
 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๑ นางศิโรรัตน  พลทา 
 ๒๒ นางสาวสรชนก  วงศพรม 

 ๒๓ นางสุภาพร  ชุมภูวรณ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย)
 ๑ นายกัมปนาท  ศรีทับทิม 
 ๒ จาเอก  จักรพล  นรินทรางกูล  ณ  อยุธยา 
 ๓ จาเอก  มุจจรินทร  ศิริสวัสด์ิ 
 ๔ นางสาวประนอม  มะดี 

 ๕ นางประไพพรรณ  พลพิชัย 
 ๖ นางสาววันดารา  หอมสุดชา 
 ๗ นางสาววิมล  ฉัยยา 
 ๘ นางสาวอรัญญา  มากจุย

 
กรมปศุสัตว 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๕  ราย) 
 ๑ นายกฤติคุณ  แจงสุทิมล 
 ๒ นายจําเนียร  วรรณพฤกษ 
 ๓ นายเจษฎา  ทองเหม 
 ๔ นายชัยวัฒน  อุคําพันธ 
 ๕ นายชาลี  ลีละสิริ 
 ๖ นายเชาวนวิทย  กังแฮ 
 ๗ นายเดชา  เปรมประชา 
 ๘ นายถาวร  ไชยวังราษฎร 
 ๙ นายธวัชชัย  อรามศรี 
 ๑๐ นายนกูล  ออยทิพย 
 ๑๑ นายเนติ  จันทรสนิทศรี 
 ๑๒ นายบังคม  โตแปน 
 ๑๓ นายบุญกวาง  คําทาสี 
 ๑๔ นายบุรินทร  สรสิทธิ์สุขสกุล 
 ๑๕ นายประเวศ  สุขแสงพนมรุง 
 ๑๖ นายประเสริฐศักด์ิ  นันทชมชื่น 

 ๑๗ นายประหยัด  เรเชียงแสน 
 ๑๘ นายปรีชัย  แกวตา 
 ๑๙ นายปรีชา  แกวไทรหงวน 
 ๒๐ นายปญญา  ศรีเดช 
 ๒๑ นายผอง  ศรีสวัสด์ิ 
 ๒๒ นายพงศพัฒน  ขัตพันธุ 
 ๒๓ นายพรหมชาติ  ดํารงโภวรรณ 
 ๒๔ นายพิสุทธิ์  สุขเกษม 
 ๒๕ นายเพิ่มพร  ฉายเพิ่มศักด์ิ 
 ๒๖ นายภาณุพันธ  พงษเพ็ง 
 ๒๗ นายมาตย  อุตธะคํา 
 ๒๘ นายยงยุทธ  พูลประเสริฐภู 
 ๒๙ นายย่ิงสัญ  สุระเสียง 
 ๓๐ นายรังสิต  โชติศิริคุณวัฒน 
 ๓๑ นายรังสิทธิ์  ศิริคํา 
 ๓๒ นายวันชัย  ผลประเสริฐกุล 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓๓ นายวิชาญ  พลไทย 
 ๓๔ นายวิทยา  สุมามาลย 
 ๓๕ นายวิธี  รัตนพันธุ 
 ๓๖ นายวิษณุ  ไพศาลรุงพนา 
 ๓๗ นายวิสุทธิ์  หิมารัตน 
 ๓๘ นายศศิ  เจริญพจน 
 ๓๙ นายศิริ  พรรณศิริ 
 ๔๐ นายสมเกียรติ  กลิ่นสุคนธ 
 ๔๑ นายสมเกียรติ  อภัยบัณฑิตกุล 
 ๔๒ นายสมนึก  ทองไซร 
 ๔๓ นายสมพงษ  รอดสอาด 
 ๔๔ นายสมศักด์ิ  เภาทอง 
 ๔๕ นายสันติ  ประสิทธิ์ผล 
 ๔๖ นายสิน  กาญจนพิพัฒน 
 ๔๗ นายสินชัย  วิโรจนวุฒิกุล 
 ๔๘ นายสินสมุทร  นิลฉวี 
 ๔๙ นายสิรพงศ  ศิริรักษ 

 ๕๐ นายสุชีพ  เอี้ยวเหล็ก 
 ๕๑ นายสุเทพ  ยอยดี 
 ๕๒ นายสุบิน  โพธิ์เจริญ 
 ๕๓ นายสุพรรณ  เบิกบาน 
 ๕๔ นายสุรพล  ธัญญเจริญ 
 ๕๕ นายสุรศักด์ิ  พัฒนพงศ 
 ๕๖ นายสุวิช  บุญโปรง 
 ๕๗ นายสุวิทย  อโนทัยสินทว ี
 ๕๘ นายเสริมพันธุ  สุนทรชาติ 
 ๕๙ นายอนันต  สิงหัตถะ 
 ๖๐ นายอนุรักษ  ลุนราศรี 
 ๖๑ นายอภิรมย  เจริญไชย 
 ๖๒ นายอุดม  ตาเขียววงศ 
 ๖๓ นางกัญยา  อาษายุทธ 
 ๖๔ นางธนรัตน  จานุกิจ 
 ๖๕ นางสาวพริ้มพราย  วิไลรัตนาภรณ

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๖  ราย) 
 ๑ วาที่พันตรี  กัมปพล  แกวมีศรี 
 ๒ นายจิรศักด์ิ  คือประโคน 
 ๓ นายชัยณรงค  รัตนนาวินกุล 
 ๔ นายชัยวุฒิ  วิสุทธ ิ
 ๕ นายเชาวลิต  โชคสวัสด์ิ 
 ๖ นายดนัย  คําขวัญ 
 ๗ นายดํารัส  ชาตรีวงศ 
 ๘ นายถาวร  ถมมาล ี

 ๙ นายทศนาถ  สําเนียง 
 ๑๐ นายทินกร  อินทรคุปต 
 ๑๑ นายเทิดศักด์ิ  อินทรักษ 
 ๑๒ นายธงชัย  ปอศิริ 
 ๑๓ นายนิกร  สางหวยไพร 
 ๑๔ นายบัญชา  ศรีขัติย 
 ๑๕ นายบุญสง  เลิศรัตนพงศ 
 ๑๖ นายประกิจ  ศรีใสย 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๗ นายประทวน  แสนบุตร 
 ๑๘ นายประพฤทธิ์  จงใจภักด์ิ 
 ๑๙ นายประภาส  บุตรชา 
 ๒๐ นายประสาท  มัชฌิโม 
 ๒๑ นายประเสริฐ  วงศนาค 
 ๒๒ นายปรีชา  ทองพนัง 
 ๒๓ นายผดุงวิทย  รักทอง 
 ๒๔ นายพรชัย  บุญรุง 
 ๒๕ นายพลกฤษณ  อุยตา 
 ๒๖ นายพัฒนพงษ  โลหะอนุกูล 
 ๒๗ นายพิพรรธพงศ  พูดเพราะ 
 ๒๘ นายพิภพ  เกิดเมฆ 
 ๒๙ นายพิสัณห  ผงทอง 
 ๓๐ นายไพบูลย  พลบุญ 
 ๓๑ นายไพศาล  ศิลปเจริญ 
 ๓๒ นายภิพบ  วารินทรสะอาด 
 ๓๓ นายมนิต  สิกขาจารย 
 ๓๔ นายยวงยศ  จินดาทะจักร 
 ๓๕ นายยุทธภูมิ  สืบขําเพชร 
 ๓๖ นายรักไทย  งามภักด์ิ 
 ๓๗ นายเลอเกียรติ  นิยมทอง 
 ๓๘ นายวรวิทย  ธนสุนทรสุทธิ ์
 ๓๙ นายวินิจ  คําสังข 
 ๔๐ นายศนิศานต  รวิยะวงศ 
 ๔๑ นายศรชัย  คงสุข 

 ๔๒ นายสดใส  ย่ิงสงา 
 ๔๓ นายสมพร  โชคเจริญ 
 ๔๔ นายสมพิศ  ชูแสงจันทร 
 ๔๕ นายสมหมาย  คลายบานใหม 
 ๔๖ นายสมาน  แจมใส 
 ๔๗ นายสมารท  บุญขันธ 
 ๔๘ สิบตรี  สัญญา  อาจสามารถ 
 ๔๙ นายสุทัศน  สุนทรวัฒน 
 ๕๐ นายสุธีระ  ยกสงวน 
 ๕๑ นายสุพจน  รสจันทร 
 ๕๒ นายสุริยะ  กาวงษกลาง 
 ๕๓ นายเสถียร  ซ่ือตรง 
 ๕๔ นายเสนห  กุลนะ 
 ๕๕ นายอภิชาติ  สุวรรณชัยรบ 
 ๕๖ นายอํานวย  กวมทรัพย 
 ๕๗ นายโอภาส  วงศนิติพัฒน 
 ๕๘ นางกานดา  ทองสม 
 ๕๙ นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน 
 ๖๐ นางนงรัตน  วีระกิจพานิช 
 ๖๑ นางนพวรรณ  บัวมีธูป 
 ๖๒ นางพรทิพย  ชูเมฆ 
 ๖๓ นางสาวพัชราภรณ  แกวน้ําใส 
 ๖๔ นางสาววรรณา  อางทอง 
 ๖๕ นางสวนีย  ตระการรังสี 
 ๖๖ นางสาวอภิญญา  ปวีณอภิชาต



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘๐  ราย) 
 ๑ นายการะเวก  ทัดทอง 
 ๒ นายเกษม  เกียรติอมรเวช 
 ๓ นายเกษมสันต  ศรีดาวเรือง 
 ๔ นายโกวิท  สัตยซ่ือ 
 ๕ นายครรชิต  ศรีนาม 
 ๖ นายจงเจริญ  มากสุวรรณ 
 ๗ นายจรัส  กุศล 
 ๘ นายจเร  หลิมวัฒนา 
 ๙ นายจักรวาล  มาตยนอก 
 ๑๐ นายจํานงค  สิทธิราช 
 ๑๑ นายจิรวัฒน  บุญแชมช ู
 ๑๒ นายเจษฎาพร  อรุณไพร 
 ๑๓ นายฉัตรชัย  เสมอตัว 
 ๑๔ นายเฉลิมพล  บุญเจือ 
 ๑๕ นายเฉลียว  หงษทอง 
 ๑๖ นายชริน  แสนยอดดํา 
 ๑๗ นายชัชวาล  ภูมิสายดร 
 ๑๘ นายชัยวุฒิ  ดอกสันเทียะ 
 ๑๙ นายชาติชาย  อาจหาญศรี 
 ๒๐ นายชํานาญ  เชาวสันเทียะ 
 ๒๑ นายชิงชัย  จินะพรม 
 ๒๒ นายชินกร  ศรีเกษตร 
 ๒๓ นายเชิดชาย  วงศปญญา 
 ๒๔ นายญาณากร  แหงพิษ 
 ๒๕ นายณรงค  หวยศรีจันทร 

 ๒๖ นายณัฐกิตต  มีชัย 
 ๒๗ นายณัฐธัญ  แสนบัวผัน 
 ๒๘ นายดนัยนารถ  เพียรกิจ 
 ๒๙ นายเดชา  คงคา 
 ๓๐ นายถาวร  หมวดใหม 
 ๓๑ นายทรงพล  ศรีมารักษ 
 ๓๒ นายเทพฤทธิ์  ทับบุญม ี
 ๓๓ นายเทริดวรพงษ  ผลบุญ 
 ๓๔ นายเทวัญ  ศรีสุธัญญาวงศ 
 ๓๕ นายเทียงส่ือ  สมควรดี 
 ๓๖ นายธนารักษ  วรรณวิจิตร 
 ๓๗ นายธวัชชัย  ตุยหลา 
 ๓๘ นายธวัชชัย  สุทธิโสม 
 ๓๙ นายธีรศักด์ิ  สงเจริญ 
 ๔๐ นายนพดล  แพนลิ้นฟา 
 ๔๑ นายนพพร  โตะมี 
 ๔๒ นายนริศ  จิรอานนัท 
 ๔๓ นายนิกร  เหลาชัย 
 ๔๔ นายนิติ  ภิรมย 
 ๔๕ นายนิวัติ  แสงเนตร 
 ๔๖ นายบุญโชค  บรรณสาร 
 ๔๗ นายบุญทรัพย  สูงโคตร 
 ๔๘ นายบุญเลิศ  สุภาพันธ 
 ๔๙ นายปณิธาน  ทองทา 
 ๕๐ นายประจักษ  หวังศิริ 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๕๑ นายประทีป  ขันแข็ง 
 ๕๒ นายประยุค  บังควร 
 ๕๓ นายประสิทธิ์  เกษตะระ 
 ๕๔ นายประสิทธิ์  นันทวาศ 
 ๕๕ นายประสิทธิ์  มีผล 
 ๕๖ นายประหยัด  จุลสัตย 
 ๕๗ นายปริญญา  จเรรัชต 
 ๕๘ นายปญญา  อาชา 
 ๕๙ นายพงศเทพ  บุญสุข 
 ๖๐ นายพนมกร  วาทบัณฑิตกุล 
 ๖๑ นายพนมไพร  นอยเล็ก 
 ๖๒ นายพิชิต  ชูเสน 
 ๖๓ นายพิทยา  คณะมะ 
 ๖๔ วาที่รอยตรี  พิทยา  หาญอาสา 
 ๖๕ นายพิทักษ  ลํางาม 
 ๖๖ นายพิศิษฐ  พนัธุพฤกษ 
 ๖๗ นายพีระพันธ  ต้ังตระการพงษ 
 ๖๘ นายไพจิตร  เคากลา 
 ๖๙ นายไพรบูรณ  ศรีสันต 
 ๗๐ นายภิรมย  บัวแกว 
 ๗๑ นายมานพ  เถาตะกู 
 ๗๒ นายยงยศ  แกวกอเกียรติ 
 ๗๓ นายราเมศ  ไขสุวรรณ 
 ๗๔ นายฤทธิเดช  คงประคอง 
 ๗๕ นายฤทธิรงค  ชาวโพธิ์ 
 ๗๖ นายฤทธิรงค  ต้ังใจ 

 ๗๗ นายวรพจน  ตีทอง 
 ๗๘ นายวรรณสิงห  หงษคํา 
 ๗๙ นายวัชระ  ศิริกุล 
 ๘๐ นายวัชรากร  ชุนงาม 
 ๘๑ นายวัชรินทร  เหลืองพุทธรัตน 
 ๘๒ นายวิทยา  แกลวเขตการ 
 ๘๓ นายวิทยา  พิมพแสนศรี 
 ๘๔ นายวิบูรณ  ตุลารักษา 
 ๘๕ นายวิโรจน  คลังบุญครอง 
 ๘๖ นายวิโรจน  ฤทธิ์ฤาชัย 
 ๘๗ นายวิสิทธิชัย  มณีสาร 
 ๘๘ นายวีรพงศ  ภูจอมจิต 
 ๘๙ นายวีรสันติ  ประทุมพล 
 ๙๐ นายศักด์ิณรงค  พูนสิรินาวิน 
 ๙๑ นายศาสตรา  มาลัย 
 ๙๒ นายศุภกิจ  เณรานนท 
 ๙๓ นายศุภพงษชัย  ดีจันทร 
 ๙๔ นายสมเกียรติ  เลิศวิมลลักษณ 
 ๙๕ นายสมควร  ศรีชัย 
 ๙๖ นายสมคิด  พฤทธยานันต 
 ๙๗ นายสมพงษ  พิพัฒพงคชัย 
 ๙๘ นายสมพงษ  ศุภฐิติพงศ 
 ๙๙ นายสมพร  คลายหงษ 
 ๑๐๐ นายสมพล  เรืองสําราญ 
 ๑๐๑ นายสมศักด์ิ  จิตนิยม 
 ๑๐๒ นายสมัชชา  ถมพิรา 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๐๓ นายสรายุทธ  แดงพิบูลยสกุล 
 ๑๐๔ นายสวัสด์ิ  กันแมน 
 ๑๐๕ นายสันทัด  ปนคํา 
 ๑๐๖ นายสัมพันธ  มาศโอสถ 
 ๑๐๗ นายสาคร  สงเสริม 
 ๑๐๘ นายสามารถ  ดาวเศรษฐ 
 ๑๐๙ นายสายัณห  ชาเวียง 
 ๑๑๐ นายสิทธิชัย  โกศล 
 ๑๑๑ นายสุขสันต  เรืองพร้ิม 
 ๑๑๒ นายสุคนธ  หงษรอน 
 ๑๑๓ นายสุชาติ  ย่ีสาคร 
 ๑๑๔ นายสุทธิพงษ  จตุรนตรัศมี 
 ๑๑๕ นายสุนทร  นิลพนัธ 
 ๑๑๖ นายสุเพียบ  ศรีรัตนประพันธ 
 ๑๑๗ นายสุรชาติ  สิทธิศักด์ิ 
 ๑๑๘ นายสุรเชษฐ  ปนทิพย 
 ๑๑๙ นายเสทือน  สมฤทธิ ์
 ๑๒๐ นายโสภณ  แกวศิริ 
 ๑๒๑ นายอดิศร  ขุนทอง 
 ๑๒๒ นายอนันต  แปนออย 
 ๑๒๓ นายอนุชา  ใจเสน 
 ๑๒๔ นายอนุชาติ  ชัยชุมภู 
 ๑๒๕ นายอนุชิต  ชัยมงคล 
 ๑๒๖ นายอนุสรณ  สุขอุนพงษ 
 ๑๒๗ นายอภิชาติ  นิติศิริ 
 ๑๒๘ นายอภินันท  จินพละ 

 ๑๒๙ นายอยุทธ  รจนากูล 
 ๑๓๐ นายอรรถวุฒิ  เมืองมูล 
 ๑๓๑ นายอลงกต  โตแฉง 
 ๑๓๒ นายอาจอง  รุงเรือง 
 ๑๓๓ นายอํานาจ  มะธิปไข 
 ๑๓๔ นายอํานาจ  สุรินทรตะ 
 ๑๓๕ นายอุดมรัตน  นิ่มเซียน 
 ๑๓๖ นายอุทิศ  สมิง 
 ๑๓๗ นายเอกลักษณ  คําแสงดี 
 ๑๓๘ นางกมลทิพย  ดําคงเพชร 
 ๑๓๙ นางกําไร  อยูหมื่นไวย 
 ๑๔๐ นางแกวมณี  สุรินทรตะ 
 ๑๔๑ นางขอขวัญ  แสงมณ ี
 ๑๔๒ นางจินตนา  แสงละออ 
 ๑๔๓ นางจิราพร  สระแจม 
 ๑๔๔ นางจุรีรัตน  เงินแดง 
 ๑๔๕ นางชลดา  ยีโหวะ 
 ๑๔๖ นางชูใจ  มานะกิจ 
 ๑๔๗ นางฐิติพร  เนื่องเมง 
 ๑๔๘ นางนงเยาว  วรประสพสุข 
 ๑๔๙ นางสาวนงลักษณ  นิลตีบ 
 ๑๕๐ นางสาวนพวัน  บุญเปลี่ยน 
 ๑๕๑ นางนราพร  นาเอก 
 ๑๕๒ นางนิดา  เทพแสง 
 ๑๕๓ นางสาวบุษกร  กาญจนพิษณุ 
 ๑๕๔ นางเบญจภรณ  เจริญร่ืน 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๕๕ นางสาวประเทืองทิพย  เสือเอก 
 ๑๕๖ นางประภัสสร  อนันต 
 ๑๕๗ นางประยงค  สารมาศ 
 ๑๕๘ นางสาวปาจรีย  เทพศิริ 
 ๑๕๙ นางผกากานต  บัวแกว 
 ๑๖๐ นางสาวพรรณพิไล  ไอยวรรณ 
 ๑๖๑ นางพรรณพิศ  ปญญาวัน 
 ๑๖๒ นางสาวพัชนี  ขนิษฐวงศ 
 ๑๖๓ นางพัชรีย  รามณ ี
 ๑๖๔ นางสาวเพ็ญศิริ  ดวงอุดม 
 ๑๖๕ นางภัณฑิลา  สรอยคํา 
 ๑๖๖ นางยุพิน  วัจนะรัตน 
 ๑๖๗ นางรัชนีกร  วิทูรพงศ 

 ๑๖๘ นางสาววรทัย  รอดเรือง 
 ๑๖๙ นางวโรชา  เจียมรัมย 
 ๑๗๐ นางสาวศศิพร  คุนาพงษกิติ 
 ๑๗๑ นางสาวสมจิตร  รุจิขวัญ 
 ๑๗๒ นางสาวสุขุมาภรณ  แสงสวาง 
 ๑๗๓ นางสุจิตรา  บุญจอง 
 ๑๗๔ นางสุดาดวง  ยุทธวงค 
 ๑๗๕ นางสาวสุธิดา  ออนสองชั้น 
 ๑๗๖ นางสาวสุนีย  ตรีมณี 
 ๑๗๗ นางสาวสุวรรณี  ตันรัตนวงศ 
 ๑๗๘ นางแสงจันทร  เลหสิงห 
 ๑๗๙ นางโสภิณ  บูรณะพิทักษ 
 ๑๘๐ นางอัจจิมา  คลายหงษ

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๙  ราย)
 ๑ นายกอเกียรติ  มวงไทย 
 ๒ นายกันตพัฒน  ล่ันซาย 
 ๓ นายกิตติศักด์ิ  แสงสกุล 
 ๔ นายกิติ  รมแกว 
 ๕ นายโกสน  จูบานไร 
 ๖ นายคณิต  เจียวกก 
 ๗ นายคัมภีร  ภักดีไทย 
 ๘ นายจํานงค  จังอินทร 
 ๙ นายจิรพันธ  แจมจาย 
 ๑๐ นายจิรสิน  พันธุโสดา 
 ๑๑ นายเจนรงค  คํามงคุณ 
 ๑๒ นายเฉลียว  สวัสดี 

 ๑๓ นายชยวัฒน  พรหมประกาย 
 ๑๔ นายชัชชาย  เต็งหงษเจริญ 
 ๑๕ นายชัยโรจน  โพธิ์เจริญ 
 ๑๖ นายชัยสิทธิ์  เกษมสุขไพศาล 
 ๑๗ นายชาญธวัช  แงเจริญกุล 
 ๑๘ นายไชยพจน  สารพิชญ 
 ๑๙ นายเที่ยง  ชองกิ่ง 
 ๒๐ นายธนา  นนิํา 
 ๒๑ นายธรรมนาถ  ชัยฤทธิ ์
 ๒๒ นายธีระพงษ  จริยารังษีโรจน 
 ๒๓ นายธีระศักด์ิ  ดําทองสุก 
 ๒๔ นายนเรศ  สีหามาตย 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๕ นายบุญณรงค  สุภาพ 
 ๒๖ นายบุญสงค  เรืองแกว 
 ๒๗ นายพรมมี  สุทาธรรม 
 ๒๘ นายพรวิจิตต  จันทรอุดม 
 ๒๙ นายพินิจ  รอยศรี 
 ๓๐ นายโพธิ์ทอง  พึ่งงาม 
 ๓๑ นายมุทิตะ  ชลามาตย 
 ๓๒ นายย่ิงยศ  อุบลศักด์ิ 
 ๓๓ นายเริงวุฒิ  วรวุฒิ 
 ๓๔ นายโรจนชนะ  ปรากฎชื่อ 
 ๓๕ วาที่รอยตรี  ฤทธิโรฒน  ปญญาวงศ 
 ๓๖ นายวรวุฒิ  วิเศษโส 
 ๓๗ นายวิศรุต  จิระสุทัศน 
 ๓๘ นายวีระศักด์ิ  กาญจนภิญพงศ 
 ๓๙ นายศศิศ  เฒาแกว 
 ๔๐ นายศักด์ิชัย  มวงศรี 
 ๔๑ นายศิษฎ  เปรมัษเฐียร 
 ๔๒ นายศุภชัย  ประกอบดี 
 ๔๓ นายสนธยา  ฉายประสาท 
 ๔๔ นายสมเจตน  กุลชาติ 
 ๔๕ นายสุกิจ  บุญกอ 
 ๔๖ นายสุขุม  สุขเกษม 
 ๔๗ นายสุชาติ  จํารัสบุญ 
 ๔๘ นายสุชาติ  สุวรรณศรี 
 ๔๙ นายสุธน  สิงหคําปอง 
 ๕๐ นายสุรวัฒน  สืบสกุล 

 ๕๑ นายอนุสรณ  จันทสร 
 ๕๒ นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว 
 ๕๓ นายอภิชาติ  พลสวัสด์ิ 
 ๕๔ นายอภิเษก  มาตรา 
 ๕๕ นายอรรถพล  อัครจันทร 
 ๕๖ นายอานันท  เทพทอง 
 ๕๗ นายอําพนพงศ  ชุมสมุทร 
 ๕๘ นางกมลศรี  ผลบุญ 
 ๕๙ นางกมลสิริ  ภูมิภมร 
 ๖๐ นางกฤษณพร  แพกุล 
 ๖๑ นางกาญจนา  หงษหอม 
 ๖๒ นางจตุพร  พงษเพ็ง 
 ๖๓ นางจันทรจุฬา  แทนมาก 
 ๖๔ นางสาวจุฑามาศ  ทองรักษ 
 ๖๕ นางสาวชื่นกมล  มงคลศิลป 
 ๖๖ นางเตือนใจ  ธูปแชม 
 ๖๗ นางถนอม  ทวนดํา 
 ๖๘ นางสาวธนมณ  บูรณภวังค 
 ๖๙ นางนฤมล  บุญสุข 
 ๗๐ นางนิตยา  อินทรักษ 
 ๗๑ นางปทมา  เทพชนะ 
 ๗๒ นางสาวปยะวรรณ  เกิดพันธ 
 ๗๓ นางพิศมัย  ไชยโย 
 ๗๔ นางสาวภมรินทร  โชคสุทินสกุล 
 ๗๕ นางสาวภรณชนก  สุขวงศ 
 ๗๖ นางสาวยุพา  เชยชื่นจิตร 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๗๗ นางสาวยุภา  ชูดํา 
 ๗๘ นางรัชนี  ไชยแปน 
 ๗๙ นางรัฐฐา  ธํารงโอภาส 
 ๘๐ นางสาววรธีรา  สุวรรณศร 
 ๘๑ นางวัชรีภรณ  ทองเผือก 
 ๘๒ นางสาววารีรัตน  ทองงามขํา 
 ๘๓ นางสาวศรีสุดา  ทองเทพ 

 ๘๔ นางสาวศิริกุล  กลิ่นทอง 
 ๘๕ นางศิรินธร  พงศสุวรรณ 
 ๘๖ นางสาวสุกัญญา  นาคสุนทร 
 ๘๗ นางสุณิตา  วรวุฒิ 
 ๘๘ นางสาวอภินันท  จินดานิรดุล 
 ๘๙ นางสาวอุไร  แสนคุณทาว

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๒  ราย) 
 ๑ นายกุลภัทร  โพธิกนิษฐ 
 ๒ นายทวีป  แสนจําลา 
 ๓ นายธนวนต  วงศสวัสด์ิ 
 ๔ นายวุฒิพันธุ  เนตรวิชัย 
 ๕ นายศุภฤกษ  สมุหเสนีโต 
 ๖ นางกัญญาลักษณ  สุขเกษม 
 ๗ นางสาวเกษร  สินมณี 
 ๘ นางจิราพงษ  พันทะชุม 
 ๙ นางชฎาพร  อิ่มนพรัตน 
 ๑๐ นางชณัฐตา  พัฒนกิตติชัย 
 ๑๑ นางสาวเนาวรัตน  อรุณแสงเงิน 

 ๑๒ นางสาวปรารถนา  พลายมาศ 
 ๑๓ นางพเยาว  รักสนอง 
 ๑๔ นางสาวพรกมล  เจริญบุญ 
 ๑๕ นางสาวภาสินี  ศิริมานะกุล 
 ๑๖ นางสาวภิรมภรณ  เถื่อนถ้ําแกว 
 ๑๗ นางสาววัชรี  หนูสังข 
 ๑๘ นางสาวศิริวรรณ  เรืองฤทธิ์ 
 ๑๙ นางสิริพร  เจริญสุข 
 ๒๐ นางสุดา  มหาสิงห 
 ๒๑ นางสาวสุภาพ  จันทมุด 
 ๒๒ นางอรวรรณ  กีนะพันธ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๗  ราย) 
 ๑ นายกิตติศักด์ิ  วายุนิจ 
 ๒ นายคมเพชร  แสงประไพ 
 ๓ นายจักรพันธ  ปุณะตุง 
 ๔ นายจักรวุฒิ  ออนแกว 
 ๕ นายจีระวัฒน  ภักดีรมเย็น 
 ๖ นายชัยเชษฐ  ธงสิบเอ็ด 

 ๗ นายชาญชัย  ไชยวงศ 
 ๘ นายชินกฤต  บุญมาก 
 ๙ นายณัฎฐพัชร  บุญมีเกษมสันต 
 ๑๐ นายแดนชัย  นใุหม 
 ๑๑ นายธวัชชัย  ทองเสริม 
 ๑๒ นายธีรบูลย  คงชื่นจิตร 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๓ นายนริศ  พึขุนทด 
 ๑๔ นายนิคม  ดอกสลิด 
 ๑๕ นายประชา  คงโอ 
 ๑๖ นายภาณุมาศ  สืบเกง 
 ๑๗ นายมิตรภาพ  ไชยรัตน 
 ๑๘ นายยงยุทธ  ใจหาว 
 ๑๙ นายเลิศศักด์ิ  อนิริสพงค 
 ๒๐ นายวรพล  รุงสิทธิมงคล 
 ๒๑ นายวรศักด์ิ  ทองขุนดํา 
 ๒๒ นายวีระพันธ  เหมือนแท 
 ๒๓ นายสนั่น  จันดาเรือง 
 ๒๔ นายสมยศ  ศรีวะรมย 
 ๒๕ นายสิทธิชัย  จันทรเสนห 

 ๒๖ นายสุจินต  ปรีชาเลิศศิริ 
 ๒๗ นายสุพจน  สังคะ 
 ๒๘ นายอรัญ  ชมภูพันธ 
 ๒๙ นายอาทิตย  สารจันทร 
 ๓๐ นางจรีรัตน  สวนอินทร 
 ๓๑ นางนาตยา  ฉายแกว 
 ๓๒ นางสาวเบญจวรรณ  ธรรมจิตติโชคดี 
 ๓๓ นางพิมพใจ  อุตมะสอน 
 ๓๔ นางสาวเพ็ญศิริ  มั่นยืน 
 ๓๕ นางรุงเรือง  เชี่ยวจอหอ 
 ๓๖ นางสาวสายสงวน  ดอนสมจิตร 
 ๓๗ นางสาวอรัญญา  ภูกําจัด

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นายกังวาน  ถิรธํารง 

 
กรมพัฒนาที่ดิน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙  ราย) 
 ๑ นายคนึง  มวงงาม 
 ๒ นายเจิมศักด์ิ  กลั่นเรืองแสง 
 ๓ นายดิเรก  ศลโกสุม 
 ๔ นายถวิล  ลาภบุญเรือง 
 ๕ นายถาวร  มีชัย 
 ๖ นายธวัชชัย  กฤตรัชตนันต 
 ๗ นายนพนิต  ใจกาวิล 
 ๘ นายไฝ  อินทรแหยม 

 ๙ นายพิชิตโสภณ  ตุลสุข 
 ๑๐ นายภมรพล  จันทรางศ ุ
 ๑๑ นายภาณุมาส  อําพาศ 
 ๑๒ นายมงคล  เพิงใหญ 
 ๑๓ นายยุทธชัย  อนุรักติพันธุ 
 ๑๔ นายวิภูพัฒน  สถิตยุทธการ 
 ๑๕ นายศิลป  พรหมจอม 
 ๑๖ นายอินทร  ชัยญานะ 


