
 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๙ นางสาวฉวี  คงใย 

 ๓๐ นางสาวชุลีพร  จันทรส 

 ๓๑ นางสาวตรีรัตน  เมฆสุข 

 ๓๒ นางธนพร  ศรีแยม 

 ๓๓ นางนิตยา  สุนทรา 

 ๓๔ นางปราณีต  เปรุนาวิน 

 ๓๕ นางปทมาภรณ  ขาวเปนใย 

 ๓๖ นางพรทิพย  แสงแกว 

 ๓๗ นางรุงจิตร  พิมพบุตร 

 ๓๘ นางสาววนิดา  บุญดวง 

 ๓๙ นางวิมล  อาวาส 

 ๔๐ นางศิริประภา  หลาอน 

 ๔๑ นางสมัย  รินอินทร 

 ๔๒ นางสมใจ  หลอธีรนุวัฒน 

 ๔๓ นางสาวสังวาลย  บัวคํา 

 ๔๔ นางสาวสุภาพร  แกวพ่ึงทรัพย 

 ๔๕ นางเสาวภา  จําป   

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน   

ผูดอยโอกาส  และผูสูงอายุ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายปรีชา  งอกงาม  ๒ นางสาวเกษราภรณ  ไกรนรา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานรัฐมนตร ี

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสมยศ  พ่ึงเล็ก 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑  ราย) 

 ๑ พันจาอากาศเอก  ชนะอุดม  ชํานาญศรี 

 ๒ นายณัฐพล  แกววิชิต 

 ๓ รอยเอก  ตฤณ  อัมระนันท 

 ๔ นายธีรพงศ  จําปาสุข 

 ๕ จาสิบเอก  ไพฑูร  กล่ินกลาง 

 ๖ รอยโท  รัฐชยุตม  กอวิเศษพิชิต 

 ๗ นายวีระ  คําอาย 

 ๘ สิบเอก  วุฒิพงษ  พรหมเพ็ญ 

 ๙ พันจาอากาศเอก  สมปอง  ส่ือกลาง 

 ๑๐ รอยเอก  อดิศักดิ์  เผด็จพาล 

 ๑๑ นายอาทิตย  ยอดมณี 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ จาสิบเอก  กมลาสน  ไหลสกุล 

 ๒ นายกิติศักดิ์  สุคันธิน 

 ๓ นายทวีศักดิ์  บุญเลิศ 

 ๔ นายทูล  ตาอินทร 

 ๕ พันจาเอก  นิสันต  บัวคําโคก 

 ๖ พันจาอากาศเอก  บุญชัย  สุขโสภณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๖  ราย) 

 ๑ นายกวินทร  สวยแสง 

 ๒ สิบเอก  เกชา  ทองภิรมย 

 ๓ นายคเชนทร  แจมมณี 

 ๔ หมอมหลวงจิติเทวัญ  เทวกุล 

 ๕ นายชัยชาญ  แสงสุวรรณ 

 ๖ จาสิบเอก  ทวีศักดิ์  เยาวยัง 

 ๗ นายธวัชชัย  รักษใยทอง 

 ๘ นายนพพร  ประยูรวิกรัย 

 ๙ นายนิพนธ  บุญทอง 

 ๑๐ จาสิบเอก  บุญชวย  สงวนวงษ 

 ๑๑ นายประภาส  คลายแท 

 ๑๒ พันจาอากาศเอก  ปรีชา  ลินสิงห 

 ๑๓ พันจาเอก  พัฒนพงศ  เรืองงาม 

 ๑๔ นายวรวุฒิ  เตชนันท 

 ๑๕ นายสมกิจ  สียะบุตร 

 ๑๖ นายสมภพ  เชื้อทิน 

 ๑๗ นายสรรธร  วรรัตนานุรักษ 

 ๑๘ นายสาคร  บุญรอง 

 ๑๙ พันจาอากาศเอก  สิทธิชัย  โชชัย 

 ๒๐ นายสุชาติ  เอี่ยมละออ 

 ๒๑ พันจาอากาศเอก  เสริม  ออนนวม 

 ๒๒ นายอาทร  ไชยรักษ   

 ๒๓ นางสาวกนิษฐา  เกิดปอม 

 ๒๔ นางจันทนา  โรจนจํานงค 

 ๒๕ นางจันทรเพ็ญ  พลอยครุฑ 

 ๒๖ นางทิพยธดา  สุบิน 

 ๒๗ นางธนภรณ  พลัง 

 ๒๘ นางปาตีเมาะ  หมัดบินเฮด 

 ๒๙ นางสาวพัชรี  ฝกแคเล็ก 

 ๓๐ นางพิมรัก  ชมภูดาษ 

 ๓๑ นางภัณฑิรา  สังขสุวรรณ 

 ๓๒ นางวัชรี  ยะโกบ 

 ๓๓ นางวันทนา  เรืองเดช 

 ๓๔ นางสลักจิต  สวัสดิ์ชัย 

 ๓๕ นางเสริมศรี  สุวรรณคีรี 

 ๓๖ นางอรทัย  ประดู 

กรมชลประทาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๙๐  ราย) 

 ๑ นายกมล  ชูกุลอนันตเจริญ 

 ๒ นายกมล  ดําเนินลอย 

 ๓ นายกมล  ปรากฏผล 

 ๔ นายกรณไพบูลย  พิลาบูรณะ 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕ นายกระจาง  ปยจันทร 

 ๖ นายกอบ  ลําพรหมแกว 

 ๗ นายกําพล  เผือกยอด 

 ๘ นายกีรติ  ศรีสุข 

 ๙ นายเกรียงไกร  เจริญลี 

 ๑๐ นายเกรียงไกร  ธรรมวาสี 

 ๑๑ นายเกรียงศักดิ์  อรจุล 

 ๑๒ นายเกษม  มาตราช 

 ๑๓ นายเกื้อกูล  สมตัว 

 ๑๔ นายแกว  อาภัย 

 ๑๕ นายไกรสร  ศรีสูงเนิน 

 ๑๖ นายขจรศักดิ์  แปนเพ็ชร 

 ๑๗ นายขวัญจิต  พันธุรังษี 

 ๑๘ นายขวัญชัย  อิ่มอราม 

 ๑๙ นายคงแกว  แดงพะเนิน 

 ๒๐ นายคนอง  ทับทิม 

 ๒๑ นายคนอง  โพธิ์ทอง 

 ๒๒ นายคนอง  สายนาค 

 ๒๓ นายครรชิต  แซล่ิม 

 ๒๔ นายคํากอง  สุขปาน 

 ๒๕ นายคําแสน  รินสินจอย 

 ๒๖ นายงาม  แสนสุข 

 ๒๗ นายจงจิตร  ธรรมสุ 

 ๒๘ นายจรัญ  การาหมัด 

 ๒๙ นายจรัส  รองสวัสดิ์ 

 ๓๐ นายจรูญ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๓๑ นายจรูญ  โมเหลน 

 ๓๒ นายจรูญ  อุทรส 

 ๓๓ นายจวน  ฤทธิชวย 

 ๓๔ นายจักรรินทร  นาคออน 

 ๓๕ นายจํานงค  จันทรหอม 

 ๓๖ นายจํานงค  ออนนิ่ม 

 ๓๗ นายจําเนียร  บุญทอง 

 ๓๘ นายจํารอง  สิงหหราย 

 ๓๙ นายจํารัส  วงษเนียม 

 ๔๐ นายจําลอง  บุญขันธ 

 ๔๑ นายจิรทีปต  อินทรเขียว 

 ๔๒ นายจิรพันธุ  พาสัมพันธ 

 ๔๓ นายจิระศักดิ์  ทับทิมแพง 

 ๔๔ นายจีระวัฒน  สายสงวน 

 ๔๕ นายเจน  เกิดแยม 

 ๔๖ นายเจริญ  ปากาบ 

 ๔๗ นายเจริญชัย  ศักดิ์หาญภพ 

 ๔๘ นายเฉลิม  พันธุเกตุ 

 ๔๙ นายเฉลิม  หมายดี 

 ๕๐ นายเฉลิมวิทย  ปรีดาสวัสดิ์ 

 ๕๑ นายเฉลียง  สวนจ่ัน 

 ๕๒ นายชรินทร  ทับยอย 

 ๕๓ นายชะรินทร  เทียนทอง 

 ๕๔ นายชัยณรงค  พิลาแดง 

 ๕๕ นายชัยปยะ  งามวงศ 

 ๕๖ นายชัยยศ  ภูเนตร 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๗ นายชัยสิทธิ์  จันปะโสม 

 ๕๘ นายชาญณรงค  เจริญสุข 

 ๕๙ นายชาญณรงค  รื่นริด 

 ๖๐ จาตรี  ชาญศักดิ์  ศรีนาค 

 ๖๑ นายชาติชาย  รอดทับ 

 ๖๒ นายชาลี  ชมภู 

 ๖๓ นายชิต  ชลภักดี 

 ๖๔ นายชิน  ไชยนต 

 ๖๕ นายชุม  สุทธิอาคาร 

 ๖๖ นายชุมพร  แยมจํารัส 

 ๖๗ นายชูเกียรติ  หลอดสวาง 

 ๖๘ นายชูศักดิ์  เรืองมาลัย 

 ๖๙ นายเชน  กล่ินสกุล 

 ๗๐ นายเชลง  พิมพา 

 ๗๑ นายณรงค  ขัตติโย 

 ๗๒ นายณรงค  ชื่นเย็น 

 ๗๓ นายณรงค  ธารีสรรค 

 ๗๔ นายณรงค  ยืนนาน 

 ๗๕ นายณัฐพงศ  งามถิ่น 

 ๗๖ นายณัฐพล  คุมเงิน 

 ๗๗ นายดนัย  พิมพวิลัย 

 ๗๘ นายดําเนิน  พูลสวัสดิ์ 

 ๗๙ นายดํารงรัตน  สินธุรัตน 

 ๘๐ นายดิเรก  ผลย่ิง 

 ๘๑ นายดิเรก  ศิริโสภณ 

 ๘๒ นายดุสิต  แมเราะ 

 ๘๓ นายตรณี  เจงตระกูล 

 ๘๔ นายโตศักดิ์  วงษเทราช 

 ๘๕ นายถวัลย  ฐิตินทรางกูร 

 ๘๖ นายทรงศักดิ์  พรหมพิมพ 

 ๘๗ นายทวัชย  มดนาก 

 ๘๘ นายทวีศักดิ์  แจมไพบูลย 

 ๘๙ นายทันใจ  คําภูแสน 

 ๙๐ นายทัศนัย  บัวระหงษ 

 ๙๑ นายทิษฐิ  เขจรแข 

 ๙๒ นายธงชาติ  ไพรพิจิตร 

 ๙๓ นายธงไชย  ยอดยอย 

 ๙๔ นายธนชัย  เปรมสวัสดิ์ 

 ๙๕ นายธนิต  มันมณี 

 ๙๖ นายธเนศ  จันทรจิตร 

 ๙๗ นายธวัชชัย  ปงฉิม 

 ๙๘ นายธานินทร  เหลืองสุวรรณ 

 ๙๙ นายธิติ  เพชรพลอย 

 ๑๐๐ นายธีระ  สําราญกาย 

 ๑๐๑ นายธีระพงษ  สมานพันธุ 

 ๑๐๒ นายนนท  ณ  ถลาง 

 ๑๐๓ นายนพดล  วิมลสิริกานต 

 ๑๐๔ นายนเรศน  เฉลิมชัย 

 ๑๐๕ นายนิติพนธ  ศิริสุนทร 

 ๑๐๖ นายนิพนธ  เกาะยางเผือก 

 ๑๐๗ นายนิพนธ  บัวผัน 

 ๑๐๘ นายนิพนธ  เสือจันทร 

 ๑๐๙ นายนิพันธ  เกมแกแมน 

 ๑๑๐ นายนิยม  เงาศรี 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๑๑ นายนิรัตน  ชูเทา 

 ๑๑๒ นายนิวัติ  กูแฝง 

 ๑๑๓ นายนิวัส  รามพุดซา 

 ๑๑๔ นายบรรจง  ผองใส 

 ๑๑๕ นายบรรจง  ศรีแสงออน 

 ๑๑๖ นายบรรดิษฐ  โพธิ์พยอม 

 ๑๑๗ นายบวรวิทย  คชเกษตริน 

 ๑๑๘ นายบัญญัติ  คมคาย 

 ๑๑๙ นายบัญญัติ  วัดแกว 

 ๑๒๐ นายบานเย็น  ประจงมูล 

 ๑๒๑ นายบุญชู  เนียมสังข 

 ๑๒๒ นายบุญเดช  บุญดี 

 ๑๒๓ นายบุญฤกษ  ทองเรือง 

 ๑๒๔ นายบุญลํ้า  จําเริญเจือ 

 ๑๒๕ นายบุญเลิศ  ลาโภ 

 ๑๒๖ นายบุญเลิศ  สุขทวี 

 ๑๒๗ นายบุญโลม  บุญสอน 

 ๑๒๘ นายบุญศรี  ขําขาว 

 ๑๒๙ นายบุญเหลือ  เตาทองคํา 

 ๑๓๐ นายบุดดา  สุนทร 

 ๑๓๑ นายประกอบ  กล่ินมัคผล 

 ๑๓๒ นายประกอบ  ประดิษฐ 

 ๑๓๓ นายประจวบ  กลํ่าคุม 

 ๑๓๔ นายประจวบ  ปาละกาด 

 ๑๓๕ นายประจวบ  พุทธศุกร 

 ๑๓๖ นายประจวบ  ย่ีสุนทอง 

 ๑๓๗ นายประจักร  ไชยสอน 

 ๑๓๘ นายประชา  ภาคีไวย 

 ๑๓๙ นายประเชิญ  กลํ่าตระกูล 

 ๑๔๐ นายประเชิญ  เมียงมาก 

 ๑๔๑ นายประทวน  ออนสุระทุม 

 ๑๔๒ นายประทีป  คาขาย 

 ๑๔๓ นายประพันธ  นิลรัตน 

 ๑๔๔ นายประพันธ  มีมา 

 ๑๔๕ นายประพันธ  สุวรรณรงค 

 ๑๔๖ นายประภาส  ประจักษจิตต 

 ๑๔๗ นายประมวล  โทเวียง 

 ๑๔๘ นายประวัติ  วรรณพันธ 

 ๑๔๙ นายประสาท  ล้ีเทียน 

 ๑๕๐ นายประสาท  เอี่ยมสอาด 

 ๑๕๑ นายประสิทธิ์  มือแข็ง 

 ๑๕๒ นายประสิทธิ์  ลือประเสริฐ 

 ๑๕๓ นายประสิทธิ์  ศรีคราม 

 ๑๕๔ นายประสิทธิ์  ศุภพลา 

 ๑๕๕ นายปราโมทย  ไวยธัญกิจ 

 ๑๕๖ นายปรีชา  ธรรมวงค 

 ๑๕๗ นายปรีชา  ปลอดฤทธิ์ 

 ๑๕๘ นายปรีชา  พองคํา 

 ๑๕๙ นายปญญา  จงรักษ 

 ๑๖๐ นายเผชิญ  เหมือนพลอย 

 ๑๖๑ นายไผท  เธียรประดิษฐ 

 ๑๖๒ นายพงษ  ยมเกิด 

 ๑๖๓ นายพงษเดช  ธรรมวงค 

 ๑๖๔ นายพงษศักดิ์  เทียมเสมอ 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๖๕ นายพรชัย  สุขทนต 

 ๑๖๖ นายพล  ทิพยจันทร 

 ๑๖๗ นายพหล  แสงผล 

 ๑๖๘ นายพันธรัฐ  จันทะนาม 

 ๑๖๙ นายพายัพ  โตะงาม 

 ๑๗๐ นายพิมล  พิมพา 

 ๑๗๑ นายพิสิษฐ  ไชยโอฬารกิตติกร 

 ๑๗๒ นายพุทธวงษ  สมจิตร 

 ๑๗๓ นายไพฑูรย  บุญฤทธิ์ 

 ๑๗๔ นายไพบูรณ  กัณจนกาฬ 

 ๑๗๕ นายไพบูลย  แกวนพรหม 

 ๑๗๖ นายไพรัช  เงินฉลาด 

 ๑๗๗ นายไพรัช  เพ็ชรรุง 

 ๑๗๘ นายฟอง  จิตสมนึก 

 ๑๗๙ นายภักดี  อัคพิน 

 ๑๘๐ นายภูติรัต  ชูปรารมย 

 ๑๘๑ นายภูรี  อินทรวงศ 

 ๑๘๒ นายมงคล  ไชยวงศ 

 ๑๘๓ นายมงคล  ภามาตย 

 ๑๘๔ นายมงคล  ย้ิมกล่ิม 

 ๑๘๕ นายมนัส  เนียมประยูร 

 ๑๘๖ นายมนัส  พงษเมน 

 ๑๘๗ นายมานพ  ปลองอวน 

 ๑๘๘ นายมานพ  พรามณอน 

 ๑๘๙ นายมานะ  เพ็งเพชร 

 ๑๙๐ นายมานิตย  เรืองศรี 

 ๑๙๑ นายมาโนช  ดํารงคชลกร 

 ๑๙๒ นายยงยุทธ  บุญนิล 

 ๑๙๓ นายระเบียบ  โพธิ์ตุน 

 ๑๙๔ นายระยอง  อินจ๋ิว 

 ๑๙๕ นายรังสรรค  ฤทธิ์มณี 

 ๑๙๖ นายเริงณรงค  ชมบุญ 

 ๑๙๗ นายฤทธิ์  เงินกล่ัน 

 ๑๙๘ นายละออ  ไกรเพชร 

 ๑๙๙ นายลี  บุตรนอย 

 ๒๐๐ นายเล็ก  หอยดี 

 ๒๐๑ นายเลิศฤทธิ์  สุขทอง 

 ๒๐๒ นายวัชร  ภักดิ์ประไพ 

 ๒๐๓ นายวัชระ  เขียวอราม 

 ๒๐๔ นายวันชัย  พวงทอง 

 ๒๐๕ นายวันชัย  หอมชะเอม 

 ๒๐๖ นายวิชัย  จงสมจิตร 

 ๒๐๗ นายวิชัย  ทองนิล 

 ๒๐๘ นายวิชัย  นิติพจน 

 ๒๐๙ นายวิชัย  ยุทธา 

 ๒๑๐ นายวิชาญ  คลํ้าจีน 

 ๒๑๑ นายวิชิต  ย้ิมเย้ือน 

 ๒๑๒ นายวิเชษฐ  หาญธรรมรงค 

 ๒๑๓ นายวิเชียร  บัณฑิตพรรณ 

 ๒๑๔ นายวิทยา  มณีนวล 

 ๒๑๕ นายวินัย  มะปรางทอง 

 ๒๑๖ นายวินัย  วงษวาล 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๒๑๗ นายวินัย  สีชมภู 

 ๒๑๘ นายวิรัช  ยังมีมา 

 ๒๑๙ นายวิรัตน  ศิริพลบุญ 

 ๒๒๐ นายวิวัฒน  เรียบรอยเจริญ 

 ๒๒๑ นายวิศัลย  ขุนศรียา 

 ๒๒๒ นายวิสุทธิ์  ศรีนุรจน 

 ๒๒๓ นายวีระ  ราชรักษ 

 ๒๒๔ นายวีระศักดิ์  กอนแกว 

 ๒๒๕ นายวุฒิชัย  กสิวุฒิเชิดชูชัย 

 ๒๒๖ นายวุฒิพงษ  ศศิสมิต 

 ๒๒๗ นายวุฒิศักดิ์  รักลํ้าเลิศ 

 ๒๒๘ นายเวชยันต  มุสิกะนันทน 

 ๒๒๙ นายศรชัย  ทัศมี 

 ๒๓๐ นายศรีกุล  วงศวรรณะ 

 ๒๓๑ นายศิริชัย  อินทชัย 

 ๒๓๒ นายศิลชัย  นิลประดับ 

 ๒๓๓ นายศุภชัย  งวนสําอางค 

 ๒๓๔ นายเศียร  แกวมณี 

 ๒๓๕ นายสงัด  ถาวารี 

 ๒๓๖ นายสนั่น  สืบวงศ 

 ๒๓๗ นายสมเกียรติ  ชลปรีชา 

 ๒๓๘ นายสมเกียรติ  โสภาหัสดร 

 ๒๓๙ นายสมควร  เกษรเสนา 

 ๒๔๐ นายสมคิด  ภูเกตุ 

 ๒๔๑ นายสมจิตร  พุมสวาท 

 ๒๔๒ นายสมเจตน  วงษนอย 

 ๒๔๓ นายสมชาย  ใจสงัด 

 ๒๔๔ นายสมชาย  ทุมประเสน 

 ๒๔๕ นายสมชาย  ธันวานนท 

 ๒๔๖ นายสมชาย  พัฒนพันธ 

 ๒๔๗ นายสมชาย  เมฆรักษากิจ 

 ๒๔๘ นายสมดี  พ่ึงพบ 

 ๒๔๙ นายสมบัติ  บุญประเสริฐ 

 ๒๕๐ นายสมบัติ  แวงสูงเนิน 

 ๒๕๑ นายสมบูรณ  ฉิมฉ่ํา 

 ๒๕๒ นายสมประสงค  จอมหงษ 

 ๒๕๓ นายสมพงษ  แกวน้ําเชื้อ 

 ๒๕๔ นายสมพงษ  ปนจินดา 

 ๒๕๕ นายสมพงษ  หงษวงศ 

 ๒๕๖ นายสมพิศ  ผลานิสงค 

 ๒๕๗ นายสมโภชน  อยูศาสตรา 

 ๒๕๘ นายสมยศ  เงินยวง 

 ๒๕๙ นายสมยศ  รัตนพงศ 

 ๒๖๐ นายสมยศ  ศรีทอง 

 ๒๖๑ นายสมฤทธิ์  ตันประเสริฐ 

 ๒๖๒ นายสมลักษณ  สุภานันท 

 ๒๖๓ นายสมวงค  นิ่มอนงค 

 ๒๖๔ นายสมศักดิ์  จันทรสืบแถว 

 ๒๖๕ นายสมศักดิ์  แตงนอย 

 ๒๖๖ นายสมศักดิ์  ปบานใหม 

 ๒๖๗ นายสมศักดิ์  วัฒนใย 

 ๒๖๘ นายสมศักดิ์  สอนโต 
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 ๒๖๙ นายสมศักดิ์  อินทรพานิชย 

 ๒๗๐ นายสมหมาย  หนูยก 

 ๒๗๑ นายสมาน  นาชัยสินธ 

 ๒๗๒ นายสมาน  เอกสมบัติ 

 ๒๗๓ นายสละ  ศรีเสริม 

 ๒๗๔ นายสวงค  สิทธินนท 

 ๒๗๕ นายสวอง  ขวัญออน 

 ๒๗๖ นายสวัสดิ์  ปถพี 

 ๒๗๗ นายสวัสดิ์  ย้ิมแยม 

 ๒๗๘ นายสอง  ทานาแซง 

 ๒๗๙ นายสะแลแม  มะมิง 

 ๒๘๐ นายสังวร  ดวงเดือน 

 ๒๘๑ นายสังวร  โพธิ์สุวรรณ 

 ๒๘๒ นายสังเวียน  แสงแจม 

 ๒๘๓ นายสังเวียน  อุนสืบ 

 ๒๘๔ นายสัญญา  สุวรรณ 

 ๒๘๕ นายสันติ  พิมพเกษม 

 ๒๘๖ นายสาคร  เสียงดัง 

 ๒๘๗ นายสามารถ  บุญเติร 

 ๒๘๘ นายสามารถ  ศุภมาศ 

 ๒๘๙ นายสายันต  แสงสวาง 

 ๒๙๐ นายสําเนา  ลํ่าสัน 

 ๒๙๑ นายสําเนียง  กรานวงษ 

 ๒๙๒ นายสํารวย  ภูระหงษ 

 ๒๙๓ นายสําราญ  ขันคํา 

 ๒๙๔ นายสําราญ  คุมทอง 

 ๒๙๕ นายสิงหนาท  เดือนสุกแสง 

 ๒๙๖ นายสิทธิชัย  เมฆพัฒน 

 ๒๙๗ นายสีนู  คงบุงคลา 

 ๒๙๘ นายสีละมุน  สุดประเสริฐ 

 ๒๙๙ นายสุคนธ  สายทอง 

 ๓๐๐ นายสุจิน  นิลวิเวก 

 ๓๐๑ นายสุจินต  มีทองคํา 

 ๓๐๒ นายสุจินต  วรวงศ 

 ๓๐๓ นายสุชัย  โงวกาญจนนาค 

 ๓๐๔ นายสุชาติ  ประสงคเจริญ 

 ๓๐๕ นายสุชาติ  พูลวาศ 

 ๓๐๖ นายสุเชษฐ  ประทุม 

 ๓๐๗ นายสุเทพ  คําเกตุ 

 ๓๐๘ นายสุธา  ขุนจรินทร 

 ๓๐๙ นายสุนทร  นิสัยดี 

 ๓๑๐ นายสุนทร  ยังสนอง 

 ๓๑๑ นายสุประจักษ  ยกสงวน 

 ๓๑๒ นายสุปยะ  กลีบเมฆ 

 ๓๑๓ นายสุพจน  ศรประทุม 

 ๓๑๔ นายสุภักดิ์  มุกดา 

 ๓๑๕ นายสุภาพ  วัฒเวียงคํา 

 ๓๑๖ นายสุเมตตา  จินา 

 ๓๑๗ นายสุรนิตย  ศุขะ 

 ๓๑๘ นายสุรพล  ชางแรงการ 

 ๓๑๙ นายสุรพล  มีสิงห 

 ๓๒๐ นายสุรพล  สวางจิตต 
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 ๓๒๑ นายสุรศักดิ์  อยูดี 

 ๓๒๒ นายสุรัตน  มณีเนียม 

 ๓๒๓ นายสุรินทร  ศุภมาศ 

 ๓๒๔ นายสุวพันธ  เกตุกาญจน 

 ๓๒๕ นายสุวัฒน  ทําสุนา 

 ๓๒๖ นายเสนห  พวงลําเจียก 

 ๓๒๗ นายเสนห  เอี่ยมสอาด 

 ๓๒๘ นายเสรีย  ศิษฎิโกวิท 

 ๓๒๙ นายเสวย  เนียมสําราญ 

 ๓๓๐ นายแสงวิเชียร  สระ 

 ๓๓๑ นายหัทชัย  ทองทวีพร 

 ๓๓๒ นายอนันต  ชุมคํา 

 ๓๓๓ นายอนันต  หาญจริง 

 ๓๓๔ นายอนันท  ชูจันทร 

 ๓๓๕ นายอนุชาติ  พัฒสาริกรณ 

 ๓๓๖ นายอนุรักษ  วงศษาศิลปชัย 

 ๓๓๗ นายอนุสรณ  จันทวาส 

 ๓๓๘ นายอนุสรณ  มานะดี 

 ๓๓๙ นายอภัย  บุญอภัย 

 ๓๔๐ นายอภิศักดิ์  อินโต 

 ๓๔๑ นายอรรถกร  ศรีสวาง 

 ๓๔๒ นายอรัญ  พรหมสกุล 

 ๓๔๓ นายอรุณ  จูเจริญ 

 ๓๔๔ นายอวยชัย  โพลงพลับ 

 ๓๔๕ นายอัตโน  ไชยมงคล 

 ๓๔๖ นายอัศวิน  ปานเทวัญ 

 ๓๔๗ นายอาคม  แกวสวัสดิ์ 

 ๓๔๘ นายอารมย  แสงหิรัญ 

 ๓๔๙ นายอํานวย  ใจพรม 

 ๓๕๐ นายอํานวย  ใจมั่น 

 ๓๕๑ นายอํานวย  ชวนชื่น 

 ๓๕๒ นายอํานวย  รุงเรือง 

 ๓๕๓ นายอํานวย  วงษทองใบ 

 ๓๕๔ นายอํานาจ  กิจทวี 

 ๓๕๕ นายอํานาจ  วุฒิเดช 

 ๓๕๖ นายอุดม  มะลิถอด 

 ๓๕๗ นายอุษณากร  ศุภมิตรธัญญากร 

 ๓๕๘ นายอุสมาน  วิเทห 

 ๓๕๙ นายเอกกร  ล่ิมเจริญ 

 ๓๖๐ นายเอกชัย  แซหวอง 

 ๓๖๑ นายเอนก  ธาติ 

 ๓๖๒ นางเกษชรินทร  มากสุวรรณ 

 ๓๖๓ นางเงา  จันทมิตร 

 ๓๖๔ นางจันทรศรี  โพธิ์สุต 

 ๓๖๕ นางจํานงค  ควรจร 

 ๓๖๖ นางชอบใจ  บัวระภา 

 ๓๖๗ นางนวลจันทร  นิลานุช 

 ๓๖๘ นางบุญย่ิง  แกวมวง 

 ๓๖๙ นางบุบผา  เฉลยทรัพย 

 ๓๗๐ นางประมวลทิพย  วงษเชิดขวัญ 

 ๓๗๑ นางปริศนารัตน  สงวนตระกูล 

 ๓๗๒ นางสาวพเยาว  บุญออน 
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 ๓๗๓ นางพัฒนา  เล็กสุขศรี 

 ๓๗๔ นางพิมลพรรณ  สีดาพาลี 

 ๓๗๕ นางวรรณา  รัตนพรชัย 

 ๓๗๖ นางวันทนีย  กิ่งมณี 

 ๓๗๗ นางศรีสุนันท  เอี่ยมเวียง 

 ๓๗๘ นางสมพร  ขจรกุล 

 ๓๗๙ นางสาวสมหมาย  เอี่ยมเทียม 

 ๓๘๐ นางสยุมพร  สําอางค 

 ๓๘๑ นางสายขิม  กล่ินสน 

 ๓๘๒ นางสายหยุด  วงศศรีสุข 

 ๓๘๓ นางสํารวย  เข็มปญญา 

 ๓๘๔ นางสุดสาย  การาหมัด 

 ๓๘๕ นางสุนีย  คทาธรกานต 

 ๓๘๖ นางสุพัตรา  โฉมนคร 

 ๓๘๗ นางหัสยา  ธรรมรักษา 

 ๓๘๘ นางอนันต  ชุนดี 

 ๓๘๙ นางอมรา  อินทรจันทร 

 ๓๙๐ นางอรวรรณ  บุญสุข 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๐๓  ราย) 

 ๑ นายกมล  ศรีชัย 

 ๒ นายกลม  กล่ินหอม 

 ๓ นายกลยุทธ  เมฆประสาท 

 ๔ นายกอม  มาลา 

 ๕ นายการเวก  เอี่ยมจิตร 

 ๖ นายกิตติ  อนุสาร 

 ๗ นายกิตติพงษ  สวางแจง 

 ๘ นายกิตติวัฒน  หารปา 

 ๙ นายเกรียงไกร  รัตนาภรณ 

 ๑๐ นายเกรียงศักดิ์  เนตรประไพ 

 ๑๑ นายเกษม  จิตรเกาะ 

 ๑๒ นายเกษม  บุญจีน 

 ๑๓ นายเกษม  เหลานารายณ 

 ๑๔ นายเกิด  ตุนแกว 

 ๑๕ นายโกศล  รักบุญ 

 ๑๖ นายไกรศรี  รุจาพันธุ 

 ๑๗ นายขจรภพ  ปล่ังกมล 

 ๑๘ นายขรรชัย  มาตรักษ 

 ๑๙ นายขวัญขรรค  จันทรทีประ 

 ๒๐ นายขวัญเมือง  เดชคุม 

 ๒๑ นายคนอง  นาวีระ 

 ๒๒ นายคําพล  จํานงค 

 ๒๓ นายคําสอน  หาญชนะชัย 

 ๒๔ นายจรัล  สุขสมัย 

 ๒๕ นายจรัส  ดวงนุย 

 ๒๖ นายจรินทร  สนมฉ่ํา 

 ๒๗ นายจรูญ  ขุนณะ 

 ๒๘ นายจวน  ไชยสิทธิ์ 

 ๒๙ นายจอน  สุทธิประภา 

 ๓๐ นายจักรพงศ  สายเมฆ 

 ๓๑ นายจันทรดา  กิ่งแกว 

 ๓๒ นายจําเนียร  นุนปาน 
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 ๓๓ นายจําปา  พรมมี 

 ๓๔ นายจํารูญ  สุดคํานึง 

 ๓๕ นายจิตตกรณ  เก็บทอง 

 ๓๖ นายจิรศักดิ์  สุขตอ 

 ๓๗ นายจิรศักดิ์  หงษภู 

 ๓๘ นายจิระศักดิ์  ทับทิมไทย 

 ๓๙ นายจีระชัย  จิตเจริญ 

 ๔๐ นายจุลนพ  รังรักษ 

 ๔๑ นายเจริญ  ชูจิตร 

 ๔๒ นายเจะอุเซ็ง  เฮ็งปยา 

 ๔๓ นายเจิม  วงษสุวรรณ 

 ๔๔ นายใจ  รุยัน 

 ๔๕ นายฉลวย  นุมละมัย 

 ๔๖ นายฉลวย  สุวรรณชาติ 

 ๔๗ นายฉลองชัย  จงกลอม 

 ๔๘ นายฉัตรชัย  ไชยสิทธิ์ 

 ๔๙ นายฉัตรภูมิ  ฐิตะวรรณ 

 ๕๐ นายเฉลิม  ปญจะสุวรรณ 

 ๕๑ นายเฉลิม  รัตนะ 

 ๕๒ นายเฉลิม  สมพร 

 ๕๓ นายเฉลิมพล  เอียดอน 

 ๕๔ นายเฉลียว  ปอมสถิตย 

 ๕๕ นายแฉลม  ผลจํารัส 

 ๕๖ นายชนฐณาพงษ  ศิริสานตธนากร 

 ๕๗ นายชม  ทูลขุนทด 

 ๕๘ นายชม  พรหมสกุล 

 ๕๙ นายชลอ  คุมเหลือ 

 ๖๐ นายชัยนันท  จันทรหอม 

 ๖๑ นายชัยพร  นาฎะคายี 

 ๖๒ นายชัยรัตน  พัศโน 

 ๖๓ นายชัยเสน  วงษแกว 

 ๖๔ นายชาติชาย  กล่ินหอม 

 ๖๕ นายชาติชาย  จันทรขุน 

 ๖๖ นายชํานาญ  กายทอง 

 ๖๗ นายชํานาญ  นามคํา 

 ๖๘ นายชิ้น  ฮินทาไม 

 ๖๙ นายชีวิน  บุญมาตร 

 ๗๐ นายชุมพล  เดชะ 

 ๗๑ นายเชา  ขําวงษ 

 ๗๒ นายเชา  สนธิพันธ 

 ๗๓ นายเชิงชัย  มูลหลา 

 ๗๔ นายเชิงชาญ  ประสมศรี 

 ๗๕ นายไชยพงษ  พินิจยุ 

 ๗๖ นายณรงค  ถิ่นวัฒนากูล 

 ๗๗ นายณรงค  ทองอนันต 

 ๗๘ นายณรงค  พวงทอง 

 ๗๙ นายณรงค  รัตนสุวรรณวุฒิ 

 ๘๐ นายณรงค  วงศสกุล 

 ๘๑ นายณรงค  สงวนภักร 

 ๘๒ นายณรรฐพล  ปานทองคํา 

 ๘๓ นายณัฐพงศ  วงศชัยวะ 

 ๘๔ นายดนวาหับ  หมานสะอิ 
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 ๘๕ นายดนัย  ศิริคํา 

 ๘๖ นายดอกบัว  พวงสมบัติ 

 ๘๗ นายดอรอมัน  เม็ง 

 ๘๘ นายดําเนิน  เทียมล้ี 

 ๘๙ นายดํารงค  จันทรขจร 

 ๙๐ นายดํารงคศักดิ์  วิชัยพันธ 

 ๙๑ นายดุสิต  ไชยมงคล 

 ๙๒ นายเดชณรงค  สุคนธชาติ 

 ๙๓ นายไตรสิทธิ์  ระพีคณาพงศ 

 ๙๔ นายถวิล  สกุลสองแสง 

 ๙๕ นายถาวร  เจริญเรียน 

 ๙๖ นายทนงศักดิ์  เจิมภู 

 ๙๗ นายทนานนท  ภูเรียนลม 

 ๙๘ นายทรงเดช  ทิพวารี 

 ๙๙ นายทวี  พิณทรัพย 

 ๑๐๐ นายทวีป  จันทรโยธา 

 ๑๐๑ นายทวีศักดิ์  พวงเคลือ 

 ๑๐๒ นายทวีศักดิ์  ริตะยะบุตร 

 ๑๐๓ นายทองดี  เมฆวัน 

 ๑๐๔ นายทองสวัสดิ์  ไวพิมพ 

 ๑๐๕ นายทัศนพล  หวางอุน 

 ๑๐๖ นายทิม  ถนอมพจน 

 ๑๐๗ นายทิม  เพ็ชรพินิจ 

 ๑๐๘ นายธนพล  สุขงาม 

 ๑๐๙ นายธนะวัฒน  กัลยาณวิสุทธิ์ 

 ๑๑๐ นายธนิต  อินทรประเสริฐ 

 ๑๑๑ นายธรรมวิทย  เรืองอินทร 

 ๑๑๒ นายธวัช  สุทธาภักดิ์ 

 ๑๑๓ นายธวัชชัย  สุนันตา 

 ๑๑๔ นายธานินทร  จันทรหอม 

 ๑๑๕ นายธานินทร  สินเฉย 

 ๑๑๖ นายธีรยุทธ  โรจนกฤตยากรณ 

 ๑๑๗ นายธีระ  สินธุรา 

 ๑๑๘ นายธีระเดช  มิตรเปรียญ 

 ๑๑๙ นายธีระยุทธ  อองย่ิง 

 ๑๒๐ นายนกุล  ศรีแจ 

 ๑๒๑ นายนพดล  ไทยสันติสุข 

 ๑๒๒ นายนพพงษ  พงษประเสริฐ 

 ๑๒๓ นายนริสร  พรหมประดิษฐ 

 ๑๒๔ นายนอย  ฤทธิดา 

 ๑๒๕ นายน้ําหวาน  ดวงประทีป 

 ๑๒๖ นายนิกร  กิมประถม 

 ๑๒๗ นายนิคม  บัวนวล 

 ๑๒๘ นายนิพนธ  หะยีวาเงาะ 

 ๑๒๙ นายนิเพลิน  พรามนัส 

 ๑๓๐ นายนิรัตติศัย  ศรีศุภอรรถ 

 ๑๓๑ นายนุกูล  ชางประดิษฐ 

 ๑๓๒ นายนุกูล  ไชยะมั่น 

 ๑๓๓ นายแนบ  ทองบุญเอียด 

 ๑๓๔ นายบรรจง  ทิวาวงษ 

 ๑๓๕ นายบรรจง  ปวนวันประสม 

 ๑๓๖ นายบรรจง  ภูขันสูง 
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 ๑๓๗ นายบรรจง  มันทากาศ 

 ๑๓๘ นายบรรจบ  ปทมะสังข 

 ๑๓๙ นายบรรดิษฐ  ภูยอด 

 ๑๔๐ นายบรรยงค  สุวรรณหอม 

 ๑๔๑ นายบัญชา  ยังวิเชียร 

 ๑๔๒ นายบุญชิต  นามวงค 

 ๑๔๓ นายบุญชู  แกงเส้ียน 

 ๑๔๔ นายบุญเชิด  ใจไทย 

 ๑๔๕ นายบุญเชิด  มีสาวงษ 

 ๑๔๖ นายบุญโชติ  ศิริชู 

 ๑๔๗ นายบุญทัน  หอมดี 

 ๑๔๘ นายบุญปญญา  ชวาลา 

 ๑๔๙ นายบุญปน  โยธกุลสิริ 

 ๑๕๐ นายบุญเพ็ญ  เดชรักษา 

 ๑๕๑ นายบุญยิน  สิริภูมิสกุล 

 ๑๕๒ นายบุญยืน  ไทยกลาง 

 ๑๕๓ นายบุญเริ่ม  เชยวัดเกาะ 

 ๑๕๔ นายบุญเรือง  สกุณี 

 ๑๕๕ นายบุญโรจน  ทองหมุน 

 ๑๕๖ นายบุญเลิศ  พ่ึงกริม 

 ๑๕๗ นายบุญเลิศ  พ่ึงนุม 

 ๑๕๘ นายบุญสืบ  รัศมี 

 ๑๕๙ นายบุญเสริฐ  ระวังชนม 

 ๑๖๐ นายปถมาพันธ  ศกุนตนาค 

 ๑๖๑ นายประกาศ  คุณพันธ 

 ๑๖๒ นายประจวบ  จันทรดี 

 ๑๖๓ นายประจวบ  ปนทอง 

 ๑๖๔ นายประจินต  เผือกผอง 

 ๑๖๕ นายประทีป  คําสอน 

 ๑๖๖ นายประทีป  เชื้อขํา 

 ๑๖๗ นายประทีป  ทิมผิว 

 ๑๖๘ นายประทีป  ประพันธวิทย 

 ๑๖๙ นายประทีป  มีมา 

 ๑๗๐ นายประทีป  เยียนจันทร 

 ๑๗๑ นายประทีป  หนูเกตุ 

 ๑๗๒ นายประทุม  มูลมงคล 

 ๑๗๓ นายประเทือง  จินดาเพชร 

 ๑๗๔ นายประพนธ  นาดี 

 ๑๗๕ นายประพนธ  เปยมสาคร 

 ๑๗๖ นายประพัฒน  สุพรรณฤทธิ์ 

 ๑๗๗ นายประพันธ  มณีรัตน 

 ๑๗๘ นายประภาส  รอสูงเนิน 

 ๑๗๙ นายประมวล  ซุนหอง 

 ๑๘๐ นายประยงค  พุมศรี 

 ๑๘๑ นายประยุทธ  ทองอวม 

 ๑๘๒ นายประยูร  ดีสวัสดิ์ 

 ๑๘๓ นายประยูร  แนนอุดร 

 ๑๘๔ นายประยูรรัตน  ปาเจือ 

 ๑๘๕ นายประโยชน  สุนันตา 

 ๑๘๖ นายประวัติ  แดงดี 

 ๑๘๗ นายประศักดิ์  บุญปลอด 

 ๑๘๘ นายประสงค  บุญใบ 
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 ๑๘๙ นายประสาทสิทธิ์  มาลัยเถาว 

 ๑๙๐ นายประสาน  ทองขาว 

 ๑๙๑ นายประสาน  สงใย 

 ๑๙๒ นายประสิทธิ  จันทฆาต 

 ๑๙๓ นายประสิทธิ์  ใจสุกใส 

 ๑๙๔ นายประสิทธิ์  เดชศิริ 

 ๑๙๕ นายประสิทธิ์  ถนอมพันธุ 

 ๑๙๖ นายประสิทธิ์  นุนสมบูรณ 

 ๑๙๗ นายประสิทธิ์  มาตราช 

 ๑๙๘ นายประสิทธิ์  แยมทับทิม 

 ๑๙๙ นายประสิทธิ์  สุดทัศสิน 

 ๒๐๐ นายประสิทธิ์  แสงจันทร 

 ๒๐๑ นายประสูตร  มวงทอง 

 ๒๐๒ นายประสูตร  สอดแนม 

 ๒๐๓ นายประเสริฐ  ฉายอรุณ 

 ๒๐๔ นายประเสริฐ  ชื่นอารมย 

 ๒๐๕ นายประเสริฐ  พงษาวดาร 

 ๒๐๖ นายประเสริฐ  แสงหงษ 

 ๒๐๗ นายปราโมทย  ทองมี 

 ๒๐๘ นายปริญญา  มหาวงศ 

 ๒๐๙ นายปริญญา  มาลาอบ 

 ๒๑๐ นายปรีชา  บุญทว ี

 ๒๑๑ นายปรีชา  บุนจันทึก 

 ๒๑๒ นายปรีชา  ประยูรกาญจน 

 ๒๑๓ นายปรีชา  ภูแตง 

 ๒๑๔ นายปรีดา  จันทจาลักษณ 

 ๒๑๕ นายปรีดา  พงศพรม 

 ๒๑๖ นายปล่ัง  ฮุยเอง 

 ๒๑๗ นายปญญา  รักใคร 

 ๒๑๘ นายปน  ขาวผอง 

 ๒๑๙ นายเปล่ียน  มากคง 

 ๒๒๐ นายผัน  จอมหงษ 

 ๒๒๑ นายพงศประวิชณ  พวงศิลป 

 ๒๒๒ นายพงษพัน  สุขสโมสร 

 ๒๒๓ นายพนม  ศรีอินทร 

 ๒๒๔ นายพยอม  ขะทุม 

 ๒๒๕ นายพเยาว  ทองบุญเหลือ 

 ๒๒๖ นายพรชัย  บุษบงกช 

 ๒๒๗ นายพรชัย  ปะตาทะยัง 

 ๒๒๘ นายพรเทพ  ขวัญเพ็ง 

 ๒๒๙ นายพราก  จิตรเวช 

 ๒๓๐ นายพลากรณ  คงสุขศรี 

 ๒๓๑ นายพะนอ  แดงศรี 

 ๒๓๒ นายพัฒนะ  จินตะกัน 

 ๒๓๓ นายพิชัย  ใจปติ 

 ๒๓๔ นายพิชัย  ลายทอง 

 ๒๓๕ นายพิชัย  ศุภไพบูลย 

 ๒๓๖ นายพิทักษ  บุญมี 

 ๒๓๗ นายพินิจ  คําปนคํา 

 ๒๓๘ นายพินิจ  งามละมอม 

 ๒๓๙ นายพินิจ  รมยะปาล 

 ๒๔๐ นายพินิจ  เรืองพันธ 
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 ๒๔๑ นายพิเนตร  พรมมิ 

 ๒๔๒ นายพิพัฒน  หินราชา 

 ๒๔๓ นายพิพัฒนพงศ  จีระมะกร 

 ๒๔๔ นายพีรศักดิ์  สิริเตชะสิทธิ์ 

 ๒๔๕ นายพีระพล  สรอยคํา 

 ๒๔๖ นายเพชร  หมายสําราญ 

 ๒๔๗ นายไพฑูรย  คงชุมชื่น 

 ๒๔๘ นายไพฑูรย  แจมแจง 

 ๒๔๙ นายไพฑูรย  บุญชวย 

 ๒๕๐ นายไพฑูรย  สุขเสงี่ยม 

 ๒๕๑ นายไพทูล  สุขเอม 

 ๒๕๒ นายไพบูลย  ไชยยอง 

 ๒๕๓ นายไพบูลย  มิตรดี 

 ๒๕๔ นายไพบูลย  มีรัตน 

 ๒๕๕ นายไพรัช  แซล้ิม 

 ๒๕๖ นายไพรัช  มรกตเขียว 

 ๒๕๗ นายไพรินทร  จันทรคลอย 

 ๒๕๘ นายไพรินทร  เชตุพันธ 

 ๒๕๙ นายไพโรจน  เกิดไพบูลย 

 ๒๖๐ นายไพโรจน  ปญญา 

 ๒๖๑ นายไพโรจน  เอี่ยมเอก 

 ๒๖๒ นายไพศาล  เขียวมวง 

 ๒๖๓ นายฟอง  เทพเงิน 

 ๒๖๔ นายภักดี  จินดาเพ็ชร 

 ๒๖๕ นายภากร  แกวน้ําเชื้อ 

 ๒๖๖ นายภิญโญ  ทองทวี 

 ๒๖๗ นายภูวนารถ  ไชยชนะ 

 ๒๖๘ นายมงคล  รอดกริช 

 ๒๖๙ นายมงศักดิ์  พลงาม 

 ๒๗๐ นายมนตรี  เฟอยผลภักดิ์ 

 ๒๗๑ นายมนัส  วารี 

 ๒๗๒ นายมะแอ  กูเตะ 

 ๒๗๓ นายมานพ  ชุมเย็น 

 ๒๗๔ นายมานพ  ปนสุวรรณ 

 ๒๗๕ นายมานะ  นุชเปรม 

 ๒๗๖ นายมานะ  สุขสม 

 ๒๗๗ นายมานิตย  เชื้อเล็ก 

 ๒๗๘ นายมานิตย  โพธา 

 ๒๗๙ นายมานิตย  รุงเณร 

 ๒๘๐ นายมานิตย  หิรัญกุล 

 ๒๘๑ นายมาโนช  คงนวม 

 ๒๘๒ นายมาโนช  เดชกุลทอง 

 ๒๘๓ นายมาโนช  ปองสุข 

 ๒๘๔ นายมาลัย  พูลทวีป 

 ๒๘๕ นายเมธา  วิชัยสินธุ 

 ๒๘๖ นายเมา  ปอมกระโทก 

 ๒๘๗ นายยงยุทธ  ฤทธิ์ตระกูล 

 ๒๘๘ นายยงยุทธ  แสนสอาด 

 ๒๘๙ นายยอดย่ิง  สุวรรณเพชร 

 ๒๙๐ นายยุทธนา  มากุล 

 ๒๙๑ นายโยธิน  ดวงจันทร 

 ๒๙๒ นายรังษิกรณ  วิศาลกิจ 
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 ๒๙๓ นายราชัน  เทียนไชย 

 ๒๙๔ นายรุงชน  รอดบุญฤทธิ์ 

 ๒๙๕ นายรุงโรจน  ขวัญงาม 

 ๒๙๖ นายรุงโรจน  อานนาค 

 ๒๙๗ นายเรืองเวชช  สุขรุงเรือง 

 ๒๙๘ นายละเอียด  จางเจริญ 

 ๒๙๙ นายลิขิต  วรศรี 

 ๓๐๐ นายวณิช  ชมชิดเจริญสุข 

 ๓๐๑ นายวร  จันทรมัด 

 ๓๐๒ นายวรรณ  ประสิทธินุย 

 ๓๐๓ นายวรรณะ  ศรีแกวแฝก 

 ๓๐๔ นายวรศักดิ์  เพชรชม 

 ๓๐๕ นายวัชระ  ศรีบุรินทร 

 ๓๐๖ นายวัฒนา  ชลเสถียร 

 ๓๐๗ นายวัฒนา  ล้ินจ่ี 

 ๓๐๘ นายวันชาติ  ทองพลี 

 ๓๐๙ นายวัลลภ  นันทโกวัฒน 

 ๓๑๐ นายวารินทร  นาคประสาท 

 ๓๑๑ นายวิชัย  ชาติไทย 

 ๓๑๒ นายวิชัย  นวชาตะนันท 

 ๓๑๓ นายวิชัย  น้ําจันทรเจริญ 

 ๓๑๔ นายวิชัย  พ่ึงแกว 

 ๓๑๕ นายวิเชียร  คงชุมชื่น 

 ๓๑๖ นายวิเชียร  ธรรมสนธิเจริญ 

 ๓๑๗ นายวิเชียร  บรรณทอง 

 ๓๑๘ นายวิเชียร  รัมมะฉัตร 

 ๓๑๙ นายวิทยา  เปยมบุญ 

 ๓๒๐ นายวิไน  เตชะศรี 

 ๓๒๑ นายวิรัช  สุวรรณสิงห 

 ๓๒๒ นายวิรัตน  ฟกชาง 

 ๓๒๓ นายวิโรจน  คงคานอย 

 ๓๒๔ นายวิโรจน  แซเตีย 

 ๓๒๕ นายวิโรจน  วงศวุฒิ 

 ๓๒๖ นายวิวัฒน  คําเมือง 

 ๓๒๗ นายวิสิทธิ์  นักเพียร 

 ๓๒๘ นายวิสุทธิ์  สะรีรส 

 ๓๒๙ นายวีรกุล  เชื้อมหาวัน 

 ๓๓๐ นายวีรศักดิ์  คําสุพรหม 

 ๓๓๑ นายวีระพันธ  ซุยใจทัศน 

 ๓๓๒ นายวีระวิทย  ตะติยรัตน 

 ๓๓๓ นายวีระศักดิ์  แพงโคตร 

 ๓๓๔ นายวุฒิพงค  ปทมา 

 ๓๓๕ นายศรัณยพงศ  พงษชะอุมดี 

 ๓๓๖ นายศรัณย  พงศภราดร 

 ๓๓๗ นายศรายุทธ  จันทรหอม 

 ๓๓๘ นายศราวุฒิ  แดงศรี 

 ๓๓๙ นายศรีนวล  พิมพแกว 

 ๓๔๐ นายศรีรัตน  สิงหศรี 

 ๓๔๑ นายศักดิ์เกษม  โชติชนะ 

 ๓๔๒ นายศิริ  นิลสวัสดิ์ 

 ๓๔๓ นายศิริ  วงษแยม 

 ๓๔๔ นายศิริวัฒน  มวงนอย 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๔๕ นายศีลชัย  พวงเพชร 

 ๓๔๖ นายศุภชัย  แกวปล่ัง 

 ๓๔๗ นายศุภชัย  เงินโต 

 ๓๔๘ นายสกนธ  เทพทอง 

 ๓๔๙ นายสกล  ศิริคํา 

 ๓๕๐ นายสงวน  หมั่นไร 

 ๓๕๑ นายสถาพร  ขนุนกอน 

 ๓๕๒ นายสถิต  โพธิ์เย็น 

 ๓๕๓ นายสนชัย  รอบคอบพรมราช 

 ๓๕๔ นายสนธยา  สดใส 

 ๓๕๕ นายสนอง  คําเพราะ 

 ๓๕๖ นายสนั่น  โลหิตธาดา 

 ๓๕๗ นายสนิท  มีงาม 

 ๓๕๘ นายสนิท  วรรณภักดี 

 ๓๕๙ นายสม  ปามา 

 ๓๖๐ นายสมเกียรติ  มีทองคํา 

 ๓๖๑ นายสมเกียรติ  แสงมงกุฎ 

 ๓๖๒ นายสมควร  บุญเกิด 

 ๓๖๓ นายสมควร  มาเครือ 

 ๓๖๔ นายสมคิด  คุมศรี 

 ๓๖๕ นายสมคิด  ใจชนะ 

 ๓๖๖ นายสมเคียง  สมศรี 

 ๓๖๗ นายสมจิตร  ประนม 

 ๓๖๘ นายสมจิตร  เพ็งแจมศรี 

 ๓๖๙ นายสมชาย  เกงกาจ 

 ๓๗๐ นายสมชาย  แกวตุมกา 

 ๓๗๑ นายสมชาย  เจริญศรีศิริพงษ 

 ๓๗๒ นายสมชาย  ทองยา 

 ๓๗๓ นายสมชาย  บุญมาก 

 ๓๗๔ นายสมชาย  ปานขาว 

 ๓๗๕ นายสมชาย  อําไพวรรณ 

 ๓๗๖ นายสมโชค  บุญติด 

 ๓๗๗ นายสมโชค  เรืองรัตน 

 ๓๗๘ นายสมทบ  กุหลาบศรี 

 ๓๗๙ นายสมนึก  กล่ินเพ็ชร 

 ๓๘๐ นายสมนึก  ทรัพยประเสริฐ 

 ๓๘๑ นายสมนึก  พุมแกว 

 ๓๘๒ นายสมนึก  เพชรสน 

 ๓๘๓ นายสมนึก  มะลิทอง 

 ๓๘๔ นายสมนึก  ใยพันธ 

 ๓๘๕ นายสมบัติ  นามวงษสา 

 ๓๘๖ นายสมบัติ  บรรจงปรุ 

 ๓๘๗ นายสมบุญ  พรหมศิริ 

 ๓๘๘ นายสมบุญ  ภูตาสืบ 

 ๓๘๙ นายสมบูรณ  สมสุข 

 ๓๙๐ นายสมบูรณ  หลานอย 

 ๓๙๑ นายสมพงค  จันทฤทธิ์ 

 ๓๙๒ นายสมพงศ  เพียรธัญกรณ 

 ๓๙๓ นายสมพงษ  ภาคาสี 

 ๓๙๔ นายสมพร  วงศที 

 ๓๙๕ นายสมเพียน  มาละอินทร 

 ๓๙๖ นายสมภพ  นุมนอย 
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 ๓๙๗ นายสมยศ  แผแผนทอง 

 ๓๙๘ นายสมยศ  วงศสุข 

 ๓๙๙ นายสมร  จันทฤทธิ์ 

 ๔๐๐ นายสมรวย  เซนเครือ 

 ๔๐๑ นายสมโรจน  แสนทวีสุข 

 ๔๐๒ นายสมศักดิ์  ขําพิมพ 

 ๔๐๓ นายสมศักดิ์  ฉ่ําแฉลม 

 ๔๐๔ นายสมศักดิ์  แชมรัมย 

 ๔๐๕ นายสมศักดิ์  ดานขุนทด 

 ๔๐๖ นายสมศักดิ์  ปกษาพันธุ 

 ๔๐๗ นายสมศักดิ์  ผะอบทอง 

 ๔๐๘ นายสมศักดิ์  พรมตะ 

 ๔๐๙ สิบตรี  สมศักดิ์  เวชกิจ 

 ๔๑๐ นายสมศักดิ์  สุคนธรัตน 

 ๔๑๑ นายสมศักดิ์  หุนบุญ 

 ๔๑๒ นายสมสุข  อังสุวร 

 ๔๑๓ นายสมหมาย  พะสระนอย 

 ๔๑๔ นายสมอน  ศรีพลกรัง 

 ๔๑๕ นายสมาน  คําหนูไทย 

 ๔๑๖ นายสมาน  รมโพธิ์ชี 

 ๔๑๗ นายสยาม  ผลศิริ 

 ๔๑๘ นายสรชัย  ดอกหอมกลาง 

 ๔๑๙ นายสวัสดิ์  หอมชะเอม 

 ๔๒๐ นายสวาท  เสือกล่ัน 

 ๔๒๑ นายสวิง  จันทรดี 

 ๔๒๒ นายสหมงคล  เผาเพ็ง 

 ๔๒๓ นายสหัส  สุดสายตรวจ 

 ๔๒๔ นายสังวาลย  ทั่งทอง 

 ๔๒๕ นายสัญญลักษณ  พิมพา 

 ๔๒๖ นายสัญทชัย  ชัยบุรินทร 

 ๔๒๗ นายสันติ  ชลายนนาวิน 

 ๔๒๘ นายสามารถ  ย้ิมแยม 

 ๔๒๙ นายสายยัน  อองรุงเรือง 

 ๔๓๐ นายสายัณห  รัตนดากุล 

 ๔๓๑ นายสํานวน  จุมพิตร 

 ๔๓๒ นายสํารวม  ไพรจิตร 

 ๔๓๓ นายสํารวย  ทองคําแท 

 ๔๓๔ นายสํารวย  มวงแปน 

 ๔๓๕ นายสํารวย  ไววอง 

 ๔๓๖ นายสําราญ  เจริญสุข 

 ๔๓๗ นายสําราญ  พรสุรัตน 

 ๔๓๘ นายสําราญ  สาลี 

 ๔๓๙ นายสําเริง  คลายสุบรรณ 

 ๔๔๐ นายสําฤทธิ์  เจตคุ 

 ๔๔๑ นายสิทธิชัย  เจะอุบง 

 ๔๔๒ นายสิทธิเดช  เกตุรวง 

 ๔๔๓ นายสืบพงษ  เกิดรุง 

 ๔๔๔ นายสุขคํา  สิริปุมแปง 

 ๔๔๕ นายสุชิน  นามเสถียร 

 ๔๔๖ นายสุทธิพงษ  ทาริวงศ 

 ๔๔๗ นายสุทธิพงษ  นุมอินทร 

 ๔๔๘ นายสุทัศน  บุญฤทธิ์ 
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 ๔๔๙ นายสุทัศน  รัตนนนท 

 ๔๕๐ นายสุทัศน  สโมสร 

 ๔๕๑ นายสุทิน  บัวยินดี 

 ๔๕๒ นายสุเทพ  คุณสมบัติ 

 ๔๕๓ นายสุเทพ  จันทรบัว 

 ๔๕๔ นายสุเทพ  ชื่นพจน 

 ๔๕๕ นายสุเทพ  เทียนชัย 

 ๔๕๖ นายสุเทพ  เสถียรพักตร 

 ๔๕๗ นายสุธรรม  จันทสุวรรณ 

 ๔๕๘ นายสุธีร  ฉ่ํานิตย 

 ๔๕๙ นายสุนทร  กล่ินหอม 

 ๔๖๐ นายสุนทร  ตัณศลารักษ 

 ๔๖๑ นายสุนทร  บุญแจม 

 ๔๖๒ นายสุนทร  อัครกลาง 

 ๔๖๓ นายสุนทร  อินขัด 

 ๔๖๔ นายสุนันท  รามณรงค 

 ๔๖๕ นายสุเนตร  จันทรสุข 

 ๔๖๖ นายสุพจน  รอดยอย 

 ๔๖๗ นายสุพจน  ระเบียบดี 

 ๔๖๘ นายสุพล  สมพิงค 

 ๔๖๙ นายสุพัฒชัย  นาคอน 

 ๔๗๐ นายสุรชัย  ณ  สงขลา 

 ๔๗๑ นายสุรพงษ  ขันธิกุล 

 ๔๗๒ นายสุรพงษ  อรรคราช 

 ๔๗๓ นายสุรศักดิ์  เดชสุริยันต 

 ๔๗๔ นายสุรศักดิ์  เพชรเล่ียม 

 ๔๗๕ นายสุรินทร  เกิดพร 

 ๔๗๖ นายสุรินทร  คลายปาน 

 ๔๗๗ นายสุรินทร  เพ็ชรัตน 

 ๔๗๘ นายสุรินทร  มุสิเกตุ 

 ๔๗๙ นายสุรินทร  อยูไทย 

 ๔๘๐ นายสุวรรณ  บริรักษ 

 ๔๘๑ นายสุวรรณ  มีศรี 

 ๔๘๒ นายสุวัชร  ทอนสระนอย 

 ๔๘๓ นายสุวัฒน  กลอมแสง 

 ๔๘๔ นายสุวิทย  สวนเอก 

 ๔๘๕ นายสุวิรุฬห  ภูพวง 

 ๔๘๖ นายสุเวทย  อินทรพรหม 

 ๔๘๗ นายเสฏฐวุฒิ  โสดามรรค 

 ๔๘๘ นายเสนาะ  เปยมฤกษ 

 ๔๘๙ นายเสริมพันธ  สุพลจิตร 

 ๔๙๐ นายเสรี  ประคองดี 

 ๔๙๑ นายเสวตร  บุญครุฑ 

 ๔๙๒ นายแสงจันทร  สุมารสิงห 

 ๔๙๓ นายไสว  ชัยแสง 

 ๔๙๔ นายหวล  ชอบสระนอย 

 ๔๙๕ นายหิรัญ  กล่ินหาวหาญ 

 ๔๙๖ นายเหรียญ  คลุมกระโทก 

 ๔๙๗ นายองคการ  พิมพลีชัย 

 ๔๙๘ นายอดุลย  หลานหมาด 

 ๔๙๙ นายอนันต  เขมะไชยเวช 

 ๕๐๐ นายอภิสัตยา  นาเลาห 
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 ๕๐๑ นายอมร  กีรติกุลวิวัฒน 

 ๕๐๒ วาที่รอยตรี  อรรถพร  ศรแสง 

 ๕๐๓ นายอรรถพล  กมลยะบุตร 

 ๕๐๔ นายอรรถพล  ปยจันทร 

 ๕๐๕ นายอรรถพล  เวชกระเวน 

 ๕๐๖ นายอรรถวิทย  เพชรสงค 

 ๕๐๗ นายอรัญ  สุขคลาย 

 ๕๐๘ นายอรุณ  มะปรางพันธ 

 ๕๐๙ นายอรุณ  สิทธิปกรณ 

 ๕๑๐ นายอรุณ  อุมออง 

 ๕๑๑ นายอะหยาด  อนันทอภิพงษ 

 ๕๑๒ นายอับดุลหมาดหยิด  เกปน 

 ๕๑๓ นายอับดุลอารีม  แวสุหลง 

 ๕๑๔ นายอากาศ  รักสนิท 

 ๕๑๕ นายอาคม  อัตริ 

 ๕๑๖ นายอาจหาญ  จิตรีงาม 

 ๕๑๗ นายอาทิตย  วรรณศรี 

 ๕๑๘ นายอายิ  สะอิสะ 

 ๕๑๙ นายอายุ  สาเหาะ 

 ๕๒๐ นายอารัญ  อนุเคราะห 

 ๕๒๑ นายอํานวย  โฆสาสี 

 ๕๒๒ นายอํานาจ  ทองอราม 

 ๕๒๓ นายอํานาจ  พรอมมูล 

 ๕๒๔ นายอํานาจ  มิ่งเมือง 

 ๕๒๕ นายอํานาจ  ใยงูเหลือม 

 ๕๒๖ นายอิทธิกร  โตวัฒนา 

 ๕๒๗ นายอุโฆษ  พรหมาคม 

 ๕๒๘ นายอุชุกร  แสงศิริ 

 ๕๒๙ นายอุดม  กันทะตา 

 ๕๓๐ นายอุดม  แกวนุช 

 ๕๓๑ นายอุดมศักดิ์  เพยพัด 

 ๕๓๒ นายอุดร  บุญถนอม 

 ๕๓๓ นายอุดร  ไมจีน 

 ๕๓๔ นายอุดรพร  พูลเพ่ิม 

 ๕๓๕ นายแอม  ทุนิจ 

 ๕๓๖ นายโอภาส  เทพวัน 

 ๕๓๗ นายโอภาส  แสนมหาไชย 

 ๕๓๘ นายโอฬาร  อบเชย 

 ๕๓๙ นายฮามะ  เจะเลาะ 

 ๕๔๐ นางกันยารัตน  คงอินทร 

 ๕๔๑ นางกิมเช็ง  เกิดแยม 

 ๕๔๒ นางเกศรินทร  บุญเย้ือน 

 ๕๔๓ นางขจรศรี  อินตะ 

 ๕๔๔ นางขวัญชีวา  แตงตั้ง 

 ๕๔๕ นางสาวเครือวัลย  เรืองเกษม 

 ๕๔๖ นางสาวจรรยา  อินทรผล 

 ๕๔๗ นางชุลีวรรณ  ชูตระกูล 

 ๕๔๘ นางดารา  บุญสํา 

 ๕๔๙ นางทองแถม  กาญจนดุล 

 ๕๕๐ นางธันยพัฒน  แกวละเอียด 

 ๕๕๑ นางสาวนงนุช  เหลาตระกูล 

 ๕๕๒ นางนภา  ตาระชีพ 
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 ๕๕๓ นางนวลทิพย  ปญญาไว 

 ๕๕๔ นางนันทนา  นันทจินดา 

 ๕๕๕ นางนันทริกา  รังรองธานินทร 

 ๕๕๖ นางนิยม  กลํ่ามวง 

 ๕๕๗ นางบุญจันทร  ไชยเรือน 

 ๕๕๘ นางบุญปรุง  ดําสุวรรณ 

 ๕๕๙ นางบุบผา  นิเวศธนะ 

 ๕๖๐ นางบุษฎี  เอกทัศน 

 ๕๖๑ นางบุษบา  เขาแกว 

 ๕๖๒ นางสาวบุหลัน  พุทธวงค 

 ๕๖๓ นางประทุม  แจมใส 

 ๕๖๔ นางประทุม  อินตะมูล 

 ๕๖๕ นางประไพ  ศรีรัตนารุงเรือง 

 ๕๖๖ นางปยนุช  พงษออ 

 ๕๖๗ นางสาวปยรัตน  ชํานาญนา 

 ๕๖๘ นางพรทิพย  อาจศรี 

 ๕๖๙ นางสาวพรรณี  พลับรูการ 

 ๕๗๐ นางพัฒนียา  ขาวสอาด 

 ๕๗๑ นางเพ็ญศรี  งามเหลือ 

 ๕๗๒ นางภาวิณี  เปรมศรี 

 ๕๗๓ นางมยุรี  เอี่ยมสอาด 

 ๕๗๔ นางมลิวัลย  ภักดี 

 ๕๗๕ นางมัควาน  มาลัยหอม 

 ๕๗๖ นางมาลี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๗๗ นางยุพิน  ยอดดําเนิน 

 ๕๗๘ นางรัญญา  สุภา 

 ๕๗๙ นางลัดดา  สุขสุเหิม 

 ๕๘๐ นางวราภรณ  อุณหะชาติ 

 ๕๘๑ นางสาวสมบูรณ  ราชบําเพิง 

 ๕๘๒ นางสมศรี  แจมประเสริฐ 

 ๕๘๓ นางสาวสอิ้ง  ทองพุฒน 

 ๕๘๔ นางสายใจ  ไมนอยทรัพย 

 ๕๘๕ นางสายใจ  อินตะ 

 ๕๘๖ นางสุกาญจน  จิตสวาท 

 ๕๘๗ นางสาวสุขศรี  บุญประสพ 

 ๕๘๘ นางสาวสุจิตรา  เจริญจิตร 

 ๕๘๙ นางสุดารัตน  คลายปาน 

 ๕๙๐ นางสุนทรี  ลือประเสริฐ 

 ๕๙๑ นางสุนันท  มนูญญโสภิต 

 ๕๙๒ นางสุมาลี  ใจณวรรณ 

 ๕๙๓ นางสาวโสพิศ  นิกรติณชาติ 

 ๕๙๔ นางโสภี  ทับทิมพลาย 

 ๕๙๕ นางอนัน  คุมครอง 

 ๕๙๖ นางอมร  เวชคง 

 ๕๙๗ นางอมลมณี  พูลนวม 

 ๕๙๘ นางอารีย  หมีทอง 

 ๕๙๙ นางอําไพ  กล่ินขจร 

 ๖๐๐ นางสาวอุบล  อภัยรัตน 

 ๖๐๑ นางอุไรรัตน  กาฬสุวรรณ 

 ๖๐๒ นางสาวอุษา  โกทอง 

 ๖๐๓ นางอุษาพร  มยูรกุล 
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เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๐๐  ราย) 

 ๑ นายกําพล  รุจิทิพย 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  ทองธรรมชาติ 

 ๓ นายขวัญชัย  เมืองบุญ 

 ๔ นายชลอ  เพ็งละมูล 

 ๕ นายชวลิต  ศรีดําขลิบ 

 ๖ นายชัชวาล  ศรีรักษา 

 ๗ นายชารี  วิลานันท 

 ๘ นายชุติเทพ  อุนาวงค 

 ๙ นายชูชาติ  ชอบดวยไถ 

 ๑๐ นายชูชาติ  สิทธิเขตการ 

 ๑๑ นายฐิติวัจน  บุญทธนันภัทร 

 ๑๒ นายณฐกร  โสมนิกขะ 

 ๑๓ นายณรงค  เขมนเขตรกิจ 

 ๑๔ จาตรี  ณรัฐฒสิฐ  ทัศติวงษ 

 ๑๕ นายดําเนิน  ล้ีพล 

 ๑๖ นายดํารง  แนนสันเทียะ 

 ๑๗ นายดํารัส  บรรคําเทา 

 ๑๘ นายดิเรก  แกวลอมกาย 

 ๑๙ นายดิศกุล  กองอังกาพ 

 ๒๐ นายเดชา  ชนะชัย 

 ๒๑ นายถวิล  คุลี 

 ๒๒ นายถาวร  อรุณโณ 

 ๒๓ นายทรงศักดิ์  ศิริวรรณ 

 ๒๔ นายทวน  เกตพันธ 

 ๒๕ นายทวิช  เพ็งวิชัย 

 ๒๖ นายทองดี  ไลไธสง 

 ๒๗ นายเทอดศักดิ์  พุมอยู 

 ๒๘ นายเทียนชัย  หนิมพานิช 

 ๒๙ นายธงชัย  เดชพงษ 

 ๓๐ นายธนากร  นาคพยนต 

 ๓๑ นายธรรมเนียม  สาศรีรัตน 

 ๓๒ นายธรรมรัตน  เริงปรีดารมย 

 ๓๓ นายธเรศ  เนตรสูงเนิน 

 ๓๔ นายธวัช  แกวประดิษฐ 

 ๓๕ นายธวัช  ใยออน 

 ๓๖ นายธวัชชัย  พุมบานยาง 

 ๓๗ นายธวัชชัย  สืบประดิษฐ 

 ๓๘ นายธวิช  สุจรูญ 

 ๓๙ นายธานัง  นิลพันธ 

 ๔๐ นายธีระ  คลอยเอี่ยม 

 ๔๑ นายนพดล  ผลจักร 

 ๔๒ นายนริศ  จํารัสรักษ 

 ๔๓ นายนาวิน  อินทิแสง 

 ๔๔ นายนิพนธ  จันทรบาง 

 ๔๕ นายนิวัติ  เจริญพร 

 ๔๖ นายนิสิทธิ์  ชวบรรดิษฐ 

 ๔๗ นายนุกูล  ลักษมีมณีรัตน 

 ๔๘ นายบัญญัติ  พันสารคาม 

 ๔๙ นายบัณฑิต  พันธะศรี 

 ๕๐ นายบัวพา  วงคลอม 
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 ๕๑ นายบํารุงศิล  แกวมี 

 ๕๒ นายบุญชวย  แจงสวาง 

 ๕๓ นายบุญชวย  นะรา 

 ๕๔ นายบุญชวย  สุขศรีทอง 

 ๕๕ นายบุญชอบ  รักกิ้มหอย 

 ๕๖ นายบุญเตือน  เปยแกว 

 ๕๗ นายบุญถึง  เตนปกษี 

 ๕๘ นายบุญเถิง  จุย 

 ๕๙ นายบุญมา  ฉายา 

 ๖๐ นายบุญมี  โนโชติ 

 ๖๑ สิบตรี  บุญมี  พรมหลอ 

 ๖๒ นายบุญยฤทธิ์  รักษาสกุล 

 ๖๓ นายบุญลือ  อินโต 

 ๖๔ นายบุญเลิศ  ศรียะสัตย 

 ๖๕ นายบุญสม  ชัยปาน 

 ๖๖ นายบุดสา  หลานวงศ 

 ๖๗ นายบุตร  ขะวิสัย 

 ๖๘ นายประพัฒน  ชมสูง 

 ๖๙ นายประพันธ  มูลจะคํา 

 ๗๐ นายประภาษ  เพชรประพันธ 

 ๗๑ นายประยงค  เพ่ิมทวี 

 ๗๒ นายประวิทย  เจริญลาภ 

 ๗๓ นายประสงค  ลือชา 

 ๗๔ นายประสพ  เวชกิจ 

 ๗๕ นายประสาท  จินตนา 

 ๗๖ นายประสาท  แสงสวาง 

 ๗๗ นายประสาทร  กล่ินพยอม 

 ๗๘ นายประสิทธิ์  ทองแทง 

 ๗๙ นายประสิทธิ์  สกุลเกียรติกอง 

 ๘๐ นายประเสริฐ  คุณปญญา 

 ๘๑ นายประเสริฐ  เถื่อนเทพ 

 ๘๒ นายประเสริฐ  บุญใช 

 ๘๓ นายปราโมทย  จักรแกว 

 ๘๔ นายปริญญา  มีสําลี 

 ๘๕ นายปรินทร  ทองหลิม 

 ๘๖ สิบตรี  ปญญา  ประสานญาติ 

 ๘๗ นายปน  คุณแสน 

 ๘๘ นายปุณณลักขณ  พระประสิทธิ์ 

 ๘๙ นายเปยก  โพนเกาะ 

 ๙๐ นายเปยน  ไชยปาน 

 ๙๑ นายพงคธร  จวนแจง 

 ๙๒ นายพงศธร  พงษบุญยืน 

 ๙๓ นายพงศภัค  ชุนเชิด 

 ๙๔ นายพงษศักดิ์  นารีรักษ 

 ๙๕ นายพร  พลอยกระจาง 

 ๙๖ นายพรพิศ  อะทุน 

 ๙๗ นายพรอนันต  ปนทะสิทธิ์ 

 ๙๘ นายพะเยาว  เฉลิมกิจ 

 ๙๙ นายพายัพ  คุมทรัพย 

 ๑๐๐ นายพิชัย  เกิดจัน 

 ๑๐๑ นายพิชัย  เข็มนาค 

 ๑๐๒ นายพิบูลย  จันทรโท 
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 ๑๐๓ นายพิศนุ  พระพรพรหม 

 ๑๐๔ นายพิสิทธิ์  มาลัยทอง 

 ๑๐๕ นายพิสิษฐ  ภิรมยยานนท 

 ๑๐๖ นายพูลศักดิ์  แดงจัด 

 ๑๐๗ นายเพชรสุพรรณ  พิณพงษ 

 ๑๐๘ นายเพทาย  เปล่ียนสมัย 

 ๑๐๙ นายไพจิตร  สมขลัง 

 ๑๑๐ นายไพฑูรย  พองคํา 

 ๑๑๑ นายไพทูล  อินาวัง 

 ๑๑๒ นายไพบูลย  สุมมาตย 

 ๑๑๓ นายไพบูลย  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๑๔ นายไพรัช  หรั่งแพ 

 ๑๑๕ นายไพรัตน  ปญญาดี 

 ๑๑๖ นายไพโรจน  พฤทธิสาริกร 

 ๑๑๗ นายไพโรจน  พวงซอน 

 ๑๑๘ นายไพโรจน  แสงฉิม 

 ๑๑๙ นายภราดร  ใจธรรม 

 ๑๒๐ นายภาสพร  ตันตราจิณ 

 ๑๒๑ นายภิรมย  ตี๋ชื่น 

 ๑๒๒ นายภูริพัฒน  อินทรจิตร 

 ๑๒๓ นายภูริวัจน  เลิศอารยกุล 

 ๑๒๔ นายมณี  เทียนแกว 

 ๑๒๕ นายมนตรี  สิงหทอง 

 ๑๒๖ นายมนัส  ตุละ 

 ๑๒๗ นายมนู  วนัชวงศ 

 ๑๒๘ นายมะกาตา  เล็งฮะ 

 ๑๒๙ นายมานพ  วงศสละ 

 ๑๓๐ นายมานะ  ตระกูลรัมย 

 ๑๓๑ นายเมธา  ชิงชนะ 

 ๑๓๒ นายเมธี  ชื่นจิตร 

 ๑๓๓ นายยงยุทธ  ปนสุวรรณ 

 ๑๓๔ นายยงสุวัฒน  พุทธัง 

 ๑๓๕ นายยศ  นิลทะวงษ 

 ๑๓๖ นายยืนยงค  พุมมูล 

 ๑๓๗ นายยุทธชัย  วิเศษสุด 

 ๑๓๘ นายยุทธนา  เย่ียมเวช 

 ๑๓๙ นายยุทธพงศ  สุนนทชัย 

 ๑๔๐ นายยุทธศักดิ์  จงเกื้อตระกูล 

 ๑๔๑ นายรักชาติ  จิตคง 

 ๑๔๒ นายรังสิต  แหลงอุโมงค 

 ๑๔๓ นายรัชพงศ  แกวศรีสังข 

 ๑๔๔ นายรัตนโชติ  เสาวรักษ 

 ๑๔๕ นายรัตน  จันทรสกุล 

 ๑๔๖ นายรุงโรจน  สุมมาตร 

 ๑๔๗ นายลือชัย  กาลวงศ 

 ๑๔๘ นายเลิศชัย  อุบลกาญจน 

 ๑๔๙ นายวชิระ  รักใจซื่อสัตย 

 ๑๕๐ นายวรวิทย  ยศธสาร 

 ๑๕๑ นายวรวุฒิ  พงษประยูร 

 ๑๕๒ นายวฤทธิ์  เองซุน 

 ๑๕๓ นายวัชรินทร  สุสมบูรณ 

 ๑๕๔ นายวัฒนา  ธนโรจนวัฒน 
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 ๑๕๕ นายวิชชา  วงศพูดเพราะ 

 ๑๕๖ นายวิชัย  จันทรสิงห 

 ๑๕๗ นายวิชัย  ทาทอง 

 ๑๕๘ นายวิชัย  แพรดํา 

 ๑๕๙ นายวิชัย  ศิลาขวา 

 ๑๖๐ นายวิชิต  บุดดีศรี 

 ๑๖๑ นายวิเชียร  วงคโต 

 ๑๖๒ นายวิเชียร  สุริกันทอง 

 ๑๖๓ นายวิฑูรย  พูลมาศ 

 ๑๖๔ สิบตรี  วิฑูรย  มาเนียม 

 ๑๖๕ นายวิทยา  ชินะ 

 ๑๖๖ นายวินัย  ทองขาว 

 ๑๖๗ นายวินัย  บัวสระ 

 ๑๖๘ นายวินัย  สามัคคี 

 ๑๖๙ นายวิรัช  สมองดี 

 ๑๗๐ นายวิรัชย  มีสิทธิกุล 

 ๑๗๑ นายวิรัตน  หลงแกว 

 ๑๗๒ นายวิรัตนชัย  เสียงลํ้า 

 ๑๗๓ นายวิโรจน  ศรีจันทรพรม 

 ๑๗๔ นายวิวัฒน  ถาปะทะ 

 ๑๗๕ นายวิวัฒน  สังขะวร 

 ๑๗๖ นายวิศณุ  งวนสําอางค 

 ๑๗๗ นายวิศิษฎ  ปญญาไวย 

 ๑๗๘ นายวีระเดช  ศรีนันทกุล 

 ๑๗๙ นายวีระทัศน  ทุงพิมาย 

 ๑๘๐ นายวีระพนธ  คําทิพย 

 ๑๘๑ นายวีระวัฒน  จ่ันเพ้ิง 

 ๑๘๒ นายวีระศักดิ์  สงวนงาม 

 ๑๘๓ นายวีระศักดิ์  สวางศรี 

 ๑๘๔ นายวุฒิ  ไชยพงศ 

 ๑๘๕ นายศรีทน  อภิรักษ 

 ๑๘๖ นายศรียนต  นามธง 

 ๑๘๗ นายศรีวรรณ  กิติคํา 

 ๑๘๘ นายศักดา  ตองประสงค 

 ๑๘๙ นายศักดิ์ชัย  ศักดิ์ศิริ 

 ๑๙๐ นายศักดิ์ชาย  บุญค้ํา 

 ๑๙๑ นายศักดิ์ประเสริฐ  นิลไสล 

 ๑๙๒ นายศิริชล  แสนแกว 

 ๑๙๓ นายศิริชัย  บุญหลา 

 ๑๙๔ นายศุภกิต  เครือหงษ 

 ๑๙๕ นายศุภชัย  เชื้อเหิม 

 ๑๙๖ นายศุภฤกษ  ออกสุข 

 ๑๙๗ นายสกุลวรรธน  หลิมพลอย 

 ๑๙๘ นายสงกรานต  คุมศิริวงศ 

 ๑๙๙ นายสงวนศักดิ์  เพชรศรีทอง 

 ๒๐๐ นายสงา  โพธิ์ษา 

 ๒๐๑ นายสถาพร  บุตรสาร 

 ๒๐๒ นายสถาพร  สุทธิสุวรรณ 

 ๒๐๓ นายสถิตย  ศรีลาด 

 ๒๐๔ นายสถิตย  สาใจ 

 ๒๐๕ นายสนั่น  คงราม 

 ๒๐๖ นายสนัน่  โฉมเวียง 
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 ๒๐๗ นายสมเกียรติ  สุวรรณโณ 

 ๒๐๘ นายสมควร  วันดี 

 ๒๐๙ นายสมคิด  ราโรจน 

 ๒๑๐ นายสมเจตน  ย่ิงสมบูรณ 

 ๒๑๑ นายสมใจ  เจริญอินทร 

 ๒๑๒ นายสมชาย  เครือบุญมา 

 ๒๑๓ นายสมชาย  เถาปฐม 

 ๒๑๔ นายสมชาย  นิลโชติ 

 ๒๑๕ นายสมชาย  ปนป 

 ๒๑๖ นายสมชาย  พวงภู 

 ๒๑๗ นายสมชาย  เพ่ิมพูล 

 ๒๑๘ นายสมชาย  วัดนอย 

 ๒๑๙ นายสมทรง  พูนเพ่ิม 

 ๒๒๐ นายสมบัติ  สายน้ําเย็น 

 ๒๒๑ นายสมบุญ  พวงสมบัติ 

 ๒๒๒ นายสมบูรณ  จันทรจนา 

 ๒๒๓ นายสมบูรณ  ล้ิมสันติธรรม 

 ๒๒๔ นายสมปอง  วงษบุตร 

 ๒๒๕ นายสมพร  จันทรดํา 

 ๒๒๖ นายสมพร  ศิริโชติกาญจน 

 ๒๒๗ นายสมมาตร  เรืองรักษ 

 ๒๒๘ นายสมยศ  ไทยแท 

 ๒๒๙ นายสมยศ  มั่นทรัพย 

 ๒๓๐ นายสมลักษณ  กุละ 

 ๒๓๑ นายสมศักดิ์  เทียบเพชร 

 ๒๓๒ นายสมศักดิ์  น้ําจันทร 

 ๒๓๓ นายสมศักดิ์  พุทธสอน 

 ๒๓๔ นายสมหมาย  จันทรปรางค 

 ๒๓๕ นายสมหมาย  สายนะรา 

 ๒๓๖ นายสมาน  นิยมวงศ 

 ๒๓๗ นายสมาน  ศรีทิน 

 ๒๓๘ นายสฤษดิ์  อุปมานะ 

 ๒๓๙ นายสลาง  ถาวร 

 ๒๔๐ นายสวย  พุกเขียว 

 ๒๔๑ นายสวาง  ศรีนวน 

 ๒๔๒ นายสอิ้ง  สีนวล 

 ๒๔๓ นายสังวร  ตือสกุล 

 ๒๔๔ นายสัญญา  จุลตี่ 

 ๒๔๕ นายสัญญา  ฤทธิ์เต็ม 

 ๒๔๖ นายสาคร  มิตรจันทร 

 ๒๔๗ นายสาทิศ  อิ่มพันธ 

 ๒๔๘ นายสายยัน  มากลน 

 ๒๔๙ นายสายัณ  กันทอง 

 ๒๕๐ นายสาวิทย  สังขวรรณ 

 ๒๕๑ นายสําเนียง  เย็นแมน 

 ๒๕๒ นายสํารวย  ละมัยนิล 

 ๒๕๓ นายสิงหาญ  เงินเกล้ียง 

 ๒๕๔ นายสิงหแกว  โนโชติ 

 ๒๕๕ นายสิทธิชัย  เกิดมาลัย 

 ๒๕๖ นายสิทธิชัย  แปงการิยา 

 ๒๕๗ นายสิทธิชัย  ไพรสันต 

 ๒๕๘ นายสินิวัฒน  บุญหลา 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๕๙ นายสุข  มาตรวังแสง 

 ๒๖๐ นายสุชาติ  พรหมมา 

 ๒๖๑ นายสุชาติ  อินฟาแสง 

 ๒๖๒ นายสุดใจ  วงศกาฬสินธุ 

 ๒๖๓ นายสุทธิ  เกิดโภคา 

 ๒๖๔ นายสุทธิพล  เกษมสุข 

 ๒๖๕ นายสุทะ  สวัสดิ์พงษ 

 ๒๖๖ นายสุทิน  ไชยวงศ 

 ๒๖๗ นายสุเทพ  บุรงค 

 ๒๖๘ นายสุธี  บัวเพ็ชร 

 ๒๖๙ นายสุนจันทร  แสงรุงสวาง 

 ๒๗๐ นายสุนทร  ขําเอี่ยม 

 ๒๗๑ นายสุพจน  คะศรีทอง 

 ๒๗๒ นายสุพจน  ตาคํา 

 ๒๗๓ นายสุพจน  วงษธัญญะ 

 ๒๗๔ นายสุพล  บัวแกว 

 ๒๗๕ นายสุพิศ  นอยสุวรรณ 

 ๒๗๖ นายสุภชัย  ไกรแกว 

 ๒๗๗ นายสุรชัย  ชัยชนะ 

 ๒๗๘ นายสุรชัย  โพธิ์ทอง 

 ๒๗๙ นายสุรชัย  ภาคบัว 

 ๒๘๐ นายสุรพงษ  อินทรทอง 

 ๒๘๑ นายสุรศักดิ์  ยอดศรีเมือง 

 ๒๘๒ นายสุรัตน  เขียนสาร 

 ๒๘๓ นายสุรัตน  คงแปน 

 ๒๘๔ นายสุริชัยเดช  อุดมวงษ 

 ๒๘๕ นายสุริชาติ  ประชุมชัย 

 ๒๘๖ นายสุริยัน  สุขสละ 

 ๒๘๗ นายสุวรรณ  ศรีดี 

 ๒๘๘ นายสุวัฒน  จันสวาง 

 ๒๘๙ นายสุวัฒน  แจมใส 

 ๒๙๐ นายสุวัฒน  บุญมั่น 

 ๒๙๑ นายสุวัฒนชัย  จันทรแกว 

 ๒๙๒ นายสุวิทย  สมฤทธิ์ 

 ๒๙๓ นายเสถียร  วงศทองดี 

 ๒๙๔ นายเสนห  นิลนาค 

 ๒๙๕ นายเสริม  คุมอักษร 

 ๒๙๖ นายเสรีรัตน  รื่นอารมณ 

 ๒๙๗ นายโสภณ  หนอทอง 

 ๒๙๘ นายหมื่น  ผลจันทร 

 ๒๙๙ นายหลอด  ไตรยสุทธิ์ 

 ๓๐๐ นายอดิเทพ  คําชุม 

 ๓๐๑ นายอดุลย  ภูเตานิล 

 ๓๐๒ นายอดุลย  สุวรรณระ 

 ๓๐๓ นายอนุวัฒน  ปล่ังดี 

 ๓๐๔ นายอนุวัตร  ทิพยจักร 

 ๓๐๕ นายอนุศักดิ์  ชะนะวิทย 

 ๓๐๖ นายอภิชาติ  ศรีแยม 

 ๓๐๗ นายอภิเดช  ทัพศิลา 

 ๓๐๘ นายอภิพล  นามเมือง 

 ๓๐๙ นายอภิศักดิ์  แกวจันทร 

 ๓๑๐ นายอรัญ  โพธิจันทร 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๑๑ นายอรุณ  เพ่ิมสุข 

 ๓๑๒ นายอรุณ  สมเรือง 

 ๓๑๓ นายอัครเดช  เรืองใสสอง 

 ๓๑๔ นายอัมพร  เจตวัน 

 ๓๑๕ นายอาคม  รักษาแกว 

 ๓๑๖ นายอํานาจ  เพชรอวม 

 ๓๑๗ นายอําพร  ทองสุข 

 ๓๑๘ นายอิทธิกร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๑๙ นายอิทธิภาคย  บรรทัดเที่ยง 

 ๓๒๐ นายอุดมรัตน  บัวคําปอ 

 ๓๒๑ นายอุทัย  นิมิตร 

 ๓๒๒ นายเอกชัย  สันติสุข 

 ๓๒๓ นายโอภาส  อุนใจ 

 ๓๒๔ นางสาวกนกลักษณ  พลดงนอก 

 ๓๒๕ นางเกศแกว  เกษียรสมุทร 

 ๓๒๖ นางคํานึง  มาลี 

 ๓๒๗ นางสาวจุรี  ขุนจิตใจ 

 ๓๒๘ นางสาวชญาภา  โสภาเจริญ 

 ๓๒๙ นางชนิสา  ยินดีทรัพย 

 ๓๓๐ นางฐนิตา  ชมเดช 

 ๓๓๑ นางณัฎฐฎาพร  สมเพียร 

 ๓๓๒ นางดวงนภา  แสนธิ 

 ๓๓๓ นางดวงเนตร  สมจิตร 

 ๓๓๔ นางเดือน  ขาวละออ 

 ๓๓๕ นางตวงพร  วุฒิพิทักษสถาพร 

 ๓๓๖ นางสาวทองเครือ  สวางศรี 

 ๓๓๗ นางทิวา  ศรีเงินพันธุ 

 ๓๓๘ นางธารวิมล  ทองชล 

 ๓๓๙ นางนงอร  วิชาราช 

 ๓๔๐ นางนริศรา  ทาแทงทอง 

 ๓๔๑ นางนอย  คลายทุกข 

 ๓๔๒ นางสาวนิรมล  อุปวัตร 

 ๓๔๓ นางสาวบังอร  ยางงาม 

 ๓๔๔ นางบุญชู  สรอยนาค 

 ๓๔๕ นางบุญแทน  คงนิสัย 

 ๓๔๖ นางบุญสงค  ทับแปน 

 ๓๔๗ นางปทุมทอง  ศรีวิเชียร 

 ๓๔๘ นางประภัสสร  ปลอดภัย 

 ๓๔๙ นางปรานอม  ศรีกัลยา 

 ๓๕๐ นางปวีณา  ประเสริฐดี 

 ๓๕๑ นางสาวปยาภรณ  การโมกข 

 ๓๕๒ นางพรรณนิกา  พิมพา 

 ๓๕๓ นางสาวภัทรมณ  อยางอิ่น 

 ๓๕๔ นางมณฑิรา  พงศเสวี 

 ๓๕๕ นางสาวมะลิกา  สอนอาจ 

 ๓๕๖ นางสาวเยาวภา  ศรีสองฟา 

 ๓๕๗ นางรจนา  สนธิ 

 ๓๕๘ นางรวงทอง  สินพรหมมา 

 ๓๕๙ นางสาวรัตนา  โปจุย 

 ๓๖๐ นางรุงทิวา  หอยสังข 

 ๓๖๑ นางรุงนภา  ยาโสภา 

 ๓๖๒ นางสาวรุงระวี  รอดบุญฤทธิ์ 

 ๓๖๓ นางสาวรุงรัจนา  ชูจิต 

 ๓๖๔ นางวรณัน  หนอแดง 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๖๕ นางวรรณา  เผนานนท 

 ๓๖๖ นางวันเพ็ญ  รอดทองเสน 

 ๓๖๗ นางวาลิกา  เอกวุธ 

 ๓๖๘ นางวิภารัตน  ศรีรัตน 

 ๓๖๙ นางวิมล  พลายโถ 

 ๓๗๐ นางวีณา  ไวทยการ 

 ๓๗๑ นางศตพร  สายทอง 

 ๓๗๒ นางสาวศรัณยา  อิทธิพูล 

 ๓๗๓ นางสาวศิริพร  แกวเสนา 

 ๓๗๔ นางสาวศิริพร  บุญเกา 

 ๓๗๕ นางสาวศิริพรรณ  โสภณางกูร 

 ๓๗๖ นางศิริรัตน  ศรีทรัพย 

 ๓๗๗ นางศุภร  มณีบาง 

 ๓๗๘ นางสมบัติ  คลายสุบรรณ 

 ๓๗๙ นางสมบูรณ  พลายโถ 

 ๓๘๐ นางสาวสมบูรณ  มณีกุล 

 ๓๘๑ นางสาวสายสุนีย  สมาธิปญญา 

 ๓๘๒ นางสําเนียง  เชี่ยวธัญญกิจ 

 ๓๘๓ นางสํารัตน  ดิษกร 

 ๓๘๔ นางสําเร็จ  มุงคุณ 

 ๓๘๕ นางสิริกัลยา  มณีกรรณ 

 ๓๘๖ นางสิริกาญจน  จีนเตี๊ย 

 ๓๘๗ นางสาวสิริลักษณ  ตาววัฒนา 

 ๓๘๘ นางสาวสุกัญญา  ออนกัน 

 ๓๘๙ นางสุนดาจินต  วงศสุวรรณธัญ 

 ๓๙๐ นางสุภาพร  ยาพิกุล 

 ๓๙๑ นางสุมาลี  คําหนูไทย 

 ๓๙๒ นางสุรางค  ผลเหม 

 ๓๙๓ นางสุรียพร  นามณี 

 ๓๙๔ นางโสภา  จับรส 

 ๓๙๕ นางหทัยทิพย  ภักดิ์ประไพ 

 ๓๙๖ นางสาวอนัญญา  อนัญญธนากุล 

 ๓๙๗ นางอรสา  อํามฤต 

 ๓๙๘ นางสาวอรุณศรี  ทองรักษ 

 ๓๙๙ นางอารียา  เรืองหิรัญ 

 ๔๐๐ นางอําคา  จักรแกว 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายเสกสันต  สุกิจปรีชา 

 ๒ นายแสนพิทักษ  ปานเอมโชคชัย 

 ๓ นางสาวสุคนธทิพย  ทองหลอ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายชัยวัช  เพียรรมทองไทย 

 ๒ นายพิเชษฐ  แกวสุวรรณ 

 ๓ นายสงเสริม  แสงฤทธิ์ 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๒  ราย) 

 ๑ นายเกษม  ภูมะดัน 

 ๒ นายณัฐอนันต  ชมภูบุตร 

 ๓ นายเทอดศักดิ์  อาจแกว 

 ๔ นายเทิดศักดิ์  ภูวชิรกุล 

 ๕ นายธงชัย  ชนะสิทธิ์ 

 ๖ นายธนกฤต  ดอนชัยธนากูล 

 ๗ นายธวัชชัย  ตรีกามน 

 ๘ นายธีรพล  จันทรมาศ 

 ๙ นายนิยม  จันทรออน 

 ๑๐ นายพันธเคลือ  อุนแทน 

 ๑๑ นายพิเชษฐ  พรมโสภา 

 ๑๒ นายพิทยา  ฤโณปการ 

 ๑๓ นายมนตรี  วิทยาฉายแสง 

 ๑๔ นายมนัส  ขุนลา 

 ๑๕ นายมานพ  นครหาญ 

 ๑๖ นายยงยุทธ  โพธิ์วรรณ 

 ๑๗ นายวัฒนศิริ  ศักดิ์สิริวัฒน 

 ๑๘ นายวีระศักดิ์  ภูดอนนาง 

 ๑๙ นายวีระศักดิ์  สระแกว 

 ๒๐ นายศักดิ์สิทธิ์  สมหมาย 

 ๒๑ นายศิรชัช  กรแกว 

 ๒๒ นายศิริพงษ  ศรีจันทร 

 ๒๓ นายสมเส้ียม  ซายกลาง 

 ๒๔ นายสวัสดิ์  ทิพยสุมณฑา 

 ๒๕ นายสุเทพ  ไพรพฤกษา 

 ๒๖ นายสุนทร  คําดวงศรี 

 ๒๗ นายสุรชัย  ประสานเนตร 

 ๒๘ นายเสรี  ย้ิมแยม 

 ๒๙ นายอธิภัทร  อักษรณรงค 

 ๓๐ นายอนันต  นิ่มคุม 

 ๓๑ นายอนุวัตร  กลัดทอง 

 ๓๒ นายอภัย  วรรณบวร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายธีรพงศ  ณ  นาน  ๒ นายนพดล  ทรงประโคน 

กรมประมง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวสุธญัญา  รัตนพันธุ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๙  ราย) 

 ๑ นายโชคชัย  หลวงวรรณา 

 ๒ นายดวง  เอี่ยมกลาหาญ 

 ๓ นายถวัล  พินศิริกุล 

 ๔ นายทวีป  ทรัพยนุช 

 ๕ นายทวีศักดิ์  เหมือนจันทรนุม 

 ๖ นายทองมวน  คันธภูมิ 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗ นายนนทวัชร  สังฆติ 

 ๘ นายบุญประเสริฐ  ดวงแสง 

 ๙ นายปกรณ  พรมนนท 

 ๑๐ นายประเสริฐ  ทองวิจิตร 

 ๑๑ นายประจวบ  พันธุเดช 

 ๑๒ นายประดิษฐ  แจงประเสริฐ 

 ๑๓ นายประสิทธิ์  ทะลิหาญ 

 ๑๔ นายปรีชากรณ  มีเงิน 

 ๑๕ นายปญญา  เจริญสวัสดิ์ 

 ๑๖ นายพงษศักดิ์  อาจหาญ 

 ๑๗ นายยงยุทธ  ศรีดวง 

 ๑๘ นายวิเชียร  สมบัติอรุณ 

 ๑๙ นายศรีไพร  พันธพงษ 

 ๒๐ นายสนาม  ผินอินทร 

 ๒๑ นายสมเคน  สามัคคี 

 ๒๒ นายสมจิต  สุขเกษม 

 ๒๓ นายสมชาย  ประเสริฐเขียว 

 ๒๔ นายสมยศ  กรอบกระจก 

 ๒๕ นายสมศักดิ์  มั่นใจ 

 ๒๖ นายสาคร  ชางสอน 

 ๒๗ นายสายชล  พันธุประสิทธิ์ 

 ๒๘ นายสืบศักดิ์  พวงแกว 

 ๒๙ นายสุรพงษ  เพ็ชรอินทร 

 ๓๐ นายสุรพงษ  สิงหพันธุ 

 ๓๑ นายสุรัตน  เอี่ยมพงศ 

 ๓๒ นายสุวัฒน  สรอยทอง 

 ๓๓ นายแสนเจริญ  แดงสวาง 

 ๓๔ นายไสว  โอชาวัฒน 

 ๓๕ นายอํานาจ  พุมย่ีหวา 

 ๓๖ นางชุติมา  เต็มคําพร 

 ๓๗ นางนวพร  อยูเปนสุข 

 ๓๘ นางสาวมนัสวินี  เกตุศักดิ์ 

 ๓๙ นางมะลิ  ศรัทธานุศาสตร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๐  ราย) 

 ๑ นายจรูญ  แสงจารุ 

 ๒ นายจินดา  อัตตภาพ 

 ๓ นายเจตนา  จันทรเต็ม 

 ๔ นายจักรพงค  เวียงวิเศษ 

 ๕ นายจํานันท  ออนทอง 

 ๖ นายเฉลิมพร  สงละออ 

 ๗ นายชัชชาย  ปาณปุณณัง 

 ๘ นายชัยภัทร  มีมงคล 

 ๙ นายชัยวัฒน  จิรารัตน 

 ๑๐ นายชาติชาย  อมรสิน 

 ๑๑ นายชุมพล  พูลผล 

 ๑๒ นายชุษณปกษ  เอวะบุตร 

 ๑๓ นายถาวร  บุญสุข 

 ๑๔ นายเทอดศักดิ์  ผุดวรรณา 

 ๑๕ นายธนู  แสงอรุณ 

 ๑๖ นายธนัตถศรณ  สุวรรณจิราช 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๗ นายนพรัตน  เชื่อมขุนทด 

 ๑๘ นายนอย  ขามสาม 

 ๑๙ นายบํารุง  อินกอ 

 ๒๐ นายบุญธรรม  โคจร 

 ๒๑ นายประดิษฐ  แกวเอียด 

 ๒๒ นายประสาน  เติมสายทอง 

 ๒๓ นายประสิทธิ์  สรอยทอง 

 ๒๔ นายปรีชา  ผองศิริ   

 ๒๕ นายปรีชา  รัตนขันแสง 

 ๒๖ นายปญญา  อินทรสุวรรณ 

 ๒๗ นายพงษอนัน  สุขมาก 

 ๒๘ นายพรชัย  ธนีคุณ 

 ๒๙ นายพร  บางเพ็ง 

 ๓๐ นายพรเทพ  เขตสมุทร 

 ๓๑ นายพรชัย  กุฎฎี 

 ๓๒ นายพันธุไสว  พุมไสว 

 ๓๓ นายไพรัตน  ออนจันทร 

 ๓๔ นายภาณุ  ประเสริฐสุข 

 ๓๕ นายภูวนัย  ธิราพืชน 

 ๓๖ นายมนตรี  นาคสงา 

 ๓๗ นายมนัส  สุขประเสริฐ 

 ๓๘ นายมานะ  พหุโล 

 ๓๙ นายมานิตย  เพชรลวน 

 ๔๐ นายแมน  วงคจันทร 

 ๔๑ นายไมตรี  รัตนโชติ 

 ๔๒ นายระบิล  วรรณเต็ม 

 ๔๓ นายรัฐศักดิ์  บุญไทย 

 ๔๔ นายวรพจน  เวียงเกตุ 

 ๔๕ นายวิรัตน  บัวทอง 

 ๔๖ นายวัชรินทร  วงศสุวัฒน 

 ๔๗ นายวันชัย  วันเพ็ญ 

 ๔๘ นายวิโรจน  แจมครุฑ 

 ๔๙ นายวินัย  สุขอุดม 

 ๕๐ นายศิริพัฒน   

  ปาละกะวงษ  ณ  อยุธยา 

 ๕๑ นายศิลา  จันทรเอียด 

 ๕๒ นายสนอง  มวงมูล 

 ๕๓ นายสมโชค  คลายจินดา 

 ๕๔ นายสมฤทธิ์  อินตรา 

 ๕๕ นายสมเจตร  สุขเทศ 

 ๕๖ นายสมชาย  สมุทคีรี 

 ๕๗ นายสมชาย  หมาดเทง 

 ๕๘ นายสําราญ  เจิมขวัญ 

 ๕๙ นายสามารถ  อุยเจริญ 

 ๖๐ นายสุคนธ  ชูศรีหะรัญ 

 ๖๑ นายเสกสันติ  แสนกลา 

 ๖๒ นายสิทธิพงศ  วงศหมัดทอง 

 ๖๓ นายสุราษฎร  ชนะพาล 

 ๖๔ นายสุธร  ศรีพิทักษ 

 ๖๕ นายสุรพันธ  จินตกานนท 

 ๖๖ นายสุริยันต  คลลํ้า   

 ๖๗ นายสุวิทย  ดาวัลย 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๘ นายองอาจ  เอี่ยมสะอาด 

 ๖๙ นายอนันต  มุขชวย 

 ๗๐ นายอะสัน  เหร็นเส็บ 

 ๗๑ นายอาทิตย  เลิศประเสริฐ 

 ๗๒ นายอํานวยโชค  เบี้ยววงศ 

 ๗๓ นายอนุพงษ  รัตนพิทักษ 

 ๗๔ นายเอกวิทย  วรางกูร 

 ๗๕ นางสาวกอบกมล  อินดวง 

 ๗๖ นางกัลยา  ไกรประเวศ 

 ๗๗ นางสาวเงินยวง  สุขาเขิน 

 ๗๘ นางจําเริญศรี  เอมวรรธนะ 

 ๗๙ นางจารุณี  เจริญพักตร 

 ๘๐ นางดารณี  มั่นอนันตทรัพย 

 ๘๑ นางทัศนีย  ทองมี 

 ๘๒ นางน้ําทิพย  กางกร 

 ๘๓ นางบุญมา  แซเจียว 

 ๘๔ นางประไพ  รูระเบียบ 

 ๘๕ นางพวงทิพย  รัตนโชติ 

 ๘๖ นางพรทิพย  สิทธิศักดิ์ 

 ๘๗ นางสาววงเดือน  สมุทรเสน 

 ๘๘ นางศิริวรรณ  อรรคปสสา 

 ๘๙ นางศิลาภรณ  อินทรพรหม 

 ๙๐ นางสาวสมใจ  สุขขา 

 ๙๑ นางสุนีย  ปอมสนาม 

 ๙๒ นางสาวสุพรรณี  ชวนิตย 

 ๙๓ นางสุมนต  กล่ันประทุม 

 ๙๔ นางสาวสุรีย  เกิดมณี 

 ๙๕ นางสุลาวรรณ  หวันตาหลา 

 ๙๖ นางสาวสุวิมล  หุนสนอง 

 ๙๗ นางสาวอัจฉรา  ลีนะวัต 

 ๙๘ นางอัมพร  กรุงไกรจักร 

 ๙๙ นางอุทัยวรรณ  ณรงค 

 ๑๐๐ นางอุนเรือน  ปุณยานุเดช 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๖  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะ  ตรีสุวรรณ 

 ๒ นายกฤษดา  วรรณประสิทธิ์ 

 ๓ นายกอเกตุ  เภตราทิพย 

 ๔ นายเกียรติศักดิ์  แปนสิริรัตน 

 ๕ นายครรชิต  พ่ึงทองคํา 

 ๖ นายจรินทร  หนุมสําเนา 

 ๗ นายจรูญ  เมืองชล 

 ๘ นายชลากร  นบนอบ 

 ๙ นายทัศนะ  ภักดีงาม 

 ๑๐ นายเธียรชัย  ศรีนิ่ม 

 ๑๑ นายธีระพงษ  พลานชุน 

 ๑๒ นายนพดล  กิจสําเร็จ 

 ๑๓ นายนิติชัย  ลาภผล 

 ๑๔ นายมิตร  แจงเพียร 

 ๑๕ นายวัชรพร  จันทรเนตร 

 ๑๖ นายวันพฤกษ  หนักแนน 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๗ นายศุภชัย  เทพพิทักษ 

 ๑๘ นายสมเกียรติ  ทับทิม 

 ๑๙ นายสมเกียรติ  สุระเวก 

 ๒๐ นายสมคิด  ลักษมีรชตะ 

 ๒๑ นายสมชาย  พางาม 

 ๒๒ นายสมนึก  พรมพิทักษ 

 ๒๓ นายสาโรช  ราชนุเคราะห 

 ๒๔ นายสายันต  ชูวัลย 

 ๒๕ นายเสกสิทธิ์  ถนอมนาม 

 ๒๖ นายสุขสันต  แสงแกวสุข 

 ๒๗ นายอุทิศ  ปานสุวรรณ 

 ๒๘ นางณัฐธิรา  ศิริวัฒน 

 ๒๙ นางดารณี  เกตุลา 

 ๓๐ นางประดิษฐ  ไหมสุข 

 ๓๑ นางพัชรา  เกิดเดช 

 ๓๒ นางสุดาวรรณ  พลหาญ 

 ๓๓ นางสุภาพร  ทองจันทร 

 ๓๔ นางสาวเสาวรัตน  รัตนงค 

 ๓๕ นางอิษฎา  กฤตยาพิพัฒน 

 ๓๖ นางสาวอุไร  เจียรนัย 

กรมปศุสัตว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายสงัด  แสงทอง  ๒ นายอํานวย  อินตะเครือ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๘  ราย) 

 ๑ นายกวด  ศิริโท 

 ๒ นายเกียรติศักดิ์  ติยะชนานนท 

 ๓ นายไกรวุฒิ  กําลังยง 

 ๔ นายคมกริช  มิตรอารักษ 

 ๕ นายใจ  คําอิ่น 

 ๖ นายชูชาติ  ปนงาม 

 ๗ นายดัด  เชขุนทด 

 ๘ นายทองแดง  ศรีเพ็ชร 

 ๙ นายธรรมสรณ  แจมสายพงษ 

 ๑๐ นายบุญชวย  คําปน 

 ๑๑ นายบุญชวย  นันติ 

 ๑๒ นายบุญทา  เทพประการ 

 ๑๓ นายบุญเพ็ง  สระแกว 

 ๑๔ นายบุญรอด  หมูโยธา 

 ๑๕ นายประรอง  คูณทวี 

 ๑๖ นายพิเชต  ออนพ่ึง 

 ๑๗ นายพิเชษฐ  อินทวงศ 

 ๑๘ นายมนูญ  บุญกรึง 

 ๑๙ นายวรสิทธิ์  บัวคํา 

 ๒๐ นายวิจิตร  เอกวงษา 

 ๒๑ นายวิชัย  สารทอง 

 ๒๒ นายวิรัตน  วงษโสภา 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๓ นายวิรัตน  อินทราชา 

 ๒๔ นายวิโรจน  คงปราโมทย 

 ๒๕ นายวีระ  ผินสูงเนิน 

 ๒๖ นายสมชัย  ชอยสูงเนิน 

 ๒๗ นายสมชาย  ปุณฑริกกุล 

 ๒๘ นายสมชาย  วงษเอี่ยม 

 ๒๙ นายสมบูรณ  ใจฉลาด 

 ๓๐ นายสันติ  สุทธิประเสริฐ 

 ๓๑ นายสันติ  หลักกลาง 

 ๓๒ นายสันทัด  ชาญปอม 

 ๓๓ นายสัมฤทธิ์  สุขดี 

 ๓๔ นายสาโรจน  โชติกมาศ 

 ๓๕ นายสุชาติ  เคนทวาย 

 ๓๖ นายสุริยนต  มีศิลป 

 ๓๗ นายโสภณ  เพชรอํา 

 ๓๘ นายอนันต  ไมมะหาด 

 ๓๙ นายอํานวย  มหาสาโร 

 ๔๐ นางกนก  วงษดี 

 ๔๑ นางกิติยา  พินเนียม 

 ๔๒ นางขันทอง  บุญสม 

 ๔๓ นางสาวจํารัส  ขอสกุล 

 ๔๔ นางจินดาวดี  สุขเกษม 

 ๔๕ นางจินตนา  บุญปราบ 

 ๔๖ นางจิรัชยา  หมวกทองหลาง 

 ๔๗ นางเจริญรัตน  หงษสนั่น 

 ๔๘ นางฉวีวรรณ  เปยมปุก 

 ๔๙ นางสาวฐิติมา  นิลเขียว 

 ๕๐ นางณัฐชา  วรอุทัย 

 ๕๑ นางดาราทิพย  อโศกะวัฒนะ 

 ๕๒ นางทองทราย  มานอยทวีทรัพย 

 ๕๓ นางทัศนีย  สุภาคม 

 ๕๔ นางนวลปราง  มารยาตร 

 ๕๕ นางประไพ  ชัชวาลย 

 ๕๖ นางปทมา  เกลียวกมลทัต 

 ๕๗ นางพรวิภา  อมรแกว 

 ๕๘ นางมยุรี  สมเขียวหวาน 

 ๕๙ นางมาลินี  วิเศษ 

 ๖๐ นางมาลี  จักษุพันธ 

 ๖๑ นางสาวยวงศรี  อกตัน 

 ๖๒ นางสาวยุพา  เกินกลาง 

 ๖๓ นางยุพา  สินสุวงศวัฒน 

 ๖๔ นางยุวดี  ขันธพร 

 ๖๕ นางราตรี  ไขแกว 

 ๖๖ นางสาวรุงนภา  จรรยา 

 ๖๗ นางลัทธพรรณ  พิลา 

 ๖๘ นางสาววราภรณ  สรเสนา 

 ๖๙ นางสาววัชรี  สาตรจําเริญ 

 ๗๐ นางวันเพ็ญ  บุตรละคร 

 ๗๑ นางวันเพ็ญ  ลียากาศ 

 ๗๒ นางสาววจิิตรา  พิทักษ 

 ๗๓ นางวิริยาภรณ  เภาทอง 

 ๗๔ นางศิริพร  ธีรกุล 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๕ นางสมจิตร  มาชวย 

 ๗๖ นางสมพร  แกวเกร็ด 

 ๗๗ นางสมพร  แสนบัว 

 ๗๘ นางสมร  ดิษธรรม 

 ๗๙ นางสาคร  ไวถาวร 

 ๘๐ นางสายใจ  ชื่นสุวรรณ 

 ๘๑ นางสายธารา  เกตุใหม 

 ๘๒ นางสุจินดา  เพงพิศ 

 ๘๓ นางสาวสุธาทิพย  มีสี 

 ๘๔ นางสุภาพร  อยูคงดี 

 ๘๕ นางสุภาวรรณ  อาจสุนทร 

 ๘๖ นางแสงเทียน  ขมิน 

 ๘๗ นางแสงศุกร  บุญกําเนิด 

 ๘๘ นางอรวรรณ  พรหมมา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๙  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  ตะสอน 

 ๒ นายขจร  โขมพัตร 

 ๓ นายขวัญชัย  ดวนโคกสูง 

 ๔ นายคุทร  แสงเขียว 

 ๕ นายจตุพร  เพชรดวง 

 ๖ นายจรัญ  อินโถ 

 ๗ นายจอมไพร  บุญยิรัญ 

 ๘ นายจะซอง  บัวจันทรเหลือง 

 ๙ นายเจษฎาภรณ  วงศน้ําคํา 

 ๑๐ นายชัยรัชต  พิกุลทอง 

 ๑๑ นายชิงชัย  ภูบุญมา 

 ๑๒ นายณรงค  กกแกว 

 ๑๓ นายณรงค  กระจายศรี 

 ๑๔ นายณัฐพัชร  คงเพ็ง 

 ๑๕ นายดวงจันทร  จํายอด 

 ๑๖ นายดํารงค  คงเกง 

 ๑๗ นายดิเรก  ทองพานิช 

 ๑๘ นายทนันชัย  ลาภทิพย 

 ๑๙ นายทวี  ศรีทอง 

 ๒๐ นายธนูเดช  จันทาศรี 

 ๒๑ นายธรรมสถิตย  จันทรคีรี 

 ๒๒ นายบุญธรรม  คงดี 

 ๒๓ นายบุญสม  จีนตุม 

 ๒๔ นายบุญสิตร  เพ่ิมพูล 

 ๒๕ นายประยุทธ  หงษสามสิบเจ็ด 

 ๒๖ นายปดา  ศรีสวาง 

 ๒๗ นายปุย  พุฒตรง 

 ๒๘ นายพงษ  ชัยมา 

 ๒๙ นายพยนต  ศรีสุข 

 ๓๐ นายพรเทพ  สมวรรณ 

 ๓๑ นายพรภิรมย  ปทุมวัน 

 ๓๒ นายพินยา  ออมแอม 

 ๓๓ นายเพลิน  ทองครบุรี 

 ๓๔ นายไพโรจน  อุนแกว 

 ๓๕ นายภูริต  เรือนกอน 

 ๓๖ นายมณเฑียร  แดนเขตต 

 ๓๗ นายวันชัย  ชัยมัง 

 ๓๘ นายวิจิตร  คําสําอางค 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๙ นายวิเชียร  บุญรอด 

 ๔๐ นายวิสุทธิ์  คําปวทา 

 ๔๑ นายวิสุทธิ์  บุนเสา 

 ๔๒ สิบโท  ศุภวัฒน  วงศสุวัฒน 

 ๔๓ นายสมฤกษ  แปนดี 

 ๔๔ นายสมศักดิ์  พิมพมีลาย 

 ๔๕ นายสมศักดิ์  แยมสํารวล 

 ๔๖ นายสมาน  เบาทุมมา 

 ๔๗ นายสายใจ  คําตา 

 ๔๘ นายสุชาติ  ฉิมมณี 

 ๔๙ นายองอาจ  นะรัยรัมย 

 ๕๐ นายอนุพงษ  บุญสูนย 

 ๕๑ นายอรุณ  จันทรเนตร 

 ๕๒ นางกนกอร  แกวบุดตา 

 ๕๓ นางกัณหา  สุวรรณชาตรี 

 ๕๔ นางสาวจรีย  อยูสุขอาบ 

 ๕๕ นางจันทรา  แสงใส 

 ๕๖ นางสาวจารุณี   

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๕๗ นางสาวณัชนก  อัครวิจิตร 

 ๕๘ นางสาวณัฐพร  สังขสุวรรณ 

 ๕๙ นางสาวนาถลัดดา  สันดํา 

 ๖๐ นางบุศรา  ฉิมรักษ 

 ๖๑ นางประภัสรา  พิมพิรุด 

 ๖๒ นางผองพรรณ  ศาลาฤทธิ์ 

 ๖๓ นางสาวพิไล  ทองจัง 

 ๖๔ นางไพริน  ตาบานดู 

 ๖๕ นางมาลี  ชัยมงคล 

 ๖๖ นางสาวรัศมี  จันทรธํารงกุล 

 ๖๗ นางวิลัยวรรณ  ฤทธิ์ฤาชัย 

 ๖๘ นางศศิธร  โสภา 

 ๖๙ นางสมพิศ  จ๋ันตา 

 ๗๐ นางสายสมร  ตะนะสอน 

 ๗๑ นางสุกัญญา  มณีรัตน 

 ๗๒ นางสุกัญญา  หุนคลาย 

 ๗๓ นางสาวสุจิตรา  สิงหแกว 

 ๗๔ นางสุภาพ  ไชยวงษ 

 ๗๕ นางสาวสุมลฑา  เสือสราญ 

 ๗๖ นางอภิสรา  อาจสามารถ 

 ๗๗ นางอรนงค  หลักกลาง 

 ๗๘ นางอริสรา  อาวาส 

 ๗๙ นางอุรา  รัตนประพันธ 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายกุลภาค  วรรณเวช 

 ๒ นายจิตต  หลอแหลม 

 ๓ นายชัยณัญภัทร  อยูประเสริฐ 

 ๔ นายชาญชัย  เจตบุตร 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕ นายชาญณรงค  นเรกุล 

 ๖ นายเต็น  กอแกว 

 ๗ นายทองสุข  กสิกรณ 

 ๘ นายนิมิตร  จิตตลําจวน 

 ๙ นายนิเวช  สุดดี 

 ๑๐ นายบรรจบ  กลับสกุล 

 ๑๑ นายบุญโฮม  พูลวงษา 

 ๑๒ นายประกอบ  ชมชื่น 

 ๑๓ นายประสาท  ฐานโอภาส 

 ๑๔ นายประสาน  ศรีมุข 

 ๑๕ นายประสาร  แสงน้ํา 

 ๑๖ นายประสิทธิ์  นิตสรอย 

 ๑๗ นายพันธุวุฒิ  แสงทองคํา 

 ๑๘ นายไพศาล  จิตตลําจวน 

 ๑๙ นายฟาสาง  ตันเจริญ 

 ๒๐ นายมณเฑียร  ใจคําปน 

 ๒๑ นายมานะ  สุดดี 

 ๒๒ นายวรวิทย  เสือสูภัย 

 ๒๓ นายวันชัย  เมืองวิจิตร 

 ๒๔ นายวิน  ไทยศิลป 

 ๒๕ นายวิโรจน  เลิศสงคราม 

 ๒๖ นายศักดิ์ศิลป  นิมิตร 

 ๒๗ นายสงัด  ทัศนารักษ 

 ๒๘ นายสมศักดิ์  บุตตะโยธี 

 ๒๙ นายสุพจน  วงษนิล 

 ๓๐ นายสุพล  ไชยสุวรรณ 

 ๓๑ นายอณู  แยมถนอม 

 ๓๒ นายอภิวัฒน  บุญชูชวย 

 ๓๓ นายอุดร  กล่ินกุหลาบ 

 ๓๔ นายโอด  พลอยประเสริฐ 

 ๓๕ นางจรินทรพร  สีชัง 

 ๓๖ นางสาวรุจิรา  แกวคํา 

 ๓๗ นางศุภมัญชรี  ศศิธร  บุตรจันทร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายจงจิตร  สุภารี 

 ๒ นายนิศากร  เตียวตระกูล 

 ๓ นายบรรจง  โชติรมณ 

 ๔ นายบุญชวง  ศิริคุณ 

 ๕ นายบุญชื่น  เขื่อนเพชร 

 ๖ นายพิพัฒน  เถาตะกู 

 ๗ นายมนัส  โสตะบรรณ 

 ๘ นายมาโนท  ผดุงอรรถ 

 ๙ นายเมฆ  พรรณสวัสดิ์ 

 ๑๐ นายสุเทพ  ไพเราะ 

 ๑๑ นายสุนันท  ทองอนันต 

 ๑๒ นายเอกชัย  พลรักเขตต 

 ๑๓ นางประพิศ  ปยะกุล 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  ทองปชโชติ 

 ๒ นายชาติทวี  ชมภูศรี 

 ๓ นายธีรพงศ  เพชรพันธ 

 ๔ นายปราโมทย  เพ่ิมนาม 

 ๕ นายพิมล  คงจินดามุณี 

 ๖ นายพูนศักดิ์  ชารีอัน 

 ๗ นายไพรัช  คุมมี 

 ๘ นายไพศาล  เตชะพันธ   

 ๙ นายภาคภูมิ  ศรีคํามูล 

 ๑๐ นายศรีสมเพชร  ปนตากุล 

 ๑๑ นายสงกรานต  คําแหง 

 ๑๒ นายสัมฤทธิ์  คํามี 

 ๑๓ นายสิทธิพงษ  ทองแท 

 ๑๔ นายสุกิจ  สุสุนทร 

 ๑๕ นายหิรัณย  คงศรี 

 ๑๖ นางจิรพันธ  พัฒนกลม 

กรมวิชาการเกษตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๘๓  ราย) 

 ๑ นายกมล  บูสุวรรณ 

 ๒ นายกมล  แหสถิตย 

 ๓ นายกรรมสิทธิ์  เย็นสนิท 

 ๔ นายกรี  อิ่มอารมณ 

 ๕ นายกําพล  ล้ิมตระกูล 

 ๖ นายกิตติศักดิ์  ศรีไพร 

 ๗ นายกิม  สกุลวิจิตรชัย 

 ๘ นายกิมเซียง  เหลืองอมรศักดิ์ 

 ๙ นายเกรียงศักดิ์  ประสิทธิพงศ 

 ๑๐ นายเกษม  ขันธวงษ 

 ๑๑ นายเกษม  โพธิ์ดาด 

 ๑๒ นายไกร  ปวนกระโทก 

 ๑๓ นายขจร  เหมือนจันทร 

 ๑๔ นายขวัญชัย  วงษกรานต 

 ๑๕ นายขวัญเมือง  ชื้นขจร 

 ๑๖ นายคมสิทธิ์  คูสกุลรัตน 

 ๑๗ นายคําสุข  ยาสิทธิ์ 

 ๑๘ นายจรุง  สุภาพ 

 ๑๙ นายจักรี  ศรีจันทร 

 ๒๐ นายจังหวัด  ซุนเจริญ 

 ๒๑ นายจําเนียร  ทวมทอง 

 ๒๒ นายจํารูญ  ไชยวงคญาติ 

 ๒๓ นายจําเริญ  กลองดี 

 ๒๔ นายจุมพล  กังวล 

 ๒๕ นายฉลวย  ชาเกาะ 

 ๒๖ นายฉลาด  เพ็ชรทอง 

 ๒๗ นายเฉลิม  ยอดพายุ 

 ๒๘ นายเฉลิมชัย  วงษวานิช 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๙ นายชมรักษ  แกววันดี 

 ๓๐ นายชัชชัย  เพ็งคํา 

 ๓๑ นายชัยยุทธ  พาก่ํา 

 ๓๒ นายชายันต  กล่ันกล่ินหอม 

 ๓๓ นายชํานาญ  ศิลาพัฒน 

 ๓๔ นายชิ้น  โตมีบุญ 

 ๓๕ นายชุมพล  บุญเจริญ 

 ๓๖ นายชูเกียรติ  เสือพันธุ 

 ๓๗ นายชูชาติ  กันธิมา 

 ๓๘ นายชูชาติ  ดวงพารา 

 ๓๙ นายชูวิทย  หงษทอง 

 ๔๐ นายโชคชัย  รุงชัยยันต 

 ๔๑ นายโชติ  สุขกุล 

 ๔๒ นายโชว  ประสงคราม 

 ๔๓ นายณรงค  วงษโทน 

 ๔๔ นายดาวเรือง  ใยสุข 

 ๔๕ นายดํารงค  ภูพิพัฒน 

 ๔๖ นายดิเรก  พดดวง 

 ๔๗ นายเดโช  วิทยาวิจิตร 

 ๔๘ นายเดน  อุดมทรัพย 

 ๔๙ นายเดิน  กาวงค 

 ๕๐ นายทวิช  มาเวช 

 ๕๑ นายทวีชาติ  ลายกลาง 

 ๕๒ นายทองคูณ  เมืองรี 

 ๕๓ นายทินกร  ทองมีปน 

 ๕๔ นายธงชัย  นัสสาสาร 

 ๕๕ นายธงศักดิ์  จันทรมานิตย 

 ๕๖ นายธํารง  วิลาวรรณ 

 ๕๗ นายธีรพงษ  ชุมศรี 

 ๕๘ นายธีระ  เกตุดี 

 ๕๙ นายนคร  ผลพละ 

 ๖๐ นายนคร  อํามาตยมณี 

 ๖๑ นายนพรัตน  ศิริอนันต 

 ๖๒ นายนิคม  วงษกลัด 

 ๖๓ นายนิธิศ  ปานผา 

 ๖๔ นายนิยม  แกวเกษม 

 ๖๕ นายนิยม  เสวงษ 

 ๖๖ นายนิวัฒน  จิตตประเสริฐสุข 

 ๖๗ นายนิวัฒน  อิ่มนาง 

 ๖๘ นายบรรเทิง  ไลกสิกรรม 

 ๖๙ นายบัวลี  หวยทราย 

 ๗๐ นายบุญชวย  ตุมเจริญ 

 ๗๑ นายบุญชวย  นอยยะ 

 ๗๒ นายบุญเทิง  ปานเพ็ชร 

 ๗๓ นายบุญมา  ยอนโคกสูง 

 ๗๔ นายบุญมา  ศรีสอน 

 ๗๕ นายบุญยืน  ชุมมะโน 

 ๗๖ นายบุญเรือง  ศรีวิชัย 

 ๗๗ นายบุญเลิศ  กลีบจําปา 

 ๗๘ นายบุญเลิศ  คุมภัย 

 ๗๙ นายบุญเลิศ  จันทรควง 

 ๘๐ นายบุญเลิศ  เตาทองคํา 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๑ นายบุญเลิศ  ผมหอม 

 ๘๒ นายบุญสง  เอมกริด 

 ๘๓ นายบุญหลาย  ภาเรือง 

 ๘๔ นายประจวบ  สินสถาน 

 ๘๕ นายประดิษฐ  ภูผารส 

 ๘๖ นายประดิษฐ  อภัยนอก 

 ๘๗ นายประภัทร  ซอเสียง 

 ๘๘ นายประมวล  ไชยแขวง 

 ๘๙ นายประยงค  ณรงค 

 ๙๐ นายประยงค  บอจักพันธุ 

 ๙๑ นายประยูร  คํารอด 

 ๙๒ นายประเสริฐ  สวนเมาดี 

 ๙๓ นายประเสริฐ  แสวงดี 

 ๙๔ นายประหยัด  อิ่นแกว 

 ๙๕ นายปริวรรต  เรืองล่ัน 

 ๙๖ นายปรีดา  สวนสระแกว 

 ๙๗ นายปรีดี  รักงาม 

 ๙๘ นายปรุง  ไทยแท 

 ๙๙ นายปญญา  แกวเขียว 

 ๑๐๐ นายปว  กวดนอก 

 ๑๐๑ นายผดุง  แยมรุง 

 ๑๐๒ นายพงศักดิ์  พงศธิพันธ 

 ๑๐๓ นายพงษศักดิ์  พุทธิเบต 

 ๑๐๔ นายพิชัย  เกษมณี 

 ๑๐๕ นายพิชัย  เกิดเดช 

 ๑๐๖ นายพิชิต  ชัยดิเรก 

 ๑๐๗ นายพิทักษ  บุญพันธ 

 ๑๐๘ นายพีระพล  นวมโคกสูง 

 ๑๐๙ นายไพจิตร  อุดมดี 

 ๑๑๐ นายไพฑูรย  จันทรศักดิ์ 

 ๑๑๑ นายไพบูลย  เกิดบุญนิรันดร 

 ๑๑๒ นายไพโรจน  คลายมาลา 

 ๑๑๓ นายไพโรจน  แจมใส 

 ๑๑๔ นายไพศาล  รักษาวงศ 

 ๑๑๕ นายภารนัย  ไทรทอง 

 ๑๑๖ นายภูวดล  แกวแกมแข 

 ๑๑๗ นายมกรา  บินชัย 

 ๑๑๘ นายมงคล  โพธิใย 

 ๑๑๙ นายมนตรี  พริบไหว 

 ๑๒๐ นายมนพ  ติ่งอวม 

 ๑๒๑ นายมนัส  ติ่งอวม 

 ๑๒๒ นายมนัส  อิ่มแสวง 

 ๑๒๓ นายมาก  สารทอง 

 ๑๒๔ นายมานพ  ดอกบานเย็น 

 ๑๒๕ นายมานพ  วงศคํามา 

 ๑๒๖ นายมานิตย  เกตุเจริญ 

 ๑๒๗ นายเมศ  สังขเงิน 

 ๑๒๘ นายยงยุทธ  เจริญย่ิง 

 ๑๒๙ นายระนอง  พัฒโน 

 ๑๓๐ นายระวินทร  โปตะวัฒน 

 ๑๓๑ นายรังสรรค  โสอนุช 

 ๑๓๒ นายเรวัต  อโนรส 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๓๓ นายลัทธิ  พรหมวิภา 

 ๑๓๔ นายวรวิทย  ยะกล้ิง 

 ๑๓๕ นายวัชระ  สุวรรณโชติ 

 ๑๓๖ นายวัชรากร  แกวประจันต 

 ๑๓๗ นายวัฒนา  ศิริวิสุทธิรัตน 

 ๑๓๘ นายวันชัย  พ่ึงทวี 

 ๑๓๙ นายวิชิต  บัวแกว 

 ๑๔๐ นายวิเชียร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๔๑ นายวินัย  ทวมทอง 

 ๑๔๒ นายวินัย  สายกัน 

 ๑๔๓ นายวินัย  อุนเสียม 

 ๑๔๔ นายวินิต  ทวมทอง 

 ๑๔๕ นายวิบูลย  ใจพรม 

 ๑๔๖ นายวิสิฎฐ  เรียงชนะวัชน 

 ๑๔๗ นายศรชัย  ล้ิมสกุลบริสุทธิ์ 

 ๑๔๘ นายศรีวรรณ  ละวรรณา 

 ๑๔๙ นายศักดา  อักษรอินทร 

 ๑๕๐ นายศักดิ์  อ่ําสุน 

 ๑๕๑ นายศุภชัย  อินทรโชติ 

 ๑๕๒ นายสนิท  ชัยวงค 

 ๑๕๓ นายสนิท  สมเหมาะ 

 ๑๕๔ นายสนิท  อินทรสุวรรณ 

 ๑๕๕ นายสมเกียรติ์  ภักดี 

 ๑๕๖ นายสมคิด  ประเสริฐ 

 ๑๕๗ นายสมจริง  ศรแกว 

 ๑๕๘ นายสมจิตร  บุญธรรม 

 ๑๕๙ นายสมชาย  ไทยแท 

 ๑๖๐ นายสมชาย  เนียมแตง 

 ๑๖๑ นายสมชาย  เพ็งสุข 

 ๑๖๒ นายสมชาย  อาธิเวช 

 ๑๖๓ นายสมนึก  บัวบุศย 

 ๑๖๔ นายสมนึก  เพชรทอง 

 ๑๖๕ นายสมนึก  อุบลประเสริฐ 

 ๑๖๖ นายสมบัติ  กล่ินศรีสุข 

 ๑๖๗ นายสมบัติ  อินทรชมชื่น 

 ๑๖๘ นายสมปอง  เสือสัมฤทธิ์ 

 ๑๖๙ นายสมพร  ชูเลขา 

 ๑๗๐ นายสมพล  แสงสุวรรณ 

 ๑๗๑ นายสมโภช  โพธิ์ดาษ 

 ๑๗๒ นายสมโภชน  แมนศร 

 ๑๗๓ นายสมศักดิ์  จวนเกาะ 

 ๑๗๔ นายสมศักดิ์  เชิงหอม 

 ๑๗๕ นายสมศักดิ์  เศวตชัย 

 ๑๗๖ นายสมาน  ชัยวงษ 

 ๑๗๗ นายสมาน  สุริยศ 

 ๑๗๘ นายสราง  ชุมหมื่นไวย 

 ๑๗๙ นายสละ  มะกานตรง 

 ๑๘๐ นายสหะ  ศรีจริยา 

 ๑๘๑ นายสองเมือง  ธรรมใจ 

 ๑๘๒ นายสะอาด  ศรีบัวบาน 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๘๓ นายสังเกต  ทองเลม็ด 

 ๑๘๔ นายสังวล  พรมนา 

 ๑๘๕ นายสัจจา  แพงยัง 

 ๑๘๖ นายสันติวุฒิ  บุษปะเวศ 

 ๑๘๗ นายสัมฤทธิ์  เมทะนี 

 ๑๘๘ นายสากล  นุนลอย 

 ๑๘๙ นายสานิตย  อํายะธรรม 

 ๑๙๐ นายสามารถ  เสือปาน 

 ๑๙๑ นายสําเนาว  ธูปศิริ 

 ๑๙๒ นายสํารวม  เทพทอง 

 ๑๙๓ นายสําเริง  มาสัมฤทธิ์ 

 ๑๙๔ นายสําเริง  สถิตย 

 ๑๙๕ นายสิทธิโชค  ประเสริฐ 

 ๑๙๖ นายสีชาติ  จันทรวิวัฒน 

 ๑๙๗ นายสีแพร  ใจปทุม 

 ๑๙๘ นายสุข  สุวรรณรัตน 

 ๑๙๙ นายสุขสันต  สุวรรณปรีชา 

 ๒๐๐ นายสุชาติ  กันธิมา 

 ๒๐๑ นายสุชาติ  เครือคง 

 ๒๐๒ นายสุชาติ  ไชยพันธ 

 ๒๐๓ นายสุชาติ  นุยจํานัล 

 ๒๐๔ นายสุชาติ  เพ็งแพ 

 ๒๐๕ นายสุชาติ  แยมนาศักดิ์ 

 ๒๐๖ นายสุชาติ  วงศหลมแกว 

 ๒๐๗ นายสุชิน  พรมมา 

 ๒๐๘ นายสุทน  ชินวงค 

 ๒๐๙ นายสุทัศน  ไชยพรหมมา 

 ๒๑๐ นายสุทัศน  สมณชางเผือก 

 ๒๑๑ นายสุเทพ  แกวดี 

 ๒๑๒ นายสุเทพ  จิตพิทักษ 

 ๒๑๓ นายสุเทพ  ชนะสัตรู 

 ๒๑๔ นายสุนทร  ขามฤทธิ์ 

 ๒๑๕ นายสุนทร  ทองเรือง 

 ๒๑๖ นายสุนทร  บุญคง 

 ๒๑๗ นายสุนทร  ปนใจ 

 ๒๑๘ นายสุเมธ  แยมโคกสูง 

 ๒๑๙ นายสุรชัย  แซไล 

 ๒๒๐ นายสุรชาติ  กล่ันน้ําเค็ม 

 ๒๒๑ นายสุรินทร  เครือแกว 

 ๒๒๒ นายสุวิทย  เล่ือนศิริ 

 ๒๒๓ นายสุวิทย  เอมอารี 

 ๒๒๔ นายเสถียร  พุมสุวรรณ 

 ๒๒๕ นายเสนห  บุญมี 

 ๒๒๖ นายเสรี  ทิพยเนตร 

 ๒๒๗ นายหนูไพ  ภูนางาม 

 ๒๒๘ นายอดิศักดิ์  คลายมาลา 

 ๒๒๙ นายอบ  สุขกุล 

 ๒๓๐ นายอภิชาติ  พิกุลผล 

 ๒๓๑ นายอันซอหรี  มะแอเคียน 

 ๒๓๒ นายอัมพร  เพ็ชรลมุล 

 ๒๓๓ นายอาจหาญ  วิมลจันทร 

 ๒๓๔ นายอารุณ  หมานสกุล 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๓๕ นายอํานวย  จําปาทอง 

 ๒๓๖ นายอํานวย  เลิศผล 

 ๒๓๗ นายอํานาจ  กองเกตุ 

 ๒๓๘ นายอํานาจ  ธูปศิริ 

 ๒๓๙ นายอิศรา  ณ  สงขลา 

 ๒๔๐ นายอุเชนทร  เสนาพันธ 

 ๒๔๑ นายอุดม  แกวมุงคุณ 

 ๒๔๒ นายอุดม  โชติพนัง 

 ๒๔๓ นายอุดม  สุพภูมิ 

 ๒๔๔ นายอุดร  กุลทอง 

 ๒๔๕ นางกัตติกา  เจียรนัยกุล 

 ๒๔๖ นางกาญจนา  สินเกิดสุข 

 ๒๔๗ นางโชติมา  ออนเรือง 

 ๒๔๘ นางสาวดารณี  ศรีโชค 

 ๒๔๙ นางทิพวรรณ  กระตายทอง 

 ๒๕๐ นางสาวธนรักษ  พรรณวิเชียร 

 ๒๕๑ นางสาวธนารัตน  หุณทนเสวี 

 ๒๕๒ นางบังอร  แสงโชติ 

 ๒๕๓ นางบุญเรือน  ศรีประเสริฐ 

 ๒๕๔ นางบูรณี  นิลแสงงาม 

 ๒๕๕ นางเบญจรัศมิ์  คลายมุข 

 ๒๕๖ นางเบญจวรรณ  เอมอารี 

 ๒๕๗ นางประคอง  เกษทอง 

 ๒๕๘ นางประไพพิศ  โมกขพันธุ 

 ๒๕๙ นางปราณีต  สุขมั่นคง 

 ๒๖๐ นางสาวพรทิพย  นามคํา 

 ๒๖๑ นางสาวพรสุภา  ปาละกะวงษ 

 ๒๖๒ นางพิศเพลิน  รัตนมณี 

 ๒๖๓ นางพิสมัย  วงศชวลิต 

 ๒๖๔ นางเพ็ญศรี  งามถอย 

 ๒๖๕ นางไพลิน  ศิริเลข 

 ๒๖๖ นางภรภัทร  นันทวิโรฒ 

 ๒๖๗ นางมณฑา  สวนสระแกว 

 ๒๖๘ นางมาลี  โกสะโยดม 

 ๒๖๙ นางรุงเรือง  ขันแกว 

 ๒๗๐ นางสาวเรณู  น้ําทิพย 

 ๒๗๑ นางวนิดา  ฮูสกุล 

 ๒๗๒ นางวีกมล  ฟูเฟอง 

 ๒๗๓ นางศรีไว  เสียงหวาน 

 ๒๗๔ นางศิรินันท  ธรรมาภิรมย 

 ๒๗๕ นางสมบูรณ  สาสุธรรม 

 ๒๗๖ นางสมรัตน  ขวัญทอง 

 ๒๗๗ นางสําราญ  ผดุงธรรม 

 ๒๗๘ นางสําลี  จันทรทองใบ 

 ๒๗๙ นางสาวสุภาพรรณ  นวมโคกสูง 

 ๒๘๐ นางสาวสุรียทิพย  พิพัฒนสุข 

 ๒๘๑ นางสาวอรุณี  ภูภูษิต 

 ๒๘๒ นางสาวอุษา  เผาเพ็ง 

 ๒๘๓ นางอุสาห  กังวล 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๙  ราย) 

 ๑ นายกล่ิน  จินดารักษ 

 ๒ นายกลุม  มาสิงบุญ 

 ๓ นายจรูญ  ยางไชย 

 ๔ นายจิรศักดิ์  ชมจันทร 

 ๕ นายฉลาด  เกตุจรัล 

 ๖ นายเฉลิม  กันธะวงค 

 ๗ นายเฉลิม  ประทุมวัน 

 ๘ นายทรง  ฉลาดลน 

 ๙ นายธานี  ทิมเมือง 

 ๑๐ นายนเรนทร  กลาณรงค 

 ๑๑ นายบํารุง  อินทโชติ 

 ๑๒ นายบุญรักษ  บุญแกว 

 ๑๓ นายประเทียน  เผาศิริ 

 ๑๔ นายประเวช  สายเชื้อ 

 ๑๕ นายปรีชา  นวลนุกูล 

 ๑๖ นายผดุง  เจาสุวรรณ 

 ๑๗ นายพยน  ทรัพยพล 

 ๑๘ นายพัฒน  โปธา 

 ๑๙ นายมนูญ  แกวคงธรรม 

 ๒๐ นายยรรยง  อํานวยโชติสกุล 

 ๒๑ นายวรรณชัย  ผิวนิวัฒน 

 ๒๒ นายวิกรต  สุทธานุกูล 

 ๒๓ นายวิชาญ  ผดุงทรัพย 

 ๒๔ นายวินัย  หลอนคร 

 ๒๕ นายวิรัช  ศรีคําทา 

 ๒๖ นายวิราช  ศรีจ่ัน 

 ๒๗ นายวิโรจน  ไตถาม 

 ๒๘ นายวีระวัฒน  เรียบเจริญ 

 ๒๙ นายศรีจันทร  ฉวีภักดิ์ 

 ๓๐ นายศุภกิจ  แสงสิทธิ์ 

 ๓๑ นายสมเกียรติ  รุงเรือง 

 ๓๒ นายสมชาย  เดชรอด 

 ๓๓ นายสมบัติ  ศรีประทุม 

 ๓๔ นายสมพร  ไชยจักร 

 ๓๕ นายสมยศ  จงสมจิตต 

 ๓๖ นายสมศักดิ์  มากมุข 

 ๓๗ นายสามารถ  จงจันทรทา 

 ๓๘ นายสุเทพ  กาวิลตา 

 ๓๙ นายสุพจน  แกวดวง 

 ๔๐ นายสุพล  คําตัน 

 ๔๑ นายสุภัตร  พรหมสังคหะ 

 ๔๒ นายสุมิตร  นวลจรัส 

 ๔๓ นายสุรศักดิ์  วงศพรหม 

 ๔๔ นายอนิวรรตน  ศรีเสาร 

 ๔๕ นายอภัย  ดําจันทร 

 ๔๖ นายอานนท  พาณิชยพันธุ 

 ๔๗ นางสาวจันทนี  เขียวลี 

 ๔๘ นางจีรภัทร  สิงหโห 

 ๔๙ นางณัฐพร  สัทธยาสัย 

 ๕๐ นางสาวนงลักษณ  จินดาพันธไพโรจน 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๑ นางนอม  จวนเกาะ 

 ๕๒ นางนิภาพร  คําเมือง 

 ๕๓ นางปญจมาศ  แดนขนบ 

 ๕๔ นางมยุรี  เนียมทอง 

 ๕๕ นางมาลินี  บุญแกว 

 ๕๖ นางสาวสมนา  เตาชัยภูมิ 

 ๕๗ นางสุเนตร  ปล่ังกลาง 

 ๕๘ นางอัมพร  แสงศรี 

 ๕๙ นางสาวอุษณีย  โกอินตะ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๐  ราย) 

 ๑ นายกิตติพล  พฤฒาพันธุชัย 

 ๒ นายกิตติภณ  เหมือนตาล 

 ๓ นายจรัญ  พวงพี 

 ๔ นายจักรกฤษ  เมืองคุม 

 ๕ นายจํารัส  ผองใส 

 ๖ นายณรงคชัย  จันทรอิน 

 ๗ นายดิเรก  แดงล้ิม 

 ๘ นายถวัลย  จําปาสิม 

 ๙ นายทวี  วงคถาวร 

 ๑๐ นายธนะวัฒ  เกตุมอญ 

 ๑๑ นายธนุพล  บั้นบูรณ 

 ๑๒ นายธวัชชัย  เสียดขุนทด 

 ๑๓ นายนคร  บัวคํา 

 ๑๔ นายนอย  สาพิมราช 

 ๑๕ นายนิคม  ปาคํา 

 ๑๖ นายนิพันธ  สอนซาย 

 ๑๗ นายนิโรจน  แกวมุงคุณ 

 ๑๘ นายนิวัติ  บํารุงกิจ 

 ๑๙ นายบุญเทิง  มิ่งขวัญ 

 ๒๐ นายบุญยง  วงษปา 

 ๒๑ นายประยงค  พุมสุวรรณ 

 ๒๒ นายประวิทย  เทียบชู 

 ๒๓ นายประเสริฐ  มีมุงธรรม 

 ๒๔ นายปราโมทย  ภักดีมี 

 ๒๕ นายปรีชากร  เสนเผือก 

 ๒๖ นายปยะ  เวณุจันทร 

 ๒๗ นายพจรจิตร  นวลผิว 

 ๒๘ นายพยงค  แกวหนองปง 

 ๒๙ นายพรทิพ  ลุผักชี 

 ๓๐ นายพินิจ  เทพวงศ 

 ๓๑ นายไพโรจน  อิ่นแกว 

 ๓๒ นายมีชัย  ธรรมขันธ 

 ๓๓ นายยอดชาย  ภูวงศ 

 ๓๔ นายรณชาติ  ประทวน 

 ๓๕ นายวิเชียร  ขําหรุน 

 ๓๖ นายสด  คําสังมะดัน 

 ๓๗ นายสถิตย  มณีสาร 

 ๓๘ นายสมเกียรติ  เวชประสิทธิ์ 

 ๓๙ นายสมคิด  นัยวงศ 

 ๔๐ นายสมเจตน  สุยานะ 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๒) 
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 ๔๑ นายสมบุญ  ประมอญ 

 ๔๒ นายสมโพธิ์  จุลคต 

 ๔๓ นายสมศักดิ์  จันทรงาม 

 ๔๔ นายสมศักดิ์  จันทวีป 

 ๔๕ นายสมศักดิ์  ไวมาลา 

 ๔๖ นายสมหมาย  เสนภูงา 

 ๔๗ นายสวิง  อาจคงหาญ 

 ๔๘ นายสัญชัย  ศรีนวล 

 ๔๙ นายสัมฤทธิ์  ดูเมฆ 

 ๕๐ นายสํารวม  ภูลายดอก 

 ๕๑ นายสํารวย  จาเมือง 

 ๕๒ นายสุทิน  ทองคํา 

 ๕๓ นายสุธี  สุภัทรชัยวงศ 

 ๕๔ นายสุนทร  สาดโพลง 

 ๕๕ นายสุพจน  โมราสุข 

 ๕๖ นายสุพจน  สุตานันต 

 ๕๗ นายสุริยัน  เทียมพิทักษ 

 ๕๘ นายโสภณ  ตระกูลเจริญพงศ 

 ๕๙ นายอุทัย  บุญจันทร 

 ๖๐ นางกฤตพร  เฟองพานิชเจริญ 

 ๖๑ นางเกลียวทอง  สุขสถาน 

 ๖๒ นางจําป  ขาตน 

 ๖๓ นางจิรสุดา  ขามฤทธิ์ 

 ๖๔ นางจุฑามาศ  วานิชชา 

 ๖๕ นางนงลักษณ  อาจองค 

 ๖๖ นางนริศา  รอดแปน 

 ๖๗ นางนรีรัศม  บุญคง 

 ๖๘ นางบุญเตือน  สุขกุล 

 ๖๙ นางประคอง  พจนรวีวัฒน 

 ๗๐ นางสาวประภาภรณ  เมืองรี 

 ๗๑ นางสาวปดทุมมา  พรมรัตน 

 ๗๒ นางสาวผองใส  นาเย่ียม 

 ๗๓ นางพรนภัส  คลองชาง 

 ๗๔ นางพรรณเพ็ญ  แกวปา 

 ๗๕ นางพัชนี  เจริญนิยม 

 ๗๖ นางสาวไพศรี  เจียมจิตต 

 ๗๗ นางมณีรัตน  สุดโต 

 ๗๘ นางสาวมนนภา  ปานนิล 

 ๗๙ นางมาลี  คําพล 

 ๘๐ นางสาวยุพิน  อาทิตย 

 ๘๑ นางเรี่ยม  กันแกว 

 ๘๒ นางละมัย  สุขละเอียด 

 ๘๓ นางวรรณี  เพ็ชรย่ิง 

 ๘๔ นางสาววลัยรัตน  แสงทอง 

 ๘๕ นางวันเพ็ญ  ทับทิม 

 ๘๖ นางศิริวรรณ  ศรีมงคล 

 ๘๗ นางสงศรี  หงษเหิมยุทธ 

 ๘๘ นางสาวสมจิตต  เพ่ิมน้ําแกว 

 ๘๙ นางสมร  เชื้ออูทรัพย 

 ๙๐ นางสมศรี  บุญโต 

 ๙๑ นางสมศรี  เรืองเดชา 

 ๙๒ นางสาย  เขมะคราม 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๓ นางสุคนธ  ชื่นชม 

 ๙๔ นางสุพัฒตรา  ไพศาล 

 ๙๕ นางสุรัตน  โพธิมา 

 ๙๖ นางสาวสุวณี  ตันเฮง 

 ๙๗ นางสาวเสาวลักษณ  ไทรประสพสุข 

 ๙๘ นางสาวอภิญญา  ทับไทย 

 ๙๙ นางอัญชลี  ทองงิ้ว 

 ๑๐๐ นางอัญชลี  ศิริวิสุทธิรัตน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายภูวดล  เตโช 

 ๒ นายสมชาย  ทองมาก 

 ๓ นางนิยง  ทิพยเนตร 

 ๔ นางบัวศิลป  ธรรมมิยะ 

 ๕ นางพรทิพย  เดชอุดม 

 ๖ นางรุงฤดี  สมนาค 

 ๗ นางวารุณี  จันทรลอย 

กรมสงเสริมการเกษตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายขุนไกร  เปรมทอง 

 ๒ นายณรงค  เสนะวีระกุล 

 ๓ นายนิยม  พุทรา 

 ๔ นายมนตรี  ฉมังวิภา 

 ๕ นายสมชาย  ลวงพน   

 ๖ นายสมโภชน  นาคแกว 

 ๗ นายสุขสวัสดิ์  อนันตสวัสดิ์ 

 ๘ นางเตือนจิต  บุญกุศล 

 ๙ นางปราณเพชร  อยูเย็น 

 ๑๐ นางสําเริง  ภูผา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายกําจัด  วงศดะนัย 

 ๒ นายณรงค  มัจฉา 

 ๓ นายมานิต  กํามันตะคุณ   

 ๔ นายเรืองยุทธ  แกวบอ   

 ๕ นายเลิศ  พันธะ   

 ๖ นายวชิรศิริ  ทวีเดช 

 ๗ นายวรชัย  เรืองฉาง 

 ๘ นายศิวัช  ภูตะมี 

 ๙ นายสายทอง  ทุมวัน 

 ๑๐ นายสุรวุฒิ  รัศมีพันธ 

 ๑๑ นายอนุทัย  นุตตะละ 

 ๑๒ นายอรรถพงศ  ศรีคง 

 ๑๓ นายอํานวย  รอดอารี 

 ๑๔ นางมนตตา  วงษทอง 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายเจริญ  รักราวี 

 ๒ นายชัชชัย  คงกะพันธ 

 ๓ นายนพดล  พลเตี้ยม 

 ๔ นายประกอบ  ทองเปยม 

 ๕ นายพยัพ  สินสวาท 

 ๖ นางสาวณิชกานต  ชมภู 

กรมสงเสริมสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายกิตติพงษ  พรมมา 

 ๒ นายโกวิท  ปลีจ่ัน   

 ๓ นายจิรศักดิ์  ประดิษฐ 

 ๔ นายจิระศักดิ์  สาระกูล 

 ๕ นายชัยนันท  เรืองศิริ 

 ๖ นายชํานาญ  ผลงามผลิ 

 ๗ นายตวนซานูซี  ปาเตะ 

 ๘ นายติ๋ม  จีนมะโน 

 ๙ นายธงชัย  เพิกอาภรณ 

 ๑๐ นายบรรพต  เพียโคตร 

 ๑๑ นายเปยก  วงษตา 

 ๑๒ นายพชร  ธรา 

 ๑๓ นายมนู  แสวงนิล 

 ๑๔ นายวิทยา  สกุลวิริยะ 

 ๑๕ นายวิโรจน  ล่ิมทอง 

 ๑๖ นายสมใจ  นรักษมาก 

 ๑๗ นายสมชาติ  ตั้งสูงเนิน 

 ๑๘ นายสมชาย  ศัลยวิเศษ 

 ๑๙ นายสมศักดิ์  ธรรมศร 

 ๒๐ นายสมศักดิ์  แสงคํา 

 ๒๑ นายสามิตร  เหมือนแตง 

 ๒๒ นายสืบศักดิ์  ณ  นคร 

 ๒๓ นายสุพจน  เตชะชนะชัย 

 ๒๔ นายอนุภาพ  พงษแกว 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๒  ราย) 

 ๑ นายกมล  จําเนียรทรง 

 ๒ นายชยพร  ตายจันทร 

 ๓ นายชัยรัตน  แตงหอม 

 ๔ นายชัยวัฒน  อภิวันทิยะ 

 ๕ นายณรงศักดิ์  น้ําใจมั่น 

 ๖ นายถนอม  จักรนอย 

 ๗ นายทิวากร  ไชยสันต 

 ๘ นายธัมรงค  เพชรสัมฤทธิ์ 

 ๙ นายธีระทัศน  ควรวินิจ 

 ๑๐ นายนิธิภัทร  สอนทุง 

 ๑๑ นายบรรจง  มณีภาค 

 ๑๒ นายประเทือง  พันธุรี 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๓ นายปญญา  เอี่ยมปอก 

 ๑๔ นายปยพงษ  พวงมาลัย 

 ๑๕ นายไพรัต  อิ่มเอม 

 ๑๖ นายมาโนช  จันทรสอง 

 ๑๗ นายยุทธ  แกวกําเนิด 

 ๑๘ นายสงวน  พันธเพ็ง 

 ๑๙ นายสมเกียรติ  รอดเนตร 

 ๒๐ นายสมนึก  ดวงจินดา 

 ๒๑ นายสัมพันธ  กลัดพันธ 

 ๒๒ นายสาธร  มาลัยรัตน 

 ๒๓ นายสุธรรม  มังคลากุล 

 ๒๔ นายสุภากร  ทองชื่น 

 ๒๕ นายสุรชัย  บูรณเสน 

 ๒๖ นางแฉลม  อาจดวงดี 

 ๒๗ นางทวี  จันทรเจริญ 

 ๒๘ นางสาวธารทิพย  แจมแจง 

 ๒๙ นางมนัสชยา  สุปนณี 

 ๓๐ นางสาวเยาวภา  ปนมณีย 

 ๓๑ นางวีณา  นครพัฒน 

 ๓๒ นางอติกานต  คงมั่น 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๙  ราย) 

 ๑ นายจรัญ  แสนสุข 

 ๒ นายจิณณ  ผาละนัด 

 ๓ นายชญตว  โคตรชนะ 

 ๔ นายชาตรี  ปแกว 

 ๕ นายดํารงค  เข็มเพ็ชร 

 ๖ นายดํารงค  วงษสุวรรณ 

 ๗ นายดิเรก  พุฒตรง 

 ๘ นายธนาธิป  คงจินดา 

 ๙ นายธวัชชัย  ทองดีนอก 

 ๑๐ นายนิรันดร  โพธิ์ศรี 

 ๑๑ นายบุญปลูก  อุฤทธิ์ 

 ๑๒ นายบุญลวน  ถาพรม 

 ๑๓ นายประคิ่น  โททอง   

 ๑๔ นายประทวน  ศรีทอง 

 ๑๕ นายประสงค  จันทรสกุล 

 ๑๖ นายประสิทธิ์  ศรีวิลัย 

 ๑๗ นายประหยัด  ทองอยู 

 ๑๘ นายปรีดา  นวมสําลี 

 ๑๙ นายผจญ  พันโน 

 ๒๐ นายพลูสิทธิ์  ทิพยศรี 

 ๒๑ นายมานพ  เดชเรือง 

 ๒๒ นายมานพ  สุขวงษ 

 ๒๓ นายโรเดอเวคมาเซปปา  เฮอรมเซน 

 ๒๔ นายสมจิตร  พันธุวงษ 

 ๒๕ นายสวัสดิ์  ทองเงิน 

 ๒๖ นายสามารถ  สุธรรม 

 ๒๗ นายสายชล  ชุมจีน 

 ๒๘ นายสุภชัย  ไกรษร 

 ๒๙ นายอภิชาติ  ระดาพันธ 

 ๓๐ นายอุดม  มิ่งขวัญ 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๑ นายอุทัย  พลูเกตุ 

 ๓๒ นางกัณฑิมา  โสมศรี 

 ๓๓ นางกัลยกร  บุญสวาท 

 ๓๔ นางการะเกตุ  จําปาเงิน 

 ๓๕ นางสาวขนิษฐา  พันธสวัสดิ์ 

 ๓๖ นางจิรา  ขวัญเรือน 

 ๓๗ นางเจษฎางควรรณ  ขวัญรุงโรจน 

 ๓๘ นางทิพยวรรณ  เจตนนอก 

 ๓๙ นางสาวนันทนี  ศรีสังขจันทร 

 ๔๐ นางสาวประยงค  ศรีบุญเรือง 

 ๔๑ นางพัชราพรรณ  โพธิ์ศรี 

 ๔๒ นางสาวมณีรัตน  รุงเรือง 

 ๔๓ นางมาลี  ศรีชัยตัน 

 ๔๔ นางรวิษฎา  เครืออนันต 

 ๔๕ นางวรรณภา  ธรรมศร 

 ๔๖ นางวันดี  พะลายะสุต 

 ๔๗ นางศรีชา  เพชรศรี 

 ๔๘ นางสีนวน  สุริเทศ 

 ๔๙ นางสุชาดา  บํารุงวงศ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายทวีศักดิ์  มลิดล  ๒ นางยุภาภรณ  สะเดา 

สํานักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายกมล  เสียงประเสริฐ 

 ๒ นายเจนวิทย  ทองทับ 

 ๓ นายวงกต  จอกถึง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายธนบัตร  อารีสวัสดิ์ 

 ๒ นายพงษศักดิ์  สุจิระพงษ 

 ๓ นายไพยนต  ชนะวงศ 

 ๔ นายวสันต  นามเสือ 

 ๕ นายสมศักดิ์  รื่นภาคธรรม 

 ๖ นายสุทัน  เมืองชา 

 ๗ นายเสนห  ทรัพยชิต 

 ๘ นายแหวน  มุงกลาง 

 ๙ นางกอบกุลสิริ  สุภากร 

 ๑๐ นางเฉลิมศรี  หวังคลองกลาง 

 ๑๑ นางชฎาพร  ขยันการนาวี 

 ๑๒ นางทรงสมร  ดวงวิบูลย 

 ๑๓ นางรัฐฏิยา  เงินหมื่น 

 ๑๔ นางสาวศรีสุพล  โฮมวงศ 

 ๑๕ นางเสาวภา  บุญประดับ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายชรินทร  ตาไฝ 

 ๒ นายณรงคฤทธิ์  ไชยราช 

 ๓ นายบุญชู  นิธิกุล 

 ๔ นายบุญสุข  ปราบมนตรี 

 ๕ นายประชวน  ออนทา 

 ๖ นายมาณพ  แสงแกวสุข 

 ๗ นายวรรณจง  วิเศษมงคลชัย 

 ๘ นายวัชระ  จุลอักษร 

 ๙ นายสมเดช  ฆองบานโขง 

 ๑๐ นายอํานาจ  ทรงประดิษฐ 

 ๑๑ นายอิทธิพล  ธิพึง 

 ๑๒ นางสาวศิริขวัญ  พรรษวุฒิ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวปานทิพย  การสุข 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายถวิล  สีคราม  ๒ นายประเสริฐ  แหวนวง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายถานันดร  แสงเดือน 

 ๒ นายประดิษ  เสนาธรรม 

 ๓ นายวินัย  ขวัญมงคล 

 ๔ นายสมชาย  ปอมฤทธิ์ 

 ๕ นายสมพงษ  ตั้งชัยชนะสถิต 

 ๖ นายอมรเวช  เจตวุฒิประภา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายธวัชชัย  เสริฐสูงเนิน 

 ๒ นายบุญเชิด  ขําชู 

 ๓ นายประยงค  จันทรเปลง 

 ๔ นายพชรพงษ  ชูเอียด 

 ๕ นายไพบูลย  สุติญญามณี 

 ๖ นายวิมล  แสงดาว 

 ๗ นายสมชาย  ครุฑสําอางค 

 ๘ นายสมศักดิ์  กองแกว 

 ๙ นายสันติ  มิเกล้ียง 

 ๑๐ นายสําราญ  แซงุย 

 ๑๑ นางสาวธัญธร  กระจาดทอง 

 ๑๒ นางนิภา  จันทรประเสริฐ 

 ๑๓ นางสาวพรรณภา  สุทธิสอาด 

 ๑๔ นางรศรา  ศรีแจง 

 ๑๕ นางสาวศุทธนุช  บุงทอง 

 ๑๖ นางสาวสุณีย  บูรณศิริ 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายนฤชิต  สินชาติ  ๒ นางดวงพร  ปานภาษี 

กรมการขาว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายชิต  สงชวย 

 ๒ นายบุญเชิด  แกวศรี 

 ๓ นายวิระ  จากทัพเนตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายสําราญ  รัตนสิงห 

 ๒ นายสุศักดิ์  ไชยสิทธิ์ 

 ๓ นางโสภา  ทองพยงค 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๓  ราย) 

 ๑ นายครรชิต  อาจทิมะ 

 ๒ นายชาญชัย  รัตนสุภา 

 ๓ นายไชยวัฒน  หาญสุริย 

 ๔ นายทวี  ศรีบุญเรือง 

 ๕ นายนิพนธ  ทองสุทธิ 

 ๖ นายประจักษ  พินิจการ 

 ๗ นายปรีชา  พัฒนไทยานนท 

 ๘ นายมนตรี  แกวนิมิตร 

 ๙ นายรุง  อินทรวงศ 

 ๑๐ นายลําพา  จันตะเภา 

 ๑๑ นายวรนุช  สุขเกษม 

 ๑๒ นายสมศักดิ์  จันทรเจริญ 

 ๑๓ นายสาคร  จันทนา 

 ๑๔ นายสําราญ  เดชนวล 

 ๑๕ นายสุพจน  สุวรรณเกษม 

 ๑๖ นายสุภาพ  บุญตัน 

 ๑๗ นายสุฤชา  คลายเชียงราก 

 ๑๘ นายสุวรรณ  แสวงหา 

 ๑๙ นายสุวิทย  อาจหาญ 

 ๒๐ นายอาคม  ประพลพัฒนกุล 

 ๒๑ นายอุทร  หินเหล็ก 

 ๒๒ นางกมลทิพย  โพธิ์สุวรรณ 

 ๒๓ นางกัญญวรา  ทองเจริญ 

 ๒๔ นางสาวโกศล  ตะการไทย 

 ๒๕ นางจิราพรรณ  ชางนอย 

 ๒๖ นางฉนัดฎา  ทองแจม 

 ๒๗ นางสาวชณัชฐา  โตนิ่ม 

 ๒๘ นางธนพร  เจ่ิงฤทธิ์ 

 ๒๙ นางธัญญลักษณ  ปรัชญาเมธีธรรม 

 ๓๐ นางนิ่มอนงค  แกวอิศวร 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๑ นางบุปผา  เฉิดโฉม 

 ๓๒ นางบุปผา  อินพรหม 

 ๓๓ นางประนอม  ศิริขันธ 

 ๓๔ นางปราณี  ทนงาม 

 ๓๕ นางสาวปรียา  สาแกว 

 ๓๖ นางปวีณา  ขําแจง 

 ๓๗ นางพจนา  ออนคง 

 ๓๘ นางพัชนีวรรณ  ภาโนชิต 

 ๓๙ นางยุพาวรรณ  ทองอินที 

 ๔๐ นางสาวยุวรีย  ทรัพยกอง 

 ๔๑ นางรําไพ  กิ่งแกว 

 ๔๒ นางเรือง  อุนเจริญ 

 ๔๓ นางลัดดาวัลย  สุมาลี 

 ๔๔ นางสาววชิราภรณ  สุขสวรรค 

 ๔๕ นางวลัย  นวลสม 

 ๔๖ นางวาสนา  เปรมศรี 

 ๔๗ นางวิชชุดา  จําปาทอง 

 ๔๘ นางวิลาวัลย  รามัญอุดม 

 ๔๙ นางศรีลา  ชุมภูวัน 

 ๕๐ นางศศินา  วิศาล 

 ๕๑ นางศิริวรรณ  มูลใจ 

 ๕๒ นางศุภร  สุตานันต 

 ๕๓ นางสุดาพร  ถาโท 

 ๕๔ นางสุดารัตน  ฟกแฟง 

 ๕๕ นางสุธิดา  ปญญาใจ 

 ๕๖ นางสุพัฒน  กัณฑะเจตน 

 ๕๗ นางสาวสุภาภรณ  อินทรโต 

 ๕๘ นางสุรภา  กรองสอาด 

 ๕๙ นางหวานใจ  เจริญเนตร 

 ๖๐ นางอนงค  ศรีเมือง 

 ๖๑ นางอมรศรี  สิทธิพรหม 

 ๖๒ นางอาภัสสร  เพียรอุตสาห 

 ๖๓ นางอํานวย  รอดเกษม 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายบุญจันทร  ลือสิงห 

 ๒ นางประกายดาว  หมอเกง 

 ๓ นางสาววราภรณ  สิงหคอ 

กรมหมอนไหม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายเจต  จันทรทอง 

 ๒ นายสมชาย  แกวหนุนทอง 

 ๓ นายสมหมาย  โคตรมนตรี 

 ๔ นายสมพร  มณีหมุด 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายธนิต  กองพอด 

 ๒ นายประทักษ  วัฒนานุสิทธิ์ 

 ๓ นายเสมอ  โสชัยยันต 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายนิโรจน  ตาจักร 

 ๒ นายผดุงศักดิ์  ผลจินดา 

 ๓ นายไพโรจน  วงศจันทร 

 ๔ นายศรีอภัย  ใยวังหนา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายดิเรก  ชวยค้ําช ู

กระทรวงคมนาคม 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายทรงภณ  ลัดดาวัลย 

กรมเจาทา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นายกลาณรงค  รุจิรวรรณคีร ี

 ๒ นายกิติพัฒน  รอดประดิษฐ 

 ๓ นายคํารณ  ลนขาว 

 ๔ นายจรูญศักดิ์  มะปาโท 

 ๕ นายเจริญ  กุลกําพล 

 ๖ นายชัชวาลย  สุขสบาย 

 ๗ นายณัฐพล  จันตา 

 ๘ จาเอก  ทนงศักดิ์  กล่ันหอม 

 ๙ นายนิพนธ  แสงทอง 

 ๑๐ นายบรรพต  อินพลับ 

 ๑๑ นายพงศธร  มีจ่ันเพชร 

 ๑๒ นายพันธเลิศ  นิรมิตรถวิล 

 ๑๓ นายพิภพ  พ่ึงภพ 

 ๑๔ นายไพศาล  ผองผิว 

 ๑๕ นายมนตรี  พูลแสง 

 ๑๖ นายมานัด  เขมนงาน 

 ๑๗ นายยุทธนา  ชูวัลย 

 ๑๘ นายละเอียด  พุมหวง 

 ๑๙ นายวิจิตร  ฤทธิเดช 

 ๒๐ นายวีระพล  เนียมสกุล 

 ๒๑ นายวุฒิ  ปรางย้ิม 

 ๒๒ นางสมาน  บอมวง 

 ๒๓ นายสุภาพ  แสงชัย 


