
 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕ นายวุฒิชัย  วงษจันทร 
 ๑๖ นายสรเมษ  ชโลวัฒนะ 
 ๑๗ นายสุชาติ  เดชแดง 
 ๑๘ นายสุธีร  ศรีเพชร 
 ๑๙ นายเสนห  รัตนสําเนียง 
 ๒๐ นายอดิเรก  เอกเพชร 
 ๒๑ นายอวิรุธ  เชือ้ผูดี 
 ๒๒ นายอํานาจ  คลองแคลว 
 ๒๓ นายอุเทน  บุญดํา 

 ๒๔ นายเอกราช  รุงรังษี 
 ๒๕ นางสาวกรรณิการ  ธรรมเพชร 
 ๒๖ นางขจรพรรณ  แกวเขียว 
 ๒๗ นางสาวจีรวรรณ  สมเลข 
 ๒๘ นางจุฑามาศ  ชัยนนท 
 ๒๙ นางสาวทิมาพร  พันเรือง 
 ๓๐ นางสาววรรณไล  ภูแยม 
 ๓๑ นางสาวหรรษา  ชิตกุล 

กรมปศุสัตว 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔๔  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  ขนชัยภูมิ 
 ๒ นายกิตติศักดิ์  มะรินทร 
 ๓ นายไกรแกว  คําดี 
 ๔ นายขวัญพงษ  กุบแกว 
 ๕ นายคําพอง  เคางิ้ว 
 ๖ นายจตุพร  อินทแพทย 
 ๗ นายจรูญรัตน  แจงจรัส 
 ๘ นายจักรภพ  จันทรสะอาด 
 ๙ นายจิรพัฒน  ชมภูพรรณ 
 ๑๐ นายเจษฎา  ศรีพันดอน 
 ๑๑ นายชรินทร  พัวพัฒนกูล 
 ๑๒ นายชัยณรงค  รัตนนาวินกุล 
 ๑๓ นายชาคริต  เอี่ยมจันทร 
 ๑๔ นายชาญ  เล็กวัฒนะ 
 ๑๕ นายชาลี  ธาราวัชรศาสตร 

 ๑๖ นายชุมพล  บุญรอด 
 ๑๗ นายไชยพฤติ  อิ่มทรัพย 
 ๑๘ นายไชยา  หาญชนะ 
 ๑๙ นายณรงค  เลีย้งเจริญ 
 ๒๐ นายณัฐพงศ  ศุภลักษณ 
 ๒๑ นายดุลยสิทธิ์  นิยาแม 
 ๒๒ นายถาวร  พอคา 
 ๒๓ นายทรงสิทธิ์  บูบาง 
 ๒๔ นายทวีศิลป  จีนดวง 
 ๒๕ นายทวีสิฏฐ  บุญญาภิบาล 
 ๒๖ นายทศพล  ยศปญญา 
 ๒๗ นายทองสุข  บุราณรักษ 
 ๒๘ นายทินกร  อินทรคุปต 
 ๒๙ นายเทวิน  แสวงสิน 
 ๓๐ นายไทยบุญ  จงจิตสถิตมั่น 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๑ นายธนฉัตร  บุญภักดี 

 ๓๒ นายธนโชค  พงษชวลิต 

 ๓๓ นายนพดล  หลาแหลง 

 ๓๔ นายนรชัย  สหวิศิษฏ 

 ๓๕ นายนาวา  อักษร 

 ๓๖ นายบรรพต  บุญพิทักษ 

 ๓๗ นายบัญชา  สจัจาพันธ 

 ๓๘ นายบุญชวย  ชาวนา 

 ๓๙ นายบุญธรรม  เนาวสูงเนิน 

 ๔๐ นายบุญรอด  พัฒนไพศาล 

 ๔๑ นายบุญฤทธิ์  ทองสม 

 ๔๒ นายบุญสง  มาออน 

 ๔๓ นายประกฤต  พวงลูกอิน 

 ๔๔ นายประจวบ  อรุณ 

 ๔๕ นายประทีป  แชมชอย 

 ๔๖ นายประยงค  กอมณี 

 ๔๗ นายประยุทธ  ไขมีเพชร 

 ๔๘ นายประยูร  ครองยุติ 

 ๔๙ นายประเวศ  สีปานแกว 

 ๕๐ วาที่พันตรี  ประสพโชค  แกวมีศรี 

 ๕๑ นายประสิทธิ์  ทองกรณ 

 ๕๒ นายผดุงศักดิ์  แดงดอมยุทธ 

 ๕๓ นายเผาพันธ  ปราณีบุตร 

 ๕๔ นายไผท  รักวิชา 

 ๕๕ นายพงศภรณ  บุญชิต 

 ๕๖ นายพงษศักดิ์  วีระพงษ 

 ๕๗ นายพยับ  บุญปลูก 

 ๕๘ นายพรชัย  บุญรุง 

 ๕๙ นายพิเชษฐ  นิยมไทย 

 ๖๐ นายพิพรรธพงศ  พูดเพราะ 

 ๖๑ นายพุทธิภณ  ศุภกิจวิวัฒนกุล 

 ๖๒ นายเพนิน  บุญยืน 

 ๖๓ นายไพโรจน  สนิทไชย 

 ๖๔ นายไพศาล  พัฒนเดชกุล 

 ๖๕ นายมานิจ  จิตรมาศ 

 ๖๖ นายยรรยง  ภูจอมจิต 

 ๖๗ นายยุทธนา  กลุมเหรียญทอง 

 ๖๘ นายเยี่ยม  คงสวัสดิ์ 

 ๖๙ นายระพิณ  วิเชียรเพริศ 

 ๗๐ นายรักไทย  งามภกัดิ์ 

 ๗๑ นายราเชนทร  ตระกูลสุข 

 ๗๒ นายลือชัย  ปาลือชา 

 ๗๓ นายวงศอนันต  ณรงควาณิชการ 

 ๗๔ นายวรภพ  บุญประดิษฐ 

 ๗๕ นายวรศักดิ์  เนตวงษ 

 ๗๖ นายวราวุธ  โภคาพาณิชย 

 ๗๗ นายวันชัย  ถวิลไพร 

 ๗๘ นายวิทยา  ขจีรัมย 

 ๗๙ นายวิทยา  สุจิรวรกุล 

 ๘๐ นายวนิัย  จะแรบรัมย 

 ๘๑ นายวิโรจน  วาสนา 

 ๘๒ นายศักดา  กล่ําอุไร 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๓ นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์ 

 ๘๔ นายศุภกิจ  พลอุทัย 

 ๘๕ นายสมจิตร  โพธิยา 

 ๘๖ นายสมชาย  บริสุทธิ์สุวรรณ 

 ๘๗ นายสมชาย  เลี้ยงใจ 

 ๘๘ นายสมพจน  เปาปราโมทย 

 ๘๙ นายสมพล  ไวปญญา 

 ๙๐ นายสมเพชร  ตุยคําภีร 

 ๙๑ นายสรรเสรญิ  เจริญตะคุ 

 ๙๒ นายสหวัชร  อึ้งวนิชบรรณ 

 ๙๓ นายสัญญา  อนิทรศร 

 ๙๔ นายสันติ  กุลวสุ 

 ๙๕ นายสิทธิชัย  ผลเรือง 

 ๙๖ นายสิทธิโชค  เอกผักนาก 

 ๙๗ นายสุชาติ  อดุรทรัพย 

 ๙๘ นายสุพรชัย  ฟารี 

 ๙๙ นายสุรชัย  สนี้ําคํา 

 ๑๐๐ นายสุรเดช  สมิเปรม 

 ๑๐๑ นายสุรพล  เพ็ญศศิธร 

 ๑๐๒ นายสุรวุฒิ  สินสืบผล 

 ๑๐๓ นายสุรัตน  สมสถิตกุล 

 ๑๐๔ นายสุริยะ  กาวงษกลาง 

 ๑๐๕ นายไสว  นามคุณ 

 ๑๐๖ นายอดุลย  ศรีบุรี 

 ๑๐๗ นายอธิคม  สามิบัติ 

 ๑๐๘ นายอนันต  สุขลิ้ม 

 ๑๐๙ นายอนุชา  ศิริจันทร 

 ๑๑๐ นายอนุรักษ  อรามเรอืง 

 ๑๑๑ นายอภิชาติ  สุวรรณชัยรบ 

 ๑๑๒ นายอรรถชา  ณ  เชียงใหม 

 ๑๑๓ นายอรรถพนธ  บุญตานนท 

 ๑๑๔ นายอัครฤทธิ์  กาญจนเสน 

 ๑๑๕ นายอาคม  วันเพ็ญ 

 ๑๑๖ นายอานุภาพ  เส็งสาย 

 ๑๑๗ นายอารักษ  ประภากร 

 ๑๑๘ นายอารีย  เกตุสุวรรณวงศ 

 ๑๑๙ นายอาแว  ฮารีแมเราะ 

 ๑๒๐ นายอํานวย  ปานเผาะ 

 ๑๒๑ นายอุกฤษฎ  ประเสริฐผล 

 ๑๒๒ นายอุดม  สอนกิจมั่น 

 ๑๒๓ นายเอก  วิทูรพงศ 

 ๑๒๔ นางกานดา  ทองสม 

 ๑๒๕ นางจตุพร  วุฒิสาร 

 ๑๒๖ นางฉันทนี  บูรณะไทย 

 ๑๒๗ นางสาวนพเกา  กะตากูล 

 ๑๒๘ นางสาวนพวรรณ  บัวมีธูป 

 ๑๒๙ นางนราพร  เกิดวัดเกาะ 

 ๑๓๐ นางนิตยา  รักศรี 

 ๑๓๑ นางสาวนิตยา  วงควงค 

 ๑๓๒ นางนิยดา  พันธสวัสดิ์ 

 ๑๓๓ นางพรทิพย  พรมเมือง 

 ๑๓๔ นางพัฒนี  สุนามะ 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๕ นางเพชรรัตน  ศักดินันท 

 ๑๓๖ นางเพ็ญทิพย  จันทรเจริญ 

 ๑๓๗ นางมนทกานติ์  วงศภากร 

 ๑๓๘ นางสาวเยาวนิตย  บุรีรักษา 

 ๑๓๙ นางสาวรุจีรัตน  วรสิงห 

 ๑๔๐ นางสาวเรขา  คณิตพันธ 

 ๑๔๑ นางลักษณกนก  สินธุประสพชัย 

 ๑๔๒ นางสาวสหัทยา  ทรัพยรอด 

 ๑๔๓ นางสาวสุจินดา  ศรีศุภอักษร 

 ๑๔๔ นางสาวอภิญญา  ปวีณอภิชาต 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒๙  ราย) 

 ๑ นายกมล  ฉวีวรรณ 

 ๒ นายกิตติ  วิรัตนอุดมสิน 

 ๓ นายกิตติชัย  อุนจิต 

 ๔ นายกิตติศักดิ์  แสงสกุล 

 ๕ นายคฑาวุธ  ทะหลา 

 ๖ นายจรูญศักดิ์  อุตรพงศ 

 ๗ นายจํารัส  ใจลังกา 

 ๘ นายจิตศักดิ์  เมืองเขียว 

 ๙ นายเจริญ  จิระชีวะนันท 

 ๑๐ นายชัยยุทธ  แยมโพธิ์ 

 ๑๑ นายชา  ปฐมกุลวงศ 

 ๑๒ นายชํานาญ  ดงปาลี 

 ๑๓ นายชุมพล  คงทน 

 ๑๔ นายชูศักดิ์  ชัยชวย 

 ๑๕ นายณรงค  เพชรล้ํา 

 ๑๖ นายณรงค  ธาราศรี 

 ๑๗ นายณรงค  มวงไหมทอง 

 ๑๘ นายณรงค  วีรารักษ 

 ๑๙ นายณรงค  เบญจกุล 

 ๒๐ นายณรงคกร  เกษมสุข 

 ๒๑ นายดิลก  อวนพรมมา 

 ๒๒ นายตระการศักดิ์  แพไธสง 

 ๒๓ นายทรงธรรม  สุขประสงค 

 ๒๔ นายทรงพล  บุญธรรม 

 ๒๕ นายทินรัตน  ศรีสุวรรณ 

 ๒๖ นายธวัชชัย  ไทรงาม 

 ๒๗ นายธีรพรรณ  ภูมิภมร 

 ๒๘ นายนฤชา  แกวอุดมวัชระ 

 ๒๙ นายบุญทรัพย  สูงโคตร 

 ๓๐ นายประกิต  บุญพรประเสริฐ 

 ๓๑ นายประสิทธิ์  วานิชสวัสดิ์วิชัย 

 ๓๒ นายประหยัด  เขงคา 

 ๓๓ นายปราโมทย  นวลวิจิตร 

 ๓๔ นายปรีชา  จันทรณิธานศรี 

 ๓๕ นายปรีชา  ลิมปกาญจนวัฒน 

 ๓๖ นายปญญา  แดงสีพลอย 

 ๓๗ นายปยวิทย  ธรรมบุตร 

 ๓๘ นายพงษพันธ  ธรรมมา 

 ๓๙ นายพจน  สิชฌนุกฤษฎ 

 ๔๐ นายพนม  สขุราษฎร 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๑ นายพรชัย  พงษพะกิจ 

 ๔๒ นายพรภิรมย  ฟุงตระกูล 

 ๔๓ นายพลภักดี  นิตยนอยสืบ 

 ๔๔ นายพิชิต  ชูเสน 

 ๔๕ นายพิเชษฐ  กุมภาว 

 ๔๖ นายพืชผล  นอยนาฝาย 

 ๔๗ นายไพฑูรย  บุญยะนันท 

 ๔๘ นายไพโรจน  จ้ิวบุญสราง 

 ๔๙ นายภิรมย  บัวแกว 

 ๕๐ นายภูร ี วีระสมิทธ 

 ๕๑ นายมานะ  นิลประภา 

 ๕๒ นายมานิต  กิตตินานนท 

 ๕๓ นายมารุต  เชยีงเถียร 

 ๕๔ นายยอดรัก  โมราถบ 

 ๕๕ นายรุงโรจน  เปยมรุงเรือง 

 ๕๖ นายฤทธิ์ลือชัย  ปูสูงเนิน 

 ๕๗ นายเลิศรัตนชัย  ผุยคําสิงห 

 ๕๘ นายวชิระ  เสอืบัว 

 ๕๙ นายวรวฒิุ  วิเศษโส 

 ๖๐ นายวสันต  ฤาชา 

 ๖๑ นายวัฒนา  เหลาทอง 

 ๖๒ นายวันชัย  ออสุข 

 ๖๓ นายวิถีปราชญ  พนาจันทร 

 ๖๔ นายวิทยา  ปญญาโกษา 

 ๖๕ นายวิรัลพัชร  อวิรุทธพาณิชย 

 ๖๖ นายวิสุทธิ์  หาญญา 

 ๖๗ นายวีระพงษ  อุดรไสว 

 ๖๘ นายวีระพงษ  นครวงศ 

 ๖๙ นายศักดา  ประจักษบุญเจษฎา 

 ๗๐ นายศักดิ์ชาย  ชาชุมวงศ 

 ๗๑ นายศักดิ์ชัย  พนิตจิตบุญ 

 ๗๒ นายศิริเดช  คงสุบรรณ 

 ๗๓ นายศิริพงษ  พลศิริ 

 ๗๔ นายศุภวัฒน  ศรีเชษฐา 

 ๗๕ นายสมชาย  มีสัจจานนท 

 ๗๖ นายสมชาย  พันสี 

 ๗๗ นายสมพงศ  ทองเกื้อ 

 ๗๘ นายสมพงษ  ศุภฐิติพงศ 

 ๗๙ นายสมพร  เองฉวน 

 ๘๐ นายสมศักดิ์  นวลสม 

 ๘๑ นายสมัย  ศรีผาวงศ 

 ๘๒ นายสรายุทธ  วรรณสูตร 

 ๘๓ นายสราวุธ  ชอบขาย 

 ๘๔ นายสามารถ  ประสิทธิ์ผล 

 ๘๕ นายสายฝน  คําผอง 

 ๘๖ นายสาโรช  จันทรลาด 

 ๘๗ นายสุเทพ  สุขผล 

 ๘๘ พันจาอากาศเอก  สุพจน  จุลหนองใหญ 

 ๘๙ นายสุรชัย  หอยมาลา 

 ๙๐ นายสุรยุทธ  ทรงสุหมัด 

 ๙๑ นายสุรวุฒิ  จันทรชู 

 ๙๒ นายสุวิทย  หมวดสิงห 



 หนา   ๖๓ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๓ นายเสงี่ยม  ธารีจิตร 

 ๙๔ นายอนุรักษ  ตระการรังสี 

 ๙๕ นายอับดุลตอเละ  หะเดวา 

 ๙๖ นายอุทัย  มีศิริพันธุ 

 ๙๗ นายไอศูรย  นิยมพลานึก 

 ๙๘ นางกมลทิพย  ดําคงเพชร 

 ๙๙ นางกมลลดา  นิยมทรัพย 

 ๑๐๐ นางเกศยา  ศรีอําไพ 

 ๑๐๑ นางเกศรินทร  มนธาตุผลิน 

 ๑๐๒ นางจตุพร  พงษเพ็ง 

 ๑๐๓ นางจรัสศรี  ตระกูลสุข 

 ๑๐๔ นางสาวจิตสุคน  สุวรรณชาตรี 

 ๑๐๕ นางนราพร  นาเอก 

 ๑๐๖ นางสาวนารถตยา  ชมนารถ 

 ๑๐๗ นางสาวประทุม  มะลิเครือ 

 ๑๐๘ นางสาวพจณา  สากระแสร 

 ๑๐๙ นางสาวพิไล  กวิศราศัย 

 ๑๑๐ นางสาวรติกร  สิทธิสิน 

 ๑๑๑ นางสาวระวิวรรณ  วิเชียรทอง 

 ๑๑๒ นางรัตนา  วุนซิ้ว 

 ๑๑๓ นางรําไพร  นามสีลี 

 ๑๑๔ นางสาววรทัย  รอดเรือง 

 ๑๑๕ นางวรางคณา  โตรส 

 ๑๑๖ นางวโรชา  จําปารัตน 

 ๑๑๗ นางสาววาณี  ศิลประสาทเอก 

 ๑๑๘ นางสาวศยามล  พวงขจร 

 ๑๑๙ นางศศิพร  ชอลําไย 

 ๑๒๐ นางสาวศิริวรรณ  มวงทอง 

 ๑๒๑ นางสาวสายใจ  ชื่นสุข 

 ๑๒๒ นางสุดา  จันทาสี 

 ๑๒๓ นางสาวสุธิดา  ออนสองชัน้ 

 ๑๒๔ นางสาวสุนีย  คณาพิพัฒน 

 ๑๒๕ นางสุภานันท  บุญญกาญจน 

 ๑๒๖ นางสุวรรณี  กาญจนภูสิต 

 ๑๒๗ นางสาวสุวรรณี  ตันรัตนวงศ 

 ๑๒๘ นางสาวอมรรัตน  วรรณโชติ 

 ๑๒๙ นางอารีรัตน  สุดโต 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔๕  ราย) 

 ๑ นายกอเกียรติ  มวงไทย 

 ๒ นายกังวาน  จึงธีรพานิช 

 ๓ นายกันตพัฒน  ลั่นซาย 

 ๔ นายกําชัย  หมายจันทร 

 ๕ นายกําธร  ศิลปนรเศรษฐ 

 ๖ นายกิตติศักดิ์  จันมา 

 ๗ นายเกรียงไกร  ไชยคํา 

 ๘ นายโกศล  สมมะลวน 

 ๙ นายขบวน  อินทรักษ 

 ๑๐ นายคณิต  ศรีทะจักร 

 ๑๑ นายคําใหม  สุขรักษา 

 ๑๒ นายจํานงค  จังอินทร 
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 ๑๓ นายเจษฎา  จุลไกวัลสุจริต 

 ๑๔ นายเฉลียว  สวัสดี 

 ๑๕ นายชัยนาท  แสนยศ 

 ๑๖ นายชัยวัฒน  รักอิสสระ 

 ๑๗ นายชัยวัฒน  วัชรนาถ 

 ๑๘ นายชาคริส  พวงวงศ 

 ๑๙ นายชุมพล  นาครินทร 

 ๒๐ นายณรงค  โคตะ 

 ๒๑ นายณรงค  รัตนตรัยวงศ 

 ๒๒ นายณัฐชัย  อทิตยกุล 

 ๒๓ นายเดนพันธุ  พันธุเลง 

 ๒๔ นายไตรเทพ  ณรงคอินทร 

 ๒๕ นายทนงศักดิ์  สิงหรา 

 ๒๖ นายทศพล  พิทักษวัฒนานนท 

 ๒๗ นายทองหลอ  สีหะตา 

 ๒๘ นายธรรมนาถ  ชัยฤทธิ ์

 ๒๙ นายธรรมศักดิ์  พรวศินสรรค 

 ๓๐ นายธวัชชัย  พละศักดิ์ 

 ๓๑ นายธีระศักดิ์  ดําทองสุก 

 ๓๒ วาที่รอยตรี  นฤชา  เกี๋ยวคาํ 

 ๓๓ นายนฤพนธ  โตสวัสดิ์ 

 ๓๔ นายนิพันธ  รงคะกุลพิพัฒน 

 ๓๕ นายบุญชอบ  ชัยบัง 

 ๓๖ นายบุญณรงค  สุภาพ 

 ๓๗ นายบุญสงค  เรืองแกว 

 ๓๘ นายประกอบ  สุวนราวัฒน 

 ๓๙ นายประจวบ  เสนาธรรม 

 ๔๐ นายปริญญา  ยศกรณ 

 ๔๑ นายปรีดา  เนียมรอด 

 ๔๒ นายพยุงศักดิ์  ทองแกว 

 ๔๓ นายพิงพันธ  เจริญสุระสถล 

 ๔๔ นายพิชิตดวง  เจิมปลั่ง 

 ๔๕ นายพิเชฎฐ  มหาแสน 

 ๔๖ นายพินิจ  รอยศรี 

 ๔๗ นายไพบูลย  ภูแขงหมอก 

 ๔๘ นายไพรัช  รุงอุทัย 

 ๔๙ นายมงคล  สนมะเริง 

 ๕๐ นายมนตรี  กีตา 

 ๕๑ นายมนูญ  ทิพยบุญ 

 ๕๒ นายมาโนชญ  บุญรอด 

 ๕๓ นายมุทิตะ  ชลามาตย 

 ๕๔ นายยิ่งยศ  อุบลศักดิ์ 

 ๕๕ นายยุทธนา  จาแสนชื่น 

 ๕๖ นายยุทธนา  ชุมโคตร 

 ๕๗ นายรัตนะ  ชวยเกิด 

 ๕๘ นายลุย  สุริอาจ 

 ๕๙ นายวชิรพล  ศุกรภาค 

 ๖๐ นายวรกร  มีปาน 

 ๖๑ นายวรธน  ซอนกลิ่น 

 ๖๒ นายวรา  วรงค 

 ๖๓ นายวิทวัส  ชาลี 

 ๖๔ นายวิโรจน  ประสงค 
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 ๖๕ นายวิวัฒน  นนทะสร 

 ๖๖ นายวิศรุต  จิระสุทัศน 

 ๖๗ นายวีรชาย  ปูสูงเนิน 

 ๖๘ นายวีรพจน  คงชวย 

 ๖๙ นายวีระศักดิ์  วิรัตนเสรีกุล 

 ๗๐ นายศรณพจน  ตาสี 

 ๗๑ นายศรัณวัชร  บุญเกิด 

 ๗๒ นายศรายุทธ  ธานีวัฒน 

 ๗๓ นายศรุต  วงษขันธ 

 ๗๔ นายศักดิ์ชัย  มวงศรี 

 ๗๕ นายศิษฏ  เปรมัษเฐียร 

 ๗๖ นายศุภชัย  ประกอบดี 

 ๗๗ นายสนั่น  ศรีวิเศษ 

 ๗๘ นายสมพร  กาญจนวนิชกุล 

 ๗๙ นายสมพล  พุมพูล 

 ๘๐ นายสมรรถ  ดําเนตร 

 ๘๑ นายสมศักดิ์  ธรรมบุตร 

 ๘๒ นายสรายุทธ  ไทยเกื้อ 

 ๘๓ นายสุชล  ไชยศิริ 

 ๘๔ นายสุชาติ  สวุรรณศรี 

 ๘๕ นายสุพจน  พวงศรี 

 ๘๖ นายสุภาพ  บุศยาจารย 

 ๘๗ นายสุเมธ  ปญญาทิพย 

 ๘๘ นายสุรวัฒน  สืบสกุล 

 ๘๙ นายสุรสิทธิ์  ดวงสอนยา 

 ๙๐ นายโสภณ  นาคกลอม 

 ๙๑ นายหมื่น  จงบริบูรณ 

 ๙๒ จาเอก  อติพล  บํารุงพงษ 

 ๙๓ นายอนุวัติ  แยบรอแย 

 ๙๔ นายอัศวิน  ศรีถาการ 

 ๙๕ นายอํานวย  พุทธรัตนัง 

 ๙๖ นายอุดร  ศรีแสง 

 ๙๗ นายอุทัย  ลุยราศรี 

 ๙๘ นายอุเทน  ย้ิมยวน 

 ๙๙ นายอุสมาน  หะยีแยนา 

 ๑๐๐ นายเอกนิษฐ  กันไชยคํา 

 ๑๐๑ นายโอภาษ  เนตรอัมพร 

 ๑๐๒ นางกมลศรี  ผลบุญ 

 ๑๐๓ นางกมลสิริ  ภูมิภมร 

 ๑๐๔ นางสาวคณิตา  ภาสะฐิติ 

 ๑๐๕ นางจันทรา  นักปราชญ 

 ๑๐๖ นางจิตรเกษม  มวงคะลา 

 ๑๐๗ นางสาวจิราวรรณ  จิรัฐิติกาลตระกูล 

 ๑๐๘ นางสาวจุฑามาศ  ทองรักษ 

 ๑๐๙ นางชฎาพร  โลกมิตร 

 ๑๑๐ นางสาวชลิวัล  ดีวิเศษ 

 ๑๑๑ นางสาวชื่นกมล  มงคลศิลป 

 ๑๑๒ นางสาวโชติมา  ประเสริฐสินเจริญ 

 ๑๑๓ นางสาวดวงดาว  รักษากุล 

 ๑๑๔ นางสาวดวงสมร  โฉมบุตร 

 ๑๑๕ นางสาวทศันันท  อุดมสิทธิเศรษฐ 

 ๑๑๖ นางสาวนภาพร  โสมกุล 
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 ๑๑๗ นางสาวบังอร  คํามั่น 

 ๑๑๘ นางสาวประภัสสร  ภักดี 

 ๑๑๙ นางสาวประภัสสร  เหลาเกลี้ยงดี 

 ๑๒๐ นางประภาพร  นันทวงศ 

 ๑๒๑ นางปทมา  เทพชนะ 

 ๑๒๒ นางสาวปยะวรรณ  เกิดพันธ 

 ๑๒๓ นางพรพิมล  ใจไหว 

 ๑๒๔ นางพิจารณา  สามนจิตติ 

 ๑๒๕ นางสาวภรณชนก  สุขวงศ 

 ๑๒๖ นางมณีรัตน  งานพิพัฒนมงคล 

 ๑๒๗ นางสาวมารยีา  ปาทาน 

 ๑๒๘ นางสาวมารีย  คํามาตย 

 ๑๒๙ นางสาวรวิวรรณ  สุวรรณพันธ 

 ๑๓๐ นางรัชกร  ชาวชายโขง 

 ๑๓๑ นางรัฐฐา  ธํารงโอภาส 

 ๑๓๒ นางรุงนภา  รักกุศล 

 ๑๓๓ นางรุงนภา  อิงประภานนท 

 ๑๓๔ นางวนิดา  ปามาคํา 

 ๑๓๕ นางวัฒนาวรรณ  ศรีสมพร 

 ๑๓๖ นางวิไลภรณ  เชยชัยภูม ิ

 ๑๓๗ นางสาวศรีสุดา  ทองเทพ 

 ๑๓๘ นางศศิวิมล  ทองมี 

 ๑๓๙ นางสาวสรรทยา  อินทจินดา 

 ๑๔๐ นางสาวสุพัฒนา  ชาญศิริวัฒน 

 ๑๔๑ นางสาวสุวรรณี  เกศกมลาสน 

 ๑๔๒ นางอมรรัตน  ภาพติ๊บ 

 ๑๔๓ นางอรอนงค  หัสดินทร 

 ๑๔๔ นางสาวอัญชนั  คูณนิล 

 ๑๔๕ นางสาวอุไร  แสนคุณทาว 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๕  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  รักสิการ 

 ๒ นายกิติภัทท  สุจิต 

 ๓ นายครรชิต  โฆษิตพล 

 ๔ นายคุณาวุฒิ  ธวันทา 

 ๕ นายฆะฤทัย  จันทรธิบดี 

 ๖ นายจรูญวิทย  นะพรรัมย 

 ๗ นายจักรพันธ  ปุณะตุง 

 ๘ นายจักรี  เทศอาเส็น 

 ๙ นายจาํรัส  เลศิศรี 

 ๑๐ นายจีระศักดิ์  ชอบแตง 

 ๑๑ นายจุลชาติ  จุลเพชร 

 ๑๒ นายชัชวาลย  ชนะงาม 

 ๑๓ นายชัยยา  โยธะบุรี 

 ๑๔ นายชัยรัตน  บัวเลิศ 

 ๑๕ นายชุมพล  รัตนชุรี 

 ๑๖ นายชูศักดิ์  ทองแดง 

 ๑๗ นายฐิตินันท  วิเศษวงศา 

 ๑๘ นายฐิติวัฒน  พลชัย 

 ๑๙ นายทวีวัฒน  ดีมะการ 

 ๒๐ นายทักษิณ  นันทะชัย 
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 ๒๑ นายไทยวิวัฒน  วรรณสุข 

 ๒๒ นายธีรพงศ  ยืนยงโอฬาร 

 ๒๓ นายนัฐวุฒิ  อินคําเชื้อ 

 ๒๔ นายบัณฑิต  กะการดี 

 ๒๕ นายบุญกัน  เขตแวงควง 

 ๒๖ นายปฏิวัฒณ  ลุนอุบล 

 ๒๗ นายปภาสพงษ  จงชานสิทโธ 

 ๒๘ นายพงศทัศน  พรหมไพจิตร 

 ๒๙ นายมงคล  ศรีจันทร 

 ๓๐ นายมิตรภาพ  ไชยรัตน 

 ๓๑ นายยุทธนา  โสภี 

 ๓๒ นายเลิศศักดิ์  อินริสพงค 

 ๓๓ นายวรศักดิ์  ทองขุนดํา 

 ๓๔ นายวิเชฎฐ  ยาทองไชย 

 ๓๕ นายวินัย  กาญจนมาลา 

 ๓๖ นายวิรัตน  ภูสงา 

 ๓๗ นายวีรยุทธภ  แจมดี 

 ๓๘ นายสนั่น  จันดาเรือง 

 ๓๙ นายสมยศ  ศรีวะรมย 

 ๔๐ นายสัณห  ภัทรพิพัฒนโภค 

 ๔๑ นายสันต  ผลไพศาลศักดิ์ 

 ๔๒ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสะอาด 

 ๔๓ นายเสกสิทธิ์  สิงหแจม 

 ๔๔ นายไสว  ยันตะพันธ 

 ๔๕ นายอดิเรก  ประดิษฐ 

 ๔๖ นายอรุณ  ชุมแกว 

 ๔๗ นายอาทิตย  สารจันทร 

 ๔๘ นางกนกรส  แสงสุวรรณ 

 ๔๙ นางสาวกริสรา  ลิจุติภูมิ 

 ๕๐ นางสาวดวงดาว  วัฒนวนาพงษ 

 ๕๑ นางสาวตรองรัก  บุญเติม 

 ๕๒ นางสาวทศพาณี  ทศิธร 

 ๕๓ นางธวัลรัตน  เกียรติย่ิงอังศุลี 

 ๕๔ นางสาวธัญญพรรษ  พอกเพิ่มดี 

 ๕๕ นางสาวธัญนันท  สินชัย 

 ๕๖ นางธัญภา  เพชรแซง 

 ๕๗ นางสาวนรยา  ต้ังศิริทรัพย 

 ๕๘ นางปภาวรรณ  สวัสดี 

 ๕๙ นางสาวปรารถนา  พลายมาศ 

 ๖๐ นางสาวปรุฬหลักษณ  ศรเีฉลิม 

 ๖๑ นางปยนันท  สังขไพฑูรย 

 ๖๒ นางสาวปยนุช  ศรีคอนไทย 

 ๖๓ นางพรพิมล  ศรีใจ 

 ๖๔ นางมยุรี  ประทุมแกว 

 ๖๕ นางสาวมัญชรี  ทัตติยพงศ 

 ๖๖ นางเยาวลักษณ  เปรี่ยมงูเหลือม 

 ๖๗ นางสาวรักษิณา  สัตยชาพงษ 

 ๖๘ นางสาวรัตนวดี  ภัทรวิศรุต 

 ๖๙ นางรัถยา  หมั่นจิตร 

 ๗๐ นางสาวรัถยาภรณ  งะสมัน 

 ๗๑ นางสาววชิราภรณ  กายแกว 

 ๗๒ นางสาววนิดา  แจงประจักษ 
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 ๗๓ นางสาววรางคณา  บังคะดารา 
 ๗๔ นางสาววรารัตน  วารีรัตน 
 ๗๕ นางสาววิจิตรา  วรรณโวหาร 
 ๗๖ นางศิริรัตน  อารียมิตร 
 ๗๗ นางศุภวันจักรี  ดอนไสว 
 ๗๘ นางสุกัญญา  คําพะแย 
 ๗๙ นางสาวสุภาณี  เอื้อเบญจพล 

 ๘๐ นางหัสฤดี  ฉายเหลี่ยม 
 ๘๑ นางสาวอมรรัตน  เอี่ยมละออ 
 ๘๒ นางอรุณรัตน  อินนะไชย 
 ๘๓ นางสาวอัมภาพันธุ  ประจันสกุณี 
 ๘๔ นางสาวอุมาพร  มณีเรืองเดช 
 ๘๕ นางอุษณีย  อนัทะปญญา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 
 ๑ นายชัชชัย  คมึยะราช 
 ๒ นายธวัชชัย  แถวถาทํา 
 ๓ นายภาณุมาศ  สืบเกง 

 ๔ นายสมศักดิ์  เปรมปรีดิ์ 
 ๕ นายอิสระยศ  สิริกนก 
 ๖ นางสาวรัชนี  วิวัฒนสินชัย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายสมเกียรติ  วิริยมานะธรรม 
 ๒ นางสาวประเทือง  ขอสันเทียะ 

 ๓ นางสาวศิริวรรณ  กมลเทพเทวินทร 

กรมพัฒนาที่ดิน 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  สังวรศิลป 
 ๒ นายไชยสิทธิ์  ภูสีสด 
 ๓ นายดํารง  สุภามูล 
 ๔ นายธวัช  กลักทองกร 
 ๕ นายประคัลภ  กรุดเจริญ 
 ๖ นายปราโมทย  แยมคลี ่
 ๗ นายพรชัย  ชัยคําภา 
 ๘ นายยุทธสงค  นามสาย 
 ๙ นายวิโรจน  เผาวัฒนา 
 ๑๐ นายวสิิษฐ  จุยดอนกลอย 

 ๑๑ นายวุฒิ  ฉัตรเท 
 ๑๒ นายศรจิตร  ศรีณรงค 
 ๑๓ นายสงบ  สําอางศรี 
 ๑๔ นายสถาพร  ใจอารีย 
 ๑๕ นายสมเกียรติ  ทุหา 
 ๑๖ นายสมศักดิ์  ปติธีรภาพ 
 ๑๗ นายสันติ  รัตนอานุภาพ 
 ๑๘ นายอนุวัชร  โพธินาม 
 ๑๙ นายอาทิตย  ศุขเกษม 
 ๒๐ นายอุดม  เกียรติคีรี 


