
 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

สํานักงานกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

 ๑ นางนุจรี  เต็มรุง 

 ๒ นางเพ็ญศรี  จินดาวรรณ 

 ๓ นางสาวรุงรัตน  แสงสุริยา 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  และผูสูงอายุ 

 ๑ นายวสันต  เสาะสนธ 

 ๒ นางสาวทัศนา  สุดเดียวไกร 

 ๓ นางสาวประพิมพพรรณ  สุวรรณกูฎ 

 ๔ นางวรรณภา  บุบผะศิริ 

 ๕ นางวาสนา  โชติชัยพิพัฒนา 

 ๖ นางสุภัชชา  สุทธิพล 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการแหงชาต ิ

 ๑ นางจินตนา  จันทรบํารุง  ๒ นางกรรณิกา  จารุเนตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ๑ นายชัยวัฒน  แกวประดิษฐ 

 ๒ นายทวี  กาญจนา 

 ๓ นายพรชัย  รัตนบํารุง 

 ๔ นายพรศักดิ์  สังขพงศ 

 ๕ นายภูดิท  ภัทรกุลเชฎฐ 

 ๖ นายราชันย  บุญรอด 

 ๗ นายวราวุธ  นินวิบูลย 

 ๘ นายศักดา  อุนนอย 

 ๙ นายสมชาย  จันทรรัศมีโชติ 

 ๑๐ นายสมบูรณ  พฤกษกันทรากร 

 ๑๑ นายสัณหพจน  วุฒิวงศวัฒนา 

 ๑๒ นายสุภชัย  สุขเขตร 

 ๑๓ นายสุมล  บุตรแสงดี 

 ๑๔ นายเสถียร  แสนสิงห 

 ๑๕ นางสาวจริยา  นาคเขียว 

 ๑๖ นางจันทิรา  โยธิการ 

 ๑๗ นางทิพวรรณ  พรหมเพ็ญ 

 ๑๘ นางนวรัตน  จันทรพิทักษ 

 ๑๙ นางเบ็ญจวรรณ  คําโสภา 

 ๒๐ นางสาวพจมาลย  ลีละยูวะ 

 ๒๑ นางพันนารายณ  ถาวรกันต 

 ๒๒ นางพิชชาพร  คงยะฤทธิ์ 

 ๒๓ นางเพ็ญศรี  จวนกระจาง 

 ๒๔ นางสาวรัชนี  มูลสิน 

 ๒๕ นางวราพร  นามเชียงใต 

 ๒๖ นางวันวิสาข  ศิริภัทรภูวดล 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๗ นางศิริวรรณ  พวงสุดรักษ 

 ๒๘ นางสมคิด  ไวเกษตรกรณ 

 ๒๙ นางสุกัญญา  สรางทุกข 

 ๓๐ นางสาวสุมาลี  รอรั้ง 

 ๓๑ นางสุวรรณา  อัศวรัตน 

 ๓๒ นางสาวหทัยรัตน  ชอชัยพฤกษ 

 ๓๓ นางสาวอรษา  นิติฐิติกร 

กรมชลประทาน 

 ๑ นายกนก  ภูอราม 

 ๒ นายกระวิน  โพธิ์นาคเงิน 

 ๓ นายกฤตเมธ  แสนสุขเจริญผล 

 ๔ นายกฤษณะ  มงคลหัตถี 

 ๕ นายกลา  แจงตระกูล 

 ๖ นายกันตินันท  เหลาประชาวิทย 

 ๗ นายกิตติภพ  พฤกษากิจขจี 

 ๘ นายเกียรติพงษ  เพชรศรี 

 ๙ นายโกเมศ  คงแกว 

 ๑๐ นายคมคาย  จูวัฒน 

 ๑๑ นายคมน  จันทชุม 

 ๑๒ นายจรัล  รัตนวิภาดา 

 ๑๓ นายจําลอง  ทรัพยแกว 

 ๑๔ นายจีรวัฒน  วัฒนานุรักษ 

 ๑๕ นายเจิดศักดิ์  หอมศิริ 

 ๑๖ นายเฉลิม  คณะทอง 

 ๑๗ นายชัช  จําชาติ 

 ๑๘ นายชัชวาลย  ฉิมพสุทธิ์ 

 ๑๙ นายเชิงชาย  นาวีพิทักษสมุทร 

 ๒๐ นายไชยงค  จงอาสาชาติ 

 ๒๑ นายไชยยุทธิ  ย้ิมแยม 

 ๒๒ นายไชยรัตน  ทองสันตติ์ 

 ๒๓ นายฐาปนิจฉ  วรอิทธิพันธ 

 ๒๔ นายณรงค  คชวงษ 

 ๒๕ นายณรงค  วงษศิริ 

 ๒๖ นายเดชาพล  รุกขมธุร 

 ๒๗ นายถวัลย  ถาวร 

 ๒๘ นายทรงพล  ตันติเสวี 

 ๒๙ นายทวน  ทองธรรมชาติ 

 ๓๐ นายทวี  เต็มญารศิลป 

 ๓๑ นายทวีศักดิ์  อินทรพาณิชย 

 ๓๒ นายทศพล  วงศวาร 

 ๓๓ นายเทอดธรรม  สุวรรณวัฒน 

 ๓๔ นายเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต 

 ๓๕ นายธนวัฒน  ทิพยมโนสิงห 

 ๓๖ นายธนิต  จาภา 

 ๓๗ นายธรรมวุฒิ  ดิสระ 

 ๓๘ นายธานี  รุงเรืองวิโรจน 

 ๓๙ นายนพดล  ฉ่ํามณี 

 ๔๐ นายนพดล  ภูมิวิเศษ 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๑ นายนพพล  สกุลดิษฐ 

 ๔๒ นายนฤชา  แสงทอง 

 ๔๓ นายนาวา  แกวลี 

 ๔๔ นายนิยม  เทียบพระ 

 ๔๕ นายนิรันดร  แสงใน 

 ๔๖ นายนิวัตร  สุกแสง 

 ๔๗ นายบรรจง  ภูแกว 

 ๔๘ นายบุญลือ  คะชุนรัมย 

 ๔๙ นายบุญเลิศ  อินทรกรด 

 ๕๐ นายบุญหลาย  ลาทา 

 ๕๑ นายโบวแดง  ทาแกว 

 ๕๒ นายประพันธพงศ  เดชทศ 

 ๕๓ นายประสาน  บุญมาวงค 

 ๕๔ นายประสิทธิ์  ทะรักษา 

 ๕๕ นายประสิทธิ์  ลือชัย 

 ๕๖ นายประสิทธิ์  สิทธิยศ 

 ๕๗ นายปรีชา  แยมเย้ือน 

 ๕๘ นายปรีชา  ออนนอย 

 ๕๙ นายปฤหัส  วงศชัยภูมิ 

 ๖๐ นายพนม  สวนบุญ 

 ๖๑ นายพรชัย  วรพัฒน 

 ๖๒ นายพันศักดิ์  ยอดศิริ 

 ๖๓ นายพิจิตต  บรรณรงค 

 ๖๔ นายพิชาญ  เปรมัฎฐิติ 

 ๖๕ นายพิณญาณ  หลาวทอง 

 ๖๖ นายพิพัฒน  ดวงอัน 

 ๖๗ นายพิพัฒน  อังศธรรมรัตน 

 ๖๘ นายภาสกร  รุงจรูญ 

 ๖๙ นายภูธเรศ  มีสานุ 

 ๗๐ นายมณเฑียร  ปราณีราช 

 ๗๑ นายมนูญ  เงินสมบัติ 

 ๗๒ นายมานพ  อินเจริญ 

 ๗๓ นายมานัส  กองแกว 

 ๗๔ นายมานิตย  อินเขียว 

 ๗๕ นายมาโนชญ  ชุมยวงศ 

 ๗๖ นายรังสรรค  ทองแสน 

 ๗๗ นายเรืองชัย  หาญนอก 

 ๗๘ นายวชิระ  อยูรอง 

 ๗๙ นายวรรัตน  มั่นดี 

 ๘๐ นายวันชัย  พูลสวัสดิ์ 

 ๘๑ นายวิทยา  กองวงศา 

 ๘๒ นายวินัย  ยมจินดา 

 ๘๓ นายวิรัช  มีมาก 

 ๘๔ นางวิริยะ  จงสมชัย 

 ๘๕ นายวีระวัฒน  คําเกียรติ 

 ๘๖ นายสนธยา  จ่ันบํารุง 

 ๘๗ นายสมเกียรติ  พิสุทธิ์ธนกุล 

 ๘๘ นายสมเจตน  สุขวุฒิไชย 

 ๘๙ นายสมชาติ  บุญญานุวัตร 

 ๙๐ นายสมชาติ  สุนทรนุลักษณ 

 ๙๑ นายสมชาย  จุลกระเศียร 

 ๙๒ นายสมบุญ  ศิริคุณ 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๓ นายสมพงษ  ศรัณยุตานนท 

 ๙๔ นายสมพร  นติิกิจโกศล 

 ๙๕ นายสมหมาย  โยธา 

 ๙๖ นายสมหวัง  ฝดศิร ิ

 ๙๗ นายสรรเพชญ  จันทรสอง 

 ๙๘ นายสหรัฐ  เงนิสงา 

 ๙๙ นายสัมฤทธิ์  ทองศรีเกต ุ

 ๑๐๐ นายสามพาส  หงษคําเมือง 

 ๑๐๑ นายสิทธ ิ โกมนิ 

 ๑๐๒ นายสิทธิชัย  อนันตภูม ิ

 ๑๐๓ นายสินสมทุร  หนิเธาว 

 ๑๐๔ นายสิรภพ  เทียนด ี

 ๑๐๕ นายสุเทพ  ดาเคน 

 ๑๐๖ นายสุเทพ  ลาภเหลือ 

 ๑๐๗ นายสุเทพ  วิจิตรเนตร 

 ๑๐๘ นายสุธรรม  กอแกวปฐมกุล 

 ๑๐๙ นายสุมติร  ประทุมวงศ 

 ๑๑๐ นายสุรพล  ทองคาํ 

 ๑๑๑ นายสุรตัน  มาศงามเมือง 

 ๑๑๒ นายเสร ี จันทรพรรตัน 

 ๑๑๓ นายเสวก  พุทธแกว 

 ๑๑๔ สิบโท  แสนคม  รักษาชนม 

 ๑๑๕ นายโสภณ  ขวัญทองด ี

 ๑๑๖ นายโสภณ  ผกายธรรม 

 ๑๑๗ นายโสภี  ภูไพรัชพงษ 

 ๑๑๘ นายอโณทัย  ศรีเจรญิ 

 ๑๑๙ นายอดศิร  พิมพสาร 

 ๑๒๐ นายอภิรตัน  บญุเย้ือน 

 ๑๒๑ นายอภิวฒัน  คาํยอด 

 ๑๒๒ นายอภิวฒัน  ศรีภูธร 

 ๑๒๓ นายอมรศักดิ์  ศักดิ์แสน 

 ๑๒๔ นายอรรคพล  มามะสนธ ิ

 ๑๒๕ นายอํานาจ  คัมภิรานนท 

 ๑๒๖ นายอําเภอ  บญุประเสริฐ 

 ๑๒๗ นายแอนวิส  ศิวบวรวฒันา 

 ๑๒๘ นางกนกเนตร  ดาํรงคสกุล 

 ๑๒๙ นางกมลวรรธน  ทรัพยพวง 

 ๑๓๐ นางกติิมา  ขอพรกลาง 

 ๑๓๑ นางเกษณี  สังขะปญุญา 

 ๑๓๒ นางแกวภา  อาศนะ 

 ๑๓๓ นางขวญัเมือง  ถากรงาน 

 ๑๓๔ นางเข็มทอง  ทิเรมิ 

 ๑๓๕ นางเครือวัลย  ชัยชูชาต ิ

 ๑๓๖ นางสาวจันทนา  วงคประทุม 

 ๑๓๗ นางจันทรา  สุทนต 

 ๑๓๘ นางจารุวัลย  มณีจันทร 

 ๑๓๙ นางจินตนา  ย้ิมจันทร 

 ๑๔๐ นางจุฑาทิพ  ศรรีักษา 

 ๑๔๑ นางจุฑารตัน  ผลสมบูรณ 

 ๑๔๒ นางฉัตรฑริกา  บญุประกอบ 

 ๑๔๓ นางฐติาภา  ทุมวงษา 

 ๑๔๔ นางฐติิรตัน  สุขประเสริฐ 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๔๕ นางณัฐวสา  เพิงผา 

 ๑๔๖ นางดาร ี ชัยประสพ 

 ๑๔๗ นางสาวทองพูน  ตองใจ 

 ๑๔๘ นางสาวธนะวด ี อนิทรประเสริฐ 

 ๑๔๙ นางธมนวรรณ  ธติิโสภี 

 ๑๕๐ นางธัญญลักษณ  พิทักฒเกยีรต ิ

 ๑๕๑ นางธารทิพย  วงษเทราช 

 ๑๕๒ นางสาวนงนุช  มนตวิเศษ 

 ๑๕๓ นางสาวนติยา  ภูเพ็ชร 

 ๑๕๔ นางแนงนอย  ฤกษถนอม 

 ๑๕๕ นางบงัอร  จันทรโณทัย 

 ๑๕๖ นางประทุม  บุญทวงษ 

 ๑๕๗ นางประนอม  เจริญทรัพย 

 ๑๕๘ นางสาวประภัสสร  พงษมกุดา 

 ๑๕๙ นางปราณี  สุพรรณชาต ิ

 ๑๖๐ นางปวีรรัฐ  เจริญศร ี

 ๑๖๑ นางปทมาภรณ  สังขสดศร ี

 ๑๖๒ นางสาวปุณยภา  ทูเกาะ 

 ๑๖๓ นางพรทิพพา  พันธุสวัสดิ ์

 ๑๖๔ นางเพียงใจ  คนัธคามชิต 

 ๑๖๕ นางภาพิมล  สิงหสังข 

 ๑๖๖ นางมธตุฤณ  นาสมใจ 

 ๑๖๗ นางมนัสนนัท  ดวงแสง 

 ๑๖๘ นางรกัษิณา  บญุฉาย 

 ๑๖๙ นางรุงอรณุ  เกตแุกว 

 ๑๗๐ นางสาววรรทา  รักษด ี

 ๑๗๑ นางวไลลักษณ  สมศิร ิ

 ๑๗๒ นางวัชรีย  คุมแกว 

 ๑๗๓ นางวันดี  นิยมเดชา 

 ๑๗๔ นางวาสนา  การสมด ี

 ๑๗๕ นางสาวศริิสุข  จงวิบูลย 

 ๑๗๖ นางโษทส  นิลรตัน 

 ๑๗๗ นางสกุลรัตน  หาญทวีชัย 

 ๑๗๘ นางสาวสมจิตร  บอวังเงนิ 

 ๑๗๙ นางสมบูรณ  รมัมะมิตร 

 ๑๘๐ นางสาวสมศรี  นาคพน 

 ๑๘๑ นางสมสวน  บุษบก 

 ๑๘๒ นางสรญัญา  แฝงชีพ 

 ๑๘๓ นางสาสุณี  อนุราชัน 

 ๑๘๔ นางสุชาดา  บณุยนติย 

 ๑๘๕ นางสาวสุภาพร  คุมดวง 

 ๑๘๖ นางสุวรรณา  หมอเกง 

 ๑๘๗ นางสุวาร ี บญุเชื้อ 

 ๑๘๘ นางสุวิชา  ชมทอง 

 ๑๘๙ นางสุวิชา  เดชกุศลพิทกัษ 

 ๑๙๐ นางเสาวนีย  ปกษา 

 ๑๙๑ นางหนูจีน  สุวรรณธรรมา 

 ๑๙๒ นางอรพิน  พาสนาวุฒโิชต ิ

 ๑๙๓ นางอารี  ทองสันตติ ์

 ๑๙๔ นางอนิถวา  แสนวงษ 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 ๑ นายกําสิทธิ์  บัวสมุย 

 ๒ นายณเรศ  จันทรพานิช 

 ๓ นายธนรงค  ภูพัฒน 

 ๔ นายบัวผัน  คูกระสังข 

 ๕ นายบุญจันทร  แมนศิริ 

 ๖ นายพิศิษย  วัชระสีมานันท 

 ๗ นายพุฒิพิสิฐ  เพ็ชรรัตน 

 ๘ นายยุทธเอก  สายปญญา 

 ๙ นายวิทวัส  เตียวัฒนรัฐติกาล 

 ๑๐ นายสงวน  คงทอง 

 ๑๑ จาสิบโท  สัญชัย  ทํามา 

 ๑๒ นายสัญญา  สุทธินันศิริ 

 ๑๓ สิบเอก  อภิวัฒน  ใจกลา 

 ๑๔ นายอําพล  รุจิรัตน 

 ๑๕ นางสาวกมลทิพย  โสภณ 

 ๑๖ นางสาวกิจสุดา  ใจกวาง 

 ๑๗ นางสาวขวัญเรือน  อวมทร 

 ๑๘ นางสาวจันทรทิพย  วนิชยถนอม 

 ๑๙ นางจุไรรัตน  เทพบุรี 

 ๒๐ นางชัชพร  มีสุขเสมอ 

 ๒๑ นางธัชชา  อติวรมันต 

 ๒๒ นางธันยพร  สุโขมีทรัพย 

 ๒๓ นางนงลักษณ  สุวรรณพงศ 

 ๒๔ นางนันทยา  งามเสวย 

 ๒๕ นางสาวนุศรา  จิตรดอน 

 ๒๖ นางประทุมวัน  รุงกระจาง 

 ๒๗ นางสาวประไพ  ทองมั่น 

 ๒๘ นางประภาพรรณ  อนโต 

 ๒๙ นางสาวปราณี  มีสมมนต 

 ๓๐ นางปนแกว  เผือกมณี 

 ๓๑ นางพจนีรมย  รัตนมนตรี 

 ๓๒ นางสาวพรรณี  ศรีพิพัฒน 

 ๓๓ นางพิมพา  ทรัพยมิตร 

 ๓๔ นางมาลา  จิตรเสนา 

 ๓๕ นางรัมภา  จุลเอียด 

 ๓๖ นางสาวเรืองทอง  มนูญผล 

 ๓๗ นางลําพูล  ใจกลา 

 ๓๘ นางวันทนีย  บัวทอง 

 ๓๙ นางวาสนา  เรืองวิลัย 

 ๔๐ นางสาวสังวาลย  เอี่ยมนาคะ 

 ๔๑ นางสาวสิรินุต  ตันยเศรษฐ 

 ๔๒ นางสิริพร  สมบัติเปยม 

 ๔๓ นางสาวสุกัญญา  แสงจันทร 

 ๔๔ นางสุธินี  เจริญพร 

 ๔๕ นางสาวสุนันทา  ขาวสําอาง 

 ๔๖ นางสุนันทา  ทิพยชุน 

 ๔๗ นางสุภัคจิรา  ปนจอม 

 ๔๘ นางอภิญญา  สิงหวรกุล 

 ๔๙ นางสาวอมรรัตน  ปรีหะจินดา 

 ๕๐ นางอัจฉราพร  ชัยอาภรณ 

 ๕๑ นางอาภรณ  คํามา 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรมประมง 

 ๑ นายกลศกร  รัตนมนตรี 

 ๒ นายกําธร  จรูญศักดิ์ 

 ๓ นายกิตติศักดิ์  สรอยสุวรรณ 

 ๔ นายขวัญชัย  วรวานิช 

 ๕ นายขวัญเมือง  สมแสง 

 ๖ นายคเณศวร  ขอวิวัฒน 

 ๗ นายครรชิต  เพ็ชรจํารัส 

 ๘ นายจรูญ  ชลหัตถ 

 ๙ นายเจษฎา  เจริญวัฒน 

 ๑๐ นายชนินทร  แสงรุงเรือง 

 ๑๑ นายไชยวัฒน  รัตนดาดาษ 

 ๑๒ นายทศพล  เอกอัมพุชางกูร 

 ๑๓ นายธรรมนูญ  ศรีวุฒิ 

 ๑๔ นายธีรพงศ  ไกรนรา 

 ๑๕ นายนพณรงค  อรรถเดชา 

 ๑๖ นายบุญรวม  ศรีอําพรรณ 

 ๑๗ นายประจวบ  ลีรักษาเกียรติ 

 ๑๘ นายประดิษฐ  ศรีภัทรประสิทธิ์ 

 ๑๙ นายประวิทย  ขําราย 

 ๒๐ นายประวิทย  ลออบุตร 

 ๒๑ นายประสิทธิ์  เดนดวง 

 ๒๒ นายผจงศักดิ์  วงษสงา 

 ๒๓ นายเพ่ิมศักดิ์  เพิงมาก 

 ๒๔ นายยุคลธร  บุญทอง 

 ๒๕ นายลือชา  มะเหศวร 

 ๒๖ นายวรพงศ  สาระรัตน 

 ๒๗ นายวรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ 

 ๒๘ นายวสันต  สถิตพงศสถาพร 

 ๒๙ นายวิทยา  สวางเนตร 

 ๓๐ นายวิทยา  เสรีประเสริฐ 

 ๓๑ นายวิรัตน  หิมะ 

 ๓๒ นายวิวรรธน  สิงหทวีศักดิ์ 

 ๓๓ นายศราวุธ  เจะโสะ 

 ๓๔ นายศุภวัฑฒ  โกมลมาลย 

 ๓๕ นายสนอง  แยมเจริญ 

 ๓๖ นายสมเกียรติ  กาญจนาคาร 

 ๓๗ นายสมชาย  เจียรทิพยวิไล 

 ๓๘ นายสมบูรณ  เหมือนขาว 

 ๓๙ นายสมปอง  แสงทอง 

 ๔๐ นายสมพร  เดชภักดี 

 ๔๑ นายสมฤทธิ์  ฝากา 

 ๔๒ นายสมศักดิ์  ทองคง 

 ๔๓ นายสรชัช  จันทรแกว 

 ๔๔ นายสรสิทธิ์  สังขะพงษ 

 ๔๕ นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย 

 ๔๖ นายสัมฤทธิ์  ยกเชื้อ 

 ๔๗ นายสุทธิโณ  ล้ิมสุรัตน 

 ๔๘ นายสุธีวัฒน  สมสืบ 

 ๔๙ นายสุนิตย  ปทถาพงษ 

 ๕๐ จาเอก  สุรชัย  ศรีเหมือน 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๑ นายสุรศักดิ์  กุลลาย 

 ๕๒ นายเสกสรร  มัจฉา 

 ๕๓ นายแสน  ศรีงาม 

 ๕๔ นายโสภณ  ทองวิเศษ 

 ๕๕ นายอดุลย  แมเราะ 

 ๕๖ นายอนันต  ส่ีหิรัญวงศ 

 ๕๗ นายเอกพงษ  นาคะพงษ 

 ๕๘ นางกมลลักษณ  ไตรจรัสพงศ 

 ๕๙ นางเครือวัลย  สุรัตนเมธากุล 

 ๖๐ นางสาวจําเนียร  ศรีกาญจน 

 ๖๑ นางจุฑามาศ  จิวาลักษณ 

 ๖๒ นางชาลทอง  ภูนิยม 

 ๖๓ นางเต็มดวง  สมศิริ 

 ๖๔ นางทัศนีย  มีนาพระ 

 ๖๕ นางธนิษฐา  ศรีวิชัย 

 ๖๖ นางบังอร  วงษทองคํา 

 ๖๗ นางปริศนา  อารยวัฒนเวช 

 ๖๘ นางพัชรินทร  เนียมหอม 

 ๖๙ นางเพ็ญสุดา  ยศแผน 

 ๗๐ นางเมทินี  สมมิตร 

 ๗๑ นางรัชฎา  ขาวหนูนา 

 ๗๒ นางสาววราภรณ  พรหมพจน 

 ๗๓ นางศศิธร  กลาดี 

 ๗๔ นางศศิวิมล  ปติพรชัย 

 ๗๕ นางสาวสรินดา  เปล่ียนแกว 

 ๗๖ นางสุดชดา  อักขราสา 

 ๗๗ นางสาวสุทธา  จิรชีพพัฒนา 

 ๗๘ นางสุภานี  มัจฉา 

 ๗๙ นางสุวรรณี  สกุลทอง 

 ๘๐ นางสุวิมล  ส่ีหิรัญวงศ 

 ๘๑ นางสาวเสรีรัตน  ดวงแกว 

 ๘๒ นางสาวแสงระวี  เขียนเอี่ยม 

 ๘๓ นางโสภา  เอี่ยมสอาด 

 ๘๔ นางอมรรัตน  คฤคราช 

 ๘๕ นางอัญชลี  ตันติกุล 

 ๘๖ นางอัญชลี  ศรีฉ่ํา 

 ๘๗ นางอาภาพร  อินทรักษา 

 ๘๘ นางสาวอุบลรัตน  สุนทรรัตน 

กรมปศุสัตว 

 ๑ นายกนกเทพ  ราชธา 

 ๒ นายกรรัตน  คุมกระ 

 ๓ นายกฤตยา  วรรณพฤกษ 

 ๔ นายกฤษฎา  ทองสวัสดิ์ 

 ๕ นายกําธร  โกสิยารักษ 

 ๖ นายกุมโชค  ปาลียะ 

 ๗ นายโกสินทร  อินจันทร 

 ๘ นายคมคิด  ชินบุตร 

 ๙ นายคํานวน  โพธิ์นอย 

 ๑๐ นายจงรักษ  ธรรมลังกา 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๑ นายจรูญ  อุตุภรณ 

 ๑๒ นายจํานงค  เดชานนท 

 ๑๓ นายจิรพัฒน  ชมภูพรรณ 

 ๑๔ นายจีระศักดิ์  เกตุสิงห 

 ๑๕ นายชยวัฒน  พรหมประกาย 

 ๑๖ นายชลอ  ไทยศิริ 

 ๑๗ นายชลิตร  สระชิต 

 ๑๘ นายชวาล  ชางทอง 

 ๑๙ นายชัฐ  สัทธรรมนุวงศ 

 ๒๐ นายชัยวัฒน  พะลัง 

 ๒๑ นายชาติชาย  สังขวิลัย 

 ๒๒ นายชูวิทย  หงษสามสิบเจ็ด 

 ๒๓ นายชูศักดิ์  ศิริกาญจนวงศ 

 ๒๔ นายเชวงศักดิ์  สารรัตน 

 ๒๕ นายดอรอแม  เจะมะ 

 ๒๖ นายดําริ  แกวสุริยา 

 ๒๗ นายดิเรก  สุดาเดช 

 ๒๘ นายเดชธนิช  มูลภักดี 

 ๒๙ นายเดโช  ชูเกตุ 

 ๓๐ นายทนงศักดิ์  ทองจันทร 

 ๓๑ นายทนุธรรม  โนนทุมมา 

 ๓๒ นายทรงวุฒิ  บุญเพ็ง 

 ๓๓ นายทรงศักดิ์  วรสาร 

 ๓๔ นายทวีพงศ  สาระทัศนานันท 

 ๓๕ นายทวีศักดิ์  ชื่นปรีชา 

 ๓๖ นายทวีศักดิ์  อินทรสมใจ 

 ๓๗ นายธม  อินยา 

 ๓๘ นายธวัช  ไชโย 

 ๓๙ นายธวัชชัย  มากมี 

 ๔๐ นายธวัฒน  อนงค 

 ๔๑ นายธํารง  เทศนอย 

 ๔๒ นายธีรวิทย  มะราชว 

 ๔๓ นายธีรศักดิ์  นาคใหญ 

 ๔๔ นายนพดล  ตานุชนม 

 ๔๕ นายนพดล  อิงประภานนท 

 ๔๖ นายนพปฎล  อินทรโชติ 

 ๔๗ นายนพรัตน  จันทรคง 

 ๔๘ นายนรชัย  สหวิศิษฏ 

 ๔๙ นายนรวัฒน  ผลตาล 

 ๕๐ นายนิกร  ยุระชัย 

 ๕๑ นายนิยม  แสนพงษ 

 ๕๒ นายนิวัฒน  นิ่มพิศุทธิ์ 

 ๕๓ นายนิวัตน  ถาวระ 

 ๕๔ นายบรรเจิด  กาญจนโกมล 

 ๕๕ นายบัวภา  ดวงพาเพ็ง 

 ๕๖ นายบุญมี  ประเสริฐ 

 ๕๗ นายบุญสง  กรมกอง 

 ๕๘ นายประจญ  ละอาคํา 

 ๕๙ นายประดิษฐ  ปอกเทิง 

 ๖๐ นายประทวน  ภูรุงเรืองผล 

 ๖๑ นายประมวล  บางตํารวจ 

 ๖๒ นายประยงค  ปุนบุตรดา 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๖๓ นายประยุทธ  ผูกพัน 

 ๖๔ นายประยูร  ตรีโชคสุวรรณ 

 ๖๕ นายประเวศ  ภูมิเรือง 

 ๖๖ นายประเสริฐ  สรรเพชุดาญาณ 

 ๖๗ นายปราโมทย  นวลวิจิตร 

 ๖๘ นายปราโมทย  วงษเจริญสมบัติ 

 ๖๙ นายปรีชา  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๗๐ นายปญจะ  รัตนวรกมล 

 ๗๑ นายปญญา  อินทรเรือง 

 ๗๒ นายปติ  พรรณุวงษ 

 ๗๓ นายปยศักดิ์  สุวรรณี 

 ๗๔ นายพจนารถ  เนียรมงคล 

 ๗๕ นายพรชัย  พิมดา 

 ๗๖ นายพรเทพ  พ่ึงธรรมเดช 

 ๗๗ นายพสิษฐ  ทิพยทวีธนโชค 

 ๗๘ นายพัฒนา  สุภาพงษ 

 ๗๙ นายพัลลภ  บัวแกว 

 ๘๐ นายพิศิษฐ  ประทุมมา 

 ๘๑ นายพิศิษฐ  หมซาย 

 ๘๒ นายพิสัย  วงศพาณิชย 

 ๘๓ นายพิสิษฐ  วิชาจารย 

 ๘๔ นายพีรพงศ  วัฒนพันธุ 

 ๘๕ นายไพรัช  รุงอุทัย 

 ๘๖ นายไพรัตน  ปากคีบทอง 

 ๘๗ นายไพโรจน  อิ่มนพรัตน 

 ๘๘ นายไพศาล  วาลมูลตรี 

 ๘๙ นายภักด ี นนทชติ 

 ๙๐ นายมนเทียร  วรังษี 

 ๙๑ นายมานพ  แกวมาตย 

 ๙๒ นายมูฮําหมดั  อาแวโด 

 ๙๓ นายไมตร ี กสิบุตร 

 ๙๔ นายยุทธนา  อนนัตม ี

 ๙๕ นายรักเกียรติ  เมฆอากาศ 

 ๙๖ นายรังสรรค  เงินวิลัย 

 ๙๗ นายรุงโรจน  เปยมรุงเรือง 

 ๙๘ นายเรวัต ิ ศรีนอย 

 ๙๙ นายเรงิโรจน  ปานภักด ี

 ๑๐๐ นายเรืองเดช  เกษมทรัพย 

 ๑๐๑ นายวรากิจ  จันทรัศม ี

 ๑๐๒ นายวัชรศักดิ์  สันตธรีะกลุ 

 ๑๐๓ นายวัชรินทร  ศรรีุงเรอืง 

 ๑๐๔ นายวนัชัย  ถาวรเจริญ 

 ๑๐๕ นายวิจิตร  สมฤทธิ ์

 ๑๐๖ นายวิเชียร  เพ่ิมเยาว 

 ๑๐๗ นายวิทยา  สังขทอง 

 ๑๐๘ นายวิทยา  อนิทพรหม 

 ๑๐๙ นายวนิัย  วาร ี

 ๑๑๐ นายวิศาล  ศรีสุริยะ 

 ๑๑๑ นายวิสูตร  คงฤทธิ ์

 ๑๑๒ นายวรีะ  ปนุหาวงศ 

 ๑๑๓ นายวรีะพงษ  พลสยม 

 ๑๑๔ นายวฒุิ  สวางสุข 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๑๕ นายวฒุิพงษ  อินทรธรรม 

 ๑๑๖ นายศราวธุ  ลัมวฒุ ิ

 ๑๑๗ นายศวรีพงศ  เกยูรธาํมรงค 

 ๑๑๘ นายศักดิ์ชัย  พนิตจิตบญุ 

 ๑๑๙ นายศักดิ์พิศิษฐ  เนียมหอม 

 ๑๒๐ นายศักดิ์สิทธิ ์ พิพัฒนศาสตร 

 ๑๒๑ นายศิร ิ พรรณศิร ิ

 ๑๒๒ นายศีลธรรม  วราอัศวปต ิ

 ๑๒๓ นายศุภชัย  สุดสาย 

 ๑๒๔ นายสมจิตร  คืบขุนทด 

 ๑๒๕ นายสมจิตร  โพธิยา 

 ๑๒๖ นายสมชาย  พรมจารีย 

 ๑๒๗ นายสมชาย  สุทนต 

 ๑๒๘ นายสมชาย  อนุตรชัชวาลย 

 ๑๒๙ นายสมพร  ดอนไผลอ 

 ๑๓๐ นายสมพล  ตัน้ซู 

 ๑๓๑ นายสมเพชร  ตุยคําภีร 

 ๑๓๒ นายสมยศ  สุรฤีทธิ ์

 ๑๓๓ นายสมยศ  อนิทรพิน 

 ๑๓๔ นายสมศกัดิ ์ เกษมณี 

 ๑๓๕ นายสมหมาย  ถาลายคํา 

 ๑๓๖ นายสมหมาย  เพชรเครือ 

 ๑๓๗ นายสรศกัดิ ์ ทนิราช 

 ๑๓๘ นายสวัสดิ์  คงหน ู

 ๑๓๙ นายสาโรช  งามขํา 

 ๑๔๐ นายสําราญ  สุนนัตะ 

 ๑๔๑ นายสินชัย  เรืองไพบูลย 

 ๑๔๒ นายสุจรติ  ไขมุก 

 ๑๔๓ นายสุจิตร  เรืองเรณ 

 ๑๔๔ นายสุนทร  เนตรวงษ 

 ๑๔๕ นายสุนทร  แสงดารา 

 ๑๔๖ นายสุพจน  แมนทิม 

 ๑๔๗ นายสุพจน  อังสัจจะพงษ 

 ๑๔๘ นายสุพร  คงเกต ุ

 ๑๔๙ นายสุภี  จันทะวงษ 

 ๑๕๐ นายสุมติร  จิตบุญ 

 ๑๕๑ นายสุรเกียรต ิ สงฆรักษ 

 ๑๕๒ นายสุรพล  เกตุวงั 

 ๑๕๓ นายสุรศกัดิ ์ เพชรรัตน 

 ๑๕๔ นายสุรสิงห  ศรีจํารูญ 

 ๑๕๕ นายสุรินทร  เครือแกว 

 ๑๕๖ นายสุรินทร  โอฬารสุวรรณชัย 

 ๑๕๗ นายสุริยา  ผาแสง 

 ๑๕๘ นายสุวิช  บญุโปรง 

 ๑๕๙ นายสุวิทย  อโนทัยสินทว ี

 ๑๖๐ นายเสกสรร  ไชยเสริฐ 

 ๑๖๑ นายเสนห  ประเสรฐิ 

 ๑๖๒ นายไสว  นามคุณ 

 ๑๖๓ นายองอาจ  คนกลา 

 ๑๖๔ นายอนุพงศ  สุวรรณโสภา 

 ๑๖๕ นายอนศุักดิ์  ศิริจันทร 

 ๑๖๖ นายอโนชา  อนิทรศร 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๖๗ นายอวยชัย  แสงศกัดิ์ชัย 

 ๑๖๘ นายอานุภาพ  อนิทโชต ิ

 ๑๖๙ นายอาวรณ  จิตรมาศ 

 ๑๗๐ นายอิทธิพล  เผาไพศาล 

 ๑๗๑ นายอุสมาน  สะยะมิง 

 ๑๗๒ นายโอฬาร  นวานุช 

 ๑๗๓ นางสาวกมลลักษณ  พันธุมะมวง 

 ๑๗๔ นางกรรณิการ  ไชยเสริฐ 

 ๑๗๕ นางสาวกัลยา  บญุญานวุัตร 

 ๑๗๖ นางกิง่ดาว  หมอแกว 

 ๑๗๗ นางเกยูร  เผือกศิลา 

 ๑๗๘ นางจันทรทิพย  แสงทอง 

 ๑๗๙ นางจําเนียร  จันทรนา 

 ๑๘๐ นางชนันพัฒน  ประเสริฐสังข 

 ๑๘๑ นางดรุณี  ณ  รงัษี 

 ๑๘๒ นางทองสิน  ประเสริฐ 

 ๑๘๓ นางทัศนีย  วานิชกมลนนัทน 

 ๑๘๔ นางธนดิา  หรินทรานนท 

 ๑๘๕ นางธันยพัต  เลิศวราพัฒน 

 ๑๘๖ นางนันธนภัส  ผกานนท 

 ๑๘๗ นางบญุทิม  ดอนศิลา 

 ๑๘๘ นางปทมพร  ชีไธสง 

 ๑๘๙ นางสาวพุทธชาด  ศรีโสภา 

 ๑๙๐ นางพูนสิน  ไชยรตัน 

 ๑๙๑ นางสาวเพ็ญนภา  มัธยมพงศ 

 ๑๙๒ นางสาวเพ็ญศรี  ธรีะวัฒน 

 ๑๙๓ นางมยุรี  แสนคําคณู 

 ๑๙๔ นางสาวมาลี  อภิเมธธีํารง 

 ๑๙๕ นางสาวยุพิน  แกวสถิตย 

 ๑๙๖ นางสาวรติกร  สิทธิสิน 

 ๑๙๗ นางรุงสุดา  ผูกพัน 

 ๑๙๘ นางสาวละณี  สุขถิน่ไทย 

 ๑๙๙ นางลักษณาภรณ  จงขจรพงษ 

 ๒๐๐ นางลักษณกนก  สินธุประสพชัย 

 ๒๐๑ นางวนดิา  กติติจารุภักด ี

 ๒๐๒ นางวรรณวิมล  ทองคง 

 ๒๐๓ นางวัลลภา  วราอัศวปต ิ

 ๒๐๔ นางวิไลภรณ  โตแปน 

 ๒๐๕ นางวิไลลักษณ  กาญจนวฒัน 

 ๒๐๖ นางสมศร ี ศรีวไิล 

 ๒๐๗ นางสายหยุด  ชวนานุกูล 

 ๒๐๘ นางสาวสาวิตรี  กอสนาน 

 ๒๐๙ นางสุนันทา  ตุมตาเต็ง 

 ๒๑๐ นางสาวสุพรรณา  พันธุมะมวง 

 ๒๑๑ นางสุพิดา  วฒันนาวนิ 

 ๒๑๒ นางสุภาวรรณ  งามจิตตเอือ้ 

 ๒๑๓ นางสาวอมรรตัน  ชืน่สุวรรณ 

 ๒๑๔ นางอญัชนา  วงศมาศ 

 ๒๑๕ นางสาวอารมณ  จันทชาต ิ

 ๒๑๖ นางอบุลรตัน  แทนกลาง 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

 ๑ นายกําชัย  กาญจนธนเศรษฐ 

 ๒ นายชาญ  คําใส 

 ๓ นายชูเกียรติ  คําโสภา 

 ๔ นายเดชา  อยูภักดี 

 ๕ นายนรินทร  หมีนพราน 

 ๖ นายประชา  ตามสมัคร 

 ๗ นายผดุงศักดิ์  เฉลิมชาติ 

 ๘ นายพัฒนา  อภิญดา 

 ๙ นายพันมหา  ทองบอ 

 ๑๐ นายมงคล  นิตยบูรณ 

 ๑๑ นายรังสฤษดิ์  บุญสิน 

 ๑๒ จาสิบเอก  ราชวัลย  กันภัย 

 ๑๓ นายสมเกียรติ  ชนะพาล 

 ๑๔ นายสมจิตร  ภาคสุชล 

 ๑๕ นายสรรเสริญ  เจริญศิริ 

 ๑๖ นายสุริยะ  ยืนยง 

 ๑๗ นางกรอุมา  นาคนิยม 

 ๑๘ นางจรรยา  มิลําเอียง 

 ๑๙ นางจิตตนันท  ตามสมัคร 

 ๒๐ นางธรณธันย  บุญแกว 

 ๒๑ นางนงนุช  ชมภูศรี 

 ๒๒ นางสาวนัทธมน  แพละออง 

 ๒๓ นางปฐมพร  สมมุติรัมย 

 ๒๔ นางสาวปภาดา  ฟูรังษีโรจน 

 ๒๕ นางเพ็ญศรี  กลางทัพ 

 ๒๖ นางยุพา  แมนสมุทร 

 ๒๗ นางลดาวัลย  นาเจริญ 

 ๒๘ นางวรรณิภา  อุดแกว 

 ๒๙ นางวัลจรีย  ระมั่น 

 ๓๐ นางสมพิศ  อั้นจุย 

 ๓๑ นางอารีรัตน  สีคลาย 

กรมวิชาการเกษตร 

 ๑ นายเกียรติศักดิ์  หาญลิพงศ 

 ๒ นายจํานงค  เกตุสําเภา 

 ๓ นายจิรศักดิ์  วัฒายุ 

 ๔ นายจิระ  สุวรรณประเสริฐ 

 ๕ นายชัยวัฒน  เผาสันทัดพาณิชย 

 ๖ นายชูศักดิ์  ชวประดิษฐ 

 ๗ นายดนัย  ยามา 

 ๘ นายตราครุฑ  ศิลาสุวรรณ 

 ๙ นายทวี  แกวสวนจิก 

 ๑๐ นายทองสุข  บุตราศรี 

 ๑๑ นายทักศิลป  เสนาะดี 

 ๑๒ นายธนิตย  โยคสิงห 

 ๑๓ นายนิรันดร  สุขจันทร 

 ๑๔ นายบุญธรรม  ศรีหลา 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๕ นายบุญลิบ  เนตรจรัสแสง 

 ๑๖ นายปกาสิต  เมืองมูล 

 ๑๗ นายประจวบ  มณีฉาย 

 ๑๘ นายประนอม  กองชนะ 

 ๑๙ นายประสิทธิ์  ไชยวัฒน 

 ๒๐ นายปราโมช  นุยศรี 

 ๒๑ นายปรีชา  แสงโสดา 

 ๒๒ วาที่รอยตรี  พนารัตน  เสรีวัตตนะ 

 ๒๓ นายมานพ  หาญเทวี 

 ๒๔ นายรังสิทธิ์  ศิริมาลา 

 ๒๕ นายวสิน  ภูมิพรพิสุทธิ์ 

 ๒๖ นายวัลลภ  คุมรอบ 

 ๒๗ นายวิเชียร  จิตหาญ 

 ๒๘ นายวิโชค  วัฒนา 

 ๒๙ นายวิรัช  ปตลา 

 ๓๐ นายวิริยะ  โซะมณี 

 ๓๑ นายวิสุทธิ์  ตายทรัพย 

 ๓๒ นายวีระเดช  คําพล 

 ๓๓ นายศรีอุดร  เพชรเวียง 

 ๓๔ นายศรุต  สุทธิอารมณ 

 ๓๕ นายสนั่น  อุประวรรณา 

 ๓๖ นายสมชาย  ชาญณรงคกุล 

 ๓๗ นายสมบูรณ  สาธเลศ 

 ๓๘ นายสมพงษ  ทองชวย 

 ๓๙ นายสมศักดิ์  อิทธิพงษ 

 ๔๐ นายสมสิทธิ์  จันทรักษ 

 ๔๑ นายสมหวัง  ประเสริฐโส 

 ๔๒ นายสังวรณ  เสนะโลหิต 

 ๔๓ นายสาโรจน  ลักษณะวิลาศ 

 ๔๔ นายสิริ  บุพบุศ 

 ๔๕ นายสุขผล  สุภานันท 

 ๔๖ นายสุทัศน  แกวสะอาด   

 ๔๗ นายสุเทพ  เจริญธันวา 

 ๔๘ นายสุภัทร  หนูสวัสดิ์ 

 ๔๙ นายสุภาพ  ชูพันธุ 

 ๕๐ นายอดุลย  ขัดสีใส 

 ๕๑ นายอมรศักดิ์  จูทิ่น 

 ๕๒ นายอําพร  แดนขนบ 

 ๕๓ นายอิสิวัฒน  บัณฑราภิวัฒน 

 ๕๔ นางกัญญารัตน  ไกรสีห 

 ๕๕ นางจันทนา  ใจจิตร 

 ๕๖ นางจันทรา  บดีศร 

 ๕๗ นางจุฑามาศ  อรุณศิริพงศ 

 ๕๘ นางจุฑารัตน  ประเสริฐโส 

 ๕๙ นางฐรินดา  คลองแคลว 

 ๖๐ นางดาวรุง  อิทธิพงษ 

 ๖๑ นางเทวี  อุนใจ 

 ๖๒ นางสาวนฤทัย  วรสถิตย 

 ๖๓ นางนวลจันทร  ศรีสมบัติ 

 ๖๔ นางสาวนันทินี  ศรีจุมปา 

 ๖๕ นางสาวนาตยา  ดําอําไพ 

 ๖๖ นางสาวนิลวรรณ  ลีอังกูรเสถียร 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๖๗ นางนิษฐพิศา  มากสุริวงษ 

 ๖๘ นางประไพศรี  ผิวพรรณ 

 ๖๙ นางสาวปริญญา  สีบุญเรือง 

 ๗๐ นางปญจพร  เลิศรัตน 

 ๗๑ นางปุณยภา  ประทุมรุง 

 ๗๒ นางพรรณาภา  สุวรรณวนิช 

 ๗๓ นางพิสมัย  จันทนมัฏฐะ 

 ๗๔ นางพีระวรรณ  พัฒนวิภาส 

 ๗๕ นางเพ็ญศรี  เครงสมบูรณ 

 ๗๖ นางสาวยุพิน  กสินเกษมพงษ 

 ๗๗ นางเยาวภา  เตาชัยภูมิ 

 ๗๘ นางเรณู  สุราวรรณ 

 ๗๙ นางสาววัลลิภา  สุชาโต 

 ๘๐ นางศศิธร  วรปติรังสี 

 ๘๑ นางสมใจ  คอแกว 

 ๘๒ นางสาวสราญจิต  ไกรฤกษ 

 ๘๓ นางสลักจิต  พานคํา 

 ๘๔ นางสายทอง  จันทรประไพ 

 ๘๕ นางสํารวย  ยอดประสิทธิ์ 

 ๘๖ นางสุรีวรรณ  ชูดวง 

 ๘๗ นางเสริมพร  กึ่งพุทธพงศ 

 ๘๘ นางสาวอรพินท  รัตนโชติพานิช 

 ๘๙ นางอริศรา  คงแกว 

 ๙๐ นางอุบล  เหลาสิงห 

กรมสงเสริมการเกษตร 

 ๑ นายกอบลาภ  เขียวอุดม 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  พิศวงปราการ 

 ๓ นายคนึง  สุดเสียง 

 ๔ นายจิรศักดิ์  สายวาริน 

 ๕ นายเจริญ  ศรีฮาตร 

 ๖ นายเฉลิม  อารีย 

 ๗ นายชยวรรษ  ออนสี 

 ๘ นายชรินทร  พลเล็ก 

 ๙ นายชอบ  สุวรรณศรี 

 ๑๐ นายชัยชนะ  แกวทุง 

 ๑๑ นายชัยณรงค  ศรีนุช 

 ๑๒ นายชัยเลิศ  บํารุงดี 

 ๑๓ นายชัยวัธน  สมุทรเกา 

 ๑๔ นายชาญชัย  ชาญประโคน 

 ๑๕ นายชาญยุทธ  แยมพยุง 

 ๑๖ นายชาลี  สิตบุศย 

 ๑๗ นายชินพงษ  พุทธทรง 

 ๑๘ นายเชาว  นุนเอียด 

 ๑๙ นายณรงค  จันทรแดง 

 ๒๐ นายณรงค  อิ่นแกว 

 ๒๑ นายถวัลย  เพ็ชนี 

 ๒๒ นายถวิล  สาลีพิมพ 

 ๒๓ นายถาวร  กาญจโนภาส 

 ๒๔ นายถาวร  เรืองเต็ม 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๕ นายถาวร  วงศชนะ 

 ๒๖ นายทรงกลด  คุณนะลา 

 ๒๗ นายทรงยศ  พุมทับทิม 

 ๒๘ นายทรงวุฒิ  เรืองยุบล 

 ๒๙ นายทรงศักดิ์  พิมพแสงจันทร 

 ๓๐ นายทรงเสด็จ  ศิริชัย 

 ๓๑ นายทํานุ  ปญญารัมย 

 ๓๒ นายทินกร  มั่นคง 

 ๓๓ นายธงชัย  มากสกุล 

 ๓๔ นายธนพงศ  สําเภาลอย 

 ๓๕ นายธนูศิลป  พรมหนองแสน 

 ๓๖ นายธวัชชัย  ศรีจันทวงศ 

 ๓๗ นายธํารงค  พันธุตะ 

 ๓๘ นายธีรวัฒน  ชายกลาง 

 ๓๙ วาที่พันตรี  นคร  โฆษชุณหนันท 

 ๔๐ นายนครินทร  บุญกอแกว 

 ๔๑ นายนัฐพงษ  แสนทวีสุข 

 ๔๒ นายนาวิน  ดวงไทย 

 ๔๓ นายนิคม  ใจกวาง 

 ๔๔ นายนิคม  ไชยหงสสา 

 ๔๕ นายนิพนธ  คีรีแกว 

 ๔๖ นายนิรัตน  พรหมจรรย 

 ๔๗ นายนิวัติ  ชาติดี 

 ๔๘ นายนิวัธ  รัตนวงศา 

 ๔๙ นายบรรจบ  บูรณธนิต 

 ๕๐ นายบัญชา  เบ็ญจมาลย 

 ๕๑ นายบัณฑิต  สิทธิหลอ 

 ๕๒ นายบัณฑูรย  จันทรโชตะ 

 ๕๓ นายบัวลอย  ปดชา 

 ๕๔ นายบุญชวย  เข็มคง 

 ๕๕ นายบุญมี  นรินทร 

 ๕๖ นายบุญฤทธิ์  ย้ิมเพ็ชร 

 ๕๗ นายบุญเล้ียง  ขายมาน 

 ๕๘ นายบุญสง  คําทวี 

 ๕๙ นายประกิตย  มณีงาม 

 ๖๐ นายประจิม  เนียมสุวรรณ 

 ๖๑ นายประทีป  ธนาโรจน 

 ๖๒ นายประทีป  เอี่ยนเลง 

 ๖๓ นายประพันธ  วรรณารักษ 

 ๖๔ นายประภาส  สานอูป 

 ๖๕ นายประภาส  อินทรอาภรณ 

 ๖๖ นายประมวล  มะลีจันทร 

 ๖๗ นายประยุทธ  มีโพนทอง 

 ๖๘ นายประยูร  สุวรรณคํา 

 ๖๙ นายประวิทย  เหลาฤทธิ์ 

 ๗๐ นายประสงค  ชินวงษ 

 ๗๑ นายประสาน  จันดี 

 ๗๒ นายประสาร  ชนะทะเล 

 ๗๓ นายประสิทธิ์  สระกลาง 

 ๗๔ นายประสิทธิ์  สุทธิเนียม 

 ๗๕ นายประเสริฐ  ภัทรวรานนท 

 ๗๖ นายประหยัด  จันทนา 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๗๗ นายปรารภ  คันธวนั 

 ๗๘ นายปรชีา  คงเกล้ียง 

 ๗๙ นายปรชีา  ไทยประยูร 

 ๘๐ นายปรดีา  ทัพเจรญิ 

 ๘๑ นายปยะพงศ  ย้ิมอําพันธ 

 ๘๒ นายแปลก  บอคํา 

 ๘๓ นายพงษศักดิ์  จันทรงาม 

 ๘๔ นายพงษศักดิ์  ทรายนอย 

 ๘๕ นายพจน  จรูญชัย 

 ๘๖ นายพรเทพ  แจงแสงทอง 

 ๘๗ นายพรพงศ  นุชประเสรฐิ 

 ๘๘ นายพรศักดิ์  เพชรชอ 

 ๘๙ นายพัฒนะ  มีพรหม 

 ๙๐ นายพินิจ  เชาวนตระกูล 

 ๙๑ นายพิสิษฐ  ฉายจิตต 

 ๙๒ นายพีรพงษ  บุญวิริยะศักดิ ์

 ๙๓ นายเพทาย  ธงไชย 

 ๙๔ นายเพทาย  สวนไพรนิทร 

 ๙๕ นายไพฑูรย  รื่นสุข 

 ๙๖ นายไพศาล  ไชยเยศร 

 ๙๗ นายภาสวฒัน  คงมณี 

 ๙๘ นายภูอภิสิทธิ์  พุทริ้ว 

 ๙๙ นายมนัส  ชอบเพ่ือน 

 ๑๐๐ นายมนัส  เล่ียมพัตรา 

 ๑๐๑ นายมน ู โปสมบูรณ 

 ๑๐๒ นายมโนรมย  โพธิเวชกุล 

 ๑๐๓ นายมานพ  ภูนคิม 

 ๑๐๔ นายมานิตย  สุวรรณไชยา 

 ๑๐๕ นายยศภาคย  ยังอยูด ี

 ๑๐๖ นายแยม  ดําปานรตัน 

 ๑๐๗ วาที่รอยเอก  รวมสิน  เนตรหาญ 

 ๑๐๘ นายรังสรรค  ธาดา 

 ๑๐๙ นายรังสรรค  เลิศสูงเนิน 

 ๑๑๐ นายเรวัต  ธรรมริยา 

 ๑๑๑ นายฤทธิพล  อมรลักษณ 

 ๑๑๒ นายลําดวน  สีหาน ู

 ๑๑๓ นายวรเดช  จันทิมา 

 ๑๑๔ นายวัชรินทร  อังกาบ 

 ๑๑๕ นายวโิรจน  เงินคีร ี

 ๑๑๖ นายวิสุทธิ์  รักษกระโทก 

 ๑๑๗ นายวรีะ  สมตัถะ 

 ๑๑๘ นายวรีะพงษ  ฉ่าํมาก 

 ๑๑๙ นายวฒุิเวช  อักขราสา 

 ๑๒๐ นายศักดา  อรุณรุงโรจน 

 ๑๒๑ นายศักดิ์ชัย  เกษประทมุ 

 ๑๒๒ นายศักดิ์ศรี  พินิจ 

 ๑๒๓ นายศุภชิต  ดีโสภา 

 ๑๒๔ นายสกุล  สุริยศ 

 ๑๒๕ นายสงศกัดิ ์ คาํชัยลึก 

 ๑๒๖ นายสถติย  บุญศร ี

 ๑๒๗ นายสนิท  ศริิรตัน 

 ๑๒๘ นายสมเกียรต ิ เขียวชุม 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๒๙ นายสมชาย  ทองชื่น 

 ๑๓๐ นายสมชาย  บญุสง 

 ๑๓๑ นายสมชาย  สิงหศร 

 ๑๓๒ นายสมบรูณ  โควงค 

 ๑๓๓ นายสมปอง  ทองทิพย 

 ๑๓๔ นายสมพร  สังกะเพศ 

 ๑๓๕ นายสมศกัดิ ์ ใจบญุ 

 ๑๓๖ นายสันติชัย  วงษจันทรา 

 ๑๓๗ นายสันติภาพ  แสงออมสิน 

 ๑๓๘ นายสามารถ  พฤกษอุดม 

 ๑๓๙ นายสํารวย  ปทมธรรม 

 ๑๔๐ นายสิทธิพร  อาคะโรจน 

 ๑๔๑ นายสุจิต  จิตวงศ 

 ๑๔๒ นายสุจิตร  แกวกาศ 

 ๑๔๓ วาที่รอยตร ี สุชาติ  อนิแนน 

 ๑๔๔ นายสุทธิพงษ  จางทอง 

 ๑๔๕ นายสุพจน  อายมา 

 ๑๔๖ นายสุพรรณ  สมณะ 

 ๑๔๗ นายสุรเชษฐ  สุรวาท 

 ๑๔๘ นายสุรศกัดิ ์ คาํแท 

 ๑๔๙ นายสุวรรณ  ตาคํา 

 ๑๕๐ นายเหรียญ  หมายมัน่ 

 ๑๕๑ นายอดศิักดิ์  ตําเมือง 

 ๑๕๒ นายอนรุักษ  สิงหเสน ี

 ๑๕๓ นายอุดม  คันสูงเนนิ 

 ๑๕๔ นายอุดม  เลิศวิทยสกุล 

 ๑๕๕ นายอุทัย  เมฆลา 

 ๑๕๖ นางสาวกมลวัลย  แสนบุณยพัฒน 

 ๑๕๗ นางกอบกุล  จันทรเพ็ง 

 ๑๕๘ นางกัณณิกา  ใครยงค 

 ๑๕๙ นางเกษศิรนิทร  เกียรติสุทธากร 

 ๑๖๐ นางโกสุม  โยธาสอน 

 ๑๖๑ นางสาวขนิษฐา  พงษปรีชา 

 ๑๖๒ นางคนึงนิจ  มาชวย 

 ๑๖๓ นางคนึงนิตย  พึงประภา 

 ๑๖๔ นางเครือวัลย  หะยาจันทา 

 ๑๖๕ นางจารึก  กลอมเกล้ียง 

 ๑๖๖ นางจํารูญ  จันทรลอย 

 ๑๖๗ นางจิรพร  กระดังงา 

 ๑๖๘ นางสาวจิรัชยา  เบ็ญหีม 

 ๑๖๙ นางจุฑาภัทร  วิไลรตัน 

 ๑๗๐ นางฉววีรรณ  นันทารมย 

 ๑๗๑ นางชฎารัตน  กุดหอม 

 ๑๗๒ นางชญัญา  ทิพานุกะ 

 ๑๗๓ นางฐติาภา  ทาประสงค 

 ๑๗๔ นางสาวณัฐมน  เกงกิจการ 

 ๑๗๕ นางณัฐิยา  โตสงคราม 

 ๑๗๖ นางดวงใจ  วัฒนกุล 

 ๑๗๗ นางถาวร  ภูขาว 

 ๑๗๘ นางทวี  ศรีสุธรรม 

 ๑๗๙ นางทวีวรรณ  สุขสมบูรณ 

 ๑๘๐ นางสาวทิพยมาศ  บุตรเอก 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๘๑ นางธัญญลักษณ  แกวนุน 

 ๑๘๒ นางธีรนชุ  บุตรสะอาด 

 ๑๘๓ นางนงรกัษ  ภักด ี

 ๑๘๔ นางนงลักษณ  วันเพ็ญ 

 ๑๘๕ นางนัตยาภรณ  แสงรัตนธงชัย 

 ๑๘๖ นางนารนีาถ  วิชัยวงษ 

 ๑๘๗ นางนิภา  จิตตปรชีา 

 ๑๘๘ นางนิศราวรรณ  ดวงมณี 

 ๑๘๙ นางนิศานาถ  คาํกุณา 

 ๑๙๐ นางสาวแนงนอย  อิ่มโอษฐ 

 ๑๙๑ นางบุษบา  วรภาพ 

 ๑๙๒ นางประเทือง  บญุกลาง 

 ๑๙๓ นางประพีร  มาคง 

 ๑๙๔ นางประไพ  แกวแกมจันทร 

 ๑๙๕ นางประภาพรรณ  พยัคฆวรรณ 

 ๑๙๖ นางประภาศิริ  ใชย้ิมแยม 

 ๑๙๗ นางปรียา  ศรประสิทธิ ์

 ๑๙๘ นางสาวพยอม  สูงพน 

 ๑๙๙ นางพรชนก  ปนรัศม ี

 ๒๐๐ นางสาวพรทิพย  เริงธรรม 

 ๒๐๑ นางพรนิภา  ทองศริ ิ

 ๒๐๒ นางพรพรรณ  มิลําเอียง 

 ๒๐๓ นางสาวพรรณวดี  บุญบรรจง 

 ๒๐๔ นางพัชรนันท  ปติเฉลิมโรจน 

 ๒๐๕ นางพัชร ี เอี้ยงหม ี

 ๒๐๖ นางพิมล  โพธิราช 

 ๒๐๗ นางพิสมัย  พ่ึงวกิรัย 

 ๒๐๘ นางเพ็ญศร ี รตันจรัสโรจน 

 ๒๐๙ นางไพรวัลย  โพธิยอง 

 ๒๑๐ นางภาระดี  ชเูฉลิมพร 

 ๒๑๑ นางมณี  อิม่สมบตั ิ

 ๒๑๒ นางมยุรี  วรพุฒ ิ

 ๒๑๓ นางมานติ  กัลปมาตร 

 ๒๑๔ นางมาวิกา  พัฒนปรีชาเสถยีร 

 ๒๑๕ นางสาวยุพา  ปภูสะโร 

 ๒๑๖ นางยุพิน  แยมประชา 

 ๒๑๗ นางสาวยุภาภรณ  พรมสวัสดิ ์

 ๒๑๘ นางเย็นจิต  ออนพะไล 

 ๒๑๙ นางสาวเยาวภา  ชัยประจง 

 ๒๒๐ นางรชัน ี ชวยศิร ิ

 ๒๒๑ นางรตันสร  รุงเชา 

 ๒๒๒ นางสาวรตันา  แสงสุย 

 ๒๒๓ นางเรขา  ศริิเลิศวิมล 

 ๒๒๔ นางลมัย  พูนปริญญา 

 ๒๒๕ นางละมัย  ฤทธิเดช 

 ๒๒๖ นางวนดิา  พุทริ้ว 

 ๒๒๗ นางวัชลี  โสพิน 

 ๒๒๘ นางวัฒนา  รตันวงค 

 ๒๒๙ นางสาววฒันา  สงวนพงษ 

 ๒๓๐ นางวันทนา  บวัทรัพย 

 ๒๓๑ นางวิภา  กุนาคํา 

 ๒๓๒ นางวิภาวดี  ทะนุการ 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๓๓ นางสาววิยะดา  หวงับิลพัฒ 

 ๒๓๔ นางวิลาวัลย  วงษเกษม 

 ๒๓๕ นางวิไลวรรณ  ยอดไหม 

 ๒๓๖ นางศริิ  ตรีมรรค 

 ๒๓๗ นางสกุลณีย  อบุลวตัร 

 ๒๓๘ นางสมทรัพย  พรหมสิงห 

 ๒๓๙ นางสมนึก  ปญโญ 

 ๒๔๐ นางสมพร  พฤทธิเทพ 

 ๒๔๑ นางสาวสิรกิาญจน  โภคทรพัย 

 ๒๔๒ นางสีไพร  ศรีลาภ 

 ๒๔๓ นางสาวสุณีย  ฮกซุน 

 ๒๔๔ นางสุดใจ  คําเสียง 

 ๒๔๕ นางสาวสุปราณี  ดวงแกว 

 ๒๔๖ นางสุพิศ  กรีตวิิทยายุต 

 ๒๔๗ นางสุมามาลย  สายชมภู 

 ๒๔๘ นางสุมาลี  พุฒซอน 

 ๒๔๙ นางสุเมธา  คาระโก 

 ๒๕๐ นางสุรางค  โพธิ์เงนิ 

 ๒๕๑ นางสาวสุวรรณา  อนิทรสิงห 

 ๒๕๒ นางเสาวคนธ  ศิริมกุดากุล 

 ๒๕๓ นางหนูพิศ  มูลเสน 

 ๒๕๔ นางสาวอภิรนุช  รักไทย 

 ๒๕๕ นางอรษา  ขยัน 

 ๒๕๖ นางอรษา  รักษชน 

 ๒๕๗ นางสาวอัจฉรา  สงถาวร 

 ๒๕๘ นางอาภา  บูรณเจริญ 

 ๒๕๙ นางอาริยา  ขนัธแกว 

 ๒๖๐ นางอําไพ  ศรีสาลี 

 ๒๖๑ นางสาวอุนเรือน  เหรียญสูงเนิน 

 ๒๖๒ นางอบุล  มากอง 

 ๒๖๓ นางอบุลวรรณ  อารยพงศ 

 ๒๖๔ นางอไุร  วงศแสนสี 

กรมสงเสริมสหกรณ 

 ๑ นายกมล  ปภุสโร 

 ๒ นายกรวุฒ ิ จิรพงศ 

 ๓ นายกฤษฎา  สูเจริญ 

 ๔ นายกวนิ  ตัง้จิตธาดา 

 ๕ นายกัมพล  นุชสมบตั ิ

 ๖ นายกติต ิ ชัยวนนท 

 ๗ นายเกียรติยศ  ดวงพิทกัษ 

 ๘ นายขจรศักดิ์  เดชะผล 

 ๙ นายขบวน  ทองด ี

 ๑๐ นายจรัญ  พงษเผา 

 ๑๑ นายจรัญ  วิรตันพันธ 

 ๑๒ วาที่รอยโท  จักรพงษ  เชาวนอย 

 ๑๓ นายจักรภพ  ปาลาศ 

 ๑๔ นายจาร ุ จําปาโพธิ ์

 ๑๕ นายจารบุุตร  นามวิจิตร 

 ๑๖ นายเฉลิมเกียรต ิ สิงหบตุร 

 ๑๗ นายเฉลิมชัย  เจรญินาคเพ่ิมพูน 

 ๑๘ นายชวรัตน  มณีโลกย 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๙ นายชวลิต  รุงสถาพร 

 ๒๐ นายชัยภัทร  นิลผ้ึง 

 ๒๑ นายชัยฤทธิ์  เจริญสุข 

 ๒๒ นายชินรัตน  เมืองขุนทด 

 ๒๓ นายชูชีพ  ศฤงคาร 

 ๒๔ นายโชคดี  หนูเพ็ชร 

 ๒๕ นายณรงคพร  เจนการ 

 ๒๖ นายดําริ  สะหีมซา 

 ๒๗ วาที่รอยตรี  เดชา  เคหา 

 ๒๘ นายเดชา  ธาราพรหม 

 ๒๙ นายเดน  อุปลีพันธุ 

 ๓๐ นายทวี  ขวัญใจ 

 ๓๑ นายทวีชัย  หมื่นรักษ 

 ๓๒ นายธนสาร  บุญมา 

 ๓๓ นายธรรมนูญ  สุโพธิ์ชัย 

 ๓๔ นายธานี  เครือณรงค 

 ๓๕ นายธีระเดช  เคยเห็น 

 ๓๖ นายนพดล  เชี่ยววิทย 

 ๓๗ นายนพดล  ภูมิประพัทธ 

 ๓๘ นายนรสีห  สุดวิลัย 

 ๓๙ นายนัฐพร  รอดแปน 

 ๔๐ นายนิคม  สีดาคํา 

 ๔๑ นายบรรทูรย  ราชิวงศ 

 ๔๒ นายบรรยงค  หอมสิน 

 ๔๓ นายบุรชัย  นาคะปกษิณ 

 ๔๔ นายปกรณ  ลําทะสอน 

 ๔๕ นายประทิน  ปรียวาณิชย 

 ๔๖ นายประยุทธ  มั่นฑะกะ 

 ๔๗ นายประสพ  เชื่อมสุข 

 ๔๘ นายประสิทธิ์  พูลนาค 

 ๔๙ นายประเสริฐ  บุนนาค 

 ๕๐ นายปรีชา  เลิศไกร 

 ๕๑ นายปยะวัฒน  สุวรรณมีมงคล 

 ๕๒ นายเผาพงศ  แฮวอู 

 ๕๓ นายพิเชฎฐ  เพชรฤทธิ์ 

 ๕๔ นายพิทักษ  พุทธกิจ 

 ๕๕ สิบตํารวจตรี  พูลศักดิ์  สุขมี 

 ๕๖ นายฟอง  ทิพยโพธิ์ 

 ๕๗ นายภานุรัตน  ถนอมทรัพย 

 ๕๘ นายภูวรินทร  บุญเมน 

 ๕๙ นายมงคล  ศรีมงคล 

 ๖๐ นายมะหามัด  ฮามิ 

 ๖๑ นายมังกร  สุทธนู 

 ๖๒ นายมานพ  อินทรอัมพร 

 ๖๓ นายมานะ  ออนนุม 

 ๖๔ นายมานะชัย  สังขแกว 

 ๖๕ นายราเชนทร  ทองนาค 

 ๖๖ นายวสันต  พงษเกตุ 

 ๖๗ นายวัชราคม  ทัพไชย 

 ๖๘ นายวัฒนา  มัญชุนากร 

 ๖๙ นายวิชิต  ผิวขาว 

 ๗๐ นายวิชิต  ภูกัน 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๗๑ นายวิฑูรย  สิทธิเดช 

 ๗๒ นายวิทยา  กองตองกาย 

 ๗๓ นายวินัย  ทองคําหยู 

 ๗๔ นายวิรัตน  ทองปญญา 

 ๗๕ นายวิโรจน  ชื่นอารมณ 

 ๗๖ นายวิโรจน  ฤกษดี 

 ๗๗ นายวีนัส  วงศขัติย 

 ๗๘ นายวีระ  สันติภูมิโพธา 

 ๗๙ นายศักดิ์ดา  เทพทอง 

 ๘๐ นายสนไชย  บัวอินทร 

 ๘๑ นายสมควร  แสงอินทร 

 ๘๒ นายสมคิด  พลายเพ็ชร 

 ๘๓ นายสมจิต  รัตนสรอย 

 ๘๔ นายสมชาย  ปุณยฤทัยพงศ 

 ๘๕ นายสมพงษ  สุวรรณศรี 

 ๘๖ นายสมเพชร  อินทรวงสโชติ 

 ๘๗ นายสมศักดิ์  ปานดอนไพร 

 ๘๘ นายสมศักดิ์  ภัทรวนาคุปต 

 ๘๙ นายสมาน  สุภัควาณิชย 

 ๙๐ นายสวงค  สีเผือก 

 ๙๑ นายสันทาน  สีสา 

 ๙๒ นายสายันต  ลํานวล 

 ๙๓ นายสายันต  สนใจ 

 ๙๔ นายสําเนียง  เทพหยด 

 ๙๕ นายสุจิน  วงศทาเรือ 

 ๙๖ นายสุจินดา  อภัยจิตต 

 ๙๗ นายสุเทพ  ชวยอรุะชน 

 ๙๘ นายสุธ ี ขนัทอง 

 ๙๙ นายสุธรีะ  บุณยฤทธานนท 

 ๑๐๐ นายสุพจน  บัวจันทร 

 ๑๐๑ นายสุพนธ  เหลืองอุดม 

 ๑๐๒ นายสุพร  เขียวสิน 

 ๑๐๓ นายสุพัฒน  พันธหงษ 

 ๑๐๔ นายสุรชัย  รตันาคณหตุานนท 

 ๑๐๕ นายสุรชา  กองหาโคตร 

 ๑๐๖ นายสุรพล  บุตรลพ 

 ๑๐๗ นายสุวฒัน  ขันเชือ้ 

 ๑๐๘ นายสุวฒันชัย  สุวรรณเกษา 

 ๑๐๙ นายเสฐียรพงษ  อนิเพน 

 ๑๑๐ นายเสวก  พัดดาํ 

 ๑๑๑ นายอนรุัตน  เล่ือนลอย 

 ๑๑๒ นายอนุสรณ  ศรนีาราง 

 ๑๑๓ นายอภิรักษ  พานนูน 

 ๑๑๔ นายอาคม  สวัสดิพละ 

 ๑๑๕ นายอารกัษ  อาแว 

 ๑๑๖ นายอํานาจ  ขันติกิจ 

 ๑๑๗ นายอํานาจ  อัตถโกวิทยวงศ 

 ๑๑๘ นายเอนก  ภูมาลา 

 ๑๑๙ นางสาวกนิษฐา  บาํรุงชีพ 

 ๑๒๐ นางกรรณิการ  พุทธิเมธากลุ 

 ๑๒๑ นางกรวิภา  คงอิ่ม 

 ๑๒๒ นางกญัญา  กีรติพงษ 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๒๓ นางกาญจนา  วิจารณรงค 

 ๑๒๔ นางเกศมณี  พฤกษมาศ 

 ๑๒๕ นางจุธาพร  แจมใส 

 ๑๒๖ นางสาวจุไรรตัน  ตันสกุล 

 ๑๒๗ นางชอฟา  แสงจันทร 

 ๑๒๘ นางฐานดิา  ชมภูศร ี

 ๑๒๙ นางฐติธินา  กนัสิงห 

 ๑๓๐ นางณัฎยา  ศรีชัย 

 ๑๓๑ นางดารณี  แยมศรีสุข 

 ๑๓๒ นางดุษฎี  ทองรอด 

 ๑๓๓ นางสาวธญัญรัตน  จิระกาล 

 ๑๓๔ นางสาวนลินี  สาระกูล 

 ๑๓๕ นางสาวนิภาภรณ  ประทินทอง 

 ๑๓๖ นางประภาวัลย  นิลวรรณาภา 

 ๑๓๗ นางปารณีย  ลมกิง่ 

 ๑๓๘ นางสาวปลันทนา  สุวรรณมณี 

 ๑๓๙ นางพัชน ี ตั้งตรงสิทธิกุล 

 ๑๔๐ นางพัชนีย  ศรีวริิยาภรณ 

 ๑๔๑ นางสาวพัชรา  ชุณลาหานาจ 

 ๑๔๒ นางสาวพิชามญชุ  เชาวนา 

 ๑๔๓ นางภาวนา  พ่ึงพูลผล 

 ๑๔๔ นางรอซนาน ี สัมหมดุ 

 ๑๔๕ นางรุงนภา  บญุเชญิ 

 ๑๔๖ นางรุงนภา  สุวรรณสุข 

 ๑๔๗ นางวาระณี  ศรีสวัสดิ ์

 ๑๔๘ นางสาวศุภลักษณ  แรเพ็ชร 

 ๑๔๙ นางสาวสมใจ  โชคอนนัตวณิชย 

 ๑๕๐ นางสมปราถนา  ไชยวฒุ ิ

 ๑๕๑ นางสาวสุจันทร  มะระประเสริฐศักดิ ์

 ๑๕๒ นางสุจิตรา  ถีราวุฒ ิ

 ๑๕๓ นางสุภาพ  ไทยนอย 

 ๑๕๔ นางสาวสุภาวดี  พัฒนกิจ 

 ๑๕๕ นางสุมติรา  อภิชัย 

 ๑๕๖ นางสาวสุรีลักษณ  ศิรโิชคธนทรัพย 

 ๑๕๗ นางอําภรณ  ล่ิมพาณิชย 

สํานักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ๑ นายชาญจิตต  นันทิวงศ 

 ๒ นายถนอม  อธิการโกวิทย 

 ๓ นายธวัชชัย  จิตบวรรัศม ี

 ๔ นายนิมติร  โชติพฤกษ 

 ๕ นายบุญเลิศ  ชีระธรรม 

 ๖ นายปรชีา  ประภานกุูล 

 ๗ นายปญญา  วงษจันทร 

 ๘ นายเปยมศักดิ์  รสเขม 

 ๙ นายพิเชษฐ  แกวบุญเสริฐ 

 ๑๐ นายไพรตัน  โลหณุต 

 ๑๑ นายมนตชัย  แกวศร ี

 ๑๒ นายมานพ  พฤกษสุวฒัน 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๓ นายราชัน  แกวกําเนิด 

 ๑๔ นายวรวุฒิ  ชางทอง 

 ๑๕ นายวสันต  รองเมือง 

 ๑๖ นายวิชาญ  สุภารัตน 

 ๑๗ นายวินัน  เพียรการนา 

 ๑๘ นายวีระวัฒน  กวานวิพิธกาญจน 

 ๑๙ นายศักดิ์ศิริ  ธูปวงศ 

 ๒๐ นายศุภกิจ  แกวทรงเกษ 

 ๒๑ นายสมเกียรติ  อาจะรียะกุล 

 ๒๒ นายสมนึก  ปวนะฤทธิ์ 

 ๒๓ นายสมบูรณ  สมจิตร 

 ๒๔ นายสินชัย  เชียงทอง 

 ๒๕ นายสุเมธ  พรหมอักษร 

 ๒๖ นายสุรินทร  หาญมนัสเวทย 

 ๒๗ นายเสนอ  เนตรแหน 

 ๒๘ นายเสมา  พวงชอ 

 ๒๙ นายอดุลย  อินทเขตการ 

 ๓๐ นายอทินา  แกวบัวไข 

 ๓๑ นายอนันต  วาริสุทธิ์ 

 ๓๒ นายอุทิตย  สัมมามิตร 

 ๓๓ นางกาญจนา  เดชจินดา 

 ๓๔ นางจงลักษณ  ธนานุรักษวงศ 

 ๓๕ นางสาวจิราทิตย  โรจนอุนวงศ 

 ๓๖ นางจิราวรรณ  สถาพรวจนา 

 ๓๗ นางณัฐณิชา  เนตรานนท 

 ๓๘ นางถวน  โพธิบัติ 

 ๓๙ นางนิภาพร  ล้ิมประยูร 

 ๔๐ นางประภาพร  ยุทธศิลปเสวี 

 ๔๑ นางปาณิสรา  จันทรี 

 ๔๒ นางสาวพรพรรณ  ภูวนธรรม 

 ๔๓ นางสาวพัทรศรัณย  ถาวรอภินันท 

 ๔๔ นางพูนทรัพย  โอฬารจารุชิต 

 ๔๕ นางเพชรา  ประภูศักดิ์พิทักษ 

 ๔๖ นางมณฑา  กลับวงษ 

 ๔๗ นางวิภาดา  เตาทอง 

 ๔๘ นางสาววิไลวรรณ  เกตุแกว 

 ๔๙ นางแวซีตีอามีดะ  สนธิวงศ 

 ๕๐ นางสมศรี  ดํารงคกุล 

 ๕๑ นางสุกัลยา  สุทธิเวชกุล 

 ๕๒ นางสุขสม  เกิดมงคล 

 ๕๓ นางสุนัดดา  พันธาสุ 

 ๕๔ นางสาวอัมภรณ  แพมงคล 

 ๕๕ นางสาวอารยา  สวนมาลี 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ๑ นายบุญเสริม  สุขภิญโญ 

 ๒ นายพูลศักดิ์  อิ่มเจริญ 

 ๓ นายวิชัย  โตพวง 

 ๔ นายสมชาย  ครามานนท 

 ๕ นางกชมาศ  เต็มทับ 

 ๖ นางสาวกัลยา  สายกล่ิน 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๗ นางชลลดา  อิ่มเจริญ 

 ๘ นางปณตพร  ธัญญะเจริญ 

 ๙ นางพนิดา  โตพวง 

 ๑๐ นางพัชรา  กฤตผล 

 ๑๑ นางสาวภคพร  ณ  เชียงใหม 

 ๑๒ นางระพีพรรณ  ศรีปล่ัง 

 ๑๓ นางสาวรังษิต  ภูศิริภิญโญ 

 ๑๔ นางวงจันทร  เพชรทรัพย 

 ๑๕ นางวันลา  พรหมมา 

 ๑๖ นางสาวเวหา  มิ่งวงศ 

 ๑๗ นางสาวสุดใจ  จงวรกิจวัฒนา 

 ๑๘ นางสาวอะคราว  อนันต 

 ๑๙ นางอัญชนา  ตราโช 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

 ๑ นายประยูร  ลีลางามวงศา  ๒ นางภาวนา  อัศวะประภา 

กรมการขาว 

 ๑ นายกฤษณพงศ  ศรีพงษพันธุกุล 

 ๒ นายกูเกียรติ  สรอยทอง 

 ๓ นายชาติชาย  สุวรรณคาม 

 ๔ นายชิษณุชา  บุดดาบุญ 

 ๕ นายชูศักดิ์  รอดคุม 

 ๖ นายไชยรัตน  เพ็ชรชลานุวัฒน 

 ๗ นายทรงบุญ  วัติรางกูล 

 ๘ นายนัยกร  สงวนแกว 

 ๙ นายนําพา  จันทรวงศ 

 ๑๐ นายบัญชา  ลีลากุด 

 ๑๑ นายประเทือง  อินทรกัน 

 ๑๒ นายประสาท  สุขเอมโอษฐ 

 ๑๓ นายปญญา  รมเย็น 

 ๑๔ นายปราโมทย  คําปลิว 

 ๑๕ นายปยะพันธ  ศรีคุม 

 ๑๖ นายไพศิลป  มวงวิโรจน 

 ๑๗ นายวิลาศ  วิชญะเดชา 

 ๑๘ นายศิรศักดิ์  ฤทธิชัย 

 ๑๙ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ 

 ๒๐ นายสมเกียรติ  วัฒกวิกรานต 

 ๒๑ นายสมชาย  บุญมาก 

 ๒๒ นายสมชาย  สุขสี 

 ๒๓ นายสมลักษณ  มอญขาม 

 ๒๔ นายสืบตระกูล  มิลินทานุช 

 ๒๕ นายแสวง  เบ็ญชา 

 ๒๖ นายสํารวย  เฉลยบุญ 

 ๒๗ นายสุพจน  ณรงคพันธ 

 ๒๘ นายโสพนา  วรฉัตรวิทยา 

 ๒๙ นายอภิชาติ  ลาวัณยประเสริฐ 

 ๓๐ นายอาทิตย  กุคําอู 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๑ นางจุไรรัตน  พุทธรักษา 

 ๓๒ นางสาวดวงอร  อริยพฤกษ 

 ๓๓ นางนาตยา  รอดชีวัน 

 ๓๔ นางนิตยา  รื่นสุข 

 ๓๕ นางพรทิพย  ถาวงค 

 ๓๖ นางพรรณี  จิตตา 

 ๓๗ นางพัชราภรณ  ไชโยราช 

 ๓๘ นางสาวรัศมี  ฐิติเกียรติพงศ 

 ๓๙ นางลักษณชมนต  เฉลยบุญ 

 ๔๐ นางวิราวรรณ  ตนพยอม 

 ๔๑ นางวิไล  ปาละวิสุทธิ์ 

 ๔๒ นางสมนึก  สุขสี 

 ๔๓ นางสุคนธ  ทวมมา 

 ๔๔ นางสาวสุนันทา  วงศปยชน 

 ๔๕ นางสุวณี  เส็งหะพันธุ 

 ๔๖ นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๔๗ นางอุนเรือน  เพ่ิมพูลทรัพย 

กรมหมอนไหม 

 ๑ นายธวัชชัย  บุญเกิด 

 ๒ นายนคร  มหายศนันท 

 ๓ นายนิรันดร  นามภักดี 

 ๔ นายประหยัด  ทีฆาวงศ 

 ๕ นายสมโภชน  ปานสุวรรณ 

 ๖ นายสุบรรณ  โสภา 

 ๗ นายอุดร  ลุนาบุตร 

 ๘ นางอัมพร  นามภักดี 

กระทรวงคมนาคม 

สํานักงานรัฐมนตร ี

๑  นางสมจินตนา  โชตนิิคม 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 ๑ นายวรเดช  หาญประเสริฐ 

 ๒ นางจงกลณี  นิลสกุลวัฒน 

 ๓ นางจินดา  จันทรพยัคฆ 

 ๔ นางเพชรชรี  ซันศิริ 

 ๕ นางเพียงใจ  วีระเพ็ชร 

กรมเจาทา 

 ๑ นายโกเมนทร  วงศเชียงยืน 

 ๒ นายคําพัน  โคตรโยธา 

 ๓ นายจรงค  กันภัย 

 ๔ นายจรัญ  รักเหมือน 


