
 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กรมปศุสัตว 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๔  ราย) 

 ๑ นายกนกพจน  ยังเหลือ 

 ๒ นายกระแส  หลอแท 
 ๓ นายกิตติพงศ  พรหมจันทร 
 ๔ นายเกรียงศักดิ์  พิมพงาม 

 ๕ นายเกียรติกอง  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๖ นายเกียรติศักดิ์  กล่ําเอม 

 ๗ นายไกรลาศ  เขียวทอง 

 ๘ นายคมสัน  รุงเรือง 

 ๙ นายจรัสพงศ  บริสุทธิ์ 
 ๑๐ นายเฉลิมเกียรติ  วายุนิจ 

 ๑๑ นายชัชวาล  ประเสริฐ 

 ๑๒ นายชัย  ชื่อดํารงรักษ 
 ๑๓ นายชัยวัฒน  โยธคล 

 ๑๔ นายชัยวัฒน  วรานุชพิทักษ 
 ๑๕ นายชินวัต  อารีประชาภิรมย 
 ๑๖ นายชูศักดิ์  ประภาสวัสดิ์ 
 ๑๗ นายชูศักดิ์  อาจสูงเนิน 

 ๑๘ นายไชยา  ธรรมโชโต 

 ๑๙ นายไทยเสรี  จรูญภาค 

 ๒๐ นายธนบดี  ขวาโยธา 
 ๒๑ นายธนาสิทธิ์  พละไกร 

 ๒๒ นายธวันชัย  ลันสุชีพ 

 ๒๓ วาที่รอยโท  ธีระยุทธ  วรศาสตร 
 ๒๔ นายนิวัฒนชัย  เทพสุนทร 

 ๒๕ นายนิวัตน  ถาวระ 

 ๒๖ นายบรรเจิด  ใจดี 
 ๒๗ นายประภาส  มหินชัย 

 ๒๘ นายประสบพร  ทองนุน 

 ๒๙ วาที่รอยตรี  ปณณวัชญ  ชิตธนาเศรษฐ 
 ๓๐ นายปยศักดิ์  สุวรรณี 
 ๓๑ นายพัฒนา  นุศรีอัน 

 ๓๒ นายพิชัย  วัฒนาวานิชกุล 

 ๓๓ นายพิเชษฐ  สุพิกุลพงศ 
 ๓๔ นายพิศนุ  บํารุงพงษ 
 ๓๕ นายพุธคุณ  เตชะวัฒนาบวร 

 ๓๖ นายมังกร  บุญคํา 
 ๓๗ นายมานพ  กุศลยัง 

 ๓๘ นายยุษฐิระ  บัณฑุกุล 

 ๓๙ นายรติศักดิ์  แซฉั่ว 

 ๔๐ นายรัชพล  สืบพรหม 

 ๔๑ นายลิขิต  อุปมา 
 ๔๒ นายวิทยา  อินทพรหม 

 ๔๓ นายวิรุณ  รักษามิตร 
 ๔๔ นายวิวัฒน  ไชยชะอุม 

 ๔๕ นายวีระพงษ  พลสยม 

 ๔๖ นายศักดิ์สิทธิ์  สุริยะพรชัยกุล 

 ๔๗ นายสมเกียรติ  กิจรุงโรจน 
 ๔๘ นายสมชาย  สังกะเพศ 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๙ นายสมนึก  เต็มวุฒิโรจน 
 ๕๐ นายสมนึก  อรรคไกรสีห 
 ๕๑ นายสมพงษ  พ่ึงแยม 

 ๕๒ นายสมัย  ศรีหาญ 

 ๕๓ นายสวัสดิ์  คงหนู 
 ๕๔ นายสหชัย  ชัยชูลี 
 ๕๕ นายสาธิต  อยูยืน 

 ๕๖ นายสายัณห  บัวบาน 

 ๕๗ นายสําราญ  วิจิตรพันธ 
 ๕๘ นายสุรพงษ  อุดมพันท 
 ๕๙ นายสวีุระ  ไชยรัตน 
 ๖๐ นายอนุสรณ  หอมขจร 

 ๖๑ นายอภิรักษ  เจริญเชื้อ 

 ๖๒ นายอภิรักษ  อุทธา 
 ๖๓ นายอรุณ  จันทรกระจาง 

 ๖๔ นายอารีย  จันทนวิทยานนท 
 ๖๕ นายอุดม  เจือจันทร 
 ๖๖ นายเอกพันธุ  น้ําวล 

 ๖๗ นางสาวกัลยา  ฦาชา 
 ๖๘ นางสาวจิราพรรณ  พินศิริกุล 

 ๖๙ นางจรุีรัตน  แสนโภชน 
 ๗๐ นางสาวจุไรรักษ  อุนาภีร 
 ๗๑ นางสาวฐานิดา  อินทรสกุล 

 ๗๒ นางสาวทริกา  จันทมณีโชติ 

 ๗๓ นางสาวบุญยัง  สรวงทาไม 
 ๗๔ นางปยะนาถ  พุมดวง 

 ๗๕ นางสาวพัชมน  เจริญสวัสดิ์ 
 ๗๖ นางสาวภัทรกร  ชื่นโกมล 

 ๗๗ นางเย็นจิต  ทองยงค 
 ๗๘ นางสาวรัชกร  ชัยชนะศิริ 
 ๗๙ นางสาววรรณา  ดวงแดงโชติ 
 ๘๐ นางสาวสงวน  ชื่นชม 

 ๘๑ นางสุนันท  กิตติจารุวัฒนา 
 ๘๒ นางสาวสุวรรณี  ศรีนาค 

 ๘๓ นางอรอนงค  พิมพคําไหล 

 ๘๔ นางสาวอิสราภรณ  ชัยมะโน 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐๖  ราย) 
 ๑ นายจรูญ  กาวีระจันทร 
 ๒ นายจเร  กลิ่นกลอม 

 ๓ นายจเร  หลิมวัฒนา 
 ๔ นายจักรพันธุ  กาญจนโกมล 

 ๕ นายจามร  ศักดินันท 
 ๖ นายจิตติ  ตระกูลดิษฐ 
 ๗ นายจิระวุฒิ  จันทรงาม 

 ๘ นายฉัตรชัย  ประทุมมาลย 
 ๙ นายเฉลิม  ทองเพชร 

 ๑๐ นายเฉลิมพล  บุญเจือ 

 ๑๑ นายเฉลิมศักดิ์  รัตนะ 

 ๑๒ นายชัยโรจน  โพธิ์เจริญ 

 ๑๓ นายเชิดชัย  เจริญเวช 

 ๑๔ นายณรงคชัย  สังวรวงศา 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕ นายณรงค  แกวเฉย 

 ๑๖ นายดุสิต  พุทธเจริญ 

 ๑๗ นายถนอม  สุขสําราญ 

 ๑๘ นายถนอมศักดิ์  เศิกศิริ 
 ๑๙ นายทรงพล  ท่ีอุปมา 
 ๒๐ นายทวีศักดิ์  ชื่นปรีชา 
 ๒๑ นายธนจิตร  ฮุนตระกูล 

 ๒๒ นายธวัชชัย  ปจฉานุกูล 

 ๒๓ นายธานี  กองออน 

 ๒๔ นายธีรวิทย  ขาวบุบผา 
 ๒๕ นายธีระ  จันทรแกว 

 ๒๖ นายนพคุณ  มูลสิน 

 ๒๗ นายบันเทิง  ภูโสภา 
 ๒๘ นายบุญเชิด  อาจองค 
 ๒๙ นายบุญโชค  บรรณสาร 

 ๓๐ นายบุญเยี่ยม  ธีรภัทรางกูร 

 ๓๑ นายบุญสง  รัตนพร 

 ๓๒ นายปณิธาน  ทองทา 
 ๓๓ นายประกิต  เย็นชุม 

 ๓๔ นายประณต  ฉินนะโสต 

 ๓๕ นายประธาน  เกิดกล่ํา 
 ๓๖ นายประพันธ  มาลายุทธศรี 
 ๓๗ นายประสิทธิ์  ศรีสอง 

 ๓๘ นายปรัชญา  สังวรกาญจน 
 ๓๙ นายปราโมทย  ศรีสังข 
 ๔๐ นายปริญญา  จเรรัชต 

 ๔๑ นายปรีชา  ชํากรม 

 ๔๒ นายปองปรีดา  สุระพร 

 ๔๓ นายพิเชฐ  ทองปน 

 ๔๔ นายพิเชษฐ  ฟกบัว 

 ๔๕ นายไพจิตร  เคากลา 
 ๔๖ นายภักด ี สุทธิพันธกูร 

 ๔๗ นายภิญโญ  บุญยัง 

 ๔๘ นายภูดิส  ทฤษฏิคุณ 

 ๔๙ นายมนูญ  ยกยอง 

 ๕๐ นายมานะ  ออนคลาย 

 ๕๑ นายมาโนช  เปยมทรัพย 
 ๕๒ นายเมืองนนท  เสาวคตภูมิ 
 ๕๓ นายรังสรรค  รักษกุลวิทยา 
 ๕๔ นายรัตเขตต  ฝายริพล 

 ๕๕ นายรุงยศ  ถาวรายุศม 
 ๕๖ นายโรจนชนะ  ปรากฎชื่อ 

 ๕๗ นายวันชัย  เอี่ยมสะอาด 

 ๕๘ นายวัยวุฒิ  สุจริต 

 ๕๙ นายวิชัย  ทิพยวงค 
 ๖๐ นายวิชาญ  สุขประเสริฐ 

 ๖๑ นายวิทยา  ภูหลงเพีย 

 ๖๒ นายวิบูรณ  ตุลารักษา 
 ๖๓ นายวิโรจน  อัคควุฒิ 

 ๖๔ นายวีรชาติ  พยอมหอม 

 ๖๕ นายศราวุธ  เขียวศรี 
 ๖๖ นายศักดิ์ชัย  ฐิติพงษพานิช 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๗ นายศักดิ์สิทธิ์  ทิพยธร 

 ๖๘ นายสมคิด  วิมุกตานนท 
 ๖๙ นายสมพร  จันทระ 

 ๗๐ นายสมเพศ  ดวงคําภา 
 ๗๑ นายสมรรถ  อินทรพานิช 

 ๗๒ นายสราวุธ  ฉายประสาท 

 ๗๓ นายสัญญา  ย่ิงยวด 

 ๗๔ นายสามารถ  บุตรสะสม 

 ๗๕ นายสามารถ  เลาหประเสริฐ 

 ๗๖ นายสายันต  ตันยา 
 ๗๗ นายสุเทพ  ต้ังจิตตพิสุทธิ์ 
 ๗๘ นายสุเทพ  เหลาทอง 

 ๗๙ นายสุรพัฒน  เลาหวณิช 

 ๘๐ นายสุรศักดิ์  โสภณจิตร 

 ๘๑ นายสุรสิทธิ์  ชางภา 
 ๘๒ นายสุวัฒน  มัตราช 

 ๘๓ นายเสถียร  จํานงกุล 

 ๘๔ นายอดิศร  ชาติสุภาพ 

 ๘๕ นายอรรถพล  แสนพันทา 
 ๘๖ นายอาคม  ทองจินดา 

 ๘๗ นายอาแว  แม 

 ๘๘ นายเอกพจน  ระงบัพิศม 
 ๘๙ นางสาวกุลภา  พลรัตน 
 ๙๐ นางจิราภรณ  จินดาสงวน 

 ๙๑ นางสาวจุฬาพร  ศรีหนา 
 ๙๒ นางนงนุช  สรอยคํา 
 ๙๓ นางบัวเรียม  สวัสดิทัต 

 ๙๔ นางสาวบุญศรี  ทองผองสวัสดิ์ 
 ๙๕ นางสาวประเทืองทิพย  เสือเอก 

 ๙๖ นางประภัสสร  อนันต 
 ๙๗ นางสาวพนม  ใสยจิตร 
 ๙๘ นางสาวพัชนี  ขนิษฐวงศ 
 ๙๙ นางภาวศุทธิ์  จันทรกระจาง 

 ๑๐๐ นางรัชนีกร  วิทูรพงศ 
 ๑๐๑ นางสากล  อภินาคพงศ 
 ๑๐๒ นางสาวสุขุมาภรณ  แสงสวาง 

 ๑๐๓ นางสาวสุนีย  ตรีมณี 
 ๑๐๔ นางอรไท  สุรฤทธิพงศ 
 ๑๐๕ นางสาวอัมพา  รอดระรัง 

 ๑๐๖ นางอิงอร  สมวงษอินทร 
ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๐  ราย) 

 ๑ นายการุณย  ทิมพิทักษ 
 ๒ นายแกว  ผานชมภู 
 ๓ นายจงรักษ  ศรีวิลัย 

 ๔ นายจักรีชัย  วงศสารศรี 
 ๕ นายชยวัฒน  กลิ่นลอย 

 ๖ นายชาญณรงค  จัดนอก 

 ๗ นายชํานาญ  บุญมี 
 ๘ นายตรงจิตร  แสงมณี 
 ๙ นายถาวร  นกทวี 
 ๑๐ นายทวี  สุภาชัย 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑ นายธรณินทร  เฉิดเจิม 

 ๑๒ นายนิพน  รัตนนุพงค 
 ๑๓ นายบุญรักษ  บุตรละคร 

 ๑๔ นายบุญเลิศ  สาคร 

 ๑๕ นายบุญศักดิ์  เกลียวกมลทัต 

 ๑๖ นายปริวัฒน  มงคุณ 

 ๑๗ นายพงศสรณ  ขวัญกลาง 

 ๑๘ นายพัฒนพงศ  อทิตยกุล 

 ๑๙ นายพิเศษ  แสดกระโทก 

 ๒๐ นายพีระยศ  แรทอง 

 ๒๑ นายวงคทอง  วงคภาคํา 
 ๒๒ นายวศิลป  พงษพัฒน 
 ๒๓ นายศิรินทร  จุฑาทิพยชาติกุล 

 ๒๔ นายสนอง  เหมรา 
 ๒๕ นายสมเกียรติ  ปทุมชาติ 
 ๒๖ นายสมพงษ  ผิงสวยคํา 
 ๒๗ นายสมพงษ  พันธดี 
 ๒๘ นายสมพงษ  ศรีวงษ 
 ๒๙ นายสาโรจน  เดชะพันธ 
 ๓๐ นายสุนทร  นาดี 
 ๓๑ นายสุนันท  กลางถิ่น 

 ๓๒ นายสุรัตน  อุรัมภรณ 
 ๓๓ นายแหลมทอง  ศรีพนามนอย 

 ๓๔ นายอนุกิจ  เครือมังกร 

 ๓๕ นายอภิชาติ  ชาติเชื้อ 

 ๓๖ นายอับดุลย  ภักดี 

 ๓๗ นายอาจอง  ออนหวาน 

 ๓๘ นางกาญจนา  พัฒนเมธาวี 
 ๓๙ นางสาวจริณธร  จินา 
 ๔๐ นางจรุณี  อินทรชวย 

 ๔๑ นางฉลอง  ทองบุตร 

 ๔๒ นางเฉลา  พิทักษสินสุข 

 ๔๓ นางชูศรี  สุดบานเสื่อ 

 ๔๔ นางสาวฐาปนี  สมเวช 

 ๔๕ นางณัฐธิดา  จุลนันโท 

 ๔๖ นางนภาพร  นาคะปกษิณ 

 ๔๗ นางนริสา  สุทนต 
 ๔๘ นางนฤชล  ยอดโพธิ์ 
 ๔๙ นางสาวนัสรินทร  ตาชมภู 
 ๕๐ นางสาวนารีวัลย  จันทรสมมิตร 

 ๕๑ นางนิภาพร  รัชอินทร 
 ๕๒ นางนิรมล  แกวสะแสน 

 ๕๓ นางนุกูล  สรรพคุณ 

 ๕๔ นางเบญจมาศ  บุญชู 
 ๕๕ นางเบญจวรรณ  ทองสุข 

 ๕๖ นางภัสนันท  พิมพสระเกษ 

 ๕๗ นางระเบียบ  ใสแกว 

 ๕๘ นางสาวรัชกาญจน  วังกาวรรณ 
 ๕๙ นางสาวรัชชา  รักหาญ 

 ๖๐ นางรัตติยาภรณ  โคตะ 

 ๖๑ นางสาวลักขณา  นิภาวงศ 
 ๖๒ นางวันเพ็ญ  เอกชน 



 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๓ นางศิริพร  คงชาตรี 
 ๖๔ นางสาวศิริวรรณ  สันคม 

 ๖๕ นางสดุดี  พงษเพียจันทร 
 ๖๖ นางสถิตภรณ  วชิรเมธี 
 ๖๗ นางสมใจหมาย  คะหะวงศ 
 ๖๘ นางสาวสิวิพรรณ  อดทน 

 ๖๙ นางสาวสุชญา  แซฉั่ว 

 ๗๐ นางสุณี  มณฑา 
 ๗๑ นางสุดารัตน  นิลชะเอม 

 ๗๒ นางสุดารัตน  ภูเกาะ 

 ๗๓ นางสาวสุทธาทิพย  แกวแหวน 

 ๗๔ นางสุนันท  บุญญาวัฒน 
 ๗๕ นางสาวสุภาวดี  วงษรัตนะ 

 ๗๖ นางสุรีรัตน  แดงดี 
 ๗๗ นางสาวเสาวรส  เทพสุวรรณ 
 ๗๘ นางอรพัน  หลาแหลง 

 ๗๙ นางอรัญญา  ถิระจํานงค 
 ๘๐ นางอุไรวรรณ  ดวงแกว 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๘  ราย) 
 ๑ นายกฤษฎา  แกวบุดดา 
 ๒ นายกสิชล  ชวงโชติ 
 ๓ นายกิตติศักดิ์  วายุนิจ 

 ๔ นายกิติพงษ  สอดศรี 
 ๕ นายกุลภัทร  โพธิกนิษฐ 

 ๖ นายคณิต  ชาระ 

 ๗ นายจักรวุฒิ  ออนแกว 

 ๘ นายจารุทธิ์  สําลี 
 ๙ นายจีระวัฒน  ภักดีรมเย็น 

 ๑๐ นายชัยเชษฐ  ธงสิบเอ็ด 

 ๑๑ นายชัยวุฒิ  ถูไกรวงษ 
 ๑๒ นายชาญชัย  ไชยวงศ 
 ๑๓ นายชินกฤต  บุญมาก 

 ๑๔ นายณัฏฐพัชร  บุญมีเกษมสันต 
 ๑๕ นายแดนชัย  นุใหม 
 ๑๖ นายทวี  ดําเม็ง 

 ๑๗ นายทวีป  แสนจําลา 
 ๑๘ นายเทวัณ  สรอยสุมาลี 
 ๑๙ นายธงชัย  สาลี 
 ๒๐ นายธนดล  สุขคงเจริญ 

 ๒๑ นายธนพัฒน  รูปงาม 

 ๒๒ นายธนวนต  วงศสวัสดิ์ 
 ๒๓ นายธนาวุธ  บุญยัง 

 ๒๔ นายธนิตพงษ  แสงงาม 

 ๒๕ นายธีเชษฐ  แกวมณี 
 ๒๖ นายธีรบูลย  คงชื่นจิตร 
 ๒๗ นายนิคม  ดอกสลิด 

 ๒๘ นายบุญเกียรติ  ไพชํานาญ 

 ๒๙ นายบุญตรี  ยุบรัมย 
 ๓๐ นายประชา  คงโอ 

 ๓๑ นายปรีชา  อันชาํนาญ 

 ๓๒ นายไพรินทร  เจือทอง 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๓ นายวรพล  รุงสิทธิมงคล 

 ๓๔ นายวีระพันธ  เหมือนแท 
 ๓๕ นายวุฒิชัย  จันทรจารุโรจน 
 ๓๖ นายวุฒิพันธุ  เนตรวิชัย 

 ๓๗ นายศิวัชร  พึขุนทด 

 ๓๘ นายสิทธิชัย  จันทรเสนห 
 ๓๙ นายสุจินต  ปรีชาเลิศศิริ 
 ๔๐ นายสุธี  เสตะพยัคฆ 
 ๔๑ นายสุพจน  สังคะ 

 ๔๒ นายสุพจน  หนูปทยา 
 ๔๓ นายสุรเวช  มูลสาร 

 ๔๔ นายอรรถพร  จันทรสุวรรณ 

 ๔๕ นายอรัญ  ชมภูพันธ 
 ๔๖ นางสาวกมลวรรณ  เนื่องชมภู 
 ๔๗ นางกัญญาลักษณ  สุขเกษม 

 ๔๘ นางจรีรัตน  สวนอินทร 
 ๔๙ นางสาวจุธาทิพย  จันศรี 
 ๕๐ นางสาวเจะมัซนะห  มามะ 

 ๕๑ นางชฎาพร  อิ่มนพรัตน 
 ๕๒ นางชณัฐตา  พัฒนกิตติชัย 

 ๕๓ นางสาวญาณิศา  รัชดาภรณวานิช 

 ๕๔ นางสาวทับทอง  บุญเติม 

 ๕๕ นางสาวนงนุช  บูรณวิทย 

 ๕๖ นางสาวเนาวรัตน  อรุณแสงเงิน 

 ๕๗ นางบงกชกร  ธนะสีลังกูร 

 ๕๘ นางพเยาว  รักสนอง 

 ๕๙ นางสาวพรกมล  เจริญบุญ 

 ๖๐ นางสาวภวนา  ทองทิพย 
 ๖๑ นางสาวภาสินี  สิริมานะโชติกุล 

 ๖๒ นางสาวภิรมภรณ  เถื่อนถ้ําแกว 

 ๖๓ นางสาวรุงรัตน  ไสยสมบัติ 

 ๖๔ นางสาววรุณี  มุริกา 
 ๖๕ นางสาววัชรี  หนูสังข 
 ๖๖ นางสาววิภาวดี  ทาจีน 

 ๖๗ นางศศิธร  จารุพงศกร 

 ๖๘ นางสาวศิริวรรณ  เรืองฤทธิ์ 
 ๖๙ นางสาวสายสงวน  ดอนสมจิตร 

 ๗๐ นางสิริพร  เจริญสุข 

 ๗๑ นางสุดา  มหาสิงห 
 ๗๒ นางสุภาพ  นิโครธางกูร 

 ๗๓ นางสาวสุมาลี  จําเริญ 

 ๗๔ นางอมรรัตน  อรรถพินิต 

 ๗๕ นางอรวรรณ  กีนะพันธ 
 ๗๖ นางสาวออมฤทัย  ทอกี่ 
 ๗๗ นางอิงอร  จันพวง 

 ๗๘ นางอุทัยวรรณ  บรรจงจิตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางสาวอรญัญา  มากจุย 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายกองศักดิ์  บุดดาวงศ 
 ๒ นายเอกรินทร  วัฒนพลาชัยกูร 

 ๓ นางรุงอรุณ  เกตุศรีสังข 

กรมพัฒนาที่ดิน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๐  ราย) 
 ๑ นายกอเกียรติ  จันทรพ่ึงสุข 

 ๒ นายจักรพรรดิ  หมื่นพล 

 ๓ นายจํารูญ  หนูโท 

 ๔ นายชวลิต  หนูจีน 

 ๕ นายชัยฤกษ  อุทาประเสริฐ 

 ๖ นายณรงค  ทองคํากูล 

 ๗ นายทรงวิทย  ลิ่มจุฬารัตน 
 ๘ นายนิกร  ภานุรัตน 
 ๙ นายนุกูล  แสงทอง 

 ๑๐ นายประศาสน  สุทธารักษ 
 ๑๑ นายประสิทธิ์  ตันประภาส 

 ๑๒ นายพรชัย  ฉิมมี 
 ๑๓ นายภิญโญ  สุวรรณชนะ 

 ๑๔ นายรังสฤษดิ์  บุญสิน 

 ๑๕ นายวัฒนะ  ทรงไตร 

 ๑๖ นายวิชิต  ขันธแกว 

 ๑๗ นายศักดา  สุขวิบูลย 
 ๑๘ นายสมปอง  นิลพันธ 
 ๑๙ นายสมศักดิ์  แจงเพียร 

 ๒๐ นายสามารถ  เสถยีรทิพย 

 ๒๑ นายสิทธิชัย  โคตรมา 
 ๒๒ นายสุทธิพงศ  ชมชื่น 

 ๒๓ นายสุภาพ  เทียมทอง 

 ๒๔ นายสุรพงษ  อภิรมยานนท 
 ๒๕ นายสุรินทร  ไวยเจริญ 

 ๒๖ นายเสรี  ถนอมสุข 

 ๒๗ นายอุทิศ  เตจะใจ 

 ๒๘ นางสาวกัลยาณี  นิโครธานนท 
 ๒๙ นางเจตณี  บัวเผียน 

 ๓๐ นางดวงใจ  สายสังข 
 ๓๑ นางสาวนงนภัส  ประสิทธิ์วัฒนชัย 

 ๓๒ นางสาวเบญจพร  ชาครานนท 
 ๓๓ นางสาวพรกมล  ทรรพมัทย 
 ๓๔ นางสาวพรรณพิศ  บวงนาวา 
 ๓๕ นางมีนา  นาควิลัย 

 ๓๖ นางรังษิยา  พุทธสุวรรณ 

 ๓๗ นางสมศรี  บุญแกว 

 ๓๘ นางสาวสิรินธร  จางวิบูลย 
 ๓๙ นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 

 ๔๐ นางอัญฑิการ  ศรีสวัสดิ์ 


