
หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

๙๗ นางสมใจ  อภัยนอก 

๙๘ นางสาวสมทรง  สมศิลา 

๙๙ นางสุนันทา  เล็มเยะ 

๑๐๐ นางสุพัตรา  สุมมาตย 

๑๐๑ นางสุพาศ  เสือดวง 

๑๐๒ นางสาวสุรีย  สมบูรณชัย 

๑๐๓ นางเสริมศรี  ทองนาค 

๑๐๔ นางเสาวภา  พองชัยภูมิ 

๑๐๕ นางอมรรัตน  มณี 

๑๐๖ นางสาวอรวรรณ  อนรรฆมงคล 

๑๐๗ นางอัญชลี  สุเสารัจ 

๑๐๘ นางอุษณา  ยาสุทธิ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางกนกวรรณ  ศรีใส 

กรมสงเสริมการเกษตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐๐  ราย) 

๑ นายกรกช  การเจน 

๒ นายกฤษณ  พนมสินธุ 

๓ นายแกวมา  สุรินทรคํา 

๔ นายขันตี  โลกรักษ 

๕ นายคมศิลป  สารเถื่อนแกว 

๖ นายคําตา  จักรเพ็ชร 

๗ นายงาม  เทพทอง 

๘ นายจงรักษ  ลอดเหลือ 

๙ นายจรัญ  พวงเจริญ 

๑๐ นายจรูญ  คงพันธ 

๑๑ นายจรูญ  อึ้งสวรรค 

๑๒ นายจําป  มาตราช 

๑๓ นายฉัตรทอง  แสงหลอ 

๑๔ นายเฉลิม  เจ็ดกริช 

๑๕ นายชอบ  สุขเกษม 

๑๖ นายชัชชัย  อัยราชธนารักษ 

๑๗ นายชัยชนะ  อ่ํามี 

๑๘ นายชัยพร  สินทักษทรัพย 

๑๙ นายชัยยัน  นามปากดี 

๒๐ นายชัยวัฒน  อรรคเนตร 

๒๑ นายชาญ  เรืองมา 

๒๒ นายชาญชัย  รัศมิทัต 

๒๓ นายชาญณรงค  สนนุช 

๒๔ นายชํานาญ  ทองดี 

๒๕ นายชูชาติ  สุคนธผอง 

๒๖ นายโชติ  เจริญเกษร 

๒๗ นายไชย  ธรรมมา 

๒๘ นายณรงค  กมลมุณีรัตน 

๒๙ นายณรงค  พงษบุปผา 

๓๐ นายดํารงค  คุมลักษณ 



หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 ๓๑ นายดิเรก  สาลี 

 ๓๒ นายทรงสรรค  พลเจียก 

 ๓๓ นายทรัพย  ศรศรี 

 ๓๔ นายทองเจือ  เกิดชาญ 

 ๓๕ นายทองทิพย  ไทยแท 

 ๓๖ นายทองใบ  ลุนนากัน 

 ๓๗ นายทองสุข  นิลเลิศ 

 ๓๘ นายทองเอี่ยม  พรมผล 

 ๓๙ นายเทพพิสิษฎ  ฉายแสง 

 ๔๐ นายธงชัย  แกวคําสอน 

 ๔๑ นายธนชัย  ศรีคง 

 ๔๒ นายนพรัตน  กมลหาญ 

 ๔๓ นายนราเจนณรงค  พิมพทอง 

 ๔๔ นายนิตินัย  อาจกมล 

 ๔๕ นายนิรันดร  จันทะเสน 

 ๔๖ นายนิรันดร  วงษสุวรรณ 

 ๔๗ นายนิรันทร  ยืนยาว 

 ๔๘ นายบรม  เมาเกตุ 

 ๔๙ นายบรรจง  แสนใจกลา 

 ๕๐ นายบรรเลง  อุปลา 

 ๕๑ นายบริบูรณ  ทองสตา 

 ๕๒ นายบุญสง  พักศรี 

 ๕๓ นายบุญสม  แกวพรอมตึก 

 ๕๔ นายบุญสม  วรรณพิรุณ 

 ๕๕ นายประทีป  คุยเสด็จ 

 ๕๖ นายประภัทร  เรืองแกว 

 ๕๗ นายประยูร  กองพนาไพร 

 ๕๘ นายประเวศ  สูญทุกข 

 ๕๙ นายประสิทธิ์  ลวนเส็ง 

 ๖๐ นายประสิทธิ์  สวนเสนห 

 ๖๑ นายประเสริฐ  ชนะพาล 

 ๖๒ นายเผา  โพธิกะ 

 ๖๓ นายพนม  บูสาลี 

 ๖๔ นายพานิช  อินปาว 

 ๖๕ นายพิชัย  ชมภู 

 ๖๖ นายพินิจ  กันทะอุโมงค 

 ๖๗ นายพิบูลย  ทองพยงค 

 ๖๘ นายพุฒิศักดิ์  บุญพิทักษ 

 ๖๙ นายไพโรจน  นาลหิน 

 ๗๐ นายไพโรจน  พงษรัตน 

 ๗๑ นายภาณุ  ศรีวิจิตร 

 ๗๒ นายมานิตย  ขันติวงษ 

 ๗๓ นายเมธิน  ชัยชนะวงศ 

 ๗๔ นายยงยุทธ  กลอมแกว 

 ๗๕ นายยอด  แจมแจง 

 ๗๖ นายรังสรรค  ผลวัฒนะ 

 ๗๗ นายลําพอง  วิมลเศรษฐ 

 ๗๘ นายลําพูล  วิมลเศรษฐ 

 ๗๙ นายเลิศ  หนูพรหม 

 ๘๐ นายวรวิทย  อินทะนาม 

 ๘๑ นายวันชัย  แสนเย็น 

 ๘๒ นายวิค  เริงรื่น 



หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

๘๓ นายวิเชียร  ไกยวงษ 

๘๔ นายวิเชียร  ซองรัมย 

๘๕ นายวินัย  อัฒพุธ 

๘๖ นายวิสิทธิ์  ศรีรักษา 

๘๗ นายวีระศักดิ์  ตีระรัตน 

๘๘ นายศตวรรษ  สมบูรณศิริ 

๘๙ นายศรีนวล  กาจารี 

๙๐ นายสงกรานต  ขําไชโย 

๙๑ นายสมจิตร  พูลเพ่ิม 

๙๒ นายสมชาย  เกล้ียงประดิษฐ 

๙๓ นายสมชาย  คันทรง 

๙๔ นายสมชาย  เจโคกกรวด 

๙๕ นายสมชาย  ติ่งอวม 

๙๖ นายสมบัติ  เสมลับ 

๙๗ นายสมบุญ  โพธิ์แจม 

๙๘ นายสมพงษ  ล้ีมาลี 

๙๙ นายสมพร  พบพิพัก 

๑๐๐ นายสมหวัง  เกิดทอง 

๑๐๑ นายสมาน  ปยะวงศ 

๑๐๒ นายสรพงษ  หทัยา 

๑๐๓ นายสังขศิลปชัย  เรืองอนันต 

๑๐๔ นายสังเวียน  อึ้งสวรรค 

๑๐๕ นายสันติ  ชังถาวร 

๑๐๖ นายสัมพันธ  ย้ิมประดิษฐ 

๑๐๗ นายสานิต  อวมแกว 

๑๐๘ นายสําราญ  ปานเนียม 

๑๐๙ นายสําเริง  เหมือนนุน 

๑๑๐ นายสิงห  ศรีรักษา 

๑๑๑ นายสิงห  สมิงพรม 

๑๑๒ นายสิทธิพล  วิชชุรังษี 

๑๑๓ นายสุชาติ  ภูมิสถิตย 

๑๑๔ นายสุเทพ  จําภวังค 

๑๑๕ นายสุเทพ  ทองมาเอง 

๑๑๖ นายสุนทร  ตรีเพ็ชร 

๑๑๗ นายสุพจน  โสภี 

๑๑๘ นายสุภชัย  สงวนพงษ 

๑๑๙ นายสุรศักดิ์  แทงทอง 

๑๒๐ นายแสวง  วงศนารี 

๑๒๑ นายโสภณ  ศรีภา 

๑๒๒ นายอดุง  แจมกระจาง 

๑๒๓ นายอนุวัตร  ปานทอง 

๑๒๔ นายอภิรัตน  คงเพชร 

๑๒๕ นายอาจหาญ  รัศมิทัต 

๑๒๖ นายอาทร  รื่นชล 

๑๒๗ นายอุดม  มาเร็ว 

๑๒๘ นายอุทัย  นิลสนธิ 

๑๒๙ นายเอกวุฒิ  พรหมรศ 

๑๓๐ นางกรรณิการ  สายเชื้อ 

๑๓๑ นางกัญญาณี  วีสเพ็ญ 

๑๓๒ นางกัลยา  โมราบุตร 

๑๓๓ นางกิ่งแกว  ศรีสุธัญญาวงศ 

๑๓๔ นางสาวเกษนีย  รังษีวงศ 



หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

๑๓๕ นางขลิบเพชร  เอมกลาง 

๑๓๖ นางสาวคนึงนิตย  ศรีสุภาวดี 

๑๓๗ นางคมวัลย  ไชยราช 

๑๓๘ นางจตุพร  พลเย่ียม 

๑๓๙ นางจันทรรังษี  เพลินจิตต 

๑๔๐ นางจันทรา  สวัสดิบุตร 

๑๔๑ นางจิรพร  สุนเทียน 

๑๔๒ นางชนนิกานต  เกตุแกว 

๑๔๓ นางชนิดา  ประภัสสรพงษ 

๑๔๔ นางดวงจันทร  บิดาทอง 

๑๔๕ นางดวงเดือน  โลคันเด 

๑๔๖ นางสาวดวงรัตน  ทัพนอย 

๑๔๗ นางดุษณี  เหมือนตา 

๑๔๘ นางเตรียมจิตต  แจมจันทร 

๑๔๙ นางทองหลอ  นาคสุด 

๑๕๐ นางทาริกา  จึงสุทธิวงษ 

๑๕๑ นางนันทวัน  ศรีคําหู 

๑๕๒ นางสาวบังเอิญ  แสงทอง 

๑๕๓ นางสาวบุญเจือ  สมจิตร 

๑๕๔ นางประทุม  ศิลปประพันธเลิศ 

๑๕๕ นางประเทือง  เข็มนาค 

๑๕๖ นางปยนุช  เครือทอง 

๑๕๗ นางปยะนาถ  สุทธิโภชน 

๑๕๘ นางพลับพลึง  ฬาทอง 

๑๕๙ นางพิศมัย  โพธิ์งาม 

๑๖๐ นางพูนสมัย  อุปการะ 

๑๖๑ นางภคินัย  บุญกลา 

๑๖๒ นางภัทราภรณ  ไชยชนะ 

๑๖๓ นางมนิดา  สวัสดิ์วงศ 

๑๖๔ นางเมธาวี  อุทยมกุล 

๑๖๕ นางแมนมาศ  สกุลวิวรรธน 

๑๖๖ นางยุรนันท  สิทธิโสม 

๑๖๗ นางรัชนี  ดิษฐวิบูลย 

๑๖๘ นางสาวรัชนี  แปนกลัด 

๑๖๙ นางรัชนี  รัตนโชติ 

๑๗๐ นางรัชมนต  แพงงาม 

๑๗๑ นางรําไพ  วงศอนันต 

๑๗๒ นางวชิรา  ตรีวัฒนสุวรรณ 

๑๗๓ นางสาววชิรา  อัคนิจ 

๑๗๔ นางวรรณิภา  นันทิพงศ 

๑๗๕ นางวราภรณ  สอนศีลพงษ 

๑๗๖ นางวันทนี  แกวลอยมา 

๑๗๗ นางวาสนา  เนื้อดี 

๑๗๘ นางสาววิภารัตน  พระคําลือ 

๑๗๙ นางวิไล  พาชี 

๑๘๐ นางสาววีรวรรณ  บุญผูก 

๑๘๑ นางศรุดา  กิระชานนท 

๑๘๒ นางศิรยา  ไตรโพธิ์ 

๑๘๓ นางสรัญญา  วีระวัฒน 

๑๘๔ นางสะอาด  มงคลเมือง 

๑๘๕ นางสังวาลย  มิสาโท 

๑๘๖ นางสุดารัตน  ชาญเดช 



หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

๑๘๗ นางสุนัยวรรณ  ปานเจริญ 

๑๘๘ นางสุพรรณ  จันทรศรี 

๑๘๙ นางสุพินพร  ชื่นชม 

๑๙๐ นางสาวสุภาพร  สัตยาคม 

๑๙๑ นางสุมนา  จันทรดํารง 

๑๙๒ นางสาวสุไมตรี  บูรณะสุบรรณ 

๑๙๓ นางสุรีรัตน  อุนมีศรี 

๑๙๔ นางสุวิสาข  สาระอินทร 

๑๙๕ นางหทัยรัตน  สิทธิตรีวัฒน 

๑๙๖ นางสาวหยกศรี  จิโรจนสกุล 

๑๙๗ นางอรุณรุง  เบียดกลาง 

๑๙๘ นางสาวอัมพร  เนืองนอง 

๑๙๙ นางอุนเรือน  ลุมจันทร 

๒๐๐ นางเอื้อมพร  บุญเพ่ิม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 

๑ นายเชาว  จีนหมวกดํา 

๒ นายบุญสง  เรืองมา 

๓ นายปรีชา  พลอยสมบุญ 

๔ นายภคพล  โฉมศรี 

๕ นายมาก  ฟกทับ 

๖ นายสําราญ  บุญปกครอง 

๗ นายสุภาพ  จิณราช 

๘ นายอนุสิทธิ์  ถาวรพันธ 

๙ นายอาคม  บัวมาก 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๖๒  ราย) 

๑ นายกิตติศักดิ์  เจริญศักดิ์ศิริ 

๒ นายเกรียง  เหลาศรีประชา 

๓ นายคํานึง  ครุฑกาศ 

๔ นายจรวย  เกตุพราหม 

๕ นายจักรพงษ  ทิพยวงศ 

๖ นายจําลอง  จุยสุข 

๗ นายจิระศักดิ์  พันธุระ 

๘ นายจุมพล  เนียมเกิด 

๙ นายเจริญ  รักราวี 

๑๐ นายเฉลิมพงษ  เสืองามเอี่ยม 

๑๑ นายเฉลียว  คงศิริ 

๑๒ นายชัชชัย  คงกะพันธ 

๑๓ นายชาติ  เพ็ชรหิน 

๑๔ นายโชคอํานวย  เย้ืองยอง 

๑๕ นายณัฏฐนันท  ภูรีโรจน 

๑๖ นายไตรวุฒิ  รัศมิทัต 

๑๗ นายทรงวุฒิ  เอี่ยมอนันต 

๑๘ นายทักษิณ  ประทุมมา 

๑๙ นายธวัชชัย  ดวงมั่น 

๒๐ นายธาตรี  ไวยโภคา 

๒๑ นายธารากร  สมฤทธิ์ 

๒๒ นายนพดล  พลเตี้ยม 

๒๓ นายนพดล  วรรณาพูล 

๒๔ นายนุรุจน  เอี่ยมบุรี 



หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 ๒๕ นายบริพันธ  สวัสดี 

 ๒๖ นายบัวกัน  ลือชา 

 ๒๗ นายบุญเจือ  ทองล่ิม 

 ๒๘ นายบุญชวย  วงศขจร 

 ๒๙ นายบุญชู  กีกาศ 

 ๓๐ นายประกอบ  ทองเปยม 

 ๓๑ นายประภัทร  เดชะมาก 

 ๓๒ นายประหยัด  ทองบาง 

 ๓๓ นายพนม  กลาหาญ 

 ๓๔ นายพยนต  วงษทาว 

 ๓๕ นายพยัพ  สินสวาท 

 ๓๖ นายพรมเมฆ  เรืองอราม 

 ๓๗ นายพิชัย  คําใส 

 ๓๘ นายไพศาล  รุจิพรพงษ 

 ๓๙ นายมงคล  สุวรรณดารักษ 

 ๔๐ นายมาโนช  นวลตา 

 ๔๑ นายรังสรรค  ขันกสิกร 

 ๔๒ นายลี  เย็นคต 

 ๔๓ นายวรพงษ  วะศินรัตน 

 ๔๔ นายวสันต  วิไลวรรณ 

 ๔๕ นายวินัย  จันกระจาง 

 ๔๖ นายวิศรุต  พุมคํา 

 ๔๗ นายวิสูตร  ผ้ึงเถื่อน 

 ๔๘ นายวีระชัย  โกศัลวัฒน 

 ๔๙ นายไว  บุญยวัตร 

 ๕๐ นายศิริวัฒน  พินแยม 

 ๕๑ นายศุภชัย  ไชยนาพันธุ 

 ๕๒ นายศุภชัย  สุขศิริ 

 ๕๓ นายสงเสริม  จันทรศรีมา 

 ๕๔ นายสมควร  หวะสุวรรณ 

 ๕๕ นายสมคิด  ปานเพียร 

 ๕๖ นายสมชัย  บุญรอด 

 ๕๗ นายสมชาย  จีนฉาย 

 ๕๘ นายสมชาย  รอดรักษา 

 ๕๙ นายสมชาย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๐ นายสมศักดิ์  ทับทอง 

 ๖๑ นายสมศักดิ์  สถิตรัชตสถาพร 

 ๖๒ นายสันติสุข  เสือนวล 

 ๖๓ นายสัมพันธ  สําลีราช 

 ๖๔ นายสิริสมหมาย  ดาเปรม 

 ๖๕ นายสุคนธ  สนนุช 

 ๖๖ นายสุชัย  พรมเพ็ง 

 ๖๗ นายสุชาติ  ชมบุญตา 

 ๖๘ นายสุชาติ  ถาวรศักดิ์ 

 ๖๙ นายสุชาติ  เพชรเศวตพงษ 

 ๗๐ นายสุทัศน  ปสสาโก 

 ๗๑ นายสุพรรณ  อาทิตย 

 ๗๒ นายสุมาตย  ธุระนิตย 

 ๗๓ นายสุรชัย  เจริญผล 

 ๗๔ นายสุรเดช  จอจันทึก 

 ๗๕ นายสุวาท  ยามาเจริญ 

 ๗๖ นายเสนห  บุตรดี 



หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

๗๗ นายอนันต  พัฒนสาร 

๗๘ นายอนุมัติ  ชัยชนะ 

๗๙ นายอนุสรณ  วงษคํา 

๘๐ นายอุดม  ทองดวง 

๘๑ นายอุทิศ  ทุมวัน 

๘๒ นายเอนก  แกวกระจาง 

๘๓ นายเอนก  แจงโพธิ์นาค 

๘๔ นางสาวแกมทิพย  ภิรมยเบี้ยว 

๘๕ นางคนึงสุข  ปาสาณพงศ 

๘๖ นางครองทรัพย  ลํ้าเลิศรวี 

๘๗ นางจารุวรรณ  เอี่ยมศรีรักษ 

๘๘ นางจิรัชฎา  จันทชุม 

๘๙ นางจิรานุวัฒน  วิพัฒนครุฑ 

๙๐ นางจิราภรณ  โตเมศร 

๙๑ นางสาวจุฑามาส  จันทรทองศรี 

๙๒ นางฉวีวรรณ  เกษตรภิบาล 

๙๓ นางสาวฉันทสินี  จบศรี 

๙๔ นางชกัณฏา  จันทชุม 

๙๕ นางสาวชิลาวัลย  เผามุนี 

๙๖ นางชีวารัตน  เพ็งอน 

๙๗ นางชุติการย  การอง 

๙๘ นางสาวฐิตาภา  มาเจริญ 

๙๙ นางณัฐญา  มาเมือง 

๑๐๐ นางณีรนุช  จันทรคณา 

๑๐๑ นางสาวดวงพร  บุญศักดิ์ 

๑๐๒ นางถนอมศรี  นพฤทธิ์ 

๑๐๓ นางถาวร  งามจบ 

๑๐๔ นางทองดี  สุขแสงรัตน 

๑๐๕ นางสาวทองลวน  เชื้ออาษา 

๑๐๖ นางสาวธันญวริน  อธิอัครศิรพร 

๑๐๗ นางนลินรัตน  ธนทวิโรจน 

๑๐๘ นางนาตยา  อ่ํามี 

๑๐๙ นางนาถ  บํารุงราษฎร 

๑๑๐ นางนิภาพร  จันทรแทน 

๑๑๑ นางแนงนอย  อวมเจริญ 

๑๑๒ นางบรรจง  สุเสารัจ 

๑๑๓ นางสาวบรรจง  อินทรประเสริฐ 

๑๑๔ นางบุญเย่ียม  กิตติธนพงศ 

๑๑๕ นางประไพ  มหาชยานนท 

๑๑๖ นางปราณี  เสมา 

๑๑๗ นางสาวปยะนาถ  ทองย้ิม 

๑๑๘ นางพรรณี  สนุกแสน 

๑๑๙ นางสาวพัชนี  ธูปจีน 

๑๒๐ นางพันธิวา  พิทยากูล 

๑๒๑ นางพิราวรรณ  เตชะวรเกียรติ์ 

๑๒๒ นางเพชรี  เสนาศร 

๑๒๓ นางมารีนา  วงษศิลป 

๑๒๔ นางยุวเรศ  ล้ีประเสริฐ 

๑๒๕ นางละมาย  สุขสวาง 

๑๒๖ นางสาวลัดดา  อุนพวก 



หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

๑๒๗ นางลาติน  วงษไมนอย 

๑๒๘ นางลินจง  เพ็ชรัตน 

๑๒๙ นางลินดา  บุญรุง 

๑๓๐ นางวจีกาญจน  มงคลผลาวัฒน 

๑๓๑ นางวรรธนา  รวมวงศ 

๑๓๒ นางวลีกาญจน  เรืองสวัสดิ์ 

๑๓๓ นางสาววันทิพา  บุรีเทศ 

๑๓๔ นางวิมล  คองภูเขียว 

๑๓๕ นางสาววิมล  เนตรลอมวงศ 

๑๓๖ นางวีรธิมา  เพ็ชรสีงาม 

๑๓๗ นางศรีชญาธร  ศรีประทุม 

๑๓๘ นางศรีวรรณ  โตสงคราม 

๑๓๙ นางศรีสุมา  รัษฐปานะ 

๑๔๐ นางสมจีน  พันธงิ้ว 

๑๔๑ นางสมพร  สุเมธี 

๑๔๒ นางสิริลักษณ  สรอยสวัสดิ์ 

๑๔๓ นางสาวสุกัณญา  เพ็ชรไชย 

๑๔๔ นางสุกานดา  อรุณรุงโรจน 

๑๔๕ นางสุจิน  สุวรรณา 

๑๔๖ นางสุพรรณ  พิมสาร 

๑๔๗ นางสุมาลี  แกวคูณ 

๑๔๘ นางสาวสุมาลี  วรรโณทยาน 

๑๔๙ นางโสภา  ตาตะนุช 

๑๕๐ นางโสภาภรณ  ภิญโญเทพประทาน 

๑๕๑ นางโสภี  พจนสิทธ 

๑๕๒ นางหทัยรัตน  ขวัญเจริญ 

๑๕๓ นางหนูนิตย  ฉายจรุง 

๑๕๔ นางแหวน  หาเรือนทอง 

๑๕๕ นางอภิรมย  อยูชา 

๑๕๖ นางอัจฉราทิพย  ชุมภาณีธนโชติ 

๑๕๗ นางอําพร  แสงบุญเรือง 

๑๕๘ นางสาวอุบล  คงอินทร 

๑๕๙ นางอุบล  ใบมาก 

๑๖๐ นางสาวอุบลวรรณา  เกิดแจง 

๑๖๑ นางอุไรวรรณ  พ่ึงใหญ 

๑๖๒ นางสาวเอื้ออารีย  พวงเจริญ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

๑ นายประทีป  พูลสวัสดิ์ 

๒ นายสมชาย  สมนาค 

๓ นายสมศักดิ์  ชวยการ 

๔ นางนิตยา  หลักชัย 

กรมสงเสริมสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

๑ นายเกษม  รอดปาน ๒ นายสุนันท  พลอาจ 




