
 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๙  ราย) 

 ๑ นายโกศล  รัตนพรหม 

 ๒ นายจเร  พระอภัย 

 ๓ นายเทิดศักด์ิ  มิตรวงค 

 ๔ นายธาตรี  สุภาพร 

 ๕ นายนิติกรณ  บุญญถิร 

 ๖ นายนิพงษ  เชยขวัญ 

 ๗ นายประจักษ  บัวเนียม 

 ๘ นายพิเชษฐ  จ่ันตอง 

 ๙ นายรุงนิรันดร  จันทรแจง 

 ๑๐ นายวิจักษ  ขุนพลชวย 

 ๑๑ นายวีรชัย  แสงสาย 

 ๑๒ นายสมชาย  ทองดวง 

 ๑๓ นายสมชาย  พุฒหอม 

 ๑๔ นายเสมอ  บุญให 

 ๑๕ นายอมรเทพ  โชติชวง 

 ๑๖ นายอายุวัฒน  นิลศรี 

 ๑๗ นายอิทธิพล  จันทรารักษ 

 ๑๘ นางถนอมขวัญ  พูนชัยภูมิ 

 ๑๙ นางทัตยา  บุญจริง 

 ๒๐ นางทิศธิยา  แชมลวน 

 ๒๑ นางธารใจ  อาจสัญจร 

 ๒๒ นางสาวนภาวรรณ  มาชะนา 

 ๒๓ นางนริสา  หนูสอน 

 ๒๔ นางมิ่งขวัญ  แกวปนใจ 

 ๒๕ นางสมพร  กันธิยะวงค 

 ๒๖ นางสาวสวรรยา  สวัสดี 

 ๒๗ นางสาวสารินี  ปฏิแพทย 

 ๒๘ นางสุกัญญา  เสาธง 

 ๒๙ นางสาวสุพรรณ  ขันน้ําเที่ยง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายประชุม  หนักแนน 

 ๒ จาเอก  วรสา  ทาวเนาว 

 ๓ นายสกล  แสงจันทร 

 ๔ นายเสรี  ทิพยสุราษฎร 

กรมปศุสัตว 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๕  ราย) 

 ๑ นายการุณ  ชนะชัย 

 ๒ นายกําพล  มาเกิด 

 ๓ นายกิติพงศ  ศิริสุทธานันท 

 ๔ นายคมสัน  สมัครการ 

 ๕ นายคํานวณ  ธานีวัฒน 

 ๖ นายจรูญ  จันทลิกา 

 ๗ นายจาตุรนต  พลราช 

 ๘ นายจําลอง  ผูกดวง 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙ นายเจริญ  ใจลังกา 

 ๑๐ นายเฉลียว  ยืนยง 

 ๑๑ นายชัยวัฒน  สุรินทร 

 ๑๒ นายไชยญา  เจริญสวัสด์ิ 

 ๑๓ นายไชยวัฒน  ภิญโญเทพประทาน 

 ๑๔ นายไชยา  สงาประโคน 

 ๑๕ นายฐาปนพงศ  มณฑาทิพย 

 ๑๖ นายตอพงศ  ประเสริฐสังข 

 ๑๗ นายทรงรัตน  อารียดําริกุล 

 ๑๘ นายทรงศักด์ิ  สิงหเทพ 

 ๑๙ นายทวนทอง  อาจรักษา 

 ๒๐ นายทวี  อบอุน 

 ๒๑ นายเทอดธรรม  ตาวารัตน 

 ๒๒ นายธนวรรษ  เทียนสิน 

 ๒๓ นายธนันดร  ทองเนื้อสุก 

 ๒๔ นายธวัชชัย  วิจิตรจันทร 

 ๒๕ นายธํารง  ทองจํารูญ 

 ๒๖ นายธีระชัย  ชอไม 

 ๒๗ นายธีระพงษ  พันธะไชย 

 ๒๘ นายนฐพงษ  วงษนาค 

 ๒๙ นายบงกาล  บุญตาราษฎร 

 ๓๐ นายบรรเทิง  ทิพยมณเฑียร 

 ๓๑ นายบุญจันทร  ทูลมณี 

 ๓๒ นายบุญมี  สํามณี 

 ๓๓ นายประเทือง  นุชสาย 

 ๓๔ นายประพันธ  วินัยชาติศักด์ิ 

 ๓๕ นายประภาส  ภิญโญชีพ 

 ๓๖ นายประยุทธ  โนรี 

 ๓๗ นายปริญญา  แสงพายัพ 

 ๓๘ นายปรีชา  เจริญจิต 

 ๓๙ นายปญญา  แววดี 

 ๔๐ นายพงศภัค  ชวยรอด 

 ๔๑ นายพจนารถ  เนียรมงคล 

 ๔๒ นายภิเษก  โรจนวิภาต 

 ๔๓ นายมนัสชัย  วัฒนกุล 

 ๔๔ นายมังกร  วงศศรี 

 ๔๕ นายยุทธชัย  แพงปสสา 

 ๔๖ นายรมพฤกษ  อุดล 

 ๔๗ นายเลิศรัตน  บัณฑิตเนตร 

 ๔๘ นายวรฉัตร  วิรัชลาภ 

 ๔๙ นายวรเทพ  ราชภัณฑ 

 ๕๐ นายวัชรชัย  ณรงคศักด์ิ 

 ๕๑ นายวัชรพล  โชติยะปุตตะ 

 ๕๒ นายวิจิตร  จิตอารี 

 ๕๓ นายวิรัตน  เจริญหลา 

 ๕๔ นายวิโรจน  ประยูรวิวัฒน 

 ๕๕ นายวิวัฒน  ชัยชนะศิริวิทยา 

 ๕๖ นายวิสูตร  เพ็งคํา 

 ๕๗ นายวีระพล  พูนพิพัฒน 

 ๕๘ นายศร  ธีปฏิมากร 

 ๕๙ นายศักด์ิดา  เตโช 

 ๖๐ นายศุภชัย  อินกร 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๑ นายศุภวัฒน  ทวีสุข 

 ๖๒ นายสมเกียรติ  เพชรวาณิชกุล 

 ๖๓ นายสมชวน  รัตนมังคลานนท 

 ๖๔ นายสมชาย  อนุตรชัชวาลย 

 ๖๕ นายสมโชค  กาญจนวัฒน 

 ๖๖ นายสมมิตร  ถาวรวงศ 

 ๖๗ นายสันติศักด์ิ  จินดามาตย 

 ๖๘ นายสิทธิพงษ  นิ่มพิศุทธิ์ 

 ๖๙ นายสิทธิพล  นอมธงไทย 

 ๗๐ นายสิทธิศักด์ิ  จันทเมือง 

 ๗๑ นายสุทิน  กาญจนรัช 

 ๗๒ นายสุเทพ  การะเวก 

 ๗๓ นายสุเทพ  หัสเหล็ม 

 ๗๔ นายสุนทร  รัตนจํารูญ 

 ๗๕ นายสุนทร  สุนาทัย 

 ๗๖ นายสุนทร  อิ่มวัฒนา 

 ๗๗ นายสุบรรณ  บุตรศรีภูมิ 

 ๗๘ นายสุรจิต  วิชชุวรรณ 

 ๗๙ นายสุรชัย  สุรฤทธิพงศ 

 ๘๐ นายสุรพงค  โชติกเสถียร 

 ๘๑ นายสุระพงษ  ธีวีระปญญา 

 ๘๒ นายสุรัตนชัย  เตียงนิล 

 ๘๓ นายแสงชัย  ธิติชาญกมล 

 ๘๔ นายไสว  เขียวจันทร 

 ๘๕ นายอุดลย  พูนศิริวณิชย 

 ๘๖ นายอดุลย  สุขแสวง 

 ๘๗ นายอนุชา  ศานติวิจัย 

 ๘๘ นายอนุศักด์ิ  ทิพยรัตน 

 ๘๙ นายอภิชาติ  ภะวัง 

 ๙๐ นายอรรณพ  เสือกระจาง 

 ๙๑ นายอรุณ  นุมตูม 

 ๙๒ นายอับดุลเลาะ  วารีศรี 

 ๙๓ นายอํานาจ  สอนศรี 

 ๙๔ นายอุดม  จันทรประไพภัทร 

 ๙๕ นายอุทัย  โสภกุล 

 ๙๖ นายอุทิศ  ศรีสิทธิพจน 

 ๙๗ นายอุสมาน  สะยะมิง 

 ๙๘ นางสาวกมลทิพย  ศิริสุโขดม 

 ๙๙ นางกรรณิการ  ศุภชวลิต 

 ๑๐๐ นางสาวคชาภรณ  เต็มยอด 

 ๑๐๑ นางประภัสสร  วุฒิปาณี 

 ๑๐๒ นางสาวสาวิตรี  กอสนาน 

 ๑๐๓ นางสาวสุชาดา  สุสุทธิ 

 ๑๐๔ นางสาวอภัสรา  วรราช 

 ๑๐๕ นางสาวอมรรัตน  ชื่นสุวรรณ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒๕  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  อรรคฮาต 

 ๒ นายเกรียงศักด์ิ  ชื่นประภานุสรณ 

 ๓ นายคีรี  เกสรสุคนธ 

 ๔ นายโฆษิต  เหลืองจรัสสุริยา 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕ นายฉลองชัย  ชุมชื่น 

 ๖ นายเฉลิมชัย  แซโงว 

 ๗ นายชนพัฒน  เกตุแกว 

 ๘ นายชาญยุทธ  กาพล 

 ๙ นายชาตรี  เจริญพร 

 ๑๐ นายชุติพนธ  ศิริมงคลรัตน 

 ๑๑ นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม 

 ๑๒ นายเชิดศักด์ิ  คําศิลา 

 ๑๓ นายฐิตวัฒน  จันทวร 

 ๑๔ นายณัฐวุฒิ  ปุรินทราภิบาล 

 ๑๕ นายเดชา  จิตรภิรมย 

 ๑๖ นายถนอม  นอยหมอ 

 ๑๗ นายทรงวุฒิ  เวชบุญสุข 

 ๑๘ นายเทวัญ  รัตนะ 

 ๑๙ นายธนวัฒน  พันธุสนิท 

 ๒๐ นายนภดล  ดาวกระจาง 

 ๒๑ นายนเรศน  อินทรักษ 

 ๒๒ นายนฤพล  พรอมขุนทด 

 ๒๓ นายบัณฑิต  นวลศรีฉาย 

 ๒๔ นายบุญเสริม  ปตานนทชัย 

 ๒๕ นายประเดือน  ผาทอง 

 ๒๖ นายประเทียบ  ตีทอง 

 ๒๗ นายประยูร  พรมไธสง 

 ๒๘ นายประวิทย  ศรีสอาด 

 ๒๙ นายประเสริฐ  ชีวาจร 

 ๓๐ นายประเสริฐ  เสทธะยะ 

 ๓๑ นายปริญญา  พันนุฤทธิ์ 

 ๓๒ นายปรีดา  ถาวรประดิษฐ 

 ๓๓ นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี 

 ๓๔ นายพรพิรุณ  ชินสอน 

 ๓๕ นายพิศาล  จังศิริพรปกรณ 

 ๓๖ นายพิสัย  วงศพาณิชย 

 ๓๗ นายพีรพันธ  คอทอง 

 ๓๘ นายพีระพงษ  สําราญทรัพย 

 ๓๙ นายพูนศักด์ิ  นาวาทอง 

 ๔๐ นายไพจิตร  อินตรา 

 ๔๑ นายภิญโญ  ทองบุญ 

 ๔๒ นายมานพ  โชคดี 

 ๔๓ นายมาโนชย  ธนะโสธร 

 ๔๔ นายเลิศชัย  จินตพิทักษสกุล 

 ๔๕ นายวรพงษ  ศรีวิไลฤทธิ์ 

 ๔๖ นายวรากร  จิตรหลัง 

 ๔๗ นายวสันต  เคยเหลา 

 ๔๘ นายวสันต  ตรีโรจนถาวร 

 ๔๙ นายวัฒนศักด์ิ  จําละคร 

 ๕๐ นายวัลลภ  ตัณฑพันธุกุล 

 ๕๑ นายวิชิต  ดวงมาลา 

 ๕๒ นายวิเชียร  จารุเพ็ง 

 ๕๓ นายวิทยา  สังขทอง 

 ๕๔ นายวินัย  วารี 

 ๕๕ นายวีรพงษ  ธนพงศธรรม 

 ๕๖ นายวีระ  อิ้งสอาด 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๗ นายวีระพัฒ  เพ็งพา 

 ๕๘ นายวุฒิพงศ  สมิตินันทน 

 ๕๙ นายศวเรศ  จอมจุมพล 

 ๖๐ นายศุภกร  แกวนาบอน 

 ๖๑ นายศุภฤกษ  สายทอง 

 ๖๒ นายเศกสรรค  สวนกูล 

 ๖๓ นายสกุล  ผลารักษ 

 ๖๔ นายสมพงษ  จันทะหาร 

 ๖๕ นายสรยุทธ  สีขาว 

 ๖๖ นายสักรินทร  เนื้อทอง 

 ๖๗ นายสัตยา  แปงผง 

 ๖๘ นายสายัณห  มาลีนันท 

 ๖๙ นายสุชาติ  มูลสวัสด์ิ 

 ๗๐ นายสุนันท  สมพงษอินทร 

 ๗๑ นายสุพร  คงเกตุ 

 ๗๒ นายสุพล  จันทโคตร 

 ๗๓ นายสุมนชาติ  แสงปญญา 

 ๗๔ นายสุรจิต  อัลภาชน 

 ๗๕ นายสุรยุทธ  ทรงสุหมัด 

 ๗๖ นายสุรินทร  จันทรกรณ 

 ๗๗ นายสุไลมาน  บินอิบรอเฮง 

 ๗๘ นายแสนศักด์ิ  นาคะวิสุทธิ์ 

 ๗๙ หมอมหลวงหลานภดล  เทวกุล 

 ๘๐ นายหะสัน  ปตนกุล 

 ๘๑ นายอดิศร  จันทรประภาเลิศ 

 ๘๒ นายอนนท  เทืองสันเทียะ 

 ๘๓ นายอนันต  ทาวเพชร 

 ๘๔ นายอนิรุธ  เนื่องเม็ก 

 ๘๕ นายอนุชา  มุมออน 

 ๘๖ นายอนุโรจน  ภูศิริมงคล 

 ๘๗ นายอภิชัย  นาคีสังข 

 ๘๘ นายอภินันท  คงนุรัตน 

 ๘๙ นายอัญญรัตน  ทิพยธารา 

 ๙๐ นายอัตพงศ  นาคะปกษิณ 

 ๙๑ นายอาคม  มโนชมภู 

 ๙๒ นายอุดม  แดงต๊ิบ 

 ๙๓ นายเอก  วิทูรพงศ 

 ๙๔ นายเอกชัย  ตุนาค 

 ๙๕ นางสาวจินตนา  ภูติวรนาถ 

 ๙๖ จาอากาศเอกหญิง  ดรุณี  กอเซาะ 

 ๙๗ นางดรุณี  ณ  รังษี 

 ๙๘ นางทัศนีย  ภูเขาทอง 

 ๙๙ นางธรรมวรรณ  หนุนไธสง 

 ๑๐๐ นางนงเยาว  พูลชวย 

 ๑๐๑ นางนิตยา  ศรีแกวเขียว 

 ๑๐๒ นางนิภา  อินทพัฒน 

 ๑๐๓ นางเนตรชนก  จิวากานนท 

 ๑๐๔ นางบุญชู  ประทุมแกว 

 ๑๐๕ นางแพรพรรณ  เครือมังกร 

 ๑๐๖ นางสาวภัทร  เชื้อพลายเวช 

 ๑๐๗ นางสาวมนัญญา  ปทมะสุนทร 

 ๑๐๘ นางรัชดาวรรณ  พูนพิพัฒน 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๙ นางรุจิรา  ศรีจันทร 

 ๑๑๐ นางลําพูล  จงแพ 

 ๑๑๑ นางสาววนิดา  กําเนิดเพ็ชร 

 ๑๑๒ นางสาววันดี  คงแกว 

 ๑๑๓ นางวาสินี  พุกจินดา 

 ๑๑๔ นางสาววิภาดา  ขจรเอนกกุล 

 ๑๑๕ นางวิลาสินี  ทาวเพชร 

 ๑๑๖ นางสาวสมภัสสร  วงษแสง 

 ๑๑๗ นางสุกัญญา  วิเชียรกร 

 ๑๑๘ นางสุดารัตน  เคยเหลา 

 ๑๑๙ นางสุปราณี  เดิมพันธ 

 ๑๒๐ นางสุภา  เสาวสวย 

 ๑๒๑ นางแสงอรุณ  สมุทรักษ 

 ๑๒๒ นางสาวอนงนาฎ  พุมสุคันธรส 

 ๑๒๓ นางอมรรัตน  สุวรรณรงค 

 ๑๒๔ นางอัจฉรา  ธีระพันธ 

 ๑๒๕ นางสาวอุไม  บิลหมัด 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๒๕  ราย) 

 ๑ นายกนกพล  กุลชาติ 

 ๒ นายกมล  ยกยอง 

 ๓ นายกมล  สุรารักษ 

 ๔ นายกฤษณะ  โกมลจันทร 

 ๕ นายกวีไชย  มูลทรา 

 ๖ นายกิตติ  วิรัตนอุดมสิน 

 ๗ นายกิตติชัย  อุนจิต 

 ๘ นายเกริก  พรหมทะสาร 

 ๙ นายเกริกฤทธิ์  อ่ําจุย 

 ๑๐ นายเกรียงศักด์ิ  ศรีแกวเขียว 

 ๑๑ นายเกียรติศักด์ิ  ปนดอนตอง 

 ๑๒ นายขวัญชัย  ทัศคร 

 ๑๓ นายคมกฤษ  โสมนัส 

 ๑๔ นายจักรกฤษณ  จักรสัมฤทธิ์ 

 ๑๕ นายจักรพงษ  มนตริวัต 

 ๑๖ นายจิตศักด์ิ  เมืองเขียว 

 ๑๗ นายจิรโรจน  ระวีวัฒน 

 ๑๘ นายฉลองรัฐ  จันทรสงแกว 

 ๑๙ นายไฉน  รวยร่ืน 

 ๒๐ นายชวลิต  บุญศิริ 

 ๒๑ นายชัยทัตต  อิสริยยศปญญา 

 ๒๒ นายชัยมงคล  พญาพรหม 

 ๒๓ นายชาญณรงค  วงศสวาง 

 ๒๔ นายชานนท  สุมเงิน 

 ๒๕ นายชํานาญ  หะโท 

 ๒๖ นายเชษฐา  สงวนศิริ 

 ๒๗ นายโชค  แปลงคางพลู 

 ๒๘ นายฐิตพัฒน  พิพัฒนเบญจกูล 

 ๒๙ นายดํารงค  ทองอินทรแกว 

 ๓๐ นายดินันท  จันทรตะ 

 ๓๑ นายดิลก  อวนพรมมา 

 ๓๒ นายดุษฎี  สิงหปาน 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๓ นายเดชา  มากเกลี้ยง 

 ๓๔ นายตระการศักด์ิ  แพไธสง 

 ๓๕ นายทนงชัย  กาญจนภิญพงศ 

 ๓๖ นายทรงเกียรติ  บัวชุม 

 ๓๗ นายทรงศักด์ิ  พูลบุญ 

 ๓๘ นายทรงศักด์ิ  วงศสุพรรณ 

 ๓๙ นายทําเนียบ  กลัดแกว 

 ๔๐ นายธงชัย  ปญโย 

 ๔๑ นายธนวัฒน  ชมตะคุ 

 ๔๒ นายธีรชัย  ชัยธรรม 

 ๔๓ นายธีรพรรณ  ภูมิภมร 

 ๔๔ นายธีรวงศ  ปอตา 

 ๔๕ นายธีระพงศ  สุวรรณหงษ 

 ๔๖ นายธีระศักด์ิ  นุชิต 

 ๔๗ นายนพคุณ  คลายพันธ 

 ๔๘ นายนพดล  สมัตถะ 

 ๔๙ นายนพดล  สุภัควรกุล 

 ๕๐ นายนพพร  หนูรัตน 

 ๕๑ นายนิคม  ไชยเสน 

 ๕๒ นายนิยม  ศรนุวัตร 

 ๕๓ นายเนา  แตงทิพย 

 ๕๔ นายบุญเกียรติ  รักเกตุ 

 ๕๕ นายบุญเสริม  กลิ่นหอม 

 ๕๖ นายประณีต  สุขเต็ม 

 ๕๗ นายปญญา  รันสันเทียะ 

 ๕๘ นายปยะ  นาคทองกุล 

 ๕๙ นายเผาพันธุ  จิรเศรษฐเมธากุล 

 ๖๐ นายพงศสวัสด์ิ  เอกอุดมชัย 

 ๖๑ นายพนัส  วรรณศรี 

 ๖๒ นายพัฒนะ  บุญสนอง 

 ๖๓ วาที่รอยตรี  พิชิตพล  กันทะ 

 ๖๔ นายพิทักษ  วรรณทอง 

 ๖๕ นายพีรวุฒิ  ชินสรอย 

 ๖๖ นายไพรสน  พรมเมือง 

 ๖๗ นายไพโรจน  จ้ิวบุญสราง 

 ๖๘ นายภาสกร  กลมแกว 

 ๖๙ นายภาสกร  แดงดี 

 ๗๐ นายภาสกร  เนตะศาสตร 

 ๗๑ นายมงคล  มาตขาว 

 ๗๒ วาที่รอยตรี  มณฑล  เลาหภักดี 

 ๗๓ นายมนูญ  กองวงคจันทร 

 ๗๔ นายย่ิง  เปาริสาร 

 ๗๕ นายยุทธภูมิ  ปริวันตา 

 ๗๖ นายโยธิน  ชะนอบรัมย 

 ๗๗ นายรังสิมันต  พุมทอง 

 ๗๘ นายลือศักด์ิ  สุทธิธรรม 

 ๗๙ นายวัชรพงษ  พญาพรหม 

 ๘๐ นายวัฒนา  นิสังกาศ 

 ๘๑ นายวิชากรณ  อบภิรมย 

 ๘๒ นายวิทยา  รักษากิจ 

 ๘๓ นายวิทยา  สุวรรณสอง 

 ๘๔ นายวิมศักด์ิ  รัชอินทร 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๕ นายวิรัลพัชร  อวิรุทธพาณิชย 

 ๘๖ นายวิษณุรักษ  ศรีมันตะ 

 ๘๗ นายวีรศักด์ิ  อินทรสวรรค 

 ๘๘ นายวีระพล  รังษา 

 ๘๙ นายวีระศักด์ิ  จาตุพรธรรม 

 ๙๐ นายวีระศักด์ิ  ปนตาวงค 

 ๙๑ นายวุฒิชัย  คําดี 

 ๙๒ นายวุฒิชัย  รติวรารัตน 

 ๙๓ นายวุฒิพงศ  แสงดํา 

 ๙๔ นายวุฒิพงษ  สนั่นเคร่ือง 

 ๙๕ นายศราวุฒิ  จิวะชาติ 

 ๙๖ นายศราวุธ  ยูนุ 

 ๙๗ นายศักดา  ประจักษบุญเจษฎา 

 ๙๘ นายศาตศิลป  โพธิญาณ 

 ๙๙ นายศานิต  โรจนบวร 

 ๑๐๐ นายศิริพงษ  พลศิริ 

 ๑๐๑ นายศิริสินธุ  เพียรแกว 

 ๑๐๒ นายศุภกร  ชาญบัณฑิตนันท 

 ๑๐๓ นายศุภชัย  ใจเดช 

 ๑๐๔ นายสมเกยีรติ  ศรีพิสุทธิ์ 

 ๑๐๕ นายสมเกียรติ  อุดมเวช 

 ๑๐๖ นายสมควร  พฤกษชาติ 

 ๑๐๗ นายสมบัติ  พวงมาลี 

 ๑๐๘ นายสมพร  เองฉวน 

 ๑๐๙ นายสมมาท  ขุนบรรเทา 

 ๑๑๐ นายสมหมาย  สีหบุตร 

 ๑๑๑ นายสมหวัง  ทองมั่นคง 

 ๑๑๒ นายสรรค  อังคะพนมไพร 

 ๑๑๓ นายสรรเพ็ชญ  เปยมงาม 

 ๑๑๔ นายสะอาด  ชาญกิจกรรณ 

 ๑๑๕ นายสันธาน  โคตุทา 

 ๑๑๖ นายสาธิต  โพธิ์คุม 

 ๑๑๗ นายสามารถ  ประสิทธิ์ผล 

 ๑๑๘ นายสาโรช  จันทรลาด 

 ๑๑๙ นายสําเริง  แสงโพธิ์ 

 ๑๒๐ นายสิทธิศักด์ิ  ยงภูมิพุทธา 

 ๑๒๑ นายสุจินต  เข่ือนวงควิน 

 ๑๒๒ นายสุชาติ  ไชยวงค 

 ๑๒๓ นายสุชาติ  ตุลยกุล 

 ๑๒๔ นายสุชาติ  บุญมาก 

 ๑๒๕ นายสุชาติ  หมอกยา 

 ๑๒๖ นายสุเทพ  สุขผล 

 ๑๒๗ นายสุนทร  หลอปรีชากุล 

 ๑๒๘ นายสุพรรณ  ผากุล 

 ๑๒๙ นายสุพัฒน  เอี่ยมสอาด 

 ๑๓๐ นายสุพิน  นองมัน 

 ๑๓๑ นายสุรนันท  นอยอุทัย 

 ๑๓๒ นายสุรศักด์ิ  วงษเจริญ 

 ๑๓๓ นายสุระชัย  รักสละ 

 ๑๓๔ นายสุรัตน  เอื้ออารีย 

 ๑๓๕ นายสุวรรณ  คิสารัง 

 ๑๓๖ นายเสกสรร  วิมลจิตรสอาด 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๗ นายเสนีย  เวทยวิมล 

 ๑๓๘ นายโสรส  ถาวร 

 ๑๓๙ นายอดิเรก  จันทะศิลา 

 ๑๔๐ นายอติชาต  สุขสวัสด์ิ 

 ๑๔๑ นายอนุรักษ  อัตตนาถ 

 ๑๔๒ นายอนุสรณ  รัฐอนันตพินิจ 

 ๑๔๓ นายอภิชัย  พูนชัย 

 ๑๔๔ นายอภิรัฐ  ควรพันธ 

 ๑๔๕ นายอภิรัฐ  สงวนรัษฎ 

 ๑๔๖ นายอัษฎาวุธ  จินวาลา 

 ๑๔๗ นายอารักษ  บุญลี้ 

 ๑๔๘ นายอํานาจ  หมีโชติ 

 ๑๔๙ นางกชพร  นิลบวร 

 ๑๕๐ นางกนกรัตน  คําเงิน 

 ๑๕๑ นางกมลมาศ  มุสิกวัตร 

 ๑๕๒ นางสาวกมลลดา  ยุพกรณ 

 ๑๕๓ นางจรรยา  จิตรมั่นคง 

 ๑๕๔ นางจันทกานต  แสวงมี 

 ๑๕๕ นางจันทรเรือง  เวชทัพ 

 ๑๕๖ นางสาวจิตสุคน  สุวรรณชาตรี 

 ๑๕๗ นางจุฑารัตน  ขลบิปน 

 ๑๕๘ นางชนัดดา  วงษสวัสด์ิ 

 ๑๕๙ นางชุติกาญจน  สังวรกาญจน 

 ๑๖๐ นางชุลีกร  เตชะโสภณมณี 

 ๑๖๑ นางสาวฐานมาศ  ทิกําพล 

 ๑๖๒ นางสาวณัฐญา  ดวงพรประทีป 

 ๑๖๓ นางณัฐพร  อินอ่ํา 

 ๑๖๔ นางสาวดวงใจ  สมบูรณวีรรัตน 

 ๑๖๕ นางเดือนเพ็ญ  ธัญญะวานิช 

 ๑๖๖ นางทองกร  หัสดิเสวี 

 ๑๖๗ นางสาวทัศนาลักษณ  สิทธกิาร 

 ๑๖๘ นางธนิดา  บุญอินทร 

 ๑๖๙ นางสาวธารารัตน  มูลิกา 

 ๑๗๐ นางสาวนัยนา  สุขใสแกว 

 ๑๗๑ นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐ 

 ๑๗๒ นางนิรมล  สุวรรณี 

 ๑๗๓ นางบุญกอง  ลัมวุฒิ 

 ๑๗๔ นางปทุมมา  ศรีชมไชย 

 ๑๗๕ นางปรียา  ตันตยานนท 

 ๑๗๖ นางสาวพจณา  สากระแสร 

 ๑๗๗ นางพยอม  เครือจันทร 

 ๑๗๘ นางสาวพอตา  ทองดารา 

 ๑๗๙ นางพัทชยา  นุชสาย 

 ๑๘๐ นางภัทรภร  ทาวเพชร 

 ๑๘๑ นางมณีนุช  จิตรหลัง 

 ๑๘๒ นางมณีรัตน  ปอกเทิง 

 ๑๘๓ นางมาลีวรรณ  โหเฉ่ือย 

 ๑๘๔ นางเย็นจิต  ภูทองเพ็ชร 

 ๑๘๕ นางรวงทอง  ปฐมกสิกุล 

 ๑๘๖ นางรัชนีกร  นิลตีบ 

 ๑๘๗ นางรัตนา  วุนซ้ิว 

 ๑๘๘ นางลักขณา  ไขศรี 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๘๙ นางลํายงค  คงสุข 

 ๑๙๐ นางสาววรพิจศ  เหลาจุมพล 

 ๑๙๑ นางวรรณพร  อุกฤษ 

 ๑๙๒ นางวรรณะ  แยมสอาด 

 ๑๙๓ นางวราภรณ  ทองจํารูญ 

 ๑๙๔ นางวราภรณ  ภูศรี 

 ๑๙๕ นางวัฒนา  ถินสกุล 

 ๑๙๖ นางสาววันทนา  ยรรยงยศ 

 ๑๙๗ นางวันทนีย  สุดแสวง 

 ๑๙๘ นางสาววิมลมาศ  สายจันทร 

 ๑๙๙ นางวิไลภรณ  โตแปน 

 ๒๐๐ นางศรัณยา  กําจัดภัย 

 ๒๐๑ นางสาวศศิน  วิบูลยปน 

 ๒๐๒ นางสาวศิริวรรณ  มวงทอง 

 ๒๐๓ นางสญาภา  อินทรดิบ 

 ๒๐๔ นางสมจิต  ประจักษบุญเจษฎา 

 ๒๐๕ นางสาวสมหมาย  กุหลาบศรี 

 ๒๐๖ นางสังวาล  วากะมะนนท 

 ๒๐๗ นางสายพิณ  มวงสีตอง 

 ๒๐๘ นางสาวสุจิตต  วารี 

 ๒๐๙ นางสุภาวดี  ธรรมบุตร 

 ๒๑๐ นางสุมาล ี กิติศรีวรพันธุ 

 ๒๑๑ นางสุวจา  ยะสูงเนิน 

 ๒๑๒ นางสุวรรณี  กาญจนภูสิต 

 ๒๑๓ นางสุวิภา  ภารัตตะ 

 ๒๑๔ นางเสาวนีย  โสธารัตน 

 ๒๑๕ นางหนูเนตร  นวมสกุล 

 ๒๑๖ นางอรอนงค  จินดาเพ็ชร 

 ๒๑๗ นางอรุณีย  พรมแดง 

 ๒๑๘ นางอังชลี  ผุยนวล 

 ๒๑๙ นางอัญชลี  เที่ยงธรรม 

 ๒๒๐ นางสาวอัมพร  บุณยสิทธิ์พิชัย 

 ๒๒๑ นางสาวอารีย  ทองผล 

 ๒๒๒ นางอําพรรณ  รูหลัก 

 ๒๒๓ นางอําไพ  ยาวิชัย 

 ๒๒๔ นางเอมอร  ธรรมยุติ 

 ๒๒๕ นางเอื้องฟา  หงษเหม 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒๖  ราย) 

 ๑ นายกังวาน  จึงธีรพานิช 

 ๒ นายกัณธสิทธิ์  การสรรพ 

 ๓ นายกําชัย  หมายจันทร 

 ๔ นายเกรียงไกร  ไชยคํา 

 ๕ สิบตํารวจตรี  โกวิทย  ใจจันทร 

 ๖ นายโกศล  ไชยวงค 

 ๗ นายคมสัน  แกวเขียว 

 ๘ นายจักรพันธ  คอทอง 

 ๙ นายเจษฎา  ขันธเครือ 

 ๑๐ นายชลิต  พลอยนัด 

 ๑๑ นายชัชวาลย  เพ็ชรแท 

 ๑๒ นายชาญชัย  บุตรศิลาฤทธิ์ 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓ นายชาติชาย  แกวเรือง 

 ๑๔ นายชินดนัย  อยูเชื้อ 

 ๑๕ นายชินวัตร  พรรณะ 

 ๑๖ นายเชษฐ  เอ็มประโคน 

 ๑๗ นายโชคชัย  วงละคร 

 ๑๘ นายไชยยันต  วีระวงศ 

 ๑๙ นายณัฐชัย  จุติอมรเลิศ 

 ๒๐ นายเดชา  ใจเที่ยงธรรม 

 ๒๑ นายเดนพงษ  ไทยลา 

 ๒๒ นายถิรนันท  ฉีดสูงเนิน 

 ๒๓ นายทนงศักด์ิ  พึ่งจะแยม 

 ๒๔ นายทรงพล  บุญธรรม 

 ๒๕ นายทองรัตน  สิงหแกว 

 ๒๖ นายทินกร  โพธิ์พันธทูล 

 ๒๗ นายเทอดเกียรติ  ปกิรณะ 

 ๒๘ นายธนกฤต  ล้ีธนะรุง 

 ๒๙ นายธนวัฒน  แจมสุวรรณ 

 ๓๐ นายธวัชชัย  อยูทะเล 

 ๓๑ นายธวัฒน  ปนแกว 

 ๓๒ นายธีรยุทธ  จัตุกูล 

 ๓๓ นายนครชัย  จันทพันธ 

 ๓๔ นายนพดล  บังคาย 

 ๓๕ นายนพปฎล  สุวรรณมาโจ 

 ๓๖ นายนราพงษ  ทรงสวัสด์ิวงศ 

 ๓๗ นายนรินทร  จารี 

 ๓๘ นายนันธวัฒ  มหาวงค 

 ๓๙ นายบัญชา  สายธารทอง 

 ๔๐ นายบุญชิต  สอนสุระ 

 ๔๑ นายบุญโรจน  แกวจําปาศรี 

 ๔๒ นายบุญสง  จิตหาญ 

 ๔๓ นายปฎิวัติ  ดอนไสว 

 ๔๔ นายประพันธ  แสงฤทธิ์ 

 ๔๕ นายประภาส  พันธุกวี 

 ๔๖ นายปยคชา  นาเจริญ 

 ๔๗ นายพงษพันธ  ศรีสุวรรณ 

 ๔๘ นายพิงพันธ  เจริญสุระสถล 

 ๔๙ นายพิชัย  ภูมิสถาน 

 ๕๐ นายพิเชต  จันทรเจา 

 ๕๑ นายพิมพล  ชัยล้ินฟา 

 ๕๒ นายไพบูลย  ภูแขงหมอก 

 ๕๓ นายภูมินทร  เจือทอง 

 ๕๔ นายมงคล  โพธิ์ศรี 

 ๕๕ นายมนัส  เทพรักษ 

 ๕๖ นายมรกต  พรหมเกษ 

 ๕๗ นายเมฆินทร  วงษจันทอง 

 ๕๘ นายรุจนภพ  เมืองมูล 

 ๕๙ นายเรวัตร  เรืองคํา 

 ๖๐ นายวสันต  เวียงสาม 

 ๖๑ นายวสิษฐ  เหลื่อมเภา 

 ๖๒ นายวัชระ  ศิริตันต์ิ 

 ๖๓ นายวิชัย  กองโฮม 

 ๖๔ นายวินิจ  คําโพธิ์ 
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 ๖๕ นายวิริยะ  สุวรรณโชติ 

 ๖๖ นายวีรชาย  ปูสูงเนิน 

 ๖๗ นายศรายุทธ  แกวกาหลง 

 ๖๘ นายศักด์ิชัย  คันธปญญาศรี 

 ๖๙ นายศักด์ิชัย  ธิวงค 

 ๗๐ นายสมจิต  ศรีอันจันทร 

 ๗๑ นายสมพร  กาญจนวนิชกุล 

 ๗๒ นายสมยศ  พวงแยม 

 ๗๓ นายสมศักด์ิ  อนันต 

 ๗๔ นายสมัคร  ไชยสลี 

 ๗๕ นายสราวุฒิ  ประจวง 

 ๗๖ นายสัญญา  คิดอยู 

 ๗๗ นายสายันต  ปองขันธ 

 ๗๘ นายสายันต  ยอยดํา 

 ๗๙ นายสาโรจน  อาจหาญ 

 ๘๐ นายสิงนคร  สาคร 

 ๘๑ นายสิทธิศักด์ิ  พันธุรัตน 

 ๘๒ นายสุขกิจ  ศรีสม 

 ๘๓ นายสุจจา  นามวิจิตร 

 ๘๔ นายสุดใจ  ยาพรหม 

 ๘๕ นายสุทัศน  นิยมไทย 

 ๘๖ นายสุพจน  ศรีสรอย 

 ๘๗ นายสุเมธ  จันทรเพ็ญ 

 ๘๘ นายสุรพงษ  กองนาค 

 ๘๙ นายอดิชาติ  ชูคําสัตย 

 ๙๐ นายอดิศร  แดนแกวมูล 

 ๙๑ นายอนุรักษ  ตระการรังสี 

 ๙๒ นายอนุวัฒน  ไชยภูมิ 

 ๙๓ นายอพิมล  ตานุชนม 

 ๙๔ นายอภิเดช  จันทริมา 

 ๙๕ นายอัครเดช  คําธานี 

 ๙๖ นายอิทธิพล  เอกฉัตร 

 ๙๗ นายอิสรา  หลาสุดตา 

 ๙๘ นายอุทิศ  ศรีเลย 

 ๙๙ นางสาวคณิตา  ภาสะฐิติ 

 ๑๐๐ นางชวนพิศ  พุทธเจริญ 

 ๑๐๑ นางชิดชนก  จันทรประทักษ 

 ๑๐๒ นางสาวณุทนาถ  โคตรพรหม 

 ๑๐๓ นางสาวดรุณี  คํารอด 

 ๑๐๔ นางสาวดวงจันทร  เทพอุด 

 ๑๐๕ นางสาวดวงดาว  รักษากุล 

 ๑๐๖ นางสาวทัศนันท  อดุมสิทธิเศรษฐ 

 ๑๐๗ นางทัศนีย  จันดา 

 ๑๐๘ นางสาวทัศนีย  หนูสิงห 

 ๑๐๙ นางสาวนงนุช  งอยผาลา 

 ๑๑๐ นางสาวนองนุช  สาสะกุล 

 ๑๑๑ นางสาวเนาวรัตน  อินทรชวย 

 ๑๑๒ นางสาวบังอร  คํามั่น 

 ๑๑๓ นางสาวเบญจมาศ  ทรัพยากร 

 ๑๑๔ นางสาวปทุมนพัทฐ  กอชนะ 

 ๑๑๕ นางสาวประภัสสร  ภักดี 

 ๑๑๖ นางพรประภา  จันทรแกว 
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 ๑๑๗ นางพรรณผกา  พรหมสุวรรณ 
 ๑๑๘ นางสาวเพ็ญแข  ไกรแกว 
 ๑๑๙ นางภัทราภรณ  นุชเฟอง 
 ๑๒๐ นางมาลา  ไชยทิพย 
 ๑๒๑ นางวรางคณา  โตรส 

 ๑๒๒ นางวรางครัตน  หลําวรรณะ 
 ๑๒๓ นางสาววันทนา  จันทรมงคล 
 ๑๒๔ นางวิไลภรณ  เชยชัยภูมิ 
 ๑๒๕ นางสุภาพร  เกตุดวง 
 ๑๒๖ นางอรอนงค  หัสดินทร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย) 
 ๑ นายคุณาวุฒิ  ธวันทา 
 ๒ นายจักรี  เทศอาเส็น 
 ๓ นายจีรศักด์ิ  ทะนันชัย 
 ๔ นายปฎิวัฒน  ลุนอุบล 
 ๕ นายวุฒิกรณ  กิตติกอง 
 ๖ นายสุทิน  ฉากมงคล 
 ๗ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสะอาด 

 ๘ นายเอกชัย  โยธาวัง 
 ๙ นางสาวดวงดาว  วัฒนวนาพงษ 
 ๑๐ นางสาวปยนุช  ศรีคอนไทย 
 ๑๑ นางหัสฤดี  ฉายเหลี่ยม 
 ๑๒ นางสาวอัมภาพันธุ  ประจันสกุณี 
 ๑๓ นางเอมอร  สังขพันธุ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 
 ๑ นายชัชชัย  คึมยะราช 
 ๒ นายศราวุธ  ทวีสิทธิ์ 
 ๓ นายสันต  ผลไพศาลศักด์ิ 
 ๔ นายสุราษฎร  สัทธิง 

 ๕ นายอมรศักด์ิ  หลอดคํา 
 ๖ นางสาวพิมพพร  ปองแกว 
 ๗ นางเสมอ  รุงเรือง 
 ๘ นางสาวอังคณา  สายแวว 

กรมพัฒนาที่ดิน 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๗  ราย) 

 ๑ นายกําชัย  กาญจนธนเศรษฐ 
 ๒ นายขันติ  วรรธนะพินทุ 
 ๓ นายเขมแข็ง  ยุติธรรมดํารง 
 ๔ นายจงรักษ  สําอางคศรี 
 ๕ นายจเร  สวัสดิกูล 
 ๖ นายทวี  รัตนรัตน 

 ๗ นายนภดล  ชัยกิจ 
 ๘ นายนิราศ  ต้ังธรรมนิยม 
 ๙ นายบุญชัย  เทพสุภรณสกุล 
 ๑๐ นายบุญมา  รัตนพรนภาพันธ 
 ๑๑ นายบุญรอด  หวางเชื้อ 
 ๑๒ นายประชา  ตามสมัคร 


