
หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 ๕๙ นางบวัศิลป  ธรรมมิยะ 

 ๖๐ นางผกาวรรณ  สุขสังข 

 ๖๑ นางสาวพจนาจณ  ทองพ่ึงกล่ิน 

 ๖๒ นางพรทิพย  เดชอุดม 

 ๖๓ นางพัชรา  แตงหยวก 

 ๖๔ นางพิมพนิภา  สุวรรณเจรญิวิช 

 ๖๕ นางพิศมัย  นาคํา 

 ๖๖ นางรจนา  ขนัทะกิจ 

 ๖๗ นางสาวรัชนี  บูรณวิทย 

 ๖๘ นางรุงฤดี  สมนาค 

 ๖๙ นางลักขณาพร  ไกรคุม 

 ๗๐ นางวัฒนา  ธญัญาหารกุล 

 ๗๑ นางวารุณี  จันทรลอย 

 ๗๒ นางวิไลลัคน  ภูศร ี

 ๗๓ นางศรีนวล  สุจิรธรรม 

 ๗๔ นางศริิพร  ตุมเพชรรตัน 

 ๗๕ นางสุรพิน  อินธิบาล 

 ๗๖ นางเอือ้งฟา  หอมสุวรรณ 

กรมสงเสริมการเกษตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๐  ราย)  

๑ นายเกียรติศกัดิ ์ ตอเงนิ 

๒ นายคํารณ  ทนัสาร 

๓ นายเชวงศกัดิ ์ แสงมณี 

๔ นายบุญญเกียรต ิ พุมโกสุม 

๕ นายบุญเตือน  ธรรมทันตา 

๖ นายบุญธรรม  ดวงฤทธิ ์

๗ นายประยูร  เกดิมัง่ม ี

๘ นายประสิทธิ ์ วรชัยฐิตนิันท 

๙ นายปราพต  วาศนาวนิ 

 ๑๐ นายพยุง  ลิขิต 

 ๑๑ นายพะเนนิ  พรมม ี

 ๑๒ นายพูนศักดิ์  โตเผือก 

 ๑๓ นายมานพ  ย้ิมผ้ึง 

 ๑๔ นายมานพ  วงษชาลี 

 ๑๕ นายวรพล  พูลรอด 

 ๑๖ นายวิกรม  มากด ี

 ๑๗ นายวนิัย  ใจใหญ 

 ๑๘ นายสงดั  นนทขจี 

 ๑๙ นายสมเกียรต ิ แสนบุญยงค 

 ๒๐ นายสมควร  ล้ิมมณี 

 ๒๑ นายสามาตร  บุญกอน 

 ๒๒ นายสิทธิชัย  ปราชญาวงศ 

 ๒๓ นายสุขสันต  วิมลเศรษฐ 

 ๒๔ นายสุชาติ  นุยมา 

 ๒๕ นายสุทธ ิ ไพนุพงศ 

 ๒๖ นายสุวัช  สมเพียร 

 ๒๗ นายสุวฒัน  ชัยรตัน 

 ๒๘ นายอนุพงษ  พวงสุวรรณ 

 ๒๙ นายอรรคนีย  พรมสีทอง 

 ๓๐ นายโอภาส  ปดแพง 



หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖  ราย)  

๑ นายกติต ิ ขาวขัน 

๒ นายชูศักดิ์  พุทธรกัษา 

๓ นายธนกฤต  สิทธกิัน 

๔ นายพงศดนัย  จิตรการนทกีจิ 

๕ นายพิสันต  แกวแสน 

๖ นายเพรียวพันธ  เพชรรัตนโมรา 

๗ นายมานะ  สมศักดิ ์

๘ นายวราเชนทร  โชตธิรรม 

 ๙ นายสมชาย  ภาคยภิญโญ 

 ๑๐ นายสมโภช  เวชชะ 

 ๑๑ นายสมศกัดิ ์ แยมวนัเพ็ง 

 ๑๒ นายสวง  สงวนศร ี

 ๑๓ นางจีราพัชร  ครุฑธา 

 ๑๔ นางพัทธนันท  ภสิน ี

 ๑๕ นางราํพึง  ผลทอง 

 ๑๖ นางวไลลักษณ  รุงพราย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๕  ราย)  

๑ นายขจรพงศ  สุชาติพงศ 

๒ นายคะเน  นวลคํา 

๓ นายคํารณ  พันโต 

๔ นายชูเกียรต ิ ศรีพงษ 

๕ นายแดง  จอมแปง 

๖ นายตระการ  รตันวรกมล 

๗ นายไตรภพ  สานนัท 

๘ นายนรนิทร  แยมโพธิ ์

๙ นายนิกร  ปรีชา 

 ๑๐ นายนิคม  สุมามาลย 

 ๑๑ นายบรรจง  วาฤทธิ ์

 ๑๒ นายพงษศักดิ์  เหลาสมบตั ิ

 ๑๓ นายพินิจ  สุวรรณสนธิ ์

 ๑๔ นายไพสันต  วฒุิเสน 

 ๑๕ นายมงคล  อาจสามารถ 

 ๑๖ นายเมษา  นาคกลับ 

 ๑๗ นายรัฐศาสตร  เฟองจิตต 

 ๑๘ นายลําพอง  พันธใจธรรม 

 ๑๙ นายลําพัน  ภูถาวร 

 ๒๐ นายวรพจน  ศรวีรนาถ 

 ๒๑ นายวนัชัย  หมวดเมือง 

 ๒๒ นายวิทยา  แสนโภชน 

 ๒๓ นายวิมล  รัตนบรุ ี

 ๒๔ นายสงวน  บตุรเจริญ 

 ๒๕ นายสนัน่  ฟองกนัทา 

 ๒๖ นายสมพงษ  พิบูลย 

 ๒๗ นายสมยศ  ศรีเปารยะ 

 ๒๘ นายสมศกัดิ ์ พูลเสม 

 ๒๙ นายเสร ี วงษเจริญสุข 

 ๓๐ นายเสวก  สัมฤทธินนัท 

 ๓๑ นายอดนิันท  นุชโพธิ ์

 ๓๒ นายอภิชาติ  ศรีณะกิจจา 

 ๓๓ นายอุทัย  เรืองฉาง 

 ๓๔ นางสาวณิชกานต  ชมภู 



หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 ๓๕ นางทองสุข  แจมกฐิน 

 ๓๖ นางบบุผา  แสงพวง 

 ๓๗ นางสาวเพชร ี คุมศิร ิ

 ๓๘ นางมนตตา  วงษทอง 

 ๓๙ นางลักขณา  จันทะมาด 

 ๔๐ นางสาววชัรี  ถริประภัสสร 

 ๔๑ นางสุพรรณศิร ิ ไชยเคา 

 ๔๒ นางสาวสุวพร  ทรัพยมิตร 

 ๔๓ นางอรสา  เมนะสูต 

 ๔๔ นางอารีรตัน  อรรถจรูญ 

 ๔๕ นางอดุร  รกัษาราษฎร 

กรมสงเสริมสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๒  ราย)  

๑ นายกระจาง  พรหมภักด ี

๒ นายกะชอน  นอยสําลี 

๓ นายกําพล  รตันประพันธ 

๔ นายกติต ิ แดงเรือ 

๕ นายเกษียร  บุญอุม 

๖ นายโกมาศ  เสภูม ี

๗ นายโกสิทธิ์  คงทอง 

๘ นายคณิต  อิ่มชืน่ศร ี

๙ นายคํานึง  สุเทนะ 

 ๑๐ นายโคจร  สมนกึ 

 ๑๑ นายชวลิต  รอดออน 

 ๑๒ นายชัยเลิศ  เชียงนอย 

 ๑๓ นายชุตเิดช  ออนอยู 

 ๑๔ นายชูศักดิ์  เพ่ิมพูน 

 ๑๕ นายเชษฐา  นาเมือง 

 ๑๖ นายเชาวลิต  สวนเปยม 

 ๑๗ นายเดชา  กลีบเมฆ 

 ๑๘ นายถาวร  ลอยศกัดิ ์

 ๑๙ นายทวปี  ออนวงษ 

 ๒๐ นายทองคํา  หลํ่าจันทึก 

 ๒๑ นายทองมวน  ปุนริบูรณ 

 ๒๒ นายเทวนิทร  ศรีหลา 

 ๒๓ นายธวัชชัย  อินหญตี 

 ๒๔ นายธาดา  คณิตสรณ 

 ๒๕ นายธรียุทธ  แกวใส 

 ๒๖ นายนพพร  พรมสุริยวงศ 

 ๒๗ นายบรรจง  ตูแกว 

 ๒๘ นายบุญเชิด  จรวริัตน 

 ๒๙ นายบุญสง  สูผาน 

 ๓๐ นายประดิษฐ  รตันะ 

 ๓๑ นายเผด็จ  ภูโอภาสนนัท 

 ๓๒ นายพาลบ  ยวงงาม 

 ๓๓ นายภุชงค  คงสนอง 

 ๓๔ นายมาโนช  พงษพัฒน 




