เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
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
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖

นางสาวศิรภัสสร อนันทสุข
นางสาวศิริณี ใจเบิกบาน
นางสาวศิรินาถ ชาตรี
นางสาวศิริอร เมืองภักดี
นางสาวศุจีภรณ แกวกิริยา
นางสาวศุภักษร จันลี
นางสาวศุภากร กองสูงเนิน
นางสาวสกุลรัตน พิมพทอง
นางสาวสมฤทัย ชาตะสิงห
นางสาวสมิตานัน ครุฑจันทร
นางสาวสรญา ชางฟอก
นางสาวสายฝน อยูฉิม
นางสาวสาริศา อื้อฮก
นางสาวสาวิณี มีแสง
นางสาวสิริพร ไพรวัลย
นางสาวสิริวิมล ปนชาง
นางสาวสุกาญดา จําปาเทศ
นางสาวสุกานดา เกตุอุดม
นางสาวสุชาดา ครุฑสุวรรณ
นางสาวสุชีรา ประสานวงศ
นางสาวสุดารัตน ชํานิหัส
นางสาวสุธาสินี ลําใย

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุนารี สุภาพ
นางสาวสุพัตรา เทพนม
นางสาวสุภาพันธ วิงประวัติ
นางสาวสุภิญญา จินดา
นางสาวสุฤดี พงษเจริญ
นางสาวสุวรรณา เจิมศรี
นางสาวเสาวคนธ ไลเลิศ
นางสาวเสาวลักษณ ประสงค
นางสาวเสาวลักษณ สุขเกษม
นางสาวอนัญญา สิงหคุม
นางสาวอนันฐิตา ปกกาเวสา
นางสาวอภิสรฐา สลับลึก
นางสาวอมารัตน ประจิตต
นางสาวอรณัส จั่นเพชร
นางสาวอรุณโรจน ผดุงกิจ
นางสาวอลิสา อุดมสิทธิพัฒนา
นางสาวออมทิพย แยมสะอาด
นางสาวอุมาพร ปานสุวรรณ
นางสาวอุษา คําเจริญ
นางสาวอุษา บัวบก
นางสาวโอรสา เทนสิทธิ์

กองทัพเรือ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นายคมเดช สถิรอําพน
๒ นางสาวฉฎาธร เสียงเย็น

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 ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๒๑ ราย)
นายกฤษดา ลักษณะโต
๒๖ นายชัชพงศ วงศจอย
นายกอง เกตุปญญา
๒๗ นายชัชวาล ปอมบุบผา
นายกังวาน สุทธินิมิตร
๒๘ นายชัยเชษฐ คุมเกิด
นายกัมปนาท บุญชู
๒๙ นายชัยยุทธ ทองคํา
นายกัมพล พัทยาดล
๓๐ นายชัยรพี จิตพัฒนกุล
นายกิตติศักดิ์ คงเกิด
๓๑ นายชายชาญ อุดม
นายกิตติศักดิ์ อัคพิน
๓๒ นายชีวิน ขําสิทธิ์
นายเกรียงไกร ชื่นอุระ
๓๓ นายชูโชค โตสมภาพ
นายเกรียงไกร พรหมจันทร
๓๔ นายเชาว ราชเดิม
นายเกษมพันธุ พูลเกษม
๓๕ นายณรงค อิ่มใจ
นายโกมล ธรรมกิจพานิช
๓๖ นายณรงคกฤช วังชนะกุล
นายไกรสร แสนซื่อ
๓๗ นายณรงคเดช จุยประเสริฐ
นายเขตชาติ กันพิพิธ
๓๘ นายณัฐพล ธาระวิทย
นายคราวุธ บุญชูวิทย
๓๙ นายณัฐพล มหายศนันท
นายคัมภีร รักระเบียบ
๔๐ นายณัฐพล อัมระปาล
นายคุณานนท รวยดี
๔๑ นายณัฐวุฒิ กิจบํารุง
นายจตุรงค ลักษณะดี
๔๒ นายดนัยวุฒิ เอี่ยมสอาด
นายจักรพันธ ผึ่งฉิมพลี
๔๓ นายตรีภพ จริยธรรมกิตติ
นายจิรกฤตยภร โพธิ์ชู
๔๔ นายถาวร ขอสุข
นายจิรวัฒน เอี่ยมขันทอง
๔๕ นายทนงศักดิ์ พุมพวง
นายจิระเมศร เอกภิญโญไกรเลิศ
๔๖ นายทศพล ทองอยู
นายจีระศักดิ์ สมทรง
๔๗ นายธงชัย กองคํา
นายเจนณรงค มูคอและ
๔๘ นายธงชัย สกุลทอง
นายฉัตรชัย นรารักษ
๔๙ นายธงชัย อินยา
นายชนะวัฒน หนูลอย
๕๐ นายธนโชติ เฉลิมวัฒน

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

นายธนเดช ชาญธนาอังกูร
นายธนพล คุมศักดิ์
นายธนพล สวางอารมย
นายธนาวี ครามวงษ
นายธนาวุธ ราษฎรมณี
นายธนิกร บุญมี
นายธวัชชัย โคตระภู
นายธวัชชัย เบญจวงษ
นายธวัชชัย ศักดิ์ไพศาล
นายธวัฒนชัย แจงเพิ่ม
นายธีรชัย สุขปานเจริญ
นายธีรพงษ สุขศรี
นายธีรภัทร อุตะพรม
นายธีรยุทธ เจ็กมะเริง
นายธีรศักดิ์ มูสิกรังศรี
นายธีระภัททร จารุสมานจิต
นายนพดล ทองนุสนธิ์
นายนรงค ประปา
นายนฤพนธ เนียมจันทร
นายนัฐพร สถิตยเสถียร
นายนันทวุฒิ นิตทิม
นายนาวิน ชวยพิเคราะห
นายนาวิน หวังเกษม
นายนิติวุฒิ ลินิชดา
นายนิทัศน ทองเทียม
นายนิรุตน เหมรา

หนา ๓๙
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 ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบุณยเกียรติ์ อยูเย็น
นายปกรณ ชมจุย
นายปฏิวัติ สังขมะนะ
นายปณิธาน ทวยศิริกุล
นายปรเมศร แกวบุดดา
นายประดิษฐ เย็นทรัพย
นายประภัทร ศิริบุญ
นายประวิทย แยมสอาด
นายประสิทธิ์ ทับทิมแสง
นายปลื้มปติ หนองพล
นายปญญา นิลเขียว
นายปณณาวัฒน ไวทยกูล
นายปยเมธ แสวงศิลป
นายเปรมศักดิ์ จิตรสวัสดิ์
นายพงศพัฒน หนูดวง
นายพชร อินพาเพียร
นายพรชัย แสงทอง
นายพรชัย แสนซื่อ
นายพรเทพ นิลชูจิตร
นายพรรษพล อินทุวร
นายพลากร พุกดี
นายพันธุวิชญ เกงอักษร
นายพิชิตชัย เจียวปลื้มจิตร
นายพิศณุ บุญเผือก
นายพิสุทธิ์ แซอึ้ง
นายพีรพัฒน เก็งวินิจ

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

นายพุฒิพงศ อุนศิริวงศ
นายไพบูลย ดิษฐหนู
นายไพรสน เนียมทับ
นายภควัตร ปนดลสุข
นายภราดร ยะภักดี
นายภัทรพงษ ดํารงแดน
นายภานุวัฒน ประกอบแกว
นายภูวนนท อุสาพรหม
นายภูวไนย ซินคํา
นายมงคล เกิดผล
นายมงคล พงษประไพ
นายมณฑล สมปุย
นายมนฐกาล เผือกไพบูลย
นายมนัสวี สุนทรแต
นายมัฐณะ บุญสม
นายเมธา โรจนะบุรานนท
นายเมธานนท เลือดอนันต
นายไมตรี อารีย
นายยอดชาย ตั๊นเจริญ
นายยุทธนา จิตรีศิลป
นายยุทธนา ศรีพนม
นายรวีพันธุ สุวรรณศรี
นายรวีเวท ปนทรัพย
นายรังสรรค โหมดวัฒนะ
นายฤทธิศักดิ์ นูพิมพ
นายวชิระ ไวยครุฑ

หนา ๔๐
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 ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวรชาติ คุมภัยเพื่อน
นายวรเดช สงวนแสง
นายวรพงศ มูลทองชุน
นายวรรณวัฒน เกิดทวี
นายวรากร ริธุรัมย
นายวรานนท ปรีชาเดช
นายวัชชรกร คําทอง
นายวัชระ นอยวัน
นายวัฒนะ รูเจียมสิน
นายวัฒนา รุงแจง
นายวานิตย หอมขุนทศ
นายวิทยา ลักษณะการ
นายวิทยา สําอางสอาด
นายวีรเกช ภูยอย
นายวีระ มโนภิรกุล
นายวีระพล ฉายลิ้ม
นายวุฒิชัย โพธิ์กัน
นายศรศักดิ์ พิเกสนอย
นายศักดิ์ดา รุงทิม
นายศักดิ์นิกร จรรังกา
นายศิริชัย จันทศรีคํา
นายศิริศักดิ์ พิมพนอย
นายเศกศักดิ์ สุขบท
นายสมคิด พึ่งสําราญ
นายสมนึก เอมชาวนา
นายสมบัติ โฉมงาม

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

นายสวัสดิ์ นาคลําภา
นายสันทัด ปญญาทิพย
นายสิทธิเดช อัตตะนังค
นายสุเชาว รุงนอย
นายสุทธิชัย แยมแสง
นายสุทธิพร อาจกลา
นายสุทิน พันธุกุม
นายสุเทพ โสภณแสงชัย
นายสุนทร คงสุคนธ
นายสุเมธ ผองศรี
นายสุรชัย ผาสุข
นายสุรเชษฐ เปมานุวัฒน
นายสุรพงษ ศรีอรุณ
นายสุรศักดิ์ นิคมคาย
นายสุรศักดิ์ พุมมาลี
นายสุรศักดิ์ สรอยสน
นายสุระชัย นาคใจเสือ
นายสุรัตน จูรัตนสาร
นายสุวัจชัย เหลือชัย
นายสุวิทย ริดมัด
นายเสฎฐวุฒิ ใจเย็น
นายโสมนัส วัฒนพิมล
นายอดิศักดิ์ งามกนก
นายอดุล หนูวุน
นายอนุชา ศรีประศาสตร
นายอนุพงศ อินออน

หนา ๔๑
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 ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนุวัฒน เฉลิมวิทยากุล
นายอภิรัตน คงโพธิ์ทอง
นายอรรถกร ชูชีพ
นายอศิ ตั้งพลสุข
นายอัครเดช เกิดชูชื่น
นายอาณุวัฒน ทองอาบ
นางอาทิตย แกวศรี
นายอาทิตย จันทบุตร
นายอาทิตย รุงเรือง
นายอาทิตย ฤทธิจันทร
นายอานนท คําหวาน
นายอานนท พิเกสนอย
นายอิถธิพล ไหนสกุล
นายอิทธิพล โพธิ์ประเสริฐ
นายอิศรชัย สุนทรนัฎ
นายอุดมศักดิ์ เงินอุดม
นายเอกพล แจงขาว
นายเอกพล ลิ้มพุทธานุภาพ
นายเอกศักดิ์ ตี้เจริญ
นายเอนก บุลประพันธ
นางกัญยาศิณั พลเภา
นางณฐิกานตวรรณ รัมภาสกุล
นางดวงกมล ทวีรัตน
นางตระกานดา เงินเจริญ
นางทับทิม เข็มเพ็ชร
นางนงครักษ ทวีชาติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางนิศารัตน ทัศนิยม
นายบุษยรินทร ดีนอก
นางพักตรวิภา สกุลแกว
นางรุงทิวา ทองระอา
นางสาวจิรฐา ศิริพงษ
นางสาวชญานิษฐ ศุภโชค
นางสาวนฤมล สกุลเชื้อ
นางสาวยุพาวดี ชูเกลี้ยง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววนิดา พิบูลวิทิตโรจน
นางสาวศิริญา เรืองเดช
นางสาวสุมาลี แยมหรั่งทรัพย
นางสาวเสาวลักษณ เดชนอย
นางสาวอรทัย หมื่นหาญ
นางสาวอัญชลี ปานเพ็ชร
นางสุระมาลี มิ่งโมฬี

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๑๓ ราย)
นายกฤษณ ดิษฐาน
๑๗ นายจักรินทร วันชัยชนะ
นายกฤษณะ ทองรื่น
๑๘ นายจิรวัฒน การัณยภาสสกุล
นายกัณฑเอนก ยินดี
๑๙ นายจิรวัฒน สุวรรณวงศ
นายกิตติ บุญแท
๒๐ นายเจษฎา ขาวสอาด
นายกิตติพงษ ศรีครไทย
๒๑ นายชลธาร บุญยะรังคะ
นายกิติพันธ เกตุศรีพงษ
๒๒ นายชลธี โอทาน
นายกีรติพัทร ประเสริฐแกว
๒๓ นายชลนริศย ดิบดี
นายเกรียงไกร มีเดช
๒๔ นายชวลิต วงษกองแกว
นายเกษม หนูเส็ง
๒๕ นายชวัลวิทย เดชะโชติ
นายเกียรติศักดิ์ ปานทนนท
๒๖ นายชัยธวัช เผาผาสุข
นายคมกฤช นวมนวม
๒๗ นายชัยวิชิต ทองสุข
นายคุณาวิชญ ทองนาค
๒๘ นายชาญณรงค โรจรัตน
นายจตุพรชัย คงทน
๒๙ นายโชติพัฒน อภิชัยเลิศวัฒนา
นายจตุพล แคลวมาก
๓๐ นายไชยวัฒน เนื้อนุม
นายจักรกฤษ แจงเพิ่ม
๓๑ นายไชยวัฒน ศรีแพทย
นายจักรกฤษณ สุขสุนิตย
๓๒ นายไชรัตน ศรีรื่น

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

นายฐานทัพ หลวงไกร
นายณรงคศักดิ์ ดอนนอยโม
นายณัฐพงศ เพิ่มอาภรณ
นายณัฐพงษ คําภักดี
นายณัฐพล แจมนิยม
นายณัฐิวุฒิ คนซื่อ
นายดนุเชษฐ วองบุญยรัตน
นายเถกิงชาญ เรบานเกาะ
นายทวีสิทธิ์ พิณเพราะ
นายทศพล แนนหนา
นายธนพัฒน แสงแกวศรี
นายธนา กิจสงวน
นายธนากร สุขเกษม
นายธรรมรักษ รื่นเจริญ
นายธวัชพงษ อุดมภ
นายนที กาศกูล
นายนพชัย เกลี้ยงเสน
นายนภัทร นักจะเข
นายนรงฤทธิ์ วรฤทธิ์
นายนรชาติ แสนสุข
นายนราชัย นุชแผน
นายนราธิป นุมวงษ
นายนริศ เนียมจันทร
นายนัฐภูมิ จับใจ
นายนิติกร จังโกฏิ
นายนิธิ โอสถ

หนา ๔๓
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 ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนิพนธ แสนศรี
นายบุญฤทธิ์ ครรภาฉาย
นายปฏิพันธ พุมแกว
นายประพนธ บุญชูชีพ
นายประภัสสร ปรางคทอง
นายประมวล สุวรรณเนตร
นายประสาน พุมพวง
นายปรีชา วงษศิลา
นายผดุงเกียรติ ไชยมนตรี
นายพงศกร ประกอบเสียง
นายพงศธร นุมถนอม
นายพงษพันธ เรืองศรี
นายพลเดช ศรีสวัสดิ์
นายพัฒนพงค เรืองหนู
นายพิเชษฐ สรรสม
นายพิทักษ โสมสุข
นายพิทูร อัคฮาด
นายพิศาล วารีศรี
นายพิสิฐ ศาสตรโพธิ์
นายพีระพล ศรีพรหม
นายพีระศักดิ์ ภิรมยนิล
นายไพบูลย สุขสกุล
นายภคิน ชวนชื่น
นายภาคูณ คงศรี
นายภาณุพงศ จันทรเตื่อย
นายภูมิ รุงเรืองรอง

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

นายภูรินท ทรัพยประเสริฐ
นายมงคล แพทยวงษ
นายมาณพพร คําผอง
นายมานพ ผกามาศ
นายยอดชาย บุญทวี
นายยุทธการ ผดุงสุขดํารง
นายรณกฤต หงษา
นายเรวัฒน มีชวย
นายล้ําเลิศ เวชสุวรรณ
นายวงศกร ภักดีไทย
นายวทัญู แสงเหลือง
นายวรธน ไตรสิกขา
นายวรวรรณ นาเจริญ
นายวรวุฒิ แหลมนอย
นายวัชรพงศ ใจธนะ
นายวัชรเศรษฐ เพชรฉกรรจ
นายวัฒนา มากรอด
นายวันชนะ สรอยนาค
นายวิชาญ คํามีรักษ
นายวิทยาคม กองสมุทร
นายวินัย พรหมชนะ
นายวิริยะ สูชาวนา
นายวิศิษฐ เสวกวิหารีย
นายวิษณุ เมืองยม
นายวีรยุทธ บุญยเกียรติ
นายวีระชัย ภารพัฒน

หนา ๔๔
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 ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวีระพงษ ขันทะบุตร
นายวีระพล ขันตี
นายวุฒิชัย สุดทองคง
นายศรพันธ ชัยนคร
นายศรายุธ ฤทธิแผลง
นายศรีตะวัน จรัสศรีมณี
นายศาสตราวุธ ซื่อตรง
นายศิฬาธร กรงกระโทก
นายศุภชัย พานิชนอก
นายเศรษฐา เกิดโอภาส
นายสกุลชาติ สิริสุทธิชัย
นายสถาพร รักจํารูญ
นายสมภพ ตันชื่น
นายสมรักษ อินทรจันทร
นายสรชัช สายพันธ
นายสรายุทธ ประกอบสุข
นายสราวุฒิ เจริญวงษ
นายสราวุฒิ สุขฆะ
นายสราวุธ อวกาศกุล
นายสราวุธ อุดมพันธ
นายสหชัย จันทรรอด
นายสหฤทฎ กาษี
นายสันติ ออนนิ่ม
นายสัมฤทธิ์ เคนานัน
นายสาธิต คงเพ็ชรศักดิ์
นายสาธิต เฟองปญญา

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

นายสิทธิชัย ชุมเชิด
นายสิทธิชัย โยชะนัง
นายสิทธิชัย หมิดปลอง
นายสิทธิพงษ ใบใหญ
นายสิทธิพงษ โพธิ์ทอง
นายสิทธพล วิสาขะ
นายสิทธิภาพ ลักษณะวิบูลย
นายสืบพร เชิงลอย
นายสืบสกุล แกวงาม
นายสุเมธ ไทยเขียว
นายสุเมธ รื่นภิรมย
นายสุรศักดิ์ ไชยคง
นายหัสดินทร อุนไพร
นายอดิศักดิ์ สันหรักษ
นายอธิวัฒน แสงอรุณ
นายอนันต ราชเสน
นายอนันต สวัสดิ์สุข
นายอนุรักษ บัวสด
นายอนุรักษ โหมดตั๋ว
นายอนุรักษ อิ่มจิตร
นายอภิชาติ นาคคลาย
นายอภิชาติ วิมุล
นายอรรถกร บุญรอดกลับ
นายอรรถพล วีระพงษ
นายอรรสิทธิ์ นิ้วยะวงค
นายอัครเดช อินเกลี้ยง

หนา ๔๕
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 ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอัมรินทร เรือนแกว
นายอาดือนาน ฟดฮุลอิสลาม
นายอาทิตย หงษโต
นายอานนท สีมาตย
นายอินทรทัช อํานาจเจริญ
นายอุดร นามเสนา
นายอุทัย อินทยุง
นายอุทิศ บุญจันทร
นายเอกภพ มีคลองโยง
นายเอกรินทร โกมลวิทย
นายเอื้ออังกูร บัวจันทร
นางกนกวรรณ นิยมธรรม
นางสาวกรวิกา แกวเกิด
นางสาวกัญญาภัค แสงละออ
นางสาวกัญฐิกา สีชาพุด
นางสาวกาญจนา เจริญสุข
นางสาวคอลียะ มะอูเซ็ง
นางจงลักษ ศรีเสงี่ยม
นางสาวจารุวรรณ สุทธิมาลย
นางจิตติมา พิทยะภัทร
นางสาวจิรวรรณ เรื่อศรีจันทร
นางจีรนันท พละชีวะ
นางสาวจุฑามาศ ขาวปลื้ม
นางสาวจุรีลักษณ พิมแป
นางสาวฐาปนี นอยหลุบเลา
นางสาวณัฐนันทร สายนอยยาว

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑

นางสาวธัณญภัสร นุตรักษา
นางสาวปรภัสสกรณ บุญนพ
นางปริชาติ แหวนเพชร
นางปณฑารีย เบ็ญจรส
นางพัชรา สุขประกอบ
นางสาวพัชราวลัย วิมลสถิตย
นางสาวเพชรรัตน สุวรรณคํา
นางยุพา เกิดศักดิ์
นางยุพา เภสัชจา
นางสาวเรณูนวล ยิ้มจันทร
นางฤดีภรณ วรรณกลาง
นางลัดดา ดิษผึ้ง
นางลัดดา ทองใบ

๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวราภรณ รักสัจ
นางสาววันเชาว รัตนสรอย
นางวิไลลักษณ ขันสมบัติ
นางสาวศีตลา กองสุข
นางสาวศุภรัตน รอดตัว
นางสาวสมฤดี ศิริยกุล
นางสาวสมหทัย ไพรอด
นางสาวสุพรรณษา อยูสุข
นางสุพรรษา กล่ําเสือ
นางสาวสุภัทรา บรรจงศิลป
นางสาวอังควรา รัตนอุดม
นางสาวไฮดน เจะสะนิ

กองทัพอากาศ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางนภาพร ผลาวะสุ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๐ ราย)
นายวสุสกิจจ เพชรรัตน
๙ นางปทุมพร กอนทองดี
๑๐ นางสาวปทมา อิศรัตน
นางสาวจารุวรรณ อรชร
นางจีรภรณ วรขะจี
๑๑ นางสาวพัฒนา แจงสวาง
นางสาวชุติสา ชัยภัทรวี
๑๒ นางสาวพิชญาณัฏฐ งามพรอมพร
๑๓ นางยุภา ธนาภรณ
นางสาวชุลีกร มงคลสถิตย
นางสาวฐิติกนันท สิงหา
๑๔ นางสาวแรกขวัญ ตันติอําไพวงศ
นางสาวทุงฝน ทับสมบัติ
๑๕ นางสาววัลลภา จันทสังข
นางนุชจรีย วจนะกิตติรัตน
๑๖ นางสาวศรีวรรณา พุม พฤกษา

