เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๗
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
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 ๒๕๕๗ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๓๓,๙๗๕ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นายบุญสง แพสุพัฒน

๒ นายสมชาย เล็กประสาทพร

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นายปฐมพร ทิมเพชร
๒ นายสมชาย อุดมพิทักษ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายมนตรี มังกรณพลอย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายสวน วรรณทวี
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
๑ นายจารุกิตติ์ บุญพีรพัฒน
๓ นายบรรจง โสภาค
๒ นายชํานาญ ศรีอยูพุม
๔ นางสาวรสสุคนธ สังขวารี

กระทรวงกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายนเรศร ชักโยง
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสมบูรณ สายทิม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นายบุญสง แพสุพัฒน

๒ นายสมชาย เล็กประสาทพร

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นายปฐมพร ทิมเพชร
๒ นายสมชาย อุดมพิทักษ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายมนตรี มังกรณพลอย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายสวน วรรณทวี
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
๑ นายจารุกิตติ์ บุญพีรพัฒน
๓ นายบรรจง โสภาค
๒ นายชํานาญ ศรีอยูพุม
๔ นางสาวรสสุคนธ สังขวารี

กระทรวงกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายนเรศร ชักโยง
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสมบูรณ สายทิม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

กองบัญชาการกองทัพไทย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๒ ราย)
๑ นายชิติพัทธ ศรีมาพันษ
๗ นายสมพร สิทธิ
๒ นายนรินทร ธรรมวิถี
๘ นายสุพจน โตอุตชนม
๓ นายบุญชู ชัยนรา
๙ นายสุริยะ วงษหาญ
๔ นายปรีดา พลราชม
๑๐ นายอดิสัย พลราชม
๕ นายวิเชียร ปองชาลี
๑๑ นางบุญสง ศิริโต
๖ นายศักดิ์ชัย สายสุวรรณ
๑๒ นางวิมลนันท พงษสมบัติ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
๑ นายชนะศักดิ์ เวสารัชกร
๕ นางมณฑิรา วงศนอย
๖ นางระเบียบ อําพันธุ
๒ นายบัง ยืนยง
๓ นายสมชัย ดงดินออน
๗ นางอาภรณ ณรงคอินทร
๔ นายประทิน เพ็งสวาง
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นางทองพัน หอกคํา
๒ นางนพรัตน เหลืองศิริ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กองทัพบก
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๔๗ ราย)
นายเกียรติ์ มวงศรี
๙ นายประเสริฐ ทองหลอ
๑๐ นายปรีชา เสือโถ
นายไกรวุฒิ ไชยงาม
นายจงเจริญ อุกฤษ
๑๑ นายพินิจ พินิตตานนท
นายจีระศักดิ์ อินทรศรีชนื่
๑๒ นายมาโนช รอดรวย
๑๓ นายสมชาย เชือ้ จันทึก
นายเฉลิมพันธ สังขยิ้ม
นายชูศักดิ์ จินตนสนธิ
๑๔ นายสุชิน พูลปน
นายทเลิมศักดิ์ สนสรอย
๑๕ นายสุทธิโชค สุวรรณสุข
นายธวัชชัย จันทรดี
๑๖ นายสุวโรจน ดานเสนา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

นางกมลลักษณ พวงประเสริฐ
๓๓ นางวิภารัตน บุญเปลง
นางจงใจ วิเศษศรี
๓๔ นางสมนึก จันทรเอี่ยม
นางจิตติภา พุทธาวงศ
๓๕ นางสมร ชาติปรัชญา
นางชลลดา แกวสิทธิ์
๓๖ นางสาลี่ สุขรอด
นางดวงตา วันพุดชา
๓๗ นางสุชาดา แยมเทศ
นางนิธนิ ันท อินตะรัตน
๓๘ นางสุมามาลย เกตุยอย
นางบุญธรรม ภูหลาบ
๓๙ นางสุไลพร ยรรยงค
นางเบญจวรรณ จบกลศึก
๔๐ นางอนุกูล ฤทธิ์เดช
นางประคอง มุง เจริญ
๔๑ นางอรพินท นอยวัฒน
นางปวีณา วิเชียรรักษ
๔๒ นางสาวฐิติพร เกื้อกิจ
นางปาณิสรา เจริญใจ
๔๓ นางสาวพจนา อติเปรมานนท
นางพัชรา อนุจันทร
๔๔ นางสาวเพ็ญนภา กระแสรคุปต
นางฟองนวล ดิษเจริญ
๔๕ นางสาวไพรวัลย เข็มทอง
นางภัทรภร สมศรี
๔๖ นางสาวราตรี จันทรไข
นางยุพิน กระจางจาย
๔๗ นางสาวอรุณีย คชแสง
นางราตรี พสุนนท
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๙๘ ราย)
นายกวีพนั ธ สังขศิลปชัย
๑๐ นายเฉลา เกี้ยวสูงเนิน
นายกิติพัฒน เกิดศิลป
๑๑ นายเฉลิมเกียรติ สมจิตต
นายโกมน ยิ้มแยม
๑๒ นายชัยเดช ไขพันดุง
นายเข็มชาติ กลาสันเทียะ
๑๓ นายชํานาญ เรืองนิ่ม
นายจักรพงษ คุม ภัย
๑๔ นายชูชาติ นกยูงทอง
นายจาง ขุนดี
๑๕ นายโชคชัย มีชูแสง
นายจําเริญ สิรริ ัตน
๑๖ นายไชโย มณีขาว
นายจําลอง ฝอยตะคุ
๑๗ นายฐิตาวุฒิ สวางหลา
นายจิรศักดิ์ แกวเสงี่ยม
๑๘ นายดํารงค จุน อน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นายดีสมใจ คลองขยัน
นายทอน แสงกลา
นายธงชัย เมืองเจริญ
นายธนะ วงษไวเนตร
นายธรณธนั ย เสมรบุณย
นายธวัชชัย ทุมประสิทธิ์
นายธาตรี ธนะสุนทร
นายนรินทร ชุม ทองหลาง
นายนิกร สาโท
นายนิคม เคลือบสูงเนิน
นายนิคม สุวรรณัง
นายนิพนธ แขดอน
นายนิรนั ดร กุกสันเทียะ
นายนิโรม พฤกษาสวย
นายบุญมา เชิดสูงเนิน
นายบุญเรือน เจริญรอด
นายบุญลือ โชติโคกสูง
นายบุญเลิศ ทําทอง
นายบุญสง สวนสวรรค
นายประวิทย ตายตระกูล
นายประเสริฐ ศรีจนั ทร
นายปราโมทย เพชรเนียม
นายพงศธร อรรถสิษฐ
นายพรชัย ชั่งนาค
นายพรชัย มูลกระโทก
นายพรเทพ พงศสุวรรณ

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายพลชัย ชาลีรินทร
นายพิทักษ ตามตะคุ
นายมณเฑียร ศาสตรา
นายยุทธพงษ ดํารงคชาติ
นายเรืองยศ ผลฟกแฟง
นายลําพูน สนธิ
นายวิชา ดีดอม
นายวิเชียร นาคมีศรี
นายวิทย ขุนอินทร
นายวิโรจน พงษมี
นายวีรพงษ จงจันทรศรี
นายวีระศักดิ์ วไลสุข
นายศักดิ์เพ็ชร เปลงคงคม
นายศิริ วงษฤทธิ์
นายสมชัย พะงามบริสุทธิ์
นายสมทรง ชูฉา่ํ
นายสมทรง โพธิก์ ลาง
นายสมปอง ภูขาว
นายสมพงษ ดียงิ่
นายสมพงษ แสงสงา
นายสมพร สุวรรณเพ็ชร
นายสมมาตร บุญญา
นายสมศักดิ์ แกวปราณีต
นายสมศักดิ์ ศิริมงคล
นายสราวุธ วรสมจิตต
นายสัมพันธ แฝงกระโทก

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

นายสัมฤทธิ์ ตัน้ จาด
นายสํารวย แยมเนตร
นายสุเขต ขุมพลกรัง
นายสุเทพ ปอมปองกัน
นายสุเทพ ลาวัณยวิวฒ
ั น
นายสุนทร สุโพธิ์
นายสุพจน ตรีนุช
นายสุรเชฐ อวนล่ํา
นายสุวฒ
ั น ประสิทธิ์
นายเสกสรร มณีโชติ
นายโสภณ สุขใย
นายโสภณวิชญ ทองชัย
นายอนันต จวบสมัย
นายอภิชาติ อุนมาก
นายอริน จูฑะพงษ
นายอํานวย สารกาล
นายอุทัย รักชัย
นางกชพรรณ กิมยงค
นางกัลยกร สุขสารัญ
นางกุลศิริ สมพงษ
นางเกตุนาถ โรจนอนันต
นางเกศินี ศรีสินอําไพ
นางเกษมสาร แสงเล็ก
นางขวัญใจ ชมเชย
นางขันทอง นิ่มนนท
นางคนึงนิจ รุงรําพรรณ

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางจรวย พงษกษัตริย
นางจําเรียง เครือศรี
นางจุไรรัตน กิง่ จันทร
นางชลทิชา แกวอาสา
นางชวนฝน รัตนแสง
นางชัชฎา ทรงจอหอ
นางชุมพร ชุมชืน่
นางโชศินนั ท โชติอศั รานันท
นางณภัค ธนาอัครโสภณ
นางณัฏฐโสภิดา ณัฏฐศรุตปสุตา
นางณัฐฐินนั ท อุมัสเถียร
นางณัฐณิชาช มนตรี
นางณิชชาอร ทรัพยมาก
นางดลนภา กาฬภักดี
นางธัญยธรณ เปรมพงศพสิน
นางนภษร เสถียรชยากร
นางนลพรรณ ภูสุวรรณ
นางนวพร ทองสุวรรณ
นางนวิยา ภัทรบัวสรวง
นางนิรมล อินทรใจเอือ้
นางนิสารัตน ศรีจันทึก
นางบุศราคัม เจริญพานิช
นางเบ็ญจพร เขียวสุวรรณ
นางประกายศรี แสงแจม
นางประกุล สระสําลี
นางประภาภรณ สรวิสตู ร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

นางปราณี ลือฤทธิ์พงษ
นางปราณีต กาวี
นางปรุงใจ ธนเศรษฐการ
นางปณฑารีย ธรรมธร
นางพรพรรณ พันธภักดี
นางพรรณภา เปลี่ยนสุข
นางพัชรี ฝายราษฎร
นางพิมพใจ พยุงหอมสินธ
นางเพชรา มวงนาสอน
นางเพ็ญศรี หลีกเมฆ
นางภักดี กิจขุนทด
นางภัทราพร การพันธา
นางมาลัย ยวนอยู
นางเย็นจิตร ออนทอง
นางเยาวลักษณ พิมพทอง
นางรัตนา ปนจันทร
นางราณี เพ็ชรหลิม
นางเรณู เพ็ชรรักษ
นางเรณู ศรีกระจาง
นางลมาย เฉลิม
นางเลิศลักษณ จันทรกุลโล
นางวรรณภา เตโช
นางวรรณี แกวขาว
นางวรรษมล กิ่งชา
นางวันเพ็ญ วุฒิสวุ รรณ
นางวาทิณีย ยันอินทร

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวิภาพร ตั้งกุลเจริญ
นางวิลาวัลย หลักแหลม
นางศศิธร เอี่ยมพรชัย
นางศุภมาศ ดีเกิด
นางสมพร ศรีสุพงษ
นางสยุมพร เยี่ยมจรรยา
นางสายพิณ มากี
นางสาลิกา ประวิชพราหมณ
นางสิรนิ ทิพย ธีรเกษตร
นางสิริพร สัพทานนท
นางสุขศิริ กานทอง
นางสุดาพร การะเกตุ
นางสุนันทา ทวมเพ็ง
นางสุนันทา เรืองรอบ
นางสุปน นา จารุภุมมิก
นางสุภาพ วิทยารักษ
นางสุรางค ปาเทศน
นางหัจฉรา พุทธวงศ
นางอนันญา อาทร
นางอภิณหพร เปรมพงศพสิน
นางอําไพ มาหมื่นไวย
นางอุทัยวรรณ บรรเทิง
นางอุไรวรรณ กมลเกลี้ยง
นางเอมอร พานิช
นางสาวจันทนา เจริญสุข
นางสาวจิตตานันทิ์ ปราชญศิลป

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

นางสาวจิราภรณ บัวอุไร
๑๘๗ นางสาวราตรี ชวงสม
นางสาวจุไรรัตน ปานสุวรรณ
๑๘๘ นางสาวลักษณ ไพรหลวง
นางสาวฉวีวรรณ ยศสูงเนิน
๑๘๙ นางสาววรรณี แววฉิมพลี
นางสาวชาดา นาคภูมิ
๑๙๐ นางสาววรรธพร เทพวงศ
นางสาวณฐมน มีฤทธิ์
๑๙๑ นางสาวศุภมิตร เดชพวง
นางสาวณัฐกาญจน ออนประเสริฐ
๑๙๒ นางสาวสมบูรณ กล่ําพูลสวัสดิ์
นางสาวเดือนเพ็ญ สี่สกุล
๑๙๓ นางสาวสายสวาท ศุกรสุนทร
นางสาวบุญชื่น สุขสะอาด
๑๙๔ นางสาวสุจินต วิจารณ
นางสาวประจง ภูสาน
๑๙๕ นางสาวสุปราณี แสนนนท
นางสาวปรารถนา เตี๊ยะตาชาง
๑๙๖ นางสาวสุภัสสร บัวเนตร
นางสาวพนอพันธุ หูโ ลหะ
๑๙๗ นางสาวหยาดรุง รักษาล้ํา
นางสาวรภัสธนิษฐ สุขยอดเย็น
๑๙๘ นางสาวอรุณรุง โชคสุข
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๒๖ ราย)
นายกริชทอง ปน ทอง
๑๔ นายธีระศักดิ์ เปลี่ยนศรี
นายกฤษณะ หาพจน
๑๕ นายนพเกา อยูดี
นายเกื้อกูล พันธุเปา
๑๖ นายนันทตา ศรีคงยศ
นายจรัญ ตาเที่ยง
๑๗ นายนิคม ชาญเจริญ
นายจักกรี นพศรี
๑๘ นายนิธิศักดิ์ กิมสุวรรณ
นายจําเนียน บุญลน
๑๙ นายบัญชา สวรรคจติ ต
นายจํารูญ อางทอง
๒๐ นายบํารุง สวยผักแวน
นายชัชวาล ตายจันทึก
๒๑ นายปฏิภาณ สุวรรณปกษ
นายณพล หวังชะนะ
๒๒ นายปฏิวตั ิ เปรมกมล
นายณัฐชนนท สิทธินาม
๒๓ นายปฐม กอบแกว
นายทรงศักดิ์ วันไธสงค
๒๔ นายประทีป สีดาว
นายเทียนชัย รอบคอบ
๒๕ นายประเวทย ตุงคํา
นายธนากร โคตรสีเขียว
๒๖ นายปรีชา เทพสุวรรณ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายปรีดา อางเงิน
นายปดี ไกรษี
นายพิภพ เลี้ยงจอหอ
นายพิศิษฎ สนงูเหลือม
นายไพรัตน คงสุดี
นายมนู วรรณสังข
นายรุงศักดิ์ บุญมาก
นายเรวัตร จูกระโทก
นายวจี กลัน่ กลาง
นายวิชาญ ดวงสะเก็ด
นายวิเชียร สิงหแกว
นายวิริยะ ปนแกว
นายวีระ ดวงจิตร
นายวีระศักดิ์ ศรีวิลัย
นายวุฒิชัย เผื่อนยิ่งยง
นายสมชัย เที่ยงผดุง
นายสมชาย โพธิ์วงษ
นายสมชาย สวนสระนอย
นายสมพงษ ชาติกลาง
นายสมศักดิ์ ปรีศิริ
นายสมศักดิ์ สุขใส
นายสามารถ สาสูงเนิน
นายสินธพร ศิรวิ รรณ
นายสุทัศน ไทรสุวรรณ
นายสุรเชษฐ อินทบาล
นายสุริยันต คําดีราช

หนา ๑๒
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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสุริยันต สุวรรณวงค
นายสุวรรณ อาจหาญ
นายสุเวช คมขํา
นายอนุชติ เขียวหวาน
นายอิฏฐะพิชญ แกวชิงดวง
นายอุดม จันทรตานนท
นายอุทัย ศรีตาล
นายอุบล สรอยวงษ
นางกรพัชร คุมภัย
นางกรรติกา เอี่ยมวุฒิ
นางกัญญา หงษวิไล
นางจันทนา ตาลประเสริฐ
นางจันทรสม อินแกว
นางฉวีวรรณ พรหมวิมานรัตน
นางฉัฐพร รักษาล้ํา
นางชญาดา ภิรมยกิจ
นางชุติญา วงษพันธุ
นางดวงฤทัย มวยดี
นางถนอมจิต ศรีแดงก่าํ
นางธนวัตน พิพัฒนจามีกร
นางธารารัตน ชัยสัมพันธสกุล
นางนงนุช ประสงคแสนสุข
นางนภาพร เตียนพลกรัง
นางนฤมล ไกรสรแสน
นางนวพร จันทรแจมใส
นางนันทนา สาอาจ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางน้ําหวาน เสือเหลือง
นางบัญชี เพ็ชรเจริญ
นางบัวเงิน โพธิส์ ุข
นางบัวหลวง โสงขุนทด
นางบุปผา ธรศิรวิ ฒ
ั น
นางปณสนา เรืองฐิติ
นางปาริฉัตร ทองขาว
นางปยพร นาคสงา
นางพรอมพร อุบลครุฑ
นางพิมพฐดา เลิศสุรพัฒนกุล
นางเพ็ญนภา สอนสังข
นางภัทรพรรณ บรรฑิต
นางยุภา กระแสโสม
นางรพีพรรณ ไชยเทพ
นางรัตนมณี ลาสา
นางลัดดาวัลย ดาวเศรษฐ
นางลัดดาวัลย วงษาศักดิ์
นางวรรณนภา พึ่งนอย
นางวรรณภา ไชยเสวี
นางสมจิตต ศักดิ์ธนากูล
นางสายสุนีย ตระกูลดี
นางสุจติ รา รักษา
นางสุมติ รา คําสวัสดิ์
นางอนงค ไชยนิคม
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑ นายธรรมรัตน ภักษา

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๑๐๓ นางอนงคนาฏ ทองนิ่ม
๑๐๔ นางอรุณวรรณ ลิขติ ธนานันท
๑๐๕ นางออมจิตร ฤกษประกอบ
๑๐๖ นางอัจฉรา แสนแกว
๑๐๗ นางอัมพร ชุมเงิน
๑๐๘ นางอุบล ประกอบผล
๑๐๙ นางอุไรรัตน เกี๊ยทอง
๑๑๐ นางสาวกมลวรรณ บุญชื่น
๑๑๑ นางสาวจรรยาภรณ กาละศรี
๑๑๒ นางสาวจันดี ชานนตรี
๑๑๓ นางสาวชัชนีย พูลเพิ่ม
๑๑๔ นางสาวชุติปภา เอกนราบุญธิป
๑๑๕ นางสาวนพปพรรณพร หอมเนียม
๑๑๖ นางสาวบัวศรี พาลา
๑๑๗ นางสาวพรทิพา คุรกมุท
๑๑๘ นางสาวพัชรี พงษพุก
๑๑๙ นางสาวภาวิณี สารมะโน
๑๒๐ นางสาวลําใย วาถูกใจ
๑๒๑ นางสาววัชรี พูนเกิด
๑๒๒ นางสาววัฒนา โพธิราช
๑๒๓ นางสาวศรินรัตน เพชรศรีงาม
๑๒๔ นางสาวสุนนั ท ทาระลาภ
๑๒๕ นางสาวสุภาพร ทรัพยระเบียบ
๑๒๖ นางสาวเอมมิกา จุทิพย
(รวม ๑๑ ราย)
๒ นายบุญเสริม ขํามา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓
๔
๕
๖
๗

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

นายปรีชา ปาปวน
นายสวน พงษภา
นางแกวตา พันเปรม
นางจันทรสม อินแกว
นางณีรณุช ฟกบาง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘
๙
๑๐
๑๑

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางธัญญารัตน ศิริโชคอริยพร
นางเบญจวรรณ เรืองอราม
นางสาวศุภรัตน มั่นเมือง
นางสาวอนัญชนา อวมมา

กองทัพเรือ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๘๙ ราย)
นายกฤษณะ บํารุงพงษ
๑๙ นายณรงค สอนดี
นายกําพล ทองมาก
๒๐ นายเดือน รอยอําแพง
นายกิตติ ไศลทอง
๒๑ นายถนัด สรอยแสง
นายเกรียงศักดิ์ แยมบุญชุม
๒๒ นายทนง แกวคุม
นายโกศล แบนจาค
๒๓ นายทนงชาย แกลวทนง
นายขวัญชัย หุนสุวรรณ
๒๔ นายทวี เพ็ชรคุม
นายคงศักดิ์ บัวเกิด
๒๕ นายทศพล รัตนาสิน
นายคํานวน ทองประศรี
๒๖ นายทะเนตร กิจสมัคร
นายคุณาธิป ฉิมบานไร
๒๗ นายทินกร คงบุญพริง้
นายจรัส เพชรภา
๒๘ นายธงไทย อาภรณรัตน
นายจารุวัฒน สุวรรณหงษ
๒๙ นายธนพงศภณ ศิลปไพราช
นายจิรวัฒน ชูดอกไม
๓๐ นายธนากร กล่ําแสง
นายเฉลียว ระวังภัย
๓๑ นายธเนตร เรืองอาคม
นายชัชวาลย คณางกูร
๓๒ นายธัญญนิธิ ดีชุม
นายชัยวัฒน ภาคลาภ
๓๓ นายธีระพงษ เสลานนท
นายชาลี บัวนอย
๓๔ นายนคร นุชนาคา
นายเชาวฤทธิ์ บําเพ็ญบุญ
๓๕ นายนคร สุขมาก
นายณรงค จันทนะโสตถ
๓๖ นายนพดล เกียวงศ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายนฤพนธ ภูเกิด
นายนิมติ ร ฟกทอง
นายบรรเจิด จันทรลาย
นายบํารุง โพธิ์ภักดี
นายบุญมาก วรนุช
นายบุญยิง่ ศรีคชา
นายบุญยืน ทรัพยสิน
นายบุญเลิศ พุมอินทร
นายบุญเลิศ ยอดหงษ
นายบุญสง สาททอง
นายประจวบ ขํารักษา
นายประเชิญ แดงสวัสดิ์
นายประธาน ลือชา
นายประยูร โสมดี
นายประสาท หรมนิสัย
นายประสิทธิ์ ปานประเสริฐ
นายปริญญา ตันเดี่ยว
นายปริญญา นาคศุภศิริ
นายปรีชา แนนหนา
นายปรีชา รอตสวัสดิ์
นายพงษศักดิ์ อยูดี
นายพล นรินทรนอก
นายพันธศักดิ์ อักษรณรงค
นายพิเชษฐ อัมระปาล
นายพินิจ เงินใหญ
นายพินิจ อิ่มเจริญ

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓
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

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายพิสิษฐ บุญธัญกรณ
นายพีระพงษ สังฆบุรี
นายไพโรจน เพ็งพริ้ง
นายภราดร หวานชะเอม
นายภัทราวุธ จันทรเทศ
นายภานพ เซียมเอคู
นายมนตรี มูลเชื้อ
นายมนตรี เรือนงาม
นายมนตรี อูวิเชียร
นายมนัส ฝนเชย
นายมนูญ ชุมใจ
นายมนูญ วงษรื่น
นายมาโนช เปยถนอม
นายเมธา อนโต
นายยศพนธ ปญญาเดโช
นายยุทธนา จุนแพร
นายรณชัย จอยจินดา
นายรัฐเขต บุตตะโยธี
นายรุงเรือง เขมะเศรษฐศิริ
นายรุจนจโิ รจน ภูเจนจบ
นายลํายอง มะลิวรรณ
นายลือฤทธิ์ แกวคีรี
นายวรรณพงษ ธิราพืช
นายวันชัย เปยมสุวรรณ
นายวันชัย พิพัฒนาพร
นายวันชัย ศรีเรือง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

นายวัลลภ พึ่งอรุณ
นายวัลลภ พุมทองคํา
นายวัลลภ สีมานนท
นายวิชัย สุขขุม
นายวิญู ประดิษฐ
นายวิญู อาจหาญ
นายวิทรู ทิพนาค
นายวิรัตน คํายะรัตน
นายวิเศษ ไมหนายกิจ
นายวิสฐิ ศักดิ์ ศรประเสริฐ
นายวิสุทธิ์ ผุสพานิช
นายวีระยุทธ ชาญกระบี่
นายศราวุฒิ คงภักดี
นายศราวุธ มารุง เรือง
นายศิริชัย ทับทิม
นายศิรศิ ักดิ์ สวัสดี
นายสถาพร มานะสมบูรณ
นายสนธยา แจมกระจาง
นายสนธยา ฤกษเมือง
นายสนธยา สุทธบุญกรรณ
นายสนอง เนินทอง
นายสมเกียรติ ปนแพทย
นายสมเกียรติ รัศมี
นายสมเกียรติ สุขสวัสดิ์
นายสมคิด ฟกแฟง
นายสมชาย ถนอมวงษ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสมชาย บุหงารัตนะ
นายสมชาย ศรีทรัพย
นายสมชาย ศรีเมือง
นายสมนึก วงศรักษวีระเดช
นายสมบูรณ จั่นเพ็ชร
นายสมปอง หอมเหมือน
นายสมพร ถิรประกอบกิจ
นายสมพร วรศิลป
นายสมมารถ จิตประไพ
นายสมศักดิ์ ดําขํา
นายสมศักดิ์ นุชนาคา
นายสยาม จันโท
นายสัมภาษณ ภิรมจิตรผอง
นายสายชล นภากุลทอง
นายสําราญ คงเมือง
นายสําเริง สุระกิจ
นายสุขพัฒน ประยูรหงษ
นายสุทธิพล ฟอนงามดี
นายสุพจน สุขมั่นสัตย
นายสุรชัย สุอังคะวาทิน
นายสุรชาติ เกษรา
นายสุรปชัย คํากองแกว
นายสุรพล นิลเภตรา
นายสุรศักดิ์ คุมเจริญ
นายสุรศักดิ์ สูชาวนา
นายสุรินทร สิมมา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕

นายสุวิทย ขันธลักษณา
นายเสกสรร อวมกระทุม
นายเสกสรรค เชิงลอย
นายเสนห เชาวสังเกตุ
นายเสนห แฮวอู
นายโสภณ จันดีสี
นายองอาจ สิทธิ
นายอดุลย คําจีน
นายอดุลย ชนินนัตติพงศ
นายอดุลรัตน ภูรัต
นายอนันต เจษฎาเจริญกุล
นายอนันทร จอมสูง
นายอมร วงษสวัสดิ์
นายอัตถากรณ เหมะรังคะ
นายอาทิตย บุญมั่น
นายอารักษ ศักดาเกียรติกลุ
นายอําพล เข็มเล็ก
นายอิ่มจิต อินทรกอ
นายอุดม บุญอ่ํา
นายเอนก เย็นเปนสุข
นายเอนก รัตนา
นางขวัญเรือน บัวขุนเณร
นางสาวจารุณี แจงเจริญ
นางจําปา นิคมคาย
นางเจริญพร อํามะรี

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางแจว วงษสวัสดิ์
นางฉวี พงษมิตร
นางสาวณิชา หอมชืน่
นางณีรนุช นงนุช
นางดวงทิพย จิงจาย
นางสาวบังอร ประทีปะวณิช
นางบุษบา เกาะแกว
นางปราณี ประสงคสุวรรณ
นางปรารถนา จันทรเจริญ
นางเผอิญ ยงสวาสดิ์
นางเพยาว บุญพิทักษ
นางมยุรี เทพประสิทธิ์
นางมันทนา โชติชวง
นางมุกรดา ภูงาม
นางรวีวรรณ ศิธรกุล
นางระวิวรรณ แสนสระดี
นางวรรณี เบี้ยวเหล็ก
นางวัณณิตา กรประวัติ
นางวาสนา การิกาญจน
นางวีณา แหวนเครือ
นางศิริพร แสงมวง
นางสาวสุนีย เชื้อบัว
นางเสาวนิตย มะลิวรรณ
นางโสภา เสียงดัง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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 ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๕๘ ราย)
นายกนก เสนห
๒๖ นายณรงคฤทธิ์ บุญสุวรรณ
นายกมล ปนเปรม
๒๗ นายณรงค ดงประถา
นายการุณ คงดี
๒๘ นายณรงค วิรัตนธรรม
นายเกียรติศกั ดิ์ นกขําดี
๒๙ นายณัฐวุฒิ คงกะพันธุ
นายไกรสร มีเสมา
๓๐ นายดนัย หละวัน
นายขวัญชัย รักทวม
๓๑ นายดีมิตร คนตรง
นายขวัญชัย รัตนเกษตร
๓๒ นายตอศักดิ์ ขันแกว
นายคงศักดิ์ วรรณแจม
๓๓ นายไตรรัตน สายเมฆ
นายคธาหัตถ ทองเปลงศรี
๓๔ นายทิฆัมพร ทองดี
นายคมเดช เสภัยยันต
๓๕ นายเทพประสิทธิ์ ปานทนนท
นายคมศร ฉาบกลิน่ หอม
๓๖ นายธงชัย สินธุไชย
นายคํา กันทะวัง
๓๗ นายธนพล ตรีเพ็ชร
นายจตุรงค มีขํา
๓๘ นายธวัชชัย ยุคลคราม
นายจรัญ สมตระกูลเจริญ
๓๙ นายธีระ ฤทธิรงค
นายจรูญ ทองเกษร
๔๐ นายนที รอดเครือมิตร
นายจักรกฤษณ คําโสภา
๔๑ นายนพดล ยินดี
นายเฉลียว จันทรทอง
๔๒ นายนิคม บัวบาน
นายชาญชัย เทพสงวน
๔๓ นายนิพนธ สุรนิยม
นายชาญณรงค มั่นเหมาะ
๔๔ นายนิพล พรหมอยู
นายชุมพล บุญเที่ยง
๔๕ นายบรรจบ งิ้วแถว
๔๖ นายบุญยิง่ อิ่มอน
นายชุมพล อนเพิก
๔๗ นายบุญเลิศ ศรีษร
นายชูชาติ ธารณาศิลป
๔๘ นายประจักษ ไมไหว
นายชูศักดิ์ พลชาสารนิจ
๔๙ นายประทีป คลื่นบรรเลง
นายฐปนัท แปวบุญสม
๕๐ นายประยูร มุกดา
นายณรงคฤทธิ์ ขุนหนังสือ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายประสิทธิ์ ครุฑดํา
นายประสิทธิ์ บุตรศักดิ์แสง
นายประสูติ ศรีพิทักษ
นายประเสริฐ คํายะรัตน
นายประเสริฐ วิเวช
นายปวิช สิทธิศาสตร
นายปยทัศน หมอนสุภาพ
นายปยะ ไชยเกษม
นายพิชัย วีระประเสริฐศักดิ์
นายพิเชฏฐ หวงสุวรรณ
นายพิรุณ ชูศรีสุข
นายพีระพล แสนสระดี
นายไพฑูรย กอเกิด
นายไพบูลย ศรีพิพัฒน
นายภัคพงศ พัดเปลี่ยน
นายภาณุวฒ
ั น ปลื้มอารมย
นายมานิตย อีหมาน
นายเมษา สมุทรวินิจพันธุ
นายยุทธเจษ สายพิมพ
นายยุทธชัย ยี่โถขาว
นายรัชสาท มีชัย
นายราชสมภพ นาคสมุทร
นายวรชาติ เมืองเจริญ
นายวรรณวุฒิ ลิ้มพานิชกุล
นายวสันต ชื่นเปรม
นายวสันต มีสําราญราษฎร

หนา ๑๙
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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายวัณภพ อรุณพงษ
นายวันรบ มวงบุญ
นายวัลลภ มานะ
นายวิชัย ลีนาบัว
นายวิชา อยูสมุทร
นายวิทวัส เรืองรุง
นายวินัย ตาบเอี่ยม
นายวีรชาติ เพชรรัตน
นายไวพจน ไลทองทั่ว
นายศรีนวล แตงสี
นายศักดา แสนสุข
นายศุภชัย เกิดสวัสดิ์
นายสนธยา พันธโคกกรวด
นายสมเกียรติ สมพงษสวัสดิ์
นายสมเกียรติ สมวงศ
นายสมเจตน มากพูลผล
นายสมชาย บุญอยู
นายสมนึก เปยมสวัสดิ์
นายสมบัติ อินเอี่ยม
นายสมบุญ เล็กเขียน
นายสมโภชน หงษา
นายสมมาตร เจาะจงดี
นายสมยศ ยิ่งเจริญ
นายสมยศ สุทนต
นายสมศักดิ์ สุวรรณราย
นายสมหมาย พันธุรักษ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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
๑๒๙
๑๓๐

นายสามภพ กลิ่นเทียน
นายสายชล ไกรจําเนียร
นายสายัณห สายสืบ
นายสําเริง คลายแจง
นายสืบสกุล หนูเทศ
นายสุชาติ แหลมนอย
นายสุทรีย เมฆไพร
นายสุเทพ งามขํา
นายสุธรรม บุญแยม
นายสุนทร เจริญกัลป
นายสุนทร ตราชู
นายสุนนั ท แจมจินโน
นายสุพจน มะลิแยม
นายสุภาพ เพิ่มเจริญ
นายสุรชัย พูลเพิ่ม
นายสุรยุทธ พูลเพิ่ม
นายสุรศักดิ์ กาญจนะประกอบ
นายเสกสรร ทองหลอ
นายเสกสรรค ตรีเพ็ชร
นายอดิเรก ชูวงศ
นายอดุลย นอยจาน
นายอนรรฆ บัวเนตร
นายอนันต จันทรเขียว
นายอนันต โตทอง
นายอนิรุจน สืบคา
นายอนุชา บุญเพ็ชร
นายอนุชา พลอยประเสริฐ
นายอภิรักษ หัวใจแกว

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑
๑๓๒
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

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายอรรถ วรรณเจริญ
นายอรุณ ผะอบศิลป
นายอํานวย นิพนธ
นายอิทธิพล พิทักษ
นายอิศเรศ เบียดตะคุ
นายเอกลักษณ เกิดพิทักษ
นายไอศูรย วงษจันทร
นางกัลยา วิริยะพันธ
นางจงกล กลวยไมงาม
นางจิดาภา นฤชิตปรีชากร
นางณิรดา บุญอยู
นางทองโปรย ธิราศักดิ์
นางนวลจันทร ศรีคงคช
นางบังอร แอบอวม
นางปริศนา พุดพิมาย
นางมณีนุช ปวะบุตร
นางมานี สืบแทน
นางรมยรวินท นุม นอย
นางวงเดือน แกวเกิด
นางสาววรรณภา วาระโว
นางวรรณา ทุยแป
นางวราภรณ อัมพวานนท
นางสายชล สาใจ
นางสํารวม สะระศรี
นางสุภาพ ออนทาลาด
นางสุมาลี พุมขจร
นางสาวหัทยา นพเกา
นางอุบล หลวงปน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔๔ ราย)
นายกิตติ สายสุทธิ์
๒๔ นายไพรัตน สุทธิมาลย
นายเกียรติศกั ดิ์ ยิ่งนึก
๒๕ นายมีศกั ดิ์ เขียวทวี
นายคุณานนต เกษแกว
๒๖ นายวันชัย ยมภา
นายจตุพล พงษกําเหนิด
๒๗ นายวิญู ตอสกุล
นายเจริญ ดลขุนทรัพย
๒๘ นายวิลาศ เหมศรี
นายเจษฎาพร โกมลบูรพ
๒๙ นายศักดิ์ชาย ไกฟา
นายฉัตรชัย ทรัพยประเสริฐ
๓๐ นายสมหมาย มนัส
นายชัยพร วงษศรี
๓๑ นายสราวุธ อัมรี
นายชาลี วงศเรณู
๓๒ นายสะหะ ทองปน
นายณัฐพงษ กลิ่นจันทร
๓๓ นายสันติ นาคทอง
นายธัญญา สกุลชัย
๓๔ นายสาโรจน ชางเนียม
นายบวร จันทรงาม
๓๕ นายอนุสรณ ไตรรัตน
นายปฐมากร แสวงวงศ
๓๖ นายเอกลักษณ บุตรเมือง
นายประจักษ ปานเงิน
๓๗ นางณัฐวี แหลมทอง
นายประจักษ พึ่งสุดใจ
๓๘ นางสาวเนตรพิน ทุนทอง
นายปรีชา พรหมขจร
๓๙ นางเบญญภา วสุนธร
นายปวีณ ยงยืนนาน
๔๐ นางปนพร พงษจันทร
นายเผาพงศ ศิริพฤกษ
๔๑ นางประภา พวงทิพยศิริพร
นายพรพจน รสรื่น
๔๒ นางพรรษาศิริ วิไชยคํามาตย
นายพรพล มรกูล
๔๓ นางราตรี โคตะคาม
นายพลรบ กรุตตะ
๔๔ นางสุวรรณี เชยจุย
นายพอเจตน บัวผัน
นายพิเชฐร มณีขํา
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายมงคล บุญกอง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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 ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

กองทัพอากาศ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๖๐ ราย)
นายกมล รุจธิ รรม
๒๕ นายบุญชวย จุลประเสริฐ
นายกาน สุวพัฒน
๒๖ นายบุญชอบ ชีระรมย
นายกิติพล พันธุทวี
๒๗ นายบุญชู เพ็ชรอินทร
นายคงศักดิ์ รัตนศรี
๒๘ นายบุญยก วาสรับ
นายจรัญวิทย นาคงาม
๒๙ นายบุญลือ ศรีคมุ
นายจํารูญ นิลบรรจง
๓๐ นายบุญสืบ บัวบุตร
นายจําลอง เพ็ชรอินทร
๓๑ นายประจักษ คําคง
นายจีรศักดิ์ ผิวงาม
๓๒ นายประดิษฐ พุมยิ้ม
นายแจม คมขํา
๓๓ นายประยูร งามฉวี
นายฉลอง เงินเทศ
๓๔ นายประวิทย ศิลปปรีชา
นายชูศักดิ์ กลอมเกลี้ยง
๓๕ นายพิรสณฑ ใจการุณ
นายณรงค แพทอง
๓๖ นายโมไนย งามขํา
นายดํารงคเกียรติ สังขทอง
๓๗ นายวิสตู ร บํารุงศิลป
นายตระการ สุรวิ งษ
๓๘ นายสนอง เพียรเก็บ
นายตระกูล บุญชาโด
๓๙ นายสัมฤทธิ์ สุขสุผล
นายทวิช มรินทรสิงห
๔๐ นายสําเริง ศรีพรมมินทร
นายเทียนชัย ไกรโรจน
๔๑ นายสุพัฒ ศรีโสภา
นายธานิตย อิม่ สุภาพ
๔๒ นายเสรี รืน่ ยินดี
นายนพรัตน สายเจริญ
๔๓ นางสาวจุฑามาศ ชูดวงแกว
นายนพรัตน อนุวงศ
๔๔ นางสาวชุติมา รัตนกอง
นายนิกร สีบวั นอย
๔๕ นางสาวนิภา บุญเพ็ชร
๔๖ นางสาวรวีวรรณ ดายงค
นายนิเวศน รัตนวัน
๔๗ นางชนมพิชา ตางใจ
นายบรรจง ยิ้มแยม
๔๘ นางทัศนีย ฤทธิรงค
นายบุญจาง สรอยสลับ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางนพภา ขวัญเจริญ
นางนฤมล ขวัญชัย
นางนิสากร จุยมวงศรี
นางประชิต ไตรนาจา
นางพรทิพย เผือกทอง
นางเมธาพร กลัดเพ็ชร

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายเกรียงศักดิ์ พูลศรี
๒๐
นายเขมรัฐ ทัพวัตร
๒๑
นายชัยวัฒน วงษสดุ
๒๒
นายทวี ขาวบัว
๒๓
นายทวี พุมเรือง
๒๔
นายทวี อัจจาครุ
๒๕
นายทวีป ฤทธิห์ มุน
๒๖
นายธีรพงษ พุมทับทิม
๒๗
นายนัชชา โชติกะพุกกะณะ
๒๘
นายนิพนธ ปองกันประเสริฐ
๒๙
นายบรรจบ จันทรแสงสี
๓๐
นายบุญฤทธิ์ นวมสิน
๓๑
นายบู ขุนชาง
๓๒
นายประกอบ ขุนทอง
๓๓
นายประจักษ อบอวน
๓๔
นายประดับ ศรีไพบูลย
๓๕
นายประยงค แกวไทรเทียม
๓๖
นายประสาน คงศิริ
๓๗
นายประเสริฐ จันทรมณี
๓๘

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางศรีไพร ไกรรส
นางสมบูรณ คอนวิมาน
นางสมหมาย โงวประสิทธิ์
นางสุนันทา แฟงสม
นางแสงจันทร ศรีเพ็ชร
นางแสงจันทร ภูสาร
๘๕ ราย)
นายประเสริฐ สุขบุญสง
นายปญญา ยอดสถิตย
นายพงษพิสุทธิ์ เผือกออน
นายพัฒนา แยมยงค
นายพัฒนา หวงพวง
นายพิเชษฐ สุรวิ งคกลอม
นายพิศาล ชํานาญอักษร
นายไพโรจน เปรมครุฑ
นายภิรมย บํารุงถิ่น
นายมงคล โตทรัพย
นายมนัส จิตรสงวน
นายมานพ ศรีผอง
นายเริงชัย ดินมวง
นายวินัย สุริยัง
นายวิสัย ชมกลิ่น
นายศุภทิน ใจคํา
นายสมชาย แตเจริญ
นายสมชาย รัตนเนตร
นายสมพร ขําเจริญ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุพิตร ราชหงส
นายสุรชาติ เรืองเดช
นายเสนห บุญจง
นายเสมอ คงแพ
นายอมรศักดิ์ สังขศิริ
นายอรรถวุฒิ ฟกแกว
นายอุดม จารุปาณ
นางสาวกรรณิการ แมลงภู
นางสาวกานดา อั้งจุดพันธ
นางสาวพัชรี บํารุงศิลป
นางสาวสุชาดา กลาจอหอ
นางสาวอรพันธ ศรีไชยวงศ
นางกมลมาศ เกษจินดา
นางจินตนา จันทรหอม
นางชิณเครือ มณีรตั น
นางญาใจ เจตจํารูญ
นางณัฐกานต ปน ประดับ
นางธันยพร ชายลม
นางนาถติยา ทับทิมทองคํา
นางบงกช กิตติกุล
นางบุญมี อ่ําศรี
นางบุษบา แสงสม
นางประทีป สรอยพลอย
นางปาณิกา ทิพยธนาภา
เบญจมาภรณชางเผือก
๑ นายจักรรัตน แสงเงิน

๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางปยนันท กุลจิตติเมธาวี
นางปยะศิริ ผลเกิด
นางพยอม ปานปลัง่
นางพรทิพย ศรีวรพงษ
นางพรรณเพ็ญ ศิริสวัสดิ์
นางพรรณอร สิงหวัฒนะ
นางพรรณี ถนอมจิตร
นางเพ็ญศรี ตั้งตระกูลเจริญ
นางเพ็ญศรี สายสนิท
นางเพียงใจ จันทรกระจาง
นางระวีวรรณ จุลเถียร
นางรัชนี พวงชะบา
นางศรัณยา กําแพงทอง
นางสมควร มวงไม
นางสมทรง เธียรพิพัฒน
นางสายสุนีย ศรีรกั ษา
นางสาลิณี ดิษสน
นางสุชานาถ บัวออน
นางสุธานี โรจนโพธิ์
นางสุนันทา สบายจิตต
นางสุปราณี ตรีโอสถ
นางสุมานี มรรคชีวะ
นางอุไร สุนนั ทะ

(รวม ๒๗ ราย)
๒ นายชัยภูมิ โตขํา

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายชาติชาย นาสวน
นายชูศักดิ์ กรีเย็น
นายพีรพงศ ถุงเงินฐตานนท
นายไพศาล สวนแกว
นายวัลลภ ตุม ทรัพย
นายวิชติ เทพกิจ
นายศิรศิ ักดิ์ ผิวขํา
นายสถิตย ชวยเต็ม
นายสมบูรณ จรภักดี
นายสมพงษ มวงสมัย
นายสุเทพ เขงพิมล
นายสุเทพ คุณดิลกพร
นายสุนทร ใบฟก

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

(เลมที่ ๑๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสุรพล จันทรเอี่ยม
นายอุดร รุงวงษ
นางสาวภัทรวดี สรัสสมิต
นางกชพร โพธิ์กมิ
นางโฉมสุดา วงศบัณฑิต
นางปราถนา ยี่สุนศรี
นางละมัย เอี่ยมแสง
นางวันทนีย วิจติ รกิง่
นางสมศักดิ์ศรี ภักดิ์สุขเจริญ
นางสําราญ ซื่อตรง
นางสุเนตรตรา ตรีวารี
นางอัญชลี รัตนวัน

กระทรวงการคลัง
สํานักงานรัฐมนตรี
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายชูชาติ จิ๋วอยู
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายประเสริฐ สนาคินติ ร
กรมธนารักษ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๘ ราย)
๑ นายกําธร รอดดวยบุญ
๓ นายเฉลิมชัย ดิษสิน
๒ นายเกษมสุข ชื่นชมกลิ่น
๔ นายทิพยรัตน ถีสูงเนิน

