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รายชื่อที่ปรากฎเปนรายชื่อที่เสนอขอพระราชทานป 2561 เทานั้น
ยังไมใชประกาศราชกิจจานุเบกษา ถามีการประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว
กองการเจาหนาที่ จะลงในเว็บไซตใหทราบตอไป
หมายเหตุ ประกาศราชกิจจานุเบกษายังไมประกาศ ไมสามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณได
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไมวาชั้นตราใดโดยไมมีสิทธิเปนความผิดตามมาตรา ๑๔๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
บัญชีรายชื่อขาราชการผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป พ.ศ. 2561
ขาราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร
ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณชางเผือก
1 นายเกษม ไตรพิจารณ
2 นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย
3 นายดํารงฤทธิ์ หลอดคํา
4 นายทวี มาสขาว
5 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
6 นายนเรศ ฝปากเพราะ
7 นายบุญมี แทนงาม
8 นายบุญเลี้ยง ขายมาน
9 นายพิชัย วงษบัวงาม
ประถมาภรณมงกุฎไทย
1 นายกิตติชาติ ชาติยานนท
2 นายเกษม อนุพันธ
3 นายจารึก ยอดนุย
4 นายจํานงค ตันสุรี
5 นายจํานงค ทองกลม
6 นายจํานงค เพชรอนันต
7 นายจําลอง พุฒซอน
8 นายฉลอง โตยะบุตร
9 นายฉลอง เพชรศักดา
10 นายชอบ สุวรรณศรี

10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายพินิจ เจริญเร็ว
นายรมไม นวลตา
นายวิบูลย ไชยวรรณ
นายเศรษฐพงศ เลขะวัฒนะ
นายสําพรต จันทรหอม
นายสุรสิงห พูนเพิ่มสุขสมบัติ
นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร
นายอํานาจ ปาลาศ
นางเกศษิณ ลํามะยศ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

นายบุญเลิศ รอดโฉม
นายบุญสง อึ๊งเจริญ
นายประจักร ประสงคสุข
นายประพนธ ธูปะเตมีย
นายประมวล โอบออม
นายประยงค ภูดินทราย
นายประเสริฐ รังษี
นายปรีชา นาจรูญ
นายพิเชฐ เพียรภายลุน
นายพิพัฒ บุญทอง

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

นายชาญณรงค พวงสั้น
นายชํานาญ ปยัง
นายชุมพล ปาลวัฒน
นายชูชาติ เสืองามเอี่ยม
นายเชาวรัตน ทองญวน
นายไชยรัตน ศรีทาซอม
นายดิเรก ยิ้มหอย
นายธงชัย ทองสุข
นายธีระชาติ วิสมกา
นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์
นายนรินทร สมบูรณสาร
นายนิพนธ สุขสะอาด
นายเนตร สมบัติ
นายบุญเยี่ยม พรหมทองแกว
นายบุญฤทธิ์ คงเรือง
นายสมเกียรติ เพิ่มพิพัฒน
นายสมคิด รัตนวงศ
นายสมโชค ณ นคร
นายสมยศ มโนวงศ
นายสมาน ประดับทอง
วาที่รอยตรี สอิสร โบราณ
นายสันติชัย วงษจันทรา
นายสําเริง แกวศรีนวล
นายสีทวน คํางาม
นายสุชาติ มาลี
นายสุชิน ฉิมไทย
นายสุเทพ สินชัย

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

นายพีรพงษ บุญวิริยะศักดิ์
นายภักดี ธรรมเจริญ
นายภัทรพงศ ฤกษฉาย
นายมนตรี เรืองพันธ
นายมลศักดิ์ พงศสุพัฒน
นายมาโนชน มีชื่น
นายไมตรี สุขเกษม
นายยงยุทธ กุลทอง
นายวชิระ จิตจําสี
นายวันชัย นิลวงศ
นายวิชิต พิชัยรัตน
นายวีรวุฒิ วุนอภัย
นายศักดิ์ชัย เกษประทุม
นายศิริชัย เลี้ยงอํานวย
นายสถิตย ยะแกว
นายอรุณ พายัพทิวา
นายโอภาส ชอบรส
นางสาวจิราภา จอมไธสง
นางจุไรรัตน แสงสวัสดิ์
นางณัฐิยา โตสงคราม
นางถาวร ภูขาว
นางพิมพา ดวงประชา
นางไพรวัลย คาคลอง
นางสาวยุพา แซชื้อ
นางรุจิพร จารุพงศ
นางลํายอง พูนศิลป
นางสมใจ ทองวิเศษ

63 นายเสกสรรค ศรีบุศยกุล

78 นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน

64 นายเสถียร พรประสิทธิ์

79 นางอโณทัย นุตะศะริน

65 นายอนันต ตั่นฉวน

บัญชีรายชื่อขาราชการเกษียณอายุผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป พ.ศ. 2561
ขาราชการเกษียณอายุ
กรมสงเสริมการเกษตร
ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณชางเผือก
1 นายเกษม รักสุจริต

5 วาที่รอยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก

2 นายชลินทร ประพฤติตรง

6 นายวุฒิฉัตร เสนีวงศ ณ อยุธยา

3 วาที่รอยตรี นรินทร แขมพิมาย

7 นายสถิตย ภูทิพย

4 นายประเสริฐ สุทธิ์เตนันท

8 นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์
9 นางวิลาวัลย วงษเกษม

ประถมาภรณมงกุฎไทย
1 นายชาติ คงรื่น

9 นายสมจิตต โพศรีดี

2 นายเที่ยง คาระโก

10 นายสมดุลย สารรัมย

3 นายบุญยืน สิทธิบาล

11 นายสมนึก อนันต

4
5
6
7
8

12 นายสําคัญ สนธินิวัติ
13 นางกัลยา วิทยาภรณ
14 นางสายสมร อุนเรือน
17 นางอัจฉรา อุทโยภาศ
18 นายทวีป อรรถพรพงษ

นายมาโนช วงศเมือง
นายเริงศักดิ์ แสงสุวรรณ
นายวิชาญ แกวมี
นายศักดิ์ชัย ศรีสุวรรณ
นายสมคิด ผิวนวล
19. นางมยุรี อรุณวงศ

บัญชีรายชื่อขาราชการเกษียณอายุ ผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีพิเศษ
ประจําป พ.ศ. 2561
ขาราชการเกษียณอายุ กรณีพิเศษ
กรมสงเสริมการเกษตร
ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณมงกุฎไทย
1 นายคําปริว จันทรประทักษ
2 นายนันทวัฒน เกตุรักษ
3 นายปกรณ สงทอง

4 นายวิจารย บุษรานนท
5 นายสมบูรณ บูรณะภักดี
6 นางลําเยาว วงศสุขสิน

รายชื่อที่ปรากฎเปนรายชื่อที่เสนอขอพระราชทานป 2562 เทานั้น
ยังไมใชประกาศราชกิจจานุเบกษา ถามีการประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว
กองการเจาหนาที่ จะลงในเว็บไซตใหทราบตอไป
หมายเหตุ ประกาศราชกิจจานุเบกษายังไมประกาศ ไมสามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณได
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไมวาชั้นตราใดโดยไมมีสิทธิเปนความผิดตามมาตรา ๑๔๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
บัญชีรายชื่อขาราชการผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป พ.ศ. 2562
ขาราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร
ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณชางเผือก
1 นายไพฑูรย รื่นสุข
2 นายยศพนธ ทัพพระจันทร
3 นายวรชันย หลักกรด
ประถมาภรณมงกุฎไทย
1 นายกิติคุณ กุลไธสง
2 นายคณกร ทองสุขนอก
3 นายจิระศักดิ์ วิเศษสมบัติ
4 นายเจริญ ผัดยา
5 นายฉลวย มานะ
6 นายเฉลิมเกียรติ รอดแสง
7 นายชนมสวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม
8 นายชัยพร สารพันธ
9 นายชัยยงค ยมนัตถ
10 นายชูชีพ นาคสําฤทธิ์
11 นายชูชีพ อุทะโก
12 นายชูศักดิ์ วณิชวัฒนกุล
13 นายดนัย ปญจพิทยากุล
14 นายดํารง ปลั่งกลาง
15 นายเดชาธร กาชัย
16 นายถาวร ชูพูล
17 นายธงชัย มั่นใจ

4 นายวุฒินัย ยุวนานนท
5 นายสําราญ สาราบรรณ
6 นายอํานวย ฤทธิชัย
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

นายประยงค พลขํา
นายประวิทย เตชชีวพงศ
นายประสิทธิ์ สวางมณีเจริญ
นายประเสริฐ วณิชชากรวิวัฒน
นายพิชัย โฉมยา
นายพีรเดช สายแกว
นายไพฑูรย ภูยาธร
นายไพโรจน ศรีทานันท
นายมงคล คงสุข
นายมงคล นอยหมอ
นายมานพ แกวอัมพร
นายรพีทัศน อุนจิตตพันธ
นายรังสรรค เลิศสูงเนิน
นายวรวุฒิ บุญพิมพ
นายวันชัย ประยงคหอม
นายวิชัย ตูแกว
นายวีระศักดิ์ สุขทอง

18 นายธนากร กีรติสุธน
19 นายธัชกร นุชประเสริฐ
20 วาที่พันตรี นคร โฆษชุณหนันท
21 นายนาวิน อินทจักร
22 นายนิพนธ พึ่งตระกูล
23 นายนิวัติ ชาติดี
24 นายบุญรอด คําทะริ
25 นายประภาส สานอูป
51 นายเสนอ รัตนสําเนียง
53 นายอัครพล ขัติยะ
54 นายอาคม ศรีประภาพงศ
55 นายอุดม ชื่นตา
56 นางกฤษฎาพร บุตรแกว
57 นางสาวขนิษฐา พงษปรีชา
58 นางเขมวรรณ ดวงจันทร
59 นางจุรีรัตน วิเศษวงษา
60 นางณภัทร ภูริผล
61 นางธัญธิตา ศรีสุระ
62 นางสาวธิดารัตน สุดสวาสดิ์
63 นางสาวประหยัด มะโนพะเสา
64 นางมาลินี ยุวนานนท
65 นางวัชลี โสพิน
66 นางศิริวรรณ หวังดี

43 นายสวัสดิ์ กะรัตน
44 นายสาคร มะลิดา
45 นายสายัญต มะอนันต
46 นายสายันต เคาแคน
47 นายสุเทพ โสมภีร
48 นายสุนันต พยัคฆฤทธิ์
49 นายสุพจน ศรีออน
50 นายสุรพลไชย ผดุงพงษศิริ
52 นายอนุชา ยาอีด
67 นางสุมามาลย สายชมภู
68 นางอาทิตยา แสงมณี
69 นายคํารณ มะปรางหวาน
70 นายเชน จีนหมวกดํา
71 นายประมวล งวนพริ้ง
72 นายปราโมทย ปรีพูล
73 นายพรหม ยกพล
74 นายวิเชียร แดงทาขาม
75 นายสมเกียรติ ไสยมรรคา
76 นางปาลลิน พวงมี
77 นางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร
78 นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล
79 นางอุบล มากอง
80 นายประโชติ นิลรัตน

บัญชีรายชื่อขาราชการเกษียณอายุผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป พ.ศ. 2562
ขาราชการเกษียณอายุ
กรมสงเสริมการเกษตร
ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณชางเผือก
1 นายชนะ ไชยฮอย
2 นายฐานวัฒน ธนาธัญญพิชญ
3 นายทรงพันธ จันทรสวาง

4 นายประสงค พีรธรากุล
5 นายพรศักดิ์ นันตะรัตน
6 นายวันชัย คนงาม
7 นางสาวศันสนีย กุลชล

ประถมาภรณมงกุฎไทย
1 นายเฉลิมพล เขตบุรี
2 นายชํานาญ อินทรา
3 นายเชิด สายหลา
4 นายตอศักดิ์ โพธิ์กราน
5 นายธง ชางรักษา
6 นายธนัท จันทรเกตุ
7 นายธีระวัฒน บุษสระเกษ
8 นายนฤพนธ ชัยวินิต
9 นายนิพนธ สรอยทอง
10 นายประหยัด โคตรัตน
11 นายพงศ ภูขาว
12 นายรังสิต เครือคําหลอ
13 นายวิชิต สัตนาโค
14 นายวีระชาติ คําสุภีร

15 นายสมเกียรติ สืบอนันต
16 นายสมชาย สงพูล
17 นายสมพร เชาวลิต
18 นายสมศักดิ์ พุทธพฤกษ
19 นายสุรเชษฐ แฟงฟอย
20 นายสุรัตน แยมศรี
21 นายสุรินทร บุญชวย
22 นายเหลื่อมศักดิ์ ฤทธิรณ
23 นายอนุวัต พานทอง
24 นายอับดุลนาเซ เมาะมูลา
25 นายเอกชัย เวศนารัตน
26 นายโกวิทย ศีลพัฒน
27 นายพิเชษฐ ชัยฤทธิ์
28 นายจรัส ชีชาง

บัญชีรายชื่อขาราชการเกษียณอายุกรณีพิเศษผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป พ.ศ. 2562
ขาราชการเกษียณอายุกรณีพิเศษ
กรมสงเสริมการเกษตร
ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณมงกุฎไทย
1 นายคําภีร เชิมชัยภูมิ
7 นายเรืองชัย มงคลดี
2 นายคํารณ คํามีมูล
8 นายสนอง ศรีประสาร
3 นายเจริญ พัดบัว
9 นายสุวิทย บุตรชัย
4 นายธงฤทธิ์ จําศักดิ์
10 นางสาวกัญญาภัทร พันธุภักดี
5 นายนภดล วิทยาภรณ
11 นางทอนจันทร วงศพรหม
6 นายเนตร นักบุญ
12 นางสาวมาลี ธรรมคําภีร

