
 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๗ นางสาวเบญจวรรณ  เยาวรัตน 

 ๒๘ นางสาวโปรยรัตน  เชาวเจริญพงศ 

 ๒๙ นางสาวพจณีย  แสงทอง 

 ๓๐ นางพรพิมล  เกื้อกากร 

 ๓๑ นางพัชรา  ตันหราพันธุ 

 ๓๒ นางสาววงศทิพา  โรจนประภพ 

 ๓๓ นางวลี  คําแกว 

 ๓๔ นางสาววิภาวี  ทองใบ 

 ๓๕ นางสุกัญญา  เจริญศรี 

 ๓๖ นางสาวสุธิตา  สวนจังหรีด 

 ๓๗ นางสุธิรา  มาลา 

 ๓๘ นางสุภาวดี  จิตตหมั่น 

 ๓๙ นางสาวแสงเสริม  แกวดี 

 ๔๐ นางสาวหรรษา  ชิตกุล 

 ๔๑ นางสาวอรทัย  โรจนเรืองนนท 

 ๔๒ นางสาวอิสรีย  ศิริวารีกุล 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายประชุม  หนักแนน 

 ๒ นายสกล  แสงจันทร 

 ๓ นายเสรี  ทิพยสุราษฎร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘  ราย) 

 ๑ นายกมล  กลึงพงษ 

 ๒ นายคงเดช  ยะสะกะ 

 ๓ นายเฉลิมชัย  ดวงมณี 

 ๔ นายวิไชย  ไชยแกว 

 ๕ นายสมชาย  พานชัย 

 ๖ นายสมพงษ  กลึงคพล 

 ๗ นายอุดมพร  รื่นเกษม 

 ๘ นางสาวจุฑามาศ  นิจปราณ 

 ๙ นางสาวธนวันต  เอี๊ยวพานิช 

 ๑๐ นางนฤมล  เอกเพชร 

 ๑๑ นางน้ําผ้ึง  กระจางศรี 

 ๑๒ นางสาวประภัสสร  บุญประเสริฐ 

 ๑๓ นางสาวประภาพร  แกวมะ 

 ๑๔ นางสาวพรประภา  จึงแยมปน 

 ๑๕ นางสาวมะลิ  ทองออน 

 ๑๖ นางสาววลีทิพย  อันนานนท 

 ๑๗ นางสาวสุพัตรา  เทพมณฑา 

 ๑๘ นางสาวอุไรวรรณ  มุลาลินน 

กรมปศุสัตว 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๖  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  วิรัตนอุดมสิน 

 ๒ นายจักรพันธุ  กาญจนโกมล 

 ๓ นายจําลอง  จันมา 

 ๔ นายจิตศักดิ์  เมืองเขียว 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕ นายเฉลิมชัย  แซโงว 

 ๖ นายชัยวุฒิ  อักษรรัตน 

 ๗ นายชาตรี  เจริญพร 

 ๘ นายชุมพล  คงทน 

 ๙ นายญาณเวทย  รณภูมิ 

 ๑๐ นายณรงค  แกวเฉย 

 ๑๑ นายณรงค  วีรารักษ 

 ๑๒ นายณัฐวุฒิ  ปุรินทราภิบาล 

 ๑๓ นายถนอมศักดิ์  เศิกศิริ 

 ๑๔ นายทรงพล  บุญธรรม 

 ๑๕ นายทวีศักดิ์  โสรเนตร 

 ๑๖ นายธาตรี  จันทรขํา 

 ๑๗ นายธีระ  จันทรแกว 

 ๑๘ นายนิกร  ยุระชัย 

 ๑๙ นายนิสสัย  ศรีจันทร 

 ๒๐ นายบรรจง  สายขุน 

 ๒๑ นายบุญเสริม  ปตานนทชัย 

 ๒๒ นายประเดือน  ผาทอง 

 ๒๓ นายประธาน  เกิดกลํ่า 

 ๒๔ นายประมร  เมืองพรม 

 ๒๕ นายประสิทธิ์  ตอยติ่ง 

 ๒๖ นายประเสริฐ  ชีวาจร 

 ๒๗ นายประเสริฐ  บุญพิมพ 

 ๒๘ นายประเสริฐ  เสทธะยะ 

 ๒๙ นายประหยัด  เขงคา 

 ๓๐ นายปริญญา  พันนุฤทธิ์ 

 ๓๑ นายพลภักดี  นิตยนอยสืบ 

 ๓๒ นายพิเชษฐ  กุมภาว 

 ๓๓ นายพิทักษ  อรัญเสน 

 ๓๔ นายพิสิษฐ  ณ  นครพนม 

 ๓๕ นายไพบูลย  ศรีสิทธิยานนท 

 ๓๖ นายภิญโญ  ทองบุญ 

 ๓๗ นายภูดิส  ทฤษฎิคุณ 

 ๓๘ นายมนัส  ชุมทอง 

 ๓๙ นายมนูญ  ยกยอง 

 ๔๐ นายรัฐพงษ  ธรรมใจ 

 ๔๑ นายรุงยศ  ถาวรายุศม 

 ๔๒ นายวิชิต  ดวงมาลา 

 ๔๓ นายวิถีปราชญ  พนาจันทร 

 ๔๔ นายวิทยา  ทิมสาด 

 ๔๕ นายวิรัลพัชร  อวิรุทธพาณิชย 

 ๔๖ นายวิโรจน  สัมพันธพร 

 ๔๗ นายวิศุทธิ์  เอื้อกิ่งเพชร 

 ๔๘ นายวีรชาติ  พยอมหอม 

 ๔๙ นายวีระ  อิ้งสอาด 

 ๕๐ นายวุฒิพงศ  สมิตินันทน 

 ๕๑ นายศวเรศ  จอมจุมพล 

 ๕๒ นายศักดิ์ชัย  พยุงวิวัฒนกูล 

 ๕๓ นายศิริสุข  ทรัพยอนันต 

 ๕๔ นายศุภกร  แกวนาบอน 

 ๕๕ นายสมคิด  วิมุกตานนท 

 ๕๖ นายสมพร  ส้ินภัย 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๗ นายสมภพ  สมเจริญ 

 ๕๘ นายสมรรถ  อินทรพานิช 

 ๕๙ นายสามารถ  บุตรสะสม 

 ๖๐ นายสามารถ  ประสิทธิ์ผล 

 ๖๑ นายสาโรช  จันทรลาด 

 ๖๒ นายสุขสวัสดิ์  ทองนอย 

 ๖๓ นายสุเทพ  ตั้งจิตตพิสุทธิ์ 

 ๖๔ นายสุพล  ปานพาน 

 ๖๕ นายสุรจิต  อัลภาชน 

 ๖๖ นายสุรวิทย  ชอบจิตร 

 ๖๗ นายสุรินทร  เครือแกว 

 ๖๘ นายสุรินทร  จันทรกรณ 

 ๖๙ นายสุไลมาน  บินอิบรอเฮง 

 ๗๐ นายสุวิทย  ตาพะขาว 

 ๗๑ หมอมหลวงหลานภดล  เทวกุล 

 ๗๒ นายหะสัน  ปตนกุล 

 ๗๓ นายอัมพล  พัวพัฒนกูล 

 ๗๔ นายอาคม  ทองจินดา 

 ๗๕ นายอาคม  มโนชมภู 

 ๗๖ นายอุดม  แดงติ๊บ 

 ๗๗ นางสาวกุลภา  พลรัตน 

 ๗๘ นางจุรีรัตน  เงินแดง 

 ๗๙ นางสาวนพพร  ปานจินดา 

 ๘๐ นางนิภา  อินทพัฒน 

 ๘๑ นางมัณฑนา  จินตกานนท 

 ๘๒ นางสาวระวิวรรณ  วิเชียรทอง 

 ๘๓ นางสาววรทัย  รอดเรือง 

 ๘๔ นางสาวสายใจ  ชื่นสุข 

 ๘๕ นางสุธิดา  สินสุริยะ 

 ๘๖ นางสาวอมรรัตน  วรรณโชติ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๙  ราย) 

 ๑ นายกนกเทพ  ราชธา 

 ๒ นายกรรัตน  คุมกระ 

 ๓ นายกฤษณะ  ลัดลอย 

 ๔ นายการียา  คอมา 

 ๕ นายเกรียงไกร  จิตตบุญ 

 ๖ นายคณิต  เจียวกก 

 ๗ นายคมคิด  ชินบุตร 

 ๘ นายจํานงค  จังอินทร 

 ๙ นายจํารัส  เขงวา 

 ๑๐ นายจิรโรจน  ระวีวัฒน 

 ๑๑ นายใจเดียว  สิงหะพล 

 ๑๒ นายฉัตรชัย  สารศาสตรบัญชา 

 ๑๓ นายฉัตรชัย  สุวานิช 

 ๑๔ นายไฉน  รวยรื่น 

 ๑๕ นายชยวัฒน  พรหมประกาย 

 ๑๖ นายชัชวาล  ภูมิสายดร 

 ๑๗ นายณฐรัช  ประวาสุข 

 ๑๘ นายณรงค  แสงจันทร 

 ๑๙ นายทวี  จันทสังข 

 ๒๐ นายทวีสิทธิ์  ศรีสุริยชัย 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๑ นายเทวัญ  ศรีสุธัญญาวงศ 

 ๒๒ นายธนยศ  นงบาง 

 ๒๓ นายธวัชชัย  มากมี 

 ๒๔ นายธีระพงษ  จริยารังษีโรจน 

 ๒๕ นายนรินทร  สุขทอง 

 ๒๖ นายนิรันดร  ภูมิเรือง 

 ๒๗ นายบุญศักดิ์  เกลียวกมลทัต 

 ๒๘ นายประกอบ  ภูสุวรรณ 

 ๒๙ นายประมินทร  ออนคํา 

 ๓๐ นายประยูร  สุริยะมณี 

 ๓๑ นายปญจะ  รัตนวรกมล 

 ๓๒ นายเผชิญศักดิ์  กลํ่าภู 

 ๓๓ นายเผาพันธุ  จิรเศรษฐเมธากุล 

 ๓๔ นายแผน  สุนทรวิภาต 

 ๓๕ นายพรเทพ  พ่ึงธรรมเดช 

 ๓๖ นายพัลลภ  บัวแกว 

 ๓๗ นายพิศิษฐ  หมซาย 

 ๓๘ นายพิสิษฐ  วิชาจารย 

 ๓๙ นายไพรัช  รุงอุทัย 

 ๔๐ นายไพลิน  คณะรมย 

 ๔๑ นายภิญโญ  รัศมีประเสริฐสุข 

 ๔๒ นายมนัส  วงศวรรณา 

 ๔๓ นายรังสรรค  เงินวิลัย 

 ๔๔ นายเริงโรจน  ปานภักดี 

 ๔๕ นายฤทธิรงค  ชาวโพธิ์ 

 ๔๖ นายวรกร  มีปาน 

 ๔๗ นายวัฒนพล  พลอยมีคา 

 ๔๘ นายวิจิตร  สมฤทธิ์ 

 ๔๙ นายวินัย  นาเอก 

 ๕๐ นายวิรัช  เสริฐศรี 

 ๕๑ นายวิรัตน  รัตนสุภาพงศ 

 ๕๒ นายวีระศักดิ์  จาตุพรธรรม 

 ๕๓ นายวีระศักดิ์  ปนตาวงค 

 ๕๔ นายศรายุทธ  ธานีวัฒน 

 ๕๕ นายศุภชัย  สุดสาย 

 ๕๖ นายสมชาย  สมบัติวรรณทนา 

 ๕๗ นายสมพงษ  พิพัฒพงคชัย 

 ๕๘ นายสมพร  กาญจนวนิชกุล 

 ๕๙ นายสมพร  แกวถาวร 

 ๖๐ นายสมมาท  ขุนบรรเทา 

 ๖๑ นายสมศักดิ์  ไชยมาตย 

 ๖๒ นายสมศักดิ์  บุงอุทุม 

 ๖๓ นายสมหมาย  ยุวพาณิชสัมพันธ 

 ๖๔ นายสัมพันธ  มาศโอสถ 

 ๖๕ นายสายชล  วิริยะอัตตสมบัติ 

 ๖๖ นายสิริวุฒิ  บางโพธิ์ทอง 

 ๖๗ นายสุชัย  ล้ิมวัฒนา 

 ๖๘ นายสุนทร  นาดี 

 ๖๙ นายสุพจน  แมนทิม 

 ๗๐ นายสุพัฒน  เอี่ยมสอาด 

 ๗๑ นายสุพิน  นองมัน 

 ๗๒ นายสุรชัย  นพไธสง 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๓ นายสุรเดช  ขํามั่น 

 ๗๔ นายสุรพงษ  หงสชั้น 

 ๗๕ นายสุรัตน  ภิรมยขวัญ 

 ๗๖ นายสุวิช  สุภาธง 

 ๗๗ นายเสนห  ประเสริฐ 

 ๗๘ นายโสภณ  หองทองคาน 

 ๗๙ นายอติชาต  สุขสวัสดิ์ 

 ๘๐ นายอนนต  นันทแลบ 

 ๘๑ นายอนุชาติ  ชัยชุมภู 

 ๘๒ นายอนุชาติ  ศิริรัตน 

 ๘๓ นายอโนชา  อินทรศร 

 ๘๔ นายอํานาจ  สุรินทรตะ 

 ๘๕ นายอุเทน  ย้ิมยวน 

 ๘๖ นางจิราพร  สระแจม 

 ๘๗ นางสาวนงนุช  จงเรืองศรี 

 ๘๘ นางสาวนภาพร  โสมกุล 

 ๘๙ นางศรัณยา  กําจัดภัย 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๙๐  ราย) 

 ๑ นายกสิชล  ชวงโชติ 

 ๒ นายกัณธสิทธิ์  การสรรพ 

 ๓ นายกิติพงษ  สอดศรี 

 ๔ นายกุลภัทร  โพธิกนิษฐ 

 ๕ นายเกียรติชัย  อุนกาศ 

 ๖ นายโกศล  ไชยวงค 

 ๗ นายคณิต  ชาระ 

 ๘ นายคมชาย  ศรีชาลี 

 ๙ นายคุณาวุฒิ  ธวันทา 

 ๑๐ นายจักรพงษ  ขานโบ 

 ๑๑ นายจารุทธิ์  สําลี 

 ๑๒ นายจิรวัฒน  พัฒนพงศ 

 ๑๓ นายฉัตรชัย  สืบคํา 

 ๑๔ นายชลิต  พลอยนัด 

 ๑๕ นายชัชวาลย  เพ็ชรแท 

 ๑๖ นายชัยวุฒิ  ถูไกรวงษ 

 ๑๗ นายโชคชัย  วงละคร 

 ๑๘ นายฐิตินันท  วิเศษวงศา 

 ๑๙ นายฐิติวัฒน  พลชัย 

 ๒๐ นายณัฐชัย  จุติอมรเลิศ 

 ๒๑ นายเดนพงษ  ไทยลา 

 ๒๒ นายตฤณ  ชัยล้ินฟา 

 ๒๓ นายทวี  ดําเม็ง 

 ๒๔ นายทว ี พงษสุพรรณ 

 ๒๕ นายทองรัตน  สิงหแกว 

 ๒๖ นายทินกร  โพธิ์พันธทูล 

 ๒๗ นายธงชัย  สาลี 

 ๒๘ นายธนวรรธน  บริพันธุ 

 ๒๙ นายธนาวุธ  บุญยัง 

 ๓๐ นายธนิตพงษ  แสงงาม 

 ๓๑ นายธวัชชัย  อยูทะเล 

 ๓๒ นายธีเชษฐ  แกวมณี 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๓ นายธีรบูลย  คงชื่นจิตร 

 ๓๔ นายนพปฎล  สุวรรณมาโจ 

 ๓๕ นายนิธิวัชร  รัดแรง 

 ๓๖ นายบัญชา  สายธารทอง 

 ๓๗ นายบุญเกียรติ  ไพชํานาญ 

 ๓๘ นายบุญตรี  ยุบรัมย 

 ๓๙ นายบุญโรจน  แกวจําปาศรี 

 ๔๐ นายบุญสง  จิตหาญ 

 ๔๑ นายปฏิวัฒณ  ลุนอุบล 

 ๔๒ นายปฏิวัติ  ดอนไสว 

 ๔๓ นายประพันธ  แสงฤทธิ์ 

 ๔๔ นายปรัศนี  ชูรัตน 

 ๔๕ นายปรีชา  อันชํานาญ 

 ๔๖ นายพงพิพัฒน  สืบเวียงสาม 

 ๔๗ นายพงษพันธา  ศรีสุวรรณ 

 ๔๘ สิบตํารวจตรี  พสิน  ใจจันทร 

 ๔๙ นายพิเชต  จันทรเจา 

 ๕๐ นายไพรินทร  เจือทอง 

 ๕๑ นายภูมินทร  เจือทอง 

 ๕๒ นายมรกต  พรหมเกษ 

 ๕๓ นายรุจนภพ  เมืองมูล 

 ๕๔ นายวรธน  ชาโพธิ์ 

 ๕๕ นายวสิษฐ  เหล่ือมเภา 

 ๕๖ นายวัชรพงษ  สุดดี 

 ๕๗ นายวัชระ  จันทรวัชรกาล 

 ๕๘ นายวุฒิชัย  จันทรจารุโรจน 

 ๕๙ นายศักดิ์ชัย  คันธปญญาศรี 

 ๖๐ นายสราวุฒิ  ประจวง 

 ๖๑ นายสัญญา  คิดอยู 

 ๖๒ นายสายันต  ปองขันธ 

 ๖๓ นายสิงนคร  สาคร 

 ๖๔ นายสิริพงศ  สุขถาวรเจริญพร 

 ๖๕ นายสุขกิจ  ศรีสม 

 ๖๖ นายสุธี  เสตะพยัคฆ 

 ๖๗ นายสุรเชษฐ  เอี่ยมสะอาด 

 ๖๘ นายอพิมล  ตานุชนม 

 ๖๙ นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว 

 ๗๐ นายอิสรา  หลาสุดตา 

 ๗๑ นายเอกจิตต  เกษธิมา 

 ๗๒ นางสาวกมลวรรณ  เนื่องชมภู 

 ๗๓ นางสาวเกษร  สินมณี 

 ๗๔ นางสาวจิรนันท  กระจางจันทร 

 ๗๕ นางสาวจุธาทิพย  จันศรี 

 ๗๖ นางสาวเจะมัซนะห  มามะ 

 ๗๗ นางสาวดวงดาว  วัฒนวนาพงษ 

 ๗๘ นางสาวนงนุช  บูรณวิทย 

 ๗๙ นางสาวนวิยา  รักสุภาพ 

 ๘๐ นางสาวภวนา  ทองทิพย 

 ๘๑ นางสาวรักษิณา  สัตยชาพงษ 

 ๘๒ นางสาวศิริพร  รัศมีมณฑล 

 ๘๓ นางสาวสินีพรรณ  ภูวนันท 

 ๘๔ นางเสาวนีย  พวงไพบูลย 
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 ๘๕ นางสาวหฤทัย  รุงเรือง 

 ๘๖ นางหัสฤดี  ฉายเหล่ียม 

 ๘๗ นางอมรรัตน  อรรถพินิต 

 ๘๘ นางสาวอัจฉราภรณ  เจนคิด 

 ๘๙ นางสาวอัมภาพันธุ  ประจันสกุณี 

 ๙๐ นางอิงอร  จันพวง 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๗  ราย) 

 ๑ นายกมล  มโนขันธ 

 ๒ นายกระจาง  หมวกสกุล 

 ๓ นายกองศักดิ์  บุดดาวงศ 

 ๔ นายคเชนทร  วงศสถาพรชัย 

 ๕ นายคมสัน  อินทรเทียม 

 ๖ นายจักพงษ  ดารุณฉิม 

 ๗ นายจีรศักดิ์  บํารุงศักดิ์ 

 ๘ นายเจษฎา  ศักดี 

 ๙ นายเจษฎา  สองแกว 

 ๑๐ นายฉัตรพณ  ไพพินิจ 

 ๑๑ นายชรุรักษ  หงษเกตุ 

 ๑๒ นายชวินทร  เกียรติลดา 

 ๑๓ นายชัชชัย  คึมยะราช 

 ๑๔ นายชัยณรงค  กุลฉิม 

 ๑๕ นายชัยณรงค  แกวเจือ 

 ๑๖ นายชัยอนันช  ราโช 

 ๑๗ นายณรงค  ราชาพัฒน 

 ๑๘ นายถาวร  รัตนบุรี 

 ๑๙ นายเทอดชัย  แกวเกษา 

 ๒๐ นายแทน  รังเสาร 

 ๒๑ วาที่รอยตรี  ธนวัฒน  พวงโหง 

 ๒๒ นายธนสรณ  นิลพรหม 

 ๒๓ นายพินิจ  สังขรัตน 

 ๒๔ นายพิพัฒน  เพชรรัตน 

 ๒๕ นายภาณุ  อินทฤทธิ์ 

 ๒๖ นายภูวนาถ  เปาปราโมทย 

 ๒๗ นายยงยุทธ  สินโพธิ์ 

 ๒๘ นายวัชรพงษ  ศรีตัมภวา 

 ๒๙ นายวิทวัส  ธีระวิกสิต 

 ๓๐ นายวินัย  ศรแกว 

 ๓๑ นายวุฒิกรณ  กิตติกอง 

 ๓๒ นายแวอับดุลเลาะ  บาราเฮง 

 ๓๓ นายศราวุธ  ทวีสิทธิ์เสรี 

 ๓๔ นายศักดิ์สุดา  แสงแกว 

 ๓๕ นายศุภวัชร  บุญวรรโณ 

 ๓๖ นายสมเกียรติ  ชูมณี 

 ๓๗ นายสมขิ่น  หงคงคา 

 ๓๘ นายสมพงค  เพ็ชรพรหม 

 ๓๙ นายสมพร  หวังผล 

 ๔๐ นายสุดเขตต  เชิญธงไชย 

 ๔๑ นายสุเรนทร  ตีคํา 

 ๔๒ นายอมรกฤต  อินตา 

 ๔๓ นายอมรศักดิ์  หลอดคํา 

 ๔๔ นายอิสระยศ  สิริกนก 
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 ๔๕ นางสาวขนิษฐา  เส 

 ๔๖ นางสาวขวัญฤดี  อรุณกิจ 

 ๔๗ นางสาวเข็มทอง  แกวอนุ 

 ๔๘ นางสาวจรัสศรี  แกวฝน 

 ๔๙ นางสาวจุฑามาส  สมวงษ 

 ๕๐ นางสาวณัฐวดี  สภา 

 ๕๑ นางธัญญา  พันธสวาง 

 ๕๒ นางนงลักษณ  แกวคําศรี 

 ๕๓ นางสาวนุชนาถ  ฤทธิรงค 

 ๕๔ นางพัชรี  สามงามทอง 

 ๕๕ นางพิชามญชุ  ศรีบุตร 

 ๕๖ นางเพ็ญพักตร  มาตรา 

 ๕๗ นางสาวเพลินพรรณ  เขตตกัน 

 ๕๘ นางสาวภาณุตา  บุนนาค 

 ๕๙ นางสาวมยุรา  แซฉั่ว 

 ๖๐ นางมลฤดี  กงเพชร 

 ๖๑ นางรุงอรุณ  เกตุศรีสังข 

 ๖๒ นางสาวศลญา  คอนสลัด 

 ๖๓ นางสาวศศิธร  เจาะจง 

 ๖๔ นางสาวศิริวรรณ  กมลเทพเทวินทร 

 ๖๕ นางสาวสุนันทา  รุงมี 

 ๖๖ นางหทัยภัทร  แกวเรือง 

 ๖๗ นางสาวอําภาพร  ตันยง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายกลยุทธ  เสมอใจ 

 ๒ นายชยพล  สาระสมบัติ 

 ๓ นายทรนง  ลือโสภา 

 ๔ นายบํารุง  คงไฝ 

 ๕ นายประพันธ  โพธิ์เงิน 

 ๖ นายภาณุวัชร  ชัยบัณฑิต 

 ๗ นายรุงวสันต  เพ็งสุพรรณ 

 ๘ นายสันติ  หนอนอย 

 ๙ นายอนุพงษ  หงษบุญ 

 ๑๐ นายอภิชาติ  ชูศักดิ์เหลือง 

 ๑๑ นางสาวบุญญาพร  จองแก 

 ๑๒ นางสาวภัทราพร  ชวยเมือง 

 ๑๓ นางรัชนี  เหตุเกษ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘  ราย) 

 ๑ นายนิรันดร  เทพารส 

 ๒ นายไมตรี  จุปะนะเต 

 ๓ นายศุภกร  พงษตุย 

 ๔ นายสวัสดิ์  บุตรพรม 

 ๕ นายอนุรักษ  พิมพแสง 

 ๖ นายอนุสรณ  พรินทรากุล 

 ๗ นายอภิชาติ  สุขพูน 

 ๘ นายอันสุรี  คนกลา 

 ๙ วาที่รอยตรี  อิทธิฤทธิ์  สิงหสัตย 

 ๑๐ นายเอก  นกแสง 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๑ นางคมคาย  พรหมประกาย 

 ๑๒ นางปนิตา  แกวภู 

 ๑๓ นางสาวปริศนา  พรหมนอย 

 ๑๔ นางสาวพนิดา  ฟูคณะ 

 ๑๕ นางพรรณภา  จอดดวงจันทร 

 ๑๖ นางฤดี  เอียดนอย 

 ๑๗ นางวันดี  มอยภิ 

 ๑๘ นางสาวอารีย  สรอยสุวรรณ 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๔  ราย) 

 ๑ นายคํานึง  แสงขํา 

 ๒ นายจงรักษ  คําบุบผา 

 ๓ นายจําเริญ  นาคคง 

 ๔ นายโชตินันท  เท่ียงสายสกุล 

 ๕ นายทวีศักดิ์  ชนะสิทธิ์ 

 ๖ นายทองหลอ  คําภัยวงศพิทักษ 

 ๗ นายธนู  สรเสนีย 

 ๘ นายนคร  สืบแสน 

 ๙ นายนรินทร  หมีนพราน 

 ๑๐ นายนิพนธ  อุดปวง 

 ๑๑ นายนิยม  เย่ียมออน 

 ๑๒ นายนิรันดร  ทังสฤดี 

 ๑๓ นายบุญถม  กุมพล 

 ๑๔ นายประจักษ  บุญปนผล 

 ๑๕ นายประสงค  พรมใจ 

 ๑๖ นายประสิทธิ์  สงนุย 

 ๑๗ นายปราโมทย  วิจิตรจรูญโรจน 

 ๑๘ นายปญญา  เจริญยุทธ 

 ๑๙ นายพจน  วิจินตโสภณ 

 ๒๐ นายพัฒนพงษ  เกิดหลํา 

 ๒๑ นายพันมหา  ทองบอ 

 ๒๒ นายพิทักษพงษ  ธีระวงศ 

 ๒๓ นายพิศุทธิ์  มิกาศ 

 ๒๔ นายพิสิษฐ  บํารุงพงษ 

 ๒๕ นายไลซันต  ตั้งภูมิ 

 ๒๖ นายวิญู  เจ็กชื่น 

 ๒๗ นายศรัญณุพงศ  ชัยวัฒนกุล 

 ๒๘ นายศรีศักดิ์  ธานี 

 ๒๙ นายศักดา  รักชนะ 

 ๓๐ นายสมถวิล  ปลัดกอง 

 ๓๑ นายสมพร  บัวสรวง 

 ๓๒ นายสุกรี  อยูปอม 

 ๓๓ นายสุชาติ  วรรณรัตน 

 ๓๔ นายสุทธิดล  วงษจันฬา 

 ๓๕ นายสุริยะ  ยืนยง 

 ๓๖ นายสุวัฒน  ธาตุทะนะ 

 ๓๗ นายอนุชิต  พรแดง 

 ๓๘ นายอํานวย  คุยชูชีพ 


