
 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๗ พันจาตรี  สากล  เพชรนอย 
 ๑๘ นายสาธิต  ภูมิคํา 
 ๑๙ นายอดิศร  ไขรัศมี 
 ๒๐ นายอภิชาติ  สองเมืองสุข 
 ๒๑ นายอายุวัฒน  อนุตรอริยกุล 
 ๒๒ นางจินตนา  แกวบุญ 
 ๒๓ นางจินตนา  มหาสวัสด์ิ 
 ๒๔ นางสาวจุรีรัตน  สงนุย 
 ๒๕ นางจุรีรัตน  หนูขาว 
 ๒๖ นางสาวชุลีพร  เสมาทอง 
 ๒๗ นางสาวดุจดาว  ทัพนาค 
 ๒๘ นางสาวนงคพงา  เกตุชู 
 ๒๙ นางสาวนารถสุวรรณ  ประเวชไพร 
 ๓๐ นางนิตยา  รักษาราษฎร 
 ๓๑ นางบุณณดา  เย็นบุญ 
 ๓๒ นางสาวปรีดา  คงแกว 
 ๓๓ นางปทมาวดี  คลล้ํา 

 ๓๔ นางสาวพณารัตน  สอนสุกใส 
 ๓๕ นางสาวพรรณิภา  โวหารลึก 
 ๓๖ นางสาวพัชรี  สิงหสม 
 ๓๗ นางพิภาวัน  แยมมณ ี
 ๓๘ นางมัชฌิมา  ทองหลาง 
 ๓๙ นางสาวราตรี  จันทรเจริญ 
 ๔๐ นางสาววราภรณ  ศรีแกว 
 ๔๑ นางวิชญาพร  อินทรมณพีันธ 
 ๔๒ นางสาววิลาวัลย  ธรรมรักษ 
 ๔๓ นางสาวสรชนก  วงศพรม 
 ๔๔ นางสาวสุดเพียร  ศรีหลา 
 ๔๕ นางสุนทรี  แสงแสน 
 ๔๖ นางสาวสุภาพ  สังขไพฑูรย 
 ๔๗ นางสุภาพร  ชุมภูวรณ 
 ๔๘ นางสาวอรวรรณ  คิมอิ๋ง 
 ๔๙ นางสาวอัจฉรีย  มัชฌิมาภิโร 
 ๕๐ นางอําไพ  เดชสถิตย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายเฉลิมพล  ไกยศรี  ๒ นางสาวอรัญญา  มากจุย 
 

กรมปศุสัตว 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๗  ราย) 

 ๑ นายกิตติพัฒน  ชุมปญญา 
 ๒ นายกิติกรณ  เจนไพบูลย 
 ๓ นายคณายศ  กริอุณะ 
 ๔ นายคณิต  แกวเขียว 

 ๕ นายคนิรัชต  สัจจา 
 ๖ นายจงเจษฏ  ศรีกระจาง 
 ๗ นายจรุงเกียรติ  เหลืองพุทธรัตน 
 ๘ นายจิรวัฒน  วิเศษชลหาร 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๙ นายเฉลิมพร  เหมราสวัสด์ิ 
 ๑๐ นายชัชวาล  วิริยะสมบัติ 
 ๑๑ นายชาญประเสริฐ  พลซา 
 ๑๒ นายชาตรี  จันทโรจวงศ 
 ๑๓ นายชาติชาย  ย้ิมเครือ 
 ๑๔ นายณัฐวุฒิ  เชิดธรรม 
 ๑๕ นายดําเกิง  รัศสุวรรณ 
 ๑๖ นายทวีศิลป  จันทะรักษ 
 ๑๗ นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์ 
 ๑๘ นายธรรมนูญ  ทองสุข 
 ๑๙ นายธานี  ภาคอุทัย 
 ๒๐ นายนพดล  วรธงชัย 
 ๒๑ นายนริศ  วองวัฒนากูล 
 ๒๒ นายบุญชัย  วิวัฒนสัตยา 
 ๒๓ นายบุญสนอง  หลวงโป 
 ๒๔ นายปรีชา  กฤษณะสุวรรณ 
 ๒๕ นายพงษศักด์ิ  ชัยสิทธิ์ 
 ๒๖ นายพิทักษ  เผาผา 
 ๒๗ นายเมธี  เกตุอดิศร 
 ๒๘ นายรมเมือง  จินตกานนท 
 ๒๙ นายรังสรรค  คําชุม 
 ๓๐ นายวรนิช  จันทเมือง 
 ๓๑ นายวันชัย  ตีรถะวรวรรณ 
 ๓๒ นายวัลลพ  เหมือนใจ 
 ๓๓ นายวิชัย  หาญพาณิชยพันธ 
 ๓๔ นายวิบูลย  เย่ียงวิศวกูร 

 ๓๕ นายวิรภาพ  เติมเกียรติไพศาล 
 ๓๖ นายวิศาล  ศรีสุริยะ 
 ๓๗ นายวิสุทธิ์  สารพัฒน 
 ๓๘ นายวีระศักด์ิ  จิโนแสง 
 ๓๙ นายวุฒิพงษ  อินทรธรรม 
 ๔๐ นายเศรษฐเกียรติ  กระจางวงษ 
 ๔๑ นายสงคราม  ธงสิบเจ็ด 
 ๔๒ นายสมชาย  เศรษฐเวคิน 
 ๔๓ นายสมชาย  อนันตจารุตระกูล 
 ๔๔ นายสมพร  พรวิเศษศิริกุล 
 ๔๕ นายสิทธิพร  อนันตจินดา 
 ๔๖ นายสุชาติ  คลายสินธุ 
 ๔๗ นายสุทัศน  โสไกร 
 ๔๘ นายสุธรรม  พัฒนศิริพงศ 
 ๔๙ นายสุรเชษฐ  อึ๊งวิจารณปญญา 
 ๕๐ นายเสนห  หินศรี 
 ๕๑ นายโสภัชย  ชวาลกุล 
 ๕๒ นายอภัย  สุทธิสังข 
 ๕๓ นายอภิชาติ  เทียนทอง 
 ๕๔ นายอมรินทร  กัลลประวิทธ 
 ๕๕ นายอําพัน  ยงพิศาลภพ 
 ๕๖ นายอิทธิพล  เผาไพศาล 
 ๕๗ นายอิสระ  ปญญาวรรณ 
 ๕๘ นายอุกฤษฏ  สุขกสิ 
 ๕๙ นายเอกรัฐ  พูนศรี 
 ๖๐ นายโอภาส  ทองยงค 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๖๑ นายโอวาท  สาทัน 
 ๖๒ นางกมลทิพย  ธัญพิมล 
 ๖๓ นางกรองแกว  บริสุทธิ์สวัสด์ิ 
 ๖๔ นางดวงใจ  สุวรรณเจริญ 
 ๖๕ นางพรรณี  ทะนันชัย 
 ๖๖ นางพรศิริ  พรหมกิ่งแกว 
 ๖๗ นางพัชรา  วิทูระกูล 
 ๖๘ นางพัชรี  ทองคําคูณ 
 ๖๙ นางมลนิภา  อาจสุวรรณ 

 ๗๐ นางสาวระวีวรรณ  ย่ิงวรรณศิริ 
 ๗๑ นางวรรณี  สันตมนัส 
 ๗๒ นางวลัยกานต  เจียมเจตจรูญ 
 ๗๓ นางวิภาวรรณ  ปาณะพล 
 ๗๔ นางสาวสายฝน  เวชชะ 
 ๗๕ นางสาวสายพิณ  จินดาวรรณ 
 ๗๖ นางสุทธิพร  พิริยายน  
 ๗๗ นางอุษา  นาคสกุล  

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖๔  ราย) 
 ๑ นายกนกพจน  ยังเหลือ 
 ๒ นายกระแส  หลอแท 
 ๓ นายกิตติ  ขนชัยภูมิ 
 ๔ นายกิตติพงศ  พรหมจันทร 
 ๕ นายกิตติศักด์ิ  มะรินทร 
 ๖ นายเกียรติศักด์ิ  กล่ําเอม 
 ๗ นายไกรลาศ  เขียวทอง 
 ๘ นายขวัญพงษ  กุบแกว 
 ๙ นายคําพอง  เคาง้ิว 
 ๑๐ นายจตุพร  อินทแพทย 
 ๑๑ นายจรูญรัตน  แจงจรัส 
 ๑๒ นายจักรพันธ  สัจจาลักษณ 
 ๑๓ นายจาตุรนต  พลราช 
 ๑๔ นายจําลอง  ผูกดวง 
 ๑๕ นายจิรพัฒน  ชมภูพรรณ 
 ๑๖ นายชรินทร  พัวพัฒนกูล 

 ๑๗ นายชัชวาล  ประเสริฐ 
 ๑๘ นายชัย  ชื่อดํารงรักษ 
 ๑๙ นายชัยวัฒน  วรานุชพทิักษ 
 ๒๐ นายชาคริต  เอี่ยมจันทร 
 ๒๑ นายชาญ  เล็กวัฒนะ 
 ๒๒ นายชาลี  ธาราวัชรศาสตร 
 ๒๓ นายชูศักด์ิ  ประภาสวัสด์ิ 
 ๒๔ นายชูศักด์ิ  อาจสูงเนิน 
 ๒๕ นายไชยญา  เจริญสวัสด์ิ  
 ๒๖ นายไชยพฤติ  อิ่มทรัพย 
 ๒๗ นายไชยา  ธรรมโชโต 
 ๒๘ นายไชยา  หาญชนะ 
 ๒๙ วาที่รอยตรี  ญาณวุฒิ  ชีตารักษ 
 ๓๐ นายณัฐพงศ  ศุภลักษณ 
 ๓๑ นายดุลยสิทธิ์  นิยาแม 
 ๓๒ นายไตรรงค  เมนะรุจิ 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๓๓ นายถาวร  พอคา 
 ๓๔ นายทรงสิทธิ์  บูบาง 
 ๓๕ นายทวี  อบอุน 
 ๓๖ นายทวีสิฎฐ  บุญญาภิบาล 
 ๓๗ นายทศพล  ยศปญญา 
 ๓๘ นายทองสุข  บุราณรักษ 
 ๓๙ นายเทวิน  แสวงสิน 
 ๔๐ นายไทยบุญ  จงจิตสถิตมั่น 
 ๔๑ นายไทยเสรี  จรูญภาค 
 ๔๒ นายธนฉัตร  บุญภักดี 
 ๔๓ นายธนโชค  แชมชอย 
 ๔๔ นายธนบดี  ขวาโยธา 
 ๔๕ นายธํารง  ทองจํารูญ 
 ๔๖ วาที่รอยโท  ธีระยุทธ  วรศาสตร 
 ๔๗ นายนพดล  หลาแหลง 
 ๔๘ นายนรชัย  สหวิศิษฏ 
 ๔๙ นายนาวา  อักษร 
 ๕๐ นายนิวัตน  ถาวระ 
 ๕๑ นายบรรพต  บุญพิทักษ 
 ๕๒ นายบัญชา  สัจจาพันธ 
 ๕๓ นายบุญชวย  ชาวนา 
 ๕๔ นายบุญธรรม  เนาวสูงเนิน 
 ๕๕ นายบุญรอด  พัฒนไพศาล 
 ๕๖ นายบุญสง  มาออน 
 ๕๗ นายประกฤต  พวงลูกอิน 
 ๕๘ นายประจวบ  อรุณ 

 ๕๙ นายประภาส  มหินชัย 
 ๖๐ นายประยงค  กอมณี 
 ๖๑ นายประยุทธ  ไขมีเพชร 
 ๖๒ นายประเวศ  สีปานแกว 
 ๖๓ นายประสิทธิ์  ทองกรณ 
 ๖๔ นายปยศักด์ิ  สุวรรณี 
 ๖๕ นายผดุงศักด์ิ  แดงดอมยุทธ 
 ๖๖ นายเผาพันธ  ปราณีบุตร 
 ๖๗ นายไผท  รักวิชา 
 ๖๘ นายพงศภรณ  บุญชิด 
 ๖๙ นายพงษศักด์ิ  วีระพงษ 
 ๗๐ นายพยับ  บุญปลูก 
 ๗๑ นายพลับพลา  สุวรรณวิชนีย 
 ๗๒ นายพิชัย  วัฒนาวานิชกูล 
 ๗๓ นายพิเชษฐ  สุพิกุลพงศ 
 ๗๔ นายพิเชษฐ  นิยมไทย 
 ๗๕ นายพิศนุ  บํารุงพงษ 
 ๗๖ นายพุธคุณ  เตชะวัฒนาบวร 
 ๗๗ นายเพนิน  บุญยืน 
 ๗๘ นายไพโรจน  สนิทไชย 
 ๗๙ นายมังกร  วงศศรี 
 ๘๐ นายมานพ  กุศลยัง 
 ๘๑ นายมานพ  บุญล ี
 ๘๒ นายมานิจ  จิตรมาศ 
 ๘๓ นายยุทธนา  กลุมเหรียญทอง 
 ๘๔ นายยุษฐิระ  บัณฑุกุล 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๘๕ นายระพิณ  วิเชียรเพริศ 
 ๘๖ นายรัชพล  สืบพรหม 
 ๘๗ นายราเชนทร  ตระกูลสุข 
 ๘๘ นายลือชัย  ปาลือชา 
 ๘๙ นายวรภพ  บุญประดิษฐ 
 ๙๐ นายวราวุธ  โภคาพาณิชย 
 ๙๑ นายวันชัย  ถวิลไพร 
 ๙๒ นายวิทยา  สุจิรวรกุล 
 ๙๓ นายวิโรจน  วาสนา 
 ๙๔ นายวิวัฒน  ไชยชะอุม 
 ๙๕ นายวีระพงษ  พลสยม 
 ๙๖ นายศักด์ิสิทธิ์  สุริยะพรชัยกุล 
 ๙๗ นายศุภกิจ  พลอุทัย 
 ๙๘ นายสมเกียรติ  กิจรุงโรจน 
 ๙๙ นายสมจิตร  โพธิยา 
 ๑๐๐ นายสมชาย  บริสุทธิ์สุวรรณ 
 ๑๐๑ นายสมชาย  สังกะเพศ 
 ๑๐๒ นายสมนึก  เต็มวุฒิโรจน 
 ๑๐๓ นายสมนึก  อรรคไกรสีห 
 ๑๐๔ นายสมพงษ  พึ่งแยม 
 ๑๐๕ นายสมพจน  เปาปราโมทย 
 ๑๐๖ นายสมศักด์ิ  คูศรีเทพประทาน 
 ๑๐๗ นายสมัย  ศรีหาญ 
 ๑๐๘ นายสรรเสริญ  เจริญตะคุ 
 ๑๐๙ นายสหชัย  ชัยชูลี 
 ๑๑๐ นายสัญญา  อินทรศร 

 ๑๑๑ นายสันติ  กุลวสุ 
 ๑๑๒ นายสายัณห  บัวบาน 
 ๑๑๓ นายสําราญ  วิจิตรพันธ 
 ๑๑๔ นายสิทธิชัย  ผลเรือง 
 ๑๑๕ นายสุชาติ  อุดรทรัพย 
 ๑๑๖ นายสุรชัย  สีน้ําคํา 
 ๑๑๗ นายสุรชัย  สุรฤทธิพงศ 
 ๑๑๘ นายสุรเดช  สมิเปรม 
 ๑๑๙ นายสุรพงษ  อุดมพันท 
 ๑๒๐ นายสุรพล  เพ็ญศศิธร 
 ๑๒๑ นายสุรวุฒิ  สินสืบผล 
 ๑๒๒ นายสุรัตน  ปตถาสาย 
 ๑๒๓ นายสุรัตน  สมสถิตกุล 
 ๑๒๔ นายสุวีระ  ไชยรัตน 
 ๑๒๕ นายแสงชัย  ธิติชาญกมล 
 ๑๒๖ นายอดุลย  ศรีบุรี 
 ๑๒๗ นายอนุชา  ศิริจันทร 
 ๑๒๘ นายอนุรักษ  อรามเรือง 
 ๑๒๙ นายอภิรักษ  เจริญเชื้อ 
 ๑๓๐ นายอภิรักษ  อุทธา 
 ๑๓๑ นายอรรถชา  ณ  เชียงใหม 
 ๑๓๒ นายอรรถพนธ  บุญตานนท 
 ๑๓๓ นายอรุณ  จันทรกระจาง 
 ๑๓๔ นายอคัรฤทธิ์  กาญจนเสน 
 ๑๓๕ นายอาคม  วันเพ็ญ 
 ๑๓๖ นายอารักษ  ประภากร 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๓๗ นายอาแว  ฮารีแมเราะ 
 ๑๓๘ นายอํานวย  ปานเผาะ 
 ๑๓๙ นายอุกฤชฎ  ประเสริฐผล 
 ๑๔๐ นายอุดม  เจือจันทร 
 ๑๔๑ นายอุดม  สอนกิจมั่น 
 ๑๔๒ นายอุทัย  โสภกุล 
 ๑๔๓ นายเอกพันธุ  น้ําวล 
 ๑๔๔ นางสาวกัลยา  ฦาชา 
 ๑๔๕ นางจตุพร  วุฒิสาร 
 ๑๔๖ นางสาวจิราพรรณ  พินศิริกุล 
 ๑๔๗ นางจุรีรัตน  แสนโภชน 
 ๑๔๘ นางสาวจุไรรักษ  อุนาภีร 
 ๑๔๙ นางสาวฐานิดา  อินทรสกุล 
 ๑๕๐ นางสาวทริกา  จันทมณีโชติ 

 ๑๕๑ นางสาวนพเกา  กะตากูล 
 ๑๕๒ นางบุญคลอ  การปลูก 
 ๑๕๓ นางสาวบุญยัง  สรวงทาไม 
 ๑๕๔ นางสาวพรรณวดี  สุนทรารชุน 
 ๑๕๕ นางสาวพัชมน  เจริญสวัสด์ิ 
 ๑๕๖ นางสาวเยาวนิตย  บุรีรักษา 
 ๑๕๗ นางสาวเรขา  คณิตพันธ 
 ๑๕๘ นางสาววรรณา  ดวงแดงโชติ 
 ๑๕๙ นางวิไลวรรณ  รัตนโชติ 
 ๑๖๐ นางสาวสุจินดา  ศรีศุภอักษร 
 ๑๖๑ นางสุนันท  กิตติจารุวัฒนา 
 ๑๖๒ นางสาวสุวรรณี  ศรีนาค 
 ๑๖๓ นางโสภา  ทองแหวน 
 ๑๖๔ นางโสรัจจ  สมนวล 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๒๕  ราย) 
 ๑ นายกมล  จันทว ี
 ๒ นายเกรียงศักด์ิ  บุตรเคน 
 ๓ นายโกศล  เดชจูด 
 ๔ นายขวัญชัย  จังธนสมบัติ 
 ๕ นายคงคา  ศิลสังวรณ 
 ๖ นายคฑาวุธ  ทะหลา 
 ๗ นายคมกฤช  ศิริสวัสด์ิ 
 ๘ นายคมสัน  บุรีรัตน 
 ๙ นายเคน  นามบุตรดี 
 ๑๐ นายจํารัส  เพชรพราย 
 ๑๑ นายจิรศักด์ิ  คือประโคน 

 ๑๒ นายจิระศักด์ิ  ดามะนาว 
 ๑๓ นายเจริญ  จิระชีวะนันท 
 ๑๔ นายใจเพ็ชร  แสนมาตร 
 ๑๕ นายฉลองชัย  ชุมชื่น 
 ๑๖ นายฉัตรชัย  ชาววัง 
 ๑๗ นายฉัตรชัย  สารศาสตรบัญชา 
 ๑๘ นายเฉลิมศักด์ิ  คํานันท 
 ๑๙ นายชฏธรณ  สอนเจริญ 
 ๒๐ นายชนมาธย  วัลยะเพ็ชร 
 ๒๑ นายชนินทร  นาชม 
 ๒๒ นายชนินทร  ยอดคง 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๓ นายชัชวาล  หินซุย 
 ๒๔ นายชัยณรงค  รัตนนาวินกุล 
 ๒๕ นายชัยรัตน  แพนล้ินฟา 
 ๒๖ นายชัยฤทธิ์  พันธศรี 
 ๒๗ นายชาญวิทย  โสภาลดาวัลย 
 ๒๘ นายชิดชัย  อาสาวดีรส 
 ๒๙ นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม 
 ๓๐ นายเชิดชัย  จันทรตระกูล 
 ๓๑ นายเชิดศักด์ิ  คําศิลา 
 ๓๒ นายณรงค  เพชรล้ํา 
 ๓๓ นายดนัย  คําขวัญ 
 ๓๔ นายดํารงศักด์ิ  วาทบัณฑิตกุล 
 ๓๕ นายดิเรกฤทธิ์  ยอดเจริญชัย 
 ๓๖ นายเดชา  วรรณศักด์ิศรี 
 ๓๗ นายถนอม  นอยหมอ 
 ๓๘ นายทนงศักด์ิ  นะไชย 
 ๓๙ นายทรงพล  ที่อุปมา 
 ๔๐ นายทรงวุฒิ  บุญเพ็ง 
 ๔๑ นายทวนชัย  อนิทรจันทร 
 ๔๒ นายทวีศักด์ิ  พนิกรณ 
 ๔๓ นายทวีศักด์ิ  พานเมือง 
 ๔๔ นายทวีศักด์ิ  อินทรสมใจ 
 ๔๕ นายเทอดศักด์ิ  จันทรเทศ 
 ๔๖ วาที่รอยโท  เทอดศักด์ิ  แสงเขียว 
 ๔๗ นายเทียน  สมโภชน 
 ๔๘ นายธนพล  สิงหโต 

 ๔๙ นายธนิต  สิทธ ิ
 ๕๐ นายธรรมรัฐ  พุแค 
 ๕๑ นายธวัช  มีมุข 
 ๕๒ นายธวัช  สุภรัตนธนกุล 
 ๕๓ นายธวัชชัย  จันทรโฮง 
 ๕๔ นายธัญญา  ศิริโสดา 
 ๕๕ นายธานินทร  แทนผักแวน 
 ๕๖ นายธีรเดช  ภูผาน ี
 ๕๗ นายธีระพงษ  วงศสุพรรณ 
 ๕๘ นายธีระเวช  ศรีนวล 
 ๕๙ นายนพดล  ไชยวงศา 
 ๖๐ นายนรินทร  สุขทอง 
 ๖๑ นายนิคม  สนัน่เคร่ือง 
 ๖๒ นายนิจ  โพธิ์พยัคฆ 
 ๖๓ นายบรรลือ  กล่ําพลู 
 ๖๔ นายบัณฑิต  นวลศรีฉาย 
 ๖๕ นายบุญชวย  หุยประเสริฐ 
 ๖๖ นายบุญเชิด  อาจองค 
 ๖๗ นายบุญสืบ  ตุลาทอง 
 ๖๘ นายเบ็ญจะ  เหมือนแท 
 ๖๙ นายประกิต  บุญพรประเสริฐ 
 ๗๐ นายประชัน  ใจประเทือง 
 ๗๑ นายประเทียบ  ตีทอง 
 ๗๒ นายประพันธ  เสียงเพราะ 
 ๗๓ นายประภูศักด์ิ  ภักดีมี 
 ๗๔ นายประมร  เมืองพรม 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๗๕ นายประยูร  สุริยะมณี 
 ๗๖ นายประสงค  เรืองสวัสด์ิ 
 ๗๗ นายประสาท  มัชฌิโม 
 ๗๘ นายประสิทธิ์  ย้ิมเกตุ 
 ๗๙ นายประเสริฐ  ดานกุลประเสริฐ 
 ๘๐ นายปราโมทย  เฮาจัตุรัส 
 ๘๑ นายปรีดา  ถาวรประดิษฐ 
 ๘๒ นายปองปรีดา  สุระพร 
 ๘๓ นายปติ  อั้นอยู 
 ๘๔ นายปยฉัตร  สุริกัน 
 ๘๕ นายปยวัฒน  เหลาทองสาร 
 ๘๖ นายแผน  สุนทรวิภาต 
 ๘๗ นายพงไทย  พันธภาวงศ 
 ๘๘ นายพนม  สุขราษฎร 
 ๘๙ นายพยุงศักด์ิ  จันทะสาร 
 ๙๐ นายพรชัย  บุญรุง 
 ๙๑ นายพรณรงค  ตาพะขาว 
 ๙๒ นายพรอม  นงบาง 
 ๙๓ นายพวง  ตันเสดี 
 ๙๔ นายพัฒนชัย  พฒันสุรังค 
 ๙๕ นายพัฒนา  สุภาพงษ 
 ๙๖ นายพัลลภ  นุโพธิ ์
 ๙๗ นายพิจิตร  ปะมาคะเต 
 ๙๘ นายพิเชษฐ  รักภักดี 
 ๙๙ นายพิพรรธพงศ  พูดเพราะ 
 ๑๐๐ นายพิศิษฐ  ประทุมมา 

 ๑๐๑ นายพิสิฐ  ตันนิกร 
 ๑๐๒ นายพูนศักด์ิ  นาวาทอง 
 ๑๐๓ นายไพวรรณ  ชาลี 
 ๑๐๔ นายภาสพงศ  ทองยอย 
 ๑๐๕ นายมนตรี  วรรณทอง 
 ๑๐๖ นายมนิต  สิกขาจารย 
 ๑๐๗ นายมานพ  บุญสม 
 ๑๐๘ นายมานิตย  นครกัณฑ 
 ๑๐๙ นายเมธี  ษรจันทรศรี 
 ๑๑๐ นายยุทธภูมิ  สืบขําเพชร 
 ๑๑๑ นายรักไทย  งามภักด์ิ 
 ๑๑๒ นายรังสรรค  วรวงษ 
 ๑๑๓ นายวรวัฒน  บรรทัดทอง 
 ๑๑๔ นายวรวุฒิ  เวียงนาค 
 ๑๑๕ นายวัชระ  ศะศิประภา 
 ๑๑๖ นายวัชรินทร  เสือครุฑ 
 ๑๑๗ นายวัลลภ  บัวสอาด 
 ๑๑๘ นายวิชัย  เต็งศิริอรกุล 
 ๑๑๙ นายวิชาญญ  ไชยนาเคนทร 
 ๑๒๐ นายวินัย  มาหาธนประทีป 
 ๑๒๑ นายวิสิทธิ์  หินเธาว 
 ๑๒๒ นายวีระพงษ  อุดรไสว 
 ๑๒๓ นายวุฒิพงศ  สมิตินันทน 
 ๑๒๔ นายศราวุธ  เขียวศรี 
 ๑๒๕ นายศรีบุญเรือง  ฤทธิ์น้ําคํา 
 ๑๒๖ นายศรีเมือง  สุวรรณปะภา 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๒๗ นายศรีศักด์ิ  เที่ยงธรรม 
 ๑๒๘ นายศักดา  บุบผโชติ 
 ๑๒๙ นายศักด์ิ  จุงประดิษฐ 
 ๑๓๐ นายศิริวัฒน  เพิม่ผล 
 ๑๓๑ นายศุภฤกษ  สายทอง 
 ๑๓๒ นายเศวตชัย  กุหลาบศรี 
 ๑๓๓ นายสกล  สิงหเวียง 
 ๑๓๔ นายสงคราม  นาควิจิตร 
 ๑๓๕ นายสงสินธุ  คําพิมาน 
 ๑๓๖ นายสนธยา  งาคม 
 ๑๓๗ นายสมเกียรติ  แกวจินดา 
 ๑๓๘ นายสมเกียติ  พันธศรี 
 ๑๓๙ นายสมเกียรติ  สุขสิงห 
 ๑๔๐ นายสมคิด  พฤทธยานันต 
 ๑๔๑ นายสมชาย  กันตะนา 
 ๑๔๒ นายสมชาย  พรมจารีย 
 ๑๔๓ นายสมพร  แสงสงา 
 ๑๔๔ นายสมพล  คนชม 
 ๑๔๕ นายสมยศ  อินตะแกว 
 ๑๔๖ นายสมศักด์ิ  กงเอี่ยม 
 ๑๔๗ นายสมศักด์ิ  อารมยชื่น 
 ๑๔๘ นายสมหมาย  ถาลายคํา 
 ๑๔๙ นายสรายุทธ  วรรณสูตร 
 ๑๕๐ นายสราวุธ  ตุงตะสามน 
 ๑๕๑ นายสฤษด์ิ  แววบุตร 
 ๑๕๒ นายสวัสด์ิ  คีรีตะ 

 ๑๕๓ นายสังวาลย  ลาภะ 
 ๑๕๔ นายสัจจา  บุญผสม 
 ๑๕๕ นายสัตยา  แปงผง 
 ๑๕๖ นายสานิตย  ศรีเรียง 
 ๑๕๗ นายสิงหวิชัย  เกยูรธํามรงค 
 ๑๕๘ นายสิทธิพร  ไชยสุทธินันท 
 ๑๕๙ นายสิริชัย  เหลาพิไล 
 ๑๖๐ นายสุจริต  ไขมุก 
 ๑๖๑ นายสุจิน  พงษผึ้ง 
 ๑๖๒ นายสุชาติ  สุวัตถิ 
 ๑๖๓ นายสุเทพ  ตันสุวรรณ 
 ๑๖๔ นายสุธรรม  สุยะ 
 ๑๖๕ นายสุพจน  รสจันทร 
 ๑๖๖ นายสุพรรณ  ไทยแท 
 ๑๖๗ นายสุพล  จันทโคตร 
 ๑๖๘ นายสุภัทศิริ  อภินันทน 
 ๑๖๙ นายสุรชัย  นพไธสง 
 ๑๗๐ นายสุรชัย  หอยมาลา 
 ๑๗๑ นายสุรพงษ  หงสชั้น 
 ๑๗๒ นายสุรัตน  ภิรมยขวัญ 
 ๑๗๓ นายสุริยะ  กาวงษกลาง 
 ๑๗๔ นายสุริโย  อุดคําเที่ยง 
 ๑๗๕ นายสุวัฒน  มัตราช 
 ๑๗๖ นายเสถียร  ซ่ือตรง 
 ๑๗๗ นายเสถียร  ทบแกว 
 ๑๗๘ นายเสถียร  ทองอุทุม 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๗๙ นายโสภณ  บัวโฮม 
 ๑๘๐ นายอดิศร  ดวงออนนาม 
 ๑๘๑ นายอนนต  นันทแลบ 
 ๑๘๒ นายอภิชาติ  กิจพัตตราภรณ 
 ๑๘๓ นายอภิชาติ  สุวรรณชัยรบ 
 ๑๘๔ นายอภิรักษ  สิทธิขวา 
 ๑๘๕ นายอภิวุฒิ  ราตรี 
 ๑๘๖ นายอํานวย  กวมทรัพย 
 ๑๘๗ นายอําพล  กมลเนตร 
 ๑๘๘ นายอุทัย  รักษอารยะธรรม 
 ๑๘๙ นายเอกชัย  ตุนาค 
 ๑๙๐ นายเอกพงศ  พรหมแสนวิเศษ 
 ๑๙๑ นายเอกพจน  ระงับพิศม 
 ๑๙๒ นายเอกราช  คลังอาวุธ 
 ๑๙๓ นางกรุณา  พึ่งพรม 
 ๑๙๔ นางกัลยารัตน  ล้ีวองอัครชัย 
 ๑๙๕ นางกาญจนมณี  เรืองคุม 
 ๑๙๖ นางกานดา  ทองสม 
 ๑๙๗ นางกุลภรณ  เรืองหิรัญ 
 ๑๙๘ นางสาวขอดิเหยาะ  เหลาะหีม 
 ๑๙๙ นางคลองใจ  โกศัลวัฒน 
 ๒๐๐ นางจงกล  ศุภจินดา 
 ๒๐๑ นางจริสา  แจงสุทิมล 
 ๒๐๒ นางสาวจันทนา  พวงโชติ 
 ๒๐๓ นางจันทรเพ็ญ  ประสมศร ี
 ๒๐๔ นางจันทรหอม  แนใหม 

 ๒๐๕ นางจิตรนภา  ตีรถะวรวรรณ 
 ๒๐๖ นางจินตนา  มากพุม 
 ๒๐๗ นางจิรวรรธนา  เทพอาจ 
 ๒๐๘ นางสาวจิราวรรณ  ปามุทา 
 ๒๐๙ นางสาวจีรวรรณ  สาระทัศนานันท 
 ๒๑๐ นางสาวจฬุาพร  ศรีหนา 
 ๒๑๑ นางฉัตรสิริ  ทับทอง 
 ๒๑๒ นางสาวชมนารถ  กุลชาติ 
 ๒๑๓ นางชลิดา  สําแดงเดช 
 ๒๑๔ นางฐิติกุล  ศิริศักด์ิธนูชัย 
 ๒๑๕ นางสาวณัฐพร  นิรมาณ 
 ๒๑๖ นางเดือนเพ็ญ  มุสิกมาศ 
 ๒๑๗ นางสาวเดือนรุง  สุขนุม 
 ๒๑๘ นางเตือนจิตต  พวงไมมิ่ง 
 ๒๑๙ นางทับทิม  ภูผาสุข 
 ๒๒๐ นางทัศนีย  ภูเขาทอง 
 ๒๒๑ นางทัศนีย  วานชิกมลนนัทน 
 ๒๒๒ นางทิวาพร  ศรีอันจันทร 
 ๒๒๓ นางธนวรรณ  หอมกระจาย 
 ๒๒๔ นางนงรัตน  วีระกิจพานิช 
 ๒๒๕ นางสาวนพวรรณ  มัยยะ 
 ๒๒๖ นางสาวนภาภรณ  ศิริทรัพย 
 ๒๒๗ นางนฤมล  อนิตรา 
 ๒๒๘ นางนวลอนงค  อ่ําทอง 
 ๒๒๙ นางสาวนัฐฐา  ศิริเจริญไชย 
 ๒๓๐ นางสาวนารถตยา  ชมนารถ 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๓๑ นางนารี  ตรงคง 
 ๒๓๒ นางนิตยา  เบ็ญจกุล 
 ๒๓๓ นางนิตยา  แสงคํา 
 ๒๓๔ นางนิภา  ภูสงวน 
 ๒๓๕ นางนิสาชล  ศรีออน 
 ๒๓๖ นางบรรจบ  ศรีขัติย 
 ๒๓๗ นางสาวบวรศรี  อมฤตกุล 
 ๒๓๘ นางบุญทิม  ดอนศิลา 
 ๒๓๙ นางปนัดดา  โสภณ 
 ๒๔๐ นางสาวประพรี  กลิ่นจันทร 
 ๒๔๑ นางสาวปราณี  ผลอาหาร 
 ๒๔๒ นางปราณี  สนิทชน 
 ๒๔๓ นางสาวผกา  ศรีวิไลเจริญสุข 
 ๒๔๔ นางพนมวัลย  ชนิะกุล 
 ๒๔๕ นางพรกัณหา  บางทิพย 
 ๒๔๖ นางสาวพรทิพย  ปรีชาเดช 
 ๒๔๗ นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา 
 ๒๔๘ นางพรรณวดี  เพชรประยูร 
 ๒๔๙ นางพรรณี  ปทมจิตร 
 ๒๕๐ นางพิชยา  ษรจันทรศรี 
 ๒๕๑ นางพิศมัย  ชีไธสง 
 ๒๕๒ นางไพรวัลย  เกดิสิน 
 ๒๕๓ นางสาวภัณฑิรา  กกเครือ 
 ๒๕๔ นางมยุรี  แสนคําคูณ 
 ๒๕๕ นางสาวมหัทธนา  รับงาม 
 ๒๕๖ นางยุพา  ปวงศุข 

 ๒๕๗ นางสาวยุพิน  แกวสถิตย 
 ๒๕๘ นางรัชดาวรรณ  พูนพิพัฒน 
 ๒๕๙ นางรัมภีร  คงกําเนิด 
 ๒๖๐ นางรุจิรา  ประดิษฐรา 
 ๒๖๑ นางเรณุมาศ  ไทยเจริญ 
 ๒๖๒ นางเรณู  โพธิพันธุ 
 ๒๖๓ นางเรวดี  สุทธิวานิช 
 ๒๖๔ นางสาวลมัย  เมืองแกว 
 ๒๖๕ นางลัดดา  พอเพ็ชร 
 ๒๖๖ นางวนิดา  กิตติจารุภักดี 
 ๒๖๗ นางวรชา  สุขไพศาล 
 ๒๖๘ นางสาววรรณชุลี  ศรีเสง่ียม 
 ๒๖๙ นางวรรณา  กิจสวน 
 ๒๗๐ นางวรรณา  สวรรยาสวัสด์ิ 
 ๒๗๑ นางวลัยกร  แยมละออ 
 ๒๗๒ นางสาววันทนา  เตาสุวรรณ 
 ๒๗๓ นางสาววารี  กระดังงา 
 ๒๗๔ นางวิภา  คือจะโปะ 
 ๒๗๕ นางสาววิไล  แสนนาใต 
 ๒๗๖ นางวิไล  เอื้อกิจประเสริฐ 
 ๒๗๗ นางศิริลักษณ  โควสุรัตน 
 ๒๗๘ นางสาวศิริวรรณ  เสรีนนทชัย 
 ๒๗๙ นางศิวานุ  รมยานนท 
 ๒๘๐ นางศิวาภรณ  ธิรากิตย 
 ๒๘๑ นางสดใส  ย่ิงสงา 
 ๒๘๒ นางสมจิตร  ราษฎรปราณี 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๘๓ นางสมปอง  นิตยกัญจน 
 ๒๘๔ นางสมปอง  ผาจวง 
 ๒๘๕ นางสมปอง  หลักเงิน 
 ๒๘๖ นางสาวสมภัสสร  วงษแสง 
 ๒๘๗ นางสาวสวางจิตร  ปาทาน 
 ๒๘๘ นางสายใจ  จันทรเพ็ญ 
 ๒๘๙ นางสาริณี  ศรีสุข 
 ๒๙๐ นางสําอางค  ชางอยู 
 ๒๙๑ นางสุนีย  ประดับมุข 
 ๒๙๒ นางสุพัชร  ปาวิน 
 ๒๙๓ นางสพุิดา  วัฒนนาวิน 
 ๒๙๔ นางสุภัทรา  ผลารักษ 
 ๒๙๕ นางสุภาพ  ศรีรัตนโชติ 
 ๒๙๖ นางสุมาลี  พุกะทรัพย 
 ๒๙๗ นางสุมาลี  อัศววิวัฒนพงศ 
 ๒๙๘ นางสุรัตน  สุขุมลักษณ 
 ๒๙๙ นางสุรีรัตน  ดงปาลี 
 ๓๐๐ นางสุลีพร  เทียนไชย 
 ๓๐๑ นางสุวรรณรัตน  พิมเสน 
 ๓๐๒ นางสุวาณี  แกวทองคํา 
 ๓๐๓ นางสุวิภา  สนธิพิจิตร 
 ๓๐๔ นางสุวีณา  พันธุฤทธิ ์

 ๓๐๕ นางแสงจันทร  เติมศักด์ิ 
 ๓๐๖ นางแสงจันทร  พินิจ 
 ๓๐๗ นางหัตถญาพร  เอี่ยมในเมือง 
 ๓๐๘ นางสาวอนงค  พุทธารักษสกุล 
 ๓๐๙ นางอภิชญา  เตชะรุงโรจน 
 ๓๑๐ นางอมรี  เกยงค 
 ๓๑๑ นางอรชร  จัดแจง 
 ๓๑๒ นางอรพินท  เทพรินทร 
 ๓๑๓ นางอรวรรณ  สิงคเสลิด 
 ๓๑๔ นางอัจฉรา  จิตตจารึก 
 ๓๑๕ นางสาวอัจฉรา  ศรีมาศ 
 ๓๑๖ นางอัญชลี  สังขทอง 
 ๓๑๗ นางสาวอารมณ  จันทชาติ 
 ๓๑๘ นางอารมณ  ศรแผลง 
 ๓๑๙ นางอารยา  นามแสง 
 ๓๒๐ นางอารีย  ปญญาศิริ 
 ๓๒๑ นางสาวอารีย  สวางญาติ 
 ๓๒๒ นางอําไพ  พานิช 
 ๓๒๓ นางสาวอิงอร  สาธุวงษ 
 ๓๒๔ นางอุมาภรณ  อรัญเสน 
 ๓๒๕ นางเอี่ยมศิริ  ฉํ่ารสวิทย 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒๒  ราย) 
 ๑ นายกําธร  ศิลปนรเศรษฐ 
 ๒ นายขบวน  อินทรักษ 
 ๓ นายขวัญชัย  ทัศคร 

 ๔ นายคณิต  ศรีทะจักร 
 ๕ นายคําใหม  สุขรักษา 
 ๖ นายจงรักษ  ศรีวิลัย 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๗ นายจักรีชัย  วงศสารศรี 
 ๘ นายจิตศักด์ิ  เมืองเขียว 
 ๙ นายเจษฎา  จุลไกวัลสุจริต 
 ๑๐ นายชยวัฒน  กลิ่นลอย 
 ๑๑ นายชัยวัฒน  รักอิสสระ 
 ๑๒ นายชาคริส  พวงวงศ 
 ๑๓ นายชาญณรงค จัดนอก 
 ๑๔ นายชํานาญ  บุญม ี
 ๑๕ นายณรงค  รัตนตรัยวงศ 
 ๑๖ นายณัฐชัย  อทิตยกุล 
 ๑๗ นายเดนพันธุ  พันธุเลง 
 ๑๘ นายทนงศักด์ิ  สิงหรา 
 ๑๙ นายทรงธรรม  สุขประสงค 
 ๒๐ นายทวี  สุภาชัย 
 ๒๑ นายธรรมศักด์ิ  พรวศินสรรค 
 ๒๒ นายนรินทร  นวีภาพ 
 ๒๓ วาที่รอยตรี  นฤชา  เกี๋ยวคํา 
 ๒๔ นายนิพน  รัตนนุพงค 
 ๒๕ นายนิพันธ  อมรวัฒนาพนัธุ 
 ๒๖ นายบุญเกียรติ  รักเกตุ 
 ๒๗ นายบุญชอบ  ชัยบัง 
 ๒๘ นายบุญรักษ  บุตรละคร 
 ๒๙ นายปณิธาน  ทองทา 
 ๓๐ นายประกอบ  สุวนราวัฒน 
 ๓๑ นายประจวบ  เสนาธรรม 
 ๓๒ นายประพจน  บุญเกิด 

 ๓๓ นายประสิทธิ์  ศรีสอง 
 ๓๔ นายประหยัด  เขงคา 
 ๓๕ นายปริญญา  ยศกรณ 
 ๓๖ นายปรีดา  เนียมรอด 
 ๓๗ นายพยุงศักด์ิ  ทองแกว 
 ๓๘ นายพิเชฎฐ  มหาแสน 
 ๓๙ นายพิเศษ  แสดกระโทก 
 ๔๐ นายพีรวุฒิ  ชินสรอย 
 ๔๑ นายพีระยศ  แรทอง 
 ๔๒ นายพืชผล  นอยนาฝาย 
 ๔๓ นายเพชรดี  ไวยพัฒน 
 ๔๔ นายไพรัช  รุงอุทัย 
 ๔๕ นายภาสกร  เนตะศาสตร 
 ๔๖ นายยุทธนา  จาแสนชืน่ 
 ๔๗ นายยุทธนา  ชุมโคตร 
 ๔๘ นายรังสิมันต  พุมทอง 
 ๔๙ นายรัตนะ  ชวยเกิด 
 ๕๐ นายวรกร  มีปาน 
 ๕๑ นายวรรณสิงห  หงษคํา 
 ๕๒ นายวรา  วรงค 
 ๕๓ นายวศิลป  พงษพัฒน 
 ๕๔ นายวิวัฒน  นนทะสร 
 ๕๕ นายวีระศักด์ิ  วิรัตนเสรีกุล 
 ๕๖ นายศรายุทธ  ธานีวัฒน 
 ๕๗ นายศรุต  วงษขันธ 
 ๕๘ นายศักดา  ประจักษบุญเจษฎา 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๕๙ นายสนอง  เหมรา 
 ๖๐ นายสมเกียรติ  ปทุมชาติ 
 ๖๑ นายสมพงษ  ผิวสวยคํา 
 ๖๒ นายสมรรถ  ดําเนตร 
 ๖๓ นายสมศักด์ิ  ธรรมบุตร 
 ๖๔ นายสุชล  ไชยศิริ 
 ๖๕ นายสุชาติ  ตุลยกุล 
 ๖๖ นายสุนทร  นาดี 
 ๖๗ นายสุนทร  หลอปรีชากุล 
 ๖๘ นายสุนันท  กลางถิ่น 
 ๖๙ นายสุพจน  พวงศรี 
 ๗๐ นายสุพัฒน  เอี่ยมสอาด 
 ๗๑ นายสุพิน  นองมนั 
 ๗๒ นายสุเมธ  ปญญาทิพย 
 ๗๓ นายสุรนันท  นอยอุทัย 
 ๗๔ นายสุรวุฒิ  จันทรช ู
 ๗๕ นายโสภณ  นาคกลอม 
 ๗๖ นายหมื่น  จงบริบูรณ 
 ๗๗ จาเอก  อติพล  บํารุงพงษ 
 ๗๘ นายอนุวัติ  แยบรอแย 
 ๗๙ นายอับดุลย  ภักดี 
 ๘๐ นายอัศวิน  ศรีถาการ 
 ๘๑ นายอัษฎาวุธ  จินวาลา 
 ๘๒ นายอุทัย  ลุนราศรี 
 ๘๓ นายอุทัย  สังขพันธุ 
 ๘๔ นายอุเทน  ย้ิมยวน 

 ๘๕ นายอุสมาน  หะยีแยนา 
 ๘๖ นายเอกนิษฐ  กันไชยดํา 
 ๘๗ นางจรุณี  อินทรชวย 
 ๘๘ นางจิตรเกษม  มวงคะลา 
 ๘๙ นางสาวจิตสุคน  สุวรรณชาตรี 
 ๙๐ นางเฉลา  พิทักษสินสุข 
 ๙๑ นางณัฐธิดา  จุลนันโท 
 ๙๒ นางนภาพร  นาคะปกษิณ 
 ๙๓ นางนฤชล  ยอดโพธิ ์
 ๙๔ นางนุกูล  สรรพคุณ 
 ๙๕ นางสาวประภัสสร  เหลาเกลี้ยงดี 
 ๙๖ นางสาวปรียาพร  กระจางโพธิ์ 
 ๙๗ นางพิจารณา  สามนจิตติ 
 ๙๘ นางภัสนันท  พิมพสระเกษ 
 ๙๙ นางสาวรวิวรรณ  สุวรรณพันธ 
 ๑๐๐ นางรัชกร  ชาวชายโขง 
 ๑๐๑ นางสาวรัชกาญจน  วังกาวรรณ 
 ๑๐๒ นางสาววงเดือน  สมเวช 
 ๑๐๓ นางสาววรพิจศ  เหลาจุมพล 
 ๑๐๔ นางวโรชา  เจียมรัมย 
 ๑๐๕ นางวันเพ็ญ  เอกชน 
 ๑๐๖ นางสาวศยามล  พวงขจร 
 ๑๐๗ นางศิริพร  คงชาตรี 
 ๑๐๘ นางสาวศิริวรรณ  มวงทอง 
 ๑๐๙ นางสาวศิริวรรณ  สันคม 
 ๑๑๐ นางสถิตยภรณ  วชิรเมธี 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๑๑ นางสมใจหมาย  คะหะวงศ 
 ๑๑๒ นางสายพิณ  มวงสีตอง 
 ๑๑๓ นางสาวสิวิพรรณ  อดทน 
 ๑๑๔ นางสุดา  จันทาสี 
 ๑๑๕ นางสุดารัตน  นิลชะเอม 
 ๑๑๖ นางสาวสุธิดา  ออนสองชั้น 

 ๑๑๗ นางสุนันท  บุญญาวัฒน 
 ๑๑๘ นางสาวสุนีย  ตรีมณี 
 ๑๑๙ นางสุพัฒนา  ชาญศิริวัฒน 
 ๑๒๐ นางสาวสุภาวดี  วงษรัตนะ 
 ๑๒๑ นางสุรีรัตน  แดงดี 
 ๑๒๒ นางอัญชลี  เที่ยงธรรม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๗  ราย) 
 ๑ นายคณิต  เจียวกก 
 ๒ นายเจนรงค  คํามงคุณ 
 ๓ นายเฉลียว  สวัสดี 
 ๔ นายชัชชาย  เต็งหงษเจริญ 
 ๕ นายชาคริต  โอดเทิง 
 ๖ นายชาญธวัช  แงเจริญกุล 
 ๗ นายธีระพงษ  จริยารังษีโรจน 
 ๘ นายนเรศ  สีหามาตย 
 ๙ นายบรรชา  วรสิทธิ์ 
 ๑๐ นายบุญณรงค  สุภาพ 
 ๑๑ นายบุญสงค  เรืองแกว 
 ๑๒ นายประสิทธิ์  เฒาแกว 
 ๑๓ นายย่ิงยศ  อุบลศักด์ิ 
 ๑๔ นายราฆพ  มรรคทรัพย 
 ๑๕ นายวีระศักด์ิ  กาญจนภิญพงศ 
 ๑๖ นายวีระศักด์ิ  แกวจํารัส 
 ๑๗ นายวุฒิชัย  จันทรจารุโรจน 
 ๑๘ นายศักด์ิชัย  มวงศรี 
 ๑๙ นายศุภชัย  ประกอบดี 

 ๒๐ นายสุชาติ  สุวรรณศรี 
 ๒๑ นายสุธน  สิงหคําปอง 
 ๒๒ นายสุรวัฒน  สืบสกุล 
 ๒๓ นายสุรสิงห  ล่ันซาย 
 ๒๔ นางกมลศรี  ผลบุญ 
 ๒๕ นางสาวคนึง  กกกลาง 
 ๒๖ นางจตุพร  พงษเพ็ง 
 ๒๗ นางสาวจุฑามาศ  ทองรักษ 
 ๒๘ นางสาวชื่นกมล  มงคลศิลป 
 ๒๙ นางสาวธนมณ  บูรณภวังค 
 ๓๐ นางปทมา  เทพชนะ 
 ๓๑ นางสาวปยะวรรณ  เกิดพันธ 
 ๓๒ นางภัทราภรณ  นุชเฟอง 
 ๓๓ นางสาวยุพา  เชยชื่นจิตร 
 ๓๔ นางวัชรีภรณ  ทองเผือก 
 ๓๕ นางสาวศรีสุดา  ทองเทพ 
 ๓๖ นางศิรินธร  พงศสุวรรณ 
 ๓๗ นางสาวอุไร  แสนคุณทาว  



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๑  ราย) 
 ๑ นายกิติ  รมแกว 
 ๒ นายกุลภัทร  โพธิกนิษฐ 
 ๓ สิบตํารวจตรี  โกวิทย  ใจจันทร 
 ๔ นายโกสน  จูบานไร 
 ๕ นายคัมภีร  ภักดีไทย 
 ๖ นายคุณาวุฒิ  ธวันทา 
 ๗ นายจํานงค  จังอินทร 
 ๘ นายจิรพันธ  แจมจาย 
 ๙ นายจิรสิน  พันธุโสดา 
 ๑๐ นายชัชวาลย  เพ็ชรแท 
 ๑๑ นายชัยสิทธิ์  เกษมสุขไพศาล 
 ๑๒ นายไชยพจน  สารพิชญ 
 ๑๓ นายไชยยันต  วีระวงศ 
 ๑๔ นายเที่ยง  ชองกิ่ง 
 ๑๕ นายธงชัย  สาลี 
 ๑๖ นายธนา  นนิํา 
 ๑๗ นายธรรมนาถ  ชัยฤทธิ ์
 ๑๘ นายนพดล  อุนอก 
 ๑๙ นายปฏิวัฒน  ลุนอุบล 
 ๒๐ นายประสิทธิ์  การสรรพ 
 ๒๑ นายปยคชา  นาเจริญ 
 ๒๒ นายพรมมี  สุทาธรรม 
 ๒๓ นายพรวิจิตต  จันทรอุดม 
 ๒๔ นายพินิจ  รอยศรี 
 ๒๕ นายโพธิ์ทอง  พึ่งงาม 

 ๒๖ นายยุทธนา  ใจแกว 
 ๒๗ นายเริงวุฒิ  วรวุฒิ 
 ๒๘ นายฤทธิโรฒน  ปญญาวงศ 
 ๒๙ นายวุฒิพันธุ  เนตรวิชัย 
 ๓๐ นายสนธยา  ฉายประสาท 
 ๓๑ นายสมเจตน  กุลชาติ 
 ๓๒ นายสาโรจน  อาจหาญ 
 ๓๓ นายสิงนคร  สาคร 
 ๓๔ นายสุขุม  สุขเกษม 
 ๓๕ นายสุชาติ  จํารัสบุญ 
 ๓๖ นายสุดใจ  ยาพรหม 
 ๓๗ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสะอาด 
 ๓๘ นายอดิชาติ  ชูคําสัตย 
 ๓๙ นายอนุสรณ  จันทสร 
 ๔๐ นายอภิเษก  มาตรา 
 ๔๑ นายอรรถพล  อัครจันทร 
 ๔๒ นายอานันท  เทพทอง 
 ๔๓ นายเอกชัย  โยธาวัง 
 ๔๔ นางสาวกมลวรรณ   
  เนื่องชมภู 
 ๔๕ นางกฤษณพร  แพกุล 
 ๔๖ นางสาวกิ่งดาว   
  จุยหนองเมือง 
 ๔๗ นางเตือนใจ  ธูปแชม 
 ๔๘ นางถนอม  ทวนดํา 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๔๙ นางสาวธัญนันท  สินชัย 
 ๕๐ นางนิตยา  อินทรักษ 
 ๕๑ นางสาวเนาวรัตน  อินทรชวย 
 ๕๒ นางพรพิมล  ศรีใจ 
 ๕๓ นางพิศมัย  ไชยโย 
 ๕๔ นางสาวภวนา  ทองทิพย 
 ๕๕ นางสาววรางคณา  บังคะดารา 

 ๕๖ นางสาววิชชุนัย  พึ่งเจียม 
 ๕๗ นางสาวศศิธร  เพิ่มพูล 
 ๕๘ นางสาวศิริรัตน  สืบสอน 
 ๕๙ นางสุณิตา  วรวุฒิ 
 ๖๐ นางสาวอภินันท  จินดานิรดุล 
 ๖๑ นางอิงอร  จันพวง 

 
กรมพัฒนาที่ดิน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๒  ราย) 
 ๑ นายกระสินธุ  บูรณะเสถียร 
 ๒ นายกฤษดาพร  มิ่งมิตร 
 ๓ นายกอบจิตร  สุขุมานนท 
 ๔ นายชัยนาม  ดิสถาพร 
 ๕ นายชาคริต  สุคนธสิงห 
 ๖ นายณัฐปคัลภ  คิมประโคน 
 ๗ นายนันท  ไกรฤกษ 
 ๘ นายบูชา  กมโลบล 
 ๙ นายประยุทธ  วิไลวรรณ 
 ๑๐ นายประเสริฐ  เทพนรประไพ 
 ๑๑ นายปราโมทย  ยาใจ 
 ๑๒ นายพิพัฒน  สุวัชรังกูร 
 ๑๓ นายพิภพ  สิทธิฤทธิ ์
 ๑๔ นายพิสุทธิ์  ศาลากิจ 
 ๑๕ นายฤทธิรงค  วงศพุฒ 
 ๑๖ นายวิเชียร  ทับเสือ 

 ๑๗ นายวิรัต  เรืองเลิศบุญ 
 ๑๘ นายสุชาติ  ไตรเพิ่ม 
 ๑๙ นายสุทัศน  เจิมปลั่ง 
 ๒๐ นายเสถียร  กลิ่นจําปา 
 ๒๑ นายเสรี  จึงนิจนิรันดร 
 ๒๒ นายอนิรุทธิ์  โพธิจันทร 
 ๒๓ นายออม  เทียมเดช 
 ๒๔ นางกิตติพร  ศรีสวัสด์ิ 
 ๒๕ นางสาวดรุณี  ชัยโรจน 
 ๒๖ นางนพมณี  สุวรรณัง 
 ๒๗ นางนฤมล  จันทวัชรากร 
 ๒๘ นางนลินี  บุญศิริ 
 ๒๙ นางสาวบุญนะ  อานันทนะ 
 ๓๐ นางพิศมัย  เชาวนะกิจ 
 ๓๑ นางวิพร  ยังเหลือ 
 ๓๒ นางสุชาดา  กุลจันทร 


