
 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗ นายวชิระ  ศรีอ่ํา 

 ๘ นายวุฒิชัย  เขตทัย 

 ๙ นายศราวุธ  วันระยานนท 

 ๑๐ นายศักดิ์ดา  ทวีเมือง 

 ๑๑ นายสุริยา  แสงอุทัศน 

 ๑๒ นายอัศวิน  ศรีสวย 

 ๑๓ นายอาชัญ  ศรีบุญเรือง 

 ๑๔ นายอาณัติ  กระจางจิตร 

 ๑๕ นายอารีต  หีมจิ 

 ๑๖ นางสาวกนกอร  หอนาค 

 ๑๗ นางสาวกาญจนา  แตงกรด 

 ๑๘ นางสาวจริญญา  ภมร 

 ๑๙ นางสาวจิราภรณ  พลแสน 

 ๒๐ นางสาวชนาทิป  งามแพง 

 ๒๑ นางชลธิชา  พิชคํา 

 ๒๒ นางสาวทิพวรรณ  เสารจันทร 

 ๒๓ นางสาวทิพวัลย  เวชศาสตร 

 ๒๔ นางสาวบุญเสริม  ศุภมิตร 

 ๒๕ นางปยะวัลย  สุดจิตร 

 ๒๖ นางพรทิพา  วิทยชาญวิฑูร 

 ๒๗ นางสาวพิน  ทรงอาษา 

 ๒๘ นางสาวพัชรินทร  พรพินิจวรกุล 

 ๒๙ นางราตรี  จันทรัตน 

 ๓๐ นางรุจิรา  เรืองศรี 

 ๓๑ นางเรวดี  ศรีสังข 

 ๓๒ นางสาววาริน  อวมเทศ 

 ๓๓ นางวาสนา  จันทรแจมใส 

 ๓๔ นางวิไล  ทองกอน 

 ๓๕ นางศิริวรรณ  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๖ นางสาวสุภาภรณ  ทิพยเนตร 

 ๓๗ นางสาวสุวิมล  พรหมออน 

 ๓๘ นางสาวอมรลักษณ  บุญเหลือ 

 ๓๙ นางสาวอารี  ปรีชา 

กรมปศุสัตว 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๒  ราย) 

 ๑ นายกันตภณ  ปภากรเกตุรัตน 

 ๒ นายโกศล  รักษารมย 

 ๓ นายจรูศักดิ์  อุตรพงศ 

 ๔ นายจเร  กล่ินกลอม 

 ๕ นายชนพัฒน  เกตุแกว 

 ๖ นายชา  ปฐมกุลวงศ 

 ๗ นายชายเขต  มีประเทศ 

 ๘ นายชํานาญ  ดงปาลี 

 ๙ นายชํานาญ  เวชกามา 

 ๑๐ นายณรงค  เบญจกุล 

 ๑๑ นายดิลก  อวนพรมมา 

 ๑๒ นายตระการศักดิ์  แพไธสง 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๓ นายไตรรงค  เมนะรุจิ 

 ๑๔ นายทศนาถ  สําเนียง 

 ๑๕ นายธนิยะ  ทรงสุหมัด 

 ๑๖ นายนภดล  ดาวกระจาง 

 ๑๗ นายบัญชา  ศรีขัติย 

 ๑๘ นายประภาส  บุตรชา 

 ๑๙ นายประสาท  มัชฌิโม 

 ๒๐ นายประเสริฐ  กานตศิริกุล 

 ๒๑ นายปราโมทย  แกวกาญจน 

 ๒๒ นายปริญญา  จเรรัชต 

 ๒๓ นายปญญา  แดงสีพลอย 

 ๒๔ นายพงษพันธ  ธรรมมา 

 ๒๕ นายพนม  สุขราษฎร 

 ๒๖ นายพิชิต  ชูเสน 

 ๒๗ นายพืชผล  นอยนาฝาย 

 ๒๘ นายไพฑูรย  บุญยะนันท 

 ๒๙ นายมานะ  นิลประภา 

 ๓๐ นายมานิต  กิตตินานนท 

 ๓๑ นายมารุต  เชียงเถียร 

 ๓๒ นายรังสรรค  รักษกุลวิทยา 

 ๓๓ นายวชิระ  เสือบัว 

 ๓๔ นายวสันต  ฤาชา 

 ๓๕ นายวัฒนา  เหลาทอง 

 ๓๖ นายวิทยา  ปญญาโกษา 

 ๓๗ นายศักดา  ประจักษบุญเจษฎา 

 ๓๘ นายศิริพงษ  พลศิริ 

 ๓๙ นายศิวลักษณ  ศิลปเจริญ 

 ๔๐ นายเศกสรรค  สวนกูล 

 ๔๑ นายสมพร  เองฉวน 

 ๔๒ นายสมหมาย  คลายบานใหม 

 ๔๓ นายสมัย  ศรีผาวงศ 

 ๔๔ นายสหับ  สังขสุวรรณ 

 ๔๕ สิบตรี  สัญญา  อาจสามารถ 

 ๔๖ นายสุชาติ  มูลสวัสดิ์ 

 ๔๗ นายสุชิน  นิ่มนวล 

 ๔๘ นายสุธีระ  ยกสงวน 

 ๔๙ นายสุพจน  อิ่มวิเศษ 

 ๕๐ นายสุวัฒน  มัตราช 

 ๕๑ นายเสงี่ยม  ธารีจิตร 

 ๕๒ นายอดิศร  ชาติสุภาพ 

 ๕๓ นายอัตพงศ  นาคะปกษิณ 

 ๕๔ นางกมลลดา  นิยมทรัพย 

 ๕๕ นางจรัสศรี  ตระกูลสุข 

 ๕๖ นางนงรัตน  วีระกิจพานิช 

 ๕๗ นางสาวพัชนี  ขนิษฐวงศ 

 ๕๘ นางสาวพิไล  กวิศราศัย 

 ๕๙ นางรําไพร  นามสีลี 

 ๖๐ นางวโรชา  จําปารัตน 

 ๖๑ นางวัลลภ  วราอัศวปติ 

 ๖๒ นางสุภานันท  บุญญกาญจน 
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ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๔  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  ทองสวัสดิ์ 

 ๒ นายกุมโชค  ปาลียะ 

 ๓ นายคะนอง  ชายเขียวบุญวงศ 

 ๔ นายชนะชัย  กลองแกว 

 ๕ นายชูเกียรติ  พาณิชยศะศิลวัฒน 

 ๖ นายไชยฤทธิ์  ศิริชัย 

 ๗ นายดํารงศักดิ์  หงษทะนี 

 ๘ นายถาวร  นกทวี 

 ๙ นายถาวร  หมวดใหม 

 ๑๐ นายเทพฤทธิ์  ทับบุญมี 

 ๑๑ นายธนู  บุญเจริญ 

 ๑๒ นายธวัช  มีมุข 

 ๑๓ นายธีระพงศ  สุวรรณหงษ 

 ๑๔ นายธีระศักดิ์  ดําทองสุก 

 ๑๕ นายประชุม  เกตุพยัคฆ 

 ๑๖ นายพงษเทพ  เอกอุดมชัย 

 ๑๗ นายภักดี  นนทชิต 

 ๑๘ นายภูเบศ  หอมเจริญ 

 ๑๙ นายมุทิตะ  ชลามาตย 

 ๒๐ นายมูฮําหมัด  อาแวโด 

 ๒๑ นายเมธี  ษรจันทรศรี 

 ๒๒ นายวรรณสิงห  หงษคํา 

 ๒๓ นายวีรสันติ  ประทุมพล 

 ๒๔ นายศุภกิจ  เนตรพระ 

 ๒๕ นายสมควร  อธิขจรฤทธิ์ 

 ๒๖ นายสมชาย  หมื่นเดช 

 ๒๗ นายสมยศ  ถาวรพานิช 

 ๒๘ นายสมศักดิ์  ธรรมบุตร 

 ๒๙ นายสมหวัง  ทองมั่นคง 

 ๓๐ นายสะแปอิง  สะมะแอ 

 ๓๑ นายสุรพล  เกิดศักดิ์ 

 ๓๒ นายสุริพล  มาบุญชวย 

 ๓๓ นายอภิชัย  พูนชัย 

 ๓๔ นายอภินันท  โอปณะโสภิต 

 ๓๕ นายอลงกต  โตแฉง 

 ๓๖ นางสาวฐานมาศ  ทิกําพล 

 ๓๗ นางฐาปนี  เรืองหิรัญ 

 ๓๘ นางสาวนงลักษณ  นิลตีบ 

 ๓๙ นางพัชรากร  ไชยสลี 

 ๔๐ นางวัฒนา  ถินสกุล 

 ๔๑ นางสถิตยภรณ  วชิรเมธี 

 ๔๒ นางสุนันท  บุญญาวัฒน 

 ๔๓ นางสุภัทรา  ผลารักษ 

 ๔๔ นางอัญชลี  เท่ียงธรรม 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐๐  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะ  ผลไสว 

 ๒ นายกิตติ  รักสิการ 

 ๓ นายกิติภัทท  สุจิต 

 ๔ นายเกียรติศักดิ์  หัวหมื่น 
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 ๕ นายคณณัฏฐ  บุณณมั่งมีปภา 

 ๖ นายคมสัน  แกวเขียว 

 ๗ นายฆะฤทัย  จันทรธิบดี 

 ๘ นายจรูญวิทย  นะพรรัมย 

 ๙ นายจักรพันธ  คอทอง 

 ๑๐ นายจําลอง  วรศรี 

 ๑๑ นายจีระศักดิ์  ชอบแตง 

 ๑๒ นายจุลชาติ  จุลเพชร 

 ๑๓ นายเจษฎา  ขันธเครือ 

 ๑๔ นายชนิศ  ลีธีระประเสริฐ 

 ๑๕ นายชัชวาลย  ชนะงาม 

 ๑๖ นายชัยยงค  สากํา 

 ๑๗ นายชัยรัตน  บัวเลิศ 

 ๑๘ นายชาคริต  ภูมิศรีจันทร 

 ๑๙ นายชาญชัย  บุตรศิลาฤทธิ์ 

 ๒๐ นายชาติชาย  แกวเรือง 

 ๒๑ นายชินดนัย  อยูเชื้อ 

 ๒๒ นายชินวัตร  พรรณะ 

 ๒๓ นายเชษฐ  เอ็มประโคน 

 ๒๔ นายเชษฐากฤช  ดาราพงศ 

 ๒๕ นายเชื้อชาย  ธงชัย 

 ๒๖ นายไชยยันต  วีระวงศ 

 ๒๗ นายณัฐชัย  วรสุทธิ์ 

 ๒๘ นายดิถี  ประเสริฐสุวรรณ 

 ๒๙ นายถิรนันท  ฉีดสูงเนิน 

 ๓๐ นายทนงศักดิ์  พ่ึงจะแยม 

 ๓๑ นายทวี  เกตุขุนทด 

 ๓๒ นายทวีโชค  ละมายศรี 

 ๓๓ นายทวีป  แสนจําลา 

 ๓๔ นายทินกร  แสงงาม 

 ๓๕ นายไทยวิวัฒน  วรรณสุข 

 ๓๖ นายธนวนต  วงศสวัสดิ์ 

 ๓๗ นายธนวัฒน  แจมสุวรรณ 

 ๓๘ นายธวัฒน  ปนแกว 

 ๓๙ นายธีรพงศ  ใจซื่อ 

 ๔๐ นายธีรพงศ  ยืนยงโอฬาร 

 ๔๑ นายธีรยุทธ  จัตุกูล 

 ๔๒ นายธีระ  นววิภาพันธ 

 ๔๓ นายนครชัย  จันทพันธ 

 ๔๔ นายนพดล  บังคาย 

 ๔๕ นายนรินทร  จารี 

 ๔๖ นายนรินทร  นวีภาพ 

 ๔๗ นายนริส  ทวีศรี 

 ๔๘ นายนันธวัฒ  มหาวงค 

 ๔๙ นายนิรุตต  ศรีสรอย 

 ๕๐ นายบพิธ  ปุยะติ 

 ๕๑ นายบัณฑิต  กะการดี 

 ๕๒ นายบุญกัน  เขตแวงควง 

 ๕๓ นายบุญชิต  สอนสุระ 

 ๕๔ นายบุญสม  พลรักษา 

 ๕๕ นายปภาสพงษ  จงชานสิทโธ 

 ๕๖ นายประภาส  พันธุกวี 
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 ๕๗ นายปราโมทย  คายชัยภูม ิ

 ๕๘ นายปญญาวัฒน  ใสกาง 

 ๕๙ นายพงศทัศน  พรหมไพจิตร 

 ๖๐ นายพงษพิทักษ  ตันสมรส 

 ๖๑ นายพรชัย  อินทรคําด ี

 ๖๒ นายพรวิจิตต  จันทรอดุม 

 ๖๓ นายพรศักดิ์  ประสมทอง 

 ๖๔ นายพิชัย  ภูมิสถาน 

 ๖๕ นายพิระ  ศรีเจา 

 ๖๖ นายพีรวิทย  บญุปางบรรพ 

 ๖๗ นายภูมินทร  สุมามาลย 

 ๖๘ นายมงคล  โพธิ์ศร ี

 ๖๙ นายมงคล  ศรีจันทร 

 ๗๐ นายเมฆนิทร  วงษจันทอง 

 ๗๑ นายเมษยน  ชีวะเสรีชล 

 ๗๒ นายยุทธนา  โสภี 

 ๗๓ นายรัชภูม ิ เขียวสนาม 

 ๗๔ นายเรวัตร  เรืองคํา 

 ๗๕ นายวัชรินทร  หินออน 

 ๗๖ นายวฒันวิทย  นาคตอย 

 ๗๗ นายวิเชฏฐ  ยาทองไชย 

 ๗๘ นายวนิัย  กาญจนมาลา 

 ๗๙ นายวนิิจ  คําโพธิ ์

 ๘๐ นายวรีวฒัน  โพธิ์สุยะ 

 ๘๑ นายศักดิ์ชัย  ธวิงค 

 ๘๒ นายศิลาวุฒ ิ จันทวงค 

 ๘๓ นายสมจิต  ศรีอนัจันทร 

 ๘๔ นายสมยศ  พวงแยม 

 ๘๕ นายสมศกัดิ ์ อนันต 

 ๘๖ นายสมัคร  ไชยสลี 

 ๘๗ นายสัณห  ภัทรพิพัฒนโภค 

 ๘๘ นายสายฝน  วงษาทุม 

 ๘๙ นายสายันต  ยอยดํา 

 ๙๐ นายสาโรจน  อาจหาญ 

 ๙๑ นายสืบชาติ  สัจจวาทิต 

 ๙๒ นายสุกิจ  ประทุมชัย 

 ๙๓ นายสุขุม  สนธิพันธ 

 ๙๔ นายสุดใจ  ยาพรหม 

 ๙๕ นายสุทธวิัฒน  ชาปญญา 

 ๙๖ นายสุทัศน  นิยมไทย 

 ๙๗ นายสุพจน  ศรีสรอย 

 ๙๘ นายสุเมธ  จันทรเพ็ญ 

 ๙๙ นายสุรพงษ  กองนาค 

 ๑๐๐ นายสุรพงษ  เสนาใหญ 

 ๑๐๑ นายสุรวัฒน  คูหพันธ 

 ๑๐๒ นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง 

 ๑๐๓ นายสุวฒัน  มลิจารย 

 ๑๐๔ นายสุวิทย  ประชมุ 

 ๑๐๕ นายเสกสิทธิ์  สิงหแจม 

 ๑๐๖ นายไสว  ยันตะพันธ 

 ๑๐๗ นายองอาจ  อปุาลี 

 ๑๐๘ นายอดชิาต ิ ชคูําสัตย 
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 ๑๐๙ นายอดศิร  แดนแกวมูล 

 ๑๑๐ นายอนวุัฒน  ไชยภูม ิ

 ๑๑๑ นายอนุสรณ  สังขผาด 

 ๑๑๒ นายอภิเดช  จันทรมิา 

 ๑๑๓ นายอภิเษก  คงศิลา 

 ๑๑๔ นายอภิเษก  มาตรา 

 ๑๑๕ นายอรุณ  ชมุแกว 

 ๑๑๖ นายอัครเดช  คําธาน ี

 ๑๑๗ นายอิทธิพล  เอกฉตัร 

 ๑๑๘ นายอุทิศ  ศรีเลย 

 ๑๑๙ นายเอกรินทร  คงขํา 

 ๑๒๐ นายโอฬาร  กิจปรดีาบริสุทธิ ์

 ๑๒๑ นางกนกรส  แสงสุวรรณ 

 ๑๒๒ นางสาวกมลชนก  สรอยเพชร 

 ๑๒๓ นางสาวกมลทิพย  เพ็งหิรญั 

 ๑๒๔ นางสาวกวินนาถ  บูรณตระกูล 

 ๑๒๕ นางกญัญาลักษณ  สุขเกษม 

 ๑๒๖ นางกาญจนา  หงษหอม 

 ๑๒๗ นางกิง่กานต  บุญสุยา  สีโย 

 ๑๒๘ นางจันทรจุฬา  แทนมาก 

 ๑๒๙ นางจันทรา  วัฒนะเมธานนท 

 ๑๓๐ นางสาวจิรัฎฐติิกาล  มังนอย 

 ๑๓๑ นางสาวฉตัรสุดา  ชมุเกษียร 

 ๑๓๒ นางชฎาพร  อิม่นพรตัน 

 ๑๓๓ นางสาวชวนพิศ  ปุผาลา 

 ๑๓๔ นางสาวชัชรี  นิยโมสถ 

 ๑๓๕ นางชดิชนก  จันทรประทักษ 

 ๑๓๖ นางสาวณัฐพร  ดวงด ี

 ๑๓๗ นางสาวตรองรัก  บญุเติม 

 ๑๓๘ นางเตือนใจ  ธูปแชม 

 ๑๓๙ นางสาวทศพาณี  ทศธิร 

 ๑๔๐ นางสาวทัศนีย  จันดา 

 ๑๔๑ นางสาวธรรมรัฐ  หรพรอม 

 ๑๔๒ นางธวัลรัตน  เกียรติย่ิงองัศลีุ 

 ๑๔๓ นางสาวธรีัชธาวัลย  โตบนัลือภพ 

 ๑๔๔ นางสาวนรยา  ตัง้ศิริทรัพย 

 ๑๔๕ นางสาวนลินี  หงษชุมพล 

 ๑๔๖ นางสาวเนาวรตัน  กําภูศริ ิ

 ๑๔๗ นางบณุฑริกา  กระจางวงษ 

 ๑๔๘ นางสาวบุณิกา  จุลละโพธ ิ

 ๑๔๙ นางสาวบุษบา  ถานอาดนา 

 ๑๕๐ นางสาวปทุมนพัทฐ  กอชนะ 

 ๑๕๑ นางสาวปนัดดา  เนตรพุดซา 

 ๑๕๒ นางสาวปรารถนา  พลายมาศ 

 ๑๕๓ นางปณณรตัน  สวัสดิ ์

 ๑๕๔ นางปยนันท  สังขไพฑูรย 

 ๑๕๕ นางปยะวดี  บญุสม 

 ๑๕๖ นางพเยาว  รักสนอง 

 ๑๕๗ นางสาวพรกมล  เจริญบุญ 

 ๑๕๘ นางสาวพรทิพา  โรจนแสง 

 ๑๕๙ นางพรประภา  จันทรแกว 

 ๑๖๐ นางสาวพรหมภัสสร  วฒุิจิรฐัิติกาล 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๖๑ นางสาวพุทธชาต ิ คาดสนิท 

 ๑๖๒ นางเพ็ญแข  สายเชื้อ 

 ๑๖๓ นางสาวเพ็ญพร  ทบัเลิก 

 ๑๖๔ นางสาวภาสิน ี สิริมานะโชติกุล 

 ๑๖๕ นางมณิชญา  ประชมุ 

 ๑๖๖ นางสาวมนัสว ี ไทยาภิรมย 

 ๑๖๗ นางสาวมญัชร ี ทตัติยพงศ 

 ๑๖๘ นางสาวยุพาพร  นักบุญ 

 ๑๖๙ นางสาวเยาวลักษณ  เลไพจิตร 

 ๑๗๐ นางรถัยา  หมั่นจิตร 

 ๑๗๑ นางวชิราภรณ  นองมัน 

 ๑๗๒ นางสาววนดิา  แจงประจักษ 

 ๑๗๓ นางสาววชัรี  หนูสังข 

 ๑๗๔ นางวิจิตรา  อนกุูล 

 ๑๗๕ นางสาววิภาพร  เฟองฟุง 

 ๑๗๖ นางสาววไิลภรณ  วงศพฤกษาสูง 

 ๑๗๗ นางสาวศนิกานต  ทองสวัสดิ ์

 ๑๗๘ นางสาวศศิธร  ติคํารัมย 

 ๑๗๙ นางสาวศริินทรทิพย  วนาประเสริฐศักดิ ์

 ๑๘๐ นางสาวศริิวรรณ  เรอืงฤทธิ ์

 ๑๘๑ นางสาวศุภธิดา  ภิเศก 

 ๑๘๒ นางศุภวันจักรี  ดอนไสว 

 ๑๘๓ นางสาวสรอยนภา  กรองสอาด 

 ๑๘๔ นางสิริพร  เจริญสุข 

 ๑๘๕ นางสุกญัญา  คําพะแย 

 ๑๘๖ นางสุดา  มหาสิงห 

 ๑๘๗ นางสาวสุภลักษณ  ตนัประยูร 

 ๑๘๘ นางสาวสุภาณี  เอื้อเบญจพล 

 ๑๘๙ นางสุภาพ  นโิครธางกูร 

 ๑๙๐ นางสุภาพร  เกตดุวง 

 ๑๙๑ นางสาวแสงจันทร  ศรศีิลปอุดม 

 ๑๙๒ นางสาวอมรรตัน  เอี่ยมละออ 

 ๑๙๓ นางสาวอรพรรณ  อาจคาํภา 

 ๑๙๔ นางสาวอรรถพร  จีนพันธ 

 ๑๙๕ นางอรวรรณ  กนีะพันธ 

 ๑๙๖ นางสาวอรุณพรรณ  ดงุสูงเนิน 

 ๑๙๗ นางสาวอญัชลี  คําใสย 

 ๑๙๘ นางสาวอารัมภีร  อุทาน 

 ๑๙๙ นางสาวอุบลวรรณ  จตรุพาห ุ

 ๒๐๐ นางสาวอุมาพร  มณีเรอืงเดช 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๓  ราย) 

 ๑ นายเขมพรรษ  บญุโญ 

 ๒ นายเดโช  ปรากฏรตัน 

 ๓ นายธวัชชัย  แถวถาทํา 

 ๔ นายนิรุจน  พันธศร ี

 ๕ นายพินิจ  ศรเีจริญ 

 ๖ นายพินิจ  สวัสดิรักษา 

 ๗ นายภูดิท  คงจํานงค 

 ๘ นายล่ิวละลอง  บญุจันทร 

 ๙ นายวิศิษฐ  ทองเท่ียง 

 ๑๐ นายศิวเทพ  วงศพรหม 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑ นายสมพร  ประพันธไพโรจน 

 ๑๒ วาที่รอยตรี  สมยศ  ชุนเกษา 

 ๑๓ นายสมศักดิ์  เปรมปรีดิ์ 

 ๑๔ นายสิทธิกร  อุทรังษ 

 ๑๕ นายสุรศักดิ์  วงษศรีมี 

 ๑๖ นายอัครินทร  โมกไธสง 

 ๑๗ นายอัศวิน  สายเชื้อ 

 ๑๘ นายเอกรินทร  วัฒนพลาชัยกูร 

 ๑๙ นางสาวใกลรุง  ทนสระนอย 

 ๒๐ นางสาวจณัญญา  สุขเพสน 

 ๒๑ นางจารุวรรณ  ศรีทุมมา 

 ๒๒ นางจิรวรรณ  จุยวัดเลา 

 ๒๓ นางจิรัชญา  รุงเรือง 

 ๒๔ นางสาวณัฐสุดา  ทัพดี 

 ๒๕ นางนงลักษณ  แสงแกว 

 ๒๖ นางนาตยา  ฉายแกว 

 ๒๗ นางสาวเบญจวรรณ  ธรรมจิตติโชคดี 

 ๒๘ นางสาวประเทือง  ขอสันเทียะ 

 ๒๙ นางสาวพรพรรณ  เลาลือ 

 ๓๐ นางสาวพิมพพร  ปองแกว 

 ๓๑ นางสาวเยาวรัตน  สวัสดี 

 ๓๒ นางสาวรัชนี  ทิพยกลอม 

 ๓๓ นางสาวรัชนี  วิวัฒนสินชัย 

 ๓๔ นางรุงเรือง  เชี่ยวจอหอ 

 ๓๕ นางสาวฤชุดา  กาญจนเพ็ญ 

 ๓๖ นางสาวละมูล  โมลี 

 ๓๗ นางสาวลัขณา  รามริน 

 ๓๘ นางสาววิลาวรรณ  บุตรกูล 

 ๓๙ นางสาวศรุดา  หวังอนุรักษกุล 

 ๔๐ นางสาวอรวิมล  แกวเกล้ียง 

 ๔๑ นางสาวอรัญญา  ภูกําจัด 

 ๔๒ นางสาวอังคณา  สายแวว 

 ๔๓ นางสาวอารีรัตน  แพงเพ็ง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายประยูร  กาละพวก 

 ๒ นางพิมพใจ  อุตมะสอน 

 ๓ นางสาวเพ็ญศิริ  มั่นยืน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  พลพุทธา 

 ๒ นายเกรียงไกร  สิทธิขันแกว 

 ๓ นายจตุพงศ  ตาบุญยืน 

 ๔ นายณรงค  ศรีเทพ 

 ๕ วาที่รอยตรี  เดชา  กลับสงเคราะห 

 ๖ นายไพศาล  อินสอาด 

 ๗ นายมนตรี  สังขแกว 

 ๘ นายรุงเรือง  สิงหชัย 

 ๙ นายศักดิ์ดา  สายหงษ 

 ๑๐ นายสุบิน  พิมพจอง 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑ นายสุรชัย  โคตวงค 

 ๑๒ นายสุรชัย  บํารุงโมสิโก 

 ๑๓ นายอนิรุทธิ์  เวียงอินทร 

 ๑๔ นายเอกลักษณ  ศรีโภคาศัย 

 ๑๕ นางนวพร  พูลพิพัฒน 

 ๑๖ นางสาวผุดผอง  แสนฝาย 

 ๑๗ นางสาวพจนยี  ลิมานันท 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายธนภัทร  คหินทพงษ 

 ๒ นายปรัชญา  เรืองอมรวิวัฒน 

 ๓ นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ 

 ๔ นายมรกต  พรหมบุตร 

 ๕ นายรักธรรม  พงษแกว 

 ๖ นายวัชรินทร  ปนนิตามัย 

 ๗ นายวิทยา  วารีนิยม 

 ๘ นายสมโภช  เขื่อนชัยวงค 

 ๙ นายสําเร็จ  มุงคุณ 

 ๑๐ นายสุนันท  ภูสีน้ํา 

 ๑๑ นายอดิศร  กมลกลทีป 

 ๑๒ นายอนุวัฒน  บุญประเสริฐ 

 ๑๓ นายอภิรักษ  ศรีโกตะเพชร 

 ๑๔ นางสาวดวงกมล  ใจหาว 

 ๑๕ นางทัศนียา  ส่ือสวัสดิ์วณิชย 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๐  ราย) 

 ๑ นายกฤษณ  สุทธิศักดิ์ 

 ๒ นายเกรียงไกร  ไชยโพธิ์ 

 ๓ นายฉัตรชัย  วงศกาฬสินธุ 

 ๔ นายเฉลิมศักดิ์  เนตรยอง 

 ๕ นายชาญ  คําใส 

 ๖ นายชูเกียรติ  คําโสภา 

 ๗ นายชูชาติ  สุขรินทรพรหม 

 ๘ นายเดช  สารเขาดํา 

 ๙ นายทวนทอง  ปาลศิลป 

 ๑๐ นายทวิชชัย  เพชรไพจิตรเจริญ 

 ๑๑ นายนพดล  จิตจารุวัฒน 

 ๑๒ นายนิพนธ  ชัยอนันต 

 ๑๓ นายนิรัตน  พลายเสน 

 ๑๔ นายบุญสง  ชื่นตา 

 ๑๕ นายปกิต  ภมะราภา 

 ๑๖ นายพิชัย  วงษวาสน 

 ๑๗ นายมงคล  ทองจิบ 

 ๑๘ นายวันชัย  วงษา 

 ๑๙ นายวิรัตน  แสงแกว 

 ๒๐ นายวีระพจน  เรืองมี 

 ๒๑ นายสงวน  พรมชาวนา 

 ๒๒ นายสรรเสริญ  เจริญศิริ 

 ๒๓ นายสุดใจ  จงเรืองศรี 

 ๒๔ นายอัศนีย  อึ้งจะนิล 


