
 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๙ นางสาวประวิณี  พลสาขา 
 ๒๐ นางสาวปรีดา  บุญนิมิตร 
 ๒๑ นางสาวภัณณิตา  สมปอง 
 ๒๒ นางสาวสาวิตรี  วงศสุวรรณ 

 ๒๓ นางสาวสิริพร  ลือชัย  ชัยกุล 
 ๒๔ นางหรอหวี  ทองดวง 
 ๒๕ นางอรพรรณ  ธัญธราดล 

 
กรมปศุสัตว 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๘  ราย) 
 ๑ นายกิตติ  กุบแกว 
 ๒ นายกิตติพงศ  อุดมเศรษฐ 
 ๓ นายเกียรติพันธ  บูชาพันธ 
 ๔ นายจํารัส  จันทิวงค 
 ๕ นายจิรวัฒน  ศิริเจริญสุขศรี 
 ๖ นายฉัตรชัย  สรรพกิจ 
 ๗ นายฉัตรพล  พรหมเศรณี 
 ๘ นายชัยวัฒน  ศรีทองอนิทร 
 ๙ นายชาญณรงค  พุฒคุณเกษม 
 ๑๐ นายชูฤทธิ์  เสนียมโนมัย 
 ๑๑ นายดําริห  เพ็ชรนิล 
 ๑๒ นายเดชา  เจนกลรบ 
 ๑๓ นายทรงพล  วิมลสถิตย 
 ๑๔ นายทองคํา  ทองวิเชียร 
 ๑๕ นายเทอดศักด์ิ  ดีเสมอ 
 ๑๖ นายธงชัย  ศิริวัฒน 
 ๑๗ นายธานินทร  จุฑาทิพยชาติกุล 
 ๑๘ นายธีระ  อนันตวรปญญา 
 ๑๙ นายนที  เจนประเสริฐ 

 ๒๐ นายนินธพันธุ  กุลปรีดารัตน 
 ๒๑ นายบุญเกื้อ  ปนประสงค 
 ๒๒ นายบุญชู  บุตรฉ้ิว 
 ๒๓ นายปกรณ  กายรัตนา 
 ๒๔ นายปฏิพร  ฐาปนกุลศักด์ิ 
 ๒๕ นายประทีป  นันทะสาร 
 ๒๖ นายประวุฒิ  ปุริสพันธ 
 ๒๗ นายประสิทธิ์  ชัยทวีทรัพย 
 ๒๘ นายปญญา  มูลคํา 
 ๒๙ นายพงษศักด์ิ  เผือกพวง 
 ๓๐ นายพรชัย  ศรีดามา 
 ๓๑ นายพิจิตร  รอดทอง 
 ๓๒ นายพิภพ  เพียวิเศษ 
 ๓๓ นายไพจิตร  หิรัญงาม 
 ๓๔ นายไพโรจน  ธํารงโอภาส 
 ๓๕ นายไพโรจน  ศิริสม 
 ๓๖ นายมานพ  แกวพะเนาว 
 ๓๗ นายมานะ  พานิชถาวร 
 ๓๘ นายมาโนชญ  วงศแวว 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๙ พันเอก  รังษี  ธาดาจันทน 
 ๔๐ นายราชัน  มณีธร 
 ๔๑ นายวรรณวิทย  รัตนพันธุ 
 ๔๒ นายวิฑูรย  สุทธิจินดา 
 ๔๓ นายวิบูลย  เลิศวัฒนาสมบัติ 
 ๔๔ นายวีรชาติ  เข่ือนรัตน 
 ๔๕ นายวีรพล  เอี่ยมสวัสด์ิ 
 ๔๖ นายวีระพงษ  บัวระภา 
 ๔๗ นายศักด์ิชาย  บุณยราศรัย 
 ๔๘ นายสงวน  มีนิล 
 ๔๙ นายสมควร  ปยะพงศเดชา 
 ๕๐ นายสมคิด  บุญชัย 
 ๕๑ นายสมเจตน  กอนสันทัด 
 ๕๒ นายสมบัติ  ศุภประภากร 
 ๕๓ นายสมยศ  ปราณอุดมรัตน 
 ๕๔ นายสมศักด์ิ  จิตตวิสุทธิวงศ 
 ๕๕ นายสมศักด์ิ  วุฒิรักษชัยนันท 
 ๕๖ นายสรรพวิชช  เหมรัตน 
 ๕๗ นายสิริศักด์ิ  นุกิจรังสรรค 
 ๕๘ นายสุกิจ  มากม ี

 ๕๙ นายสุขสันต์ิ  จันทพลาบูรณ 
 ๖๐ นายสุโชค  ชะอุมวรรณ 
 ๖๑ นายสุนทร  ภูนอย 
 ๖๒ นายสุพจน  ศรีสงคราม 
 ๖๓ นายสุเมธ  วุฒิปาณ ี
 ๖๔ นายสุรศักด์ิ  ประสานวรรณ 
 ๖๕ นายเสกสรร  แสงศัพท 
 ๖๖ นายแสงวรรณ  กันทวงค 
 ๖๗ นายอดุลย  เพิ่มผล 
 ๖๘ นายอนุวัฒน  อุประดิษฐ 
 ๖๙ นายอมเรศ  วราเอกศิริ 
 ๗๐ นายอําพันธุ  เวฬุตันติ 
 ๗๑ นายอิทธิวัสน  อิทธิยาภรณ 
 ๗๒ นายอุดมศักด์ิ  สุขสุธีพสุ 
 ๗๓ นางสาวกัลยา  บุญญานุวัตร 
 ๗๔ นางบานเย็น  รุจิราวงศ 
 ๗๕ นางสาวเพ็ญศรี  ศรประสิทธิ์ 
 ๗๖ นางภัทรวรรณ  ลํ่าดี 
 ๗๗ นางมาลี  ธีรานุสนธ 
 ๗๘ นางสนทนา  มมิะพันธุ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐๐  ราย) 
 ๑ นายกษิดิศ  ทิตยสีแสง 
 ๒ นายกุศล  สตารัตน 
 ๓ นายเกรียงศักด์ิ  พิมพงาม 
 ๔ นายเกียรติศักด์ิ  ทรงธรรมวัฒน 
 ๕ นายโกศล  รักษารมย 

 ๖ นายไกรแกว  คําดี 
 ๗ นายคมกฤช  ขจีรัมย 
 ๘ นายคมสัน  รุงเรือง 
 ๙ นายจักรภพ  จันทรสะอาด 
 ๑๐ นายเจษฎา  ศรีพันดอน 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๑ นายชนะสิบทิศ  ทรัพยอนันต 
 ๑๒ นายชัยวัฒน  โยธคล 
 ๑๓ นายชาตรี  บุญนันท 
 ๑๔ นายชายเขต  มีประเทศ 
 ๑๕ นายชํานาญ  เวชกามา 
 ๑๖ นายชุมพล  บุญรอด 
 ๑๗ นายณรงค  เลี้ยงเจริญ 
 ๑๘ นายดํารงศักด์ิ  ปจฉิมกุล 
 ๑๙ นายดําริ  แกวสุริยา 
 ๒๐ นายเดชา  ศรีโสภา 
 ๒๑ นายทนงชัย  ชัชวาลย 
 ๒๒ นายทวีศิลป  จีนดวง 
 ๒๓ นายธนโชค  พงษชวลิต 
 ๒๔ นายธนวรรษ  เทียนสิน 
 ๒๕ นายธวัช  จิตตบรรเทา 
 ๒๖ นายธานี  กลิ่นจันทรหอม 
 ๒๗ นายธีระศักด์ิ  สอนออน 
 ๒๘ นายนริศ  โภชนจันทร 
 ๒๙ นายบัญชา  ธุระตา 
 ๓๐ นายบุญฤทธิ์  ทองสม 
 ๓๑ นายประยูร  ครองยุติ 
 ๓๒ นายประเวศ  ภูมิเรือง 
 ๓๓ นายประสิทธิ์  ตอยต่ิง 
 ๓๔ นายประเสริฐ  กานตศิริกุล 
 ๓๕ นายประเสริฐ  ผาลา 
 ๓๖ นายปราโมทย  แกวกาญจน 

 ๓๗ นายปราโมทย  ทองนวล 
 ๓๘ นายปยวรรษ  เจริญผล 
 ๓๙ นายปยะพล  ตัณฑเสน 
 ๔๐ นายพีระศักด์ิ  เพ็ชรพรหม 
 ๔๑ นายพุทธิภณ  ศุภกิจวิวัฒนกุล 
 ๔๒ นายไพศาล  พัฒนเดชกุล 
 ๔๓ นายฟุง  ชัยเพ็ชร 
 ๔๔ นายมังกร  บุญคํา 
 ๔๕ นายมูฮําหมัด  หมัดอาดํ้า 
 ๔๖ นายยรรยง  ภูจอมจิต 
 ๔๗ นายเย่ียม  คงสวัสด์ิ 
 ๔๘ นายรติศักด์ิ  แซฉ่ัว 
 ๔๙ นายรวิกร  สาคํา 
 ๕๐ นายลิขิต  อุปมา 
 ๕๑ นายวงศอนันต  ณรงควาณิชการ 
 ๕๒ นายวรศักด์ิ  เนตรวงษ 
 ๕๓ นายวันชิด  สวางศรี 
 ๕๔ นายวิทยา  ขจีรัมย 
 ๕๕ นายวิทยา  อินทพรหม 
 ๕๖ นายวินัย  จะแรบรัมย 
 ๕๗ นายวิรัตน  ลาภหลาย 
 ๕๘ นายวิรุณ  รักษามิตร 
 ๕๙ นายศักดา  กล่ําอุไร 
 ๖๐ นายศิลปกิจ  บุญโพธิ ์
 ๖๑ นายศุภชัย  ละมุนเมือง 
 ๖๒ นายสมชาย  ชางทอง 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๖๓ นายสมชาย  เลี้ยงใจ 
 ๖๔ นายสมพล  ไวปญญา 
 ๖๕ นายสมเพชร  ตุยคําภีร 
 ๖๖ นายสมศักด์ิ  ศิริติกุล 
 ๖๗ นายสวัสด์ิ  คงหนู 
 ๖๘ นายสหวัชร  อึ้งวนิชบรรณ 
 ๖๙ นายสหับ  สังขสุวรรณ 
 ๗๐ นายสาธิต  อยูยืน 
 ๗๑ นายสิทธิโชค  เอกผักนาก 
 ๗๒ นายสุขสวัสด์ิ  ทองนอย 
 ๗๓ นายสุชิน  นิ่มนวล 
 ๗๔ นายสุพจน  อิ่มวิเศษ 
 ๗๕ นายสุพรชัย  ฟารี 
 ๗๖ นายไสว  นามคุณ 
 ๗๗ นายอธิคม  สามิบัติ 
 ๗๘ นายอนันต  สุขลิ้ม 
 ๗๙ นายอนุสรณ  หอมขจร 
 ๘๐ นายอานุภาพ  เส็งสาย 
 ๘๑ นายอารีย  เกตุสุวรรณวงศ 

 ๘๒ นางจิราวรรณ  พันธุประภา 
 ๘๓ นางฉันทนี  บูรณะไทย 
 ๘๔ นางนราพร  เกิดวัดเกาะ 
 ๘๕ นางสาวนวรัตน  เฉลาวิจิตร 
 ๘๖ นางนิตยา  รักศรี 
 ๘๗ นางสาวนิตยา  วงควงค 
 ๘๘ นางนิยดา  พันธสวัสด์ิ 
 ๘๙ นางพรทิพย  พรมเมือง 
 ๙๐ นางพัฒนี  สุนามะ 
 ๙๑ นางเพชรรัตน  ศักด์ินนัท 
 ๙๒ นางเพ็ญทิพย  จันทรเจริญ 
 ๙๓ นางสาวภัทรกร  ชื่นโกมล 
 ๙๔ นางมนทกานติ์  วงศภากร 
 ๙๕ นางรัชนี  สินธุประสพชัย 
 ๙๖ นางรุจิกาญจน  พุมนิคม 
 ๙๗ นางสาวรุจีรัตน  วรสิงห 
 ๙๘ นางวัลลภา  วราอัศวปติ 
 ๙๙ นางสาวสหัทยา  ทรัพยรอด 
 ๑๐๐ นางอรอนงค  พิมพคําไหล 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓๙  ราย) 
 ๑ นายกิตติ  เมฆสงค 
 ๒ นายกิตติพงษ  พานิช 
 ๓ นายกิติเทพ  หลูปรีชาเศรษฐ 
 ๔ นายเกรียงศักด์ิ  ชื่นประภานุสรณ 
 ๕ นายจักรี  พิชา 
 ๖ นายจํารัส  ใจลังกา 

 ๗ นายจิระวุฒิ  จันทรงาม 
 ๘ นายเฉลิมชัย  ชัยพิเนตร 
 ๙ นายเฉลิมศักด์ิ  รัตนะ 
 ๑๐ นายชาญยุทธ  กาพล 
 ๑๑ นายไชยนิรันดร  สุนันตะ 
 ๑๒ นายไชยฤทธิ์  ศิริชัย 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๓ นายฐิตวัฒน  จันทวร 
 ๑๔ นายณรงคกร  เกษมสุข 
 ๑๕ นายดํารงศักด์ิ  หงษทะนี 
 ๑๖ นายทิวากร  บํารุงรส 
 ๑๗ นายเทวัญ  รัตนะ 
 ๑๘ นายธนจิตร  ฮุนตระกูล 
 ๑๙ นายธนันต  ธรรมสนิท 
 ๒๐ นายธวัชชัย  ปจฉานุกูล 
 ๒๑ นายธีรยุทธ  ภูพิพัฒน 
 ๒๒ นายธีรวิทย  ขาวบุบผา 
 ๒๓ นายนฤพล  พรอมขุนทด 
 ๒๔ นายบรรณวุฒิ  สายะสนธิ 
 ๒๕ นายบวรภาคย  พงศภัทรภัค 
 ๒๖ นายบุญชวย  เฉลยพจน 
 ๒๗ นายบุญชู  ชมภูสอ 
 ๒๘ นายประกิต  เย็นชุม 
 ๒๙ นายประดิษฐ  ไชยหันขวา 
 ๓๐ นายประทิน  ศิวิชัย 
 ๓๑ นายประพันธ  นิลกําแหง 
 ๓๒ นายประภาส  แสนกลา 
 ๓๓ นายประวิทย  ศรีสอาด 
 ๓๔ นายประเวศ  เปรมศรี 
 ๓๕ นายปรัชญา  สังวรกาญจน 
 ๓๖ นายปราโมทย  ศรีสังข 
 ๓๗ นายปราสาท  ศรีโมรา 
 ๓๘ นายปยวิทย  ธรรมบุตร 

 ๓๙ นายเผชิญศักด์ิ  กล่ําภู 
 ๔๐ นายพรชัย  วิจิตรธรรมภาณี 
 ๔๑ นายพินิจ  ไชยชาติ 
 ๔๒ นายพิพัฒน  เผื่อนทมิ 
 ๔๓ นายพีรพันธ  คอทอง 
 ๔๔ นายพีระ  พินิจการ 
 ๔๕ วาที่รอยตรี  ภัทร  บุญมั่น 
 ๔๖ นายมงคล  เจริญเมือง 
 ๔๗ นายมนตรี  นาบุตรบุญ 
 ๔๘ นายมานพ  มาเกตุ 
 ๔๙ นายมารุต  เชียงเถียร 
 ๕๐ นายเมืองนนท  เสาวคตภูมิ 
 ๕๑ นายรณกร  ขําดี 
 ๕๒ นายฤทธิ์ลือชัย  ปูสูงเนนิ 
 ๕๓ นายวชิระ  สุวรรณขิน 
 ๕๔ นายวสันต  เคยเหลา 
 ๕๕ นายวสันต  ฤาชา 
 ๕๖ นายวิชชุกร  ชุมแสง 
 ๕๗ นายวิชาญ  นวลแกว 
 ๕๘ นายวิเชียร  จารุเพ็ง 
 ๕๙ นายวินัย  บุตรดี 
 ๖๐ นายวินัย  วงษดานเจริญ 
 ๖๑ นายวิสันต  ตอพรหม 
 ๖๒ นายวีรพงษ  ธนพงศธรรม 
 ๖๓ นายวีระพัฒ  เพ็งพา 
 ๖๔ นายไวยเวทย  พลเย่ียม 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๖๕ นายศุภชัย  พนาลิกุล 
 ๖๖ นายเศกสรรค  สวนกูล 
 ๖๗ นายสนองนาถ  สุภาคม 
 ๖๘ นายสนิท  อักษรช ู
 ๖๙ นายสมเกียรติ  กรอบแกว 
 ๗๐ นายสมชัย  เจียมพิทยานุวัฒน 
 ๗๑ นายสมชัย  เทียบคุณ 
 ๗๒ นายสมนึก  อโศกสกุล 
 ๗๓ นายสมศักด์ิ  นวลสม 
 ๗๔ นายสยาม  สมฤทธิ ์
 ๗๕ นายสัมฤทธิ์  โพธิ์เหลือง 
 ๗๖ นายสาคร  ปุริมาตร 
 ๗๗ นายสุพจน  บุญรัตน 
 ๗๘ นายสุพัฒน  อนิฤดี 
 ๗๙ นายสุมิตร  ชูชาติ 
 ๘๐ นายสุรเชษฎ  กระจายสี 
 ๘๑ นายสุรพงษ  ทาหอม 
 ๘๒ นายสุรวิทย  ชอบจิตร 
 ๘๓ นายองอาจ  คนกลา 
 ๘๔ นายอดิศร  จันทรประภาเลิศ 
 ๘๕ นายอนนท  เทืองสันเทียะ 
 ๘๖ นายอนิรุธ  เนือ่งเม็ก 
 ๘๗ นายอนุชา  มมุออน 
 ๘๘ นายอนุชา  รองสุดใจ 
 ๘๙ นายอนุรักษ  มวงทิม 
 ๙๐ นายอนุสรณ  โกษาธิป 

 ๙๑ นายอนุสรณ  คําวงศ 
 ๙๒ นายอนุสิษฐ  เอี่ยมละออ 
 ๙๓ นายอพิเชษฐ  พฤกษกุลทล 
 ๙๔ นายอภิชัย  นาคีสังข 
 ๙๕ นายอภินันท  คงนุรัตน 
 ๙๖ นายอภิรักษ  อินทรสัตยพงศ 
 ๙๗ นายอรรถพล  แสนพนัทา 
 ๙๘ นายอัคเดช  ภิรมยชม 
 ๙๙ นายอัญญรัตน  ทิพยธารา 
 ๑๐๐ นายอัมพร  เพชรเขาทอง 
 ๑๐๑ นายอาคม  อึ้งกิมบวน 
 ๑๐๒ นายอานนท  นวกุล 
 ๑๐๓ นายอานุภาพ  ชัยสงคราม 
 ๑๐๔ นายอํานวย  ธรรมลังกา 
 ๑๐๕ นายเอก  วิทูรพงศ 
 ๑๐๖ นางสาวกาญจนา  ธรรมรัตน 
 ๑๐๗ นางสาวกุลภา  พลรัตน 
 ๑๐๘ นางจิรานุช  จันทรปยวงศ 
 ๑๐๙ นางสาวดวงพร  มาชมสมบูรณ 
 ๑๑๐ นางถิรมน  จุลานุกะ 
 ๑๑๑ นางสาวทัศนีย  สมานอารีย 
 ๑๑๒ นางสาวนงนุช  จงเรืองศรี 
 ๑๑๓ นางนงเยาว  พูลชวย 
 ๑๑๔ นางสาวนวพร  ชูแกว 
 ๑๑๕ นางสาวบุญศรี  ทองผองสวัสด์ิ 
 ๑๑๖ นางประกายทิพย  เจนนาวี 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๑๗ นางสาวประทุม  มะลิเครือ 
 ๑๑๘ นางพัชรากร  ไชยสลี 
 ๑๑๙ นางเพ็ญพรรณ  ฤทธิ์มนตรี 
 ๑๒๐ นางภาวศุทธิ์  จันทรกระจาง 
 ๑๒๑ นางยุพดา  เนื่องวัง 
 ๑๒๒ นางรัชนี  เทพบุตร 
 ๑๒๓ นางรัตนาภรณ  ชิตอักษร 
 ๑๒๔ นางรําไพร  นามสีลี 
 ๑๒๕ นางวรรเพ็ญ  บัวรักษ 
 ๑๒๖ นางวรวรรณ  เหงาพรหมมินทร 
 ๑๒๗ นางวราภรณ  นานาวัน 
 ๑๒๘ นางสาววาณี  ศิลประสาทเอก 

 ๑๒๙ นางวาสินี  พุกจินดา 
 ๑๓๐ นางสมร  ธีรประทีป 
 ๑๓๑ นางสุกัญญา  วิเชียรกร 
 ๑๓๒ นางสุดารัตน  เคยเหลา 
 ๑๓๓ นางสุภานันท  บุญญกาญจน 
 ๑๓๔ นางสาวสุมาลี  เมืองแกว 
 ๑๓๕ นางสาวสุฤดี  วรรณศิลปน 
 ๑๓๖ นางสุวรรณา  ธาราวุฒิ 
 ๑๓๗ นางโสภี  ศรีแนน 
 ๑๓๘ นางอมรรัตน  สุวรรณรงค 
 ๑๓๙ นางสาวอัมพร  กองพันธ 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐๐  ราย) 
 ๑ นายกรรัตน  คุมกระ 
 ๒ นายกิตติ  วิรัตนอุดมสิน 
 ๓ นายกิตติชัย  อุนจิต 
 ๔ นายกิตติศักด์ิ  ชัยสวัสด์ิ 
 ๕ นายเกษม  ดะเหล็ม 
 ๖ นายแกว  ผานชมภู 
 ๗ นายโกศล  สมมะลวน 
 ๘ นายขวัญชัย  เนตรนอย 
 ๙ นายคมวุฒิ  ธรรมสาร 
 ๑๐ นายชัยนาท  แสนยศ 
 ๑๑ นายชัยวัฒน  วัชรนาถ 
 ๑๒ นายชุมพล  นาครินทร 
 ๑๓ นายฐานชัย  ซอนกลิน่ 

 ๑๔ นายณรงค  โคตะ 
 ๑๕ นายดิลก  อวนพรมมา 
 ๑๖ นายเดนพงษ  สาฆอง 
 ๑๗ นายตระการศักด์ิ  แพไธสง 
 ๑๘ นายไตรเทพ  ณรงคอินทร 
 ๑๙ นายถาวร  นกทว ี
 ๒๐ นายทองหลอ  สีหะตา 
 ๒๑ นายธวัชชยั  พละศักด์ิ 
 ๒๒ นายธีรพรรณ  ภูมิภมร 
 ๒๓ นายธีระ  เผือกนรินทร 
 ๒๔ นายนริส  ทวีศรี 
 ๒๕ นายนฤชา  แกวอุดมวัชระ 
 ๒๖ นายนฤพนธ  โตสวัสด์ิ 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๗ นายปรีชา  จันทรณิธานศรี 
 ๒๘ นายพงศสรณ  ขวัญกลาง 
 ๒๙ นายพรพิรุณ  ชินสอน 
 ๓๐ นายพัฒนพงศ  อทิตยกุล 
 ๓๑ นายพิชิตดวง  เจิมปลั่ง 
 ๓๒ นายพิเชษฐ  กุมภาว 
 ๓๓ นายภักดี  แกวชะฎา 
 ๓๔ นายมงคล  สมมะเริง 
 ๓๕ นายมนตรี  กีตา 
 ๓๖ นายมนัส  แตงออน 
 ๓๗ นายมนูญ  ทพิยบุญ 
 ๓๘ นายมาโนชญ  บุญรอด 
 ๓๙ นายลุย  สุริอาจ 
 ๔๐ นายวชิรพล  ศุกรภาค 
 ๔๑ นายวรากร  จิตรหลัง 
 ๔๒ นายวีรพจน  คงชวย 
 ๔๓ นายวีระศักด์ิ  ปนตาวงค 
 ๔๔ นายศิรินทร  จุฑาทิพยชาติกุล 
 ๔๕ นายสมชัย  นาคปลัด 
 ๔๖ นายสมพงษ  พันธดี 
 ๔๗ นายสมพล  พุมพูล 
 ๔๘ นายสมภพ  ศิริมงคลรัตน 
 ๔๙ นายสรยุทธ  สีขาว 
 ๕๐ นายสรายุทธ  ไทยเกื้อ 
 ๕๑ นายสักรินทร  เนื้อทอง 
 ๕๒ นายสามารถ  ประสิทธิ์ผล 

 ๕๓ นายสาโรจน  เดชะพันธ 
 ๕๔ นายสุมนชาติ  แสงปญญา 
 ๕๕ นายสุรวุฒิ  แยมสงค 
 ๕๖ นายสุรสิทธิ์  ดวงสอนยา 
 ๕๗ นายสุราษฎร  สําเภา 
 ๕๘ นายแหลมทอง  ศรีพนามนอย 
 ๕๙ นายอภิชัย  พูนชัย 
 ๖๐ นายอภิชาติ  ชาติเชื้อ 
 ๖๑ นายอาจอง  ออนหวาน 
 ๖๒ นายอํานวย  พุทธรัตนัง 
 ๖๓ นายอํานวย  หนูรักษ 
 ๖๔ นายอุดร  ศรีแสง 
 ๖๕ นายโอภาษ  เนตรอัมพร 
 ๖๖ นางสาวกมลลดา  ยุพกรณ 
 ๖๗ นางจันทรา  กองหาโคตร 
 ๖๘ นางสาวจิราวรรณ  จิรัฐิติกาลตระกูล 
 ๖๙ นางชฎาพร  โลกมิตร 
 ๗๐ นางสาวชลิวัล  ดีวิเศษ 
 ๗๑ นางสาวนภาพร  โสมกุล 
 ๗๒ นางสาวประภาพร  กายประเสริฐ 
 ๗๓ นางสาวปาณิศรา  มิ่งรักษา 
 ๗๔ นางสาวพจณา  สากระแสร 
 ๗๕ นางสาวพรพิมล  บุญวงค 
 ๗๖ นางพรรณพร  โสมโสรส 
 ๗๗ นางสาวภัทร  เชื้อพลายเวช 
 ๗๘ นางภัทรภร  จันทรอําไพ 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๗๙ นางมณีรัตน  งามพิพัฒนมงคล 
 ๘๐ นางสาวมารียา  ปาทาน 
 ๘๑ นางสาวมารีย  คํามาตย 
 ๘๒ นางรัตติยาภรณ  โคตะ 
 ๘๓ นางรุงนภา  รักกุศล 
 ๘๔ นางลํายวน  ปานอุทัย 
 ๘๕ นางวนิดา  ปามาคํา 
 ๘๖ นางวรรณา  ไทยทอง 
 ๘๗ นางวัฒนาวรรณ  ศรีสมพร 
 ๘๘ นางศศิวิมล  ทองม ี
 ๘๙ นางสดุดี  พงษเพียจันทร 

 ๙๐ นางสาวสรรทยา  อินทจินดา 
 ๙๑ นางสาวสาคร  ประเสริฐสินเจริญ 
 ๙๒ นางสุณี  มณฑา 
 ๙๓ นางสุดารัตน  ภูเกาะ 
 ๙๔ นางสุปราณี  เดิมพันธ 
 ๙๕ นางสาวสุวรรณี  เกศกมลาสน 
 ๙๖ นางอมรรัตน  ภาพต๊ิบ 
 ๙๗ นางสาวอัญชัน  คูณนิล 
 ๙๘ นางสาวอารีรัตน  พิศาลสุขสกุล 
 ๙๙ นางสาวอทุาษิณ  มีโชคสม 
 ๑๐๐ นางเอื้องแกว  ศิลปศาสตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย) 
 ๑ นายกฤษดา  ลิมปนานนท 
 ๒ นายชินดนัย  อยูเชื้อ 
 ๓ นายชินวัตร  พรรณะ 
 ๔ นายเดชา  ใจเที่ยงธรรม 
 ๕ นายเทอดเกียรติ  ปกิรณะ 
 ๖ นายวิชัย  กองโฮม 
 ๗ นางสาวกมลทิพย  เสนาชัย 

 ๘ นางสาวญาณิศา  รัชดาภรณวานิช 
 ๙ นางสาวดรุณี  คํารอด 
 ๑๐ นางสาวนองนุช  สาสะกุล 
 ๑๑ นางสาวเบญจมาศ  ทรัพยากร 
 ๑๒ นางพรรณผกา  พรหมสุวรรณ 
 ๑๓ นางสาวเพ็ญแข  ไกรแกว 
 ๑๔ นางสุภาพร  เกตุดวง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๕  ราย) 
 ๑ นายกฤษฎา  แกวบุดดา 
 ๒ นายกิติพงษ  สอดศรี 
 ๓ นายโกศล  ไชยวงค 
 ๔ นายคณิต  ชาระ 
 ๕ นายครรชิต  โฆษิตพล 
 ๖ นายจารุทธิ์  สําลี 

 ๗ นายชลิต  พลอยนัด 
 ๘ นายชัยวุฒิ  ถูไกรวงษ 
 ๙ นายชุมพล  รัตนชุรี 
 ๑๐ นายโชคชัย  วงละคร 
 ๑๑ นายไชยยันต  บุญเจริญ 
 ๑๒ นายฐิติวัฒน  พลชัย 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๓ นายณัฐชัย  จุติอมรเลิศ 
 ๑๔ นายเดนพงษ  ไทยลา 
 ๑๕ นายทนงศักด์ิ  พึ่งจะแยม 
 ๑๖ นายทวี  ดําเม็ง 
 ๑๗ นายทองรัตน  สิงหแกว 
 ๑๘ นายทักษิณ  นันทะชัย 
 ๑๙ นายทินกร  โพธิ์พันธทูล 
 ๒๐ นายธนพัฒน  รูปงาม 
 ๒๑ นายธนวัฒน  แจมสุวรรณ 
 ๒๒ นายธนัญชัย  ชาโพธิ ์
 ๒๓ นายธนาวุธ  บุญยัง 
 ๒๔ นายธนิตพงษ  แสงงาม 
 ๒๕ นายธวัชชัย  อยูทะเล 
 ๒๖ นายธีเชษฐ  แกวมณ ี
 ๒๗ นายนพปฎล  สุวรรณมาโจ 
 ๒๘ นายนราพงษ  ทรงสวัสด์ิวงศ 
 ๒๙ นายบัญชา  สายธารทอง 
 ๓๐ นายบุญเกียรติ  ไพชํานาญ 
 ๓๑ นายบุญตรี  ยุบรัมย 
 ๓๒ นายบุญโรจน  แกวจําปาศร ี
 ๓๓ นายบุญสง  จิตหาญ 
 ๓๔ นายปฎิวัติ  ดอนไสว 
 ๓๕ นายประพันธ  แสงฤทธิ ์
 ๓๖ นายประยูร  กาละพวก 
 ๓๗ นายปรีชา  อันชํานาญ 
 ๓๘ นายพงษพันธ  ศรีสุวรรณ 

 ๓๙ นายพิเชต  จันทรเจา 
 ๔๐ นายพิมพล  ชัยล้ินฟา 
 ๔๑ นายไพรินทร  เจือทอง 
 ๔๒ นายภูมินทร  เจือทอง 
 ๔๓ นายมรกต  พรหมเกษ 
 ๔๔ นายยุทธชาติ  พลวิชิตร 
 ๔๕ นายวสันต  เวียงสาม 
 ๔๖ นายวสิษฐ  เหลื่อมเภา 
 ๔๗ นายวัชระ  ศิริตันต์ิ 
 ๔๘ นายวิชาญ  โตอินทร 
 ๔๙ นายวิรัตน  ภูสงา 
 ๕๐ นายวิริยะ  สุวรรณโชติ 
 ๕๑ นายวีระยุทธ  แจมดี 
 ๕๒ นายวุฒิศักด์ิ  สละ 
 ๕๓ นายศักด์ิชัย  คันธปญญาศรี 
 ๕๔ นายสมยศ  จันบัติ 
 ๕๕ นายสราวุฒิ  ประจวง 
 ๕๖ นายสัญญา  คิดอยู 
 ๕๗ นายสัมฤทธิ์  ซายหุย 
 ๕๘ นายสายันต  ปองขันธ 
 ๕๙ นายสุขกิจ  ศรีสม 
 ๖๐ นายสุธี  เสตะพยัคฆ 
 ๖๑ นายสุพจน  ศรีสรอย 
 ๖๒ นายสุรพงษ  เพ็งวิภาศ 
 ๖๓ นายอดิเรก  ประดิษฐ 
 ๖๔ นายอนันตชัย  พิทักษประเสริฐ 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๖๕ นายอพิมล  ตานุชนม 
 ๖๖ นายอิสรา  หลาสุดตา 
 ๖๗ นายเอกวัฒน  โตวัฒนา 
 ๖๘ นางสาวปนัฐศมน  ระหงษ 
 ๖๙ นางสาวปญจรัตน  วันสุข 
 ๗๐ นางสาวมนัสนันท  มูลทรัพย 

 ๗๑ นางมยุรี  ประทุมแกว 
 ๗๒ นางสาวลัดดา  ฉัตรบํารุงตระกูล 
 ๗๓ นางสาววรารัตน  วารีรัตน 
 ๗๔ นางอรุณรัตน  อินนะไชย 
 ๗๕ นางเอมอร  สังขพันธุ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายจักรกริศน  ไกรสนธิ์ 
 ๒ นายทะเนตร  แสนพงษ 

 ๓ นายสมเกียรติ  วิริยมานะธรรม 

 
กรมพัฒนาที่ดิน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕  ราย) 
 ๑ นายกิตตินันท  วรอนุวัฒนกุล 
 ๒ นายชาติชาย  พูนพาณิชย 
 ๓ นายพินิจ  ลักษณะจินดา 
 ๔ นายวินัย  อักษรพันธ 
 ๕ นายสถิระ  อุดมศรี 
 ๖ นายสมศักด์ิ  ชัยนา 
 ๗ นายสุพจน  แกววิมล 
 ๘ นายสุวรรณ  มีโต 

 ๙ นายเอกชัย  ศักดาเย่ียงยงค 
 ๑๐ นางเบญจรัตน  อนันตพงษสุข 
 ๑๑ นางสาวปานทิพย  กานตพิชาน 
 ๑๒ นางพรทิพย  ไทรฟก 
 ๑๓ นางวราภรณ  บุญสอน 
 ๑๔ นางสุพร  บุญประดับ 
 ๑๕ นางสุรีรัตน  อึ๊งศรีวงศ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๒  ราย) 
 ๑ นายกฤตธรรม  เสืออยู 
 ๒ นายเกรียงไกร  ไชยโพธิ์ 
 ๓ นายโกมล  ศรจรัสสุวรรณ 
 ๔ นายจิรพนธ  เกียรติบํารุง 
 ๕ นายเฉลิมชัย  คํานา 

 ๖ นายชยุติ  ราชาตัน 
 ๗ นายชัยยงค  สวมชัยภูมิ 
 ๘ นายชัยยศ  สุกิจชาญยุทธ 
 ๙ นายชัยสิทธิ์  ศรีอักษร 
 ๑๐ นายชิด  แสงนอย 


