 ๒๔ นายลวน  คนแรง 

 ๒๕ นายแล  นิลเนตร 

 ๒๖ นายวัฒนา  อรุณฑสินธุ 

 ๒๗ นายวิทยา  โพธิ์ดาษ 

 ๒๘ นายวิระ  พุทธรักษา 

 ๒๙ นายวีระ  พันธุพิณ 

 ๓๐ นายสมชาย  ชัยขวัญ 

 ๓๑ นายสมบัติ  พุมประยูร 

 ๓๒ นายสมบูรณ  กรองสอาด 

 ๓๓ นายสมบูรณ  สุขเสริม 

 ๓๔ นายสมพงค  เหมือนเสน 

 ๓๕ นายสมพงษ  ฤทธิเดช 

 ๓๖ นายสมพร  กุลบุตร 

 ๓๗ นายสมศรี  ก่ําวงษ 

 ๓๘ นายสมศักดิ์  จํานงคยุทธ 

 ๓๙ นายสมศักดิ์  นันยะ 

 ๔๐ นายสํารวย  แนบกลาง 

 ๔๑ นายสุธน  ขอนทอง 

 ๔๒ นายสุรสิทธิ์  พวงสมบัติ 

 ๔๓ นายสุวิทย  ผานศึก 

 ๔๔ นายหนูปาน  ประเสริฐสังข 

 ๔๕ นายหนูพร  อนงคนวล 

 ๔๖ นายอั๋น  กันยะมี 

 ๔๗ นางกอบศิริ  กฤษณกรี 

 ๔๘ นางทองเปลว  ปานแมน 

 ๔๙ นางนงคนุช  แกวมานพ 

 ๕๐ นางนาฏยา  ปนแกว 

 ๕๑ นางปราณี  นาฑี 

 ๕๒ นางพิศมัย  พันธะแสง 

 ๕๓ นางสาวมณเฑียร  ทุมเชื้อ 

 ๕๔ นางเรียม  พุทธชาติ 

 ๕๕ นางลัดดาวัลย  เพ็ญสุข 

 ๕๖ นางสุรางค  ภูศรัทธา 

 ๕๗ นางสาวอภิวรรณ  พนัสขาว 

 ๕๘ นางอําพร  วงศสุวรรณ 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑๗  ราย) 

 ๑ นายกําจัด  โยธาศรี 

 ๒ นายแกว  สิงเห 

 ๓ นายขวัญ  ปทุมทอง 

 ๔ นายคําดี  อุดมพันธ 

 ๕ นายคําภี  สุมมาตย 

 ๖ นายคํารณ  แสงพิรุณ 

 ๗ นายจํารัตน  พรหมงาม 

 ๘ นายจํารัส  ปานสมทรง 

 ๙ นายจําลอง  นิยมสุข 

 ๑๐ นายจําลอง  หุนทอง 

 ๑๑ นายเจษฎา  สุขสอน 

 ๑๒ นายเฉลา  ชางสัมฤทธิ์ 

 ๑๓ นายแฉลม  ทาสันเทียะ 

 ๑๔ นายชนะ  เกื้อกูลสงฆ 

 ๑๕ นายชวน  จันทรทา 

 ๑๖ นายชัย  สมรส 

 ๑๗ นายชัยสิทธิ์  คําพิทูล 

 ๑๘ นายชุมพล  พ่ึงผล 

 ๑๙ นายชูชาติ  สัจจมงคล 

 ๒๐ นายตอย  ทองดอนเปรียง 

 ๒๑ นายตังออ  เมอืงงาม 

 ๒๒ นายถนอม  คงคาใส 

 ๒๓ นายถาวร  ออนเงิน 

 ๒๔ นายทวีศักดิ์  ตรีสัตย 

 ๒๕ นายทองรักษ  รุงเรือง 

 ๒๖ นายทองใส  ศรีประชัย 

 ๒๗ นายธงชัย  ชุมพล 

 ๒๘ นายธวัช  หินตั้ง 

 ๒๙ นายธิติวัฒน  อภิเลิศรุงรัตน 

 ๓๐ นายนิตติกร  จึงวานิช 

 ๓๑ นายเนตร  จันทรคุม 

 ๓๒ นายเนตร  อุตรศณี 

 ๓๓ นายบรรจง  บุญทวี 

 ๓๔ นายบัณฑิตย  บัวคํา 

 ๓๕ นายบุญธรรม  จันทะวงศ 

 ๓๖ นายบุญเพิ่ม  กันทาใจ 

 ๓๗ นายบุญเรือน  ลายมั่น 

 ๓๘ นายบุญเลี้ยง  ฤทธิ์สิงห 

 ๓๙ นายประพันธ  จอมคํา 

 ๔๐ นายประพันธ  ดอนสินบูรณ 

 ๔๑ นายปรารภ  พูลชวย 

 ๔๒ นายปรีชา  คําเกลี้ยง 

 ๔๓ นายปรีชา  ตะถะ 

 ๔๔ นายปรีดา  กัณฑเจตน 

 ๔๕ นายปาน  มวงเสน 

 ๔๖ นายพยนต  เจริญศรี 

 ๔๗ นายพยุงศักดิ์  อนุศรี 

 ๔๘ นายพล  รวมทรัพย 

 ๔๙ นายพินัย  สมสวน 

 ๕๐ นายไพฑูรย  วงษเสงี่ยม 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑ นายไพโรจน  บัวมาก 

 ๕๒ นายมณี  อินหลา 

 ๕๓ นายมนตรี  ยะการ 

 ๕๔ นายยอดรัก  เสือวิเชียร 

 ๕๕ นายรวิ  ดําขํา 

 ๕๖ นายรําไพ  จรูญกุล 

 ๕๗ นายรื่น  มาสัมฤทธิ์ 

 ๕๘ นายรุง  อินเต 

 ๕๙ วาที่รอยตรี  วรวิทย  หารือ 

 ๖๐ นายวสันติ์  ครสิงห 

 ๖๑ นายวัฒนา  ตันพานิช 

 ๖๒ นายวันชัย  กุณาใหม 

 ๖๓ นายวิชชุกร  นามโลมา 

 ๖๔ วาที่รอยตรี  วิชัย  พรหมอารักษ 

 ๖๕ นายวิเชียร  ภาชนะพูล 

 ๖๖ นายวิเชียร  ลีคํางาม 

 ๖๗ นายวินัย  ทรัพยคง 

 ๖๘ นายวิระวงษ  โสภา 

 ๖๙ นายวิรัช  ชูชาง 

 ๗๐ นายวิรัตน  ชูแสง 

 ๗๑ นายวิลักษณ  ศรีวิเศษ 

 ๗๒ นายศรีศักดิ์  ใบเงิน 

 ๗๓ นายเศรษฐฤทธิ์  ดีชาติ 

 ๗๔ นายสกุล  ศรีขาว 

 ๗๕ นายสนม  ตองดี 

 ๗๖ นายสมเกียรติ  ภูพระอินทร 

 ๗๗ นายสมคิด  ทิพยสุข 

 ๗๘ นายสมจิตร  แววดี 

 ๗๙ นายสมใจ  ปากประโคน 

 ๘๐ นายสมชาย  เนียมแตง 

 ๘๑ นายสมบัติ  แวนศิลา 

 ๘๒ นายสมบูรณ  พิมพแกว 

 ๘๓ นายสมปอง  รอดกร 

 ๘๔ นายสมพงษ  แสงนาค 

 ๘๕ นายสมพิศ  ลาสี 

 ๘๖ นายสมภักดิ์  ภูพานเพชร 

 ๘๗ นายสมยศ  ชางเก็บ 

 ๘๘ นายสมยศ  นาคสวัสดิ์ 

 ๘๙ นายสมยศ  แสงทับ 

 ๙๐ นายสมยุทธ  จันทรเทพย 

 ๙๑ นายสันติ์  ยาเจี้ยม 

 ๙๒ นายสาโรจน  สิทธิทวีกุล 

 ๙๓ นายสําเรงิ  คูควร 

 ๙๔ นายสุชิน  ชุมน้ําคาง 

 ๙๕ นายสุดใจ  พรมคุด 

 ๙๖ นายสุทน  รุงเรือง 

 ๙๗ นายสุธน  อุปพระจันทร 

 ๙๘ นายสุพล  อุปพงษ 

 ๙๙ นายสุพัฒน  กันทาใจ 

 ๑๐๐ นายสุรชาติ  สงาวงศ 

 ๑๐๑ นายสุพล  อุปพงษ 

 ๑๐๒ นายสุพัฒน  กันทาใจ 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๓ นายสุรชาติ  สงาวงศ 

 ๑๐๔ นายสุรพล  ธุระสิทธิ์ 

 ๑๐๕ นายเสถียร  ดอกขจร 

 ๑๐๖ นายเสนาะ  วงคชุมภู 

 ๑๐๗ นายเสรี  สังฆะมณี 

 ๑๐๘ นายแสงทิพย  บางสุริย 

 ๑๐๙ นายเหลี่ยม  โสนาพูน 

 ๑๑๐ นายอนันต  ใบเครือ 

 ๑๑๑ นายอนุชาติ  ชาติดี 

 ๑๑๒ นายอภิเทพ  ชัยมงคล 

 ๑๑๓ นายอานนท  ทนันไชย 

 ๑๑๔ นายอานันต  ศรัทรารัตนกุล 

 ๑๑๕ นายอํานาจ  อินพรหม 

 ๑๑๖ นางชนิดาภรณ  สารคํา 

 ๑๑๗ นางสมคิด  สุวรรณวัฒนะ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๙  ราย) 

 ๑ นายกรกฎ  มงคลสิทธิ์ 

 ๒ นายขรรคชัย  ลาภกิจ 

 ๓ นายจรัญ  เชื้อต่ี 

 ๔ นายเชา  สําราญพิทักษ 

 ๕ นายเชิดชัย  แหลยัง 

 ๖ นายณรงค  ศรีวงศแสง 

 ๗ นายถาวร  ภูทอง 

 ๘ นายทวี  เสาโร 

 ๙ นายทองใบ  พรมรักษา 

 ๑๐ นายธนาดล  พลเท่ียง 

 ๑๑ นายธราดล  นอยวงศ 

 ๑๒ นายนุกูล  อยูกรุง 

 ๑๓ นายบุญชัย  อินทรสะอาด 

 ๑๔ นายประวัติ  สายพันธ 

 ๑๕ นายประวิทย  พวงนาม 

 ๑๖ นายประสาท  หยองเอน 

 ๑๗ สิบตรี  พิชิต  บุญสูง 

 ๑๘ นายเพี้ยน  คําสีแกว 

 ๑๙ นายมงคล  นาคสวัสดิ์ 

 ๒๐ นายมนตรี  จอมอินตา 

 ๒๑ นายไมตรี  คงชู 

 ๒๒ นายลมูล  กลิ่นทรัพย 

 ๒๓ นายวารินทร  แกวกา 

 ๒๔ นายวิชัย  ทางดี 

 ๒๕ นายวิรัตน  โพธิ์สาราช 

 ๒๖ นายศาสตรตรา  ภูคงกิ่ง 

 ๒๗ นายสงา  จิโน 

 ๒๘ นายสพรั่ง  แกวสงา 

 ๒๙ นายสมคิด  สังขแกว 

 ๓๐ นายสมจิตร  ไชยแกว 

 ๓๑ นายสมชาย  กลิ่นวิชัย 

 ๓๒ นายสมชาย  สวางเมฆ 

 ๓๓ นายสมนึก  เดชปกษ 

 ๓๔ นายสมนึก  บุตรพรม 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๕ นายสมศักดิ์  ศรีดี 
 ๓๖ นายสิงคาร  ศักดิ์ศิริ 
 ๓๗ นายสุพจน  สุวรรณเกษม 
 ๓๘ นายสุรชัย  ศิริวรรณรัตน 
 ๓๙ นายสุวรรณ  สังฆะมณี 
 ๔๐ นายสุวรรณ  แสวงหา 
 ๔๑ นายองอาจ  นอยพาณิช 
 ๔๒ นายอดุลย  บุญตาสุทธิ 
 ๔๓ นายอนุวัติ  ศศิภัทรกุล 
 ๔๔ นายอภิสิทธิ์  หิรัญมณีกลุ 
 ๔๕ นายอาคม  ประพลพัฒนกุล 
 ๔๖ นายอานุภาพ  ทาวทอง 
 ๔๗ นายอิศรา  ปญญาชื่น 
 ๔๘ นายไอศร  คูณเหล็ก 
 ๔๙ นางสาวกอบแกว  หลงสมบุญ 
 ๕๐ นางคนึงนิตย  วรรณศิริ 
 ๕๑ นางสาวจารุณี  โรจนประศาสน 
 ๕๒ นางจารุวรรณ  ขุนทอง 
 ๕๓ นางจิณณพัต  นากลาง 
 ๕๔ นางจินตนา  จินดาทะเล 
 ๕๕ นางจินตนา  ไชยรกัษ 
 ๕๖ นางสาวชุลีพร  โสมสง 
 ๕๗ นางสาวดลพร  จีระบุตร 

 ๕๘ นางสาวนภาพร  กันตะวงษ 
 ๕๙ นางนิ่มอนงค  แกวอิศวร 
 ๖๐ นางสาวปรีชญา  เนาวนนท 
 ๖๑ นางพยุง  ศรีชุมพวง 
 ๖๒ นางสาวพัชรพร  พลมิตร 
 ๖๓ นางมยุรี  หมื่นคํา 
 ๖๔ นางมาลี  ชูศิริ 
 ๖๕ นางระวดี  เพ็งเรือง 
 ๖๖ นางรัตนาภรณ  จัตุพร 
 ๖๗ นางรําไพ  กิ่งแกว 
 ๖๘ นางละเอียด  หาญณรงค 
 ๖๙ นางสาววัลภา  ชูวิเชียร 
 ๗๐ นางสมถวิล  บุญเพชร 
 ๗๑ นางสาวสายพิณ  กอบแกว 
 ๗๒ นางสุทัชชา  สุมเงิน 
 ๗๓ นางสุพัฒน  กัณฑะเจตน 
 ๗๔ นางหวานใจ  เจริญเนตร 
 ๗๕ นางอนงค  โพธิ์นอย 
 ๗๖ นางอารี  รัตตโอภาส 
 ๗๗ นางสาวอนิทิรา  บุญกีรติ 
 ๗๘ นางอุไร  รอดยวน 
 ๗๙ นางอุไรรัตน  สุวัฒนกิจ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๗  ราย) 
 ๑ นายกมล  ศรีบุญเรือง 
 ๒ นายกันตพจน  ขายสุวรรณ 
 ๓ นายฉวี  ลีระบุตร 

 ๔ นายณรงค  ต้ังอารมย 
 ๕ นายบุญชอบ  เกตุโฉม 
 ๖ นายบุญธรรม  กิติมา 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗ นายประศักดิ์  เรืองพัฒน 
 ๘ นายพรศักดิ์  โปรดเจริญ 
 ๙ นายพา  เฉลิมพล 
 ๑๐ นายรุง  อินทรวงศ 
 ๑๑ นายวัฒนชัย  สัจจะเขตร 
 ๑๒ นายวิเชียร  ดวงจันทร 
 ๑๓ นายวิริยะ  จ่ันเพิ้ง 
 ๑๔ นายวิศิษฐ  แนวกลาง 
 ๑๕ นายวีรพันธ  ทรงปญญา 
 ๑๖ นายวีระ  ทองผาย 
 ๑๗ นายวีระทาย  ไชยนุ 
 ๑๘ นายสมคิด  ขุนหมื่น 
 ๑๙ นายสมศักดิ์  แกวหนุนทอง 
 ๒๐ นายสินธุ  วงคําหาญ 
 ๒๑ นายสุจินต  เขียวจันทร 
 ๒๒ นายสุรัตน  ธาราทรัพย 

 ๒๓ นายสุฤชา  คลายเชียงราก 
 ๒๔ นายเสนห  เทพหนู 
 ๒๕ นายเสนาะ  คงคาใส 
 ๒๖ นายอมรฤทธิ์  แกวมณี 
 ๒๗ นายอราม  วินทะไชย 
 ๒๘ นายอานนท  สันตพิงษไพบูลย 
 ๒๙ นางกนกพร  จันทิมา 
 ๓๐ นางจิตตินันท  มาทอง 
 ๓๑ นางจิราพรรณ  ชางนอย 
 ๓๒ นางนิตยา  สิงหมงคล 
 ๓๓ นางปวีณา  ขําแจง 
 ๓๔ นางพัชนีวรรณ  ภาโนชิต 
 ๓๕ นางวสุกาญจน  หล่ําวังชวย 
 ๓๖ นางวาสนา  เปรมศรี 
 ๓๗ นางสรัลพร  สุพรรณ 

กระทรวงคมนาคม 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางสาวรจสุมาริน  มาลัยนาค 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายวัชระ  ไทพิทักษ  ๒ นางสาวเจนตา  วารัตนฉาย 

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐  ราย) 

 ๑ นายจําริต  พุมเฉลียว 
 ๒ นายไชยา  กุลสุวรรณ 

 ๓ นายทนงศักดิ์  ศรีสรอย 
 ๔ นายเพ็ชรรัตน  กลิ่นมาลี 


