
 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๓๔๕ นางสาวอรอุมา  ทองแกว 

 ๓๔๖ นางสาวอรุณี  ซิ้มเจริญ 

 ๓๔๗ นางสาวอักษราภัค  พวงมณี 

 ๓๔๘ นางสาวอัญชลิน  อินทรสูตร 

 ๓๔๙ นางอัญชลี  ชวภัธโชคชัย 

 ๓๕๐ นางสาวอัญชลี  อุดมกัน 

 ๓๕๑ นางสาวอัมพวัน  พุทธชาติ 

 ๓๕๒ นางอารีย  ชางเรือ 

 ๓๕๓ นางอารีย  วารีศรี 

 ๓๕๔ นางสาวอารีวรรณ  ออนสุทธิ 

 ๓๕๕ นางสาวอาอีฉะ  หมานเจริญ 

 ๓๕๖ นางอําไพ  ชินศรี 

 ๓๕๗ นางสาวอุทัย  หอมกระชาย 

 ๓๕๘ นางอุบลวัน  ศตรุฆทาวุธ 

 ๓๕๙ นางสาวอุไรลักษณ  เผือกฉ่ํา 

 ๓๖๐ นางโอริศา  ผุยพรม 

 ๓๖๑ นางสาวไอนิง  อารง 

กรมปศุสัตว 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายธีรรัชต  ชมศรีเมฆ 

 ๒ นายปยศักดิ์  ธรรมบุตร 

 ๓ นายยศสรัล  ชาลาอาดิศัย 

 ๔ นายสุรินทร  ศรีเมือง 

 ๕ นางสาวเบญจมาส  บุญศาสตร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๒  ราย) 

 ๑ นายกิตติภพ  เดชธนาธันยกร 

 ๒ วาที่รอยตรี  กิติพงษ  อุนเมือง 

 ๓ นายชนินทร  อิ้มแตง 

 ๔ นายชุมพร  ผลประเสริฐ 

 ๕ นายณัฐพล  อวัยวานนท 

 ๖ นายณัฐวุฒิ  ทองเหลือง 

 ๗ นายทิวกร  ดอนสิงห 

 ๘ นายธนัญชัย  แสงจันทร 

 ๙ นายธนัย  ถนอมชาติ 

 ๑๐ นายธิติ  ปะทิ 

 ๑๑ นายธีรวุฒิ  คําศิลา 

 ๑๒ นายปริญญา  เกิดกําไร 

 ๑๓ นายปริวัฒน  คุมสุวรรณ 

 ๑๔ นายมงคล  สุริยเพ็ญ 

 ๑๕ นายรักชาติ  พรมศาสตร 

 ๑๖ นายวิฑูรย  ศิริทรัพยพกิจ 

 ๑๗ นายวิทิต  ปรินายวนิชย 

 ๑๘ นายวีรพงค  สวยสม 

 ๑๙ นายศิริพงษ  ภาคเจริญ 

 ๒๐ นายศุภมิตร  บัวซอน 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๒๑ นายสมพร  นาภูทัศ 

 ๒๒ นายสวาย  ตนกันยา 

 ๒๓ นายอรัญ  พรมสงค 

 ๒๔ นายอริยะ  ผดุงการเลิศ 

 ๒๕ นายอํานาจ  คําปน 

 ๒๖ นางกันยารัตน  มณฑา 

 ๒๗ นางสาวกานดา  ทศรักษา 

 ๒๘ นางสาวกานตรวี  มีนุน 

 ๒๙ นางสาวเกษฎา  เดชอรัญ 

 ๓๐ วาที่รอยตรีหญิง  ขวัญแกว  ทองเกตุ 

 ๓๑ นางสาวขวัญตา  ดําสวาง 

 ๓๒ นางสาวจินดาพร  คลํ้าวิลัย 

 ๓๓ นางสาวจินตนา  บุตรราษฎร 

 ๓๔ นางจีราภรณ  พาใจ 

 ๓๕ นางสาวโฉมศรี  พุมฤทธิ์ 

 ๓๖ นางสาวณัฐณี  เอี้ยงผล 

 ๓๗ นางสาวณัฐพร  แฟงชัยภูมิ 

 ๓๘ นางทัศนีย  ปานพาน 

 ๓๙ นางสาวทิพวัลย  อินใจ 

 ๔๐ นางสาวธนิษฐา  ปานนก 

 ๔๑ นางสาวนงลักษณ  สุขเจริญ 

 ๔๒ นางนพวรรณ  เอี่ยมผล 

 ๔๓ นางสาวนิตยา  ตันวัฒนวิทย 

 ๔๔ นางสาวนิตยา  อินทรจันทร 

 ๔๕ นางสาวนิภาพร  ชุมผาง 

 ๔๖ นางสาวนุชสรา  กันสิงห 

 ๔๗ นางสาวประภาศิริ  วิเชียรทอง 

 ๔๘ นางปยะฉัตร  ศิริมาตย 

 ๔๙ นางสาวปยะนุช  ถันพลกรัง 

 ๕๐ นางสาวปยะมาศ  โพธิวัฒน 

 ๕๑ นางสาวพัชนินทร  ซายหั่น 

 ๕๒ นางสาวพัชยา  เชื้อศิริ 

 ๕๓ นางสาวพิมพชนก  ย้ิมละมุล 

 ๕๔ นางสาวพิมพรดา  ไวดี 

 ๕๕ นางสาวพิมพิกา  เกมาหะยุง 

 ๕๖ นางสาวเพ็ญพยงค  อูพยัคฆ 

 ๕๗ นางสาวมัทนา  อุนแกว 

 ๕๘ นางสาวมาริษา  บิณฑวิหค 

 ๕๙ นางมิ่งขวัญ  นิยมจิตร 

 ๖๐ นางสาวยุพรัตน  อินบํารุง 

 ๖๑ นางเยาวภา  สองแกว 

 ๖๒ นางสาวรสสุคนธ  บัวบุญ 

 ๖๓ นางสาวรัญจวน  ศรีสุบาล 

 ๖๔ นางสาวศิริญญา  ศรีใหม 

 ๖๕ นางสาวศิรินรัตน  สงวนชาติ 

 ๖๖ นางสาวสุรียพร  มีมาสุข 

 ๖๗ นางสาวสุวรรณา  โตะงาม 

 ๖๘ นางสาวสุวิชา  การถัก 

 ๖๙ นางสาวอนงคนาฎ  ศรีรักภักดี 

 ๗๐ นางสาวอรปรียา  หิมวันต 

 ๗๑ นางสาวอามีนา  แสงจันทร 

 ๗๒ นางสาวเอมอร  กําบัง 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙๗  ราย) 

 ๑ นายกสิวัตน  วิชาดี 

 ๒ นายกัมปนาท  สุทธิรัตน 

 ๓ นายกิตติพงศ  สีคํา 

 ๔ นายกิตติพงษ  สีลาโคตร 

 ๕ นายเกงศักดิ์  มีเหมือน 

 ๖ นายเกรียงไกร  ชัยชนะ 

 ๗ นายเกษตร  พอพรวน 

 ๘ นายเกษมศักดิ์  ดวงแกว 

 ๙ นายเกษมสุข  ยอดทอง 

 ๑๐ นายเกียรติศักดิ์  ชนมสูงเนิน 

 ๑๑ นายไกร  พงษเถื่อน 

 ๑๒ นายไกรสร  วงศชุมภู 

 ๑๓ นายคนึงศักดิ์  สิทธิกุล 

 ๑๔ นายครองศักดิ์  ศรีวะรา 

 ๑๕ นายจรูญ  ชนะคช 

 ๑๖ นายจีรวัฒน  ใจสงคราม 

 ๑๗ นายเจนจบ  หลาถลา 

 ๑๘ นายฉลอง  ถาวรกูล 

 ๑๙ นายฉัตรชนัน  สะอาดเอี่ยม 

 ๒๐ นายชัยณรงค  พันธภาวงศ 

 ๒๑ วาที่รอยตรี  ชัยณัฐ  แสนหลวง 

 ๒๒ นายชาญชัย  ใจสูงเนิน 

 ๒๓ นายชาญชัย  เนาวศรีสอน 

 ๒๔ นายชินวัฒน  ไดเลิศ 

 ๒๕ นายเชวงจิตร  อุตธรรมมา 

 ๒๖ นายณรงคชัย  ณ  ระนอง 

 ๒๗ นายณัฐพล  ปญญาเสน 

 ๒๘ นายไตรรัตน  บรรณสาร 

 ๒๙ นายถาวร  สุขขาว 

 ๓๐ นายทวีศักดิ์  คําวงษ 

 ๓๑ นายทอง  สมดี 

 ๓๒ นายธวัช  แกวรักษา 

 ๓๓ นายธานินทร  หลังโนนโพธิ์ 

 ๓๔ นายธิระพงษ  บุษด ี

 ๓๕ นายนพคุณ  นองเนือง 

 ๓๖ นายนิวัฒน  โทดี 

 ๓๗ นายเนด  ฉายแกว 

 ๓๘ นายบรรจง  ปานกลัด 

 ๓๙ นายบัญชา  แกวประดิษฐ 

 ๔๐ นายบัณฑิต  โพธิ์สุวรรณ 

 ๔๑ นายบุญศรี  โพยนอก 

 ๔๒ นายประกอบ  เมยสูงเนิน 

 ๔๓ นายประคอง  ทะยอมใหม 

 ๔๔ นายประเดิม  พ่ึงโพธิ์ทอง 

 ๔๕ นายประพงศ  วงศสอน 

 ๔๖ นายประเมิน  ศรีบุญมี 

 ๔๗ นายประสิทธิ  กอยกระโทก 

 ๔๘ นายประเสริฐ  โคตรมงคล 

 ๔๙ นายประเสริฐ  ชัยมงคล 

 ๕๐ วาที่รอยตรี  ปรีชา  ไชยศร 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๕๑ นายปรีชา  ธรรมรักษ 

 ๕๒ นายปญญา  สุวรรณ 

 ๕๓ วาที่รอยตรี  ปยะ  สิริพัฒน 

 ๕๔ นายพงศนริศร  สิทธิบุรี 

 ๕๕ นายพงษพันธ  ไชยบัน 

 ๕๖ นายพงษศักดิ์  กั๊กสูงเนิน 

 ๕๗ นายพนมสิงห  วงศเปง 

 ๕๘ นายพรพจน  ฉิมฉลอง 

 ๕๙ นายพรสวรรค  สุวรรณไตรย 

 ๖๐ นายพล  พลซา 

 ๖๑ นายเพ่ิมศักดิ์  เยาวลักษณ 

 ๖๒ นายไพรัช  ถันจันทร 

 ๖๓ นายภรัณยู  สาระคํา 

 ๖๔ นายภูมิภัสสร  วิจักขณธรรม 

 ๖๕ นายมนัส  สายพาด 

 ๖๖ นายมานะชัย  โลหะสาร 

 ๖๗ นายมานิตย  คําบุญ 

 ๖๘ นายมาลีกี  สาเมาะ 

 ๖๙ นายเมษา  ย่ิงยืน 

 ๗๐ นายยุทธณา  สอนแกว 

 ๗๑ นายรณรัฐ  โพธิผล 

 ๗๒ นายราชศักดิ์  สวางจันทร 

 ๗๓ นายรูสดี  หะยีหะมะ 

 ๗๔ นายโลม  นาคพันธ 

 ๗๕ นายวระ  สมโน 

 ๗๖ นายวัชระ  วิชชุชนินทร 

 ๗๗ นายวัชราวุฒิ  สมภูมิ 

 ๗๘ นายวัฒณา  กันโรคา 

 ๗๙ นายวัฒนชัย  เสือทอง 

 ๘๐ นายวิชาการ  รัตนคํา 

 ๘๑ นายวินัย  ประกอบผล 

 ๘๒ นายวิรัตน  ทองดีเขียว 

 ๘๓ นายวีรเชษฐ  ย่ีสารพัฒน 

 ๘๔ นายวุฒิชัย  นิลทกาญจน 

 ๘๕ นายแวอุสมาน  ตอเละ 

 ๘๖ นายศรชัย  ดวงฤทธิ์ 

 ๘๗ นายศรีสมบัติ  มณีวรรณ 

 ๘๘ นายศักดิ์ชัย  เหลาเรือน 

 ๘๙ นายศิริ  เกตุแกว 

 ๙๐ นายศิริชัย  สาใจ 

 ๙๑ นายศุภชัย  ศิริรัตน 

 ๙๒ นายศุภวิทย  เอ็มดู 

 ๙๓ นายสงบ  สวัสดิมงคล 

 ๙๔ นายสมใจ  เพ็งมา 

 ๙๕ นายสมชาย  ยางเดี่ยว 

 ๙๖ นายสมทิศ  ตางประโคน 

 ๙๗ นายสมนึก  ใหมทรายเปยง 

 ๙๘ นายสมบัติ  คลอยกระโทก 

 ๙๙ นายสมพิศ  โสภา 

 ๑๐๐ นายสมภพ  ยารวง 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๐๑ นายสมยศ  เรืองคง 

 ๑๐๒ นายสรชัย  พานิกุล 

 ๑๐๓ นายสาโรช  วัชรธีรพงษ 

 ๑๐๔ นายสิทธิพร  เขียวขํา 

 ๑๐๕ นายสุจินต  ทวีโคตร 

 ๑๐๖ นายสุทธิรัตน  ใจเย็น 

 ๑๐๗ นายสุทัศน  พันธอุดม 

 ๑๐๘ นายสุพรรณ  แกนโพธิ์ศรี 

 ๑๐๙ นายสุพักตร  จันราช 

 ๑๑๐ นายสุรสิทธิ์  ตามวงค 

 ๑๑๑ นายสุวิทย  แพจันทึก 

 ๑๑๒ นายสุวิทย  อิ่มพรมราช 

 ๑๑๓ นายเสถียร  ถาวรณา 

 ๑๑๔ นายเสารคํา  อุนใน 

 ๑๑๕ นายอนันท  แกวจันทึก 

 ๑๑๖ นายอนุรักษ  เจริญพร 

 ๑๑๗ นายอนุรักษ  ลือจอม 

 ๑๑๘ นายอนุวัฒน  พุฒตรง 

 ๑๑๙ นายอนุศักดิ์  ดาฮาตา 

 ๑๒๐ นายอนุสรณ  สุวรรณปกษ 

 ๑๒๑ นายอภิชาต  เรนชนะ 

 ๑๒๒ นายอภิวัฒน  ประเทศ 

 ๑๒๓ นายอมฤต  ดิสภักดี 

 ๑๒๔ นายอาดือนัน  นาเรง 

 ๑๒๕ นายอํานาจ  จุพิมาย 

 ๑๒๖ นายอํานาจ  ตอยหมื่นไวย 

 ๑๒๗ นายอุดม  พิมพาสาร 

 ๑๒๘ นายอุดร  กาใจ 

 ๑๒๙ นายอุทิตย  ทวยขุนทด 

 ๑๓๐ นายอุทิศ  เมืองทา 

 ๑๓๑ นายโอภาส  ลัพธนาวีพงษ 

 ๑๓๒ นายโอภาส  ศักดิ์แพทย 

 ๑๓๓ นายฮาซีซัน  ขุนเศษ 

 ๑๓๔ นางสาวกนกอร  ปนเชย 

 ๑๓๕ นางกรวรรณ  ทองธุกิจ 

 ๑๓๖ นางสาวกัญญาณัฐ  สวัสดิรักษา 

 ๑๓๗ นางกานดา  วงศขวัญ 

 ๑๓๘ นางสาวเกษิณี  สิทธิกูล 

 ๑๓๙ นางไกแกว  ศิริโชคชัย 

 ๑๔๐ นางขนิษฐา  เนียมสวัสดิ์ 

 ๑๔๑ นางสาวจารุณี  ศรีเสน 

 ๑๔๒ นางจําเรียน  หายทุกข 

 ๑๔๓ นางสาวจิตรลดา  เสนา 

 ๑๔๔ นางจิรกาญจน  จันทรขาว 

 ๑๔๕ นางสาวจิราพร  วิมลรัตนพันธุ 

 ๑๔๖ นางจีรุฒม  หงษชื่น 

 ๑๔๗ นางเจนจิรา  เดชบุญ 

 ๑๔๘ นางสาวฉัตรวิไล  วิลาลัย 

 ๑๔๙ นางสาวชาลิสา  สโมสร 

 ๑๕๐ นางสาวณฐมน  ปลุกปล้ืม 

 ๑๕๑ นางสาวดวงกมล  พงษรอด 

 ๑๕๒ นางสาวเดือนเพ็ญ  แซหาน 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๕๓ นางธนัญญา  กรรณิกา 

 ๑๕๔ นางสาวธนัฐนันท  มาดา 

 ๑๕๕ นางสาวนิภา  อรรครินทร 

 ๑๕๖ นางสาวนุชจรี  อุปมา 
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