เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๘
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่เชิดชูยิ่ง ชางเผือก
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 ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กระทรวงกลาโหม

๑
๒
๓
๔

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๕ ราย)
นายทรงวุฒิ บํารุงศรี
๔ นางณัฐกุล รอดเสวก
นายอาทิตย พวงสมบัติ
๕ นางสาวดวงรัตน โหมดเจียม
นายเอกราช กันทัด
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
นายชิษณุพงษ ดิดขํา
๕ นางอรพิณ ทิมจันทร
นายอนุพงศ กอนจันทรเทศ
๖ นางสาวอาจารีย วรรณวงค
นางสาวบุญญา แสงจันทร
๗ นางอาภานาฏ แสงอรุณ
นางสาวพรรณภา แตงทอง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กองบัญชาการกองทัพไทย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวมนวดี ถกลธวัช
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๓ ราย)
นายจูโจม เดชชาญชัย
๑๑ นางสาวปาจรีย ไกรแกว
นายพิษณุพล ทับเงิน
๑๒ นางพรพิมล ยินดีเจริญ
นายรัชตะ บุญมีพิพิธ
๑๓ นางมาลินี เรียนเมือง
นางสาวกนกวรรณ เอนออน
๑๔ นางสาวรุงทิวา จินตวิเศษ
นางชรัญญา ขาวถิ่น
๑๕ นางลัคนา โยธาวงษ
นางทักษิณา ประเสริฐกิจ
๑๖ นางสาววรวีร สุนทรวร
นางสาวนีรนุช ดีแจง
๑๗ นางวัฒนา สาระจันทร
นางสาวนวพรรษ แยมสุคนธ
๑๘ นางวิลาวัณย นาคธน
นางบุษบง นวลอนงค
๑๙ นางสาวสุภาวดี เอี่ยมเจริญ
นางบังอร ภักดีลน
๒๐ นางสาวสุรัตนา อนันตโชติ

๑
๒
๓

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ นางสกุลรัตน ศักดิโยธินธาดา
๒๒ นางสุตาภัญ แพงมี
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑ นายกิตติ คาไม
๒ นายกิตติศักดิ์ โชติวิจิตร
๓ นายโกวิท นพพวง
๔ นายกําพล วงษสุวรรณ
๕ นายกฤษฎา พวงอุบล
๖ นายชัชชัย ปริกเพชร
๗ นายชยพันธ เตชะไพฑูรยสุข
๘ นายชาลิต ยิ่งยง
๙ นายชาลี ศรีทองแดง
๑๐ นายเดน ศรีเพียงจันทร
๑๑ นายถาวร เพชรรัตน
๑๒ นายธรรมรัตน ชอบธรรม
๑๓ นายนันธิพัชท พรมพิมพ
๑๔ นายบัณฑิต ศรีจุลโพธิ์
๑๕ นายประภาสิทธิ์ โคตะนา
๑๖ นายปริญญา ขาวรุงเรือง
๑๗ นายเปรมชัย จิตเย็น
๑๘ นายพายุ รูปดี
๑๙ นายไพฑูรย สุขทาหิน
๒๐ นายพรชัย นุนแกว
๒๑ นายพอขุนทอง อาขวานนท
๒๒ นายภูมรินทร แสนศรี
๒๓ นายเมธี ทบศรี

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๓ นางสาวอรรัศมิ์ ประเสริฐวงษ
(รวม ๙๘ ราย)
๒๔ นายรชตะ ทรัพยผล
๒๕ นายวันประกาศ เชิดฉาย
๒๖ นายวัลลภ จบศรี
๒๗ นายวารินทร หวังทางมี
๒๘ นายวิโรจน เอี่ยมวิจิตร
๒๙ นายวิศรุต พันธุวิชัย
๓๐ นายวินัย พรายทอง
๓๑ นายวีระชัย พรมกุล
๓๒ นายวุฒิชัย มะลิแก
๓๓ นายวรภพ บุรีรักษ
๓๔ นายศรัณย อ.สุวรรณ
๓๕ นายศิระ ลอมพิทักษ
๓๖ นายศุภชัย บุญเฉย
๓๗ นายสราวุธ เลาสกุล
๓๘ นายสักรินทร ขาวประทุม
๓๙ นายสัชฌุกร ทาวัน
๔๐ นายสุรพล ศรีวิจารณ
๔๑ นายสุรพล ขันตี
๔๒ นายสมชาติ แกวโกย
๔๓ นายหมอฮําหมาด หมาดรา
๔๔ นายอิศมเดช นุนคํา
๔๕ นายอนุชน พันธดวง
๔๖ นายอนุชา วงษจันทร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

นายอนันต บุตราศรี
นายอภิชาต บุณยพุทธิ
นายอุธาร เพ็ชรรัตน
นางสาวกรกช บรรดิษ
นางจารุณี บุญความดี
นางจรินทร ศรีสมบูรณ
นางจรรยา สมิททันต
นางสาวจุฑารัตน มีธรรมยุติ
นางสาวชาณา โลหงาม
นางสาวชบาไพร ปนนอย
นางญาณิภา พรายทอง
นางณัฐธิดา ทวีวรรณ
นางสาวณัฐหทัย ซิ้มเจริญ
นางสาวตวงพร จันทรแกว
นางตรงจิตต สกูลเย็น
นางทิพยวัลย เรี่ยวแรง
นางสาวเนตรนภา แจมสุวรรณ
นางน้ําเตา ดวงพรม
นางสาวบุญถม บุบผามาลัย
นางสาวบงกช พรมมา
นางสาวประภัสสร กาญจนะ
นางประภา ทองโฉม
นางสาวปณฑิตา สังขขาว
นางสาวไพลิน ชุนหงษ
นางพัชรี เดชฟุง
นางพัทธนันท อําพร

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางภคเนตร อินทโชติ
นางสาวรวีวรรณ ถีระพงศ
นางลักขณาวรรณ รัตนคัมภีร
นางสาววรภา พันธุรักษา
นางสาววันทนา นาสศรีจันทร
นางสาววาทินี เชียงอินทร
นางสาววิธิญญา ศรีชาลี
นางวราลี สารีอาจ
นางวันเพ็ญ ปนเกี้ยว
นางสาววันทนา เย็นสุข
นางวรางคณา งามขํา
นางวาสนา เทพบรรจง
นางสาววิภา อนสนกรานต
นางสายทอง เอี่ยมมงคล
นางสาวสิริการย สิรินันทตระกูล
นางสาวสิริรัตน จิตประเสริฐ
นางสาวสุนันท ดาเลิศ
นางสาวสุธิดา สมรฤทธิ์
นางสาวสุชาดา เทียนจาง
นางสุธินี แสงเงิน
นางสาวสุฌานี แกววงควาลย
นางอานุ สุขจันทร
นางอุรารักษ เทพศิริ
นางอุษา อึ้งจงเจตน
นางสาวออมเดือน นกแกว
นางสาวอรอนงค นาคมณี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

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

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กองทัพบก
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นางสาวนันทิกานต เบญจมาศสีเงิน
๒ นางสาวปรียาพร หลิมสุนทร
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๘๙ ราย)
นายกรกฎ ปราบจะบก
๒๓ นายณัฐวุฒิ ดวงเงิน
นายกิตติคุณ มีสติ
๒๔ นายเดชนิน เล็กกําเนิด
นายเกรียงไกร เหมือนแกว
๒๕ นายทวีชัย เนียมคํา
นายเกรียงไกร อัคนิบุตร
๒๖ นายทวีวัฒน ทวันเวช
นายเกียรติพงษ ธรรมวัตร
๒๗ นายธงชัย แกวทิพย
นายจักราวุธ เทพตะคุ
๒๘ นายธนกร สิทธิธนโชติ
นายจักรี สีหามูล
๒๙ นายธนพล โหหาญ
นายจําลอง เจสันเทียะ
๓๐ นายธนพันธ สุกใส
นายจีรศักดิ์ นะรัตนรัมย
๓๑ นายธรรมรัตน ใจชื้น
นายจีระวัฒน คําเกิด
๓๒ นายธวัชชัย นาคพลกรัง
นายเจริญ เอมดิษฐ
๓๓ นายนพกร ชอยอุบล
นายฉัตรชัย ชนะชัย
๓๔ นายนพรัตน กฤษณัมพก
นายชัยยศ เตโชนิมิตร
๓๕ นายนัทพงษ ยาพิมาย
นายชัยสิริ เบาทอง
๓๖ นายประกิต ขําออน
นายชาติ พลโดด
๓๗ นายประชารัฐ สกุลนวลวงศ
นายชาติมนตรี พรหมดีสาร
๓๘ นายประทุม เดิดขุนทด
นายชุมพล สุดา
๓๙ นายประสิทธิ์ เตียกประโคน
นายซาหมัดอาลี ตรีลาภี
๔๐ นายปรัชญา ศิริปรุ
นายณรงคเดช อนุกูล
๔๑ นายปญญวรรธน จินานุรักษ
นายณรงคศักดิ์ แกวมาก
๔๒ นายปญญา แสนขวา
นายณรงฤทธิ์ สุขศาสตร
๔๓ นายปทพงษ ตั้งมั่นคง
นายณัฐพล อินทุรัตน
๔๔ นายปยพนธ นามสวาง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
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

นายปยะนัฐ ศูนยศร
นายพงศกร โฉมจะโปะ
นายไพโรจน ปนแกว
นายภาคภูมิ หินชัยภูมิ
นายภาณุวัฒน ทรงจอหอ
นายมนตรี ทองประดิษฐ
นายมารุต อนสืบสาย
นายเมธา จันทรโพธิ์
นายเมธี เมธสีมา
นายยุทธกร แกวขวานอย
นายยุทธพล เสนะเวส
นายรามฤทธิ์ เลิศอัคฆากร
นายเริงศักดิ์ สีใส
นายวรวุฒิ ภูใบบัง
นายวิทยา สําเนียงเพราะ
นายวิโรจน โพธิ์งาม
นายศักดิ์ชัย ผดุงจิตร
นายศักดิ์ณรงค กินกิ่ง
นายศุภนันท เกิดสุวรรณ
นายศุภวิชญ เสนะเวส
นายเศกสันติ กระจางโพธิ์
นายสญชัย มีสง
นายสมสิทธิ์ นันตาใหม
นายสายชล ปติสินชูชัย
นายสาโรจน คงคา
นายสุทธิเกียรติ์ แกวขจร

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสุทธิชัย ฉัตรทอง
นายสุทธิชัย แสนแกว
นายสุริยา ชื่นสมบัติ
นายสุริยา ทองคํา
นายสุวรรณ ศรีวิเศษ
นายสุวัฒน เถรวัตร
นายเสกสรรค แสนวันนา
นายเสริมศักดิ์ แตงออน
นายโสภณ ยังสวาง
นายอดิศร ครามสมอ
นายอนันตพล ทีสุกะ
นายอนุพงษ พลอยตะคุ
นายอนุสรณ มณีจันทร
นายอภิชาติ ชาตรี
นายอภิเชษฐ สมบูรณ
นายอภิเดช สุขจํานงค
นายอภิศักดิ์ เรืองสมบูรณ
นายอภิสิทธิ์ คําอาย
นายอรรถพงษ พันธุมณี
นายอาคม ตาลิสูน
นายอาลี ผลากุล
นายอํานาจ อินวรรณ
นายอําพล บวรกิจดํารง
นายอําพล เยาวรัตน
นายอิทธิศักดิ์ เกษแกว
นายเอกชัย กิ่มเปยม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
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

นายเอกชัย กุลกลาง
นายเอกนรินทร ศรศรี
นายเอกสิทธิ์ เบาทอง
นางเครือวรรณ ชื่นบุญเพิ่ม
นางจารุณี ศรีรักษา
นางจําป ชูวัน
นางจิตติมา แนนหนา
นางจินตนา ปุญญา
นางจิราพร กลิ่นโสภณ
นางจิราพร ยิ่งพงษ
นางจิราภรณ พูลผล
นางเจริญ บําเพ็ญ
นางชุลีพร ศรียงยศ
นางณัฏฐจีรา สิริแทนเทียน
นางณัฐริกา นัดดาพรหม
นางดวงกมล ภูสอาด
นางนริศรา สุนทร
นางนฤมล มิ่งสมร
นางนิภาพร สมบูรณ
นางนุชนาท โรจนภานุ
นางบัวแกว บุญลอม
นางประกาย บุบผา
นางประภัสสร อึงคทรัพย
นางปรียาภรณ กิจงาม
นางปยะนุช แสงอรุณ
นางพัชนี รองเย็น

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางพัชราภรณ จินดาหลวง
นางพัชรินทร สวนนาขันธ
นางภัททิรา หมายนาค
นางราตรี เพ็ชรแสง
นางเลิศอนงค กลิ่นกาหลง
นางวริศรา สมบูรณ
นางวันวิสาข กัลพฤกษ
นางสมบูรณ ภูแกว
นางสิตานันท พานทอง
นางสุธิญา วงษคําสิงห
นางสุนทริยา เศรษฐวนิช
นางสุรียพร แกวเกิดเพ็ชร
นางอัจฉรา ฝากพร
นางอุไรวรรณ ชวลิต
นางสาวกรวีย ลาภเสนา
นางสาวกัญญณัฐ ดับทุกขรัฏฐ
นางสาวกัญญาณัฐ โชขุนทด
นางสาวกัลยา ชูรัตน
นางสาวกุลิสรา อัครโชติโชค
นางสาวขนิษฐา วงศสวาง
นางสาวขนิษฐา สุคันธกุล
นางสาวจันทรแรม ศรีกําพล
นางสาวณัชนันทน เทศประสิทธิ์
นางสาวดาราภรณ เทพกอม
นางสาวธนัสพร แตงทอง
นางสาวธนาวดี สรอยจิ๋ว

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙

นางสาวธัญยภัสร ภัทรวราเกียรติ์
นางสาวธิติมาภรณ นาคเพ็ชร
นางสาวนพมณี ปรีชาพงศกิจ
นางสาวนภัสสิริ อิ่มภู
นางสาวนันทนภัส เสริมใหม
นางสาวปนัดดา ปรีดิพันธ
นางสาวปราณี สุธรรมา
นางสาวปวริศา โฉมจิตร
นางสาวพนมวรรณ เคนชมภู
นางสาวพรนภัส แสงเดช
นางสาวพรพิมล แจมจํารัส
นางสาวพรรณิภา บดสูงเนิน
นางสาวพัรวรรณ โสดคลา
นางสาวพิมพาภรณ จาตุกรณีย
นางสาวเพ็ญศรี ผิวสีนวล
นางสาวมณีนุช ศิริพิทักษชัย
นางสาวมาลี ไชยเสน
นางสาวมุกดา จิกหวาง
นางสาวมุทิตา ลําเจียกเทศ
นางสาวระวิพรรณ ปราบจันดี
นางสาวรัชนีกร เคนวัน

๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวรัตติรด แกวสําราญ
นางสาวฤชุญา บัวแกว
นางสาวลักขณา ประกอบกิจ
นางสาววรรณศิริ อุดมศรี
นางสาววรัญญา หุนทอง
นางสาววรุณพา ทรัพยัย
นางสาววันทนี สมานมิตร
นางสาววิไลวรรณ มหามาตย
นางสาวศนัณญา มณีพรหม
นางสาวศรีแพร ขจรนาม
นางสาวศีวาภรณ ทองนอก
นางสาวศุภนิจ หงภัทรคีรี
นางสาวสมพร ทองประมูล
นางสาวสายจันทร คมขวัญเมือง
นางสาวสาวิตรี สถาปตานนท
นางสาวสุปราณี เพชรนาวา
นางสาวอรกวี มีศรี
นางสาวอัมพร ทองปน
นางสาวอาพันธชนก ออนศรีชัย
นางสาวอุดมรัตน สุวรรณกุฏ

กองทัพเรือ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวลดารัตน เลิศประเสริฐสิทธิ์

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
๒๕

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗๘ ราย)
นายกองเกียรติ ลาภเกิด
๒๖ นายประสิทธิ์ จําปาพันธ
นายกิติศักดิ์ หลอดเงิน
๒๗ นายปริญญา กล่ําแสง
นายโกสินทร แสนซื่อ
๒๘ นายปวิตรี อัตบุตร
นายคมสันต อินทสิทธิ์
๒๙ นายปองภพ เฉลิมโชคชัย
นายเฉลิมวุฒิ ยศสงคราม
๓๐ นายปญญา ยอดยิ่ง
นายชูศักดิ์ สุขจร
๓๑ นายพงศกร ทัศนา
นายไชโย ราคายิ่ง
๓๒ นายพรชัย งิมสันเทียะ
นายฑีฆายุ เอี่ยมสุวรรณ
๓๓ นายพรเทพ คตกฤษณ
นายณรงค จันทรซาย
๓๔ นายพิศิษฐ สมศรี
นายณัฐพงศ ชํานาญเนตร
๓๕ นายไพบูลย ปนพุก
นายณัฐพล ศรีพล
๓๖ นายไพรัตน พันธพิจิตร
นายตรีเมธ สงคจันทร
๓๗ นายเมธี ศรีหลิ่ง
นายตรีวัช สงสะอาด
๓๘ นายรภัสนันท พานิชวงษ
นายทวีศักดิ์ เหรียญทอง
๓๙ นายรุง นราแกว
นายเทอดภูมิ เมืองประแกว
๔๐ นายวณิชย ฉายสุขเกษม
นายธงชัย รักษากุล
๔๑ นายวายุวัฒน สุทธิ
นายธวัช เตะหนอน
๔๒ นายวินัย ชุมชื่น
นายธวัช พลายงาม
๔๓ นายวิวัฒน วงษชอบพอ
นายธีรนนท เทศสุข
๔๔ นายวิวิศน เมธีวรางกูร
นายธีรวุฒิ เสมอพงษ
๔๕ นายวีระวุธ คลายดวง
นายธีระพล กุลบุญเรืองรัตน
๔๖ นายสมเกียรติ สวัสดิ์วงษ
นายนคร ฉ่ําฉวี
๔๗ นายสมชาย สถิตยเสถียร
นายนรสีห สิมประดิษฐพันธุ
๔๘ นายสมปอง เสนารัตน
นายบุญลือ พันธุ
๔๙ นายสิทธิพร สุทธิพล
นายประมวณ รัตนสรอย
๕๐ นายสุทรรศน แกวลังกา

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายสุรศักดิ์ ตวนเขียว
นายโสภณ แกวคงที่
นายอภิรติ กรคณฑี
นายอัคคณัฎฐ หลําเจริญ
นายอาทร แกวสุกแท
นางสาวกนกวรรณ สุพรรณ
นางสาวขวัญเตย บัวบาน
นางสาวจันจิรา เสมอตระกูล
นางสาวฐิติมา มากวิจิตร
นางดวงเดือน สายทอง
นางสาวทองใส จันดากุล
นางธิดารัตน ทองแพง
นางสาวนพภา กิตติศิริเวทย
นางนวล หอมดาวเรือง

นายกิตติ ชมหมวก
นายกฤษฎา แสงนอย
นายกฤษณะ คงอุดม
นายจิรยุทธ แสงสีนิล
นายเจนณรงค สืบแกว
นายเฉลิมพล สาคร
นายชยุต ไชยกูล

๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางนันทวัน อาจศรี
นางนันทิยา ขวัญชัยนันทชาติ
นางสาวนิดหนอย บุญจันทร
นางนิตยา มิ่มกระโทก
นางสาวบัวศิลป รังสี
นางประนอม หลวงพิทักษ
นางสาวพจมาน จันตุ
นางสาววราภรณ พระครอง
นางวันวิสาข วรดิเรก
นางสาววิภา อินทรโชติ
นางศิริวรรณ บุญกัน
นางสมจิตต นอยเศรษฐ
นางสาวอรวรรณ สวางอารมย
นางสาวอรสิริ เปนใจชวย

กองทัพอากาศ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาววรรณกนก บุยชูกุศล
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๔๗ ราย)
๘ นายชวการ หอมระรื่น
๙ นายชัยกมล สงกา
๑๐ นายชัยธวรรธ ฟกอวม
๑๑ นายชานนท นิลายน
๑๒ นายเชษฐา พูลตาล
๑๓ นายณรงค โพธิกุล
๑๔ นายณรงค ยิ้มยวน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายณัฐพงษ เครงครัด
นายณัฐวุฒิ เกลี้ยงขาว
นายเตชทัต เมืองศรี
นายตะวัน หนูแดง
นายเทิดศักดิ์ ประเสริฐกลิ่น
นายธนนท อาตยากุล
นายธนาวุฒิ พุมเรือง
นายธีรพงษ พาขุนทด
นายนพพร หนูสอน
นายนราศักดิ์ เดนสมุทร
นายนัครินทร สรอยพลอย
นายนิพนธ นอยพานิช
นายนิมิตร สุขพันธ
นายประทีป กลัดสุวรรณ
นายประภาส หวางพันธุ
นายประมวล พุมทิพย
นายประสงค จันทรนําสุข
นายประสิทธิ์ พิมพาภรณ
นายปุณณรัตน โพธิ์เรียง
นายพงษภัทร สิทธิสาร
นายพลศักดิ์ นาคใหญ
นายพัลลภ มะโนรัมย
นายพีรศักดิ์ ศรีศิริ
นายไพฑูรย พูลตาล
นายไพรัตน ตุมนิลการ
นายภัทราวุธ อาจกิจ

หนา ๒๙
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 ๑๔/๗)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายภิญโญ ชื่นกลิ่นธูป
นายมนตรี กะเหวานาค
นายมนตรี พันธุ
นายมานะ แยมเนตร
นายยุทธนา เขียวฉออน
นายรชานนท หวังดี
นายเล็ก บัวกลาง
นายเลิศยศ ขวดสาลี่
นายวรเชตฐ ภูระหงษ
นายวัชรชัย จําปาศรี
นายวัชรพงษ จันทรแดง
นายวันชัย ชูชีพ
นายวันชัย แสงพระอินทร
นายวีระพงษ เงินยวง
นายวีระยุทธ ขุนเณร
นายศุภกานต เกษร
นายศุภกิจ คลายกอน
นายศุภชัย ฤกษกรี
นายศุภรัตน บุตรราช
นายสมชาย ยินดีทีป
นายสมชาย ออนนอม
นายสมบูรณ หมีปลั่ง
นายสมพร พาขุนทด
นายสมหมาย วงษมวง
นายสมหมาย สระทองลอม
นายสันทัศน เสมาทอง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

นายสุกิตติ ชางเยาว
นายสุโชติ คําบุญมี
นายสุธี พาขุนทด
นายสุพจน จันทระ
นายสุรเดช เขียวใส
นายสุรินทร นรอินทร
นายโสฬส สีซาแอน
นายอนุกูล มะลิซอน
นายอนุชิต พฤกษวัน
นายอภิชาติ ปานแมน
นายอภินันท ทองงอก
นายอักษร แกวโมรา
นายอาทิตยรักษ ลายทิม
นายเอนก สุดรุง
นายโอภาส เงินพดดวง
นางสาวกนกวรรณ สมบูญลาภ
นางสาวกฤษณา ปนเกตุ
นางสาวกัลยภร ตังวัฒนพานิชย
นางสาวจันทิรา เอี่ยมอราม
นางสาวชุติกาญจน โขวัฒนชัย
นางสาวชุติมณฑน เฮงใหญ
นางสาวโชติระพี ศรีลา
นางสาวฐณิชชญาณ คําวัตร
นางสาวฐิติมา คีรีวงก
นางสาวณัฐภรณ สีมวง
นางสาวทัศนีย แผพร

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวทิพวรรณ แกวประดิษฐ
นางสาวนรีรัตน สวัสดิ์วงษ
นางสาวนิตยา เทพคีรี
นางสาวนุชธีรา บุญเรือน
นางสาวบรรณจง พรรณสูตร
นางสาวบุณฑริก กลมสะอาด
นางสาวประนอม นิลบรรจง
นางสาวปราณี ระวิงทอง
นางสาวปาริฉัตร รินทะวงศ
นางสาวพนิดา ดอกนาค
นางสาวพาวิณี โตยันต
นางสาวพิมพพจี เทพณรงค
นางสาวพิมพรัฏตา แกวมณีโชติ
นางสาวเพ็ญวิภา โพธิ์สวัสดิ์
นางสาวภัทรภร ดวงจิตร
นางสาวรัตติกาล นามโคตร
นางสาวฤทัยรัตน มีสวนนิล
นางสาววิไลวรรณ จันดาหงษ
นางสาวสมพร อั้งจุดพันธ
นางสาวสายไหม พันธุทวี
นางสาวสุจิน เที่ยวแสวง
นางสาวสุทิศา สุวรรณมณี
นางสาวสุนิชา สดากร
นางสาวสุวรรณธา ทองคํา
นางสาวอจลา สินชะวา
นางสาวอณัญญา งามชุม

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓

นางสาวอภิสรา สุรสังข
นางสาวอรรัตน วงศชอุม
นางสาวอรุณี ปลั่งศรี
นางคารมณ ผาแดง
นางจินดา วรเวช
นางณัชชา แสงสวัสดิ์
นางณัฐนันท โคตรวุฒิ
นางดาริกา โพธิ์ทองนาค
นางนภวรรณ บําเพ็ญรัตน
นางนฤมล วังเสาร
นางบัวรินทร แสนสุข
นางประทุมพร ฉ่ําชื่น
นางประภา กลับใจ
นางปรานี โชยดิรส
นางพรสินี พิมเสน

๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางภาวิณี พิณเสนาะ
นางเมตตา บุญเรือน
นางรัตนา ดวงโต
นางวรรณาภรณ เหลาเกื้อ
นางศิริพันธ ชมโลก
นางสุธีรา สถานสม
นางสุภาพร แกววิลัย
นางเสมอ นิลบรรจง
นางโสรัจ มานะเกษม
นางอรวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางอัจฉราวรรณ ธรรมนาม
นางอัญชลี มาเสนาะ
นางอารีย อูทรัพย
นางอุไรวรรณ คมขํา

กระทรวงการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายจักรพงษ เขื่อนแกว
กรมธนารักษ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวกรรพร สีหอมชัย
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๕ ราย)
๑ นายภีมพิจักขณ รัตนสิงห
๔ นางสาวรัชพร โคตะโน
๒ นางกาญจนา สะพะพันธ
๕ นางสาวสมพร ดอนจันทรไพร
๓ นางสาวจุฑารัตน ขออิงกลาง

