
 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๙ นางสาวขวัญใจ  เจริญชาติ 

 ๑๐ นางสาวจุรีพร  หวันตาหลา 

 ๑๑ นางสาวชยานินทร  พรหมคณะ 

 ๑๒ นางญาณภัทร  โบโคกสูง 

 ๑๓ นางสาวปาณิสรา  เอกจีน 

 ๑๔ นางสาวพัชรี  ดิษฐแสง 

 ๑๕ นางสาวรุงทิพย  เชื้อชาติ 

 ๑๖ นางสาวรุงทิวา  แพงมี 

 ๑๗ นางสาววลัยลักษณ  เพชรประพันธ 

 ๑๘ นางสาวสุพรรณี จิตมั่น 

 ๑๙ นางสาวเสาวนีย  จันทรลอย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายชัยพร  ยอดย่ิง 

 ๒ นายธวัชชัย  บุพศิริ 

 ๓ นายนิรันดร  คลองรั้ว 

 ๔ นายบรรพต  เขื่อนหมั้น 

 ๕ นายประวิทย  สอนขํา 

 ๖ นายปราโมทย  วงษบําราบ 

 ๗ นายวราวุฒิ  วันริโก 

 ๘ นายสุพจน  บํารุงพงศ 

 ๙ นายสุวรรณธงชัย  เกิดรักษ 

 ๑๐ นายโสภณ  รัตนโกสม 

 ๑๑ นายอภิวัฒน  วรรณรังษี 

 ๑๒ นายอาราม  อุไรกุล 

 ๑๓ นางชะโลม  เขาะหมาน 

 ๑๔ นางสาวอังคณา  หนูสวัสดิ์ 

กรมปศุสัตว 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอรรถรตัน  เอี่ยมผอง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๐  ราย) 

 ๑ นายกิตติทัต  ผลประเสริฐ 

 ๒ นายเกษม  มวงมิตร 

 ๓ นายจักรพงษ  สาบุญมา 

 ๔ นายจีรวุฒิ  พานิชอํานวย 

 ๕ นายดํารงคศักดิ์  ดําคํา 

 ๖ นายบรรจง  มูลตรีดี 

 ๗ นายพงคพันธ  ซื่อตรง 

 ๘ นายพรอมพงษ  ฟารี 

 ๙ นายพลกฤต  มหานาม 

 ๑๐ นายไพรัช  เทียนนอย 

 ๑๑ นายภัทราวุธ  ปะตังถาโต 

 ๑๒ นายภาณุวัฒน  ซังเพชรแกว 

 ๑๓ นายภานุวัฒน  ชื่นชม 

 ๑๔ นายภิญโญ  เหลืองมณีเวชย 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๕ นายภูวดล  สกุลกิตติมากร 

 ๑๖ นายวุฒิศักิด  สุลํานาจ 

 ๑๗ นายสมพร  บุญชื่น 

 ๑๘ นายสมพร  เพริดพราว 

 ๑๙ นายสังคีต  คุมสะอาด 

 ๒๐ นายสุรศักดิ์  ฉิมพลี 

 ๒๑ นายอดิศักดิ์  จิตพล 

 ๒๒ วาที่รอยตรี อนิวัตติ์  พวงทอง 

 ๒๓ นายอภิรัตน  ปองพาล 

 ๒๔ นายอาทิตย  เดียงกุล 

 ๒๕ นายเอกสิทธิ์  ไชยสิทธิ์ 

 ๒๖ นางสาวกรรณิการ  แกวออน 

 ๒๗ นางสาวกฤษณา  กันหาอุดม 

 ๒๘ นางสาวกัญชลิกา  ธนิกกุล 

 ๒๙ นางสาวเกศกนก  บุญรอด 

 ๓๐ นางคมเพชร  จุติอมรเลิศ 

 ๓๑ นางสาวจิราพร  วิเชียร 

 ๓๒ นางสาวจิราภรณ  หลาฤทธิ์ 

 ๓๓ นางสาวจีรภา  ขาวสุข 

 ๓๔ นางณัฐฐิญา  วรสุทธิ์ 

 ๓๕ นางณีรนุช  ไตรจอหอ 

 ๓๖ นางสาวดวงใจ  แสนทวีสุข 

 ๓๗ นางดาวเรือง  ชาติเชื้อ 

 ๓๘ นางสาวเดือนเต็ม  ตันติวัฒนะผล 

 ๓๙ นางสาวทราวดี  สีละสัมปนโน 

 ๔๐ นางสาวทิพรัตน  ลอยมา 

 ๔๑ นางสาวธิญาดา  เสคําพันธุ 

 ๔๒ นางสาวนัทธมน  เมืองมูล 

 ๔๓ นางนารีรัตน  จาราช 

 ๔๔ นางสาวนิตยา  ขวัญยืน 

 ๔๕ นางสาวพรทิพย  เมาราษี 

 ๔๖ นางสาวพรพรรณ  ผาดี 

 ๔๗ นางสาวพรศรี  ขาวเรือง 

 ๔๘ นางสาวพัชรีภรณ  จินวุฒิ 

 ๔๙ นางสาวไพลิน  แกลวกลา 

 ๕๐ นางสาวมนสิชา  บุตรโพธิ์ 

 ๕๑ นางสาวมัฑณา  วงษวิจารณ 

 ๕๒ นางสาวมาลี  แกวแจง 

 ๕๓ นางสาวมุจลินท  สุวรรณโนภาส 

 ๕๔ นางสาวรัตนาภรณ  อมรชาติ 

 ๕๕ นางสาวละอองดาว  บุตรทา 

 ๕๖ นางสาววิภาวี  ธีระกุล 

 ๕๗ นางสาวศิริรัตนา  คําสีลา 

 ๕๘ นางสาวศิวพร  เลาประเสริฐ 

 ๕๙ นางสาวสุดารัตน  ศิริวงศ 

 ๖๐ นางสาวสุพรรณนีย  เบี้ยแกว 

 ๖๑ นางสาวสุภาพร  ศิจิตต 

 ๖๒ นางสาวสุภาวดี  พิมพเพ็ชร 

 ๖๓ นางสาวสุรีรัตน  บุญสีมาศ 

 ๖๔ นางสุวจี  เถลิงศรี 

 ๖๕ นางสาวหทัยพัชร  คูสันเทียะ 

 ๖๖ นางสาวอนุศรา  มั่งสุวรรณ 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๗ นางสาวอรพินท  ธเนศวาณิชย 

 ๖๘ นางสาวอรุณรัศมี  หาญกลา 

 ๖๙ นางสาวอัจฉราวรรณ  จตุเทน 

 ๗๐ นางอุษณีย  คําอู 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๐๘  ราย) 

 ๑ นายกมล  กรรเชียง 

 ๒ นายกมล  วรรณารักษ 

 ๓ วาที่รอยตรี กรีฑาพล  ทองคุปต 

 ๔ นายกฤษณะ  ปณราช 

 ๕ นายกองชัย  บุตรวงษ 

 ๖ นายกอบชัย  คําทาสี 

 ๗ นายกูเกียรติ  ฉ่ําชูศรี 

 ๘ นายเกรียงไกร  กองไกรรัตน 

 ๙ นายเกรียงศักดิ์  มณีจักร 

 ๑๐ นายเกียรติศักดิ์  แกวลาย 

 ๑๑ นายโกวิท  กุณะพรม 

 ๑๒ นายขวัญชัย  ผลฉิมพลี 

 ๑๓ นายคงเดช  นาหอม 

 ๑๔ นายคมสัน  ดอกคํา 

 ๑๕ นายคมสันต  วรรณชาติ 

 ๑๖ นายครรชิต  พงษจําปา 

 ๑๗ นายจักริน  บุตรชัยพิพัฒน 

 ๑๘ นายจักรี  โมงนาที 

 ๑๙ นายจันคิด  กวางทองดี 

 ๒๐ นายจินดา  นาโตนด 

 ๒๑ นายจินดา  พิมโคตร 

 ๒๒ นายจิรวัฒน  มีเชย 

 ๒๓ นายจีรศักดิ์  ผาทอง 

 ๒๔ นายจีระพันธุ  เชื้อสายทอง 

 ๒๕ นายเจนภพ  ศุภวัตรวิบูลย 

 ๒๖ นายเจะสุใลหมาน  บุดี 

 ๒๗ นายฉัตรชัย  บุญมาลีรัตน 

 ๒๘ นายเฉลิมพล  วัฒนไกร 

 ๒๙ นายชอบ  ชุมนุมเศษ 

 ๓๐ นายชัยวัฒน  เลขลบ 

 ๓๑ นายชาญชัย  รักเนตร 

 ๓๒ นายชาญชัย  สนทอง 

 ๓๓ นายชาตรี  ฟูวงค 

 ๓๔ นายชาติ  วงษกิจ 

 ๓๕ นายชิตติรัตน  ผาทอง 

 ๓๖ นายชูเกียรติ  ชึขุนทด 

 ๓๗ นายไชยยศ  แจงใจ 

 ๓๘ นายณัฐพงศ  ผลาชิต 

 ๓๙ นายณัฐวุฒิ  ดอกกุหลาบ 

 ๔๐ นายณัฐวุฒิ  มีศิล 

 ๔๑ นายดวงแกว  แสนมี 

 ๔๒ นายดอเลาะ  ตาเละ 

 ๔๓ นายดุสิต  บุญเลิศ 

 ๔๔ นายเดชธนา  เดชนันทรัตน 

 ๔๕ นายเดชธีทัต  สีทาหนุน 

 ๔๖ นายแดน  จันทรทิพย 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๗ นายทรงเดช  พิศรี 

 ๔๘ นายทศพล  มิ่งแกว 

 ๔๙ นายทองชิต  บุญเลิศ 

 ๕๐ นายทองสุข  ไชยสุนทร 

 ๕๑ นายทองใส  อวนคํา 

 ๕๒ นายทัยรัตน  สิทธิทูล 

 ๕๓ นายเทียนชัย  วงศอโนไพร 

 ๕๔ นายธนกร  เขียวพรม 

 ๕๕ นายธนกฤต  มูลไชย 

 ๕๖ นายธนนชัย  หาญชนะ 

 ๕๗ นายธนากร  บุญเปง 

 ๕๘ นายธีรพงศ  โตยอด 

 ๕๙ นายธีรยุทธ  อินทรเรือง 

 ๖๐ นายธีรศักดิ์  โลนไธสง 

 ๖๑ นายธีระศักดิ์  ประซิสีขัง 

 ๖๒ นายนรรัตน  ศรีสกุล 

 ๖๓ นายนฤทธิ์  เอื้อสกุลพรเจริญ 

 ๖๔ นายนิติ  ฉ่ําชูศรี 

 ๖๕ นายนิตินัย  รักนา 

 ๖๖ นายนิรุตร  เจ็กสี 

 ๖๗ นายบัญญัติ  แสนกลา 

 ๖๘ นายบุญทัน  สระแกว 

 ๖๙ นายบุญสง  อินทรทัศน 

 ๗๐ นายประจักร  เผาหอม 

 ๗๑ นายประจักษ  ภูมิเลิศ 

 ๗๒ นายประธง  อินทา 

 ๗๓ นายประพจน  พลคา 

 ๗๔ นายประเสริฐ  ภูแกว 

 ๗๕ นายปรีดี  ลํ้าจุมจัง 

 ๗๖ นายปณณธร  ทองมีศรี 

 ๗๗ นายปยวัฒน  สินสันเทียะ 

 ๗๘ นายเปรมชัย  ไพศาลพันธ 

 ๗๙ นายผดุงเกียรติ  เพชรหอย 

 ๘๐ นายพลเทพ  วิทยรัตน 

 ๘๑ นายพิทักษสรรณ  สิงหธรรม 

 ๘๒ นายพินิจ  ทองจันทร 

 ๘๓ นายเพ่ิม  เทือกมาน 

 ๘๔ นายไพรโรจน  อวนคํา 

 ๘๕ นายภิญโญ  เอี่ยมมัน 

 ๘๖ นายภูมิพัฒน  เจริญวัชระวิทย 

 ๘๗ นายภูวดล  ตนสิงห 

 ๘๘ นายมงคล  ชูเรือง 

 ๘๙ นายมณี  สิทธิเมือง 

 ๙๐ นายมลฑา  ทิพรัตน 

 ๙๑ นายมะสือกรี  แวฮามะ 

 ๙๒ นายมานพ  วงคศรีทา 

 ๙๓ นายมานิตย  โพธิยอด 

 ๙๔ นายมาหะมะอัสมีน  อาแด 

 ๙๕ นายมาหามะสุกรี  ยูโซะ 

 ๙๖ นายยศพนธ  ธัญวัฒนชุติคุณ 

 ๙๗ นายยุทธพล  คําหอมกุล 

 ๙๘ นายรอยาลี  เจะเลาะ 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๙๙ นายรัตนพล  รองเส้ียว 

 ๑๐๐ นายรุง  ปกษีรักษ 

 ๑๐๑ นายเรืองวิทย  แกวแสง 

 ๑๐๒ นายโรมรัน  ไผลอมทําเล 

 ๑๐๓ นายวชิระ  สงวนพงษ 

 ๑๐๔ วาที่รอยตรี วรจักษ  วงชาลี 

 ๑๐๕ นายวรพจน  หัตถกรรม 

 ๑๐๖ นายวัชรินทร  เลิศวัฒนากร 

 ๑๐๗ นายวิชญพล  สกุลพิทักษดี 

 ๑๐๘ นายวินัย  แกวบุดตา 

 ๑๐๙ นายวินิช  อุตมะสอน 

 ๑๑๐ นายวิรุธ  สาระกุล 

 ๑๑๑ นายวิโรจน  ลามสีดา 

 ๑๑๒ นายวุฒินันต  โททุโย 

 ๑๑๓ นายศรชัย  งามใส 

 ๑๑๔ นายศราวุธ  จิตตเทศ 

 ๑๑๕ นายศักดิ์ชัย  วิไล 

 ๑๑๖ นายศักดิ์สยาม  ฉลาดการ 

 ๑๑๗ นายศักดิ์สิทธิ์  แสงสรอย 

 ๑๑๘ นายศักรินทร  แสงกระโทก 

 ๑๑๙ นายเศวต  เย็นฤดีปรี 

 ๑๒๐ นายสมชาย  เดชมนต 

 ๑๒๑ นายสมบัติ  ยะใจ 

 ๑๒๒ นายสมพงษ  ยวนกูล 

 ๑๒๓ นายสมศักดิ์  พิมพแสนศรี 

 ๑๒๔ นายสมศักดิ์  อ่ําพันธุ 

 ๑๒๕ นายสมหวัง  วิจิตสูงเนิน 

 ๑๒๖ นายสยาม  เหงาคํา 

 ๑๒๗ นายสันติ  สายัญ 

 ๑๒๘ นายสัมฤทธิ์  แกวสีหา 

 ๑๒๙ นายสัมฤทธิ์  เปรียบดีสุด 

 ๑๓๐ นายสากล  อินทสุวรรณ 

 ๑๓๑ นายสาทิตย  ธนะจักร 

 ๑๓๒ นายสิทธิ  พิพัฒนวโรดม 

 ๑๓๓ นายสิทธิเดช  ชมภูเลิศ 

 ๑๓๔ นายสิทธิรักษ  นราศรี 

 ๑๓๕ นายสุชาติ  นอยบัว 

 ๑๓๖ นายสุทน  อินทรปรางค 

 ๑๓๗ นายสุทิน  เชื้อเทศ 

 ๑๓๘ นายสุทูล  ทองศรี 

 ๑๓๙ นายสุเทพ  ยะแกว 

 ๑๔๐ นายสุธี  คนโฑ 

 ๑๔๑ นายสุธี  ธรรมวงศา 

 ๑๔๒ นายสุนทร  พูลแกว 

 ๑๔๓ นายสุรเชษฐ  แกวแดง 

 ๑๔๔ นายสุรพงษ  สมสีใส 

 ๑๔๕ นายสุรพล  ปนแกว 

 ๑๔๖ นายสุรศักดิ์  วาดสูงเนิน 

 ๑๔๗ นายสุรัตน  มัสสะแมน 

 ๑๔๘ นายสุลิตร  ถึกเจริญ 

 ๑๔๙ นายเสมอ  หอมดอกพลอย 

 ๑๕๐ นายอดิศักดิ์  ใจแกว 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๕๑ นายอนุกูล  ย่ิงนิยม 

 ๑๕๒ นายอภิชาติ  ผจญกลา 

 ๑๕๓ นายอมร  สนิทรัก 

 ๑๕๔ นายอลงกต  พุมเสือ 

 ๑๕๕ นายอาคม  กาเล่ียง 

 ๑๕๖ นายอาคม  เสวกนัยน 

 ๑๕๗ นายอาณัติ  โงะบุดดา 

 ๑๕๘ นายอายือมัน  สะแม 

 ๑๕๙ นายอารุณ  ยูโซะ 

 ๑๖๐ นายอํานาจ  วุฒิโอสถ 

 ๑๖๑ นายอุดม  สืบสิงห 

 ๑๖๒ นายอุเทน  จันทวดี 

 ๑๖๓ นายอุเทน  อุยคําตา 

 ๑๖๔ วาที่รอยตรี อุบล  สอนสี 

 ๑๖๕ นายเอกภักดิ์  สารทรง 

 ๑๖๖ นางกนกพร  อนันตรักษ 

 ๑๖๗ นางสาวกนกอร  วิลัยพฤกษ 

 ๑๖๘ นางสาวกรรณิการ  เครือสาน 

 ๑๖๙ นางกรรณิการ  บุญสืบ 

 ๑๗๐ นางสาวกัญญา  มาระสา 

 ๑๗๑ นางกิ่งแกว  ล้ิมเฮง 

 ๑๗๒ นางสาวเกศสุดา  ดอนชนะ 

 ๑๗๓ นางสาวเฉลิมขวัญ  สงยอย 

 ๑๗๔ นางสาวโฉมยงค  แกวดวงแสน 

 ๑๗๕ นางสาวฐนิตนันท  จินตฉาใจ 

 ๑๗๖ นางสาวดวงพร  บุญคํา 

 ๑๗๗ นางทัศนีย  ทรัพยพลับ 

 ๑๗๘ นางธนพร  พิมลศิลป 

 ๑๗๙ นางสาวธนิดา  วันจรูญ 

 ๑๘๐ นางสาวปริศนา  แกวแพร 

 ๑๘๑ นางสาวพวงทอง  แกวคง 

 ๑๘๒ นางพัชรินทร  กุลนา 

 ๑๘๓ นางสาวพัชรี  แกววังสัน 

 ๑๘๔ นางสาวพิสุทธินี  ครองรักษ 

 ๑๘๕ นางสาวเพ็ญประภา  ทันนิเทศ 

 ๑๘๖ นางสาวเพลินจิตร  ราชาพัฒน 

 ๑๘๗ นางสาวเมตตา  สาระพงษ 

 ๑๘๘ นางรัตนา  นพไธสง 

 ๑๘๙ นางรุงทิพย  มวงมิตร 

 ๑๙๐ นางสาวรุงแสง  แรงจบ 

 ๑๙๑ นางวรรวิษา  ศรีสุข 

 ๑๙๒ นางวันทนา  กันนะราช 

 ๑๙๓ นางวันเพ็ญ  งูทิพย 

 ๑๙๔ นางสาวศิริรัตน  แสงเจริญ 

 ๑๙๕ นางสาวศิริวรรณ  หิมพานต 

 ๑๙๖ นางสาวศุทราภัทร  ศรีเกษตร 

 ๑๙๗ นางสมใจ  ประวิชิต 

 ๑๙๘ นางสาวสหพร  พุมฉายา 

 ๑๙๙ นางสุภาภรณ  คงลําใย 

 ๒๐๐ นางสุมามาลย  อุตสาหะ 

 ๒๐๑ นางสาวสุมาลี  ชวยชาติ 

 ๒๐๒ นางสาวแสงจันทร  ตองอบ 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๐๓ นางสาวอนงค  ผารัตน 

 ๒๐๔ นางสาวอรพรรณ  บัวคลาย 

 ๒๐๕ นางสาวอรพิชชา  มูลวงค 

 ๒๐๖ นางสาวอาทิตยา  กุมรัมย 

 ๒๐๗ นางอารยา  ลาเตะ 

 ๒๐๘ นางอารีรัตน  อุปาลี 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวจุฬาลักษณ  สุขแตม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๑  ราย) 

 ๑ นายกริช  แกวศิริ 

 ๒ นายกฤษดา  ศรีทับทิม 

 ๓ นายจักรพันธ  เขื่อนเพชร 

 ๔ นายจักราวุธ  มณีฉาย 

 ๕ นายชุมพล  นัยติ๊บ 

 ๖ นายฐานวุทภ  ถนอมชู 

 ๗ นายธนพล  มูลทุง 

 ๘ นายธรรมรงค  เรืองชวย 

 ๙ นายนครินทร  จิระสถาวร 

 ๑๐ นายนพดล  ธนสินชัย 

 ๑๑ นายนัฐพล  สาหลา 

 ๑๒ นายนาราศักดิ์  อนันท 

 ๑๓ นายนิพิชญ  คะวิญญา 

 ๑๔ นายบัญชากิจ  ปานศรี 

 ๑๕ นายพเนศร  วุฒิปรีดี 

 ๑๖ นายพศิน  พรฝายเทศ 

 ๑๗ นายพิสิฏฐ  กิมยงค 

 ๑๘ นายพีรพงษ  พรหมทอง 

 ๑๙ นายมนตรี  ภูมิไสล 

 ๒๐ นายยอดรัก  ภิรมยรักษ 

 ๒๑ นายรชตะ  แสงประทุม 

 ๒๒ นายรณยุทธ  สมบึงกลาง 

 ๒๓ นายรุจธนิต  พุฒิเทพนรินทร 

 ๒๔ นายวสุพล  สนธิรัตน 

 ๒๕ นายวัฒนา  ซาบุตร 

 ๒๖ นายไวกูณฐ  คําสําลี 

 ๒๗ นายศรายุทธ  ศุภศิริ 

 ๒๘ นายศิรวิทย  เชิดชู 

 ๒๙ นายศิวัชระ  ไชยชมภู 

 ๓๐ นายสุทัศน  นันตสินธุ 

 ๓๑ นายสุเทพ  ทิพรังศรี 

 ๓๒ นายสุบิน  สุรีย 

 ๓๓ นายอภิชาติ  เย็นไทย 

 ๓๔ นายอาณัฐ  เจตนเสน 

 ๓๕ นางสาวกนกมนศรี  โพธิ์ศรี 

 ๓๖ นางสาวกฤษณาพร  จูมทอง 


