
หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 ๑๗ นางสาวเครือวัลย  บุญเงิน 

 ๑๘ นางจรรยา  เหรียญสวัสดิ์ 

 ๑๙ นางจรีรัตน  มีพืชน 

 ๒๐ นางจิตประไพ  บุญทัน 

 ๒๑ นางจิรัฏฐา  ขาวปลอด 

 ๒๒ นางชญานนันท  โควอินทร 

 ๒๓ นางณัฏฐิมา  โฆษิตเจริญกุล 

 ๒๔ นางสาวณัฐนันท  พงศวัฒนะชัย 

 ๒๕ นางสาวดวงเดือน  ศรีโพทา 

 ๒๖ นางธัญญลักษม  ไชยรงฆศรี 

 ๒๗ นางธิดาพร  ทาวเชื้อลาว 

 ๒๘ นางนงคราญ  นึกเร็ว 

 ๒๙ นางนงพงา  โอลเสน 

 ๓๐ นางนงลักษ  ปนลาย 

 ๓๑ นางนิยม  ไขมุกข 

 ๓๒ นางนุชนารถ  ตั้งจิตสมคิด 

 ๓๓ นางบังอร  พิงภักตร 

 ๓๔ นางประถม  จบศรี 

 ๓๕ นางปยรัตน  ธรรมกิจวัฒน 

 ๓๖ นางสาวพรทิพย  แพงจันทร 

 ๓๗ นางพัฒณณร ี จําปากุล 

 ๓๘ นางสาวมัลลิกา  แกววิเศษ 

 ๓๙ นางเยาวภา  หุนทอง 

 ๔๐ นางรุงทิพย  วุฒิคัมภีร 

 ๔๑ นางวรัญญา  มาลี 

 ๔๒ นางวริยา  โพธิวงศ 

 ๔๓ นางสาววิชณีย  ออมทรัพยสิน 

 ๔๔ นางสาววิลาสลักษณ  วองไว 

 ๔๕ นางสาวศุจิรัตน  สงวนรังศิริกุล 

 ๔๖ นางสนิทพิมพ  สิมมาทัน 

 ๔๗ นางสุวลักษณ  ชัยชูโชติ 

 ๔๘ นางหทัย  อินทรกําแหง 

 ๔๙ นางสาวอนีฆา  ชัยเนตร 

กรมสงเสริมการเกษตร 

เหรียญจักรพรรดมิาลา  (รวม  ๒๔๐  ราย) 

๑ นายกมล  โสพัฒน 

๒ นายกาน  ทวยมีฤทธิ์ 

๓ นายกิตติ  เหมือนจันทรแจม 

๔ นายกิตติศักดิ์  วิมลสุข 

๕ นายกิติศักดิ์  สิทธิประเสริฐ 

๖ นายโกวิท  กุทอง 

๗ นายขจรศักดิ์  จิตภิลัย 

๘ นายขันธลักษณ  ศรีวิเศษ 

๙ นายเขมชาติ  ผลปราชญ 

 ๑๐ นายคํารน  ยศสมบัติ 

 ๑๑ นายคูณ  ลาน้ําเท่ียง 

 ๑๒ นายจาฤก  อินทรเกล้ียง 



หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 ๑๓ นายจิตรปราณี  จันทเก 

 ๑๔ นายเจริญ  ประวีณไว 

 ๑๕ นายฉลอง  เชื้อสาวะถี 

 ๑๖ นายฉลอง  อินทนนท 

 ๑๗ นายชนินทร  สุขสําราญ 

 ๑๘ นายชยุติ  โสไกร 

 ๑๙ นายชวัลวิทย  เสมสัน 

 ๒๐ นายชัด  ขําเอี่ยม 

 ๒๑ นายชัยพิภพ  โยธะชัย 

 ๒๒ วาที่รอยตรี  ชัยศรี  ไชยมณี 

 ๒๓ นายชัยสิทธิ์  จิตตจํานงค 

 ๒๔ นายชาญณรงค  รัตนตรัยวงศ 

 ๒๕ นายชาติชาย  สมณะชางเผือก 

 ๒๖ นายชุมพล  แยมวิจิตรจรรยา 

 ๒๗ นายไชยณุพงศ  นุมแสง 

 ๒๘ นายไชยยศ  สอนถม 

 ๒๙ นายไตรรัตน  ดีสุน 

 ๓๐ นายถนัด  เกิดงาม 

 ๓๑ นายถาวร  กุศลจิต 

 ๓๒ นายถิรพุทธิ์  คานทอง 

 ๓๓ นายทศพล  จันทุมา 

 ๓๔ นายทองพัตร  มีแสวง 

 ๓๕ นายธงชัย  เสาสามา 

 ๓๖ นายธนวรรธน  ทัวมเทศ 

 ๓๗ นายธวัช  เพ็ชรไพโรจน 

 ๓๘ นายธวัชชัย  สีมาจารย 

 ๓๙ นายนพดล  ผุดผอง 

 ๔๐ นายนรินทร  บุญกานตง 

 ๔๑ นายนริศร  คงสมบุญ 

 ๔๒ นายนิรันดร  นาคดิลก 

 ๔๓ นายบรรจง  ชิณแสน 

 ๔๔ นายบรรพต  เชื้อเพชร 

 ๔๕ นายบวรพันธ  เพ็ชรสิงห 

 ๔๖ นายบุญถิ่น  สมอุดร 

 ๔๗ นายบุญมี  แกวสวัสดิ์ 

 ๔๘ นายบุญสง  ปุลันรัมย 

 ๔๙ นายบุญสง  หนองนา 

 ๕๐ นายปรมินทร  ไตรทิพย 

 ๕๑ นายประคอง  อุสาหมัน 

 ๕๒ นายประจบ  เขียดหนู 

 ๕๓ นายประจวบ  ชัยพลบาล 

 ๕๔ นายประท่ิน  วรรณงาม 

 ๕๕ นายประสงค  เริงชัยภูมิ 

 ๕๖ นายประสาน  ปานคง 

 ๕๗ นายประเสริฐ  อินเกตุสมบูรณ 

 ๕๘ นายปราโมทย  เข็มขาว 

 ๕๙ นายปริญญา  บุญเทศ 

 ๖๐ นายปรีชา  คังฆะมะโน 

 ๖๑ นายปรีชา  พรสันเทียะ 

 ๖๒ นายปรีชา  สายแสง 

 ๖๓ นายปรีดา  บุตรดีวงศ 

 ๖๔ นายปญญา  ประดิษฐสาร 



หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 ๖๕ นายพงศศักดิ์  ชัยสิทธิ์ 

 ๖๖ นายพนม  คงศรีไพร 

 ๖๗ นายพยุงศักดิ์  สิทธิลภ 

 ๖๘ นายพยุห  แกวคูณ 

 ๖๙ นายพิจักษณ  ผุดผอง 

 ๗๐ นายพิชัย  ทองพันธ 

 ๗๑ นายพิชัย  ลองคํา 

 ๗๒ นายพิทยา  เรียงทอง 

 ๗๓ นายพินิจ  จันทรพรมดี 

 ๗๔ นายพิพัฒน  บุญนา 

 ๗๕ นายพิรุณ  พูลพิพัฒน 

 ๗๖ นายไพฑูรย  ยองเหลายูง 

 ๗๗ นายไพฑูรย  ศรีชวย 

 ๗๘ นายไพฑูรย  สินเสวตร 

 ๗๙ นายไพบูลย  คงทะมาตร 

 ๘๐ นายไพบูลย  ชนะดี 

 ๘๑ นายไพรวัลณ  ชูใหม 

 ๘๒ นายไพรวัลย  คําลือ 

 ๘๓ นายภูริวัท  พูนสูงเนิน 

 ๘๔ นายภูวพงศ  ระวังชื่อ 

 ๘๕ นายมงคล  ย่ีรัมย 

 ๘๖ นายมนูญ  ผุดเกตุ 

 ๘๗ นายมานะ  แปนออย 

 ๘๘ นายมานะ  อ่ําจุย 

 ๘๙ นายมานิต  ชุมนาเสียว 

 ๙๐ นายมานิตย  สีพูแพน 

๙๑ นายยงยุทธ  นนทโคตร 

๙๒ นายรพีทัศน  อุนจิตตพันธ 

๙๓ นายรัชพล  สวางทุกข 

๙๔ นายรัตนะ  สวัสดี 

๙๕ นายวรพงศ  ชวยอุดม 

๙๖ นายวรวุฒิ  กล่ินคลาย 

๙๗ นายวัฒนา  บุตรเวส 

๙๘ นายวันที  เนื่องชุมพล 

๙๙ นายวาสิต  ไขไพรวัลย 

๑๐๐ นายวินัย  ขยันย่ิง 

๑๐๑ นายวินัย  ผาบจันดา 

๑๐๒ นายวิโรจน  ชะริทอง 

๑๐๓ นายวิลาศ  จันทศรี 

๑๐๔ นายวิศิษ  บอสารคาม 

๑๐๕ นายวีรพงศ  วรรณลา 

๑๐๖ นายวีรยุทธ  สมปาสัก 

๑๐๗ นายวีระศักดิ์  พริศักดิ์ 

๑๐๘ นายวุฒิชัย  ชิณวงศ 

๑๐๙ นายเวียน  ธรรมสอน 

๑๑๐ นายแวน  พรหมคุณ 

๑๑๑ นายศักดิ์ดา  พรมหา 

๑๑๒ นายศักดิเดชน  แกววิเศษ 

๑๑๓ นายสถิตย  อายุรพรรณ 

๑๑๔ นายสมเกียรติ  คุมกัน 

๑๑๕ นายสมควร  ชะลุนรัมย 

๑๑๖ นายสมใจ  ชมเชย 



หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

๑๑๗ นายสมบัติ  อินทมา 

๑๑๘ นายสมปอง  สุจิมงคล 

๑๑๙ นายสมรรถชัย  มาลารัตน 

๑๒๐ นายสมศักดิ์  กันภัย 

๑๒๑ นายสมศักดิ์  บัวหลวง 

๑๒๒ นายสมศิลป  ลาวพันธ 

๑๒๓ นายสมาน  เทพารักษ 

๑๒๔ นายสมาน  โพธิ์งาม 

๑๒๕ นายสักรินทร  รัตนบุรี 

๑๒๖ นายสัมฤทธิ์  เจริญชัย 

๑๒๗ นายสาคร  กัปโก 

๑๒๘ นายสามารถ  เดชบุญ 

๑๒๙ นายสําเนา  จันทรจวง 

๑๓๐ นายสิทธิโชค  จันทรสอง 

๑๓๑ นายสิทธิโชค  สารสุวรรณ 

๑๓๒ นายสิทธิพงศ  บุญกลาง 

๑๓๓ นายสิรภพ  บัวศรี 

๑๓๔ นายสุขเสริฐ  วรเชษฐ 

๑๓๕ นายสุชาติ  กล่ินทองหลาง 

๑๓๖ นายสุทธิศักดิ์  ศูนยศร 

๑๓๗ นายสุทิน  เพ็ชรรัตน 

๑๓๘ นายสุพัฒน  กลัดเดช 

๑๓๙ นายสุพัฒน  มงคลธรรม 

๑๔๐ นายสุโภค  ควงขุนทด 

๑๔๑ นายสุรศักดิ์  เคนพิทักษ 

๑๔๒ นายสุริยะ  วิเศษศรี 

๑๔๓ นายเสงี่ยม  กิ่งอินทร 

๑๔๔ นายเสนีย  ตรุยานนท 

๑๔๕ นายเสริม  เสียงหวาน 

๑๔๖ นายอดุลย  วงศสระคู 

๑๔๗ นายอนุรักษ  ปอมพิทักษ 

๑๔๘ นายอภิรักษ  หลักชัยกุล 

๑๔๙ วาที่รอยตรี  อาณัติ  หุนหลา 

๑๕๐ นายอุดม  ธรรมรัตน 

๑๕๑ นายอุดร  ไพศาล 

๑๕๒ นายเอกสิทธิ์  บุญยืน 

๑๕๓ นางสาวกังสดาล  ชาตกุล 

๑๕๔ นางกิติกานต  ศรีวิชัย 

๑๕๕ นางขวัญใจ  กาวิน 

๑๕๖ นางสาวขวัญตา  หลอเพชร 

๑๕๗ นางคณาภรณ  ศูนยศร 

๑๕๘ นางคําผาย  แกวสวัสดิ์ 

๑๕๙ นางจันทรเพ็ญ  ศรีสิทธิพจน 

๑๖๐ นางจันทรา  บายเมือง 

๑๖๑ นางสาวจันทราพร  ประธาน 

๑๖๒ นางจินตนา  อุดมพิพัฒน 

๑๖๓ นางจิรา  ทองศรีนวล 

๑๖๔ นางชลิดา  จันตะโมกข 

๑๖๕ นางฐิติรัตน  แปลงดี 

๑๖๖ นางณัฐชานันท  นพวงศ  ณ  อยุธยา 

๑๖๗ นางณัฐชาภัค  รอยศรี 

๑๖๘ นางดวงสมร  พฤฑฒิกุล 



หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

๑๖๙ นางทรงพร  ออมคอม 

๑๗๐ นางสาวทวแีสง  รัตนเจริญ 

๑๗๑ นางทองใบ  อินวิเชียร 

๑๗๒ นางธัญญา  บุญมา 

๑๗๓ นางธัญธิตา  ศรีสุระ 

๑๗๔ นางธารทิพย  กล่ินสุทโธ 

๑๗๕ นางสาวนิกร  สมมุง 

๑๗๖ นางนิตยา  จันทรประทีป 

๑๗๗ นางนิตยา  จันทหาร 

๑๗๘ นางสาวนิรมล  ภาสองชั้น 

๑๗๙ นางบุญเรือง  ศรีเชียงสา 

๑๘๐ นางสาวบุษกร  ฟตประยูร 

๑๘๑ นางสาวประพันธ  ชนะวรรณโณ 

๑๘๒ นางปาลลิน  พวงม ี

๑๘๓ นางปยะนุช  กล่ินคลาย 

๑๘๔ นางสาวปยาภรณ  สิงหเปรม 

๑๘๕ นางสาวพนิตนาฏ  วงศย้ิม 

๑๘๖ นางพรทิพย  ดิษฐศรี 

๑๘๗ นางพะเยา  ไตรยวงศ 

๑๘๘ นางสาวพัชรี  อําภา 

๑๘๙ นางพัฒนนรี  ทาสม 

๑๙๐ นางสาวพุทธิพร  เถื่อนใหญ 

๑๙๑ นางเพ็ญนภา  ออนศรี 

๑๙๒ นางเพ็ญประภา  จันทรคง 

๑๙๓ นางสาวเพียงเพ็ญ  จันทร 

๑๙๔ นางแพรวพิศ  ฤทธิโชติ 

๑๙๕ นางภัทรวดี  จินดาพันธ 

๑๙๖ นางมณฑา  จอมศรี 

๑๙๗ นางมัลลิกา  พงศธรกุลพานิช 

๑๙๘ นางสาวมุทิตา  กอเซ็ม 

๑๙๙ นางสาวยวงเพชร  อิฐรัตน 

๒๐๐ นางระวีวรรณ  ศรีรับขวา 

๒๐๑ นางราตร ี ศรีบัว 

๒๐๒ นางรานีย  ทาโพธิ์ 

๒๐๓ นางสาวรุงนภา  มหาวงค 

๒๐๔ นางลมิตรา  ชัยสิทธิ์ดํารง 

๒๐๕ นางวรรณา  พรหมบุญทอง 

๒๐๖ นางวัชราภรณ  ดวงมะฮุง 

๒๐๗ นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ 

๒๐๘ นางวิไลลักษณ  สุธรรม 

๒๐๙ นางศรีพิกุล  เพ็ชรบุญ 

๒๑๐ นางศรีรัตน  ชาญจารุ 

๒๑๑ นางศิริรัตน  เทพวาที 

๒๑๒ นางศิริรัตน  สมนึก 

๒๑๓ นางสาวศุภลักษณ  มูลตรีศรี 

๒๑๔ นางสาวสมเกียรติ  แกวงาม 

๒๑๕ นางสมปอง  ดํารงวิทย 

๒๑๖ นางสมพิส  ทองดีนอก 

๒๑๗ นางสาวสรัญญา  เมืองแกว 

๒๑๘ นางสายสมร  ธรรมสละ 

๒๑๙ นางสํารวย  แสงอุน 

๒๒๐ นางสาวสุขสม  ชินวินิจกุล 



หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

๒๒๑ นางสุจิตรา  ญาณะนันท 

๒๒๒ นางสุดใจ  เกล้ียงสง 

๒๒๓ นางสุดา  ยาอีด 

๒๒๔ นางสาวสุมิตตา  บุญผิว 

๒๒๕ นางสุศฤงคาร  แกวทาสี 

๒๒๖ นางสาวแสนพลอย  พรมหนองแสน 

๒๒๗ นางอภิวันท  ทองแทน 

๒๒๘ นางอรทัย  เพ็งประไพ 

๒๒๙ นางอรวรรณ  ซงเขียวชุมพล 

๒๓๐ นางอรวรรณ  สิทธิสังข 

๒๓๑ นางอรศรี  ชัยสิทธิ์ 

๒๓๒ นางอรอนงค  สวางศรี 

๒๓๓ นางอรัญญา  พันธุมจินดา 

๒๓๔ นางอรุณ  ศรีคําแหง 

๒๓๕ นางสาวอัญชลี  ศรีสมรรถการ 

๒๓๖ นางอัญชลี  สุวจิตตานนท 

๒๓๗ นางสาวอัมพร  ถาวรกสิอนันต 

๒๓๘ นางอาฒยา  พลซา 

๒๓๙ นางอินทรา  พรหมคํา 

๒๔๐ นางอุดม  อาจศิริ 

กรมสงเสริมสหกรณ 

๑ นายกิตติพงษ  ณ  รัชชกาล 

๒ นายกิตติพัชญ  รองเพราะ 

๓ นายกิติมาศ  แขนโคกกรวด 

๔ นายกิติศักดิ์  อยูวัฒนา 

๕ นายขวัญเมือง  อนุรักษอนุกูล 

๖ นายคงเดชน  คําแวง 

๗ นายคมสัน  ซอนจําปา 

๘ นายจรัส  สดศรี 

๙ นายจะเลง  พละทรัพย 

๑๐ นายจักรวาล  คเชนทร 

๑๑ นายจิตรธวัช  จันทรินทร 

๑๒ นายจิรวัฒน  กุลภัทรนันท 

๑๓ นายเจริญ  คงเกษม 

๑๔ นายเจริญชัย  เชื้อสะอาด 

๑๕ นายเฉลียง  อันทรบุตร 

๑๖ นายชัชวาล  บุญญานุวัตร 

๑๗ นายชายชาญ  อาษาพล 

๑๘ นายเชิดชัย  ภูพันใบ 

๑๙ นายณรงคชัย  ปุริโส 

๒๐ นายณัฐเศรษฐ  ธีรฐิติธรรม 

๒๑ นายเติมศักดิ์  เสียมไหม 

๒๒ นายทวีภัทร  เหลาบรรเทา 

๒๓ นายธนวิน  แกวเสมอตา 

๒๔ นายธนะวิทย  ชูทอง 

๒๕ นายธนากร  ประพันธ 

๒๖ นายธวัชชัย  อุระ 

๒๗ นายธีรวุฒิ  ใจดี 

๒๘ นายธีรวุฒิ  มุสิกพันธ 




