
 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๔๕ นางสาวสายชล  จันมาก 

 ๔๖ นางสิริฉัตร  เชาวนวุฒิกุล 

 ๔๗ นางสาวสุกานดา  ภาคีวุฒิ 

 ๔๘ นางสาวสุทัศนีย  วงศศุปไทย 

 ๔๙ นางสาวสุธีรา  ถาวรรัตน 

 ๕๐ นางสาวสุพัตรา  สุภาการ 

 ๕๑ นางสาวอริสา  เหลือแกว 

 ๕๒ นางสาวอุมาภรณ  สุจริตทวีสุข 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๐  ราย) 

 ๑ นายคุรุวรรณ  ภามาตย 

 ๒ จาเอก  ทรงพล  ศรีเพ็ชร 

 ๓ นายวริศ  แคนคอง 

 ๔ นายอนุสรณ  วัฒนกุล 

 ๕ นางกรวิภา  พันทา 

 ๖ นางสาวจีราพร  แกนทรัพย 

 ๗ นางสาวชนินทร  ดวงสอาด 

 ๘ นางสาวชุลีกร  ลีโนนลาน 

 ๙ นางสาวญาณธิชา  จิตตสะอาด 

 ๑๐ นางสาวธิติยา  สารพัฒน 

 ๑๑ นางธิติยาภรณ  อุดมศิลป 

 ๑๒ นางสาวพรพิมล  ชื่นชม 

 ๑๓ นางวาสนา  วันดี 

 ๑๔ นางวิลาวรรณ  ไชยบุตร 

 ๑๕ นางสาวศิรากานต  ขยันการ 

 ๑๖ นางสาวสรวงสรรค  เนียมแจง 

 ๑๗ นางสาวสุดใจ  ลอเจริญ 

 ๑๘ นางสาวสุทธินี  ลิขิตตระกูลรุง 

 ๑๙ นางสุภาพร  สิงคลีบุตร 

 ๒๐ นางสาวเอื้ออารีย  รณเรืองฤทธิ์ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายครรชิต  ประทุมเนตร 

 ๒ นายธีระศักดิ์  วงศชัย 

 ๓ นายสุจริต  ออไธสง 

 ๔ นายสุภาพ  สมบัวคู 

 ๕ นางกนกพร  จินาการ 

 ๖ นางสาวธนัชพร  แสงโค 

 ๗ นางเรวดี  บุญไชยสุริยา 

กรมสงเสริมการเกษตร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๖๑  ราย) 

 ๑ นายกมล  ตามัย 

 ๒ นายกมล  โสพัฒน 

 ๓ นายกรวิชญ  เชาวลิต 

 ๔ นายกฤต  พ่ึงจารุเลิศกุล 

 ๕ นายกฤษฎา  ฉิมอินทร 

 ๖ นายการันต  บุญยรัตน 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๗ นายกิจพัฒน  ดริษฐาธัญญสกุล 

 ๘ นายกิตติ  วัฒนกสิการ 

 ๙ นายกิตติศักดิ์  วิมลสุข 

 ๑๐ นายโกวิทย  เพียรแกว 

 ๑๑ นายขจรศักดิ์  จิตภิลัย 

 ๑๒ นายขุนศรี  สิงหทอง 

 ๑๓ นายคงกิจ  พันธุระ 

 ๑๔ นายคมสรรค  สิงหโนนตาด 

 ๑๕ นายคําพอง  อันทะชัย 

 ๑๖ นายคํารน  ยศสมบัติ 

 ๑๗ นายจงสวัสดิ์  มณีจอม 

 ๑๘ นายจตุรงค  สมบูรณวงศ 

 ๑๙ วาที่รอยตรี  จรอน  ระวังผิด 

 ๒๐ นายจักรเพชร  อนไธสง 

 ๒๑ นายจัตุพร  กิ้มทอง 

 ๒๒ นายจําเดิม  ทองคํา 

 ๒๓ นายจํานงค  ทองวัชราพรรณ 

 ๒๔ นายจํานงค  สุโพธิ์ 

 ๒๕ นายจํารัส  แพนพา 

 ๒๖ นายจําลอง  เดชอูป 

 ๒๗ นายจีระพงษ  จิระกังวาน 

 ๒๘ นายเจริญ  ศรียวง 

 ๒๙ นายเจริญ  ศรีฮาตร 

 ๓๐ นายเจริญ  สอนศิริ 

 ๓๑ นายฉลอง  สมนอย 

 ๓๒ นายฉลอง  อินทนนท 

 ๓๓ นายเฉลิมชัย  ชางนก 

 ๓๔ นายชยวรรษ  ออนสี 

 ๓๕ นายชลาธิป  ใหมมงคล 

 ๓๖ นายชวัลวิทย  เสมสัน 

 ๓๗ นายชัด  ขําเอี่ยม 

 ๓๘ นายชัยพร  วิเศษวิสัย 

 ๓๙ นายชัยสิทธิ์  จิตตจํานงค 

 ๔๐ นายชาญชัย  สุทธิประภา 

 ๔๑ นายชาญณรงค  กระแสบุตร 

 ๔๒ นายชาญณรงค  รัตนตรัยวงค 

 ๔๓ นายชาตรี  ตาลสถิตย 

 ๔๔ นายชาติชาย  พรมขัดจา 

 ๔๕ นายชํานาญ  ทิพยสมบัติ 

 ๔๖ นายชิน  ศรีนาราง 

 ๔๗ นายชินพงษ  พุทธทรง 

 ๔๘ นายชีรวรรธก  มั่นกิจ 

 ๔๙ นายชุมพล  บุญวิเศษ 

 ๕๐ นายไชยรัตน  เหลือจันทร 

 ๕๑ นายณรงค  แกวพิพัฒน 

 ๕๒ นายณรงค  จุติยนต 

 ๕๓ นายณรงคศักดิ์  ขัติทะเสมา 

 ๕๔ นายณัฐดนัย  รักสกุล 

 ๕๕ นายณัทธร  รักษสังข 

 ๕๖ นายตรัยรัตน  อิสรภาค 

 ๕๗ นายถวิล  เศษบุบผา 

 ๕๘ นายถาวร  ธรรมตา 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๕๙ นายถาวร  ปททุม 

 ๖๐ นายถาวร  วงศชนะ 

 ๖๑ นายถิรพุทธิ์  คานทอง 

 ๖๒ นายทนงศักดิ์  นุราช 

 ๖๓ นายทวี  ศรีวรรณา 

 ๖๔ นายทวีวัฒน  ศรีนา 

 ๖๕ นายทวีศักดิ์  โสรเนตร 

 ๖๖ นายทศพล  มัฐผา 

 ๖๗ นายทองสุข  หัวไผ 

 ๖๘ นายทัศนะ  คูณค้ํา 

 ๖๙ นายธเนศ  เล้ียงถนอม 

 ๗๐ นายธรรมนูญ  ธิดา 

 ๗๑ นายธวัชชัย  มูลคําศรี 

 ๗๒ นายธานินทร  ชัชวัชวิมล 

 ๗๓ นายธีรวัฒน  แสงแกว 

 ๗๔ นายธีระพงศ  ฤทธิโชติ 

 ๗๕ นายธีระพัฒน  ชูสกุล 

 ๗๖ นายธีระศักดิ์  ศรีวิชัย 

 ๗๗ นายนที  มุสิกทัศน 

 ๗๘ นายนพดล  ผุดผอง 

 ๗๙ นายนพวิชญ  คําขะ 

 ๘๐ นายนรินทร  บุญกานตง 

 ๘๑ นายนฤชาญ  วุฒิวงศ 

 ๘๒ นายนาวิน  ดํารักษ 

 ๘๓ นายนิคม  ไชยหงสสา 

 ๘๔ นายนิเคน  เสนาธรรม 

 ๘๕ นายนิพนธ  บุตรเมือง 

 ๘๖ นายนิยม  นาคูณ 

 ๘๗ นายนิรัตน  พรหมจรรย 

 ๘๘ นายนิรันดร  ศรีนุ 

 ๘๙ นายนิเวศน  ราชยา 

 ๙๐ นายบรรจวบ  ปกิจเฟองฟู 

 ๙๑ นายบรรพต  เชื้อเพชร 

 ๙๒ นายบรรลือ  ลักษวุธ 

 ๙๓ นายบวรพันธ  เพ็ชรสิงห 

 ๙๔ นายบัญญัติ  ทัดเทียม 

 ๙๕ นายบุญธรรม  วงคเครือ 

 ๙๖ นายบุญมี  หมื่นไธสง 

 ๙๗ นายบุญย่ิง  ศรีสุวรรณ 

 ๙๘ นายบุญยืน  ดําสุทธิ์ 

 ๙๙ นายบุญลํ้า  พิลาบ 

 ๑๐๐ นายบุญโฮม  พันธนะบูรณ 

 ๑๐๑ นายปกภณ  เครือแกว 

 ๑๐๒ นายปกรณ  วัฒนวาทิตกุล 

 ๑๐๓ นายประกอบ  คงเขียว 

 ๑๐๔ นายประกาย  สมหวัง 

 ๑๐๕ นายประจบ  เขียดหนู 

 ๑๐๖ นายประจักร  ประสงคสุข 

 ๑๐๗ นายประจิม  เนียมสุวรรณ 

 ๑๐๘ นายประดิษฐ  ธนะขวาง 

 ๑๐๙ นายประถม  มุสิกรักษ 

 ๑๑๐ นายประภาส  อินทรอาภรณ 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๑๑ นายประมวล  ปททุม 

 ๑๑๒ นายประมัย  เทพมุสิก 

 ๑๑๓ นายประยงค  ภูดินทราย 

 ๑๑๔ นายประยงค  ลําดวนดง 

 ๑๑๕ นายประวิง  เพ็ชรบุญ 

 ๑๑๖ นายประวิทย  วรตันติ 

 ๑๑๗ นายประวีณ  เขียวขํา 

 ๑๑๘ นายประเวส  วงษวรรณ 

 ๑๑๙ นายประสบ  บุญจูบุตร 

 ๑๒๐ นายประสบ  อินทกูล 

 ๑๒๑ นายประสาท  โยธะบุรี 

 ๑๒๒ นายประสาน  สุขสุทธิ์ 

 ๑๒๓ นายประสิทธิ์  คําไอ 

 ๑๒๔ นายประสิทธิ์  บุญลน 

 ๑๒๕ นายประสิทธิ์  สิงหชา 

 ๑๒๖ นายปราโมทย  แกวชูใส 

 ๑๒๗ นายปราโมทย  เข็มขาว 

 ๑๒๘ นายปรีชา  ไทยประยูร 

 ๑๒๙ นายปรีชา  ธารมัติ 

 ๑๓๐ นายปรีชา  เพ็ชรเม็ด 

 ๑๓๑ นายปรีชา  สายแสง 

 ๑๓๒ นายปรีดา  ทัพเจริญ 

 ๑๓๓ นายปญญา  แทนสุนทร 

 ๑๓๔ นายพงศชัย  ไชยพิเศษ 

 ๑๓๕ นายพงศศานต  อติศักดิ์ 

 ๑๓๖ นายพงษศักดิ์  ชินคีรี 

 ๑๓๗ นายพงษศักดิ์  ศาลานอย 

 ๑๓๘ นายพจน  จรูญชัย 

 ๑๓๙ นายพนม  คงศรีไพร 

 ๑๔๐ นายพยุงศักดิ์  สิทธิลภ 

 ๑๔๑ นายพรรณยงค  จันทรเพ็ง 

 ๑๔๒ นายพรสัมฤทธิ์  ทองกอง 

 ๑๔๓ นายพลพจน  จตุรวิทยาภรณ 

 ๑๔๔ นายพัฒนศักดิ์  พวงสมบัติ 

 ๑๔๕ นายพิเชฐ  ยามา 

 ๑๔๖ นายพิเชษฐ  ภูไชยแสง 

 ๑๔๗ นายพิเชษฐ  ศิรวุฒินานนท 

 ๑๔๘ นายพิทักษ  เสาวโค 

 ๑๔๙ นายพินิจ  จันทรพรมดี 

 ๑๕๐ นายพินิตย  โนวะ 

 ๑๕๑ นายพิพัฒน  จันทนา 

 ๑๕๒ นายพีรพงศ  สมพันธ 

 ๑๕๓ นายพีระพันธุ  สุทธกุล 

 ๑๕๔ นายไพฑูรย  ยองเหลายูง 

 ๑๕๕ นายไพฑูรย  ศรีชวย 

 ๑๕๖ นายไพบูลย  คงทะมาตร 

 ๑๕๗ นายไพบูลย  คุณธรรม 

 ๑๕๘ นายไพยล  ภูมิโคกรักษ 

 ๑๕๙ นายไพรวัลณ  ชูใหม 

 ๑๖๐ นายไพรวัลย  ปลายชัยภูมิ 

 ๑๖๑ นายไพโรจน  กลับกลาย 

 ๑๖๒ นายภานุพงศ  สิงหดํา 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๖๓ นายภูเบศ  สิริธราพงศ 

 ๑๖๔ นายภูริวัท  พูนสูงเนิน 

 ๑๖๕ นายมงคล  จันทรา 

 ๑๖๖ นายมงคล  ย่ีรัมย 

 ๑๖๗ นายมนัส  นาคแกว 

 ๑๖๘ นายมนูญ  ผุดเกตุ 

 ๑๖๙ นายเมธา  จุลกลพ 

 ๑๗๐ นายไมตรี  แกวชะฎา 

 ๑๗๑ นายยงยุทธ  ออนอุระ 

 ๑๗๒ นายยรรยง  ศรีมวงกลาง 

 ๑๗๓ นายยุทธศาสตร  โพนยะพันธ 

 ๑๗๔ นายรณเดช  มงคลสวัสดิ์ 

 ๑๗๕ นายรังสรรค  ธาดา 

 ๑๗๖ นายรุงโรจน  แซหนา 

 ๑๗๗ นายเรวัชณ  มัชฌิกะ 

 ๑๗๘ นายเรวัต  ธรรมริยา 

 ๑๗๙ นายเรืองเดช  นิเวศประเสริฐ 

 ๑๘๐ นายฤทธิ์  รมเกษ 

 ๑๘๑ นายวจีระ  นพรัตน 

 ๑๘๒ นายวรฤทธิ์  ตั๋นเต็ม 

 ๑๘๓ นายวราพงษ  เดชะเทศ 

 ๑๘๔ นายวัชรพล  ถีระทัน 

 ๑๘๕ นายวัชรินทร  เขจรวงศ 

 ๑๘๖ นายวัฒนา  มโนรัตน 

 ๑๘๗ นายวันชัย  จูฑะสุวรรณ 

 ๑๘๘ นายวันชัย  ประยงคหอม 

 ๑๘๙ นายวันที  เนื่องชุมพล 

 ๑๙๐ นายวัลลภ  สนิท 

 ๑๙๑ นายวิจารณ  หลอเพชร 

 ๑๙๒ นายวิชัย  กิ่งมณี 

 ๑๙๓ นายวิชัย  คงผอม 

 ๑๙๔ นายวิชัย  ชาวนาน 

 ๑๙๕ นายวิชัย  พรมดอนกอ 

 ๑๙๖ นายวิเชียร  บุญแยม 

 ๑๙๗ นายวิญู  บุญหลง 

 ๑๙๘ นายวิทิตย  ชุมบัวทอง 

 ๑๙๙ นายวินัย  ขยันย่ิง 

 ๒๐๐ นายวินัย  ลักษณะวิลาศ 

 ๒๐๑ นายวิรัช  อ่ําสกุล 

 ๒๐๒ นายวิรัตน  คํายา 

 ๒๐๓ นายวิรัตน  สมพรหม 

 ๒๐๔ นายวิรุฬ  แซตัน 

 ๒๐๕ นายวิโรจน  คํามุข 

 ๒๐๖ นายวิโรจน  ชะริทอง 

 ๒๐๗ นายวิลาศ  จันทศรี 

 ๒๐๘ นายวิศิษ  บอสารคาม 

 ๒๐๙ นายวิเศษ  มโนขันธ 

 ๒๑๐ นายวิสุทธิ์  มาตราช 

 ๒๑๑ นายวีระพล  ภัทรธาดา 

 ๒๑๒ นายวีระศักดิ์  แกลวกลา 

 ๒๑๓ นายวุฒิเวช  อักขราสา 

 ๒๑๔ นายศักดิ์ดา  พรมหา 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๒๑๕ นายศักดิเดชน  แกววิเศษ 

 ๒๑๖ นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ 

 ๒๑๗ นายศิริศักดิ์  ซาทัน 

 ๒๑๘ นายศุภชล  สืบสาย 

 ๒๑๙ นายสงกราน  ปนตาเหมืองหมอ 

 ๒๒๐ นายสงคราม  วงษกุดเลาะ 

 ๒๒๑ นายสงวน  ดวงจุมพล 

 ๒๒๒ นายสงศักดิ์  คําชัยลึก 

 ๒๒๓ นายสถิตย  อายุรพรรณ 

 ๒๒๔ นายสนไชย  เมียงเมิน 

 ๒๒๕ นายสนั่น  หอมสุด 

 ๒๒๖ นายสมเกียรติ  แจมฟา 

 ๒๒๗ นายสมเกียรติ  ทะฤาษี 

 ๒๒๘ นายสมเกียรติ  พานพบ 

 ๒๒๙ นายสมควร  เสียงเสนาะ 

 ๒๓๐ นายสมคิด  คํามา 

 ๒๓๑ สิบตํารวจตรี  สมจิต  ฟูบินทร 

 ๒๓๒ นายสมชัย  นอยศรีอยู 

 ๒๓๓ นายสมชาย  ทองสุข 

 ๒๓๔ นายสมชาย  บํารุงบุรี 

 ๒๓๕ นายสมชาย  บุญสง 

 ๒๓๖ นายสมชาย  ปยวาจานุสรณ 

 ๒๓๗ นายสมชาย  แรทอง 

 ๒๓๘ นายสมชาย  เลหเหล่ียม 

 ๒๓๙ นายสมชาย  อัครจันทร 

 ๒๔๐ นายสมดุลย  พวกเกาะ 

 ๒๔๑ นายสมบัติ  แคนสิงห 

 ๒๔๒ นายสมบัติ  อินทมา 

 ๒๔๓ นายสมบูรณ  สายคํา 

 ๒๔๔ นายสมพงษ  มีสิทธิ์ 

 ๒๔๕ นายสมศักดิ์  กันภัย 

 ๒๔๖ นายสมศักดิ์  ใจบุญ 

 ๒๔๗ นายสมศักดิ์  บัวหลวง 

 ๒๔๘ นายสมศักดิ์  พันธตน 

 ๒๔๙ นายสมศักดิ์  วรรณศิริ 

 ๒๕๐ นายสมศักดิ์  ศรีพล 

 ๒๕๑ นายสมศิลป  ลาวพันธ 

 ๒๕๒ นายสมสิทธิ์  ประกอบจรรยา 

 ๒๕๓ นายสยาม  มาลัยชู 

 ๒๕๔ นายสรรเสริญ  บุญสนิท 

 ๒๕๕ นายสังการ  เมืองมา 

 ๒๕๖ นายสังคม  ชุมสุข 

 ๒๕๗ นายสังคม  ออมอด 

 ๒๕๘ นายสัณฐาน  นวลใหม 

 ๒๕๙ นายสัมรวย  มีจินดา 

 ๒๖๐ นายสัมฤทธิ์  เจริญชัย 

 ๒๖๑ นายสัมฤทธิ์  วันทาแกว 

 ๒๖๒ นายสาคร  กัปโก 

 ๒๖๓ นายสามารถ  เดชบุญ 

 ๒๖๔ นายสายันต  สุขมิสา 

 ๒๖๕ นายสํานวน  สามทอง 

 ๒๖๖ นายสําเนา  จันทรจวง 
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 ๒๖๗ นายสําเริง  อุบลรัตน 

 ๒๖๘ นายสําลี  พลขันธ 

 ๒๖๙ นายสิทธิเดช  โสภา 

 ๒๗๐ นายสิทธิพร  รัตนภิรมย 

 ๒๗๑ นายสิทธิพันธุ  คันธฬิกา 

 ๒๗๒ นายสุกิจ  โพชะโน 

 ๒๗๓ นายสุจินต  สุภาเส 

 ๒๗๔ นายสุชาติ  จันทรเหลือง 

 ๒๗๕ นายสุทัศน  เดชสกุลรัตน 

 ๒๗๖ นายสุเทพ  ประดิษฐ 

 ๒๗๗ นายสุธี  ชิวหากาญจน 

 ๒๗๘ นายสุนทร  เดชพิณ 

 ๒๗๙ นายสุนทร  วันดี 

 ๒๘๐ นายสุพจน  แปงขา 

 ๒๘๑ นายสุพล  นอยพันธ 

 ๒๘๒ นายสุพัฒน  ออนคง 

 ๒๘๓ นายสุภัทธ  คงดวง 

 ๒๘๔ นายสุภางค  ประภาร 

 ๒๘๕ นายสุภาร  อภัยนอก 

 ๒๘๖ นายสุภีร  ธนะสินธุ 

 ๒๘๗ นายสุมิตร  สุนทรา 

 ๒๘๘ นายสุรเชษฐ  สุรวาท 

 ๒๘๙ นายสุรพงษ  คําสะอาด 

 ๒๙๐ นายสุรพล  อนุศาสนนันท 

 ๒๙๑ นายสุรสิทธิ์  บุญรักชาติ 

 ๒๙๒ นายสุรสิทธิ์  บุญรัตน 

 ๒๙๓ นายสุรสีห  เรือนทอง 

 ๒๙๔ นายสุรัตน  โพธิ์งาม 

 ๒๙๕ นายสุรินทร  ทานะมัย 

 ๒๙๖ นายสุรินทร  เสียงหวาน 

 ๒๙๗ นายสุริยัน  จันทศรี 

 ๒๙๘ นายสุวพงศ  ใบพลูทอง 

 ๒๙๙ นายสุวิทย  ดําแกว 

 ๓๐๐ นายสุวิศิษฏ์ิ  พิศิลป 

 ๓๐๑ นายเสงี่ยม  กอนไธสง 

 ๓๐๒ นายเสนห  แสงคํา 

 ๓๐๓ นายเสนห  แอฤทธิ์ 

 ๓๐๔ นายเสนีย  ตรุยานนท 

 ๓๐๕ นายเสรี  มุงเมือง 

 ๓๐๖ นายแสน  ภาจํารงค 

 ๓๐๗ นายไสว  สิมคร 

 ๓๐๘ นายหะพันธ  พลับพลาไชย 

 ๓๐๙ นายองอาจ  ไชยปญญา 

 ๓๑๐ นายอดิศักดิ์  ราวินิต 

 ๓๑๑ นายอดิศัย  ดีตันนา 

 ๓๑๒ นายอดุลย  สิมมาคํา 

 ๓๑๓ นายอนันต  จันทะเขต 

 ๓๑๔ นายอนันต  พันสด 

 ๓๑๕ นายอภิชาต  ฟองสินธุ 

 ๓๑๖ นายอภิชาติ  เกิดศรีทอง 

 ๓๑๗ นายอภิรัตน  ภูตีกา 

 ๓๑๘ นายอรุณ  รุผักชี 
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 ๓๑๙ นายอํานาจ  โสรถาวร 

 ๓๒๐ นายอุทัย  โพธิ์ปอม 

 ๓๒๑ นายอุทิศ  ปดตาลาคะ 

 ๓๒๒ นายอุเทน  นอยอามาตย 

 ๓๒๓ นายเอนก  มีชนะ 

 ๓๒๔ นายโอภาส  กวางมาก 

 ๓๒๕ นางกองพันธ  ยศกิจ 

 ๓๒๖ นางกิตติมา  ชุมสุข 

 ๓๒๗ นางกิติกานต  ศรีวิชัย 

 ๓๒๘ นางเกศรี  ภูมิศรี 

 ๓๒๙ นางขนิษฐา  ฉ่ํานอย 

 ๓๓๐ นางสาวขนิษฐา  ดวงดารา 

 ๓๓๑ นางสาวจงจิตร  มาลีเดช 

 ๓๓๒ นางจันจิรา  สายรอด 

 ๓๓๓ นางสาวจันทราพร  ประธาน 

 ๓๓๔ นางจารึก  กลอมเกล้ียง 

 ๓๓๕ นางสาวจิรานาฎ  รัตนพงศ 

 ๓๓๖ นางจุฑามาส  บุญโกมล 

 ๓๓๗ นางสาวชมัยภรณ  ถนอมศรีเดชชัย 

 ๓๓๘ นางญาภักค  ธงไชยธนเกตุ 

 ๓๓๙ นางดวงฤดี  ดําแกว 

 ๓๔๐ นางดอกไม  ขจรเดชา 

 ๓๔๑ นางสาวเตือนจิต  วิสุทธิสรรพ 

 ๓๔๒ นางทวีวรรณ  สุขสมบรูณ 

 ๓๔๓ นางทองใบ  อินวิเชียร 

 ๓๔๔ นางสาวทัศนีย  ชื่นใจ 

 ๓๔๕ นางทัศวรรณ  ขันโมลี 

 ๓๔๖ นางทิพยมาลี  มังคละสวัสดิ์ 

 ๓๔๗ นางทิพวรรณ  ศรีสิทธิมงคล 

 ๓๔๘ นางธนพร  ดีอุด 

 ๓๔๙ นางธนาวดี  อมรธนะโชติ 

 ๓๕๐ นางธัญญา  บุญมา 

 ๓๕๑ นางธัญธิตา  ศรีสุระ 

 ๓๕๒ นางธีรนุช  บุตรสะอาด 

 ๓๕๓ นางธีรัจฉรา  เหมืองหมอ 

 ๓๕๔ นางนงคราญ  เชาวนเมธา 

 ๓๕๕ นางนภัสสร  สมณะ 

 ๓๕๖ นางนฤภัค  รุงสิริภัค 

 ๓๕๗ นางนลทวรรณ  มากหลาย 

 ๓๕๘ นางนันทพร  ฉิมพลี 

 ๓๕๙ นางนันทา  เพ็งจันทร 

 ๓๖๐ นางนันทิยา  ดวงไทย 

 ๓๖๑ นางนันทิยา  วาสุกรี 

 ๓๖๒ นางนาริสา  กองสิงห 

 ๓๖๓ นางน้ําเงิน  ยศสูงเนิน 

 ๓๖๔ นางสาวนิกร  สมมุง 

 ๓๖๕ นางนิตยา  จันทรประทีป 

 ๓๖๖ นางเนื้อทิพย  สินธุวา 

 ๓๖๗ นางบุญสันต  ทุมมี 

 ๓๖๘ นางบุณญนารถ  นพรัตน 

 ๓๖๙ นางสาวบุษกร  ฟตประยูร 

 ๓๗๐ นางสาวประไพศรี  บุรีคํา 
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 ๓๗๑ นางปยะวรรณ  ฉ่ําไกร 

 ๓๗๒ นางผจงจิตต  ศรีพรวงศ 

 ๓๗๓ นางพงคสุวรรณ  ทองคง 

 ๓๗๔ นางสาวพยอม  สูงพน 

 ๓๗๕ นางพรทิพา  ดานอรุณ 

 ๓๗๖ นางพลอยตะวัน  อาษาศรี 

 ๓๗๗ นางพลัศริญญา  อมรพันธุศักดิ์ 

 ๓๗๘ นางพัชรมณฑ  ศิริเลิศวิมล 

 ๓๗๙ นางพัฒนนรี  ทาสม 

 ๓๘๐ นางพิมล  โพธิราช 

 ๓๘๑ นางพิสมัย  พิจารณ 

 ๓๘๒ นางสาวพุทธรักษา  ภูพุม 

 ๓๘๓ นางเพ็ญนภา  ออนศรี 

 ๓๘๔ นางสาวเพ็ญพิมล  ดีสวน 

 ๓๘๕ นางสาวเพ็ญระพี  ทองอินทร 

 ๓๘๖ นางเพ็ญศรี  มีทองหลาง 

 ๓๘๗ นางเพยาว  พุทธมาตย 

 ๓๘๘ นางภัสรา  สิงหศร 

 ๓๘๙ นางภาระดี  ชูเฉลิมพร 

 ๓๙๐ นางมณีวรรณ  บอคําเกิด 

 ๓๙๑ นางมัญจณา  อนุสนธิ 

 ๓๙๒ นางสาวเยาวภา  ชัยประจง 

 ๓๙๓ นางสาวรตี  เหงาจ้ิน 

 ๓๙๔ นางระวีวรรณ  ศรีรับขวา 

 ๓๙๕ นางรุงรัศมี  คําลอย 

 ๓๙๖ นางรุงสวาง  จงเกษกรณ 

 ๓๙๗ นางฤทัย  อนเกตุ 

 ๓๙๘ นางสาวลําพึง  มหานาม 

 ๓๙๙ นางวชิรา  ไฝเจริญมงคล 

 ๔๐๐ นางวรรณา  พรหมบุญทอง 

 ๔๐๑ นางวรรัตน  สุพรรณรัตน 

 ๔๐๒ นางวรัญญา  แพงแสง 

 ๔๐๓ นางวรางคณา  รุงโรจน 

 ๔๐๔ นางวลัยพร  เกียรติทับทิว 

 ๔๐๕ นางสาววลัยพร  ชนกกําชัย 

 ๔๐๖ นางวัทนารีณ  ทาปลูก 

 ๔๐๗ นางวันเพ็ญ  สมแกว 

 ๔๐๘ นางวาสนา  สุยะหมุด 

 ๔๐๙ นางสาววิรัตน  จิตจักร 

 ๔๑๐ นางวีรดา  แสงอรุณ 

 ๔๑๑ นางศรีพรรณ  คําสงค 

 ๔๑๒ นางศศิญา  เพชรกําเนิด 

 ๔๑๓ นางศศิวิมล  หาญณรงค 

 ๔๑๔ นางศิริธร  บุญเจริญ 

 ๔๑๕ นางสาวศิริลักษณ  กมล 

 ๔๑๖ นางศิริวรรณ  ชอบประดิถ 

 ๔๑๗ นางสาวสมจิต  แกวเบา 

 ๔๑๘ นางสมทรง  มานะกิจกลการ 

 ๔๑๙ นางสมนึก  ดานซาย 

 ๔๒๐ นางสมพร  ตามควร 

 ๔๒๑ นางสมพิศ  ขวัญสูงเนิน 

 ๔๒๒ นางสมพิส  ทองดีนอก 
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 ๔๒๓ นางสาวสมมะนัส  เอนไชย 

 ๔๒๔ นางสาวสมหมาย  พลมณี 

 ๔๒๕ นางสินีนาฎ  กาญจนเกียรติกุล 

 ๔๒๖ นางสุขหทัย  ศรีธรรมมา 

 ๔๒๗ นางสุจิตรา  ญาณะนันท 

 ๔๒๘ นางสุดา  ยาอีด 

 ๔๒๙ นางสุทิน  วงศสวัสดิ์ 

 ๔๓๐ นางสุนิภา  คีรีนารถ 

 ๔๓๑ นางสุนิศา  ไกรนรา 

 ๔๓๒ นางสุมามาลย  สุทธิสารากร 

 ๔๓๓ นางสุมาลี  ริยะสาร 

 ๔๓๔ นางสาวสุรางคศรี  วาเพชร 

 ๔๓๕ นางสุวรรณา  ชาติชาตรี 

 ๔๓๖ นางสาวแสนพลอย  พรมหนองแสน 

 ๔๓๗ นางหนูสอน  กันหารัตน 

 ๔๓๘ นางอพินยา  ทิพยพรม 

 ๔๓๙ นางอมรทิพย  ภิรมยบูรณ 

 ๔๔๐ นางอรชา  หมวดเมือง 

 ๔๔๑ นางอรทัย  เพ็งประไพ 

 ๔๔๒ นางอรทัย  สมใส 

 ๔๔๓ นางอรพินท  วุฒิอุทัย 

 ๔๔๔ นางอรวรรณ  แกนหอม 

 ๔๔๕ นางอรวรรณ  สิทธิสังข 

 ๔๔๖ นางอรอนงค  สวางศรี 

 ๔๔๗ นางอรอนงค  เสียงหวาน 

 ๔๔๘ นางอรามศรี  พลเดชา 

 ๔๔๙ นางอัญชลี  บุญมี 

 ๔๕๐ นางอัญชลี  ปญญาวรรณ 

 ๔๕๑ นางสาวอัญชลี  ศรีสมรรถการ 

 ๔๕๒ นางสาวอัมพร  ถาวรกสิอนันต 

 ๔๕๓ นางสาวอาจรี  วิเศษศรี 

 ๔๕๔ นางอําพร  แสงอรุณ 

 ๔๕๕ นางอุทัยวรรณ  ศิริพล 

 ๔๕๖ นางสาวอุนเรือน  เหรียญสูงเนิน 

 ๔๕๗ นางอุบล  มากอง 

 ๔๕๘ นางอุไร  วงศแสนสี 

 ๔๕๙ นางอุไร  แสงภักดี 

 ๔๖๐ นางอุษณี  เจียมรา 

 ๔๖๑ นางเอมอร  โสระธิวา 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐๖  ราย) 

 ๑ นายกสิณ  มะรุท 

 ๒ นายจํานงค  เพ็ชรประยูร 

 ๓ นายเฉลิมพล  ปุยะติ 

 ๔ นายชาญณรงค  วิรุณสาร 

 ๕ นายเชิด  บุญสืบ 

 ๖ นายณรงคศักดิ์  อินยาพงษ 

 ๗ นายเตี่ยน  สวัสดิ์สลุง 

 ๘ นายธงอาจ  จันทรแดง 

 ๙ นายธนดล  วงษขันธ 

 ๑๐ นายธนะรัตน  แสงรัตนชัยกุล 
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 ๑๑ นายธวัชชัย  ประทักษใจ 

 ๑๒ นายนพดล  เบ็ญจกุล 

 ๑๓ นายบัญชา  เบ็ญจมาลย 

 ๑๔ นายบุญสง  หนองนา 

 ๑๕ นายบุญสุข  คําเสียง 

 ๑๖ นายปฏิวัติ  วงศรัตนธรรม 

 ๑๗ นายประวัติ  ทุนทอง 

 ๑๘ นายประสาท  ทองมาก 

 ๑๙ นายประหยัด  รักมาก 

 ๒๐ นายพงษเพชร  วงศโสภา 

 ๒๑ นายพิชัย  ทองพันธ 

 ๒๒ นายไพศาล  แกวบุตรดี 

 ๒๓ นายภานุวัฒน  ทิพยตา 

 ๒๔ นายมนัส  เล่ียมพัตรา 

 ๒๕ นายยุทธนา  เรืองรอบ 

 ๒๖ นายรัญทศ  ยายตั้ง 

 ๒๗ นายวรนิตย  จันทรสุพัฒน 

 ๒๘ นายวิกลม  ไชยเวช 

 ๒๙ นายวินัย  ทองชนะ 

 ๓๐ นายวิวัฒน  พรมศรี 

 ๓๑ นายสมควร  ชะลุนรัมย 

 ๓๒ นายสมควร  ไชยมหา 

 ๓๓ นายสมชาย  สีโต 

 ๓๔ นายสมหมาย  สังขสิงห 

 ๓๕ นายสรคุปต  สินธุวานิช 

 ๓๖ นายสัพพสันต  พรหมลังกา 

 ๓๗ นายสุชาติ  ปกปอง 

 ๓๘ นายสุเทพ  ศรีวะวงค 

 ๓๙ นายสุธน  กาฬศิริ 

 ๔๐ นายสุรศักดิ์  สิทธิไชย 

 ๔๑ นายเสงี่ยม  กิ่งอินทร 

 ๔๒ นายอนันต  ลวกไธสง 

 ๔๓ นายอํามร  รอดดํา 

 ๔๔ นายอุดม  พรมจันทรตา 

 ๔๕ นางสาวกาญจนา  สงวนงาม 

 ๔๖ นางเขมิกา  แปนออย 

 ๔๗ นางจรัญญา  ชอชั้น 

 ๔๘ นางสาวจารุภา  คงชะนะ 

 ๔๙ นางสาวจารุวรรณ  ทองใบ 

 ๕๐ นางสาวจิติรัตน  กันขํา 

 ๕๑ นางฉวีวรรณ  อินทรายศ 

 ๕๒ นางฐาปชา  ถาวรโรจน 

 ๕๓ นางดรุณี  สงเสริม 

 ๕๔ นางทองวัน  ลีกอก 

 ๕๕ นางธนสิดา  ชางนรินทร 

 ๕๖ นางสาวธัญญทิพย  ธรรมวงษา 

 ๕๗ นางนภาภรณ  ขันแข็ง 

 ๕๘ นางนิตยา  แกวสุข 

 ๕๙ นางนิศารัตน  สาเรศ 

 ๖๐ นางบุญเตือน  กอกุลจันทร 

 ๖๑ นางบุษรา  ชุมแกว 

 ๖๒ นางปดารณี  ธรรมธร 
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 ๖๓ นางประพันตรี  ประกอบ 

 ๖๔ นางสาวประพิศพรรณ  อนุพันธ 

 ๖๕ นางสาวประภัสสรณ  วิริยาภรณ 

 ๖๖ นางสาวปราณี  เพ็งแพง 

 ๖๗ นางปรีดาวรรณ  บุญสนิท 

 ๖๘ นางปทมา  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๖๙ นางผุสดีวรรณ  บุญเรือง 

 ๗๐ นางสาวพนิดา  ธรรมสุรักษ 

 ๗๑ นางพรรณี  สุขใส 

 ๗๒ นางสาวพิณนา  วงษศิลป 

 ๗๓ นางไพจิตร  วิสารทการณ 

 ๗๔ นางระพี  เตชะสอน 

 ๗๕ นางสาวละมอม  สิงหสุวรรณ 

 ๗๖ นางสาวละมัย  ทองคง 

 ๗๗ นางสาววรรณพร  พัฒนาวิศิษฎ 

 ๗๘ นางวัชรีพร  วิทยกฤตศิริกุล 

 ๗๙ นางวันวิภา  มีชัย 

 ๘๐ นางสาววัลภา  ปนตะ 

 ๘๑ นางสาววิภานันท  สุขะ 

 ๘๒ นางศศิธร  ชาญประเสริฐ 

 ๘๓ นางศิริเพ็ญ  ลาภวงศเมธี 

 ๘๔ นางสมณา  แกวฉ่ํา 

 ๘๕ นางสมถวิล  รัตนรังษี 

 ๘๖ นางสายสมัย  มากสกุล 

 ๘๗ นางสาวอรุณ  แกวขาว 

 ๘๘ นางสุขุมาภรณ  สุขใส 

 ๘๙ นางสุชิรา  อินทอง 

 ๙๐ นางสุธิดา  ตระกูลกองโต 

 ๙๑ นางสาวสุนันทา  หมื่นแกวณภา 

 ๙๒ นางสาวสุพัตรา  สมบัติมานะผล 

 ๙๓ นางสาวสุพิศ  เหลาจตุรพิศ 

 ๙๔ นางสุภาภรณ  ครองยุติ 

 ๙๕ นางสุภาภรณ  ชัยจันทึก 

 ๙๖ นางสุมนรัตน  นาคมณี 

 ๙๗ นางสุมาลี  ชิณวงศ 

 ๙๘ นางอนงคนาฏ  ศรีรัตนา 

 ๙๙ นางอรวรรณ  มั่นสนธิ์ 

 ๑๐๐ นางอรสา  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๑๐๑ นางสาวอรัญญา  ชูแกว 

 ๑๐๒ นางสาวอารีรัตน  สุวรรณกําเหนิด 

 ๑๐๓ นางสาวอําไพพงษ  เกาะเทียน 

 ๑๐๔ นางอุไร  กุยเพชร 

 ๑๐๕ นางสาวอุไรวรรณ  ตวงสิน 

 ๑๐๖ นางสาวอุษากร  ขําวิไล 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙๙  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะ  นาคหมื่นไวย 

 ๒ นายกิตติทัต  สองสวาง 

 ๓ นายโกวิท  พหุนันต 

 ๔ นายคมกฤษณ  บุญเลิศ 

 ๕ นายจงรัก  ฮาดภักดี 

 ๖ นายจเรวัชร  ปลาลาศ 
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 ๗ นายจักรพรรดิ์  บรรจง 

 ๘ นายจักรพันธ  อินไสย 

 ๙ นายจาตุรนต  สุวรรณพินท 

 ๑๐ นายเจตนิพิฐ  ปานเพชร 

 ๑๑ นายเฉลิมพล  กุประดิษฐ 

 ๑๒ นายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ 

 ๑๓ นายชาญชัย  เพชรคง 

 ๑๔ นายชํานาญ  โพธิ์สุข 

 ๑๕ นายฐิติภัทร  มีบุบผา 

 ๑๖ นายณิมิตร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๗ นายธนวัตร  ค้ําชู 

 ๑๘ นายธเนศพล  วงศเจริญ 

 ๑๙ นายธวัชชัย  ดีลาส 

 ๒๐ นายเนติ  ศรีอรรคพรหม 

 ๒๑ นายบุญสง  จอมดวง 

 ๒๒ นายประธาน  จงกลณี 

 ๒๓ นายพงศธร  เสิกภูเขียว 

 ๒๔ วาที่รอยตรี  พงศพัฒน  ชาญประเสริฐ 

 ๒๕ นายมานะ  เหลืองทองวัฒนา 

 ๒๖ นายเมธี  ขวัญทอง 

 ๒๗ นายเมธี  มุงเอื้อมกลาง 

 ๒๘ นายยุทธพงศ  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๙ นายยุทธศักดิ์  ทองสังวรณ 

 ๓๐ นายรัฐพล  ปนชัยมูล 

 ๓๑ นายวชิระ  ฤทธิ์สยาม 

 ๓๒ นายวรวิทย  คําสิงห 

 ๓๓ นายวิเชียร  หญาปรัง 

 ๓๔ นายวินัย  ไกรนุกูล 

 ๓๕ นายวินัย  แทนจินดา 

 ๓๖ นายวิวัฒน  ภูพรอม 

 ๓๗ นายวิสูตร  สวางอุระ 

 ๓๘ นายวีระศักดิ์  ฤทธิรณ 

 ๓๙ นายวุฒิกร  สุวรรณมิ่ง 

 ๔๐ นายศักดิ์ชัย  ซามงค 

 ๔๑ นายศุภชัย  สุภาไชยกิจ 

 ๔๒ นายสมชาย  เจียมตัว 

 ๔๓ นายสมชาย  ไพรออ 

 ๔๔ นายสมภพ  ผูแสงทอง 

 ๔๕ นายสมลักษณ  วงษตานี 

 ๔๖ นายสรรพสิทธิ์  สิงหป 

 ๔๗ นายสายันต  กมลคร 

 ๔๘ นายสิทธิชัย  ชวยสงค 

 ๔๙ นายสิทธิศักดิ์  สุขประเสริฐ 

 ๕๐ นายสุพรรณ  สมหมาย 

 ๕๑ นายสุเมธ  พ่ัวพัก 

 ๕๒ นายสุรฉัตร  ศรีลับซาย 

 ๕๓ นายสุรัตน  แสงจันทร 

 ๕๔ นายโสมพมิตร  ณ  กาฬสินธุ 

 ๕๕ นายโสรจน  อรุณพันธุ 

 ๕๖ นายอนุวัฒน  สงคง 

 ๕๗ นายอภิชาติ  จําเริญพัฒน 

 ๕๘ นายอภิชาติ  เสริมพงศ 
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 ๕๙ นายอัครเดช  ศิริไพรวัน 

 ๖๐ นายอัมรัน  โซะและเยาะ 

 ๖๑ นายอาคม  บุญวิเศษ 

 ๖๒ นายอาซาเห็ต  เจะอูมา 

 ๖๓ นายอํานาจ  ยงยืน 

 ๖๔ นายอุบล  โคตรพงษ 

 ๖๕ นายเอกรัฐ  มาลัยประเสริฐ 

 ๖๖ นางกนกอร  จริยพันธ 

 ๖๗ นางสาวกรณสิรี  อภิสิริรัชฎ 

 ๖๘ นางกรรณิกา  เครืออินทร 

 ๖๙ นางสาวกฤตยาภรณ  สําราญพัฒน 

 ๗๐ นางสาวกัญญา  สุวรรณโณ 

 ๗๑ นางสาวกัลลิกา  ตาระกา 

 ๗๒ นางสาวกุลธิดา  ประพฤติชอบ 

 ๗๓ นางสาวขวัญชนก  บุปผากิจ 

 ๗๔ นางจงกล  เพ็งวัน 

 ๗๕ นางจรรฎา  ดีปาละ 

 ๗๖ นางสาวจันทนา  คงสมบัติ 

 ๗๗ นางสาวจันทนา  จันทรแกว 

 ๗๘ นางสาวจันสุดา  บุตรสีทัด 

 ๗๙ นางจารีพร  บุตรสระเกษ 

 ๘๐ นางจารุนันท  สิทธิชยากุล 

 ๘๑ นางสาวจิตจิรา  ไชยขวัญ 

 ๘๒ นางจิตติมา  ชวพันธ 

 ๘๓ นางจิรพรรณ  ลําพรหมสุข 

 ๘๔ นางเจตสุภางค  พรหมสุคนธ 

 ๘๕ นางสาวชนกนาถ  นอยคําภา 

 ๘๖ นางชัญญา  เนตรสวาง 

 ๘๗ นางสาวชาลินี  สมถวิล 

 ๘๘ นางสาวชื่นดวงใจ  คงบาล 

 ๘๙ นางชุติกาญจน  วงคแปลง 

 ๙๐ นางซัลวา  หะยีเจะหลง 

 ๙๑ นางสาวฐนัฏษร  เจริญเชาว 

 ๙๒ นางฐาปนีย  มีแสง 

 ๙๓ นางสาวฐิติมา  ยกฉวี 

 ๙๔ นางสาวณัฏฐพร  จันทขันธ 

 ๙๕ นางสาวณัฐกาญจน  ศรีทิพย 

 ๙๖ นางสาวดารณีย  อินทรงาม 

 ๙๗ นางสาวทวีแสง  รัตนเจริญ 

 ๙๘ นางสาวทัศนา  คิดสราง 

 ๙๙ นางทัศนี  ภูชัย 

 ๑๐๐ นางสาวทิชากร  บุเกตุ 

 ๑๐๑ นางทิพาพร  ไพรเขียว 

 ๑๐๒ นางธารารัตน  ไลกสิกรรม 

 ๑๐๓ นางนงนุช  กองเอกภพ 

 ๑๐๔ นางสาวนงเยาว  แกววิเศษ 

 ๑๐๕ นางนพจินดา  กุลวงษ 

 ๑๐๖ นางสาวนภาภรณ  คุณธะรักษ 

 ๑๐๗ นางสาวนวรัตน  กวินพิศุทธิ์ 

 ๑๐๘ นางสาวนวรัตน  ลีนิน 

 ๑๐๙ นางสาวนันทนภัสร  ศรีสมุทร 

 ๑๑๐ นางสาวนันทินี  คําจร 
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 ๑๑๑ นางสาวน้ําทิพย  สิทธิ 

 ๑๑๒ นางสาวน้ําฝน  พวงนางแยม 

 ๑๑๓ นางสาวนิตยา  ปญญาอินทร 

 ๑๑๔ นางสาวนิพวรรณ  หมีทอง 

 ๑๑๕ นางสาวนุชนาถ  จิตโสภา 

 ๑๑๖ นางสาวนุชรัตน  ดีแกนทราย 

 ๑๑๗ นางสาวประคอง  ปล่ังกลาง 

 ๑๑๘ นางปราณีย  บุญลน 

 ๑๑๙ นางปริญญา  แกวแสงอินทร 

 ๑๒๐ นางสาวปรินดา  ศรีรัตนะ 

 ๑๒๑ นางปรีดารัตน  จันทรบูรณ 

 ๑๒๒ นางปรียารัตน  จอมดวง 

 ๑๒๓ นางสาวปฤษณา  ดิษาภิรมย 

 ๑๒๔ นางปวีณา  ปล่ังดี 

 ๑๒๕ นางสาวปยะพร  อินพลับ 

 ๑๒๖ นางพรรณธิพา  มาชม 

 ๑๒๗ นางพวงเพชร  รัตนบุร ี

 ๑๒๘ นางสาวพัชรินทร  นาคา 

 ๑๒๙ นางสาวพิชญาดา  เจริญจิต 

 ๑๓๐ นางสาวพิชญาภัค  จันทรนิยมาธรณ 

 ๑๓๑ นางพิรุณ  ศรีสังข 

 ๑๓๒ นางสาวเพียงใจ  นอยดี 

 ๑๓๓ นางเพียงฤดี  สุขแกว 

 ๑๓๔ นางสาวไพรวรรณ  ขันธเวช 

 ๑๓๕ นางสาวภัทรลักขณ  คงดี 

 ๑๓๖ นางสาวภิญญาพัชญ  แนแท 

 ๑๓๗ นางสาวมณฑกาฬ  ลีมา 

 ๑๓๘ นางสาวมนัสนันท  แกวเนตรธนวัชร 

 ๑๓๙ นางสาวมรกต  สุดประเสริฐ 

 ๑๔๐ นางมันทนา  บาโด 

 ๑๔๑ นางยุลี  หมื่นไธสงค 

 ๑๔๒ นางรอบีอะห  บือราเฮง 

 ๑๔๓ นางสาวรัชนี  กุลศรี 

 ๑๔๔ นางสาวรัชนีพร  แนมจันทร 

 ๑๔๕ นางรัตติยาพร  ปราชญาวงศ 

 ๑๔๖ นางราตรี  นักฟอน 

 ๑๔๗ นางสาวรุจิพรรณ  ทองล่ิม 

 ๑๔๘ นางละมัย  นาเวียง 

 ๑๔๙ รอยตรีหญิง  ละมุล  ปนสุวรรณ 

 ๑๕๐ นางสาวลักขณา  เมืองแวง 

 ๑๕๑ นางสาวลําดวน  สระทองอินทร 

 ๑๕๒ นางลําไพร  ปรีชาโชติ 

 ๑๕๓ นางวนิดา  มาเฉี่ยว 

 ๑๕๔ นางวนิดา  สายรัตน 

 ๑๕๕ นางวรรณภา  หาคํา 

 ๑๕๖ นางวรางคณา  แกวประดิษฐ 

 ๑๕๗ นางสาววันวิสาข  จ่ันเพชร 

 ๑๕๘ นางสาววิจิตรา  มหาอุตม 

 ๑๕๙ นางสาววิชชุดา  ตองออน 

 ๑๖๐ นางวิภา  ปกกาสาตัง 

 ๑๖๑ นางวิภาวดี  ผุดเกตุ 

 ๑๖๒ นางวิยะดา  นารี 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๖๓ นางสาววิรัชดา  ทรงงาม 

 ๑๖๔ นางสาววิลาวัณย  ไฝนันทตา 

 ๑๖๕ นางสาววีรนุช  ครุฑอินทร 

 ๑๖๖ นางสาวศิขรินทร  กุหลาบ 

 ๑๖๗ นางสาวสมัย  สังขทองงาม 

 ๑๖๘ นางสยูรณ  เนียนแนบ 

 ๑๖๙ นางสราลี  ภูสวัสดิ์เจริญ 

 ๑๗๐ นางสาวสาวลี  บุญระงับ 

 ๑๗๑ นางสําเร็จ  ทับทิมไทย 

 ๑๗๒ นางสุกัญญา  ขุนอินทร 

 ๑๗๓ นางสุกัญญา  มนูแสง 

 ๑๗๔ นางสุจรรยา  ลายศรี 

 ๑๗๕ นางสาวสุดาวรรณ  สมัตถนาค 

 ๑๗๖ นางสุปราณี  วีระษร 

 ๑๗๗ นางสุปราณี  ศรีสุนทร 

 ๑๗๘ นางสาวสุพา  หมื่นรักษ 

 ๑๗๙ นางสาวสุภาพ  ศรีทอง 

 ๑๘๐ นางสาวสุภาพร  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๘๑ นางสุมนา  โหวงก 

 ๑๘๒ นางสุรัสวดี  วรวุฒิพุทธพงศ 

 ๑๘๓ นางสุวิสาส  กันตอนันตพร 

 ๑๘๔ นางหทัยทิพย  บุญโย 

 ๑๘๕ นางสาวเหมวดี  กระจางกลาง 

 ๑๘๖ นางสาวอโนทัย  หินสูงเนิน 

 ๑๘๗ นางอมรรัฎฐ  ชื่นมาลัย 

 ๑๘๘ นางสาวอรจีรา  แสงโสดา 

 ๑๘๙ นางอรวรรณ  กองคํา 

 ๑๙๐ นางสาวอรสา  ชวยบํารุง 

 ๑๙๑ นางออนนวน  หลีเกียรติ์อนันต 

 ๑๙๒ นางอังคณา  หงษษา 

 ๑๙๓ นางอัจฉรา  ทองประดับ 

 ๑๙๔ นางอัญชนะ  เกงขุนทด 

 ๑๙๕ นางอัญชลี  บูชาวัง 

 ๑๙๖ นางสาวอินทนิล  นิลเกตุ 

 ๑๙๗ นางสาวอิสราภรณ  ทองเพียง 

 ๑๙๘ นางอุมาพร  ดีพรมกุล 

 ๑๙๙ นางสาวอุไรแพ  หาทวีแสน 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๙  ราย) 

 ๑ นายกฤษณายุทธ  ณ  นาน 

 ๒ นายคงกฤช  อินทแสน 

 ๓ นายจตุพร  อิ่มจิตร 

 ๔ นายจักรพงศ  ยอดตา 

 ๕ นายจํารัส  นวลจันทร 

 ๖ นายชลธี  วงศคําภา 

 ๗ นายณพล  สุวรรณปกษี 

 ๘ นายทวัช  มาตุน 

 ๙ นายทินกร  ชูเกียรติศิริ 

 ๑๐ นายนาวิน  สีนาค 

 ๑๑ นายนิรุจน  หัวใจฉ่ํา 

 ๑๒ นายบันเทิง  ชาวสวน 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๓ นายพรประสิทธิ์  โสสวาง 

 ๑๔ นายไพฑูรย  ทองสนิท 

 ๑๕ นายภิรมย  โสฬส 

 ๑๖ นายภูษิต  สอนศรี 

 ๑๗ นายรัชชมงคล  พารา 

 ๑๘ นายวรวิทย  ประวิงทรัพย 

 ๑๙ นายวราวุธ  สุวรรณรัตน 

 ๒๐ นายวิรัตน  แปนถนอม 

 ๒๑ นายวีระ  พรอมมูล 

 ๒๒ นายศิริพจน  จายเจริญ 

 ๒๓ นายศิริศักดิ์  สุทธิโคตร 

 ๒๔ นายสฐวิทย  นาอุดม 

 ๒๕ นายสุวิท  บริสุทธิ์ 

 ๒๖ นายสุวิทย  เพ็งแกว 

 ๒๗ นายอดุลย  ดือราแฮ 

 ๒๘ นายอนุวัฒน  คําลาน 

 ๒๙ นางสาวกนกอร  สายมณี 

 ๓๐ นางสาวกันยารัตน  เพ็งพอรู 

 ๓๑ นางสาวกัลยาณี  สมงาม 

 ๓๒ นางกุลนันท  วะศินรัตน 

 ๓๓ นางสาวจันทิมาภรณ  คํามั่น 

 ๓๔ นางสาวจารุณี  นครกัณฑ 

 ๓๕ นางจารุพรรณ  คชสิงห 

 ๓๖ นางจิราวรรณ  วรวณิชยสกุล 

 ๓๗ นางสาวณภัชนันท  พรหมลา 

 ๓๘ นางสาวณัฐชา  ทาวนิล 

 ๓๙ นางสาวณัทฐิมา  สุขเสวียด 

 ๔๐ นางณิชาภัทร  รักษาคุณ 

 ๔๑ นางทรรศนารี  พุทธิโชต ิ

 ๔๒ นางทักษอร  อินทุเศรษฐ 

 ๔๓ นางสาวธนัดดา  ปทมเกตุ 

 ๔๔ นางธัญชนก  กาศสกุล 

 ๔๕ นางสาวปยะวรรณ  เฉยพันธ 

 ๔๖ นางพรศรี  ทองดอนคู 

 ๔๗ นางสาวพัชรา  เข็ญคํา 

 ๔๘ นางสาวพิจิตรา  พรหมบุญ 

 ๔๙ นางสาวพิมประภา  สินค้ําคูณ 

 ๕๐ นางสาวเพ็ญพร  แสงแกว 

 ๕๑ นางภิรมยญา  กลางประพันธ 

 ๕๒ นางมะลิวรรณ  คํามะนาง 

 ๕๓ นางสาวเมธินี  ชาญพนา 

 ๕๔ นางยลภัทร  ผองแผว 

 ๕๕ นางรจนา  บัวผัน 

 ๕๖ นางรุงนภา  อังคุณี 

 ๕๗ นางสาวฤทัยรัตน  สงฆสระนอย 

 ๕๘ นางสาวลักขณา  สุบิน 

 ๕๙ นางวราพร  สิริสุวรรณมา 

 ๖๐ นางสาววันวิสาข  สุขปาน 

 ๖๑ วาท่ีรอยตรีหญิง  วาสนา  กนกหงษ 

 ๖๒ นางสาววิรัตน  เลาประเสริฐ 

 ๖๓ นางสาวศศิวลัย  นพคุณ 

 ๖๔ นางศิรินทร  เนาวชมภู 

 ๖๕ นางสาวศิริพรรณ  หนุมาน 

 ๖๖ นางศิริภรณ  แกวคูณ 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๖๗ นางสาวสอาน  บุญจอง 

 ๖๘ นางสาวสุกัลยา  นาคเพ็ง 

 ๖๙ นางสาวสุดธิดา  หาญฤทธิ์ 

 ๗๐ นางสาวสุธีรา  สถาปตย 

 ๗๑ นางสาวสุพรรษา  เขื่อนไชยศรี 

 ๗๒ นางสาวสุภาวดี  ภูมิมาลี 

 ๗๓ นางสุภิญญา  พงษคําพันธ 

 ๗๔ นางสุมลฑา  คําโฮง 

 ๗๕ นางสาวสุรดา  จึงแยมปน 

 ๗๖ นางสุรัฎฐิยา  โสสวาง 

 ๗๗ นางสาวเสาวรส  หมอนวด 

 ๗๘ นางอัญชลี  ตูเจริญ 

 ๗๙ นางสาวอิทธิญา  พ่ึงเปนสุข 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๖  ราย) 

 ๑ นางสาวขวัญใจ  เส็งเอี่ยม 

 ๒ นางเขมจิรา  ศาริตวรรธน 

 ๓ นางสาวจิตติพร  พูลพงษ 

 ๔ นางสาวฐนิตา  วิกล 

 ๕ นางดวงเดน  เสธา 

 ๖ นางสาวนฤมล  จันยมิตรี 

 ๗ นางสาวบุษยา  มาทา 

 ๘ นางสาวปรีดา  พรมบุญ 

 ๙ นางสาวพรรณธิดา  หนูรักษ 

 ๑๐ นางสาวไพรจิตร  พรมมี 

 ๑๑ นางสาวมัณฑนา  พรมมา 

 ๑๒ นางวรัญญา  ชูสกุล 

 ๑๓ นางสาววราภรณ  ปนเพ็ชร 

 ๑๔ นางสาววิภาพร  อาภา 

 ๑๕ นางสาวศรินทิพย  หมื่นโกฏิ 

 ๑๖ นางสาวศรินยา  คําอุด 

 ๑๗ นางศุภลักษณ  ทะนารี 

 ๑๘ นางสลักจิต  นิ่มบุญ 

 ๑๙ นางสาวสาลินี  สวนแกว 

 ๒๐ นางสาวสุชานันท  กุสารัมย 

 ๒๑ นางสาวสุดสวาท  ศักดิ์ทอง 

 ๒๒ นางสาวสุภาพร  คงเชื้อ 

 ๒๓ นางเสาวรส  เสถียรเขตต 

 ๒๔ นางอนัญญา  อภิวงคงาม 

 ๒๕ นางอิสรียรัช  แปะเส็ง 

 ๒๖ นางสาวเอื้อมมาภา  ประเสริฐวีธัช 

กรมสงเสริมสหกรณ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔๗  ราย) 

 ๑ นายการุณ  วนาศิริ 

 ๒ นายโกศล  ศรีแฉลม 

 ๓ นายจอมชัย  รอดทัดทาน 

 ๔ นายจารีต  จ่ัวนาน 


