
 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๑๙ นางรตันา  นอมถวาย 

 ๑๒๐ นางราตรี  ยวงแกว 

 ๑๒๑ นางราํไพ  สีแสน 

 ๑๒๒ นางแวกลือซง  ปูเตะ 

 ๑๒๓ นางสมควร  อาจเอี่ยม 

 ๑๒๔ นางสมนึก  กรองมะเริง 

 ๑๒๕ นางสมนึก  เวชภิบาล 

 ๑๒๖ นางสมบัต ิ แกวจินดา 

 ๑๒๗ นางสมหมาย  ดวงดอก 

 ๑๒๘ นางสาวสัมฤทธิ ์ กปัปะโก 

 ๑๒๙ นางสาวสาวไทย  วรปญญา 

 ๑๓๐ นางสาวสําราญ  วงษด ี

 ๑๓๑ นางสิรนิทรา  ทิพยรักษ 

 ๑๓๒ นางสุจิตรา  เกศวงศา 

 ๑๓๓ นางสาวสุดสวาท  กนัธิยะ 

 ๑๓๔ นางสุภาพ  ผ้ึงขนุ 

 ๑๓๕ นางสุภาภรณ  รัตนเมือง 

 ๑๓๖ นางสุมาลี  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๓๗ นางสุรีย  เกตแุกว 

 ๑๓๘ นางอมรรตัน  ทองธรรมชาต ิ

 ๑๓๙ นางสาวอรวรรณ  วิชัยสืบ 

 ๑๔๐ นางอญัชลี  สาโสภา 

 ๑๔๑ นางสาวอัมรา  ฉมิงาม 

 ๑๔๒ นางสาวอัษฎา  วชิัยยา 

 ๑๔๓ นางอารีย  ศาลา 

 ๑๔๔ นางอุทศิ  สุขล้ิม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายเทียบ  สวัสดริักษา 

 ๒ นายธงชัย  โนนม ี

 ๓ นายประนอม  ไทรนนทรีย 

 ๔ สิบเอก  วชิาญ  ธรรมโกวิท 

 ๕ นายสําราญ  ชะณีลม 

 ๖ พันจาอากาศเอก  อนันต  เจนพนัส 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นายชวลิต  ทัศมาลา 

 ๒ นาวาอากาศโท  ชัยพล  ณรงคะชวนะ 

 ๓ นายชัยรตัน  ธระสวัสดิ ์

 ๔ รอยเอก  ตฤณ  อัมระนันท 

 ๕ นายบุญเรือง  โรจนวตัรเสถยีร 

 ๖ พันจาเอก  ประฌม  พิณสุวรรณ 

 ๗ พันจาอากาศเอก  ประพันธ  จันทรลา 

 ๘ เรืออากาศตรี  ประศกัดิ ์ ควรนเิฮียะ 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙ นายประศาสน  ผ่ึงผาย 

 ๑๐ นายประสาท  เข็มเพชร 

 ๑๑ จาสิบตรี  พีรพงศ  เหมวรรโณ 

 ๑๒ พันจาอากาศเอก  เพทาย  พ่ึงมั่น 

 ๑๓ นาวาโท  มณีพันธ  รบชนะชัย 

 ๑๔ นายวันชัย  ปรางคทอง 

 ๑๕ นายสังเวียน  แกวทอง 

 ๑๖ นายสัน  ไหรเจริญ 

 ๑๗ จาสิบเอก  สุเทพ  สังขจร 

 ๑๘ พันตรี  สุธรรม  ปนโนปกรณ 

 ๑๙ นายสุระพล  สระทองอินทร 

 ๒๐ นายไสว  สุทธเสนา 

 ๒๑ รอยเอก  อดิศักดิ์  เผด็จพาล 

 ๒๒ นายอนันต  เพ็ชรหาญ 

 ๒๓ นางเลิศลักษณ  เจริญผลจันทร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายกิจพงษ  หรุนขํา 

 ๒ สิบเอก  คณิต  สุธาธรรม 

 ๓ นายไชยา  เนื่องพิมพ 

 ๔ รอยตํารวจเอก  ณพวัฒน  คํานวณสอน 

 ๕ พันจาอากาศเอก  ดําริ  โสพีพัฒน 

 ๖ จาเอก  นรินทร  เดชสําแดง 

 ๗ พันจาอากศเอก  มาโนช  อินจาด 

 ๘ จาสิบโท  ยุทธนา  สังฆคุณ 

 ๙ พันจาอากาศเอก  ระวิน  แจมเจริญ 

 ๑๐ นายวิเชียร  แปนดี 

 ๑๑ นายวิสูตร  พลอยงาม 

 ๑๒ นายวุฒิชัย  นกแสง 

 ๑๓ นายศรีสวัสดิ์  จารุเดชาธรกุล   

 ๑๔ พันจาอากาศเอก  ศักดา  มีชูทิพย 

 ๑๕ นายสมพร  พุทธโกศัย 

 ๑๖ นายสวัสดิ์  ฤทธิพงศ 

 ๑๗ นายโสภณ  พินิจกิจ 

 ๑๘ นายอราม  ชมพุฒ 

 ๑๙ นางเพ็ญศรี  อองละออ 

 ๒๐ นางวัลภา  ปยะนันท 

 ๒๑ นางสาววิไลวรรณ  ไชยเรือน 

 ๒๒ นางศรัณยาณัฏฐ  ทองยินดี 

 ๒๓ นางสวยสม  เหมือนวุน 

 ๒๔ นางสาวหทัยชนก  ทองภูเบศร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายเจริญ  ศรีหราย 

 ๒ นายนิพนธ  บุญทอง 

 ๓ นายเนติ  อุดมศักดิ์สะนะเขต 

 ๔ นายบัณฑิต  เตือประโคน 

 ๕ นายพนา  เล่ือนชิด 

 ๖ นายศิลธรรม  อินปาว 

 ๗ นายสาคร  โชติเสน 

 ๘ นายอนุชา  มาระเงิน 

 ๙ นายอรุณ  กวางทะเล 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรมชลประทาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙๔  ราย) 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  เกิดขํา 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  ดีประชา 

 ๓ นายขจร  บุตรโคตร 

 ๔ นายคมสัน  แกวทิม 

 ๕ นายคําเบา  ทองเทพ 

 ๖ นายคําแพง  อินทวงศ 

 ๗ นายจรินทร  เชาวคลอง 

 ๘ นายจันทร  พุทธัง 

 ๙ นายจําเนียร  กันพวง 

 ๑๐ นายจํารุณ  ตันเจริญ 

 ๑๑ นายจินดา  ทวมจันทร 

 ๑๒ นายจีระศักดิ์  พิทักษโสภณ 

 ๑๓ นายเฉลียว  พันธุเกตุ 

 ๑๔ นายชลอ  บางจ่ัน 

 ๑๕ นายชอบ  รมลําดวน 

 ๑๖ นายชาญชัย  ปูเกตุแกว 

 ๑๗ นายชิงชัย  ทานประสิทธิ์ 

 ๑๘ นายชุมพล  สุขพัทธี 

 ๑๙ นายชูชาติ  เรืองจุย 

 ๒๐ นายเชาว  มณีนาค 

 ๒๑ นายณรงค  ชิดชื่นเชย 

 ๒๒ นายณรงค  สุขทวี 

 ๒๓ นายณรงค  อยูประสิทธิ์ 

 ๒๔ นายณัฐคม  ดาวจันทรงาม 

 ๒๕ นายเด็ด  จันเพชร 

 ๒๖ นายตู  ชินสาโรง 

 ๒๗ นายไตรรงค  แสงชวง 

 ๒๘ นายถวัลย  รัตนะชัย 

 ๒๙ นายถาวร  คุมไดอยู 

 ๓๐ นายทรงเกียรติ  จันทะสิงห 

 ๓๑ นายทวิชร  รัศมี 

 ๓๒ นายทวีศักดิ์  สวัสดิ์หลง 

 ๓๓ นายทองคิตร  หอมเฮา 

 ๓๔ นายทองดี  กิจกระสัน 

 ๓๕ นายเทียน  แสงมงกฎ 

 ๓๖ นายธงชัย  จิตตเจริญ 

 ๓๗ นายธวัชชัย  ปอมชัย 

 ๓๘ นายธีระชัย  ไพรสันต 

 ๓๙ นายธีระศักดิ์  พวงจินดา 

 ๔๐ นายนพดล  ภูระหงษ 

 ๔๑ นายนอย  มะณีใจ 

 ๔๒ นายนิพนธ  กิรยิา 

 ๔๓ นายนิพนธ  เฉลยภาพ 

 ๔๔ นายนิพัฒ  จุยกระยาง 

 ๔๕ นายบัว  อวมเกตุ 

 ๔๖ นายบํารุง  มวงทอง 

 ๔๗ นายบุญชวย  สุขพิทักษ 

 ๔๘ นายบุญชัย  อินทรมาท 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๙ นายบุญเชิด  ฉายา 

 ๕๐ นายบุญพา  พรมประสิทธิ์ 

 ๕๑ นายบุญยาย  ฟูสกุล 

 ๕๒ นายบุญยืน  กุเวฬรัตน 

 ๕๓ นายบุญรอด  พุมพวง 

 ๕๔ นายบุญลือ  ศรีเจริญ 

 ๕๕ นายบุญเล่ือน  เมาะราษี 

 ๕๖ นายประกวน  รอดแกว 

 ๕๗ นายประจักร  เอี่ยมสําอางค 

 ๕๘ นายประชา  จิระวรกิจบัญชา 

 ๕๙ นายประดิษฐ  บุญดก 

 ๖๐ นายประดิษฐ  ลือพักตร 

 ๖๑ นายประดิษฐ  วงคตรี 

 ๖๒ นายประทิน  สุขใสดี 

 ๖๓ นายประพนธ  ณ  หนองคาย 

 ๖๔ นายประมวล  จันษร 

 ๖๕ นายประมวล  พันธง 

 ๖๖ นายประยงค  จันทรมาลา 

 ๖๗ นายประยงค  สุราฤทธิ์ 

 ๖๘ นายประโยชน  เดชพงษ 

 ๖๙ นายประสงค  เจือจาน 

 ๗๐ นายประสาน  ลาภลึก 

 ๗๑ นายประสิทธิ์  กล่ินทอง 

 ๗๒ นายประสิทธิ์  สุทธะคํา 

 ๗๓ นายประสิทธิ์  อินชาง 

 ๗๔ นายประเสริฐ  ศรีบุญเรือง 

 ๗๕ นายประหยัด  ดอกไมงาม 

 ๗๖ นายปรีชา  ชาติเจริญ 

 ๗๗ นายปรีชา  เทพิน 

 ๗๘ นายปรีชา  สุวรรณพันธ 

 ๗๙ นายเผด็จศักดิ์  สวัสดิ์ภาพ 

 ๘๐ นายพงศธวัช  รังสิจิรโรจน 

 ๘๑ นายพงศสถิต  หัตธรรมโม 

 ๘๒ นายพยงค  รูประมาณ 

 ๘๓ นายพรชัย  นิยมแกว 

 ๘๔ นายพล  พุมหวยรอบ 

 ๘๕ นายพานิช  ถือธรรม 

 ๘๖ นายพิชิต  พงษสมบูรณ 

 ๘๗ นายพินิจ  เถื่อนอรุณ 

 ๘๘ นายพิมพ  เกิดผาสุข 

 ๘๙ นายพีระ  เพชรทองดวง 

 ๙๐ นายพีระพล  ผลสนอง 

 ๙๑ นายไพ  ปานทองดี 

 ๙๒ นายไพฑูรย  วรรณุวาส 

 ๙๓ นายไพฑูรย  สุขใสดี 

 ๙๔ นายไพบูลย  ปนะกาโน 

 ๙๕ นายไพโรจน  ถาวรสูตร 

 ๙๖ นายมนตรี  พงษราษี 

 ๙๗ นายมนัส  ชูทอง 

 ๙๘ นายมานพ  คงนวม 

 ๙๙ นายมานะ  ชางสีเอี่ยม 

๑๐๐ นายมานะ  เถื่อนมูลละ 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๐๑ นายมานัส  พุมแกว 

 ๑๐๒ นายเมี้ยน  คงผ้ึง 

 ๑๐๓ นายรังสรรค  ปล้ืมปน 

 ๑๐๔ นายรัศมี  เหลือหลาย 

 ๑๐๕ นายวสันต  คุณแรงด ี

 ๑๐๖ นายวสันต  พ่ึงอยู 

 ๑๐๗ นายวนัชัย  ชาวไรออย 

 ๑๐๘ นายวิเชียร  เกตุเพ็ง 

 ๑๐๙ นายวิเชียร  ปะตังเวสา 

 ๑๑๐ นายวิเชียร  ไมดดั 

 ๑๑๑ นายวิเชียร  สุวรรณเพ็ชร 

 ๑๑๒ นายวนิัย  ชาตไิทย 

 ๑๑๓ นายวนิัย  พูลผล 

 ๑๑๔ นายวนิิจ  แกวทอง 

 ๑๑๕ นายวิเรศ  บญุมาสืบ 

 ๑๑๖ นายววิัฒน  วชริมโนวาทย 

 ๑๑๗ นายวิสิทธิ์  ไทยสันติสุข 

 ๑๑๘ นายวรีะ  โพธิเ์สือ 

 ๑๑๙ นายศรีทอน  ปากแคว 

 ๑๒๐ นายสงคราม  สุขอุดม 

 ๑๒๑ นายสนาน  บวัระหงษ 

 ๑๒๒ นายสนิท  กอนทอง 

 ๑๒๓ นายสนุก  เลิศศริ ิ

 ๑๒๔ นายสม  โตทิม 

 ๑๒๕ นายสมคดิ  ชวยสองเมอืง 

 ๑๒๖ นายสมคดิ  ศรคีราม 

 ๑๒๗ นายสมจิตร  ดเีมือง 

 ๑๒๘ นายสมชาติ  จันทกุล 

 ๑๒๙ นายสมชาย  แกนจันทร 

 ๑๓๐ นายสมชาย  ขาํเจรญิ 

 ๑๓๑ นายสมเดช  จันทรโท 

 ๑๓๒ นายสมนกึ  เปยมสาคร 

 ๑๓๓ นายสมบรูณ  คุมเหม 

 ๑๓๔ นายสมพงษ  พงษแกว 

 ๑๓๕ นายสมมาส  หอมจันทร 

 ๑๓๖ นายสมศกัดิ ์ กนัเกดิ 

 ๑๓๗ นายสมศกัดิ ์ แกวชวง 

 ๑๓๘ นายสมศกัดิ ์ ชลครี ี

 ๑๓๙ นายสมศกัดิ ์ เพชรด ี

 ๑๔๐ นายสมหมาย  พูลมาก 

 ๑๔๑ นายสวาง  จิตรกวาง 

 ๑๔๒ นายสวาง  วนัสี 

 ๑๔๓ นายสังเวย  พันเดช 

 ๑๔๔ นายสาย  ดวงศร ี

 ๑๔๕ นายสําเนาว  เพ็ชรแสงศร ี

 ๑๔๖ นายสําเนียง  จ่ันบาํรุง 

 ๑๔๗ นายสําเภา  มัง่เงนิ 

 ๑๔๘ นายสํารวน  ตรีโภคา 

 ๑๔๙ นายสํารวย  ณ  กลองด ี

 ๑๕๐ นายสําราญ  วบิูลยเชื้อ 

 ๑๕๑ นายสําเรงิ  กันจู 

 ๑๕๒ นายสิงหแกว  ย่ีเขญ็ 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๕๓ นายสิทธิชัย  อมรลักษณ 

 ๑๕๔ นายสุจิพร  แจงตาย 

 ๑๕๕ นายสุดใจ  สุขอราม 

 ๑๕๖ นายสุทิน  เพาะปลูก 

 ๑๕๗ นายสุเทพ  มะนาวหวาน 

 ๑๕๘ นายสุนนัท  คําจํารูญ 

 ๑๕๙ นายสุภร  ประกอบกิจ 

 ๑๖๐ นายสุรินทร  มาโต 

 ๑๖๑ นายสุวรรณ  โพธิศ์รแีกว 

 ๑๖๒ นายสุวิทย  สายปน 

 ๑๖๓ นายเสนห  ดีทวม 

 ๑๖๔ นายเสนห  โพธิด์ ี

 ๑๖๕ นายโสภณ  ทองเพงพิศ 

 ๑๖๖ นายไสลทอง  เอี่ยมสอาด 

 ๑๖๗ นายไสว  เนต ิ

 ๑๖๘ นายเหล่ียม  อินทรทรัพย 

 ๑๖๙ นายองศา  ปุญสิร ิ

 ๑๗๐ นายอภิเชษฐ  ยังสังข 

 ๑๗๑ นายอรุณ  เรืองจักษุนนท 

 ๑๗๒ นายอาคม  บุญค้ําช ู

 ๑๗๓ นายอําพร  เล้ียงนิ่ม 

 ๑๗๔ นายเอนก  แรมใหม 

 ๑๗๕ นายเอนกศักดิ์  นิลกําแหง 

 ๑๗๖ นางจินตนา  งามคีร ี

 ๑๗๗ นางจินตนา  นนัตะเครือ 

 ๑๗๘ นางจิระนนัท  งูทิพย 

 ๑๗๙ นางนรา  ชํานาญศิลป 

 ๑๘๐ นางบุษรา  ชางเสวก 

 ๑๘๑ นางปราณี  ทบตน 

 ๑๘๒ นางปราณี  บตุรอากาศ 

 ๑๘๓ นางปริญดา  ไทยสันติสุข 

 ๑๘๔ นางพนมพร  พงษสมบูรณ 

 ๑๘๕ นางมาลี  ฉ่ําแฉลม 

 ๑๘๖ นางยุพิน  สรรพชาง 

 ๑๘๗ นางรชันีบลูย  เพ่ิมทว ี

 ๑๘๘ นางรุงเรอืง  ณ  เชียงใหม 

 ๑๘๙ นางเรณู  จันทรศร ี

 ๑๙๐ นางวีณา  บญุกล่ัน 

 ๑๙๑ นางสงา  หาญธรรมรงค 

 ๑๙๒ นางสุมาลี  ณ  สงขลา 

 ๑๙๓ นางสาวเหมือน  สุขประเสรฐิ 

 ๑๙๔ นางอํานวย  กาลนิล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๓๒  ราย) 

 ๑ นายกมลพันธ  นาคประเสรฐิ 

 ๒ นายกรกฤช  คงนาคคชฤทธิ ์

 ๓ นายเกรียงไกร  ทวมคราม 

 ๔ นายขวัญชัย  ศรีววิัฒน 

 ๕ นายขนัตรี  ภูหัดธรรม 

 ๖ นายแข็ง  อ่ําทมิ 

 ๗ นายไข  สกุลพิทักษ 

 ๘ นายคนงึ  ศรีจันทรทบั 
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 ๙ นายคมน  อุทัยเรือง 

 ๑๐ นายคลอง  จันทรนอย 

 ๑๑ นายจรัญ  จันทรอิ่มเอิบ 

 ๑๒ นายจรัญ  ปล้ืมใจ 

 ๑๓ นายจรินทร  โกมล 

 ๑๔ นายจรุณ  วิหาร 

 ๑๕ นายจํานงค  คําหาญ 

 ๑๖ นายจํานงค  ประดิษฐพจน 

 ๑๗ นายจําเนียร  กิ่งกาน 

 ๑๘ นายจํารัส  อิ่นคํา 

 ๑๙ นายจําลอง  กิจธรรมาภิรักษ 

 ๒๐ นายจําลอง  ครุวรรณพัฒน 

 ๒๑ นายจีรศักดิ์  ยืนนาน 

 ๒๒ นายจีระศักดิ์  ศิริกําเนิด 

 ๒๓ นายเจริญ  จันทรทองออน 

 ๒๔ นายเจริญชัย  ปราจีนนอก 

 ๒๕ นายฉลอง  บุญลอย 

 ๒๖ นายฉลอง  ประสาทศิลป 

 ๒๗ นายเฉลย  จันทรนอย 

 ๒๘ นายเฉลยวิชญ  สนิทดํารงค 

 ๒๙ นายเฉลิม  พลวัตน 

 ๓๐ นายเฉลียว  โกษะ 

 ๓๑ นายชล  ธนุนาจารย 

 ๓๒ นายชวลิต  เที่ยงทัศน 

 ๓๓ นายชัยรัตน  นาครอด 

 ๓๔ นายชัยวัฒน  ตนะวีระกุล 

 ๓๕ นายชาญ  บุญทองเนียม 

 ๓๖ นายชาตรี  บูรณะแพทย 

 ๓๗ นายชุชาติ  งามจิตร 

 ๓๘ นายชุมพร  หงษไทร 

 ๓๙ นายชูชาติ  สนิทจันทร 

 ๔๐ นายชูชีพ  อุณรุท 

 ๔๑ นายเชวงศักดิ์  จิตสวาท 

 ๔๒ นายณรงค  ถุนาพรรณ 

 ๔๓ นายณรงค  เท่ียงแทอนุกูล 

 ๔๔ นายณรงค  นัครา 

 ๔๕ นายณรงค  มินยง 

 ๔๖ นายณรงค  วรรณชนะ 

 ๔๗ นายณรงค  วิภาตะพันธ 

 ๔๘ นายณัฐภวิศ  สงคง 

 ๔๙ นายดํารงค  หมวกสกุล 

 ๕๐ นายเดช  ทองศักดิ์ 

 ๕๑ นายถวิล  หมอชาง 

 ๕๒ นายทรงเดช  บุญศิริ 

 ๕๓ นายทวน  สรอยศักดิ์ 

 ๕๔ นายทวีป  แสงนภา 

 ๕๕ นายทอง  ธิยานันท 

 ๕๖ นายทองพูล  ทองสิทธิ์ 

 ๕๗ นายธงชัย  ชุมศรี 

 ๕๘ นายธงชัย  วรรณโกษิตย 

 ๕๙ นายธนู  เนื่องจากสังข 

 ๖๐ นายธนู  รอดอน 
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 ๖๑ นายธรรมนูญ  ไวยนพ 

 ๖๒ นายธวัช  สุขเสงี่ยม 

 ๖๓ นายธวัชชัย  เกียรติกิตติสรณ 

 ๖๔ นายธวัชชัย  เจริญสรรค 

 ๖๕ นายธวัชชัย  แจมไพบูลย 

 ๖๖ นายธาตรี  สุคนธานนท 

 ๖๗ นายนพพงศ  ณ  ระนอง 

 ๖๘ นายนวย  มาลาเวช 

 ๖๙ นายนิตย  ครุฑเกส 

 ๗๐ นายนิพนธ  ศรีอนันต 

 ๗๑ นายนิมิตร  มีอินถา 

 ๗๒ นายโนรซํา  มามะ 

 ๗๓ นายบัญชา  วิเชียร 

 ๗๔ นายบัญชา  ศรีลํ้า 

 ๗๕ นายบันลือ  สุนทรชาติ 

 ๗๖ นายบุญจันทร  ซุยใจทัศน 

 ๗๗ นายบุญชวย  สังเกตุ 

 ๗๘ นายบุญเชิด  ปนสันเทียะ 

 ๗๙ นายบุญธรรม  ยมนา 

 ๘๐ นายบุญมา  อินดี 

 ๘๑ นายบุญรอด  นาควิจิตรไพฑูรย 

 ๘๒ นายบุญเลิศ  ดวงสุวรรณ 

 ๘๓ นายบุญเลิศ  เสริมเผือก 

 ๘๔ นายบุญสง  เหลืองอราม 

 ๘๕ นายบุญสง  อินทโชติ 

 ๘๖ นายบุญสืบ  คาเจริญ 

 ๘๗ นายบุญให  ทัดเทียม 

 ๘๘ นายปฏิธาน  ภานุทัต 

 ๘๙ นายปฐวี  นิจกิจ 

 ๙๐ นายปพน  ไทยปราณีต 

 ๙๑ นายประกอบผล  พิกุลทอง 

 ๙๒ นายประจักษ  ปานบตุร 

 ๙๓ นายประชุม  คงทอง 

 ๙๔ นายประชุม  สันหะรักษ 

 ๙๕ นายประญตัิ  คุมทรัพย 

 ๙๖ นายประทวน  ครองทันยะการ 

 ๙๗ นายประทวน  ผองสุข 

 ๙๘ นายประทีป  ศรีนิล 

 ๙๙ นายประนนท  เพชรคาํจันทร 

 ๑๐๐ นายประพันธ  พงษคุณ 

 ๑๐๑ นายประภาส  แปนทอง 

 ๑๐๒ นายประมวล  น้ําเงิน 

 ๑๐๓ นายประมาณ  บุญคง 

 ๑๐๔ นายประมขุ  ใจเอือ้ 

 ๑๐๕ นายประยงค  เพิกเฉย 

 ๑๐๖ นายประยูร  อาจวิชัย 

 ๑๐๗ นายประโยชน  อ่ําทอง 

 ๑๐๘ นายประสงค  นันทะเสน 

 ๑๐๙ นายประสาท  คํากอน 

 ๑๑๐ นายประสาน  ชาดหรคุณ 

 ๑๑๑ นายประสาน  แสงจันทร 

 ๑๑๒ นายประสานศักดิ์  ชูเทศะ 
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 ๑๑๓ นายประสาร  ธรรมากูล 

 ๑๑๔ นายประสิทธิ ์ ตันติรตัน 

 ๑๑๕ นายประเสรฐิ  ชัยทอง 

 ๑๑๖ นายประเสรฐิ  แดงประทมุ 

 ๑๑๗ นายประเสรฐิ  เสารวงษ 

 ๑๑๘ นายปราโมทย  วงศละคร 

 ๑๑๙ นายปรชีา  กิจโมกข 

 ๑๒๐ นายปรชีา  สรอยหลง 

 ๑๒๑ นายปรดีี  กลางสุพรรณ 

 ๑๒๒ นายปญญา  อนิทรสลุด 

 ๑๒๓ นายปุรศุักดิ์  แสนกลา 

 ๑๒๔ นายพชร  วิภาสิริกร 

 ๑๒๕ นายพนม  ออนหวาน 

 ๑๒๖ นายพรเทพ  น้ําแกว 

 ๑๒๗ นายพล  ซอนสุข 

 ๑๒๘ นายพะเยาว  อินทรทัพ 

 ๑๒๙ นายพัลลภ  เดชเสถียร 

 ๑๓๐ นายพิทักษ  มั่นหมาย 

 ๑๓๑ นายไพฑูรญ  หาญขําพงษ 

 ๑๓๒ นายไพบูลย  จันทนา 

 ๑๓๓ นายไพรตัน  จันทว ี

 ๑๓๔ นายภูวดล  การะเกต ุ

 ๑๓๕ นายมณฑล  ศรนีารตัน 

 ๑๓๖ นายมณี  อุนใจเพ่ือน 

 ๑๓๗ นายมนตร ี พิกุลทอง 

 ๑๓๘ นายมนัส  เดชบุญ 

 ๑๓๙ นายมนัส  สังขใจสม 

 ๑๔๐ นายมน ู วงษถม 

 ๑๔๑ นายมนญู  ปลอดขาํ 

 ๑๔๒ นายมานะ  นาวายนต 

 ๑๔๓ นายมานะ  ลือประเสริฐ 

 ๑๔๔ นายมานิตย  วงษมติรแท 

 ๑๔๕ นายมานิตย  เสียงกอง 

 ๑๔๖ นายมูฮดัหมัด  มามะ 

 ๑๔๗ นายเมธี  แอมปรชัฌาย 

 ๑๔๘ นายเมี้ยน  สังวาลเพ็ชร 

 ๑๔๙ นายยงยุทธ  ดํารงสกุล 

 ๑๕๐ นายยม  โตะงาม 

 ๑๕๑ นายยุทธนา  ฉตัรแกว 

 ๑๕๒ นายรชต  โพธิ์ทอง 

 ๑๕๓ นายรณชัย  ชูศกัดิต์ระกูลชยั 

 ๑๕๔ นายรณชัย  อานนาค 

 ๑๕๕ นายรังสฤษดิ ์ มนิยง 

 ๑๕๖ นายรดิ  สีเมฆ 

 ๑๕๗ นายรุงโรจน  ระมัดระวังภัย 

 ๑๕๘ นายรุงโรจน  ลาวัณบุตร 

 ๑๕๙ นายรุจ  เฮประโคน 

 ๑๖๐ นายเรวัต  พ่ึงตน 

 ๑๖๑ นายเรือง  นวมสําลี 

 ๑๖๒ นายลมเห  เศียรขุนทด 

 ๑๖๓ นายละออ  พิมพพระพรหม 

 ๑๖๔ นายวรวฒุิ  รัตนมณี 
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 ๑๖๕ นายวลัญชน  ป.นุกูล 

 ๑๖๖ นายวิจิตร  แจงภัย 

 ๑๖๗ นายวิเชียร  เรืองฤทธิ ์

 ๑๖๘ นายวิทยา  พงศาปาน 

 ๑๖๙ นายวธิัญญ  นิลพันธุ 

 ๑๗๐ นายวนิัย  เกิดสมบญุ 

 ๑๗๑ นายวนิัย  ไชยยุทธ 

 ๑๗๒ นายวนิัย  ใหมเอี่ยม 

 ๑๗๓ นายวบิูลย  วิจิตตโภคนิ 

 ๑๗๔ นายวริัตน  คุมเหลือ 

 ๑๗๕ นายวริัตน  ปราบโคบุตร 

 ๑๗๖ นายวิลัย  พองคาํ 

 ๑๗๗ นายววิัฒนไชย  มิง่เมือง 

 ๑๗๘ นายวรีพล  เปยทอง 

 ๑๗๙ นายวรีะ  ชางเกวียน 

 ๑๘๐ นายวรีะ  รอดแพง 

 ๑๘๑ นายวฒุิเดช  รตันวิชัย 

 ๑๘๒ นายแวหะมะ  มาหะมะ 

 ๑๘๓ นายศรัณย  ประเสริฐผล 

 ๑๘๔ นายศรวีรรณ  สุธรรมปวง 

 ๑๘๕ นายศิริชัย  พวงมาลัย 

 ๑๘๖ นายสง  ธรรมธ ิ

 ๑๘๗ นายสงกรานต  สําราญรื่น 

 ๑๘๘ นายสถาพร  ปนสํารวจ 

 ๑๘๙ นายสนุน  นวมนิม่ 

 ๑๙๐ นายสมคดิ  จันทรโปรง 

 ๑๙๑ นายสมคดิ  นนัทวงค 

 ๑๙๒ นายสมคดิ  พลายงาม 

 ๑๙๓ นายสมจิตต  กลาหาญ 

 ๑๙๔ นายสมเจตน  ทองเมธา 

 ๑๙๕ นายสมชาย  คงทน 

 ๑๙๖ นายสมชาย  ไชยนันทน 

 ๑๙๗ นายสมชาย  นาคบญุ 

 ๑๙๘ นายสมชาย  นุยเพ็ง 

 ๑๙๙ นายสมชาย  บอยกระโทก 

 ๒๐๐ นายสมเดช  บรรดาศักดิ ์

 ๒๐๑ นายสมนกึ  เฉลิมพันธ 

 ๒๐๒ นายสมบตัิ  อุดรไสว 

 ๒๐๓ นายสมบรูณ  ชวยคุมภัย 

 ๒๐๔ นายสมบรูณ  ศรหีมอก 

 ๒๐๕ นายสมพร  พ่ึงเที่ยง 

 ๒๐๖ นายสมภพ  เหลาจําปา 

 ๒๐๗ นายสมร  สิงหกิง่ 

 ๒๐๘ นายสมวงค  นพแกว 

 ๒๐๙ นายสมศกัดิ ์ บวัลอย 

 ๒๑๐ นายสมศกัดิ ์ มานะวะ 

 ๒๑๑ นายสมศกัดิ ์ สรวมนาม 

 ๒๑๒ นายสมศกัดิ ์ แสนสุข 

 ๒๑๓ นายสมศกัดิ ์ หงษทอง 

 ๒๑๔ นายสมหมาย  เกตุสลวย 

 ๒๑๕ นายสมหมาย  ราชพ่ึง 

 ๒๑๖ นายสมหมาย  อินทรักษา 
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 ๒๑๗ นายสมาน  วิทักขะ 

 ๒๑๘ นายสมาน  หอมหวาน 

 ๒๑๙ นายสรัญทร  พันป 

 ๒๒๐ นายสลิ  ถิ่นเครือจีน 

 ๒๒๑ นายสวาท  เฉียบแหลม 

 ๒๒๒ นายสะอาด  ศรีพลกรัง 

 ๒๒๓ นายสังวาลย  กันคํา 

 ๒๒๔ นายสัญญา  สุรภา 

 ๒๒๕ นายสันติ  สวัสด ี

 ๒๒๖ นายสากล  นราพล 

 ๒๒๗ นายสากล  มาพลาย 

 ๒๒๘ นายสายันต  แกวประกิจ 

 ๒๒๙ นายสาโรช  ศูนยจันทร 

 ๒๓๐ นายสําเนาว  เงินสมบตั ิ

 ๒๓๑ นายสํารอง  สุขสําราญ 

 ๒๓๒ นายสําราญ  ชัยอํานาจ 

 ๒๓๓ นายสําราญ  ปานยอย 

 ๒๓๔ นายสําราญ  เศษโถ 

 ๒๓๕ นายสําราญ  หาริกนั 

 ๒๓๖ นายสี  สุดสุวรรณ 

 ๒๓๗ นายสุขสวัสดิ ์ โพธิ์ศร ี

 ๒๓๘ นายสุขะพันธ  ประเสริฐ 

 ๒๓๙ นายสุจินต  ทองแยม 

 ๒๔๐ นายสุดจอง  เสรมิศร ี

 ๒๔๑ นายสุทิน  จันทรตร ี

 ๒๔๒ นายสุทิน  บญุช ู

 ๒๔๓ นายสุทิน  วันย่ิง 

 ๒๔๔ นายสุเทพ  แกวด ี

 ๒๔๕ นายสุเทพ  บุญนก 

 ๒๔๖ นายสุเทพ  รัตนะ 

 ๒๔๗ นายสุเทพ  สุขเมอืง 

 ๒๔๘ นายสุธรรม  ตุมทอง 

 ๒๔๙ นายสุนทร  ชูหน ู

 ๒๕๐ นายสุนทร  ศรีสุวรรณ 

 ๒๕๑ นายสุเนตร  สุขานคร 

 ๒๕๒ นายสุพจน  ใจคํา 

 ๒๕๓ นายสุพจน  บุญตามชวย 

 ๒๕๔ นายสุพจน  สมรอด 

 ๒๕๕ นายสุพล  แสนพินิจ 

 ๒๕๖ นายสุภสิทธิ์  บญุรอดดิษฐ 

 ๒๕๗ นายสุภาพ  หาญฟาเล่ือน 

 ๒๕๘ นายสุรชัย  วดันก 

 ๒๕๙ นายสุรพงศ  เดชตรรีัตน 

 ๒๖๐ นายสุรพล  พลายงาม 

 ๒๖๑ นายสุรินทร  พุมพวง 

 ๒๖๒ นายสุรินทร  มานุวงษ 

 ๒๖๓ นายสุวรรณ  สุระพัฒน 

 ๒๖๔ นายเสงี่ยม  แสนทวีสุข 

 ๒๖๕ นายเสนห  ปนทอง 

 ๒๖๖ นายเสนาะ  คํายอด 

 ๒๖๗ นายเสรมิยศ  นิยมพันธ 

 ๒๖๘ นายเสร ี บญุโต 
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 ๒๖๙ นายเสร ี พ่ึงพา 

 ๒๗๐ นายเสวก  เรืองทอง 

 ๒๗๑ นายหนุย  ดีจันทึก 

 ๒๗๒ นายหลา  ทัง่ทอง 

 ๒๗๓ นายหอม  สะเดา 

 ๒๗๔ นายหิรญั  ทาเลิศ 

 ๒๗๕ นายเหมย  คําอาย 

 ๒๗๖ นายอดิสัย  ภาสุรกาญจน 

 ๒๗๗ นายอดุลย  พูนเพ่ิม 

 ๒๗๘ นายอดุลย  มัน่มาตร 

 ๒๗๙ นายอนนัต  แคนเภา 

 ๒๘๐ นายอนนัต  โชตศิิร ิ

 ๒๘๑ นายอนนัต  เทียบทรง 

 ๒๘๒ นายอนนัต  มแีสง 

 ๒๘๓ นายอนนัต  เมฆคง 

 ๒๘๔ นายอนุสรณ  สอนบุตรนาค 

 ๒๘๕ นายอรรถกานต  โพชากรณ 

 ๒๘๖ นายอัมพร  เฮง็เส็ง 

 ๒๘๗ นายอํานวย  ซอนกล่ิน 

 ๒๘๘ นายอํานวย  ดีอดุม 

 ๒๘๙ นายอํานวย  อรปญญา 

 ๒๙๐ นายอํานาจ  นาคสุข 

 ๒๙๑ นายอําพร  เข็มเงนิ 

 ๒๙๒ นายอําพล  ภูริปาณิก 

 ๒๙๓ นายอําพัน  พลายงาม 

 ๒๙๔ นายอิ๊ด  ยุทธยงค 

 ๒๙๕ นายอิทธิพล  เกษสระนอย 

 ๒๙๖ นายอุกฤษณ  จีนะวิจารณะ 

 ๒๙๗ นายอุทัย  กิตตวิงศเจริญ 

 ๒๙๘ นายอุทัย  เขษมสุนทร 

 ๒๙๙ นายอุธรณ  ตนัเทียน 

 ๓๐๐ นายฮาสัน  เส็นทุย 

 ๓๐๑ นางกติติมา  หลาบสุวรรณ 

 ๓๐๒ นางจรรยา  เปรมอําพล 

 ๓๐๓ นางจุฑารตัน  เพ็งอิ่ม 

 ๓๐๔ นางชลธิชา  เมืองเกต ุ

 ๓๐๕ นางนนทพร  ธีรวงษไพบูลย 

 ๓๐๖ นางบญุธรรม  ประกอบกิจ 

 ๓๐๗ นางสาวเบญ็จา  เพ็ญสมบูรณ 

 ๓๐๘ นางประนอม  ลือประเสริฐ 

 ๓๐๙ นางปยวรรณ  เหมนุกูล 

 ๓๑๐ นางปยะพันธ  แกวสมบตั ิ

 ๓๑๑ นางสาวพรพิมล  ภูมิผาลา 

 ๓๑๒ นางสาวภคพรรณ  นุชภู 

 ๓๑๓ นางภัคฆมณ  สิริเวชชะพันธ 

 ๓๑๔ นางสาวมนัสนนัท  มากแตง 

 ๓๑๕ นางมาลี  ชาวไรออย 

 ๓๑๖ นางเมตตา  อังศุนาค 

 ๓๑๗ นางรตันา  วรีะรตันตระกูล 

 ๓๑๘ นางวันทนีย  คุมศริิวงศ 

 ๓๑๙ นางศรีสุรางค  งวนสําอางค 

 ๓๒๐ นางศศิธร  แตงปราณีต 
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 ๓๒๑ นางสาวสมจิตร  แสงเพ็งเคน 

 ๓๒๒ นางสาวสมลักษณ  เกษจรัล 

 ๓๒๓ นางสมศร ี อนิทรโชต ิ

 ๓๒๔ นางสมสมัย  สรสิทธิ ์

 ๓๒๕ นางสาวสุคนธรัตน  คําจีน 

 ๓๒๖ นางสุภาภรณ  สุขรุงเรือง 

 ๓๒๗ นางอภิญญา  ศรแสง 

 ๓๒๘ นางอรวรรณ  กติตวิรรธโนทัย 

 ๓๒๙ นางอริศรา  ดอนเจดีย 

 ๓๓๐ นางสาวอุทัยทิพย  คูสุวรรณ 

 ๓๓๑ นางอุษา  รัมมะเจ็ด 

 ๓๓๒ นางเอมอร  สุกิจมงคลกุล 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๗๑  ราย) 

 ๑ นายกมล  บางโม 

 ๒ นายกมลาสน  เนื่องนุสนธิ ์

 ๓ นายกฤษณ  เมฆชาง 

 ๔ นายกลยุทธ  จันทรศร ี

 ๕ นายกวชีัย  อาํไพ 

 ๖ นายกําธร  อภิรมย 

 ๗ นายกิ่ง  จันทรชูกล่ิน 

 ๘ นายกติต ิ รองสวัสดิ ์

 ๙ นายกติติชน  สนธินอก 

 ๑๐ นายเกรียงศักดิ์  ไขประภาย 

 ๑๑ นายเกษม  เนื้อทอง 

 ๑๒ นายเกษมศักดิ์  พลใจด ี

 ๑๓ นายเกียรติภัส  แปนพัด 

 ๑๔ นายโกศล  ปานเชื้อ 

 ๑๕ นายขจรศักดิ์  พิมพประสาน 

 ๑๖ นายขวัญชัย  พรมรัศม ี

 ๑๗ นายขวัญยืน  เดชบุญ 

 ๑๘ นายคทาวุธ  สุรินทรชมพู 

 ๑๙ นายคะนอง  คาํรังษี 

 ๒๐ นายคํากอง  จันดง 

 ๒๑ นายคํารณ  นครจันทร 

 ๒๒ นายจรินทร  วงษธญัญะ 

 ๒๓ นายจรูญพันธ  พรมมา 

 ๒๔ นายจะเร  มุขโต 

 ๒๕ นายจักรกฤษ  เทพพันธุ 

 ๒๖ นายจักรกฤษณ  จันทรเกวียน 

 ๒๗ นายจํานง  สิทธิชัย 

 ๒๘ นายจํานงค  ชอผูก 

 ๒๙ นายจํานงค  ญาณปญญา 

 ๓๐ นายจําเนียน  ชูสงค 

 ๓๑ นายจํารญู  สุวรรณกาญจน 

 ๓๒ นายจําลอง  ไชยศรียา 

 ๓๓ นายเจรญิ  จันทรสําเภา 

 ๓๔ นายเจรญิ  จ้ีเงนิ 

 ๓๕ นายเจษฎา  จันทรคลอย 

 ๓๖ นายฉลาด  กลํ่ามวง 

 ๓๗ นายฉตัรชัย  แกวนอย 

 ๓๘ นายเฉลิมเกียรต ิ ผลเกต ุ
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 ๓๙ นายเฉลิมชัย  ฉายวรรณ 

 ๔๐ นายเฉลียว  ดวงตุด 

 ๔๑ นายชวย  แสงเงิน 

 ๔๒ นายชัยทัศน  ทองเปรม 

 ๔๓ นายชัยภูมิ  บุญคง 

 ๔๔ นายชัยรัตน  นิพัทธโยธิน 

 ๔๕ นายชัยวัฒน  กองแปน 

 ๔๖ นายชัยวุฒิ  อินทรพยุง 

 ๔๗ นายชาญ  พันธุประการ 

 ๔๘ นายชาญ  แอบกิ่ง 

 ๔๙ นายชาญชัย  แดนทอง 

 ๕๐ นายชาตรี  พิพัฒน 

 ๕๑ นายชานนท  กลอมจิตต 

 ๕๒ นายชํานาญ  กรานวงษ 

 ๕๓ นายชุมพล  จันทรดี 

 ๕๔ นายชุมพล  พูลเพ่ิม 

 ๕๕ นายชุมพล  มั่นที่สุด 

 ๕๖ นายชุมพล  วิชาชัย 

 ๕๗ นายชูชัย  ชูกล่ิน 

 ๕๘ นายชูฤทธิ์  ญาณรัตน 

 ๕๙ นายชูศักดิ์  เหมืองทอง 

 ๖๐ นายชูสิทธิ์  ทิมกลางดอน 

 ๖๑ นายเชาวลิต  ชวยจันทร 

 ๖๒ นายเชาวลิต  ตลับนาค 

 ๖๓ นายเชิดศักดิ์  สุขประเสริฐ 

 ๖๔ นายโชคชัย  กอนทรัพย 

 ๖๕ นายไชยโรจน  รอดแปน 

 ๖๖ นายไชยวัฒน  พุมพวง 

 ๖๗ นายซอลียูดิง  ดอเลาะ 

 ๖๘ นายฐาภพ  เรืองเดช 

 ๖๙ นายณรงค  กรุณกิจ 

 ๗๐ นายณรงค  คําเกตุ 

 ๗๑ นายณรงค  เครือกองมาศ 

 ๗๒ นายณรงค  บัวหุน 

 ๗๓ นายณรงค  วิทยานุเคราะห 

 ๗๔ นายณรงค  อินน้ําหอม 

 ๗๕ นายณรงคศักดิ์  สิทธิไกร 

 ๗๖ นายณัฎฐ  คําศรี 

 ๗๗ นายณัฐพล  ปานอําพันธ 

 ๗๘ นายดํารง  มวงพรวน 

 ๗๙ นายเดช  อุตรัตน 

 ๘๐ นายเดชภณ  สุขสวัสดิ์ 

 ๘๑ นายเดน  กัณรักษา 

 ๘๒ นายแดง  ติ๋วกระโทก 

 ๘๓ นายตวนมะ  นิแต 

 ๘๔ นายเตือน  สุขเกษม 

 ๘๕ นายถนัด  ละมัยกลาง 

 ๘๖ นายถาวร  เฉลยวิมาน 

 ๘๗ นายถิไชย  ศรีอํานวย 

 ๘๘ นายทนงค  สาแช 

 ๘๙ นายทรงวุฒิ  จริมา 

 ๙๐ นายทวี  โพธิ์ชัย 
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 ๙๑ นายทวปี  บัววัฒน 

 ๙๒ นายทศพร  ทองคํา 

 ๙๓ นายทศพร  หอมพันธุ 

 ๙๔ นายทองสุข  พักชัย 

 ๙๕ นายทองอยู  ฟาแกว 

 ๙๖ นายทองอยู  มีพวง 

 ๙๗ นายทิวา  คุยเจรญิ 

 ๙๘ นายเทอดทัย  แกวใส 

 ๙๙ นายเทอดศักดิ์  ศรเีจรญิ 

 ๑๐๐ นายเทียบ  เกตแุกว 

 ๑๐๑ นายธนโชติ  จันทโกศล 

 ๑๐๒ นายธนนท  มาตุม 

 ๑๐๓ นายธนปตย  แสนกลา 

 ๑๐๔ นายธนรตัน  มีอนิทรถา 

 ๑๐๕ นายธนารตัน  คุมบญุนอย 

 ๑๐๖ นายธรรมรงค  กอนมณี 

 ๑๐๗ นายธวัชชัย  ดนี้ําจืด 

 ๑๐๘ นายธวัชชัย  พิมพวฒัน 

 ๑๐๙ นายธวัชชัย  โพธิ์ทอง 

 ๑๑๐ นายธานินทร  พวงทอง 

 ๑๑๑ นายธานี  แปนสุข 

 ๑๑๒ นายธารา  ราษฎรนิยม 

 ๑๑๓ นายธรีวฒัน  แสงบวัเผ่ือนวรา 

 ๑๑๔ นายธรีะ  ชมบุญ 

 ๑๑๕ นายนพดล  กอนคาํ 

 ๑๑๖ นายนรนิทร  ไชยรตัน 

 ๑๑๗ นายนรนิทร  เนตรสาย 

 ๑๑๘ นายนเรศ  มณีรอด 

 ๑๑๙ นายนฤชา  โสภาเจริญ 

 ๑๒๐ นายนดิ  จําเนียรพล 

 ๑๒๑ นายนิพนธ  จักรใจ 

 ๑๒๒ นายนิพนธ  ดิษฐอุดม 

 ๑๒๓ นายนิพนธ  วิจิตรบรรจง 

 ๑๒๔ นายนิพิฐพนธ  พิริยะกมล 

 ๑๒๕ นายนิเวศน  สังขเรือง 

 ๑๒๖ นายนิสิต  คําดวง 

 ๑๒๗ นายเนวิน  ภักด ี

 ๑๒๘ นายบรรพต  ทองขาว 

 ๑๒๙ นายบรรเสรฐิ  ราชสีห 

 ๑๓๐ นายบวร  สุวรรณสาร 

 ๑๓๑ นายบวรเวช  ทีวะเวช 

 ๑๓๒ นายบัญชา  สายปน 

 ๑๓๓ นายบัณฑิต  คดชาคร 

 ๑๓๔ นายบัณฑิต  ศรีจักรโคตร 

 ๑๓๕ นายบันทัศน  บุญจันทรคง 

 ๑๓๖ นายบุญเกดิ  เกษศร ี

 ๑๓๗ นายบุญชวย  เกลาโพธิ ์

 ๑๓๘ นายบุญชู  วงศกาฬสินธุ 

 ๑๓๙ นายบุญทอด  แซวจันทึก 

 ๑๔๐ นายบุญทํา  สิทธปิระเสริฐ 

 ๑๔๑ นายบุญทิ้ง  รอดเที่ยง 

 ๑๔๒ นายบุญธรรม  กาวิชัย 
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 ๑๔๓ นายบุญธรรม  เลิศไธสง 

 ๑๔๔ นายบุญเพ็ง  กระจายโภชน 

 ๑๔๕ นายบุญมี  แผนทอง 

 ๑๔๖ นายบุญยืน  พูลสวัสดิ ์

 ๑๔๗ นายบุญยืน  มีเจริญ 

 ๑๔๘ นายบุญรอด  วงคสุพชัย 

 ๑๔๙ นายบุญลือ  ศรีเจริญ 

 ๑๕๐ นายบุญเลิศ  ทรัพยประทุม 

 ๑๕๑ นายบุญเล่ียน  เบกิบาน 

 ๑๕๒ นายบุญสม  รื่นเจรญิ 

 ๑๕๓ นายบุญสืบ  คงอยู 

 ๑๕๔ นายประกาศิต  นิลเกต ุ

 ๑๕๕ นายประจวบ  กุนสันเทียะ 

 ๑๕๖ นายประจวบ  แกวจอทอ 

 ๑๕๗ นายประจวบ  พลุกระโทก 

 ๑๕๘ นายประจวบ  รักนุย 

 ๑๕๙ นายประจักษ  ปญญาบุตร 

 ๑๖๐ นายประจักษ  ปทมะสังข 

 ๑๖๑ นายประชุม  เพ็งภาค 

 ๑๖๒ นายประทิน  บุญยานยาว 

 ๑๖๓ นายประพา  ชูเพ็ง 

 ๑๖๔ นายประภาส  ทองหลา 

 ๑๖๕ นายประภาส  พลอยประสงค 

 ๑๖๖ นายประยุทธ  ละมัยกลาง 

 ๑๖๗ นายประยูร  สายทองเพชร 

 ๑๖๘ นายประสบ  แนนแผน 

 ๑๖๙ นายประสิทธ ิ หนองสุวรรณ 

 ๑๗๐ นายประสิทธิ ์ เมม ี

 ๑๗๑ นายประสิทธิ ์ ศรีสวัสดิ ์

 ๑๗๒ นายประสิทธิ ์ สุขสุเมฆ 

 ๑๗๓ นายประเสรฐิศิล  เชือ้ตาพลอย 

 ๑๗๔ นายปราโมทย  ยังประโยชน 

 ๑๗๕ นายปรชีา  บัวหลาด 

 ๑๗๖ นายปรดีา  สีกา 

 ๑๗๗ นายปติพล  เหมือนรุง 

 ๑๗๘ นายผาน  ทอจะโปะ 

 ๑๗๙ นายพงศทวี  แขง็แรง 

 ๑๘๐ นายพงศเลิศ  สกุลอินจันทร 

 ๑๘๑ นายพงษพิธาน  ภูมิพรรธนธร 

 ๑๘๒ นายพงษศักดิ์  พงอุดทา 

 ๑๘๓ นายพงษศักดิ์  พลัง 

 ๑๘๔ นายพงษศักดิ์  โพธิสุทธิ ์

 ๑๘๕ นายพงษศักดิ์  อินทรสังข 

 ๑๘๖ นายพรชัย  โกมารกุล  ณ  นคร 

 ๑๘๗ นายพรชัย  จิตชาญพิทักษ 

 ๑๘๘ นายพรชัย  สุวรรณชาตร ี

 ๑๘๙ นายพรศักดิ์  ทองเมธา 

 ๑๙๐ นายพล  สนสง 

 ๑๙๑ นายพวง  แกวขุนทอง 

 ๑๙๒ นายพิชัย  พันธุแกวทอง 

 ๑๙๓ นายพิน  จันทรนอย 

 ๑๙๔ นายพิน  อินจ๋ิว 
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 ๑๙๕ นายพิภพ  โฉมบตุร 

 ๑๙๖ นายเพ่ิม  เปรมทอง 

 ๑๙๗ นายไพบูลย  คงหน ู

 ๑๙๘ นายไพรวัลย  เชื้อจันทกึ 

 ๑๙๙ นายไพรัช  คงขนัธ 

 ๒๐๐ นายไพรัช  ศรีสวัสดิ ์

 ๒๐๑ นายไพรัช  โสดาลวน 

 ๒๐๒ นายไพโรจน  ทองศร ี

 ๒๐๓ นายไพศาล  ชูกลีบ 

 ๒๐๔ นายไพสนธิ์  หวังสมคัร 

 ๒๐๕ นายภักด ี อนิมณเฑียร 

 ๒๐๖ นายภานวุัฒน  แสนตา 

 ๒๐๗ นายภุชงค  ดํารงสกุล 

 ๒๐๘ นายภูวนาถ  บญุเปรม 

 ๒๐๙ นายมงคล  พลอยสุกใส 

 ๒๑๐ นายมณฑล  อินทชืน่ 

 ๒๑๑ นายมณี  อินทรกุล 

 ๒๑๒ นายมนญู  แดงศร ี

 ๒๑๓ นายมนญู  โตจิต 

 ๒๑๔ นายมานพ  เกิดแยม 

 ๒๑๕ นายมานพ  ป.ปาน 

 ๒๑๖ นายมานพ  วิริยะพงศ 

 ๒๑๗ นายมานพ  แวนสุวรรณ 

 ๒๑๘ นายมานะ  วนัสัก 

 ๒๑๙ นายมานัส  สุดสวาสดิ ์

 ๒๒๐ นายมานิตย  แกวพวง 

 ๒๒๑ นายมาโนช  พากเพียร 

 ๒๒๒ นายมาโนช  สโมสร 

 ๒๒๓ นายยนต  ยอดฉุน 

 ๒๒๔ นายยุทธนา  แสงจันดา 

 ๒๒๕ นายยุทธพล  รักบุญ 

 ๒๒๖ นายรวิเทพ  เทวภักดิ ์

 ๒๒๗ นายระพู  บญัญตัิศิลป 

 ๒๒๘ นายรังสรรค  จิราพงษ 

 ๒๒๙ นายรัศมี  คําคุย 

 ๒๓๐ นายราวี  ออนโยน 

 ๒๓๑ นายรุงศักดิ์  เฮงประดิษฐ 

 ๒๓๒ นายรุงอรุณ  สบูทอง 

 ๒๓๓ นายเรงิพล  รตันทองโรจน 

 ๒๓๔ นายเรืองชัย  เอี่ยมเพ็ชร 

 ๒๓๕ นายเรืองศักดิ์  เรอืงอรณุ 

 ๒๓๖ นายฤชัย  โลหะพันธ 

 ๒๓๗ นายละมูล  ฆังวาร ี

 ๒๓๘ นายลักษณเทพ  ทุมกิจจะ 

 ๒๓๙ นายเลิศ  กล้ิงกระโทก 

 ๒๔๐ นายเลิศณรงค  วงศมาลัย 

 ๒๔๑ นายวงค  แสนโบราณ 

 ๒๔๒ นายวรา  ขวัญแกว 

 ๒๔๓ นายวัชรินทร  ไชยศรีหา 

 ๒๔๔ นายวัชรินทร  พรามพริ้ง 

 ๒๔๕ นายวธันะ  คําสวัสดิ ์

 ๒๔๖ นายวนัเฉลิม  ไชยชนะ 
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 ๒๔๗ นายวาสุเทพ  เจริญกิจ 

 ๒๔๘ นายวิจิต  แซเตีย 

 ๒๔๙ นายวิจิตต  หนูสิงห 

 ๒๕๐ นายวิจิตร  ศรีเพ็ชร 

 ๒๕๑ นายวิชัย  กลํ่าจันทร 

 ๒๕๒ นายวิชัย  บญุศร ี

 ๒๕๓ นายวิชา  แตมทอง 

 ๒๕๔ นายวิเชียร  ฉิง่ทองคาํ 

 ๒๕๕ นายวิเชียร  ธรรมเจริญ 

 ๒๕๖ นายวิทนต  สังขพงษ 

 ๒๕๗ นายวิทยา  พรหมวาส 

 ๒๕๘ นายวนิัย  กุลหนิตัง้ 

 ๒๕๙ นายวนิัย  คุมภัย 

 ๒๖๐ นายวริัช  สงแปน 

 ๒๖๑ นายวโิรจน  กําลังมาก 

 ๒๖๒ นายวิลาศ  จันทรอินทร 

 ๒๖๓ นายวิศรุต ิ เกตมุณี 

 ๒๖๔ นายวรีะ  เอกระ 

 ๒๖๕ นายวรีะพันธ  เอี่ยมงาม 

 ๒๖๖ นายวรีะวฒัน  อวนสอาด 

 ๒๖๗ นายวฒุิชัย  ทูลพุทธา 

 ๒๖๘ นายศรศักดิ์  อิ่นแกว 

 ๒๖๙ นายศรีทาน  เขียวธรรมรงค 

 ๒๗๐ นายศรธีร  ใหมตะวนั 

 ๒๗๑ นายศักดา  รตันนิล 

 ๒๗๒ นายศักดิ์ชัย  ฉตัรทอง 

 ๒๗๓ นายศักดิ์ชัย  ศรนรนิทร 

 ๒๗๔ นายศิขริน  ภางคสอาด 

 ๒๗๕ นายศิรโิชค  รุงอรุณ 

 ๒๗๖ นายศิววิฒัน  เรืองศร ี

 ๒๗๗ นายศุภลักษณ  เยาวนารถ 

 ๒๗๘ นายศุภอรรถ  ทองศรนีาค 

 ๒๗๙ นายสนธิชัย  ธรรมภิบาลอุดม 

 ๒๘๐ นายสนัน่  วงศคําจันทร 

 ๒๘๑ นายสนาม  แจงเล็ก 

 ๒๘๒ นายสมคดิ  คงอิ้ว 

 ๒๘๓ นายสมคดิ  ชโลธร 

 ๒๘๔ นายสมจิตร  มากทรัพย 

 ๒๘๕ นายสมจิตร  ย้ิมกล่ิม 

 ๒๘๖ นายสมใจ  หนทูอง 

 ๒๘๗ นายสมชาย  ชูเมือง 

 ๒๘๘ นายสมชาย  ตะวงค 

 ๒๘๙ นายสมชาย  มรีะลึก 

 ๒๙๐ นายสมชาย  ยุงหน ู

 ๒๙๑ นายสมชาย  ศรีวิชา 

 ๒๙๒ นายสมชาย  ศรีสุวรรณ 

 ๒๙๓ นายสมชาย  สุทัศน 

 ๒๙๔ นายสมปอง  บุญเพชรแกว 

 ๒๙๕ นายสมพงษ  สอนอินทร 

 ๒๙๖ นายสมพงษ  สุขประเสริฐ 

 ๒๙๗ นายสมพร  ยอดสนิท 

 ๒๙๘ นายสมภพ  พันทวหีก 
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 ๒๙๙ นายสมยศ  สุขสุมิตร 

 ๓๐๐ นายสมร  สิงหาทอ 

 ๓๐๑ นายสมรตัน  เหมวิเชียร 

 ๓๐๒ นายสมศกัดิ ์ โสภา 

 ๓๐๓ นายสมศกัดิ ์ เหลาออน 

 ๓๐๔ นายสมศกัดิ ์ อนิคง 

 ๓๐๕ นายสมศกึ  ศักดิ์จาย 

 ๓๐๖ นายสรายุธ  โหเฉื่อย 

 ๓๐๗ นายสราวุธ  ดามาพงษ 

 ๓๐๘ นายสราวุธ  นิลกําแหง 

 ๓๐๙ นายสวาง  สงกุล 

 ๓๑๐ นายสอาด  ดํามณี 

 ๓๑๑ นายสัญชัย  มุงสังเกต ุ

 ๓๑๒ นายสัญญา  ภูเทพคํา 

 ๓๑๓ นายสัมพันธ  เจรญิสุข 

 ๓๑๔ นายสาคร  ภิญโญรัตนโชต ิ

 ๓๑๕ นายสาธติย  รังทอง 

 ๓๑๖ นายสานนท  ศัลยพงษ 

 ๓๑๗ นายสานติย  สินโพธิ ์

 ๓๑๘ นายสายชล  มีสมสิบ 

 ๓๑๙ นายสายัน  พงษพรต 

 ๓๒๐ นายสายันต  หวานเหลือ 

 ๓๒๑ นายสําเนียง  จันทรขามปอม 

 ๓๒๒ นายสําราญ  ญานประสพ 

 ๓๒๓ นายสําราญ  วรรณเริก 

 ๓๒๔ นายสําเรงิ  ภูศิร ิ

 ๓๒๕ นายสิทธิชัย  ผูกจันทร 

 ๓๒๖ นายสิทธโิชต ิ โตโคกสูง 

 ๓๒๗ นายสิน  ชุมแคลว 

 ๓๒๘ นายสิรินธร  ชมุคช 

 ๓๒๙ นายสีมาพงศ  ทิมเจรญิ 

 ๓๓๐ นายสุกติตน  อิ่มเอบิ 

 ๓๓๑ นายสุชาติ  จิตรเกษม 

 ๓๓๒ นายสุชาติ  เตชะนอย 

 ๓๓๓ นายสุชาติ  ทองสพรั่ง 

 ๓๓๔ นายสุชาติ  ทองเสง 

 ๓๓๕ นายสุชาติ  พุมหอย 

 ๓๓๖ นายสุชาติ  วงศสุวรรณ 

 ๓๓๗ นายสุชิด  ชะลุนรัมย 

 ๓๓๘ นายสุชิน  มะกลํ่าแดง 

 ๓๓๙ นายสุชิน  วงษเอี่ยม 

 ๓๔๐ นายสุชีพ  บรรณทอง 

 ๓๔๑ นายสุดสาคร  ศริิคง 

 ๓๔๒ นายสุทัศน  อุนแทน 

 ๓๔๓ นายสุเทพ  ศรีสุข 

 ๓๔๔ นายสุธ ี นุยจ่ัน 

 ๓๔๕ นายสุนทร  มีสุข 

 ๓๔๖ นายสุนทร  แสนสมบตั ิ

 ๓๔๗ นายสุพจน  ดศีร ี

 ๓๔๘ นายสุพจน  นาคพงษ 

 ๓๔๙ นายสุพจน  ศรวีะรมย 

 ๓๕๐ นายสุพล  นัยมิตร 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๕๑ นายสุพัฒน  สินปร ุ

 ๓๕๒ นายสุภี  ชาํนาญ 

 ๓๕๓ นายสุรชัย  การถาง 

 ๓๕๔ นายสุรพล  อมาตยกุล 

 ๓๕๕ นายสุรพัตร  จันทร 

 ๓๕๖ นายสุรสิทธิ์  เจรญิสุข 

 ๓๕๗ นายสุระชัย  ดวงพิมพ 

 ๓๕๘ นายสุระชัย  สุขสมสิน 

 ๓๕๙ นายสุระชาต ิ ชาญกิจ 

 ๓๖๐ นายสุรินทร  คงแกว 

 ๓๖๑ นายสุวิช  เข็มทอง 

 ๓๖๒ นายสุวิทย  สิงหนนัท 

 ๓๖๓ นายเสถียน  พริ้งชัยภูม ิ

 ๓๖๔ นายเสถียร  ดวงจันทร 

 ๓๖๕ นายเสภา  สุวรรณ 

 ๓๖๖ นายแสวง  เล่ือนลอย 

 ๓๖๗ นายโสภณ  ศรคีงแกว 

 ๓๖๘ นายโสรัจ  พงศจันทรเสถียร 

 ๓๖๙ นายหงษ  พรหมสวัสดิ ์

 ๓๗๐ นายหนูไกร  ทบโม 

 ๓๗๑ นายหนูพิน  นาสุบิน 

 ๓๗๒ นายหาญศิลป  บัวขวญั 

 ๓๗๓ นายอดศิักดิ์  แจงใจบญุ 

 ๓๗๔ นายอดุลย  จันเทาว 

 ๓๗๕ นายอดุลย  พุมทอง 

 ๓๗๖ นายอนนัต  ยอดบญุ 

 ๓๗๗ นายอนริุจน  อนิทวงศ 

 ๓๗๘ นายอน ุ โหเฉื่อย 

 ๓๗๙ นายอนกุูล  ประสงคสุข 

 ๓๘๐ นายอนุชาต ิ สรรพเลิศ 

 ๓๘๑ นายอนศุักดิ์  กล่ินแพทยกิจ 

 ๓๘๒ นายอภิชาติ  นาคะเกศ 

 ๓๘๓ นายอภิชาติ  ศรขีวา 

 ๓๘๔ นายอภินนัท  ภูเทพคํา 

 ๓๘๕ นายอรุณ  เขาโคกกรวด 

 ๓๘๖ นายอรุณ  ทองแดง 

 ๓๘๗ นายอับดุลเลาะ  มะยีแต 

 ๓๘๘ นายอัมมร  ซุนหอง 

 ๓๘๙ นายอาดูล  ทําด ี

 ๓๙๐ นายอานนท  บุลประพันธ 

 ๓๙๑ นายอํานวย  ภุมมาวงศ 

 ๓๙๒ นายอํานาจ  วิริยะพงศ 

 ๓๙๓ นายอํานาจ  อยูไทย 

 ๓๙๔ นายอําไพ  ชุมสวัสดิ ์

 ๓๙๕ นายอิทธิพล  จันทรคณา 

 ๓๙๖ นายอุดม  รุงแจง 

 ๓๙๗ นายอุดม  สรงเนย 

 ๓๙๘ นายอุดมพร  แดงด ี

 ๓๙๙ นายอุทัย  สืบศร ี

 ๔๐๐ นายอุมา  ชอเชิดชูวงศ 

 ๔๐๑ นางสาวกนกวรรณ  มแีสนสัตย 

 ๔๐๒ นางกรรณิการ  โอทารกิ 
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 ๔๐๓ นางสาวกญัญาณัฐ  แสงใส 

 ๔๐๔ นางกัลยกร  พิมเสนาะ 

 ๔๐๕ นางกาญจนา  สีสองสม 

 ๔๐๖ นางสาวกาญดา  รอตลมูล 

 ๔๐๗ นางกติิญากร  แดงสาย 

 ๔๐๘ นางเกศิน ี บุญเจียม 

 ๔๐๙ นางไกรวัลย  โสจะยะพันธุ 

 ๔๑๐ นางจรรยา  คงศาลา 

 ๔๑๑ นางจารุวรรณ  ธรรมสอน 

 ๔๑๒ นางจาลิณี  ออนแกว 

 ๔๑๓ นางจิตสุภา  รังพนัสสัก 

 ๔๑๔ นางฉววีรรณ  เนียมประชา 

 ๔๑๕ นางชนิกา  ศศิธร 

 ๔๑๖ นางสาวชลนาฎ  นาคเพ็ชรพูล 

 ๔๑๗ นางชตุิภัทร  เกษตรเอี่ยม 

 ๔๑๘ นางดารตัน  ยศศรียา 

 ๔๑๙ นางดารกิา  พวงเขียว 

 ๔๒๐ นางสาวดุจเดือน  ขจรงาม 

 ๔๒๑ นางตสิตา  โพธิ์ศรีทอง 

 ๔๒๒ นางทองใบ  แจงตระกูล 

 ๔๒๓ นางสาวธนพร  สุวรรณวิจิตร 

 ๔๒๔ นางธาดา  ทั่งเหล็ก 

 ๔๒๕ นางนอย  วีระหงส 

 ๔๒๖ นางนัดดา  มีจันโท 

 ๔๒๗ นางนุชนารถ  สืบเชียง 

 ๔๒๘ นางบปุผา  ชาวเชียงขวาง 

 ๔๒๙ นางบปุผา  ทิพยเทพ 

 ๔๓๐ นางประไพ  ชอบประดิษฐ 

 ๔๓๑ นางประไพ  ยินดีสังข 

 ๔๓๒ นางปรารถนา  โสภณ 

 ๔๓๓ นางปริชาติ  จันทรา 

 ๔๓๔ นางสาวพนอ  เผือกออน 

 ๔๓๕ นางพัชรนิทร  บญุยัง 

 ๔๓๖ นางสาวพัชรี  สุขมาก 

 ๔๓๗ นางภัทรา  ทิตะระ 

 ๔๓๘ นางมะลิวนั  รตันะพันธุ 

 ๔๓๙ นางมานติย  ธนสุคนธ 

 ๔๔๐ นางสาวมาลี  เนตรทอง 

 ๔๔๑ นางสาวรุงทิวา  ชัยโรจน 

 ๔๔๒ นางสาววดี  สินเปยง 

 ๔๔๓ นางวนดิา  หอมอม 

 ๔๔๔ นางวันทนี  จัยธรรม 

 ๔๔๕ นางวิจิตร  ปตตะ 

 ๔๔๖ นางวิภาดา  หอมอม 

 ๔๔๗ นางวิมลลักษณ  เสาศิร ิ

 ๔๔๘ นางวิไลวรรณ  พุธจันทร 

 ๔๔๙ นางศมนีย  บญุคงทน 

 ๔๕๐ นางศรีวฒันา  คงคนื 

 ๔๕๑ นางศศิธร  จันทรแกว 

 ๔๕๒ นางศศิธร  โภชกรณ 

 ๔๕๓ นางสมร  รื่นเริง 

 ๔๕๔ นางสาวสมฤทัย  กลมเกล้ียง 
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 ๔๕๕ นางสาวสาคร  ทับใจด ี

 ๔๕๖ นางสายทอง  สุนทรวณิชกุล 

 ๔๕๗ นางสายรุง  โฉมสําเภา 

 ๔๕๘ นางสุจิตรา  แสงสุม 

 ๔๕๙ นางสุดา  ดวงโสน 

 ๔๖๐ นางสุภาพ  กิริยา 

 ๔๖๑ นางสาวสุมาลี  แมดสถาน 

 ๔๖๒ นางสาวเสาวลักษณ  ศรแสง 

 ๔๖๓ นางแสงจันทร  อินภุชงค 

 ๔๖๔ นางโสภา  หวานเหลือ 

 ๔๖๕ นางอทติยา  โสภิพันธุ 

 ๔๖๖ นางอนงนาฎ  สมพรผาสุข 

 ๔๖๗ นางอรทัย  ทองลับแลง 

 ๔๖๘ นางอญัชลี  ปานมณี 

 ๔๖๙ นางสาวอาภรณ  อกัษรเนียม 

 ๔๗๐ นางอํานวย  ชูสกุล 

 ๔๗๑ นางอําพันธ  เทียนทอง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๓๙  ราย) 

 ๑ นายกมล  ปาระม ี

 ๒ นายกมลมิตร  จอมคําสิงห 

 ๓ นายกฤษณะ  พุมประชา 

 ๔ นายกัณรพงษ  ทองพุม 

 ๕ นายการุณ  คําจวง 

 ๖ นายกําพล  มากกําไร 

 ๗ นายโกวิทย  กันยาวงศ 

 ๘ นายขจร  ออนสา 

 ๙ นายคงเดช  อคัเนตร 

 ๑๐ นายจงกล  แตงออน 

 ๑๑ นายจรัล  วงษตาคํา 

 ๑๒ นายจักรพันธ  ปนคุม 

 ๑๓ นายจารกึ  มาลากรอง 

 ๑๔ นายจํารกั  จีนศร 

 ๑๕ นายจํารญู  เคยเห็น 

 ๑๖ นายจําลอง  บุญอนันต 

 ๑๗ นายจิตต  หนูบูรณ 

 ๑๘ นายจิตรกร  นอมเจริญ 

 ๑๙ นายจิระยุทธ  ชุมมิน 

 ๒๐ นายจิริชน  เมืองบุญ 

 ๒๑ นายจีระศักดิ์  แววกิง่ 

 ๒๒ นายเฉลิมพร  ตดิตปิานะ 

 ๒๓ นายเฉลิมพล  อนิทรสุวรรณ 

 ๒๔ นายเฉลิมศักดิ์  บญุเพ็ง 

 ๒๕ นายชนะ  ทําความชอบ 

 ๒๖ นายชนะ  พงษราษี 

 ๒๗ นายชลิต  รินจางวาง 

 ๒๘ นายชัยชนะ  พรประสิทธิ ์

 ๒๙ นายชาคริต  ศรีงาม 

 ๓๐ นายชาดา  มะลาศร ี

 ๓๑ นายชาติ  น้ําจันทร 

 ๓๒ นายชินวัฒน  จันทศร 
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 ๓๓ นายชุมพร  ทรัพยชาวนา 

 ๓๔ นายชูชาติ  ศรีพันธ 

 ๓๕ นายเชี่ยวชาญ  ดวงแสง 

 ๓๖ นายฐิติพล  พวงมาลัย 

 ๓๗ นายณรงค  วงศตรี 

 ๓๘ นายณรงควัฒน  พรมมาศ 

 ๓๙ นายเดชา  ปานสุข 

 ๔๐ นายถาวร  สีลา 

 ๔๑ นายทวีทรัพย  เปยทอง 

 ๔๒ นายทวีศักดิ์  ตาแกว 

 ๔๓ นายทวีศักดิ์  โพสาวัง 

 ๔๔ นายทองแดง  พิมพะไสย 

 ๔๕ นายทองแล  ขันแกว 

 ๔๖ นายทองสุข  บุญนํามา 

 ๔๗ นายทองหยิบ  อุนเรือน 

 ๔๘ นายธนกร  ยืนสุข 

 ๔๙ นายธนพัฒ  เอี่ยมผล 

 ๕๐ นายธนวัต  แกวเกตุ 

 ๕๑ นายธวัช  สหาวุธ  ณ  อยุธยา 

 ๕๒ นายธวัช  สันหะรักษ 

 ๕๓ นายธีระวัฒน  ศรีไชย 

 ๕๔ นายธีระศักดิ์  ทรัพยมูล 

 ๕๕ นายนคร  บํารุงเขต 

 ๕๖ นายนฐากร  อินทรมาศ 

 ๕๗ นายนพดล  ดีสุบิน 

 ๕๘ นายนัฐวุฒิ  อุดลอม 

 ๕๙ นายนิกรณ  ศรีทัยแกว 

 ๖๐ นายนิพนธ  เจริญสินธุ 

 ๖๑ นายนิพนธ  พรหมวงษ 

 ๖๒ นายนิรัญ  ถนอมจิต 

 ๖๓ นายบรรเทา  แกวบุตร 

 ๖๔ นายบรรลือศักร  ปานขวัญ 

 ๖๕ นายบุญยัง  จันทรทิพย 

 ๖๖ นายปกรณ  แสวงทรัพย 

 ๖๗ นายประสาท  ฉายแกว 

 ๖๘ นายประสิทธิ์  ทองมาก 

 ๖๙ นายประเสริฐ  กุศลเอี่ยม 

 ๗๐ นายประเสริฐ  จันทวาศ 

 ๗๑ นายประเสริฐ  นิลเกตุ 

 ๗๒ นายปราโมทย  ปนเกิด 

 ๗๓ นายปริญญา  พลอยระยา 

 ๗๔ นายปติ  ใจดี 

 ๗๕ นายปตุภูมิ  เจริญลาภ 

 ๗๖ นายผจญศักดิ์  โพธิ์นาคเงิน 

 ๗๗ นายพงศเทพ  เทพหนู 

 ๗๘ นายพงษศักดิ์  สมจีน 

 ๗๙ นายพยนต  เมืองวัน 

 ๘๐ นายพยอม  เผาพันธุ 

 ๘๑ นายพยาม  อยูเล่ือน 

 ๘๒ นายพรชัย  จักรชวย 

 ๘๓ นายพรศักดิ์  เฟองโกศล 

 ๘๔ นายพัสกร  สุพา 
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 ๘๕ นายพานิช  จีนกูล 

 ๘๖ นายพิเชษฐ  ขย่ิมคา 

 ๘๗ นายพิรุณ  เมฆขยาย 

 ๘๘ นายพิศิษฐ  ทองแท 

 ๘๙ นายพิษณุ  สินพรหมมา 

 ๙๐ นายพิสุทธิ์  ไพรสันต 

 ๙๑ นายเพ่ิม  บุญเจียม 

 ๙๒ นายไพเราะ  ปรีแยม 

 ๙๓ นายไพศาล  พาวเพียร 

 ๙๔ นายภพเดช  สีทองชวย 

 ๙๕ นายมนตร ี ไชยสอน 

 ๙๖ นายมรกต  เต็งประเสริฐ 

 ๙๗ นายมานพ  ดอกดวง 

 ๙๘ นายมานพ  ศริิสวัสดิ ์

 ๙๙ นายมานะ  กลํ่ากระยาง 

 ๑๐๐ นายมานะ  พิมพจุฬา 

 ๑๐๑ นายเมง็ราช  พิมพวนัวงศ 

 ๑๐๒ นายไมตร ี สมญาณ 

 ๑๐๓ นายเรวัต  วรมณี 

 ๑๐๔ นายลัด  ทวิาวงษ 

 ๑๐๕ นายเลอศกัดิ ์ วงษยะลา 

 ๑๐๖ นายเล้ียง  กาละมหา 

 ๑๐๗ นายวรเทพ  สวางบุญรอด 

 ๑๐๘ นายวฒันา  จัตุกูล 

 ๑๐๙ นายวนัชัย  รุงกาญจนกุล 

 ๑๑๐ นายวนัชัย  รุงขจร 

 ๑๑๑ นายวนัชัย  สุขเกษม 

 ๑๑๒ นายวาทิต  พงษหาญพจน 

 ๑๑๓ นายวิชัย  ขนัโยธา 

 ๑๑๔ นายวิเชษฐ  ไทโท 

 ๑๑๕ นายวิทยา  เครือแกว 

 ๑๑๖ นายวนิัย  แกวชูทอง 

 ๑๑๗ นายวริาช  ภานุทตั 

 ๑๑๘ นายวิลัย  อําพรพงษ 

 ๑๑๙ นายวิษณุ  บปุผาวัลย 

 ๑๒๐ นายวรีะชาติ  ยาวรีะกาศ 

 ๑๒๑ นายวรีะพล  ศึกอราม 

 ๑๒๒ นายวรีะวฒัน  แสวงเจริญ 

 ๑๒๓ นายเวช  ฤาเดช 

 ๑๒๔ นายศรปีาน  อภัยพัฒน 

 ๑๒๕ นายศักดิ์ระพี  สังขวชิัย 

 ๑๒๖ นายศักดิ์สิทธิ ์ ศรีพลไกร 

 ๑๒๗ นายศุภชัย  เทียมทิพร 

 ๑๒๘ นายศุภลักษณ  โยธิพุกกะ 

 ๑๒๙ นายเศกสรร  สันติสุข 

 ๑๓๐ นายเศรษฐนนัท  มุสิกเกษม 

 ๑๓๑ นายสงคราม  นักระนาด 

 ๑๓๒ นายสงดั  นิลสุวรรณ 

 ๑๓๓ นายสนิท  ตาต ุ

 ๑๓๔ นายสมเกียรต ิ แกนแกว 

 ๑๓๕ นายสมคดิ  ควันทอง 

 ๑๓๖ นายสมจิตร  โฉมแดง 
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 ๑๓๗ นายสมเดช  เกดิดิษฐ 

 ๑๓๘ นายสมทรง  ดวงพันนา 

 ๑๓๙ นายสมบตัิ  สมบญุญา 

 ๑๔๐ นายสมพงษ  ณ  ลําปาง 

 ๑๔๑ นายสมพงษ  ผลพิบูลย 

 ๑๔๒ นายสมพร  พรหมชูแกว 

 ๑๔๓ นายสมพล  บุตรแกว 

 ๑๔๔ นายสมภพ  เอียดศรีชาย 

 ๑๔๕ นายสมยศ  อตุตรนคร 

 ๑๔๖ นายสมร  เนื่องมัจฉา 

 ๑๔๗ นายสมศรี  สงเสรฐิ 

 ๑๔๘ นายสมศกัดิ ์ ไชยมาตย 

 ๑๔๙ นายสมศกัดิ ์ รกัใคร 

 ๑๕๐ นายสมหมาย  แสนสอาด 

 ๑๕๑ นายสมหวัง  โคตรภูธร 

 ๑๕๒ นายสมหวัง  อนิธริาช 

 ๑๕๓ นายสราวุธ  ตันแปง 

 ๑๕๔ นายสาธติ  จุนเงิน 

 ๑๕๕ นายสานนท  สมมาตร 

 ๑๕๖ นายสายันต  แกวลอย 

 ๑๕๗ นายสีทอง  จันทรเหลือง 

 ๑๕๘ นายสุข  ทาวแกนสาร 

 ๑๕๙ นายสุชาติ  ทองโพธิ ์

 ๑๖๐ นายสุชินทร  ผิวเณร 

 ๑๖๑ นายสุทธ ิ คงสมร 

 ๑๖๒ นายสุทิน  คาํแบน 

 ๑๖๓ นายสุเทพ  เทียนดอน 

 ๑๖๔ วาที่รอยตร ี สุเทพ  มัน่ปาน 

 ๑๖๕ นายสุนทร  เปล่ียมศร ี

 ๑๖๖ นายสุบิล  พรหมรูปสวย 

 ๑๖๗ นายสุพจน  รื่นภาคพจน 

 ๑๖๘ นายสุพล  ประกอบกิจ 

 ๑๖๙ นายสุมติร  สงพูล 

 ๑๗๐ นายสุรชัย  โวลา 

 ๑๗๑ นายสุรพล  แสงสวาง 

 ๑๗๒ นายสุรศกัดิ ์ ธีระปถมัภ 

 ๑๗๓ นายสุริน  ทองบญุเอียด 

 ๑๗๔ นายสุริพงษ  หนูเหมือน 

 ๑๗๕ นายสุริยะ  มคัคะวนิทร 

 ๑๗๖ นายเสถียร  มะลิทอง 

 ๑๗๗ นายเสนห  เพ็ชรสันทัด 

 ๑๗๘ นายเสมอ  พงษดวง 

 ๑๗๙ นายแสงจันทร  ไชยอินทร 

 ๑๘๐ นายโสภณ  แกวอกัษร 

 ๑๘๑ นายอดศิักดิ์  สันคะยอม 

 ๑๘๒ นายอนนัต  แสงจันทร 

 ๑๘๓ นายอนุชา  อินทรไพบูลย 

 ๑๘๔ นายอภิชัย  ฉ่ําแสง 

 ๑๘๕ นายอมรศักดิ์  หยูทอง 

 ๑๘๖ นายออด  ถ้ําทอง 

 ๑๘๗ นายอาคม  โตกุล 

 ๑๘๘ นายอํานาจ  สงางาม 
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 ๑๘๙ นายอุดม  ศรแีสงออน 

 ๑๙๐ นายอุทัย  พิมพทอง 

 ๑๙๑ นายอุทิศ  เซี๊ยะสมาน 

 ๑๙๒ นายเอกพงษ  วงศแกว 

 ๑๙๓ นายเอนก  ไววอง 

 ๑๙๔ นางกนัตา  เพชรตัน 

 ๑๙๕ นางงามเนตร  ดิษฐประยูร 

 ๑๙๖ นางจินตนา  ประชา 

 ๑๙๗ นางจุฑาทิพย  เสมอพงษ 

 ๑๙๘ นางสาวจุฑาภัค  ชัยเกต ุ

 ๑๙๙ นางชัชชญา  สุขอินทร 

 ๒๐๐ นางฐติิรตัน  ขวญัแกว 

 ๒๐๑ นางสาวณฐวรรณ  กําเนิดกาญจน 

 ๒๐๒ นางสาวธญัญธร  เชยชุม 

 ๒๐๓ นางสาวธญัญารตัน  กล่ินสุขหอม 

 ๒๐๔ นางสาวธญัยจิรา  จิราพงษพุฒิกร 

 ๒๐๕ นางธันยา  อนิพิทักษ 

 ๒๐๖ นางนฤมล  แสงชวง 

 ๒๐๗ นางนันทนา  สวัสดิ์ศิลปกนก 

 ๒๐๘ นางสาวนดิา  ประจวบสงเคราะห 

 ๒๐๙ นางบญุยืน  ลัดดากุล 

 ๒๑๐ นางบศุรนิทร  สุภาพ 

 ๒๑๑ นางบหุลัน  สังวรกาญจน 

 ๒๑๒ นางสาวเบญจมาพร  ปยะพันธุ 

 ๒๑๓ นางปนดัดา  ทองสง 

 ๒๑๔ นางประกายการณ  สุขชม 

 ๒๑๕ นางสาวปาริชาติ  คงทอง 

 ๒๑๖ นางสาวพรพนา  จรณะหุต 

 ๒๑๗ นางพัชร ี คงอินทร 

 ๒๑๘ นางสาวภัทรดิา  โปสินธุ 

 ๒๑๙ นางมณี  คาเจรญิ 

 ๒๒๐ นางมาราตี  ณ  ถลาง 

 ๒๒๑ นางสาวยุพิน  อองประเสรฐิ 

 ๒๒๒ นางสาวรมิดา  ดีเลิศ 

 ๒๒๓ นางระวกิานต  แกวมานะประเสรฐิ 

 ๒๒๔ นางสาวรัชดา  อนุสนธิ ์

 ๒๒๕ นางสาวรตันา  สุคันธมาลัย 

 ๒๒๖ นางลลิตภัทร  จินดา 

 ๒๒๗ นางวรนชุ  ดานยางหวาย 

 ๒๒๘ นางวรรณพร  เล่ือมนรินทร 

 ๒๒๙ นางวัจนรตัน  พงษภมร 

 ๒๓๐ นางสาววัลลภา  กองพิลา 

 ๒๓๑ นางวิจิตรา  ทรัพยอุไรรตัน 

 ๒๓๒ นางวิจิตรา  อินสวาง 

 ๒๓๓ นางวิไลลักษณ  แทนมณี 

 ๒๓๔ นางสาวศุภรนิ  ชมทะเล 

 ๒๓๕ นางสมควร  พวงจาด 

 ๒๓๖ นางสาวสุธริา  จันทรา 

 ๒๓๗ นางสุมาลี  โพธิ์ออน 

 ๒๓๘ นางสาวสุหัทยา  รัตนภากร 

 ๒๓๙ นางอรุณี  สุทธปิระเสริฐ 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายจินดา  แพงกล่ิน 

 ๒ นายประดุจ  ณ  นาน 

 ๓ นายปราโมทย  แสงมี 

 ๔ นายพงษศักดิ์  โกลาวัลย 

 ๕ นายวิชัย  คําหงษา 

 ๖ นายสรรเสริญ  สุดประเสริฐ 

 ๗ นายสังวาลย  แกวหอม 

 ๘ นายสุทิน  อวมงามทรัพย 

 ๙ นายสุพล  ศรีสุข 

 ๑๐ นายสุมิตร  สมปอง 

 ๑๑ นายอดิศักดิ์  ถูกจิตต 

 ๑๒ นายอภิรมย  เชยบุญรอด 

 ๑๓ นายอรัญ  แสงอุทัศน 

 ๑๔ นายอําพล  มัชฌิมา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายภิรมย  ศรีศักดา 

 ๒ นายมนัส  โขนสกุล 

 ๓ นายเสริมทรัพย  แสงกระจาง 

 ๔ นายอมรเทพ  คชสิงห 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายจําเรียน  ศรีวิเศษ 

 ๒ นายธีระ  เหมืองหล่ิง 

 ๓ นายประมวล  วาป 

 ๔ นายพีระพันธ  นาเจริญ 

 ๕ นายสนธิ์  ปติรัตน 

 ๖ นายสิทธิชัย  ชุนประเสริฐ 

 ๗ นายสุชาติ  บุตรโดย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายกิตติพัทธ  กาวิล 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  สารดี 

 ๓ นายประยูร  เฮงราย 

 ๔ นายวรพจน  ศรีจันทร 

 ๕ นายศักดิ์  ชื่นอยู 

 ๖ นายสถิต  ชาบุตรโคตร 

กรมประมง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๑  ราย) 

 ๑ นายกมล  จันบัว 

 ๒ นายกมล  ประยงคหอม 

 ๓ นายกองไพร  ศรีฤกษ 

 ๔ นายกอด  อวนตุย 

 ๕ นายกิตติศักดิ์  อุนชิน 

 ๖ นายเกรียงไกร  ทรายงาม 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๗ นายเกรียงศักดิ์  บุญประมวญ 

 ๘ นายโกวิท  ดาราศร 

 ๙ นายคลอง  ภูพัด 

 ๑๐ นายจรัล  ชัยสุริยงค 

 ๑๑ นายจักรกฤษณ  มาลัย 

 ๑๒ นายจารุต  พ่ึงเจริญ 

 ๑๓ นายจํารัส  จรูญแสง 

 ๑๔ นายชวลิต  คุมเสน 

 ๑๕ นายชาลี  เมนขํา 

 ๑๖ นายดิเรก  เขตการณ 

 ๑๗ นายแดง  แกวบุตรตา 

 ๑๘ นายตอน  บัวกลา 

 ๑๙ นายถนอม  พรมอารีย 

 ๒๐ นายทองพูน  รันนัน 

 ๒๑ นายทัศนัย  ทัศนศึกษา 

 ๒๒ นายธนกร  สอนแกว 

 ๒๓ นายธนสันต  ทองสะอาด 

 ๒๔ นายธเนศภณ  คุมไขน้ํา 

 ๒๕ นายนคร  นิยุตรานนท 

 ๒๖ นายนพดล  ศรีดําขลิบ 

 ๒๗ นายนริศ  วรรณรัตน 

 ๒๘ นายนิยม  นิลสุวรรณ 

 ๒๙ นายบรรจง  คําทอง 

 ๓๐ นายบัญชา  ชัยนิตย 

 ๓๑ นายบุญธรรม  นกเถื่อน 

 ๓๒ นายประยูร  ชูวัลย 

 ๓๓ นายบุญชวย  ทาทอง 

 ๓๔ นายประสาท  แสงศรีราช 

 ๓๕ นายประยูร  ทิพยรอด 

 ๓๖ นายประสิทธิ์  จันทรอราม 

 ๓๗ นายประสิทธิ์  กันคุม 

 ๓๘ นายประเสริฐ  เภตราเสถียร 

 ๓๙ นายปรีชา  เซี้ยะสกุล 

 ๔๐ นายปรีชา  สมสนุก 

 ๔๑ นายเปล่ียน  บุญเหลือ 

 ๔๒ นายผอง  อบมา 

 ๔๓ นายพยนต  จันทรเอี่ยม 

 ๔๔ นายพัลลภ  ขาวสุทธิ์ 

 ๔๕ นายโพธิ์เงิน  เผือกจีน 

 ๔๖ นายไพยนต  สุวรรณไตรย 

 ๔๗ นายไพสันต  แพงศร 

 ๔๘ นายมณี  บุญคุม 

 ๔๙ นายยงยุทธ  เกิดแกว 

 ๕๐ นายรังสรรค  คงพารา 

 ๕๑ นายรังสรรค  บุญเส่ียง 

 ๕๒ นายรําไพ  เสาวพรรณ 

 ๕๓ นายละออง  อันประเสริฐ 

 ๕๔ นายเล็ก  รัตติโชติ 

 ๕๕ นายวิจิตร  มาสศร 

 ๕๖ นายวิชัย  เปรมจิตต 

 ๕๗ นายวิเชียร  จันทรบํารุง 

 ๕๘ นายวินัย  สามารถ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๙ นายวิรัตน  นันทวงศ 

 ๖๐ นายวิลัย  แพงคําแสน 

 ๖๑ นายวิวัฒน  นิยุทตรานนท 

 ๖๒ นายวิสิทธิ์  สวางเนตร 

 ๖๓ นายวิสุทธิ์  ใจวังโลก 

 ๖๔ นายสมคิด  พวงเกิด 

 ๖๕ นายสมชาย  ชื่นนอย 

 ๖๖ นายสมชาย  อุดทา 

 ๖๗ นายสมบูรณ  หนอจันทร 

 ๖๘ นายสมพงษ  จายประโคน 

 ๖๙ นายสมพร  กุลทอง 

 ๗๐ นายสมพร  ไกรแกว 

 ๗๑ นายสมัคร  สัมมา 

 ๗๒ นายสวงค  ขําศิริ 

 ๗๓ นายสวิท  เอี่ยมสําอางค 

 ๗๔ นายสามารถ  แจมจันทร 

 ๗๕ นายสุขเกษม  วงษพชนี 

 ๗๖ นายสุดใจ  เฉลิมสุข 

 ๗๗ นายสุเทพ  ภูฤทธิ์ 

 ๗๘ นายสุเทพ  รุงกระจาง 

 ๗๙ นายสุพัฒน  โพธิไพจิตร 

 ๘๐ นายสุภาพ  ใครลามเมา 

 ๘๑ นายสุรินทร  จุฑามาตย 

 ๘๒ นายสุวรรณ  พวงอินทร 

 ๘๓ นายสุวัธน  สารสืบ 

 ๘๔ นายเสถียร  วะสุรีย 

 ๘๕ นายเสนห  จันน้ําทวม 

 ๘๖ นายเสริม  ใหมยะ 

 ๘๗ นายอมร  พิลาแกว 

 ๘๘ นายอรุณ  แสนทวีสุข 

 ๘๙ นายเอนก  นาคสมบูรณ 

 ๙๐ นายเอนก  อาจวิชัย 

 ๙๑ นายแอด  แกวประดิษฐ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๑  ราย) 

 ๑ นายกําจร  สุขพุม 

 ๒ นายกิ่งกาน  ยากองโค 

 ๓ นายเกริกฤทธิ์  บุญฤทธิ์ 

 ๔ นายเกรียงไกร  แสงทา 

 ๕ นายโกสิทธิ์  เพ็ญพิบูลรัตนา 

 ๖ นายขวัญชัย  สมนาม 

 ๗ นายคํารณ  อุมสุข 

 ๘ นายคมกฤช  คําประดิษฐ 

 ๙ นายจรัส  ถนอมนาม 

 ๑๐ นายจรูญ  มีกิริยา 

 ๑๑ นายจันทรโชติ  บุญประเสริฐ 

 ๑๒ นายเฉลิมพล  อินพันทัง 

 ๑๓ นายชัยวัฒน  วงษฝูง 

 ๑๔ นายชนก  ทองแท 

 ๑๕ นายชํานาญ  จารุเศรณีย 

 ๑๖ นายชิตร  พาทอง 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๗ นายชูชาติ  สาหราย 

 ๑๘ นายชูศักดิ์  แซล้ิม 

 ๑๙ นายชูศักดิ์  ทัยพรหม 

 ๒๐ นายณรงค  จันทรแสง 

 ๒๑ นายณรงค  มีแปน 

 ๒๒ นายดําริห  กรวยสวัสดิ์ 

 ๒๓ นายเดนดวง  ไหมสุข 

 ๒๔ นายทนงศักดิ์  คงเจริญ 

 ๒๕ นายธน  พูลทจิตร 

 ๒๖ นายธนวัฒน  วงษางาม 

 ๒๗ นายธนัท  สิริสรานนท 

 ๒๘ นายบุญธรรม  อินทะเสม 

 ๒๙ นายบุญมี  สิงหแกว 

 ๓๐ นายบุญเลิศ  เงินขาว 

 ๓๑ นายบุญสง  กิ่งวงษา 

 ๓๒ นายบุญสงค  อุชุภาพ 

 ๓๓ นายประวิทย  วานิชกร 

 ๓๔ นายประกิจ  อยูประเสริฐ 

 ๓๕ นายเผือก  ศรีพระยา 

 ๓๖ นายพงษศักดิ์  จิตเจริญ 

 ๓๗ นายพิสิทธิ์  จันทรสาขา 

 ๓๘ นายพีรพงศ  ผดุงกาญจน 

 ๓๙ นายไพฑูรย  ทองแปน 

 ๔๐ นายไพบูลย  ปานสวย 

 ๔๑ นายภูริน  ปล้ืมจิตต 

 ๔๒ นายยุทธิวงศ  จิระธรรมอุทัย 

 ๔๓ นายรณชัย  ปราณี 

 ๔๔ นายรอมือลี  กูนา 

 ๔๕ นายวชิรพันธ  สาระรัตน 

 ๔๖ นายวรชาติ  ชูพงศ 

 ๔๗ นายวรรณรบ  คําภา 

 ๔๘ นายวรุณ  จารวัฒน 

 ๔๙ นายวสันต  ฤทธินาคา 

 ๕๐ นายวสันต  เหลืองสุข 

 ๕๑ นายวัทธิกร  ชูพงศ 

 ๕๒ นายวัลลภ  สิตานุรักษ 

 ๕๓ นายวิชัย  จันสังสา 

 ๕๔ นายวิชาญ  เปรมจิตต 

 ๕๕ นายวิทยา  สวนตะโก 

 ๕๖ นายวิรศักดิ์  รัตนบุรี 

 ๕๗ นายวิวรรธน  ธรรมวิชิต 

 ๕๘ นายวิษณุ  เอี่ยวเจริญ 

 ๕๙ นายศตวรรษ  แสงเลข 

 ๖๐ นายศราวุทย  บํารุงทรัพย 

 ๖๑ นายศักดิ์ชัย  อินทรทัศน 

 ๖๒ นายศิริวุฒิ  บํารุงชาติ 

 ๖๓ นายสกนธ  โพธิ์ทอง 

 ๖๔ นายสนั่น  เลือดขุนทด 

 ๖๕ นายสมเกียรติ  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๖๖ นายสมควร  แจงจิตร 

 ๖๗ นายสมใจ  ชุมทอง 

 ๖๘ นายสมชาย  แกวอําไพ 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๖๙ นายสมพงษ  มีแปน 

 ๗๐ นายสมพร  ศรีทองชื่น 

 ๗๑ นายสมศักดิ์  ควรประสิทธิ์ 

 ๗๒ นายสมศักดิ์  พัฒนาสันต 

 ๗๓ นายสุนทร  ศรีวงศตา 

 ๗๔ นายสัญชัย  เสนาพล 

 ๗๕ นายสามารถ  เจริญไทย 

 ๗๖ นายสิทธิพงศ  อาษา 

 ๗๗ นายสิริวัฒน  สุสรดิษฐ 

 ๗๘ นายสุติวัตร  บุญทั่ง 

 ๗๙ นายสุเทพ  คงพิทักษ 

 ๘๐ นายสุธี  เทียมเพ็ง 

 ๘๑ นายสุพจน  สุวรรณภักดี 

 ๘๒ นายสุพรรณ  แพรงสันเทียะ 

 ๘๓ นายสุรกิจ  สุภาลักษณ 

 ๘๔ นายสุรัตน  แสงไกร 

 ๘๕ นายสุวัฒน  แกมมงคล 

 ๘๖ นายเสกสรรค  บญุมาก 

 ๘๗ นายเสรมิพันธ  อยูคง 

 ๘๘ นายเสว ี วัยลาภ 

 ๘๙ นายโสวัตร  สียาฤทธิ ์

 ๙๐ นายอุดม  พูนนาผล 

 ๙๑ นายอุบล  ทวาศร ี

 ๙๒ นายอนนัต  อนิทรนอย 

 ๙๓ นายอนุภาพ  อมรกุล 

 ๙๔ นายอาคม  กุลทอง 

 ๙๕ นางกัลชิญา  สีสระกาล 

 ๙๖ นางสาวนงนุช  เสาหนิ 

 ๙๗ นางลําไพ  เพ็งใย 

 ๙๘ นางวรรณี  เมืองแกว 

 ๙๙ นางสมหวงั  หนูบูรณ 

 ๑๐๐ นางสุทัตตา  แดงกนิษฐ 

 ๑๐๑ นางสุนันทา  พรหมโชตกิุล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗  ราย) 

 ๑ นายเกรียงไกร  ถ้ําทอง 

 ๒ นายฉลอง  หนูสงวน 

 ๓ นายชุมพล  ขํามิน 

 ๔ นายประเสริฐ  สุริวงษ 

 ๕ นายปราโมทย  เข็มอุทา 

 ๖ นายปรีชา  ใจดี 

 ๗ นายพิชิต  สวนขวัญ 

 ๘ นายมงคล  สิงหนอย 

 ๙ นายรินทร  พ่ึงกุล 

 ๑๐ นายวิจัย  บวัภิบาล 

 ๑๑ นายวิชัย  เพ็งแข 

 ๑๒ นายศิลปชัย  คาํอายลาน 

 ๑๓ นายสุขเกษม  ศรงีาม 

 ๑๔ นายสุรชาติ  อาจธิมะ 

 ๑๕ นายสุรินทร  จันทรปุย 

 ๑๖ นายสุริยัน  ซุนสุวรรณ 

 ๑๗ นายอรุณ  ทองเมง 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรมปศุสัตว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๔  ราย) 

 ๑ นายกัมพล  นิเต็ม 

 ๒ นายจํานงค  บุญมาก 

 ๓ นายจําเนียร  สมมะลวน 

 ๔ นายจํารัตน  เสียงลํ้า 

 ๕ นายชะโลม  ทุมขุนทด 

 ๖ นายแซง  ใจสุข 

 ๗ นายถวิล  มีนาม 

 ๘ นายถิน  จอดนอก 

 ๙ นายทองดี  ปามุทา 

 ๑๐ นายนที  จิตตงามขํา 

 ๑๑ นายบดินทร  บูละ 

 ๑๒ นายบํารุง  หลักอินทร 

 ๑๓ นายบุญเพ็ง  นิลเนตร 

 ๑๔ นายบุญมี  จินตเวก 

 ๑๕ นายประชัน  ประเสริฐสังข 

 ๑๖ นายประดิษฐ  เชขุนทด 

 ๑๗ นายประสิทธิ์  เสนาวงษ 

 ๑๘ นายมานพ  เรือนใหม 

 ๑๙ นายเยาว  ขํานเรศ 

 ๒๐ นายรักษ  โชติกมาศ 

 ๒๑ นายลวน  ยศพันธ 

 ๒๒ นายไล  ทรงกระสินธุ 

 ๒๓ นายวิเชียร  วงษชมภู 

 ๒๔ นายวินัย  อินทรีย 

 ๒๕ นายวิรงค  กล่ินหอม 

 ๒๖ นายศักดิ์ศิริ  จันเสม 

 ๒๗ นายสมจิตร  ตวงครบุรี 

 ๒๘ นายสมชาย  ดาราศรี 

 ๒๙ นายสมชาย  พรส่ี 

 ๓๐ นายสมนึก  แกวมี 

 ๓๑ นายสมศักดิ์  ใจรักษา 

 ๓๒ นายสมหมาย  บัวดวง 

 ๓๓ นายสมาน  จิตรจํานงค 

 ๓๔ นายสวิด  มูลชาลี 

 ๓๕ นายสังวาลย  เปยชาติ 

 ๓๖ นายสัมพันธ  ประสิทธิ์นุย 

 ๓๗ นายสายใจ  บุรีรักษา 

 ๓๘ นายสุวรรณ  แตงออน 

 ๓๙ นายเสนห  เนื่องวัง 

 ๔๐ นายเหรียญ  ทวีชัย 

 ๔๑ นายอดุลย  แพวขุนทด 

 ๔๒ นายอนุสรณ  ดํารงฤทธิ์ 

 ๔๓ นายอูด  ปญญาเยาว 

 ๔๔ นายอาภรณ  ทองธรรมชาติ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๗  ราย) 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  ศรีบุญสง 

 ๒ นายโกมล  นวลคง 

 ๓ นายจรูญ  บุตรจรัญ 

 ๔ นายจิระศักดิ์  ไชยแปน 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕ นายเจียรนัย  เกตุพิมล 

 ๖ นายชวง  เกษแกว 

 ๗ นายชวน  ภูมิโคกรักษ 

 ๘ นายชาญชัย  ชินทัตโต 

 ๙ นายชาลี  ภูหิรัญ 

 ๑๐ นายชิงชัย  วงศสวาง 

 ๑๑ นายณรงค  ขุมเกาะ 

 ๑๒ นายณัฐวุฒิ  ชุมศรี 

 ๑๓ นายเตียงศักดิ์  ภูเงิน 

 ๑๔ นายถนอม  นาคนาคา 

 ๑๕ นายทองสุข  พรบุบผา 

 ๑๖ นายเทียนชัย  โรยภิรมย 

 ๑๗ นายนคร  วงคคําจันทร 

 ๑๘ นายนิคม  บัวเหมือน 

 ๑๙ นายนิพนธ  ไชยคันธา 

 ๒๐ นายนิเวช  ศิริทรัพย 

 ๒๑ นายบรรจง  สมบุญ 

 ๒๒ นายบุญชู  จุมพล 

 ๒๓ นายบุญมี  คงแกว 

 ๒๔ นายประเด็น  ศาลาฤทธิ์ 

 ๒๕ นายประยูร  พันธะ 

 ๒๖ นายประเสริฐ  ยารักษ 

 ๒๗ นายประเสริฐ  สองเปง 

 ๒๘ นายประเสริฐ  สุภะเกษ 

 ๒๙ นายปรีชา  นุมแกว 

 ๓๐ นายปญญา  ปรีชาชน 

 ๓๑ นายพรชัย  พวงศรี 

 ๓๒ นายพรสวรรณ  เรณู 

 ๓๓ นายพลทอง  สมัครการ 

 ๓๔ นายพะเยาว  ทองกลัด 

 ๓๕ นายพีรวัส  วัชรกีรติวงศ 

 ๓๖ นายไพรัตน  อยูเอี่ยม 

 ๓๗ นายไพศาล  งานลอ 

 ๓๘ นายภิรมย  คงสุวรรณ 

 ๓๙ นายมณเฑียร  กลับประยูร 

 ๔๐ นายมณเฑียร  นิลสุวรรณ 

 ๔๑ นายมนัส  รอดไพบูลย 

 ๔๒ นายมโน  ชูภู 

 ๔๓ นายมานัส  บูรพารัตน 

 ๔๔ นายมานิตย  นุชเฟอง 

 ๔๕ นายวิทยา  สวัสดิ์ศรี 

 ๔๖ นายวิทยา  สุขพันธ 

 ๔๗ นายวิสุทธิ์  สุขกําเหนิด 

 ๔๘ นายศราวุธ  บูรณวิทย 

 ๔๙ นายสกุลพันธ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๐ นายสมชาย  อินทเชื้อ 

 ๕๑ นายสมเดช  สมบูรณ 

 ๕๒ นายสมบุญ  บุญญบาล 

 ๕๓ นายสมภพ  กระตุฤกษ 

 ๕๔ นายสมัย  อางสมบูรณ 

 ๕๕ นายสรวุฒิ  ศรีสุวรรณ 

 ๕๖ นายสวัสดิ์  เรืองหิรัญ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๗ นายสัมฤทธิ์  มณีรัตน 

 ๕๘ นายสีดา  งามพิษ 

 ๕๙ นายสุคนธ  จักพัด 

 ๖๐ นายสุพจน  เตี้ยทอง 

 ๖๑ นายสุภาส  คงคาภิรมย 

 ๖๒ นายสุรัตน  ใจรักษา 

 ๖๓ นายเสกสรร  สุวรรณทวี 

 ๖๔ นายโสภณ  ผลพฤกษา 

 ๖๕ นายไสว  บุญญานุพงศ 

 ๖๖ นายอํานวย  นอยวิสัย 

 ๖๗ นายอินจันทร  เพชรแสนงาม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑๕  ราย) 

 ๑ นายโกศล  นามอุตวงษ 

 ๒ นายโกสุมภ  สรอยสูงเนิน 

 ๓ นายเฉลิมพล  รามา 

 ๔ นายชัยพฤกษ  เฉลิมชัยมนตรี 

 ๕ นายชาติชาย  วังศรี 

 ๖ นายเดชา  ศรีเนตร 

 ๗ นายตอศักดิ์  ศรีศวร 

 ๘ นายทนงศักดิ์  สิงหแกว 

 ๙ นายทนงศักดิ์  สุทธวรรณชัย 

 ๑๐ นายทองสุข  นามมุงคุณ 

 ๑๑ นายธนกฤต  วิลัยคาร 

 ๑๒ นายธนยศ  หนูจิตร 

 ๑๓ นายธนวรรธน  ยมวัน 

 ๑๔ นายธนวัฒน  ดิษฐบรรจง 

 ๑๕ นายนิฤทธิ์  เกินกลาง 

 ๑๖ นายบรรฑิตศักดิ์  แสงกลาง 

 ๑๗ นายประนอม  ยุทธวงค 

 ๑๘ นายประวิทย  ศิริอรรถ 

 ๑๙ นายประสาน  ดงทอง 

 ๒๐ นายประสิทธิ์  ศรีแกว 

 ๒๑ นายประหยัด  ปญญาประดิษฐ 

 ๒๒ นายปริญญา  แตงจันทึก 

 ๒๓ นายปองพล  แกวปญญา 

 ๒๔ นายปุณพจน  ขอพลกลาง 

 ๒๕ นายพงษวิบูลย  กระจายศรี 

 ๒๖ นายพนม  วัดมิ่งพะเนา 

 ๒๗ นายพลอย  เดชประไพ 

 ๒๘ นายพิเชษฐ  ชุดสูงเนิน 

 ๒๙ นายพิเชษฐ  ผางจันทรดา 

 ๓๐ นายพิทักษ  ชุมชื่น 

 ๓๑ นายพิทักษพงษ  อารียมิตร 

 ๓๒ นายไพรวัลย  บัวศรี 

 ๓๓ นายภูวนาจ  เชียรธนภูมิ 

 ๓๔ นายมนตรี  แสนตะพันธ 

 ๓๕ นายมาก  จีนตุม 

 ๓๖ นายมานะศักดิ์  ธรรมพรอย 

 ๓๗ นายฤทธิศักดิ์  ภาราสถิตย 

 ๓๘ นายวรรณลบ  คําแหง 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๙ นายวิชัย  ศรีคํานวล 

 ๔๐ นายวิทยา  คงสัมมา 

 ๔๑ นายวิรัตน  นาคนาคา 

 ๔๒ นายวิวัฒน  ทองราย 

 ๔๓ นายวิสุทธิ์  ยืนยงค 

 ๔๔ นายสงบ  แสงเงิน 

 ๔๕ นายสนั่น  สรอยสระคู 

 ๔๖ นายสมเกียรติ  ศรีสวัสศิริกุล 

 ๔๗ นายสมชัย  พัฒนกุลเกียรติ 

 ๔๘ นายสมชาย  แจงจิตร 

 ๔๙ นายสมชาย  หนูแพ 

 ๕๐ นายสมนึก  จวบบุญ 

 ๕๑ นายสมพร  สุวรรณะ 

 ๕๒ นายสฤษดิ์พงศ  แซซิ้ม 

 ๕๓ นายสานนท  ทิ้งสุข 

 ๕๔ นายสําเนียง  ดวงสุนทร 

 ๕๕ นายสํารวย  คายพรม 

 ๕๖ นายสุชาติ  รอญยุทธ 

 ๕๗ นายสุวรรณ  เย็นศิริ 

 ๕๘ นายอนงค  จันไทย 

 ๕๙ นายอนันตชัย  ชูรัตน 

 ๖๐ นายอภิชัย  ธุระเทศ 

 ๖๑ นายอภิเชษฐ  ชะเกตุ 

 ๖๒ นายอาคม  มะโนหาญ 

 ๖๓ นายอารมณ  เดิมพันธ 

 ๖๔ นายอินทูล  อินตะใจ 

 ๖๕ นายเอกชัย  สระแกว 

 ๖๖ นางกมลทิพย  แสงกลาง 

 ๖๗ นางกัลยรัตน  ทับทิมศรี 

 ๖๘ นางกาญจนา  พรมจันทึก 

 ๖๙ นางสาวขนิษฐา  วรมาลี 

 ๗๐ นางฉันทิสา  พรหมกุลพิทักษ 

 ๗๑ นางสาวชนิดาภา  พลโต 

 ๗๒ นางชะออน  เวทมาหะ 

 ๗๓ นางดรุณี  มิตรเปรียญ 

 ๗๔ นางสาวทัศนียวรรณ  บุญเรือง 

 ๗๕ นางนภา  มหาสาโร 

 ๗๖ นางนันทนภัส  เทพสุวรรณ 

 ๗๗ นางนันทิรา  วงศศรี 

 ๗๘ นางปราณีต  แสงทอง 

 ๗๙ นางสาวปยภรณ  เจริญผล 

 ๘๐ นางผองศรี  อยูภักดี 

 ๘๑ นางพนาวัลย  อินทวงศ 

 ๘๒ นางสาวเพยาว  ทับแตง 

 ๘๓ นางสาวมณีรัตน  วุฒิ 

 ๘๔ นางสาวมยุรี  แกวขวัญ 

 ๘๕ นางมาลัย  ควรฟุง 

 ๘๖ นางมาลัย  จันทรา 

 ๘๗ นางยุพาภรณ  รักรุกรบ 

 ๘๘ นางยุพิน  โตวิจักษณชัยกุล 

 ๘๙ นางระพีพรรณ  พรหมบ ุ

 ๙๐ นางรัตนธิญา  สัจจา 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๑ นางรศัม ี ศรีชะโร 

 ๙๒ นางสาวรําพึง  จันทรมณี 

 ๙๓ นางรุงนภา  กุลวานิช 

 ๙๔ นางวรรณา  รัตนวเิศษ 

 ๙๕ นางวรรณา  รุงรัตนชวาลา 

 ๙๖ นางวรรยา  ทองเกดิ 

 ๙๗ นางวัชรา  หาญสุริย 

 ๙๘ นางวิไล  ทองวิเศษ 

 ๙๙ นางสาวศศิภร  หองใส 

 ๑๐๐ นางศริิพร  เวทยานุกูล 

 ๑๐๑ นางสมร  โพธิ์เพชร 

 ๑๐๒ นางสายพลอย  ชาวนาวิก 

 ๑๐๓ นางสําอางค  ชุมขนุทด 

 ๑๐๔ นางสุดสิงหา  อนนัตริยะทรพัย 

 ๑๐๕ นางสุนันทา  วิเศษศร ี

 ๑๐๖ นางสุนีย  ทาหนิ 

 ๑๐๗ นางสุรีพร  ขจีรตัน 

 ๑๐๘ นางสุรียพร  เกิดโกสุม 

 ๑๐๙ นางหทัยรตัน  ทองไพลิน 

 ๑๑๐ นางสาวอรพรรณ  สรณวรรณ 

 ๑๑๑ นางอัจฉรา  รําเพยพล 

 ๑๑๒ นางอนิทิรา  ใจสบาย 

 ๑๑๓ นางอบุล  อินทรชุม 

 ๑๑๔ นางอไุร  โพธิช์ัยเลิศ 

 ๑๑๕ นางอไุร  อิ้มอนงค 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๖  ราย) 

 ๑ นายกมล  ทบัเรืองชัย 

 ๒ นายกติติศกัดิ ์ สุขชื่น 

 ๓ นายเกษม  เกตรุัตน 

 ๔ นายเกษม  ทองรกัษ 

 ๕ นายเกษมพงศ  แซซิม้ 

 ๖ นายขจร  ศรีประเสริฐ 

 ๗ นายคําภีย  ฮอยเคน 

 ๘ นายคําภีร  แสงตา 

 ๙ นายจันทรทา  วิเศษวงษา 

 ๑๐ นายจินต  พุทธคุณ 

 ๑๑ นายจิรเดช  ตะนมุาตร 

 ๑๒ นายจิระศักดิ์  ภาศิร ิ

 ๑๓ นายเฉลิม  ยะการ 

 ๑๔ นายชวน  ไวถาวร 

 ๑๕ นายชํานาญ  วาดแสง 

 ๑๖ นายแซหมี  หะดีมอ 

 ๑๗ นายณัฐกานต  เทือกเถาว 

 ๑๘ นายณัฐวุฒ ิ สุวรรณกูฏ 

 ๑๙ นายตกูลไทย  ปญญาด ี

 ๒๐ นายธรีภัทร  ทิ้งสุข 

 ๒๑ นายบุญลอด  สีสาวแห 

 ๒๒ นายบุญเลิศ  แสงใส 

 ๒๓ นายประกิจ  ลิสุวรรณ 

 ๒๔ นายประเวศ  เย็นวัฒนา 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๕ นายพิเชษฐ  ทองสมอินทร 

 ๒๖ นายไพโรจน  โฉมงาม 

 ๒๗ นายมงคล  ศรีกอนติ 

 ๒๘ นายมนู  โพธิ 

 ๒๙ นายยูโซะ  แอ 

 ๓๐ นายลาภ  ยอดสรอย 

 ๓๑ นายลําดวน  ไชยเดช 

 ๓๒ นายวิทยา  อูจอหอ 

 ๓๓ นายวิโรจน  คูณทวี 

 ๓๔ นายวิวัฒน  วิเชฏฐพงษ 

 ๓๕ นายศักดิ์ชัย  คําใส 

 ๓๖ นายสด  พรเพ่ิมสุข 

 ๓๗ นายสนิท  ทองบุญเรือง 

 ๓๘ นายสมคิด  ภูศักดิ์ 

 ๓๙ นายสมชาย  กลอมเกล้ียง 

 ๔๐ นายสมชาย  นุเจ้ิน 

 ๔๑ นายสมบัติ  บลทอง 

 ๔๒ นายสมปอง  วุนบุญชู 

 ๔๓ นายสมปอง  หมื่นสุนทร 

 ๔๔ นายสมโภชน  สุขบางนบ 

 ๔๕ นายสมศักดิ์  ใจเกล้ียง 

 ๔๖ นายสมาน  อินตะยอด 

 ๔๗ นายสะตอพา  มะตาเฮ 

 ๔๘ นายสัมฤทธิ์  พรายแกว 

 ๔๙ นายสาคร  กาหลง 

 ๕๐ นายสายัณห  เทพกิจ 

 ๕๑ นายสาโรจน  เลิศภิรมย 

 ๕๒ นายสุชาติ  พาราศรี 

 ๕๓ นายสุชิต  นอยมาลา 

 ๕๔ นายสุทัศน  เสมอไวย 

 ๕๕ นายสุนทร  เรืองจันทร 

 ๕๖ นายสุเนตร  เกิดสิน 

 ๕๗ นายสุรชัย  เพ็งอ่ํา 

 ๕๘ นายสุรินทร  สุขเกษม 

 ๕๙ นายสุริยะ  ทองสา 

 ๖๐ นายหนูพัฒน  พันธเพ็ง 

 ๖๑ นายเห็บ  บญุโกง 

 ๖๒ นายเหมิก  ปงสี 

 ๖๓ นายอนุชา  ตรีเดช 

 ๖๔ นายอพิชัย  จันทรแกว 

 ๖๕ นายอิทธิพันธ  อภิชนธนโชติ 

 ๖๖ นายอุบล  สโมสร 

 ๖๗ นางกัลยา  ดํารงฤทธิ์ 

 ๖๘ นางชนาภา  ชุมพรม 

 ๖๙ นางทัณฑิมา  บุญจันทร 

 ๗๐ นางนาตยา  อุบลเกิด 

 ๗๑ นางสาวประไพ  คูณพะวงศ 

 ๗๒ นางมยุรี  พลอยมาลี 

 ๗๓ นางมุทิตา  แสงนิกุล 

 ๗๔ นางสาวราตรี  เมืองโคตร 

 ๗๕ นางวิภา  มีมุข 

 ๗๖ นางสาวอรอนงค  บุญโถ 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๗  ราย) 

 ๑ นายเกตุ  คงคานอย 

 ๒ นายจํานงค  ย้ิมผ้ึง 

 ๓ นายถาวร  อุปชฌาย 

 ๔ นายทวีศักดิ์  ศรีมงคลบูลย 

 ๕ นายทองดี  สนามพล 

 ๖ นายธงชัย  จันทรแกว 

 ๗ นายธวัชชัย  จันทรวัฒน 

 ๘ นายบุญมี  จันทวัง 

 ๙ นายบุญรอด  หาญเชิงคา 

 ๑๐ นายบุญโลม  แวนเพชร 

 ๑๑ นายบุญเสริม  ศรีมุข 

 ๑๒ นายประเสริฐ  งามวงศ 

 ๑๓ นายไพทูรย  คลังพระศรี 

 ๑๔ นายไพโรจน  อรรคนิตย 

 ๑๕ นายเรวัตร  พยาราษฎร 

 ๑๖ นายลําพู  ทาน้ําตื้น 

 ๑๗ นายวิชัย  อินทรพานิชย 

 ๑๘ นายวิเชียร  ปรีชา 

 ๑๙ นายวิรัตน  สุขสมรื่น 

 ๒๐ นายสมชาติ  กันทาธรรม 

 ๒๑ นายสมนึก  คงคาหลวง 

 ๒๒ นายสมปอง  พิมพิสาร 

 ๒๓ นายสมพร  ชัยเนตร 

 ๒๔ นายสิทธิ์  ดีผาย 

 ๒๕ นายสุขสันต  วรรณอําไพ 

 ๒๖ นายอุดม  คําสัน 

 ๒๗ นายอุทัยสิน  สายตรง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายกมล  จิระสุข 

 ๒ นายทรงชัย  มีลักษณ 

 ๓ นายทวิชัย  คําชมภู 

 ๔ นายนพดล  วรสิษฐ 

 ๕ นายประมวน  จังจิต 

 ๖ นายประเสริฐ  จรดอน 

 ๗ นายปญญา  ปญญาพงษทอง 

 ๘ นายวิจารณ  สุวรรณัง 

 ๙ นายวิรัตน  ผงสินสุ 

 ๑๐ นายวีระศักดิ์  แพงสุย 

 ๑๑ นายสมคิด  ปาปวน 

 ๑๒ นายสุรพงษ  โสตะบรรณ 

 ๑๓ นายสุวิทย  สีคราม 

 ๑๔ นายอาสา  น้ําวน 

 ๑๕ นางสาวอัษฎางค  เมี่ยงมุกข 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นายขวัญชัย  ชัยศิริ 

 ๒ นายขันชัย  มณฑาทอง 

 ๓ นายชูพงศ  เกษตรสุนทร 

 ๔ นายถาวร  บุญปน 

 ๕ นายธันยบูรณ  บัวงาม 

 ๖ นายประยงค  นกแยม 

 ๗ นายพีรยุทธ  โคกทอง 

 ๘ นายยุเพียร  สมีนอย 

 ๙ นายสมใจ  ไฝชัยภูมิ 

 ๑๐ นายสมภพ  ครองกิจการ 

 ๑๑ นายสําเริง  ฤทธิศร 

 ๑๒ นายอนุกูล  เรืองเจริญ 

 ๑๓ นายอานนท  พูลลน 

 ๑๔ นางสาวจันทรา  อรรคบุตร 

 ๑๕ นางนิรามัย  พลีกระบัง 

 ๑๖ นางพรเพ็ญ  วงศเมตตา 

 ๑๗ นางยุพา  รุจิรดาพร 

 ๑๘ นางวรรณลี  เจริญรัตน 

 ๑๙ นางศิริพร  เมืองเดช 

 ๒๐ นางสาวสมพิศ  รุงโต 

 ๒๑ นางสุกัญญา  พูลฤทธิ์ 

 ๒๒ นางเสาวณี  เทพสุนทร 

 ๒๓ นางอัมพร  ตันหลุบเลา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๑  ราย) 

 ๑ นายกมล  แสงทอง 

 ๒ นายกําแหง  ศรีนวล 

 ๓ นายคํานวณ  พันธุชาติ 

 ๔ นายจรูญ  คลาดแคลว 

 ๕ นายจํารัส  ยอดอินตะ 

 ๖ นายจํารัส  สมจิตร 

 ๗ นายเจริญ  พุทธิมา 

 ๘ นายเฉลิม  ภานุรัตน 

 ๙ นายชูศักดิ์  เจริญพันธ 

 ๑๐ นายฌัฐพล  ศรีสุกใส 

 ๑๑ นายทวี  วงษสุวรรณ 

 ๑๒ นายทวี  อัคฮาช 

 ๑๓ นายธงชัยนคร  ตรวจนอก 

 ๑๔ นายนงค  สีสุกใส 

 ๑๕ นายบรรลือ  ทวีชัย 

 ๑๖ นายบุญชวย  คลาดแคลว 

 ๑๗ นายบุญเย็น  ตามตน 

 ๑๘ นายบุญสม  ฤทธิ์ลํ้า 

 ๑๙ นายประชิต  วิริยะกุล 

 ๒๐ นายประดิษฐ  ลอยไว 

 ๒๑ นายพิชิตชัย  ทองเทพ 

 ๒๒ นายพูลสวัสดิ์  ลมบัวลอด 

 ๒๓ นายไพบูลย  ชาญชัยสัมฤธิ์ 

 ๒๔ นายไพรจิต  คํามะณี 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๕ นายมนูญ  แซล่ิม 

 ๒๖ นายวันชัย  บัวคํา 

 ๒๗ นายวิทยา  แกวบุดตา 

 ๒๘ นายสมศักดิ์  คําสม 

 ๒๙ นายสัญญา  โยธวงษ 

 ๓๐ นายสัมพันธ  เอียดนอย 

 ๓๑ นายสินธุธรณ  คําสุข 

 ๓๒ นายสุดใจ  อาปามา 

 ๓๓ นายสุรชัย  เรือนนันชัย 

 ๓๔ นายเสวียน  สารีเพ็ง 

 ๓๕ นายอดุลย  กายเงิน 

 ๓๖ นายอนันต  กัณธวงศ 

 ๓๗ นายอมรศักดิ์  พ่ึงรส 

 ๓๘ นายอัมพร  สุวรรณพงศ 

 ๓๙ นางสาวทัศนา  ฐานุตตมวงศ 

 ๔๐ นางปรียา  พลกูล 

 ๔๑ นางสายทอง  จิตรีงาม 

กรมวิชาการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายเกษม  เทพศิริ 

 ๒ นายเฉลียว  ศิริธรรม 

 ๓ นายณรงคชัย  มินศิริ 

 ๔ นายดนัย  เสือเอก 

 ๕ นายดํารงค  โรจนสิงห 

 ๖ นายดิษฐ  เพชรศรี 

 ๗ นายทวิช  ชุมในใจ 

 ๘ นายเทียบ  พลโยธา 

 ๙ นายธงชัย  คําปอ 

 ๑๐ นายธนภัทร  เวชมะโน 

 ๑๑ นายธนารัตน  ธรรมโกศล 

 ๑๒ นายนิคม  จันทรพุย 

 ๑๓ นายบุญเหลือ  ยนตอินทร 

 ๑๔ นายประจักษ  จันทเลิศ 

 ๑๕ นายประเดิม  อนุชาติ 

 ๑๖ นายประเสริฐ  ทาวเชื้อลาว 

 ๑๗ นายปรีชา  สรรพสัตย 

 ๑๘ นายปญญา  สมสัตย 

 ๑๙ นายไพเลิศ  พาทีไพเราะ 

 ๒๐ นายวิเชียร  แสงสวาง 

 ๒๑ นายสงวน  หาศาสนศรี 

 ๒๒ นายสมเกียรติ  ภานุมาศ 

 ๒๓ นายสุทัน  สุจิตโต 

 ๒๔ นายเสรี  ชื่นชม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๕  ราย) 

 ๑ นายจเด็ด  สําราญราษฎร 

 ๒ นายชาตรี  มณีจันทร 

 ๓ นายณรงค  ปุยออด 

 ๔ นายทนง  ซุนเจา 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕ นายทศพล  ขันแกว 

 ๖ นายธนิต  ขีดเขียน 

 ๗ นายธวัชชัย  ปองญาติ 

 ๘ นายเนาวรัตน  ชูทอง 

 ๙ นายบรรจง  กรดมี 

 ๑๐ นายบุญเชิด  ธารายุทธ 

 ๑๑ นายเบญจพล  ละเอียดออน 

 ๑๒ นายประเทือง  อาษาขันธ 

 ๑๓ นายประภัสสร  เพ่ิมพูน 

 ๑๔ นายปรีชา  ไทยเจริญ 

 ๑๕ นายผัน  โคกเดี่ยว 

 ๑๖ นายพจน  วงษจรูญ 

 ๑๗ นายพรชัย  ปลอดโคกสูง 

 ๑๘ นายพิน  จันรุญ 

 ๑๙ นายพินิจ  ขุมเงิน 

 ๒๐ นายมานพ  ทะนะมูล 

 ๒๑ นายมาโนช  เงินมี 

 ๒๒ นายยอด  แชมชื่น 

 ๒๓ นายวราวุฒิ  รัตนวราหะ 

 ๒๔ นายวิชาญ  พราหมชม 

 ๒๕ นายวิรัตน  คุงวารี 

 ๒๖ นายศักดา  ดีลน 

 ๒๗ นายศักดิ์ชาติ  ลอยทอง 

 ๒๘ นายศุภชัย  แสนสุข 

 ๒๙ นายสถาพร  นรินยา 

 ๓๐ นายสมคิด  นกทอง 

 ๓๑ นายสมชาย  อิ่มแสวง 

 ๓๒ นายสวาท  ไชยเมือง 

 ๓๓ นายสัญญาลักษณ  ผานจอหอ 

 ๓๔ นายสากล  จันทะวงษ 

 ๓๕ นายสายมาน  ใจแสง 

 ๓๖ นายสุกิจ  หันพันตู 

 ๓๗ นายสุเทพ  ศรีวิชัย 

 ๓๘ นายสุพจน  ฉัตรศรี 

 ๓๙ นายสุภชัย  แสนตรี 

 ๔๐ นายโสภณ  อาษาดี 

 ๔๑ นายอนุพงษ  กรวดโคกสูง 

 ๔๒ นายอภิชัย  อยูเอี่ยม 

 ๔๓ นายอรุณ  จันทรโชติ 

 ๔๔ นายอุทัย  อุระเกตุ 

 ๔๕ นางกัลยา  วงคเขตร 

 ๔๖ นางสาวจันทรสุดา  อรุณภัย 

 ๔๗ นางณัฐกมล  เนตรกระจาง 

 ๔๘ นางสาวธันยากร  กองสุข 

 ๔๙ นางนภัสภรณ  บุญประคอง 

 ๕๐ นางนันทนภัส  ไชยราช 

 ๕๑ นางนารี  บัววชิัยศิลป 

 ๕๒ นางนิภา  ศรีชนะ 

 ๕๓ นางประจวบ  แรภูเขียว 

 ๕๔ นางปองสุข  สวางวงศ 

 ๕๕ นางสาวรุจิรา  นิลสม 

 ๕๖ นางลําพึง  ปานเงิน 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๗ นางวารุณี  เอื้อสุวรรณ 

 ๕๘ นางสาววีรวรรณ  บางวิรัตน 

 ๕๙ นางสาวศิริวรรณ  เอมอารี 

 ๖๐ นายศุภภร  โทมณี 

 ๖๑ นางสมใจ  พูลปน 

 ๖๒ นางสมรักษ  เมืองโคตร 

 ๖๓ นางสังวาล  บุญจูง 

 ๖๔ นางสุภา  ทองแกว 

 ๖๕ นางเสาวนิตย  วุนสีแซง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายกิตติภพ  ปนเจริญ 

 ๒ นายจรูญ  พลใส 

 ๓ นายเจริญราษฎร  ยามสุข 

 ๔ นายชาญ  คงกะสี 

 ๕ นายณัฐพงศ  อินทรกําแหง 

 ๖ นายธนู  ฆารวิพัฒน 

 ๗ นายธเนศ  ทวมทอง 

 ๘ นายธีรศักดิ์  พินิจรอบ 

 ๙ นายธีระ  เปลงทะรัตน 

 ๑๐ นายนิคม  โคตรมนตรี 

 ๑๑ นายบุญยัง  เนียมนวม 

 ๑๒ นายประพันธ  ศิริชัย 

 ๑๓ นายพินิจ  สิงหโทราช 

 ๑๔ นายไพโรจน  เรืองโรจน 

 ๑๕ นายยุทธนา  นิตยภักดี 

 ๑๖ นายละมัย  คําแพง 

 ๑๗ นายล้ิม  คําคนชื่อ 

 ๑๘ นายวันชัย  โพธิ์สุวรรณ 

 ๑๙ นายศุภชัย  มักสุขเสริม 

 ๒๐ นายสมชาติ  สุขดี 

 ๒๑ นายสมศักดิ์  จันทรประเสริฐ 

 ๒๒ นายสวง  จันทเดช 

 ๒๓ นายสุชาติ  สวยสด 

 ๒๔ นายสุทิน  สุวรรณชาติ 

 ๒๕ นายสุพัตร  ศิริวิสุทธิรัตน 

 ๒๖ นายสุภชัย  ศรีสุวรรณ 

 ๒๗ นายสุรัตน  พลโยธา 

 ๒๘ นายอาคม  พรมภักดิ์ 

 ๒๙ นายอํานวย  ถาวัน 

 ๓๐ นางชนิดา  อินตะมา 

 ๓๑ นางสาวนภาศิริ  ศิริมาลา 

 ๓๒ นางนวลฉวี  โซะมณี 

 ๓๓ นางสาวพรพิมล  สีมา 

 ๓๔ นางสาวพวงเพ็ญ  สุทธิภาค 

 ๓๕ นางวิภากร  มีสุข 

 ๓๖ นางเสาวภา  พองชัยภูมิ 

 ๓๗ นางสาวอรวรรณ  อนรรฆมงคล 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรมสงเสริมการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายจักรวาล  บูรณธัญ 

 ๒ นายจําลอง  ประสงคธรรม 

 ๓ นายจิน  จันทินมาธร 

 ๔ นายจิรเดช  สุขกิจ 

 ๕ นายชลอ  โฉมยงค 

 ๖ นายธนิตศักดิ์  นิธิมาพงศไท 

 ๗ นายธวัชชัย  คงเปยม 

 ๘ นายธีระพล  มงคลพิพัฒน 

 ๙ นายบรรทูล  ชลประเสริฐ 

 ๑๐ นายประสิทธิ์  แสนกิ่ว 

 ๑๑ นายพีระเดช  จุลหิรัญ 

 ๑๒ นายไพบูลย  สืบพันธโกย 

 ๑๓ นายมานะ  จุยพุทธา 

 ๑๔ นายวีรศักดิ์  มูลชัยลังการ 

 ๑๕ นายศดิส  โชคบัณฑิต 

 ๑๖ นายสมชาย  พุมพัว 

 ๑๗ นายสมนึก  อุนไธสง 

 ๑๘ นายสุชาติ  ยะเลาะห 

 ๑๙ นายสุธน  ไทยแท 

 ๒๐ นายสุริยา  ยะเลาะห 

 ๒๑ นายอิทธิพล  ภักดีพิพัฒน 

 ๒๒ นางจันทรทิรา  นพดล 

 ๒๓ นางนภา  จังเลิศคณาพงศ 

 ๒๔ นางประไพ  เสือประสงค 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายเคียงศิริ  โสภารัตนากุล 

 ๒ นายประหยัด  ธรรมสอน 

 ๓ นายพรอมพันธุ  กล่ินจันทร 

 ๔ นายเลิศ  พันธนะ 

 ๕ นายวรชัย  เรืองฉาง 

 ๖ นายวรชัย  เรืองอาง 

 ๗ นายสายทอง  ทุมวัน 

 ๘ นายสําราญ  บุญปกครอง 

 ๙ นายสุนทร  ฉันทพิริยกุล 

 ๑๐ นายอนนท  สนนุช 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายธีรพงค  ใจหาญ 

 ๒ นายนิคม  สุมามาลย 

 ๓ นายลําพูล  ภูถาวร 

 ๔ นายศิริวัฒน  พินแยม 

 ๕ นายอนันต  พัฒนสาร 

กรมสงเสริมสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๕  ราย) 

 ๑ นายกรุง  ศรีสวาง  ๒ นายจะเด็ด  เปล่ียนเพ็ง 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓ นายชาตรี  สุนทรมณี 

 ๔ นายดํารงค  สวนคํานา 

 ๕ นายบุญเรือง  มากแสน 

 ๖ นายบุญเลิศ  ชอบเขตตกลาง 

 ๗ นายประเทือง  กลาหาญ 

 ๘ นายไพศาล  ทองรอด 

 ๙ นายมงคล  ไชยชมภู 

 ๑๐ นายมงคล  พวงยานี 

 ๑๑ นายแมน  มากบานดอน 

 ๑๒ นายวิฑูรย  พุฒเจริญ 

 ๑๓ นายวินัย  สีนวล 

 ๑๔ นายวิโรจน  วราโภค 

 ๑๕ นายวีระชาติ  ไชยกําบัง 

 ๑๖ นายสมเกียรติ  สุขดีพงษ 

 ๑๗ นายสมชาย  มารศรี 

 ๑๘ นายสมร  หอมสุด 

 ๑๙ นายสมรมย  จําปาศักดิ์ 

 ๒๐ นายสมศักดิ์  สินถาวร 

 ๒๑ นายสุเทพ  ประทุมศิริ 

 ๒๒ นายสุธี  ศรีชัยตัน 

 ๒๓ นายเสนห  บุญคลอย 

 ๒๔ นายเสวย  ทาน้ํา 

 ๒๕ นายอุไร  ศรีทอง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑๖  ราย) 

 ๑ นายกนก  ทองตะนุนาม 

 ๒ นายกสิน  เกตุเทียน 

 ๓ นายกัมปนาท  แสงคํา 

 ๔ นายการุณ  สุทธหลวง 

 ๕ นายโกวิทย  คํามูล 

 ๖ นายโกศล  หลวงแจม 

 ๗ นายคมกริช  คลองแคลว 

 ๘ นายคลาย  ทองคํา 

 ๙ นายคุณากร  บํารุง 

 ๑๐ นายจักรชัย  จิตตกูล 

 ๑๑ นายจักรพงษ  จอดนอก 

 ๑๒ นายจิระศักดิ์  ประภัสระกูล 

 ๑๓ นายเจริญ  ธรรมสอน 

 ๑๔ นายไฉน  ทองสุก 

 ๑๕ นายชรินทร  เพียรธรรม 

 ๑๖ นายชัยสิทธิ์  ตะติยะ 

 ๑๗ นายชาญ  วิมานทอง 

 ๑๘ นายชาติสุพงษ  ศิลาเพชร 

 ๑๙ นายณัฐพงษ  กิสลัย 

 ๒๐ นายดวงตา  หอมสุวรรณ 

 ๒๑ นายตวน  อันดับ 

 ๒๒ นายทรงวุฒิ  รอดนุช 

 ๒๓ นายทวี  สกุลไทย 

 ๒๔ นายทวีศักดิ์  โหมดบํารุง 

 ๒๕ นายทองอินทร  กันทะปา 

 ๒๖ นายทัด  ทองคํา 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๗ นายทัด  วงศทอง 

 ๒๘ นายทิตย  แดงพะเนิน 

 ๒๙ นายธงชัย  พรมดอนกลอย 

 ๓๐ นายธนากร  เกิดประทุม 

 ๓๑ นายธนาวุฒิ  ปานมี 

 ๓๒ นายธนินโชตน  วราวุฒิเกียรติ์ 

 ๓๓ นายธิ  ไตรยวงศ 

 ๓๔ นายธีระศักดิ์  มีเงิน 

 ๓๕ นายนพพันธ  อินทนพ 

 ๓๖ นายนาฎทะศักดิ์  เข็มจันทร 

 ๓๗ นายนิทัศน  คงสมัย 

 ๓๘ นายเนาวนิตย  นกเพชรทอง 

 ๓๙ นายบรรจง  อินทํา 

 ๔๐ นายบรรพรต  กล่ินแกว 

 ๔๑ นายบวร  พรมมิจิตร 

 ๔๒ นายบุญมา  จันหอม 

 ๔๓ นายบุญไล  สุขเสน 

 ๔๔ นายประกิจ  สุทธิไส 

 ๔๕ นายประดิษฐ  หลอศรี 

 ๔๖ นายประดิษฐ  อักษร 

 ๔๗ นายประสงค  คงบุญ 

 ๔๘ นายประสิทธิ์  บุญมี 

 ๔๙ นายประเสริฐ  คงยืน 

 ๕๐ นายปญญา  อัศวภูมิ 

 ๕๑ นายพงษศักดิ์  แกวมุงคุณ 

 ๕๒ นายพนม  อาษากิจ 

 ๕๓ นายพรอมพงศ  กุลสุวรรณ 

 ๕๔ นายพัฒนพงษ  สมานสุข 

 ๕๕ นายพูล  ประหยัดทรัพย 

 ๕๖ นายเพ่ิมพร  ทิพยศรี 

 ๕๗ นายไพฑูรย  เกตุมี 

 ๕๘ นายไพฑูรย  ทองปาน 

 ๕๙ นายไพศาล  สินประเสริฐ 

 ๖๐ นายมนตชัย  นอมมณี 

 ๖๑ นายยอดชาย  ปล่ังกมล 

 ๖๒ นายรณรงค  พูลวิชา 

 ๖๓ นายรอซาลี  ซูละ 

 ๖๔ นายวสันต  เดชเรือง 

 ๖๕ นายวันชัย  จันทรแฝก 

 ๖๖ นายวาสนา  ทิพยประมวล 

 ๖๗ นายวิชัย  กะบินโรจน 

 ๖๘ นายวิชิต  สารพร 

 ๖๙ นายวิชิต  สีพา 

 ๗๐ นายวิทยา  มีอุบล 

 ๗๑ นายวินัย  หวานดี 

 ๗๒ นายวิศณุ  ชุมย้ิม 

 ๗๓ นายวีระ  เสมอสมัย 

 ๗๔ นายวุฒิศักดิ์  ปุยะติ 

 ๗๕ นายศักดิ์สิทธิ์  อางแกว 

 ๗๖ นายศิริ  ชิณวงษ 

 ๗๗ นายสงกรานต  ทอนชวย 

 ๗๘ นายสนั่น  คําใจ 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๗๙ นายสนั่น  ไพพิเชษฐ 

 ๘๐ นายสมควร  ขาวชํานาญ 

 ๘๑ นายสมชัย  หูวอง 

 ๘๒ นายสมชิต  ภาระพงศ 

 ๘๓ นายสมบัติ  ภักดี 

 ๘๔ นายสมพงศ  ออนแสง 

 ๘๕ นายสมภพ  สุขศรีนาค 

 ๘๖ นายสมมาตร  เกตุอยู 

 ๘๗ นายสมัคร  เถื่อนโยธา 

 ๘๘ นายสอาด  ยอดชมภู 

 ๘๙ นายสังคม  คําเหล็ก 

 ๙๐ นายสายรมย  เพ็ชรสาริกิจ 

 ๙๑ นายสําราญ  ทิพนาค 

 ๙๒ นายสุทธา  วีระเสถียร 

 ๙๓ นายสุเทพ  แกวจินดา 

 ๙๔ นายสุธน  เงินทอง 

 ๙๕ นายสุนันท  หยองเอน 

 ๙๖ นายสุเนตร  โรมบรรณ 

 ๙๗ นายสุพจน  เครือสุวรรณ 

 ๙๘ นายสุพันธ  ศรีโมรา 

 ๙๙ นายสุภาพ  หมั่นเพียร 

 ๑๐๐ นายสุมล  หนูเพ็ง 

 ๑๐๑ นายสุรพล  นาวาทอง 

 ๑๐๒ นายสูดงิ  เจะหะ 

 ๑๐๓ นายเสนอ  บุตรทอง 

 ๑๐๔ นายแสงจันทร  องัคะแสน 

 ๑๐๕ นายแสวง  ขามธาต ุ

 ๑๐๖ นายแสวง  ศรีรักษ 

 ๑๐๗ นายไสว  คงเปยม 

 ๑๐๘ นายอดุลย  พิมพบึง 

 ๑๐๙ นายอาทร  อนิทวงศ 

 ๑๑๐ นายอํานวย  มากระจันทร 

 ๑๑๑ นายอิสระ  คําสิงห 

 ๑๑๒ นายอุดม  ทองแท 

 ๑๑๓ นางนิดา  ประสาททอง 

 ๑๑๔ นางมยุรา  โสะเตง 

 ๑๑๕ นางมยุรี  เทียนไทยสงค 

 ๑๑๖ นางวัชรีย  เทพรตัน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๗๕  ราย) 

 ๑ นายกิจ  สุขสบาย 

 ๒ นายกิตติชาติ  ครองบุญ 

 ๓ นายกิตติภณ  สุขสนอง 

 ๔ นายเกษม  วงคขันธ 

 ๕ นายโกสนธิ์  โกวิท 

 ๖ นายขวัญเมือง  กุยคํา 

 ๗ นายคําสอน  ประดบัทอง 

 ๘ นายคุณานนท  กล่ันเกต ุ

 ๙ นายจงดี  คันธานกุูล 

 ๑๐ นายจรัฐฤทธิ ์ มานอยทวีทรพัย 

 ๑๑ นายจรินทร  ศรอีําไพววิฒัน 

 ๑๒ นายจักรกฤษณ  ปทมนาคร 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๓ นายจักรี  อุปนันท 

 ๑๔ นายจารึก  อินทรจันทร 

 ๑๕ นายจารุศักย  โพนทอง 

 ๑๖ นายจํานง  ประไพพงษ 

 ๑๗ นายจําเนียร  สวางอารมณ 

 ๑๘ นายจํารัส  ชฎาแกว 

 ๑๙ นายจํารัส  ทินาน 

 ๒๐ นายจํารัส  นาเดช 

 ๒๑ นายจิตติพร  ณ  รัชชกาล 

 ๒๒ นายเจริญ  ผสม 

 ๒๓ นายเจะอูเซ็ง  บือซา 

 ๒๔ นายเจือ  บุญพหุลา 

 ๒๕ นายเจือ  มีสุข 

 ๒๖ นายฉัตรชัย  อุณพันธุ 

 ๒๗ นายเฉลิม  ธรฤทธิ์ 

 ๒๘ นายชัชวาลย  นิลหงษ 

 ๒๙ นายชัยณรงค  บุดดานอย 

 ๓๐ นายชัยนาท  เชิดชํานาญ 

 ๓๑ นายชัยรัตน  ระวิพันธ 

 ๓๒ นายชาตรี  กิจโกศล 

 ๓๓ นายชาตรี  สมบูรณชัย 

 ๓๔ สิบตร ี ชูชีพ  ภาณุภาส 

 ๓๕ นายชูศักดิ์  ชื่นแขก 

 ๓๖ นายชูศักดิ์  สุขสุวรรณ 

 ๓๗ นายเชาวลิต  เอมแสง 

 ๓๘ นายฐานันดร  พรหมปญญา 

 ๓๙ นายณรงค  ครุธอาจ 

 ๔๐ นายณรงคเดช  ภูก่ํา 

 ๔๑ นายณัฐนันท  เทพประสิทธิ์ 

 ๔๒ นายดวงทิพย  คําทิพย 

 ๔๓ นายดอเลาะ  นิจิ 

 ๔๔ นายเดน  หงษเวียงจันทร 

 ๔๕ นายเดนดวง  เลขกลาง 

 ๔๖ นายถนอง  สุดสังข 

 ๔๗ นายถาวร  ไชยเกตุ 

 ๔๘ นายทนงศักดิ์  พรมแกว 

 ๔๙ นายทรนงค  บํารุง 

 ๕๐ นายทวี  คล่ีขยาย 

 ๕๑ นายทวีวัฒน  วรรณรัตน 

 ๕๒ นายทศพร  เงินกา 

 ๕๓ นายทองสุข  หงอนไก 

 ๕๔ นายธนชัย  สีนวลแล 

 ๕๕ นายธนโชติ  ปนทอง 

 ๕๖ นายธนพร  แข็งขยัน 

 ๕๗ นายธนรัตน  คุมภัย 

 ๕๘ นายธวัช  ทองธุลี 

 ๕๙ นายธวัชชัย  ทองเย็น 

 ๖๐ นายธวัชชัย  อาชนี 

 ๖๑ นายธันวา  ใจเฉียง 

 ๖๒ นายธานินทร  เฟองรักธรรม 

 ๖๓ นายธีรยุทธ  อุนพรม 

 ๖๔ นายนพดล  จันทรพรหม 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๖๕ นายนพดล  ฤทธิรณ 

 ๖๖ นายนราวุฒิ  นอยนารถ 

 ๖๗ นายนันทกร  เชื้อเมืองพาน 

 ๖๘ นายนําพล  จันทรเจริญ 

 ๖๙ นายนิคม  คําปา 

 ๗๐ นายนิเวช  วิรุฬมาศ 

 ๗๑ นายบรรพต  หลักหาญ 

 ๗๒ นายบรรเลง  อิ่นคําแดง 

 ๗๓ นายบัญชา  เชื้อเมือง 

 ๗๔ นายบัญญัติ  ใยสิงหสอน 

 ๗๕ นายบัณฑิต  สุตาคํา 

 ๗๖ นายบุญจันทร  ชัยสิทธิ์ 

 ๗๗ นายบุญชอบ  สุวรรณโชติ 

 ๗๘ นายบุญปลูก  สุกรรม 

 ๗๙ นายบุญเปง  ทิพยอิน 

 ๘๐ นายบุญยัง  สุขเจริญ 

 ๘๑ นายบุญรวย  พลเดช 

 ๘๒ นายบุญเรือง  บัวคําภู 

 ๘๓ นายบุญฤทธิ์  นุยจินดา 

 ๘๔ นายบุญเลิศ  กลับดี 

 ๘๕ นายบุญศรี  บุญเกิด 

 ๘๖ นายบุญเสริม  กูลเกื้อ 

 ๘๗ นายประกอบ  ผองประเสริฐ 

 ๘๘ นายประชิด  ปมปา 

 ๘๙ นายประดิษฐ  ครองยศ 

 ๙๐ นายประทวน  ปนฟก 

 ๙๑ นายประทีป  พุทธวงค 

 ๙๒ นายประพันธ  ไกรษร 

 ๙๓ นายประภาฬ  นาคพงษ 

 ๙๔ นายประมวล  วันฤกษ 

 ๙๕ นายประมุกข  ทองนอก 

 ๙๖ นายประยงค  เจริญ 

 ๙๗ นายประยุทธ  มโีส 

 ๙๘ นายประยุน  ปนุนา 

 ๙๙ นายประวิทย  ตรงคง 

 ๑๐๐ นายประสาท  โหยงโสภา 

 ๑๐๑ นายประสิทธิ ์ เผือกเงิน 

 ๑๐๒ นายประสิทธิ ์ วงธิสอน 

 ๑๐๓ นายประสิทธิ ์ สังขคาํ 

 ๑๐๔ นายประเสรฐิ  ลงเงิน 

 ๑๐๕ นายปรชีา  วังใน 

 ๑๐๖ นายปญญา  สําเภาอินทร 

 ๑๐๗ นายปติ  สินทิพลา 

 ๑๐๘ นายพงศพิทักษ  บญุทว ี

 ๑๐๙ นายพล  ตางาม 

 ๑๑๐ นายพัฒนา  ไชยนา 

 ๑๑๑ นายพิฑูรย  มไีพรพฤกษ 

 ๑๑๒ นายพิเทพ  อางแกว 

 ๑๑๓ นายพิบูลย  บุญสะอาด 

 ๑๑๔ นายพีรดนย  ใจกวาง 

 ๑๑๕ นายพีระพงศ  กรงทอง 

 ๑๑๖ นายเพ็ชร  ทนงจิตต 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๑๗ นายเพ็ญ  พงษจีน 

 ๑๑๘ นายไพฑูรย  แจมจันทร 

 ๑๑๙ นายไพรวรรณ  ลีพรหม 

 ๑๒๐ นายภานุพล  โพธบิัต ิ

 ๑๒๑ นายภานุศกัดิ ์ ตวงสิน 

 ๑๒๒ นายมนตร ี ศรีชมภู 

 ๑๒๓ นายมนัส  หอระด ี

 ๑๒๔ นายมานะ  สุขบัวใหญ 

 ๑๒๕ นายมาโนทย  ขนุเณร 

 ๑๒๖ นายมูสา  ใบหมาดปนจอ 

 ๑๒๗ นายเมฆ  รอดภู 

 ๑๒๘ นายยศศิริพงษ  สวัสดิ ์

 ๑๒๙ นายยืนยง  นอยจินดา 

 ๑๓๐ นายยุทธศกัดิ ์ สุทธ ิ

 ๑๓๑ นายละออ  จอเกาะ 

 ๑๓๒ นายลิขติ  ขวญัทอง 

 ๑๓๓ นายลิขติ  ตั้งเสง 

 ๑๓๔ นายวรนาถ  ไชยมนตร ี

 ๑๓๕ นายวรวฒุิ  จิรภิญโญกุล 

 ๑๓๖ นายวสันต  ชอบเขตตกลาง 

 ๑๓๗ นายวนัชัย  เบาทอง 

 ๑๓๘ นายวัยพจน  เรงเทียน 

 ๑๓๙ นายวัลลภ  ไทยเจริญ 

 ๑๔๐ นายวิเชษ  เฉลยไกร 

 ๑๔๑ นายวิเชียร  ไชยจันทร 

 ๑๔๒ นายวิเชียร  อินทรโพธิ ์

 ๑๔๓ นายวิทยา  มณีนิล 

 ๑๔๔ นายวิมล  ศรีรกัษา 

 ๑๔๕ นายวิมาล  นอยแยม 

 ๑๔๖ นายวิสิทธิ์  จันทร 

 ๑๔๗ นายวิสิษฐ  ไตรยางค 

 ๑๔๘ นายวรีะ  ดวงคําสมเพ็ชร 

 ๑๔๙ นายวฒุิชัย  ชอบธรรม 

 ๑๕๐ นายแวสะมาแอ  แวและ 

 ๑๕๑ นายศักดิ์ดา  พุมแฟง 

 ๑๕๒ นายศักรสฤษฎ์ิ  วรายุภัสร 

 ๑๕๓ นายศาสนพงค  พงษปาน 

 ๑๕๔ นายสกนต  เราเจรญิ 

 ๑๕๕ นายสกล  จงโสตถ ิ

 ๑๕๖ นายสนธยา  บุญปถมัภ 

 ๑๕๗ นายสนัน่  สิงหคะนอง 

 ๑๕๘ นายสนิท  สุขจําเรญิ 

 ๑๕๙ นายสมเกียรต ิ ชมภูทอง 

 ๑๖๐ นายสมคดิ  งามด ี

 ๑๖๑ นายสมเจตน  หงอสูงเนนิ 

 ๑๖๒ นายสมชาติ  สามกระโทก 

 ๑๖๓ นายสมชาย  เกษประทุม 

 ๑๖๔ นายสมชาย  พูมพิจ 

 ๑๖๕ นายสมชาย  มกุดาสนิท 

 ๑๖๖ นายสมชาย  เมืองช ู

 ๑๖๗ นายสมทรง  ประทีปเสน 

 ๑๖๘ นายสมนกึ  เศษสุข 

 ๑๖๙ นายสมนกึ  สมพรหม 

 ๑๗๐ นายสมนกึ  อยูสินธุ 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๗๑ นายสมบรูณ  รื่นฤทัย 

 ๑๗๒ นายสมบรูณ  เสนาธรรม 

 ๑๗๓ นายสมบรูณ  อินมา 

 ๑๗๔ นายสมปอง  อินทรขํา 

 ๑๗๕ นายสมพงษ  เกล้ียงกลางดอน 

 ๑๗๖ นายสมพงษ  ดาํเนนิงาม 

 ๑๗๗ นายสมพันธ  ภาษามดิ 

 ๑๗๘ นายสมยง  วันศกุร 

 ๑๗๙ นายสมยศ  บรรจง 

 ๑๘๐ นายสมศกัดิ ์ แกววิเชียร 

 ๑๘๑ นายสมศกัดิ ์ พันธคํา 

 ๑๘๒ นายสมศกัดิ ์ มาวนั 

 ๑๘๓ นายสมศกัดิ ์ เย็นอยู 

 ๑๘๔ นายสมศกัดิ ์ สบบง 

 ๑๘๕ นายสมศกัดิ ์ สรรพศร ี

 ๑๘๖ นายสมหมาย  บวัใหญ 

 ๑๘๗ นายสมหมาย  สุวรรณวงศ 

 ๑๘๘ นายสฤทธิ์  แสนสมหวัง 

 ๑๘๙ นายสฤษดิ์  พิมพาคํา 

 ๑๙๐ นายสังวรณ  นิลหงษ 

 ๑๙๑ นายสัญชัย  ขนัทอง 

 ๑๙๒ นายสันติ  ออนอยู 

 ๑๙๓ นายสันติสุข  มขุนาค 

 ๑๙๔ นายสัมพันธ  แสนศิร ิ

 ๑๙๕ นายสัมฤทธิ์  บญุจีน 

 ๑๙๖ นายสาคร  แกวภูบาล 

 ๑๙๗ นายสาคร  ผิวพรรณ 

 ๑๙๘ นายสามติร  เจตนะจิตร 

 ๑๙๙ นายสําเรงิ  สุขสุสร 

 ๒๐๐ นายสิทธริักษ  แกวศริ ิ

 ๒๐๑ นายสินประกรณ  สมสาย 

 ๒๐๒ นายสุกิจพัฒน  ขจรคํา 

 ๒๐๓ นายสุขเกษม  คําปวง 

 ๒๐๔ นายสุชาติ  แกวไทย 

 ๒๐๕ นายสุชาติ  สุทธาวาสน 

 ๒๐๖ นายสุดเขต  พรแพงจันทร 

 ๒๐๗ นายสุดใจ  ใหญประเสรฐิ 

 ๒๐๘ นายสุทธิชัย  ถาวะโร 

 ๒๐๙ นายสุทัศน  แสงสวาง 

 ๒๑๐ นายสุทิน  กายะสิทธิ ์

 ๒๑๑ นายสุทิน  คงเมน 

 ๒๑๒ นายสุเทพ  เสือขาํ 

 ๒๑๓ นายสุนทร  จูสวัสดิ ์

 ๒๑๔ นายสุนทร  ดาร ี

 ๒๑๕ นายสุนทร  พงศสวัสดิ ์

 ๒๑๖ นายสุนทร  พยัฆยุทธิ ์

 ๒๑๗ นายสุนทร  อิ่มใจ 

 ๒๑๘ นายสุพจน  เกษแกว 

 ๒๑๙ นายสุพรรณ  ครองยุต ิ

 ๒๒๐ นายสุพรรณ  รามราช 

 ๒๒๑ นายสุพัฒน  หลาบรรเทา 

 ๒๒๒ นายสุเมธ  เกตุอยู 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๒๓ นายสุรชัย  นเิวศน 

 ๒๒๔ นายสุรพงษ  เมฆอากาศ 

 ๒๒๕ นายสุริยนต  จันทรลอย 

 ๒๒๖ นายสุริยะ  ประกิจธญั 

 ๒๒๗ นายสุวตัร  ประวิทยรตัน 

 ๒๒๘ นายสุวิทย  เมอืงโคตร 

 ๒๒๙ นายเสกสิทธิ์  สาขาสุวรรณ 

 ๒๓๐ นายเสถียร  ฆะปญญา 

 ๒๓๑ นายเสถียร  ทองนอย 

 ๒๓๒ นายเสนห  ภูเจรญิ 

 ๒๓๓ นายแสง  โพธิษา 

 ๒๓๔ นายแสวง  สินชัย 

 ๒๓๕ นายไสว  วรรณใหม 

 ๒๓๖ นายองอาจ  ชมเชย 

 ๒๓๗ นายอดศิักดิ์  มุริกา 

 ๒๓๘ นายอดุลย  ปลัดศรีชวย 

 ๒๓๙ นายอนนัต  คาํแสน 

 ๒๔๐ นายอนนัต  มลูจันดา 

 ๒๔๑ นายอนุสรณ  จินาโส 

 ๒๔๒ นายอภิรักษ  คงภักด ี

 ๒๔๓ นายอรรถกร  ศรโีสดา 

 ๒๔๔ นายอรรถวุธ  ลีละศุลีธรรม 

 ๒๔๕ นายอับดุลนาเซ  บราเฮง 

 ๒๔๖ นายอาทิตย  จําปาใด 

 ๒๔๗ นายอํานวย  แสนสุมา 

 ๒๔๘ นายอํานาจ  นิจโกรทม 

 ๒๔๙ นายอุดม  กรพันธ 

 ๒๕๐ นายอุทร  ปานสังข 

 ๒๕๑ นายเอกรัตน  มาศรัตน 

 ๒๕๒ นางกอบกุล  ดีกอผล 

 ๒๕๓ นางชณิตา  ภูแถวเชือก 

 ๒๕๔ นางสาวชุลีพร  ศรีกวรีาช 

 ๒๕๕ นางนงคนุช  บูรณเสน 

 ๒๕๖ นางนภาพรรณ  คงทว ี

 ๒๕๗ นางนภาภรณ  หนินอก 

 ๒๕๘ นางนันทนภัส  ชฎาแกว 

 ๒๕๙ นางสาวนนัทา  วิบูลยชาต ิ

 ๒๖๐ นางนิตยา  พลขนัธ 

 ๒๖๑ นางนิภาภรณ  อยูทิม 

 ๒๖๒ นางปภาดา  จันทรอนิทร 

 ๒๖๓ นางประทุม  ประสานสุข 

 ๒๖๔ นางเปรมศิริ  ครูหมืน่ 

 ๒๖๕ นางพัชร ี ทองด ี

 ๒๖๖ นางพิทยาพรรณ  สวางทรัพย 

 ๒๖๗ นางสาวพิมพาพร  สนิทธางกูร 

 ๒๖๘ นางมยุรีย  เจนในเมือง 

 ๒๖๙ นางมัณฑนา  พุทธสัย 

 ๒๗๐ นางสาวรัชนีย  อกตัน 

 ๒๗๑ นางวารุณี  กุลวงษ 

 ๒๗๒ นางวิไลวรรณ  เซงเจรญิ 

 ๒๗๓ นางสาวสายชล  จันทรเงิน 

 ๒๗๔ นางสุดใจ  แขงขนั 

 ๒๗๕ นางสุนทรีย  ลุงไธสง 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายคริษฐ  อริยพฤกษ 

 ๒ นายมนตรี  รับไทรทอง 

 ๓ นายวงศวิทย  รัยสุวรรณสกุล 

 ๔ นายสัมพันธ  มาลัยพิศ 

 ๕ นางธัญญลักษณ  บุญชู 

 ๖ นางปวันรัตน  ปทมนาคร 

 ๗ นางสุชาดา  บํารุงวงศ 

สํานักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  บรรลือเขต 

 ๒ นายกุญชร  บุญฉ่ํา 

 ๓ นายคําศรี  แฝงสีพล 

 ๔ นายทวี  อายุยืน 

 ๕ นายบรรเลง  คําศรี 

 ๖ นายประสาน  สอนโต 

 ๗ นายประเสริฐ  บุญนํามา 

 ๘ นายวินัย  จีนสงา 

 ๙ นายสกุล  กลีบบัว 

 ๑๐ นายสมพงษ  ประสิทฐิ์วิเศษ 

 ๑๑ นายสัมฤทธิ์  หัสดิพันธ 

 ๑๒ นายสุทิน  เฟองฟุง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายเกิด  ปนทอง 

 ๒ นายฉัตรชัย  ผลเกิด 

 ๓ นายเฉลิมชาติ  สิทธิรังษีนภา 

 ๔ นายตอม  กิ่งแกว 

 ๕ นายนิทัศน  เจริญนิยม 

 ๖ นายบัณฑิต  นามโฮง 

 ๗ นายประหยัด  ออสูงเนิน 

 ๘ นายภัทรพันธ  จิตรวิไลย 

 ๙ นายภิญโญ  นภาพันธ 

 ๑๐ นายสุขสวัสดิ์  ศิริงาม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗  ราย) 

 ๑ นายเกษม  ชวยชุม 

 ๒ นายคมสันต  แขขุนทด 

 ๓ นายชัยเลิศ  คะชา 

 ๔ นายชิดชนก  เจริญราษฎร 

 ๕ นายทองคํา  ศรีปราชญ 

 ๖ นายธีรวุฒิ  เจะโซะ 

 ๗ นายนพดล  เมาพิมพพา 

 ๘ นายประสิทธิ์  ศรีเกิด 

 ๙ นายพยอม  โสภา 

 ๑๐ นายวิชัย  วงศวรัญู 

 ๑๑ นายวีระ  ศรีทวีกูล 

 ๑๒ นายสนธยา  สินสมบุญ 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๓ นายสมาน  สารักษ 

 ๑๔ นายอนันต  จันทรัศมี 

 ๑๕ นายอรุณ  สมบุญ 

 ๑๖ นายอาจองค  ดีวี 

 ๑๗ นายเอกรินทร  ยะหริ่ง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายขวัญชัย  ปญญะ 

 ๒ นายชัยพร  เจิมศรี 

 ๓ นายเชิดศักดิ์  ชัยประภา 

 ๔ นายดุสิต  จันทนะ 

 ๕ นายประยงค  อินทเรืองศร 

 ๖ นายสมชาย  มิดํา 

 ๗ นายสมพล  สมวัน 

 ๘ นายสมยศ  ไชยสงคราม 

 ๙ นายสุปรีดิ์  รูปงาม 

 ๑๐ นางสาวรวิวรรณ  สิทธิรังษีนภา 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายกิตติพัฒน  จุลถาวร 

 ๒ นายนิวัตร  อนุมาศ 

 ๓ นายประจวบ  ฟกแจง 

 ๔ นายพงษศักดิ์  หลําบูรณะ 

 ๕ นายสมาน  ฉิมพานิชย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายพิชัย  ชูปาน 

 ๒ นายวิจักษ  แกวอมร 

 ๓ นายวิจิตร  นาคกุลบุตร 

 ๔ นางสาวพร  มงคลรัตน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายเทเวศร  ศรีทอง 

 ๒ นายธานินทร  มีธรรม 

 ๓ นายประดิษฐ  เทพบุตร 

 ๔ นายรุงเรือง  อินปาว 

 ๕ นายวันชัย  บริพันธ 

 ๖ นายสมบูรณ  ออมทองหลาง 

 ๗ นายสําเริง  นิลโชติ 

 ๘ นายอุบล  บุญโสม 

 ๙ นางปราณี  แสงสุข 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายชัยชาญ  บุญมี 

 ๒ นายพุธทิชัย  ศรีโยธี 

 ๓ นายสมควร  จันทรเพ็ญ 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรมการขาว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายขจร  สังขปา 

 ๒ สิบตรี  เขียน  มุงมาตร 

 ๓ นายแฉลม  ภวังคสวัสดิ์ 

 ๔ นายดํารงค  มาลีลัย 

 ๕ นายบรรพต  บูรณะชาติ 

 ๖ นายประจักษ  พินิจการ 

 ๗ นายประมาณ  ภูนุช 

 ๘ นายประเสริฐ  แสงกระจาง 

 ๙ นายไพฑูรย  วงษทองดาว 

 ๑๐ นายเย็น  สาธุพันธ 

 ๑๑ นายวิชัย  ขุนทอง 

 ๑๒ นายอําพล  ปญญาดง 

 ๑๓ นายอุทัย  เศลารักษ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายจักรินทร  บุญเลิศ 

 ๒ นายจาตุรงค  เปลวทอง 

 ๓ นายจํานอง  สุบินมิตร 

 ๔ นายจิตจํานงค  พันธสูง 

 ๕ นายชลอ  มีแสง 

 ๖ นายชอน  บัวสาย 

 ๗ นายชูชาติ  ปนมูล 

 ๘ นายชูโชค  แจงโพธิ์นาค 

 ๙ นายประจักษ  มะนาว 

 ๑๐ นายประสิทธิ์  พินสุวรรณ 

 ๑๑ นายพรหมมาตร  หงษนอย 

 ๑๒ นายพล  กัณฑะชัย 

 ๑๓ นายไพฑูรย  สําราญบํารุง 

 ๑๔ นายมนัส  รามณู 

 ๑๕ นายมานิตย  ปกเกตุ 

 ๑๖ นายราคม  รอดคุม 

 ๑๗ นายรุง  เนตรสุวรรณ 

 ๑๘ นายวิรัตน  โพธิ์สาราช 

 ๑๙ นายสมพงษ  แจงดี 

 ๒๐ นายสรศักดิ์  กิติกุศล 

 ๒๑ นายหนูจันทร  พันธสุวรรณ 

 ๒๒ นายอุบล  ศรีนอย 

 ๒๓ นายเอกนรินทร  พันธุไพโรจน 

 ๒๔ นางสมถวิล  บุญเพชร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๑  ราย) 

 ๑ นายกิตติภพ  คําภีรปาวงค 

 ๒ นายเกียรติพงษ  เสลา 

 ๓ นายเชือน  จันทรคุม 

 ๔ นายดิเรก  ชูชาง 

 ๕ นายถิ่นไทย  ชุมพล 

 ๖ นายทศพล  อุทัยเรือง 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๗ นายธราดล  นอยวงค 

 ๘ นายนพ  ปลองออน 

 ๙ นายนพรัตน  เขียวเจริญ 

 ๑๐ นายนิเทศก  ราชํา 

 ๑๑ นายนุง  จันทรคุม 

 ๑๒ นายบุญมี  บุตรนอย 

 ๑๓ นายประกอบ  ศิริอนันต 

 ๑๔ นายประสิทธิ์  เดชยศดี 

 ๑๕ นายพรนิมิตร  รวยกร 

 ๑๖ นายพูลศิล  ศรีษาวรรณ 

 ๑๗ นายเพ็ชร  กายศ 

 ๑๘ นายไพพูน  อินทรพุก 

 ๑๙ นายละมัย  แยมเนตร 

 ๒๐ นายวรรณ  พงษไฝ 

 ๒๑ นายวิชัย  ทางดี 

 ๒๒ นายวิรัตน  หาญณรงค 

 ๒๓ นายศาสตรตรา  ภูคงกิ่ง 

 ๒๔ นายสงา  จิโน 

 ๒๕ นายสมคิด  สังขแกว 

 ๒๖ นายสมจิตร  เกษรหอม 

 ๒๗ นายสมจิตร  ไชยแกว 

 ๒๘ นายสมชาย  สวางเมฆ 

 ๒๙ นายสมชาย  สุดไทย 

 ๓๐ นายสมนึก  เดชปกษ 

 ๓๑ นายสมนึก  เทพยศ 

 ๓๒ นายสมนึก  บุตรพรม 

 ๓๓ นายสมศักดิ์  ศรีดี 

 ๓๔ นายสมาน  จําปาดิบ 

 ๓๕ นายสอาด  คําปอม 

 ๓๖ นายสํารวย  เทพศิริ 

 ๓๗ นายสิงคาร  ศักดิ์ศิริ 

 ๓๘ นายสุชาติ  อนุวัยยา 

 ๓๙ นายสุเทพ  นอยปลูก 

 ๔๐ นายสุรชัย  ศิริวรรณรัตน 

 ๔๑ นายสุวรรณ  สังฆะมณี 

 ๔๒ นายเสวย  สานุศิษย 

 ๔๓ นายโสพงษ  หาดทวายการ 

 ๔๔ นายอดุลย  บุญตาสุทธิ 

 ๔๕ นายอภิสิทธิ์  หิรัญมณีกุล 

 ๔๖ นายอานุภาพ  ทาวทอง 

 ๔๗ นายไอศร  คูณเหล็ก 

 ๔๘ นางสาวกอบแกว  หลงสมบุญ 

 ๔๙ นางกาญจนา  หุนครุฑ 

 ๕๐ นางขัญตา  เขงวา 

 ๕๑ นางคนึงนิตย  วรรณศิริ 

 ๕๒ นางสาวจารุณี  โรจนประศาสน 

 ๕๓ นางจารุวรรณ  ขุนทอง 

 ๕๔ นางจิณณพัต  นากลาง 

 ๕๕ นางจิตตินันท  มาทอง 

 ๕๖ นางจินตนา  จินดาทะเล 

 ๕๗ นางสาวชุลีพร  โสมสง 

 ๕๘ นางณัฐชานันท  สิงหสุริย 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๙ นางสาวดลพร  จีระบุตร 

 ๖๐ นางสาวทิพยวรรณ  สุขสาคร 

 ๖๑ นางธัญรดี  คําภิรปาวงศ 

 ๖๒ นางสาวนภาพร  กันตะวงษ 

 ๖๓ นางนิภาพร  หินมาลัย 

 ๖๔ นางบุญชู  ทนงสุทธิ์ 

 ๖๕ นางพยุง  ศรีชุมพวง 

 ๖๖ นางสาวพัชรพร  พลมิตร 

 ๖๗ นางมยุรี  หมื่นคํา 

 ๖๘ นางมาลี  ชูศิริ 

 ๖๙ นางระวดี  เพ็งเรือง 

 ๗๐ นางรัตนาภรณ  จัตุพร 

 ๗๑ นางละเอียด  หาญณรงค 

 ๗๒ นางวัลภา  ชูวิเชียร 

 ๗๓ นางสัญญา  คลายจรูญ 

 ๗๔ นางสาวสายพิณ  กอบแกว 

 ๗๕ นางสุทัชชา  สุมเงิน 

 ๗๖ นางสุภียา  แกวศรี 

 ๗๗ นางสุมาลี  ภาโสภะ 

 ๗๘ นางแสงเดือน  ชัยนนถี 

 ๗๙ นางอนงค  โพธิ์นอย 

 ๘๐ นางอารี  รัตตโอภาส 

 ๘๑ นางสาวอินทิรา  บุญกีรติ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๙  ราย) 

 ๑ นายกมล  ศรีบุญเรือง 

 ๒ นายกิจติ  ปลองพันธ 

 ๓ นายเกษม  แกวเกตุ 

 ๔ นายจรินทร  ดวงมูล 

 ๕ นายจุมพล  ทาสิงหคํา 

 ๖ นายฉวี  ลีระบุตร 

 ๗ นายไชยวัฒน  หาญสุริย 

 ๘ นายณรงค  ตั้งอารมย 

 ๙ นายณรงค  วงศสาร 

 ๑๐ นายเทียม  คงสมพุฒ 

 ๑๑ นายธวัชชัย  สพประสงค 

 ๑๒ นายบุญชอบ  เกตุโฉม 

 ๑๓ นายบุญธรรม  กิติมา 

 ๑๔ นายประศักดิ์  เรียงพัฒน 

 ๑๕ นายพงษเกษม  พงษไพบูลย 

 ๑๖ นายพรศักดิ์  โปรดเจริญ 

 ๑๗ นายพา  เฉลิมพล 

 ๑๘ นายรุง  อินทรวงศ 

 ๑๙ นายลําพา  จันตะเภา 

 ๒๐ นายวัฒนชัย  สัจจะเขตร 

 ๒๑ นายวิเชียร  ดวงจันทร 

 ๒๒ นายวิริยะ  จ่ันเพ้ิง 

 ๒๓ นายวิศิษฐ  แนวกลาง 

 ๒๔ นายวีรพันธุ  ทรงปญญา 

 ๒๕ นายวีระ  ทองผาย 

 ๒๖ นายวีระทาย  ไชยนุ 

 ๒๗ นายสถาพร  สรอยสิงห 

 ๒๘ นายสมคิด  ขุนหมื่น 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๙ นายสมศักดิ์  แกวหนุนทอง 

 ๓๐ นายสฤษดิ์  เจริญเนตร 

 ๓๑ นายสิทธิพงษ  ไชยสาร 

 ๓๒ นายสินธุ  วงคําหาญ 

 ๓๓ นายสุจินต  เขียวจันทร 

 ๓๔ นายสุทัศน  เมืองซื่อ 

 ๓๕ นายสุธี  ลาดนาเลา 

 ๓๖ นายสุพจน  สุวรรณเกษม 

 ๓๗ นายสุรัตน  ธาราทรัพย 

 ๓๘ นายสุฤชา  คลายเชียงราก 

 ๓๙ นายสุวรรณ  แสวงหา 

 ๔๐ นายเสนห  เทพหนู 

 ๔๑ นายเสนาะ  คงคาใส 

 ๔๒ นายองอาจ  นอยพาณิช 

 ๔๓ นายอนุวัติ  ศศิภัทรกุล 

 ๔๔ นายอมรฤทธิ์  แกวมณี 

 ๔๕ นายอราม  วินทะไชย 

 ๔๖ นายอาคม  ประพลพัมนกุล 

 ๔๗ นางกนกพร  จันทิมา 

 ๔๘ นางจิราพรรณ  ชางนอย 

 ๔๙ นางนิตยา  สิงหมงคล 

 ๕๐ นางนิ่มอนงค  แกวอิศวร 

 ๕๑ นางปวีณา  ขําแจง 

 ๕๒ นางพัชนีวรรณ  ภาโนชิต 

 ๕๓ นางรําไพ  กิ่งแกว 

 ๕๔ นางศุภวรรณ  คําจันทร 

 ๕๕ นางสรัลพร  สุพรรณ 

 ๕๖ นางสุดาพร  ถาโท 

 ๕๗ นางหวานใจ  เจริญเนตร 

 ๕๘ นางอาภัสสร  เพียรอุตสาห 

 ๕๙ นางอุไร  รอดยวน 

กระทรวงคมนาคม 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายกอน  วองไว 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายบุญลือ  สุขีนิตย  ๒ นายสมโพด  ปลองอวน 

กรมเจาทา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗  ราย) 

 ๑ นายเฉลิม  เฉลยโฉม 

 ๒ นายณรงค  ธิราพงษ 

 ๓ นายดุษฎี  สวัสดิ์พุก 

 ๔ นายทศพล  คงไกร 

 ๕ นายธัมรงคศักดิ์  สุคนธประดิษฐ 

 ๖ นายเนรมิต  แทนวิมล 


