
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจําป  ๒๕๕๕ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๙ ,๗๖๑  ราย   

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๒๔,๓๑๗  ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  รวมทั้งส้ิน  ๓๔,๐๗๘  ราย  ดังรายชื่อทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ย่ิงลักษณ  ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 

สํานักนายกรัฐมนตร ี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี

๑  นายไชยณรงค  ตนัสุภาพ 

กรมประชาสัมพันธ 

 ๑ นายกิตติ  สินโพธิ์ 

 ๒ นายจรูญ  พิตะพันธ 

 ๓ นายชัยวุฒิ  พวงสุวรรณ 

 ๔ นายธนาพร  สุมแกว 

 ๕ นายธานินทร  ทองขโชค 

 ๖ นายประชุม  จตุเทน 

 ๗ นายประเสริฐ  อินทา 

 ๘ นายภคิน  เล้ียงสุข 

 ๙ นายมีศักดิ์  ชูแสง 

 ๑๐ นายยศภัทร  ยอดแกว 

 ๑๑ นายวัยวุฒิ  พ้ืนผา 

 ๑๒ นายศุภพงษ  เชาวนแลน 

 ๑๓ นายสุไกร  อุทธโยธา 

 ๑๔ นายสุรสันติ  หาญนาแซง 

 ๑๕ นายสุริน  รักษาแกว 

 ๑๖ นายอนุ  ทองดี 

 ๑๗ นายเอนก  จินดาหลวง 

 ๑๘ นางกฤติยา  ทรัพยะโตษก 

 ๑๙ นางจิราพร  เตโพธิ์ 

 ๒๐ นางณัฎฐพร  ทองสุขา 

 ๒๑ นางดลภัทร  การธราชว 

 ๒๒ นางดลฤดี  เต็มแสวงเลิศ 

 ๒๓ นางดวงสมร  นาคเพชรพูล 

 ๒๔ นางทัศนีย  ผลชานิโก 

 ๒๕ นางธัญนรี  ชันยากร 

 ๒๖ นางสาวนันธิยา  สินเรือง 

 ๒๗ นางสาวบุญปลูก  มีทองคํา 

 ๒๘ นางสาวปุณิกา  เจริญพงศ 

 ๒๙ นางพนิดา  จันทวัฒน 

 ๓๐ นางพรกมล  ภมรานนท 

 ๓๑ นางภรพรรณ  เอี่ยมวุฒิ 

 ๓๒ นางมารศรี  จันทรเดช 

 ๓๓ นางระพีพร  มีสอาด 

 ๓๔ นางสาวรัตนา  มีมานะตระกูลชัย 

 ๓๕ นางวนิดา  ชัยประภา 

 ๓๖ นางวันวิศาข  ภาคสุวรรณ 

 ๓๗ นางศิรินทร  อมรสิงห 

 ๓๘ นางสมพร  นาชม 

 ๓๙ นางสายสมร  บัวนิล 

 ๔๐ นางสุดฤทัย  เลิศเกษม 

 ๔๑ นางสาวอรอนงค  บัวแกว   



 หนา   ๓ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

 ๑ นายมนัส  กาญจนบํารุง 

 ๒ นางสาวจารุดา  ศุภประเสริฐ 

 ๓ นางนงคลักษณ  บุญจันทราทิพย 

 ๔ นางนงนุช  ธนเศรษฐ 

 ๕ นางพัชราภรณ  อินทรียงค 

 ๖ นางลักษณา  แปนเพชร 

 ๗ นางวิสุนี  บุนนาค 

 ๘ นางศรีประภัสสร  อัครพัฒน 

 ๙ นางสมใจ  อิ่มขํา 

 ๑๐ นางสุวจี  ศิริปญโญ 

 ๑๑ นางเอมอร  เขมาภิรักษ 

 ๑๒ นางเอื้อมเดือน  จันทรวัฒนพงษ 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

 ๑ นายสมโภช  ประเสริฐดี 

 ๒ นางสาวกันยรักษ  จูเจียม 

 ๓ นางฉันทนา  อนมี 

 ๔ นางดวงตา  สุรพัฒน 

 ๕ นางสาวนฤมล  อุตราศรี 

 ๖ นางสาวนิตยา  อภิชัยกิจดํารง 

 ๗ นางประไพ  ดําสะกุล 

 ๘ นางสาวปราณี  สาสนธรรมบท 

 ๙ นางสาวปาจรีย  แจมจักษุ 

 ๑๐ นางปยะดา  ศิรินิสาทสกุล 

 ๑๑ นางสาวพชร  โฮสกุล 

 ๑๒ นางพัตรา  ทิมสวาสดิ์ 

 ๑๓ นางสาวพิมพนภัส  ทับเชียงทอง 

 ๑๔ นางสาวยุวดี  เสารสวัสดิ์ศรี 

 ๑๕ นางลาวัลย  สุทธิสัย 

 ๑๖ นางสาววันทนี  เฉลิมชัย 

 ๑๗ นางวิบูลยลักษม  มีชัย 

 ๑๘ นางสิริมา  หนูวงษ 

 ๑๙ นางสาวสุภาพร  กิตติเดโช 

 ๒๐ นางสุภาวดี  ทิสาลี 

 ๒๑ นางสาวสุภาวดี  เลิศสถิตย 

 ๒๒ นางอุทุมพร  พัฒนกาญจน 

สํานักขาวกรองแหงชาต ิ

 ๑ นายกําธร  พิศาลสินธุ 

 ๒ นายชัยวัฒน  ปญจางคเจริญ 

 ๓ นายธรรมศักดิ์  สกุลดี 

 ๔ นายธานินทร  กิจนันทคุณ 

 ๕ นายบุญชัย  ธรรมกิจรังษี 

 ๖ นายมงคล  มนัสเกียรติกุล 

 ๗ นายยอดชาย  ไชยวงศ 

 ๘ นายรักชัย  วรสัตยาภรณ 

 ๙ นายวิรัตน  แตกระโทก 

 ๑๐ นายสมชาย  ดีจําเนียร 



 หนา   ๔ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๑ นายสุรศักดิ์  สายพันธ 

 ๑๒ นายเสนอ  สดถาวร 

 ๑๓ นางสาวกัญญา  สาธิตพิเคราะห 

 ๑๔ นางสาวชลดา  โชติสุวรรณ 

 ๑๕ นางมะลิ  คงแสง 

 ๑๖ นางสุดาภรณ  มีชูชีพ 

สํานักงบประมาณ 

 ๑ นายกฤษฎา  เคลือบมณี 

 ๒ นายชาญชัย  เอมะรุจิ 

 ๓ นายชุมพล  เด็จดวง 

 ๔ นายธนภณ  สังขวาสี 

 ๕ นายธรรมประทีป  ชูกล่ิน 

 ๖ นายปราโมทย  โชติคง 

 ๗ นายพนม  แฝงฤทธิ์ 

 ๘ นายพรพงษ  ตยานุกรณ 

 ๙ นายมหิทธิ  จันทรฉายะ 

 ๑๐ นายวิจารณ  จันทรดาประดิษฐ 

 ๑๑ นายสังวรณ  ศรีเกษ 

 ๑๒ นายสารสิน  ศิริถาพร 

 ๑๓ นายอนุชา  ภาระนันท 

 ๑๔ นางกนกพร  ดีโดยคา 

 ๑๕ นางดวงตา  ตันโช 

 ๑๖ นางนิยะดา  อภิชาติกาญจนากุล 

 ๑๗ นางสาวนิรมล  สมประสงค 

 ๑๘ นางสาวนุชนารถ  อํานวยผล 

 ๑๙ นางสาวปธอารี  แสงเดือน 

 ๒๐ นางปทมา  ปทมสิงห 

 ๒๑ นางสาวมลฤดี  อภิชนาพงษ 

 ๒๒ นางรุงนภา  เอียงเทศ 

 ๒๓ นางสาวศรีสมพร  วีรทัตประภา 

 ๒๔ นางศิริพร  แสงศิริ 

 ๒๕ นางสาวสุณีย  เกตุภักดีกูล 

 ๒๖ นางอมรรัตน  ภูมิวสนะ 

 ๒๗ นางสาวอารีย  กอนดี   

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

 ๑ จาเอก  สุเทพ  รัตนรุจิดากุล 

 ๒ นายอนุสรณ  ธรรมกิตติคุณ 

 ๓ นางชวนี  แตงเกษม 

 ๔ นางศิริวรรณ  สุคนธมาน 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๑ นางสาวกฤตวรรณ  ปุณยวิภาธํารง 

 ๒ นางจิราภรณ  บุติลา 

 ๓ นางนนทพร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔ นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

 ๑ นายนิทัศน  เปยมปน 

 ๒ นายปทมา  สุขสันต 

 ๓ นางเพ็ญศรี  สมุทรรัตน 

 ๔ นางสาวมาลัย  แจงจํารัส 

 ๕ นางแววพรรณ  เสรีรัฐ   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 ๑ นายธนศักดิ์  มังกโรทัย 

 ๒ นายธานินทร  พุมอรุณ 

 ๓ นางสาวดวงเดือน  สวัสดี 

 ๔ นางนันทชญาน  จิรากร 

 ๕ นางศศิธร  สีมาวงศ 

 ๖ นางศิริพร  วัยวัฒนะ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 ๑ นายปรเมธี  วิมลศิริ 

 ๒ นายสุริยนต  ธัญกิจจานุกิจ 

 ๓ นางจันทรเพ็ญ  พยัคฆเกษม 

 ๔ นางสาวจินางคกูร  โรจนนันต 

 ๕ นางชุลีพร  บุณยมาลิก 

 ๖ นางสาวนิตยา  อารีบุญชู 

 ๗ นางสาวเพ็ญพร  สุขวิวัฒน 

 ๘ นางสาววีณา  เตชะพนาดร 

 ๙ นางสุดฤทัย  หทัยเสรี 

 ๑๐ นางสาวอรุณี  กระจางยุทธ 

กองอํานวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ๑ นางสาวโชติรัตน  อุงอํารุง  ๒ นางนิรัชรา  เบญจนิรัติศัย 

กระทรวงการคลัง 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 ๑ นางสาวนัชชา  สุดภักดี  ๒ นางบุษกร  เณรสูงเนิน 

กรมธนารักษ 

 ๑ นายณรงค  ทัศนศรี 

 ๒ นายปรีชา  ชุมพิบูลย 

 ๓ นายพรชัย  พงษภู 

 ๔ นายวินัย  โชติศิริคุณวัฒน 

 ๕ นายสมารท  งามชนะ 

 ๖ นางสาวขนิษฐา  สมหวัง 

 ๗ นางจุรีพร  สิทธินันท 

 ๘ นางไพบูลย  พจนรุงวกุล 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ๑ นายครรชิต  สุขเสถียร 

 ๒ นายจํารัส  เท่ียงธรรม 

 ๓ เรือเอก  พัฒนพงษ  คงผลาญ 

 ๔ พันจาอากาศเอก  สากล  เดชสําแดง 

 ๕ นางสาวกัณฐชา  วิญูวิริยวงศ 

 ๖ นางสาวมาลีวัลย  อินทร 

 ๗ นางสาววนิดา  กําเนิดเพ็ชร 

 ๘ นางวลีพร  นนทิการ 

 ๙ นางสุชินา  สุดเฉลียว 

 ๑๐ นางสุตา  เรืองรักษ 

กรมชลประทาน 

 ๑ นายกิตติ  วิมะลิน 

 ๒ นายกิตติพงษ  กาญจนารักษ 

 ๓ นายกิตติภณ  แกวระวัง 

 ๔ นายกิตติ์ชญชาต  เสมคํา 

 ๕ นายกิติ  สุนทรเสถียร 

 ๖ นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ 

 ๗ นายเกร็ดหลวง  ปฐมเพทาย 

 ๘ นายเกรียงศักดิ์  ธนพรภิบาลชน 

 ๙ นายเกียรติพงษ  วาณิชยเจริญ 

 ๑๐ นายเกียรติศักดิ์  ผัดวัง 

 ๑๑ นายเกื้อศักดิ์  ทาทอง 

 ๑๒ นายโกศล  บุญดําเนิน 

 ๑๓ นายขวัญชัย  สถิรชาติ 

 ๑๔ นายคเชนทร  หนอแดง 

 ๑๕ นายคณวัฒน  รุนประพันธ 

 ๑๖ นายคณิต  ชินวงศ 

 ๑๗ นายคมกฤช  ทีวะเวช 

 ๑๘ นายคมสันต  จูงกลาง 

 ๑๙ นายจรัล  พุมหมัน 

 ๒๐ นายจรินทร  คงศรีเจริญ 

 ๒๑ นายจารึก  สุวรรณรัตน 

 ๒๒ นายจารุกิตติ์  กิจวรวาณิช 

 ๒๓ นายจีระศักดิ์  ศรีจันทร 

 ๒๔ นายฉลองพันธุ  ศิริโอภาส 

 ๒๕ นายเฉลิม  เมืองเย็น 

 ๒๖ นายเฉลิมชัย  ตรีนรินทร 

 ๒๗ นายเฉลิมพล  พิมพนนท 

 ๒๘ นายชนะชัย  สุนทรศารทูล 

 ๒๙ นายชัยพงษ  สุขยากร 

 ๓๐ นายชัยวัฒน  เกิดธีระพงศ 

 ๓๑ นายชัยวัฒน  ลือเดช 

 ๓๒ นายชาญ  แสงประภาเจริญ 

 ๓๓ นายชาติชาย  ขันสังข 

 ๓๔ นายชินวัฒน  พรหมมาณพ 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๕ นายชุตินทร  เพ็ชรไชย 

 ๓๖ นายชูพงศ  อิศรัตน 

 ๓๗ นายฐิติพงศ  แปลงเงิน 

 ๓๘ สิบเอก  ณรงค  สดงาม 

 ๓๙ นายณัฐพล  แชมขํา 

 ๔๐ นายดาวุต  ปญจพรอุดมลาภ 

 ๔๑ นายทนงศักดิ์  ศรีสมบัติ 

 ๔๒ นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล 

 ๔๓ นายธงชัย  สุยะ 

 ๔๔ นายธนกร  บุญชูชีพ 

 ๔๕ นายธนกฤต  วงศจักรกรด 

 ๔๖ นายธนิต  สวนชวย 

 ๔๗ นายธรรมนูญ  อนอารี 

 ๔๘ นายธวัช  ชัยประสพ 

 ๔๙ นายธีรพงษ  เจริญผอง 

 ๕๐ นายธีระ  ระเดน 

 ๕๑ นายนคร  พริ้งเพริด 

 ๕๒ นายนพคุณ  ศรีประดิษฐพงศ 

 ๕๓ นายนิพนธ  สนั่นเรืองศักดิ์ 

 ๕๔ นายนิวัฒน  โชติชื่น 

 ๕๕ นายนิวัฒน  หูทิพย 

 ๕๖ นายนิเวศ  วงษบุญมีเดช 

 ๕๗ นายบรรพต  บุษราคัม 

 ๕๘ นายบุญคณิต  แสนไชย 

 ๕๙ นายบุญชัย  สุขสวัสดิ์อํานวย 

 ๖๐ นายบุญเสริม  หนูนุม 

 ๖๑ นายปฐม  สุริยกานต 

 ๖๒ นายประถม  ทองปอ 

 ๖๓ นายประพจน  กระโจมแกว 

 ๖๔ นายประพันธ  กิ่งโคกกรวด 

 ๖๕ นายประภัศร  สกุลเลิศศิรนันต 

 ๖๖ นายประเมษ  ชูสิน 

 ๖๗ นายประยูร  เย็นใจ 

 ๖๘ นายประวิทย  เฮงพระธานี 

 ๖๙ นายประเวป  เปยคลาย 

 ๗๐ นายประสงค  เกียรติทรงพานิช 

 ๗๑ นายประสงค  จินตนา 

 ๗๒ นายประสิทธิ์  ชัยดา 

 ๗๓ นายประสิทธิ์  พันธบุญเกิด 

 ๗๔ สิบโท  ประสิทธิ์  พืชเกาะ 

 ๗๕ นายปญญา  จูทอง 

 ๗๖ นายเผชิญ  กิ่งผา 

 ๗๗ นายพนม  เสือมาก 

 ๗๘ นายพรชัย  มณฑาพันธุ 

 ๗๙ นายพัฒนะ  พลศรี 

 ๘๐ นายพิรัตน  เกตุพันธ 

 ๘๑ นายพีรยุทธ  เหมาะพิชัย 

 ๘๒ นายโพธิ์ทอง  ศรีวงษา 

 ๘๓ นายไพฑูรย  เกื้อกิจ 

 ๘๔ นายไพฑูรย  ศรีมุก 

 ๘๕ นายไพรัตน  ทับประเสริฐ 

 ๘๖ นายไพโรจน  แอบย้ิม 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๗ นายภะกิต  ไมตะเภา 

 ๘๘ นายภาณุวัฒน  จัตุรัส 

 ๘๙ นายภูริพัฒน  ชวยความดี 

 ๙๐ นายมงคล  บุญเปล่ียน 

 ๙๑ นายมนตรี  ย่ีกะแพทย 

 ๙๒ นายมนัส  แกวแยม 

 ๙๓ นายมหิทธิ์  วงศษา 

 ๙๔ นายมานพ  เรืองเกตุ 

 ๙๕ นายยงยุทธ  สุวรรณพิทักษ 

 ๙๖ นายยุทธศักดิ์  ศรีวิพัฒน 

 ๙๗ นายรมยรวินท  กล่ินศรีสุข 

 ๙๘ นายรุงโรจน  พ่ึงออน 

 ๙๙ นายเรืองฤทธิ์  เจริญแสน 

 ๑๐๐ นายวรชัย  สุขผลธรรม 

 ๑๐๑ นายวรวุฒิ  งามวงศนอย 

 ๑๐๒ นายวรสิทธิ์  จิตรประทักษ 

 ๑๐๓ นายวริษฐ  ทองจุไร 

 ๑๐๔ นายวศิน  เกิดบุญ 

 ๑๐๕ นายวสันต  พรหมดีสาร 

 ๑๐๖ นายวัชระ  เสือดี 

 ๑๐๗ นายวัชรินทร  ฉวีรักษ 

 ๑๐๘ นายวัฒนชัย  ศรีปญญานนท 

 ๑๐๙ นายวันชัย  เทียมทะนง 

 ๑๑๐ นายวัลลภ  โฉมเรือง 

 ๑๑๑ นายวิชัย  เจริญศิลปพานิช 

 ๑๑๒ นายวิชัย  ชัยเจริญชาติ 

 ๑๑๓ นายวิชัย  แสงกาญจนวนิช 

 ๑๑๔ นายวิเชียร  ตีระสิทธิพล 

 ๑๑๕ นายวิศิษย  คงเผือก 

 ๑๑๖ นายวุฒิพงศ  ปณฑุกําพล 

 ๑๑๗ นายศักดิ์สิทธิ์  สิทธิสม 

 ๑๑๘ นายสกนธ  เหล็กคาน 

 ๑๑๙ นายสกล  หาญพิทักษกุล 

 ๑๒๐ นายสมคิด  กุมประสิทธิ์ 

 ๑๒๑ นายสมชาย  เตียวเจริญกิจ 

 ๑๒๒ นายสมชาย  พฤฒิพรกิจ 

 ๑๒๓ นายสมชาย  หนูพันธ 

 ๑๒๔ นายสมชาย  อังศิริลาวัลย 

 ๑๒๕ นายสมชายธนินทร  พวงสุวรรณ 

 ๑๒๖ นายสมบัติ  วานิชชินชัย 

 ๑๒๗ นายสมยศ  แกวโมรา 

 ๑๒๘ นายสมศักดิ์  ไชยเวช 

 ๑๒๙ นายสหัส  ไกแกว 

 ๑๓๐ นายสานิต  สัมภวมานะ 

 ๑๓๑ นายสายชล  สันติสุขธรรม 

 ๑๓๒ นายสายัณห  ธรรมศร 

 ๑๓๓ นายสําราญ  จันทรสุข 

 ๑๓๔ นายสําเริง  เทียนสวัสดิ์ 

 ๑๓๕ นายสืบศักดิ์  จงจิตต 

 ๑๓๖ นายสุกิจ  ไชยศิริ 

 ๑๓๗ นายสุชาติ  ธรรมโม 

 ๑๓๘ นายสุชาติ  ผองชนะ 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๓๙ นายสุทธิชัย  ดีอวม 

 ๑๔๐ นายสุทธิพันธ  ตันตระกูล 

 ๑๔๑ นายสุทัศน  โยมศิลป 

 ๑๔๒ วาที่รอยตรี  สุธิเบก  รัตนโกสุม 

 ๑๔๓ นายสุพจน  สิทธิชัยพร 

 ๑๔๔ นายสุรพงษ  วังสงค 

 ๑๔๕ นายสุรพรรดิ์  รักชื่น 

 ๑๔๖ นายสุรพล  หาวหาญ 

 ๑๔๗ นายสุวรรณ  กอเจริญรัตน 

 ๑๔๘ นายสุวรรณ  เรืองขํา 

 ๑๔๙ นายสุวัฒน  กระจางมนตรี 

 ๑๕๐ นายสุวัฒน  พาหุสุวัณโณ 

 ๑๕๑ นายสุวิชาญ  ชูแสง 

 ๑๕๒ นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร 

 ๑๕๓ นายเสริมพงศ  สงเคราะหพันธุ 

 ๑๕๔ นายเสรี  ภักดี 

 ๑๕๕ นายอดุลย  นันทะวงศ 

 ๑๕๖ นายอนันต  เชื้อแกว 

 ๑๕๗ นายอุดม  มาเมือง 

 ๑๕๘ นายอุทัย  หลาพิมพสิงห 

 ๑๕๙ นายอุรัค  สุบรรณเสนีย 

 ๑๖๐ นางกรองจิตต  เปล่ียนสมัย 

 ๑๖๑ นางกาญจนา  แปลงรัตน 

 ๑๖๒ นางสาวจันทนา  กิตติภัทรวัฒน 

 ๑๖๓ นางจันทรฉาย  ดอกเต็งกลาง 

 ๑๖๔ นางสาวจันทิรา  แสงสุริยากาศ 

 ๑๖๕ นางสาวฉวี  วงศประสิทธิพร 

 ๑๖๖ นางสาวชุตินาฏ  มะลิวัลย 

 ๑๖๗ นางณฐา  สุธนาวรกุล 

 ๑๖๘ นางดวงใจ  กมลอนุวงศ 

 ๑๖๙ นางทองขาล  ชูเอียด 

 ๑๗๐ นางธัญยธรณ  วิทยประพัฒน 

 ๑๗๑ นางนงเยาว  อินแสน 

 ๑๗๒ นางบุญญาดา  บรรจงมั่นมี 

 ๑๗๓ นางสาวประดับ  ชีชนะ 

 ๑๗๔ นางปรานอม  มีมาก 

 ๑๗๕ นางพัชราภรณ  สุมารินทร 

 ๑๗๖ นางพัชรินทร  วงศศรีชัย 

 ๑๗๗ นางพัฒนา  สวามิวัศดิ์ 

 ๑๗๘ นางสาวเพ็ญศรี  โชติ 

 ๑๗๙ นางภัชรา  ชมผ้ึง 

 ๑๘๐ นางภาทินี  จุลปานะ 

 ๑๘๑ นางภิตินันท  รัตนพงษเพียร 

 ๑๘๒ นางมยุเรศ  อําภวา 

 ๑๘๓ นางมารศรี  คําจันทร 

 ๑๘๔ นางเยาวลักษณ  เจริญศิลป 

 ๑๘๕ นางสาวระเบียบ  สุขมุข 

 ๑๘๖ นางวรรณดี  อทัญูตา 

 ๑๘๗ นางวรรณา  พงษรักไทย 

 ๑๘๘ นางวราลักษณ  คงศรีเจริญ 

 ๑๘๙ นางศรีสกุล  เฉลิมชัยภัทรา 

 ๑๙๐ นางสาวศรีสุกัลยา  ปาโล 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๙๑ นางสาวศศิธร  อาจรักษา 

 ๑๙๒ นางสมปอง  วงษชัย 

 ๑๙๓ นางสมศรี  สุดสายบัว 

 ๑๙๔ นางสระวารี  ลอยลอง 

 ๑๙๕ นางสายใจ  แสงใน 

 ๑๙๖ นางสุนันทา  เพ็ญสุต 

 ๑๙๗ นางสาวอรญา  เขียวคุณา 

 ๑๙๘ นางอรอุมา  แจมจันทร 

 ๑๙๙ นางอุไรวรรณ  ขักขะโร 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 ๑ นางสาวจรูญศรี  บุญคุม 

 ๒ นางสาวชนมสิตา  โชคเหมาะ 

 ๓ นางสาวชัญญกร  เดชวิทยาพร 

 ๔ นางฐิตินันท  นาคพิน   

 ๕ นางสาวเตือนใจ  สัมพันธประทีป   

 ๖ นางสาวทิพยจินดา  ชูทอง 

 ๗ นางสาวทิพยาภา  รัตนวิจิตร   

 ๘ นางนันทนา  อัตตะสาระ 

 ๙ นางสาวเฟองทวี  เอมปาน   

 ๑๐ นางสาวภาณีณัฏฐ  ตันพิบูลย 

 ๑๑ นางสาวยุภา  ชูขํา 

 ๑๒ นางเรไร  คีรีตะ 

 ๑๓ นางวรรณดี  สะรุโณ   

 ๑๔ นางศศิธร  พันธเสนา   

 ๑๕ นางสมยงค  ปานสุด   

 ๑๖ นางสาวสุชาทิพย  ชยสิทธิพร   

 ๑๗ นางโอลพักตร  สุขจิตร 

กรมประมง 

 ๑ นายกมลพันธ  อวัยวานนท 

 ๒ นายกําธน  สุอรุณ 

 ๓ นายขวัญชัย  วุนวงศ 

 ๔ นายจิรัฎฐ  พงษบุตร 

 ๕ นายฉัตรชัย  พลายละหาร 

 ๖ นายชาตรี  ธาราแสง 

 ๗ นายชูเกียรติ  ปนสุวรรณ 

 ๘ นายชูศักดิ์  บริสุทธิ์ 

 ๙ นายเชาว  ศรีวิชัย 

 ๑๐ นายณรงค  เทศธรรม 

 ๑๑ นายณรงคศักดิ์  ศิริชัยพันธุ 

 ๑๒ นายทรงชัย  เสงโสต 

 ๑๓ นายทวีชัย  ธนธานี 

 ๑๔ นายธนดล  จันทขวัญ 

 ๑๕ นายนฤพน  ดรุมาศ 

 ๑๖ นายนิคม  นิติรัตน 

 ๑๗ นายนิวัติ  อนุรักษชนะชัย 

 ๑๘ นายบัญชา  สุขแกว 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๙ นายบุญเลิศ  บุญแกวขวัญ 

 ๒๐ นายประชิด  ตรีพลอักษร 

 ๒๑ นายประพันธ  ลีปายะคุณ 

 ๒๒ จาเอก  ประวิทย  ทองเขียว 

 ๒๓ นายผจญ  พิลา 

 ๒๔ นายมาวิทย  อัศวอารีย 

 ๒๕ นายยานยนต  สราญรมย 

 ๒๖ นายวริทธิ์ธร  จันทนะ   

 ๒๗ นายวันชัย  ดวงแกว 

 ๒๘ นายวิชาญ  อิงศรีสวาง 

 ๒๙ นายวิทยา  หะวานนท 

 ๓๐ นายวิบูลย  บุตตะพรม 

 ๓๑ นายศักดา  รามจันทร 

 ๓๒ นายศิริพงษ  พนาสนธิ์ 

 ๓๓ นายเศรษฐพงศ  ดนตรี 

 ๓๔ วาที่รอยตรี  สนั่น  นนทะเสน 

 ๓๕ นายสมบุญ  ธัญญาผล 

 ๓๖ นายสมยศ  ราชนิยม 

 ๓๗ นายสัมฤทธิ์  โพธิวัฒน 

 ๓๘ นายสุนิตติ์  โรจนพิทยากูล 

 ๓๙ นายสุนิติ  จิรวงศสวัสดิ์   

 ๔๐ นายสุริยัน  เสมา 

 ๔๑ นายสุริยันต  วรรณวงษ 

 ๔๒ นายสุริยันต  สุนทรวิทย 

 ๔๓ นายสุวัฐน  วงศสุวัฒน 

 ๔๔ นายเสรี  เรือนหลา 

 ๔๕ นายโสภณ  ออนคง 

 ๔๖ นายอนันต  สุนทร 

 ๔๗ นายอนุศักดิ์  อังศุภานิช 

 ๔๘ นางกนกพรรณ  ศรีมโนภาษ 

 ๔๙ นางกฤษณา  สุขุมพานิช 

 ๕๐ นางกานตพิชชา  พ่ึงพร 

 51 นางจิรันธนิน  ปะกิรณะ 

 52 นางสาวชบา  บินหรีม 

 53 นางณิชาพร  แซเอี้ยว 

 54 นางนงคราญ  เจริญวัฒน 

 55 นางนิรมล  ศรีดี 

 56 นางบัวคํา  ล้ิมสุรัตน 

 57 นางพรรณิภา  ณ  รอยเอ็ด 

 58 นางพิชญสินี  พินิจกิจภากร   

 59 นางพิไลรัตน  กองถวิล 

 60 นางเพ็ญศรี  อังคสุวรรณ 

 61 นางภาวดี  มุขแจง 

 62 นางมาลินี  สมิทธิ์ฤทธี   

 63 นางมุทิตา  คําประชา 

 ๖๔ นางลาวัล  เทพเสนา 

 ๖๕ นางสาววลีรัตน  มูสิกะสังข 

 ๖๖ นางศศิธร  คุมอักษร 

 ๖๗ นางศิวิมล  ติรณะรัต 

 ๖๘ นางสาวศุภรัตน  ฉัตรจริยเวศน 

 ๖๙ นางสํารวย  ชุมวรฐายี 

 ๗๐ นางสุจิตรา  ทองรักจันทร 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๑ นางสุญาณี  ชัยชนะกสิกรรม 

 ๗๒ นางสุภิชา  เมืองสาคร 

 ๗๓ นางสาวอรนุช  ดีชวย 

 ๗๔ นางสาวอรุณี  มานะกลา 

 ๗๕ นางอรุณี  รอดลอย 

 ๗๖ นางอัจฉราวดี  บุญรับ 

 77 นางอัมพร  โพธิยา 

กรมปศุสัตว 

 ๑ นายกฤษณะ  ลัดลอย 

 ๒ นายกิตติ  มหาวิรุฬห 

 ๓ นายกิตติ  เมฆสงค 

 ๔ นายเกรียงศักดิ์  ชื่นประภานุสรณ 

 ๕ นายโกศล  เดชจูด 

 ๖ นายคฑาวุธ  ทะหลา 

 ๗ นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ 

 ๘ นายคมสัน  บุรีรัตน 

 ๙ นายจําลอง  ผูกดวง 

 ๑๐ นายเจริญ  จิระชีวะนันท 

 ๑๑ นายใจเพ็ชร  แสนมาตร 

 ๑๒ นายฉัตรชัย  ประทุมมาลย 

 ๑๓ นายชฏธรณ  สอนเจริญ 

 ๑๔ นายชนินทร  นาชม 

 ๑๕ นายชัยรัตน  แพนล้ินฟา 

 ๑๖ นายชิดชัย  อาสาวดีรส 

 ๑๗ นายชูยศ  เชาวศิริกุล 

 ๑๘ นายเชิดชัย  จันทรตระกูล 

 ๑๙ นายไชยา  ปญญามงคล 

 ๒๐ นายณัฐวุฒิ  เชิดธรรม 

 ๒๑ นายดํารงศักดิ์  วาทบัณฑิตกุล 

 ๒๒ นายดิเรกฤทธิ์  ยอดเจริญชัย 

 ๒๓ นายเดนพันธุ  พันธุเลง 

 ๒๔ นายทรงศักดิ์  พูลบุญ 

 ๒๕ นายทวีศักดิ์  พนิกรณ 

 ๒๖ นายทวีศักดิ์  พานเมือง 

 ๒๗ นายทวีศิลป  จีนดวง 

 ๒๘ นายเทอดศักดิ์  ชมชื่นจิตร 

 ๒๙ วาที่รอยโท  เทอดศักดิ์  แสงเขียว 

 ๓๐ นายธนพล  สิงโต 

 ๓๑ นายธนยศ  นงบาง 

 ๓๒ นายธนิต  สิทธิ 

 ๓๓ นายธวัช  สุภรัตนธนกุล 

 ๓๔ นายธัญญา  ศิริโสดา 

 ๓๕ นายธานินทร  แทนผักแวน 

 ๓๖ นายธีรเดช  ภูผานี 

 ๓๗ นายธีระเวช  ศรีนวล 

 ๓๘ นายนพดล  ไชยวงศา 

 ๓๙ นายนพพร  โตะมี 

 ๔๐ นายนิกร  สางหวยไพร 

 ๔๑ นายนิคม  สนั่นเครื่อง 

 ๔๒ นายนิพนธ  ชินอักษร 
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 ๔๓ นายนุภาพ  นอยศิริ 

 ๔๔ นายเนา  แตงทิพย 

 ๔๕ นายบรรจง  จงรักษวัฒนา 

 ๔๖ นายบรรพต  คําสี 

 ๔๗ นายบวรภาคย  พงศภัทรภัค 

 ๔๘ นายบัณฑิต  วิลามาศ 

 ๔๙ นายบุญชัย  วิวัฒนสัตยา 

 ๕๐ นายบุญสืบ  ตุลาทอง 

 ๕๑ นายประกอบ  คีรีรัตน 

 ๕๒ นายประชัน  ใจประเทือง 

 ๕๓ นายประมินทร  ออนคํา 

 ๕๔ นายประยูร  ครองยุติ 

 ๕๕ นายประสงค  เรืองสวัสดิ์ 

 ๕๖ นายประเสริฐ  ดานกุลประเสริฐ 

 ๕๗ นายปรีชา  ลิมปกาญจนวัฒน 

 ๕๘ วาที่รอยตรี  ปณณวัชญ  ชิตธนาเศรษฐ 

 ๕๙ นายปยฉัตร  สุริกัน 

 ๖๐ นายแผน  สุนทรวิภาต 

 ๖๑ นายพยุงศักดิ์  จันทะสาร 

 ๖๒ นายพวง  ตันเสดี 

 ๖๓ นายพัฒนศิริ  ดํารงประเสริฐ 

 ๖๔ นายพัลลภ  นุโพธิ์ 

 ๖๕ นายพัลลภ  ลูกอินทร 

 ๖๖ นายพิจิตร  ปะมาคะเต 

 ๖๗ นายพินิจ  ไชยชาติ 

 ๖๘ นายเพนิน  บุญยืน 

 ๖๙ นายไพฑูรย  บุญยะนันท 

 ๗๐ นายไพบูลย  ภูแขงหมอก 

 ๗๑ นายไพรัตน  รุงสวาง 

 ๗๒ นายไพวรรณ  ชาลี 

 ๗๓ นายภาสพงศ  ทองยอย 

 ๗๔ นายมนตรี  วรรณทอง 

 ๗๕ นายมนตรี  สังขสกุล 

 ๗๖ นายมานพ  โชคดี 

 ๗๗ นายมานพ  บุญสม 

 ๗๘ นายมานะ  บุตรเพชร 

 ๗๙ นายมานิต  กิตตินานนท 

 ๘๐ นายมานิตย  นครกัณฑ 

 ๘๑ นายรุงยศ  ถาวรายุศม 

 ๘๒ นายวรวัฒน  บรรทัดทอง 

 ๘๓ นายวรวิชญ  วราอัศวปติ 

 ๘๔ นายวรวุฒิ  เวียงนาค 

 ๘๕ นายวรศักดิ์  นะไชย 

 ๘๖ นายวรสิทธิ์  ศรีสิทธิ์ 

 ๘๗ นายวัชรินทร  เสือครุฑ 

 ๘๘ นายวันชัย  ตีรถะวรวรรณ 

 ๘๙ นายวิชาญญ  ไชยนาเคนทร 

 ๙๐ นายวิเชียร  เกียรติมาลา 

 ๙๑ นายวิทยา  ปญญาโกษา 

 ๙๒ นายวิทยา  สุมามาลย 

 ๙๓ นายวินิจ  คําสังข 

 ๙๔ นายศรีเมือง  สุวรรณปะกา 
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 ๙๕ นายศรีศักดิ์  เที่ยงธรรม 

 ๙๖ นายศักดา  บุบผโชติ 

 ๙๗ นายศิริพงษ  พลศิริ 

 ๙๘ นายเศวตชัย  กุหลาบศร ี

 ๙๙ นายสกล  สิงหเวียง 

 ๑๐๐ นายสถาพร  จุลสัตย 

 ๑๐๑ นายสมเกียรติ  แกวจินดา 

 ๑๐๒ นายสมเกียรติ  พันธศรี 

 ๑๐๓ นายสมเกียรติ  สุขสิงห 

 ๑๐๔ นายสมคิด  พฤทธยานันต 

 ๑๐๕ นายสมชาย  มาสา 

 ๑๐๖ นายสมนึก  อโศกสกุล 

 ๑๐๗ นายสมศักดิ์  จิตตวิสุทธิวงศ 

 ๑๐๘ นายสมศักดิ์  อารมยชื่น 

 ๑๐๙ นายสมัย  ศรีหาญ 

 ๑๑๐ นายสรชา  ปานรุงเรือง 

 ๑๑๑ นายสรายุทธ  วรรณสูตร 

 ๑๑๒ นายสราวุธ  ชอบขาย 

 ๑๑๓ นายสฤษดิ์  ไกรสีห 

 ๑๑๔ นายสังวาลย  ลาภะ 

 ๑๑๕ นายสําเริง  แสงโพธิ์ 

 ๑๑๖ นายสิทธิพร  ไชยสุทธินันท 

 ๑๑๗ นายสิทธิศักดิ์  นิติศิริ 

 ๑๑๗ นายสิรพงศ  ศิริรักษ 

 ๑๑๙ นายสุชาติ  สุวัตถิ 

 ๑๒๐ นายสุเทพ  ตันสุวรรณ 

 ๑๒๑ นายสุพรชัย  ฟารี 

 ๑๒๒ นายสุพรรณ  ไทยแท 

 ๑๒๓ นายสุภัทศิริ  อภินันทน 

 ๑๒๔ นายสุรพงษ  ทาหอม 

 ๑๒๕ นายสุรัตน  ภิรมยขวัญ 

 ๑๒๖ นายเสถียร  ทบแกว 

 ๑๒๗ นายแสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์ 

 ๑๒๘ นายอดิศร  ดวงออนนาม 

 ๑๒๙ นายอดิศร  บุณฑี 

 ๑๓๐ นายอภิชาติ  กิจพัตตราภรณ 

 ๑๓๑ นายอภิวุฒิ  ราตรี 

 ๑๓๒ นายอรงคกร  พสกภักดี 

 ๑๓๓ นายอรรถพล  แสนพันทา 

 ๑๓๔ นายอัมพร  เพชรเขาทอง 

 ๑๓๕ นางจิรวรรธนา  เทพอาจ 

 ๑๓๖ นางจิรานุช  จันทรปยวงศ 

 ๑๓๗ นางสาวจิราพร  พฤกษศรี 

 ๑๓๗ นางสาวจิราวรรณ  ปามุทา 

 ๑๓๙ นางสาวจีรวรรณ  สาระทัศนานันท 

 ๑๔๐ นางจุฑามาศ  สมไชย 

 ๑๔๑ นางเตือนจิตต  พวงไมมิ่ง 

 ๑๔๒ นางนงเยาว  วรประสพสุข 

 ๑๔๓ นางนราพร  เกิดวัดเกาะ 

 ๑๔๔ นางบุญกอง  ลัมวุฒิ 

 ๑๔๕ นางประกายทิพย  เจนนาวี 

 ๑๔๖ นางประยงค  สารมาศ 
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 ๑๔๗ นางพรรณวดี  เพชรประยูร 

 ๑๔๘ นางสาวพัชมน  เจริญสวัสดิ์ 

 ๑๔๙ นางไพรวัลย  เกิดสิน 

 ๑๕๐ นางรัชนี  เทพบุตร 

 ๑๕๑ นางรัตนาภรณ  ชิตอักษร 

 ๑๕๒ นางสาววรรณชุลี  ศรีเสงี่ยม 

 ๑๕๓ นางสาววราภรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๕๔ นางวัฒนา  ถินสกุล 

 ๑๕๕ นางวิไลภรณ  เชยชัยภูมิ 

 ๑๕๖ นางศิริลักษณ  คงหนู 

 ๑๕๗ นางสมจิตร  ราษฎรปราณี 

 ๑๕๘ นางสุดาดวง  ยุทธวงค 

 ๑๕๙ นางสุทธิวรรณ  สังขวิลัย 

 ๑๖๐ นางสุพัชรี  เลิดภาต 

 ๑๖๑ นางสุวรรณรัตน  พิมเสน 

 ๑๖๒ นางหอมปราง  วงศสมุทร 

 ๑๖๓ นางหัตถญาพร  เอี่ยมในเมือง 

 ๑๖๔ นางสาวอัมพร  บุณยสิทธิ์พิชัย 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

 ๑ นายชลิตพงศ  โพธิพฤกษ 

 ๒ นายชาติชาย  ประสาระวัน 

 ๓ นายณรงคศักดิ์  นรากูล 

 ๔ นายณัฐพร  สําราญจิตต 

 ๕ นายถาวร  มีชัย 

 ๖ นายธงชัย  บุญเรือง 

 ๗ นายบุญรอง  สังขนอย 

 ๘ นายปราโมทย  ยาใจ 

 ๙ นายพิเชษฐ  ศรีหาขันธ 

 ๑๐ นายยุทธศาสตร  อนุรักติพันธุ 

 ๑๑ นายวัลลพ  พงษราศร ี

 ๑๒ จาสิบเอก  วิเชียร  ปญญามัง 

 ๑๓ นายสมเกียรติ  แถมพยัคฆ 

 ๑๔ นายสมศักดิ์  แจงเพียร 

 ๑๕ นางสาวบรรเจิดลักษณ  จินตฤทธิ์ 

 ๑๖ นางบุญทวี  พยาราษฎร 

 ๑๗ นางปวีณา  แสงเดือน 

 ๑๘ นางสาวผกากรอง  มาลา 

 ๑๙ นางสาวสายฝน  วิโรจนเมฆาวณิชย 

 ๒๐ นางอรทัย  ศุกรียพงศ 

กรมวิชาการเกษตร 

 ๑ นายกฤษฎา  เอื้อสุวรรณ 

 ๒ นายชวฤทธิ์  กิติรัตน 

 ๓ นายทรงพล  ฉันทะ 

 ๔ นายทวีเดช  เกื้อหนุน 

 ๕ นายนาวี  จิระชีวี 

 ๖ นายนิพัฒน  คงจินดามุนี 

 ๗ นายบุญชู  สายธนู 

 ๘ นายเบญจพล  สุวรรณสิงห 

 ๙ นายประหยัด  ยุพิน 

 ๑๐ นายพงศอมร  อมรกุล 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๑ นายพงษศักดิ์  พลตรี 

 ๑๒ นายไพฑูรย  คันตะลี 

 ๑๓ นายยงศักดิ์  สุวรรณเสน 

 ๑๔ นายรชต  เกงขุนทด 

 ๑๕ นายวัชรพงศ  เมธีทวีพิทักษ 

 ๑๖ นายวีรชัย  ชุณหสุวรรณ 

 ๑๗ นายศรัณย  ไชยรักษ 

 ๑๘ นายศุภรัตน  โฆษิตเจริญกุล 

 ๑๙ นายสมปอง  หมื่นแจง 

 ๒๐ นายสมมาต  แสงประดับ 

 ๒๑ นายสวางรัตน  สมนาค 

 ๒๒ นายสวาท  กันทคํา 

 ๒๓ นายสําราญ  พวงสกุล 

 ๒๔ นายสิงหนาท  เสริฐสาย 

 ๒๕ นายสุภราดา  สุคนธาภิรมย  ณ  พัทลุง 

 ๒๖ นายสุรเดช  ปจฉิมกุล 

 ๒๗ นายสุวิทย  สอนสุข 

 ๒๘ นายเสรี  อยูสถิตย 

 ๒๙ นายอดิศักดิ์  ดีตันนา 

 ๓๐ นางกมลรัตน  ทีฆะพันธ 

 ๓๑ นางกสมา  ชัยแสง 

 ๓๒ นางจตุพร  ไพรพฤกษ 

 ๓๓ นางจิดาภา  อูเงิน 

 ๓๔ นางชมัยพร  ทองหนู 

 ๓๕ นางสาวชลิดดา  เกริกอิทธิ์ 

 ๓๖ นางณราวดี  สุนทรชัชญาเวช 

 ๓๗ นางดรุณวรรณ  สกุลศิริวัฒน 

 ๓๘ นางปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล 

 ๓๙ นางพรรณผกา  รัตนโกศล 

 ๔๐ นางภาธิตา  เลงระบํา 

 ๔๑ นางสันทนี  เมฆเหลือง 

 ๔๒ นางสาวสาล่ี  ชินสถิต 

 ๔๓ นางสิริรัตน  ลังกรณ 

 ๔๔ นางสุจิตรา  สุรภาพไมตรี 

 ๔๕ นางสุนารี  คลังสมบัติ 

 ๔๖ นางสุภัทรา  เลิศวัฒนาเกียรติ 

 ๔๗ นางสาวสุภาพร  ชุมพงษ 

 ๔๘ นางอภิษฎา  พุมสุข 

 ๔๙ นางอรพิน  หนูทอง 

 ๕๐ นางสาวอรรัตน  วงศศรี 

 ๕๑ นางอรอนงค  สอนสุข 

 ๕๒ นางอําไพ  กลอมเรียงวงษ 

 ๕๓ นางเอื้อภร  แกวทอง 

กรมสงเสริมการเกษตร 

 ๑ นายกสิณ  มะรุท 

 ๒ นายจรัญ  จุลพันธ 

 ๓ นายจํานงค  ทองวัชราพรรณ 

 ๔ นายจําลอง  พุฒซอน 

 ๕ นายชัยพร  วิเศษวิสัย 

 ๖ นายณัฐ  อิทธิโชติ 
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 ๗ นายทรงพล  สุวรรณนิเวศน 

 ๘ นายทรงวุฒิ  วาสุกรี 

 ๙ นายทรงสิทธิ์  จํานงควัฒน 

 ๑๐ นายทิน  รั้งกลาง 

 ๑๑ นายธรรมนูญ  ธิดา 

 ๑๒ นายนิวัฒน  จันทรเสถียร 

 ๑๓ นายบุญลือ  คงสูงเนิน 

 ๑๔ นายประดิษฐ  ธนะขวาง 

 ๑๕ นายประมวล  ปททุม 

 ๑๖ นายประเสริฐ  วณิชชากรวิวัฒน 

 ๑๗ นายปราโมตร  อุปสัย 

 ๑๘ นายพรเทพ  เต็งมงคล 

 ๑๙ นายพิษณุ  นิตยใหม 

 ๒๐ นายไพยนต  งานมูลเขียว 

 ๒๑ นายราวี  จอยนุแสง 

 ๒๒ นายเรืองพจน  ธารานาถ 

 ๒๓ นายวัชรินทร  เขจรวงศ 

 ๒๔ นายวิจารณ  หลอเพชร 

 ๒๕ นายวิชัย  คงผอม 

 ๒๖ นายวิชัย  ชาวนาน 

 ๒๗ นายวิทยา  สุขจาด 

 ๒๘ นายวีระพล  ภัทรธาดา 

 ๒๙ วาที่รอยตรี  วุฒศิษฐ  วงษเนตร 

 ๓๐ นายวุฒิ  ไพรทอง 

 ๓๑ นายวุฒิพงษ  มานะกิจกลการ 

 ๓๒ นายสงวน  ดวงจุมพล 

 ๓๓ นายสัมพันธ  อุดร 

 ๓๔ นายสาโรจน  ปนกันทา 

 ๓๕ นายสิทธิเดช  โสภา 

 ๓๖ นายเสงี่ยม  กอนไธสง 

 ๓๗ นายหวน  ทนงาน 

 ๓๘ นายอภัยพงศ  คงหอม 

 ๓๙ นายอรุณ  เหมือนตา 

 ๔๐ นายอากรณ  เชาวลิต 

 ๔๑ นางกาญจนีย  วิชารัตน 

 ๔๒ นางขนิษฐา  บุญสม 

 ๔๓ นางจุฑามาส  คําชื่น 

 ๔๔ นางจุไรรัตน  แสงสวัสดิ์ 

 ๔๕ นางจุฬารัตน  ปุลลกิเนน 

 ๔๖ นางเจษฎาวัลย  อุษานาภาเดช 

 ๔๗ นางสาวชรินทร  เนตรแกว 

 ๔๘ นางชอุม  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๙ นางสาวชุติมา  ศิริชุมแสง 

 ๕๐ นางญาภักค  ธงไชยธนเกตุ 

 ๕๑ นางณัฐชญา  มิ่งมงคล 

 ๕๒ นางสาวณัฐสุดา  เยยไธสง 

 ๕๓ นางดวงภรณ  โตอนันต 

 ๕๔ นางทิพวัลย  สารสุข 

 ๕๕ นางนงคราญ  เชาวนเมธา 

 ๕๖ นางสาวนันรินทร  แกวลาย 

 ๕๗ นางแนงนอย  แกวมาลัย 

 ๕๘ นางประภัสสร  ขันติสิทธิ์ 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๙ นางประมวล  ทบคลัง 

 ๖๐ นางพรทิพย  ทองประสิทธิ์ 

 ๖๑ นางภาณิดา  ชูสุวรรณ 

 ๖๒ นางมณฑา  ทาศิริ 

 ๖๓ นางลิขิต  อิ่นแกว 

 ๖๔ นางสาววรรณ  เจริญสิน 

 ๖๕ นางวรวรรณ  อุคําพันธ 

 ๖๖ นางวลัยพร  เกียรติทับทิว 

 ๖๗ นางวัทนารีณ  ทาปลูก 

 ๖๘ นางวาสนา  ทองบุญนาค 

 ๖๙ นางศรีประทุม  เติมศรีรัตน 

 ๗๐ นางศิริพร  หงษทอง 

 ๗๑ นางสมบูรณ  ปองปอม 

 ๗๒ นางสาวสังวาล  วุฒิสวัสดิ์ 

 ๗๓ นางสุจิตรา  นวมประวัติ 

 ๗๔ นางสุนันท  ฉาวเกียรติ 

 ๗๕ นางสุวรรณา  บุญประสพ 

 ๗๖ นางสาวเสาวณีย  สุริยะสิงห 

 ๗๗ นางสาวหฤทัย  ซอกาญจน 

 ๗๘ นางสาวอันธิกา  นพรัตน 

 ๗๙ นางอุไร  เสวกานนท   

กรมสงเสริมสหกรณ 

 ๑ นายกมล  พูลประเสริฐ 

 ๒ นายกฤตพจน  ไชโย 

 ๓ นายกฤตย  พิณเจริญ 

 ๔ นายกูเกียรติ  รามโพธิ์ 

 ๕ นายเกียรติกอง  มุงงาน 

 ๖ นายคมกฤช  นันทวิเชตพงษ 

 ๗ นายคมกฤช  พันทวี 

 ๘ นายคําดี  ลาสกุล 

 ๙ นายจักรภพ  สุมมาตย 

 ๑๐ นายจีรวุฒิ  ธราวรรณ 

 ๑๑ นายเฉลิมพล  ชัยศิลบุญ 

 ๑๒ นายชาญวุฒิ  ใจธรรม 

 ๑๓ นายเชาวฤทธิ์  พรหมคํา 

 ๑๔ นายเชิดชาย  ไชยสุนันท 

 ๑๕ นายแชน  สมบัติ 

 ๑๖ นายณรงค  วชิรปาณี 

 ๑๗ นายณรงคฤทธิ์  แผงบุดดา 

 ๑๘ นายตรีภพ  คงอินทร 

 ๑๙ นายถาวรศักดิ์  รัตนชูศรี 

 ๒๐ นายทองใบ  เพชรานันท 

 ๒๑ นายทัศนัย  แสนเสนา 

 ๒๒ นายธนดล  พิมวัง 

 ๒๓ นายธนินพงษ  ศิริโชติพิทักษ 

 ๒๔ นายธัชพงศ  บัวนุช 

 ๒๕ นายธันว  มุขตา 

 ๒๖ นายธานี  สุยอย 

 ๒๗ นายธีระพล  ลําดวน 

 ๒๘ นายธีระศักดิ์  เฉยไสย 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๙ นายนรินทรศักดิ์  พนิตธรรมกูล 

 ๓๐ นายนิเรศ  ศรีเนาวรัตน 

 ๓๑ นายนิวัฒน  มั่งมูล 

 ๓๒ นายประกาศ  กลาวกระโทก 

 ๓๓ นายประวัติ  แดงบรรจง 

 ๓๔ นายประวาน  อูปทอง 

 ๓๕ นายประสาน  สมสาย 

 ๓๖ นายประเสริฐ  ธนะไชย 

 ๓๗ นายปริญญา  สารศิริวงศ 

 ๓๘ นายพงษเทพ  เจนวีระนนท 

 ๓๙ นายพงษศักดิ์  อยูเลห 

 ๔๐ นายพูนลาภ  รัตนาคณหุตานนท 

 ๔๑ นายเพ้ียน  เกตุศรี 

 ๔๒ นายภัทรพล  มาโนชน 

 ๔๓ นายภาคภูมิ  ยอดน้ําคํา 

 ๔๔ นายมิตร  ทองชัย 

 ๔๕ นายเรืองศักดิ์  กงลอม 

 ๔๖ นายวสันต  สุขสมบัติ 

 ๔๗ นายวิรัตน  ภานนท 

 ๔๘ นายศิริพจน  ทองนวล 

 ๔๙ นายสมเกียรติ  ศรีสุข 

 ๕๐ นายสมพร  แสนบุราณ 

 ๕๑ นายสมพาน  ปรากฏวงษ 

 ๕๒ วาที่รอยตรี  สมมาตร  โกศล 

 ๕๓ นายสาธิต  ปานขํา 

 ๕๔ นายสินชัย  พสกภักดี 

 ๕๕ นายสุทธิ  พวงพันธ 

 ๕๖ นายสุทัน  หลาแกว 

 ๕๗ นายสุเทพ  ทองคํา 

 ๕๘ นายสุเทพ  อริยะ 

 ๕๙ นายสุเมธา  สืบชาติ 

 ๖๐ นายสุรพล  พงศเมธีอภิชัย 

 ๖๑ นายสุรสิทธิ์  พรหมเวชยานนท 

 ๖๒ นายสุวิช  นอยอิ่ม 

 ๖๓ นายสุวิทย  เชษฐรตานนท 

 ๖๔ นายเสริมศักดิ์  ตองสู 

 ๖๕ นายโสภณ  ศรีโยธิน 

 ๖๖ นายอรุณ  ขอคํา 

 ๖๗ นายอัชฌา  สุวรรณนิตย 

 ๖๘ นายอานันท  ชุติชูเดช 

 ๖๙ นายอํานวย  ศรีปนตา 

 ๗๐ นายเอกวัฒน  ไชยสมบูรณ 

 ๗๑ นางจีรนันท  ขอทะเสน 

 ๗๒ นางชัชนี  อุนจิตต 

 ๗๓ นางสาวชูลาภ  ศรีทองสุก 

 ๗๔ นางณัฐมนภัณฑ  พัชราพงศ 

 ๗๕ นางทวีสุข  มวงศรี 

 ๗๖ นางธนพร  เจดียถา 

 ๗๗ นางนันทรัตน  ออนนิ่ม 

 ๗๘ นางพรรณี  มะลิ 

 ๗๙ นางไพรินทร  ธรรมวโร 

 ๘๐ นางยุพิน  ยาจาติ 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๑ นางสาวเยาวดี  กิจถาวร 

 ๘๒ นางรุจี  อักนิษฐธีรพันธ 

 ๘๓ นางศรีจรรยา  สดศิริวิรัฐ 

 ๘๔ นางสมศรี  คนมั่น 

 ๘๕ นางสาวสมศรี  บุญผอง 

 ๘๖ นางสาวสุนทรี  อริยะ 

 ๘๗ นางสาวอมรรัตน  กลัดสําเนียง 

 ๘๘ นางอามีนะห  ดาราฉาย 

 ๘๙ นางสาวอาริสา  วังเย็น   

สํานักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 

 1 นายเกรียงศักดิ์  กิ่งสังวาล 

 2 นายชัยชาญ  สุวรรณดํารงชัย 

 3 นายทอม  เชี่ยวชูกุล 

 4 นายธนกร  ธิรนันทิน 

 5 นายบรรจง  ปองนาน 

 6 นายปฐพี  บุญจันทร 

 7 นายประวิทย  สงาพงษ 

 8 นายประสิทธิ์  ชุณหชัยชนะ 

 9 นายไพศาล  เพ็งสาย 

 10 นายวรพจน  แสงเงิน 

 11 นายวัฒนา  มังธิสาร 

 12 นายวิชิต  ชมชื่น 

 13 นายศิโรจน  ไมตรีจิต 

 14 นายสมบัติ  ชางคุณ 

 15 นายสมพงษ  ขุนชํานาญ 

 16 นายสมรัก  บัวเนียม 

 17 นายสมศักดิ์  ธูปสมุทร 

 18 นายสายันต  พลโชติ 

 19 นายสุทธิศักดิ์  พุมนุย 

 20 นายสุพจน  ใจสุภาพ 

 21 นายสุพจน  แตงออน 

 22 นายสุริยน  พัชรครุกานนท 

 23 นายเสรี  บุญขยาย 

 24 สิบตํารวจเอก  อรุณ  ศรีนาทม 

 25 นางสาวจันทนา  จิตการคา 

 26 นางเจตนา  เจริญศิลป 

 27 นางนริศรา  อวนศรี 

 28 นางเนาวรัตน  กล่ันเทศ 

 29 นางบุษบา  คงม ี

 30 นางมุกดาวัลย  อินทรภิรมย 

 31 นางสาวรัชดา  แมลงภู 

 32 นางวิภาวรรณ  คลายรักษา 

 33 นางสุกัญญา  ประวันเตา 

 34 นางสุทธิพร  มีสรรพวงศ 

 35 นางสุพรรณี  พลการ 

 36 นางสุภา  นุมนวน 

 37 นางอรนันต  อภิวัฒนปุญญบาล 

 38 นางสาวอรัญญา  ตัญญะเกตุ 

 39 นางอุทัย  บุณยินทุ 

 40 นางอุษา  ตายขาว 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ๑ นางจันทรฉาย  พรหมดวง 

 ๒ นางสาวจุนี  บุญเพ่ิมศรีทรัพย 

 ๓ นางพรสวรรค  ชวนประเสริฐ 

 ๔ นางเพ็ญรุง  สมบัตินิมิตร 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

 ๑ นายพิศาล  พงศาพิชณ 

 ๒ นายวิณะโรจน  ทรัพยสงสุข 

 ๓ นายวิทวัสก  สาระศาลิน 

กรมการขาว 

 ๑ นายกิจเรวัช  พูลสวัสดิ์ 

 ๒ นายคารมย  ขุนหลา 

 ๓ นายจิตติชัย  อนาวงษ 

 ๔ นายเชิดศักดิ์  ธรรมิรัตนเกษม 

 ๕ นายทองยุทธ  คําแปง 

 ๖ นายธีระ  พลฤทธิ์ 

 ๗ นายปฏิวัติ  บุญสุวรรณ 

 ๘ นายประพจน  พรหมฟง 

 ๙ นายประสิทธิ์  ศรีทองแกว 

 ๑๐ นายปราโมทย  หาอํานาจ 

 ๑๑ นายไพรัตน  รูปคม 

 ๑๒ นายภมร  ปตตาวะตัง 

 ๑๓ นายลมัย  จงจิระเกษม 

 ๑๔ นายวิรุจน  ทาดี 

 ๑๕ นายศิวกร  สัทธรรมนุวงศ 

 ๑๖ นายสมพงษ  ขานฤทธี 

 ๑๗ นายสุนทร  โนราช 

 ๑๘ นายสุวัฒน  สายมายา 

 ๑๙ นายอัมพร  ทองไชย 

 ๒๐ นายโอภาส  ประภัสโร 

 ๒๑ นางสาวดวงใจ  สุริยาอรุณโรจน 

 ๒๒ นางปทมาภรณ  จินจํา 

 ๒๓ นางปานจิตร  กัลยาณมิตร 

 ๒๔ นางเพชรัตน  ศิริกุล 

 ๒๕ นางสาวมาริสา  ทรัพยมูล 

 ๒๖ นางวเรนยา  สิงคนิภา 

 ๒๗ นางวาสนา  อินแถลง 

 ๒๘ นางสมโรจน  ประกอบบุญ 

 ๒๙ นางสาวสํานวล  สีสม 

 ๓๐ นางสาวสุภาพร  จันทรบัวทอง 

 ๓๑ นางสาวสุภาวดี  กอนจันเทศ 

กรมหมอนไหม 

 ๑ นายสุชาติ  จุลพูล 

 ๒ นางดารณีย  แสนโภชน 

 ๓ นางพุทธชาด  ลีปายะคุณ 

 ๔ นางลดาวัลย  สุวรรณศรี 


