
 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๑ นางปริญดา  หรูนหีม 

 ๓๒ นางสาวปยะนุช  ปยะตระกูล 

 ๓๓ นางสาวพนิดา  มงคลวุฒิกุล 

 ๓๔ นางสาวเพ็ญรัตน  เทียมเพ็ง 

 ๓๕ นางสาวเพราพิลาส  ขวาสระแกว 

 ๓๖ นางสาวภรณี  สวางศรี 

 ๓๗ นางสาวรัชนก  มีแกว 

 ๓๘ นางสาวรัชนี  ทวีผล 

 ๓๙ นางสาววารีย  เวรวรณ 

 ๔๐ นางวาสนา  สุขสําราญ 

 ๔๑ นางวิมล  แกวสีดา 

 ๔๒ นางศยามล  แกวบรรจง 

 ๔๓ นางสาวศรีนวล  สุราษฎร 

 ๔๔ นางศิริลักษณ  พุทธวงค 

 ๔๕ นางสาวศิลดา  ประนาโส 

 ๔๖ นางสาวสายชล  จันมาก 

 ๔๗ นางสาวสุทัศนีย  วงศศุปไทย 

 ๔๘ นางสาวสุธีรา  ถาวรรัตน 

 ๔๙ นางสาวสุพัตรา  สุภาการ 

 ๕๐ นางสาวสุพิศสา  ทองเขียว 

 ๕๑ นางสาวสุภา  โพธิจันทร 

 ๕๒ นางสาวสุภิญญา  โคตรมา 

 ๕๓ นางสาวสุมาลี  ทองดอนแอ 

 ๕๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีธรราษฎร 

 ๕๕ นางสาวอกนิษฐ  พิศาลวัชรินทร 

 ๕๖ นางอําไพร  พรคําแกว 

 ๕๗ นางสาวอุมาภรณ  สุจริตทวีสุข 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ จาเอก  ทรงพล  ศรีเพ็ชร  ๒ นางกรวิภา  พันทา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายครรชิต  ประทุมเนตร 

 ๒ นายธีระศักดิ์  วงศชัย 

 ๓ นายบุตรธนา  โกฎคางพลู 

 ๔ นายสุภาพ  สมบัวคู 

 ๕ นางสาวธนัชพร  แสงโค 

 ๖ นางมาลัย  สังขทอง 

กรมสงเสริมการเกษตร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘๕  ราย) 

 ๑ นายกอเกียรติ  รัชนิพนธ 

 ๒ นายกันยา  คงพลปาน 

 ๓ นายกิติคุณ  กุลไธสง 

 ๔ นายเกรียงชัย  อินทรทัต 

 ๕ นายเกษม  จันมา 

 ๖ นายเกษม  ปฐมนุพงศ 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗ นายเกียรติชัย  ปราสาทหินพิมาย 

 ๘ นายขบวน  คําบุญมี 

 ๙ นายจักรินทร  คลองแคลว 

 ๑๐ นายจํารุณ  ระวีคํา 

 ๑๑ นายจําลอง  พรมลี 

 ๑๒ นายจินดาพันธ  พาณิชนิกร 

 ๑๓ นายจิระศักดิ์  วิเศษสมบัติ 

 ๑๔ นายจิรัตน  มณี 

 ๑๕ นายเจือ  สิริพร 

 ๑๖ นายเฉลิมชาติ  นันตสุวรรณ 

 ๑๗ นายเฉลิมพล  เขตบุรี 

 ๑๘ นายชญาศักดิ์  ธรรมจินโณ 

 ๑๙ นายชลธาร  มูลศิริ 

 ๒๐ นายชลินทร  ประพฤติตรง 

 ๒๑ นายชัยยงค  ขันโมลี 

 ๒๒ นายชาญ  ยอดบุนอก 

 ๒๓ นายชํานาญ  นุนดํา 

 ๒๔ นายชูศักดิ์  วณิชวัฒนกุล 

 ๒๕ นายโชคดี  พัฒนไทยานนท 

 ๒๖ นายณรงค  ปญญา 

 ๒๗ นายณัชพล  แสนคําหลอ 

 ๒๘ นายดํารง  ปล่ังกลาง 

 ๒๙ นายดํารงคชัย  มีชาง 

 ๓๐ นายเดชา  กล่ินเทศ 

 ๓๑ นายเดชาธร  กาชัย 

 ๓๒ นายถนัด  เกิดงาม 

 ๓๓ นายถาวร  ศรีประจันทร 

 ๓๔ นายทรงศักดิ์  พิมพแสงจันทร 

 ๓๕ นายทรงเสด็จ  ศิริชัย 

 ๓๖ นายธนัท  จันทรเกตุ 

 ๓๗ นายธนากร  กีรติสุธน 

 ๓๘ นายธนุต  ดีอินทร 

 ๓๙ นายธเนศ  คณะเกษม 

 ๔๐ นายธาดา  ชัยเพ็ชร 

 ๔๑ นายธีรพงศ  เลือดกระโทก 

 ๔๒ นายนงนิจ  พลเคน 

 ๔๓ นายนพพร  สามลทา 

 ๔๔ นายนเรศ  ฝปากเพราะ 

 ๔๕ นายนาวิน  อินทจักร 

 ๔๖ นายนิติพันธ  ขําทอง 

 ๔๗ นายนิวัฒน  จันทรเสถียร 

 ๔๘ นายนุภาษ  สันตยานนท 

 ๔๙ นายเนตร  สมบัติ 

 ๕๐ นายบุญมี  นรินทร 

 ๕๑ นายบุญยืน  สิทธิบาล 

 ๕๒ นายบุญเลิศ  รอดเจริญ 

 ๕๓ นายปฏิภาณ  อินทรโชติ 

 ๕๔ นายประคอง  อุสาหมัน 

 ๕๕ นายประดับ  ชูสกุลวงศ 

 ๕๖ นายประดิษฐ  ญาติปล้ืม 

 ๕๗ นายประดิษฐ  สลีหลา 

 ๕๘ นายประทีป  เหลือละมัย 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๙ นายประพันธ  จันทรผง 

 ๖๐ นายประภาส  ไชยรตัน 

 ๖๑ นายประภาส  สานอูป 

 ๖๒ นายประมวล  อักษร 

 ๖๓ นายประมวล  โอบออม 

 ๖๔ นายประยุทธ  คงนาน 

 ๖๕ นายประยูร  แกวปลอด 

 ๖๖ นายประสิทธิ ์ สินธปุ 

 ๖๗ นายประหยัด  โคตรตัน 

 ๖๘ นายปารเมศ  ทองปรีชา 

 ๖๙ นายแปลก  บอคํา 

 ๗๐ นายพยุง  พยานใจ 

 ๗๑ นายพรศิลป  พันธวงค 

 ๗๒ นายพิษณุ  นิตยใหม 

 ๗๓ นายเพ่ิมศักดิ์  เขาเขจร 

 ๗๔ นายไพชนย  แยมบาน 

 ๗๕ นายไพบูลย  ทองสุข 

 ๗๖ นายไพบูลย  สตารตัน 

 ๗๗ นายไพโรจน  คําหวาน 

 ๗๘ นายไพศาล  ไชยเยศร 

 ๗๙ นายภักด ี ธรรมเจรญิ 

 ๘๐ นายภูอภิสิทธิ์  พุทริ้ว 

 ๘๑ นายมงคล  คงสุข 

 ๘๒ นายมนตร ี เรืองพันธ 

 ๘๓ นายมนัส  พัฒนวโรดม 

 ๘๔ นายมาโนช  เอี่ยมปยะ 

 ๘๕ นายเมธา  ถนอมพันธุ 

 ๘๖ นายรินท  ศรีพุฒ 

 ๘๗ นายวนัชัย  ทิพยอักษร 

 ๘๘ นายวิชาญ  แกวม ี

 ๘๙ นายวิเชียร  แดงทาขาม 

 ๙๐ นายวิเนิน  รัตนะ 

 ๙๑ นายววิัฒน  เกษพิชัยณรงค 

 ๙๒ นายวรีะ  แขกรมัย 

 ๙๓ นายวรีะพงศ  จันทรลาด 

 ๙๔ นายวรีะพงศ  อไุรกุล 

 ๙๕ นายวฒุิฉตัร  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๙๖ นายวฒุินนัท  ศักดิ์กระโทก 

 ๙๗ นายศักดิ์ชัย  สุขเจริญ 

 ๙๘ นายศิริชัย  เล้ียงอํานวย 

 ๙๙ นายเศรณี  อนิลบล 

 ๑๐๐ นายสงกรานต  ไชยทอง 

 ๑๐๑ นายสนอง  พวงด ี

 ๑๐๒ นายสมเกียรต ิ ไสยมรรคา 

 ๑๐๓ นายสมคดิ  นุชปน 

 ๑๐๔ นายสมชาย  กณะโกมล 

 ๑๐๕ นายสมนกึ  คงช ู

 ๑๐๖ นายสมบรูณ  โควงค 

 ๑๐๗ นายสมเพชร  ขัติยะ 

 ๑๐๘ นายสมศกัดิ ์ พุทธพฤกษ 

 ๑๐๙ นายสมศกัดิ ์ สตารตัน 

 ๑๑๐ นายสมหมาย  จันทรแปน 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๑ นายสมหมาย  ทัศนกิจ 

 ๑๑๒ นายสวัสดิ์  เชียงแขง็ 

 ๑๑๓ นายสวัสดิ์  สมบตัิใหม 

 ๑๑๔ นายสาธติ  วิสุทธิพันธ 

 ๑๑๕ นายสายัญต  มะอนนัต 

 ๑๑๖ นายสายันต  เคาแคน 

 ๑๑๗ นายสาโรจน  สังขมาลา 

 ๑๑๘ นายสําเรงิ  ปานศร ี

 ๑๑๙ นายสุจิต  จิตวงศ 

 ๑๒๐ นายสุพร  กาญจนะพังคะ 

 ๑๒๑ นายสุพร  เพชรคง 

 ๑๒๒ นายสุพล  ภิญโญ 

 ๑๒๓ นายสุเมศร  แกนจันทร 

 ๑๒๔ นายสุรพงษ  ภักด ี

 ๑๒๕ นายสุรศกัดิ ์ ริว้ทอง 

 ๑๒๖ นายสุระเชษฐ  นาโสม 

 ๑๒๗ นายสุรตัน  แยมศร ี

 ๑๒๘ นายเสนห  แฝงสวรรค 

 ๑๒๙ นายเสนอ  รัตนสําเนียง 

 ๑๓๐ นายเสมอ  อุนโพธ ิ

 ๑๓๑ นายโสภณ  ทองโพธิ์งาม 

 ๑๓๒ นายโสภณ  น้ําจันทร 

 ๑๓๓ นายอนนัต  แพนทิพย 

 ๑๓๔ นายอรุณ  เหมือนตา 

 ๑๓๕ นายอับดุลนาเซ  เมาะมูลา 

 ๑๓๖ นายอาคม  ศรปีระภาพงศ 

 ๑๓๗ นายอาชวชัยชาญ  เล้ียงประยูร 

 ๑๓๘ นายอํานวย  ฤทธิชัย 

 ๑๓๙ นายอุดม  โทไธสง 

 ๑๔๐ นายเอกชัย  จับใจเหมาะ 

 ๑๔๑ นางกนกรัฐ  วรรณรัตน 

 ๑๔๒ นางกรรณิการ  พลบูรณศร ี

 ๑๔๓ นางกญัญาศิร ิ นาคสําฤทธิ ์

 ๑๔๔ นางจันทนา  โอสถกระพันธ 

 ๑๔๕ นางจําเนียร  แสนราชา 

 ๑๔๖ นางจํารูญ  จันทรลอย 

 ๑๔๗ นางจุรรีัตน  วเิศษวงษา 

 ๑๔๘ นางชลินทร  อนุตรพร 

 ๑๔๙ นางชาญรตัน  ไตรเวช 

 ๑๕๐ นางชตุิกาญจน  เพียรธรรม 

 ๑๕๑ นางณัฐชนก  เกียรติบตุร 

 ๑๕๒ นางสาวธารทิพย  ศรบีัวรอด 

 ๑๕๓ นางสาวธดิารัตน  สุดสวาสดิ ์

 ๑๕๔ นางนงลักษณ  เกตุเวชสุริยา 

 ๑๕๕ นางนวลจันทร  ฉตัรเท 

 ๑๕๖ นางบญุทิม  เจริญกิจ 

 ๑๕๗ นางปทมา  นามวงษ 

 ๑๕๘ นางเปรมปร ี อุบลไทร 

 ๑๕๙ นางพรทิพย  ศรวีิเชียร 

 ๑๖๐ นางพะเยาว  พินโน 

 ๑๖๑ นางสาวพิทยา  ตวิา 

 ๑๖๒ นางพิสมัย  พ่ึงวกิรัย 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๖๓ นางมยุรี  อรุณวงศ 

 ๑๖๔ นางมลทิรา  ทันเพ่ือน 

 ๑๖๕ นางเยาวรตัน  ธีระวงศสกุล 

 ๑๖๖ นางสาวรวีวัณฏ  พันธุภักด ี

 ๑๖๗ นางรชัน ี แสนเพ็ญ 

 ๑๖๘ นางวนดิา  พุทริ้ว 

 ๑๖๙ นางวัชร ี เอี่ยมรอด 

 ๑๗๐ นางวัฒนีย  ธุระสิทธิ ์

 ๑๗๑ นางวันเพ็ญ  กลับกลาย 

 ๑๗๒ นางวิมล  รปูวิเชตร 

 ๑๗๓ นางสาววีณา  โบวศริิกุลเดชา 

 ๑๗๔ นางสนิท  ยอดพันธ 

 ๑๗๕ นางสมคิด  แสงออมสิน 

 ๑๗๖ นางสมใจ  ทองวิเศษ 

 ๑๗๗ นางสุดาวดี  ณ  ระนอง 

 ๑๗๘ นางสุภาวรรณ  กิตติพัฒนวทิย 

 ๑๗๙ นางสาวสุรีย  มณีธร 

 ๑๘๐ นางอมรรตัน  วงศเนาวรตัน 

 ๑๘๑ นางอรษา  รักษชน 

 ๑๘๒ นางสาวอังคณา  โชคมั่งมีพิศาล 

 ๑๘๓ นางอาทิตยา  แสงมณี 

 ๑๘๔ นางอบุลรตัน  คงย่ิง 

 ๑๘๕ นางอไุรวรรณ  ทองบวัศิรไิล 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐๐  ราย) 

 ๑ นายกมล  คูณด ี

 ๒ นายกูเกียรต ิ ลงกลิกานนท 

 ๓ นายโกมาร  ถีระทนั 

 ๔ นายจตรุงค  พรหมวิจิต 

 ๕ นายจรูญ  จิตจักร 

 ๖ นายจํานงค  ทวนขนุทด 

 ๗ นายทศพล  มัฐผา 

 ๘ นายธรีวฒัน  แสงแกว 

 ๙ นายนิพนธ  บตุรเมือง 

 ๑๐ นายนิยม  นาคูณ 

 ๑๑ นายนิรนัดร  ศรนี ุ

 ๑๒ นายนวิัตน  นะท ี

 ๑๓ นายบุญพรอม  วงศษา 

 ๑๔ นายประดิษฐ  ทองหลอ 

 ๑๕ นายประดิษฐ  อินทา 

 ๑๖ นายประสาน  ปานคง 

 ๑๗ นายประสาร  เฉลิมศร ี

 ๑๘ นายปรชีา  คังฆะมะโน 

 ๑๙ นายปญญา  กองวเิศษ 

 ๒๐ นายปยะวัฒน  คํามูล 

 ๒๑ นายพงศศกัดิ ์ ชัยสิทธิ ์

 ๒๒ นายพงษพันธ  ทิพยมณี 

 ๒๓ นายพชร  โพธิก์ิ่ง 

 ๒๔ นายพรชัย  แกวเพชร 

 ๒๕ นายพันลภ  เอี่ยมสวัสดิ ์

 ๒๖ นายพิรุณ  พูลพิพัฒน 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๗ นายพีรพงศ  สมพันธ 

 ๒๘ นายไพรวัฒน  อิ่นแกว 

 ๒๙ นายไพรวัลย  คันศร 

 ๓๐ นายภสุ  แกวอรสาร 

 ๓๑ นายภาพ  ทรงงาม 

 ๓๒ นายภูริพัฒน  อุนใจ 

 ๓๓ นายภูวพงศ  ระวังชื่อ 

 ๓๔ นายมานะ  แปนออย 

 ๓๕ นายวรวิทย  สวางทุกข 

 ๓๖ นายวิเชียร  เหลืองชมพู 

 ๓๗ นายวินัย  นาคปาน 

 ๓๘ นายวิริยะ  โอษฐงาม 

 ๓๙ นายวีระพงษ  เวียงชัย 

 ๔๐ นายศราวุธ  ชนะชัย 

 ๔๑ นายศิริศักดิ์  รัศมีรณชัย 

 ๔๒ นายสมชาย  ศรีสังขงาม 

 ๔๓ นายสมศักดิ์  นวลขาว 

 ๔๔ นายสมหมาย  ชนะคา 

 ๔๕ นายสรายุทธ  สิริภูษิต 

 ๔๖ นายสิทธิชัย  เจริญกิติศัพท 

 ๔๗ นายสิทธิพงศ  บุญกลาง 

 ๔๘ นายสิทธิพันธุ  คันธฬิกา 

 ๔๙ นายสุชาติ  วงศสุภาพ 

 ๕๐ นายสุมล  ชูเชิด 

 ๕๑ นายอนุภัทร  จันตราชู 

 ๕๒ นายอรรถพร  บุญประเสริฐ 

 ๕๓ นายอํานวย  ชางวงศ 

 ๕๔ นายอุทัย  โพธิ์ปอม 

 ๕๕ นายเอกสิทธิ์  บุญยืน 

 ๕๖ นางกัลญา  ทรรศนสฤษดิ์ 

 ๕๗ นางสาวกําไลทิพย  เศรษฐวิชัย 

 ๕๘ นางขวัญจิตต  เกตุกัน 

 ๕๙ นางจริยา  หาญนิวัติกุล 

 ๖๐ นางจันทรา  สาระชาติ 

 ๖๑ นางจิรภัทร  รัตนพันธ 

 ๖๒ นางจุฑามาส  บุญโกมล 

 ๖๓ นางสาวฉัฐสิณี  หาญกิตติชัย 

 ๖๔ นางณัฐวรรณ  วงศเนียม 

 ๖๕ นางดรรชนี  เมธเศรษฐ 

 ๖๖ นางทรงพร  ออมคอม 

 ๖๗ นางสาวทิพยสุดา  โสภณพินิจ 

 ๖๘ นางน้ําเงิน  ยศสูงเนิน 

 ๖๙ นางนิภานัน  เฉลิมศรี 

 ๗๐ นางสาวนิภาพร  ไชยราช 

 ๗๑ นางสาวนิภาวรรณ  เตชา 

 ๗๒ นางบรรจง  ศิริชุมพันธ 

 ๗๓ นางสาวบุปผา  ไหมพรหม 

 ๗๔ นางสาวปุณยนุช  เจียวรัมย 

 ๗๕ นางผองใส  คงเกตุ 

 ๗๖ นางสาวพัฒนพิไล  วุฒิสาวงค 

 ๗๗ นางพัฒนา  นนทแกว 

 ๗๘ นางพิริยาภรณ  แกวศรี 
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 ๗๙ นางสาวเพ็ญพิมล  ดีสวน 

 ๘๐ นางสาวระดมจิต  เห็มเมือง 

 ๘๑ นางราตรี  ประสงคสุข 

 ๘๒ นางราตรี  อัญญโพธิ์ 

 ๘๓ นางสาวรุงนิรันดร  อรุณแสงศรี 

 ๘๔ นางฤทัยวรรณ  อุมบุญ 

 ๘๕ นางลัดดาวัลย  จันทิตย 

 ๘๖ นางวิภาวดี  สาธรราษฎร 

 ๘๗ นางศิราภรณ  กุลจิตติวิรัช 

 ๘๘ นางสมัย  บุรีเทศ 

 ๘๙ นางสิริพร  หมีทอง 

 ๙๐ นางสาวสุกัญญา  พัวพันธ 

 ๙๑ นางสุจิตรา  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๙๒ นางสาวสุจิรา  กิจเจริญ 

 ๙๓ นางสุภา  เส็งชื่น 

 ๙๔ นางสาวสุรางคศรี  วาเพชร 

 ๙๕ นางสาวอรชร  ปนเตจะ 

 ๙๖ นางสาวอรนุช  เกษสัญชัย 

 ๙๗ นางอรุณี  เสือเหลือง 

 ๙๘ นางสาวอัญชลี  ปญญากวาว 

 ๙๙ นางอุบลวรรณ  รอดนอย 

๑๐๐ นางสาวอุไรวรรณ  รุงกําจัด 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๑๐  ราย) 

 ๑ นายกวี  ล่ิมอุสันโน 

 ๒ นายกสิณ  มะรุท 

 ๓ นายกําแพง  แกวสุวรรณ 

 ๔ นายกิตติ  สระแกว 

 ๕ นายกิติศักดิ์  สิทธิประเสริฐ 

 ๖ นายเกียรติศักดิ์  รวมออม 

 ๗ นายคมกฤช  อุทะโก 

 ๘ นายชญศักดิ์  บุญเกล้ียง 

 ๙ นายชัยยุทธ  พวงสมบัติ 

 ๑๐ นายณัฐ  โยธารักษ 

 ๑๑ นายเดชทวี  โสภาศรี 

 ๑๒ นายตอลิบ  บือซา 

 ๑๓ นายธนิต  ปนทอง 

 ๑๔ นายธานี  ศรีนุม 

 ๑๕ นายธีรวัตน  นพประพันธ 

 ๑๖ นายนพดล  ภูมาลัย 

 ๑๗ นายนพพรรค  มีนา 

 ๑๘ สิบโท  นิพล  สีลาเนียม 

 ๑๙ นายนิยม  ยะหัวดง 

 ๒๐ นายนิอัสกันดาร  ระเดนอาหมัด 

 ๒๑ นายบรรดิษฐ  นอยทรง 

 ๒๒ นายประวัติ  ทุนทอง 

 ๒๓ นายเปรมชัย  เชื้อแกว 

 ๒๔ นายพรชัย  เครื่องกลาง 

 ๒๕ นายพิชัย  ลองคํา 

 ๒๖ นายพิสิษฐ  อัจฉฤกษ 

 ๒๗ นายไพศาล  สอนรอด 

 ๒๘ นายภิภพ  สิทธิยาสกุล 
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 ๒๙ นายมติชัย  สีดาพาลี 

 ๓๐ นายมะโน  หะยะมิน 

 ๓๑ นายมานะ  อ่ําจุย 

 ๓๒ นายเรวุฒิ  บุญจวง 

 ๓๓ นายวรงคธรรม  เยาวพันธุ 

 ๓๔ นายวิเชียร  สุดสม 

 ๓๕ นายวิมล  รัตนา 

 ๓๖ นายแวซูรัยมัน  เต็ง 

 ๓๗ นายศราวุธ  โอวาทสุวรรณ 

 ๓๘ นายศุภสิทธิ์  ศิลปสิทธิ์ 

 ๓๙ นายสมเกียรติ  เขียวชุม 

 ๔๐ นายสมคิด  รัตนมณี 

 ๔๑ นายสมคิด  หมื่นภักดี 

 ๔๒ นายสมชาย  คงประเสริฐ 

 ๔๓ นายสมชาย  จอมมะเริง 

 ๔๔ นายสมบัติ  ขันใจ 

 ๔๕ นายสมพงษ  บัวแกว 

 ๔๖ นายสมพร  แสนธิราช 

 ๔๗ นายสวัลย  ขาวทอง 

 ๔๘ นายสิทธิเดช  ละมุล 

 ๔๙ นายสุดใจ  ชายกวด 

 ๕๐ นายสุทธิพงศ  ทองบุญ 

 ๕๑ นายสุทธิพันธ  การบรรจง 

 ๕๒ นายสุทิน  เพ็ชรรัตน 

 ๕๓ นายสุพรรณ  อุดมมา 

 ๕๔ นายสุรเชษฐ  วันวงษ 

 ๕๕ นายสุไหมิง  บือราเฮง 

 ๕๖ นายหะสัน  กือมะ 

 ๕๗ นายอนุชา  จูวัตร 

 ๕๘ นายอนุสิทธิ์  ตูเละ 

 ๕๙ นายอภิรัตน  หะมะ 

 ๖๐ นายอภิสิทธิ์  ลือพักตร 

 ๖๑ นายอรุณ  พุฒตาลดง 

 ๖๒ นายอาทิตย  แดงคง 

 ๖๓ นายอําราญ  ดือราแม 

 ๖๔ นายอุดม  เดชธรรมรงค 

 ๖๕ นายอุทัย  หนูวุน 

 ๖๖ นางกนกวรรณ  พรหมตัน 

 ๖๗ นางกอบพร  หอยชูด 

 ๖๘ นางกัญญาณัฐ  รอดรังษี 

 ๖๙ นางสาวกันตินันท พูลสวัสดิ์ 

 ๗๐ นางสาวกิติมา  กสิกรเจริญลาภ 

 ๗๑ นางสาวกุลทรัพย  ชีพัฒน 

 ๗๒ นางเกวลี  พิมพดี 

 ๗๓ นางเกษนุช  อัศวภัทรากร 

 ๗๔ นางสาวขนิษฐา  พลบูรณ 

 ๗๕ นางขวัญชนก  วิเศษมงคลชัย 

 ๗๖ นางสาวคมดาว  ปานชัย 

 ๗๗ นางจันทรจิรา  นวลนิ่ม 

 ๗๘ นางจันทรฉาย  บุญมา 

 ๗๙ นางสาวจันทรติรา  ดําแกว 

 ๘๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  จิตรเอื้อ 
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 ๘๑ นางจันทิมา  พรหมบตุร 

 ๘๒ นางสาวจารดุา  ขุนสินทร 

 ๘๓ นางจิตตาภัทร  คําหลา 

 ๘๔ นางจิราภรณ  กาญจนเกต ุ

 ๘๕ นางจีรพร  ยศอาลัย 

 ๘๖ นางจุฑารตัน  ธนาโสภณพาณิชย 

 ๘๗ นางจุฑารตัน  ลอมแพน 

 ๘๘ นางจุรรีัชน  พรมเพ็ญ 

 ๘๙ นางฉันทณี  เวชอุทัย 

 ๙๐ นางชนิตา  เพ่ิมพูล 

 ๙๑ นางชรินรตัน  ตีทอง 

 ๙๒ นางสาวชลาลัย  มัณฑปาน 

 ๙๓ นางชษิตา  บรรจงเลิศ 

 ๙๔ นางสาวฐานิยา  อะยัน 

 ๙๕ นางสาวฐติิมา  เจียมสวัสดิ ์

 ๙๖ นางณภัทร  อรรถสมบรูณ 

 ๙๗ นางสาวณรรธิชา  ปทถาพงษ 

 ๙๘ นางณัฐฐาภรณ  เพชรทองขาว 

 ๙๙ นางสาวณัฐสรวง  เพชรทอง 

 ๑๐๐ นางทักษิณา  อุประ 

 ๑๐๑ นางทัศนีย  เชาววเิศษ 

 ๑๐๒ นางสาวธนภรณ  อนิทรคง 

 ๑๐๓ นางธัญญรัศม  เหลาสายเชือ้ 

 ๑๐๔ นางสาวธติิรตัน  บุญเต็ม 

 ๑๐๕ นางสาวนงนุช  มีมา 

 ๑๐๖ นางสาวนพคุณ  นิยมคุณ 

 ๑๐๗ นางนพวรรณ  แกวมณี 

 ๑๐๘ นางสาวนภัสนันท  โพธิ์ไพจิตร 

 ๑๐๙ นางสาวนฤมล  ผดุงทรง 

 ๑๑๐ นางนฤมล  อปุสัย 

 ๑๑๑ นางสาวนวนติ  เนียมมาลัย 

 ๑๑๒ นางสาวนนัรนิทร  แกวลาย 

 ๑๑๓ นางสาวนติยา  ตัง้ศุภธวัช 

 ๑๑๔ นางสาวนิพัทธา  ดอนละไพร 

 ๑๑๕ นางนิรัชนี  เหมอืนทอง 

 ๑๑๖ นางนิสสัย  จงอุตสาห 

 ๑๑๗ นางนุจรินทร  แสนเมอืง 

 ๑๑๘ นางสาวบรรเจิด  ปฏิพันธ 

 ๑๑๙ สิบตํารวจตรหีญิง  บานเย็น   

  เหลาปาเปา 

 ๑๒๐ นางบญุกวาง  ไทยสา 

 ๑๒๑ นางบศุรา  สารพิมพา 

 ๑๒๒ นางสาวเบญจรตัน  วันทองสุข 

 ๑๒๓ นางประทุมทิพย  โกฎิศร ี

 ๑๒๔ นางสาวประพัตสร  ชาด ี

 ๑๒๕ นางสาวประภัสสรณ  วิริยาภรณ 

 ๑๒๖ นางสาวประภาพร  สาขามลุะ 

 ๑๒๗ นางสาวปาณิดล  นิยมคา 

 ๑๒๘ นางสาวปาตีเมาะ  คาเรง็ 

 ๑๒๙ นางสาวปยรกัษ  รัศม ี

 ๑๓๐ นางสาวปยะนุช  ทองกลม 

 ๑๓๑ นางสาวผุสดี  ศรีขวัญ 
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 ๑๓๒ นางพนาวัลย  แกวลอย 

 ๑๓๓ นางพนติพร  ปะมาคะเต 

 ๑๓๔ นางพรเพ็ญ  จีนย่ี 

 ๑๓๕ นางสาวพรเพ็ญ  สุวัฒนกุล 

 ๑๓๖ นางพวงผกา  คนัศร 

 ๑๓๗ นางพวงเพชร  รตันบุร ี

 ๑๓๘ นางสาวพัชรี  อนิลอย 

 ๑๓๙ นางพิชญาณัฏฐ  ไขโพธิ ์

 ๑๔๐ นางพิศมัย  มีพฤกษ 

 ๑๔๑ นางสาวภัทรพร  สาเทศ 

 ๑๔๒ นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย 

 ๑๔๓ นางมัลลิกา  พงศธรกุลพานชิ 

 ๑๔๔ นางมารนีา  เปาะเสาะ 

 ๑๔๕ นางมาลัย  สมหมาย 

 ๑๔๖ นางเมที  ไชยสี 

 ๑๔๗ นางยุพา  ตัง้ตนตระกูล 

 ๑๔๘ นางยุพิน  สมบูรณ 

 ๑๔๙ นางเย็นฤดี  สิทธพทอง 

 ๑๕๐ นางสาวรกัชนก  จันทรชุม 

 ๑๕๑ นางรชัน ี มณีวัฒน 

 ๑๕๒ นางราตรี  ใจสะอาด 

 ๑๕๓ นางรุงทิพย  ยินด ี

 ๑๕๔ นางสาวลักขณา  พรหมเศรณี 

 ๑๕๕ นางสาวลัดดาภร  แตโหงว 

 ๑๕๖ นางลัดดาวัลย  โตสิงห 

 ๑๕๗ นางวงศวรรณรักษ  กุยทวีจร 

 ๑๕๘ นางสาววชิรา  เพชรโช 

 ๑๕๙ นางสาววชิราภรณ  พิเนตร 

 ๑๖๐ นางวนดิา  วรรณชาต ิ

 ๑๖๑ นางวราภรณ  เคนพิทักษ 

 ๑๖๒ นางวราภรณ  งามวงศ 

 ๑๖๓ นางสาววราภรณ  เฮงไล 

 ๑๖๔ นางสาววราวรรณ  เอี่ยมสอาด 

 ๑๖๕ นางสาววนัดี  แสนประสิทธิ ์

 ๑๖๖ นางวาฑู  ศรนารายณ 

 ๑๖๗ นางสาววาสนา  มั่นทับ 

 ๑๖๘ นางวินา  ปุย 

 ๑๖๙ นางวิลาวรรณ  ศรีเคนขนัธ 

 ๑๗๐ นางวิไลวรรณ  เกื้อกอบุญ 

 ๑๗๑ นางสาววไิลวรรณ  บญุไชโย 

 ๑๗๒ นางวีณา  อดตีรมัย 

 ๑๗๓ นางวีรภรณ  นิลโขง 

 ๑๗๔ นางวีระ  สมศิร ิ

 ๑๗๕ นางสาวศรีพุธ  ปญนะ 

 ๑๗๖ นางศรลีา  อินสุยะ 

 ๑๗๗ นางศริิพร  อุณหเสร ี

 ๑๗๘ นางสาวศวิพร  แสนสุทธวิจิตร 

 ๑๗๙ นางสาวสมบูรณ  วตัรคลาย 

 ๑๘๐ นางสาวอรุณ  แกวขาว 

 ๑๘๑ นางสํารวย  แสงอุน 

 ๑๘๒ นางสิรนิณา  ยองซี ้

 ๑๘๓ นางสาวสีฟา  แซล้ิม 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๔) 
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 ๑๘๔ นางสุชญา  พันธุเดช 

 ๑๘๕ นางสาวสุณีย  พุมทอง 

 ๑๘๖ นางสาวสุนทรี  บุญคุม 

 ๑๘๗ นางสาวสุนนัทา  แขมคํา 

 ๑๘๘ นางสาวสุบนิ  แกวเต็ม 

 ๑๘๙ นางสาวสุภาพร  ทันจันทร 

 ๑๙๐ นางสุมติรา  ตรนีนท 

 ๑๙๑ นางสาวสุรศัณา  มาตุรงค 

 ๑๙๒ นางสุรางค  ศกัดิป์ระยูรพงศ 

 ๑๙๓ นางสุรชิา  กําแนน 

 ๑๙๔ นางเสาวณี  ยอดพรหม 

 ๑๙๕ นางสาวแสงทอง  นามปง 

 ๑๙๖ นางหนึ่งฤทัย  กองนํา 

 ๑๙๗ นางอดิศา  งามเจริญกุล 

 ๑๙๘ นางอรวรรณ  เครือสูงเนนิ 

 ๑๙๙ นางอรัญญา  ทรงบัณฑิต 

 ๒๐๐ นางสาวอริสา  ฉายรัศม ี

 ๒๐๑ นางอาธดิา  รักวงษ 

 ๒๐๒ นางสาวอภัสสิร ิ สาระโกเศศ 

 ๒๐๓ นางอารีน ี มะทา 

 ๒๐๔ นางสาวอําพร  เนต ิ

 ๒๐๕ นางสาวอนิสชา  พิทักษฉนวน 

 ๒๐๖ นางอดุมพร  จวนมาศ 

 ๒๐๗ นางอธุารา  เถาเล็ก 

 ๒๐๘ นางอไุร  กุยเพชร 

 ๒๐๙ นางสาวอุษา  จุลวรรณ 

 ๒๑๐ นางสาวอุษากร  ขําวิไล 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๙  ราย) 

 ๑ นายฐติิพงษ  วรสวัสดิ ์

 ๒ วาที่รอยตร ี พงศพัฒน  ชาญประเสรฐิ 

 ๓ นายศุภชัย  สุภาไชยกิจ 

 ๔ นายสุรินทร  คิมสนิท 

 ๕ นายอภิชาติ  เสริมพงศ 

 ๖ นางสาวกรองกาญจน  อายุยืน 

 ๗ นางกาญจนา  สุขโชต ิ

 ๘ นางกาํไลทิพย  ออนละออ 

 ๙ นางสาวกติตมิา  แซจ้ิว 

 ๑๐ นางสาวขนิษฐา  ประทมุโพธิ ์

 ๑๑ นางขวญัเรือน  เตชะสาย 

 ๑๒ นางจารุณีย  รักษาภักดี  วรรณทาป 

 ๑๓ นางสาวชนกนาถ  นอยคําภา 

 ๑๔ นางสาวชไมพร  ชายศิลป 

 ๑๕ นางสาวชอุม  สอนประสม 

 ๑๖ นางชาลิสา  ภาระเวช 

 ๑๗ นางซันญี  มาตยสรอย 

 ๑๘ นางสาวฐิชยา  จุมป ู

 ๑๙ นางสาวฐติิรตัน  ไชยรตัน 

 ๒๐ นางดารารตัน  แกวโพธิ ์

 ๒๑ นางสาวดาวรุง  ดมุครบุร ี

 ๒๒ นางตระกูล  กุนสง 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๓ นางสาวทับทิม  แสนมา 

 ๒๔ นางนพจินดา  กุลวงษ 

 ๒๕ นางสาวนารีรัตน  บัลลังก 

 ๒๖ นางน้ําฝน  ตุมปุก 

 ๒๗ นางบัวจันทร  วงศสวย 

 ๒๘ นางสาวประภาภรณ  จินดา 

 ๒๙ นางพรทิพย  ปนแกวน 

 ๓๐ นางพัฒรา  บุญรอด 

 ๓๑ นางสาวไพรวรรณ  ขันธเวช 

 ๓๒ นางสาวมณฑกาฬ  ลีมา 

 ๓๓ นางมณฑา  จอมศรี 

 ๓๔ นางมธุรดา  ภักดี 

 ๓๕ นางเยาวลักษณ  เกิดพันธ 

 ๓๖ นางสาวลักคณา  กลาจอหอ 

 ๓๗ นางวชิรญาณ  จาดมี 

 ๓๘ นางสาววรรณเพ็ญ  ดวงวิชัย 

 ๓๙ นางศิวภร  ศรีประเสริฐ 

 ๔๐ นางสยูรณ  เนียนแนบ 

 ๔๑ นางสาวสายหยุด  โตสุข 

 ๔๒ นางสาวสารภี  ไชยวิเศษ 

 ๔๓ นางสุจิตรา  โบราณประสิทธิ์ 

 ๔๔ นางสุนิศา  ชัยรัตน 

 ๔๕ นางสาวสุพัตรา  อาจรักษา 

 ๔๖ นางเสาวลักษณ  โกศลจิตร 

 ๔๗ นางสาวอรวรรณ  เปาอินทร 

 ๔๘ นางสาวอัญชลี  วัฒนากลาง 

 ๔๙ นางสาวอุษากร  สุขปน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายณัฐพัชร  กันเหตุพงศภานุ  ๒ นางสาวสุรดา  จึงแยมปน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นางภิรมยญา  กลางประพันธ 

 ๒ นางสาวศิริพรรณ  หนุมาน 

 ๓ นางศุภลักษณ  ทะนารี 

 ๔ นางเสาวรส  เสถียรเขตต 

กรมสงเสริมสหกรณ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๑  ราย) 

 ๑ นายกันดิศ  แกวมณีฉาย 

 ๒ นายขจรศักดิ์  เดชะผล 

 ๓ นายจิรายุ  สุคนธรัตน 

 ๔ นายเจษฎา  จันทโชติ 

 ๕ นายชาญยุทธ  ศยามล 

 ๖ นายชาลี  ฉ่ําแชม 

 ๗ นายทรงสรรค  อุนะพํานัก 

 ๘ นายทวิช  โพธิ์ทอง 

 ๙ นายธนกฤต  ถนอมนามกฤตยา 

 ๑๐ นายธราธร  ขันเทศ 

 ๑๑ นายนุกูล  สุดยินดี 

 ๑๒ นายบัญชา  ตาสําโรง 


