
 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๗ นางยุพิน  ผดุงฤกษ 

 ๓๘ นางรุงทอง  นิ่มประเสริฐ 

 ๓๙ นางรุงทิวา  ปลองใหม 

 ๔๐ นางสาววราลักษณ  บุญมีมาก 

 ๔๑ นางวัชรียา  ศรีหิน 

 ๔๒ นางวัลภา  เดชากิจไพศาล 

 ๔๓ นางสาววิมล  กลางประพันธ 

 ๔๔ นางสาวสมถวิล  ตัณพิสุทธิ์ 

 ๔๕ นางสีสุดา  พลอยประดับ 

 ๔๖ นางสุจิตรา  พิทยานรเศรษฐ 

 ๔๗ นางสุพิศ  แสงลา 

 ๔๘ นางสุมนา  ฉัตราภิรัตน 

 ๔๙ นางสาวอังกาบ  พรชัยสิทธิ์ 

 ๕๐ นางอุไร  นารถสิทธิ์ 

 ๕๑ นางสาวอุไรรัตน  ปทุมวัชรมาตร 

สํานักงานกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

 ๑ นางคําใบ  มากมูลผล 

 ๒ นางพรสม  เปาปราโมทย 

 ๓ นางสาวพัชรา  อุบลสวัสดิ์ 

 ๔ นางสาวศรินรัตน  ผาติชัยพัฒน 

 ๕ นางสมบัติ  ขจรสายวงษ 

 ๖ นางสุชานันท  ไชยนันทน 

 ๗ นางสาวสุเพ็ญ  แทนวิทยานนท 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  และผูสูงอายุ 

๑  นางภัทรา  อารีย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ๑ พันจาอากาศเอก  จรัสพร  พูลเกิด 

 ๒ นายจิตติพร  นาคพันธ 

 ๓ นายฉัตรชัย  แกววัฒนะ 

 ๔ นายทนงศักดิ์  นางสีคุณ 

 ๕ นายธีรพล  พันธุอุโมงค 

 ๖ นายบรรเจิด  อองสกุล 

 ๗ พันจาเอก  ประเสริฐ  มาลัย 

 ๘ นายปรีชา  เรืองคุม 

 ๙ เรืออากาศเอก  ลักษณ  รุงแกร 

 ๑๐ นายศิริพงษ  บุบผาตระกูล 

 ๑๑ นายศุภรัตน  รัตนาคม 

 ๑๒ นายสายชล  มีบํารุง 

 ๑๓ นายอําไพ  ประเสริฐสังข 

 ๑๔ นางกมลรัตน  โตสวน 

 ๑๕ นางกาญจนา  จันทรงาม 

 ๑๖ นางจิตติมา  พุกอิ่ม 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๗ นางจุไรรัตน  อุตสาหกุล 

 ๑๘ นางสาวฉวีวรรณ  อินทรนาเหลา 

 ๑๙ นางถวัลยรัตน  ธีธารัตนกุล 

 ๒๐ นางนารี  ตรงคง 

 ๒๑ นางบุญณิสา  บุญผล 

 ๒๒ นางเพ็ญพิมล  นิพนธสกุลดี 

 ๒๓ นางสาวไพรวัลย  ปชชามาตร 

 ๒๔ นางสาวราศรี  รุงมณี 

 ๒๕ นางสาวละอองแข  วงศภูธร 

 ๒๖ นางศิริโสภา  สุภาดี 

 ๒๗ นางสินีนาถ  โขวิฑูรกิจ 

 ๒๘ นางสาวอตินุช  ธิวงศ 

 ๒๙ นางอังคณา  บุญสาม 

 ๓๐ นางอังสนา  เพชรผอง 

 ๓๑ นางอัญชลี  พฤทธิพงศกุล 

กรมชลประทาน 

 ๑ นายกชพันธุ  ปรางอําพร 

 ๒ นายกตัญู  ใจชื้น 

 ๓ นายกระแสร  ฤกษดําเนินกิจ 

 ๔ นายกฤชชัย  โชติมูล 

 ๕ นายกฤชปภพ  ชุมชวย 

 ๖ นายกิตติพงศ  โรจนวิรัตน 

 ๗ นายกิตติพันธ  พีรธนธรณ 

 ๘ นายเกริกกรุง  สุภัควนิช 

 ๙ นายเกรียงไกร  ภาคพิเศษ 

 ๑๐ นายเกียรติศักดิ์  หนูแกว 

 ๑๑ นายจักรกฤษณ  เปาวิมาน 

 ๑๒ นายจักรกฤษณ  วิมลสิทธิ์ 

 ๑๓ นายจิรัฐิศักดิ์  วงษทองคํา 

 ๑๔ นายจุมพล  เสนชู 

 ๑๕ นายเจนศักดิ์  ลิมปติ 

 ๑๖ นายเจษฎา  บุญสุยา 

 ๑๗ นายชวลิต  ธรรมรัตนะศิริ 

 ๑๘ นายชัชวาลย  ขาวผอง 

 ๑๙ นายชัยรัตน  ชัยสวัสดิ์ 

 ๒๐ นายชัยฤกษ  ชัยสวัสดิ์ 

 ๒๑ นายชานนท  นนทะวงษ 

 ๒๒ นายชํานาญ  มีสมมนต 

 ๒๓ นายณภัทร  โชตะมังสะ 

 ๒๔ นายณรงคศักดิ์  ปณฑดิษฐ 

 ๒๕ นายดุลวุฒิ  มิควาฬ 

 ๒๖ นายถิรยุต  ศรีสุเทพ 

 ๒๗ นายทวนชัย  เล้ียงสุข 

 ๒๘ นายทวีป  เกิดทอง 

 ๒๙ นายทวีศักดิ์  จันทรประเสริฐ 

 ๓๐ นายทวีสิทธิ์  ศิริเมฆา 

 ๓๑ นายทองลวน  เผาวิจารณ 

 ๓๒ นายเทิดพงศ  ไทยอุดม 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๓ นายธนา  สุวัฑฒน 

 ๓๔ นายธวัชชัย  บุนนาค 

 ๓๕ นายธวัชชัย  สิงหทอง 

 ๓๖ นายนรินทร  แขวงกรุง 

 ๓๗ นายนริศ  วงษเวช 

 ๓๘ นายนฤพนธ  คลายมณี 

 ๓๙ นายน้ํามนต  งามปญญา 

 ๔๐ นายนิธิ  วรมงคล 

 ๔๑ นายบรรเจิด  สิทธิจู 

 ๔๒ นายบรรพต  พลเสน 

 ๔๓ นายบรรพต  สุธรรมพันธุ 

 ๔๔ นายบรรยงค  เหลางาม 

 ๔๕ นายบัญชา  บรรดาพิมพ 

 ๔๖ นายบุญลือ  คงชอบ 

 ๔๗ นายบุณยฤทธิ์  หนอทองแดง 

 ๔๘ นายประครอง  สายสิทธิ 

 ๔๙ นายประจักษ  อั้นจุกฉุน 

 ๕๐ นายประชา  เกษลี 

 ๕๑ นายประธาน  จันทนจินดา 

 ๕๒ นายประพันธ  จันทรักษ 

 ๕๓ นายประพิศ  จันทรมา 

 ๕๔ นายประยุทธ  ดิษนิล 

 ๕๕ นายประละมา  ลีวาป 

 ๕๖ นายประเสริฐ  วาดโคกสูง 

 ๕๗ นายปริญญา  เวชอนุรักษ 

 ๕๘ นายปรีดา  เกื้อกูล 

 ๕๙ นายปาโมกข  ปงเมือง 

 ๖๐ นายพงศกร  สังขวดี 

 ๖๑ นายพร  วินโกมินทร 

 ๖๒ นายพรชัย  ภูพรอมพันธุ 

 ๖๓ นายพรเทพ  บุณยะผลึก 

 ๖๔ นายพสุธร  มินพิมาย 

 ๖๕ นายพิทักษ  ยุวานนท 

 ๖๖ นายพิศิษฐ  ผลิสินเอี่ยม 

 ๖๗ นายพิสิษฐ  พันธสน 

 ๖๘ นายพีระศักดิ์  ชูอินทร 

 ๖๙ นายไพฑูรย  ไชยภูมิสกุล 

 ๗๐ นายไพฑูรย  สุขตาย 

 ๗๑ นายไพรจิตร  ไพรภิมุข 

 ๗๒ นายไพโรจน  นอยเอียด 

 ๗๓ นายมนัส  วีระวัฒนพงศ 

 ๗๔ นายมาโนช  คําบาง 

 ๗๕ นายยุทธนา  กองถวิล 

 ๗๖ นายยุทธนา  รัตนุศักดิ์ 

 ๗๗ นายรชต  วสุชาสิริ 

 ๗๘ นายรณฤทธิ์  อมาตยคง 

 ๗๙ นายระวิ  สุวรรณรัตน 

 ๘๐ นายเรวัตร  ปุรินัย 

 ๘๑ นายเรืองโชค  ชัยดํารงคกุล 

 ๘๒ นายฤาชัย  สกีแพทย 

 ๘๓ นายวงศกร  เกษสาคร 

 ๘๔ นายวรวัฒน  ชาวไร 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๕ นายวสันต  วชิรธรรมโรจน 

 ๘๖ นายวัชระ  ดางาม 

 ๘๗ นายวิชัย  ไตรสุรัตน 

 ๘๘ นายวิชัย  รักเสนาะ 

 ๘๙ นายวิชิต  จําปาทอง 

 ๙๐ นายวิเชียร  อบมะลี 

 ๙๑ นายวิเชียร  โอสถาเลิศ 

 ๙๒ นายวิทยา  ทรัพยคงทน 

 ๙๓ นายวินัย  มูสิกะเจริญ 

 ๙๔ นายวิโรจน  ผลไกรเพชร 

 ๙๕ นายวิวัฒน  มณีอินทร 

 ๙๖ นายวีระ  เพ็งทอง 

 ๙๗ นายศักดิ์มงคล  มิ่งเมือง 

 ๙๘ นายศิริชัย  กําประสิทธิ์ 

 ๙๙ นายศิริวัฒน  จึงตระกูล 

 ๑๐๐ นายศุภกิจ  วงศแกว 

 ๑๐๑ นายศุภวรรณ  กิจสุดแสง 

 ๑๐๒ นายสงศักดิ์  ทรงสุรวิทย 

 ๑๐๓ นายสถิต  โพธิ์ดี 

 ๑๐๔ นายสถิต  อุนใจ 

 ๑๐๕ นายสนอง  ขันตีสาย 

 ๑๐๖ นายสมเกียรติ  แจมจันทร 

 ๑๐๗ นายสมเกียรติ  นามเสนา 

 ๑๐๘ นายสมเกียรติ  อภิพัฒนวิศว 

 ๑๐๙ นายสมคิด  วิชัยกุล 

 ๑๑๐ นายสมนึก  ดอกดวง 

 ๑๑๑ นายสมพงษ  จันทรอมรพร 

 ๑๑๒ นายสมยศ  แสงมณี 

 ๑๑๓ นายสมหมาย  ดอกบัว 

 ๑๑๔ นายสฤษดิ์  ถัดภูเขียว 

 ๑๑๕ นายสังคม  พรหมอิสาณ 

 ๑๑๖ นายสัมพันธ  เจริญพันธุ 

 ๑๑๗ นายสาธิต  นรินทร 

 ๑๑๘ นายสายัณห  สังขทอง 

 ๑๑๙ นายสิทธิชัย  มานะเจริญสุข 

 ๑๒๐ นายสิรวิชญ  กออิฐ 

 ๑๒๑ นายสุธัญญ  ฤทธิขาบ 

 ๑๒๒ นายสุรชัย  คําใส 

 ๑๒๓ นายสุรชัย  ศรีเสมอ 

 ๑๒๔ นายสุรพล  เขมนนามัด 

 ๑๒๕ นายสุรพล  ตามควร 

 ๑๒๖ นายสุรพล  แสงคําพันธุ 

 ๑๒๗ นายสุรศักดิ์  จันทรมณี 

 ๑๒๘ นายสุรศักดิ์  รังรองธานินทร 

 ๑๒๙ นายเสรี  เซงลาย 

 ๑๓๐ นายโสรัจจ  พราหมณโชติ 

 ๑๓๑ นายองคการ  ขันธแกว 

 ๑๓๒ นายอนุชาติ  ศรีทองแท 

 ๑๓๓ นายอนุสรณ  ตันติวุฒิ 

 ๑๓๔ นายอนุสรณ  เย็นสกุล 

 ๑๓๕ นายอโนทัย  จันทรพูล 

 ๑๓๖ นายอรัญ  เถื่อนรัศมี 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๓๗ นายอาคม  กุลมะโฮง 

 ๑๓๘ นายอาทร  สุทธิกาญจน 

 ๑๓๙ นายอานนท  บริบูรณ 

 ๑๔๐ นายอํานาจ  ชูวงษ 

 ๑๔๑ นายอํานาจ  ถี่ถวน 

 ๑๔๒ นายอุดมเกียรติ  เกิดสม 

 ๑๔๓ นางกรองแกว  ธนทวี 

 ๑๔๔ นางกัญญา  มาลัยสอน 

 ๑๔๕ นางกัญญา  อินทรเกล้ียง 

 ๑๔๖ นางกัณฐิกา  ดิลกรัตนากิจ 

 ๑๔๗ นางจิตรา  ทาศิริ 

 ๑๔๘ นางจุฬนี  เชาวนปรีชา 

 ๑๔๙ นางชลปรีญา  กรานพิกุล 

 ๑๕๐ นางสาวธิราวัลย  มูลมิ่ง 

 ๑๕๑ นางนงนุช  ดีอวม 

 ๑๕๒ นางนฤมล  คืนคง 

 ๑๕๓ นางนฤมล  ทะรักษา 

 ๑๕๔ นางโนรีมัน  แวเด็ง 

 ๑๕๕ นางบังอร  โคตรคันทา 

 ๑๕๖ นางเบญจวรรณ  วิโรจนยะกูล 

 ๑๕๗ นางปราณี  ธรรมกุล 

 ๑๕๘ นางปนไพร  อัมพร 

 ๑๕๙ นางสาวพรทิพย  ศรีสมญา 

 ๑๖๐ นางพรรณี  ธรรมรัตน 

 ๑๖๑ นางภัทราภรณ  เมฆพฤกษาวงศ 

 ๑๖๒ นางมณีนุช  จันทนจินดา 

 ๑๖๓ นางยุคลทร  จ่ันเผือก 

 ๑๖๔ นางลําจวน  ชมประดิษฐ 

 ๑๖๕ นางสาววนิดา  พงษนาค 

 ๑๖๖ นางวลัยพร  เตชัย 

 ๑๖๗ นางวารี  สังขทอง 

 ๑๖๘ นางสนธยา  เวชกะ 

 ๑๖๙ นางสนอง  บัวใหญรักษา 

 ๑๗๐ นางสมหวัง  ขันละ 

 ๑๗๑ นางสรสิรัตน  สิงหวัฒนศิริ 

 ๑๗๒ นางสุพรรณี  อาษา 

 ๑๗๓ นางแหวนเพชร  อมาตยคง 

 ๑๗๔ นางสาวอนันตา  วิไลลักษณ 

 ๑๗๕ นางอภินทรพร  ชินาวงษ 

 ๑๗๖ นางอรุณี  นิยมทัศน 

 ๑๗๗ นางอัมพร  ศรีสมานุวัตร 

 ๑๗๘ นางอาภรณ  ฤทธิไกร 

 ๑๗๙ นางอารีรัตน  เวศพันธ 

 ๑๘๐ นางเอื้อมเดือน  พานเสือ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 ๑ นายชลธี  ทองย่ิง 

 ๒ นายพรเทพ  รักษศรีสุข 

 ๓ นายพุทธชัย  ทองเหลือง 

 ๔ นายวิษณุ  ชินะกุล 

 ๕ นายสุเมธ  พุทธิพรไพศาล 

 ๖ นายบรรจง  โอภาสนิพัทธ 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗ นายสุนันท  เพชรหอม 

 ๘ นายเสริม  อุดมพรวิเศษ 

 ๙ นางสาวกนกอร  สัมพันธ 

 ๑๐ นางสาวกฤติยา  พงษประวัติ 

 ๑๑ นางสาวกัลยาณี  แซตั้ง 

 ๑๒ นางสาวเจตนา  พวงทอง 

 ๑๓ นางจันทรฉาย  มะทะ 

 ๑๔ นางสาวธนศร  ลักษณอํานวยพร 

 ๑๕ นางสาวธีรยา  เหลาบุศณอนันต 

 ๑๖ นางสาวเนตรภัทร  รัชนีกร 

 ๑๗ นางสาวนิภา  แจงทนงค 

 ๑๘ นางนิรชา  หลาวทอง 

 ๑๙ นางนงลักษณ  รัตนวิเศษศรี 

 ๒๐ นางบัวผัน  พันทวี 

 ๒๑ นางปนัดดา  ทองเหลือง 

 ๒๒ นางสาวพัชรินทร  โนนจุย 

 ๒๓ นางพิมพา  อนันตกีรติการ 

 ๒๔ นางมะลิวรรณ  ลครวงศ 

 ๒๕ นางสาววิภาวัลย  พรมลาย 

 ๒๖ นางศิรินงค  ขันเชื้อ 

 ๒๗ นางโสภิดา  แกวสุฟอง 

 ๒๘ นางสมหมาย  ทองคําหยู 

 ๒๙ นางสุดา  ซุนหวน 

 ๓๐ นางสาวสุมาลี  โพธิ์ยอย 

 ๓๑ นางสุรีย  โคตะนนท 

 ๓๒ นางอาภัสร  ฝกฝน 

กรมประมง 

 ๑ นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ 

 ๒ นายชวลิต  แจมหลา 

 ๓ นายชวลิต  ไชยพงษ 

 ๔ นายเชียนชัย  เรืองเพชร 

 ๕ นายถาวร  แหยมสรอยทอง 

 ๖ นายทรงจํา  เครื่องสาย 

 ๗ นายธนวัฒน  แกวนิวงค 

 ๘ นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก 

 ๙ นายธีระ  ส่ีพร 

 ๑๐ นายนะฑี  ใจชอบ 

 ๑๑ นายนันทชัยพรรษ  ผลมั่ง 

 ๑๒ นายนิกร  นาคทน 

 ๑๓ นายประสิทธิ์  คงพรปรารถนา 

 ๑๔ จาเอก  พรศักดิ์  เพชโรภาส 

 ๑๕ นายเพชรรัตน  วงษจันฬา 

 ๑๖ นายไพรวัลย  ปญญา 

 ๑๗ จาเอก  ไพศาล  เงินชาง 

 ๑๘ นายภานุศักดิ์  อภิชญาสกุล 

 ๑๙ นายวสวัตติ์  เจริญสิน 

 ๒๐ นายวีระ  วัชรกรโยธิน 

 ๒๑ นายศุภธัช  ดําคํา 

 ๒๒ นายสนั่น  ปานบานแพว 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๓ นายสมเจตน  รัตนชู 

 ๒๔ นาวาตรี  สรรเสริญ  เสรีรักษ 

 ๒๕ นายสหัส  ปาณะศรี 

 ๒๖ นายสุรชาต  ฉวีภักดิ์ 

 ๒๗ นายสุระวุฒิ  เผือกผอง 

 ๒๘ นายอนุชา  ขันธสุวรรณ 

 ๒๙ นายอนุชา  สงจิตตสวัสดิ์ 

 ๓๐ นายอรุณชัย  พุทธเจริญ 

 ๓๑ นายอัครชัย  มีมงคล 

 ๓๒ นางสาวกัญลักษณ  สรางสุขดี 

 ๓๓ นางนฤมล  พิริยพล 

 ๓๔ นางปยะจินต  ทามนตรี 

 ๓๕ นางพิศมัย  สมสืบ 

 ๓๖ นางพิสมัย  พงษไทย 

 ๓๗ นางเพราลัย  นุชหมอน 

 ๓๘ นางภัทธิรา  เลิศวิทยาประสิทธิ 

 ๓๙ นางสาวรัตนา  ใจเย็น 

 ๔๐ นางสาววรรณวิมล  ทวีวิกยการ 

 ๔๑ นางศิริเพ็ญ  ศรีชมภู 

 ๔๒ นางสาวศุภลักษณ  เรือนคํา 

 ๔๓ นางสพโชค  หนอสีดา 

 ๔๔ นางสาวสุรางค  ทิพยโยธิน 

 ๔๕ นางอารีวัลย  คลอยวงษ 

 ๔๖ นางอาอิฉะ  แดงละอุน 

 ๔๗ นางอุษณีย  เอกปณิธานพงศ 

กรมปศุสัตว 

 ๑ นายกมล  ฉวีวรรณ 

 ๒ นายกรกฎ  สุคนธ 

 ๓ นายการุณย  ทิมพิทักษ 

 ๔ นายกําธร  มีบํารุง 

 ๕ นายกําพล  วาจาสิทธิ์ 

 ๖ นายกิตติพงษ  พานิช 

 ๗ นายไกรรชิษฐ  อรรถวิลัย 

 ๘ นายขวัญชัย  จังธนสมบัติ 

 ๙ นายคํามูล  ประทุมมา 

 ๑๐ นายจักรพันธ  มากสุวรรณ 

 ๑๑ นายจํานงค  สันกวาน 

 ๑๒ นายจิรุตม  รัตนเทพ 

 ๑๓ นายเจษฎา  จุลไกวัลสุจริต 

 ๑๔ นายใจเดียว  สิงหะพล 

 ๑๕ นายฉัตรชัย  สุวานิช 

 ๑๖ นายเฉลิมชัย  วงศกรโกศล 

 ๑๗ นายชนินทร  ยอดคง 

 ๑๘ นายชวนชัย  บุญญาวัฒน 

 ๑๙ นายชวนะ  ทองเย็น 

 ๒๐ นายชาลี  ลีละสิริ 

 ๒๑ นายชูจิต  ดาศรี 

 ๒๒ นายณรงค  บุญพันธุ 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๓ นายณัฐนันท  ศิริรัตนธัญญะกุล 

 ๒๔ นายทยากร  เพ็ชรผอง 

 ๒๕ นายธนโชค  พงษชวลิต 

 ๒๖ นายธนดล  วงศครุฑ 

 ๒๗ นายธนาเศรษฐ  หิรัญภัทรโรจน 

 ๒๘ นายธนู  บุญเจริญ 

 ๒๙ นายธเนศ  ถวิลหวัง 

 ๓๐ นายธวีโรจน  อัญชันภาติ 

 ๓๑ นายธีระ  เอกวิริยะเสถียร 

 ๓๒ นายนิสิต  ทรัพยจีน 

 ๓๓ นายบรรเทา  คําสี 

 ๓๔ นายบัวลี  ดีสุข 

 ๓๕ นายบุญเลิศ  นามบัณฑิต 

 ๓๖ นายบุญเลิศ  อาวเจริญ 

 ๓๗ นายประกฤต  พวงลูกอิน 

 ๓๘ นายประกิจ  ศรีทะแกว 

 ๓๙ นายประชุม  เกตุพยัคฆ 

 ๔๐ นายประธาน  เกิดกลํ่า 

 ๔๑ นายประพันธ  เสียงเพราะ 

 ๔๒ นายประพิศ  เสนาจิตร 

 ๔๓ นายประสิทธิ์  ชัยทวีทรัพย 

 ๔๔ นายประเสริฐ  กรเพชรรัตน 

 ๔๕ นายประเสริฐ  แสงเพ็ชร 

 ๔๖ นายประเสริฐศักดิ์  ตันสมบูรณ 

 ๔๗ นายปญญา  ศรีเดช 

 ๔๘ นายพงศพัฒน  ขัตพันธุ 

 ๔๙ นายพงษพันธ  ธรรมมา 

 ๕๐ นายพรหมทัต  สันทบ 

 ๕๑ นายพลภักดี  นิตยนอยสืบ 

 ๕๒ นายพิษณุ  ตุลยวณิชย 

 ๕๓ นายพูลผล  เพ่ิมพูล 

 ๕๔ นายไพโรจน  บัวใหญ 

 ๕๕ นายภวัต  เพชรพราย 

 ๕๖ นายมนตรี  นวมจิตต 

 ๕๗ นายมังกร  วงศศรี 

 ๕๘ นายมานิต  ปลัดสิงห 

 ๕๙ นายเมืองนนท  เสาวคตภูมิ 

 ๖๐ นายรวิกร  วรทล 

 ๖๑ นายระเบียบ  ศรีสรอย 

 ๖๒ นายรังสรรค  วรวงษ 

 ๖๓ นายเรืองแสง  กิจเจริญปญญา 

 ๖๔ นายเลิศเกียรติ  สุขคง 

 ๖๕ นายวรฉัตร  วิรัชลาภ 

 ๖๖ นายวสันต  กล่ินสุข 

 ๖๗ นายวิทยา  อากรตน 

 ๖๘ นายวิรัช  เสริฐศรี 

 ๖๙ นายวิสิทธิ์  หินเธาว 

 ๗๐ นายวีรชัย  วิโรจนแสงอรุณ 

 ๗๑ นายวุฒิพงศ  สมิตินันทน 

 ๗๒ นายศักดิ์  จุงประดิษฐ 

 ๗๓ นายศักดิ์ชัย  ฐิติพงษพานิช 

 ๗๔ นายศักดิ์สิทธิ์  ทิพยธร 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๕ นายศิริวัฒน  เพ่ิมผล 

 ๗๖ นายสถาพร  หีบเพ็ชร 

 ๗๗ นายสมชาติ  เสนาไชย 

 ๗๘ นายสมชาย  กันตะนา 

 ๗๙ นายสมชาย  แยมทับทิม 

 ๘๐ นายสมชาย  เศรษฐเวคิน 

 ๘๑ นายสมพร  เองฉวน 

 ๘๒ นายสมยศ  ถาวรพานิช 

 ๘๓ นายสมยศ  อินตะแกว 

 ๘๔ นายสมฤกษ  มวงไหมทอง 

 ๘๕ นายสามารถ  ศรีคํา 

 ๘๖ นายสิทธิพร  อนันตจินดา 

 ๘๗ นายสิริชัย  เหลาพิไล 

 ๘๘ นายสุขสันติ์  จันทพลาบูรณ 

 ๘๙ นายสุธรรม  สุยะ 

 ๙๐ นายสุบรรณ  บุญประสิทธิ์ 

 ๙๑ นายสุพจน  ปานทอง 

 ๙๒ นายสุรชัย  ขาวนวล 

 ๙๓ นายสุรชาติ  พิสัยพันธ 

 ๙๔ นายสุรพล  มิ่งขวัญ 

 ๙๕ นายสุรสิทธิ์  วงศวัฒนะ 

 ๙๖ นายโสภณ  บัวโฮม 

 ๙๗ นายอนนต  นันทแลบ 

 ๙๘ นายออดี้  ชางปด 

 ๙๙ นายอัฐวัส  มุกดา 

 ๑๐๐ นางกาญจนมณี  เรืองคุม 

 ๑๐๑ นางเกียรติมณีย  กษณะสาย 

 ๑๐๒ นางสาวขอดิเหยาะ  เหลาะหีม 

 ๑๐๓ นางจันทรเพ็ญ  ประสมศรี 

 ๑๐๔ นางฉวีวรรณ  อนุนิวัฒน 

 ๑๐๕ นางฐิติพร  เนื่องเมง 

 ๑๐๖ นางดาราวรรณ  ประภาสวัสดิ์ 

 ๑๐๗ นางทิวาพร  ศรีอันจันทร 

 ๑๐๘ นางสาวธนพร  กระดังงา 

 ๑๐๙ นางนริสา  สุทนต 

 ๑๑๐ นางบรรจบ  ศรีขัติย 

 ๑๑๑ นางสาวประพรี  กล่ินจันทร 

 ๑๑๒ นางสาวปราณี  พาณิชยพงษ 

 ๑๑๓ นางปราณี  สนิทชน 

 ๑๑๔ นางปยะนาถ  พุมดวง 

 ๑๑๕ นางสาวผกา  ศรีวิไลเจริญสุข 

 ๑๑๖ นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา 

 ๑๑๗ นางพิชยา  ษรจันทรศรี 

 ๑๑๘ นางมาลา  ไชยทิพย 

 ๑๑๙ นางยุพิน  วัจนะรัตน 

 ๑๒๐ นางเย็นจิต  ทองยงค 

 ๑๒๑ นางเย็นจิต  ภูทองเพ็ชร 

 ๑๒๒ นางสาวเยาวนิตย  บุรีรักษา 

 ๑๒๓ นางระเบียบ  ใสแกว 

 ๑๒๔ นางสาวรัชกร  ชัยชนะศิริ 

 ๑๒๕ นางลัดดา  พอเพ็ชร 

 ๑๒๖ นางศศิพร  ชอลําไย 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๗ นางสังวาล  วากะมะนนท 

 ๑๒๘ นางสุภาพ  ศรีรัตนโชติ 

 ๑๒๙ นางเสาวนีย  โสธารัตน 

 ๑๓๐ นางอมรี  เกยงค 

 ๑๓๑ นางสาวอัมพา  รอดระรัง 

 ๑๓๒ นางสาวอารีย  สวางญาติ 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

 ๑ นายกานต  ไตรโสภณ 

 ๒ นายคํานวณ  บุญคุณ 

 ๓ นายฉัตรเพชร  อูปเสาร 

 ๔ นายชวพล  ออนเรือง 

 ๕ นายธวัชชัย  สมบูรณ 

 ๖ นายธีรรรัฐ  ไชยเทพ 

 ๗ นายบุญสง  ชื่นตา 

 ๘ นายประจักษ  บุญปนผล 

 ๙ นายประศาสน  สุทธารักษ 

 ๑๐ นายประสงค  พรมใจ 

 ๑๑ นายปรัชญา  มหาชานนท 

 ๑๒ นายพิทโยธร  ไวทยาวัฒน 

 ๑๓ นายยุทธสงค  นามสาย 

 ๑๔ นายละมาตย  ทะคง 

 ๑๕ นายวัชระ  สิงหโตทอง 

 ๑๖ นายวันชัย  วงษา 

 ๑๗ นายวิชัย  มณีวงษ 

 ๑๘ นายวิรัตน  แสงแกว 

 ๑๙ นายเศกสิน  ศรีใส 

 ๒๐ นายสนิท  อินทะชัย 

 ๒๑ นายสมชาย  หนูเกาะทวด 

 ๒๒ นายสุจินต  นิลประดับแกว 

 ๒๓ นายสุรสิทธิ์  ซาวคําเขต 

 ๒๔ นางนิตา  อยูออน 

 ๒๕ นางบุหงา  สันติกชกร 

 ๒๖ นางสาวเบญจพร  ชาครานนท 

 ๒๗ นางเพ็ญจันทร  มิตรสันเทียะ 

 ๒๘ นางยุพิน  ไชยเสนา 

 ๒๙ นางลําดวน  สันทนาคณิต 

 ๓๐ นางสําราญ  แสนศิลา 

 ๓๑ นางสุธาสินี  สุวรรณพาณิช 

กรมวิชาการเกษตร 

 ๑ นายกฤษณะ  หาญพิพัฒน 

 ๒ นายกษิดิศ  ดิษฐบรรจง 

 ๓ นายโกวิท  ณ  จินดา 

 ๔ นายจํารอง  ดาวเรือง 

 ๕ นายชลธี  นุมหนู 

 ๖ นายชัชชัย  ชัยสัตตปกรณ 

 ๗ นายชุมพล  คําสิงห 

 ๘ นายชูชาติ  อุทารสกุล 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙ นายดิเรก  ตนพยอม 

 ๑๐ นายถนอม  ไชยปญญา 

 ๑๑ นายนัด  ไชยมงคล 

 ๑๒ นายนิมิตร  ยังผอง 

 ๑๓ นายนิสิต  ศิวกุล 

 ๑๔ นายบัวแกว  บุญวิลัย 

 ๑๕ นายประสิทธิ์  ทองใบ 

 ๑๖ นายปติพงศ  นุวงศศรี 

 ๑๗ นายพิจิตร  ศรีปนตา 

 ๑๘ นายพินิจ  เขียวพุมพวง 

 ๑๙ นายภิรมย  ขุนจันทึก 

 ๒๐ นายมานิตย  ใจฉกรรจ 

 ๒๑ นายวรกิจ  หองแซง 

 ๒๒ นายวรยุทธ  ศิริชุมพันธ 

 ๒๓ นายสนอง  จรินทร 

 ๒๔ นายสมชาย  ไทยสมัคร 

 ๒๕ นายสมเดช  ไทยแท 

 ๒๖ นายสมนึก  นิยะโต 

 ๒๗ นายสมภาร  เจือมา 

 ๒๘ นายสมยศ  ชูกําเนิด 

 ๒๙ นายสันติสุข  ภูมิเงิน 

 ๓๐ นายสุรกิตติ  ศรีกุล 

 ๓๑ นายสุวรรณ  ทิพยเมืองพรหม 

 ๓๒ นายเสริมศักดิ์  สุวรรณราช 

 ๓๓ นายอดิสร  กาญจนมิ่ง 

 ๓๔ นายอนันต  ปญญาเพ่ิม 

 ๓๕ นายอัคคพล  เสนาณรงค 

 ๓๖ นางจันทรเพ็ญ  แสนพรหม 

 ๓๗ นางจันทิรา  นิราราช 

 ๓๘ นางสาวจินตนา  ภูมงกุฎชัย 

 ๓๙ นางจิรภา  ออสติน 

 ๔๐ นางจิราพรรณ  ทองหยอด 

 ๔๑ นางจีรภรณ  แกวบท 

 ๔๒ นางสาวชลธิชา  สอนวงษ 

 ๔๓ นางชุติมณฑน  แดงทอง 

 ๔๔ นางสาวชุติมา  คชวัฒน 

 ๔๕ นางสาวฐิติมา  เคารพรัตน 

 ๔๖ นางณพรัตน  วิชิตชลชัย 

 ๔๗ นางณิชญา  แกวสวนจิก 

 ๔๘ นางทองสุข  แสนอาทิตย 

 ๔๙ นางทิติยา  บัวไพร 

 ๕๐ นางทิพยวรรณ  บุรีรัตนสุขศรี 

 ๕๑ นางสาวทิพวรรณ  ซาตะนัย 

 ๕๒ นางธนภร  สกุลไพจิตร 

 ๕๓ นางนงนุช  ทับกรุง 

 ๕๔ นางสาวนันทนพัชร  คงดวง 

 ๕๕ นางสาวนันทิยา  รักดี 

 ๕๖ นางเนาวรัตน  ทองทิพย 

 ๕๗ นางบุญเรือง  ธนะไพบูลย 

 ๕๘ นางปยะฉัตร  วังหลัง 

 ๕๙ นางสาวปุณยนุช  มั่นคง 

 ๖๐ นางผองพรรณ  ไชยปญญา 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๑ นางสาวพนิดา  ไชยยันตบูรณ 

 ๖๒ นางพรทิพย  มนตรีโพธิ์ 

 ๖๓ นางพรเพ็ญ  อภิปาลกุล 

 ๖๔ นางสาวพวงวัลย  ปลูกผลงาม 

 ๖๕ นางพิศมัย  เรืองกูล 

 ๖๖ นางสาวเพ็ญพักตร  แซหลี 

 ๖๗ นางมาลัย  ชมเชย 

 ๖๘ นางสาวราตรี  สะโมทาน 

 ๖๙ นางสาวลมัย  ชูเกียรติวัฒนา 

 ๗๐ นางวรรณา  แผนกทาน 

 ๗๑ นางวลัยภรณ  ชัยฤทธิไชย 

 ๗๒ นางวันเพ็ญ  บุญประดับ 

 ๗๓ นางวิภาพร  บุญรมย 

 ๗๔ นางศิริพรรณ  กัลยาณมิตร 

 ๗๕ นางสาวศิริเพ็ญ  ตันติพูลวินัย 

 ๗๖ นางสําราญ  ฉายถวิล 

 ๗๗ นางสุจิตรา  นิตยารส 

 ๗๘ นางสุญาดา  พรหมฟง 

 ๗๙ นางสาวสุปรียา  ศุขเกษม 

 ๘๐ นางสุภนา  นุชประเสริฐ 

 ๘๑ นางสุมาลี  มวงมณี 

 ๘๒ นางสาวอรสา  จุลสุคนธ 

 ๘๓ นางอรุณรัตน  คลายกองนา 

 ๘๔ นางอัญชลี  หงสะมัต 

 ๘๕ นางสาวอัญชัญ  มั่นแกว 

 ๘๖ นางอารี  ไชยแกว 

 ๘๗ นางสาวอุดมพร  สุพคุตร 

 ๘๘ นางเอื้อมพร  สุทธิอาภาพงศ 

กรมสงเสริมการเกษตร 

 ๑ นายกฤต  พ่ึงจารุเลิศกุล 

 ๒ นายกําจร  อยูเจริญกิจ 

 ๓ นายกุลรัตน  ปนทุพันธ 

 ๔ นายเกียรติศักดิ์  ย่ีสุนศรี 

 ๕ นายจตุรงค  สมบูรณวงศ 

 ๖ นายจัตุพร  กิ้มทอง 

 ๗ นายจันทร  กอนทอง 

 ๘ นายจารึก  ศิริกุล 

 ๙ นายจํานงค  ขันกสิกรรม 

 ๑๐ นายจํานงค  เพชรอนันต 

 ๑๑ นายจุฬาลักษ  มณีจันทร 

 ๑๒ นายฉัตรติพงศ  เปอะปน 

 ๑๓ นายเฉลิม  แกวคํามา 

 ๑๔ นายชาญณรงค  ยาวสง 

 ๑๕ นายชาตรี  บุญนาค 

 ๑๖ นายชาติชาย  พรมขัดจา 

 ๑๗ นายชุมพล  ปาลวัฒน 

 ๑๘ นายเชิงชาย  เรือนคําปา 

 ๑๙ นายไชยรัตน  เหลือจันทร 

 ๒๐ นายณรงค  จุติยนต 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๑ นายณรงค  ไชยวงศคํา 

 ๒๒ นายณรงค  เพชรพิศาล 

 ๒๓ นายณัชพล  สุฤทธิ์ 

 ๒๔ นายดํารงค  ตะตองใจ 

 ๒๕ นายทวีศักดิ์  โยประทุม 

 ๒๖ นายทวีศักดิ์  โสรเนตร 

 ๒๗ นายธนุต  ดีอินทร 

 ๒๘ นายธวัชชัย  สมตุย 

 ๒๙ นายธาร  นวลนึก 

 ๓๐ นายธีระพัฒน  ชูสกุล 

 ๓๑ นายธีระวัฒน  วงศวิชิต 

 ๓๒ นายธีระศักดิ์  ยมสวัสดิ์ 

 ๓๓ นายนรินทร  อินทวงศ 

 ๓๔ นายนาวิน  อินทจักร 

 ๓๕ นายนิคม  อุทยารักษ 

 ๓๖ นายนิพนธ  แรมวิโรจน 

 ๓๗ นายเนตร  สมบัติ 

 ๓๘ นายบรรยง  สันติพิทักษ 

 ๓๙ นายบวรพงศ  จรูญพงศ 

 ๔๐ นายบุญเทียน  แหลงคํา 

 ๔๑ นายบุญยืน  ดําสุทธิ์ 

 ๔๒ นายบุญเริง  พลายแกว 

 ๔๓ นายบุญศรี  พาลมูล 

 ๔๔ นายประกาย  สมหวัง 

 ๔๕ นายประดิษฐ  เนียมแสง 

 ๔๖ นายประธาน  ถาเขียว 

 ๔๗ นายประพันธ  จันทรผง 

 ๔๘ นายประสิทธิ์  นอยยะ 

 ๔๙ นายประเสริฐ  ชนะเกตุ 

 ๕๐ นายประหยัด  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๑ นายปรีชา  พุทธิโชติ 

 ๕๒ นายปรีดา  นันทวาศ 

 ๕๓ นายพงศชัย  ไชยพิเศษ 

 ๕๔ นายพรศักดิ์  ศรีเผด็จ 

 ๕๕ นายพรศิลป  พันธวงค 

 ๕๖ นายพานิชย  ปวงสวัสดิ์ 

 ๕๗ นายพิชัย  ทองกร 

 ๕๘ นายพีระพงษ  สุทธกุล 

 ๕๙ นายไพโรจน  จินากุล 

 ๖๐ นายมงคล  เกศกนกวงศ 

 ๖๑ นายมนตรี  ประทุมรัตน 

 ๖๒ นายมนัส  สพานแกว 

 ๖๓ นายมานิตย  มีศิริ 

 ๖๔ นายมาโนช  เทียนขาว 

 ๖๕ นายยงยุทธ  มัยยะ 

 ๖๖ นายยรรยง  ศรีมวงกลาง 

 ๖๗ นายรังสรรค  เผาภูรี 

 ๖๘ นายรัญทศ  ยายตั้ง 

 ๖๙ นายราชันย  ไชยศิลป 

 ๗๐ นายรุงเรือง  เมืองเหมอะ 

 ๗๑ นายเรืองกิตติ์  พันธุเลิศเมธี 

 ๗๒ นายวจีระ  นพรัตน 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๓ นายวัฒนา  มโนรัตน 

 ๗๔ นายวันชัย  จูฑะสุวรรณ 

 ๗๕ นายวันชัย  ล้ีเกษมพันธุ 

 ๗๖ นายวิเชียร  สงสุรินทร 

 ๗๗ นายวิทิตย  ชุมบัวทอง 

 ๗๘ นายวิรัช  รอดงาม 

 ๗๙ นายวิรัตน  สมพรหม 

 ๘๐ นายวิสุทธิ์  มาตราช 

 ๘๑ นายศักดา  บุญสังวาลย 

 ๘๒ นายเศรณี  อนิลบล 

 ๘๓ นายสถาพร  คําวงศปน 

 ๘๔ สิบตํารวจตรี  สมจิต  ฟูบินทร 

 ๘๕ นายสมชัย  นอยศรีอยู 

 ๘๖ นายสมชาย  พลเล็ก 

 ๘๗ นายสมโชค  ณ  นคร 

 ๘๘ นายสมบัติ  ขันใจ 

 ๘๙ นายสรวง  พรหมบุญทอง 

 ๙๐ นายสัญญา  แกวอราม 

 ๙๑ นายสัญญา  เรงเร็ว 

 ๙๒ นายสัณฐาน  นวลใหม 

 ๙๓ นายสายัณห  แกวคํามูล 

 ๙๔ นายสายันต  สุขมิสา 

 ๙๕ นายสํารง  สายสุยะ 

 ๙๖ นายสําเริง  ใบยา 

 ๙๗ นายสําเริง  วงษปอม 

 ๙๘ นายสิทธิชัย  อติศักดิ์ 

 ๙๙ นายสุกิจ  ราชเมืองขวาง 

 ๑๐๐ นายสุรพล  อนุศาสนนันท 

 ๑๐๑ นายสุรสิทธิ์  บุญรัตน 

 ๑๐๒ นายสุรินทร  ทานะมัย 

 ๑๐๓ นายสุริยนต  คําลอย 

 ๑๐๔ นายสุวรรณ  นามนุษย 

 ๑๐๕ นายสุวัจน  บรรเลง 

 ๑๐๖ นายอดุลย  บุญตวย 

 ๑๐๗ นายอนันต  ตั่นฉวน 

 ๑๐๘ นายอนันต  พันสด 

 ๑๐๙ นายอภิรักษ  สมณะ 

 ๑๑๐ นายอํานาจ  บุญแนะ 

 ๑๑๑ นายอุดร  วงศใหญ 

 ๑๑๒ นายเอกชัย  ทัศศิริ 

 ๑๑๓ นางกรวิกา  พิมสาร 

 ๑๑๔ นางกฤษณา  กันทะวังส 

 ๑๑๕ นางกฤษณา  คําหวาน 

 ๑๑๖ นางกอบแกว  ไสยวงศ 

 ๑๑๗ นางกีรพร  ลอมไธสง 

 ๑๑๘ นางเครือวัลย  พลอยประภา 

 ๑๑๙ นางจรัส  ชูชื่น 

 ๑๒๐ นางจันทรรัตน  เชิดชูงาม 

 ๑๒๑ นางจินตนา  สงสุวงค 

 ๑๒๒ นางสาวจิราภา  จอมไธสง 

 ๑๒๓ นางจุไร  อนปรางค 

 ๑๒๔ นางณัฐกานต  อินทวงษ 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๕ นางณัฐฐิญา  กิตติวัชรพงษ 

 ๑๒๖ นางณัฐนันท  มังคละกนก 

 ๑๒๗ นางดารณี  สุภาเส 

 ๑๒๘ นางสาวเตือนจิต  วิสุทธิสรรพ 

 ๑๒๙ นางธีรัจฉรา  เหมืองหมอ 

 ๑๓๐ นางนลทวรรณ  มากหลาย 

 ๑๓๑ นางนันทนีย  สินทรัพย 

 ๑๓๒ นางนันทิยา  ดวงไทย 

 ๑๓๓ นางน้ําเงิน  ยศสูงเนิน 

 ๑๓๔ นางนิธินันท  ผิวงาม 

 ๑๓๕ นางสาวนิภาภัทร  เวียงวะลัย 

 ๑๓๖ นางบานชื่น  คงเจริญ 

 ๑๓๗ นางบุญเพ็ง  สิงหศร 

 ๑๓๘ นางสาวบุตรตรี  ศรีจานเหนือ 

 ๑๓๙ นางสาวประไพศรี  บุรีคํา 

 ๑๔๐ นางสาวพรพิมล  โตนิ่ม 

 ๑๔๑ นางพรเพ็ญ  ฑิตานุรักษ 

 ๑๔๒ นางพรรณนิภา  ปรัชญา 

 ๑๔๓ นางสาวเพ็ญพิมล  ดีสวน 

 ๑๔๔ นางเพ็ญศิริ  บัวแกว 

 ๑๔๕ นางมณี  สีเหมน 

 ๑๔๖ นางมณีจันทร  คํามุงคุณ 

 ๑๔๗ นางมาลินี  ยุวนานนท 

 ๑๔๘ นางยุพดี  อิทธิวราภรณกุล 

 ๑๔๙ นางสาวยุพา  แซชื้อ 

 ๑๕๐ นางยูวาเฮ  ดาหะมิ 

 ๑๕๑ นางลาวัลย  ปูกา 

 ๑๕๒ นางวรรณพร  บุญเพ็ง 

 ๑๕๓ นางวรัญญา  ปรีชาชุมวงศ 

 ๑๕๔ นางวรางคณา  รุงโรจน 

 ๑๕๕ นางวันเพ็ญ  รื่นบรรเทิง 

 ๑๕๖ นางวิบูลยลักษณ  มีชาง 

 ๑๕๗ นางวิมล  รูปวิเชตร 

 ๑๕๘ นางศรีพรรณ  คําสงค 

 ๑๕๙ นางสาวศิริกุล  ศรีแสงจันทร 

 ๑๖๐ นางศิริรัตน  บรรลือ 

 ๑๖๑ นางสมบุญ  โชติเชย 

 ๑๖๒ นางสาวสมพร  ชมชายผล 

 ๑๖๓ นางสาวสายสวาทดิ์  สงวนใจ 

 ๑๖๔ นางสําราญ  พานิชกุล 

 ๑๖๕ นางสุขหทัย  ศรีธรรมมา 

 ๑๖๖ นางสุคณทิพย  ราชสีห 

 ๑๖๗ นางสุนิศา  ไกรนรา 

 ๑๖๘ นางสุนีย  พรหมคํา 

 ๑๖๙ นางสุพัตรา  รักษณรงค 

 ๑๗๐ นางสาวแสงอรุณ  พิมขาลี 

 ๑๗๑ นางอพินยา  ทิพยพรม 

 ๑๗๒ นางสาวอรนุช  ดีมั่น 

 ๑๗๓ นางอัษฎางค  นาคบรรพ 

 ๑๗๔ นางอุทัยวรรณ  ศิริพล 

 ๑๗๕ นางอุไรวรรณ  ทองบัวศิริไล 

 ๑๗๖ นางอุษา  ฟูพงษ 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

กรมสงเสริมสหกรณ 

 ๑ นายกรกฎ  ชยุตรารัตน 

 ๒ นายกฤษณะ  มาเทียน 

 ๓ นายกอเกียรติ  สวนศิริ 

 ๔ นายกิตติศักดิ์  จรินทรรัตนากร 

 ๕ นายกุหลาบ  สภาพันธ 

 ๖ นายเกรียงศักดิ์  หางนาค 

 ๗ นายจอมชัย  รอดทัดทาน 

 ๘ นายจิตร  ชาจีน 

 ๙ นายเจตนศักดิ์  อินปา 

 ๑๐ วาที่รอยตรี  เจน  ศิริกําเนิด 

 ๑๑ นายเฉลิม  นวมนิ่ม 

 ๑๒ นายชนสิทธิ์  ธนะดิษฐวรางกูร 

 ๑๓ นายชัยนิพนธ  บุตดา 

 ๑๔ นายชาญชัย  นาชัยบูรณ 

 ๑๕ นายชาตรี  คําอินทร 

 ๑๖ นายชูเกียรติ  อรรคบุตร 

 ๑๗ นายชูศักดิ์  เกิดโภคา 

 ๑๘ นายชูศักดิ์  ฆะปญญา 

 ๑๙ นายณรงค  สมแกว 

 ๒๐ นายณรงคชัย  จันทรอินทร 

 ๒๑ นายณรงคฤทธิ์  กุลกฤตยารัตน 

 ๒๒ นายณัฏฐชัย  ชาญธีระวิทย 

 ๒๓ นายณัฐพล  แปนนอก 

 ๒๔ นายดํารงศักดิ์  จันทรไชย 

 ๒๕ นายดิเรก  ศรีบุตร 

 ๒๖ นายตระกูล  กมลรัตน 

 ๒๗ นายทรงวุฒิ  ศรีอุดม 

 ๒๘ นายทวี  รัตนสุภา 

 ๒๙ นายทวีศักดิ์  กระแสสินธุ 

 ๓๐ นายทวีสิทธิ์  ฉกรรจศิลป 

 ๓๑ นายทองพูน  ใบพิมาย 

 ๓๒ นายเทวกฤต  เข็มขาว 

 ๓๓ นายธนทัศน  ทิมกระจาง 

 ๓๔ นายธนรัฐ  โคจรานนท 

 ๓๕ วาที่รอยตรี  ธเนศ  เย่ืองกระโทก 

 ๓๖ นายธรรมศักดิ์  พลอยเพ็ชร 

 ๓๗ นายนริศ  นพคุณ 

 ๓๘ นายนรุทธิ์  อุทธา 

 ๓๙ นายนาวี  หะยีดอเลาะ 

 ๔๐ นายบรรจง  ชัยขุนพล 

 ๔๑ นายปรมา  คณานุรักษ 

 ๔๒ นายประสาน  พะนอจันทร 

 ๔๓ นายปราโมทย  ดีระเบียบ 

 ๔๔ นายปรีชา  พิกุนทอง 

 ๔๕ นายปรีชา  พิลากุล 

 ๔๖ นายปรีชา  หัสดีสวัสดิ์ 

 ๔๗ นายปยวิชญ  แสงวิจิตร 

 ๔๘ นายพรวน  แทนชิน 

 ๔๙ นายพิทักษ  อายุสม 

 ๕๐ นายพิเนตร  กลีบสุวรรณ 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๑ นายพิพัฒ  สัญญา 

 ๕๒ นายไพฑูรย  ชนะชู 

 ๕๓ นายฟุง  ทวมวงษ 

 ๕๔ นายภูมิใจ  รักธรรม 

 ๕๕ นายมงคล  กันทะเตียน 

 ๕๖ นายมนตรี  โพธิ์บางหวาย 

 ๕๗ นายมาโนช  ชลอวงษ 

 ๕๘ นายยงยุทธ  เสมาใหญ 

 ๕๙ นายยงยุทธ  อุดมศักดิ์ 

 ๖๐ นายรุงเรือง  เลขวรรณวิจิตร 

 ๖๑ นายวรรณนิวัฒส  สวัสดี 

 ๖๒ นายวสันต  สุขเสมอกุล 

 ๖๓ นายวัฒนะ  สัตยวงศทิพย 

 ๖๔ นายวิทย  นพรัตน 

 ๖๕ นายวิทูรย  สุวรรณละ 

 ๖๖ นายศรีสิทธิ์  ชิยานุพงศ 

 ๖๗ นายสนอง  คันศร 

 ๖๘ นายสมเกียรติ  สวนบุญ 

 ๖๙ นายสมจิตร  กล่ินรัตน 

 ๗๐ นายสมชาย  คนึงบุตร 

 ๗๑ นายสมบัติ  วรสถิตย 

 ๗๒ นายสมบัติ  อยูสุข 

 ๗๓ นายสมพงษ  บาพิมาย 

 ๗๔ นายสมพงษ  สวนงาม 

 ๗๕ นายสมพร  เจริญสุข 

 ๗๖ นายสมศักดิ์  กรีธาธร 

 ๗๗ นายสมศักดิ์  แสนศิริ 

 ๗๘ นายสละ  ทองเบ็ญญ 

 ๗๙ นายสัญชัย  ชัยจรินันท 

 ๘๐ นายสุชาติ  แจมจํารัส 

 ๘๑ นายสุพจน  ธรรมตถา 

 ๘๒ นายสุภชัย  อาจหาญ 

 ๘๓ นายสุรพันธ  เสาวภาคสุข 

 ๘๔ นายสุรศักดิ์  ดวงสนิท 

 ๘๕ นายสุรัตน  ธวัชสานนท 

 ๘๖ นายสุริยะ  คําปวง 

 ๘๗ นายสุวิทย  ธาราภูมิ 

 ๘๘ นายเสรี  ไชยเพชร 

 ๘๙ สิบเอก  เสาวศักดิ์  ชินโชติกร 

 ๙๐ นายองอาจ  คุรุวาศรี 

 ๙๑ นายอดุล  ภิบาลทรัพย 

 ๙๒ นายอนุชา  ไชยเขตต 

 ๙๓ นายอนุศักดิ์  ศิริรัตน 

 ๙๔ นายอภิวัทธ  ทองทวี 

 ๙๕ นายอภิเศรษฐ  บูรณชนะ 

 ๙๖ นายอราม  สุวรรณมาโจ 

 ๙๗ นายอัคคพล  ปญจมะวัต 

 ๙๘ นายอาคม  ประทุมพร 

 ๙๙ นายอาคม  โยริยะ 

๑๐๐ นายอารัญ  จ่ันจีน 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๑ นายอาแว  และราซอ 

 ๑๐๒ นายอํานาจ  กูลกัลยา 

 ๑๐๓ นายอํานาจ  จอดนอก 

 ๑๐๔ นายอําพล  เนื้อไม 

 ๑๐๕ นายอุกฤษณ  ศรียามาตย 

 ๑๐๖ นายอุดม  เต็มกู 

 ๑๐๗ นายอุดร  แดงบรรจง 

 ๑๐๘ นายเอกลักษณ  สุกรัตน 

 ๑๐๙ นางสาวกรนภา  ชัยวัฒน 

 ๑๑๐ นางกรรณิการ  เมนไธสง 

 ๑๑๑ นางขวัญวิไล  อัศวธิตานนท 

 ๑๑๒ นางขัตติยา  สันนะกิจ 

 ๑๑๓ นางจุรีพร  สุขเกษม 

 ๑๑๔ นางณภัทร  เตชะชนะชัย 

 ๑๑๕ นางเดนเดือน  ฟูแกว 

 ๑๑๖ นางถนอมนวล  บุญเรือง 

 ๑๑๗ นางทิพวรรณ  เลิศหิรัณย 

 ๑๑๘ นางทิพวัล  มลิแสง 

 ๑๑๙ นางนิตยา  อุตมะ 

 ๑๒๐ นางบุญญาภา  เนาในธรรม 

 ๑๒๑ นางเบญจมาศ  ตากัน 

 ๑๒๒ นางเบญญารัศม  วาณิชยโรจนากุล 

 ๑๒๓ นางประพันธ  มาลัยรัตน 

 ๑๒๔ นางปยนุช  นราเทียม 

 ๑๒๕ นางสาวปยรัตน  ฝายอุประ 

 ๑๒๖ นางเพ็ญนภา  ศรีปริวาทิน 

 ๑๒๗ นางเพ็ญประภา  โคตะนิวงษ 

 ๑๒๘ นางภาวรีย  บุญธรรม 

 ๑๒๙ นางมยุรี  ดวงแกว 

 ๑๓๐ นางสาวล่ันทม  เหลาจุมพล 

 ๑๓๑ นางวนิดา  รุมโรย 

 ๑๓๒ นางวนิดา  อามาตยทัศน 

 ๑๓๓ นางวราลักษณ  กุลบวรรัตน 

 ๑๓๔ นางวิไลลักษณ  ศรีถนอมวงศ 

 ๑๓๕ นางสาวสมพร  เพิกสวน 

 ๑๓๖ นางสิริกาญจน  ชัยธรรมวิทย 

 ๑๓๗ นางสุปาณี  วินมูล 

 ๑๓๘ นางอชิรญา  บุญชื่น 

 ๑๓๙ นางอรสา  วงศคํา 

 ๑๔๐ นางอรุณศรี  กัณหาบัว 

สํานักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 

 ๑ นายชิตพล  ปณยาลักษณ 

 ๒ นายโชติธนา  เกษแมนกิจ 

 ๓ นายธวัตร  ละอองนวล 

 ๔ นายประจวบ  รมสุข 

 ๕ นายประดิษฐพงษ  แดนอินทร 

 ๖ นายประพันธ  สมพินิจ 

 ๗ นายประไพ  ชมชื่น 

 ๘ นายประเสริฐ  จํารัสศรี 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙ นายมณู  วงศสุนทร 

 ๑๐ นายมนตรี  โพนาคา 

 ๑๑ นายมานพ  ชมภูศรี 

 ๑๒ นายวัชรินทร  ริยาพันธุ 

 ๑๓ นายวันชัย  ศุภเบญจกุล 

 ๑๔ นายวิชชา  สุมเสริม 

 ๑๕ นายสมชาย  วนาสินชัย 

 ๑๖ นายสมชาย  สีสม 

 ๑๗ นายสมมารถ  มีแตม 

 ๑๘ นายสมศักดิ์  การเจริญกุลวงศ 

 ๑๙ จาสิบตํารวจ  อติพัฒน  ผิวขาว 

 ๒๐ นายอนุสรณ  สุรินทรแลนด 

 ๒๑ นางจเร  คําสิม 

 ๒๒ นางสาวจุฑามาศ  ทองนอย 

 ๒๓ นางชื่นชีวัน  บุญแตม 

 ๒๔ นางสาวชุติมณฑ  สิงหเสนี 

 ๒๕ นางสาวณัฐกานต  อุนทรีจันทร 

 ๒๖ นางศศิธร  วัฒนคณิต 

 ๒๗ นางสายสมร  เลิศวิไลมณีวงศ 

 ๒๘ นางสายสุนี  ธรรมประดิษฐ 

 ๒๙ นางสินีนาฎ  อัครธราดล 

 ๓๐ นางสาวสุภาพ  ขอคํา 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ๑ นายทองใบ  ศิรินัย 

 ๒ นายภูมิศักดิ์  ราศรี 

 ๓ นายหัสณพงศ  ดวงขวัญ 

 ๔ นางจริยา  รอดนอย 

 ๕ นางจารุณี  สุขสวาง 

 ๖ นางประเทือง  วาจรัต   

 ๗ นางผกาพรรณ  ศรลัมพ 

 ๘ นางพรพรรณ  เห็นสวาง 

 ๙ นางสาวเพียงเพ็ญ  บุญชูดวง 

 ๑๐ นางสาวสุขวสา  อัมพรสิทธิกุล 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

๑  นายอน ุ เพ็ชรัน 

กรมการขาว 

 ๑ นายกิติศักดิ์  เอกรุณ 

 ๒ นายขจร  เราประเสริฐ 

 ๓ นายจรูญ  เกราะแกว 

 ๔ นายจําปา  พาดฤทธิ์ 

 ๕ นายบรรเทิง  เปรมศรี 

 ๖ นายพนม  แผลงฤทธิ์ 

 ๗ นายพิสิทธิ์  บัวแกว 

 ๘ นายพิสิษฐ  มีเอี่ยม 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙ นายวิทยา  ศรีละวรรณโณ 

 ๑๐ นายวิวัฒน  เอื้องไพบูลย 

 ๑๑ นายวีระ  ศักดิ์ศรี 

 ๑๒ นายสมคิด  มูลเมือง 

 ๑๓ นายสานิตย  มโนเอกกุล 

 ๑๔ นายสุดใจ  มะติยาภักดิ์ 

 ๑๕ นายสุรชัย  สุดสาคร 

 ๑๖ นายเสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร 

 ๑๗ วาที่รอยโท  อลงกต  ถนอมสุข 

 ๑๘ นายอดุลย  กฤษวะดี 

 ๑๙ นางจินดาภรณ  วงศสุภาวิต 

 ๒๐ นางจุลนาร  ดําสุทธิ์ 

 ๒๑ นางจุฑารัตน  ประเสริฐโส 

 ๒๒ นางฐิตินันท  อินทรกัน 

 ๒๓ นางสาวดวงพร  วีระเชียร 

 ๒๔ นางนวลศรี  ณ  พัทลุง 

 ๒๕ นางเพชรรัตน  ศิริกุล 

 ๒๖ นางลักษณี  มีธรรม 

 ๒๗ นางสุคนธ  ไทยแท 

 ๒๘ นางสุภาพร  พวงสมบัติ 

 ๒๙ นางสุรีย  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๐ นางแสงเพ็ญ  มอญขาม 

กรมหมอนไหม 

 ๑ นายนคร  มหายศนันท 

 ๒ นางปภาพินท  จันทรดา 

 ๓ นางอุไรวรรณ  มีชูเวท 

กระทรวงคมนาคม 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 ๑ นายจุฬา  สุขมานพ 

 ๒ นางจิศญา  เปรมบัญญัติ 

 ๓ นางสาวพิไลลักษณ  วิชิรานนท 

 ๔ นางรสสุคนธ  พิศาลศิลปสกุล 

กรมเจาทา 

 ๑ นายกฤษณะ  เกตุแกว 

 ๒ นายกลวัชร  ภาษานนท 

 ๓ นายกิติศักดิ์  แกวบรรจง 

 ๔ นายเชษฐา  ศรีสุนาครัว 

 ๕ จาเอก  ทองปลิว  นุมแนบ 

 ๖ นายธีระวัฒน  พวังคาม 

 ๗ นายนิยม  แสงรุงเรืองโรจน 

 ๘ นายบรรเจิด  เกตุมา 

 ๙ นายบุญเชาว  ตั้งสิริไพศาล 

 ๑๐ นายประทีป  ทองพิลา 


