
 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗  ราย) 

 ๑ นายดานัย  ชุมมงคล 

 ๒ นายพิทักษ  ไชยตามล 

 ๓ นายสมยงค  คนหมั่น 

 ๔ นายสยาม  แซเฮอ 

 ๕ นางจารุพรรณ  สุดสวาท 

 ๖ นางชลลดา  วงศหลมแกว 

 ๗ นางสาวชุภาพร  สมลาภ 

 ๘ นางสาวพรทิพย  ไชยวรรณ 

 ๙ นางพัชรีย  ปาระบับ 

 ๑๐ นางสาวภาวิณี  ไชยวงศ 

 ๑๑ นางสาวราตรี  คนซื่อ 

 ๑๒ นางรุนทนา  โพละทะ 

 ๑๓ นางสาววรรณี  สุขมูลศิริ 

 ๑๔ นางสาววริษฐา  คงชาวนา 

 ๑๕ นางสาวศุภากร  พิทักษอรามวงศ 

 ๑๖ นางสาวสิริรัตน  ขาวเขียว 

 ๑๗ นางสาวอภิรดี  เพ็งจันทร 

กรมสงเสริมการเกษตร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑๕  ราย) 

 ๑ นายกนกชัย  เรืองฉาง 

 ๒ นายกระจาง  รุจิระศิริกุล 

 ๓ นายกฤษณ  เชื้อกุลา 

 ๔ นายกิตติ  แกวแสน 

 ๕ นายเกรียงไกร  หาญวงศ 

 ๖ นายโฆษิต  ศิลามหาฤกษ 

 ๗ นายจักรกฤษณ  หาชัยภูมิ 

 ๘ นายซูฮัยมี  เจะเลง 

 ๙ นายฐานันด  ทองแจม 

 ๑๐ นายณภัทร  ไหมเกล้ียง 

 ๑๑ นายณรงคศักดิ์  สินเหลือ 

 ๑๒ นายธนธร  จบศรี 

 ๑๓ นายธวัช  วรรณดี 

 ๑๔ นายเธียรชัย  พิชัยรัตน 

 ๑๕ นายนรินทร  รักษจันทึก 

 ๑๖ นายบูกอรี  กาเซ็ง 

 ๑๗ นายประภัทร  ธรรมวัตร 

 ๑๘ นายปราโมทย  คงวุน 

 ๑๙ นายพรมมา  สังขกมล 

 ๒๐ นายพิมลศักดิ์  วงศเทพ 

 ๒๑ วาที่รอยตรี พีรพงศ  พิงคารักษ 

 ๒๒ นายพีระภ  โตจิตร 

 ๒๓ นายภาคภูมิ  จึงกระแพ 

 ๒๔ นายมนูศักดิ์  ภิรมยภักดี 

 ๒๕ นายมะรอมือลี  คาเร็ง 

 ๒๖ นายมูฮัมมัดรุสดี  หะยีลาเปะ 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๗ นายมูฮัมหมัดสาหารูดิง  ยามิง 

 ๒๘ นายยูไลห  เวาะมะ 

 ๒๙ นายฤทธิชัย  โปรงสูงเนิน 

 ๓๐ นายลิขิต  กลากสิกิจ 

 ๓๑ นายวัลลภ  แสงกมล 

 ๓๒ นายวิชัย  เอกจิตร 

 ๓๓ นายวิทยา  สายกีเส็ง 

 ๓๔ นายศาสตรา  นามงาม 

 ๓๕ นายศิริชัย  อิ่มดํา 

 ๓๖ นายสมนึก  สังขสุมล 

 ๓๗ นายสับรี  ไมบู 

 ๓๘ นายสายชล  ชาตะรักษ 

 ๓๙ นายสําราญ  เกล้ียงเกลา 

 ๔๐ นายสุชาติ  ฆังมณี 

 ๔๑ นายสุทธิชัย  มาสขาว 

 ๔๒ นายสุรเชษฐ  ชมเงิน 

 ๔๓ นายสุรศักดิ์  แกวขาว 

 ๔๔ นายสูรียา  ยูโซะ 

 ๔๕ นายหามะ  เจะดอมะ 

 ๔๖ นายอนุรักษ  มุงใหม 

 ๔๗ นายอนุรักษ  สีพุฒออน 

 ๔๘ นายอับดุลรอนิง  สามะอาลี 

 ๔๙ นายอาทร  ออนตา 

 ๕๐ นายอารอฟต  มะแอ 

 ๕๑ นายอิสมาแอล  นะซิ 

 ๕๒ นายอิสระภาพ  แดวอสนุง 

 ๕๓ นายอุสมาน  มูนะ 

 ๕๔ นายฮัสสัน  ทิ้งน้ํารอบ 

 ๕๕ นางสาวกนกวรรณ  ศิลปสาย 

 ๕๖ นางสาวกาญจนา  ศิลามณีเวช 

 ๕๗ นางสาวเกศรินทร  จันทรแกว 

 ๕๘ นางสาวขนิษฐา  ยาชะรัด 

 ๕๙ นางสาวขนิษฐา  สันติประชา 

 ๖๐ นางสาวจารุวรรณ  บุญแกว 

 ๖๑ นางสาวจินตนาภรณ  สุคติ 

 ๖๒ นางจิรพันธ  แกวพูล 

 ๖๓ นางสาวจุฑารัตน  พรมจุล 

 ๖๔ นางสาวจุรี  บุญราษฎร 

 ๖๕ นางสาวชัชฎาภรณ  พิมพกลม 

 ๖๖ นางสาวชุติมา  ทาวคําศร 

 ๖๗ นางซูไฮลา  มณวิจิตร 

 ๖๘ นางดรุณี  ดอเลาะ 

 ๖๙ นางดวงมณี  อินทรวิชา 

 ๗๐ นางสาวดารียะ  ตวนมิหนา 

 ๗๑ นางสาวธีรนุช  วุฒิย่ิงยง 

 ๗๒ นางสาวนฤมล  นานินนท 

 ๗๓ นางสาวนลินี  กิตติวัฒนากุล 

 ๗๔ นางนุชนารถ  ระเดนอาหมัด 

 ๗๕ นางสาวนุชวนิตย  ทัศแกว 

 ๗๖ นางสาวนูรียะ  มามะ 

 ๗๗ วาที่รอยตรีหญิง ประภาพร  วิกล 

 ๗๘ นางสาวปริพร  กิตติวัฒน 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๙ นางสาวพรทิพย  สังขทอง 

 ๘๐ นางสาวพรรณี  วันชัย 

 ๘๑ นางสาวพัชรินทร  มินทการ 

 ๘๒ นางสาวพัชริยา  ทิพยรักษ 

 ๘๓ นางสาวพัชรี  แสงศรี 

 ๘๔ นางสาวฟาริดา  ทองแกว 

 ๘๕ นางยัสมีน  เมซา 

 ๘๖ นางรอมละ  เจะเลาะ 

 ๘๗ นางสาวรอฮายา  ดอยอโระ 

 ๘๘ นางสาวรัตติกาล  ครุวรรณพัฒน 

 ๘๙ นางสาวลิตา  ใจออน 

 ๙๐ นางวรรษมาส  แสงประทุม 

 ๙๑ นางสาววรัทยา  เซี่ยงจง 

 ๙๒ นางวันทนา  ไขมุกข 

 ๙๓ นางสาววัลยศิริ  ไทยแท 

 ๙๔ นางวาสนา  กล่ินศรีสุข 

 ๙๕ นางสาววาสนา  ครุฑอินทร 

 ๙๖ นางสาวแวรอฮานา  แปเฮาะอีเล 

 ๙๗ นางสาวศิริยา  ฤทธิเดช 

 ๙๘ นางสาวศุภัชญา  ขลิบเงิน 

 ๙๙ นางสาวสายใหม  แกวเจิม 

 ๑๐๐ นางสาวสิริภัทร  พาลุสุข 

 ๑๐๑ นางสาวสีตีคอตีเยาะ  ยะมาแล 

 ๑๐๒ นางสาวสุกัญญา  อิ่มอรุณ 

 ๑๐๓ นางสาวสุคนธ  แซแจน 

 ๑๐๔ นางสาวสุดาพร  แสนเกื้อ 

 ๑๐๕ นางสาวสุธิษา  จันทรปรุง 

 ๑๐๖ นางสาวสุภาวดี  อินทรหนู 

 ๑๐๗ นางสาวหทัยนุช  พลายยงค 

 ๑๐๘ นางสาวอภิรดี  มาลายา 

 ๑๐๙ นางสาวอรพรรณ  ศิริเสถียร 

 ๑๑๐ นางอรวรรณ  ศิริไพรวัน 

 ๑๑๑ นางสาวอรอุมา  ฮุนตระกูล 

 ๑๑๒ นางสาวอัจฉรา  มิ่งมณี 

 ๑๑๓ นางสาวอัจฉรา  หาญสงคราม 

 ๑๑๔ นางสาวอาพัทชา  ธนูวงศ 

 ๑๑๕ นางสาวฮาฟาวาตี  มะเกะ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๘  ราย) 

 ๑ นายจักรพงษ  ธีรกุล 

 ๒ นายจารุวิทย  เพ็ชรรัตน 

 ๓ นายซูกิปลี  สาและ 

 ๔ นายนพพร  แอบมณี 

 ๕ นายนิรุชติ์  เครือหงษ 

 ๖ นายประจักษ  ปงกุล 

 ๗ นายประพาส  อุทาโย 

 ๘ วาที่รอยโท พิพัฒนภูมิ  การเพียร 

 ๙ นายโยธิน  ทาดี 

 ๑๐ นายวาริชาต  ขํากล่ิน 

 ๑๑ นายวิทวัฒน  วัฒนสาครกุล 

 ๑๒ นายวิษณุพงศ  วงษบุตร 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๓ นายใหม  จําปาทอง 

 ๑๔ นายอดิศร  ออนเพ็ชร 

 ๑๕ นายอนุวัฒน  สิงหารุณ 

 ๑๖ นายอภินันท  อํานักมณี 

 ๑๗ นายอิศรานุวัตน  คําปลอง 

 ๑๘ นายอุสมาน  สะมาลา 

 ๑๙ นางสาวกชพร  เพชรศิริ 

 ๒๐ นางสาวกนกพร  บํารุงพล 

 ๒๑ นางสาวกรชนก  หมวกหลํา 

 ๒๒ นางกัญญาณัฐ  นิธิคุณากร 

 ๒๓ นางสาวกิตติยา  ดิเรกโภค 

 ๒๔ นางสาวกุลธิดา  มลิดล 

 ๒๕ นางสาวเกศสุดา  หวังวรลักษณ 

 ๒๖ นางสาวคําหยาด  แสงสวาง 

 ๒๗ นางสาวจริญญา  พูลทรัพย 

 ๒๘ นางสาวจันทนา  ศรีทองกุล 

 ๒๙ นางจันทรเพ็ญ  ศิระสรวงศุกล 

 ๓๐ นางจิตรลดา  เกื้อกูลสงค 

 ๓๑ นางจิราพร  พรหมบังเกิด 

 ๓๒ นางสาวจิราพร  สมศรี 

 ๓๓ นางสาวจิราพร  สุขีรัตน 

 ๓๔ นางสาวจุฑาทิพย  ฤกษสมจิต 

 ๓๕ นางสาวชลาพร  เชาวทอง 

 ๓๖ นางซัยหมะ  ลาเตะ 

 ๓๗ นางสาวฐิติรัตน  บุญทองจันทร 

 ๓๘ นางสาวณัฐกานต  ศรีโสภิตสวัสดิ์ 

 ๓๙ นางสาวดวงใจ  บุญทิก 

 ๔๐ นางสาวดวงเนตร  ปุยพรม 

 ๔๑ นางสาวดวงพร  ไชยชนะ 

 ๔๒ วาที่รอยตรีหญิง ดวงสุดา  ซวนล่ิม 

 ๔๓ นางสาวดารัตน  เถินหิต 

 ๔๔ นางธัญญารัตน  วรรณกูล 

 ๔๕ นางนันทนา  บัณฑิตภูริทัต 

 ๔๖ นางสาวนันทิชา  หลอดทอง 

 ๔๗ นางสาวนัยนา  ศฤงฆารชัย 

 ๔๘ นางนิตยา  ชินจักร 

 ๔๙ นางสาวนิอาสมะห  นิแม 

 ๕๐ นางนุชนภา  ครองสุข 

 ๕๑ นางนุชนาฎ  ศรีสุวรรณ 

 ๕๒ นางสาวนูรมี  เปาะเงาะ 

 ๕๓ นางสาวนูรไอนี  เจะหะ 

 ๕๔ นางสาวปทุมวัน  กุลศรี 

 ๕๕ นางสาวปนัดดา  สุทธินุน 

 ๕๖ นางปวันรัตน  สุวรรณทิพย 

 ๕๗ นางสาวปาณชญา  ศิริรัตน 

 ๕๘ นางสาวปนกมล  ธงชัยการกิจ 

 ๕๙ นางสาวปยะนันท  สุขโข 

 ๖๐ นางผองพรรณ  ตอพรหม 

 ๖๑ นางพนิดา  บุตรสาลี 

 ๖๒ นางสาวพัชรินทร  ธนกุลเศรษฐ 

 ๖๓ นางสาวฟานีซาน  เจะดาแม 

 ๖๔ นางสาวภัคจิรา  เกล้ียงทองคํา 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๕ นางสาวมยุรา  บุญประสพ 

 ๖๖ นางสาวระเบียบ  ชูวา 

 ๖๗ นางรัชฎาพร  รักบางแหลม 

 ๖๘ นางรัชนี  สุขสวัสดิ์ 

 ๖๙ นางรัตนาพร  จันทรมี 

 ๗๐ นางสาวไรหนับ  สะมาลา 

 ๗๑ นางละมัย  ดวงเมือง 

 ๗๒ นางวรลักษณ  บุษปะเวช 

 ๗๓ นางสาววลียพัชญ  ภูประดิษฐ 

 ๗๔ นางสาววันเพ็ญ  โลซาย 

 ๗๕ นางวิลาวรรณ  ปนของคา 

 ๗๖ นางสาววิลาวัลย  ชิตภักดี 

 ๗๗ นางสาววีรนุช  มิลําเอียง 

 ๗๘ นางสาวศิริวิภา  เตียวเจริญ 

 ๗๙ นางสาวศุพิชญา  ชมภู 

 ๘๐ นางสาวสาวิตรี  อนันตสิทธิ์ 

 ๘๑ นางสาวสุกัญญา  แสงเฟอง 

 ๘๒ นางสุทธิสา  ผดุงพัก 

 ๘๓ นางสุทิศา  โพธิ์นาฝาย 

 ๘๔ นางสาวสุธาสินี  เจะสอเหาะ 

 ๘๕ นางสาวสุพรรณี  อภัยรัตน 

 ๘๖ นางสาวสุภลักษณ  ขีดลอง 

 ๘๗ นางสุภาพรรณ  มาโชค 

 ๘๘ นางสุรีพร  มานะวุฑฒ 

 ๘๙ นางเสาวภา  มุกฎารัตน 

 ๙๐ นางสาวอภิชา  ทองวิจิตร 

 ๙๑ นางอภิรดา  คงเหลา 

 ๙๒ นางสาวอภิรดา  วัฒนนภาเกษม 

 ๙๓ นางอรทัย  แสนสุข 

 ๙๔ นางสาวอรอุมา  คงชาตรี 

 ๙๕ นางอรุณวรรณ  บุญขํา 

 ๙๖ นางสาวอัญชลี  แสนมี 

 ๙๗ นางสาวอารีวรรณ  ชิตเกษร 

 ๙๘ นางสาวฮานิง  ลาเตะ 

กรมสงเสริมสหกรณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๐  ราย) 

 ๑ นายกิติสิน  สุวรรณดิษฐ 

 ๒ นายณภัทรษกร  ทับทิม 

 ๓ นายณัฏฐชัย  บุตรเดี้ยม 

 ๔ นายณัฐกิจ  ประไพพิศ 

 ๕ นายทศพร  ย้ิมอยู 

 ๖ นายธนา  บุญวัชราภัย 

 ๗ นายปฏิภาณ  พงษคํา 

 ๘ นายภูสิษฐ  บุญปลูก 

 ๙ นายศิริเกียรติ  ตั้งใจสมสุข 

 ๑๐ นายศีลวัต  แซเฮง 

 ๑๑ นายใอโหยบ  ยาประจัน 

 ๑๒ นางสาวกฤษณา  พรมโสภา 


