
 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  และผูสูงอายุ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายบุญสง  ดอนพิกุล 

 ๒ นายวุฒิชัย  เปรมภักดี 

 ๓ นายสัมฤทธิ์  จันทรคาธ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางสาววิภาพร  ลักษณะการ  ๒ นางสุนีย  อาหะหมัดอามีน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานรัฐมนตร ี

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายสําเริง  บางนอย  ๒ นายอนันต  คงคาเย็น 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายเฉลิมพงษ  พุกพันธจันทร 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗  ราย) 

 ๑ รอยเอก  ทวีศักดิ์  ลิขนะกุล 

 ๒ จาสิบเอก  ธงชัย  พุทธากรณ 

 ๓ พันจาอากาศตรี  ธาตรี  จันทรสวาง 

 ๔ พันจาอากาศเอก  นิติ  คลังกูล 

 ๕ รอยโท  บัญชา  พาลี 

 ๖ รอยเอก  บุญญรัตน  จ้ินสุริวงษ 

 ๗ นายประสิทธิ์  พานิชกุล 

 ๘ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  แกวสูง 

 ๙ รอยเอก  รณชัย  ยอดไกรศรี 

 ๑๐ พันจาอากาศเอก  วัชรินทร  สาลี 

 ๑๑ จาสิบตรี  วิสุทธิ์  อึ้งสุวรรณพานิช 

 ๑๒ รอยโท  ศุภกร  วองประสพสุข 

 ๑๓ จาสิบเอก  สนั่น  พันธุทวี 

 ๑๔ จาสิบเอก  สมชาย  มาคงกุล 

 ๑๕ พันจาอากาศเอก  สืบพงษ  ปรีดีสนิท 

 ๑๖ สิบเอก  อํานวย  ชอบพานิช 

 ๑๗ รอยเอก  อุดมกิตต  สุดใจดี 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๒  ราย) 

 ๑ จาสิบเอก  กิจจา  อนอารี 

 ๒ พันจาอากาศเอก  เกรียงศักดิ์  จารุสัมฤทธิ 

 ๓ สิบเอก  เกรียงศักดิ์  บุญเนตร 

 ๔ พันจาอากาศเอก  คมชาญ  คําทา 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕ นายชูชาติ  สมหวัง 

 ๖ นายตวง  คาขาย 

 ๗ พันจาอากาศเอก  ธนัชพล  กล่ินซอน 

 ๘ นายนิพนธ  สุวรรณสุข 

 ๙ พลอากาศเอก  ประจวบ  ไวยคงคา 

 ๑๐ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  เหมงเวหา 

 ๑๑ นายพินิตย  เรียนกิ่ง 

 ๑๒ สิบเอก  พิเสก  พุมแกว 

 ๑๓ พันจาอากาศเอก  ไพฑูรย  จันทรบัวลา 

 ๑๔ นายไพรัตน  สวนแสง 

 ๑๕ นายวศิน  คําสาลี 

 ๑๖ นายวิรัช  ทอนฮามแกว 

 ๑๗ จาสิบเอก  สมควร  ปตถาวะโร 

 ๑๘ นายเสถียร  แฝงโยธา 

 ๑๙ พันจาอากาศเอก  หอม  สัตยซื่อ 

 ๒๐ พันจาอากาศเอก  องอาจ  นันทพานิช 

 ๒๑ พันจาอากาศโท  อนุพนธ  สัมมานุช 

 ๒๒ พันจาอากาศเอก  อภิภพ  พ่ึงภพ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๑  ราย) 

 ๑ นายชลอ  ย้ิมวงษ 

 ๒ นายชิราวุฒิ  ตะวันศรีทอง 

 ๓ นายเดชฤทธิ์  เครือษา 

 ๔ นายธวัชชัย  ปานทอง 

 ๕ นายบรรเจิด  ดอกสันเทียะ 

 ๖ นายปถวี  แทนเกษม 

 ๗ นายพชร  สิงหลักษณ 

 ๘ นายยวน  แจมแจง 

 ๙ นายวิรัตน  เล็กนอย 

 ๑๐ นายสมจิตต  แกวอาภัย 

 ๑๑ นายสมชาย  แกวทอง 

 ๑๒ นายสุชาติ  สมบูรณชัย 

 ๑๓ นายสุนทร  มวลทอง 

 ๑๔ นางจินตนา  สิงหทอง 

 ๑๕ นางดลยา  เปยมวิไล 

 ๑๖ นางดารารัตน  สุรศร 

 ๑๗ นางธัญษรัชต  วงคมุสิก 

 ๑๘ นางสาวนงลักษณ  ภูสุมาศ 

 ๑๙ นางประทุม  รานไพร 

 ๒๐ นางสาวเพ็ญศรี  ยศย่ิงยงศ 

 ๒๑ นางอุไรวรรณ  วรรณศรี 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายปติ  ศรีมูลลัน 

 ๒ นายรวมพล  เดชนาเกร็ด 

 ๓ นายรักพงศ  เทียนบูชา 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

กรมชลประทาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๕๘  ราย) 

 ๑ นายกมลพร  เพ็งภาค 

 ๒ นายกฤษณะ  ลีทอง 

 ๓ นายกอเร็ง  มะแซ 

 ๔ นายการุณ  ไพรคงคาธรรม 

 ๕ นายกิตติพัฒน  พรมเสน 

 ๖ นายโกวิท  แสงแกว 

 ๗ นายขาว  ทันจันทร 

 ๘ นายเขมชาติ  ดวงสุวรรณ 

 ๙ นายแขก  รอดโม 

 ๑๐ นายคงศักดิ์  อ่ํากลัด 

 ๑๑ นายคําปุน  กลาจริง 

 ๑๒ นายคํารณ  บุญศิริ 

 ๑๓ นายจรัญ  มวงตานี 

 ๑๔ นายจรัญ  สีโท 

 ๑๕ นายจล่ัน  บอแกว 

 ๑๖ นายจันลี  กาบสรอย 

 ๑๗ นายจารึก  โตประเสริฐ 

 ๑๘ นายจําเนียร  การะเวก 

 ๑๙ นายจํารัส  ประดิษฐ 

 ๒๐ นายจิตร  ตุยเต็มวงศ 

 ๒๑ นายจิรวัฒน  เมืองใจเมตต 

 ๒๒ นายจิระชัย  สงคพูล 

 ๒๓ นายจุมพล  เทศดี 

 ๒๔ นายเจริญ  ผลกลา 

 ๒๕ นายเจริญ  อินกัน 

 ๒๖ นายฉงน  เรืองคํา 

 ๒๗ นายเฉลิม  เพ็งเกล้ียง 

 ๒๘ นายเฉลียว  ดีที่สุด 

 ๒๙ นายไฉน  โหนา 

 ๓๐ นายชม  ไชยชนะ 

 ๓๑ นายชรัตน  รอดเผือก 

 ๓๒ นายชอน  รอดยอย 

 ๓๓ นายชาญยุทธ  นาเมืองรักษ 

 ๓๔ นายชาตรี  ศรีแกนจันทร 

 ๓๕ นายชาติชาย  ขุนภักดี 

 ๓๖ นายชุติพงศ  ผิวทองงาม 

 ๓๗ นายชูชีพ  มหุวรรณ 

 ๓๘ นายเชวง  คชารักษ 

 ๓๙ นายโชติ  หนูผุด 

 ๔๐ นายโชติศักดิ์  ผลอินทร 

 ๔๑ นายฐิติพันธ  นรกานตกุล 

 ๔๒ นายณรงค  แขงขัน 

 ๔๓ นายณัฐวุฒิ  นอยยา 

 ๔๔ นายดนัย  สีหอุไร 

 ๔๕ นายดนัย  สุมา 

 ๔๖ นายดํารงค  อนบุตร 

 ๔๗ นายดํารงค  เอี่ยมสอาด 

 ๔๘ นายดุษฎี  เกิดโภคทรัพย 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๙ นายทวิทย  เอมทอง 

 ๕๐ นายทวี  กองจินดา 

 ๕๑ นายทวี  จูสุข 

 ๕๒ นายทวีป  สาแช 

 ๕๓ นายทวีศักดิ์  รุงเรือง 

 ๕๔ นายทอง  พ่ึงปญญา 

 ๕๕ นายทองมวน  พละศักดิ์ 

 ๕๖ นายทอมสัน  กอนตาล 

 ๕๗ นายทิวา  วิจิตรา 

 ๕๘ นายเทียน  พิศวง 

 ๕๙ นายธนากร  สัมมาตรี 

 ๖๐ นายธนาพล  เกิดพิมพ 

 ๖๑ นายธันวา  ลักษณะ 

 ๖๒ นายธีรยุทธ  ทัพทวี 

 ๖๓ นายธีระพล  วิริยะพงศ 

 ๖๔ นายนธี  ปนทอง 

 ๖๕ นายนริศ  จันทรเจริญ 

 ๖๖ นายนเรศร  อุดมดี 

 ๖๗ นายนิกร  กาญจนันต 

 ๖๘ นายนิกร  ปราสาททอง 

 ๖๙ นายนิรุท  จาตุรพงศ 

 ๗๐ นายบรรดร  ไชยนุ 

 ๗๑ นายบวร  วรรักษ 

 ๗๒ นายบัญชา  ศรีหริ่ง 

 ๗๓ นายบัณฑูร  การะหงษ 

 ๗๔ นายบํารุงเกียรติ  กุลพัฒน 

 ๗๕ นายบุญชู  ชัยศรี 

 ๗๖ นายบุญตา  ดําศิล 

 ๗๗ นายบุญทัน  ทองสวย 

 ๗๘ นายบุญทิพย  สุวรรณสุโข 

 ๗๙ นายบุญธรรม  ตรีดารา 

 ๘๐ นายประจวบ  ใจเท่ียง 

 ๘๑ นายประพร  สายแกว 

 ๘๒ นายประพันธ  ชัยทอง 

 ๘๓ นายประยงค  พิมปดชา 

 ๘๔ นายประยุทธ  พลเศษ 

 ๘๕ นายประยุทธ  อยูแพ 

 ๘๖ นายประยูร  เตชะดี 

 ๘๗ นายประสงค  จ่ันยาว 

 ๘๘ นายประสงค  สุภา 

 ๘๙ นายประสิทธิ์  เจริญสง 

 ๙๐ นายประสิทธิ์  ปญญารมย 

 ๙๑ นายประสิทธิ์  สายทอง 

 ๙๒ นายปรีชา  ชูดี 

 ๙๓ นายปรีชา  ไตรสุธา 

 ๙๔ นายเปล่ือง  ศิริรัตน 

 ๙๕ นายพงศักดิ์  วงคสงกรานต 

 ๙๖ นายพงษศักดิ์  ใจระยา 

 ๙๗ นายพนม  แกวมุกดา 

 ๙๘ นายพรพณวิชญ  ทองเพ่ิม 

 ๙๙ นายพิทักษ  ธิกัน 

 ๑๐๐ นายพิพัฒน  อินปน 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๑ นายพีระยุทธ  ผดุงศิลป 

 ๑๐๒ นายเพลิน  ชูผล 

 ๑๐๓ นายไพบูลย  เพชรคํา 

 ๑๐๔ นายไพสิทธิ์  แกนการ 

 ๑๐๕ นายภิรมย  ฤกษงาม 

 ๑๐๖ นายภูวดล  จันทรเพ็ญ 

 ๑๐๗ นายภูวนารถ  โหเฉื่อย 

 ๑๐๘ นายมนัส  ภูลนแกว 

 ๑๐๙ นายมนัส  สมพงษ 

 ๑๑๐ นายมนูญ  ดําเกล้ียง 

 ๑๑๑ นายมานัต  บุญนอม 

 ๑๑๒ นายมานิตย  รักชื่อ 

 ๑๑๓ นายยก  สุนันตา 

 ๑๑๔ นายย่ิงยงค  ถนอมเกียรติ 

 ๑๑๕ นายโยธิน  ราชสะอาด 

 ๑๑๖ นายรณรงค  สวนสูง 

 ๑๑๗ นายรังศรี  ศรีประภา 

 ๑๑๘ นายรังศิต  คงศาลา 

 ๑๑๙ นายรังสรรค  เกิดดี 

 ๑๒๐ นายเรวัฒน  อินตุน 

 ๑๒๑ นายเรวัติ  พานิชชอบ 

 ๑๒๒ นายลพ  นพคุณ 

 ๑๒๓ นายวันชัย  บอทอง 

 ๑๒๔ นายวัลลภ  จุยจุนเจือ 

 ๑๒๕ นายวิชิต  อินทโชติ 

 ๑๒๖ นายวิเชียร  ศรีสุวรรณ 

 ๑๒๗ นายวินัย  เกตุเพ็ง 

 ๑๒๘ นายวินัย  มิตรเจริญ 

 ๑๒๙ นายวิมล  ศรีวิชิต 

 ๑๓๐ นายวิมล  หมั่นกิจการ 

 ๑๓๑ นายวิริยะ  จิตตไพบูลย 

 ๑๓๒ นายวิโรจน  จันทรลอย 

 ๑๓๓ นายวิโรจน  สงเสริม 

 ๑๓๔ จาตรี  วิลัย  หงษอินทร 

 ๑๓๕ นายวีระยุทธ  แกวศรี 

 ๑๓๖ นายไวยกิจ  ฉิมพาลี 

 ๑๓๗ นายศรีศิลป  สีสะอาด 

 ๑๓๘ นายศุภชัย  พิณวงษ 

 ๑๓๙ นายสงา  ธูปเรือง 

 ๑๔๐ นายสถาพร  แจมประเสริฐ 

 ๑๔๑ นายสถาพร  ดีน้ําจืด 

 ๑๔๒ นายสถาพร  อางเกียรติกูล 

 ๑๔๓ นายสนอง  ทะอาง 

 ๑๔๔ นายสนิท  เจริญผล 

 ๑๔๕ นายสนิท  สิทธินนท 

 ๑๔๖ นายสมเกียรติ  กล่ินหอม 

 ๑๔๗ นายสมเกียรติ  จรจาก 

 ๑๔๘ นายสมควร  คุมย้ิม 

 ๑๔๙ นายสมใจ  มูลโชติ 

 ๑๕๐ นายสมชัย  บัณฑิตพรรณ 

 ๑๕๑ นายสมชาย  ฐานโพธิ์ 

 ๑๕๒ นายสมชาย  ปล้ืมใจ 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๕๓ นายสมชาย  พรามนาค 

 ๑๕๔ นายสมชาย  มากเพชร 

 ๑๕๕ นายสมชาย  รอดทรัพย 

 ๑๕๖ นายสมเดช  แกนสุข 

 ๑๕๗ นายสมทรง  เกษมรัตน 

 ๑๕๘ นายสมนึก  มนูญดาหวี 

 ๑๕๙ นายสมบัติ  นาลอย 

 ๑๖๐ นายสมบัติ  บุญแยม 

 ๑๖๑ นายสมบัติ  พาละหาด 

 ๑๖๒ นายสมบูรณ  แชมชอย 

 ๑๖๓ นายสมบูรณ  ศรีคํามา 

 ๑๖๔ นายสมปอง  ปานนิล 

 ๑๖๕ นายสมปอง  สังขสวาง 

 ๑๖๖ นายสมพงษ  บึกนันตา 

 ๑๖๗ นายสมพงษ  พรอมสกุล 

 ๑๖๘ นายสมพงษ  ศรวิบูลยศักดิ์ 

 ๑๖๙ นายสมพงษ  สงากร 

 ๑๗๐ นายสมพงษ  เสรี 

 ๑๗๑ นายสมพร  จันกัน 

 ๑๗๒ นายสมมาท  ทองทวี 

 ๑๗๓ นายสมยศ  ชั่งดวงจิตร 

 ๑๗๔ นายสมศักดิ์  ชื่นปรีดา 

 ๑๗๕ นายสมศักดิ์  สกุณา 

 ๑๗๖ นายสมหวัง  จันทา 

 ๑๗๗ นายสมาน  บุควัน 

 ๑๗๘ นายสวาง  มอญสิน 

 ๑๗๙ นายสอาด  จันทวิมล 

 ๑๘๐ นายสัมฤทธิ์  จรบุรมย 

 ๑๘๑ นายสายันต  มะลิ 

 ๑๘๒ นายสํารวย  บัวฤทธิ์ 

 ๑๘๓ นายสํารวย  พ่ึงตระกูล 

 ๑๘๔ นายสํารวย  รุงสวาง 

 ๑๘๕ นายสําราญ  เฉลิมกล่ิน 

 ๑๘๖ นายสําราญ  เดิมสันเทียะ 

 ๑๘๗ นายสําราญ  มวงแปน 

 ๑๘๘ นายสําราญ  แสงสวาง 

 ๑๘๙ นายสําเริง  จันทรหอม 

 ๑๙๐ นายสําเริง  นิลกําแหง 

 ๑๙๑ นายสําลี  โพธิ์สุวรรณ 

 ๑๙๒ นายสุจินต  สุขเทวี 

 ๑๙๓ นายสุชาติ  บุญรัตน 

 ๑๙๔ นายสุชาติ  ประทุมแสง 

 ๑๙๕ นายสุชิน  ศรีทอง 

 ๑๙๖ นายสุดใจ  สะเริบ 

 ๑๙๗ นายสุทธิศักดิ์  ทาผิว 

 ๑๙๘ นายสุเทพ  เจริญรักษ 

 ๑๙๙ นายสุธี  แดงศรี 

 ๒๐๐ นายสุนัน  คํากอน 

 ๒๐๑ นายสุบิน  โพธิ์งาม 

 ๒๐๒ นายสุพจน  ไวเหาะ 

 ๒๐๓ นายสุพจน  แสงดาว 

 ๒๐๔ นายสุพัตร  อภัยรัตน 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๐๕ นายสุรพล  ทิพยแกว 

 ๒๐๖ นายสุรพล  เรืองศรี 

 ๒๐๗ นายสุระชัย  แกวเกิด 

 ๒๐๘ นายเสนห  สบายใจ 

 ๒๐๙ นายเสมียน  ดอกเขารัมย 

 ๒๑๐ นายเสะ  จาเละ 

 ๒๑๑ นายแสง  จิตรีนิตย 

 ๒๑๒ นายโสภณ  ชูวัน 

 ๒๑๓ นายหวง  แขงขัน 

 ๒๑๔ นายเหวียน  สุวรรณ 

 ๒๑๕ นายอดุลยรัตน  โพธิกุล 

 ๒๑๖ นายอดุลย  วิเศษสิงห 

 ๒๑๗ นายอนันต  ลือชัย 

 ๒๑๘ นายอนุกูล  สิงหภักดี 

 ๒๑๙ นายอภิชัย  ชมภู 

 ๒๒๐ นายอรรถวิทย  เทียนเล็ก 

 ๒๒๑ นายอาดูร  ผูผ้ึง 

 ๒๒๒ นายอารมณ  พลไกรเย่ียม 

 ๒๒๓ นายอํานาจ  คดชาคร 

 ๒๒๔ นายอํานาจ  สัมฤทธิ์ดี 

 ๒๒๕ นายอุดม  ปะกินําหัง 

 ๒๒๖ นายอุดม  เศรษฐพงศ 

 ๒๒๗ นายอุทัย  ชัยหาญ 

 ๒๒๘ นายอุทิศ  ทองวงศ 

 ๒๒๙ นายฮง  หนองพงษ 

 ๒๓๐ นางกมลวดี  จันทรส 

 ๒๓๑ นางสาวกัญญรส  สุนทรภักดี 

 ๒๓๒ นางจําเนียร  โกมลวานิช 

 ๒๓๓ นางจีราวัฒน  ธรรมเจริญ 

 ๒๓๔ นางแฉลม  ปราบปญจะ 

 ๒๓๕ นางนอมจิตร  ฐิตะสุต 

 ๒๓๖ นางนันทวัน  วรกิจวิวัฒน 

 ๒๓๗ นางนิต  สรอยเงิน 

 ๒๓๘ นางนิอร  เพ็ชรศิริ 

 ๒๓๙ นางบังอร  ขํางาม 

 ๒๔๐ นางบุญเรือน  กาญจนกุล 

 ๒๔๑ นางปทมา  วุฒิ 

 ๒๔๒ นางพเยาวศรี  สุขสุนิตย 

 ๒๔๓ นางสาวพายัพ  นุวัต ิ

 ๒๔๔ นายมยุรินทร  นพคุณ 

 ๒๔๕ นางมะลิ  ภาคําตา 

 ๒๔๖ นางสาวศรีจันทร  มูกขุนทด 

 ๒๔๗ นางศุภวรรณ  ยินดีรูป 

 ๒๔๘ นางสมคิด  ใจมั่น 

 ๒๔๙ นางสมใจ  พรอโนทัย 

 ๒๕๐ นางสมพร  แสงแจม 

 ๒๕๑ นางสําเภา  มั่นจันทร 

 ๒๕๒ นางสุดาเดือน  เจียรวิภา 

 ๒๕๓ นางสุธิภรณ  วัฒนศิริสกุลไทย 

 ๒๕๔ นางสุภัคพิมพ  ธรรมพิทักษ 

 ๒๕๕ นางสุรีพร  แตมแกว 

 ๒๕๖ นางสาวอณุภา  หอยย่ีภู 

 ๒๕๗ นางอรุณ  โชติกลอม 

 ๒๕๘ นางอุษณีย  กาญจนพันธุ 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๐๖  ราย) 

 ๑ นายกัมปนาท  รักเกียรติย่ิงใหญ 

 ๒ นายกานต  พิทักษโคธากุล 

 ๓ นายกาศ  วงศคะชุม 

 ๔ นายกําพล  เอี่ยมสําอางค 

 ๕ นายกิตติ  สันติปาตี 

 ๖ นายกิตติพงษ  ไตรจิตร 

 ๗ นายกิติวัฒน  สรไกร 

 ๘ นายกูเกียรติ  พุทธโกศัย 

 ๙ นายเกรียงศักดิ์  สดภิบาล 

 ๑๐ นายเกษม  ตนตรง 

 ๑๑ นายเกษมสุข  ผองศรี 

 ๑๒ นายเกียรติภูมิ  จันทมางกูล 

 ๑๓ นายไกรเดช  เมธมนตรี 

 ๑๔ นายขวัญชัย  วงษวัฒน 

 ๑๕ นายขอบเขต  พิณทอง 

 ๑๖ นายคมกฤช  ศรีสุวรรณ 

 ๑๗ นายคํานวน  ชูรัตน 

 ๑๘ นายคําใบ  ทองถิน 

 ๑๙ นายคําพุฒ  โสดาวงษ 

 ๒๐ นายคํารณ  ประพันธ 

 ๒๑ นายเคนชัย  โลมาแจม 

 ๒๒ นายเงิน  จิตตกลาง 

 ๒๓ นายจรศักดิ์  ปาฬี 

 ๒๔ สิบโท  จรัญญา  เขียวสด 

 ๒๕ นายจรัส  ใจสุข 

 ๒๖ นายจอมจันทร  เจริญศิลป 

 ๒๗ นายจําเริญ  ชูสกุลวงศ 

 ๒๘ นายจําเริญ  ปวนวันประสม 

 ๒๙ นายจําลอง  ชวนรัมย 

 ๓๐ นายจําลอง  เอนกกูล 

 ๓๑ นายจิตติ  ณ  หนองคาย 

 ๓๒ นายจิรศักดิ์  สุวรรณรัตน 

 ๓๓ นายจีรศักดิ์  ขวัญเมือง 

 ๓๔ นายเจตน  ปทมะสังข 

 ๓๕ นายเจริญชัย  ยวงใย 

 ๓๖ นายเจริญศักดิ์  คลํ้าแดง 

 ๓๗ นายฉลวย  ระดมกิจ 

 ๓๘ นายฉลอง  ฉ่ําพ่ึง 

 ๓๙ นายฉลอง  สมดี 

 ๔๐ นายฉลาด  จันทรสําเภา 

 ๔๑ นายเฉลิม  แกวสิงห 

 ๔๒ นายเฉลิม  อินโต 

 ๔๓ นายเฉลิมชัย  ใหมเล้ียง 

 ๔๔ นายชนะ  ย้ิมสีใส 

 ๔๕ นายชนิด  จิตฉ่ํา 

 ๔๖ นายชวง  ดวงทิพยจันทร 

 ๔๗ นายชวย  คงประเสริฐ 

 ๔๘ นายชอบ  ทองคํา 

 ๔๙ นายชัย  กลับเสถียร 

 ๕๐ นายชัยรักษ  คําหวาน 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๑ นายชัยรัตน  ชางหลอ 

 ๕๒ นายชัยศักดิ์  เชื้อคําจันทร 

 ๕๓ นายชาญ  ขันเงิน 

 ๕๔ นายชาญ  นุชเปรม 

 ๕๕ นายชํานาญ  ทรงเจริญ 

 ๕๖ นายชิดชัย  ศรีจันทรขาว 

 ๕๗ นายชูเกียรติ  พูลชนะ 

 ๕๘ นายชูชาติ  บุญชวย 

 ๕๙ นายเชิดพงศ  จันโอ 

 ๖๐ นายโชคนิรันดร  ชอบสุข 

 ๖๑ นายโชติ  ประมาลย 

 ๖๒ นายณรงค  ขุมเพชร 

 ๖๓ นายณรงค  คงพุม 

 ๖๔ นายณรงค  จอนอุดม 

 ๖๕ นายณรงค  พิมพสารี 

 ๖๖ นายณรงค  เพ็งพารา 

 ๖๗ นายณรงค  ใหมโสภา 

 ๖๘ นายณัฐพล  ย้ิมกลํ่า 

 ๖๙ นายดาวเรือง  ชมภู 

 ๗๐ นายดํารงค  กสิกิจกรรม 

 ๗๑ นายดํารงค  ใจกาศ 

 ๗๒ นายดํารงค  ทองเหลา 

 ๗๓ นายดํารงค  มีมา 

 ๗๔ นายดํารงคศักดิ์  หาวิธี 

 ๗๕ นายดิเรก  เพ็ชรบุญมี 

 ๗๖ นายดุสิต  เทพพันธุ 

 ๗๗ นายเดชา  เพ็งอิ่ม 

 ๗๘ นายถนอม  มณีบู 

 ๗๙ นายถวิล  ประมูลสุข 

 ๘๐ นายถาวร  เทศดี 

 ๘๑ นายถาวร  หงษคํานึง 

 ๘๒ นายเถลิงศักดิ์  ชางเผือก 

 ๘๓ นายทด  เนมีย 

 ๘๔ นายทวี  ชิตพฤกษา 

 ๘๕ นายทวีศักดิ์  ใจเฉพาะ 

 ๘๖ นายทวีศักดิ์  อินทรโชติ 

 ๘๗ นายทศพล  พรอมเผาพันธุ 

 ๘๘ นายทองแกว  อยูสินตา 

 ๘๙ นายทองเหมาะ  จันทรา 

 ๙๐ นายทองอินทร  มาระจันทร 

 ๙๑ นายทิพย  บอยกระโทก 

 ๙๒ นายแทงทอง  พรหมอิสาณ 

 ๙๓ นายธนพล  แกวชลคราม 

 ๙๔ นายธนภิวัจน  อุดมทรัพย 

 ๙๕ นายธนวัฒฑ  อุปนันท 

 ๙๖ นายธนะสิน  คําหนูไทย 

 ๙๗ นายธนัตถชาติ  ชมวิชา 

 ๙๘ นายธนา  มานิตยกุล 

 ๙๙ นายธนาพงศ  ทวีอรุณสิทธิ์ 

๑๐๐ นายธนิต  ระวิวรรณ 
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 ๑๐๑ นายธเนส  โอษฐย้ิมพราย 

 ๑๐๒ นายธรรมนูญ  นาสวน 

 ๑๐๓ นายธวัชชัย  สรอยพวง 

 ๑๐๔ นายธวัชชัย  สุดเลิศ 

 ๑๐๕ นายธานี  มีเมือง 

 ๑๐๖ นายธีรพร  มหาดไทย 

 ๑๐๗ นายนคร  ฐิตะฐาน 

 ๑๐๘ นายนรินทร  เสริมเผือก 

 ๑๐๙ นายนัด  บัวอน 

 ๑๑๐ นายนาลิตย  อุไรวรรณ 

 ๑๑๑ นายนิพนธ  ไชยรัตน 

 ๑๑๒ นายนิพนธ  สงรอด 

 ๑๑๓ นายนิมิตร  อภิวงศ 

 ๑๑๔ นายนิรัญ  เพ็งพารา 

 ๑๑๕ นายนิรันดร  ยอดใย 

 ๑๑๖ นายนิราช  ชวยหนู 

 ๑๑๗ นายนิรุธ  ชูจันทร 

 ๑๑๘ นายนิเวศน  สุวรรณหงษ 

 ๑๑๙ นายบรรเจิด  รอดยอย 

 ๑๒๐ นายบัณฑิต  อินมูล 

 ๑๒๑ นายบุญชวย  ทัพสุริย 

 ๑๒๒ นายบุญชวย  พันธุเกตุ 

 ๑๒๓ นายบุญทิพย  เปนกล 

 ๑๒๔ นายบุญธรรม  คังคายะ 

 ๑๒๕ นายบุญธรรม  นอยบึ้ม 

 ๑๒๖ นายบุญมี  ขันธคู 

 ๑๒๗ นายบุญมี  เล็กมี 

 ๑๒๘ นายบุญยัง  สินสุข 

 ๑๒๙ นายบุญเลิศ  ทองวิเศษ 

 ๑๓๐ นายบุญเลิศ  บุตรชา 

 ๑๓๑ นายบุญเลิศ  ประจงมูล 

 ๑๓๒ นายบุญเลิศ  รูจบ 

 ๑๓๓ นายบุญเล่ือน  ถิตยสิทธิ์ 

 ๑๓๔ นายบุญศรี  โนโชติ 

 ๑๓๕ นายบุญสง  จําแนกสาร 

 ๑๓๖ นายบุญสง  ชุมใจ 

 ๑๓๗ นายบุญสง  วังวิเศษ 

 ๑๓๘ นายบุญสืบ  บุญสําเร็จ 

 ๑๓๙ นายบูรณเกตร  การิยา 

 ๑๔๐ นายประคอง  มงคลพัฒน 

 ๑๔๑ นายประจํา  มั่นคง 

 ๑๔๒ นายประเจต  จาดพุม 

 ๑๔๓ นายประเชิญ  เกิดสวัสดิ์ 

 ๑๔๔ นายประเชิญ  บัวประเสริฐ 

 ๑๔๕ นายประดิษฐ  ภูงาม 

 ๑๔๖ นายประทาน  โพธิ์งาม 

 ๑๔๗ นายประทีป  บุญเจือ 

 ๑๔๘ นายประทีป  บุรงค 

 ๑๔๙ นายประทีป  สัมฤทธิ์ 

 ๑๕๐ นายประนอม  ดนตรี 

 ๑๕๑ นายประพันธ  แกวประเสริฐศรี 

 ๑๕๒ นายประพันธ  แนมสมบัติ 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๕๓ นายประพันธ  พลับศิริ 

 ๑๕๔ นายประยุทธ  วิจิตรโชติ 

 ๑๕๕ นายประยูร  จําปาทอง 

 ๑๕๖ นายประยูร  บูระณะ 

 ๑๕๗ นายประวัติ  วงษแกว 

 ๑๕๘ นายประวัติ  ศรีแนน 

 ๑๕๙ นายประเวช  เหล็กเพ็ชร 

 ๑๖๐ นายประศาสน  กิจเฟองฟู 

 ๑๖๑ นายประสบสุข  คงสัตย 

 ๑๖๒ นายประสาท  บึงออ 

 ๑๖๓ นายประสาน  อบเชย 

 ๑๖๔ นายประสาน  อ่ําทอง 

 ๑๖๕ นายประสาร  มากเจริญ 

 ๑๖๖ นายประสิทธิ์  คีรีเดช 

 ๑๖๗ นายประสิทธิ์  สิงหกิ่ง 

 ๑๖๘ นายประสิทธิ์  สุคันธนาค 

 ๑๖๙ นายประเสริฐ  ปวนเจริญ 

 ๑๗๐ นายประเสริฐ  พรอโนทัย 

 ๑๗๑ นายประหยัด  จิตอารีย 

 ๑๗๒ นายประหยัด  เปงคําภา 

 ๑๗๓ นายประหยัด  วานกระ 

 ๑๗๔ นายปราการ  อินทรกสิกร 

 ๑๗๕ นายปราโมท  นารายนะคามิน 

 ๑๗๖ นายปราโมทย  วงษพันธ 

 ๑๗๗ นายปริญญา  ปยะนันท 

 ๑๗๘ นายปรีชา  โคตรหลักเมือง 

 ๑๗๙ นายปรีชา  สุริยันต 

 ๑๘๐ นายปรีชา  ออนลา 

 ๑๘๑ นายปรีชา  อินเงิน 

 ๑๘๒ นายปรีชาพล  สอนไทย 

 ๑๘๓ นายปรีดา  ทับทิมพลาย 

 ๑๘๔ นายปลอบ  วัชรเสรีกุล 

 ๑๘๕ นายปญญา  ทองทวม 

 ๑๘๖ นายปญญา  บัวหอม 

 ๑๘๗ นายปญญา  บุญทองนุม 

 ๑๘๘ นายปญญา  ศรีไสว 

 ๑๘๙ นายปยวัฒน  นาสมใจ 

 ๑๙๐ นายปยะ  ณรงคฤทธิ์ 

 ๑๙๑ นายปยะพงศ  หอยย่ีภู 

 ๑๙๒ นายผดุง  สุวรรณทนงชัย 

 ๑๙๓ นายเผชิญ  ศรีสวาง 

 ๑๙๔ นายพงษศักดิ์  ทองคําดี 

 ๑๙๕ นายพรชัย  ธนบดีพิเชฐ 

 ๑๙๖ นายพรชัย  ฤทธิ์อราม 

 ๑๙๗ นายพรภิรมย  ศรีวิลัย 

 ๑๙๘ นายพล  ชัยทาน 

 ๑๙๙ นายพิชัย  เรรุราช 

 ๒๐๐ นายพิณ  ใจโต 

 ๒๐๑ นายพิษณุ  กาญจนสุธา 

 ๒๐๒ นายพิษณุวัตร  ออนละมูล 

 ๒๐๓ นายพิสิฎฐ  โสภาพันธ 

 ๒๐๔ นายพูนศักดิ์  พูลสาริกิจ 
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 ๒๐๕ นายเพทาย  การคา 

 ๒๐๖ นายไพฑูรย  ดอนปน 

 ๒๐๗ นายไพบูลย  ขาวผอง 

 ๒๐๘ นายไพโรจน  สุรภักดี 

 ๒๐๙ นายไพศาล  แตมประเสริฐ 

 ๒๑๐ นายฟน  พลีขันธ 

 ๒๑๑ นายภวัต  แกวเจริญ 

 ๒๑๒ นายภัลลภ  เกตุบาง 

 ๒๑๓ นายภาณุพงศ  ศรดํา 

 ๒๑๔ นายมณู  สมสุม 

 ๒๑๕ นายมนตรี  กาญจนวันทา 

 ๒๑๖ นายมนตรี  ชวยสองเมือง 

 ๒๑๗ นายมนตรี  น้ําคาง 

 ๒๑๘ นายมนตรี  แมดสถาน 

 ๒๑๙ นายมนิตย  สมบูรณ 

 ๒๒๐ นายมานพ  ปญญา 

 ๒๒๑ นายมานะ  ภาชีรัตน 

 ๒๒๒ นายมาโนช  พลมณี 

 ๒๒๓ นายมารุต  บูรณเทศ 

 ๒๒๔ นายยงค  สงาวงษ 

 ๒๒๕ นายยงยุทธ  โอฬารศาสตร 

 ๒๒๖ นายยรรยง  สิงหเสนา 

 ๒๒๗ นายยวน  ราชทะนุ 

 ๒๒๘ นายยุทธนา  ทองคํา 

 ๒๒๙ นายรอย  ทัศมี 

 ๒๓๐ นายรักวงศ  แกวทอง 

 ๒๓๑ นายรังสรรค  วงคศร 

 ๒๓๒ นายเรวัฒน  พิชญพิพัฒน 

 ๒๓๓ นายเรวัตร  กองสา 

 ๒๓๔ นายละมูล  จันทรอํานวย 

 ๒๓๕ นายลําพูน  งิ้วเนย 

 ๒๓๖ นายลิขิต  วรรณศรี 

 ๒๓๗ นายลี  พรมสายใจ 

 ๒๓๘ นายวณิช  วรานนท 

 ๒๓๙ นายวรพจน  สุนทรวิภาต 

 ๒๔๐ นายวรรณลิบ  ยศกําธร 

 ๒๔๑ นายวรรณศักดิ์  พรหมสุข 

 ๒๔๒ นายวรรณสา  หนุมเจริญ 

 ๒๔๓ นายวสันต  พวงไพบูลย 

 ๒๔๔ นายวัฒนา  ชายะกุล 

 ๒๔๕ นายวัฒนา  สดุกขํา 

 ๒๔๖ นายวันชัย  ไทยมอญ 

 ๒๔๗ นายวัลลภ  แจมจันทร 

 ๒๔๘ นายวาสน  จวงจันทร 

 ๒๔๙ นายวิจาร  นวมศรีนวล 

 ๒๕๐ นายวิชัย  ฉางขาวไชย 

 ๒๕๑ นายวิชัย  โตรื่น 

 ๒๕๒ นายวิชัย  ใหมทอง 

 ๒๕๓ นายวิชาญ  ขวดพุทรา 

 ๒๕๔ นายวิชาญ  ใยออน 

 ๒๕๕ นายวิชิต  ขันทยศ 

 ๒๕๖ นายวิเชียร  ชูสุดรักษ 
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 ๒๕๗ นายวิเชียร  ปนเงิน 

 ๒๕๘ นายวิเชียร  ภูวัง 

 ๒๕๙ นายวิเชียร  ภูแสง 

 ๒๖๐ นายวิเชียร  สายสุนีย 

 ๒๖๑ นายวิเชียร  อยูฉิม 

 ๒๖๒ นายวิเชียร  อินรัตนสมบุญ 

 ๒๖๓ นายวิน  ชาวบานชอง 

 ๒๖๔ นายวินัย  เกษมศาสตร 

 ๒๖๕ นายวินัย  ประภาพรหม 

 ๒๖๖ นายวินัย  ประเสริฐลาภ 

 ๒๖๗ นายวินัย  อวมอําพล 

 ๒๖๘ นายวินัย  อารีรักษ 

 ๒๖๙ นายวิบูลย  บุษดาคํา 

 ๒๗๐ นายวิรัต  คดิรักษ 

 ๒๗๑ นายวิรัตน  จันตะแสง 

 ๒๗๒ นายวิรัตน  เชาวรักษ 

 ๒๗๓ นายวิโรจน  งามจรัส 

 ๒๗๔ นายวิเศษ  พะตะเพ็ง 

 ๒๗๕ นายวีระ  มณีพันธ 

 ๒๗๖ นายวีระศักดิ์  ชายเจริญ 

 ๒๗๗ นายเวไน  ภูธรธราช 

 ๒๗๘ นายศรายุทธ  รังรักษ 

 ๒๗๙ นายศักดา  ศรีโยธา 

 ๒๘๐ นายศุภชัย  รุงเรือง 

 ๒๘๑ นายศุภฤกษ  ศิริเมฆา 

 ๒๘๒ นายสง  เพชรสํานัก 

 ๒๘๓ นายสงค  ผิวขาว 

 ๒๘๔ นายสงวน  อรัญ 

 ๒๘๕ นายสถิตย  เหลาโชติ 

 ๒๘๖ นายสนอง  บุษราพิทักษานนท 

 ๒๘๗ นายสนิท  เครือวรรณ 

 ๒๘๘ นายสมคิด  บํารุงพันธ 

 ๒๘๙ นายสมคิด  อินทรฉาย 

 ๒๙๐ นายสมจิตร  ดื่มพุดซา 

 ๒๙๑ นายสมจิตร  ทะนันชัย 

 ๒๙๒ นายสมชาติ  ปานศิลา 

 ๒๙๓ นายสมชาย  กลวยหอม 

 ๒๙๔ นายสมชาย  คลํ้าจีน 

 ๒๙๕ นายสมชาย  คะวิลัย 

 ๒๙๖ นายสมชาย  จุยประเสริฐ 

 ๒๙๗ นายสมชาย  ประตูใหญ 

 ๒๙๘ นายสมชาย  มูลขํา 

 ๒๙๙ นายสมชาย  สุบินมิตร 

 ๓๐๐ นายสมชาย  หมุดเงิน 

 ๓๐๑ นายสมเดช  แกวเกตุ 

 ๓๐๒ นายสมเดช  มาชัยวงค 

 ๓๐๓ นายสมนึก  รุงเจริญ 

 ๓๐๔ นายสมนึก  เรืองผ้ึง 

 ๓๐๕ นายสมบัติ  ศรีสุวรรณ 

 ๓๐๖ นายสมบัติ  โอชเชย 

 ๓๐๗ นายสมบูรณ  จินดาแจง 

 ๓๐๘ นายสมบูรณ  วิมลรัตน 
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 ๓๐๙ นายสมปอง  อุมบางตลาด 

 ๓๑๐ วาที่พลตรี  สมพงศ  ชูพันธ 

 ๓๑๑ นายสมพงษ  นาคพันธ 

 ๓๑๒ นายสมพงษ  ผิวขม 

 ๓๑๓ นายสมพล  หงษรัมย 

 ๓๑๔ นายสมพิศ  สมประสงค 

 ๓๑๕ นายสมเพียน  มาสะอินทร 

 ๓๑๖ นายสมภพ  บุญมี 

 ๓๑๗ นายสมยศ  แกววิชิต 

 ๓๑๘ นายสมศักดิ์  ทั่งพิมพ 

 ๓๑๙ นายสมศักดิ์  มิสดีย 

 ๓๒๐ นายสมหมาย  อุมบางตลาด 

 ๓๒๑ นายสมหวัง  ปานดํา 

 ๓๒๒ นายสมัคร  จักรคํา 

 ๓๒๓ นายสมัคร  พินิจ 

 ๓๒๔ นายสมาน  กริมรัมย 

 ๓๒๕ นายสมาน  โตมี 

 ๓๒๖ นายสมาน  เวียงยางกุง 

 ๓๒๗ นายสยาม  มอญขาม 

 ๓๒๘ นายสรวิชญ  ชอบธรรม 

 ๓๒๙ นายสรัล  แกวกัน 

 ๓๓๐ นายสวง  ธัญญเจริญ 

 ๓๓๑ นายสวง  รูวิชา 

 ๓๓๒ นายสวาง  เรืองศรี 

 ๓๓๓ นายสวินทร  นาจอมทอง 

 ๓๓๔ นายสังวร  บุญบรรจง 

 ๓๓๕ นายสัญญา  สังเวียนวงค 

 ๓๓๖ นายสันติ  รัตนเสน 

 ๓๓๗ นายสัมฤทธิ์  สุขคุม 

 ๓๓๘ นายสาคร  กันเพชร 

 ๓๓๙ นายสาธิต  เพ็ชรศิลา 

 ๓๔๐ นายสามชัย  สืบกระแส 

 ๓๔๑ นายสามารถ  พลวัฒน 

 ๓๔๒ นายสามารถ  สอนใจ 

 ๓๔๓ นายสายัณต  สมาคม 

 ๓๔๔ นายสาโรจน  ภักดีรักษ 

 ๓๔๕ นายสําเนียง  เขาชม 

 ๓๔๖ นายสําเนียง  ผ้ึงยอย 

 ๓๔๗ นายสําเภา  มณีรัตน 

 ๓๔๘ นายสําราญ  เสาวลักษณาการ 

 ๓๔๙ นายสําเริง  เชื้อสาย 

 ๓๕๐ นายสําเริง  ปานยอย 

 ๓๕๑ นายสําเริง  รักภิรมย 

 ๓๕๒ นายสําอางค  ผลภาษี 

 ๓๕๓ นายสิทธิพงษ  เกตุแกว 

 ๓๕๔ นายสุคนธ  ฤทธิตา 

 ๓๕๕ นายสุชล  สุพรรณ 

 ๓๕๖ นายสุชาติ  เจริญไทย 

 ๓๕๗ นายสุชาติ  มะซอ 

 ๓๕๘ นายสุชาติ  หนูเสือ 

 ๓๕๙ นายสุชิน  แสงสวาง 

 ๓๖๐ นายสุเชน  ทองศรี 
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 ๓๖๑ นายสุดใจ  เผาดวงดี 

 ๓๖๒ นายสุดชาย  พ่ึงพินิจ 

 ๓๖๓ นายสุทัศน  พันธุลาภะ 

 ๓๖๔ นายสุเทพ  พันธศรี 

 ๓๖๕ นายสุเทพ  สมภาร 

 ๓๖๖ นายสุเทพ  สันทัดการ 

 ๓๖๗ นายสุนัน  สลิด 

 ๓๖๘ นายสุพจน  อนันตะ 

 ๓๖๙ นายสุพัฒน  เย็นสวัสดิ์ 

 ๓๗๐ นายสุพัฒน  สุขทอง 

 ๓๗๑ นายสุพัตร  มูลธง 

 ๓๗๒ นายสุพิน  ชื่นชม 

 ๓๗๓ นายสุรจิตร  บุญศิริ 

 ๓๗๔ นายสุรชัย  นครศรี 

 ๓๗๕ นายสุรพล  มณีนาค 

 ๓๗๖ นายสุรพล  วงษา 

 ๓๗๗ นายสุรพล  สันติปาตี 

 ๓๗๘ นายสุรศักดิ์  ชุดขุนทด 

 ๓๗๙ นายสุรินทร  กัญญานอย 

 ๓๘๐ นายสุรินทร  ปนตาดง 

 ๓๘๑ นายสุริยะ  นาคคลาย 

 ๓๘๒ นายสุริยา  แกวชัย 

 ๓๘๓ นายสุวัชชัย  เขมะเพ็ชร 

 ๓๘๔ นายสุวิชา  ทองพลี 

 ๓๘๕ นายสุวิทย  เชื้อจักร 

 ๓๘๖ นายสุวิทย  เปยทอง 

 ๓๘๗ นายสุวิทย  เพชรดํา 

 ๓๘๘ นายเสงี่ยม  กลัดเจริญ 

 ๓๘๙ นายเสงี่ยม  พลับจีน 

 ๓๙๐ นายเสงี่ยม  เรืองศรี 

 ๓๙๑ นายเสถียน  ทัพทวี 

 ๓๙๒ นายเสนห  ธัมรงควงษ 

 ๓๙๓ นายเสมอ  บุญฉวี 

 ๓๙๔ นายเสวก  จันทรศิริ 

 ๓๙๕ นายแสน  จันทรพฤกษา 

 ๓๙๖ นายหนูแดง  สุขสบาย 

 ๓๙๗ นายเหรียญ  เขียวสมบัติ 

 ๓๙๘ นายเหิน  เล่ือนลอย 

 ๓๙๙ นายองอาจ  พ้ืนเมือง 

 ๔๐๐ นายอดิเรก  เพ็งพวง 

 ๔๐๑ นายอดุลย  โพธิ์ออน 

 ๔๐๒ นายอนวัช  สุขเกษม 

 ๔๐๓ นายอนันต  ชุมชื่น 

 ๔๐๔ นายอนันต  ตรงมา 

 ๔๐๕ นายอนันต  พุทธิฤทธิ์ 

 ๔๐๖ นายอนันต  เสนหา 

 ๔๐๗ นายอนันท  รังศิริ 

 ๔๐๘ นายอนิตย  อุตะโม 

 ๔๐๙ นายอนุกูล  แตงจันทร 

 ๔๑๐ นายอนุศักดิ์  จันทฉายา 

 ๔๑๑ นายอนุสรณ  สายแสน 

 ๔๑๒ นายอภิชัย  ใจโต 
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 ๔๑๓ นายอภิชาติ  เชิดชูสุวรรณ 

 ๔๑๔ นายอภิสิทธิ์  การเกง 

 ๔๑๕ นายอภิสิทธิ์  เกิดสวัสดิ์ 

 ๔๑๖ นายอรรถพล  เลิศพันธ 

 ๔๑๗ นายอรุณ  วันอุน 

 ๔๑๘ นายอวยชัย  ใจทน 

 ๔๑๙ นายอวยชัย  พวงเข็ม 

 ๔๒๐ นายอวินันท  คงสุวรรณ 

 ๔๒๑ นายอวิรุทธ  ภูษิต 

 ๔๒๒ นายออด  เขนวม 

 ๔๒๓ นายอัศวิน  แจมใส 

 ๔๒๔ นายอาจินต  บุญมั่น 

 ๔๒๕ นายอาทิตย  นิ่มนวล 

 ๔๒๖ นายอํานวย  เชวงสุข 

 ๔๒๗ นายอํานวย  เดชเรือง 

 ๔๒๘ นายอํานวย  แดงศรี 

 ๔๒๙ นายอําพล  อําพันธทอง 

 ๔๓๐ นายอําพล  อินทะนนท 

 ๔๓๑ นายอินผล  ปญญาจักร 

 ๔๓๒ นายอินสม  แกวโมง 

 ๔๓๓ นายอุดม  พิมพา 

 ๔๓๔ นายอุดม  ศรีกอนติ 

 ๔๓๕ นายอุดร  คํามะนาค 

 ๔๓๖ นายอุทิศ  บุญมานาง 

 ๔๓๗ นายอุทิศ  รอดสม 

 ๔๓๘ นายอุรุพง  จรพิศ 

 ๔๓๙ นายเอนก  จิตรเจริญ 

 ๔๔๐ นายเอี่ยม  กลํ่ามาศ 

 ๔๔๑ นางกาญจนา  กุลวนุพงศ 

 ๔๔๒ นางกาญจนา  ชาวบานชอง 

 ๔๔๓ นางกิ่งแกว  แปนทอง 

 ๔๔๔ นางขนิษฐา  เนตรสวาง 

 ๔๔๕ นางจันทนา  อุนเรือนงาน 

 ๔๔๖ นางจันทรเพ็ญ  เครือคําหลอ 

 ๔๔๗ นางจันทรเพ็ญ  ทองวิเศษ 

 ๔๔๘ นางจันทิมา  ธนมาลาพงศ 

 ๔๔๙ นางจีรนันท  ธรรมริตร 

 ๔๕๐ นางจุฑามาศ  หัสจุมพล 

 ๔๕๑ นางจุไร  จิตรสมนึก 

 ๔๕๒ นางชลิวรรณ  มั่งคั่ง  ณ  รังษี 

 ๔๕๓ นางสาวชุตาภา  นิลสลับ 

 ๔๕๔ นางสาวชูศรี  โนรีวงศ 

 ๔๕๕ นางณศมน  ศรีบุญนาค 

 ๔๕๖ นางเตือนใจ  สุขงาม 

 ๔๕๗ นางทองนอย  คลายมุข 

 ๔๕๘ นางเทวา  สุขะหา 

 ๔๕๙ นางธภาภัค  ศรีประภา 

 ๔๖๐ นางนงลักษณ  รามสูต 

 ๔๖๑ นางนิตยา  วิทวัสกังวาล 

 ๔๖๒ นางนิตยา  สวนดอกไม 

 ๔๖๓ นางบุญหลง  รัตนเลิศ 

 ๔๖๔ นางบุปผา  ทรัพยสุทธิ์ 
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 ๔๖๕ นางสาวปราณี  จุลเจริญ 

 ๔๖๖ นางปราณี  บุษราภรณ 

 ๔๖๗ นางปุรนุช  รัตนะธราดล 

 ๔๖๘ นางพรสุรีย  กิ่งเกตุ 

 ๔๖๙ นางพิกุล  สอนเจริญ 

 ๔๗๐ นางพิมพประไพ  นิลพฤกษ 

 ๔๗๑ นางสาวพิมพปวีณ  บุญสมบัติ 

 ๔๗๒ นางพุทธชาด  จัตุพร 

 ๔๗๓ นางเพ็ญ  อินทรเจริญศักดิ์ 

 ๔๗๔ นางเพ็ญจันทร  ทิพประเสริฐ 

 ๔๗๕ นางไพรินทร  ฟอนตะคุ 

 ๔๗๖ นางภัชณีย  เนตรสาย 

 ๔๗๗ นางภัทรียา  สัยยะสิทธิ์พานิช 

 ๔๗๘ นางภัสชราภา  เจริญจิตร 

 ๔๗๙ นางสาวภาวศุทธิ  วีราวุธ 

 ๔๘๐ นางสาวมัณฑณี  บัวเทศ 

 ๔๘๑ นางมุกดารัตน  เพชรสํานัก 

 ๔๘๒ นางมุยรั้ง  ภาสกรโกศล 

 ๔๘๓ นางรุงฤดี  โพธิ์พุก 

 ๔๘๔ นางสาวลาวัลย  เพ่ิมพูล 

 ๔๘๕ นางลินจง  เมืองออน 

 ๔๘๖ นางวันวิสา  ฐานโพธิ์ 

 ๔๘๗ นางวัลลภา  แยมกล่ิน 

 ๔๘๘ นางศรีประภา  แกวตั้งขึ้น 

 ๔๘๙ นางสาวศรีวิไล  จันทรศิลปน 

 ๔๙๐ นางศิชล  สดใส 

 ๔๙๑ นางสมจิตร  พรอโนทัย 

 ๔๙๒ นางสมใจ  มีสันทัด 

 ๔๙๓ นางสมทรง  ภูมิคํา 

 ๔๙๔ นางสมบูรณ  ตุนเงิน 

 ๔๙๕ นางสาวสมหมาย  พยัคฆพงษ 

 ๔๙๖ นางสมหมาย  รัตตัญู 

 ๔๙๗ นางสังเวียน  งวนสําอางค 

 ๔๙๘ นางสําเภา  รุงเรือง 

 ๔๙๙ นางสาวสําอางค  วุฒิภาพ 

 ๕๐๐ นางสุชาภา  บัวมาก 

 ๕๐๑ นางสุนันทา  ดํารงผล 

 ๕๐๒ นางสุภารัตน  หินเทาว 

 ๕๐๓ นางเสมอ  บัวหลาด 

 ๕๐๔ นางสาวอุทุมภรณ  ชูศิริ 

 ๕๐๕ นางอุบลวดี  แพทยดี 

 ๕๐๖ นางสาวอุไร  จันทรเรือง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๐๙  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะ  ประจํามูล 

 ๒ นายกิตติ  สัมฤทธิ์วงศ 

 ๓ นายกิติศักดิ์  อําภาวงษ 

 ๔ นายเกษม  อนุศาสนนันท 

 ๕ นายโกศล  ทั่งเหล็ก 

 ๖ นายคําพร  หนูนอง 

 ๗ นายคํารณ  ประทุมวงศ 

 ๘ นายจรัญ  กาเร็ว 
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 ๙ นายจรูญ  กล่ินเกล้ียง 

 ๑๐ นายจรูญ  พลเย่ียม 

 ๑๑ นายจักรกฤช  ศรีนิล 

 ๑๒ นายจักรี  สกุลเพชร 

 ๑๓ นายจันทรแกว  พิณชัย 

 ๑๔ นายจํานงค  กันแกว 

 ๑๕ นายจํานงค  คําสัตย 

 ๑๖ นายจําเรือง  นกเล็ก 

 ๑๗ นายจิรศักดิ์  พรพิสุทธิ์ 

 ๑๘ นายฉลอง  รักเสนาะ 

 ๑๙ นายฉัตรชัย  กองตัน 

 ๒๐ นายชนพัฒน  ทุมแกว 

 ๒๑ นายชมพู  จินตนา 

 ๒๒ นายชล  โคตมุงคุณ 

 ๒๓ นายชัยยศ  เคล้ิมขวัญ 

 ๒๔ นายชัยวัฒน  อรรถพรโสภิต 

 ๒๕ นายชาญยุทธ  วิรัตนศิลป 

 ๒๖ นายชิงชัย  สีทองดี 

 ๒๗ นายเชิดชัย  กลมคางพลู 

 ๒๘ นายณพลเดช  พัดวิลัย 

 ๒๙ นายณรงค  เชยจันทร 

 ๓๐ นายณรงค  ทะวะละ 

 ๓๑ นายณรงค  ยงญาติ 

 ๓๒ นายณรงค  รัตนถาวร 

 ๓๓ นายถาวร  รัสมะโน 

 ๓๔ นายถาวร  วงศลา 

 ๓๕ นายทวีพล  หังสะไวศยะ 

 ๓๖ นายทองหลอ  กงแกว 

 ๓๗ นายทิฎฐิเฉลิม  นัยเนตรอัครา 

 ๓๘ นายธงชัย  นุขนารถ 

 ๓๙ นายธนวัฒน  ศิริจันทร 

 ๔๐ นายธวัชชัย  สารพรพันธุ 

 ๔๑ นายธิติพัชร  สุดโตเจริญวัฒน 

 ๔๒ นายธีรพันธ  มังกรฤทธิ์ 

 ๔๓ นายธีรศักดิ์  แสงศิลา 

 ๔๔ นายธีระวัฒน  เตชะกวิน 

 ๔๕ นายธีระศักดิ์  ชมชื่นจิตร 

 ๔๖ นายไธพัตน  พ่ึงพวก 

 ๔๗ นายนคร  คํามุง 

 ๔๘ นายนภดล  ใยเผือก 

 ๔๙ นายนิกร  จันทรโสดา 

 ๕๐ นายนิมิตร  สงวนศรี 

 ๕๑ นายนิรุตติ์  สุสม 

 ๕๒ นายนิวัตร  กานบัว 

 ๕๓ นายบรรจง  จันทะพนม 

 ๕๔ นายบรรจบ  หงิมหวง 

 ๕๕ นายบรรเจิด  ศิริเดช 

 ๕๖ นายบรรชา  อนุมาศ 

 ๕๗ นายบรรเลง  ขํามา 

 ๕๘ นายบุญชวย  เพชรตะกั่ว 

 ๕๙ นายบุญชวย  รัตนะ 

 ๖๐ นายบุญชัย  เมืองนาค 
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 ๖๑ นายบุญมาก  ตั้งประเสริฐ 

 ๖๒ นายบุญสง  ชูวงษ 

 ๖๓ นายประกิตร  ทองคํา 

 ๖๔ นายประคอง  สุดใจ 

 ๖๕ นายประชัญ  มหายศ 

 ๖๖ นายประดิษฐ  พลคํา 

 ๖๗ นายประทัง  ใบทองคํา 

 ๖๘ นายประเทือง  โนนวิเศษ 

 ๖๙ นายประไพ  หอมขจร 

 ๗๐ นายประภาส  ไชยรัตน 

 ๗๑ นายประยก  เสนะไพวรรณ 

 ๗๒ นายประยงค  สนทอง 

 ๗๓ นายประยูร  บุญหอ 

 ๗๔ นายประสาท  วิเศษศรี 

 ๗๕ นายประสาร  ทองสุทธา 

 ๗๖ นายประสาร  เพ็ชรเสือ 

 ๗๗ นายประเสริฐ  แสงแจม 

 ๗๘ นายปราโมทย  ภูเอี่ยม 

 ๗๙ นายปรีชา  โอสถานนท 

 ๘๐ นายปญญา  โพธิ์พันธุ 

 ๘๑ นายปยะ  บางกุง 

 ๘๒ นายพงษศักดิ์  บํายุทธ 

 ๘๓ นายพรชัย  บุญตอ 

 ๘๔ นายพรเทพ  ฮุยเปา 

 ๘๕ นายพรพจน  พรมพานิช 

 ๘๖ นายพรมมินทร  อิ่นแกว 

 ๘๗ นายพิชัย  บรรจงปร ุ

 ๘๘ นายพิเชษฐ  สุวัฒนวนิช 

 ๘๙ นายพิทักษ  โกจันทร 

 ๙๐ นายพินิจ  บุญจันทรตะ 

 ๙๑ นายพิภพ  ไทยแท 

 ๙๒ นายพิศิษฐ  บุญทรง 

 ๙๓ นายเพชร  นาถวิล 

 ๙๔ นายเพชรัตน  เหลาทอง 

 ๙๕ นายไพโรจน  ไชยจิตร 

 ๙๖ นายไพวัลย  ชื่นศิริ 

 ๙๗ นายมงคล  สุภารัตน 

 ๙๘ นายมงคล  อึ่งปอง 

 ๙๙ นายมนตรี  โพธิ์ไพจิตร 

 ๑๐๐ นายมนตรี  เมืองเหลือ 

 ๑๐๑ นายมนูญ  ใจดี 

 ๑๐๒ นายมานพ  มาตนอก 

 ๑๐๓ นายมานิต  เมฆขลา 

 ๑๐๔ นายมานิตย  ขันแกว 

 ๑๐๕ นายมิตรชัย  ปยะนันท 

 ๑๐๖ นายมีชัย  จันทพันธ 

 ๑๐๗ นายแมน  เทียมเกิด 

 ๑๐๘ นายยรรยง  มังคละคีรี 

 ๑๐๙ นายย่ิงศักดิ์  ลัพธิพรชัย 

 ๑๑๐ นายยืนยง  ประสมศรี 

 ๑๑๑ นายยุทธศาสตร  พวกแสน 

 ๑๑๒ นายยุทธ  เผ่ือนปฐม 
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 ๑๑๓ นายรักษสวัสดิ์  จันทะวงศ 

 ๑๑๔ นายราวิล  จงใจเทศ 

 ๑๑๕ นายรุง  ประสานทรัพย 

 ๑๑๖ นายรุงนิรัญ  ดอกไมงาม 

 ๑๑๗ นายรุงระวี  คลองแคลว 

 ๑๑๘ นายเรืองชัย  แตงฉ่ํา 

 ๑๑๙ นายโรม  สุขแสง 

 ๑๒๐ นายเลิศ  อินทูล 

 ๑๒๑ นายวงษศักดิ์  เกษลาม 

 ๑๒๒ นายวัฒนา  ธนันชัย 

 ๑๒๓ นายวันชัย  กุมาร 

 ๑๒๔ นายวันชัย  นอสิทธิ์ 

 ๑๒๕ นายวิเชียร  ไพรวรรณ 

 ๑๒๖ นายวินท  เนียมตั้ง 

 ๑๒๗ นายวินัย  ดิษผล 

 ๑๒๘ นายวิระชัย  วงทะนชัย 

 ๑๒๙ นายวิระพงษ  ภูมิมา 

 ๑๓๐ นายวิรัตน  แจมแจง 

 ๑๓๑ นายวิรัตน  ใจเอื้อ 

 ๑๓๒ นายวิรัตน  บุญรอด 

 ๑๓๓ นายวิรัตน  ไมนอยทรัพย 

 ๑๓๔ นายวิรุฬห  บัวคํา 

 ๑๓๕ นายวิโรจน  ทรัพยอินทร 

 ๑๓๖ นายวิไล  สมชัย 

 ๑๓๗ นายวิวัฒน  บานชื่น 

 ๑๓๘ นายวิสูตร  พยอม 

 ๑๓๙ นายวีระ  หรั่งมา 

 ๑๔๐ นายวีระพันธ  นอยมงคล 

 ๑๔๑ นายวีระศักดิ์  เกษสาคร 

 ๑๔๒ นายวีระศักดิ์  ลือสมุทร 

 ๑๔๓ นายวุธินันต  ใหมละออ 

 ๑๔๔ นายศราวุธ  แกวกันทะ 

 ๑๔๕ นายศักดา  ตะโกใหญ 

 ๑๔๖ นายศักดา  นอยมูสิก 

 ๑๔๗ นายศักดิ์ชัย  สุคนธ 

 ๑๔๘ นายศุภศักดิ์  แยมสุวรรณ 

 ๑๔๙ นายสถาพร  กอนใจ 

 ๑๕๐ นายสนธยา  แมลงภูทอง 

 ๑๕๑ นายสนธิ  ขอนทอง 

 ๑๕๒ นายสนธิศักดิ์  มีสุข 

 ๑๕๓ นายสนอง  สุวรรณชาตรี 

 ๑๕๔ นายสนั่น  จันทรสงสิงห 

 ๑๕๕ นายสนาน  ปนแหวน 

 ๑๕๖ นายสมคิด  ปาลวัฒน 

 ๑๕๗ นายสมคิด  โปะสุวรรณ 

 ๑๕๘ นายสมจิต  ศรีวงษชัย 

 ๑๕๙ นายสมชาย  ขันธรูจี 

 ๑๖๐ นายสมชาย  ใจวงศ 

 ๑๖๑ นายสมชาย  ดีวัน 

 ๑๖๒ นายสมชาย  สงวนวงษ 

 ๑๖๓ นายสมชาย  สิงหขรณ 

 ๑๖๔ นายสมเดช  หอมหวล 
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 ๑๖๕ นายสมนึก  ยังละออ 

 ๑๖๖ นายสมบัติ  กาบเกษร 

 ๑๖๗ นายสมบัติ  น้ําหอม 

 ๑๖๘ นายสมพงษ  เกษดี 

 ๑๖๙ นายสมพงษ  แนนอุดร 

 ๑๗๐ นายสมพงษ  เพียงแกว 

 ๑๗๑ นายสมพร  ภักดีศรี 

 ๑๗๒ นายสมพล  ลวดลาย 

 ๑๗๓ นายสมยศ  ตามะ 

 ๑๗๔ นายสมยศ  ศิริสายัณห 

 ๑๗๕ นายสมยศ  สมบูรณ 

 ๑๗๖ นายสมศักดิ์  จุติวารี 

 ๑๗๗ นายสมศักดิ์  ปนโพธิ์ 

 ๑๗๘ นายสมศักดิ์  แสงชาติ 

 ๑๗๙ นายสมศิลป  ชูตระกูล 

 ๑๘๐ นายสมหมาย  สวนดอกไม 

 ๑๘๑ นายสมหาย  เสมอมาศ 

 ๑๘๒ นายสรภพ  ผลจริต 

 ๑๘๓ นายสวัสดิ์  พุมจัตุรัส 

 ๑๘๔ นายสัมฤทธิ์  หนูทอง 

 ๑๘๕ นายสําเนา  ศิริโอด 

 ๑๘๖ นายสําราญ  ภักดี 

 ๑๘๗ นายสําเริง  สุขจิตร 

 ๑๘๘ นายสุชาติ  โพธิ์ประเสริฐ 

 ๑๘๙ นายสุทธิยอด  ฉ่ําศาสตร 

 ๑๙๐ นายสุทิน  ไกรรักษ 

 ๑๙๑ นายสุทิพ  จันทรเพ็ชร 

 ๑๙๒ นายสุพจน  ตันตระกูล 

 ๑๙๓ นายสุพัฒน  บัวรัตน 

 ๑๙๔ นายสุภาพ  คงชื่น 

 ๑๙๕ นายสุรการ  สายศร 

 ๑๙๖ นายสุรชัย  ชัยวังราช 

 ๑๙๗ นายสุรชัย  เรืองโรจนวิริยา 

 ๑๙๘ นายสุรพล  กลํ่าศิริ 

 ๑๙๙ นายสุรพล  ชุมภูทอง 

 ๒๐๐ นายสุรศักดิ์  นามบุตร 

 ๒๐๑ นายสุรัช  เศรษฐณรงค 

 ๒๐๒ นายสุรัตร  ปญจะขัน 

 ๒๐๓ นายสุรินทร  มาเนตร 

 ๒๐๔ นายสุริยัน  ล่ันลิบ 

 ๒๐๕ นายสุริยา  หงษวิเศษ 

 ๒๐๖ นายสุริเยศร  กัญญาโภค 

 ๒๐๗ นายเสงี่ยม  ทองออน 

 ๒๐๘ นายเสนห  นารักษ 

 ๒๐๙ นายเสนอ  บุญเงิน 

 ๒๑๐ นายหาร  นันทะมีชัย 

 ๒๑๑ นายองอาจ  ศิริมา 

 ๒๑๒ นายอดิศร  อรุณพงษ 

 ๒๑๓ นายอธิชล  เผาพันธดี 

 ๒๑๔ นายอนนต  นระสิงห 

 ๒๑๕ นายอนุกูล  ชิงชัย 

 ๒๑๖ นายอนุรัก  ขันทอง 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๑๗ นายอภิชาติ  ฮุยเปา 

 ๒๑๘ นายอภินันท  แกนสลุง 

 ๒๑๙ นายอานนท  ศรีสารคาม 

 ๒๒๐ นายอําภัย  บุญคง 

 ๒๒๑ นายอิสเรศ  สีหสกุล 

 ๒๒๒ นายอุดม  แพวขุนทด 

 ๒๒๓ นายอุดม  อุดกล้ิง 

 ๒๒๔ นายอุเทน  ชาสุนทร 

 ๒๒๕ นายอุไร  แกลวกลาหาญ 

 ๒๒๖ นายอุลัย  นนทะสี 

 ๒๒๗ นายเอกพันธุ  ทารัตน 

 ๒๒๘ นายเอนก  นาระทะ 

 ๒๒๙ นางขวัญยืน  ตันอารีย 

 ๒๓๐ นางจรรยารัตน  สุทธิวิเศษ 

 ๒๓๑ นางจรินทรทิพย  เหมือนนุม 

 ๒๓๒ นางจวงจันทร  รัศมี 

 ๒๓๓ นางจันดา  นาลอย 

 ๒๓๔ นางจิตตินันท  พลายงาม 

 ๒๓๕ นางสาวจิตติภัทร  สรรพชาง 

 ๒๓๖ นางจินดา  ติดเทียน 

 ๒๓๗ นางสาวชนิดาภา  จะเขทอง 

 ๒๓๘ นางดลฤดี  สุขเกษม 

 ๒๓๙ นางดวงรัตน  คําสุข 

 ๒๔๐ นางดอกไม  พินธุพันธ 

 ๒๔๑ นางดารัตน  ปนป 

 ๒๔๒ นางตวงรัตน  สงกูล 

 ๒๔๓ นางทักษิณา  พ่ึงแกว 

 ๒๔๔ นางทัศนีย  ศานติสุนทร 

 ๒๔๕ นางทิพยวรรณ  แจมศรี 

 ๒๔๖ นางทิวพร  บุญเกตุ 

 ๒๔๗ นางสาวธรรมพร  มุกดา 

 ๒๔๘ นางธัญสร  ทวานนท 

 ๒๔๙ นางนพมาศ  สุจรูญ 

 ๒๕๐ นางนารีรัตน  รัตนจีนะ 

 ๒๕๑ นางนิตยา  ใจศรี 

 ๒๕๒ นางสาวนิตย  คงกล่ิน 

 ๒๕๓ นางบังอร  ชิดดี 

 ๒๕๔ นางบังอร  สังฆสุวรรณ 

 ๒๕๕ นางบุญเตือน  ผลเกตุ 

 ๒๕๖ นางบุญสง  ภาคีพันธ 

 ๒๕๗ นางประยงค  อดุลเดช 

 ๒๕๘ นางประเสริฐ  คงนา 

 ๒๕๙ นางปราณี  จุลคําภา 

 ๒๖๐ นางปราณี  เนียรมงคล 

 ๒๖๑ นางผองศรี  ศรีสุทธา 

 ๒๖๒ นางพรทิพย  พรหมยนต 

 ๒๖๓ นางพรพรรณ  ครองทรัพย 

 ๒๖๔ นางพรรณี  จริยา 

 ๒๖๕ นางสาวพัชรา  พิบูลยศิริ 

 ๒๖๖ นางพิชญา  ยอดแกว 

 ๒๖๗ นางภัทรอร  มนตรี 

 ๒๖๘ นางภัสสรศศิร  ธัญญเจริญ 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๖๙ นางมารศรี  พรหมศิริ 

 ๒๗๐ นางสาวรัชนีวรรณ  รักธรรม 

 ๒๗๑ นางสาวรัญจวน  เยาวธานี 

 ๒๗๒ นางรัตนา  คงเปยม 

 ๒๗๓ นางรัตนา  พุมมาลา 

 ๒๗๔ นางเรวดี  แยมสุวรรณ 

 ๒๗๕ นางละเอียด  พรอโนทัย 

 ๒๗๖ นางวนิดา  ภูฉ่ํา 

 ๒๗๗ นางวนิดา  ศรีไพโรจน 

 ๒๗๘ นางวรรณภา  ประมวลทอง 

 ๒๗๙ นางสาววรรณภา  รุงกิจเจริญการ 

 ๒๘๐ นางวรรณาภรณ  สีแดง 

 ๒๘๑ นางวัชรินทร  ศิริพัฒนพงศพร 

 ๒๘๒ นางวันเพ็ญ  สีเสียด 

 ๒๘๓ นางวิรัชนี  ชูเมือง 

 ๒๘๔ นางวิไล  วงศสมุทร 

 ๒๘๕ นางสมนึก  ทิมกลางดอน 

 ๒๘๖ นางสาวสมนึก  ล้ินจ่ี 

 ๒๘๗ นางสมพงษ  ซิระเซ็น 

 ๒๘๘ นางสมพิศ  นิปะสิกิ 

 ๒๘๙ นางสมร  บุควัน 

 ๒๙๐ นางสุทธินันท  วัฒนะพูนสิน 

 ๒๙๑ นางสุมาลี  เพ็ญสุข 

 ๒๙๒ นางสุวดี  ชนะสิทธิ์ 

 ๒๙๓ นางเสาวนี  ทองมา 

 ๒๙๔ นางเสาวนีย  แพรกทอง 

 ๒๙๕ นางแสงเดือน  สิทธิโชค 

 ๒๙๖ นางเหวย  ทองออน 

 ๒๙๗ นางฬุริยา  ทรัพยสกุล 

 ๒๙๘ นางสาวอดิศา  อยูดี 

 ๒๙๙ นางอนงค  เอี่ยมสอาด 

 ๓๐๐ นางสาวอรทัย  กลมสัมฤทธิ์ 

 ๓๐๑ นางอรวรรณ  วังวิเศษ 

 ๓๐๒ นางสาวอัคเรศ  ศรีปะนะ 

 ๓๐๓ นางอัจฉรา  ประชากุล 

 ๓๐๔ นางอัจฉรา  ปนทอง 

 ๓๐๕ นางอัญชลี  จิตโสภา 

 ๓๐๖ นางอัญชุลี  รอดสินธุ 

 ๓๐๗ นางสาวอัษฎางค  ดาบเพชร 

 ๓๐๘ นางอุไร  สมโภชน 

 ๓๐๙ นางอุสา  ศรีทิพย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๒  ราย) 

 ๑ นายกฤดสร  เสงสุน 

 ๒ นายกฤษณะ  แกวกัณหา 

 ๓ นายกานต  บุณยะพรรค 

 ๔ นายเกริ่น  ดุลสุจริต 

 ๕ นายคะนอง  ละนอย 

 ๖ นายคัมภีร  โฉมสําเภา 

 ๗ นายจักษณรงค  แซเลา 

 ๘ นายจัด  เพ็งมี 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙ นายจํารัส  คงเมือง 

 ๑๐ นายจําเริญ  กังวาล 

 ๑๑ นายจุมพล  วุฒิพักตร 

 ๑๒ นายชอุม  คงมั่น 

 ๑๓ นายชะนะวัตร  บุญทรัพย 

 ๑๔ นายชาคริต  ชวนะเวช 

 ๑๕ นายชาญชัย  คงหมวก 

 ๑๖ นายชํานาญ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๗ นายชุมพล  ปล้ืมปญญา 

 ๑๘ นายชูชาติ  จอมเม็ด 

 ๑๙ นายเชิดศักดิ์  ผอบจันทร 

 ๒๐ นายไชยยศ  เนียมตั้ง 

 ๒๑ นายฐิตินันท  ธนันดร 

 ๒๒ นายทวี  งามขําศรีวิบูล 

 ๒๓ นายทศพร  สาตสี 

 ๒๔ นายทองจันทร  มิตราช 

 ๒๕ นายธนภณ  วิมุตศรี 

 ๒๖ นายธานี  จุลตามระ 

 ๒๗ นายนรา  เที่ยงธรรม 

 ๒๘ นายนิพนธ  เกิดนอย 

 ๒๙ นายนิโรจน  ขันธบุตร 

 ๓๐ นายเนวิน  มากทรัพยสุโข 

 ๓๑ นายบําเพ็ญ  โชติชวง 

 ๓๒ นายบุญโฮม  ชวยเมืองปกษ 

 ๓๓ นายเบญจศีล  เจริญสุข 

 ๓๔ นายประทีป  สืบเนียม 

 ๓๕ นายประพันธ  ภูศรี 

 ๓๖ นายประพันธ  แสงนอย 

 ๓๗ นายประเสริฐ  บูรณพันธ 

 ๓๘ นายพยอม  นิลบุตร 

 ๓๙ นายพสิษฐ  สุริยากุลพันธ 

 ๔๐ นายพิศณุ  พุทธกะ 

 ๔๑ นายพิเศษ  แสนพรม 

 ๔๒ นายพิสุทธิ์  ย้ิมแยม 

 ๔๓ นายไพรัช  จ่ันแกว 

 ๔๔ นายมนตรี  สาระติ 

 ๔๕ นายมาริน  คนแรง 

 ๔๖ นายราเชน  พิชัยวรุตมะ 

 ๔๗ นายวรการ  มนศักดิ์ 

 ๔๘ นายวินัย  โสมหิรัญ 

 ๔๙ นายเศรษฐา  สุวิเศษศักดิ์ 

 ๕๐ นายสนิท  สีลา 

 ๕๑ นายสมควร  แสงพันธุ 

 ๕๒ นายสมพงษ  เหลาฉลาด 

 ๕๓ นายสรศักดิ์  แสงศร 

 ๕๔ นายสะอาด  รักษา 

 ๕๕ นายสํารวย  คงเอี่ยม 

 ๕๖ นายสุรศักดิ์  อิ่มเดือนเพ็ญ 

 ๕๗ นายไสว  บุญชวย 

 ๕๘ นายหลอด  ยึดพวก 

 ๕๙ นายอนันต  อินทภัย 

 ๖๐ นายอนุชิต  ตะภา 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๑ นายอํานวย  ปรางชัยภูมิ 

 ๖๒ นายอํานาจ  หาวหาญ 

 ๖๓ นายอุดม  กระจางสุขศรี 

 ๖๔ นายเอนก  ดีเหลือ 

 ๖๕ นางธัญญธร  เรืองเดช 

 ๖๖ นางพิลาสินี  บุตรชะมอย 

 ๖๗ นางรัตนา  ปรางรัตน 

 ๖๘ นางสาววรรณวิภางค  ดิษาภิรมย 

 ๖๙ นางวารุณี  กล่ินแพทยกิจ 

 ๗๐ นางวิยดา  เอี่ยมสุภา 

 ๗๑ นางสมแปน  สาครเจริญ 

 ๗๒ นางสาวอัมพัน  ฟกแฟง 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายชลอ  เจียงตระกูล 

 ๒ นายทวิช  เครือจินลิ 

 ๓ นายนคร  สําเภาสงฆ 

 ๔ นายนาย  พันธโสม 

 ๕ นายเภา  สามบุญเท่ียง 

 ๖ นายยศพงศ  ดีปนตา 

 ๗ นายวิเชียร  ใสสวาง 

 ๘ นายวีระพันธ  สทานพล 

 ๙ นายสมพร  เลิศแตง 

 ๑๐ นายสาโรจน  วงศบุญมี 

 ๑๑ นายสินธิ์  ปติรัตน 

 ๑๒ นายสุเทพ  ถนอมผล 

 ๑๓ นายสุระชัย  ขิงทอง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายถาวร  แปนไทย  ๒ นายเล่ือม  สุขสวัสดิ์ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายทนง  มูลหมัน 

 ๒ นายประภี  อยูชุม 

 ๓ นายอดิเรก  ขันธศักดิ์ 

กรมประมง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายบุญธรรม  เกษม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๕  ราย) 

 ๑ นายขวัญยืน  ศรีอ่ํา 

 ๒ นายเจริญ  ทักษิณอุปถัมภ 

 ๓ นายฉลาด  บุญยอง 

 ๔ นายเชาว  บุตรเสนห 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕ นายเชาว  วรสวาท 

 ๖ นายทรงสิริ  ณ  ระนอง 

 ๗ นายนิกร  ใจหาว 

 ๘ นายบัวลา  ณ  อุบล 

 ๙ นายประนอม  ขวัญเมือง 

 ๑๐ นายประเสริฐ  หวอตะเห 

 ๑๑ นายปรีชา  แกวคงธรรม 

 ๑๒ นายพงธวัช  เต็กบุญหยง 

 ๑๓ นายไพศาล  พวงตรง 

 ๑๔ นายรอง  อยาหาม 

 ๑๕ นายวรรณชัย  กลํ่าทวี 

 ๑๖ นายวันชัย  แพะทอง 

 ๑๗ นายสมโชค  แจงชะไว 

 ๑๘ นายสมบัติ  ไชยทอง 

 ๑๙ นายสัมพันธ  อินบานแฝก 

 ๒๐ นายสุรชัย  แนวนาค 

 ๒๑ นายสุรเชษฐ  โพธิ์กลาง 

 ๒๒ นายสุรพงษ  ดวงประทุม 

 ๒๓ นายเสรี  เสมอใจ 

 ๒๔ นายไสว  วงครอย 

 ๒๕ นายอนุชา  กนก 

 ๒๖ นายอนุชา  เสมาทอง 

 ๒๗ นายอาคม  เอี่ยมทศ 

 ๒๘ นายเอนก  นิจจอหอ 

 ๒๙ นางจันจิรา  สยามพันธ 

 ๓๐ นางสาวจิณณรัตน  ธนศิริกุลพงษ 

 ๓๑ นางสาวดวงใจ  ทาสวัสดิ์ 

 ๓๒ นางทวีพร  ทองประเสริฐ 

 ๓๓ นางสาวธนพร  บรรเจิดศิลป 

 ๓๔ นางสาวศุภลักษณ  โยคิกานนท 

 ๓๕ นางสุทิน  จิตรจันทึก 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๗  ราย) 

 ๑ นายขจรเกน  แหวนวัง 

 ๒ นายขวัญสยาม  วงศอําภู 

 ๓ นายจํารัส  ทองสุข 

 ๔ นายจิตติพร  สาลิตุล 

 ๕ นายจิรพันธุ  ปนประดิษฐ 

 ๖ นายชูชาติ  ชะมังชัย 

 ๗ นายณรงคฤทธิ์  บุตรมหา 

 ๘ นายดนัย  ทาสวัสดิ์ 

 ๙ นายดิเรก  บุญมาก 

 ๑๐ นายเติมศักดิ์  เตะเปย 

 ๑๑ นายถนอมพงษ  ฮอบุตร 

 ๑๒ นายถวัลย  เสงอิ่ม 

 ๑๓ นายถวิล  ปนทองพันธ 

 ๑๔ นายทวี  พยัคฆศิริ 

 ๑๕ นายธนเดช  ศรีสมุทร 

 ๑๖ นายธนวัตร  เขี้ยวแกว 

 ๑๗ นายธนิตย  จุฑามาตย 

 ๑๘ นายนิคม  สุขสวัสดิ์ 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๙ นายนิพนธ  บัวผุด 

 ๒๐ นายนิวัฒน  จิระพันธุ 

 ๒๑ นายนิวัตร  อรามรักษ 

 ๒๒ นายบุญยรัตน  สายสถิตย 

 ๒๓ นายประดิษฐ  คุมทรัพย 

 ๒๔ นายประมวล  แปะอุย 

 ๒๕ นายประสิทธิ์  สุดสวาท 

 ๒๖ นายปริญญา  บุญเหลือ 

 ๒๗ นายปรีชา  รัตนบุตร 

 ๒๘ นายพนมพร  เสลารัตน 

 ๒๙ นายพิทยา  มณีโชติ 

 ๓๐ นายพีระพงค  นบนอบ 

 ๓๑ นายเพ่ิมศักดิ์  นอสิทธิ์ 

 ๓๒ นายไพรัช  สีชะเอม 

 ๓๓ นายไพรัตน  ใจสุข 

 ๓๔ นายไพรัตน  สีเผือด 

 ๓๕ นายมณี  ศรีเกษ 

 ๓๖ นายมวง  มีกิริยา 

 ๓๗ นายมานพ  มีอุดม 

 ๓๘ นายมานพ  สังขทอง 

 ๓๙ นายราเชน  ขําสุข 

 ๔๐ นายลําพอง  ตาทอง 

 ๔๑ นายวิโรจน  แสงเพชร 

 ๔๒ นายวิสูตร  แจมครุฑ 

 ๔๓ นายสงา  ประคองสิน 

 ๔๔ นายสถาพร  จ่ันฮวบ 

 ๔๕ นายสถิต  กลอมทอง 

 ๔๖ นายสมเกียรติ  สุกงาม 

 ๔๗ นายสมจิตร  เสือสุน 

 ๔๘ นายสมนึก  สุวรรณจีราช 

 ๔๙ นายสมนึก  อวมอิ่มพืช 

 ๕๐ นายสมบัติ  สุขจินดา 

 ๕๑ นายสมมุด  หอมพานิช 

 ๕๒ นายสมศักดิ์  อารีรัมย 

 ๕๓ นายสฤทธิ์  สอนระวัตร 

 ๕๔ นายสันติ  อรามรักษ 

 ๕๕ นายสัมพันธ  เพ็ญสมบูรณ 

 ๕๖ นายสาธิต  กาญจนนุกูล 

 ๕๗ นายสํารวย  ไมตรีจิตต 

 ๕๘ นายสําเริง  มีชัย 

 ๕๙ นายสุชาติ  จันทรเครือ 

 ๖๐ นายสุเทพ  สังขอินทร 

 ๖๑ นายสุรชัย  จุฑามาตย 

 ๖๒ นายสุรศักดิ์  ผลพฤกษา 

 ๖๓ นายสุระพรรณ  ปตตานัง 

 ๖๔ นายสุวรรณ  เพ็งผอม 

 ๖๕ นายเสรี  แสงสิทธิ์ 

 ๖๖ นายแสวง  ทวีศักดิ์ 

 ๖๗ นายอดิศักดิ์  เหลืองสุข 

 ๖๘ นายอนุรักษ  บุญยัง 

 ๖๙ นายอภิชาติ  สุขจิตร 

 ๗๐ นายอินทรีย  บุญฤทธิ์ 

 ๗๑ นายอิสรา  ขาขันมะลี 

 ๗๒ นายอุดม  พูนนาผล 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๓ นายเอื้อง  เสาประโคน 

 ๗๔ นางจาระไน  เปาะเยะ 

 ๗๕ นางสาวธนพร  สืบอ่ํา 

 ๗๖ นางนลัทพร  ศรีทองชื่น 

 ๗๗ นางนาตยา  กุลแสนเตา 

 ๗๘ นางมณีรัตน  พูนเกตุ 

 ๗๙ นางสาวมาลา  การสมมิตร 

 ๘๐ นางเมธินี  คุมทรัพย 

 ๘๑ นางรวีวรรณ  เจริญแสง 

 ๘๒ นางสาวระพีพรรณ  ศรีฤกษ 

 ๘๓ นางสาคร  ปทถาพงษ 

 ๘๔ นางสุดา  บุญดําเนิน 

 ๘๕ นางสุทัน  ขําแปง 

 ๘๖ นางสาวสุรีย  โพธิ์ศรี 

 ๘๗ นางสาวเสาวนิตย  บูรวัฒนะ 

กรมปศุสัตว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายชนิด  หนองนาว 

 ๒ นายเชวง  ไชยสิทธิ์ 

 ๓ นายดุสิต  วิริยะพงษ 

 ๔ นายบัวเลียน  พรมประเสริฐ 

 ๕ นายปาน  ชาแสน 

 ๖ นายพัฒน  ตื้อยศ 

 ๗ นายมาก  ทองเชตุ 

 ๘ นายเล็ก  ปอมสอาด 

 ๙ นายวิเชียร  แกวอาจ 

 ๑๐ นายสมศักดิ์  จันที 

 ๑๑ นายสราวุธ  จิตรมั่นคง 

 ๑๒ นายสําเริง  เพงพินิจ 

 ๑๓ นายสุชาติ  ยวนเพ็ญ 

 ๑๔ นายสุวิทย  พลศักดิ์ซาย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายเชิดศักดิ์  มังคะลัง 

 ๒ นายเดชา  เพชรแกว 

 ๓ นายประสิทธิ์  เพงพินิจ 

 ๔ นายวุฒิพงษ  มณีรัตน 

 ๕ นายสมชาย  หลุยภูงา 

 ๖ นายสมนึก  สมนาค 

 ๗ นายสมมารถ  กุลมี 

 ๘ นายสมศักดิ์  ถาคําติ๊บ 

 ๙ นายสายยันต  สัตยซื่อ 

 ๑๐ นายสําเนียง  ภูมิชุมแพ 

 ๑๑ นายสินชัย  มีสี 

 ๑๒ นายสุวรรณ  ดวงทนัน 

 ๑๓ นายอดิเรก  สุทธิประภา 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙  ราย) 

 ๑ นายกาหลง  นุยปลี 

 ๒ นายจักรชัย  ประทุมเวียง 

 ๓ นายชาญชัย  เจ็กจันทึก 

 ๔ นายไชโย  นามโนรินทร 

 ๕ นายเตียง  ตาทิพย 

 ๖ นายปญญา  พวงพันธุนา 

 ๗ นายพิษณุวัตร  โคกทอง 

 ๘ นายภาสกร  วรแสน 

 ๙ นายยุทธนา  บุญมานันท 

 ๑๐ นายวนิช  ทองประเสริฐ 

 ๑๑ นายวิชัย  สายแดง 

 ๑๒ นายวิรัตน  กองทอง 

 ๑๓ นายศักดิ์สิทธิ์  คําหวาน 

 ๑๔ นายสมเกียรติ  เกิดรื่น 

 ๑๕ นายสมบัติ  ศรีจันทรรักษ 

 ๑๖ นายสรณพ  ซื่อสกุล 

 ๑๗ นายสิทธิพร  สอนศรี 

 ๑๘ นายอดุลย  เชขุนทด 

 ๑๙ นายอมร  รัตนวรพล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายโกมินทร  กาวิชัย 

 ๒ นายชัยพันธ  วัฒนกูล 

 ๓ นายทวน  ปนรูป 

 ๔ นายธีรพงษ  จิตรเมตตา 

 ๕ นายนิรันดร  เทียนขาว 

 ๖ นายบุญเลิศ  สีสาวแห 

 ๗ นายพิณ  รัตนวิพล 

 ๘ นายพินิจ  คณาโจด 

 ๙ นายพินิช  สายคําพา 

 ๑๐ นายมีชัย  คําชมภู 

 ๑๑ นายวีระ  คําหวาน 

 ๑๒ นายสมบูรณ  กุระขันธ 

 ๑๓ นายสมศักดิ์  บัวไข 

 ๑๔ นายสุภาพ  ศรีกําพล 

 ๑๕ นายสุวิทย  นาคประเสริฐ 

 ๑๖ นายออ  พงษดารา 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๙  ราย) 

 ๑ นายโกศล  ภูขมร 

 ๒ นายจําลอง  เมืองมูล 

 ๓ นายเจริญ  ลูปอด 

 ๔ นายชัด  ศรีราม 

 ๕ นายทรง  กันธาทิพย 

 ๖ นายทองคํา  ดวงดี 

 ๗ นายธีรยุทธ  อุตสาห 

 ๘ นายบุญเหลือ  ศรีวงศชัย 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙ นายประจักษ  สิงหประสาทพร 

 ๑๐ นายประเสริฐ  เรืองเจริญ 

 ๑๑ นายประเสริฐ  สุขสําราญ 

 ๑๒ นายปราโมทย  กาวีระจันทร 

 ๑๓ นายพล  สุทธะนะ 

 ๑๔ นายไพบูลย  ชาติพันธ 

 ๑๕ นายไพบูลย  พุทธพล 

 ๑๖ นายมังกร  ดีปนตา 

 ๑๗ นายยูร  ชารีพร 

 ๑๘ นายวันชัย  จันทพิมพ 

 ๑๙ นายวิชิต  เสียงสังข 

 ๒๐ นายวีระพงค  เหมทานนท 

 ๒๑ นายศักย  พานิช 

 ๒๒ นายสมชาย  นกอิ่ม 

 ๒๓ นายสมชาย  นิ่มนอย 

 ๒๔ นายสมนึก  รวยเลิศ 

 ๒๕ นายสิทธิชัย  เขียวคํา 

 ๒๖ นายสุขประเสริฐ  ไชยคุณ 

 ๒๗ นายสุทัศน  เทียนทอง 

 ๒๘ นายอนันต  เดือนนวล 

 ๒๙ นายอาทิตย  สายปญญา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๒  ราย) 

 ๑ นายโกย  บุญศรี 

 ๒ นายขจรศักดิ์  มุณีแกว 

 ๓ นายใจเพชร  ถนอมพันธ 

 ๔ นายทรงพล  ศักยพันธุ 

 ๕ นายทวีศักดิ์  สังขประสิทธิ์ 

 ๖ นายธวัชชัย  แฉลมนงนุช 

 ๗ นายประชวน  ดวงจิตร 

 ๘ นายพรเทพ  เจตนะ 

 ๙ นายพิชัย  ลูกจันทร 

 ๑๐ นายมานิตย  เตกฉัตร 

 ๑๑ นายมาโนช  นิลทวม 

 ๑๒ นายเรืองวิทย  ชัยเชื้อ 

 ๑๓ นายวัชนะ  มณีวงศ 

 ๑๔ นายวีริศพัทธ  สุขสมบูรณ 

 ๑๕ นายสมศักดิ์  บุญเจือ 

 ๑๖ นายสันติ  กอเปยม 

 ๑๗ นายสัมฤทธิ์  จันทรศรี 

 ๑๘ นายสุเนตร  ผาสุขศรี 

 ๑๙ นายอภิรักษ  แกวมณี 

 ๒๐ นายอิสระภาพ  แกวรักษา 

 ๒๑ นางสาวธนภรณ  ทวีชาติ 

 ๒๒ นางพุทธชาติ  วรรณย่ิง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายกรกฎ  พูลสวัสดิ์ 

 ๒ นายเจริญ  สงตาย 

 ๓ นายเจียร  พิบูลย 

 ๔ นายทวีชัย  อารีเหลือ 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕ นายประดิษฐ  ทองอวม 

 ๖ นายประสิทธิ์  ฝายกลาง 

 ๗ นายพงศกร  คงมวงหมู 

 ๘ นายพนัส  พิสิษฐบรรณกร 

 ๙ นายมนัส  วงศศรี 

 ๑๐ นายวิชัย  คําแพง 

 ๑๑ นายศักดา  จันทรขอนแกน 

 ๑๒ นายสายัณห  สกุณีย 

 ๑๓ นายสุทัย  มณีรุง 

 ๑๔ นายสุรพงษ  วงคอามาตย 

 ๑๕ นายอรรคฤกษ  พิมพวงศ 

 ๑๖ นางสาวชนานาถ  นพรัตน 

กรมวิชาการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นายกองสิน  ศรีบุรินทร 

 ๒ นายแกวมา  ดูการดี 

 ๓ นายจันทร  อองเมือง 

 ๔ นายเจียน  ชื่นจิตร 

 ๕ นายฉลวย  นาคนรินทร 

 ๖ นายชาตรี  รัตนพันธ 

 ๗ นายดนัย  จรูญแสง 

 ๘ นายทักษิณ  เข็มพล 

 ๙ นายทับ  สินสอน 

 ๑๐ นายนิรันดร  สวางวงศ 

 ๑๑ นายบุญธรรม  ซื่อตรง 

 ๑๒ นายวิมล  แกวรุง 

 ๑๓ นายศุภชัย  ศรีอรรคจันทร 

 ๑๔ นายสนทนา  อุเทนสุต 

 ๑๕ นายสมคิด  ปกครอง 

 ๑๖ นายสุกิจ  กันสุม 

 ๑๗ นายสุมิตรศักดิ์  หวยทราย 

 ๑๘ นายสุวิทย  เรืองสกุล 

 ๑๙ นางจันทรจิรา  สัจจาพันธุ 

 ๒๐ นางฉวีวรรณ  เจาสุวรรณ 

 ๒๑ นางสําราญ  หรินทรัตน 

 ๒๒ นางสาวสุดสวาท  ทับพุม 

 ๒๓ นางเอมอร  วิศรุตรัตน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๒  ราย) 

 ๑ นายโกสน  ดําสงค 

 ๒ นายคํานึง  เซงซิ้ว 

 ๓ นายจงเจริญ  ศรีวโร 

 ๔ นายจรัญ  เทพอินทร 

 ๕ นายจักรพันธ  ไตรฟน 

 ๖ นายจํานงค  ทาสิงหคํา 

 ๗ นายจูม  สุวรรณพันธุ 

 ๘ นายชั้น  จันทรทา 

 ๙ นายญาดา  แสงงาม 

 ๑๐ นายณรงคศักดิ์  มหานิล 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑ นายทินกร  แรงกสิกร 

 ๑๒ นายเทพลักษณ  บริสุทธิ์ 

 ๑๓ นายธนรัฐ  หิรัญ 

 ๑๔ นายธนวุฒิ  อินทมงคล 

 ๑๕ นายธนากร  ใสแสง 

 ๑๖ นายบุญมี  สมานพรรค 

 ๑๗ นายบุญรอด  ปญญา 

 ๑๘ นายประจักร  อุดมศรี 

 ๑๙ นายประเทือง  โตเต็ม 

 ๒๐ นายประนอม  ปานมะเริง 

 ๒๑ นายปรีดา  ปานมะเริง 

 ๒๒ นายพงศศักดิ์  พรหมพันธุ 

 ๒๓ นายพงษเทพ  พนมวัฒนา 

 ๒๔ นายมาโนส  ฉัตรภูมิ 

 ๒๕ นายวินัย  แกวบรรจง 

 ๒๖ นายวิโมกข  คําใหม 

 ๒๗ นายวิโรจน  ฝกหัด 

 ๒๘ นายวีระ  เดือนดาว 

 ๒๙ นายวีระชัย  โอนแกว 

 ๓๐ นายศุภกรณ  ฉายทองคํา 

 ๓๑ นายสมเกียรติ  สิทธิบุญมา 

 ๓๒ นายสมชาย  พวงทอง 

 ๓๓ นายสมนึก  ใจดี 

 ๓๔ นายสมบูรณ  ชุมแกว 

 ๓๕ นายสมโภชน  สมสินธ 

 ๓๖ นายสมัย  ปองปาน 

 ๓๗ นายสามารถ  มั่งมีสิน 

 ๓๘ นายสุชีพ  ขุนทองจันทร 

 ๓๙ นายสุทิน  ศรีสุข 

 ๔๐ นายสุพจน  จันทรดี 

 ๔๑ นายสุรสิทธิ์  สัญจรโคกสูง 

 ๔๒ นายอนุวัฒน  ถนอมเงิน 

 ๔๓ นางสาวจิตรา  จําเดิม 

 ๔๔ นางทัศนีย  เจียตระกูล 

 ๔๕ นางสาวนิตยา  โพนทัน 

 ๔๖ นางมยุรี  อุประวรรณา 

 ๔๗ นางสาวมุกดา  หมวดชวย 

 ๔๘ นางวิมล  สายกัน 

 ๔๙ นางสาวสนธิลักษณ  รักไทย 

 ๕๐ นางสุขสวัสดิ์  รักษวิจิตร 

 ๕๑ นางสาวสุชัญญา  เปรมวานิช 

 ๕๒ นางอัมมรรัตน  บุญยะวันตัง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายสําราญ  แยมวันเพ็ญ  ๒ นายสุริยา  มณีกาศ 

กรมสงเสริมการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายเฉลิมศักดิ์  ลอยเนื่อง 

 ๒ นายบุญงาม  ระยางาม 

 ๓ นายบุญเย่ียม  หาเรือนทอง 

 ๔ นายวราวุช  เกตุอ่ํา 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕ นายสมศักดิ์  พวงเจริญ 

 ๖ นายสุรชัย  โพธิ์ดี 

 ๗ นางเตือนจิต  บุญกุศล 

 ๘ นางลัดดาวัลย  ลุนนากัน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายกิติกร  เตชะพุฒ 

 ๒ นายเกรียงไกร  บุญเชิญ 

 ๓ นายเกื้อกูล  เนตรชาย 

 ๔ นายชัยชนะ  สุคนธผอง 

 ๕ นายชาญ  อินเรือน 

 ๖ นายนฤเบส  ชมดง 

 ๗ นายบุญศรี  คุณยศย่ิง 

 ๘ นายประเสริฐ  ผลาหาร 

 ๙ นายไพฑูรย  ทองใบ 

 ๑๐ นายภคพล  จันทรสําราญ 

 ๑๑ นายสงวนศักดิ์  วงศสระคู 

 ๑๒ นายสํารวย  บุญพิทักษ 

 ๑๓ นายสุฤชัย  คลายเชียงราก 

 ๑๔ นายอดิเรก  สุประไตร 

 ๑๕ นายอนิรุธ  อินตาย 

 ๑๖ นายอรรถโพธิ์  โพธิ์ระงับภัย 

กรมสงเสริมสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๒  ราย) 

 ๑ นายกอมารอดิน  มุกดาสวัสดิ์ 

 ๒ นายเกียรติภูมิ  หนูผอง 

 ๓ นายจํารัส  สุขสุสร 

 ๔ นายชํานาญ  นาคโมรา 

 ๕ นายดวน  กอนแกว 

 ๖ นายทวีศักดิ์  ลีมา 

 ๗ นายทองสุก  ทองขาว 

 ๘ นายพิภพ  สุทธาวาสน 

 ๙ นายฤาชัย  เผือกเงิน 

 ๑๐ นายวิเชียร  แสนสุข 

 ๑๑ นายวิรัช  รัตนเจริญ 

 ๑๒ นายสมนึก  รูธรรม 

 ๑๓ นายสมบูรณ  แสงสุวรรณ 

 ๑๔ นายสมาน  สังรวมใจ 

 ๑๕ นายสาธิต  สามารถ 

 ๑๖ นายสุกิจ  พรหมวิเศษ 

 ๑๗ นายสุชาติ  หลิมพลอย 

 ๑๘ นายสุรพล  ชะอุมพันธ 

 ๑๙ นายอิต  เกิดอุลิต 

 ๒๐ นางชณิดา  ติยะบุตร 

 ๒๑ นางสาวณัฐพร  วรรณจุฑา 

 ๒๒ นางณัทธมณ  คุมอินทร 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๔  ราย) 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  แกวมะเริง 

 ๒ นายจรัญ  มาคิน 

 ๓ นายจรัญ  สังขศิริ 

 ๔ นายจักราวุธ  เสนาแพทย 

 ๕ นายทวีศักดิ์  ศุภกิจโกศล 

 ๖ นายทัศนะ  บัวสุวรรณ 

 ๗ นายธรรมนูญ  อนันเอื้อ 

 ๘ นายนพพร  ปนคลาย 

 ๙ นายบุญจอง  เพ็ชรทอง 

 ๑๐ นายบุญเสริม  ประสงคทรัพย 

 ๑๑ นายปกรณ  ทองตะคุ 

 ๑๒ นายประวิทย  บุญราศรี 

 ๑๓ นายพยุงศักดิ์  ปานรัตน 

 ๑๔ นายมงคล  งอกงาม 

 ๑๕ นายวิทยา  ศรีเสงี่ยม 

 ๑๖ นายศุภชัย  ตรงกระโทก 

 ๑๗ นายสมควร  นิ่มนวน 

 ๑๘ นายสมคิด  ทับจันทร 

 ๑๙ นายสมพงษ  ชื่นใจ 

 ๒๐ นายสวิท  นอกพุดซา 

 ๒๑ นายสุเทพ  ระวังศรี 

 ๒๒ นายสุราช  ไชยรัตน 

 ๒๓ นายอนุวัฒน  เปยมจิตร 

 ๒๔ นายอํานวย  ทัดสี 

 ๒๕ นายอําพร  เพชรศรี 

 ๒๖ นายเอกชัย  มูลแกน 

 ๒๗ นางจินตนา  แสนสมหวัง 

 ๒๘ นางชาติยา  จินตกะวงส 

 ๒๙ นางสาวตรีนุช  ศิริพูล 

 ๓๐ นางประทุม  เมยประโคน 

 ๓๑ นางสาวยุคลธร  กฤษหวาง 

 ๓๒ นางสาวรัชดาภรณ  เกิดสมจิตร 

 ๓๓ นางสุชาดา  เกตุสุวรรณ 

 ๓๔ นางสาวอลิศา  เพ่ิมพูน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๗  ราย) 

 ๑ นายกําธร  เกิดผล 

 ๒ นายเคง  พิมพโพธิ์ 

 ๓ นายจําลอง  ทองแกวเกิด 

 ๔ นายจินกร  สูผาน 

 ๕ นายจิรวัฒน  หมื่นไกรทอง 

 ๖ นายฉลาด  ครุธอาจ 

 ๗ นายชาตรี  ปแกว 

 ๘ นายชูศักดิ์  ทาออน 

 ๙ นายโดม  เดชาติวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๑๐ นายไตรทศ  ขุนสนิท 

 ๑๑ นายนิกูล  นามาบ 

 ๑๒ นายนิพนธ  สรรพโส 

 ๑๓ นายนิยม  อนเกตุ 

 ๑๔ นายบุญชู  สงนอก 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๕ นายบุญสง  ปนอิ่น 

 ๑๖ นายบุญสง  ศรีสวาง 

 ๑๗ นายประสาน  สุขาพันธ 

 ๑๘ นายพงษศักดิ์  จงกลฐากร 

 ๑๙ นายพิชิต  พันธุชื่น 

 ๒๐ นายพีระเชษฐ  สิทธิรัตน  ณ  นครพนม 

 ๒๑ นายมนตรี  พละเดช 

 ๒๒ นายรุงโรจน  มีลา 

 ๒๓ นายวันชัย  ภูเกล๊ียะ 

 ๒๔ นายวันชัย  มณีอรุณ 

 ๒๕ นายวิจิตร  บูระพันธ 

 ๒๖ นายวิชัยพร  เพ็งเอี่ยม 

 ๒๗ นายวิเชียร  อินทรสิงห 

 ๒๘ นายวินัย  ชานาเมือง 

 ๒๙ นายวินัย  อยูเปรม 

 ๓๐ นายศักดา  กาตาสาย 

 ๓๑ นายสงกรานต  อาชนี 

 ๓๒ นายสนิท  ทัศนา 

 ๓๓ นายสมพงษ  สัตนันท 

 ๓๔ นายสมมารถ  แสนเสนา 

 ๓๕ นายสมรักษ  ดวงจันทร 

 ๓๖ นายสระ  ถันพลกรัง 

 ๓๗ นายสวง  ผิวผา 

 ๓๘ นายสังเวียน  สมบูรณดี 

 ๓๙ นายสําราญ  นพฤทธิ์ 

 ๔๐ นายสุกิติ  มีเศรษฐี 

 ๔๑ นายสุชาติ  รามรินทร 

 ๔๒ นายสุพจน  ถนอมศรี 

 ๔๓ นายสุเมศน  อินสวรรค 

 ๔๔ นายสุริน  ชื่นใจ 

 ๔๕ นายสุริยา  เบญจดารา 

 ๔๖ นายสุวิทย  ย้ิมพงษ 

 ๔๗ นายเสกสิทธิ์  สาขาสุวรรณ 

 ๔๘ นายหล่ัน  อุระ 

 ๔๙ นายอดุลย  ทินทา 

 ๕๐ นายอุดมศักดิ์  บุตรราช 

 ๕๑ นางสาวกชวรรณ  โปธิมา 

 ๕๒ นางกัลยา  แกวจรูญ 

 ๕๓ นางจรรยาภรณ  รัตนาคณหุตานนท 

 ๕๔ นางจําเนียร  ปจจัยโคถา 

 ๕๕ นางจิตรา  ภิรมย 

 ๕๖ นางจิราภรณ  ยอดสงา 

 ๕๗ นางซาปนะ  แวอุมา 

 ๕๘ นางสาวดารัตน  สมรักษ 

 ๕๙ นางสาวตติยา  ทรงมัจฉา 

 ๖๐ นางสาวทักษพร  เนียมชาวนา 

 ๖๑ นางธนัฎฐา  สุนา 

 ๖๒ นางสาวธมนธร  นวลเขียน 

 ๖๓ นางสาวธรรมนาถ  ทนุโวหาร 

 ๖๔ นางธัญชนก  พุมโพธิ์คัง 

 ๖๕ นางนงคราญ  ย้ิมรักษ 

 ๖๖ นางนงลักษณ  ศีลทรงธรรม 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๗ นางนภาพร  พุทธกาล 

 ๖๘ นางนฤมล  กลัดพันธุ 

 ๖๙ นางสาวนาถลดา  ทิพยสุพร 

 ๗๐ นางนุชจนาถ  จันทร 

 ๗๑ นางบุญมา  ฉ่ําชื่น 

 ๗๒ นางบุหงา  อารียชน 

 ๗๓ นางประจิม  ยาทิพย 

 ๗๔ นางประทุม  ชัยเครือ 

 ๗๕ นางปรียา  เล่ือนลอย 

 ๗๖ นางสาวปรียานุช  หมูลอม 

 ๗๗ นางปาวนันท  ปราบงูเหลือม 

 ๗๘ นางสาวพรพิมพ  อินทะยศ 

 ๗๙ นางพรรณพร  ชัยธิ 

 ๘๐ นางสาวพัฆฒิดา  มั่งมาลัย 

 ๘๑ นางพิสมัย  บัวพรมมา 

 ๘๒ นางเพ็ญพักตร  พวงจันทร 

 ๘๓ นางมาลี  พรมอยู 

 ๘๔ นางสาวยุพา  หงิมหวง 

 ๘๕ นางยุภาพร  ศรทอง 

 ๘๖ นางรุงทิพย  แสนสุข 

 ๘๗ นางลลิตา  รามรินทร 

 ๘๘ นางสาวลัดดาภรณ  พรหมภักดี 

 ๘๙ นางวงเดือน  ศรีวิราช 

 ๙๐ นางวัลยา  กงลอม 

 ๙๑ นางวิภา  สังหาร 

 ๙๒ นางวิไล  อัมพรศรี 

 ๙๓ นางวิไลลักษณ  เหมะปทมะ 

 ๙๔ นางศิริรัตน  อุดมเสียง 

 ๙๕ นางสมนึก  มังกรพิษม 

 ๙๖ นางสิริกาญจน  อนันตศิริ 

 ๙๗ นางสุกัญญา  รัตนเพ็ญ 

 ๙๘ นางสุจารี  ธาตุมาศ 

 ๙๙ นางสุทธิลักษณ  ตีระธัญญา 

 ๑๐๐ นางสุพัตรา  สานุศิษย 

 ๑๐๑ นางสุพาภรณ  ศรีเมือง 

 ๑๐๒ นางสุรางค  เกิดชนะ 

 ๑๐๓ นางสาวโสภิดา  พระสวาง 

 ๑๐๔ นางสาวเหรียม  อุสตัส 

 ๑๐๕ นางสาวอรพินทร  วิศิษฐกุล 

 ๑๐๖ นางสาวอรสา  เกษโร 

 ๑๐๗ นางสาวอัญชลี  พวงพลับ 

สํานักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายคําสิงห  เที่ยงธรรม 

 ๒ นายชัยวัฒน  แจงประดิษฐ 

 ๓ นายชาญศิลป  เผือกหอม 

 ๔ นายธนันธร  ตันเจริญกิจ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕ นายมานพ  จรอุโมงค 

 ๖ นายศักดิ์ดา  สังวาลยวร 

 ๗ นายสมเกียรติ  ฉายแสงจันทร 

 ๘ นายสมบัติ  สิทธิรังษีนภา 

 ๙ นายสมพร  บุรุษชาติ 

 ๑๐ นายสราวุฒิ  ทองสดุดี 

 ๑๑ นายสากล  ใจสนิท 

 ๑๒ นายสําราญ  ชูติวาส 

 ๑๓ นายอดิศักดิ์  ไทยวงษ 

 ๑๔ นายอิทธิศักดิ์  ภาคแกว 

 ๑๕ นายอุเชน  วังนอย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายขัน  สุขเกษม 

 ๒ นายบุญชวย  ประนิสอน 

 ๓ นายประเสริฐ  สุนศักดิ์สวัสดิ์ 

 ๔ นายวรพรต  วรสิทธิ์ 

 ๕ นายสกุลรัตน  ภูงามเงิน 

 ๖ นายสันติ  โซะมณี 

 ๗ นายอุดม  โพธิบัติ 

 ๘ นางสมใจ  เปานิล 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายถาวร  ประคีตะวาทิน 

 ๒ นายทวีพล  เทพพิทักษ 

 ๓ นายนิวัฒน  เชียงดา 

 ๔ นายวิวัฒน  บริบูรณ 

 ๕ นายวีรพันธ  จําปาแดง 

 ๖ นายศศิน  แกวชัยเทียน 

 ๗ นายสมศักดิ์  ทะวาแสน 

 ๘ นายสมคิด  เหลืองดํารงค 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายกฤษดา  ครองญาติ 

 ๒ นายชูสรรค  สีมา 

 ๓ นายไพบูลย  หัดศรี 

 ๔ นายวิสิฎฐ  ทะประสิทธิ์จิต 

 ๕ นายสมใจ  สะวะนะ 

 ๖ นายสมชาย  บูรณะถาวร 

 ๗ นายสมาน  สีปาน 

 ๘ นายสิงหชัย  แจมแสง 

 ๙ นายสุเทพ  ภูระหงษ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอนวชร  เนื่องพิมพ 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายกมล  มหิทธิเดช 

 ๒ นายชนาธิป  นามะสนธิ 

 ๓ นายชํานาญ  แกวคําเรือง 

 ๔ นายบุญเกิด  บุญเพ่ิมศรีทรัพย 

 ๕ นายสมคิด  ลอยใหม 

 ๖ นายสมจิต  นงนุช 

 ๗ นายอารมณ  เสือสุภาพ 

 ๘ นางสาวเตือนตา  เชี่ยวชาญ 

 ๙ นางมาลัย  แกวกลาง 

 ๑๐ นางสาวเสาวลักษณ  ตั้งไพจิตร 

กรมการขาว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายกมล  ชื่นชาง 

 ๒ นายจรัญ  จารยเขื่อง 

 ๓ นายจัตุชัย  เนตยานันท 

 ๔ นายชิต  สงชวย 

 ๕ นายทวม  สบาย 

 ๖ นายนิยม  เจริญเนตร 

 ๗ นายบุญคุม  มาสุข 

 ๘ นายบุญเชิด  แกวศรี 

 ๙ นายเพทาย  พงษแกว 

 ๑๐ นายวิระ  จากทัพเนตร 

 ๑๑ นายสวัสดิ์  เทพสง 

 ๑๒ นายสุชาติ  แกวศรี 

 ๑๓ นายสุพร  ทัตชัย 

 ๑๔ นายสําเริง  รอดสุข 

 ๑๕ นายหิรัญย  โคตรคํา 

 ๑๖ นายอํานวย  คําตา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายชอน  บัวสาย 

 ๒ นายบุญชัย  พุมโกสุม 

 ๓ นายบุญเรือง  พัธตาแหวน 

 ๔ นายมานิตย  ปกเกตุ 

 ๕ นายวรพันธุ  เผือกแตงพันธุ 

 ๖ นายวิระ  เจนเขา 

 ๗ นายสมพร  ขอยุน 

 ๘ นายสายันต  ศิริมงคล 

 ๙ นายสําราญ  รัตนสิงห 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายทวีรเดช  เกิดนรินทร 

 ๒ นายบุญมี  ประชุมสาร 

 ๓ นายประดิษฐ  เกตุคง 

 ๔ นายพรรษา  บุญสราง 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕ นายพิสดาร  ออนตะวงศ 

 ๖ นายพูนทวี  แสงสมัคร 

 ๗ นายยุทธนา  ชูสิทธิ์ 

 ๘ นายรุงราวี  อัดโดดดอน 

 ๙ นายฤกษ  ยอดคง 

 ๑๐ นายวินัย  เพียสักขา 

 ๑๑ นายสาโรช  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๒ นายสําราญ  แกวทรายทอง 

 ๑๓ นางสาวนวรัตน  ทองอยู 

 ๑๔ นางสาวรัตนา  อุปโย 

 ๑๕ นางสุภาณี  เหมะธุลิน 

กรมหมอนไหม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายจิรศักดิ์  ศฤงคารนันท 

 ๒ นายประดิษฐ  ศรีวงศษา 

 ๓ นายมานพ  แกวยงกฎ 

 ๔ นายเลียง  ใยวังหนา 

 ๕ นายสุริยันต  บุญตาทาว 

 ๖ นายหนูผล  ยางชัยยา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายทิวากรณ  ออนทรัพย 

 ๒ นายนิยม  พันยงค 

 ๓ นายปรีดา  สัตยซื่อ 

 ๔ นางกันยารัตน  โคตรมนตรี 

 ๕ นางงามพันธ  สวงโท 

 ๖ นางบานเย็น  ทองบอ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายชัยยา  มุงดี 

 ๒ นายทวีวัฒน  พรมสาร 

 ๓ นายประจิม  ลํายวน 

 ๔ นายประเสริฐ  เขจะรานนท 

 ๕ นางทําเนียบ  ศรีเพ็ชร 

 ๖ นางสํารวย  พูนกลาง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายวิทยานุวัฒน  ไชยสัตย  ๒ นางสาวศิริลักษณ  วงศทิพย 

กระทรวงคมนาคม 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอํานวย  เท่ียงพูลวงศ 


