
 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๗ นายสงัด  ดวงแกว 

 ๘ นายสมชัย  สุวงศศักดิ์ศรี 

 ๙ นายสรรชัย  เพชรธรรมรส 

 ๑๐ นายสําราญ  สะรุโณ 

 ๑๑ นายสุพล  สมภูงา 

 ๑๒ นายอนันต  อักษรศรี 

 ๑๓ นางกุณญาดา  วิเศษสุวรรณ 

 ๑๔ นางโกลัญญา  คลายเรือง 

 ๑๕ นางสาวกัญญา  บุญจันทร 

 ๑๖ นางจิณณจาร  หาญเศรษฐสุข 

 ๑๗ นางสาวจิราภา  เมืองคลาย 

 ๑๘ นางชนกานต  สมิตะสิริ 

 ๑๙ นางชอทิพย  ศัลยพงษ 

 ๒๐ นางณัฏฐดา  ชมาฤกษ 

 ๒๑ นางนารีรัตน  โนวัฒน 

 ๒๒ นางนิศาภัทร  เกียรติ์สุวนาถ 

 ๒๓ นางบุญเรือนรัตน  เรืองวิเศษ 

 ๒๔ นางสาวเบ็ญจวรรณ  โพธิ์สุข 

 ๒๕ นางประภา  พงษอุทธา 

 ๒๖ นางสาวพรปวีณ  เมธากรณ 

 ๒๗ นางพเยาว  รมรื่นสุขารมย 

 ๒๘ นางเพ็ญจันทร  สุทธานุกูล 

 ๒๙ นางสาวเพ็ญแข  แขกระจาง 

 ๓๐ นางเพียงใจ  จินดายะพานิชย 

 ๓๑ นางรัตนา  หาวิลี 

 ๓๒ นางสาวรัมมพัน  โกศลานันท 

 ๓๓ นางศิริกุล  โกกิฬา 

 ๓๔ นางสาวศิริพร  วรกุลดํารงชัย 

 ๓๕ นางสาวสิริกุล  ผองใส 

 ๓๖ นางสุจิตรา  ยนตรเปยม 

กรมสงเสริมการเกษตร 

 ๑ นายเกรียงไกร  สวงโท 

 ๒ นายขุนศรี  สิงหทอง 

 ๓ นายคําพอง  อันทะชัย 

 ๔ นายจงสวัสดิ์  มณีจอม 

 ๕ วาที่เรือตรี  จรอน  ระวังผิด 

 ๖ นายจําลอง  เดชอูป 

 ๗ นายเจริญ  พิมพขาล 

 ๘ นายเจริญ  สอนศิริ 

 ๙ นายเชิดชัย  สมอุดร 

 ๑๐ นายณรงคศักดิ์  ขัติทะเสมา 

 ๑๑ วาที่รอยตรี  ดุจเดี่ยว  วงศภักดี 

 ๑๒ นายทวีพงศ  สุวรรณโร 

 ๑๓ นายนฤเทพ  สุภากรณ 

 ๑๔ นายบรรจวบ  ปกิจเฟองฟู 

 ๑๕ นายบุญธรรม  วงคเครือ 

 ๑๖ นายประวิทย  วรตันติ 

 ๑๗ นายประเวส  วงษวรรณ 

 ๑๘ นายพลพจน  จตุรวิทยาภรณ 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๙ นายไพสิฐ  เกตุสถิตย 

 ๒๐ นายมหินทร  เทพิน 

 ๒๑ นายยงยุทธ  ศรีนวล 

 ๒๒ นายละออ  เสร็จกิจ 

 ๒๓ นายวรนิตย  จันทรสุพัฒน 

 ๒๔ นายวิทยา  บุญประกอบ 

 ๒๕ นายวินัย  จันทมะโน 

 ๒๖ นายวิโรจน  ทองคุม 

 ๒๗ นายวีระศักดิ์  สุขทอง 

 ๒๘ นายสมเกียรติ  ทะฤาษี 

 ๒๙ นายสมชาย  ศรีทิพย 

 ๓๐ นายสมชาย  แรทอง 

 ๓๑ นายสมเพชร  เมืองมูล 

 ๓๒ นายสมสิทธิ์  ประกอบจรรยา 

 ๓๓ นายสาธิต  ไชยวังษา 

 ๓๔ นายสําราญ  สาราบรรณ 

 ๓๕ นายเสนห  แอฤทธิ์ 

 ๓๖ นายอํานวย  แออุดม 

 ๓๗ นายอิทธิกร  บุนนาค 

 ๓๘ นางกองพันธ  ยศกิจ 

 ๓๙ นางกัญจนา  สอนอุน 

 ๔๐ นางกาญจนา  นราฤทธิพันธ 

 ๔๑ นางเกศรี  ภูมิศรี 

 ๔๒ นางใกลรุง  ไทยสวัสดิ์ 

 ๔๓ นางขนิษฐา  ฉ่ํานอย 

 ๔๔ นางจิรนุช  แกวกลึงกลม 

 ๔๕ นางสาวชนัญญา  พันจีบ 

 ๔๖ นางชนิดา  อภัยบุรี 

 ๔๗ นางชนิษฐภัคค  คําแท 

 ๔๘ นางสาวชมัยภรณ  ถนอมศรีเดชชัย 

 ๔๙ นางชุลี  นิลยนารถ 

 ๕๐ นางดาวพระศุกร  ปานจํารูญ 

 ๕๑ นางทิพยมาลี  มังคละสวัสดิ์ 

 ๕๒ นางนฤมล  อุปสัย 

 ๕๓ นางนันทวัน  ศิลปนครฤทธิ์ 

 ๕๔ นางเนื้อทิพย  สินธุวา 

 ๕๕ นางบุรี  เพชรพระพุทธ 

 ๕๖ นางเบญญา  เอี่ยมนอก 

 ๕๗ นางประนอม  แดงกันลัน 

 ๕๘ นางปราณี  โนจักร 

 ๕๙ นางปรียา  จิตตพงศ 

 ๖๐ นางพลอยตะวัน  อาษาศรี 

 ๖๑ นางพูนศรี  ชัยจันทร 

 ๖๒ นางสาวภัทรียา  บุตรจันทร 

 ๖๓ นางภัสรา  ชวประดิษฐ 

 ๖๔ นางเมตตา  จันทรมณี 

 ๖๕ นางระเบียบ  สุวรรณคุณ 

 ๖๖ นางรัตนาภรณ  เตียวประเสริฐ 

 ๖๗ นางสาวลําพึง  มหานาม 

 ๖๘ นางวาสนา  สุยะหมุด 

 ๖๙ นางศิรประภา  แสงอรุณทวี 

 ๗๐ นางศิริพร  สรอยสน 
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 ๗๑ นางศิริรักษ  ทองมาไทย 

 ๗๒ นางสาวศิริวรรณ  รุจิขจร 

 ๗๓ นางสมทรง  มานะกิจกลการ 

 ๗๔ นางสายใจ  มะคําไก 

 ๗๕ นางสาวสุรัตน  ศรีเดช 

 ๗๖ นางเสาวลักษณ  เท่ียงธรรม 

 ๗๗ นางอรทัย  แกวคําภา 

 ๗๘ นางอรพินท  วุฒิอุทัย 

 ๗๙ นางสาวอารีวรรณ  ใจเพ็ชร 

กรมสงเสริมสหกรณ 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุข 

 ๒ นายจํานงค  วิยาสิงห 

 ๓ นายจิรวิทย  แกวกําพล 

 ๔ นายชยันต  สุวิวัฒนา 

 ๕ นายชานันท  ดีหมี 

 ๖ นายชาย  คงแกว 

 ๗ นายณัฐชัย  ปริญญานุสรณ 

 ๘ นายถวัลย  ขันตี 

 ๙ นายทวีศักดิ์  แสงประจักษ 

 ๑๐ นายทอน  พิมพา 

 ๑๑ นายทินกร  ตรีเวช 

 ๑๒ นายทิวา  ศีติสาร 

 ๑๓ นายธนา  สานุศิษย 

 ๑๔ นายธัชชัย  สพานแกว 

 ๑๕ นายธีรภพ  บัวจีน 

 ๑๖ นายนราวุธ  ไชโยราช 

 ๑๗ นายบัญชา  โยธนัง 

 ๑๘ นายบุรินทร  ถมยวัฒน 

 ๑๙ นายปภัส  เอาผล 

 ๒๐ นายประภาส  สังขขาว 

 ๒๑ นายประยูร  จารุวัฒนสิทธิ์ 

 ๒๒ นายประศาสน  ศรีชัยกูล 

 ๒๓ นายประสพสุข  คําสุข 

 ๒๔ นายปยะรัตน  ยมะคุปต 

 ๒๕ วาที่รอยตรี  ปยะวิทย  สุขเกษม 

 ๒๖ นายเผชิญ  เนตรากูล 

 ๒๗ นายพรเทพ  สองสี 

 ๒๘ นายพิชัย  ปานแกว 

 ๒๙ นายพิษณุ  บัวแกว 

 ๓๐ นายไพฑูรย  กันสิงห 

 ๓๑ นายไพรัช  โพธิ์ศรี 

 ๓๒ นายภิเษก  คงชื่น 

 ๓๓ นายรังพิมัรย  ภูกองไชย 

 ๓๔ นายวงศชัย  ไชยโย 

 ๓๕ นายวรสิทธิ์  ศรีมูล 

 ๓๖ นายวิเทียน  กันทะเรือน 

 ๓๗ นายวิศิษฐ  จุลปานนท 

 ๓๘ นายวิสุทธิ์  จตุรลาวัลย 

 ๓๙ นายศราวุธ  วิเศษวงศ 

 ๔๐ นายศิริพร  พยัคฆทอง 




