เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๖
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
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 ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๖ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๔๙,๙๐๘ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑ นายบุญเจิด งามนุช

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นายสามารถ วองไว
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายไพโรจน โพธิศ์ ิริ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายเสรี สวัสดี
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๑ นายไฉน บัวทิพย
๓ นายมนัส สุวรรณพงษ
๒ นายทรงภพ ภูมิสูตร

กระทรวงกลาโหม

๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๙ ราย)
นายชุมพล แกวประเสริฐ
๖ นายสมมารถ กอนแข็ง
นายนรินทร สมแกว
๗ นายสุเทพ ถินจันทร
นายบุญมา คําเดช
๘ นายสมปอง ชัยยะนิต
นายมาโนชญ จัตุรัส
๙ นายอนันต เพ็งใย
นายวินัย กระตุดนาค
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๐ ราย)
นายชัยวัฒน วรรณรัตน
๖ นายสมบูรณ สุทธิสังข
นายประเสริฐ กําจาย
๗ นายสมยศ เทวะเศกสรรค
นายพนม นวลละออง
๘ นายสมัย คานมะโน
นายพิชัย สุราภา
๙ นายอเนก พันธุวงษ
นายราชันย วุฒิยานันท
๑๐ นายอนุชาติ ธิราขันธ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๙๐ ราย)
๑ นายกนกศักดิ์ ศรีทรัพย

๒๔ นายธีระยุทธ ศรีเพ็ง

๒ นายกฤชณัท ถิรบวรกิตติ์

๒๕ นายนันต ภักดีโต

๓ นายกฤษณะ งามเสนห

๒๖ นายนิมิต คําแสง

๔ นายกฤษณะ ธรรมกรณ

๒๗ นายนิสสัน พบประเสริฐ

๕ นายกฤษณะ พรมโชติ

๒๘ นายบัญชา ชางเนียม

๖ นายกําพล ชาติวรรณ

๒๙ นายบัญชา พินิจ

๗ นายจเร อภิสิตานนท

๓๐ นายบํารุง พลอยประดับ

๘ นายจักรพงษ นิลนอย

๓๑ นายบุญสง ชะเอมไทย

๙ นายชะลอ เย็นสุข

๓๒ นายประยุทธ คงทัศน

๑๐ นายชัยณรงค ชัยมงคล

๓๓ นายปราโมทย นฤมลต

๑๑ นายชัยรัตน ทองศิลลา

๓๔ นายปริพัฒน อภิสิตานนท

๑๒ นายชํานาญ ชัยมงคล

๓๕ นายปญจะ ชอรัก

๑๓ นายชูศักดิ์ ขําเส็ง

๓๖ นายพงษเทพ พิริยะภัคโยธิน

๑๔ นายณรงค รุงระวี

๓๗ นายพงษศักดิ์ จันทรเพียร

๑๕ นายณรงค เนียมนิ่ม

๓๘ นายพรชัย ออนนวล

๑๖ นายดนัย แกวแดง

๓๙ นายพันธศักดิ์ ทับแจง

๑๗ นายเดชา นอยบัว

๔๐ นายไพฑูรย รอดเฉลิม

๑๘ นายทรงธรรม เชื้อรอด

๔๑ นายไพบูลย นาคนัด

๑๙ นายทองอินทร ใหมเขียว

๔๒ นายไพรัช กุลชา

๒๐ นายธนกร บุตรพันธ

๔๓ นายไพรัตน เนยชัยภูมิ

๒๑ นายธนาสาร คุปตจิตต

๔๔ นายไพศาล รอดเนียม

๒๒ นายธนู นุมทนง

๔๕ นายมงคล ภูบัว

๒๓ นายธวัชชัย หมีหมอก

๔๖ นายมาโนช สุกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายเรืองฤทธิ์ สุคนธรส
นายวชิระ ธีระราษฎร
นายวาริน มงคลทรัพย
นายวิเชียร กอนจันเทศ
นายวิทยา ทองมวน
นายวิลาศ ประเสริฐศรี
นายวีระชาติ ชวงโชติกุล
นายวีระศักดิ์ ยอดทอง
นายศร บุญเกิด
นายศักดา ศรีไพร
นายศักดิ์ศิริ พวงสมบัติ
นายศิริพล แกวเสถียร
นายสงัด โคตรบํารุง
นายสนอง ภูสดสูง
นายสมชาติ บํารุงศรี
นายสมชาย พวงสมบัติ
นายสมนึก กอนจันทรเทศ
นายสมบัติ กอนทอง
นายสมบูรณ สุวรรณทัศน
นายสมพงษ ขวัญบุญ
นายสมพงษ วิเศษชาติกุล
นายสมศักดิ์ ยศสมบัติ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑ นายไกรศร วงศวิภาค
๒ นางมะณีวรรณ อยูทุง

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๖๙ นายสมหมาย วงษคลัง
๗๐ นายสมัย สิมกิ่ง
๗๑ นายสําเนาว พวงสมบัติ
๗๒ นายสําเริง หอมชะมด
๗๓ นายสุชาติ ถนัดหนังสือ
๗๔ นายสุทัศน แซมพิกุล
๗๕ นายสุรพงษ รอดพินิจ
๗๖ นายสุภาพ กันฑเพ็ชร
๗๗ นายเสงี่ยม จั่นผอง
๗๘ นายเสนห เมนประวัติ
๗๙ นายเสนห โพธิ์สัตย
๘๐ นายอนุสรณ พวงสมบัติ
๘๑ นายอภิชาติ ธีระภูพรม
๘๒ นายอภิมันต วงษสุวรรณ
๘๓ นายอรัญ พวงสมบัติ
๘๔ นายอัครนันท บุญสอด
๘๕ นางจุฑารัตน ฟนแจง
๘๖ นางชอุม อธิลาภ
๘๗ นางพิมพรรณ สุวรรณวัฒนากุล
๘๘ นางมาลัย จันทรภาษ
๘๙ นางสุปราณี คุมชู
๙๐ นางอรชร ตระกูลปาน
(รวม ๔ ราย)
๓ นางสุดารัตน พวงสมบัติ
๔ นางอัจฉราพร ทองสุก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

๑
๒
๓
๔
๑
๒
๑
๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายฉัตรชัย นาเครือ
นายพงศพนั ธ ภูนิคม
นายวระยุทธ อวมพริ้ม
นายสมควร คงคาสัย

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

กองบัญชาการกองทัพไทย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
๕ นายสมพงษ เหน็บบัว
๖ นางสาวพรพรรณ ปนประชุมพร
๗ นางอมรัตตาภรณ กิตติธนโสภณ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
นายแฉลม ยิ่งยง
๓ นายสุวิช ยี่ตัน
นายเพทัย ศิริพัฒน
๔ นางสาวจิรนันท จงปตนา
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
นางสาวกมลวรรณ ชมศิริ
๓ นางสาวรุงเรืองรอง รุงเรือง
นางเกศกุล วัฒนกุล
กองทัพบก
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๘๔ ราย)
นายจรัญ เทียนดํา
๑๒ นายประชุม ทับสายทอง
นายจิตรณรงค ไทยแท
๑๓ นายประเดิมศักดิ์ ชื่นอุปการะนันท
นายชัชวาลย รัตโนทัย
๑๔ นายประสงค ใสสุข
นายชัยยงค เลิศโพธิ์แกว
๑๕ นายไพโรจน สุดงาม
นายชิระ เข็มเพ็ชร
๑๖ นายวิลาศ นาคบาศ
นายณรงค สาแยม
๑๗ นายวิษณุ ตัณฑสุริยะ
นายทรงชัย ทองศรี
๑๘ นายสกุล อยุทธสงคราม
นายทักษนัย อดุลศิริ
๑๙ นายสมมิตร แปลกใหม
นายบํารุง บุญเรือง
๒๐ นายสมศักดิ์ จั่นสมพงษ
นายบุญชนะ ชะอุมอินทร
๒๑ นายสันติ ระรื่น
นายบุญมา จันทรงาม
๒๒ นายอนันต ชื่นชอบ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นายอํานาจ บัวบํารุง
นางขนิษฐา สิงหวัฒนะ
นางคนึงนิจ ญาณมุข
นางจรรยา ขุมทรัพย
นางจันทรเพ็ญ แกวสุพรรณ
นางจํานงค เทียนดํา
นางจําเรียงรัตน อุปถัมภ
นางจําลอง มีประเสริฐ
นางจิรพันธ พันธุภัทร
นางจุฑาทิพย คําดวง
นางชุรีพร แสงอรุณ
นางณภัทรากาญจน จันทรเพ็ญ
นางณัฐกาญจน เลียบศิริ
นางดวงประทีป แนวบัวผัน
นางทองจันทร โสดามรรค
นางทัศนี จันทรี
นางธัญพร ยมกกุล
นางนพมาศ สรไชยากร
นางนลินธรณ เมธีโรจนพงศ
นางบังอร บุตรดาวงษ
นางบุญมา แกวประทุม
นางประนอม พุทธศัย
นางประไพ พุมพิพัฒน
นางปราณี จันทะไพ
นางปาจรีย ธีราพงษ
นางผองพรรณ ดวงเงิน

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางผุสดี อบแกว
นางพรทิภา อินทรโชติ
นางไพริน คิดเพิ่ม
นางมาลี ไนยทอง
นางรวิวรรณ สมทรัพย
นางรัตนา บัณฑิต
นางวรรณา บูรณะสัมฤทธิ์
นางวันเพ็ญ มนตรีกุล ณ อยุธยา
นางวิไลวรรณ ฉิมมวง
นางศรีนวล ถาวรวัตร
นางศิรประภา ปุณณะรัตน
นางศิรินาถ หงษประเสริฐ
นางศิริวรรณ ขําสุวรรณ
นางสมทรง จาคีไพบูลย
นางสมพร เหลาทวีคูณ
นางสาธิตา จีนพุม
นางสุกัญญา กลารบ
นางสุภาพร ดิษสมาน
นางสุวรรณา หนองหาร
นางสุวรรณี ประสมทรัพย
นางสุวรรณี ยอดสุรางค
นางอรุณพร ดิษฐิโชติ
นางอรุณศรี พิมพแสง
นางอวยพร สรวงศิริ
นางอําพรรณ พันธุอินทร
นางอุสา ทิมวงศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นางสาวกนกพร นพรัตน
๘๐ นางสาวเยาวภา สุทธิวงศ
นางสาวบุญฉาย ขําพินวงษ
๘๑ นางสาวสมลิ้ม ทองดี
นางสาวบุญลอม นุชประเสริฐ
๘๒ นางสาวสอิ้ง โตสิงห
นางสาวพยอม ทองธานี
๘๓ นางสาวสุนันท เพ็งฉิม
นางสาวมัญชรี แยมเทศ
๘๔ นางสาวอุบล จีนประชา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๒๒ ราย)
นายกฤษณะ เฉลยวาเรศ
๒๑ นายทรงสันต ประดิษฐแทน
นายกฤษดา พันธุมณี
๒๒ นายทวี มหาวงษ
นายกวี แกวนอย
๒๓ นายทวี มัน่ คง
นายกษาปณ จันโต
๒๔ นายทวีป ระรื่นรมย
นายเกรียงศักดิ์ บุญจันดา
๒๕ นายทองพูน นิลพันธ
นายขวัญชัย ไวยมิตรา
๒๖ นายทัศนะ กิ่งกุมกลาง
นายคเณศ โชติขุนทด
๒๗ นายทําเนียบ ถนอมงาม
นายคะนองเดช มูลเหลา
๒๘ นายธนากร เอมเอี้ยง
นายเฉลิมพล แตงบัว
๒๙ นายธเนศ บุญยะประสพ
นายชัยเยือง สุวิเศษ
๓๐ นายธรรมนูญ อินทรพรหม
นายชัยวัฒน ศรีวงษา
๓๑ นายธีรพล กันพนภัย
นายชาติชาย บุญเริ่ม
๓๒ นายธีระภาพ เย็นวงศสขุ
นายเชาว โทนะบุตร
๓๓ นายนพพร เจริญสุข
นายเชาว ปาโมกข
๓๔ นายนรินทร บุญเกิด
นายณัฐพล ภูสงค
๓๕ นายนรินทร ศรีระเริง
นายณิชนันทน แจมดี
๓๖ นายนเรศ ชลสาคร
นายเดชา ผดุงปราชญ
๓๗ นายนิคม จันทรี
นายถนอม กุยแกว
๓๘ นายนิพนธ ปนพุมโพธิ์
นายถวรรค ระเบียบแหวน
๓๙ นายนิวัฒน พงษจันทร
นายทนง พึ่งสร
๔๐ นายบรรเจิด ขุนศรีรักษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายบัญชา เสืออุดม
นายบุญเชิด ประสงคดี
นายบุญถม รมจันทร
นายบุญเลิศ ทรัพยมูล
นายบุญสม ทวีโชคชาญชัย
นายประกอบ ยานานนท
นายประกอบ สาสุนทรา
นายประกิจ สุรธรรม
นายประจักษ เอี่ยมเสริม
นายประชา ยิ้มยอง
นายประญัติ นาคสระนอย
นายประเทือง ทองปาน
นายประพันธศักดิ์ แสงพรหมรินทร
นายประไพ สนตะคุ
นายประยุทธ วรธงไชย
นายประยุธ พลดงนอก
นายประยูร มงคล
นายประวุฒิ กงอุบล
นายประสาร แสดใหม
นายประสิทธิ์ แกวมงคล
นายปราณีต เสงี่ยมโพธิ์
นายปยศักดิ์ ไขทะเล
นายผดุงศักดิ์ เพ็งกรุด
นายเผด็จ ฤทธิ์เดช
นายพจน ธะประวัติ
นายพรเทพ อยูสบาย

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพรภิรมย กิจสําอางค
นายพัฒน มีพจนา
นายพัฒนพงษ พรหมโสภา
นายพิทักษชัย ไกรเพ็ชร
นายพิศิษฐ ศรีบุญเหมือน
นายพิษณุ สุวรรณฉิม
นายพิสิฏฐ พวงคํา
นายพีระพงศ แปนไทย
นายเพชรเริง จันรเพชร
นายไพฑูลย คนมั่น
นายไพรัตน ธรรมมะ
นายไพรัตน รุงรําพรรณ
นายไพโรจน บุตรทอง
นายไพศาล ถาวร
นายมงคล ทองระเริง
นายมงคล มีสันทัด
นายมนตรี วัยวาสน
นายมานพ พงษสมบัติ
นายมานพ มารําพึง
นายมานพ หวังโพธิ์
นายมานิตย บินติอินทร
นายมาโนช แกวนิล
นายยงยุทธ เตาจันทร
นายยอดแกว นิลพรมมา
นายยุทธกร ปรีชากุล
นายรัชพล ครสระนอย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายรุงฤกษ มหาไชย
นายละออ ตันตี
นายวศิน ดําริสุข
นายวัชรธร ขจรวุฒิวรเดช
นายวัชรา สิงหโตทอง
นายวัชรินทร เรื่องรุง
นายวันชัย เดือนพงษ
นายวิชัย คุมเหยา
นายวิชัย สรอยทองเอี่ยม
นายวิชา คุมโต
นายวิเชียร ศรีพราย
นายวิรัตน กล่ําฉวี
นายวิศณุ หวานสูงเนิน
นายศักดิ์ดา บุญธรรม
นายศานิต แสงกระจาง
นายศิริพร หอมทอง
นายศิริโรจน ผลศิริ
นายศุภชัย ซื่อชญาณภักษ
นายสกนธ เวศเกษม
นายสกล ตรีศักดิ์
นายสกล เทนสิทธิ์
นายสมเจตร นอยแสง
นายสมเจน สอแจมจิตต
นายสมใจ ภะมะรินทร
นายสมเดช ทรัพยสมบุญ
นายสมนึก ดอนไผศรี

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมพงค บุตรสา
นายสมพงษ กรมแสง
นายสมพร กิ่งทองสุข
นายสมพร ฉิมมงคล
นายสมพร โพธิพูนพันธ
นายสมภพ รัตนารักษ
นายสมยศ เหลือหลาย
นายสมศักดิ์ แกนจันทร
นายสมศักดิ์ โกศล
นายสมศักดิ์ จันทนะศิริ
นายสมศักดิ์ เจริญสูงเนิน
นายสมศักดิ์ บุญแท
นายสมศักดิ์ แสงภักดี
นายสราวุฒิ ตันดี
นายสวัสดิ์ ตั้งจอหอ
นายสังเวียน วงษสุวรรณ
นายสัมพันธ คงเกลี้ยง
นายสัมภาษณ มีผล
นายสาธิต จุดประสงค
นายสาธิต รอดเรืองศักดิ์
นายสานิตย ขวัญบัว
นายสําเริง เงินสมบัตร
นายสําเริง ไวยเนตร
นายสุจรรยงค เงินมาก
นายสุจิตร คําหอม
นายสุชาติ พรรณสาร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐

นายสุทัศน แกวจินดา
นายสุเทพ ไวยภาคย
นายสุพจน เซ็งเพรียว
นายสุพจน แยมผกา
นายสุรชัย คําประศาสตร
นายสุรพล นาคแสงทอง
นายสุรพล พินสําเนียง
นายสุรศักดิ์ แพรศรี
นายสุรศักดิ์ วงศบุญมาก
นายสุริยา โพธิ์ศรี
นายสุวัฒน เรืองฤทธิ์
นายสุวิทย ถิรวรรณ
นายเสรี ศิริวาลย
นายหลัด แสงเขียว
นายองอาจ บัวออน
นายอนุชิต ทะนุ
นายอนุรักษ รักษาสกุล
นายอมร ปตไทย
นายอลงกรณ สิงหเอี่ยม
นายอัษวฎางค ทวีชีพ
นายอาคม ทับอิ่ม
นายอาณัติ วงษคําสิงห
นายอํานาจ ชมภูนุช
นายอิทธิพล วาจาสัตย
นายอุดม จาชัย
นายเอกสิทธิ์ ทับขุนทด

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกชพร กลบสูงเนิน
นางกฤติกา บุญมีมา
นางกฤษณา รื่นเสือ
นางกองจิตร หลําชม
นางกัญญา ภูคํา
นางกันทิมา วิลาวรรณ
นางกัลนิกา เงินเนย
นางกานตมณี ไกรทอง
นางกุลวรรณ ลําเจียกเทศ
นางขนิษฐา แปลนาค
นางจริยา อิ่มโภคา
นางจินตนา สายฉวี
นางจิราภรณ คนจริง
นางจุไรรัตน พิไลพันธ
นางชไมพร รวงแกว
นางชลธิชา อุกฤษฎเจริญผล
นางฐาปนี ศรีนาค
นางฐิตารีย ศรีบริบูรณ
นางฑัลลภา นาคประดับ
นางณัชชา อุระใจชื่น
นางณัฐภากัญญ งามสอาด
นางณิชชารีย อริยานุวัฒน
นางดรุณี บอระฮิม
นางดวงใจ พงษสวัสดิ์
นางทัศนีย แสงสัจจา
นางทิพวรรณ ขันทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒

นางธนวรรณ มาวิชัย
นางนงนุช ตันติชาติ
นางนภัสสร ศรีมณฑา
นางนภาทิพย เชาวพรอม
นางนฤมล ปนพุมโพธ
นางนลินพร โพธิ์ทอง
นางนลินพรรณ เทวะเวชพงษ
นางนวคุณ วงษถาวร
นางนวลจันทร บุญเกตุ
นางน้ําฝน โตจรัส
นางนิลปทม พลบุปผา
นางนุกูล บุญขันธ
นางบําเพ็ญ ซาระภู
นางบุญเตือน มีสวัสดิ์
นางปนัดดา แยมผกา
นางประภาสิริ ดาวแดน
นางเปรมจีลักษณ พานิชเจริญ
นางพนมพร เจกอราม
นางพนอจิตร ปยะเวชการ
นางพรเพ็ญ มารําพึง
นางพัชรินทร ชุมชาติ
นางพัชรินทร รัตนฉายา
นางพัชรีย สุวรรณวาสี
นางพัชรียา คชชะ
นางเพ็ญพรรณ ถิ่นวิไล
นางเพ็ญศรี ศิริสวัสดิ์

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางไพบูลย สุวรรณแสง
นางไพรวัลย ผันสูงเนิน
นางภานิชา รอดเริงรื่น
นางภิรมยพร จันทรเปลี่ยน
นางมณีรัตน องอาจ
นางมนัสนันท พรมพันธใจ
นางยุพยง ลายลักษณ
นางยุพาพร หลีสกุล
นางยุพิน นัดพบสุข
นางยุพิน วุฒิสุวรรณ
นางเย็น กุระอิ่ม
นางรัตนา มงคล
นางรัตนา ศรีบุญเรือง
นางรุจี เกิดมนต
นางละมวล มีผล
นางลัลลนา วิทยภูติ
นางลําพวย ฉิมยาม
นางลําไพ เสนามาตย
นางโลกัญญา ประเสริฐสุข
นางวรังสันติ์ พละสุ
นางวริยา แสงนวล
นางวรุจี ขําผิ้ง
นางวันเพ็ญ คงจิ๋ว
นางวาณิชรดา มั่นคงยศ
นางวารุณี โพธิ์สงา
นางวาสนา คงสินไชย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔

นางวาสนา มีสน
นางวาสนา วงษสมุทร
นางวาสนา สุขสาขา
นางวาสนา อาชญาเสน
นางวิธันดา รื่นเสือ
นางวิมลรัตน สุวรรณเมธากุล
นางวีณา บูรภาสถิตย
นางวีณา พันกุหลาบ
นางศรีสุดา ศรีสุวงศ
นางศันสนีย วาดถนน
นางศิริกุล แยมชุติ
นางศิริวรรณ ฉัตรแกว
นางไศลวดี พชรภากุล
นางสมถวิล มณีสวัสดิ์
นางสมร ชาตะรูปะ
นางสมรส มงคล
นางสวยนิจ สายสุพรรณ
นางสะมะจารี สมพงษ
นางสาวิตรี กาบแกว
นางสําริด สุกดี
นางสินทวี ฉิมอยู
นางสิรารมย ประสาทสิทธิ์
นางสิริลักษณ สุวรรณรัตน
นางสิริวรรณ สรสิริ
นางสิรีรัศมิ์ นีละเสวี
นางสุกัญญา เชื้อเวียง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุทธิณี กาลศิลป
นางสุนันท บุญญะภุมมะ
นางสุมาลี พยัตติกานันท
นางสุวรรณา เกษมพรมณี
นางสุวรักษ แกวบุญเรือง
นางโสภิณ ฉิมบรรเทิง
นางโสภิณ หนูมั่น
นางโสภิต แยมสคราญ
นางอนงค ยิ้มยอง
นางอนงครภัส โวลา
นางอรวรรณ ฉิมสุข
นางอสมา ศรีภักดี
นางอัจฉรา จันทรพุฒ
นางอาภารณ แกวหราย
นางอาภาวรรณ เถื่อนลอย
นางอารีย ปนวงศงาม
นางอําไพ โพธิ์เขียว
นางอุบลวรี ศศิสนธิ์
นางอุมาพร ภูประดิษฐ
นางอุไร ฟกเจริญ
นางสาวจุไรกาญจน พุทธาสมศรี
นางสาวฉัตรญากรณ วรรณสุริยวงศ
นางสาวชฎากรณ มณีอินทร
นางสาวฐิตินาถ สาครวัฒนา
นางสาวทิพวรรณ อินทรสวาง
นางสาวธิดารัตน ชูนิตย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นางสาวนพภา ภูระยา
๓๑๒ นางสาวรัชนก สรอยทอง
นางสาวนพัสร สามงามนอย
๓๑๓ นางสาวรัตนา คลอยใหญ
นางสาวนันทวัน แสนนาม
๓๑๔ นางสาวรุงนภา ยมลําภู
นางสาวนิชนันท นิธิไชยพงษ
๓๑๕ นางสาวลําพูน นิตุธร
นางสาวปทมา วันคํา
๓๑๖ นางสาววราพร นพรัตน
นางสาวผุสดี สรอยนอย
๓๑๗ นางสาววราภรณ พงษโชติ
นางสาวพรลดา กิจสมโภชน
๓๑๘ นางสาวศิริเพชร วัชรภูมิสิทธิ์
นางสาวพวงเพ็ญ ปวีณวิชย
๓๑๙ นางสาวสุธินี สุดตา
นางสาวเพลินตา แสงนาค
๓๒๐ นางสาวสุพรรนิกา แถบทอง
นางสาวมยุรี แซมทอง
๓๒๑ นางสาวองุน กองแกว
นางสาวรสสุคนธ จั่นทองคํา
๓๒๒ นางสาวอมรณัฏฐ เปยมหนาไม
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๓๒ ราย)
นายกรฎา ปตาสรรค
๑๕ นายณรงค เนียมจิตต
นายโกศล ทิมนอย
๑๖ นายณรงค เนื่องอุทัย
นายโกศล พรรษา
๑๗ นายณรงคศักดิ์ แซมทอง
นายคมกริช ไตรเดช
๑๘ นายณัฐวิช พิณสายแกว
นายคะนงศักดิ์ ศรีนอย
๑๙ นายดํารงศักดิ์ ยากลิ่น
นายคําดี หาญชัย
๒๐ นายถวิล ปอมสาหราย
นายจิรศักดิ์ เหมรัตน
๒๑ นายทวี เดือนตะคุ
นายจุมพล ดนมินทร
๒๒ นายทวี เตชะนันท
นายฉัตรชัย รุงอรุณ
๒๓ นายทวีป นีระ
นายชัชวิทย เพียรกลา
๒๔ นายทศ อุทกศิริ
นายชัยรัตน มากี
๒๕ นายทองสุข ชมวะนา
นายชํานาญ สัญจรดี
๒๖ นายเทพพิทักษ ศรีบุตรนา
นายชูศักดิ์ ดนมินทร
๒๗ นายธนโชติ เกิดเอี่ยม
นายเชิด เรืองอราม
๒๘ นายธวัชชัย พวงทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นายธานี วิภูชัย
นายธานี ไหมสมบุญ
นายธีระพงษ เพชรเรือง
นายธีระพงษ มวงศรี
นายธีระวัฒน เพิงระนัย
นายนพดล หุนดี
นายนพรัตน ฉิมสูงเนิน
นายนรินทร เฉลิมชิต
นายบุญชู เดชอุดม
นายบุญเชิด สุขยวง
นายบุญโชค มงคลทรง
นายบุญณรินทร งามสะอาด
นายประชา ปกกาโส
นายประมวล วงคภักดิ์
นายประยุทธ ชูชัย
นายประวิทย ลังกาตะ
นายประหยัด ขยายวงศ
นายโผน แสงทอง
นายพงษพันธ มาสุข
นายพลศักดิ์ มาสุข
นายพิทักษ วงษจันลา
นายพิทักษ ศรีพานิช
นายพิทักษ ศิริปกะ
นายพิษณุ กุลทัศน
นายพีระ เอี่ยมสอาด
นายไพโรจน รัมมะพล

หนา ๑๘
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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายไฟติ้ง ศรีสง
นายภิรมย ดวงนิล
นายมนตรี เขียวอยู
นายมนตรี ดิลกวิลาศ
นายมานพ จันทรขจร
นายมาโนช จันทรเปา
นายรวีวรรณ เอี่ยมเจริญ
นายราเชนทร ทาวนอย
นายเรวัตร มีกง
นายเลิศ ปรับประโคน
นายวรดร เผือกแกว
นายวรพจน ศรีทาวงษ
นายวรรณเชียร แลใจ
นายวรา วราหก
นายวสันต เจิมจรุง
นายวัฒนศักดิ์ คําหา
นายวัลลภ แกวภักดี
นายวัลลภ นาคภูมิ
นายวินัย ทองคําขาว
นายวินัย อินทร
นายวิโรจน ตรีโอสถ
นายวิศเวศ วงศคําสิงห
นายวิสูตร แดงสกุล
นายไวพจน จรศรชัย
นายศรีคํารณ สาระเกษ
นายศิริวัฒน ภูไพสิทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นายศุภกิจ รัตนบุญชัยพงศ
นายเศกสันต พรหมศร
นายสถิตศักดิ์ ศรลัมพ
นายสมคิด ปติเขต
นายสมคิด มีโต
นายสมชาย ชํานาญกุล
นายสมชาย สุขเจริญ
นายสมชาย อุยโสภา
นายสมพร สดรัมย
นายสมยศ ปรีชาสุนทร
นายสมศักดิ์ คลายยอม
นายสมาน นพพันธ
นายสมาน เภสัชชา
นายสะอาด นิยม
นายสาคร คิดรอบ
นายสิงหพล ประสิทธิคุณ
นายสิทธิชัย รอดเสียงล้ํา
นายสินทวี อภัย
นายสุชาติ ศรีธน
นายสุโชติ จันทรตรง
นายสุทิน งามระลึก
นายสุธีย กระตุฤกษ
นายสุนทร สุดสุย
นายสุนีย จันทะโคตร
นายสุภัส งามศรี
นายสุรชัย หยิบสูงเนิน

หนา ๑๙
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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุรินทร เรือนงาม
นายสุริยัน เบื้องไธสง
นายสุวัฒน เกาะพลับ
นายโสภณ ภูพานทอง
นายหนูกร ถามอญ
นายอดิศร พลบุปผา
นายอนันต นิลสนธิ
นายอนันต รื่นพล
นายอนุสรณ นิลสนธิ
นายอภิเดช ผลถวิล
นายอภิวัฒน เหลียมพล
นายอรัญ สังขเจริญ
นายอัษฎางค ขวัญแนน
นายอําพล วัฒนสืบสิน
นายอุทิศ พรมดวงดี
นายเอกราช สาริบุตร
นางกนกพร รัตนพลแสน
นางกนิษฐิกา เพิ่มพรสันติ
นางกรภัทร เอมสอาด
นางกฤษณา อุนจิตร
นางกัญชลี แอลเล็บ
นางกัญญา ลาภกระโทก
นางกัลยากร สวนทอง
นางกุสุมา เพชรไกร
นางคําแผน แผนทอง
นางจงจิต ดวงตาแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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
๑๕๘

นางจรีพร เข็มนาค
นางจันทนา สิงหดานจาก
นางจีรพันธ จางูเหลือม
นางจุฑารัตน เพ็ญแสง
นางจุไร พรหมดวงตา
นางชมภูนุช เริงใจ
นางชูชีพ อยูเย็น
นางฐนิชาพร อยูสุข
นางฐิติพร เมาอุดม
นางฐิติมา เฉลิมชิต
นางณัฐดา เปรมโรจน
นางณัฐวดี พยนตรักษ
นางดลภา นิติศักดิ์
นางดวงพร ทองใบ
นางเดนสี กุลสูตร
นางทัศนีย ยินดีเพชร
นางนวพร ศิวะโสภา
นางนอย พวงปรึก
นางนันทพร แซมทอง
นางนิดา ทรงผาสุข
นางนิตยา อ่ําแยม
นางนิตศรา ศรีกําเหนิด
นางนุชนารถ โมออน
นางนุชรา จันทรดี
นางเบญจวรรณ ปนรัตน
นางปนัดดา เสนนอก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางประไพร จันทร
นางประไพวัลย ยรรยงศ
นางประภาภรณ ปนจันทร
นางประวีรวัณณ วงษทอง
นางปริญญา เขียวสอาด
นางปทมพร โสจันทร
นางผุสดี สังวาลยเงิน
นางพรทิพย เกตุแกว
นางพรพรรณ ศิริกิจ
นางพัชรี เปยมสิริโรจน
นางพัณณิตา บุญออน
นางพิสมัย ดีอุดม
นางพูลศรี ลามิตร
นางเพชรมณี ฉายสุวรรณ
นางไพรวัลย นิลสาลิกา
นางภารณี สุขวิจิตร
นางมณี สมัครการ
นางมณีรัตน ศรีทอง
นางมาลินี รักพรา
นางมาลี พวงแกว
นางมาลี ศรีมาก
นางยุพา สอนพานิช
นางเย็นตา ราชา
นางเย็นเนตร ทิมสุวรรณ
นางรัชนี ไตรศิวะกุล
นางรุงอรุณ หวยเรไร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙

นางลําพอง โภคทรัพย
นางวรรณวนัช ทองมา
นางวรางคณา โพธิชัยยา
นางวรางคณา วิชากร
นางวาสนา เรืองศรีจันทร
นางวิภา เจริญกุล
นางศรีพร จันทะโคตร
นางศรีสุข นาคสนธิ์
นางศิริพร โลระกุล
นางสมใจ ชนะทะเล
นางสมบูรณ จวบสมัย
นางสหพร ตั้งรุงเรือง
นางสะสม ภาพทองเรือง
นางสิริยา ยอดอินทร
นางสุกัญญา ชัยชนะ
นางสุทิน นาราษฏร
นางสุนีนาฎ ทองพิมาย
นางสุภา เลี่ยมเจริญ
นางสุมาลี เลื่อมใส
นางสุวณีย นุชแทน
นางสุวารี พรรณสังข
นางอมรรัตน พรหมดวงดี
นางอมลวรรณ เอี่ยมสําอางค
นางอสมา นิยมปทมะ
นางอัจฉรา เทอดเกียรติศักดิ์

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอํานวยพร แกวเนตร
นางอําไพ ดวงจินดา
นางอุทัยวรรณ กลิ่นศรีสุข
นางอุทัยวรรณ สมฤทธิ์
นางเอมอร นอยเรืองฤทธิ์
นางสาวกมลทิพย วินทไชย
นางสาวกมลวรรณ ใจสวัสดิ์
นางสาวจิรวรรณ นุกูลเจริญลาภ
นางสาวชนัดดา มากเจริญ
นางสาวชะมายเนตร พรหมสาขา
ณ สกลนคร
นางสาวธนพร จันทรขุน
นางสาวนุชจรี พันศร
นางสาวพวงเงิน มีฤทธิ์
นางสาวมุกดา สุทธิอาคาร
นางสาวรัชตะวัน นิติศักดิ์
นางสาวเรืองอุไร วิเชียร
นางสาววราภรณ ชื่นสาลี
นางสาววันเพ็ญ คงสอน
นางสาววิภาวี สุภาพ
นางสาวสมพร รูวิชา
นางสาวเสาวนีย สายประสิทธิ์
นางสาวเสาวลักษณ พิลาทอง
นางสาวอุษณี ธูปสมุทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๒ ราย)
๒๒ นางรานี เสาธงยุติธรรม
นายเกรียงศักดิ์ กัลยา
๒๓ นางลาวัลย ชาญสูงเนิน
นายเชล พุดซอน
๒๔ นางลิ้นจี่ รุกขโภชน
นายณัฐพนธ อัคนิบุตร
๒๕ นางวิไลลักษณ ราตรี
นายนิพนธ ปานพลับ
๒๖ นางสุธิติยา กลางนอก
นายมนัส สุขเกษม
๒๗ นางสุมิญชตรา จันทสังข
นายวราวุธ จําภู
๒๘ นางอัฐณัชฌา บุญยเลขา
นายวัลลภ ชายหงษ
๒๙ นางอุดมพร เพ็งเจริญ
นายสมชาย ปานกลั่น
๓๐ นางสาวจันทรสุดา สถลนันท
นายสรายุทธ พึ่งเดช
๓๑ นางสาวทานตะวัน ปานสมบูรณ
นายเสกน ไพรราม
๓๒ นางสาวนภาพร เทศเกิด
นายอุดมศักดิ์ ชูผะกา
๓๓ นางสาวนารีรัตน แสงสวาง
นางกัลยา อาจหาญ
๓๔ นางสาวพรนิภา คําเกษม
นางดุษณี สาภักดี
๓๕ นางสาวรุงนะภา ผูเกิด
นางธนิกา โสภาพ
๓๖ นางสาววลัยลักษณ พวงอุไร
นางธัญญธร ชางแกว
๓๗ นางสาววารี อ่ําอุน
นางนงลักษณ เยาวรัตน
๓๘ นางสาวสุดา พงษสมบัติ
นางนันทิกานต ศิลาฤทธิ์
๓๙ นางสาวสุพัฒตรา ปนชมภู
นางบัวสอน จูมมะณีย
๔๐ นางสาวสุภาพร นราภักดิ์
นางบุญศิฎา เรืองสมบูรณ
๔๑ นางสาวสุวดี วงศบุญมาก
นางพรทิพย ไทยสุวรรณ
๔๒ นางสาวอริยะ นอยทรงค
นางรมน อพิหรรษากร

๑ นายกนก จันทรแมน
๒ นายกมล ตาทอง

กองทัพเรือ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๑๖ ราย)
๓ นายกิตติชัย นุมแปน
๔ นายกิตติธัช ปนแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นายกิตติธัช สาเกตุ
นายกิตติภพ เจริญสุข
นายกูเกียรติ พุมศรีธร
นายเกรียงศักดิ์ เปยมสุวรรณ
นายโกวิท แดงทําดี
นายโกวิท เนียมจอย
นายไกรศร กรีทอง
นายไกรสร ขําหุน
นายขนิษฐ ทองยัง
นายคเชนทร สีดาโคตร
นายคารม บํารุงสิน
นายคํารณ ถันอุปถัมภ
นายจตุพร เอี่ยมขันทอง
นายจรูญ สานสงศักดิ์
นายจํารัส จันทรเรือง
นายจํารัส หนูวัฒนา
นายจําลอง เอี่ยมจิตต
นายจิระศักดิ์ พูลสมบัติ
นายฉลอง วงษา
นายฉัตรชัย นอยเศรษฐ
นายฉัตรตราวุฒิ ศาลกลาง
นายเฉลิมชัย ภูสุด
นายชวฤทธิ์ พึ่งเงิน
นายชัยชาญ กุลเอก
นายชัยธวัช บุญชวยฉัน
นายชาญ มิ่งขวัญ

หนา ๒๓
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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายชาลี อิสมาแอล
นายชื่น เชื่อมสุข
นายชุติเดช วิมุกตะลพ
นายชูพงษ รุงรําไพ
นายไชยยันต เชื้อจีน
นายณรงคฤทธิ์ สุวรรณปาล
นายณฤทธิ์ ศรีสมบูรณ
นายณัฎฐชัย สุขเกษม
นายณัฐพงศ เจียมถนอม
นายดํารงคเดช ชางแกว
นายดํารงค คนใจงาม
นายดิเรก ขาวผอง
นายเดชา สิงหโตทอง
นายเดชายุทธ กอนแกว
นายถวิล ประดับเวช
นายทศพล เปรมศรี
นายทองเจือ ทองอรุณ
นายธงชัย อารยอังกูร
นายธงชาติ เหลืองประเสริฐ
นายธนพล แสงทอง
นายธนภัทร ถาวรชน
นายธเนตร ชุมใจ
นายธเนศ นิคมคาย
นายธรรมนูญ ชื่นจิตร
นายธํามรงค ทองนุสนธิ์
นายธีระ พยัพเมฆ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๗
๕๘
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

นายธีระศักดิ์ เกตุสุวรรณ
นายนควัฒน ทิพยปนเกลา
นายนลัท มั่งคั่ง
นายนัสฐพงศ ทองคลาย
นายนิรัญ พิมพา
นายนิวัฒน สิทธิชาติ
นายนุกูล ชื่นนฤมิตร
นายบรรเจิดศักดิ์ วรรณแจม
นายบรรเทา สัตยซื่อ
นายบัญญัติ คํางาม
นายบุญมั่น คงมาก
นายบุญลือ ฐิติวิทยาสรรค
นายประนอม พันธเตี้ย
นายประนอม อินเอี่ยม
นายประพัฒน จันทรทอง
นายประพันธ ขําอิน
นายประไพ ยมจินดา
นายประยงค บุญชูศรี
นายประยุทธ พัดชื่น
นายประโยชน ดําขํา
นายประเสริฐ ยาหยี
นายปราโนช ขําเจริญ
นายปราโมทย เอี่ยมสังวาลย
นายปรีชา อุยวรรณัง
นายพงษศักดิ์ สุขสุวรรณ
นายพรชัย นวมเจริญ
นายพรเลิศ พิณทอง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔
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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพรศักดิ์ ชงเชื้อ
นายพันธณรงค รัตนประกอบแกว
นายพิชิต หุณฑสุต
นายพิเชษฐ อนขาว
นายพิทักษ จริยประภาพันธ
นายพินิจ ปถมา
นายพิสูจน ผลพิทักษศิริ
นายพีระ อาทิตยฉาย
นายไพโรจน ยังชูญาณ
นายไพศาล มวงมะลิลัย
นายภาณุ จรัสกุล
นายภาณุ ภาณุทัติ
นายภิภพ ถนอมดี
นายภุชงค หยุนแดง
นายมงคล ชางสมบูรณ
นายมงคล พูลวิเชียร
นายมงคล หิรัญรังษี
นายมนตรี บุญเสนห
นายมนตรี ผุสพานิช
นายมานพ ดาวขนอน
นายมานะ ลิมสัมพันธเจริญ
นายมานะ อักโกเธน
นายมานัส มีฤทธิ์
นายเมธี ฝอยทอง
นายยรรยง เวฬุวรรณวรกุล
นายราเชนทร รุงรําไพ
นายรุงวิทย ฤกษศิริ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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
๑๓๗

นายเรืองฤทธิ์ กลอมใจ
นายวชิรากร ฟกพานิช
นายวรวิทย คมกลา
นายวันชัย จันทรเจริญกิจ
นายวันชาติ มุสิกานนท
นายวัลลภ มีผล
นายวิเชียร แจงมุข
นายวิเชียร แสวงผล
นายวิทยา เพไพ
นายวิทยา เอี่ยมงาม
นายวิโรจน ทองคุม
นายวิศณุ คํากอง
นายวีรพงษ พุมศิโร
นายวีรพันธ ดวงสงค
นายวีรวัฒน มวงกลม
นายวีระ ทัพขันธ
นายวุฒินันท มารุงเรือง
นายเวียงชัย ลอยวัฒ
นายศรชัย เจิ้นสวาง
นายศราวุธ นิ่มสมบูรณ
นายศุภกร พรมศร
นายสงกรานต สุทธิมาลย
นายสถาพร ชันไชสง
นายสนธิชัย รณเรืองฤทธิ์
นายสนิท นาคสุข
นายสมชาติ เหมือนโพธิ์
นายสมชาย กุศลสง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๖๓
๑๖๔

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมชาย รอดรัศมี
นายสมชาย เอี้ยงเอี่ยม
นายสมนึก นวมฉ่ํา
นายสมบัติ แกวกระจาง
นายสมบูรณ รักษาวงศ
นายสมพร รุงสวาง
นายสมมาตร ทองปลิว
นายสมศักดิ์ กองเพิ่มพูล
นายสมศักดิ์ เขมวัตรสุธรรม
นายสมศักดิ์ ตั้งพลสุข
นายสมศักดิ์ ปญญา
นายสมหมาย แกวเมฆ
นายสมหมาย รุงแสง
นายสมัคร ฝอยทอง
นายสมุทร ตันชื่น
นายสรรใจ คําผิว
นายสราวุฒิ พุกเปยม
นายสวัสดิ์ วัฒนศิริ
นายสันติ อาชาธรรม
นายสําเริง เย็นกระแส
นายสิทธิชัย ธนาลาภสกุล
นายสิทธิชัย ฟกนอย
นายสิทธิพร เย็นเมือง
นายสิทธิศักดิ์ ชอกระถิน
นายสุขประเสริฐ เปลี่ยนผัน
นายสุขพงษ ภูติอนันต
นายสุธี โภคา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐

นายสุนทร แจมดวง
นายสุนทร มาลาอบ
นายสุนันท จันหอม
นายสุบรรณ สุขสมพร
นายสุพจน หัวใจแกว
นายสุพรรณ รุจิวงศ
นายสุพัฒน ถอบทวมทรัพย
นายสุรเดช ดีทอง
นายสุรศักดิ์ ทองปน
นายสุรศักดิ์ เอี่ยมชื่น
นายสุรสิทธิ์ ทองปน
นายสุวพันธ แคลวภัยพาล
นายสุวรรณ ไมสุวรรณ
นายสุวรรณ ดินวงศ
นายสุวัฒน ทาเวียง
นายสุเวช โกสุวรรณ
นายสุเวช ประกอบการ
นายเสนห พุทธวิเศษสรรค
นายเสนห อรรถฤกษ
นายเสนาะ ตันแดง
นายอภิชาติ ภัทราดุลย
นายอภิสิทธิ์ แถมสุข
นายอรรถพันธ เลาแกวหนู
นายอาจินต อองบางนอย
นายอาณัติ โอภาสศิริ
นายอาทร อรุณพงษ

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอายุวัฒน มีไชยธร
นายอํานาจ พูลสวัสดิ์
นายอุทัย ประไพพงษ
นายเอกชัย นิ่มนอย
นายเอนก ฝนเชย
นางกฤษณา คงสันทัด
นางฉวีวรรณ นาคทั่ง
นางฉวีวรรณ ศรีสกุล
นางดารณี แกวมณี
นางทิพยวัลย ปนทอง
นางสาวนฤมล รื่นเริง
นางสาวบุญชู คลายยา
นางปานจิตต ศรีขวัญใจ
นางเปรมกมล ปูผา
นางสาวพัชรี คงสบสิน
นางมณี วิไลพันธ
นางมาลินี ศิริพิทักษ
นางสาวรุงรัตน บุนนาค
นางวรรณา หลีศิริ
นางสาวสมพร นิลทกาล
นางสรอยฟา ประสมสุข
นางสุภาพ ไปลปลดทุกข
นางสุรีย โชติวรรณ
นางแสนสุข สังขสุข
นางอังสนา สนศรีทอง
นางอารมย แผนทัด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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 ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๓๖ ราย)
นายกวีวัฒน แยมสัตยธรรม
๒๖ นายเทวา บินอามัด
นายกําภู รัตนะ
๒๗ นายธนสรณ บุศยปรีชา
นายกิตติโชค เทพอวยชัย
๒๘ นายธเนศ สุขสุวรรณ
นายกิตติธัช เกิดผลจันทร
๒๙ นายธวัช สุนทรนันท
นายกิตติศักดิ์ เปลงสกุล
๓๐ นายธวัชชัย จันทรใจ
นายขจร สถิตยภูมิ
๓๑ นายธวัชชัย ทรงสุภาพ
นายคําเปง หาปญญะ
๓๒ นายธวัชชัย มากเปรม
นายเฉลิมศักดิ์ หลังนาค
๓๓ นายธวารัตน ไตรยวาสน
นายชัชกฤษ ปานอุทัย
๓๔ นายธัชพงษ ดีเดช
นายชาญชัย อิ่มเสมอ
๓๕ นายธีรพงษ สุวรรณศิริ
นายชาติ คําหวาน
๓๖ นายนพดล ขําทวม
นายชุมพล บุญกัน
๓๗ นายนพดล เย็นสมใจ
นายชูสิทธิ์ พรหมแจง
๓๘ นายนพรัตน มะอยูเที่ยง
นายฐิติวัชร จิรชาติชัยพร
๓๙ นายนพรัตน เสือเดช
นายณรงค สะสม
๔๐ นายนรินทร สวนชัง
นายณรงค สุขทิน
๔๑ นายนฤพนธ นุมทอง
นายณัฐกานต วงษพานิช
๔๒ นายนําเขต ทับทิมศรี
นายณัฐพล แกวภูสิทธิ์
๔๓ นายบรรจบ กระจายลม
นายเดชา ขันเสนาะ
๔๔ นายบุญมา เทียนประทีป
นายเถลิงศักดิ์ ลอยวานิช
๔๕ นายประชา ชางศรี
นายทรงเทวัญ แสงแกวสุก
๔๖ นายประพันธ ทองประยูร
นายทวีศักดิ์ พรหมปาริจ
๔๗ นายประหยัด เทศทอง
นายทวีศักดิ์ สอนจันทร
๔๘ นายปน บัวทอง
นายทองแดง ศรีพนม
๔๙ นายพงษศักดิ์ เฉิดฉาย
นายทัศนะ ปนมา
๕๐ นายพงษศักดิ์ ปานอุทัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นายพจนากร ปนจีน
นายพร อุดมศรี
นายพรรัตน จันทรสังข
นายพิสุทธิ์ หมอสนธิ์
นายพีระ สังขโอธาน
นายไพฑูรย ธีระพันธ
นายไพฑูรย นวลฉวี
นายไพรัช รักษดํารงค
นายไพรัตน ประดุมทรัพย
นายไพรัตน เอี่ยมภิรมย
นายไพโรจน บัวพวง
นายไพโรจน ศรีทองกุล
นายไพศาล แกวกัญญา
นายไพศาล สุทธิชูจิต
นายภราดร ชูเดช
นายภาราดร อวนจร
นายมงคล เจริญชนม
นายมนตรี องคปรีชา
นายมนัส โอโน
นายมนูญ พื้นทรัพย
นายมานพ คงสุคนธ
นายมานพ ชนินนัตติพงศ
นายเมฆินทร ทองคํา
นายยงยุทธ กาญจนประกอบ
นายยอดชาย เดชโชติ

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายยุทธนา นรารัตน
นายยุทธนา มณีฉาย
นายระพิน สงชัย
นายรัฐกานต ขุนจํานงค
นายรุงโรจน ดีพยุง
นายวชิร รอดรักษา
นายวัฒนา บูสาลี
นายวัฒนา สุจริต
นายวิเชษฐ กรุตตะ
นายวิฑูรย ทองเทียม
นายวีรวัฒน แถบทอง
นายวีระพล บุญประสิทธิ์
นายศักดิ์ชัย นอยทรัพย
นายศิริชัย วิจิตรจันทร
นายศิริพงศ ฉิมใหม
นายศิลปกร มหาสวัสดิ์
นายศิลป ธิลาว
นายศุภณัฐ ซุนพานิช
นายศุภธัญญา พรหมสีดา
นายสนธยา ตะวันขึ้น
นายสนธิ สิกขชาติ
นายสมเกียรติ นาคเกิด
นายสมเจตน ระวานนท
นายสมบุญ ทิพยรงค
นายสมภูมิ หาญกลั่น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมาน ศรีมาวงษ
นายสวรรค ออนตา
นายสันติ องคะลอย
นายสายัณห ครรภาฉาย
นายสิทธิชัย นุชพุม
นายสิทธิโชค ศรีสมบูรณ
นายสืบศักดิ์ ภูษาธร
นายสุชาติ แกวจินดา
นายสุพจน รุงเรือง
นายสุริยัน ดีแกว
นายสุฤทธิ์ ศิลาแลง
นายอนันต เกสกุล
นายอนุ เชื่อมทอง
นายอภิศักดิ์ ใจเปยม
นายอํานาจ ส่ําสมบูรณชัย
นายอําพล เกิดแกน
นายเอกชัย จุยแกว
นายเอกรินทร พิจารณา
เบญจมาภรณชางเผือก
นายณัฐ กลัดภู
นายธเนศ สิงหโต
นายธีรศักดิ์ อัมรี
นายบรรจง แสงศรีจันทร
นายบรรจบ ราชรัตนารักษ
นายบรรเจิด นิลขํา
นายบุญเลิศ ฉายแสง

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑๑๙ นายเอกสิทธิ์ สุขเทศ
๑๒๐ นางเกวลิน ทองแดง
๑๒๑ นางสาวจําเรียง ศรีเมือง
๑๒๒ นางจินตนา บํารุง
๑๒๓ นางดรุณี นิ่มนวลงาม
๑๒๔ นางธัญชนก ขันธสุวรรณ
๑๒๕ นางธัญทิพย ศรีลดาอมรรัชต
๑๒๖ นางนงคนาฎ แตงเทศ
๑๒๗ นางพรพิมล บูรณธน
๑๒๘ นางภควดี หาพยงค
๑๒๙ นางมาลัย สินจันทร
๑๓๐ นางยุพิน แสงชัน
๑๓๑ นางราตรี วิละคํา
๑๓๒ นางลาวัณย เกาะไพศาลสมบัติ
๑๓๓ นางวาสนา วงษณิกร
๑๓๔ นางสวรรยา เนียมอิ่ม
๑๓๕ นางสุชาดา บัวเหม
๑๓๖ นางสุภาภรณ เจริญสุขใส
(รวม ๗๗ ราย)
๘ นายประพนธ เกตุเอี่ยม
๙ นายประพัฒน หลีศิริ
๑๐ นายประสาน จันทรสด
๑๑ นายปรีชา สุขสมจิตร
๑๒ นายปยะ ธนกาญจน
๑๓ นายพันธภพ ศิริเอก
๑๔ นายพินธุเสน สุขโพธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นายพิสณฑ ปานอุทัย
นายเพิ่มเกียรติ โตเมตตา
นายมโนมัย คําวิลาศ
นายมานพ พันชุมโรจน
นายมานัตร ทรัพยเจริญ
นายรัก รักษาราษฏร
นายวรวุธ บริสุทธิ์
นายวิชา พิมพสุวรรณ
นายวิเชียร มีเงิน
นายวีรศักดิ์ หอมดิบ
นายศุภวัสส บุญเกลี้ยง
นายสนั่น วีรศิลป
นายสมปอง รัมมะนพ
นายสุทธิณัฏฐ เพิ่มสุข
นายสุรชาติ ครองระวะ
นายสุรับ ทองรักษา
นายเสกสิทธิ์ ทองแผน
นายเสวก ประทุมยา
นายอนุวัฒน เย็นเปนสุข
นายอนุสรณ ทรงทับ
นายอภิชาติ หัวใจแกว
นายอําพล หล่ํานอย
นายอิฐธิพล แยมถนอม
นายอุทัย จันทรทอง
นางกรองทอง แกวมุกดา
นางกัญญา รอดพุฒ

หนา ๓๐
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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกัญญารัตน พราหมสุทธิ
นางจันทรเพ็ญ ศรีเกิดพงษ
นางจันทรมาส ไกรทอง
นางจุฑาทิพ สาคะรังค
นางณัชชา ชูรัตน
นางทรัพยศิริ ประทุมยา
นางทิพยวิมล พูลเพิ่ม
นางทิพวรรณ วัจนาภรณ
นางบุญชวย แกวสีคราม
นางประภาพร อินทรัมพรรย
นางประภาวัลย วิสุทธิแพทย
นางพยอม สุขสกุล
นางสาวพเยาว คุมบํารุง
นางเพ็ญศรี ทิพยรัตน
นางเพ็ญศรี หนูสันเทียะ
นางไพเราะ ทะนานทอง
นางภาณี เนินกราง
นางมนตเลิศลักษณ ฉิมพลี
นางมลฑณา พรเทวิน
นางมาลี โมราราย
นางมุกดา จันทศาสตร
นางริสา กมลรัตน
นางรุงทิวา สมัย
นางวชิราภรณ เจริญทรัพยทวี
นางสาววน มณีรัตน
นางวาสนา หนูเทศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิยะดา หลงมัจฉา
นางศิวิไลซ เดชธงไชย
นางสมทรง ศรีเมือง
นางสันธนา ศิลาเงิน
นางสํารวย เสมอพงษ
นางสุดา จันทรปทมานนท
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกฤษณพล พิมพิสณฑ
นายเกรียงไกร จันแกว
นายชัยทัศน ทับเณร
นายฐาปณัฐ แสวงพันธ
นายดิเรก บุบผาลา
นายเดชณรงค บุตรตะยา
นายทนงศักดิ์ แทนทอง
นายทศพล คุมคลองโยง
นายธนกุล เที่ยงปรีชา
นายธนูวัฒน ฉัตรสุวรรณ
นายนนทชัย เพ็งใส
นายนพพร พิมลเกียรติ
นายนิพนธ นนทะภา
นายปกรณ ประสพธรรม
นายประยุทธ บัวชุม
นายปริญญา ศรีโสภา
นายปริวัติ คงคุม
นายปยะ สุทธาโย
นายปยะกุล ศรีวิเส็ง
นายภาคภูมิ ทองแจม

๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุนีย ทรัพยเพิ่มพูล
นางสุวิภาคย ชูนามไชย
นางอาพร ยอดหนู
นางอารี วงษชอบพอ
นางเอมอร เสวี

(รวม ๔๐ ราย)
๒๑ นายภุชพล บุตรศรีภูมิ
๒๒ นายยงยุทธ พัฒนฤกษสินธุ
๒๓ นายวชิรพงศ นุมพา
๒๔ นายวรรณธน สุนทโรทยาน
๒๕ นายวุฒิชัย จันทรมูล
๒๖ นายวุฒิชัย ทองรอง
๒๗ นายศราวุฒิ ยศคันโท
๒๘ นายศิวรุธ ทองอยู
๒๙ นายสมภพ อินทรประดับ
๓๐ นายสมศักดิ์ ทศภักดิ์
๓๑ นายสุนทร แสงทอง
๓๒ นายสุรพงษ จั่นเอียบ
๓๓ นายสุรรักษ ประเสริฐสุทธิ์
๓๔ นายอภิชาติ บุญมา
๓๕ นายอาทิตย โสภากุล
๓๖ นายอิสมาอีน นิยมเดชา
๓๗ นายอุดมเดช ศรีพิทักษ
๓๘ นายอุทัย งงงวย
๓๙ นายอุมรเทพ มงคล
๔๐ นางชุติมาพัฒน ศิริสุทธารมย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

กองทัพอากาศ
จัตุรภรณชา งเผือก (รวม ๑๗๖ ราย)
นายโกมินทร หมีเมน
๒๕ นายเทพพิทักษ เหมือนสุดใจ
นายคงศักดิ์ ขํามงคล
๒๖ นายธงชัย ทาบุตร
นายครรชิต พลอยเพ็ชร
๒๗ นายธนพล ทองบุตรดี
นายจัตุรพล สุวรรณวัฒน
๒๘ นายธนา พันธุมวรรณ
นายจํารัส เปลี่ยนวงค
๒๙ นายธนากร ยศรุงเรือง
นายจํารูญ สุขประเสริฐ
๓๐ นายธาตรี เย็นสําราญ
นายจําลอง จันทรทอง
๓๑ นายธํารงค ธีระญาณจาโร
นายจุน จันทรขํา
๓๒ นายธีรวัฒน สุขสดมภ
นายเจนวิถี วงศภาคํา
๓๓ นายนพดล ลายทิม
นายชลอ แยมหอม
๓๔ นายนพดล ออนอารีย
นายชัชวาลย แตงเย็น
๓๕ นายนฤพล แกนจันทร
นายชัยณรงค แสงมา
๓๖ นายนิคม ศรีสวัสดิ์
นายชัยรัตน อุดมสงวนวงศ
๓๗ นายนุกูล เกื้อกิจ
นายชุมพล พูลโสภา
๓๘ นายบรรเจิด ศรีสอาด
นายชุมพล เขียวสอาด
๓๙ นายบุญเกื้อ เขียนนิลศิริ
นายชูชาติ ปานปลั่ง
๔๐ นายบุญถึง เกิดทอง
นายฐัษพันธ เจริญสุข
๔๑ นายบุญนํา นรายศ
นายณรงคชัย พิมศรี
๔๒ นายบุญมี อนุญาพงษ
นายดํารงรักษ เลิศวิลัย
๔๓ นายบุญเรือง เพ็ชรอินทร
นายเดือน งามเมือง
๔๔ นายบุญสง ขุนศรี
นายถาวร ไวยวารี
๔๕ นายบุญอุม ลายน้ําเงิน
นายทวี สุขสวัสดิ์
๔๖ นายประกิจ มีบุญ
นายทวีศักดิ์ สุขทาน
๔๗ นายประจบ โตมอญ
นายทองพูล อัปกาญจน
๔๘ นายประวิทย สุขประเสริฐ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

นายพจน ฉิมอิ่ม
นายพนา ฉายาลักษณ
นายพินิจ ทองนอย
นายพุฒ เมฆขํา
นายโพธิ์ทอง พัชรพีรนันท
นายไพโรจน ธนะสมบัติ
นายไพโรจน เลิกพยัพ
นายไพศาล สรรพสูป
นายภิรมย เพียรเก็บ
นายมณี บุตรรักษ
นายมนูญ อยูดี
นายมานิตย อิ่มสิน
นายไมตรี เหลาสียง
นายรัชพล ศิริสวัสดิ์
นายเรืองเดช ผิวดําดี
นายวัง รุงเรือง
นายวันชัย ศรีชูเปยม
นายวิชัย นาสวน
นายวิเชียร สิงหราช
นายวิญู บุญมี
นายวินัย เพ็งไชโย
นายวินัย แหวนจันทึก
นายวิบูลย สําลีขาว
นายวิรัช สําราญพานิช
นายวิษวชัย เหมบุตร
นายวีระศักดิ์ กุนเสน

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวุฒิพันธุ กุมพันธุ
นายศรณรังสรรค ภูเขียวปด
นายศักดิ์ดา ทนงศักดิ์
นายสถาพร แยมศิริ
นายสถิตย สุวรรณเกิด
นายสมชาย ปลื้มใจ
นายสมทรง ขวดสาลี่
นายสมภพ มีพึ่ง
นายสมศักดิ์ เงินชูแกว
นายสมหมาย ชูสุวรรณ
นายสังวร มณฑา
นายสังวาลย ชัยภูมิ
นายสายลมโชย เกิดแกนแกว
นายสําราญ บางบอ
นายสําราญ มวงจั่น
นายสําราญ อุดมศิลป
นายสุดใจ แกวประไพ
นายสุเทพ ใสสอง
นายสุนทรชัย เกิดแกน
นายสุเนตร ศรีสิงห
นายสุมล สุขปราศรัย
นายสุรพล บุณยะไวโรจน
นายสุริยา บุญสุข
นายสุวิทย กองรอด
นายสุวิทย เทพทวี
นายหวัน พรเอนก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

นายอนนท กลิ่นศรีสุข
นายอนันต นุชวงษ
นายอนุรักษ แสงจันทร
นายอนุศักดิ์ พูลทวี
นายอนุสรณ ออนอารีย
นายอภิชัย แพงจันทึก
นายอรรถพล พงษไพร
นายอํานวย เอี่ยมโอด
นายอํานาจ ดวงเงิน
นายอํานาจ เรือนวงษ
นายอํานาจศักดิ์ งามพริ้ง
นายอําพร สารี
นายอําพล ยิ้มใจบุญ
นายอุดร บุญละหอย
นางสาวโกศล จันตอ
นางสาวบัณฑิตตา พรหมมายนต
นางสาวเบญญาภา สวนสาลี
นางสาวประคอง ธัญญานุช
นางสาวปราณี ทองไทย
นางสาวพรทิพย เวหากิจ
นางสาวพรทิพา โสภา
นางสาวรุจิรา เย็นศุข
นางสาวสาคร อุนใจ
นางสาวอรุณี ปนรอด
นางกัลญา ชนะศุภนนท
นางกาญจนา ชุมนูรักษ

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเกษร สงบ
นางเกษร สมงาม
นางจรรยง มีแกว
นางจําเนียร รัตนสุภาพันธ
นางจําเริญพร ครอบสวย
นางจิตรา แสงแปน
นางเจริญมาศ รัศมีโรจน
นางฉวีวรรณ ประเสริฐทรัพย
นางดวงดาว ภักดีชุมพล
นางดารณี บุญสู
นางทัศนาภรณ นิ่มนุช
นางธนภร ผิวภิมาย
นางธมล เจริญสุข
นางธมลวรรณ บุญรอด
นางนงคราญ ละมอมสาย
นางนันทพร แกวพลอย
นางปรารถนา วัชรเสถียร
นางปยนุช สงวนจินต
นางปุณณภา ชางพงษ
นางพรทิพย เอี่ยมจอย
นางเพ็ญรุง ชงัดเวช
นางมาลี บาลี
นางยาใจ คิดหงัน
นางรัชนีกร วงศเสือ
นางลักษณา จตุรงค
นางลัดดา บุญประเสริฐ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นางวรรณนิภา อินสวาง
๑๖๕ นางสายหยุด สรอยพลอย
นางวิรัตน พุมมาลัย
๑๖๖ นางสุภาพร สอาดเทียม
นางวิไล ฟอนฟุง
๑๖๗ นางสุมนตทิพย มีทิพย
นางวิไลวรรณ คําสุมาลี
๑๖๘ นางสุมิตรา แกนกอ
นางศรีสุดา สืบแกว
๑๖๙ นางอรพิน พรหมมา
นางศิริรัตน ปนแตง
๑๗๐ นางอรอนงค จันทรเหลือง
นางสมพิศ ชุดเจือจีน
๑๗๑ นางอรุณรัตน อยูโพธิ์กลาง
นางสมัย ไกรอุโภค
๑๗๒ นางอัมพร พันธุหิรัญ
นางสรอยทอง พิมพิสาร
๑๗๓ นางอาทร ญาติจะโปะ
นางสวรินทร พุมพันธ
๑๗๔ นางอารีย สีมา
นางสายนต นอยญาโน
๑๗๕ นางอุบล อวนแกว
นางสายหยุด เสวิกุล
๑๗๖ นางอุษา อินทรพงษ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๔๔ ราย)
นายกวีศักดิ์ นุชเทศ
๑๔ นายดนัย สุวรรณพานิช
นายกําธร ไมตาล
๑๕ นายถาวร สุขสี
นายกิตติ บัวพึ่ง
๑๖ นายทรงพล ฉายวัฒนา
นายเกษม บุญรักษ
๑๗ นายทวีป ฤทธิ์หมุน
นายเกษม ศรีเงินยวง
๑๘ นายทวีศักดิ์ จํารัส
นายจรัญ พันทวี
๑๙ นายทองสุข เริงฤทธิ์
นายจักรี มวงมณี
๒๐ นายทองไสย พรมพุย
นายเจตดิลก ชมโลก
๒๑ นายทองอินทร มาประสพ
นายเจนจางค รุมรวมสิน
๒๒ นายทําณุ ชอบธรรม
นายเฉลิมพล ขุนเพิ่ม
๒๓ นายเทิดเกียรติ เมืองนามา
นายชัยวัฒน สาดแว
๒๔ นายธนู นุมเจริญ
นายชาตรี หอมทอง
๒๕ นายธะเนศพล พลอยสระศรี
นายณรงค เกตุคง
๒๖ นายนพดล บุญอํารุง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

นายนพดล ศรีสุข
นายนิพนธ สงวนทรัพย
นายนุกูล มูลกิติ
นายบรรจง หวงรักษ
นายบัณฑิต เพิ่มพิณทอง
นายบุญชู ตรีเหลา
นายบุญนํา พิพัฒนผล
นายบุญมี พูลทอง
นายบุญรัตน มีชื่อ
นายประกฤต เกตุเจริญ
นายประจวบ สุขสุผล
นายประดิษฐ บุญแทน
นายประมวล ขําเพชร
นายประวัติ สินธุยศ
นายประวิทย สุขประเสริฐ
นายปราโมทย วิบูลย
นายพงษธนะ ดิลกพงศระวี
นายพงษศักดิ์ สถานสม
นายพนม มณีวงษ
นายพัฒนา อณุกานนท
นายพิศาล ชํานาญอักษร
นายไพฑูรย อิ่มทอง
นายภัทรพล นวลสันเทียะ
นายมนัส สีทับทิม
นายมนู ธะตะรัฏโฐ
นายยุทธภูมิ โพธิ์ผอง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวสันต วรวิชญ
นายวสันต จงปน
นายวัชระ เครือประสาร
นายวัชรินทร แกวกราง
นายวินัย บุญจง
นายวินัย แจมเที่ยงตรง
นายวิเมฆ ไทยรัตน
นายวิศักดิ์ แสนเวียงจันทร
นายวีระศักดิ์ พิมพพันธุ
นายสนอง สายเงิน
นายสมคิด ภูทอง
นายสมชาติ มีณรงค
นายสมชาย มวงพัฒน
นายสมชาย ชุมสงฆ
นายสมชาย อุบลบาล
นายสมนึก จันทรแจมใส
นายสมบัติ จตุทิพยคันธา
นายสมบัติ ใจออน
นายสมศักดิ์ ตูมไทย
นายสวิก พันธุไพโรจน
นายสายยนต ฉิมใหม
นายสุพรชัย เกิดสุข
นายสุรศักดิ์ สุวรรณเสถียร
นายสุวัฒน คงกะพันธ
นายอธิพงษ พงศโอภาศ
นายอนัน สิงอุดม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

นายอนันต เรืองเดช
นายอุดม ทรัพยเจริญ
นางสาวจําลอง ใจสอาด
นางสาวนิสารัตน พงษไพร
นางสาวประเทือง ศรสินชัย
นางสาวพิกุล ละมุลเกิด
นางสาวมัลลิกา สิทธิสาร
นางสาวรัตดาวรรณ ดอบขุนทด
นางสาวรุงตะวัน บุญสุข
นางสาววัชรีย หินสอน
นางสาวสมใจ เกาบริบูรณ
นางสาวสรัญญา เฮงสุนทร
นางสาวสุนี จาดเลน
นางสาวสุรีย นพวงศ
นางสาวอมรรัตน เทพภิบาล
นางสาวอุดมลักษณ กระจางมล
นางกรรณิกา วรธงไชย
นางกาญจนา อุลิต
นางกาญจนา ตฤนานนท
นางชิตเครือ มณีรัตน
นางฐิติรัตน บุญยะเสมานนท
นางณัฐกมล ประจันตะเสน
นางณิชกานต ละมุลมอญ
นางทวีพรรณ นาคเงิน
นางนงนุช ภูมา
นางนภาดา บุญอารักษ

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเนาวรัตน ขําเพ็ง
นางบัวแกว สิงหล้ําเลิศ
นางบุญชื่น สรอยพลอย
นางบุญชู ศรีเจิมทอง
นางบุญสง ชมานันทน
นางบุญโสม หินลายเลิศ
นางประนอม เนื่องจํานงค
นางประไพ เอี่ยมวุฒิ
นางปราณี ทองบุตรดี
นางปราณีต เนตรสวาง
นางปยะวรรณ อารียวงษ
นางพงษพงา ชุมภาลี
นางพนิดา พรหมศิลป
นางพูนทรัพย มาสมภพ
นางแพงศรี โศภิษฐนนทกุล
นางมาลี ประสานชาติ
นางยุพิน เรืองนก
นางรัชตา สุบงกฎ
นางรัชนี การโฉมงาม
นางรัสดา ยิ้มละมัย
นางวัฒนา เพงผล
นางวารุณี คุนประเสริฐ
นางวาสนา ชมหมวก
นางศศิธร จันทรทอง
นางศิริพร วิบูลยพันธุ
นางสมใจ ภูมาลา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นางสมใจ หาญผจญ
๑๓๘ นางสุมณเฑียร ทัดแกว
นางสมถวิล คณิตสุทธิ์
๑๓๙ นางสุรินทร ปนเฉย
นางสมบูรณ กบรัตน
๑๔๐ นางสุวรรณี สุอรุณ
นางสุนทรี ภารัตนวงศ
๑๔๑ นางสุวีณา ประชากูล
นางสุนันท เลื่อนสาคร
๑๔๒ นางเสอี่ยม รุงเรือง
นางสุพรรณี เอมโกษา
๑๔๓ นางอรสา บอสุวรรณ
นางสุพัตรา พิชัยพรหม
๑๔๔ นางอัจฉริยา บุญเศรษฐ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๑๗ ราย)
นายกาสัก งามนิธิจินดา
๑๙ นายนฤชล เซ็งเพรียว
นายกิตติ เนียมแตง
๒๐ นายนิวัติ มีสุวรรณ
นายจรัญ กรุณา
๒๑ นายบรรเจิด ล้ําเลิศ
นายจํารัส แสงกนึก
๒๒ นายบรรญัตร การโฉมงาม
นายจําลอง แกวเรือน
๒๓ นายบรรเลง ดอกไมไหว
นายจิระพันธ พันธุเพียร
๒๔ นายบัญชา แกวเพ็ชร
นายจีระพันธ บรรณวิจิตรเลขา
๒๕ นายบัณฑิต ขันตี
นายจุลวงษ พูนสวัสดิ์
๒๖ นายบุญชู บงการ
นายเฉลิมชัย ชีวะพงษ
๒๗ นายบุญเลิศ นิ่มนวล
นายเฉลียว บางขัน
๒๘ นายพงศพัศ ตะยะหาร
นายชาญชัย หันสังข
๒๙ นายพงษประพันธ หะสิตะเวช
นายไชยา เถามุย
๓๐ นายพนม กรุดบํารุง
นายเฑียรพัฒนา บุญทับถม
๓๑ นายพุฒิพงศ นะวันสิน
นายถวัลย อนุตธโต
๓๒ นายไพลินทร ศิริรัตน
นายถาวร มุกดาดวง
๓๓ นายมนัส ยอดเงิน
นายทัศนัย ตรีสุขี
๓๔ นายมานิจ เอมอิ่ม
นายธงชัย เนียมหอม
๓๕ นายเมษ ตรีมงคล
นายธนวัฒน เกตุรัตน
๓๖ นายยม ดําขํา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

นายรังสรรค แสงเงิน
นายวรพงษ คําวงคปน
นายวัฒนา มิ่งแกว
นายวันชัย พุมปาด
นายวันชัย นะวันสิน
นายวิชา ฉิมแปน
นายวิเชียร ฉิมแปน
นายวิรัช ยังสวาง
นายวิวัฒน นกแกว
นายศักดิ์ชัย พุมมาลัย
นายศักดิ์ชัย รอดกริช
นายศุภชัย ชวยเวช
นายศุภรัตน น้ําหอมจันทร
นายสน สอนกลอม
นายสนิท สวัสดี
นายสมชัย สังฆโสภณ
นายสมชาย ประเสริฐสุข
นายสมชาย เปยผึ้ง
นายสมบัติ ศิริเพ็ง
นายสมบุญ ศรีสวัสดิ์
นายสมบูรณ นุศาสตร
นายสมพงษ อยูนันต
นายสมพร เชื้อผึ้ง
นายสมศักดิ์ เอี่ยมสอาด
นายสมศักดิ์ แจมศรี
นายสมหมาย ชําไชยศรี
นายสมหมาย มากไมตรี

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมาน สวัสดิกุล
นายสราวุธ ศรสมบูรณ
นายสวัสดิ์ สันทัด
นายสัมพันธ กองกาวี
นายสํารวม ตรีโอสถ
นายสําราญ ภูมา
นายสุชาติ เกตุโย
นายสุชาติ ถนอมญาติ
นายสุชาติ สงวนพงษ
นายสุเทพ นาคปานวงษ
นายสุพจน พุทธจรรยา
นายสุรพงษ คงพิทัก
นายสุรพล แฉงสุวรรณ
นายสุรพันธ กาญจนกุลไพศาล
นายสุรัตน แสงเงิน
นายสุวัฒนชัย คงแกว
นายอนุชิต ใจดี
นายอามร มหานิล
นายอํานวย เข็มเพ็ชร
นางสาวขวัญวราธนัท จิรัชญาสิทธิ์
นางสาวชลลดา บรรเทาทุกข
นางสาวณิชมน ศิริจันทร
นางสาวดวงใจ พีระชัยรัตน
นางสาวนิตยา แสงขุรัง
นางสาวปณิปุณ แถบทอง
นางสาวประยูร อุทัยแสง
นางสาวรจนา เสตะสุหัท

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุขฤดี ดอกเทียน
นางเกษมศรี จันทรรุงสกุล
นางคํานวน ยวงขาว
นางชิดชม ภูโชติ
นางดวงแข เชยชม
นางเดือนเพ็ญ โคตรนารินทร
นางทิพยวรรณ อ่ําสอน
นางเบญจวรรณ ศรีศักดิ์สกุลพูน
นางเบญจา พุกบานเกา
นางพรรณทิพย สวยลึก
นางพัชรีย เพ็ชรเจริญ
นางรัตนาวรรณ คงสิทธิ์
นางเรือนบุญ เสงแกว
นางวิไล กล่ําสกุล
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑ นายชูเกียรติ โยธาทิ
๒ นายปรัชญา อยูสุข

๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

(เลมที่ ๑๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางศิริพร สุนทรภักดี
นางศิริพรรณ ชูแกว
นางสมบัติ จันทรชนะ
นางสังวาลย ออมรอต
นางสิริพร จินตพันธ
นางสุนันทา บางนิ่มนอย
นางสุรินทร กลวยไม
นางสุรีวรรณ ควบพิมาย
นางโสภา เอี่ยมวิไล
นางหทัยรัตน เกิดศิริ
นางอธิชา ทองตันไตรย
นางอนงค แยมบุญทับ
นางอรุณี มณีวงษ

(รวม ๔ ราย)
๓ นายหัทยา นาคสระเกษ
๔ นางสาวพิมลรัตน โสวณะปรีชา

กระทรวงการคลัง
สํานักงานรัฐมนตรี
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายภูสิทธิ์ กรกิตติปญ
 ญา

๑ นายชูชีพ เกตุรัตน
๒ นายเปย ก อูวิเชียร

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นายพรชัย ฮวดเจริญ

