เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๘
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 ๒๕๕๘ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๘๒,๙๘๘ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายสมศักดิ์ ศรีบญ
ุ พงศ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๑ นายพงษเพชร ใจรักพันธุ
๓ นายอดิศักดิ์ แมนปน
๒ นายวิวัฒน วุฒิสาร
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นายนรชัย อินทรคง
๒ นายอภิวัฒน ปราบณรงค

กระทรวงกลาโหม

๑
๒

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
๕ นางมอญจันทร พุทธรักษา
นายกัมปนาท ศรีประชา
๖ นางสาวศศิวิมล ธรรมเนียม
นายเฉลิมพล ปฐมทอง
๗ นางสมนึก ถนัดหนังสือ
นายยงยุทธ เอี่ยมจําเริญ
นางจรรยา เส็งสุข
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
นายบัณฑิต ธารีรักษ
๓ นางจิราวัฒน อุบลรัตน
นายประพันธ ขันธขาว
๔ นางศิริวรรณ อินธนู

๑
๒
๓
๔

กองบัญชาการกองทัพไทย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
๕ นางกัญญานี พุมดวงจันทร
นายนิพนธ นิยมสวย
๖ นางสุชาดา นิยมแสง
นายประสิทธิ์ เทพสมรส
๗ นางสาวสุมิหรา พุมชัย
นายรีพล หาญธงชัย
นายอดิศัย ชุมศรี

๑
๒
๓
๔

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑ นางฐิตารีย วงศนอย
๒ นางวันเพ็ญ ชางเพ็ชรผล

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

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นางอรสา ชางหลอ

กองทัพบก
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๕๔ ราย)
๒๑ นางธนพร พวงทอง
นายชัยกฤต ทิพยมโนสิงห
๒๒ นางบุญเพ็ญ การพันธา
นายทรงไชย กิตติดุษฎีกุล
๒๓ นางปวันรัตน สบายยิ่ง
นายธนวิทย รอดพลอย
๒๔ นางพรรณทิพา รักมิตร
นายเนรมิตร ติ๊บปะละ
๒๕ นางเพียรธรรม พวงนาค
นายปณิธาน ฉลาดถอย
๒๖ นางมณฑิรา วิจิตรกุล
นายพิพัฒน ดวงจันทร
๒๗ นางเมตตา ชัยศรี
นายเพ็ง แสงสุวรรณ
๒๘ นางยินดี เผือกนาโพธิ์
นายรติกร พวงเกตุ
๒๙ นางยุวดี โตวิทย
นายศิริชัย บุญลาภ
๓๐ นางรังสิมา พูนจําเนิน
นายศิลปชัย โตะทอง
๓๑ นางวราภรณ สิงหโต
นายสมเจต หวังแกว
๓๒ นางวิลัย อนุกูล
นายสมโภชน ผลวิเศษ
๓๓ นางวีนา เดชพวง
นายสุบิน ภูหลาบ
๓๔ นางสมศรี จิตระทศ
นางชฏากรณ นกกระจิบ
๓๕ นางสายทิพย ไชยมาตย
นางโชติกา ธนวัฒนานุกูล
๓๖ นางสุดใจ ภัทรปรีชาพร
นางณิชกมล โสวัตร
๓๗ นางสุนันท นอยเพิ่ม
นางดรุณี แพงเนตร
๓๘ นางสุมาลี ชูเชิด
นางดวงจิตต เปงทอง
๓๙ นางสุวดี เพไร
นางเดือน จันหอม
๔๐ นางอัจฉรา เจนนภาภัณฑกิจ
นางเตย สารโภค

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๔๘ นางสาวสวาท อางทอง
นางอาภาพร หีบสัมฤทธิ์
๔๙ นางสาวสิรินทร สุกมาก
นางอารีรัตน นวลศรี
๕๐ นางสาวสุนันทา คําหนัก
นางอําพัน คงสวัสดิ์
๕๑ นางสาวสุพรรณี อินทรวรพัฒน
นางสาวจริน ขันทอง
๕๒ นางสาวหัทยา ถนอมศาสนะ
นางสาวปลินทรดากร คุมรักษา
๕๓ นางสาวอนงค หนึ่งดานจาก
นางสาวมาลี รอดนอย
๕๔ นางสาวอุไร ไพรชาญจิตร
นางสาวมุกดามาศ เฉลาภักตร
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๕๑ ราย)
๑๙ นายชลธิศ สุขพรต
นายกิ่ง ลวนกลาง
๒๐ นายชัยรัตน ขันเกตุ
นายกิตติชัย วันชัย
๒๑ นายชัยวัฒน ศรีเมือง
นายกิตติพัทธ ธีระเศรษฐชัย
๒๒ นายชาญ ภาคจักษี
นายกิระศักดิ์ คําภา
๒๓ นายชาญณรงค เปาริก
นายกุณฑลานนท ตางใจ
๒๔ นายชาญยุทธ บรรดาศักดิ์
นายขจร พิมพิชัย
๒๕ นายชาตรี ใจกระเสน
นายคํานึง อยูจุย
๒๖ นายชาติชาย คลายชัง
นายจงเจตต แนนอุดร
๒๗ นายชุมพล ดวงมณี
นายจเร เฟองชื่น
๒๘ นายชูเกียรติ เกตุศรีทอง
นายจักรพันธ พุทธอินทร
๒๙ นายเชิด ไวยพัฒน
นายจําลอง คําแผง
๓๐ นายไชยพันธ จอกเกล็ด
นายเจษฎา ชุมอักษร
๓๑ นายณฐพล ธีราพงษ
นายเจียม วันพุดชา
๓๒ นายณธกร กระจางโรจน
นายแฉลม มะลิซอน
๓๓ นายณรงค หรั่งชาง
นายชนะ แปงสน
๓๔ นายณรงคเดช อรุณสิทธิวงศ
นายชนะชัย กสิกรรม
๓๕ นายณรงคฤทธิ์ ถีสูงเนิน
นายชรินทร ปนเกา
๓๖ นายดัสกร หร่ําแค
นายชรินทร เหมือนแกว

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายดํารงพล ตรีคณา
นายตอตระกูล เอี่ยมอุน
นายทวี พรเอี่ยม
นายทองลา สีสังข
นายเทอดศักดิ์ ประสงคแสนสุข
นายไทย สกุลรัง
นายธนดล พาที
นายธนวัฒน ทองทา
นายธนา สําเภาลอย
นายธราธร อุมานนท
นายธราพร จรัสศรี
นายธีระพงษ นึกมี
นายนพดล เสาเวียง
นายนรินทร ทยาสุทธิ
นายนเรศ ทยาสุทธิ
นายนิคม ควรหัตถ
นายบรรจง บูชาพันธุ
นายบรรทัด ครุธไทย
นายบรรเทิง พิกุลแกว
นายบัณฑิตย ชาลีรัตน
นายบุญเกิด สาวงศ
นายบุญชอบ เกษร
นายบุญทัน พิกุลแกว
นายบุญเทียน อุกฤษฎเจริญผล
นายประกาศิต ยืนชีวา
นายประทวน ฉิมพาลี

หนา ๘
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)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายประพนธ บุญชวย
นายประภาส ควรอักษร
นายประยงค ดอกแยม
นายประยุทธ ไวยเวทา
นายประสิทธิ์ มั่นแน
นายประเสริฐ ทะนุ
นายปราโมทย แปนเพ็ชร
นายปญญา บุญตภักดี
นายปญวัฒน บกทะเล
นายปยะ ปนแกว
นายพงศธร เทศเรียน
นายพงษศักดิ์ ชางนอย
นายพายัพ นามแสงโคตร
นายพิเชษฐ ผาสีกาย
นายพิพัฒน เนียมหอม
นายพิสิทธิ ศรีดํา
นายเพไทย กลิ่นสุคนธ
นายไพจิตต สีเหลือง
นายไพฑูรย มูลดา
นายไพทูล พรหมบุตร
นายไพทูล พรหมราช
นายไพรัช ใจแสวง
นายภาวุทย ปาละศักดิ์
นายภิญโญ วิจิตรบรรจง
นายมงคล จั่นเพชร
นายมณฑล พนัศขาว

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายมานะ ปราบภัย
นายมาโนช ศรีสวัสดิ์
นายเมตตา ริมรั้ว
นายวิชิต ปาโมกข
นายวิเชียร ชื่นนอย
นายวิบูลย จันทรดัด
นายวิรัตน ฉายขุน
นายวิโรจน เชื้อเทพ
นายวิโรจน เหลาไชย
นายวิสิฐศักดิ์ เทศสูงเนิน
นายวิสุทธิ์ บัวทอง
นายวีระ มุงเจริญ
นายวีระพงษ คงสมแสวง
นายวีระศักดิ์ แพงเนตร
นายศรีไทย ภูสวรรค
นายศิริชัย ดวงดารา
นายสงกราน ผิวจันทึก
นายสถาพร สุขประเสริฐ
นายสนชัด เจริญ
นายสมเกียรติ แยมแสน
นายสมเจตน มงคลศิริ
นายสมชาย จิตรีเชาว
นายสมชาย มณีแดง
นายสมเด็จ ดวงจันทร
นายสมทรง ธารีจิตร
นายสมนึก ทับแฟง

หนา ๙
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)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสมนึก ปรึกษาพรหมราช
นายสมบูรณ หมวกกลั่น
นายสมพร รอดศรีสมุทร
นายสมโพช รวมทรัพย
นายสมภพ ธํารงโชติ
นายสมโภช อิ่มโภคา
นายสมโภชน ชัยประสิทธิ์
นายสมยศ วันงาม
นายสมศักดิ์ คาทันเจริญ
นายสมศักดิ์ ปญจะทวี
นายสมศักดิ์ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นายสมศักดิ์ สดับพงษ
นายสมศักดิ์ แสวงนิล
นายสมศักดิ์ หมันนุม
นายสมัคร วงษจันลา
นายสรวิศ จํารูญ
นายสรสิทธิ์ นุชพินิจ
นายสวัสดิ์ สุทธิประภา
นายสันติ กองกูล
นายสันติ มาพิทักษ
นายสาคร ชมภูนาวัฒน
นายสาธิต พยอมหอม
นายสามารถ กระตุกฤกษ
นายสายัณห คํารุง
นายสําเริง เปลี่ยนประไพ
นายสิทธิชัย เนียมประเสริฐ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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
๑๖๖

นายสิทธิชัย ยินดีพบ
นายสุกิจ พันธสารคาม
นายสุขสันต เสืออิ่ม
นายสุชาติ ถนอมงาม
นายสุชาติ โอวเจริญ
นายสุทิน มากทวม
นายสุธีร ชางกลึงดี
นายสุนันท พรรณหาญ
นายสุนันท วงษสุวรรณ
นายสุพจน ทองนพ
นายสุพจน ประทุม
นายสุพรรณ เข็มทอง
นายสุรชัย อรรคฮาตสี
นายสุรพล ปวนใจ
นายสุรพล สังขปาน
นายสุรพล สุขเฉลิมศรี
นายสุรพล แสนคํา
นายสุรพล หมอสุวรรณ
นายสุวรรณ ทองดี
นายโสภณ รอดแตง
นายอนันต เมืองสุวรรณ
นายอนุรักษ ไชยวาฤทธิ์
นายอนุลักษณ อนุชน
นายอมร รอดเรืองศักดิ์
นายอัศณี สุขวิจิตร
นายอาคม มิตรสงเคราะห

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายอํานาจ ฉิวเฉื่อย
นายอํานาจ รอดเรืองศักดิ์
นายอํานาจ สุดสวาส
นายอุดม โพธิ์ทอง
นายอุลิศ กิ่งกาญจน
นางกัญญณัช ภูฆัง
นางงามจิต มากมูล
นางจริยา ขําอัมพร
นางจรูญ หอมมาก
นางจันทิรา โตะบุรินทร
นางจิตรลดา โสรเนตร
นางจิรวรรณ อามาตมนตรี
นางฉวีวรรณะ สวางเนตร
นางชัญญานันท พรรณสวัสดิ์
นางฐานิตา ศุกระกาญจน
นางฐิตินันท วิลาวงศ
นางทัศนัย วีระวัฒนานันท
นางธนาพร กิจพจน
นางธันยนันท สุทธิเนติวิทย
นางนงนุช แตงออน
นางนงลักษณ ศิริพัฒน
นางนันทนา ศิริกาญจน
นางนิธินันท ภูจันทร
นางนุชนารถ อินตุน
นางเบ็ญจมาศ ขําเปรมศรี
นางปทุมรัตน เจียมใจ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

นางประไพ เกิดเอี่ยม
นางปาลิดา พรมภิรมย
นางพนารัตน ตรีสัตย
นางพรนภา พุมพฤกษ
นางพรพิศ แสนศรี
นางพะเยาว บัวเผื่อน
นางพิณทิพย โพธิ์อุบล
นางภัทราวรรณ ใชสงา
นางมณฑา ใจมั่น
นางมนวัชรา เหลือแยม
นางมาริสา รุจิโกไศย
นางยาใจ แทบมะลัย
นางราตรี แกวสากล
นางราตรี แกาสากล
นางวรรณนิภา เกิดสติ
นางวิมลสิริ ศรีอรรษนันท
นางวิยะดา วิจารณบุตร
นางศศิวิมล ศรีแพง
นางสมลักษณ อิ่มจันทร
นางสมสุข ดวงมณี
นางสายนธี รัตนปรีชาชัย
นางสายพิน ฉายวิเชียร
นางสาลีวัลย มีศักดิ์
นางสุกัญญา คุมกลัด
นางสุจรี ฤทธิเรืองเดช
นางสุชาดา เจริญศรี

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสุทธิลักษณ ครองตน
นางสุนีรัตน เกตุไพสาลี
นางสุพิชญา นางแยม
นางสุมล ภาคดวงใจ
นางสุรีย สิงหราช
นางเสาวนีย เฉยเจริญ
นางอจฉรา แจงจิตร
นางอนันท ทรัพยเสถียร
นางอมรา สุขสระศรี
นางอรพรรณ บุญพลอย
นางอัญชัญ อภิวรรณศรี
นางอาภากร อรามจันทร
นางอารียา จันทรประสาท
นางอําไพ ทองหลอม
นางอุมากร ยอดประดู
นางสาวขนิษฐา สุคนพันธ
นางสาวชนกานต กาญจนทัต
นางสาวชูชีพ ยี่โสดสารี
นางสาวเยาวเรศ หุตะวัฒนะ
นางสาวรัตน ปานดํา
นางสาวลลิตา ทุมเกิด
นางสาวลาวัลย เมืองที่รัก
นางสาวลําใย ทิพยเสถียร
นางสาววนิดา สุขวิเศษ
นางสาวศรัญญา คูคิด
นางสาวศศิลักษณ อวมทอน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๔๙ นางสาวอารีจิต พานิชเจริญ
นางสาวสัจจา คงสุกใส
๒๕๐ นางสาวอําพัน โพธิ์ทอง
นางสาวสิริกาญจน เย็นเปนสุข
๒๕๑ นางสาวอุไร เกรียมมะเริง
นางสาวอภิรมย ทรายเผื่อน
นางสาวอัจจิมา รัตนกุล
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๒๔ ราย)
๒๒ นายณธกร สุขพืช
นายกด จันทรทาว
๒๓ นายณัฎกรณ พานทอง
นายกฤตฐพน พวงมาลี
๒๔ นายณัฐไผท นามสิมมา
นายกิตติพงศ เงินทอง
๒๕ นายดํารงศักดิ์ หลวงอินทร
นายกิตติศักดิ์ ธุระสะ
๒๖ นายถวัลย บรรเทิง
นายเกษม บุษผา
๒๗ นายธนกฤษ ญาณเนตร
นายไกรสวัสดิ์ สิงหสุดี
๒๘ นายธรรมรักษ รื่นภาคภูมิ
นายคํารณ ทองฮวด
๒๙ นายธีระพงษ บุญคุม
นายจรินทร ทับทิม
๓๐ นายนภดล ขําดี
นายจะเด็ด สุระวิทย
๓๑ นายนริด ยมดิษฐ
นายจักรพงษ สุขผิว
๓๒ นายนะเรศ ทองประไพพักตร
นายจําลอง บัววงศ
๓๓ นายนาวิน จูบิดา
นายจําลอง มณีวงศ
๓๔ นายนิกร สูณรงค
นายเจริญ คชลี
๓๕ นายนิคม บัวเล็ก
นายเจริญ รวมแสง
๓๖ นายนิคม เล็กคุณา
นายฉลู มหาวงศนันท
๓๗ นายนิคม สุขเจริญ
นายชัยวัฒน มวงนอยเจริญ
๓๘ นายนิติพัฒน อินทสนธิ์
นายชาญวิทย เมฆเกิดชู
๓๙ นายบุญนาค ตุมนิ่ม
นายชูกฤช อนุกูล
๔๐ นายประมวล คงกระมล
นายชูศักดิ์ มั่นตาย
๔๑ นายประยูร สายศรี
นายเชาวรัตน เปลี่ยนภักดี
๔๒ นายประโยชน ปานเพ็ชร
นายฐิติพงษ มีดีภาค

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายประวิทย เกิดแยม
นายปรัชญา เชาวรัมย
นายปติชา หยัดน้ํา
นายพงษศักดิ์ วิชากูล
นายพรชัย อุณหกะ
นายพิด ปนแกว
นายพิทักษ อุนธรรม
นายพิพัฒน เอี่ยมเพ็ง
นายเพชรสุวรรณ วรรณชัย
นายภัคคกุล อยูจุย
นายภาสกร กล่ําสนอง
นายภูวนัย รุจิปราชญ
นายมงคล ศรีดี
นายมณเฑียร เริ่มสอน
นายมนัส ทับทวี
นายมนัส เลนวารี
นายมาโนช สมบูรณ
นายยงยุทธ เจตนกสิกิจ
นายยิ่งศักดิ์ พิศพุม
นายยุทธนา ขาวงาม
นายยุทธนา ถวัลยวีระวงศ
นายโยธิน ใจทิ
นายรังสรรค กลิ่นโสภณ
นายวันชัย ตามตะคุ
นายวันชัย นวมสุวรรณ
นายวันชัย เหินไชย

หนา ๑๓
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)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายวิชชุกร วัยวุฒิ
นายวิชัย เพ็งทา
นายวิชัย สุขจันทร
นายวิชาญ เจนจิต
นายวิเชียร เรืองศรี
นายวินัย แสนละเอียด
นายวีนัส สุขกุล
นายศอมนตรี ทรรพวสุ
นายสมเขียน สีเขียว
นายสมชาย คงเพ็ชร
นายสมชาย เฉยพวง
นายสมชาย สุขเข
นายสมพร คงเขียว
นายสมพร ศิริผล
นายสมภพ ลิ้มกุสุมาวดี
นายสมยศ วงษชลอย
นายสมยศ สุขภูมิ
นายสามารถ กําจาย
นายสามิต มาซา
นายสํารวย เทียมแท
นายสิทธิศักดิ์ ประกอบสุข
นายสุขเลิศ ภิรมยเมือง
นายสุชาติ แซโงว
นายสุชิน ธรรมเกษร
นายสุทธิ พันธศรี
นายสุธี เกษรา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายสุพจน ศรีดี
นายสุพัฒนะ แสงรัตนายนต
นายสุภชัย บุตรทุมพันธ
นายสุมิตร สื่อสาร
นายสุรเดช หยิบสูงเนิน
นายสุรพล ซินสุวรรณ
นายสุรัตน แกวพันพฤกษ
นายสุรัตน โปรงธุระ
นายสุรัตน อยูจุย
นายสุริยนต เรืองรุง
นายสุวัตร ฮะทะโชติ
นายอดิศักดิ์ ดวงปาน
นายอนุคม ใจเย็น
นายอนุพงษ งามแสงแข
นายอมร สังขประไพ
นายอาณัติ แทนทอง
นายอาทิตย ธรรมวงศ
นายอํานวย อุยโสภา
นายอุระชาติ โปะมา
นางกนกพร ปาริยฉัตรกุล
นางกัญญณณํฏฐ ฤทธิรักษ
นางกัลยา สุขมี
นางกาญจนา มวงอารีย
นางกุมารีย เสมาทอง
นางกุศล สุดชฎา
นางเครือวัลย วิเทนจิตร

หนา ๑๔
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)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางจันทนา วงศรอด
นางจิราพร ธารทิพยจิตเกษม
นางฉวีวรรณ คชสูงเนิน
นางฉวีวรรณ เบญจาธิกูล
นางฉันทนา บัววรรณ
นางณัฐธยาน สุทธิพัฒนางกูร
นางดวงนภา โพธิ์อุดม
นางเดือนเพ็ญ กําเหนิด
นางทัศนีย คุมวัน
นางทัศนีย บุญมี
นางธิติยา จี๋มะลิ
นางนภาวดี อิ่มโอษฐ
นางนฤชล พรหมโสภณ
นางนวรัตน จันทนเทศ
นางนิภา ทองใบ
นางนิลวรรณ ธนะเดช
นางบุญชวย ฤทธิ์ล้ําเลิศ
นางบุษญา บัวเงิน
นางเบญจวรรณ ทับแฟง
นางปรียานุช เบ็ญจวรรณ
นางปทมาวดี บัวศรี
นางปานทิพย จันทรศรี
นางปาริยา พูลแกว
นางพรภินันท วัฒนมณีสิริ
นางเพ็ญศรี ถาวร
นางเพลินใจ พุมศรีนิล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นางมยุรฉัตร เกาะแกว
นางยุพาวดี ลาสุดี
นางยุวดี พิมเสน
นางรจนี สีสุดทา
นางรสสุคนธ สะทองเผือก
นางรัชนา เดชธรรม
นางรัชนี สมชัยมาตร
นางรําพึง สวางแจม
นางเรณู ใจบุญ
นางลดาวัลย ประสานสุข
นางวรรณดี ตรีเดช
นางวรรณวิมล วองวิทยาการ
นางวราพร สุขวัฒนะกุล
นางวราภรณ นาคสุวรรณ
นางวันเพ็ญ หาญรบ
นางวิมลทิพย ลูกเพชร
นางวิลาลักษณ มหาวงศ
นางวิไลลักษณ จันทะวงค
นางศศิธร ธาราชา
นางศิริรัตน ขําศรี
นางสมบุญ เครือคช
นางสมปอง วงศยาฤทธิ์
นางสมปอง ศานติกุล
นางสมหญิง ใชสงา
นางสะอาด เปรืองการ
นางสังวาล ปริหา

หนา ๑๕
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)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาคร ศิริพรม
นางสํารวย สีแดง
นางสุขุมาลย อินถา
นางสุทธาทิพย ชื่นชม
นางสุทิศา ขันทอง
นางสุนา ชุมเพชร
นางสุพานี แสงมณีรัตนชัย
นางสุพิศ อัคนิบุตร
นางสุภาพ ยินดีพจน
นางสุมัทนา พุทธรักษา
นางสุวรรณี เอกคณาสิทธิ์
นางเสาวภา ศรีสุข
นางแสงเทียน รังระรื่น
นางโสภา พันธฑา
นางอมรเทพ แมนจันทึก
นางอรณี เสนียวงศ ณ อยุธยา
นางอักษร พิมเสน
นางอังคณา แทนมาลา
นางอัมพวัน เขมะเพ็ชร
นางอําไพ เขมาภิรักษ
นางอุไรรัตน สุทธิสน
นางสาวกัญญา สวางเนตร
นางสาวจรรยาพร นวลหนู
นางสาวจรินทร อมรเวช
นางสาวจันทรเพ็ญ ลีลาพัฒนรัฐ
นางสาวชรินทร บุญเขียว

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๑๒ นางสาวพิชญสภา เรืองลดาวิสิฐ
๒๑๓ นางสาวภัสสร สุขการุณ
๒๑๔ นางสาวมนัสนันท สุวรรณอินทร
๒๑๕ นางสาววรรณี ฉายวิชิต
๒๑๖ นางสาววันวิสาข คงสวัสดิ์
๒๑๗ นางสาวสมประสงค ภูมิระรื่น
๒๑๘ นางสาวสมฤทัย ชุนประวัติ
๒๑๙ นางสาวสุชาดา จันทรเผือก
๒๒๐ นางสาวสุทธิรัตน เกติธรรม
๒๒๑ นางสาวสุนิสา สุขศรี
๒๒๒ นางสาวสุปรียา ขัดริ
๒๒๓ นางสาวสุพรรณี นาคเสวีวงศ
๒๒๔ นางสาวสุภาพร พาหุรัตน
(รวม ๙ ราย)
๖ นางรัชนี เอี่ยมจอย
๗ นางสวรรณี สังศิลปเวช
๘ นางสาวกนกาญจน เลาสุวรรณ
๙ นางสาวธรรณชนก ดิศผดุง

๑
๒
๓
๔
๕

นางสาวชอผกา ยศวรรณพร
นางสาวชัญญาพัชญ นันทิพัฒนสถิต
นางสาวดุษฎี ปานทองดี
นางสาวทัศนีย รอดเรืองศักดิ์
นางสาวธนันทณิศา คลายวัชรมาลา
นางสาวธนาพร รัตนวราหะ
นางสาวนฤมล คงจันทร
นางสาวนัฐวิสา เตียสวัสดิ์
นางสาวนิสา แสนสุดต
นางสาวนุจารีย ประถมเสาวนีย
นางสาวประไพ ผาสุกวิริยะเจริญ
นางสาวปรินดา สุดเจริญ
นางสาวพัชรี แสงเมือง
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายดํารงศักดิ์ ดิษฐคลอย
นายพรศักดิ์ รื่นกมล
นายเยี่ยม เชยปรีชา
นางณปภัช ฤกษสรรทัด
นางภัทรวดี เกิดบาง

๑
๒
๓
๔

กองทัพเรือ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม
นายเกษตร สมเจตนะพันธ
นายเกียรติศักดิ์ วรรณสกุล
นายขจรภพ บุญยะเพ็ญ
นายขุนแผน เดชพันพัว

๑๔๓ ราย)
๕ นายจงรักษ เหมือนเอี่ยม
๖ นายจักรกฤษณ เพี้ยนสําอางค
๗ นายจักรกฤษณ แสงแกวสุก
๘ นายจํารูญ วิริยะดวงอนันต

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นายจําแลง พนภัย
นายจิรวัสส บัวผัน
นายจิรวุฒิ ดานวรประเสริฐ
นายจิระศักดิ์ ทัศมาลา
นายเฉลิมพงษ อินจัน
นายชัยวัฒน แพงนคร
นายชาญณรงค เลิศวิลัย
นายชุมพล บําเพ็ญกิจ
นายชูพงษ เชยหอม
นายไชยยศ ออนระทวย
นายฐปพงษวรรจ ดวงปน
นายดิเรก หิรัญโรจน
นายโดม เดชตุม
นายตุลานนท แสนสุข
นายทรงพล ชูสังไขยกุล
นายทวี อยูพรอม
นายทวีป สุขฆะ
นายทศพร วงษทน
นายทองสุข สีเขียว
นายเทวฤทธิ์ สุรแสง
นายเทวินทร ฉายายน
นายธงชัย เสลานนท
นายธนดล บุญมั่น
นายธนะทรัพย กรุงแกว
นายธวุฒิ เผือกละออ
นายนริศ ชมขวัญ

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายนเรศ รัศมิทัต
นายนฤเทพ จันทรรัตน
นายนิมิตร ศรีสุขวันมงคล
นายบรรพต สุขกิจ
นายบุญแรม แชมบัณฑิตย
นายบุญเลิศ กลิ่นอยู
นายบุญเลิศ ไวยทิพย
นายเบญจกูล สุขศรี
นายปณิธาน บุญเลี้ยง
นายประนอม คมสัน
นายประมวล เอี่ยมปลัด
นายประยุทธ ทั่งทอง
นายประสิทธิ์ เบ็ญจมาศ
นายประเสริฐ โชติวรธรรม
นายประเสริฐ นอยอรุณ
นายปราโมทย นอยประชา
นายปรีชา ใจเหมือน
นายปรีชา ปรางงามเปลง
นายปญญา หาปญณะ
นายปยะ แจงกิจ
นายปยะ ชินศรี
นายปยะชาติ เอี่ยมสะอาด
นายผดุงเกียรติ บุญสิทธิ์
นายพงศศักดิ์ สนธิสุวรรณ
นายพงษธร แกวจํารูญ
นายพิเชษฐ บํารุงเขต

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

นายพิศุทธิ์ ผดุงบุตร
นายไพบูลย พวงเจริญ
นายไพโรจน กลิ่นอยู
นายภาณุพงศ อรัณยกานนท
นายมนตรี มาอวม
นายลือชัย ลบแยม
นายวชิระ วโรทัย
นายวรพล ประกิตนิติกูร
นายวราพันธ อันธพันธ
นายวัชรินทร มงคลทิพย
นายวันชัย บุญเลิศ
นายวันชัย พึ่งนอย
นายวัลลภ ขาวสอาด
นายวารี เหมศรี
นายวิชัย กรุดพิศมัย
นายวิเชียร ไทยเสถียร
นายวิญโญ บุญเดช
นายวิทยา สงวนไว
นายวินัย แตงไทย
นายวินัย ภูระหงษ
นายวินัย สุขประเสริฐ
นายวิบูลย ทองมาก
นายวิภู อยูดี
นายศิริวัฒน ศรีแสงเงิน
นายศุภวิทย บันเทิง
นายสกุลชัย คลายอุทัย

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสถาพร เรืองศิลป
นายสมชาย สอนวิทย
นายสมทรง ละอองทอง
นายสมบัติ พุตทรง
นายสมบัติ และอรุณ
นายสมพร ฉันทพานิช
นายสมพร บัวแกว
นายสมโภชน ตันอารีย
นายสมมาท แดงจิ๋ว
นายสมศักดิ์ อนุพัฒน
นายสรง ทองศุภโชค
นายสราวุธ ทวมแสง
นายสังคม บุญมี
นายสาธิต รอดแปน
นายสิทธิชัย นวลสอาด
นายสุจินต เรืองอุดม
นายสุชาติ เจิ้นสวาง
นายสุชาติ เมืองเกษม
นายสุดใจ สาคะยัง
นายสุทธิรักษ เปรมปรีดา
นายสุทิน จันทรโป
นายสุธา จั่นเผื่อน
นายสุนิตย อิ่มเอิบ
นายสุบรรณ ทะวงษเงิน
นายสุภาพ เทียนขาว
นายสุมิตร นนทมิตร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๒๙ นางดวงเดือน ศิลา
นายสุรนันท ถนอมกลอม
๑๓๐ นางสาวดาวเรือง วิจิตรสารกิจชัย
นายสุระศักดิ์ เทียมมงคล
๑๓๑ นางนันทนา หลอใจ
นายสุวรรณ ศรีสําปทวน
๑๓๒ นางปนทอง ทนันทา
นายสุวัฒน อาชวพร
๑๓๓ นางพรรณภัทร เผือกวัฒนะ
นายโสภณ ศรีหิรัญ
๑๓๔ นางภคมน มังกรชัยเดชา
นายอนุชา อิ่มใจ
๑๓๕ นางรุจี สนธิสุวรรณ
นายอภิชาติ พึ่งพิพัฒน
๑๓๖ นางสมพร พนมจันทร
นายอภินันท เกษชม
๑๓๗ นางสายใจ ชินวีระพันธุ
นายอภิศักดิ์ ฤกษบาย
๑๓๘ นางสิริพร โพปาน
นายอมร ลิขิต
๑๓๙ นางสาวสิริพร แสงเสริม
นายอัตถพร ชีวะหิรัญ
๑๔๐ นางสาวสุมาลี ชื่นสุคนธ
นายอํานาจ ผลสมบัติ
๑๔๑ นางสุวรรณา พุมเพ็ชร
นายอิสรินทร ทองไกรแสน
๑๔๒ นางสาวงสุวรรณา ศรีหามาตย
นายอุเทศ ทองแดง
๑๔๓ นางอรชุมันท มีแสง
นายอุบล สุดใจ
นางสาวดวงใจ รมรื่น
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๑๘ ราย)
๑๐ นายชัยรัตน ทองรัตน
นายกนกรัตน ศรีธัมมาภรณ
๑๑ นายชาญชัย อินทรปรางค
นายจรัสวิทย พันธุสุวรรณ
๑๒ นายชาตรี เสือนาค
นายจักรพงศ สุคนธมาลย
๑๓ นายชุมพร เผาพงษจันทร
นายจิตพงษ พงษเปรม
๑๔ นายเชิดศักดิ์ จันทรตาย
นายจีระศักดิ์ ศิริ
๑๕ นายฎิเหลิก ทองนวม
นายจีระศักดิ์ อินแชมชื่น
๑๖ นายณรงคชัย อินฉุย
นายเจษฎา ฤทธิกํากับการ
๑๗ นายดนัย มีเมธี
นายเฉลิมพร เกตุแกว
๑๘ นายถิรวัฒน บวรสิรภิ ักดี
นายชัยรัตน เหล็งไทย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายทวีศักดิ์ กรุดเจริญ
นายทิวา แดงสวัสดิ์
นายธีรชัย นวลสอาด
นายธีระยุทธ เฟองสินธุ
นายนธชาย บุญยิ่งเหลือ
นายนพดล จําปาดง
นายนฤชิต สมเงิน
นายนักรบ อุทกสินธุ
นายนาวิน น้ําตาล
นายนิรุต มีบทสม
นายบรรจบ สงวนพงษ
นายบรรเจิด มัณยานนท
นายบรรหาญ จันทรหอม
นายบัญญัติ บุญฤทธิ์
นายบุรินทร ใจเที่ยง
นายประสาท แดงเจริญ
นายปรีชา จันทรแจม
นายปรีชา ฤทธิ์สุวรรณ
นายปรีชา สุนทรภาค
นายพรวิเชียร ชื่นอุระ
นายพิบูลยชัย ไชยมี
นายพิพัฒน โชตินันทน
นายพีรพัฒน บัวจันทร
นายเพชร ปนประสงค
นายไพรวัลย เอี่ยมสุวรรณ
นายไพรัช รอดสดใส

หนา ๒๐
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)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายภูวนัย ไชยสาร
นายมานพ โหมเพ็ง
นายมานะ จันกลัด
นายมาโนต เพิกอาภรณ
นายมารุตต โปฟา
นายยุทธภูมิ เข็มกลัด
นายราตรี สิงหลา
นายราเมศ ลายนาค
นายวรชาติ บุตตะโยธี
นายวัชระ พิมพสวรรค
นายวันชัย ตองออน
นายวันชัย ศิลาโภชน
นายวัลลภ คุมทรัพย
นายวิทยา ศีลป
นายวิทูล ทิตยวงศ
นายวิโรจน ใจตระหนัก
นายวิโรจน พุมบุญมี
นายวีรชัย ปานพรหมมาศ
นายวีระพันธ วงศรักษา
นายวุฒิศักดิ์ ภูศรี
นายศิริวัฒน คงใจ
นายศุภกิจ ชัยรุงโรจนสกุล
นายสกุล สอนดี
นายสงคราม มีจัตุรัส
นายสมจิตร นาคนุช
นายสมชาย ใจสอาด

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๗๑ นายสมชาย รักสังข

๙๕ นายอนุชิต ราชม

๗๒ นายสมบัติ มณีเนตร

๙๖ นายอนุวัฒน เกษมสุรพลกุล

๗๓ นายสมพงษ กลั่นสุข

๙๗ นายอภิชาติ หงษวิเศษ

๗๔ นายสมศักดิ์ ลี้เจริญ

๙๘ นายอาคม ศรีชาวนา

๗๕ นายสมศักดิ์ ศรวิไล

๙๙ นายอาทิตย ทรัพยเจริญ

๗๖ นายสมหมาย สังขจําปา

๑๐๐ นายอินทรตรา มวงศรีจันทร

๗๗ นายสรสิทธิ์ เสียงเสนาะ

๑๐๑ นายอุดมศักดิ์ มงคลโสภณรัตน

๗๘ นายสราวุฒิ เจือแสง

๑๐๒ นายเอนก นิ่มนอย

๗๙ นายสาธิต สมานสัมฤทธิ์

๑๐๓ นางสาวกัญญพร อยูพุม

๘๐ นายสําเริง นวลแกว

๑๐๔ นางกิติมา กันทุกข

๘๑ นายสิทธิพร ยังวิจิตร

๑๐๕ นางทิวาพร ลักษมีภาคิน

๘๒ นายสิริศักดิ์ มวงกลาง

๑๐๖ นางนวลฉวี เจริญยศ

๘๓ นายสุทิพย หนูจั่น

๑๐๗ นางนิรมล สีดาวงษ

๘๔ นายสุเทพ เผือกวัฒนะ

๑๐๘ นางสาวบัวพิศ พัดเจริญ

๘๕ นายสุนทร จันทรเจริญ

๑๐๙ นางปยะมาศ แสงเรือง

๘๖ นายสุพจน บุญสําราญ

๑๑๐ นางมณีรัตน สวัสดิ์ลน

๘๗ นายสุรศักดิ์ ศรีเมือง

๑๑๑ นางรสสุคนธ สูชาวนา

๘๘ นายสุระทิน หาวอ

๑๑๒ นางศรีสุดา อวมทองดี

๘๙ นายสุรินทร ไพรอด

๑๑๓ นางสมหมาย จิตยุติ

๙๐ นายเสนห ฉิมวัย

๑๑๔ นางสิริเนตร พุทธวงค

๙๑ นายแสนชัย เกตุกลม

๑๑๕ นางสิริรัฐ ชัยสิริพัฒนา

๙๒ นายอดิศร กําเหนิดแกว

๑๑๖ นางสุวดี ทองกลิ่น

๙๓ นายอดิศักดิ์ สิงหบุระอุดม

๑๑๗ นางหนูสิน พิกุลทอง

๙๔ นายอนุชา ไชยโยวาศ

๑๑๘ นางสาวอุษา สุขแกว

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔๔ ราย)
๑ นายกิตติศักดิ์ แพงคําฮัก

๒๓ นายไวยวิทย สุวรรณิน

๒ นายกิติพงษ ชมสรรเสริญ

๒๔ นายสมบัติ เปรมอําพล

๓ นายไกรวุธ จารึกดี

๒๕ นายสมพร เมืองโคตร

๔ นายจิตรพงศ ตาบผึ้ง

๒๖ นายสมศักดิ์ ฉ่ําสุขคติ

๕ นายชัยพฤกษ ฉิมคลาย

๒๗ นายสรรคสร มงคลทิพย

๖ นายณัฐวุฒิ มีกมล

๒๘ นายสราวุธ โตะยี

๗ นายตรีเพชร กาญจนหฤทัย

๒๙ นายสิงหา สุขสุสร

๘ นายธนพัฒน บุฝาย

๓๐ นายสิทธิพร ทรัพยปรีชา

๙ นายนรินทร นวลนก

๓๑ นายสุรพรรณ สมวงค

๑๐ นายประกิจ กุบแกว

๓๒ นายอนันต สุดใจแจม

๑๑ นายประวิทย ดิษผึ้ง

๓๓ นายอนุชา วงศทองคํา

๑๒ นายปยะ โกะกัง

๓๔ นายอมรรรัตน มณีรุง

๑๓ นายพีระศักดิ์ ทองยอย

๓๕ นายเอกอนันต รุงแสง

๑๔ นายไพรัช สุกิน

๓๖ นางสาวนงนภัส สุนทรัษฐาน

๑๕ นายไพโรจน รัตนา

๓๗ นางบังอร แจมพลาย

๑๖ นายภาสพล เดือนฉาย

๓๘ นางพรเพ็ญ พึ่งบารมี

๑๗ นายภูริวัจน ชัยอนันตวรนาถ

๓๙ นางพัชรี ชอพะยอม

๑๘ นายโยธิน กิ่งกาหลง

๔๐ นางสาวศิริพร หงษวิเศษ

๑๙ นายวสันติ์ รอดสมบูรณ

๔๑ นางสาวสุนทรี เต็งจํารูญ

๒๐ นายวัชรพล เจริญวงษตระกูล

๔๒ นางสาวสุพรรทิภา โฮงกิจ

๒๑ นายวิสัญชัย เปราะแดง

๔๓ นางอรทัย เตชะวณิช

๒๒ นายวีรวัฒน สกุลพาณิชย

๔๔ นางอุสาห แจมทอง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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 ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กองทัพอากาศ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๗๒ ราย)
๒๕ นายธนิต สิงหาสินธุ
นายกัณตภณ ดอกแกว
๒๖ นายธรรมศักดิ์ พุมเรือง
นายโกญจนาท นอยเทียม
๒๗ นายธีระเนตร ชั่งถาวร
นายโกศล แสงศิริ
๒๘ นายธีระพล ขวัญหวัง
นายขจรศักดิ์ ธีวะสาสน
๒๙ นายนพรัตน คุมจั่น
นายคณิต มวงมณี
๓๐ นายนันทศักดิ์ แสงสาคร
นายจรัญ ศักดิลาภ
๓๑ นายนิพนธ ฉายาลักษณ
นายจอน สรอยสลับ
๓๒ นายนิวัต รอดศรี
นายจําเริญ วงศจันทรอินทร
๓๓ นายบุญชู สินสถาน
นายจําลอง ทองงอก
๓๔ นายบุญยัง แจมใจ
นายชนินทร กลมเกลี้ยง
๓๕ นายบุญเลิศ กีบุญมี
นายชม ปายงูเหลือม
๓๖ นายบุญสง กิจกลา
นายชลอ ไกรถาวร
๓๗ นายบุญเสริม พวงยิ่ง
นายชัยวัฒน ฆารสินธุ
๓๘ นายประจักร สําเภาทอง
นายชูชีพ หวังชม
๓๙ นายประทีป ชูเนตร
นายชูศักดิ์ อุตะมะ
๔๐ นายประทีป เพ็ชรอุดม
นายณรงค นาสวน
๔๑ นายประยูร สองหอง
นายณรงค มีเจริญ
๔๒ นายประสาร มนูญ
นายณัฐพล ธรรมรัตน
๔๓ นายประสิทธิ์ เนียมสิน
นายดํารงค คุมพรอม
๔๔ นายปราโมท จันทรสุวรรณ
นายทรงกฤษณ นาครักษา
๔๕ นายปราโมทย นุสสระ
นายทรงชัย ชีบุญสง
๔๖ นายประชา มวงทิม
นายทวีป ขาวบัว
๔๗ นายปาลศักดิ์ เทียนเวช
นายทองแดง บันดร
๔๘ นายผจญ จันทรรุงศรี
นายทองพูล อาจพงษ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายเผด็จ โฆษะฐิ
นายเผด็จ อติโรจน
นายพจทศักดิ์ แจมสิน
นายพรชัย สุวานิชมงคล
นายพรมศิษย จํานงคบุญ
นายพา นาคนอย
นายพิชัย แสงออน
นายพิชิต แตมคุณ
นายพีระพงษ อยูยงสินธุ
นายโพธิ์ศรี เขื่อนขันธ
นายไพบูรณ สอนเรียง
นายไพโรจน เผือกนาง
นายภูษิต อุนเสนีย
นายมนตรี อยูพิทักษ
นายมนตรี ทองดาษ
นายมลฑล บุญญามี
นายมานพ ยิ้มรักษ
นายมานะ หรุนเลิศผล
นายมานิตย นาเจริญ
นายเมิน ฤทธิ์บัณฑิตย
นายยรรยง อาคมวัฒนะ
นายรณสิทธิ์ สุวรรณวัฒน
นายรังสรรค มีทรัพย
นายรันทม ฤทธิญาณ
นายรุงโรจน ศักดิ์ประเสริฐ
นายลออ พันธเพ็ง

หนา ๒๔
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)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายลือชัย ภูสี
นายเล็ก ศิริวัฒน
นายวาณิชย คําพิมาย
นายวิการ แกวมะ
นายวิชัย กอนนาค
นายวิชัย งามสมทรง
นายวิทยา เหลืองแก
นายวิรัช เล็มบารอฮิม
นายวิรัตน ปานปลั่ง
นายวิลาศ หริพาย
นายวิศาล ฉ่ํารส
นายวิสูจน รมไทร
นายวิสูตร แคสันเทียะ
นายวิสูตร สุวินัย
นายวีรศักดิ์ สุริวงคกลอม
นายวีระ ตางใจ
นายวีระศักดิ์ ไกรสังข
นายวุธทิศาล เที่ยงคืน
นายเวชวิธ ประภาศิริ
นายศลทยา วงศสมบูรณ
นายสงบ วิธูรัตน
นายสงา เรียงเครือ
นายสนิท บุญเกื้อ
นายสมเกียรติ ปาทา
นายสมเกียรติ ภาพน้ํา
นายสมจิตต สีหามาตย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายสมเดช เขาทอง
นายสมบัติ เผาบริบูรณ
นายสมบัติ รอดเล็ก
นายสมบัติ สุวรรณ
นายสมปอง บัวบุตร
นายสมปอง แสงสําลี
นายสมพร ไกรถาวร
นายสมพร สนเล็ก
นายสมโภช จั่นเพิ้ง
นายสมรรถชัย เดนสมุทร
นายสมศักดิ์ เทียมเกตุ
นายสมศักดิ์ แทนศิลา
นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ
นายสมศักดิ์ แสงอุทัย
นายสมศักดิ์ อาจสําอางค
นายสมสิน ชุมสงฆ
นายสมาน รุจิธรรม
นายสันต พุทธสกุล
นายสาธิต หอมสมบัติ
นายสํารวย สุวรรณทับ
นายสําเริง ตวนใหญ
นายสุชาติ ประทุม
นายสุเทพ ชมพักตร
นายสุนทร สุนทรวิบูลย
นายสุรพงษ ดอกสาคู
นายหาญณรงค ภาคนะถา

หนา ๒๕
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)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายอนันต เกิดสุข
นายอนุชา คุมาทร
นายอนุชา ชื่นอารมย
นายอภิชาติ บัวเผื่อนหอม
นายอํานาจ นาเจริญ
นายอําภร ชมทรัพย
นายอุดมศักดิ์ พุกสุข
นายเอนก ฤกษบวรภัค
นายเอนก สานศิลปน
นางสาวกัญญา ทรัพยสมบูรณ
นางสาวกาญจนา วงษหล่ํา
นางสาวธัญชนก กล่ําพูล
นางสาวนิตยา ออนละมูล
นางสาวปฐมา จันทรกูล
นางสาวปทิตตา จรูญแกว
นางสาวผองศรี นอยสําแดง
นางสาวเพียงมาศ พวงสาร
นางสาวสมจิตร ยอดนิล
นางกําไร ออนศรี
นางกุหลาบ วีระศร
นางจันทร อินทะ
นางเฉลิมขวัญ ประกอบกิจ
นางฐิตา เข็มพันธุ
นางเตือนจิตร กฤษคง
นางทวี นาคนอย
นางนิสา เรืองเดช

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๖๓ นางวัชรี เจนคง
นางประนอม ขันสัมฤทธิ์
๑๖๔ นางวารี ประสาทศิลป
นางปราณี ภิญโญ
๑๖๕ นางวาสนา จวนรวี
นางปริศนา กลอมนาค
๑๖๖ นางศศิธร กันลัยพันธุ
นางปาริชาติ วิเศษโกสิน
๑๖๗ นางสมรัก จันทอุทัย
นางพรทิพย สาลีกงชัย
๑๖๘ นางสําริด ศรีแกนแกว
นางพิมพันธ บุญมา
๑๖๙ นางสุมนณ ดอกแกว
นางเพชรเกษรัตน วิสุทธิวิเศษ
๑๗๐ นางสุมลนัส คําศรี
นางภักดี ดวงคําจันทร
๑๗๑ นางเสงี่ยม กุศลสราง
นางภัคจิรา คุมรักษา
๑๗๒ นางอัญชลี สังสะโอภาส
นางวรางครัตน ใหมเอี่ยม
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๔๔ ราย)
๑๖ นายไชยศ พิพัฒนผล
นายกระสวย ชิดเขม
๑๗ นายณภัทร ตอนรับ
นายกฤตวัฒน อวยพรสง
๑๘ นายเดชา อินทรโทโล
นายกษิภัท กิติไชยเดช
๑๙ นายตอศักดิ์ คํารักษ
นายกัญจนคณิต บุษบง
๒๐ นายถวัลย พลายภู
นายกําพล หอยหวล
๒๑ นายทการ ศรีจนั ทร
นายเกรียงไกร กลอมเกษม
๒๒ นายทวีพล ปลื้มจิตร
นายจเร ทองพิทักษ
๒๓ นายทวีศักดิ์ จุใจ
นายจํานงค สมบุญพรอม
๒๔ นายทุเรียน ธรรมพิธี
นายจําปา บุญธรรม
๒๕ นายธนาชัย อุดมศิลป
นายเฉลียว แยมหอม
๒๖ นายธรรมนูญ ปานสําราญ
นายแฉลม ราหุละ
๒๗ นายธวัชชัย ทับทิม
นายชวลิต พันธประดิษฐ
๒๘ นายธวัชชัย ปูนขุนทด
นายชัยณรงค ขุนแสน
๒๙ นายธีระเดช พลคํา
นายไชยวัฒน มณีวรรณ
๓๐ นายธีระพงษ คงแจง
นายไชยวุฒิ ยุภาวะดี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
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

นายธีระสาร ขันสัมฤทธิ์
นายนพดล หอมรื่น
นายนฤเบศร ทิพยเนตร
นายนิพนธ จินตวง
นายนิวัฒน ตรีรส
นายบรรพต บุญศรีสม
นายบุญลือ วัตปลั่ง
นายประไพ ทองมวน
นายประมาณ คงพิทักษ
นายประเวช เดชจร
นายประสงค ดอนนนท
นายประหยัด ปนครามศรี
นายปรีชา กลิ่นหวน
นายปญญา ไพสารี
นายพนม นามวงค
นายพิเชษฐ จันแพทยรักษ
นายพิเชษฐ เพงชัด
นายพุทธิพร โพธิ์ทอง
นายไพรัตน ศรีผึ้ง
นายไพศาล เงอสังข
นายมนัส ออนนวล
นายมานิตย แกลวกลา
นายยุทธการ บริสุทธิ์
นายรอมาน มะลิซอน
นายรังสรรค สังเกต
นายละออ อยูใบสี

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายลักษณ ตางใจ
นายวรรณเรศ พรอมสุขสันต
นายวรรณวุฒิ เครือดา
นายวสันต ลองลอยเลิศ
นายวันชาติ จันทรชู
นายวิชัย สงวนพงษ
นายวิโรจน แสงเดือน
นายวิโรจน แสงแปน
นายวิวัฒน ตันศิริ
นายวีระ สังขเผื่อน
นายวุฒิชัย เชื้อชิล
นายศมน ดอกเข็ม
นายศักดิ์สิทธิ์ ถวยทอง
นายศุภชัย ปรีชา
นายเศวกฉัตร กลัดพวง
นายสมเกียรติ สายันต
นายสมจิต ไกรสมดี
นายสมจิตร พลอยประดับ
นยสมชาย เกษร
นายสมชาย พวงอุบล
นายสมชาย อุดมศิลป
นายสมนึก สถิตยมั่น
นายสมบุญ เอี่ยมสําอางค
นายสมบูรณ วงษสุด
นายสมโภชน สุขเอี่ยม
นายสมหมาย เงินตรา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๓
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

นายสมหมาย ตันตี
นายสรรชาย กอดแกว
นายสรายุทธ บุญเด็ด
นายสันตชาย ทองอยู
นายสาโรจน ออนทา
นายสิทธิพล ปูคะภาค
นายสุชาติ ทองศรี
นายสุดทาย โฉมพร
นายสุเทพ ศรีบัวบาน
นายสุธน หนูศาสตร
นายสุนทร เจริญผอง
นายสุพัฒน แดงสาง
นายสุเมธ อภัยกุญชร
นายสุรยุทธ ศรีภักดี
นายสุระไชย บุญกล่ํา
นายสุริยันต สัมมาขันธ
นายสุริยา ชิณบุตร
นายสุวรรณชัย สมมะลวน
นายสุวัฒนชัย ชูจันทึก
นายสุวิทย ชาวเหลือง
นายสุวิทย ศรไชย
นายหวน บุญสง
นายองอาจ สีมา
นายอภิชาติ เส็งพรหม
นายอรุณ โพธิ์ศรี
นายอาทร บัวโต

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายอานัติ จันทนาลักษณ
นายอํานวย สระทองหน
นางสาวกรพินธุ เสมา
นางสาวจริยา เทียนงาม
นางสาวจารุวรรณ แสงวงศทอง
นางสาวจีรณา เกลี้ยงขาว
นางสาวประภาพร ปูแกว
นางสาวสุวิญญา สําราญใจ
นางสาวอาจารีย ปญญาเสาร
นางสาวอุไรวรรณ บุญณรงค
นางกันยา เจริญรัตน
นางกิตติยา งามชุม
นางกุลจิรา เหลาสิงห
นางจิดาภา กลิ่นกาหลง
นางจิตติมา ผลวัฒนะ
นางจิราภรณ นุชสวาท
นางทิพมาศ จันทะสี
นางนวรัตน มุขเงิน
นางนันทารัตน เฉลยทิพย
นางนิภา มณฑา
นางบังอร ทรัพยเจริญ
นางบุญเรือน แชมวงษ
นางบุญลักษณ เขียวทอง
นางประจวบ นิลสังข
นางประภาพร บุญทั่ง
นางปริษา นุชบางเดื่อ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางพนัส สุวัฑฒนะ
นางพัชนี ศรีอําไพ
นางพัชรินทร โปราณานนท
นางพิรุณ ชูจันทึก
นางเพ็ชรา ตั้งเพียร
เบญจมาภรณชางเผือก
นายจงกล งามพริ้ง
นายณรงค นิลรัตน
นายณัฐพล ลําภูเงิน
นายนุกูล นุศาสตร
นายบรรเทิง จงดี
นายบัญชา จําปาทอง
นายประพันธ คนทน
นายเผด็จ นิลโสภณ
นายพร ปรุกระโทก
นายรักเกียรติ รักไทยนิยม
นายวัลลภ ทองอยู
นายวายุเวก อวนสิงห
นายศักดิ์ดา ปวงจันทรทา
นายสถิต กลิ่นสูงเนิน
นายสมเกียรติ สมบูรณ
นายสมพงษ ริมสมุทร
นายโสภณ สังขทอง
นายอานนท เสนานันท
นายอานันท แยมเกษร
นายอํานวย มะโนปง

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๔๐ นางยุพาพร จุลภาพ
๑๔๑ นางรสศรัณย อินทรโทโล
๑๔๒ นางวนิสา ดอนเหนือ
๑๔๓ นางวาสนา สติใหม
๑๔๔ นางสุกัญญา พุมพฤกษ
(รวม ๕๔ ราย)
๒๑ นายอํานวย สังขพินิจ
๒๒ นายอิทธิโชติ มีชัย
๒๓ นายอุดมศักดิ์ อวยพร
๒๔ นางสาวกาญจนา นาโลม
๒๕ นางสาวกุลจิรา สัมฤทธิ์
๒๖ นางสาวจําเรียง เที่ยงคืน
๒๗ นางสาวทัศนวรรณ ทะโกษา
๒๘ นางสาวภาวิณี จันทรแจมใส
๒๙ นางสาวลัดดา ดินมวง
๓๐ นางสาววณิชชา เดชสนธิ
๓๑ นางสาวหทัยรัตน ทรัพยพินิจ
๓๒ นางสาวอรญา มณีแผลง
๓๓ นางกนกวรรณ ฤาษีประสิทธิ์
๓๔ นางไขแสง ชยางคานนท
๓๕ นางจิรฐากานต บัวแกว
๓๖ นางชนิสา แกวมณี
๓๗ นางณภัค ศาลาศักดิ์
๓๘ นางทิพวรรณ คลายมี
๓๙ นางนิภา กลิ่นหอม
๔๐ นางผกา นีลโสภณ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๔๘ นางศิริพร มากสวาสดิ์
นงพนิตานันท พุมรัตนธนโชค
๔๙ นางสมบุญ กลิ่นประดิษฐ
นางพยอม สาริการินทร
๕๐ นางสายนที มีชัย
นางภัทรนุช อินทรสุวรรณ
๕๑ นางสุจินต ขําดํา
นางมณฑา ไมเรียง
๕๒ นางสุภาภรณ แสงสงาพงษ
นางระเบียบ ปนแกว
๕๓ นางอรชร ยอดจันทร
นางวันทนา หินออน
๕๔ นางอุไร ออนอําไพ
นางวิไลวรรณ มูลยาพอ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวจุรี ประพฤติตรง

กระทรวงการคลัง
๑ นายยุทธสิทธิ์ สมสงา

๑
๒
๓
๑
๒
๓

สํานักงานรัฐมนตรี
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นายวิชาญ ศรีพิทักษอํานวย

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
นายวันชัย เอี่ยมสอาด
๔ นายสุดเขตร ขุนอินทร
นายพงษพันธุ พรหมโส
๕ นายเสถียร บุญทัน
นายสมปอง ทวมศิริ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๕ ราย)
นายสนอง สุขเกษี
๔ นางรัชนีกร ปญจเสวี
นายสุภาพ แกวจู
๕ นางสุภาพร สุกใส
นายสุริยา แซเต

๑ นายชัช เฉลิมกิจ

กรมธนารักษ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๙ ราย)
๒ นายธรรมสนอง หนูอยู

