
 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๐๕ นางพัชรนิทร  ชวยด ู

 ๑๐๖ นางพัชรนิทร  ถาวรนรุักษ 

 ๑๐๗ นางสาวพิณผกา  บญุโสภิณ 

 ๑๐๘ นางฟาดีละห  วาแม 

 ๑๐๙ นางสาวมณฑิชา  เหลาคม 

 ๑๑๐ นางมณีวรรณ  กัลยามงคล 

 ๑๑๑ นางมยุรี  ณ  พัทลุง 

 ๑๑๒ นางราตรี  จันทรตัน 

 ๑๑๓ นางสาวรนิรวี  ชนะโยธา 

 ๑๑๔ นางเรวดี  ศรีสังข 

 ๑๑๕ นางสาววราภรณ  สุธาธรรม 

 ๑๑๖ นางสาววารนิ  อวมเทศ 

 ๑๑๗ นางวาสนา  จันทรแจมใส 

 ๑๑๘ นางสาววนิติา  มณีโชต ิ

 ๑๑๙ นางสาววมิลรตัน  พิมพา 

 ๑๒๐ นางสาวศรีเกษม  ศิริพันธุ 

 ๑๒๑ นางสาวศริินุช  วะสุวรรณ 

 ๑๒๒ นางสาวสกุลทิพย  พุทธแกว 

 ๑๒๓ นางสาวสมจิตร  ฤทธิ์กลาง 

 ๑๒๔ นางสาวสมศรี  จันทรประสาท 

 ๑๒๕ นางสาวสิรริัตน  พิชิตพร 

 ๑๒๖ นางสุจินต  โปฏกรตัน 

 ๑๒๗ นางสาวสุพัตรา  จินดานิล 

 ๑๒๘ นางสาวสุพัตรา  เทพมณฑา 

 ๑๒๙ นางสุภาพร  ชัยชติ 

 ๑๓๐ นางสาวสุภาภรณ  ทิพยเนตร 

 ๑๓๑ นางสาวสุมาลี  จันทรปรางค 

 ๑๓๒ นางสาวสุอารีย  ศรีโฮง 

 ๑๓๓ นางสาวแสงเดือน  สาริการนิทร 

 ๑๓๔ นางโสภา  ศรีอนันต 

 ๑๓๕ นางอโณทัย  วงษนอย 

 ๑๓๖ นางอดิเทพ  บุญเจรญิ 

 ๑๓๗ นางสาวอโนรตัน  มีแยม 

 ๑๓๘ นางสาวอรทัย  ชวงโชต ิ

 ๑๓๙ นางอรุณ  เจรญิสุข 

 ๑๔๐ นางสาวอังคณา  บญุประสิทธิ ์

 ๑๔๑ นางสาวอัจฉริยา  มหานิยม 

 ๑๔๒ นางสาวอญัชลี  คมปฏิภาณ 

 ๑๔๓ นางสาวอําพรรัตน  แสงทอง 

 ๑๔๔ นางสาวอิสริยะ  อีดเกิด 

 ๑๔๕ นางอุทมุพร  เหมหงษา 

กรมปศุสัตว 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๔  ราย) 

 ๑ นายกรรัตน  คุมกระ 

 ๒ นายคฑาวธุ  ทะหลา 

 ๓ นายจรินทร  วัชรมณี 

 ๔ นายจํารัส  ใจลังกา 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕ นายจิรพงษ  แซตั้ง 

 ๖ นายเจษฎา  องอาจ 

 ๗ นายชัยยุทธ  แยมโพธิ ์

 ๘ นายชิตภณ  ชปูถัมภ 

 ๙ นายณรงค  ธาราศร ี

 ๑๐ นายณรงค  เพชรลํ้า 

 ๑๑ นายณรงคกร  เกษมสุข 

 ๑๒ นายธเนส  โพธิ์ทอง 

 ๑๓ นายธวัช  ไชโย 

 ๑๔ นายธวัชชัย  ตุยหลา 

 ๑๕ นายธวัชชัย  ไทรงาม 

 ๑๖ นายธวัชชัย  ปจฉานกุูล 

 ๑๗ นายธรีพรรณ  ภูมิภมร 

 ๑๘ นายนพพร  พันธานนท 

 ๑๙ นายบุญคิม  หลิมศวิิไล 

 ๒๐ นายประพันธ  เสียงเพราะ 

 ๒๑ นายประสงค  เรืองสวัสดิ ์

 ๒๒ นายประสิทธิ ์ ย้ิมเกต ุ

 ๒๓ นายปราโมทย  นวลวิจิตร 

 ๒๔ นายปรชีา  ลิมปกาญจนวฒัน 

 ๒๕ นายปยวิทย  ธรรมบตุร 

 ๒๖ นายพงศธร  อยูจํารัส 

 ๒๗ นายพจน  สิชฌนุกฤษฎ 

 ๒๘ นายพิสิฐ  ลีกิจววิฒัน 

 ๒๙ นายไพรัช  รุงอุทัย 

 ๓๐ นายรวิกร  วรทล 

 ๓๑ นายรุงโรจน  เปยมรุงเรือง 

 ๓๒ นายฤทธิ์ลือชัย  ปูสูงเนนิ 

 ๓๓ นายเลิศรัตนชัย  ผุยคําสิงห 

 ๓๔ นายวรรณสิงห  หงษคํา 

 ๓๕ นายวรสิทธิ ์ ศรีสิทธิ ์

 ๓๖ นายวัลลภ  พจนวชิัย 

 ๓๗ นายวิสุทธิ์  หาญญา 

 ๓๘ นายวรีะพงษ  อุดรไสว 

 ๓๙ นายศิรเิดช  คงสุบรรณ 

 ๔๐ นายสมชาย  พันสี 

 ๔๑ นายสมชาย  มีสัจจานนท 

 ๔๒ นายสมชาย  สมบัตวิรรณทนา 

 ๔๓ นายสมศกัดิ ์ เกษมณี 

 ๔๔ นายสมหมาย  ยุวพาณิชสัมพันธ 

 ๔๕ นายสราวุธ  ชอบขาย 

 ๔๖ นายสําราญ  สุนทร 

 ๔๗ นายสุชาติ  ย่ีสาคร 

 ๔๘ นายสุรชัย  หอยมาลา 

 ๔๙ นายเสถียร  ทบแกว 

 ๕๐ นายเสนีย  เวทยวมิล 

 ๕๑ นายอนรุักษ  กองไชย 

 ๕๒ นายอภิชาติ  ภิญโญย่ิงวนิชย 

 ๕๓ นายอุทัย  มีศริิพันธุ 

 ๕๔ นายเอกจิตต  เกษธมิา 

 ๕๕ นางสาวคเนตร  พันเดช 

 ๕๖ นางธวัลรัตน  เกียรติย่ิงองัศลีุ 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๗ นางสาวนรยา  ตัง้ศิริทรัพย 

 ๕๘ นางสาวนารถตยา  ชมนารถ 

 ๕๙ นางสาวประเทอืงทิพย  เสือเอก 

 ๖๐ นางสาวเพ็ญศิริ  ดวงอดุม 

 ๖๑ นางวาสิน ี พุกจินดา 

 ๖๒ นางสุดา  จันทาสี 

 ๖๓ นางสุภา  เสาวสวย 

 ๖๔ นางสาวสุมาลี  เมืองแกว 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒๓  ราย) 

 ๑ นายกฤษณ  วีระวงศ 

 ๒ นายกฤษณะ  ผลไสว 

 ๓ นายกําธร  บญุทอง 

 ๔ นายกติิเทพ  หลูปรีชาเศรษฐ 

 ๕ นายเกียรติชัย  อุนกาศ 

 ๖ นายเกียรติศกัดิ ์ หัวหมื่น 

 ๗ นายขวัญชัย  จังธนสมบตั ิ

 ๘ นายคณณัฏฐ  บุณณมั่งมีปภา 

 ๙ นายคมชาย  ศรีชาลี 

 ๑๐ นายจักรพันธ  มากสุวรรณ 

 ๑๑ นายจักร ี เทศอาเส็น 

 ๑๒ นายจําลอง  วรศร ี

 ๑๓ นายจิรวัฒน  พัฒนพงศ 

 ๑๔ นายฉตัรชัย  สืบคํา 

 ๑๕ นายชํานาญ  เชาวสันเทียะ 

 ๑๖ นายชูวิทย  หงษสามสิบเจ็ด 

 ๑๗ นายเชษฐากฤช  ดาราพงศ 

 ๑๘ นายณัฐ  สวาสดิร์ัตน 

 ๑๙ นายทว ี เกตขุุนทด 

 ๒๐ นายทว ี พงษสุพรรณ 

 ๒๑ นายทวโีชค  ละมายศร ี

 ๒๒ นายทินกร  แสงงาม 

 ๒๓ นายธนพล  สิงหโต 

 ๒๔ นายธนวรรธน  บริพันธุ 

 ๒๕ นายธรรมนาถ  ชัยฤทธิ ์

 ๒๖ นายธรรมรงค  เกียรตศิิลปน 

 ๒๗ นายธวัชชัย  แถวถาทํา 

 ๒๘ นายธวัชชัย  พละศักดิ ์

 ๒๙ นายธรีะ  นววิภาพันธ 

 ๓๐ นายบรรจง  อาจคํา 

 ๓๑ นายบุญชู  ชางปด 

 ๓๒ นายบุญเลิศ  ธาํรงวุฒกิุล 

 ๓๓ นายปภาสพงษ  จงชานสิทโธ 

 ๓๔ นายปรศัน ี ชรูัตน 

 ๓๕ นายปราโมทย  คายชัยภูม ิ

 ๓๖ นายปญญาวัฒน  ใสกาง 

 ๓๗ นายพงษพิทักษ  ตันสมรส 

 ๓๘ นายพรชัย  อินทรคําด ี

 ๓๙ นายพรหมทัต  สันทบ 

 ๔๐ นายพิชัย  โพธิ์กระสังข 

 ๔๑ วาที่รอยตร ีพิทยา  หาญอาสา 

 ๔๒ นายพินิจ  รอยศร ี



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๓ นายพิระ  ศรีเจา 

 ๔๔ นายพีรวิทย  บญุปางบรรพ 

 ๔๕ นายพีรวฒุิ  ชินสรอย 

 ๔๖ นายมานพ  แกวมาตย 

 ๔๗ นายเมธานนท  มูลโพธิ ์

 ๔๘ นายวัชรพงษ  ศรตีัมภวา 

 ๔๙ นายวัชรพงษ  สุดด ี

 ๕๐ นายวัชระ  จันทรวชัรกาล 

 ๕๑ นายวฒันวิทย  นาคตอย 

 ๕๒ นายวนิัย  กาญจนมาลา 

 ๕๓ นายวนิัย  บุตรด ี

 ๕๔ นายวิสูตร  นวลขาว 

 ๕๕ นายวรีศักดิ์  อินทรสวรรค 

 ๕๖ นายศรตุ  วงษขันธ 

 ๕๗ นายศิลาวุฒ ิ จันทวงค 

 ๕๘ นายศิษฎ  เปรมัษเฐียร 

 ๕๙ นายสราวุธ  ตุงคะสามน 

 ๖๐ นายสายฝน  วงษาทมุ 

 ๖๑ นายสิริพงศ  สุขถาวรเจริญพร 

 ๖๒ นายสุขุม  สนธิพันธ 

 ๖๓ นายสุทัศ  กวางเดนิดง 

 ๖๔ นายสุพจน  ตัง้วงศศุภางค 

 ๖๕ นายสุพจน  หนูปทยา 

 ๖๖ นายสุพรรณ  ผากลุ 

 ๖๗ นายสุรนนัท  นอยอุทัย 

 ๖๘ นายสุรพงษ  ชื่นจิต 

 ๖๙ นายสุรพงษ  เสนาใหญ 

 ๗๐ นายสุรวัฒน  คูหพันธ 

 ๗๑ นายสุรสิทธิ์  วิชัยแสง 

 ๗๒ นายสุวฒัน  มลิจารย 

 ๗๓ นายองอาจ  คนกลา 

 ๗๔ นายองอาจ  อปุาลี 

 ๗๕ นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว 

 ๗๖ นายอรุณ  ชมุแกว 

 ๗๗ นายอาจอง  ออนหวาน 

 ๗๘ นายโอฬาร  กิจปรดีาบริสุทธิ ์

 ๗๙ นางสาวกมลชนก  สรอยเพชร 

 ๘๐ นางกิง่กานต บญุสุยา  สีโย  

 ๘๑ นางสาวใกลรุง  ทนสระนอย 

 ๘๒ นางสาวจณัญญา  สุขเพสน 

 ๘๓ นางจิรัฎฐิตกิาล  นาคบุร ี

 ๘๔ นางสาวจุฑารตัน  สิงหกุล 

 ๘๕ นางสาวโชติมา  ประเสรฐิสินเจรญิ 

 ๘๖ นางสาวณัฐวด ี ภมรานนท 

 ๘๗ นางสาวณุทนาถ  โคตรพรหม 

 ๘๘ นางสาวธญันนัท  สินชัย 

 ๘๙ นางสาวนงนุช  งอยผาลา 

 ๙๐ นางสาวนวิยา  รักสุภาพ 

 ๙๑ นางสาวนติยา  กิง่โคกกรวด 

 ๙๒ นางสาวบุษบา  ถานอาดนา 

 ๙๓ นางประภาพร  นันทวงศ 

 ๙๔ นางสาวปรารถนา  พลายมาศ 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๙๕ นางปยนันท  สังขไพฑูรย 

 ๙๖ นางสาวพรทิพา  โรจนแสง 

 ๙๗ นางพรพิมล  ใจไหว 

 ๙๘ นางสาวพรหมภัสสร  วฒุิจิรฐัิติกาล 

 ๙๙ นางสาวพุทธชาต ิ คาดสนิท 

 ๑๐๐ นางเพ็ญแข  สายเชื้อ 

 ๑๐๑ นางสาวมญัชร ี ทตัติยพงศ 

 ๑๐๒ นางสาวยุพาพร  นักบุญ 

 ๑๐๓ นางสาวลมัย  นามมงคล 

 ๑๐๔ นางวิจิตรา  อนกุูล 

 ๑๐๕ นางสาววไิลภรณ  วงศพฤกษาสูง 

 ๑๐๖ นางสาวศนิกานต  ทองสวัสดิ ์

 ๑๐๗ นางศศิธร  จารุพงศกร 

 ๑๐๘ นางสาวศศิธร  ติคํารัมย 

 ๑๐๙ นางศศิวมิล  ทองม ี

 ๑๑๐ นางสาวศริินทรทิพย   

  วนาประเสริฐศักดิ ์

 ๑๑๑ นางสาวศริิพร  รัศมมีณฑล 

 ๑๑๒ นางสาวศุภธิดา  ภิเศก 

 ๑๑๓ นางศุภวันจักรี  ดอนไสว 

 ๑๑๔ นางสาวสรอยนภา  กรองสอาด 

 ๑๑๕ นางสาวสินีพรรณ  ภูวนันท 

 ๑๑๖ นางเสาวนีย  พวงไพบูลย 

 ๑๑๗ นางสาวแสงจันทร  ศรศีิลปอุดม 

 ๑๑๘ นางสาวหฤทัย  รุงเรือง 

 ๑๑๙ นางสาวอรรถพร  จีนพันธ 

 ๑๒๐ นางสาวอัจฉราภรณ  เจนคดิ 

 ๑๒๑ นางสาวอารัมภีร  อุทาน 

 ๑๒๒ นางสาวอุบลวรรณ  จตรุพาห ุ

 ๑๒๓ นางเอือ้งแกว  ศิลปศาสตร 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๗  ราย) 

 ๑ นายคมกริช  งามเสนห 

 ๒ นายครรชิต  โฆษิตพล 

 ๓ นายจีรศกัดิ ์ บาํรุงศักดิ ์

 ๔ นายฉตัรพณ  ไพพินิจ 

 ๕ นายชุมพล  รตันชรุ ี

 ๖ นายตะวนั  พรมศิลา 

 ๗ นายนิคม  ดอกสลิด 

 ๘ นายไพโรจน  มาแสง 

 ๙ นายมติรภาพ  ไชยรตัน 

 ๑๐ นายเลิศศักดิ ์ อนิริสพงค 

 ๑๑ นายวิชัย  อาระหัง 

 ๑๒ นายวิเชียร  ผิวคาํ 

 ๑๓ นายสมศกัดิ ์ เปรมปรดีิ ์

 ๑๔ นายสันต  ผลไพศาลศักดิ ์

 ๑๕ นายสุรศกัดิ ์ วงษศรีม ี

 ๑๖ นายอดเิรก  ประดิษฐ 

 ๑๗ นายอัศวิน  สายเชือ้ 

 ๑๘ นายอาทติย  สารจันทร 

 ๑๙ นางสาวธญัญพรรษ  พอกเพ่ิมด ี

 ๒๐ นางสาวประเทือง  ขอสันเทียะ 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๑ นางปญจรตัน  ดีย่ิง 

 ๒๒ นางสาวโยธกานต  สิงหวงศ 

 ๒๓ นางสาววรางคณา  บังคะดารา 

 ๒๔ นางสาววรารตัน  วารรีัตน 

 ๒๕ นางสาวอภินนัท  จินดานิรดลุ 

 ๒๖ นางสาวอรวิมล  แกวเกล้ียง 

 ๒๗ นางสาวอญัญารัตน  ราชประโคน 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๙  ราย) 

 ๑ นายกังวาน  ถิรธํารง 

 ๒ นายชยพล  สาระสมบัต ิ

 ๓ นายดนัยศักดิ์  เย็นใจ 

 ๔ นายบํารุง  คงไฝ 

 ๕ นายประจักร  แกลวกลา 

 ๖ นายประพันธ  โพธิ์เงนิ 

 ๗ นายประเสรฐิ  ซาเฮา 

 ๘ นายพงษศักดิ์  ชูพันธ 

 ๙ นายภาณุวัชร  ชัยบัณฑิต 

 ๑๐ นายมะรูดงิ  กอและ 

 ๑๑ นายรุงวสันต  เพ็งสุพรรณ 

 ๑๒ นายอนุพงษ  หงษบญุ 

 ๑๓ นายอนรุักษ  พิมพแสง 

 ๑๔ นายอภิชาติ  ชูศักดิ์เหลือง 

 ๑๕ นายอันสุรี  คนกลา 

 ๑๖ นายอับดุรเราะฮมาน  ฟูอัด   

  อาลมูฮัมมัดอามนี 

 ๑๗ นายอาเดน  ราชชาร ี

 ๑๘ นางคมคาย  พรหมประกาย 

 ๑๙ นางสาวจิรัสยชา  กองแกว 

 ๒๐ นางสาวชตุิมา  เพ็ชรรัตน 

 ๒๑ นางนภาพร  ภูผล 

 ๒๒ นางนิภาภรณ  พินิจ 

 ๒๓ นางสาวบญุญาพร  จองแก 

 ๒๔ นางสาวปริญญาพร  เพราะดีสกุล 

 ๒๕ นางสาวพนดิา  ฟูคณะ 

 ๒๖ นางพรรณภา  จอดดวงจันทร 

 ๒๗ นางสาวพัชรนันท  จิระวฒันภิญโญ 

 ๒๘ นางสาวมณฑวรรณ  ชืน่คา 

 ๒๙ นางรชัน ี เหตเุกษ 

 ๓๐ นางฤด ี เอียดนอย 

 ๓๑ นางวันดี  มอยภิ 

 ๓๒ นางสาววไิลวรรณ  แทนธานี 

 ๓๓ นางสาวศริิประภา  คําโคตร 

 ๓๔ นางสาวสุเชาวดี  นกเพ็ชร 

 ๓๕ นางสาวสุนิภา  ดิษฎาวรีะวฒัน 

 ๓๖ นางสาวแสงรตัน  ครุฑสนธิ ์

 ๓๗ นางหญิง  แกวเกดิ 

 ๓๘ นางอมรรตัน  หนอเพ็ชร 

 ๓๙ นางสาวอารีย  สรอยสุวรรณ 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐๗  ราย) 

 ๑ นายกรภัทร  สุวรรณ 

 ๒ นายขนิษฐ  หอมรส 

 ๓ นายคณบดี  นามซือ่ 

 ๔ นายครรชิต  สีปดสา 

 ๕ นายฉฐัวัสส  บตุรวงค 

 ๖ นายชัช  ปนตา 

 ๗ นายชัยกระมล  คําเมือง 

 ๘ นายชานนท  ดอนแกน 

 ๙ นายชุมญาต ิ สังขโกมล 

 ๑๐ นายไชยยงค  เจริญวงศ 

 ๑๑ นายไชยวัฒน  นนัทชมชืน่ 

 ๑๒ นายณรงค  ศิรดิล 

 ๑๓ นายตรรกวิทย  โพธิ์สุวรรณ 

 ๑๔ นายธนกร  ซิ้มเกษม 

 ๑๕ นายธรรมรัตน  ดีทวม 

 ๑๖ นายนพดล  ละครชัย 

 ๑๗ นายนรนิทร  เหงาละคร 

 ๑๘ นายนาค  เกษรขาว 

 ๑๙ นายนาธาร  ปานอุทัย 

 ๒๐ นายนิกร  ดาวศร ี

 ๒๑ นายนิยม  รอดนิตย 

 ๒๒ นายนิรนัดร  เทพารส 

 ๒๓ นายบุรนิทร  ศนูยพลอย 

 ๒๔ นายประพันธ  แกวกนั 

 ๒๕ นายปราษาณ  ตะมะปุด 

 ๒๖ นายพงษศิลป  เหงาละคร 

 ๒๗ นายพิรพัตร  ชวยทอง 

 ๒๘ นายไพฑูรย  ปองสนาม 

 ๒๙ นายภานุรตัน  ปานเจรญิ 

 ๓๐ นายภูวนาถ  จําปาทอง 

 ๓๑ นายไมตร ี จุปะนะเต 

 ๓๒ นายวรุตม  บุญจีน 

 ๓๓ นายวัชรินทร  สุริยนต 

 ๓๔ นายวิทยา  ละครจันทร 

 ๓๕ นายวรียุทธ  จังพล 

 ๓๖ นายวรีะศกัดิ ์ หงษทอง 

 ๓๗ นายเวทติว  กอบเกตกรรม 

 ๓๘ วาที่รอยตร ีศักดิ์สิทธิ์  มะลัยโย 

 ๓๙ นายศุภกร  พงษตุย 

 ๔๐ นายสถติยพงษ  ปดภัย 

 ๔๑ นายสมทุง  ทองมาก 

 ๔๒ นายสมพิศ  รักงาม 

 ๔๓ นายสรินทร  นาคพงษ 

 ๔๔ นายสฤษดิ์  ศรีภิรมย 

 ๔๕ นายสวัสดิ์  บตุรพรม 

 ๔๖ นายสันติ์  สางคาํ 

 ๔๗ นายสําราญ  เรียมแสน 

 ๔๘ นายสุทัศน  กันหารตัน 

 ๔๙ นายสุทิน  ล้ิมละมัย 

 ๕๐ นายสุรพงษ  ธรุะพันธ 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๑ นายสุรสิทธิ์  แหวนวงษ 

 ๕๒ นายอดศิักดิ์  ใจหลัก 

 ๕๓ นายอนนัต  ศรีแกว 

 ๕๔ นายอนนัทการ  แจงจรัส 

 ๕๕ นายอนุชติ  วงศพิลาน 

 ๕๖ นายอนุสรณ  พรินทรากุล 

 ๕๗ นายอภิชาติ  สุขพูน 

 ๕๘ นายอัครเดช  ทมุชะ 

 ๕๙ นายอาคม  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๖๐ นายอาณัติ  จําเรญิสัตย 

 ๖๑ วาที่รอยตร ีอิทธฤิทธิ์  สิงหสัตย 

 ๖๒ นายเอกชัย  ยงยอย 

 ๖๓ นางสาวกมลลักษณ  วนิชยาโกศล 

 ๖๔ นางสาวกรองจิตร  เทพธาน ี

 ๖๕ นางสาวกิง่กนก  ประเสรฐิ 

 ๖๖ นางสาวจริยา  จรานวุัฒน 

 ๖๗ นางสาวจันทรา  โพธิค์ํา 

 ๖๘ นางจิตรนภา  นราอาจ 

 ๖๙ นางจินตนา  ชัยฤทธิ ์

 ๗๐ นางจิราภรณ  ปองสนาม 

 ๗๑ นางสาวจิราภรณ  ศิรมิงคล 

 ๗๒ นางสาวณัฐชา  ริยะกุล 

 ๗๓ นางสาวณัฐธิยา  จันใด 

 ๗๔ นางสาวณิชนันทน  ทน ุ

 ๗๕ นางสาวทัศนีย  หมอนวด 

 ๗๖ นางสาวธญัญพิชชา  ศิริโชตวิรกานน 

 ๗๗ นางนฤดี  ทองทิพย 

 ๗๘ นางนิภารตัน  เดชวนั 

 ๗๙ นางสาวบงัอร  อุปริมาตร 

 ๘๐ นางปนติา  แกวภู 

 ๘๑ นางปรมาภรณ  รอยดาพันธุ 

 ๘๒ นางสาวประจวบ  ปลอดกระโทก 

 ๘๓ นางสาวปาณิสรา  วงษาทุม 

 ๘๔ นางสาวพัณณิตา  เงินสองสี 

 ๘๕ นางสาวพัด  เชือ้วังคํา 

 ๘๖ นางพิชญา  แกวกัณฐ ี

 ๘๗ นางสาวพิมพลดา  ภูวอัครเวโรจน 

 ๘๘ นางมงคลรตัน  ชัยแสงแกว 

 ๘๙ นางสาวรจนา  กล่ินทองหลาง 

 ๙๐ นางรุงตะวนั  แพงแสง 

 ๙๑ นางสาวรุงทิพย  นาเมือง 

 ๙๒ นางลักษณา  ทองอนันต 

 ๙๓ นางลาวัลย  เงนิสม 

 ๙๔ นางสาววราภรณ  สุขวฒันา 

 ๙๕ นางวัชรนิทร  ตั้งพรหมจรรย 

 ๙๖ นางวิรารัตน  แสงราม 

 ๙๗ นางสุคนธ  วงศสระค ู

 ๙๘ นางสุคนธทิพย  ดเีหลือ 

 ๙๙ นางสาวสุพัดชา  ขัดสาย 

 ๑๐๐ นางสุภาพร  คาํแปง 

 ๑๐๑ นางสาวสุมณฑา  ปาลกวงษ 

 ๑๐๒ นางสาวสุรียมญช  พรหมนอย 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๐๓ นางสาวสุรรีัตน  บุญมาตย 

 ๑๐๔ นางเสาวณีย  ประภานนท 

 ๑๐๕ นางสาวแสงทิพย  สุขด ี

 ๑๐๖ นางอนงค  ธรรมเกษร 

 ๑๐๗ นางอญัชลาภรณ  บัวทอง 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๒  ราย) 

 ๑ นายเกรียงไกร  อิ่มสมโภช 

 ๒ นายคํานวณ  บญุคุณ 

 ๓ นายเจษฎา  สาระ 

 ๔ นายชลิตพงศ  โพธิพฤกษ 

 ๕ นายชัยชนะ  บัวชุม 

 ๖ นายธรีรรฐั  ไชยเทพ 

 ๗ นายนครินทร  ชมภู 

 ๘ นายนพพร  นวลละออง 

 ๙ นายพัชรพล  คาดบัว 

 ๑๐ นายพิทักษ  โพธิ์ศร ี

 ๑๑ นายพิศาล  พูลเกษม 

 ๑๒ นายมานิต  ไทยประกอบ 

 ๑๓ นายวัชระ  สิงหโตทอง 

 ๑๔ นายวิจารณ  ธานีรตัน 

 ๑๕ นายวิมล  สะกว ี

 ๑๖ นายวรีะยุทธ  สุทธิรกัษ 

 ๑๗ นายสัมพันธ  เสงี่ยมใจ 

 ๑๘ นายสุทธวิัธน  นธิิสมบตั ิ

 ๑๙ นายอธวิัฒน  สิทธิภิญญาพัฒน 

 ๒๐ นายอริยะ  เรืองนคร 

 ๒๑ นายอิทธศิักดิ์  ขุนทอง 

 ๒๒ นางจุฑารตัน  รัตนปญญา 

 ๒๓ นางสาวชนิดา  พลายจ่ัน 

 ๒๔ นางนิตยา  พากุล 

 ๒๕ นางสาวผกากรอง  มาลา 

 ๒๖ นางสาวพรพรรณ  แสนบุญศิร ิ

 ๒๗ นางวาสนา  พวงแพ 

 ๒๘ นางสาวศริิพรรณ  ทิมทับ 

 ๒๙ นางศริิลักษณ  คดีธรรม 

 ๓๐ นางสาวสุดาวรรณ  ไวยเจรญิ 

 ๓๑ นางสาวสุภลักษณ  พฆันกุล 

 ๓๒ นางสาวอมรรตัน  สระเพ็ชร 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐๑  ราย) 

 ๑ นายคณาธิป  พุมทอง 

 ๒ นายจิรยุทธ  คําขจร 

 ๓ นายชัยวฒัน  จะวิเสน 

 ๔ นายณัฐพร  สําราญจิตต 

 ๕ นายณัฐพล  ทองสามสี 

 ๖ นายดาวยศ  นิลนนท 


