เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ ง สิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑ นายณรงคศักดิ์ ทองศิริ
๒ นายทรงภพ ภูมิสูตร
๓ นายมนัส สุวรรณพงษ

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
๔ นายมนัส เหราบัตร
๕ นายวัลลภ ระบอบ
๖ นายสมหมาย นนทะภา

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
๔ นายบรรจง โสภาค
๑ นายโชคดี ศรีใส
๕ นางสาวรสสุคนธ สังขวารี
๒ นายดุสิต อึ่งประดิษฐ
๖ นางศุภวรรณ เหล็กศิริ
๓ นายนพดล เข็มทอง

กระทรวงกลาโหม
๑
๒
๓
๔
๕

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๐ ราย)
๖ นายสัมพันธ ปูทอง
นายธงชัย ชื่นเกิดลาภ
๗ นายสุเทพ สุขรวย
นายยิ่งอัมพร ผิวออน
๘ นายสุวิช สุวรรณดี
นายสมชาย รัตนบัลลัง
๙ นางสาวภัสวรรณ คณโฑเงิน
นายสมบูรณ สุทธิสังข
๑๐ นางสาวลักษมาวรรณ วงษสุวรรณ
นายสมศักดิ์ จันทรสอน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
๘
นายกนกศักดิ์ ศรีทรัพย
๙
นายกฤชณัท ถิรบวรกิตติ์
๑๐
นายกฤษณะ งามเสนห
๑๑
นายกฤษณะ ธรรมกรณ
๑๒
นายกฤษณะ พรมโชติ
๑๓
นายกําพล ชาติวรรณ
๑๔
นายจเร อภิสิตานนท

๘๑ ราย)
นายจักรพงษ นิลนอย
นายจิรคนธวัฒน ใหมเขียว
นายจีรวัฒน สวัสดีแปน
นายชลอ เย็นสุข
นายชัยรัตน ทองศิลลา
นายชํานาญ ชัยมงคล
นายชูศักดิ์ ขําเส็ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นายณรงค เนียมนิ่ม
นายณรงค รุงระวี
นายดนัย แกวแดง
นายเดชา นอยบัว
นายทรงธรรม เชื้อรอด
นายธนกร บุตรพันธ
นายธนาสาร คุปตจิตต
นายธนู นุมทนงค
นายธวัชชัย หมีหมอก
นายธีระยุทธ ศรีเพ็ง
นายนันต ภักดีโต
นายนิมิต คําแสง
นายนิสสัน พบประเสริฐ
นายบัญชา ชางเนียม
นายบัญชา พินิจ
นายบํารุง พลอยประดับ
นายบุญสง ชะเอมไทย
นายประยุทธ คงทัศน
นายประวิทย บัวเพชร
นายประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์
นายปราโมทย นฤมลต
นายปริพัฒน อภิสิตานนท
นายปญจะ ชอรัก
นายพงศเทพ พิริยะภัคโยธิน
นายพงษศักดิ์ จันทรเพียร
นายพันธศักดิ์ ทับแจง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไพฑูรย รอดเฉลิม
นายไพรัตน กุลชา
นายไพรัตน เนยชัยภูมิ
นายมงคล ภูบัว
นายเรืองฤทธิ์ สุคนธรส
นายวชิระ ธีระราษฎร
นายวาริน มงคลทรัพย
นายวิเชียร กอนจันเทศ
นายวิทยา ทองมวน
นายวิลาศ ประเสริฐศรี
นายวีระศักดิ์ ชวงโชติกุล
นายวีระศักดิ์ ยอดทอง
นายศร บุญเกิด
นายศักดา ศรีไพร
นายศักดิ์ศิริ พวงสมบัติ
นายศิริพล แกวเสถียร
นายสงัด โคตรบํารุง
นายสมชาติ บํารุงศรี
นายสมนึก กอนจันทรเทศ
นายสมบัติ กอนทอง
นายสมบูรณ สุวรรณทัศน
นายสมพงษ ขวัญบุญ
นายสมพงษ วิเศษชาติกุล
นายสราวุธ ภูมิวัฒนะ
นายสําเนาว พวงสมบัติ
นายสุชาติ ถนัดหนังสือ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

นายสุภาพ กัณฑเพ็ชร
นายสุรพงษ รอดพินิจ
นายเสงี่ยม จั่นผอง
นายเสนห โพธิสัตย
นายเสนห เมนประวัติ
นายอนุสรณ พวงสมบัติ
นายอภิชาติ ธีระภูพรม
นายอภิมัน วงษสุวรรณ

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอภิรัตน มากมี
นายอรัญ พวงสมบัติ
นางจันทิรา โฉมประเสริฐ
นางจุฑารัตน ฟนแจง
นางปราณี คุมชู
นางมาลัย จันทรภาษ
นางอัมพรศรี พุมแกว

๑
๒
๓
๔

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
๕ นางมะณีวรรณ อยูทุง
นายไกรศร วงควิภาค
๖ นางสุดารัตน พวงสมบัติ
นายจินันท สมบูรณทวีโชค
๗ นางอัจฉราพร ทองสุก
นายรังสรรค กอนมณี
นายอภิชาต หงสประภาส

๑
๒
๓
๔
๕
๖

กองบัญชาการกองทัพไทย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๒ ราย)
๗ นางบุญเกิด รุจาคม
นายชนะศักดิ์ เวสารัชกร
๘ นางประทิน เพ็งสวาง
นายบัญญัติ บุญยะวนิช
๙ นางระเบียบ อําพันธุ
นายประสพโชค นาคพลั้ง
๑๐ นางรัชนีย เรือนชาง
นายเพทัย ศิริพัฒน
๑๑ นางสมนึก นิ่มแสง
นายสมชัย ดงดินออน
๑๒ นางอาภรณ ณรงคอินทร
นางคิดใส ปรีชานุกูล

๑ นายเทพพิชัย ขาวมัย
๒ นายภิรมย สมชื่อ
๓ นายสันติ ตั้งสกุลสันติ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๔ นางทองพัน หอกคํา
๕ นางรุงเรือง นรสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายชยันต นามเดช

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นายกิตติ สามประทีป
นายเชาว ปาโมกข
นายทวีชัย ผัสดี
นายธนเดช เพ็ชรเรือง
นายธนาฤทธิ์ วิทมาสิงห
นายบุญเชิด นาคสวัสดิ์
นายบุญเลิศ สมรูป
นายประดับ ศรศักดิ์
นายประสิทธิชัย ถาสวย
นายประเสริฐ ทวนทอง
นายปญญา สอนธรรม
นายพงศเทพ ไกรถิ่น
นายพรภิรมย กิจสําอางค
นายไพรัตน รุงรําพรรณ
นายยุทธกร ปรีชากุล
นายวรวุฒิ คําหนัก
นายวัฒนา แจงขํา
นายวันชัย เดือนพงษ
นายวิโรจน แจงขํา
นายศักดิ์ดา บุญธรรม
นายสงคราม วงษเสือ

กองทัพบก
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๙๔ ราย)
๒๒ นายสมมาท คํานวนสกุณี
๒๓ นายสมศักดิ์ ฉัตรจอหอ
๒๔ นายสุวิทย จันทรฉลอง
๒๕ นายเสนห โมราราย
๒๖ นายเสรีย ศรีชัย
๒๗ นายอนันต รักแจง
๒๘ นายอนันต วงษขวัญ
๒๙ นายอํานวย สวนปา
๓๐ นายอุดร จอยใจ
๓๑ นางกษิญาภรณ แกนรานหญา
๓๒ นางกัญญา ภูคํา
๓๓ นางขนิษฐา แปลนาค
๓๔ นางจิตราณัฐ ปนเกตุ
๓๕ นางณภัสสร ชุมชาติ
๓๖ นางดรุณี บอระฮิม
๓๗ นางทัศณี ทับรุง
๓๘ นางทัศนา รัตนพฤกษ
๓๙ นางธิติมา ตันวัฒนะ
๔๐ นางนริศา สอนธรรม
๔๑ นางนัณฐนันท ธรรมกันมา
๔๒ นางนิศานาถ สมัครไทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นางบุญเสียน ยางกุง
นางเบญจวรรณ นุชกําบัง
นางปณิตา เสารเงิน
นางพรชนก เทียนใส
นางพรทิพย แจมใส
นางพรทิพย เผือกประพันธ
นางเพ็ญศิริ ศรีประไหม
นางไพรวัลย ผันสูงเนิน
นางมยุรี เสียงสมบูรณ
นางมะลิวรรณ คําน้ําเที่ยง
นางยุพยง ลายลักษณ
นางยุพาพร หลีสกุล
นางรัตนา มงคล
นางลักษขณา พึ่งแสงจันทร
นางลําไพ เสนามาตย
นางวรังสันต พละสุ
นางวันเพ็ญ ขอนแกว
นางวาสนา ทรัพยงาม
นางวาสนา มีสน
นางวาสนา สุขสาขา
นางศรัณยา เรือนเพ็ชร
นางศศิธร แสงกาบ
นางศิริพร สุขวิทย
นางสมคิด วงศจําปา
นางสมพร เชาฉอง
นางสมพิศ ชนนิยม

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมพิศ รอดทรัพย
นางสลับศรี วงษวิวัฒน
นางสากุล กันไพรี
นางสิริวรรณ สรสิริ
นางสุพนิดา ชุนจํารัส
นางสุพรรณี ติยากาญจนกุล
นางสุพัตรา นาพุดซา
นางสุมาลี นิยมญาติ
นางสุวรรณา สิงหทอง
นางโสวัน ศักดิ์สีเทา
นางหนึ่งนลินพรรณ เทวะเวชพงษ
นางอนงครภัส โวลา
นางอําไพ โพธิ์เขียว
นางอุบล อัญชัญภาติ
นางอุษณีย แซโลว
นางสาวจุฑาลักษณ กลิ่นอบเชย
นางสาวจุไรกาญจน พุทธาสมศรี
นางสาวฉวีวรรณ พันธุมณี
นางสาวชฎาภรณ มณีอินทร
นางสาวทิพวรรณ อินทรสวาง
นางสาวนพภา ภูระยา
นางสาวนพัสร สามงามนอย
นางสาวรุงนภา ยมลําภู
นางสาวลําพูน นิตุธร
นางสาวศิริ จันทรงาม
นางสาวสุนัดดา วงศขาหลวง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๔๙ ราย)
นายกริชทอง ปนทอง
๒๖ นายทรงศักดิ์ วันไธสงค
นายโกศล ทิมนอย
๒๗ นายทวีป นีระ
นายโกศล พรรษา
๒๘ นายเทพพิทักษ ศรีบุตรนา
นายคมกริช ไตรเดช
๒๙ นายเทียนชัย รอบคอบ
นายคําดี หาญชัย
๓๐ นายธนกร จอสูงเนิน
นายจารุกิตต จันทรแดง
๓๑ นายธนโชติ เกิดเอี่ยม
นายจําเนียน บุญลน
๓๒ นายธนดล สุขมาก
นายจําเริญ มั่นหรั่ง
๓๓ นายธนากร โคตรสีเขียว
นายจิรศักดิ์ เหมรัตน
๓๔ นายธเนต อุทกศิริ
นายจุมพล ดนมินทร
๓๕ นายธวัช เสือทวม
นายฉัตรชัย รุงอรุณ
๓๖ นายธานี ไหมสมบุญ
นายเฉลิม เคยทํา
๓๗ นายธีระพงศ เพชรเรียง
นายชัชวิทย เพียรกลา
๓๘ นายธีระพงษ มวงศรี
นายชาญไชย อินทรประเสริฐ
๓๙ นายธีระวัฒน เพิงระนัย
นายชํานาญ สัญจรดี
๔๐ นายนพเกา อยูดี
นายชูศักดิ์ ดนมินทร
๔๑ นายนพดล หุนดี
นายเชิด เรืองอราม
๔๒ นายนรินทร เฉลิมชิต
นายฐกัด เพริศศิริ
๔๓ นายนัชภัส บุญฟก
นายณรงค เนียมจิตต
๔๔ นายนิธิศักดิ์ กิมสุวรรณ
นายณรงค วัฒนะศรี
๔๕ นายบํารุง สวยผักแวน
นายณรงคศักดิ์ แซมทอง
๔๖ นายบุญชู เดชอุดม
นายณัฐชนนท สิทธินาม
๔๗ นายบุญโชค มงคลทรง
นายณัฐวิช พิณสายแกว
๔๘ นายบุญเลิศ ฤกษเนตรี
นายดํารงศักดิ์ ยากลิ่น
๔๙ นายประชา ปกกาโส
นายดิเรก ภูมิลา
๕๐ นายประมวล วงคภักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายประมวล สุทธิประภา
นายประยุทธ ชูชัย
นายประวิทย ลังกาตะ
นายประหยัด ขยายวงศ
นายโผน แสงทอง
นายพงษพันธ มาสุข
นายพลศักดิ์ มาสุข
นายพิทักษ วงษจันลา
นายพิทักษ ศรีพานิช
นายพิทักษ ศิริปกะ
นายพิศาล อินชูรัญ
นายพิศิษฎ สนงูเหลือม
นายไพรัตน คงสุดี
นายไพโรจน พรมศรีจันทร
นายภิรมย ดวงนิล
นายมนตรี เขียวอยู
นายมนตรี ดิลกวิลาศ
นายมนู บุญมา
นายมานพ จันทรขจร
นายมาโนช จันทรเปา
นายยอดชาย พลสินพยัคฆ
นายยุทธนา เตชะรัตน
นายเยี่ยม ไกรพล
นายราชันย แสนชิน
นายราเชนทร ทาวนอย
นายรุงศักดิ์ บุญมาก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเรวัตร จูกระโทก
นายเรวัตร มีกง
นายวจี กลั่นกลาง
นายวรพจน ศรีทาวงษ
นายวรา วราหก
นายวสันต เจิมจรุง
นายวัลลภ แกวภักดี
นายวิชัย ตาละอุประ
นายวิรัตน พจนรังษี
นายวิโรจน ตรีโอสถ
นายวิศเวศ วงษคําสิงห
นายวิสูตร แดงสกุล
นายวีระ ดวงจิตร
นายไวพจน จรศรชัย
นายไวราษฏร เที่ยงธรรม
นายศรายุทธ รมโพธิ์ดี
นายศักดิ์ชัย ปนี
นายศิริวัฒน ภูไพสิทธิ์
นายเศกสันต พรหมศร
นายสถาพร จิตรเที่ยง
นายสถิตศักดิ์ ศรลัมพ
นายสนั่น นิลมณี
นายสมคิด ปติเขต
นายสมคิด มีโต
นายสมชาย อุยโสภา
นายสมพงษ ชาติกลาง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายสมยศ ปรีชาสุนทร
นายสมศักดิ์ สําเภาแกว
นายสมาน นพพันธ
นายสมานชัย ธุระพันธ
นายสวาง บุญทรัพย
นายสะอาด นิยม
นายสาคร คิดรอบ
นายสามารถ สาสูงเนิน
นายสายัณห ไตเมง
นายสิทธิชัย รอดเสียงล้ํา
นายสุชาติ ศรีธน
นายสุทัศน ไทรสุวรรณ
นายสุทิน งามระลึก
นายสุธีย กระตุฤกษ
นายสุนทร กองเกิด
นายสุนทร สุดสุย
นายสุเนตร ปนกระจาง
นายสุพจน อิ่มอารมณ
นายสุภัส งามศรี
นายสุรชัย หยิบสูงเนิน
นายสุรินทร เรือนงาม
นายสุริยัน เบื้องไธสง
นายสุวัฒน เกาะพลับ
นายโสภณ เจริญดี
นายอดิศร พลบุปผา
นายอนันต นิลสนธิ

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนุชิต เขียวหวาน
นายอนุสรณ นิลสนธิ
นายอภิวัฒน เหลียมพล
นายอรรฆเดช ชนะภาต
นายอรัญ สังขเจริญ
นายอัครวัฒน รัตนบุญชัยพงศ
นายอัมพร เวิ่นทอง
นายเอกราช สาริบุตร
นางกนกพร วรรณวัฒนะ
นางกนิษฐิกา เพิ่มพรสันติ
นางกรภัทร เอมสอาด
นางกฤตพรรณ ชาวกัณหา
นางกษิรา นิติศักดิ์
นางกัญญา ลาภกระโทก
นางกัลนิกา แสนสะอาด
นางกัลยกร สวนทอง
นางกุสุมา เพชรไกร
นางเกศสุดา ทองจันทร
นางคําแผน แผนทอง
นางจันทนา สิงหดานจาก
นางจันทวรรณ แสนศักดา
นางจารุวรรณ กอนทอง
นางจีรพันธ จางูเหลือม
นางจุไร ธานีรัตน
นางจุไรวรรณ สําเภาลอย
นางเจียมจิตร พูลประกอบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

นางฉัฐพร รักษาล้ํา
นางชญาดา ภิรมยกิจ
นางชณัฐดา เปรมโรจน
นางดวงฤทัย มวยดี
นางทัศนีย นาคภูมิ
นางธนารัตน พิมพสวัสดิ์
นางธนิดา เพ็งสาย
นางธมกร ทองมา
นางนงนุช ประสงคแสนสุข
นางนพมาศ เอมอมร
นางนฤมล ไกรสรแสน
นางนอย พวงปรึก
นางนันทพร แซมทอง
นางนันทิกา ชุมศรีเมฆ
นางนาริสา เสลาฤทธิ์
นางน้ําหวาน เสือเหลือง
นางนิตยรดี พุกรักษา
นางนิตศรา ศรีกําเหนิด
นางนิภาภรณ หาบานแทน
นางนุชนาถ ศิวะเสน
นางนุชนารถ พวงชื่น
นางนุชนารถ โมออน
นางบังอร บุญทองสุข
นางบัวหลวง โสงขุนทด
นางเบ็ญจมาศ สุขเจริญ
นางประภาภรณ ปนจันทร

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางประวีรวัณณ วงษทอง
นางปริญญา เขียวสอาด
นางปวัณรัตน สุขสาคร
นางปญจรัตน คําพร
นางปทมพร โสจันทร
นางพัชรี เปยมสิริโรจน
นางพัณณิตา บุญออน
นางพิชญาภัค ทองนุน
นางพิมพฐดา เลิศสุรพัฒนกุล
นางแพงพันธ แสนโพธิ์
นางไพรวัลย นิลสาลิกา
นางภัทรพรรณ บรรฑิต
นางมณีรัตน ศรีทอง
นางมานิดา จันทรลอย
นางมาลี พวงแกว
นางรัตติกาล หุนเลิศ
นางลําพอง โภคทรัพย
นางวรรณนภา พึ่งนอย
นางวรางคณา โพธิชัยยา
นางวาสนา เรืองศรีจันทร
นางวาสิตฐี มุขแกว
นางวิภา เจริญกุล
นางศรีวรรณ ทรงวงษ
นางศรีสุข สีสะอาด
นางศิริวรรณ สมพิทักษ
นางศุภวรรณ นงคทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘

นางสมจริง คลายอินทร
นางสายสวาท บัณฑิตย
นางสายหยุด มีอิ่ม
นางสาวิตรี มะสกุล
นางสิริยา ยอดอินทร
นางสุกัญญา เชื้อเวียง
นางสุทิน นาราษฏร
นางสุนันท สมสุข
นางสุนิดา หุนทอง
นางสุนีนาฎ ทองพิมาย
นางสุปราณี กองกูล
นางสุภาพร มณีกิจ
นางสุมิตรา คําสวัสดิ์
นางสุวัชรี บัวผัน
นางอนงค ไชยนิคม
นางอมรรัตน พรหมดวงดี
นางอรวรรณ ขันแกว
นางอรุณ ชุบทอง
นางออมจิตร ฤกษประกอบ
นางอังคณา เกิดกันการ
นางอารีย วงษสายสินธุ
นางอุทัยวรรณ สมฤทธิ์

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุบลรัตน สงาลี
นางอุไรรัตน เกี๊ยทอง
นางสาวกมลวรรณ ใจสวัสดิ์
นางสาวกมลวรรณ บุญชื่น
นางสาวชนัดดา มากเจริญ
นางสาวชนากานต ชารีขันธ
นางสาวชัชนีย พูลเพิ่ม
นางสาวชุติปภา เอกนราบุญธิป
นางสาวญดาณิษา นิติศักดิ์
นางสาวธัญพิชชา พิพิธกุล
นางสาวธารารัตน ชัยสัมพันธสกุล
นางสาวนพปพรรณพร หอมเนียม
นางสาวเนาวรัตน โปฮง
นางสาวบัวศรี พาลา
นางสาวพัชรี พงษพุก
นางสาวมุกดา สุทธิอาคาร
นางสาวลําใย วาถูกใจ
นางสาววิภาวี สุภาพ
นางสาวสมพร รูวิชา
นางสาวสุนทราภรณ ศรีพลอย
นางสาวสุนันท ทาระลาภ

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๗๐ ราย)
๑ นายเกรียงศักดิ์ กัลยา
๓ นายจงรักษ ถีสูงเนิน
๒ นายโกศล พิชัย
๔ นายจเร สังขทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายชรินทร นพศรี
นายฐิติวัฒน กลั่นแสงทอง
นายณรงค ทับถมยา
นายณัฐพนธ อัคนิบุตร
นายทองคลอย คงคา
นายธวัชชัย เรืองพงษ
นายธีรพงษ หงษสุวรรณ
นายธีรพัฒน กิ่งเพชร
นายนิพนธ ปานพลับ
นายนิพันธ รอบคอบ
นายประจวบ สุกใส
นายโผน มารวม
นายพิสนธิ เณวิลัย
นายมนัส สุขเกษม
นายมนูญ คําแกน
นายระเบียบ พจนารถ
นายวชิระ การบรรจง
นายวราวุธ จําภู
นายวสันต ปรางเปรมปรี
นายวัลลภ ชายหงษ
นายสรรชัย แกวชูเงิน
นายสํารวย บุญเพ็ง
นายสิทธิคุณ เอมแบน
นายสุบิน สูงสันเขต
นายสุรศักดิ์ จันทรใหญ
นายอํานาจ หงษทอง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอุดมศักดิ์ ชูผะกา
นางกชกร เตี๋ยวสกุล
นางกมลวรรณ เจริญกุล
นางกุศล ตั๋นเต
นางจันทรเพ็ญ งามละมาย
นางจันสุดา หาญสมบัติ
นายฉวีวรรณ พงษศรียา
นางณัฐนันท สโรบล
นางเทวา ภูหรุน
นางนภัสวรรณ ขันโท
นางนวธชพรรณ ชางแกว
นางน้ําผึ้ง สุดเปรมศรี
นางบัวสอน จูมมะณีย
นางปทมา ยังมงคล
นางพิมพคุณัชญ ธนะภัทรชํานาญ
นางยุวันดา ชางทอง
นางลาวัลย ชาญสูงเนิน
นางลิ้นจี่ รุกขโภชน
นางศิริพร พูลปญญา
นางสุธิติยา กลางนอก
นางอนัญชนา ไพรคณะรัตน
นางอุดมพร เพ็งเจริญ
นางอุษา วรรธนะบูรณ
นางสาวจันทรสุดา สถลนันท
นางสาวจินตนา หนุนภักดี
นางสาวณัฏฐณัฏฐ อยูมั่น

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

นางสาวทานตะวัน ปานสมบูรณ
นางสาวเนตรนภา ดงวิลาด
นางสาวบัวสอน ติดตอ
นางสาวพรนิภา คําเกษม
นางสาวพัชรากร บุญสนอง
นางสาววราภรณ แกวมณี
นางสาววลัยลักษณ พวงอุไร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

กองทัพเรือ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓๗๗ ราย)
นายกนก เสนห
๑๗ นายขวัญชัย รักทวม
นายกมล ปนเปรม
๑๘ นายขวัญชัย รัตนเกษตร
นายกฤษดา แสงทอง
๑๙ นายคงศักดิ์ วรรณแจม
นายกวีณัท ลอยวานิช
๒๐ นายคธาหัตถ ทองเปลงศรี
นายกวีวัฒน แยมสัตยธรรม
๒๑ นายคําเปง หาปญณะ
นายการุณ คงดี
๒๒ นายจตุรงค มีขํา
นายกําจัด แยมเพ็ง
๒๓ นายจรูญ ทองเกษร
นายกําพล ขาวทอง
๒๔ นายจักรกฤษณ คําโสภา
นายกําภู รัตนะ
๒๕ นายจักรภพ มุสิกะพุกก
นายกิตติ กาญจนสายทอง
๒๖ นายเจตจิต เปลี่ยนคารม
นายกิตติโชค เทพอวยชัย
๒๗ นายเจริญศักดิ์ วงษาเกษ
นายกิตติธัช เกิดผลจันทร
๒๘ นายเฉลิมศักดิ์ หลังนาค
นายเกียรติศักดิ์ นกขําดี
๒๙ นายเฉลียว จันทรทอง
นายโกศล ธรรมเจริญศีล
๓๐ นายชวลิตย มะลิแยม
นายโกศล อ่ําสําอางค
๓๑ นายชัชวาล กลั่นภูมิศรี
นายไกรสร มีเสมา
๓๒ นายชัยณรงค โหไทย

๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

นางสาววัลนิภา ฤกษประกอบ
นางสาววารี อ่ําอุน
นางสาววุทธิการ สาสาย
นางสาวศุภรัตน มั่นเมือง
นางสาวสุดา พงษสมบัติ
นางสาวสุพัฒตรา ปนชมภู
นางสาวสุภาพร นราภักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นายชัยยศ เวชาคม
นายชาญชัย อิ่มเสมอ
นายชาญชัย ทรัพยสิน
นายชาญณรงค มั่นเหมาะ
นายชาติ คําหวาน
นายชุมพล บุญกัน
นายชุมพล บุญเที่ยง
นายชูเกียรติ์ มีวรรณะ
นายชูชาติ ตินตานนท
นายชูชาติ ธารณาศิลป
นายชูศักดิ์ พลชาสารนิจ
นายชูสิทธิ์ พรหมแจง
นายไชโย ภิญโญ
นายฐปนัท แปวบุญสม
นายฐิติวัชร พรภักดี
นายณรงค สะสม
นายณรงค สุขทิน
นายณรงค ดงประถา
นายณรงคศักดิ์ ขันธเครือ
นายณรงคศักดิ์ ละอองแกว
นายณัฐกานต วงษพานิช
นายณัฐจักร มั่งสูงเนิน
นายณัฐพงศ แสงเย็นยิ่ง
นายณัฐพล แกวภูสิทธิ์
นายณัฐวุฒิ คงกะพันธุ
นายณัทพสิษฐ เปลงสกุล

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายดนัย หละวัน
นายดําเนิน สิงหภิรมย
นายดีมิตร คนตรง
นายตอศักดิ์ ขันแกว
นายเตชสิทธิ์ ปานอุทัย
นายไตรรัตน สายเมฆ
นายทนงค สุวรรณประทีป
นายทรงเทวัญ แสงแกวสุก
นายทวีป รัตนทั่ง
นายทวีศักดิ์ พรหมปาริจ
นายทวีศักดิ์ สอนจันทร
นายทัศนะ ปนมา
นายทิฆัมพร ทองดี
นายเทพประสิทธิ์ ปานทนนท
นายเทวา บินอามัด
นายธงชัย สินธุไชย
นายธนกฤต เทียนไชย
นายธนพล ตรีเพ็ชร
นายธนวัฒน จันทถิระ
นายธนสรณ บุศยปรีชา
นายธเนศ สุขสุวรรณ
นายธวัช สุนทรนันท
นายธวัช ปานาผล
นายธวัช โพธิ์งาม
นายธวัชชัย จันทรใจ
นายธวัชชัย ทรงสุภาพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

นายธวัชชัย มากเปรม
นายธวัชชัย ไมโรยรส
นายธวัชชัย ยุคลคราม
นายธวารัตน ไตรยวาสน
นายธัชพงษ ดีเดช
นายธาตรี สุโภวรวุฒิ
นายธีรพงษ สุวรรณศิริ
นายธีระ บุญสง
นายธีระ ฤทธิรงค
นายธีระศักดิ์ แชมชอย
นายนที รอดเครือมิตร
นายนนทปวิทธ ศรีพิทักษ
นายนพดล ขําทวม
นายนพดล เย็นสมใจ
นายนพดล แจวประยูร
นายนพดล ยินดี
นายนพพร สุดประเสริฐ
นายนพรัตน มะอยูเที่ยง
นายนพรัตน เสือเดช
นายนรเศรษฐ บุญภาพ
นายนรินทร สวนชัง
นายนฤพนธ นุมทอง
นายนาวี บุญรอดกลับ
นายนําเขต ทับทิมศรี
นายนิคม บัวบาน
นายนิทัศน ยั่งยืน

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิพนธ สุรนิยม
นายนิพล พรหมอยู
นายนิมิต นิลมณี
นายนิมิตร เปรมสมิติ
นายนิรันดร สุธา
นายบรรจงศักดิ์ คงกะพันธุ
นายบรรจบ กระจายลม
นายบรรจบ งิ้วแถว
นายบรรดิษฐ ศิริคําหอม
นายบุญมา เทียนประทีป
นายบุญยิ่ง อิ่มอน
นายบุญเลิศ พัดประดิษฐ
นายบุญเลิศ วันสาตร
นายบุญเลิศ ศรีษร
นายประกาด การสดวก
นายประกิจ ชนประชา
นายประชา ชางศรี
นายประทีป คลื่นบรรเลง
นายประพันธ ทองประยูร
นายประยูร มุกดา
นายประเวศน ชื่นสมบัติ
นายประสิทธิ์ ครุฑดํา
นายประสิทธิ์ บุตรศักดิ์แสง
นายประเสริฐ คํายะรัตน
นายประเสริฐ วิเวช
นายปรีชา พุมนอย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

นายปรีชา เพ็งพุก
นายปวิช สิทธิศาสตร
นายปญญา ปนหลุย
นายปญญา หอมชมด
นายปน บัวทอง
นายปยะ ไชยเกษม
นายพงษศักดิ์ เฉิดฉาย
นายพงษศักดิ์ ปานอุทัย
นายพจนากร ปนจีน
นายพร อุดมศรี
นายพรดุสิต สุวรรณโชติ
นายพรรัตน จันทรสังข
นายพศิน นิลเพ็ชร
นายพิชัย วีระประเสริฐศักดิ์
นายพิเชฐ กาญจนสุทธิศิลป
นายพิภพ พลอยมีคา
นายพิรุณ ชูศรีสุข
นายพิสุทธิ์ หมอสินธ
นายพีระ สังขโอธาน
นายพีระพล แสนสระดี
นายไพฑูรย ธีระพันธ
นายไพฑูรย นวลฉวี
นายไพฑูรย กอเกิด
นายไพฑูรย บุญสนอง
นายไพบูลย ทวีพุดซา
นายไพบูลย ศรีพิพัฒน

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไพรัช รักษดํารงค
นายไพรัตน ประดุมทรัพย
นายไพรัตน เอี่ยมภิรมย
นายไพโรจน ศรีทองกุล
นายไพโรจน บัวพวง
นายไพศาล สุทธิชูจิต
นายไพศาล แดงประเสริฐ
นายไพศาล อนนาค
นายภราดร ชูเดช
นายภัคพงศ พัดเปลี่ยน
นายภาณุวัฒน ปลื้มอารมย
นายภาราดร อวนจร
นายมงคล เจริญชนม
นายมงคล มงคลรัตน
นายมนตรี องคปรีชา
นายมนัส โอโน
นายมนัส ศรีเจริญ
นายมนัส สวาทนาวิน
นายมนูญ พื้นทรัพย
นายมรกต เกิดภู
นายมานพ คงสุคนธ
นายมานพ ชนินนัตติพงศ
นายมานิตย อีหมาน
นายเมฆินทร ทองคํา
นายเมษา สมุทรวินิจพันธุ
นายยงยุทธ กาญจนะประกอบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

นายยอดชาย เดชโชติ
นายยุทธเจษ สายพิมพ
นายยุทธชัย ยี่โถขาว
นายยุทธนา นรารัตน
นายยุทธนา มณีฉาย
นายยุทธนา ประเสริฐศรี
นายยุทธนา อุทัยแสน
นายยุทธนา อุปถัมภ
นายระพิน สงชัย
นายรักเกียรติ สุขศิริ
นายรัชสาท มีชัย
นายรัฐกานต ขุนจํานงค
นายราชสมภพ นาคสมุทร
นายราเชน รอดถนอม
นายรุงโรจน ดีพยุง
นายรุงโรจน บุญสนอง
นายฤทธิรงค แสงแกวสุก
นายลวน มระกูล
นายวชิร รอดรักษา
นายวรรณลภ เที่ยงบุญ
นายวรรณวุฒิ ลิ้มพานิชกุล
นายวราห วัฒนพันธ
นายวสันต ชื่นเปรม
นายวสันต มีสําราญราษฎร
นายวสันต สมานุภาวิน
นายวัฒนา บูสาลี

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวัฒนา สุจริต
นายวันรบ มวงบุญ
นายวัลลภ มานะ
นายวัลลภ วิไลรัตนากุล
นายวิชัย ลีนาบัว
นายวิชา อยูสมุทร
นายวิเชษฐ กรุตตะ
นายวิเชียร กันทะแกว
นายวิฑูรย ทองเทียม
นายวิทยา สิมมาสา
นายวิทวัส เรืองรุง
นายวินัย ไชยพรม
นายวินัย ตาบเอี่ยม
นายวินัย บุญพระ
นายวิรัตน เสือเดช
นายวีรชาติ เพชรรัตน
นายวีระชน แสงรัตนะกุล
นายวีระพล บุญประสิทธิ์
นายวีระยุทธ จันทรดิษฐ
นายวุฒิชัย มีเลี้ยง
นายไวพจน ไลทองทั่ว
นายศรีนวล แตงสี
นายศักดา แสนสุข
นายศิริชัย วิจิตรจันทร
นายศิริพงศ ฉิมใหม
นายศิลป ธิลาว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

นายศิลปกร มหาสวัสดิ์
นายศุภชัย สงวนไว
นายศุภธัญญา พรหมสีดา
นายสนธยา ตะวันขึ้น
นายสนธยา พันธโคกกรวด
นายสนธิ สิกขชาติ
นายสมเกียรติ นาคเกิด
นายสมเกียรติ สมพงษสวัสดิ์
นายสมเจต ระวานนท
นายสมเจตน มากพูลผล
นายสมตระกูล เรไร
นายสมนึก เปยมสวัสดิ์
นายสมบัติ รุงแจง
นายสมบัติ อินเอี่ยม
นายสมบุญ ทิพยรงค
นายสมบุญ เล็กเขียน
นายสมบูรณ กะปนนะ
นายสมพงศ ประกอบสุข
นายสมพงษ อูใกลหงษา
นายสมพร จงดี
นายสมพร นิลสกุล
นายสมพร พุมกลอม
นายสมภูมิ หาญกลั่น
นายสมภูมิ ชาลี
นายสมโภชน หงษา
นายสมมาตร เจาะจงดี

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสมยศ บุญนุกูล
นายสมศักดิ์ ปุจฉาการ
นายสมศักดิ์ สุวรรณราย
นายสมหมาย พันธุรักษ
นายสวรรค ออนตา
นายสัญญา พุดจาด
นายสันติ องคะลอย
นายสันติ บุญนาคแกว
นายสามภพ กลิ่นเทียน
นายสามารถ แกนอินทร
นายสายชล ไกรจําเนียร
นายสายัณห ครรภาฉาย
นายสายัณห สายสืบ
นายสายันต ทองใบ
นายสิทธิชัย นุชพุม
นายสิทธิโชค ศรีสมบูรณ
นายสิทธิพล แกวประเสริฐ
นายสืบศักดิ์ ภูษาธร
นายสืบสกุล หนูเทศ
นายสุชาติ แหลมนอย
นายสุทรีย เมฆไพร
นายสุเทพ งามขํา
นายสุธรรม บุญแยม
นายสุนทร เจริญกัลป
นายสุนทร ตราชู
นายสุนทร สาแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘

นายสุนันท แจมจินโน
นายสุพจน รุงเรือง
นายสุพจน มะลิแยม
นายสุภาพ เพิ่มเจริญ
นายสุรชัย พูลเพิ่ม
นายสุรยุทธ พูลเพิ่ม
นายสุฤทธิ์ ศิลาแลง
นายเสกสรร ทองหลอ
นายเสกสรรค ตรีเพ็ชร
นายเสนห หนูหอม
นายเสนห บุญทรง
นายหวิน เสือกลับ
นายอดิเรก ชูวงศ
นายอดูลย นอยจาน
นายอนรรฆ บัวเนตร
นายอนันต เกสกุล
นายอนันต จันทรเขียว
นายอนันต โตทอง
นายอนันต ไทยยิ่ง
นายอนิรุจน สืบคา
นายอนุ เชื่อมทอง
นายอนุชา พลอยประเสริฐ
นายอนุเทพ เชษฐรตานนท
นายอนุรักษ วรรณปกาสิต
นายอนุวัต ลูกจันทร
นายอนุวัตร เหลืองวุฒิวงษ

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอภิศักดิ์ ใจเปยม
นายอมร ศรีทองกุล
นายอรรถ วรรณเจริญ
นายอรุณ ผะอบศิลป
นายอรุณ สุขพิธี
นายอาดุลย แสงอุสาห
นายอํานวย บุญเกิด
นายอํานาจ ส่ําสมบูรณชัย
นายอําพล เกิดแกน
นายอิทธิพล พิทักษ
นายอิศเรศ เบียดตะคุ
นายอิศเรศ สมพิกุล
นายเอกชัย จุยแกว
นายเอกรินทร พิจารณา
นายเอกลักษณ เกิดพิทักษ
นายเอนก บัวแยม
นายไอศูรย วงษจันทร
นางกมรวรรณ เหรียญสงา
นางเกวลิน เฮี้ยนชาศรี
นางสาวขวัญเรือน แผวใจดี
นางจงกล กลวยไมงาม
นางจันทรฟอง ฟกสุวรรณ
นางสาวจําเรียง ศรีเมือง
นางจิดาภา นฤชิตปรีชากร
นางจินตนา บํารุง
นางชุติมา วรรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นางณิรดา บุญอยู
นางดรุณี นิ่มนวลงาม
นางทองโปรย ธิราศักดิ์
นางสาวธัญชนก พัดประดิษฐ
นางธัญทิพย ศรีลดาอมรรัชต
นางนงคนาฎ แตงเทศ
นางนวลจันทร ศรีคงคช
นางปริศนา พุดพิมาย
นางปยวรรณ วงษวรรณ
นางพรพิมล บูรณธน
นางพรพิรุณ ขวัญขาว
นางภควดี หาพยงค
นางมานี สืบแทน
นางมาลัย สินจันทร
นางยุพิน แสงชัน
นางรมยรวินท นุมนอย
นางราตรี วิละคํา

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางลาวัณย เกาะไพศาลสมบัติ
นางสาวลูกจันทร บุญมั่น
นางวงเดือน แกวเกิด
นางสาววรรณภา วาระโว
นางวาสนา วงษณิกร
นางสมกมล โตอุตตชนม
นางสมใจ วิจิตรประชา
นางสาวสวรรยา เนียมอิ่ม
นางสุภาณี สวาทสุต
นางสุภาพ ออนทาลาด
นางสุภาพร ชูสังไชยกุล
นางสุภาภรณ เจริญสุขใส
นางเสาวลักษณ มนตทิพยเนตร
นางสาวหัทยา นพเกา
นางอรัญญา สุวรรณสําริด
นางอุบล หลวงปน

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๓๐ ราย)
นายเกษม จั่นฮวบ
๘ นายชาตรี นักเสียง
นายเกียรติศักดิ์ ยิ่งนึก
๙ นายชาลี วงศเรณู
นายคุณานนต เกษแกว
๑๐ นายณัฐ กลัดภู
นายจตุพล พงษกําเหนิด
๑๑ นายณัฐพงษ กลิ่นจันทร
นายเจษฎาพร โกมลบูรพ
๑๒ นายทศพล ครูนนทกฤษ
นายชัยพร วงษศรี
๑๓ นายธงชัย มากมูล
นายชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ
๑๔ นายธนกฤต ราชรัตนารักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นายธนพัฒน โพธิ์น้ําซับ
นายธเนศ สิงหโต
นายธัญญา สกุลชัย
นายธํารงศักดิ์ ครุธแกว
นายธีรศักดิ์ อัมรี
นายนิพล ปาไมทอง
นายบรรจง แสงศรีจันทร
นายบรรเจิด นิลขํา
นายบวร จันทรงาม
นายบัญชา เปรมปรีดา
นายบุญเลิศ ฉายแสง
นายบุญสืบ สนธิ
นายประกฤติ แสงทอง
นายประจักษ ปานเงิน
นายประจักษ พึ่งสุดใจ
นายประพนธ เกตุเอี่ยม
นายประพัฒน หลีศิริ
นายประวิทย กิ่งสวัสดิ์
นายประเวช ชิณณะพงศ
นายประสงค สุขปาน
นายประสาร เทียมมงคล
นายปรีชา สุขสมจิตร
นายปรีชา พรหมขจร
นายปวีณ ยงยืนนาน
นายปชชา พลศรี
นายปยะ ธนกาญจน

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพรพจน รสรื่น
นายพรพล มรกูล
นายพรศักดิ์ อวนวัฒนะ
นายพลรบ กรุตตะ
นายพอเจตน บัวผัน
นายพันธภพ ศิริเอก
นายพิเชฐร มณีขํา
นายเพิ่มเกียรติ โตเมตตา
นายไพรัตน สุทธิมาลย
นายไพศาล เบิกบาน
นายมงคล วงษชอบพอ
นายมโนมัย คําวิลาศ
นายมานพ พันธุมโรจน
นายมานัตร ทรัพยเจริญ
นายมีศักดิ์ เขียวทวี
นายไมตรี กิจสอาด
นายรัก รักษาราษฏร
นายวรวุธ บริสุทธิ์
นายวันชัย ยมภา
นายวิชา พิมพสุวรรณ
นายวิเชียร มีเงิน
นายวิญู ตอสกุล
นายศักดิ์ชาย ไกฟา
นายสถาพร สายทอง
นายสถิตย บานเกาะใต
นายสนั่น วีรศิลป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

นายสนั่น ดินสม
นายสมเกียรติ พิชัยสมประสงค
นายสมปอง รัมมะนพ
นายสมหมาย มนัส
นายสราวุธ อัมรี
นายสะหะ ทองปน
นายสันติ นาคทอง
นายสาคร ทัพเทพ
นายสาโรจน ชางเนียม
นายสิทธิชัย เติมสายทอง
นายสุชาติ พรหมมณี
นายสุทธิณัฏฐ เพิ่มสุข
นายสุรชาติ ครองระวะ
นายสุรพจน ศรณะเนตร
นายสุรศักดิ์ เชื่อมสุข
นายสุรัตน สินประสม
นายสุรับ ทองรักษา
นายเสกสิทธิ์ ทองแผน
นายอโณทัย ศรีพล
นายอนุวัฒน เย็นเปนสุข
นายอนุสรณ ทรงทับ
นายอนุสรณ ไตรรัตน
นายอภิชาติ หัวใจแกว
นายอมรเทพ สุขใส
นายอําพล หล่ํานอย
นายอําพล ศรีวงศ

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอิฐธิพล แยมถนอม
นายอุทัย จันทรทอง
นายเอกชัย บางพรม
นายเอกลักษณ บุตรเมือง
นางกรองทอง แกวมุกดา
นางจันทรเพ็ญ แตงภู
นางจันทรมาส ไกรทอง
นางสาวจิตราภรณ ภูมิโภคานนท
นางณัฐวี แหลมทอง
นางทิพยวิมล พูลเพิ่ม
นางทิพวรรณ วัจนาภรณ
นางธนัญชญา สุขศรี
นางสาวเนตรพิน ทุนทอง
นางบุญชวย ตรีอินทอง
นางประภาวัลย ธัญถิรพัฒน
นางประภาพร อินทรัมพรรย
นางประภาวัลย วิสุทธิแพทย
นางพยอม สุขสกุล
นางสาวพเยาว คุมบํารุง
นางเพ็ญศรี ทิพยรัตน
นางเพ็ญศรี หนูสันเทียะ
นางภาณี เนินกราง
นางมนตเลิศลักษณ ฉิมพลี
นางมลฑณา พรเทวิน
นางสาวราตรี โคตะคาม
นางริสา กมลรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางรุงทิวา สมัย
นางวชิราภรณ เจริญทรัพยทวี
นางสาววน มณีรัตน
นางวาสนา หนูเทศ
นางวิยะดา หลงมัจฉา
นางศิวิไลซ เดชธงไชย

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสมทรง ศรีเมือง
นางสํารวย เสมอพงษ
นางสุดา จันทรปทมานนท
นางสุวิภาคย ชูนามไชย
นางอาพร ยอดหนู
นางเอมอร เสวี

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๗๖ ราย)
นายกฤษดา วิริโยทัย
๑๙ นายปาน ปลื้มเงิน
นายเกรียงไกร จันแกว
๒๐ นายปยะกุล ศรีวิเส็ง
นายเกียรติศักดิ์ พัฒนฤกษสินธุ
๒๑ นายพลวัต อิ่มพานิช
นายจักรกฤษณ กลิ่นสุคนธ
๒๒ นายภาคภูมิ ทองแจม
นายจิรายุ จันทรทอง
๒๓ นายภุชพล บุตรศรีภูมิ
นายชัยทัศน ทับเณร
๒๔ นายยงยุทธ พัฒนฤกษสินธุ
นายฐาปณัฐ แสวงพันธ
๒๕ นายรณรงค สุขสม
นายณัฐพล เจริญลาภ
๒๖ นายวชิรพงศ นุมพา
นายณัฐพล ทิพยสุวรรณ
๒๗ นายวรรณธน สุนทโรทยาน
นายเดชณรงค บุตรตะยา
๒๘ นายวินัย ยมนา
นายทนงศักดิ์ แทนทอง
๒๙ นายวีระใจ คชราช
นายทศพล คุมคลองโยง
๓๐ นายวุฒิชัย จันทรมูล
นายธนูวัฒน ฉัตรสุวรรณ
๓๑ นายวุฒิชัย ทองรอง
นายนนทชัย เพ็งใส
๓๒ นายศราวุฒิ ยศคันโท
นายนิพนธ นนทะภา
๓๓ นายศิวรุธ ทองอยู
นายปกรณ ประสพธรรม
๓๔ นายสกลพัฒฌ เทียบพิมพ
นายประยุทธ บัวชุม
๓๕ นายสมภพ อินทรประดับ
นายปริวัติ คงคุม
๓๖ นายสมาน รุดโถ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นายสมุทร คอนรัตน
นายสุชาติ อินทรมาพลอย
นายสุนทร แสงทอง
นายสุรพงษ จั่นเอียบ
นายสุรรักษ ประเสริฐสุทธิ์
นายอภิชาติ บุญมา
นายอภิศักดิ์ แจมศรี
นายอาทิตย โสภากุล
นายอิสมาอีน นิยมเดชา
นายอุทัย งงงวย
นายอุมรเทพ มงคล
นางกัญญา แมนนิล
นางกัญญาภัค จิตตชื่น
นางจตุพร สุขมาก
นางสาวจริยา เกตุกอลาภ
นางชุติมาพัฒน ศิริสุทธารมย
นางสาวธาริณี ยานอย
นางสาวเบญจวรรณ บัวชา
นางปยนันท นพเกา
นางสาวพรรณทิพย เจิ้นสวาง

๑ นายกวีศักดิ์ นุชเทศ
๒ นายกําจัด มัฆะเนมี
๓ นายกําธร ไมตาล

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรสุดา ชาติมนตรี
นางภัทรวรรณ บุญแชม
นางมณีรัตน จันทรออน
นางสาวรัตนา บุญเทศ
นางสาวราตรี คงเล็ก
นางลาวัลย กาญจนมณี
นางวรรณา ชางแยม
นางวิภา ทัศนสมบูรณ
นางวิไล พัฒนเจริญ
นางศรีวิไล คําหอม
นางสายพิณ บัวบิน
นางสายพิณ อยูเย็น
นางสุรินทร มงคลฟก
นางสุรีย ขําบาง
นางสาวแสงเดือน ชํานาญวาด
นางแสงจันทร เวชกามา
นางอนงค คํางาม
นางอนุสรณ ศุภผล
นางอัคริมา พานพรม
นางสาวอารีย ชื่นอุระ

กองทัพอากาศ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๑๙ ราย)
๔ นายกิตติ บัวพึ่ง
๕ นายเกรียงไกร สัตยวาที
๖ นายเกรียงศักดิ์ พูลศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นายเกษม บุญรักษ
นายเกียรติกอง เขียวแกว
นายเขมรัฐ ทัพวัตร
นายจรัญ เกิดสุข
นายจรัญ พันทวี
นายจักรี มวงมณี
นายเจตดิลก ชมโลก
นายเฉลิมเกียรติ ทองเหลือ
นายเฉลิมพล ขุนเพิ่ม
นายชัยวัฒน วงษสุด
นายชัยวัฒน สาดแว
นายชาตรี หอมทอง
นายชาติชาย ผิวบาง
นายโชคชัย ชูเทียน
นายณรงค เกตุคง
นายณรงคชัย คงมี
นายดนัย สุวรรณพานิช
นายทรงพล ฉายวัฒนา
นายทวี ขาวบัว
นายทวี พุมเรือง
นายทวี อัจจาครุ
นายทวีป ฤทธิ์หมุน
นายทองสุข เริงฤทธิ์
นายทองไสย พรมพุย
นายทําณุ ชอบธรรม
นายเทิดเกียรติ เมืองนามา

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนโชติ รัตนโชติ
นายธนพล ธาราภูมิ
นายธนศักดิ์ กาญจนากร
นายธนู นุมเจริญ
นายธะเนศพล พลอยสระศรี
นายธีรเดช นภาการ
นายธีรพงษ พุมทับทิม
นายนพดล บุญอํารุง
นายนพดล ศรีสุข
นายนัชชา โชติกะพุกกะณะ
นายนิพนธ ปองกันประเสริฐ
นายนิพนธ สงวนทรัพย
นายบรรจง หวงรักษ
นายบรรจบ จันทรแสงสี
นายบุญชู ตรีเหลา
นายบุญนํา พิพัฒนผล
นายบุญมี พูลทอง
นายบุญรัตน มีชื่อ
นายบุญฤทธิ์ นวมสิน
นายบุญสง ชนะการี
นายบู ขุนชาง
นายประกฤต เกตุเจริญ
นายประกอบ ขุนทอง
นายประจวบ สุขสุผล
นายประดับ ศรีไพบูลย
นายประมวล ขําเพชร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

นายประยงค แกวไทรเทียม
นายประสาน คงศิริ
นายประเสริฐ จันทรมณี
นายประเสริฐ สุขบุญสง
นายประหยัด บูชา
นายปราโมทย วิบูลย
นายปรียชาติ พลอยเพ็ชร
นายปญญา โกเกตุ
นายปญญา ยอดสถิตย
นายพงษเทพ หุนสุวรรณ
นายพงษธนะ ดิลกพงศระวี
นายพงษศักดิ์ สถานสม
นายพัฒนา แยมยงค
นายพัฒนา หวงพวง
นายพัฒนา อณุกานนท
นายพิเชษฐ สุริวงคกลอม
นายพิฌาณรงค ธนสุพูคณุตม
นายพิศาล ชํานาญอักษร
นายพิษณุวัฒน สาวะดี
นายไพรัชต แกวกําเหนิด
นายภัทรพล นวลสันเทียะ
นายภิรมย บํารุงถิ่น
นายมงคล โตทรัพย
นายมนตรี บุญเรือง
นายมนัส จิตรสงวน
นายมนู ธะตะรัฏโฐ

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายมานพ ศิริมงคล
นายเริงชัย ดินมวง
นายวสันติ จงปน
นายวัชระ เครือประสาร
นายวิเชียร ปานสําราญ
นายวินัย แจมเที่ยงตรง
นายวินัย บุญจง
นายวิวัฒน สุวรรณวัฒน
นายวิศักดิ์ แสนเวียงจันทร
นายวิสัย ชมกลิ่น
นายสงวนสิทธิ์ คันทะพรม
นายสถาพร สถาปนไชย
นายสมเกียรติ แกวเขียว
นายสมคิด ภูทอง
นายสมคิด อินโพธิ์
นายสมจิตต โมกขะวงษ
นายสมเจตน ภูเงินงาม
นายสมชาติ มีณรงค
นายสมชาย ชุมสงฆ
นายสมชาย แตเจริญ
นายสมชาย สอนคง
นายสมชาย อุบลบาล
นายสมนึก จันทรแจมใส
นายสมบัติ ใจคํา
นายสมบัติ ใจออน
นายสมพร ขําเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

นายสมพร อวนโพธิ์กลาง
นายสมโภชน วันวาน
นายสมศักดิ์ ตูมไทย
นายสราวุธ ดวงทอง
นายสายยนต ฉิมใหม
นายสุคน นาควงษ
นายสุทิน ชาวโคราช
นายสุธี วัฒนา
นายสุพรชัย เกิดสุข
นายสุรชาติ เรืองเดช
นายเสนห บุญจง
นายเสนาะ นกแกว
นายเสนาะ บางบอ
นายเสมอ คงแพ
นายอธิพงษ พงศโอภาศ
นายอนัน สิงอุดม
นายอภิวัชร เรืองเดช
นายอมรศักดิ์ สังขศิริ
นายอรรถวุฒิ ฟกแกว
นายอุดม แตงเนียม
นายอุทัย นาคประดิษฐ
นางกรรณิกา วรธงไชย
นางสาวกรรณิการ แมลงภู
นางกัลญาณี ดีเรือง
นางกัลยา บัวสาลี
นางกาญจนา ตฤนานนท

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกานดา อั้งจุดพันธ
นางจําลอง ใจสอาด
นางจินตนา จันทรหอม
นางชฎาวรรณ พึ่งสุขแดง
นางชอย ไผจันทร
นางญาใจ เจตจํารูญ
นางสาวฐิตาภรณ ทรัพยสมบูรณ
นางฐิติรัตน บุญยะเสมานนท
นางณิชกานต ละมุลมอญ
นางณิชกุล ประจันตะเสน
นางดวงแกว ตาตะเมฆ
นางสาวธนิภา ธนาคุณ
นางธันยพร ชายลม
นางนกแกว เทียรยอย
นางนงนุช ภูมา
นางนปภา อุดมศิลป
นางนาถติยา ทับทิมทองคํา
นางสาวนิสารัตน พงษไพร
นางเนาวรัตน ขําเพ็ง
นางบงกช กิตติกุล
นางบังอร ผลิกะ
นางบุญนาค อุปมา
นางบุญมี อ่ําศรี
นางบุษบา แสงสม
นางประทีป สรอยพลอย
นางประนอม เนื่องจํานงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

นางประไพ เอี่ยมวุฒิ
นางปราณี ทองบุตรดี
นางปราณี เสมคํา
นางปราณีต เนตรสวาง
นางสาวปยนันท กุลจิตติเมธาวี
นางปยะวรรณ อารียวงษ
นางปยะศิริ ผลเกิด
นางปุณณภา กําแพงทอง
นางพนิดา ทรัพยประเสริฐ
นางพนิดา พรหมศิลป
นางพนิดา หรั่งบุรี
นางพรรณเพ็ญ ศิริสวัสดิ์
นางพรรณี ถนอมจิตร
นางสาวพัชรี บํารุงศิลป
นางเพ็ญศรี สายสนิท
นางแพงศรี โศภิษฐนนทกุล
นางภิญญา พันธุนาค
นางสาวมณีรัตน ทองคํา
นางมริศา เกิดมั่นคง
นางระวีวรรณ จุลเถียร
นางรัชนี การโฉมงาม
นางสาวรัตดาวรรณ ดอบขุนทด
นางรัตนามาศ อํานวยชัย
นางสาวรุงตะวัน บุญสุข
นางสาวลัดดา ออนแยม
นางสาววัชรีย หินสอน

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวัฒนา เพงผล
นางวันทนีย สรรพนา
นางวันเพ็ญ โสมภีร
นางสาวศนิชา ชมเชย
นางศศิธร จันทรทอง
นางศิริพร วิบูลยพันธุ
นางสมควร มวงไม
นางสาวสมใจ เกาบริบูรณ
นางสมใจ หาญผจญ
นางสมบัติ บรรดาศักดิ์
นางสายสุนีย ศรีรักษา
นางสาลิณี ดิษสน
นางสินทวี ธูปะเตมีย
นางสาวสินี สุกประเสริฐ
นางสาวสุชาดา กลาจอหอ
นางสุชานาถ บัวออน
นางสุทธิมาวดี เทพสงา
นางสุธานี โรจนโพธิ์
นางสุนทรี ภารัตนวงศ
นางสุนันทา สบายจิตต
นางสาวสุนี จาดเลน
นางสาวสุภัทรา บทสันเทียะ
นางสุมณเฑียร ทัดแกว
นางสุมานี มรรคชีวะ
นางสุมาลี พิมพศิริ
นางสุวรรณี สุอรุณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕ นางอรสา เย็นประเสริฐ
๒๑๖ นางอัจฉริยา บุญเศรษฐ
๒๑๗ นางอินภัค เรืองแสงมุก
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๑๘ นางอุดมลักษณ อรุณทัศน
๒๑๙ นางอุไร สุนันทะ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๑๗ ราย)
นายกาสัก งามนิธิจินดา
๒๒ นายณรงค มากงลาด
นายกาเหวา แปนตุม
๒๓ นายณรงค แสงสาร
นายจรัญ กรุณา
๒๔ นายถวัลย อนุตธโต
นายจรัญ แผลงเดช
๒๕ นายทรงพล นิลพฤกษ
นายจรัณร เซ็ก
๒๖ นายทวีศักดิ์ ปยะศิล
นายจักรรัตน แสงเงิน
๒๗ นายทองสา รองศรี
นายจํารัส แสงกนึก
๒๘ นายทัศนัย ตรีสุขี
นายจําลอง เผือกหวาน
๒๙ นายธงชัย เนียมหอม
นายจิระวัฒน ธาระหาญ
๓๐ นายธนวัฒน เกตุรัตน
นายจีระพันธ บรรณวิจิตรเลขา
๓๑ นายธวัชชัย พันธชาลี
นายฉลอง กอนดวง
๓๒ นายนพพร ออนเรง
นายเฉลิมชัย ชัญญากูล
๓๓ นายนิคม มีชัย
นายเฉลิมชัย ชีวะพงษ
๓๔ นายนิวัติ มีสุวรรณ
นายเฉลิมพล บริบูรณมี
๓๕ นายบรรเจิด ล้ําเลิศ
นายเฉลิมยศ ภูสิงหา
๓๖ นายบรรญัตร การโฉมงาม
นายชัยวัฒน ออสถิตย
๓๗ นายบรรพจน ดีษะเกษ
นายชาญธวัช บุญทับถม
๓๘ นายบรรพต ใหมเอี่ยม
นายชาตรี แกนสม
๓๙ นายบรรเลง ดอกไมไหว
นายชาติชาย นาสวน
๔๐ นายบัญชา แกวเพ็ชร
นายชูศักดิ์ กรีเย็น
๔๑ นายบัณฑิต ขันตี
นายฐิรพรรษ สงวนบุญ
๔๒ นายบุญสง ทองไทย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นายประพันธ เพ็ชรพิรุณ
นายประเสริฐ แสงเงิน
นายปรีชา สังประกุล
นายปยะศักดิ์ นาโลม
นายพงศพัศ ตะยะหาร
นายพงษศักดิ์ เพ็ชรชอจินดา
นายพนม กรุดบํารุง
นายพนม เชื้อสะอาด
นายพิพัฒน โฉมจรัส
นายพุฒิพงศ นะวันสิน
นายไพฑูรย จินดามณี
นายไพลินทร ศิริรัตน
นายมณเทียร รักเงิน
นายมนัส สีทับทิม
นายมานิจ เอมอิ่ม
นายยม ดําขํา
นายรังสรรค แสงเงิน
นายรุงโรจน วิรมยรัตน
นายเรวัตร อรเพชร
นายเรียม แสงแกว
นายฤกษชัย มีสกุล
นายวรพงษ คําวงคปน
นายวัฒนา มิ่งแกว
นายวันชัย นะวันสิน
นายวันชัย พุมปาด
นายวัลลภ ตุมทรัพย

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิชัย แกวสุขใส
นายวิชา ฉิมแปน
นายวิชิต ไกรถาวร
นายวิชิต เทพกิจ
นายวิเชียร ฉิมแปน
นายวิม มีมณี
นายวิระวุธ เยาวะบุตร
นายวิวัฒน นกแกว
นายวิสิทธิ์ เวชอาภรณ
นายวีรวัฒน ประโคตร
นายวีระกรรม พุทธิเกตุ
นายศักดิ์ชัย พุมมาลัย
นายศักดิ์ชัย รอดกริช
นายศักดิ์ชาย บุญไทย
นายศิริศักดิ์ ผิวขํา
นายศุภชัย ชวยเวช
นายศุภรัตน น้ําหอมจันทร
นายสกล ผาตะพงษ
นายสถิตย ชวยเต็ม
นายสน สอนกลอม
นายสนิท สวัสดี
นายสมเกียรติ พันธการุง
นายสมจิตร โหยหวล
นายสมชัย สังฆโสภณ
นายสมชาย จีวรพรหม
นายสมชาย เปยผึ้ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

นายสมชาย ออนแยม
นายสมบัติ คําวัจนัง
นายสมบัติ ศิริเพ็ง
นายสมบัติ สาตรไพศาล
นายสมบุญ ศรีสวัสดิ์
นายสมบูรณ นุศาสตร
นายสมบูรณ บุญเกิด
นายสมประสงค เกิดสุข
นายสมหมาย มากไมตรี
นายสมาน สวัสดิกุล
นายสยมภู นันทวงศ
นายสราวุธ ศรสมบูรณ
นายสวัสดิ์ มะไฟหวาน
นายสวัสดิ์ สันทัด
นายสัมพันธ กองกาวี
นายสําราญ ภูมา
นายสุชาติ ถนอมญาติ
นายสุชาติ สงวนพงษ
นายสุเทพ คุณดิลกพร
นายสุเทพ นาคปานวงษ
นายสุนทร ใบฟก
นายสุนทร สุขพิพัฒน
นายสุพจน เย็นฉ่ํา
นายสุพล กําหนดแน
นายสุรพงษ คงพิทัก
นายสุรพันธ กาญจนกุลไพศาล

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรัตน แสงเงิน
นายสุวัฒนชัย คงแกว
นายสุวิทย ชมภูนิช
นายอมรเดช คูณทวี
นายอามร มหานิล
นายอํานวย เข็มเพ็ชร
นายอุดม กลิ่นจันทร
นายอุดร รุงวงษ
นายเอกภพ เพ็ชรเสือ
นางกรรณิกา ดีใจ
นางกรรณิการ แจงกระจาง
นางกัญญาภัค เชียงทองสุข
นางสาวกาญจนา แตงกล่ํา
นางสาวกิตติญา วงศเสือ
นางกุลพร สามปรุ
นางเกษมศรี จันทรรุงสกุล
นางขวัญใจ พันธการุง
นางสาวขวัญวราธนัท จิรัชญาสิทธิ์
นางคนึงนิจ จันที
นางจรรยา นพเกษร
นางจรีรัตน จันทรทอง
นางจันดี โพธิพันธุ
นางจันทรสม คํามา
นางจิตรา แกวฉาย
นางจิรภา สอดหวง
นางฉันทนา กฤตนันท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒

นางชญาดา สุขสุผล
นางสาวชนาภา จันแพ
นางสาวชลลดา บรรเทาทุกข
นางชิดชม ภูโชติ
นางญาณิศา รัตนงาม
นางณัฐนันท ทรงสุข
นางสาวณิชมน ศิริจันทร
นางดวงแข เชยชม
นางสาวดวงใจ พีระชัยรัตน
นางสาวเดือนเพ็ญ พลวรรณ
นางสาวทัศนีย ประกอบเพชร
นางทิพยวรรณ อ่ําสอน
นางธนพร เวหน
นางนงลักษณ แสงรักษวงศ
นางนภาพรรณ ไกรฤทธิ์
นางนันทา ฉิมคลาย
นางสาวเบญจา พุกบานเกา
นางประทิน สุภธีระ
นางประนอม ภาคจรุง
นางประไพลักษณ สบายทรง
นางสาวประยูร อุทัยแสง
นางปทมพร เจริญผล
นางพรพิมล เรืองยุบล
นางพรรณทิพย หลําผาสุข
นางพรวลัย สังเกตุ
นางสาวพัชรี บางใย

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรี สถิติรัต
นางพัชรีย เพ็ชรเจริญ
นางพัตชรัตน บุญยะเกียรติ
นางเพ็ญแข ดวงดี
นางสาวภัทรวดี สรัสสมิต
นางสาวภาวินี โพธิ์สอาด
นางมัทธพร ชาญฉลาด
นางมาลินี โพธิ์เงิน
นางสาวเรวัน อยูสุข
นางเรือนบุญ เสงแกว
นางลัดดา สิทธิโชติ
นางลําดวน โพธิ์ศรีดา
นางสาววัชรา ประเสริฐทรง
นางสาววันทนีย วิจิตรกิ่ง
นางวิชชญา จันทรศร
นางวิภา รักษศรี
นางวิมลรัตน เสนานคร
นางวิยะดา มะเด็น
นางสาวโศรยา นอยแกว
นางสมบัติ เดชใด
นางสมบัติ ผาสุขกิจ
นางสมบูรณ สุนทรพฤกษ
นางสมศักดิ์ศรี ภักดิ์สุขเจริญ
นางสมหมาย รุงโรจน
นางสําราญ ซื่อตรง
นางสิริพร จินตนพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางสุกัญญา นันที
นางสุจินดา วนวาล
นางสาวสุทธิดา สุบินนภารัตน
นางสุนันทา บางนิ่มนอย
นางสุรินทร กลวยไม
นางสุรีวรรณ ควบพิมาย
นางโสภา เอี่ยมวิไล
นางหทัยรัตน เกิดศิริ
นางสาวอธิชา ทองตันไตรย
นางอนงค แยมบุญทับ

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรพิน แกวดวงเล็ก
นางสาวอรวรรณ ศรีเมือง
นางอรุณี มณีวงษ
นางออยทิพย แยมสาย
นางอัญชลี รัตนวัน
นางอัมพิกา ศรีภุมมา
นางอารยา แสนทวีสุข
นางอารัญญาภรณ ปอทองคํา
นางสาวอินทิรา แกวบานดอน

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๐๒ ราย)
นายกรุง เกิดพิทักษ
๑๕ นายชนะ สุขแจม
นายกฤษณา เล็บครุฑ
๑๖ นายชรินทร พันธเสน
นายกฤษดา คงกัลป
๑๗ นายชาญชัย แกวดี
นายกิตติพันธุ กาญสมจิตต
๑๘ นายโชติ รีวงษ
นายกิตติศักดิ์ คําวชิรพิทักษ
๑๙ นายไชยยา บริสุทธิ์
นายขจร ไวยนิกรณ
๒๐ นายดอกรัก เอี่ยมขํา
นายคูณ กลางนอก
๒๑ นายดํารงค เขียวนิล
นายจํารัส ลอมจันทร
๒๒ นายเดชชัย เสาสาย
นายจิระพงค พันทศรี
๒๓ นายถนอม จันทะรัก
นายจีรพงศ นพวงศ
๒๔ นายทวีวัฒน ยอดพุฒ
นายจุมพล มวงสมัย
๒๕ นายทองแดง ไกรอุโภค
นายจุลพจน อมรดิษฐ
๒๖ นายแทน ภูนา
นายเจน บํารุงถิ่น
๒๗ นายธงชัย เพิ่มพูล
นายเฉลียว ฤกษชัยศรี
๒๘ นายธนชัย สุขะเสวต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

นายธวัธชัย จอมพุทรา
นายธารา พูนพิพิธ
นายธีรภัทร คําวังพฤกษ
นายนครินทร ทิมเนตร
นายนพดล ตัดสูงเนิน
นายนพพร สุวรรณรัญ
นายนราวุฒิ ชิตเจริญ
นายนรินทร สาระขวัญ
นายนันทวัฒน ชาญบัณฑิตนันท
นายนิตย นามวงค
นายบุญชู ปนกระจาย
นายบุญทวี ซีจันทรา
นายบุญธรรม ฮวบกระโทก
นายบุญมาก ดวงชื่น
นายบุญเรือง ปนเพชร
นายปกรณ ชมภู
นายประกอบ เชื้อแกว
นายประกิต สุขโสภณ
นายประทีป คามพินิจ
นายประสาน กระจกทอง
นายประสิทธิ์ ประกอบกิจ
นายประสิทธิ เหมือนศิริ
นายประสูตร บุญเพ็ชร
นายปรัชญา อยูสุข
นายปติชัย ปลอดโปรง
นายพิชิต คําลือเกียรติ

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิทยา จันทรเรือง
นายไพรัช สุขขะนัส
นายมนตรี แสงโยนารถ
นายมนัต พินกลาง
นายมานนท มีคํา
นายมานพ ชูสกุล
นายมานัส ใจตรง
นายมานิตย ปานตน
นายมาโนช ศิริฉาย
นายมาโนช สุดยอด
นายมิตร เจริญใจ
นายยืน จอยจิตต
นายยุทธพันธุ นากรักษา
นายรัตน เถื่อนขุนทอง
นายละเอียด เจียมแพ
นายวงคกต โกมลวาทิน
นายวานิช ขันตี
นายวิทยา มูลประเสริฐ
นายวิมล ศรีลาศักดิ์
นายวิโรจน กรุดทอง
นายวิโรจน ทรงรุงเรือง
นายวิศุภวัตร คล่ําคง
นายวีระ ทองบางใบ
นายวุฒพล พันธุบุตร
นายศราวุธ ความหมั่น
นายศักดิ์ชัย แสงเงิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

นายศุภโรจน โภชนสม
นายสนอง เทียนอราม
นายสนาม เลายี
นายสมเกียรติ ศรีพุฒ
นายสมควร เดชดาด
นายสมใจ คุณอนันต
นายสมชาย ทองพิมพ
นายสมเดช รื่นพิพัฒน
นายสมบัติ สามฉิมโฉม
นายสมบูรณ จตุทิพยคันรา
นายสมปรารถ ทองพริก
นายสมปอง ปนเพชร
นายสมพงค วงคแกว
นายสมยศ พูลประเสริฐ
นายสมศักดิ์ กลอมใจ
นายสมศักดิ์ จุลจินดา
นายสมหมาย ชาวกัณหา
นายสมหมาย อุนธานี
นายสมัย บัวลอย
นายสมาน ปานเพ็ชร
นายสมาน ล้ําบริสุทธิ์
นายสวง สามปรุ
นายสังวาลย คําภูษา
นายสัมฤทธิ์ ฤกษพิชัย
นายสานิต ออนแจง
นายสําเภา สวาสดิ์เพ็ชร

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสําเริง ธรรมดา
นายสิทธิธาวุธ ศรสมบูรณ
นายสุชาติ เจือนาค
นายสุเทพ ภูภักดี
นายสุภาพ ใจคํา
นายสุรสิทธิ์ ขัติวงค
นายสุริยันต กลิ่นชาง
นายสุวัฒน ดวงประพัฒน
นายสุวิชา บัวสุวรรณ
นายสุวิทย มียิ่ง
นายเสกสรรค เย็นใจ
นายแสวง แกนคง
นายหัทยา นาคสระเกษ
นายอนุชิต พวงผกา
นายอวยพร หนองพล
นายอัครอิทธิไชย อิ่มอวม
นายอานน อุนอุดม
นายอานนท แปนตุม
นายอํานาจ พุมเรือง
นายอํานาจ สีสอด
นายเอกรัตน วรคุตตานนท
นางกนกกาญน นอยทอง
นางกนกพร บุญเพ็ง
นางกองทิพย ทองพิลา
นางกอบกุล เย็นสุข
นางสาวกัญชพร แจมศิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญญา ดําขํา
นางกาญดา สาระสังข
นางกานดา สรอยพลอย
นางจงรักษ จายานะ
นางจรรยา ภูชัย
นางสาวจินตนา สิงหคูณ
นางจิรสุดา ปานทอง
นางชญาดา คงเนียม
นางสาวชิดชนก คงมั่น
นางณัฏฐินี บุญประทักษเวช
นางสาวณัฐกษิญามน ณัฐพูนคงมั่น
นางณิชาภา เฉลิมลักษณ
นางดรุณี พงษเขียว
นางทองสรอย จันทราช
นางสาวธัญธร สุขเกษม
นางนงคนุช รอดเนียม
นางนงลักษณ ฤกษสวัสดิ์
นางนฤมล ทองจีบ
นางนันทา รักษศิริ
นางนัยนา ขอสินกลาง
นางสาวน้ําออย วัจนะ
นางบังเอิญ เรืองรัตนทรัพย
นางบุญมี เตาสุวรรณ
นางสาวบุญลอม พรมสีหา
นางบุนนาค ชลวานิช

๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวบุปผา เหมือนพงษ
นางเบญจวรรณ ศรีศักดิ์สกุลพูน
นางเบญญาภา วงษเสนาะ
นางประภาภรณ สุขทัศน
นางสาวประยงค แสนทวี
นางปราณี เทียนเงิน
นางพธู บัวงาม
นางพรรณทิพย อิ่มเอิบ
นางพวงทอง แกวสวาง
นางสาวพัชราภรณ หมื่นอาษา
นางพิกุล พลานุสนธิ์
นางพิสมัย อยูยืน
นางสาวมธุรส ผิวแยม
นางมนตฤดี แดงมณี
นางมะลิวัลย วงษเสนาะ
นางสาวระยับศรี สมหารวงศ
นางรัชณา สุดแสง
นางรัตนา มาลัยทอง
นางสาวลัดดาวรรณ วงคสุวรรณ
นางวรรณา บําเพ็ญรัตน
นางวราภา พรหมพูล
นางวันดี รักษาศิล
นางวันทนีย แดงเวช
นางสาววัลภา สุวรรณพานิช
นางวารุณี ดีฉนวน

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

นางวิภา ชางกอน
นางวิลาวรรณ แสงสําลี
นางวิไลพร ขุนวิเศษ
นางสาวศิริวรรณ จันทรภิรมย
นางศุภมาส วิริยะธรรม
นางศุภารมย พูลสวัสดิ์
นางสมควร นันทิกะ
นางสาวสุชาดา อารีวงศ
นางสาวสุมลทา สุดาวงษ
นางสุรภา พวงสมบัติ

๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒

(เลมที่ ๑๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวโสพิศ โตเชื้อ
นางสาวอโนชา ทรัพยพินิจ
นางสาวอภิญญา บัวเพ็ง
นางอมาณ ฉายสุวรรณ
นางอรทัย ปนมุข
นางอรสา หอมเย็น
นางอาภรณ มีลือ
นางสาวอารยา ปานเกา
นางอิสริยา อุนมีชัย
นางอิสรีย ภพหิรัญ

กระทรวงการคลัง
สํานักงานรัฐมนตรี
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายยงยุทธ ประเสริฐผล
๑ นายชูชาติ จิ๋วอยู

๑ นายชูชีพ เกตุรัตน
๒ นายพรชัย ฮวดเจริญ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นายภูสิทธิ์ กรกิตติปญญา
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๓ นายเมืองมน คงสอน

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๑ นายสินชัย พุกกลาแข็ง
๓ นางระพี มลพิชัย
๒ นางนันทพร รัตนวร

