
 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๒๙ นางสาวบุญเล้ียง  ทองหุล 

 ๓๐ นางสาวปวริศา  บุตรนามทาว 

 ๓๑ นางสาวปจฉิมา  กระจายโภชน 

 ๓๒ นางพรจันทร  ปนสุวรรณ 

 ๓๓ นางพรทิพย  บัวหลวง 

 ๓๔ นางสาวพัชรินทร  ตรีสุทธาชีพ 

 ๓๕ นางสาวพิทยารัตน  สุวะมาตย 

 ๓๖ นางสาวเพ็ญไพรินทร  สวางวงศ 

 ๓๗ นางเพ็ญศรี  ชวนานนท 

 ๓๘ นางเพลินทิพย  สวัสดิ์ยานนท 

 ๓๙ นางสาวมณฑิรา  จิตเจตน 

 ๔๐ นางสาวมุกมณี  มากดํา 

 ๔๑ นางสาววณิดา  ปนชูทอง 

 ๔๒ นางสาววรนุช  ไพศาล 

 ๔๓ นางวรรณภา  ธรรมรักษา 

 ๔๔ นางวันดี  ผกามาศ 

 ๔๕ นางสาววิไลรัตน  จันทรถสิทธิ์ 

 ๔๖ นางสาวศิริยามล  เทียนงาม 

 ๔๗ นางศิริอร  ดรมุง 

 ๔๘ นางสาวสมมาศ  บุญยวง 

 ๔๙ นางสิราวรรณ  บุญชัย 

 ๕๐ นางสาวสุขศิริ  หัวรักกิจ 

 ๕๑ นางสาวสุธาสินี  อยูดี 

 ๕๒ นางสุภรณ  นุยสกุล 

 ๕๓ นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ 

 ๕๔ นางสาวแสงรวี  บํารุงรักไทย 

 ๕๕ นางอภิรดี  เสือพันธ 

 ๕๖ นางอรุณรัตน  วงศสมศรี 

 ๕๗ นางสาวอุไรวรรณ  ยันพะโยม 

กรมปศุสัตว 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑๐  ราย) 

 ๑ นายกมล  ฉวีวรรณ 

 ๒ นายกลาหาญ  ศรีทองทวม 

 ๓ นายกิตติศักดิ์  ชัยสวัสดิ์ 

 ๔ นายจรูญ  กาวีระจันทร 

 ๕ นายจเร  หลิมวัฒนา 

 ๖ นายเจริญ  จิระชีวะนันท 

 ๗ นายฉศก  วสุนธรารัตน 

 ๘ นายเฉลิม  ทองเพชร 

 ๙ นายชัยนาท  แสนยศ 

 ๑๐ นายชาญชัย  จุลโลบล 

 ๑๑ นายชุมพล  นาครินทร 

 ๑๒ นายชูจิต  ดาศรี 

 ๑๓ นายเชิดชัย  เจริญเวช 

 ๑๔ นายณรงค  มวงไหมทอง 

 ๑๕ นายณรงคชัย  สังวรวงศา 

 ๑๖ นายดนัย  คําขวัญ 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๗ นายดํารงศักดิ์  ทาทอง 

 ๑๘ นายดํารงศักดิ์  วาทบัณฑิตกุล 

 ๑๙ นายเดนพันธุ  พันธุเลง 

 ๒๐ นายถนอม  นอยหมอ 

 ๒๑ นายธนเดช  อมรชัยสิน 

 ๒๒ นายธานี  กองออน 

 ๒๓ นายธีรวิทย  ขาวบุบผา 

 ๒๔ นายนรภัทร  ออนคลาย 

 ๒๕ นายนฤชา  แกวอุดมวัชระ 

 ๒๖ นายนิคม  สนั่นเครื่อง 

 ๒๗ นายบุญเย่ียม  ธีรภัทรางกูร 

 ๒๘ นายประกิต  เย็นชุม 

 ๒๙ นายประจญ  ละอําคา 

 ๓๐ นายประพันธ  มาลายุทธศรี 

 ๓๑ นายประสิทธิ์  วานิชสวัสดิ์วิชัย 

 ๓๒ นายปราโมทย  ศรีสังข 

 ๓๓ นายปรีชา  ชํากรม 

 ๓๔ นายปยวัฒน  เหลาทองสาร 

 ๓๕ นายพรชัย  พงษพะกิจ 

 ๓๖ นายพรชัย  พิมดา 

 ๓๗ นายพรภิรมย  ฟุงตระกูล 

 ๓๘ นายพิงพันธ  เจริญสุระสถล 

 ๓๙ นายพีระพงษ  สําราญทรัพย 

 ๔๐ นายไพบูลย  โสภาพล 

 ๔๑ นายภูรี  วีระสมิทธ 

 ๔๒ นายมนัส  เทพรักษ 

 ๔๓ นายมานพ  โชคดี 

 ๔๔ นายมุทิตะ  ชลามาตย 

 ๔๕ นายเมืองนนท  เสาวคตภูมิ 

 ๔๖ นายยกชัย  เจริญพานิชยกุล 

 ๔๗ นายยอดรัก  โมราถบ 

 ๔๘ นายรวม  รัตนารักษ 

 ๔๙ นายรัตเขตต  ฝายริพล 

 ๕๐ นายวรวุฒิ  วิเศษโส 

 ๕๑ นายวันชัย  ออสุข 

 ๕๒ นายวันชัย  เอี่ยมสะอาด 

 ๕๓ นายวัยวุฒิ  สุจริต 

 ๕๔ นายวิทยา  ภูหลงเพีย 

 ๕๕ นายวิโรจน  อัคควุฒิ 

 ๕๖ นายวิวัฒน  นิลสุข 

 ๕๗ นายวีระพงษ  นครวงศ 

 ๕๘ นายศักดิ์ชัย  ฐิติพงษพานิช 

 ๕๙ นายศักดิ์สิทธิ์  ทิพยธร 

 ๖๐ นายศุภฤกษ  สายทอง 

 ๖๑ นายศุภวัฒน  ศรีเชษฐา 

 ๖๒ นายสมเกียรติ  กรอบแกว 

 ๖๓ นายสมเกียรติ  พันธศรี 

 ๖๔ นายสมพงศ  ทองเกื้อ 

 ๖๕ นายสมพงษ  แชจอหอ 

 ๖๖ นายสมพร  จันทระ 

 ๖๗ นายสมเพศ  ดวงคําภา 

 ๖๘ นายสมารท  บุญขันธ 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๖๙ นายสรายุทธ  วรรณสูตร 

 ๗๐ นายสามารถ  เลาหประเสริฐ 

 ๗๑ นายสามารถ  ออนสองชั้น 

 ๗๒ นายสายฝน  คําผอง 

 ๗๓ นายสุเทพ  เหลาทอง 

 ๗๔ นายสุธี  รัตนะ 

 ๗๕ พันจาอากาศเอก  สุพจน  จุลหนองใหญ 

 ๗๖ นายสุรพล  เกตุวัง 

 ๗๗ นายสุรพัฒน  เลาหวณิช 

 ๗๘ นายสุรศักดิ์  เพชรรัตน 

 ๗๙ นายสุรศักดิ์  โสภณจิตร 

 ๘๐ นายสุรสิทธิ์  ชางภา 

 ๘๑ นายสุวิทย  หมวดสิงห 

 ๘๒ นายเสถียร  จํานงกุล 

 ๘๓ นายโสภณ  นาคกลอม 

 ๘๔ นายอนุพงศ  สุวรรณโสภา 

 ๘๕ นายอนุรักษ  ถาบุตร 

 ๘๖ นายอภิชัย  พูนชัย 

 ๘๗ นายอรรถพล  แสนพันทา 

 ๘๘ นายอาแว  แม 

 ๘๙ นางจตุพร  พงษเพ็ง 

 ๙๐ นางจริยา  บุญจรัชชะ 

 ๙๑ นางเฉลา  พิทักษสินสุข 

 ๙๒ นางสาวดวงพร  กิติสุธาธรรม 

 ๙๓ นางทัศนีย  ภูเขาทอง 

 ๙๔ นางสาวนัฐฐา  ศิริเจริญไชย 

 ๙๕ นางสาวบุญศรี  ทองผองสวัสดิ์ 

 ๙๖ นางสาวปรารถนา  อุนทะออน 

 ๙๗ นางสาวภาวศุทธิ์  จันทรกระจาง 

 ๙๘ นางสาวรติกร  สิทธิสิน 

 ๙๙ นางรุจิรา  ศรีจันทร 

 ๑๐๐ นางวัฒนาวรรณ  ศรีสมพร 

 ๑๐๑ นางสาววันดี  คงแกว 

 ๑๐๒ นางศศิพร  ชอลําไย 

 ๑๐๓ นางสมร  ธีรประทีป 

 ๑๐๔ นางสุกัญญา  วิเชียรกร 

 ๑๐๕ นางสาวสุธิดา  ออนสองชั้น 

 ๑๐๖ นางสาวสุนีย  คณาพิพัฒน 

 ๑๐๗ นางสาวสุวรรณี  ตันรัตนวงศ 

 ๑๐๘ นางสาวอนงนาฎ  พุมสุคันธรส 

 ๑๐๙ นางอรไท  สุรฤทธิพงศ 

 ๑๑๐ นางสาวอัมพา  รอดระรัง 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๐๖  ราย) 

 ๑ นายกอเกียรติ  มวงไทย 

 ๒ นายกังวาน  จึงธีรพานิช 

 ๓ นายกิตติ  รักสิการ 

 ๔ นายกิตติภพ  บุญโสดากร 

 ๕ นายกิติภัทท  สุจิต 

 ๖ นายกุลวิวัฒน  กะการดี 

 ๗ นายเกรียงไกร  ไชยคํา 

 ๘ นายโกสินทร  อินจันทร 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๙ นายขบวน  อินทรักษ 

 ๑๐ นายคมวุฒิ  ธรรมสาร 

 ๑๑ นายคํานวน  โพธิ์นอย 

 ๑๒ นายฆะฤทัย  จันทรธิบดี 

 ๑๓ นายจตุรงค  เหลือจอย 

 ๑๔ นายจรูญวิทย  นะพรรัมย 

 ๑๕ นายจํานงค  สันกวาน 

 ๑๖ นายจิระศักดิ์  จันทรบัว 

 ๑๗ นายจุลชาติ  จุลเพชร 

 ๑๘ นายเจษฎา  จุลไกวัลสุจริต 

 ๑๙ นายชัชวาล  หินซุย 

 ๒๐ นายชัชวาลย  ชนะงาม 

 ๒๑ นายชัยยงค  สากํา 

 ๒๒ นายชัยรัตน  บัวเลิศ 

 ๒๓ นายชัยวัฒน  วัชรนาถ 

 ๒๔ นายชาคริต  ภูมิศรีจันทร 

 ๒๕ นายชาญณรงค  พรหมเกษ 

 ๒๖ นายชํานาญ  บุญมี 

 ๒๗ นายเชื้อชาย  ธงชัย 

 ๒๘ นายณกรณ  ทินราช 

 ๒๙ นายณัฐชัย  วรสุทธิ์ 

 ๓๐ นายณัฐธัญ  แสนบัวผัน 

 ๓๑ นายดิถี  ประเสริฐสุวรรณ 

 ๓๒ นายเดชา  คงคา 

 ๓๓ นายไตรเทพ  ณรงคอินทร 

 ๓๔ นายถิรายุ  จิรักษา 

 ๓๕ นายทรงศักดิ์  วงศสุพรรณ 

 ๓๖ นายทวี  สุภาชัย 

 ๓๗ นายทวีศักดิ์  พานเมือง 

 ๓๘ นายเทวัณ  สรอยสุมาลี 

 ๓๙ นายไทยวิวัฒน  วรรณสุข 

 ๔๐ นายธนชาต  จิตติ 

 ๔๑ นายธนวัฒน  ชมตะคุ 

 ๔๒ นายธรรมศักดิ์  ธรรมเนียม 

 ๔๓ นายธรรศรัฐ  เทียนคํา 

 ๔๔ นายธวัชชัย  จันทรโฮง 

 ๔๕ นายธวัฒน  ปนแกว 

 ๔๖ นายธีรเดช  ภูผานี 

 ๔๗ นายธีรพงศ  ใจซื่อ 

 ๔๘ นายธีรพงศ  ยืนยงโอฬาร 

 ๔๙ นายนพพร  โตะมี 

 ๕๐ นายนิยม  ดาวศรี 

 ๕๑ นายนิยม  แสนพงษ 

 ๕๒ นายนิรุตต  ศรีสรอย 

 ๕๓ นายบพิธ  ปุยะติ 

 ๕๔ นายบุญกัน  เขตแวงควง 

 ๕๕ นายบุญรักษ  บุตรละคร 

 ๕๖ นายบุญสม  พลรักษา 

 ๕๗ นายประดิษฐ  ไชยหันขวา 

 ๕๘ นายประภาส  เบาทอง 

 ๕๙ นายประสพโชค  เสวกพันธุ 

 ๖๐ นายประเสริฐ  กอนสันทัด 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๖๑ นายประเสริฐ  ล้ีประเสริฐ 

 ๖๒ นายพงศทัศน  พรหมไพจิตร 

 ๖๓ นายพรรณเลิศ  ศิริปาลกะ 

 ๖๔ นายพรศักดิ์  ประสมทอง 

 ๖๕ วาที่รอยตรี  พิชิตพล  กันทะ 

 ๖๖ นายพินิจ  จตุรโกมล 

 ๖๗ นายพิพัฒน  เผ่ือนทิม 

 ๖๘ นายพิเศษ  แสดกระโทก 

 ๖๙ นายพิสิฐ  ตันนิกร 

 ๗๐ นายพีระพันธ  ตั้งตระการพงษ 

 ๗๑ นายไพฑูรย  กอนทอง 

 ๗๒ นายไพรัตน  ปากคีบทอง 

 ๗๓ นายไพวรรณ  ชาลี 

 ๗๔ วาที่รอยตรี  ภัทร  บุญมั่น 

 ๗๕ นายภาสพงศ  ทองยอย 

 ๗๖ นายภูมินทร  สุมามาลย 

 ๗๗ นายมงคล  ศรีจันทร 

 ๗๘ นายมงคล  สิทธิรักษ 

 ๗๙ นายมนตรี  นวมจิตต 

 ๘๐ นายมนตรี  นาบุตรบุญ 

 ๘๑ นายมนตรี  วรรณทอง 

 ๘๒ นายมานพ  เถาตะกู 

 ๘๓ นายมาโนช  สงศักดิ์ชัย 

 ๘๔ นายมาโนชญ  บุญรอด 

 ๘๕ นายเมษยน  ชีวะเสรีชล 

 ๘๖ นายยุทธนา  โสภี 

 ๘๗ นายรัชภูมิ  เขียวสนาม 

 ๘๘ นายวชิรพล  ศุกรภาค 

 ๘๙ นายวชิระ  สุวรรณขิน 

 ๙๐ นายวัชรินทร  หินออน 

 ๙๑ นายวิเชฎฐ  ยาทองไชย 

 ๙๒ นายวิเชียร  เพ่ิมเยาว 

 ๙๓ นายวิฑูรย  ละคร 

 ๙๔ นายวิรัช  โพธิ์นอยงาม 

 ๙๕ นายวิศรุต  จิระสุทัศน 

 ๙๖ นายวิศิษฐ  ทองเที่ยง 

 ๙๗ นายวีรชาย  ปูสูงเนิน 

 ๙๘ นายวีรวัฒน  จาดขันธ 

 ๙๙ นายวีรวัฒน  โพธิ์สุยะ 

 ๑๐๐ นายวีระศักดิ์  กาญจนภิญพงศ 

 ๑๐๑ นายวุฒิพงศ  แสงดํา 

 ๑๐๒ นายไวยเวทย  พลเย่ียม 

 ๑๐๓ นายศิริสินธุ  เพียรแกว 

 ๑๐๔ นายสถาพร  จุลสัตย 

 ๑๐๕ นายสมเกียรติ  ศรีพิสุทธิ์ 

 ๑๐๖ นายสมเกียรติ  อยูบํารุงพงศ 

 ๑๐๗ นายสมศักดิ์  อารมยชื่น 

 ๑๐๘ นายสฤษดิ์  ไกรสีห 

 ๑๐๙ นายสัณห  ภัทรพิพัฒนโภค 

 ๑๑๐ นายสันติชัย  ไชยบุญเรือง 

 ๑๑๑ นายสันทัด  วงษทรงยศ 

 ๑๑๒ นายสาโรจน  เดชะพันธ 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๑๓ นายสืบชาติ  สัจจวาทิต 

 ๑๑๔ นายสุกิจ  ประทุมชัย 

 ๑๑๕ นายสุทธิวัฒน  ชาปญญา 

 ๑๑๖ นายสุทัศน  นิยมไทย 

 ๑๑๗ นายสุนทร  นิลพันธ 

 ๑๑๘ นายสุพัฒน  อินฤดี 

 ๑๑๙ นายสุรเกียรติ  สงฆรักษ 

 ๑๒๐ นายสุรพล  จินดามาตย 

 ๑๒๑ นายสุวิทย  ประชุม 

 ๑๒๒ นายเสกสิทธิ์  สิงหแจม 

 ๑๒๓ นายโสภณ  แกวศิริ 

 ๑๒๔ นายโสภณ  บัวโฮม 

 ๑๒๕ นายไสว  ยันตะพันธ 

 ๑๒๖ จาเอก  อติพล  บํารุงพงษ 

 ๑๒๗ นายอนุรักษ  มวงทิม 

 ๑๒๘ นายอนุสรณ  สังขผาด 

 ๑๒๙ นายอภิเษก  คงศิลา 

 ๑๓๐ นายอรงคกร  พสกภักดี 

 ๑๓๑ นายอรรถพร  จันทรสุวรรณ 

 ๑๓๒ นายอรรถพล  อัครจันทร 

 ๑๓๓ นายอรุณ  ตันติวิภาวิน 

 ๑๓๔ นายอับดุลเลาะ  หะยีบานุง 

 ๑๓๕ นายอาทิตย  ยอดคําลือ 

 ๑๓๖ นายอารักษ  ไกรมงคล 

 ๑๓๗ นายอํานวย  พุทธรัตนัง 

 ๑๓๘ นายอํานาจ  มะธิปไข 

 ๑๓๙ นายอุดร  ศรีแสง 

 ๑๔๐ นายเอกรินทร  คงขํา 

 ๑๔๑ นางกฤษณพร  แพกุล 

 ๑๔๒ นางสาวคณิตา  ภาสะฐิติ 

 ๑๔๓ นางจันทรา  วัฒนะเมธานนท 

 ๑๔๔ นางสาวจิราวรรณ  จิรัฐิติกาลตระกูล 

 ๑๔๕ นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียร 

 ๑๔๖ นางชไมพร  อันทอง 

 ๑๔๗ นางสาวชัชรี  นิยโมสถ 

 ๑๔๘ นางชุลีกร  เตชะโสภณมณี 

 ๑๔๙ นางสาวณัฐพร  ไชยานุวงศ 

 ๑๕๐ นางสาวดวงดาว  รักษากุล 

 ๑๕๑ นางเดือนเพ็ญ  ธัญญะวานิช 

 ๑๕๒ นางสาวตรองรัก  บุญเติม 

 ๑๕๓ นางสาวทับทอง  บุญเติม 

 ๑๕๔ นางสาวธนมณ  บูรณภวังค 

 ๑๕๕ นางสาวธรรมรัฐ  หรพรอม 

 ๑๕๖ นางสาวธารารัตน  มูลิกา 

 ๑๕๗ นางสาวธีรัชธาวัลย  โตบันลือภพ 

 ๑๕๘ นางสาวนลินี  หงษชุมพล 

 ๑๕๙ นางนองนุช  สาสะกุล 

 ๑๖๐ นางนุกูล  สรรพคุณ 

 ๑๖๑ นางสาวเนาวรัตน  กําภูศิริ 

 ๑๖๒ นางสาวบุณิกา  จุลละโพธิ 

 ๑๖๓ นางสาวปนัดดา  เนตรพุดซา 

 ๑๖๔ นางสาวประพรี  กล่ินจันทร 

 ๑๖๕ นางประภัสสร  เณรศิริ 

 ๑๖๖ นางสาวประภัสสร  ภักดี 
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 ๑๖๗ นางปณณรัตน  สวัสดิ์ 

 ๑๖๘ นางปยะวดี  บุญสม 

 ๑๖๙ นางพิจารณา  สามนจิตติ 

 ๑๗๐ นางสาวเพ็ญพร  ทับเลิก 

 ๑๗๑ นางสาวภมรินทร  โชคสุทินสกุล 

 ๑๗๒ นางสาวภรณชนก  สุขวงศ 

 ๑๗๓ นางมณิชญา  ประชุม 

 ๑๗๔ นางมณีรัตน  งานพิพัฒนมงคล 

 ๑๗๕ นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย 

 ๑๗๖ นางสาวยุภา  ชูดํา 

 ๑๗๗ นางสาวเยาวลักษณ  เลไพจิตร 

 ๑๗๘ นางสาวรวิวรรณ  สุวรรณพันธ 

 ๑๗๙ นางรัฐฐา  ธํารงโอภาส 

 ๑๘๐ นางรัถยา  หมั่นจิตร 

 ๑๘๑ นางวชิราภรณ  นองมัน 

 ๑๘๒ นางสาววนิดา  แจงประจักษ 

 ๑๘๓ นางวรรณา  ไทยทอง 

 ๑๘๔ นางสาววิภาพร  เฟองฟุง 

 ๑๘๕ นางสาววิภาวดี  ทาจีน 

 ๑๘๖ นางสาวศิริกุล  กล่ินทอง 

 ๑๘๗ นางสดุดี  พงษเพียจันทร 

 ๑๘๘ นางสาวสรรทยา  อินทจินดา 

 ๑๘๙ นางสายใจ  จันทรเพ็ญ 

 ๑๙๐ นางสุกัญญา  คําพะแย 

 ๑๙๑ นางสาวสุกัญญา  นาคสุนทร 

 ๑๙๒ นางสาวสุภลักษณ  ตันประยูร 

 ๑๙๓ นางสาวสุภาณี  เอื้อเบญจพล 

 ๑๙๔ นางสาวสุมาลี  จําเริญ 

 ๑๙๕ นางสาวสุฤดี  วรรณศิลปน 

 ๑๙๖ นางสาวสุวรรณี  เกศกมลาสน 

 ๑๙๗ นางสาวอมรรัตน  เอี่ยมละออ 

 ๑๙๘ นางสาวอรพรรณ  อาจคําภา 

 ๑๙๙ นางอรพัน  หลาแหลง 

 ๒๐๐ นางสาวอรุณพรรณ  ดุงสูงเนิน 

 ๒๐๑ นางออมฤทัย  ใจจันทร 

 ๒๐๒ นางสาวอัญชลี  คําใสย 

 ๒๐๓ นางสาวอัมพร  บุณยสิทธิ์พิชัย 

 ๒๐๔ นางสาวอุมาพร  มณีเรืองเดช 

 ๒๐๕ นางอุไร  คงกําเนิด 

 ๒๐๖ นางสาวอุไร  แสนคุณทาว 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๔  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎ  แกวบุดดา 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  วายุนิจ 

 ๓ นายเขมพรรษ  บุญโญ 

 ๔ นายจักรพันธ  ปุณะตุง 

 ๕ นายจักรวุฒิ  ออนแกว 

 ๖ นายจํารัส  เลิศศรี 

 ๗ นายจิรสิน  พันธุโสดา 

 ๘ นายจีระวัฒน  ภักดีรมเย็น 

 ๙ นายเจนรงค  คํามงคุณ 

 ๑๐ นายชาญชัย  ไชยวงศ 
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 ๑๑ นายชินกฤต  บุญมาก 

 ๑๒ นายณัฏฐพัชร  บุญมีเกษมสันต 

 ๑๓ นายแดนชัย  นุใหม 

 ๑๔ นายทักษิณ  นันทะชัย 

 ๑๕ นายธนดล  สุขคงเจริญ 

 ๑๖ นายธนพัฒน  รูปงาม 

 ๑๗ นายธวัชชัย  โพธิ์คํา 

 ๑๘ นายนัฐวุฒิ  อินคําเชื้อ 

 ๑๙ นายประชา  คงโอ 

 ๒๐ นายประหยัด  ศรีโคตร 

 ๒๑ นายปรีชา  ยาตรา 

 ๒๒ นายพินิจ  สวัสดิรักษา 

 ๒๓ นายภัทรพล  สําเร็จดี 

 ๒๔ นายภิรมย  นนทะสร 

 ๒๕ นายมนัสกิจ  พลศรี 

 ๒๖ นายวรพล  รุงสิทธิมงคล 

 ๒๗ นายวรศักดิ์  ทองขุนดํา 

 ๒๘ นายวิรัตน  ภูสงา 

 ๒๙ นายวีระพันธ  เหมือนแท 

 ๓๐ นายศิวัชร  พึขุนทด 

 ๓๑ นายสนั่น  จันดาเรือง 

 ๓๒ นายสมยศ  ศรีวะรมย 

 ๓๓ นายสิทธิชัย  จันทรเสนห 

 ๓๔ นายสุจินต  ปรีชาเลิศศิริ 

 ๓๕ นายสุทิน  ฉากมงคล 

 ๓๖ นายสุพจน  สังคะ 

 ๓๗ นายสุรเวช  มูลสาร 

 ๓๘ นายอรัญ  ชมภูพันธ 

 ๓๙ นายเอกชัย  กอเกียรติสกุลชัย 

 ๔๐ นางสาวกมลทิพย  เสนาชัย 

 ๔๑ นางเกศวดี  โคตรภูเวียง 

 ๔๒ นางจรีรัตน  สวนอินทร 

 ๔๓ นางสาวญาณิศา  รัชดาภรณวานิช 

 ๔๔ นางสาวนัทธิณี  กิตติวรรณ 

 ๔๕ นางสาวนันทพร  วันดี 

 ๔๖ นางสาวเนาวรัตน  อินทรชวย 

 ๔๗ นางสาวประไพจิตร  อาจวิเชียร 

 ๔๘ นางพรพิมล  ศรีใจ 

 ๔๙ นางสาวพิมาลา  เกษมสุข 

 ๕๐ นางสาวภัทริน  โอภาสชัยทัตต 

 ๕๑ นางสาวภิรมภรณ  เถื่อนถ้ําแกว 

 ๕๒ นางสาวมนตวจี  ชูดวง 

 ๕๓ นางสาวยุภา  โอภากาศ 

 ๕๔ นางสาวเยาวรัตน  สวัสดี 

 ๕๕ นางสาวรัตติยา  นาคสุวรรณ 

 ๕๖ นางสาวรัตนา  นึกเร็ว 

 ๕๗ นางสาวลัขณา  รามริน 

 ๕๘ นางสาววิยะดา  บุญสีลาภ 

 ๕๙ นางศิริรัตน  อารียมิตร 

 ๖๐ นางสาวสิริลักษณ  สายหงษ 

 ๖๑ นางสาวสุภาพร  มีบุญ 

 ๖๒ นางสาวอรวรรณ  ยอดแกว 

 ๖๓ นางอรัญญา  ชาญชญานนท 

 ๖๔ นางอรุณรัตน  อินนะไชย 
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ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๕  ราย) 

 ๑ นายเกชา  นนตา 

 ๒ นายเกรียงไกร  สิทธิขันแกว 

 ๓ นายโฆษิต  ลูกอินทร 

 ๔ นายจตุพงศ  ตาบุญยืน 

 ๕ นายจักรกริศน  ไกรสนธิ์ 

 ๖ นายจีรศักดิ์  ทะนันชัย 

 ๗ นายเฉลิมชัย  จันทศร 

 ๘ นายเฉลิมพล  ศรีโพลา 

 ๙ นายณรงค  ศรีเทพ 

 ๑๐ วาที่รอยตรี  เดชา  กลับสงเคราะห 

 ๑๑ นายทะเนตร  แสนพงษ 

 ๑๒ นายธนภัทร  คหินทพงษ 

 ๑๓ นายธัชนนท  สาเระ 

 ๑๔ นายปรัชญา  เรืองอมรวิวัฒน 

 ๑๕ นายไพศาล  อินสอาด 

 ๑๖ นายภาณุมาศ  สืบเกง 

 ๑๗ นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ 

 ๑๘ นายมนตรี  สังขแกว 

 ๑๙ นายมรกต  พรหมบุตร 

 ๒๐ นายรักธรรม  พงษแกว 

 ๒๑ นายรุงเรือง  สิงหชัย 

 ๒๒ นายวอซี  บือโต 

 ๒๓ นายวัชรินทร  ปนนิตามัย 

 ๒๔ นายวิจักษณ  ติดชัย 

 ๒๕ นายวิทยา  วารีนิยม 

 ๒๖ นายศักดิ์ดา  สายหงษ 

 ๒๗ นายสมเกียรติ  วิริยมานะธรรม 

 ๒๘ นายสมโภช  เขื่อนชัยวงค 

 ๒๙ นายสมศักดิ์  ดํารงคธรรม 

 ๓๐ นายสันติ  แพงเมา 

 ๓๑ นายสาทร  แสงสุวรรณ 

 ๓๒ นายสําเร็จ  มุงคุณ 

 ๓๓ นายสุนันท  ภูสีน้ํา 

 ๓๔ นายสุบิน  พิมพจอง 

 ๓๕ นายสุรชัย  โคตวงค 

 ๓๖ นายสุรชัย  บํารุงโมสิโก 

 ๓๗ นายอดิศร  กมลกลทีป 

 ๓๘ นายอนิรุทธิ์  เวียงอินทร 

 ๓๙ นายอนุวัฒน  บุญประเสริฐ 

 ๔๐ นายอภิรักษ  ศรีโกตะเพชร 

 ๔๑ นายเอกลักษณ  ศรีโภคาศัย 

 ๔๒ นางสาวกนกอร  รัตนพันธุ 

 ๔๓ นางสาวชนิดา  กงไฉ 

 ๔๔ นางดวงกมล  เปรมอําพล 

 ๔๕ นางนวพร  พูลพิพัฒน 

 ๔๖ นางสาวผุดผอง  แสนฝาย 

 ๔๗ นางสาวพจนีย  ลิมานันท 

 ๔๘ นางสาวพิมพใจ  เทพกลาง 

 ๔๙ นางสาวเพ็ญศิริ  มั่นยืน 

 ๕๐ นางภูษณิศา  กาญจนโกมล 
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 ๕๑ นางสาวมนทกานติ์  กันแกว 

 ๕๒ นางสาวรจนา  นิจพาณิชย 

 ๕๓ นางสาวรุงนภา  เรืองหนู 

 ๕๔ นางสาวศันสนีย  แขนโคกกรวด 

 ๕๕ นางสุวนิดา  ดอนออนเบา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๑  ราย) 

 ๑ นายกองเกียรติ  รอวิลาน 

 ๒ นายกุศล  สุไชยชิต 

 ๓ นายเกียรติศักดิ์  รังผ้ึง 

 ๔ นายเขษมศักดิ์  ประโลมจิตร 

 ๕ นายจักรวาล  ตีทอง 

 ๖ นายจีรณัทย  รัตนะธาดา 

 ๗ นายชาคริต  แชมชื่น 

 ๘ นายชาญณรงค  สีละบัตร 

 ๙ นายณรงค  นาคราช 

 ๑๐ นายณัฐพงศ  ยืนยง 

 ๑๑ นายณัฐพงศ  อัครสาร 

 ๑๒ นายณัฐวุฒิ  รุงสุวรรณ 

 ๑๓ นายเดชสุวรรณ  ศรีหอม 

 ๑๔ นายทศพล  อรัญญา 

 ๑๕ นายนคร  รักกล่ิน 

 ๑๖ นายนน  ฉายแสงโฉม 

 ๑๗ นายบัญชา  ชัยมัง 

 ๑๘ นายปรีชา  แสนไชย 

 ๑๙ นายพลาดร  ฐานะ 

 ๒๐ นายพัฒนพงศ  วงษชารี 

 ๒๑ นายมงคล  ชาติมนตรี 

 ๒๒ นายมานพ  แกวภู 

 ๒๓ นายรุงเรือง  บวรสุคนธชาติ 

 ๒๔ นายวิวัฒน  กัลยาลัง 

 ๒๕ วาที่รอยตรี  ศิรพงศ  มาสําราญ 

 ๒๖ นายสมพร  เดือนจรัส 

 ๒๗ นายสิริวัฒน  กลอมปญญา 

 ๒๘ นายสุนทร  จันทรเนย 

 ๒๙ นายสุวนิช  ประดิษฐ 

 ๓๐ สิบโท  เสกสรร  บางตุม 

 ๓๑ นายอภินันท  ขาวสุข 

 ๓๒ นายอรรคราช  แกวรองคํา 

 ๓๓ นายอุดมศักดิ์  ภาดี 

 ๓๔ นางสาวกมลวรรณ  ทองอราม 

 ๓๕ นางสาวแกวใจ  พะนิจรัมย 

 ๓๖ นางจีรภา  อุนจันทึก 

 ๓๗ นางสาวฉวีวรรณ  ยอดมุณี 

 ๓๘ นางสาวณัทนัน  ศรีบัวรอด 

 ๓๙ นางสาวดวงพร  ประสพศักดิ์ 

 ๔๐ นางสาวทัศนีย  กลอมทอง 

 ๔๑ นางทัศนียา  ส่ือสวัสดิ์วณิชย 

 ๔๒ นางนงนุช  เพ็ชรกลาง 

 ๔๓ นางสาวนิตรา  สิมาจารย 

 ๔๔ นางสาวผองพรรณ  มิ่งขัวญ 

 ๔๕ นางสาวพรพรรณ  พราวกลาง 

 ๔๖ นางสาวพวงทิพย  มุงสวนกลาง 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๔๗ นางสาวพัชรินทร  ยาวิละนนท 

 ๔๘ นางสาวพิจิตรา  โกติรัมย 

 ๔๙ นางสาวภาณุมาส  พิรันดร 

 ๕๐ นางมณีรัตน  พึงสมบุญ 

 ๕๑ นางเมทิกา  สารคุณ 

 ๕๒ นางสาวลักคณา  สุวิญญา 

 ๕๓ นางลินดาวรรณ  ทะสะระ 

 ๕๔ นางสาววรุณยุภา  ขุนสุวรรณ 

 ๕๕ นางสาวศิริวรรณ  เหลือประสงค 

 ๕๖ นางสุดาภรณ  ปลึกไธสง 

 ๕๗ นางอทิตา  พรมดี 

 ๕๘ นางสาวอภิญญา  วรสุทธิ์พิศาล 

 ๕๙ นางสาวอัจจิมา  ณ  นาน 

 ๖๐ นางอารีรัตน  ศรีวิชัยวงค 

 ๖๑ นางสาวอําไพ  กฤษนาม 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๖  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  ไชยนิมิตร   

 ๒ นายฆนนาท  ภูกรรณ   

 ๓ นายจตุรงค  เพชรสุทธิ์   

 ๔ นายจตุรงค  ละออพันธสกุล   

 ๕ นายจักรพันธ  เภาสระคู   

 ๖ นายจิระพล  พิมภู   

 ๗ นายชวพล  ออนเรือง   

 ๘ นายเชฏฐรุจ  จันทรแปลง   

 ๙ นายไชยวัฒน  เวสารัชตระกูล   

 ๑๐ นายณัฎพสิษฐ  เถระรัชชานนท   

 ๑๑ นายดิเรก  คงแพ   

 ๑๒ นายเดชา  อยูภักดี   

 ๑๓ นายถวิล  หนอคํา   

 ๑๔ นายทนงศักดิ์  ปะระไทย   

 ๑๕ นายทวีแสง  พูลพุฒ   

 ๑๖ นายธเนตร  ภูเจริญ   

 ๑๗ นายนิคม  ตัณฑวิรุฬห   

 ๑๘ นายบรรหาร  กิจเกตุ   

 ๑๙ นายบุญชวย  ชวยระดม   

 ๒๐ นายประดิษฐ  วงษเพ็ชร   

 ๒๑ นายประวัติ  นกอิ่ม   

 ๒๒ นายผดุงศักดิ์  เฉลิมชาติ   

 ๒๓ นายพรพรหม  พรหมเดชะ   

 ๒๔ นายพินิจ  งาเนียม   

 ๒๕ นายพิษณุ  ทรัพยสุทธิ   

 ๒๖ นายพิสุทธิ์  พูลสวัสดิ์   

 ๒๗ นายเพียง  พรมสงฆ   

 ๒๘ นายไพบูลย  จันทะอุทัย   

 ๒๙ นายไพโรจน  ประสิทธิ์นอก   

 ๓๐ นายไพศาล  มงคลหัตถี   

 ๓๑ นายมงคล  เมนกูล   

 ๓๒ นายมนตรี  ฟนเพ็ง   


